ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΝ∆ΥΑ ΨΥΞΕΩΣ
Η θέση της αναρρόφησης µιας υποβρύχιας αντλίας σε σχέση µε τον
υδροφόρο ορίζοντα, αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο όσον αφορά την
διάρκεια ζωής του ηλεκτροκινητήρα. Οι εναλλακτικές θέσεις ανέρχονται
σε τρείς (3).
1. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται χαµηλότερα από την
αναρρόφηση
2. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται υψηλότερα από την
αναρρόφηση
3. Ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την
αναρρόφηση

Εικόνα 1 Η υποβρύχια αντλία χωρίς
µανδύα ψύξεως αφού είναι τοποθετηµένη
έτσι ώστε η αναρρόφηση της να βρίσκεται
πάνω από το υδροφόρο στρώµα

Η καλύτερη εγκατάσταση εξ αυτών
είναι η πρώτη περίπτωση όπου η
αντλία είναι κατά τέτοιον τρόπο
τοποθετηµένη έτσι ώστε όπως έχουµε
προαναφέρει η αναρρόφηση να είναι
υψηλότερα από το υδροφόρο στρώµα
(βλέπε εικόνα 1). Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται καλύτερη ψύξη του
υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα. Αυτό
εξηγείται από το γεγονός, ότι καθώς
πλέον το νερό έρχεται από την κάτω
πλευρά του συγκροτήµατος στην
οποία και έχουµε εγκαταστήσει τον
ηλεκτροκινητήρα και οδηγείται προς
τα πάνω
(όπου και βρίσκεται η
αναρρόφηση),
αναπτύσσει
µία
ταχύτητα η οποία συντελεί
στην
καλύτερη απαγωγή της παραγόµενης
από
τον
ηλεκτροκινητήρα
θερµοκρασίας, αφού ως γνωστό
αυξάνοντας
την
ταχύτητα
ενός
ρευστού που έρχεται σε επαφή µε ένα
στερεό το οποίο θέλουµε να ψυχθεί,
βελτιώνεται ο συντελεστής συναγωγής.

Για τις περιπτώσεις τώρα όπου ο
υδροφόρος
ορίζοντας
εντοπίζεται
υψηλότερα ή το λιγότερο στο ίδιο
επίπεδο µε αυτό της αναρρόφησης
τότε η ροή του ρευστού παρουσιάζεται
είτε µε φορά από πάνω προς τα κάτω,
Εικόνα 2 Λαθεµένη εγκατάσταση
ή απευθείας στην αναρρόφηση (βλέπε
(υποβρύχιας αντλίας χωρίς µανδύα ψύξεως)
εικόνα
2).
Έχοντας
όµως
το
αφού το υδροφόρο στρώµα βρίσκεται
αναρροφώµενο ρευστό αυτή τη
υψηλότερα από την αναρρόφηση

κατεύθυνση, δεν έρχεται πλέον σε επαφή µε τον ηλεκτροκινητήρα. Αυτός
έτσι πλέον περιβάλλεται από στάσιµο νερό επιδεινώνοντας έτσι τις
συνθήκες ψύξης, και κατά συνέπεια αυξάνοντας την πιθανότητα
καταστροφής του κινητήρα λόγω υπερθέρµανσης.
Για να γίνει πιο κατανοητή
η αύξηση της θερµοκρασίας σε
τέτοιες συνθήκες λειτουργίας
θα αναφέρουµε το εξής. Η
αύξηση της θερµοκρασίας σε
ένα κινητήρα Μ10-74 ισχύος
132 kW
που εργάζεται κάτω
από το υδροφόρο στρώµα σε
γεώτρηση διαµέτρου 10 είναι
115 οC σε µία ώρα. ∆ηλαδή
µέσα σε λιγότερο από µία ώρα
το ψυκτικό υγρό που έχει
τοποθετηθεί
µέσα
στον
κινητήρα από την εταιρεία µας
θα βράσει και ο κινητήρας θα
καταστραφεί.
Έτσι
αν
η
διάµετρος της γεώτρησης το
Εικόνα 3 Υποβρύχια αντλία µε µανδύα ψύξεως
επιτρέπει
προτείνουµε
την
τοποθέτηση ενός µανδύα γύρω από τον κινητήρα ούτως ώστε το νερό να
αναγκάζεται να εισέλθει από το άνοιγµα στην κάτω πλευρά του µε
αποτέλεσµα την επαρκή ψύξη του κινητήρα (βλέπε εικόνα 3). Ο
µανδύας ψύξης αρχίζει είτε από την κατάθλιψη (ολόσωµος µανδύας) είτε
από το πάνω µέρος της αναρρόφησης και εκτείνεται έως και το κάτω
µέρος του κινητήρα. Έτσι διασφαλίζεται η ελάχιστη ταχύτητα ροής κατά
µήκος αυτού (του ηλεκτροκινητήρα), που πρέπει να ανέρχεται σε 0.2
m/sec. Όταν αυτή δεν υφίσταται σε όλο τον κινητήρα η αύξηση της
εσωτερικής θερµοκρασίας του κινητήρα πρέπει όπως ήδη έχει
προαναφερθεί να θεωρείται δεδοµένη µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η
µόνωση του σύρµατος και να καίγεται. Από την κατάσταση της
περιέλιξης και των µηχανικών µερών του κινητήρα είναι δυνατόν να
διαπιστωθεί εάν και σε ποια µέρη του υπήρξε πρόβληµα ψύξης.
Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να επιδειχτεί και για την
περίπτωση εκείνη κατά την οποία
παρ’ όλο που η αντλία είναι σωστά
εγκατεστηµένη σε σχέση µε το
υδροφόρο στρώµα, το ρευστό που
περικλείει τον ηλεκτροκινητήρα δεν
αναπτύσσει
την
αρµόζουσα
ταχύτητα για την σωστή ψύξη του.
Αυτό µπορεί να προκύψει όταν η Σχήµα 1 Κάτοψη γεώτρησης
εσωτερική διάµετρος της γεώτρησης είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε
την εξωτερική διάµετρο του κινητήρα που τοποθετείται (Dw>>DM) (βλέπε
σχήµα 1), σε συνάρτηση πάντοτε µε την παροχή αυτής.

