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خواننده گرامي: 
       

نشريه پمپ از عموم پژوهشگران، صاحب نظران و استادان، مقاله، ترجمه وگزارش   ■
مي پذيرد.

■ نقل و اقتباس مطالب و استفاده از نشريه پمپ با ذكر كامل منبع آزاد است.
■ نشريه پمپ در رد، قبول، حذف، ويرايش واصالح مطالب آزاد است. 

■ نشريه پمپ به همكاري و همياري شما ارج نهاده و از مقاله هاي مفيد شما استقبال 
خواهد نمود.

■ لطفا با ارسال نكته نظرات و پيشنهادات سازنده و همچنين همكاري خود در تهيه مقاالت 
فني و علمي، ما را درارائه هرچه بهتر مطالب و باال بردن كيفيت نشريه ياري نماييد. 

با تشكر 
سردبير

شرايط درج مقاله در نشريه پمپ:
1ـ محتواي مقاله بايد فني، صنعتي و علمي بوده و به طريقي با طراحي، توليد و يا كاربرد 

پمپ مربوط باشد.
2ـ نام و نام خانوادگي و درجه تحصيلي، شغل و آدرس كامل، مولف يا مترجم در صفحه 

اول قيد شود. همچنين شماره تلفني كه بتوان در موقع لزوم تماس حاصل كرد.
3ـ عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل كلمات از دو سطر تجاوز ننمايد.

4ـ مطالب ارسالي بايد تايپ شود در غير اين صورت، با خط خوش در يك طرف كاغذ 
نوشته و ارسال شود.

5ـ  تصويرها، شكل ها و نمودارهاي پيوست مقاالت بر روي يك طرف كاغذ باشد.
6ـ توضيحات و زير نويس ها به صورت مسلسل شماره گذاري و در پايان مقاله ذكر 

شوند.
7ـ مراجع و ماخذ اصلي در تاليف و تدوين مطلب ارسالي بايد دقيقا مشخص و در پايان 

مقاله معرفي گردند.
8ـ مقاالت ترجمه شده منظم به فتوكپي متون اصلي باشند.

9ـ مقاالت ارسالي بايد قبال در هيچ يك از نشريات داخلي چاپ نشده باشند.
10ـ مقاالت ارسالي برگشت داده نخواهد شد.

ضمنا چون صحت مطالب و مقاله بر عهده نويسنده آن است لذا هر گونه تغيير و ويرايش 
در متن مقاله جهت تاييد نهايي نويسنده قبل از چاپ ارسال خواهد شد.



درNPSH  كاهش يافته

■ مهندس علي پور عبداله
كارشناس طراحي

)قسمت اول(

جهت انتخاب پمپ براي كاركرد در NPSH كم و معلوم، اطالعات بيشتري در مورد عملكرد 
مكش يك پمپ گريز از مركز نسبت به مقدار ساده  NPSH در يك نرخ جرياني معلوم مورد 
ثابت كار مي كند. در عمل معموال پمپ در  به ندرت يك پمپ تحت شرايط  باشد.  نياز مي 
  NPSH  محدوده گسترده اي از هدها )ارتفاع فشار(، نرخ هاي جريان )دبي( و مقادير موجود
كار مي كند. اين امر ممكن است الزامات زيادي را براي يك پمپ نسبت به كاركرد ساده آن در 
يك  NPSH  معلوم و قابل قبول، اعمال نمايد. به عنوان مثال يك پمپ سوخت براي هواپيماي 
در  پرواز  موقع  همچنين  هواپيما،  نشستن  و  برخاستن  موقع  بگيريد.  نظر  در  را  تجاري  جت 
ارتفاعات كم، هواپيما به دليل مقاومت هوا قدرت زيادتري مصرف مي كند. تحت اين شرايط ،  
NPSHمسئله اي بشمار نمي آيد. پمپ بايد مقدار زيادي از سوخت را فراهم نمايد، ولي اين 
امر ربطي به مسائل   NPSHپايين ندارد. در ارتفاعات بيشتر و موقع پرواز در هواي با فشارهاي 
پايين تر از حد معمول،  NPSH موجود مطلوبتر خواهد بود. برخالف اين حالت، مقاومت هوا 

بسيار كمتر ازمقادير مربوط به ارتفاعات پايين تر خواهد بود.
تحت اين شرايط، موتورها سوخت كمتري نياز دارند و 4 پمپ بايد قادر به فراهم نمودن اين 
مقادير حتي در NPSH موجود باشد. فرض كنيد براي اين كاربرد ما بايد انتخابي بين دو پمپ 
داشته باشيم. پمپ B و A داراي منحني  H-NPSH مطابق شكل 13-1 مي باشد. در مقادير 
 B عملكرد NPSH هر دو منحني عملكرد مشابهي را نشان مي دهند. با كاهش NPSH باالي
در مقداري از NPSH كه در آن عملكرد A هنوز تحت تاثير قرار نگرفته متوقف مي گردد. به 
هر حال در مقادير پايين NPSH، بعد از آنكه A كامال از كار افتاد B به انتقال سيال ادامه مي 
دهد. از اين توضيح مشخص مي گردد كه براي اين كاربرد B خيلي مناسب تر از A مي باشد. 

