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   בחירת מנער נפות שיקולים ל5

   
  

 קיים בשוק מבחר ?גודל חלקיקיםלמדידת  או ציוד אחר מנער נפות ים מחפשםהאם את
 שירים ומכיםאלקטרוני שיריםמכ, במחירים שונים, של מכשירים עם מאפיינים שונים

  .פעול לפיהם לישששונים סטנדרטים בתעשייה  שיש  גםעלינו לזכור. יםמכני
 .שיעזור לכם בקבלת החלטה מושכלת לגבי המכשיר המתאים לצרכיכםלפניכם מידע 

  
  
   הנבדקחומרה גדלים וסוגהטווח  . 1
  

זהו המידע . בודקים אתםעסוק בו הוא סוג וגודל החלקיק של יש הראשון שהפרמטר
  .הראשוני שחייבים לדעת אותו כדי לדעת איזה מכשיר הוא המתאים ביותר עבורנו

  
חור מנער כדי לבאבל ,  לאפיין את הגודל הממוצע של החלקיקיםחשוב: יםגודל החלקיק

קחת חשוב ל. מאלי של החלקיקיםינפות חשוב לדעת מה גודלם המקסימאלי והמינ
 מבחינת םהנדרש לכ  יוכל לבצע ניעור איכותי בטווח אמנםבחשבון שדגם המנער שתבחרו

   .גודל החלקיקים
  

לשאול את עליכם הנה כמה שאלות ש. נסנן חשוב לקבוע את מאפייני החומר שאותו: חומר
  : מנער נפותעצמכם כשאתם מחפשים

  : החומר שליאםה
  ?ותחופשיבזורם יבש ו. 1
  ?לח וזורם. 2
  ?נדבק על גבי הנפה/לח ומצטבר. 3
 ?האם קייים תרחיף בחומר. 4

  
 עם נציגי ים או משוחחנערים ממאפייני בוחנים אתם כש לכםיעזרו לשאלות אלו ותובהתש
  .ים לרכוש שוקלאתם על הציוד שרותמכי

 רלוונטיים כלל לא ינםה ים מסויממנערים שין  יסייעו לכם להבהתשובות לשאלות אלה
  .עבורכם

  
  
  מנער נפותסוג  . 2
  

 מנער כללגבי " סינון יוםס " שלחשוב לבצע ניתוח, ללא קשר לסוג המכונה שתחליטו לבחור
. םבחרתבה  ת הניפוין הריצה המתאים לשיט זמ לקבוע אתלכםבדיקה זו תעזור .  חדשנפות
 ." סינוןיוםכיצד לבצע ניתוח של ס: " כאן לקרוא על תהליך זהים יכולאתם

  
  מנערי נפות מכניים

  : סוגים2 קיימים .ביותרנפוץ הנפוץ והזהו סוג מנערי הנפות 
  

 הם מפרידיםמנוע ועל  יםבוסס אלה מנעריםמ :מבוססי מנוע חשמליעדי נפות מר .1
 המכניים המנעריםבחלק גדול מ. או מעגליותאורביטליות  תנועות ידי- עלחלקיקים 
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 סייע כדי לותנפ ראש ערימת העל )Tapping(בצע הקשה משפטיש מותקן 
ידבקות העוזר למנוע פטיש ב השימוש. נפות הפתחים בהגיע אללחלקיקים ל
 150 שגודלםחלקיקים עדינים ניפוי  לץמומלהוא פני הנפות ו- החומר עלוהצטברות

   .מיקרון ומטה
 להם מנגנון הקשה או שאין/עוצמת ההרעדה שלהם חלשה מידי ויש מנערים ש
  . לניפוי חלקיקים עדיניםולכן לא יתאימו

ללא ירידה מרעדים מבוססי מנוע חשמלי יכולים לפעול שנים רבות ללא אחזקה ו
   . בביצועים

