ІНСТРУКЦІЇ ДО ГЕНЕРАТОРА
ВІДБІЛЮВАЧА WATERSTEP 8/9/16
Огляд:
Генератор відбілювача WaterStep генерує розчин
хлорного

вапна

дезинфікуючого

для
засобу

використання
загального

в

якості

призначення.

Виробництво сильного ефективного дезінфікуючого
засобу, виготовленого на місці, легко і з невеликими
витратами, сприятиме поліпшенню санітарії та гігієни.
Це дозволить зменшити діарейні захворювання, які
є основною проблемою здоров'я країн, що
розвиваються.
Хлорне вапно є перевіреним дезинфікуючим засобом
для води. Невелика кількість хлорного вапна можна
додати в ємність з водою і почекавши 30 хвилин, воду
можна безпечно вживати. Генератор відбілювача
WaterStep можна найбільш ефективно використовувати
в громадах без систем зберігання або розподілу води.

Запобіжні заходи:
●

Використовувати в добре провітрюваному
приміщенні або на відкритому повітрі. Не
вдихати пари від генератора відбілювача.

●
●
●

●

Не можна пити розчин відбілювача.
Тримайте розчин відбілювача подалі від
очей.
Зберігають розчин відбілювача в
прохолодному місці, від прямих сонячних
променів.
Через 14 днів зберігання розчину відбілювача
потрібно позбутися.

●

Зберігайте розчин відбілювача далеко від
дітей
Отриманий цим генератором розчин відбілювача
не такий концентрований, як відбілювач, куплений
в магазинах.

Необхідні деталі:
●
●

Автомобільний акумулятор на 12 вольт, повністю
заряджений
6 літрів чистої води, кімнатної температури,
приблизно 20 градусів за Цельсієм

●
●

Годинник
350 мілілітрів солі (дорівнює 500 грамам або 1,5
склянки)

Деталі у комплекті:
●
●

●
●
●
●
●
●

Три шприца по 1 мілілітру
Пакет електродів генератора відбілювача пристрій з прикріпленими акумуляторними
кабелями
Мірний стакан об'ємом 1 літр
Лійка
Захисні окуляри
Набір мірних ложок і чашок
5 літрова каністра з твердою кришкою
Тест-набір – включає тестер та 2 флакони реагенту

ВИРОБНИЦТВО ВІДБІЛЮВАЧА –
Як зробити відбілювач:
1.
2.
3.

Одягніть захисні окуляри.
За допомогою воронки наповніть каністру водою
приблизно на 1/2 або більше.
Наповніть мірний стакан сіллю до лінії 350 мілілітрів
і вилийте його в каністру, використовуючи лійку.

4.
5.

6.
7.

Закрутіть кришку/ковпачок і сильно струсіть ємність,
поки сіль не розчиниться.
Зніміть кришку/ковпачок і за допомогою лійки
наповніть каністру до «лінія заповнення» водою, 5
літрів.
Вставте пакет електродів генератора і прикрутіть
кільце.
Підключіть червоний провід до позитивної (+)
сторони акумулятора, а чорний – до негативної
(–) сторони.

8.

Запишіть час, як тільки батарея буде підключена.
Спостерігайте за бульбашками, що надходять від
електродів генератора відбілювача. Якщо ви не
бачите бульбашок, чуєте булькаючий звук або
відчуваєте запах хлору, дивіться «усунення
несправностей». Запустіть генератор відбілювача на
75 хвилин.

9.

Відчепіть дроти генератора відбілювача від
акумулятора. На даному етапі у вас повинно
утворитися 5 літрів розчину відбілювача. Заберіть
пакет електродів генератора із каністри.

ТЕСТУВАННЯ РОЗЧИНУ - Як
підтвердити належну концентрацію
відбілювача:
1.
2.

3.

Наповніть мірний стакан чистою водою, до
лінії 1000 мілілітрів.
Кінець шприца вставте в розчин відбілювача.
Потягніть поршень назад, наповнивши шприц до
позначки в 1 мілілітр.
Впорскніть 1 мілілітр розчину відбілювача зі шприца
в 1000 мілілітрів води в чашці для вимірювання.
Використовуючи

шприц,

ретельно

перемішайте

суміш.
4.
5.
6.
7.

Заповніть стовпчик води тестера сумішшю з
мірної чашки.
Додайте 1 краплю реагенту з пляшки з тестового
набору до стовпчика води тестера.
Покладіть палець на верхню частину стовпчика
води тестера і обережно обертайте тричі.
Порівняйте колір стовпчика води з кольоровою
шкалою на тестері.
a. Якщо жовтий колір стовпчика води збігається з
жовтим кольором на тестері для 5 ppm або якщо
він помаранчевий, то розчин відбілювача має
необхідну концентрацію і готовий до
використання.
b.

Якщо колір водяного стовпа світло-жовтий і
відповідає 4 ppm або менше на тестері, розчин
відбілювача занадто слабкий. Запустіть
генератор ще на 15 хвилин і повторіть перевірку.
Якщо після додаткових 15 хвилин у розчині
зберігається менше 5 проміле, див. розділ
«Усунення несправностей».