عملكرد پمپ
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H-NPSH شکل 13-1 دو منحنی متفاوت ممکن برای نمودار
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حال انتخاب بين اين دو پمپ را براي انتقال 
آب در نظر مي گيريم. در كاربردهاي مربوط 
در  معموال   NPSH مقادير  آب،  انتقال  به 
معرض نوساناتي كمتر از هواپيماي جت مي 
باشد. در مقابل اين امر قدرت مصرفي اغلب 
نشانگر 80 درصد تا 90 درصد مصرف كلي 
مي باشد. هر كاهش جزيي در بازده )ناشي 
از كاهش  NPSH موجود( مي تواند منجر 
به اتالف نهايي بزرگي شود براي اين كاربرد 
باشد. شكل 2-13  B مي  از  تر  مناسب   A
براي دو پمپ   NPSH نشانگر الزمه هاي 
قابل  كاويتاسيوني  غير  عملكرد  با  مختلف 
مقايسه مي باشد يكي از اين پمپ ها براي 
كاربرد در صنايع توليدي در نظر گرفته شده 
است. فرض كنيد كه پمپ بايد سيال را از 
منبع  توسط  و  پيوسته  طور  به  كه  مخزني 
ديگري پر مي شود، دريافت نمايد. در طي 
طور  به  بايد  پمپ  عمل  معمولي،  عملكرد 
شدن  پر  عمل  ولي  شود  متوقف  اي  دوره 
مجدد مخزن مكش، دائمي مي باشد. در هر 
باري كه پمپ مجددا شروع به كار مي نمايد 
بايد مقدار زيادي از سيال را تا رسيدن سطح 
سيال به حالت نرمال در مخزن مكش، انتقال 
دهد. براي اين كاربرد B بهتر از A مي باشد. 
حال كاربرد ديگري را در نظر بگيريد كه در 
آن پمپ بايد بدون وقفه كار كند حال آنكه 
مي  پر  متناوب  به طور  داخلي مخزن  سيال 
سيال  سطح  اگر  حتي  حالت  اين  در  شود. 
در مخزن افت كند، پمپ بايد در حد قابل 
متعاقبا  بايد  نرخ جريان  ولي  كند  كار  قبول 
افت كند و خطر مربوط به خالي شدن كامل 
مخزن را برطرف نمايد. براي اين كاربرد به 

وضوح، A گزينه اي بهتر از B مي باشد.
توجه داشته باشيد كه براي پمپ مشابه هر دو 
منحني H-NPSH )شكل 13-1( در نرخ 
هاي مختلف جريان ظاهر خواهند شد. در 
حقيقت منحني هاي  H-NPSH همچنين 
را  ديگري  اضافي  هاي  فرم  است  ممكن 
بخود بگيرند. )به شكلهاي 13-3 الي 5-13 

و13-10 الي 13-12 مراجعه شود( 
بتواند  پمپ  هر  كه  رود  مي  انتظار  معموال 
بسته به نرخ جرياني كه در آن كار مي كند 
تا   3-13 شكلهاي  نظير  را  هايي  منحني 
آنچه  نظير  هاي  منحني  نمايد.  توليد   5-13



Q-NPSH شکل 13-2 دو شکل مختلف برای منحنی های
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كه در شكلهاي 13-10 تا 13-12 ارائه شده 
اند معموال در اثر يك پديده غير معمول در 

سيستم يا پمپ مي باشند. 

■ شكل منحني هاي H-NPSH تحت 
شرايط كاري مختلف

در يك پمپ با مكش انتهايي مرسوم، وقتي 
كار  آن  به  نزديك  يا  نقطه طراحي خود  در 
 3-13 شكل  شبيه  منحني  يك  معموال  كند 
جهتي  در  حالت  اين  در  گردد.  مي  ايجاد 
موازي با ورودي پره، وارد پروانه مي شود. 

)شكل13 -6(
يابد،  كاهش  موجود   NPSH وقتي 
توسعه  ها  پره   A-A ناحيه  در  كاويتاسيون 
مي يابد. اين امر باعث ايجاد يك مرز مشترك 
پر  حفره  و  جريان  درحال  سيال  بين  مقعر 
اين حفره همچنين  بخار مي گردد.  با  شده 
سطح پاساژ عبور جريان سيال را كاهش مي 
دهد. در نتيجه سرعت سيال افزايش مي يابد 
و سبب كاهش بيشتر فشار در نزديكي مرز 
مشترك مي گردد. ناحيه كاويتاسيوني بزرگتر 

