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משאבות  15.04.03

 (כולל כובע סיני)הקבלן יספק ויתקין משאבות מים צנטריפוגליות מטיפוס אופקי או אנכי

 400משאבות לספיקה עדGPM    מונובלוק–יהיו אופקיות או אנכיות

 400משאבות מעלGPM יהיו אופקיות כולל מקשר למנוע על בסיס משותף

 בנקודת העבודה כאשר יש אפשרות להחליף מאיץ75%נצילות המשאבות תהיה לפחות

"גדול יותר"באותו בית למאיץ 

 מהספיקה והלחץ  10%תינתן אפשרות להחלפת מאיץ בגוף המשאבה המתאים לתוספת של

הנומינליים  

  מנוע מותאם לעבודה עם משנה מהירות

 בלבדד"סל1450מנועי המשאבות יהיו ל





אופקימונובלוקבמבנהמשאבות



:יתרונות

 (בדרך כלל) מנוע סטנדרטי שנתן להחלפה

 מנועמיסבילא נדרשת אחזקה יזומה מלבד גירוז

  מידות מינימליות להתקנה

 מידות חיצוניות זהות –משאבות לפי תקן ( תקןDIN )

 המבנה הנפוץ-זמני אספקה קצרים

:חסרונות

  נדרש פרוק מנוע לטיפול במשאבה



 (לא צמוד לקיר) להשאיר מקום מאחורי המנוע לאוורור

  להשאיר מקום להזזת המנוע

להבטיח שרגלי המשאבה והמנוע יציבות על הבסיס

דגשים להתקנה



אנכימונובלוקמשאבות במבנה 



 (בדרך כלל) מנוע סטנדרטי שנתן להחלפה

 מנועמיסבילא נדרשת אחזקה יזומה מלבד גירוז

 חסכון במקום(?)

 כניסה ויציאה בזויות שונות  אוגניאפשרות למיקום

 מידות חיצוניות זהות –משאבות לפי תקן ( תקןDIN )

 מבנה נפוץ-זמני אספקה קצרים

:חסרונות

  נדרש פרוק מנוע לטיפול במשאבה

  נדרש גובה מעל המשאבה להתקנת אמצעי הרמה או וו בתקרה במידה ומותקנת

בחדר וכן מקום להורדת המנוע עם המאיץ לטיפול  

:יתרונות



כווני אוגנים אפשריים למשאבות אנכיות               



                           להשאיר מקום לפרוק המשאבה

כבלי חשמל צנרת אליה מחוברים , צנרת)

(המנומטרים

דגשים להתקנה





אנכי ואופקימונובלוקנקודה למחשבה למשאבות במבנה 

ג"משקל קס"כ

40230

50240

60340

75370

100430

125470

150690

משקלי מנועים  



משאבות אופקיות על בסיס



  מנוע סטנדרטי שנתן להחלפה

 מקשר –נתן לטפל במשאבה ללא פרוק מנועSPACER

 מונובלוקלספיקות גדולות יותר ממשאבות

 מידות חיצוניות זהות –משאבות לפי תקן ( תקןDIN )

:חסרונות

  נדרש שיוור בעת ההתקנה ובדיקה כל תקופה

 מונובלוקבסיס המשאבה והמנוע ארוך ורחב ממשאבה

:יתרונות



 עיגון מתאימים  ברגיקיבוע המשאבה לבסיס עם

  שיוור לאחר ההתקנה

דגשים להתקנה



SPLIT CASEמשאבות במבנה אופקי חצוי 



  מנוע סטנדרטי שנתן להחלפה

נתן לטפל במשאבה ללא פרוק מנוע וללא פרוק מהצנרת

לספיקות גדולות מאד עם נצילות גבוהה

 (שינוי כוון סיבוב מנוע ) נתן לספק עם כניסה משני כווני המשאבה

:חסרונות

  נדרש שיוור בעת ההתקנה ובדיקה כל תקופה

בסיס המשאבה והמנוע ארוך ורחב

  יש להגדיר טרם הזמנה כוון אוגן כניסה

נדרש ידע מקצועי לתיקון משאבה מסוג זה

 (שני צדדים)שני אטמים מכניים לעומת אחד במשאבות רגילות

 חודשים 5-6–זמני אספקה ארוכים

:יתרונות



משאבות על הקו





 חסכון במקום(?)

