משאבות פריסטלטיות
לתעשייה מתוצרת איטליה
פרופיל מוצר

על החברה
חברת  Ragazziniהיא אחת החברות הנחשבות ביותר בעולם לייצור
משאבות לתעשייה בכלל ומשאבות פריסטלטיות בפרט.
החברה ממוקמת בעיר פאנצה ( )Faenzaבאיטליה ורכשה לעצמה מאז
הקמתה מוניטין של איכות ללא פשרות.
 Ragazziniמייצרת משאבות מזה למעלה מ 60-שנים .מטרתה המרכזית
של החברה היא להציע פתרונות ליישומים שונים בתהליכי יצור .מתחום
היין עד לתעשיות המזון ,טיפול במים ובמוצרים כימיים ופרמקולוגיים,
קרמיקה ומחצבים.
הפתרונות היעילים של החברה הם פרי של מחקר מעמיק המתבצע לאורך
שנים .החברה מעורבת בתהליכי תכנון קווי-יצור ומסוגלת להציע פתרונות
ייחודיים.

 Ragazziniבישראל
החברה מיוצגת בישראל על ידי מיכאל לרר  Ph.Dהחל מסוף שנות ה.80-
בישראל מותקנות משאבות רבות של החברה בעשרות מפעלים.
כל לקוחותינו מלווים על ידינו החל משלב הייעוץ הראשוני ואיתור
המשאבה הנכונה בתיאום עם הצוות המקצועי של  Ragazziniבאיטליה.

חברת מיכאל לרר  Ph.Dמלווה את תהליך הרכישה והייבוא וכן עומדת
לרשות לקוחותיה בתמיכה טכנית בישראל.
נשמח לסייע בכל נושא ולהעביר מידע נוסף בנוגע למשאבות לפי
דרישתכם.

עקרון ה Rotho -
עקרון הפעולה של מנגנון ה –  Rothoבמשאבות
הוא זהה לפעולה של מערכת העיכול האנושית
הקרויה פריסטלטית.

במשאבה הפריסטלטית ,הצינור ,המורכב מחומר
גמיש ,נלחץ באופן מתמשך לכל אורכו על ידי
מערך גלגלים סיבובי .הצינור חוזר לקוטרו
המקורי ומייצר ריק מספק על מנת לשאוב את
החומר המשונע.
תנועה זו מאפשרת שאיבה עדינה שלא פוגעת
בשום אופן בחומר המשונע ונמנעת מ"הכתמתו"
במגע עם הרכיבים המכאניים.
פעולת השאיבה המאפיינת את לחיצת הצינור
של המשאבה הפריסטלטית  ,Rothoמתבצעת
באמצעות ניוד גלגלים על "כריות" ובכך מעניקה
יתרונות רבים ביעילות ואיכות העבודה.

יתרונות ה Rotho -
 .1היעדר הצורך בנוזל קירור בתוך גוף המשאבה .הגלגל
לא מייצר חיכוכים על משטח הצינור ובכך מונע שחיקה
ומאריך את "תקופת החיים" של הצינור .שיטה זו מהווה
חידוש בעל יתרונות רבים ביחס לשיטות אחרות בהן
לחיצת הצינור מתבצעת על ידי גופי מתכת המצריכים
נוזל סיכה על מנת להימנע מחיכוך מזיק.

 .2היעדר החיכוך על הצינור המשנע מצריך פחות כוח
בפעולת המשאבה ושימוש במנועים הצורכים פחות
אנרגיה.
 .3המשאבה הפריסטלטית מתאימה לחומרים עדינים
ובעיקר למוצרי מזון ופרמקולוגיה .במקרה של פגם או
קרע בצינור המשנע ,החומרים המשונעים אינם באים
במגע עם חומרי-קירור בגוף המשאבה.
 .4מנגנוני הבטיחות של המשאבה מאפשרים גילוי מיידי של
תקלות הגורמות לאובדן נוזלים.
 .5החלפת הצינור ,בהיעדר נוזלי קירור היא פשוטה ונקייה.