شده و ابعاد انسداد را باال مي برد.
در نتيجه وقتي يك ناحيه كاويتاسيوني توسعه 
يافت به سرعت رشد نموده و تقريبا منجر 
گردد.  مي  عملكرد  در  ناگهاني  شكست  به 
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)شكل 3-13(
مي  ظاهر  جرياني  هاي  نرخ  در  معموال   4-13 منحني 
گردد كه به طور عمده پايين تر از نرخ جريان طراحي 

مي باشند.
در اينجا، قبل از اينكه شكست كامل در عملكرد  اتفاق 
بيفتد هد و بازده هر دو با كاهش مقدار NPSH افزايش 
اي  زاويه  با  سيال  كم،  جزئي  هاي  نرخ  در  يابند.  مي 
كوچكتر از زاويه پره وارد پروانه مي شود )شكل 7-13(. 
اين امر موجب ايجاد يك فضاي مرده )S( در ناحيه شده 
و اين ناحيه اي است كه از آنجا كاويتاسيون شروع به 
پر  را  سطح  كه  بخاري  كه  زماني  تا  نمايد.  مي  توسعه 
تاثير  تحت  عملكرد  نباشد،  مرده  فضاي  از  بيشتر  كرده 
مرده  فضاي  كه  وقتي  در حقيقت  گرفت.  نخواهد  قرار 
اتالف هيدروليكي  باشد، كاويتاسيون حتي  نسبتا بزرگ 
را كه ذاتا همراه با اين فضاي مرده مي باشد وقتي فضا 
به طور كامل با سيال پر شود، كاهش مي دهد. در نتيجه 
شكست  دهد.  مي  افزايش  را  بازده  و  هد  كاويتاسيون 
عملكرد تنها موقعي كه  NPSH  مفيد تا نقطه اي كه در 
آن ناحيه كاويتاسيوني بزرگتر از فضاي مرده باشد پايين 

آورده شود اتفاق مي افتد.
با  خوبي  به  بلكه  ندارند  تئوري  مبناي  فقط  اثرات  اين 
اهميت  دليل  به  اند.  رسيده  اثبات  به  تجربي  مشاهدات 
آنها براي كاربردهاي خاص در صنايع و به دليل اينكه 
آنها نسبتا ناشناخته هستند آزمايش ذيل ارائه شده است.

يك پمپ گريز از مركز براي NPSH در يك مدار و با 
لوله مكش شفاف مورد آزمايش قرار مي گيرد با پايين 
آوردن  NPSH ناحيه كاويتاسيوني A )شكل 13- 8(  
هاي  پره  ورودي  نوك  در  اينچ   0/25 حدود  پهناي  با 
پروانه شكل مي گيرد. نه هد و نه راندمان تحت تاثير اين 

ناحيه كاويتاسيوني قرار مي گيرند.
با كاهش بيشتر NPSH  ناحيه كاويتاسيوني، بدون هر 
بزرگتر مي شود. فقط  اثر معكوس روي عملكرد  گونه 
بعد از اينكه ناحيه كاويتاسيوني به پهنايي حدود 5/8 اينچ 

)C رسيد منجر به شكست كامل مي شود )ناحيه
آزمايش مشابه، در نرخ جريان كمتري تكرار مي شود. 
در اين نرخ حتي وقتي كه ناحيه كاويتاسيوني تا 5 اينچ 
بر  اثري  B شكل 8-13(  )ناحيه    عريض تر مي شود 
روي عملكرد وجود ندارد. تنها زماني كه حفره به پهناي 
1/38 اينچ رشد نمود )ناحيه C( شكست عملكرد اتفاق 

مي افتد.
اين آزمايش دو چيز را نشان مي دهد. نخست اينكه يك 
ناحيه كاويتاسيوني با اندازه اي قابل توجه بدون تاثير بر 
روي عملكرد يك پمپ مي تواند در پروانه حضور داشته 
باشد. دوم اينكه اندازه يك ناحيه كاويتاسيوني نايافته با 



شکل 13-6 شمای جريان بين پره های متوالی يک پروانه وقتی پمپ در نرخ جريان طراحی 
خود، كار می كند.

1-1 موقعيت پاساژ بين دو پره متوالی را در ورودی آنها مشخص می كند

شکل 13-7 شمای جريان بين پره های در نرخ های جريان خيلی پايين تر ازنرخ جريان طراحی

شکل 13-8 نواحی كاويتاسيونی در نرخ های جريان و NPSH های مختلف
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كاهش نرخ جريان رشد مي نمايد. اين اثرات 
تواند  مي  كاويتاسيون  آن  در  كه  حاالتي  در 
باشد،  ثبات يك سيال پمپ شده مضر  براي 
مهم مي باشند. اين حاالت به عنوان مثال مي 
يا  آلي  مواد  پمپ  يك  كه  حاالتي  در  توانند 
مي  دهد  مي  انتقال  را  كلوئيدي  هاي  حالل 

