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 TIPFree Style    30  סגנון חופשיטיפ

 לניהול ותפעול אתרי רחצה ונופש -באינטרנט ובפייסבוק   מגזין אלקטרוני 
 מקבוצת ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ

 2017 באוגוסט 21 - זתשע" אב   כ"ט
 

  בריכות שחייהבסינון דיאטומי 
 טוב או רע ליהודים? 

                                       

 ואינג' שלמה לרמן מאת: דוד לבקוביץ                                        

      

 פתח דבר 

עד כדי , כושר סינון טוב, יש גם חסרונות יבעל םבבריכות שחייה, לצד היות למסננים דיאטומיים

 . רופה הפסיקו את הפיתוח וההפצה שלהםשבאי

ראל פועלים עם מסננים מבריכות השחייה ביש 40% -עפ"י סקר שערכנו כ – ?ומה בישראל

 . דיאטומיים

על לקוראים טיפים שיסייעו  לשמור  ומביאעל יתרונותיו וחסרונותיו,  –בסינון דיאטומי  דןמאמר זה 

 בעת השימוש באדמה דיאטומית המשמשת כמצע הסינון.  בריאות מפעילי בריכות השחייה 

"אבק מזיק",    –כ  1הבטיחות דמה דיאטומית מוגדרת בתקנותאכך, לדוגמה,  תלמדו ממאמר זה כי 

 וכן על עוד מגוון נושאים תפעוליים מעניינים בתחום. 

  

                                                           

 1984 –ד "תשמ(, מזיק באבק והעובדים הציבור ובריאות תעסוקתית גיהות) בעבודה הבטיחות תקנות 1
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 ?Diatomic earth מהי אדמה דיאטומית  

   

    

 

 כללי

מורכבת . ים, אגמים, נחלים –קוואות מים משקע טבעי הנוצר בקרקעית של מהיא אדמה דיאטומית 

 מעטפת.-ם של אצה קשתמשאריות מאובני

 תכונות החומר הטבעי

  בעיקר צורן )סיליקה(. -אדמה דיאטומית מכילה ריכוז גבוה של מינרלים

 מינרלים נוספים. 15 -ועוד כ 2%ברזל  ,3%מגנזיום  ,5%נתרן  ,19%סידן  ,33%צורן  הרכב נפוץ:

 אינה מסוכנת לשימוש אדם ! טבעיתאדמה דיאטומית 

 המאפשרת סינון טוב ולכידת מיקרואורגניזמים.  ספיחה גבוהה לאדמה דיאטומית יכולת

מהנדס בשם  גרמניה מגפת כולרה קשה עקב תנאי היגיינה לקויים. בורגפרצה בהמ 1892בשנת 

סינון וחיטוי מים לשתייה, אטומית בתוך "מסנן נרות" ל ווילאם ברקפלד השתמש בהצלחה באדמה

 פה.ילטובת מיגור המג

 .saltwater D.Eבריכות ית באדמה דיאטומשימוש 

בניגוד לאדמה דיאטומית ה"טבעית", השימוש באדמה דיאטומית לבריכות עובר תהליך שריפה 

 60% -לאחר התהליך ריכוז הצורן עולה ל הגורם לקריסטליזציה של הצורן.  calcinationהמכונה 

 .כיםמסרטן במינונים גבוהים וממוש ומעלה והופך את החומר למסוכן לשאיפה ואף

בארה"ב וגם בישראל קיימת רגולציה מסודרת לשימוש באדמה דיאטומית ויש להקפיד על הנחיות 

עקב  ,בחומר זה כמצע סינון לבריכות  שחייה הבטיחות. באירופה קיימת מגמה לאסור את השימוש

במקביל הם מנסים ליצור עיבוד מיוחד . הסיכונים הבריאותיים והפגיעה האפשרית באיכות הסביבה

 שלא יזיק לכלי הנשימה. 

 

   בבריכות שחייה? םמסננים דיאטומיי 

 

 סוגי סינון עיקריים

על  בבריכות שחייה נהוג להשתמש יותר בסינון דיאטומי המבוסס על לחץ,  וכן בהיקף קטן בהרבה

 בהמשך.  וכפי שיתואר , סינון בוואקום
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וצרת משאבת הסחרור.  שיטת מתבצע ע"י הזרמת מי הבריכה למסנן בלחץ שאותו י - לחץמסנן 

הסינון בלחץ מאופיינת בכך שמשטחי הסינון נמצאים בתוך מיכל סגור ואטום המאפשר לייצור בו לחץ 

 "עלים"( -)כגון "נרות" והגדול מהלחץ האטמוספרי. 

