
ם י ל ה נ מ ר  י צ ק ת / ת י צ מ ת
במחקר נבדקה יעילותם של מסנני המים Puritii בהסרה של 

מזהמים מיקרוביולוגיים (חיידקים, ווירוסים ושווה ערך לציסטות 
קריפטוספורידיום) וכימיים (אנאורגניים, קוטלי חרקים, תרכובות 

אורגניות נדיפות וכד'). מסנן המים Puritii הסיר למעלה מ- 
99.95% מכל המזהמים המיקרוביולוגיים, עם ההפחתה 

המשמעותית ביותר (99.9999%<) בבדיקת הסרת החיידקים.

ר ק ח מ ה י  ד ע י
מחקר זה בדק את יעילות מסנן המים Puritii בהסרה של 

מזהמים מיקרוביולוגיים וכימיים מהמים. המחקר התנהל על ידי 
.ISO/IEC 17025:2005 מעבדה שעברה אקרדיטציה על פי

ר ק ח מ ה ן  ו נ כ ת
במחקר נעשה שימוש במלכודת וואקום כדי למשוך את המים 
דרך המסנן בלחץ של 3.4-3.6 אינץ' כספית. עשרה ליטר של 

מי בדיקה רגילים (המכילים מי ברז נטולי כלור, אשר עומדים 
בקווים המנחים של NSF P231) הוזרמו דרך כל מסנן כדי 

לאתחל אותו. לאחר מכן, נעשה שימוש בשלושה (3) ליטרים 
לכל אחת מקטגוריות המזהמים הבאות:

 – מיקרוביולוגיים, כולל חיידקים, ווירוסים וכדורי צבע מיקרוניים 
זוהרים

– אנאורגניים (מתכות כבדות, חנקות, נחושת, פלואוריד)
(VOC) קוטלי חרקים ותרכובות פחם אורגני נדיף –

– כימיקלים נוספים (כלור חופשי, ביפניל-A, אסטרון 
ואיבופרופן)

עבור כל קטגוריה, נעשה שימוש בליטר אחד (1) של מים 
המכילים דוגמיות מהמזהמים. הדוגמיות מהמזהמים הוכנו 

מראש, באמצעות הוספת סוגי המזהמים לכמויות של מי בדיקה 
רגילים.

תפוקת המסנן נבחנה לאחר מכן לתכולת מזהמים, כשאחוז 
ההפחתה חושב באמצעות ההפרש בין ריכוזי המזהמים לפני 

הסינון ולאחריו.

 .Raoultella terrigena -בניסוי החיידקים, נעשה שימוש ב
אורגניזם זה הוא בן למשפחת ה- Enterobacteriaceae, כלומר 

הוא מהווה אנלוגיה שימושית לפתוגנים בקטריאליים השייכים 
למשפחה זו, ביניהם אי קולי, סלמונלה ושיגלה. בניסוי זה, מסנן 

Puritii סינן בהצלחה ממוצע של 99.9999% מהחיידקים.

בניסוי הוויראלי נעשה שימוש ב- בקטריופאג' MS-2. וירוס זה 
מזיק לבני משפחת ה- Enterobacteriaceae ונעשה בו שימוש 

במחקר, כיוון שהוא דומה בגודלו ובצורתו לווירוסים אשר מזיקים 
למערכת העיכול האנושית. Puritii סינן ממוצע של 99.95% 

מהווירוסים.

ת  ו א צ ו ת

בדיקות מיקרוביולוגיות 

בדיקה של מסנן המים ™PURITII להסרה 
של מזהמים ביולוגיים וכימיים

ARIIX בשנת 2017, לבקשת Puritii סיכום של בדיקת מעבדה שבוצעה על מסנני המים



הניסוי המיקרוביולוגי כלל גם שימוש בכדורי צבע מיקרוניים, 
שקוטרם 3.0 מיקרומטרים, בהם נעשה שימוש כחלופה 

לציסטות קריפטוספורידיום. Puritii סינן למעלה מ- 99.97% 
מהכדורים המיקרוניים.

מחקר זה בדק את יעילותו של מסנן Puritii בהסרה של 
המתכות הכבדות ארסן, עופרת וכספית. Puritii הסיר למעלה 

מ- 99% מכל אחד מחומרים אלה. כמו כן, נבדקו מתכות 
נוספות, ביניהן נחושת וכרום Puritii .+6 סינן למעלה מ- 97.8% 

מהנחושת ו- 59.3% מהכרום 6+.

בנוסף למתכות אלה, נבחנו חנקות ופלואוריד, כחלק מבדיקות 
הסינון של הכימיקלים האנאורגניים. מסנן Puritii הסיר 13% 

מהחנקות ו- 41.3% מהפלואוריד.