توانند اتفاق بيفتد.
در اين حاالت يك پمپ ممكن است بدون 
از  تشخيص  قابل  عالمت  گونه  هر  ظهور 
كاويتاسيون به طور حبابي به سيال انتقال داده 
شده آسيب برساند. در چنين حاالتي بايد در 

انتخاب پمپ خيلي دقت نمود.
NPSH الزم به وسيله يك پمپ اغلب توسط 
مقداري كه در آن عملكرد به درصد مشخصي 
افت مي كند تعيين مي گردد. به هر حال يك 
ناحيه كاويتاسيوني بزرگ، بدون ارائه هر گونه 
عالئم اخطاري مي تواند در داخل يك پروانه 

حضور داشته باشد.
بنابر اين وقتي پمپ را براي كاربرد در محلي 
كه مطلقا نبايد كاويتاسيون وجود داشته باشد 
انتخاب مي كنيم، بايد پمپي انتخاب شود كه 
در نرخ هاي جرياني كه كمتر از مقدار مربوط 
به نقطه طراحي نباشد كار كند و يا پمپي تهيه 
 NPSH از  باالتري  حدود  داراي  كه  شود 

باشد.
ظاهر  موقعي  معموال   5-13 شكل  منحني 
در  كه  جرياني  نرخ  در  پمپ  كه  شود  مي 
به  مربوط  مقدار  از  باالتر  توجهي  قابل  حد 
جريان طراحي باشد كار كند. در چنين حالتي 
سيال، با زاويه اي كه بيشتر از زاويه پره مي 
)به شكل 9-13  پروانه مي گردد  وارد  باشد 
بين  مجراي  وارد  سيال  وقتي  شود(  مراجعه 
منظور  به  آن  جريان  جهت  شود  مي  ها  پره 
تطابق با جهت پاساژ جريان منحرف مي شود. 
اين انحراف باعث ايجاد نيروي F در سمت 
خروجي مجراي ورودي پره ها شده و به نوبه 
خود باعث افزايش فشار محلي در ناحيه اي 
احتمال  بيشترين  كاويتاسيون  كه  گردد  مي 

بروز را دارد.
از هيدروليك مشخص است كه مقدار نيروي 
F  مستقيما متناسب با سرعت نسبي سيال مي 
باشد بنابر اين زمانيكه يك ناحيه كاويتاسيوني 
فشار  افت  از  قسمتي  يابد  توسعه   A-Aدر
نتيجه  در  سيال  افزايش هد سرعت  از  ناشي 

ABU

U= سرعت پرهNPSH پائينNPSH باال



Aشکل 13-9 شمای جريان بين پره ها درنرخ های باالی جريان Bباال NPSH NPSH پائين

نيروي F افزوني يافته مي باشد. در نتيجه هد توسعه يافته به وسيله 
پمپ تحت شرايط كاويتاسيوني تدريجي تر از دو حالت ديگر افت 
مي كند. يك منحني H-NPSH مشابه شكل 13-5 مي تواند در 
نرخ هاي جريان طراحي و حتي در نرخ هاي جريان جزيي اتفاق 
افتد. فعال براي تمامي حاالت ممكن توضيح وجود ندارد. به هر 
حال دانش موجود در مورد چنين حاالتي به استفاده كننده از پمپ 

براي انتخاب پمپ مناسب مي تواند كمك كند:

1ـ در مورد پمپ هاي با سرعت ويژه باال، عملكرد مكشي حتي 
در  شده  ارائه  عملكرد  مشابه  اغلب  جزيي  جريان  هاي  نرخ  در 
شكل 13-5 مي باشد. اين امر مي تواند اساسا به موقعيت لبه هاي 
سرعت  با  هاي  پمپ  مورد  در  شود.  داده  نسبت  ها  پره  ورودي 
ويژه باال موقعيت لبه ورودي معموال در حد قابل توجهي نسبت 
به محور دوران داراي شيب بيشتري از پمپ هاي با سرعت ويژه 
كم مي باشد. اين امر بدين معني است كه سرعت هاي محيطي لبه 
ورودي در شعاع هاي خارجي به مراتب بيشتر از مقدار مربوطه 
در شعاع هاي داخلي است اين امر سبب مي شود كه قسمت هاي 
 NPSH مربوط به اقصي نقاط ورودي هاي پره در مقادير باالي
شروع به توسعه كاويتاسيون نمايند. حال آنكه در شعاهاي داخلي 
هنوزكاويتاسيون ظاهر نمي شود. اين امر به پمپ اجازه مي دهد به 

پمپاژ سيال ولي در نرخي كاهش يافته ادامه دهد.
2ـ با هندسه خاص مي توان براي پمپ هاي با سرعت ويژه كم به 
عملكرد مكش نظير شكل 13-5 دست يافت. )به شكل هاي 2-24 

و 24-3 مراجعه شود(
3ـ مجاز شمردن ورود مقادير اندكي از هوا يا گاز به داخل خط 
مكش معموال شكل منحني H-NPSH را از حالت شكل 3-13 
تغيير مي دهد )همچنين شكل 13-22 را  به حالت شكل 5-13 

مالحظه كنيد(
مشابه  اثراتي  اغلب  پروانه  سايشي  رينگهاي  از  اضافي  نشت  4ـ 
افزودن هوا در شكل منحني H-NPSH را دارد. وقتي يك منحني 
نظير 13-5 نامطلوب باشد بايد امكانات جلوگيري يا تصحيح ذيل 

بكار گرفته شوند:
كمتر  جرياني  با  تواند  مي  كه  كم  ويژه  سرعت  با  پمپي  انتخاب 
امتحان و  از جريان طراحي كار كند، حذف هر گونه نشت هوا، 

تعويض رينگهاي سايشي. 