     

 

      

 

המשאבה נמצאת המשאבה יוצרת את היניקה בכך שנמצאת בקו שלאחר המסנן.  – וואקום מסנן 

אחרי המסנן וכתוצאה נגרם תת לחץ )וואקום( במיכל המסנן. המים עוברים דרך מצע  סינון דיאטומי 

 לצינור מרכזי למשאבה ואחריה בלחץ לבריכה. שיטת הסינון בוואקום מאופיינת בכך שמשטחי הסינון

נמצאים במיכל פתוח נוחים יותר לתפעול  וניקוי, לעומת מסנן דיאטומי בלחץ. כמו כן ניתן להשתמש ה

 במיכל הסינון הפתוח כתחליף למיכל איזון, בתנאי כמובן שהוא יכיל אביזרים מתאימים לכך.
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  )המסומן באדום מצביע על חסרונות(יתרונות וחסרונות  -אופן שימוש  

חומר נקבובי בעל יכולת ספיחה הנקרא בד שעליו  נלכד בשטח "הלכלוך"    - צע הסינוןסינון שטח  ומ

  אדמה דיאטומית.כאמור 

ידי היצרן. המהירות הסטנדרטית המקובלת  על אמורה להיקבע מהירות הסינון   - מהירות זרימה

  מים.מטר/שעה כאשר מקטינים את זמן מחזור ה 5מטר/שעה,  עם אפשרות להגדלה עד  3היא 
  לא ניתן לבצע הפתתה. מיקרון. 3-5  - יכולת לכידת חלקיקים

  תופס שטח קטן יחסית בחדר מכונות.קטן יחסית בהשוואה למסנן גרנולרי.   -אחסון שטח 

, עכירות, (BAR 0.5-0.6)מקובל  הפרש לחציםהקריטריונים לשטיפת המסננים  -שטיפת המסנן  

 כת הסחרור עם גילוי ההפרשות ושטיפת המסננים והמערכות.המחייבת עצירת מער  - נוזליתצואה ו

זמן שטיפה ארוך יחסית .  קן את המים מהמיכל יחד עם האדמהלרושטיפת מסנן דיאטומי מחייבת 

 .גרנולרילעומת מסנן קטן  יותר מעט מים בשטיפה יחסית איבוד למסנן גרנולרי. 

  –חסרונות נוספים 

או לאחר ציפוי מקדים  ,)בייחוד במסנני "נרות"(ד נקרע כאשר הב –פריצות מסנן רבה יחסית  •

 .(לאחר שטיפה או לאחר הפסקת חשמל)ללא הידוק 

)להגנה על  אמצעי זהירות בעת הכנה לשטיפה נקיטת  מחייבים האדמה ובוצת האדמה  •

)ולא לביוב!( כדי שלא לפגוע  ולאחר שימוש דורשת פינוי מוסדר, מפעיל הבריכה( בריאות

 . באיכות הסביבה

 המלצות תפעול

וכדאי לדרוש ש בבריכות שחייה מצע הסינון הדיאטומי יהיה מותאם לשימו -הוראות יצרן  •

 .לעברית מתורגמות יצרןההוראות שעל אריזת המצע יהיו 
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זנה הרציפה יהיו כמות האדמה הדיאטומית לבניית המצע הראשוני והה -  כמות מצע הסינון •

לפי הוראות היצרן. הוראות אלה של כמות האדמה לפי שטח הסינון צריכות להופיע על 

  )ראה צילום בהמשך( אריזת מצע הסינון.

הזנה אחידה של  שתאפשרמומלץ להתקין מערכת הזנת אדמה דיאטומית   - מערכת הזנה •

אפשר הזנה אחידה של אם קימת סוללת מסננים מומלץ שהמערכת ת. לתוך המסנן.  המצע

 מצע הסינון לכל המסננים. 

יש  לבצע לפני הזרמת המים לכיוון  ,מסנןלתוך הלאחר הזנה של מצע הסינון   - ציפוי מוקדם •

להגיע  מהמצעעל ידי סחרור תמיסת האדמה, כדי לא לאפשר לחלק  מוקדםהבריכה ציפוי 

 לפני שהציפוי על בדי תמיכת האדמה  הושלם במלואו.  לבריכה

 

להתקין מלכודת לאדמה דיאטומית לאחר המסנן על קו הצינור  נדרש -  מלכודת אדמה •

המנקז את מי השטיפה למערכת הביוב. המלכודת צריכה למנוע חדירת אדמה דיאטומית 

לצנרת הביוב. את האדמה המצטברת במלכודת יש לפנות כפסולת מוצקה. בהקשר לכך יש 

יצור סתימות לכן פגוע באיכות הסביבה ומצע הסינון הדיאטומי  עלולה ל שבוצת להדגיש

 הביוב.  בצנרת
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 סיכוני גיהות תעסוקתית ואמצעי הגנה ? 

