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הוראות שימוש  -ערכה להקפאה צינורות
ערכת ההקפאה של גור טכנולוגיות מונעת את הצורך לשתק ולרוקן מערכת המים בזמן תיקון צינורות והחלפת ברזים .שימוש נבון
בגז  CO2יוצר "פקק קרח" באזור הצינור אותו אנו מעוניינים לתקן .הערכה מצוידת בשלושה מעילי הקפאה לצינורות "4" – 12/
( 11-114מ"מ).

שימושים ויתרונות:


אין צורך בריקון מערכת המים.



חוסך בצריכת מים ומונע טיפול בפסולת.



מבודד את האזור הבעייתי ומאפשר תיקון "במקום" של הצנרת.

טבלת עבודה:
קטן

גודל מעיל הקפאה

גדול

בנוני

קוטר צינור

"12/

"32/

"1.1

"1.1

"/.1

"3.1

"/.1

זמן הפעלת המיכל

 1דקה

 1דקה

 /דקות

 1דקות

 8דקות

 11דקות

 8דקות

זמן המתנה

 3דקות

 1דקות

 1דקות

 1דקות

 1דקות

 1דקות

 11דקות

מספר חזרות

/

/

3

3

3

1

7

ס"ה זמן להקפאה

 8דקות

 1/דקות

 /1דקות

צריכת גז CO2

lbs 1.1

lbs 1.1

lbs /

 31דקות*  31דקות*  71דקות*
lbs 11

lbs /1

lbs /1

 1/1דקות*
lbs 11

*מומלץ להחזיק מיכל  CO2מלא נוסף כרזרבה בהקפאת צינורות " /" – 1.1ושנים-שלושה מיכלי  CO2נוספים בהקפאת צינורות
בקטרים של ".4" - 1
* להקפאת צינורות פלסטיק יש להכפיל בשלוש את כל הזמנים המצויינים לעיל
* ערכת ההקפאה מיועדת להקפאת מים בטמפ' מקסימאלית של 20ºC

אין להתחיל בתהליך ההקפאה לפני וידואי כי קיימת כמות מספקת של CO2

הוראות שימוש:
 .1עצור את זרימת המים בצינור המיועד לתיקון – מים זורמים לא ניתן להקפיא.
 ./טמפ' המים בצינורות צריכה להיות  20ºCאו בטמפ' נמוכה יותר.
 .1נקה ביסודיות את האזור המיועד להקפאה (ליכלוך באזור זה יגדיל את צריכת ה-

)CO2

 .4חבר את הצינורות למעילי ההקפאה ולמיכל ה.CO2 -
 .1וודא כי חיבורי הצנרת למיכל והדיזות באזור יציאת הגז נקיים לחלוטין ,החזק את הצינורות בחוזקה בידך ופתח בעדינות את
מיכל ה CO2 -לבחינת תקינות זרימת הגז בצנרת.
" .6הלבש" את מעיל ההקפאה המתאים כ 13 -ס"מ לפני האזור בו נדרש ביצוע התיקון תוך התחשבות בנקודות הבאות:
א.

שמור על מרחק בטיחות של מטר אחד לפחות מכל ברז סגור או זווית בצנרת.

ב.

שמור על מרחק בטיחות של מטר אחד לפחות מכל נקודת הקפאה נוספת ,במידה וקיימת.
שים לב! אי שמירה על מרחקי הבטיחות עשויה לגרום לגרימת נזק לצינור בשל התרחבות המים בזמן ההקפאה.
במידה והתיקון דורש שימוש בכלי חיתוך ו2או כלי ריחוך יש לשמור על מרחד של  1.1מטרים מנקודת ההקפאה

ג.

בצינורות ברזל ופלדה ,ומרחק של  1מטרים בצינורות נחושת.
 .7סובב את ברז מיכל ה CO2 -עד סופו לפתיחה מלאה של המיכל והמתן ,על פי הוראות טבלת העבודה ,עד להיווצרות "פקק
הקרח".
 .8בזמן הזרמת  CO2יש ללחוץ על מעיל ההקפאה ליצירת "גוש קרח יבש" אחיד ושווה סביב הצינור (יש להשתמש בכפפות).
 .9בזמן פתיחת המיכל גז  CO2מוזרם בלחץ גבוה לרווח שבין מעיל ההקפאה והצינור ויוצר קרח יבש .הטמפרטורה הנמוכה
אשר נוצרת על ידי הקרח היבש ,סביב הצינור ,מקפיאה את הנוזל בתוך הצינור .הצינור נסתם ביעלות על ידי "פקק הקרח".
 .13לאחר יצירת הפקק ניתן לבצע את התיקון הנדרש – אין להוריד את מעילי ההקפאה במהלך העבודה.
 .11לאחר סיום העבודה ניתן להוריד את מעיל ההקפאה – "פקק הקרח" ימס תוך מספר דקות.
שים לב:
א.

יש לעבוד עם כפפות עבודה ומשקפי מגן.

ב.

זרימת המים בצינור חיבת להיעצר לגמרי ,שאם לא" ,פקק הקרח" לא יבצר.

ג.

במידה והתיקון עורך מעל ל 11-דקות ,יש לפתוח את מיכל ה CO2 -למשך  13שניות כל רבע שעה על מנת
לשמות על "פקק הקרח".

ד.

ערכת ההקפאת מיועדת לצינורות בקוטר " 11-114( 4" – 12/מ"מ).

ה.

הערכת ההקפאה כוללת :שלושה מעילי הקפאה לצינורות בגודל " ,4" – 12/שתי צינורות לחץ גבוה באורך  1מ',
מחבר2מתאם  Tלחיבור הצינורות למיכל ,כפפות בידוד ,משקפי מגן ,מיכל  13ק"ג ( CO2אופציונאלי) ותיק ציוד.

זמן הקפאה וצריכת :CO2
גודל צינור

זמן עבודה

CO2

" 19-11( 124" – 12/מ"מ)

 1/דקות

 3.7ק"ג ()lbs 1.5

" /1( 1מ"מ)

 /3דקות

 1.8ק"ג ()lbs 4

" 18( 1.1מ"מ)

 13דקות

 4.1ק"ג ()lbs 10

" 11( /מ"מ)

 11דקות

* 9.1ק"ג ()lbs 20

" 76( 1מ"מ)

 71דקות

* 18./ק"ג ()lbs 40

" 114( 4מ"מ)

 1/6דקות

* /7./ק"ג ()lbs 60

*יש להחזיק כמות נוספת של  CO2כרזרבה טרם תחילת העבודה.