تغيير در شكل منحني H-NPSH كه ناشي از شرايط   ■
عملكرد نمي باشد 

معموال  تا 12-13  ارائه شده در شكل هاي 10-13  منحني هاي 
نشانگر بعضي شرايط غير معمول يا ايراد در پمپ يا سيستم مي 
نام  به  كه  است  اي  پديده  نشانگر   10-13 شكل  منحنی  باشند. 
كاويتاسيون تناوبي پره ناميده مي شود. بعضي از پاساژهاي پروانه 
جريان  آنكه  حال  شوند  مي  بلوكه  بخار  وسيله  به  كامل  طور  به 
در ساير پاساژها بدون انسداد ادامه پيدا مي كند. اين كاويتاسيون 
اول  حالت  در  باشد.  دوراني  يا  ساكن  است  ممكن  پره  تناوبي 
پاساژهاي مشخصي براي تمام مدت كاركرد بلوكه مي شوند. در 
دومين حالت انسدادها به صورت پيوسته دوران نموده و از يك 
منحني  حالت  دو  هر  در  شوند.  مي  منتقل  بعدي  پاساژ  به  پاساژ 
H-NPSH مطابق شكل 13-10 مي باشد. در شكل 13-3 فرض 
به  براي عملكرد و غيركاويتاسيوني يك پمپ   QH كنيد منحني 
وسيله منحني )1( نشان داده شده است. وقتي بعضي از پاساژهاي 
كاري  محدوده  از  كمتر  مقاديری  پمپ  باشد  شده  مسدود  پروانه 
درست خود را انتقال مي دهد در نتيجه منحني  QHنظير منحني 
)2( به نظر خواهد رسيد. جهت مشاهده اينكه چگونه اين انسدادها 
روي منحني  H-NPSH تاثير مي گذارند فرض كنيد يك پمپ 
آزمايش   QAجريان نرخ  در  خود   H-NPSH هاي  الزمه  براي 
 H

1
مي شود تا زماني كه كاويتاسيون وجود نداشته باشد پمپ هد 

را توليد مي كند. بعد از اينكه بعضي از پاساژهاي جريان مسدود 
H  خواهد بود. كاويتاسيون 

2
شدند هد مربوطه در جريان QA برابر 

يا  پروانه  معيوب  گري  ريخته  از  ناشي  است  ممكن  پره  تناوبي 
طرح بندي غلط خط مكش و يا در اثر پره هاي جدا كننده باشد. 

8



شکل 13-11 اثر خط تخليه ناخواستهشکل 13-10 اثر كاويتاسيون تناوبی پره

شکل 13-12 اثرات القايی توسط شير تخليه نوسان كننده

شکل 13-13 يک منحنی نمونه پروانه با
)1( تمام پاساژها باز بوده

)2( بعضی پاساژها مسدود شده اند

وقتي يك منحني  NPSH مطابق شكل 13-10 از جنبه 
كنترل  بايد  قدم  نسختين  باشد،  اعتراض  قابل  كاربردي 
طرح بندي خط مكش باشد كه آيا مطابق راهنمايي هاي 
اين فصل و فصل 14 طراحي و نصب شده است يا نه. 
باز  اگر خط به طور صحيح نصب شده باشد، پمپ را 
كنيد و كنترل كنيد كه آيا پره در فواصل دقيقا يكسان از 
همديگر قرار گرفته اند. اگر خط درست طراحي نشده 
باشد يك مستقيم كننده جريان مي تواند مسئله را حل 

كند. شكل )26-14(
NPSH  در شكل 13-11 داراي خواص ذيل  منحني 
مي باشد. پايين تر از مقدار مشخصي از NPSH مفيد، 
پمپ قابليت خود را براي انتقال نرخ جريان مشخص از 
دست مي دهد وقتي NPSH مفيد از اين مقدار بحراني 
ولي  دهد  مي  ادامه  سيال  انتقال  به  پمپ  كند،  مي  افت 