Γενικά ενδείκνυται να γίνεται ένας προληπτικός
ταχύτητας µε βάση τον παρακάτω τύπο

έλεγχος

της

Q × 353.68
DW2 − DM2
Όπου:
Q η παροχή σε m3/h
DW η εσωτερική διάµετρος της γεώτρησης σε mm2
DM η εξωτερική διάµετρος του κινητήρα σε mm2
V =

και όταν αυτή προκύπτει µικρότερη από 0.2 m/sec συνίσταται να
προβαίνουµε σε εγκατάσταση µανδύα ψύξεως.

Φωτογραφία 1 Γενική απεικόνιση του συγκροτήµατος µε
τον µανδύα για οριζόντια εγκατάσταση

Φωτογραφία 2 Λεπτοµέρεια της
σύνδεσης του µανδύα µε την αντλία

Κατά την κατασκευή του µανδύα πρέπει να δοθεί προσοχή στα
κάτωθι:
9 ∆υνατότητα εύκολης συναρµολόγησης – αποσυναρµολόγησης
9 Ύπαρξη
θυρίδας
πρόσβασης
στην
βαλβίδα
του
ηλεκτροκινητήρα (για την πλήρωση του µε νερό).
9 Ύπαρξη στηριγµάτων εσωτερικά για το κεντράρισµα
9 Σωστή διαστασιολόγηση του µανδύα (σύµφωνα µε την παροχή
της αντλίας)
Το τελευταίο γίνεται από την εταιρεία µας µε την βοήθεια ειδικού
υπολογιστικού προγράµµατος της PLEUGER (βλέπε εικόνα 4).
Παράµετροι που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας έτσι ώστε να
υπολογίσουµε σωστά την ταχύτητα ροής είναι :
Η παροχή
Η εξωτερική διάµετρος του κινητήρα
Η εσωτερική διάµετρος του µανδύα

Μία

υπερδιαστασιολόγηση

του

µανδύα (µεγάλη εσωτερική
διάµετρος) έχει ως άµεση
συνέπεια η ταχύτητα της
ροής να είναι πολύ
µικρή και εποµένως να
µην επαρκεί για την
αποτελεσµατική
ψύξη
του κινητήρα. Αντίθετα
µια υποδιαστασιολόγηση
έχει ως αποτέλεσµα να
αναπτύσσονται
υψηλές
ταχύτητες ροής γεγονός
ανεπιθύµητο καθώς έτσι
θα έχουµε αυξηµένες
απώλειες
στην
αναρρόφηση της αντλίας,
αφού
αυτές
είναι
Εικόνα 4 Πρόγραµµα PLEUGER υπολογισµού των µανδυών ανάλογες του τετραγώνου
ψύξης
της
ταχύτητας.
Οι
αυξηµένες αυτές απώλειες πίεσης µπορεί να οδηγήσουν µέχρι και σε
ατµοποίηση του νερού (ανάλογα και µε την θερµοκρασία αυτού) οπότε
και έχουµε την εµφάνιση του ανεπιθύµητου φαινοµένου της σπηλαίωσης
και συνακόλουθα όλων των αρνητικών παρενεργειών που αυτό επιφέρει
στην λειτουργία του αντλητικού µας συστήµατος.
Όταν υπάρχουν προβλήµατα από ύπαρξη ξένων σωµάτων (σε
δεξαµενές, τεχνητές λίµνες, συντριβάνια) όπου έχουµε εµφράξεις της
προστατευτικής σίτας της αντλίας µπορεί να κατασκευαστεί επιπλέον
µεγάλη εξωτερική σίτα στην είσοδο του µανδύα όπως παρουσιάζεται στην
διπλανή φωτογραφία 3.

Φωτογραφία 3 Αναρρόφηση του µανδύα µε επιπλέον
σίτα