מנגנון השאיבה Rotho
חיסכון ,יעילות ואיכות.
בניגוד למשאבות פריסטלטיות אחרות המייצרות את אפקט
השאיבה באמצעות החלקת רכיבי מתכת חדים על צינור
השינוע ,משאבת  Rothoמשנעת גלגלים על גוף הצינור ובכך
משיגה פעולת שאיבה יעילה המייצרת בלאי מזערי לצינור
השינוע.
העבודה עם מנגנון הגלגלים אינה מצריכה שימוש בנוזלי
סיכה ומקטינה את החיכוך בין החלקים המכאניים של
המשאבה.

החלפת צינור השינוע (תחזוקת הבלאי היחידה במשאבה
פריסטלטית) במנגנון שאינו עובד בשיטת  ,Rothoמצריכה גם
את החלפת נוזל הסיכה בגוף המשאבה .צורך זה הופך את
תחזוקת המשאבה ליקרה ומורכבת.
נוכחות חומר סיכה בגוף המשאבה מסכנת את החומרים
המשונעים (בעיקר בתעשיית המזון והפרמקולוגיה) ועלולה
לגרום לזיהום במקרה וצינור השינוע ניזוק במהלך העבודה.

מנגנון הגלגלים של משאבת  Rothoצורך פחות אנרגיה כיוון
שאינו נזקק למנוע חזק הדרוש בדרך כלל בסוגים אחרים של
משאבות פריסטלטיות

המשאבות של  Ragazziniבתעשייה

תעשיית קרמיקה

מים ופסולת

תעשיות כימיות

תעשיות מזון ומשקאות
(חומץ ,יין ,שמן זית)

תעשיות ימיות

תעשיות מתכת

ענף הבניה

תעשיות נייר

תעשיית הצבעים/
דפוס ודיו

מחצבים

 Rothoבתעשייה
קרמיקה
בתחום הקרמיקה העדר השסתומים והאטמים
במשאבות הפריסטלטיות  Rothoמקנה יתרון מיוחד
בשל היעדר מגע בין החלקים המכאניים לחומר
המשונע.
המשאבה נפגעת פחות מהמגע עם חומר ביחס
למשאבות אחרות ויוצרת בלאי רק במגע עם הצינור.

המשאבה הפריסטלטית מונעת גם יצירת חסימות
בשינוע וסתימות.

יתרונות:
•שינוע יעיל של החומר גם בטמפרטורה גבוהה
•שינוע של מלט ואמייל (גם במשקל ולחץ גבוהים).
•שינוע בוצות מחוספסות (גם מעורבות בחתיכות
קרמיקה).

 Rothoבתעשייה
כימיקלים
המשאבות הפריסטלטיות  Rothoבסביבת עבודה עם
חומרים כימיים מאפשרות עבודה גם עם חומרים
אגרסיביים וגורמי קורוזיה.
בבחירה נכונה של סוג הצינור המשנע ניתן להגיע
ליעילות עבודה גבוהה ,גם בתנאים קשים .למשאבות
הפריסטלטיות  Rothoקשת רחבה של צינורות
מחומרים שונים( .ר' פירוט בהמשך).
היעדר המגע בין החומר המשונע לחלקים המכאניים
מבטיח אורך חיים לפעילות המכונה.
הבלאי היחידי המצטבר כתוצאה מעבודת המשאבה
מצריך הפסקות קצרות בפעילות המכונה להחלפת
הצינור המשנע.

 Rothoבתעשייה
מזון ומשקאות
המשאבות הפריסטלטיות  Rothoמאפשרות עבודה
עדינה ופשוטה בשינוע המוצר .מוצרים עדינים
ופגיעים אשר זקוקים למינימום זעזועים או חבטות
בזמן השינוע נחשפים לסיכון מזערי בתהליך
השינוע של המשאבה.
המשאבות הפריסטלטיות  Rothoמומלצות לעבודה
עם מזון נוזלי ונוזלים שאינם אמורים לעבור כל
שינוי או התערבות במהלך היצור ובכך להגיע
למוצר איכותי ברמה גבוהה.
בשל עובדה זו ,משאבות אלו הן השיטה טובה
ביותר להבטחת רמת ניקיון והיעדר זיהום מכל סוג
שהוא ולכן אידיאליות לתעשיית המזון.