خروجي آن به نرخ هاي جريان پايين تر منتقل مي شود. اين حالت دال بر 
يك خط تخليه با اندازه كوچكتر يا هر يك از اجزاي اين خط مثال يك شير 
يا يك كنتور جريان با شرايط مذكور مي باشد. يك جز با اندازه كوچكتر 
مي تواند منجر به  كاويتاسيون در خط تخليه شود. اين امر به نوبه خود 
ممكن است نشانگر مقاومت بيشتر در مقابل جريان بوده و در نتيجه پمپ 
بايد سيال كمتري را انتقال دهد. جهت تصحيح اين امر المان مربوطه در 
خط را با الماني با ابعاد بزرگتر تعويض نموده يا طرح بندي خط تخليه را 
به طوری تغيير دهيد كه ارتفاع الماني كه كاويتاسيون در آن رخ مي دهد به 
كمترين مقدار ممكن كاهش يابد. منحني  NPSH شكل 13-12 به نظر مي 
رسد كه ناشي از يك شير بشقابي معيوب  باشد. در اثر گذر سيال بشقابك 
شير نوسان نموده و سبب نوسانات سريع فشار در گذر از سيستم پمپاژ مي 
گردد. همچنين باور مي شود كه اين نوسانات اثرات كاويتاسيوني در داخل 
پمپ را تحريك مي نمايد در حال حاضر تفسير مناسبي براي ساز و كار 

اين پديده وجود ندارد.
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طراحی محفظه حلزونی

■ مهندس سالور ساسان
ليسانس مکانيک حرارت و سياالت 

كارشناس طراحي
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 Volute  ( حلزونی  محفظه  از  هدف 
Casing ( تبديل انرژي جنبشي، كه توسط 
انرژي فشاري  به  داده شده،  به سيال  پروانه 
ِهد  توليد  در  نقشي  هيچ  پمپ  پوسته  است. 
بنابراين فقط مقدار  و  ندارد  )ديناميکي(  كلي 

تلفات را كاهش مي دهد. 
سرعت مطلق سيال در لبه خروجی پروانه يک 
است.  پمپ  پوسته  در طراحي  مهمي  پارامتر 
متوسط  سرعت  از  متفاوت  البته  سرعت  اين 
سيال در مقاطع هيدروليکی محفظه است كه 
پارامتر اصلي طراحي پوسته پمپ است. روابط 
ما بين اين دو سرعتها به طور غيرمستقيم در 

)fig  5-1( اشاره شده است. 
قطعات  عناصر  همه  شبيه  ها،  محفظه 
بر اساس سرعت ميانگين  هيدروليکی پمپ، 
طراحي مي شوند. سرعت ميانگين، با تقسيم 
جريان به كل مساحت نرمال بدست مي آيد. 
 BEP طراحي هاي معمولي براساس جريان
نمودار  روي  باال  راندمان  و  شود  می  انجام 

Q-H صرفًا تخمين زده می شود. 

نتايج خيلي از تستها در توزيع فشار 
مي  نشان  محفظه  پوسته  داخل  در 

دهد که: 
1ـ بهترين محفظه ها در سرعت ثابت طراحي 

مي شوند. 
انتشار  محفظة  در  فقط  جنبشي  انرژي  2ـ 
)diffusion – chamber( بالفاصله بعد 

از گلويي محفظه به فشار تبديل مي شود.
 diffusion در  پمپها  بازده  بيشترين  3ـ 
ما  واگرايي  زاويه  chambers كه مجموع 

بين 7 و 13  درجه است، اتفاق می افتد. 
4ـ طراحي درست ديغيوزر تخليه، مبدل كامل 

انرژي جنبشي نيست.

محفظه  يك  هيدروليکي  مشخصات 
تابع المانهاي طراحي زير هستند: 

■ قطر پروانه 
■ قطر cut water - اين پارامتر مستقيمًا 

وابسته به قطر پروانه است. 
■ زاويه لبه محفظه - اين زاويه جريان نسبت 
است. هر چند  انتخاب شده  تخليه  پروانه  به 
كه انحراف نسبتًا زياد، از مقدار كم تا متوسط 

سرعت مخصوص پمپها قابل قبول است. 
■ مقاطع محفظه - مقاطع محفظه ها چنان 
زبانه محفظه  از  تدريج  به  اند كه  چيده شده 

)cut water( تا نازل محفظه افزايش مي يابد، به طوريکه تخليه در طول محيط پروانه مطابقت 
مي كند. 

■ پهناي محفظه 1/6 تا 2 برابر عرض پروانه ساخته شده
■ قطر نازل تخليه 

■ مساحت دهانه - اين مساحت فاكتور خيلي مهم در تعيين دبي پمپ در BEP است. 