  .ל"מרעדים אילו לרוב עומדים בכל התקנים הבינ
  

לאבטח מכאנית את המרעד למשטח עליו בשל עוצמת ההרעדה האיכותית חייבים 
  .הוא מותקן

  
 שתי הוא מבצע. נכנס לקטגוריה זו W.S.Tylerשל חברת  Ro-Tap מרעד מדגם

ומכאן השם , פטישב קשהמרעידה וגם מבצע ה-  אוסצילטורית תנועה גם:ותפעול
"Ro-Tap ."נפות  לחלקיקים לחפש את הפתחים בשילוב פעולות אלה מסייע

   .Tap-Roמידע נוסף על . שבמגדל הנפות
  
 ו מבוססים על מנגנוןמרעדים איל: מרעדי נפות מבוססי אלקטרומגנט .2

  מגנטאלקטרו
ט שנוצר מתבצעת ובאמצעות הרט מרעדים אילו מנענעים את הנפות .וקפיצים

ולכן יהיו ) Tapping(כ אין מנגנון הקשה "ם אילו בדרמרעדיב. הפרדת החומר
  .מוגבלים לתחום ניפוי מצומצם יותר

הפסקה כדי לאפשר ל םלקבוע מרווחיבגלל שההרעדה איננה אורביטאלית רצוי 
  . דרך הפתחיםמצוא את דרכםם ללחלקיקים פחות צפופי

  
במרעדים מבוססי אלקטרומגנט יש תהליך דעיכה שבו איכות הניפוי יורדת בשל 

  . או האלקטרומגנט/החלשות הקפיצים ו
  

  :ים אלקטרומגנטיםמרעדשימוש בה יתרונות
 רעדים מבוססי מנוע חשמליהם שקטים יותר ממ.  
  ניעור ה פעולתלקביעת עוצמת הבקרמנגנון יש לחלק מהדגמים. 

  
מהלך איסוף הנתונים על מרעדים לתקנים הנדרשים למומלץ לברר את התאמת המנער 

  .אפשריים לרכישה
  

  מנערי נפות סוניים
.  באנרגיה אקוסטית ובאוויר בכדי להפריד בין חלקיקיםים משתמשמנערי נפות סוניים
  . דרך נפה או מגדל נפותמנת ליצור הרעדה-על נוצר עמוד אוויר אנכי

  
.  הנפה חרירידרךלעבור תנועת האוויר מרימה לסירוגין את הדגימה ואז מסייעת לה 

בדרך כלל עם דלתות ,  פלדהזיווד בתוך נמצאיםו, נפות אלה משתמשים במנערי נפות
  .תהליך ניתן לצפות בן דרכשקופות
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  . 5um של חלקיקים עד לגודל יכולים להפריד נערים סוניםמ
  .כ למספר מצומצם של נפות בכל מחזור"דרמנערים מסוג זה מוגבלים ב

 .לחומרים לחיםמנערים אילו אינם מתאימים 
  

  AirJet מנער מסוג
  
, הם עדינים מאוד כמו אבקותש לחלקיקים בעלי צפיפות נמוכה ומיועד AirJet שירמכ

 יחד וצריך ים מתגבשאלהאבל , ים קטניםגרגרקמח מורכב טכנית מאמנם .  קמח:למשל
  .י למדוד נכוןכדאותם  פרידלה
  

. נפהמשתמשים בוואקום ליצירת זרם אוויר המפזר את החלקיקים על ה AirJetשיר במכ
  .מדד בהתאםלהיים לעבור בפתחי הרשת ועדינהאוויר מאפשר לחלקיקים ה

  :יתרונות
  . מיקרון75הירות רבה בתחום של עד ביצוע ניפוי במ .1
  .ללא יצירת אבק או תרחיףניפוי  .2

  :חסרונות
 שווה או/ נתון של גדול ומתקבל מחזור עם נפה יחידההתהליך מתבצע בכל .1

  .ודל החרירים של הנפה שבה השתמשנוקטן לג
  .שואב האבק המשמש בתהליך יוצר רעש רב ודורש פעולות אחזקה יקרות .2
  . המערכת יקרה למדיי .3

