


נושאי ההרצאה

משאבות

הפעלה נכונה ממיר תדר

הפעלה יעילה



אנטילהגלגל 







משאבה בורגית



.מכונה המטעינה את הנוזל הזורם דרכה באנרגיה•
גוף מסתובב מורכב מתעלות  , לב המכונה הוא מאיץ•

.סימטריות סביב הציר
הנוזל הזורם דרכו נטען  , כאשר המאיץ מופעל•

.בזכות הכוח הצנטריפוגלי–מהירותיתבאנרגיה 

משאבה צנטריפוגלית





V1

V2

H= V²2-V²1
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V2= n×π×D
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V=√2gH



ארבעת הנתונים המאפיינים משאבה צנטריפוגלית

Q  =ספיקה

H  =עומד

P  =הספק

η = יעילות(נצילות(



η = יעילות 

היחס בין ההספק המופק להספק 
המושקע 

Pמופק 
Pמושקע 

Pיוצא
Pנכנס



חישוב ההספק במערכות שאיבה

 Q  =ספיקה (m³/h)
 H  = (  עומד m)
 η נצילות =  (%)
 P  =הספק ( HP או Kw )

Q × H
PHP =

270 × η

Q × H
PKw =

367.2 × η



חיבור בטור

1משאבה  2משאבה 3משאבה

במכון הוא סכום העומדים של העומד בחיבור בטור 

:               המשאבות H1+H2+H3…+HN

היא הספיקה המשותפת לכל הספיקה
:          המשאבות בנקודת העבודה המשותפת

Q1=Q2=Q3…=QN





1משאבה 

במקבילחיבור

2משאבה 

3משאבה 

בחיבור במקביל ספיקת  
המכון היא סכום  

:               הספיקות
Q1+Q2+Q3…+QN

העומד הוא העומד 
המשותף לכל המשאבות

בנקודת העבודה  
.המשותפת



1משאבה  2משאבה 

3משאבה 

4משאבה 5משאבה 

חיבור מעורב



תדרסיבות להתקנת ממיר

שמירה על לחץ קבוע ספיקה משתנה.
אפשרות לסובב משאבה יותר מהר  .
   התנעה רכה ועליה במהירות איטית להגנה

.על המערכת ההידראולית
שמירה על הקידוח והורדת כמות החול.

ממיר תדר



שינוי יעילות כתוצאה משינוי סיבוב
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תדרסיבות להתקנת שני ממירי
במכון שאיבה אחד

פעולה למעגלי עבודה שונים

ספיקה המפעילה    –אופיין הפעלת המכון 

.חלוקת עומס–משאבה אחת רוב הזמן  

כאשר טווח הספיקות רחב מאד ומותקנות  

במכון שתי משאבות שונות מאד אחת מהשנייה



הפסדי אנרגיה בהתנעת משאבות
כאשר המשאבה עובדת בנקודת העבודה

 הפסדי האנרגיה –בהתנעה ישירה של משאבה
.  הם הנמוכים ביותר 

בהתנעה עם מתנע רך יש הפסדים גדולים יותר  .
  כאשר יש מגען מקצר זה כמו בהתנעה ישירה

. ההפסדים קטנים

  בעבודה עם ממיר תדר ההפסדים הם הגדולים
.ביותר







300 ש"מק X 8,760 = ק"מ 2,628,000

2,628,000/ 100,000 = 26.28

26.28 X 4,200 = 110,376

חישוב חיסכון באנרגיה בעבודה רציפה כל השנה







430 ש"מק X 3,600 = ק"מ 1,548,000

1,548,000/ 100,000 = 15.48

15.48 X 3,700 = 57,276

חישוב חיסכון באנרגיה בעבודה חמישה חודשים











השינויים הנדרשים במכוני השאיבה

.בדיקת התאמת המשאבות לנקודות העבודה הנדרשות•

.הכנסת ממיר תדר או מתנע רך•

.התקנת בקרים עם יכולת תקשורת•

.  לבקרה כללית, חיבור בקרים לשליטה מקומית•

.העברת אירועים ותקלות ממכון השאיבה למפעיל•

.הרכבת בקרה ורישום על ריכוזי חומרים•



הפעלה נכונה של מכון שאיבה

 מומלץ להפעיל במכון ממיר תדר אחד לכל
מערכת הדראולית

  כאשר משיקולים שונים יש יותר ממיר אחד
:למערכת חשוב לשים לב

להפעיל ממיר אחד עד למהירותו המרבית•
.ואז מוסיפים את הממיר השני

לא לחבר את הממירים שיעלו את התדר  •
.ביחד

לא להפעיל שניים או יותר ללא פיקוד משותף •
.עליהם



מכון נכונה של המשך הפעלה 

כיוון נכון של ספי מהירות של ממיר תדר.

כיוון נכון של ההשהיות בין המשאבות  .

הכנסת משאבות לפי לחץ והוצאה לפי ספיקה.

הגנות מתאימות למשאבות.



בדיקות יעילות

 למשאבות בודדות

למכוני שאיבה  שלמים

מעקב ושליטה



מגוון שרותי המדור
.חדשים וישנים-תכנון וליווי מכוני שאיבה, יעוץ

איתור בעיות תפקוד ואיזון בין המכון והמעגל
.ההידראולי סביבו

תכנון וביצוע לוחות חשמל כולל מערכות
.תקשורת ברמות שונות



יעוץ וליווי וביצוע מערכות בקרה ואוטומציה לניהול  
.מכוני שאיבה

.יעוץ וליווי מערכות בקרה ואוטומציה להשקיה

.כולל דוח והמלצות-בדיקות יעילות למכוני שאיבה

יעוץ וליווי בתחום חיסכון באנרגיה



אחידות פיזור טובה: היעוד בהשקיה.
היעוד באספקת מים למחנה לחץ מתאים במערכת
חיסכון באנרגיה:

.הפעלה נכונה של המכון√
.התאמת המכון לספיקות הנדרשות√
.בדיקת יעילות והפעלת דרגות לחץ√
התאמת מערכת הפיקוד לצרכים.

סיכום



הם  –שיטת הפעלת המכון והפיקוד 

המטרהולא אמצעים

ולכן יש לבחון אותם גם באמות מידה  

.כלכליות
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