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 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול



 תוכן העניינים  



  -תחום פעולה   
 High Capacities Vs. Low lift  

  
 
 
 
 

עיקרון הפעולה של מדחס צנטריפוגלי מתבסס על הפיכת  
בניגוד למדחסים אחרים  , אנרגיה קינטית לאנרגית לחץ

שבהם פעולה הדחיסה    Positive Displacementמטיפוס
  .י שינוי נפח חלל הדחיסה"מתבעת ע

 



 מרכזי אנרגיה בישראל  



 זה מול זה  



 YMC2 -מבט מהחזית   



 YMC2 -מבט מאחור   



 תיאור המכונה    



 YK -תיאור המכונה   



 YK -תזרים קרר   



 YMC2 -תזרים קרר   



 מאדה היברידי  



 מעבה מוצף  



 בקרת גובה נוזל במעבה  



 המדחס  



 YK -מדחס   



 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים   



 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים   



 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים    

 AMB -כוח משיכה בשדה אלקטרומגנטי 



 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים   
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 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים   
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 YMC2 -מסבים אלקטרומגנטיים   





 PMMמנוע    



 בקרת תפוקה   



=  x D x RPM  מהירות היקפית =Tip Speed 

 
 Impeller capacity varies as the eye diameter 

That’s the reason why Centrifugal chillers have fixed lift. 

  Impeller lift varies as the tip diameter 



 PRVבקרת    



 VSDבקרת    



 AHRI 550/590 -ביצועים לפי תקן  

  
IPLV= 0.01A + 0.42B + 0.45C + 0.12D 

 
A = EER @ 100% load (44°F ELWT, 85°F CEWT) 
B = EER @ 75%   load (44°F ELWT, 75°F CEWT) 
C = EER @ 50%   load (44°F ELWT, 65°F CEWT) 
D = EER @ 25%   load (44°F ELWT, 65°F CEWT) 

 
Evaporator Flow- 2.4 GPM/TR @ FF= 0.000250 
Condenser Flow- 3.0 GPM/TR @ FF= 0.000100 

 



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



   









 VGDבקרת    



How is the VGD Controlled ? 
Signal-In From Dynamic Pressure Transducer 





 YK -וויסות תפוקה   



 YMC2 -וויסות תפוקה   



 YMC2 -וויסות תפוקה   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   



 מהזדקרות סיבובית להופעת הנחשול   

 :למנוע הזדקרות סיבובית במתקן קייםכיצד  
 מי עיבוי נמוכה' לאפשר אספקת טמפ•

 ילר אחד עמוס במלואו 'להפעיל צ•
 ילרים עמוסים חלקית'שני צבמקום  

 לשמור על ניקיון הצינורות במעבה•

 

  



 סיכום   



 ?שאלות 
 !תודה רבה לכם 
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