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מדים פולימריים
דגשים להתקנה

מחלקת הנדסה

05.01.21



2

)Polymer:באנגלית(ּפֹוִליֶמר •
או באמצעות  , קוולנטייםהמורכבות מיחידות חוזרות הקשורות ביניהן בקשרים שרשרתיותהעשוי ממולקולות ענק חומר 

.משמעו יחידה" מר"ו, משמעו הרבה" פולי: "הוא ביוונית" פולימר"מקור השם . מולקולריים חזקים אחרים-קשרים תוך
בנוסף להם קיימת קבוצה גדולה נוספת של פולימרים  . פולימרים שמקורם מהטבע מכונים פולימרים טבעיים•

.בהתאמה, סינתטיים-מלאכותיים או חצי מלאכותיים שנקראים פולימרים סינתטיים וחצי
.את כל תכונותיו, כמעט, והם הקובעים, פולימרים הם המרכיב העיקרי של כל מוצרי הפלסטיק•

.פולימרייםבשל תקני מי שתיה ויתרון של עלויות ייצור יש מגמה בשוק מוני המים לעבור לייצר יותר ויותר מונים •
לא צוברים משקעים ומצריכים פחות מאמצי התקנה אך  , מאפשרים זרימה חלקה, המונים הפולימריים קלים יותר•

.יותרבמקביל הינם עדינים 

מדים פולימריים



3

3\4"קוטר -כרמל

דגמים של מונים פולימריים של ארד בשוק המקומי

3\4"-1"קוטר -סונטה 3/4"קוטר -תבור 1.5"-2"קוטר -אוקטב



4

התקנת מד רב זרמי
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המכניקה, פולימרייםמדים התקנת 

בכוח מתוןבכדי להימנע מחריצת ההברגה בעיקום והידוקם ברגשתחילת הברגה של האומים •
שימוש באטמי גומי קשיח  מומלץ -בלבד שימוש באטמים עם אישור מי שתיה •

)להיעזר בחץ המוטבע בגוף(וידוא התקנה בכיוון הנכון •
בהמשך-במקרי קיצון יש להשתמש במחברות מיוחדות-המונה את " לאנוס"במקרה של מפרט עקום יש להימנע מ•
במקרים של מפרט עם אביזרים מרובים במורד המונה יש לוודא תמיכה של המפרט ולא להעמיס את המשקל על גוף  •

המונה
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התקנה במפרט עקום

גובה  פערי , המחברותגדול בין מרווח (מאתגרים התקנה בתנאי צנרת •
)וכדומהבין המחברות 

בקטרים קטנים במידה ויש צורך בגמישות עקב מפרט עקום  במונים •
ניתן לנסות להשתמש בסט מחברות פולימרי
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מחברות פולימריות

כיום ניתן להזמין בארד מחברות פולימריות בקטרים  •
"1/2-"1.5

2"בעתיד הקרוב יהיו זמינות גם מחברות פולימריות •

היתרונות שבשימוש במחברת פולימרית הם בגמישות  •
ובכך שבמקרה קיצון המחברת תשבר ולא המונה

לטובת התקנות  1.5"נכון להיום קיימת מחברת סיבובית •
במפרטים עקומים
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מחברות פולימריות
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מחברות פולימריות
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מפרטים עתירי משקל
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מטען חורג
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אולטראסונייםבדיקות מדים 

סונטה

בדיקת תקינות תצוגה-התקנהלפני 1.

)משולש(וידוא כיבוי חיווי תקלת מדידה-התקנה ופתיחת מיםלאחר 2.
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התקנת סונטה וידוא תקינות  

מודדת בכיוון זרימה תקיןסונטה או לא תקינה-עם אוירסונטה 
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אוקטבתצוגת 

התייחסות לטמפרטורה הגיונית  
והיעדר משולש  

נצפה לראות -במערכות קריאה מרחוק
מה שמבטא  -את הקווים מעל לספרות

איזו רזולוציה ישדר המונה
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...  והכי חשוב

בעדינות
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בקשה אישית... ולסיום

היו שגרירים  
:  טובים של ארד

את הלכלוך קחו  
!אתכם



!תודה רבה
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