8.

Виробивши відбілювач необхідної концентрації,
утилізуйте воду з вимірювальної чашки. Закрийте
каністру твердою кришкою для транспортування та
зберігання розчину відбілювача

Розчин відбілювача повинен бути протестований,
якщо він буде використовуватися для санітарних
цілей, щоб підтвердити, що він достатньо
концентрований.
Якщо відбілювач використовується лише для дезінфекції
води, тестування, як на цій сторінці не потрібене. Вода,
яка дезінфікується, тестується після змішування з
відбілювачем. Дивіться наступні сторінки.

Для ЗАГАЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ розведіть розчин
відбілювача 10 до 1 з чистою водою. Предмети,
що підлягають дезінфекції, слід спочатку
обробляти милом і водою, а потім промивати
свіжим дезінфікуючим засобом і дати їм
висохнути на повітрі перед використанням.
Пропоновані предмети для дезінфекції:
●
●

Контейнери для питної води.
Каструлі, сковорідки, посуд та чашки для пиття.

●
●
●

Поверхні, що використовуються при приготуванні їжі.
Підлоги та стіни лікарняної кімнати або палати.
Медичне обладнання - стетоскопи, термометри, і тд.

●
●
●

Санвузли/вбиральні
Руки і шкіра.
Захисний одяг та постільна білизна.

Для МЕДИЧНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ використовуйте
нерозведений розчин відбілювача. Сильно
забруднені поверхні або інфекційні відходи
повинні бути залиті нерозведеним дезінфікуючим
засобом і залишатися в контакті з ним протягом 30
хвилин перед очищенням. Пропоновані предмети
для дезінфекції:
●
●

Медичні відходи.
Плями від тілесних рідин і калу.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ВОДИ - Як використовувати
відбілювач для дезінфекції води:
1.

Визначте кількість води, що підлягає дезінфекції.

2.

Якщо вода мутна або кольорова, профільтруйте її
через чисту тканину, паперовий рушник або фільтр
для кави. Якщо її неможливо фільтрувати або вода
дуже холодна, додайте в двічі більше від
рекомендованої нижче кількості.

3.

Додайте 1,5 мілілітра розчину відбілювача на кожен
літр води, що підлягає дезінфекції.
a. 5 літрів додайте 1 ½ чайної ложки або 7,5
мілілітра
b. 10 літрів додати 1 столову ложку або 15 мілілітрів
c. 20 літрів додати 2 столові ложки або 30 мілілітрів
d. 30 літрів додати 3 столові ложки або 45 мілілітрів
e. 40 літрів додайте ¼ чашки або 60 мілілітрів
f. 50 літрів додайте ⅓ чашки або 75 мілілітрів

4.

Змішайте воду з розчином відбілювача. Якщо
контейнер неможливо струсити, використовуйте
чисту дезінфіковану паличку, щоб перемішати.

5.

Зачекайте 30 хвилин.

6.

Заповніть стовпчик води тестера сумішшю з мірної
чашки.

7.

Додайте 1 краплю реагенту з пляшки з тестового
набору до стовпчика води тестера.

8.

Покладіть палець на верхню частину стовпчика води
тестера і обережно обертайте тричі.

9.

Порівняйте колір стовпчика води з кольоровою
шкалою на тестері.
a.
b.

c.

Якщо жовтий колір стовпа води збігається з 2, 3
або 4 ppm на тестері, вода готова до пиття.
Якщо тест води показує 5 ppm або
помаранчевого кольору, переливайте воду з
однієї чистої ємності в іншу 5 разів. Зачекайте ще
2 години та повторіть тест, а потім поверніться до
кроку 6.
Якщо тест води показує 1 ppm або вона прозора,
поверніться до кроку 3 і додайте більше
відбілювача. Якщо тест води вдруге показує 1
ppm або вона прозора, не використовуйте це
джерело води. Знайдіть інше джерело води та
почніть спочатку.

Якщо перша спроба призвела до надто великої кількості
або недостатньої кількості відбілювача, відрегулюйте
кількість доданого відбілювача, щоб результат тесту був
позитивним, 2, 3 або 4 ppm. Після проведення декількох
успішних тестів не потрібно буде повторювати тести, за
умови, що вода надходить з одного джерела, а контейнер

однакового розміру. Важливо залишити суміш на 30
хвилин, а потім пересвідчитись, що суміш має слабкий
запах хлору.
Почати спочатку, повторюючи процедуру тестування
на кожній партії відбілювача.

***************************************************
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Технічне обслуговування:
●

Після
використання
промийте
пакет
електродів генератора відбілювача, каністру,
мірні чашки, лійку та тестер чистою водою.

●
●

Тримайте акумулятор повністю зарядженим.
Після повторного використання на електродах
може накопичитися білий вапняний накип.
Замочування електродів у оцті зніме цей накип.