בעבודה עם המשאבות הפריסטלטיות  Rothoניתן
להגיע לרמת חיטוי  CIPו SIP -של הצינור
והמחברים במגע עם המוצר המשונע.

 Rothoבתעשייה
תעשיות ימיות – מרינות
במתקנים נייחים וניידים בנמלים תיירותיים,
המשאבות הפריסטלטיות  Rothoמותאמות לריקון
מיכלי שפכים של סירות וכלי שיט ולהעבירם למכונות
טיפול בשפכים.
בשל כוח השאיבה של המכונה היא יכולה להיות
ממוקמת באזור מיכלי האגירה רחוק ממזח העגינה.

השאיבה יכולה להתבצע מעומק של  -8.5מ'.
היעדר שסתומים ואטמים מונע סתימות ומעצורים
בתהליך השאיבה.
במקרים בהם החומר המשונע אוזל ,או לא מגיע
למשאבה במהלך עבודה ,מכל סיבה שהיא ,המשאבה
הפריסטלטית  Rothoאינה נפגמת וזאת בשל יכולתה
לעבוד "על יבש" ללא כל נזק למשאבה ולחלקיה.

 Rothoבתעשייה
תעשיות מתכת
היעדר שסתומים ואטמים מונע מחומרים המשומשים
בתעשיית המתכת לבוא במגע עם חלקיה המכאניים
של המשאבה.
בשל כך המשאבה מצליחה למזער את הבלאי הנובע
מעבודה עם חומרים מחוספסים ,חתיכות מתכת ,או
בוצות וחומרים סמיכים הגורמים לקורוזיה.

זהו יתרון מובהק של ה Rotho -ביחס לסוגים אחרים
של משאבות .החלק היחיד שנחשף לשחיקה ובלאי
במהלך העבודה הוא צינור השינוע.
בנוסף לכך ,תהליך העבודה אינו נבלם על ידי
סתימות.

 Rothoבתעשייה
תעשיית הנייר
בתעשיית הנייר המשאבה הפריסטלטית Rotho
מעניקה פתרונות לבעיות כגון מינון ושינוע תוספים
כימיים :אמוניום הידרוקסיד ,סידן גופרתי ,חומר מונע
קיצוף ,מי-חמצן ,אשלגן פרוציאני ,אשלגן וכיו"ב.
הצינור של המשאבה  Rothoעשוי מחומרים עמידים
במיוחד לשינוע חומרים אגרסיביים ,מחוספסים וגורמי
קורוזיה( .ר' בהמשך טבלת חומרים – צינור)
החומרים המשונעים במשאבה אינם באים במגע עם
חלקיה המכאניים ולכן תחזוקת המכונה היא פשוטה,
עבודתה רצופה והיא ממזערת את מספר התקלות
והחסמים בעבודה.

 Rothoבתעשייה
ענף הבנייה
שני יישומים עיקריים מייחדים את משאבת ה – Rotho
בענף הבנייה:
•מינון כימיקאלים המשמשים כתוספים לבטון

•שינוע בוצות
בשאיבת בוצות מחוספסות המכילות מוצקים קטנים
כגון אבנים או מתכות ,משאבת ה–  Rothoמאפשרת
עבודה רציפה ללא סכנה לחסימת/סתימת הצינור
המשנע( .לכך מסייע גם היעדר שסתומים וחסמים).
יכולת השאיבה של המכונה מעומק של  -8.5מאפשר
לפתור בעיות שינוע מסוגים שונים .זהו יתרון מובהק
של משאבת הר Rotho -ביחס לסוגים אחרים של
משאבות.
יכולתה של המשאבה לעבוד "על יבש" מונעת חריכת
הצינור או הינזקותו.