 מנוע  מיסבילא נדרשת אחזקה מלבד גירוז

:חסרונות

  אין תקן לגבי מידות

בדרך כלל לאותה נקודת עבודה בית המשאבה והאוגנים יותר גדולים

  נדרש מקום לפרוק המנוע עם המאיץ וגם אמצעי הרמה

 מעלות180כוון האוגנים רק

 זמינות נמוכה לאספקה  ד"סל1450ב

:יתרונות



יעילות משאבות
מה אומרים המספרים







DINלפי תקן 
משאבות וקוטר מאיציםאוגנימידות 











–המשאבה ד"סל

?2950או 1450



 אורך חיים ארוך–שחיקה נמוכה

 ו"ק4רמת רעש מנוע באותו גודל יותר נמוכה ביחוד במנועים גדולים מ

NPSH משמעותי במקרים בהם יש ביניקה –נדרש יותר נמוךNPSHקיים נמוך

(100GPMכ ) ש "מק25למרות זאת בספיקות יחסית נמוכות עד 

:ד"סל2900כדאי לשקול משאבות ב מטר 15וכאשר מפל הלחץ על המשאבה מעל 

נצילות המשאבה יותר גבוהה משמעותית

 גודל המנוע קטן יותר ולכן גם רמת הרעש

משאבה נמוךד"סל





שונותעבודהבנקודות
ד"סל1450-ו2900-השוואת יעילות משאבות ב

נצילותדגם משאבהנצילות דגם משאבהעומדספיקהספיקה

%RPM%2900 RPM 1450מטרGPMמק"ש 

20883040-324032-1652

502203050-326050-1666

1004402580-327465-1673

1004404580-406065-2070

1104843080-327565-1674

15066020100-267480-1677

15066030100-327780-1677

15066034100-327980-1679

15066035100-406780-1679



ד"סל2900–3216מאיץ 

מ"מ11מרווח –מ "מ160קוטר 



ד"סל1450–4032מאיץ 

מ"מ8מרווח –מ "מ329קוטר 



?כמה להוסיף להספק המנוע הנדרש בנקודת העבודה



–שינוי תדר 
מה ההשפעה על גרף  

?המשאבה





כיצד משפיע שינוי תדר על גרף המשאבה
מטר30לעומד 350GPM-משאבה ל







  במשאבה צנטריפוגלית עם מאיץ בודד קשה לשפר היעילות בצורה משמעותית

  היעילות של המערכת היא שילוב של משאבה ומנוע ולכן חשוב להשתמש במנוע עם

יעילות גבוהה  

 כדי לעבוד בעומס  , מההספק בנקודת העבודה10-20%יש לקחת רזרבה של לפחות

.רצוי שהמנוע יכסה את כל תחום העבודה של גרף המשאבה . סביר של המנוע 

נצילות  –מנוע יותר קטן –ד"סל2900-רצוי בספיקות קטנות לעבוד עם משאבה ב

טובה יותר

 לקבלת נצילות מקסימלית רצוי לעבוד במאיץ בקוטר מלא .

 לעבודה יעילה עם משנה תדר יש לבחור נקודת עבודה בצד ימין עם עקומה תלולה ככל

(הפרש בין נקודת העבודה והעומד במגוף סגור= תלול ) האפשר  

. יש לשקול העלאת תדר כדי לעבוד בנקודת עבודה מתאימה ביעילות יותר גבוהה

מסקנות והמלצות שלי
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