Усунення несправностей:
Відсутність бульбашок, булькаючого звуку або
запаху хлору:
● Перевірте, чи акумулятор підключено правильно.
● Переконайтеся, що сіль була додана.
● Батарея слабка.
● Недостатньо часу.
● Перевірте, чи затискачі акумулятора надійно
закріплені на клемах акумулятора.
●
●

Недостатньо солі.
Вода занадто холодна.

Посилання:
EPA - Аварійна дезінфекція питної води
CDC - Персональна підготовка та зберігання
безпечної води
CDC - Зробити воду безпечною
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Інформаційний лист для BleachMaker від WaterStep
1. Навіщо робити відбілювач?
Хлорний відбілювач - це рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) дезінфікуючий
засіб для припинення поширення інфекційних захворювань, і це найчастіше використовуваний дезінфікуючий
засіб/санітайзер у світі. BleachMaker від WaterStep виробляє концентрований відбілювач, який відповідає
стандарту ВООЗ для дезінфекції в медичних установах.
2. Як працює BleachMaker від WaterStep?
BeachMaker використовує процес, який називається електролізом, щоб зробити гіпохлорид натрію
(відбілювач) в концентрації 0,5%, що є рівнем, рекомендованим ВООЗ для медичної дезінфекції. Пристрій
зробить близько галону (5 літрів) приблизно за годину за допомогою доступної води, столової солі та
джерела живлення постійного струму на 12 вольт, як правило, автомобільного акумулятора.
3. Чи є відбілювач, виготовлений BleachMaker, таким же, як купований відбілювач?
Ні, він не такий міцний, як купований відбілювач. Купований відбілювач, однак, випускається в багатьох
різних концентраціях і повинен бути ретельно розведений, щоб бути в відповідній концентрації для
медичного застосування.
4. Для чого використовується_відбілювач?
Відбілювач можна використовувати для дезінфекції лікарень та медичних установ, які працюють з
тілесними рідинами; для дезінфекції кулінарних зон, кухонного обладнання та одягу; його також можна
дозувати в невеликій кількості води, щоб зробити його безпечним для пиття.
5. Як можна використовувати відбілювач зроблений за допомогою BleachMaker для дезінфекції води?
Додайте 1,5 мілілітра розчину відбілювача, виробленого BleachMaker, на кожен літр води, який необхідно
дезінфікувати. Перемішайте і дайте постояти протягом 30 хвилин, потім протестуйте розчин. Повні інструкції
доступні за веб-адресою www.waterstep.org .
6. Генератор хлору WaterStep M-100 призначений для дезінфекції води. Чому WaterStep має два
засоби для дезінфекції води?
M-100 зазвичай є постійною установкою і найкраще підходить для громад, які мають великі резервуари для
води. BleachMaker легко налаштовується, є портативним і вигідним для спільнот, які мають лише невеликі
контейнери.
7. Що робить BleachMaker більш ефективним, ніж використання купованого відбілювача?
Рідкий відбілювач є дорогим у багатьох частинах світу, а його доставка є дороговартісною. BleachMaker
достатньо малий, щоб поміститися в рюкзак для легкої доставки та транспортування. Набір важить близько 5
фунтів (2 кг). Він використовує звичайну столову сіль, воду та джерело живлення постійного струму (тобто
автомобільний акумулятор постійного струму напругою 12 В) – все це доступно на всіх континентах світу.
Можливість зробити відбілювач медичної концентрації на місці може бути набагато дешевшим та
ефективнішим, ніж придбання, транспортування та зберігання рідкого відбілювача у віддалених районах.

8. Хто буде використовувати BleachMaker?
Цей прилад був створений для членів медичної спільноти для використання в країнах, що розвиваються,
але ним може скористатися кожен, хто потребує дезінфікуючого розчину.
9. Звідки взялася ідея для BleachMaker?
Після виникнення багатьох санітарних проблем на місцях, а також отримання запиту від іншої неурядової
організації (НУО) під час спалаху Еболи в Західній Африці в 2014 році, WaterStep намагалася створити
пристрій, який міг би виробляти відбілювач медичної концентрації для дезінфекції, який був би простим,
ефективним та переносним.
10. Хто спроектував BleachMaker?
Концепція цього пристрою виникла в 2014 році на Hack2O, хакатоні, організованому WaterStep і FirstBuild.
Ця подія зібрала понад 60 інноваторів для дослідження та розробки ідей, щоб полегшити світову водну
кризу. Волонтери WaterStep Френк Діболд, Девід Мекус та доктор Джо Якобі очолили групу волонтерів з
Луїсвільського університету, компанії Louisville Water Company та Центру інновацій General Electric`s First
Build, які спільно розробили цей дуже потужний дезінфікуючий пристрій. Після майже двох років розробки та
польових випробувань пристрій готовий вийти до роботи та рятувати життя.
11. Як можна придбати BleachMaker?
Пристрій можна придбати через WaterStep за номерами 502-568-6342, www.waterstep.org або за
телефоном +01-502-568-6342.
12. До кого можна звернутися, якщо у мене виникли інші запитання?
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв 'яжіться з Куртісом Деніелсом за адресою
kurtis.daniels@waterstep.org.
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