 Rothoבתעשייה
צבעים ופיגמנטים
משאבות  Rothoיעילות במיוחד בשינוע צבעים
ופיגמנטים שלעיתים יכולים להיות אגרסיביים מבחינת
הרכבם הכימי אך גם מחוספסים כגון צבעים לקירות,
מישקים ("פוגה""/רובה") ורזינה.
הרכבי החומר השונים של צינורות השינוע הם תוצאה
של מחקר וניתוח חומרים מורכבים ,כימיקלים ,חומרים
בעלי חומציות גבוהה.

כוח השאיבה הגדול מעומק של עד  -8.5מ' מאפשר
חופשיות במיקומה של המשאבה בתהליכי שאיבה
מורכבים.
היעדר מגע בין החלקים המכאניים של המשאבה
לחומר המשונע מאפשר אורך חיים למשאבה למעט
בלאי בצינור השינוע.
 +תכונות אלו מסייעות בעבודה עם דיו ותהליכי הדפסה.

המשאבות – מבנה וחומרים
גוף מרכזי חזק עם אפשרות
לשילוב ברזל יציקה (תרכובת
ברזל ופחמן) או אלומיניום
למניעת קורוזיה (.)anticorodal
מכסים מפוליסטירן עם אשנב
שליטה.
מכסים מזכוכית אקרילית שקופה
מנגנון סיבובי מברזל יציקה
(ברזל ופחמן) או פלדה עם
מערכת בקרה ללחצים שונים
בגלגלי השאיבה (העוברים על
הצינור) לפי צורך העבודה

נקודות חיבור בריתוך עם
מחבר ANSI, UNI, DIN,
SMS, RJT, Clamp, BSP
וחצאי מחברים INOX / PVC
PP / TITANIO

שלדה עם תמיכת INOX
עבה

מנגנון סיבובי מברזל יציקה
(ברזל ופחמן) או פלדה עם
מערכת בקרה ללחצים
שונים בגלגלי השאיבה
(העוברים על הצינור) לפי
צורך העבודה

המנגנון הסיבובי נתמך באופן
ישיר על ידי מנגנון תמיכה סיבובי
עם כרית כפולה ליצירת
התנגדות מתאימה לעבודה
בלחצים גבוהים למשך זמן
ארוך .גיר ההפחתה מורכב על
מנגנון התמיכה הסיבובי.

מנגנוני בטיחות – כל המודלים ( אופציונאלי בסדרת  )PSFמצוידים
בצינורית תחזוקה שמתריעה על איבוד נוזל במקרה של פגם בצינור .סוג
זה של צינורית הוא מצופי וממוקם בחלק התחתון של המכונה.

גלגלי השאיבה בברזל יציקה או
פלדת אל-חלד על כריות ומוט
איטום רדיאלי להגנה מוחלטת
מתוצרים כימיים ,עם מערכת
מתכווננת לשליטה בלחץ
האלמנט הצינורי

כאשר הצינור מאבד נוזל הוא מצטבר בתחתית המשאבה ומציף את
הצינורית שמחוברת ללוח בקרה חשמלי העוצר את פעולת המשאבה.
במקרה הזה המגע בין המכונה לנוזלים הוא מינימאלי

המשאבות – יתרונות
•

היעדר מגע בין הנוזל  /חומר העובר דרכו למנגנון
השאיבה.

•

היפוך זרימה על ידי היפוך המנוע.
()Reverse flow by reversing motor

•

עבודה "על יבש" ללא נזק.

•

יכולת לעבוד עם מוצקים עד  45%מהקוטר ללא
נזק.

•

שינוע חומרים שבירים ומזוהמים.

•

שאיבה עד  98%מהואקום.

•

היעדר שסתומים ואטמים.

•

בלאי מצטבר מצריך החלפה של הצינור בלבד.

