
 כתבה שנייה בסדרה        
 

 בה עד כמה מורכבת ההתייחסות אל המשאבה צויןבהמשך לכתבה הראשונה אשר 
רואה אני צורך לפרט חלק מהגורמים ,אשר היא מורכבת בה מיתקן בתוך  הצנטריפוגלית

 .באופן ישיר ועקיף צנטריפוגליות אשר משפיעים על משאבות 
, חשמליים  םמכאנייהידראוליים , קריים שהם: נושאים עי 4 -אנסה לחלק את הגורמים ל

 , ואקוסטיים .
של  ההתנגדות אופייןלהפעולה של המשאבה  אופייןיש להתאים את  הידראוליה היבטמ

שיש פעולה זו מחשב מהנדס אשר מתייחס  לכמות הנוזל  . פועלתשבה היא   המיתקן
 אופי ומספר אורכו , סוג הצינור , קוטרו ,פי  להעביר ביחידת זמן בצנרת נתונה ל

 ,סוג הנוזל צמיגותו , משקלו הסגולי , טמפרטורה  אפיוןלאורך הצנרת האביזרים 
 אפשר הנתונים המלאים לפירק ו וטיבםמוצקים המרחפים ,נוכחות (  PHערך הגבה ) 

 ההפסדים הנצברים לכל אורך המיתקן . את לחשב 
 קות המרביות שצורך המיתקן .אם כן , מובן לנו כי יש להתחיל ראשית בחישוב הספי

אשר זקוקים  חישובים הללו עושה המהנדס המתכנן את המיתקן לפי חישובי כל הצרכנים
 נוזל המסופק להם , לסיחרורו או לסילוקו . ל

  כדלהלן:יוסבר אשר היניקה לסניקה  מקוררשי גבהים בין יש לקחת בחשבון גם הפ
 

 
 

 ים ( מדידים במטרים עומד מים .ובה גאודטומדים סטטיים ) הפרשי גהסבר על ע
 עומד מים חיובי המגיע אל המשאבה ממאגר או מצנרת ) עומד יניקה( . .1

 סך העומד הנמדד ביציאה מן המשאבה ) עומד סניקה (. .2

 סך הפרש הלחצים בין העומד ייניקה לבין הסניקה . .3

 ביניקה מעל מקור מים יש להוסיף את גובה ההרמה ממפלס הנוזל עד  .4
 .רכז פתח היניקה של המשאבה מ

 סך העומד מגובה הנוזל אשר למטה מהמשאבה עד נקודת השפיכה . .5
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ההפסדים הנוצרים רק בעת זרימת הנוזל בצנרת ומומרים לעומד מים , הינו   עומד דינמי
 ) במטרים( המייצג את הפסדי החיכוך של הנוזל בצנרת והאביזרים במיתקן .

 
 ההפסדים הסטטיים והדינמיים : כך נוכל לשרטט את אופייני

 

 
 
 

 העומד הסטטי הינו קבוע  בדרך כלל ואינו משנה משמעותית את ערכו .אנו מבחינים כי 
אם לא קיים עומד סטטי במתקן ) מערכות סגורות ,סחרור ( אזי יש לחשב את ההפסדים 

 הדינאמיים בלבד , אופיין ההפסדים יתחיל מהמפגש בין ציר העומד והספיקה .
 

 אנו מבחינים כי ההפסדים הדינמיים משנים את ערכם ככל שהספיקה גדלה ולכן 
 המהנדס המתכנן מחשב מספר ספיקות אל מול המיתקן המתוכנן על מנת לקבל את

 האופיין .
 

הספיקה השעתית המכסימלית הינה בדרך כלל הערך הנדרש  לקבוע את נקודת 
 .לשעות הצריכה המרביות  ולפעמים הספיקה האופטימאלית שנקבעה  העבודה

 
 אם כך נקודת העבודה הינה: 

ומגיע עד לאופיין ההתנגדות ופונה ציר הספיקה הקו האנכי העולה מהמפגש שבין 
 .המראה את ערך סך ההפסדים במיתקן  ציר העומדשמאלה אופקית אל 

 
 
 
 
 

 ספיקה

 עומד



 
 

 . סך ההפסדים אל מול הספיקה הנדרשת מציג את נקודת העבודה עבור המשאבה
     

המתאים תוך התייחסות המשאבה אופיין העבודה את נקודת על המהנדס "להלביש" על 
 ליעילות מירבית של המשאבה בנקודת עבודה זו .

 
 

 
 

 
אופיין כלפי מקימים קו אנכי אנו מבחינים שבספיקה הנדרשת כשאנו  בתרשים העליון

הנרשם על ציר העומד )לנקודת העבודה המייצגת ספיקה מול העומד  הגענו בעצםהמיתקן  
 האנכי ( .