انواع طراحي هاي محفظه: 
امروزه چندين طرح متفاوت در ساخت محفظه وجود دارد: 

:)Single-volute(ـ طرح پوسته های تک حلزونی
پمپ هاي طراحي شده در پوسته هاي تک حلزونی سرعت ثابت كه بازده زيادي دارند، استفاده 
مي شوند و اغلب در طرح هاي حلزون پيچيده استفاده مي شود. آنها همچنين قيمت كمتري را 
دارند و اغلب توليد اقتصادي دارند زيرا اطراف پروانه داراي سطوح باز محيطي است. به طور تئوري 
آنها را مي توان روي پمپ هاي بزرگ به خوبي پمپهاي كوچک در تمام سرعتهاي مخصوص به 

كار برد. 
در تمام نقاط محفظه حلزونی پمپ، فشار در اطراف محيط پروانه يکنواخت )فقط در BEP( پخش 
مي شود. اين موازنه فشار وقتي پمپ در هر دو طرف BEP كار مي كند نتيجه آن يک بار شعاعي 

مخرب روي پروانه است. 
اين بار، باعث كج شدن محور پمپ مي گردد كه منجر به فرسايش زياد روي رينگ هاي سايشي، 

آب بند ها، packing و ياتاقانها شود. 
خستگي باعث شکست محور می گردد. مقدار اين بار شعاعي قابل محاسبه است.  

  P = KHD
2
B

2
.sp.gr./2.31

مقادير ثابت تجربي k در شکل fig 5-2 داده شده است. در پمپ تک حلزونی مخصوص ما بين 
0/38 و 0/09 متغير خواهد بود كه وابسته به سرعت مخصوص است. 

اثر نيرو، اغلب روي پمپ تک مرحله اي با عرض b2 يا پمپ سايز بزرگ مشخص خواهد بود. طرح 
هاي تک حلزونی  اساسًا بر دبي كم، پمپ هاي سرعت مخصوص پايين يا پمپ هايي با كاربري 

 solids handling يا variable slurries مخصوص به كار مي برد مثاًل
 

Figure 5-1. Volute velocity/ impeller  peripheral nvelocity ratio
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:)double – volute(ـ طرح پوسته های دو حلزونی
يک پوسته double – volute  واقعًا دو پوسته single – volute تركيب شده در يک مجموعه 

است. 
مجموعه مساحت گلويي دو محفظه يکسان است و پوسته هاي double – volute به خاطر حذف 
نيروي شعاعي معرفي شده بودند كه در طرح هاي single – volute ذاتًا وجود دارند. نتايج آزمونها، 
هر چند نشان مي دهد در صورتي كه نيرو هاي شعاعي در يک double – volute بسيار كاهش يافته 
ولی كاماًل رفع نشده است. دليل آن، اين است كه هر چند محفظه در خط مركز قرينه است اما دو آبراه، 
سيال را به فلنج رانش هدايت مي كند قرينه  نيستند. به اين دليل، نيرو هاي فشاري اطراف محيط پروانه 
صريحًا حذف نشده اند و نيروي شعاعي حتي در پمپ هاي  double – volute نيز وجود دارد. مقادير 
k به طور تجربي به وسيله اندازه گيری واقعي توزيع فشار  در انواع پمپ هاي double – volute به 

دست می آيد. 
اطالعات ارائه شده در شکل 2-5 به طور قرار دادي در پمپ هاي تک مرحله اي دو حلزونی به كار مي رود 
و نشان دهنده ذاتي كاهش در مقدار k است. تست روي پمپ هاي چند مرحله اي كاماًل قرينه با پوسته دو 

حلزونی نشان مي دهد كه نيروي محوري باالي صفر در هنگام عمل، در ِرنج باالي پمپ است. 
كارايي هيدروليکي پمپ هاي دو حلزونی به خوبي نزديک پمپ هاي تک حلزونی است. تست ها نشان مي 
دهد كه پمپ دو حلزونی تقريبًا مرتبط به يکديگر خواهد بود  و در مقايسه با پمپ تک حلزونی نقاط، 1/5 
برابر بازده كمتري نسبت به BEP دارد اما تقريبًا دو نقطه بازده زيادي روي هر دو طرف BEP خواهد 

داشت. 
بدين گونه توليد پوسته دو حلزونی بازدهي باالتري روي ِرنج منحني H-Q نسبت به تک حلزونی دارد. 
پوسته هاي پمپ دو حلزونی نبايد در جريان پايين )زير 400GPM( به كار برود  چون تقسيم كننده اين 
نوع پوسته توسط سازنده به سختی توليد مي شود و اغلب غير ممکن است كه تميز و صاف باشد. در پمپ 

هاي بزرگ معمواًل بايد پوسته دو حلزونی به كار برود و طرح هاي تک حلزونی نبايد قرار داده شود. 

- تقسيم كننده دو حلزونی: 
THE DOUBLE–VOLUTE DIVIDING RIB         )Splitter(

تيغه جداكننده )dividing rib( در پمپ هاي دو حلزونی باعث مشکالت قابل توجهي در توليد به روش 
ريخته گري مي شود. اين مخصوصًا روي پمپ هاي با دبي كم صادق است كه سطوح جريان كوچک دارند 

و يک هسته بزرگ محکم نشده روي قسمت بيرونی تيغه جداكننده وجود دارد. 