•

עומד ביישום .C.I.P

ניקוי SIP/CIP
בשל שיטת השאיבה הייחודית ל –  Rothoמתאפשר ביצוע
של ניקוי וחיטוי בשיטות  )Cleaning In Place( CIPוSIP -
(.)Sterilization in Place
נוחות השטיפה של הצינור המשנע מציגה יתרון גם בטיפול
במים (במקרים בהם יש לשטוף את הצנרת משאריות של
חומרים מחוספסים שעלולים לסתום את המתקן).

סוגי הצינורות המשנעים
הצינור – לב המשאבה
הצינור עשוי מחומר
אלסטי בעובי
המותאם לאפשר
התנגדות מכאנית
הולמת למחיצה
והתאמה כימית נכונה
למעבר של חומרים
משונעים.

הוא מחוזק בתוספים
טקסטילים שעמידותם
ומספרם משתנה
בהתאם ללחץ
ולהתנגדות הרצויה.

צינור
NN

הרכב
איזופרן טבעי
(רב שכבתי)

NP

מצע למזון
איזופרן טבעי
(רב שכבתי)

תאימות
נוזלים מחוספסים
נוזלים סמי-אגרסיביים
נוזלים בלחץ גבוה
נוזלים מימיים למזון
נוזלים סמי-אגרסיביים

EP

מונומר
פוליפרופילן אתילי
EPDM
(רב שכבתי)
מצע של גומי
ניטרלי
(רב שכבתי)

RN

RF

HY

החזרה המיידית
לצורה העגולה
המקורית היא חיונית
לתפקודה האיכותי
של המשאבה.

מצע למזון
גומי ניטרלי
(רב שכבתי)
Hypalon
(רב שכבתי)

( ΔT (°Cלחץ ( )BARמשך
*****
-0.9
-10
+8
+85
()15
*****
-0.9
-10
+6
+75
()8

חומרים כימיים

-10
+95

-09
+6
()8

***

שמנים
שומנים
פחמימנים
תמיסות שונות
מזון
שמנים
שומנים
חומצות מרוכזות
נוזלים אלקליים
לחץ גבוה
תרופות ופרמקולוגיים
מזון

-10
+75

-09
+6
()8

***

-10
+75

-09
+6
()8
-0.9
+8

***

-10
+85

דירוגי מזון

FDA-CFR 21
Parts 170 to
199
Item 177.2600

FDA 177.2600
DM 21-3.73 IV
B

S.I.P / C.I.P

*

*

*****
*****

-0.5
-20
Pharmed
PH
+1.5
+135
(הומוגני)
()2
רק סדרות PSF
* ניתן לחיטוי ב –  70C °בתמיסה עם חומר ניקוי ב ,5% -שטיפה במים קרים .שטיפה בקיטור עד  120C °למשך  3דקות
** ניתן לחיטוי במים חמים וסבון ניטראלי .שטיפה במים מזוקקים .ניתן לחיטוי עם דוד לחץ.

FDA 177.2600
NSF CRITERIA

**

סדרות

הספק לשעה (10,000-60,000 )LT

הספק לשעה (1-3100 )LT

הספק לשעה (100-18,000 )LT

סדרת  – SDFמבנה המשאבה

הספק (ליטר שעה( – 10,000 l/h – 60,000 l/h
לחץ – עד  8/15בר
קוטר צינור (מ"מ( – 76, 90

סדרות –  – SDFמפרט טכני

SF100

הספק  -ליטר לשעה – 30,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  76מ"מ

סדרות –  – SDFמפרט טכני

SF190

הספק  -ליטר לשעה – 35,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  90מ"מ

סדרות –  – SDFמפרט טכני

DF100

הספק  -ליטר לשעה – 60,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  76מ"מ

סדרות –  – SDFמפרט טכני

DF 190

הספק  -ליטר לשעה – 66,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  90מ"מ