גיים ולו הסרה של מזהמים מיקרובי
PUR I T I I ם  ן המי ידי מסנ על 

חיידקים
1(Raoultella terrigena)

וירוסים 
2(MS-2 'בקטריופאג)

כדורי צבע מיקרוניים
33.0 µM  זוהרים

cfu 4.2 x 10599.9999/מ"ל

ריכוז התחלתי זנים
מיקרוביולוגיים

% הפחתה
ממוצע

תפוקה ממוצעת

pfu 5.7 x 105/מ"ל

 x 104 3.3 חלקיק/מ"ל

99.95

99.997

<cfu 0.45/מ"ל

pfu 295/מ"ל

<1  חלקיק/מ"ל

ים אנאורגניים כימי הסרה של מזהמים 
PUR I T I I ם  ן המי ידי מסנ על 

(As) ארסן

(Cr) +6 כרום

(Pb) עופרת

99<0.47 מ"ג/ליטר

ריכוז התחלתי סוגי כימיקליים 
אנאורגניים

% הפחתה
ממוצע

תפוקה ממוצעת

0.050 מ"ג/ליטר

0.47 מ"ג/ליטר

59.3

>99.3

0.0040 מ"ג/ליטר

0.020 מ"ג/ליטר

0.0022 מ"ג/ליטר

(Cu) 0.00255 מ"ג/ליטר97.8<0.46 מ"ג/ליטרנחושת

(Hg) ליטרכספית/µg 41099.8ליטר/µg 1

20 מ"ג/ליטר2313 מ"ג/ליטרחנקות

0.763 מ"ג/ליטר1.341.3 מ"ג/ליטרפלואוריד

ניסוי כימי אנאורגני

בניסוי נעשה שימוש במספר קוטלי חרקים רלוונטיים לסביבה, 
Puritii ,מכל אחד מהסוגים שנבדקו .Puritii כדי לבדוק את מסנן

סינן ביעילות >95%.

הסרה של מזהמים קוטלי חרקים
PUR I T I I ם  ן המי ידי מסנ על 

4,4'-DDT

אלדרין

I אנדוסולפן

22>95

ריכוז התחלתי
(µg/ליטר)

סוגי קוטלי
חרקים

% הפחתה
ממוצע

תפוקה ממוצעת
(µg/ליטר)

27

61

>96.3

>98.2

<1.1

<1.1

<1.1

1.1>99.2<140אנדרין

1.1>96.3<27הפטכלור

1.1>99.6<280לינדן

בדיקות קוטלי חרקים

נבדקו סוגי VOC שונים, כולל ממיסים אורגניים, פרקורסורים 
פולימריים ותוצרי לוואי של נפט. מעל 90% מכל הסוגים הללו 

סוננו בהצלחה, פרט לשניים. השניים הנבדלים (אצטון 
וכלורופורם) סוננו ברמה של 77.9% ו- 74.5%, בהתאמה. ייתכן 
ואחוזי ההפחתה הנמוכים הללו הנם תוצאה של גודל קטן יותר 

של התרכובות הללו.

VOC הסרה של מזהמי 
PUR I T I I ם  ן המי ידי מסנ על 

1,2-דיברומו-3-
כלורופרופן

אצטון

בנזן

45099.5

ריכוז התחלתי
(µg/ליטר)

VOC הפחתהסוגי %
ממוצע

תפוקה ממוצעת
(µg/ליטר)

83

420

77.9

97.8

2.5

18.34

9.24

cis-1,342094.821.84-דיכולופרופן

42074.5107.1כלורופורם

0.52>99.9<400איזופרופין בנזן

2.5>99.7<830נפטלין

0.98>99.8<420סטירן

40099.61.6טולואן

0.50>99.9<430או-קסילן

 VOC בדיקות



נוספים כימיקלים  הסרה של 
PUR I T I I ם  ן המי ידי מסנ על 

כלור חופשי

BPA

אסטרון

9.79<2.01 מ"ג/ליטר

ריכוז התחלתי סוגי כימיקלים
נוספים

% הפחתה
ממוצע

תפוקה
ממוצעת

x 106 2.7 ננוגרם/ליטר

x 105 3.8 ננוגרם/ליטר

99.5

99.6

0.01> מ"ג/ליטר

2350 (ננוגרם/ליטר)

1520 (ננוגרם/ליטר)

2.4 x 104 (µg/ליטר)µg 4.9 x 10699.5/ליטראיבופרופן

בנוסף לבדיקות שלעיל, בוצעה הערכה להסרה של כלור, 
ביפניל-A (BPA), אסטרון ואיבופרופן, כאשר מסנן Puritii הסיר 

>97.9% מכל אחד מהם.

םבדיקות כימיות נוספות י ר ק ח מ ה ת  ו ב י ש ח
מחקר זה הראה כי מסנן Puritii יכול לסנן בהצלחה רבים 

מהמזהמים אשר נמצאים בדרך כל במקומות שונים. 

ה נ ק ס מ
בעוד שהמסנן לא הסיר את כל המזהמים שנבדקו במחקרים 
אלה, מסנן המים Puritii הוכח כיעיל בהפחתה של כל הסוגים 
שנבדקו, עם הפחתה משמעותית (כלומר >90%) במזהמים 

מיקרוביולוגיים וכימיים, אשר נמצאים בדרך כל במהלך שימוש 
יומיומי במסנן.