 ובריאות תעסוקתית גיהות) בעבודה הבטיחות "אבק מזיק"  בתקנות –אדמה דיאטומית מוגדרת כ 

  לכניסה לתקנות לחץ: .19842 -ד "תשמ(, מזיק באבק והעובדים הציבור

 אחר בריאותי לנזק או פנוימוקוניוזיס בשם הידועות ריאה למחלות לגרום העלול אבק מזיק הוא  אבק

 בחומר כגון:  שמקורו

 ,(Crystobalite) קריסטובליט ,(Quartz) קוורץ לרבות טבעי מינרל – "גבישי חמצני-דו צורן"

 ( Diatomaceous Earth) דיאטומית אדמה , (Tripoli) טריפולי אבן , (Tridymite) טרידימיט

עם כמויות שונות של חומר     Amorphous Diatomaceous מצע הסינון הדיאטומי  עשוי מחומר

micro-crystal יםעלולהם של חומרים אלה עלולה להיות מסוכנת. ולאורך זמן . שאיפה ממושכת 

אשר נחשב כמסוכן ביותר )צורן גבישי(   Crystalline Silica. החומר מכיל בתוכו לגרום לנזק לריאות

 וסווג ע"י  ארגון הבריאות העולמי כגורם מסרטן. 

בתקנות שצוינו לעיל מפורטת רשימה ארוכה של דרישות גיהות תעסוקתית ממעסיקים המעסיקים 

ון ציון מגן אישי חובה וכמו.... עובדים שנמצאים בחשיפה עם אבק מזיק כגון אדמה דיאטומית כג

 והבריאות הגיהות, הבטיחות סיכוני לגבי, פה-ובעל בכתב, בחומר העובדים את ידריך "המעביד

 הבין עובד שכל יוודא המעביד; לפחות לשנה אחת וכן לעבודה הקבלה בזמן, בחומר לעבודה הנוגעים

 ...". .בו שהודרך הנושא את

  .רישות ומומלץ לבעלי הבריכות לעיין בתקנות אלובמאמר זה צר המקום לפרט את הד 

 והוראות לשימוש בטיחותי  אזהרה "מסרטן"הוראות יצרן עם התראות  –אריזת  אדמה דיאטומית 

     

יש להימנע משאיפה וממגע גם על אריזות האדמה הדיאטומית קיימות הוראות יצרן בטיחותיות לפיהן 

, ולתכנן אוורור נאות בחדר המכונות החומרחד  העמיד בפני להשתמש במסכה עם מסנן מיו בעיניים,

 לשם סילוק האבק מחוץ לחלל החדר. 

במקרה של שאיפת החומר יש לצאת לאוויר  הצח, לשתות מים לניקוי הגרון, להסיר  -עזרה ראשונה 

את האבק מהעור. במקרה של מגע החומר בעניים יש לשטוף את העניים במים. יש לפנות לרופא אם 

 מתגלים סימני אי נוחות והרגשה לא טובה.  

                                                           

 שר וסמכויות, 1970-ל"תש[, חדש נוסח] בעבודה הבטיחות לפקודת 210-ו 173 סעיפים לפי והרווחה העבודה שר סמכויות בתוקף 2

 1940, העם בריאות לפקודת ב62 סעיף לפי הבריאות

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/homarim45.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D/homarim45.pdf
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 סיכום ותובנות 

 

בטיחותית  – בריאות הציבורשלום וה על שמירחשיבות רבה למימוש הצורך ללסינון המים בבריכה 

 ותברואתית. 

 על יתרונותיו וחסרונותיו.  - דיאטומי הסינון בסוגיית  הבמאמר זה דנו 

, אלא שבעת השימוש בו נדרש לנקוט בתפעול ים רבותזה שנ הוכיח את עצמובהחלט  כזה סינון 

 "האדמה הדיאטומית".  -מושכל עקב מצע הסינון  שבו 

 

  היא פשוטה: למחזיקי ומפעילי הבריכה התובנה ממאמר זה

, משרד התקנותוההנחיות של  לעמוד בדרישותלהקפיד נדרש  דיאטומי סינון עת שימוש ב"....

,  וכן על הנחשפים לאדמה דיאטומיתעל מפעילי הבריכה  ן להג על מנת  , והיצרן הבריאות 

 איכות הסביבה...".  

 בריאות והצלחה. 

   

 

© 
 כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא 
 בע"מ.יץ יעוץ והדרכה ד. לבקוב -מ אישור בכתב מראש 

מיד  על מקורות על דיוקם ועדכונם עד ליום הפרסום. יחד עם זאת,  ראוי להסתמך ת מאמרנעשה הכל כדי להעמיד את הדברים שב
 ןצרוהוראות הי , הנחיות המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר םהחקיקה המעודכני


