מאי 2018

דחיית טיפול = סכנה למערכת
הנטייה בקרב מפעלים בתעשייה לדחות טיפולים
של מערכות ,עלולה להיות הרסנית לאורך החיים
של המערכת  ,להביא לירידה בפרודוקטיביות,
להגברת הצריכה האנרגטית ,לתקלות תכופות ,
לעצירות בלתי צפויות בייצור ,ובמקרי קיצון אף
לקריסת המערכת .כל אלה מסבים נזק כספי רב.
החדשות הטובות הן שברוב המקרים ניתן למנוע
את אותן תקלות.

מה הרווח שלך מביצוע ניקוי ?
מטרת הניקוי התעשייתי להסיר משקעים )דוגמת קורוזיה
ואבנית( אשר מצטברים על גבי המעטפת הפנימית .אתה
מרוויח :

העלאת האפקטיביות
שיפור בהחלפת החום
הפחתת עלויות החשמל וחסכון אנרגטי
הפחתת הסיכוי לעצירה בלתי מתוכננת

הידעת ?
ביצוע ניקוי כימי למערכת תהליכית ,
דוגמת מחליף חום ,דורש מומחיות ,ידע
ובקרה .תהליך הניקוי משתנה ממערכת
למערכת ותלוי בגורמים שונים ,כגון סוג
המשקעים אותם רוצים להסיר וחומרי
המבנה .ראשיתו של כל ניקוי כימי באבחון
מדויק של הבעיה במערכת .תפקידן של
בדיקות המעבדה בשטח ,תוך כדי הניקוי
הכימי ,הוא לוודא שהטיפול יעיל ומביא
לתוצאות הרצויות

ללאור הנדסה מחלקה ייעודית לתכנון
ולביצוע ניקויים תעשייתיים :
ניקויים כימיים של מחליפי חום ומערכות קירור
ניקויים בלחץ מים גבוה ואולטרהגבוה
ניקוי מכלים וצנרת בטכנולוגיה מתקדמת
ניקוי דודי קיטור
ניקוי צ'ילרים וריאקטורים
שחרור סתימות בצינורות

מתמודד עם קורוזיה ? יש לנו פתרונות
מעולים !
כאשר עוסקים במחליפי חום ובמערכות תהליכיות
בתעשייה ,אחת הבעיות המוכרות היא הקורוזיה.
קיימים סוגים שונים של קורוזיה ,אך התוצאה שלהן היא
בדר"כ אחת  נזק למערכת  .לאור הנדסה מייבאת
ומיישמת בהצלחה את חומרי  DUROMARארה"ב ;
מדובר במערכות ציפוי אפוקסי  קרמיות 100%
מוצקים ,אשר פותחו במיוחד בכדי להתמודד עם
קורוזיה ולהאריך את חיי המערכות בשנים רבות.

מי אנחנו ?
חברת "לאור הנדסה" נוסדה ב  1979ומאז
בססה את מעמדה כחברה מובילה בתחום
השירותים לאחזקת מפעלי תעשייה ומוסדות
בישראל :

ניקויים תעשייתיים  כימיים ,הידרודינמיים
ובלחץ מים גבוה
אטמים מכניים  אספקה ומעבדת שיפוץ
מושלמת
ציפויי מגן בעלי עובי ,חוזק ועמידות כימית
גבוהים
מקשרי   Samiflexייבוא ואספקה
מוצרי סיכה ושמנים סינתטיים Royal
  Purpleייבוא ואספקה
קרא עוד

שאלה ? בקשה ? הצעה ? לחץ כאן
כתובת  :חה סש  ,4קרית טבעון ,טלפון 04-9833566 :
להתראות בניוזלטר הבא...