סדרת  –MSמבנה המשאבה

הספק (ליטר שעה( – 3,000 l/h – 18,000 l/h
לחץ – עד  8/15בר
קוטר צינור (מ"מ( – 34, 40, 55, 68

סדרות –  – MSמפרט טכני

MS0

הספק  -ליטר לשעה – 80-5000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  34מ"מ

סדרות –  – MSמפרט טכני

MS1

הספק  -ליטר לשעה – 120-7500
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  45מ"מ

סדרות –  – MSמפרט טכני

MS2

הספק  -ליטר לשעה – 20-17,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  55מ"מ

סדרות –  – MSמפרט טכני

MS3

הספק  -ליטר לשעה – 3000-25,000
לחץ  -עד  15בר
קוטר –  68מ"מ

סדרת  – PSFמבנה המשאבה

הספק (ליטר שעה( – 3,100 l/h
לחץ – עד  8/15בר
קוטר צינור (מ"מ( – 5, 10, 16, 26

סדרות –  – PSFמפרט טכני

PSF3S

הספק  -ליטר לשעה – 0.4-50
לחץ  -עד  8-15בר
קוטר צינור –  5מ"מ

 – מפרט טכניPSF – סדרות

PSF3S

Ø mm

Z UNI338

LT/RPM

MAX BAR

A mm

B

C

D

F

G

H

L

5

3/8“ BSP

0.006

12

210

160

113

94

237

110

238

214

Z UNI338

E

D j6

M

N f7

P

O

I

R1

Q

S

K

3/8“ BSP

86

18

87

60

108

M8

88

67

160

4

31

סדרות –  – PSFמפרט טכני

PSF3

הספק  -ליטר לשעה – 1-183
לחץ  -עד  8-15בר
קוטר צינור –  10מ"מ

 – מפרט טכניPSF – סדרות

PSF3

Ø mm

Z UNI338

LT/RPM

MAX BAR

A mm

B

C

D

F

G

H

L

10

3/8“ BSP

00.24

8

210

160

113

94

237

110

238

214

Z UNI338

E

D j6

M

N f7

P

O

I

R1

Q

S

K

3/8“ BSP

86

18

87

60

108

M8

88

67

160

4

31

סדרות –  – PSFמפרט טכני

PSF2

הספק  -ליטר לשעה – 8-712
לחץ  -עד  8-15בר
קוטר צינור –  16מ"מ

 – מפרט טכניPSF – סדרות

PSF2

Ø mm

Z UNI338

LT/RPM

MAX BAR

A mm

B

C

D

F

G

H

L

16

3/8“ BSP

0.093

8

230

160

170

110

290

140

315

242

Z UNI338

E

D j6

M

N f7

P

O

I

R1

Q

S

K

3/8“ BSP

84

18

87

60

140

M8

120

83

180

3

41

סדרות –  – PSFמפרט טכני

PSF1

הספק  -ליטר לשעה – 33-2700
לחץ  -עד  8-15בר
קוטר צינור –  26מ"מ

 – מפרט טכניPSF – סדרות

PSF1

Ø mm

Z UNI338

LT/RPM

MAX BAR

A mm

B

C

D

F

G

H

L

26

1” ¼ BSP

0.380

8

360

220

255

113

370

185

416

315

Z UNI338

E

D j6

M

N f7

P

O

I

R1

Q

S

K

1” ¼ BSP

136

25

150

115

200

M10

176

93

260

4

53

ברשותנו עוד מידע טכני רב ורקע על תהליכי
העבודה ,הפרמטרים המדעיים והמלצות מלקוחות
שעובדים עם משאבות החברה כבר שנים רבות.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא ולסייע בידיכם
ליהנות מיתרונות המוצר ,התמיכה הטכנית והייעוץ
המקצועי של צוות החברה בארץ ובחו"ל.

לפרטים נוספים:
מיכאל לרר Ph.D
רוטשילד  ,40נס-ציונה74045 ,
טל' 08.9400510 -
פקס 08.9400884 -
micha@m-lerer.com
www.m-lerer.com