 הינהנצילותה בה לנקודת העבודה שאידיאלית שנבחרה אופיין משאבה  בתרשים התחתון
 המירבית בנקודת העבודה  .

, שימו לב שהנתונים  מספק היצרןהספק הנדרש על הציר הו, הנצילות , את אופיין העומד 
 משתנים אל מול הספיקה . הללו כולם

 
 
 
 
 
 
 
 

אופיין הפסדי 
 המיתקן

 נקודת עבודה

איזור נצילות 
 מרבי

 אופיין המשאבה

 אופיין הנצילות

 ספיקה
  מק"ש

 m מד )לחץ(עו
 נצילות %

 אופיין ההספק



 ם סיימנו את תהליך בחירת המשאבה ? כעת , הא
 !!!  " המשאבה כמכונה " נראה את  בהיבטים המכנים

 ובכן יש לוודא נתונים נוספים לגבי הנוזל הנשאב  ודרישות המיתקן .
 בחשבון כשמדוברישנם פרמטרים נוספים שיש לקחת ו ,: כפי שנרשם לעיל תכונות הנוזל

 קורסיביות הנוזל ) חומצי / בסיסי ( .על מבנה המשאבה , לדוגמה 
 ( םנדיפות הנוזל  ) תזקיקים , נוזלים ארומאטיי                                            
 פולטי קרינה ( רעילות הנוזל ) נוזלים רעילים /                                             

 אברסיביים ( .ביוב , נוזלים עם מוצקים מרחפים שוחקים )                                             
 :  דורש ספיקות גבוהות / נמוכות . תכונות המיתקן

 דורש לחצים גבוהים / נמוכים .                            
 ת .דורש שעות פעולה רבות / מועטו                            
 דורש מספר הפעלות רבות / מועטות בשעה .                            
 דורש עבודה שקטה במיוחד .                            
 דורש אמינות ואורך חיים גבוה במיוחד .                           
 התגברות על אדים/ אויר במיתקן . דורש                            

 ( self – primingדורש תכונה של יניקה עצמית )                           
 

 : הצנטריפוגליותלכל התכונות הללו יש מענה ליצרני המשאבות 
 .מבנה המשאבה לפי דרישות הספיקה והלחץ ) גודל המשאבה (

                 משאבות אנכיות / אופקיות  משפחת משתנים רבים אך נחלק לבמבנה המשאבות 
End-suction / In line pumps. 

 

 
 

                                                                                    

                                                                                        



 

 
ה לנוזל ( גם הם נחלקים לשלוש ) החלק הסובב המעביר אנרגי :סוגי מאיצי המשאבות

 :משפחות עיקריות

 . 

 
 

 מבנה המשאבה הצנטריפוגלית :
 

 

 בית המאיץ

 צד היניקה

 מאיץ

 צד הסניקה

 כוון הסיבוב

 מאיץ

 מעבר הנוזל כוון הזרימה
 בית המאיץ



 
 
 
 
 

 של המנוע המוסר את האנרגיה לציר המשאבה . מהירות הסיבוביםפרמטר נוסף הינו : 
 

 מסוגים ומבנים שונים העומדים בתכונות עבודה רבות ללחצים גבוהים, אטמי הציר
 לטמפרטורות גבוהות , לחומרים שוחקים / מאכלים / וארומאטיים .                  

 ציר המנוע אינו יוצא מגוף המשאבה והחיבור בין ציר המנוע לציר המשאבהבנוזלים רעילים 
 הינו בהנעה ע"י אינדוקציה מגנטית וכך תימנע דליפת נוזל ממשאבה. 

 
 וון ביותר : יציקת ברזל אפור / פלדה .הרכב חומרי המבנה מג עמידות בנוזליםלקבלת 

 יציקות פליז או ברונזה .                                                                                        
 ות שונות .יציקות נירוסטה בדרג                                                                                        
 טיטניום וסגסוגות אחרות .                                                                                        
 פלסטיק  מסוגים שונים ומגוונים.                                                                                        

ויים שונים לחלקי המשאבה הפנימיים לקבלת הגנה מחומרים מעט קורסיביים קיימים גם ציפ
 וציפויי גומי בתכונות שונות . םו / או שוחקים כגון ציפויי אפוקסי , ציפויים קראמיי

 
 
 
 
 
 
 

 חתף אורך למשאבה עם בית מיסבים 

 חיקהש טבעת

 מאיץ

 בית מיסבים

 בית המאיץ
 פתח יניקה

 בית המאיץ
 פתח סניקה 

 ציר המשאבה



 
 
 
 
 
 