  
  תקציב. 3
  

 אנאליזת להשיג ציוד לניתן. בתהליך קבלת החלטות על רכשנכבד  שיקולתקציב הוא 
  . ויותר דולר50,000עד ו דולר 50 מחירמקים חלקי

 ויש להביא בחשבון את כל השיקולים הניפוישיטות בין  ו שוניםמרעדים בין  רביםישנם הבדלים
  .כאשר באים לקבל החלטה על רכש

  
  .ציוד סינוןניתן להשיג מספר אופציות ראויות של גם בתקציב נמוך עדיין 

  
תחתית , נפה אחת או שתיים (משתמשים בנפה:  ידניפויינ הזולה ביותר היא סינוןשיטת ה

המברשת צריכה להיות מותאמת כך שלא  . מברשת תוך ניעור הנפה/ובמכחול )לאיסוף ומכסה
  .תגרום לדפורמציה ברשת הנפה

  .או בביצוע ניפוי של נפה אחת או שתיים/שיטה זו נפוצה למדיי בעבודה בשטח ו
  : שיטת הניפוי הידנייסרוןח

ביצוע אופן שוני בבשל  או טעויות אנושמוכה או שוני בתוצאות הניפוי בשל חזרתיות נ .1
  . אנשים שוניםידי -עלהבדיקה 

  . בבדיקות חזרתיותימנע טעויות אנושיות וישיג, אופן ידניבלנפות  במקום נפות מנערשימוש ב
  
  
  סביבה. 4
  

  .ב ונגישותמרח,  רעש:מספר אספקטים נוספים שיש לקחת בחשבון בטרם הרכישהישנם 
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  "?נפהנדרש להתקנת כמה מקום "
 מרעדים אלקטרומכאנים בדרך כלל דורשים פחות מקום . קיימים במידות שונותמרעדי נפות

  . וניתן להתקינם ללא הכנות מוקדמות
יצרים רעש בעת ילעומת זאת מרעדים מבוססי מנוע חשמלי נדרשים למקום גדול יותר ומ

 נוכל להסתפק בהתקנת כלל-ךפרד מחלל המעבדה בדראם המרעד יותקן בחלל נ .פעולתם
אם מתכוונים להתקין את המנער החשמלי . המנער ישירות על הרצפה או על שולחן מתכת

יש לברר עם , תא כזה אם אין .רעש-מונעבחלל המעבדה רצוי להתקינו בתוך תא אקוסטי ה
  .תא כזה/היצרן אם הוא מציע ארון

בשל מצריך הכנות מורכבות יחסית אך ,  יחסיתום קטןתופס אמנם מק AirJetמרעד מסוג 
  .בתוך תא אקוסטי בתוך המעבדה או מחוץ להשל המערכת אבק אב השוהצורך להתקין את 

 
  
  נדרשים םתקני. 5
  

, המומלצת שיטת הניפוי את שמגדיר לכם )סטנדרט ( תקן אתם עובדים לפיסביר להניח ש
  : תקנים לניפוי קיימים מספר.בודקים אתם שים/חומרבהתאם ל

  
  תקניASTM )לחומרים שנעים בין אגרגטים גסים  קיימים לגבי .)תקנים אמריקאים

 . לתרופותועד, יםפלסטילחומרי 
  תקניISO) לחומרי לחומרים שנעים בין אגרגטים גסים  קיימים לגבי .)תקנים אירופים

 . לתרופותועד, יםפלסטי
  תקניAPI.מיועדים לחול ולחומרים קרמיים . 
 ני תעופה תקNadCap) תקני תעופה אמריקאים (  
 באינטרנט רבים נוספים ניתן למצוא תקנים.   

   
  

  :לסיכום
ן לפני שאתם מקבלים החלטה על המנער המתאים ו לדיל" הנהביאו את כל השיקולים

 .לצרכיכם
  