12
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طرح هاي دو حلزونی اصلي يک سطح ثابتي در آبراه جريان ،پشت تيغه جداكننده نگه مي دارد. 
اين به مفهوم غير عملي شدن در نتيجه مشکالت ريخته گري است. بعالوه، مساحتهاي كوچک 
جريان باعث تلفات  اصطکاكي  زيادي در محفظه ها می شود كه در چرخه توليد، توزيع فشار در 
اطراف پروانه به طور غير يکنواخت است. در اغلب طرحهاي  مدرن سطح توسعه يافته )سطوح هر 

دو طرف ديواره محفظه( در انتهاي آبراه جريان دارند. 
تأثيرات طول ديواره محفظه روي نيروي شعاعي در شکل 3-5 نشان داده شده. توجه به نيروي 
مينيمم شعاعي كه در مدت تست 2 رسيده بود براي اينکه تيغه جداكننده تمام راه فلنج تخليه را 
تحت پوشش نداده است. همچنين توجه به اينکه يک جداكننده كوتاه )test4( اساسًا تلفات نيروي 
محوري توليد شده كه با تک حلزونی به دست آورده مي شود. روي پمپ هاي دو حلزونی بزرگ 
جداكننده تمايلي به ترك مركزي دارد وقتي كه پوسته پمپ تحت فشار هاي باال هيدروتست قرار 

گرفته است. 

13
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پوسته های دو حلزونی تركيب يک قطر متوسط مي دهد كه با طرح تک حلزونی قابل مالحظه 
است. براي اين دليل ضخامت هاي پوسته دو حلزونی را حداقل 25 درصد تلفات مي توان عمل 

كرد. كه آنها به طور هيدروليکي پوسته تک حلزونی قابل مقايسه است.  

 :)TRIPLE – VOLUTE(ـ پوسته هاي سه حلزونی
استفاده مي كنند. مجموعه  پروانه  اطراف محيط  متقارن  از سه حلزونی، فضاي  بعضي پمپ ها 
مساحت سه حلزونی با تک حلزونی مساوي است. پوسته سه حلزونی ريخته گري سختي دارد 
تقريبًا تميز كردنشان غير ممکن است و جهت توليد گران تمام می شود. ما هيچ توجيهي را براي 

استفاده اين طرح در پمپ هاي تجاري را در نظر نمي گيريم. 

 :)QUAD – VOLUTE(ـ پوسته هاي چهار حلزونی
تقريبًا 15 سال پيش يک محفظه 4 پره )quad( مرسوم بود. بعد ها اين طرح را در پمپ هاي سرد 

كننده اصلي اتمي به كار مي بردند. 
 

مسير تخليه اين پمپها شبيه به معبر هدايت پمپهاي چند حلزونی به طرف تخليه است. اين طرح 
هيچ برتري هيدروليکي ندارد. فقط مزايای پوسته محفظه چهارگوش اين است كه به طور قابل 

مالحظه اي كوچک تر از پمپ دو حلزونی نظير است.

)100,000GPM,  10-15,000 HP(
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Figure 5-6. Universal volute sections for single volute pump

 : )CIRCULAR – VOLUTE ( ـ پوسته هاي دوار
توليد كنندگان چندين پمپ براي ارزيابي تست هاي هيدروليکي، كار پمپ ها با حلزونی دايره اي 
را شروع كرده اند. يک مطالعه روي نتايج اين تست ها نشان داد كه پيشرفت عمل هيدروليکي 
حلزونی دايره اي small high head يا واحدهاي سرعت مخصوص پايين و زيان رساندن 
به كار پمپ هاي سرعت مخصوص باال است. مخصوصًا بازده  پمپ زير سرعت مخصوص 600 

پيشرفت كرده است. 
براي سرعتهاي مخصوص باالي 600 بازده طرح هاي حلزونی دايروي 95 درصد ديگر طرح هاي 
حلزونی مرسوم خواهد بود. اين را مي توان به وسيله بخاطر آوردن حلزونی مرسوم فشار يکنواخت 
توضيح داد و پخش سرعت اطراف محيط پروانه فقط در نقطه BEP وجود دارد. نقطه ماكزيمم 
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دبي ها، سرعتها و فشارها يکنواخت نيستند. براي حلزونی های دايروي بر عکس اين صادق است. سرعت يکنواخت و فشار 
فقط براي جريان صفر موجوداست. اين يکنواختي ترجيحًا ظرفيت تخريب شده را افزايش داده است براي اين منظور در 
BEP تلفات پوسته معمواًل بيشتر از محفظه حلزونی مرسوم هستند. براي پمپ هاي سرعت مخصوص كم، هرچند سود 
اندكي براي بازده دارد در نتيجه محفظه دايروي بعد از اصالح به ماشينکاري كمتری در حلزونی نياز دارد. اما مشکل مهم 
ايجاد فشار توزيعي غير يکنواخت می باشد. يک مقايسه بازدهي حلزونی هاي دايروي و توزيعي در شکل 5-4 نشان داده 

شده است. 

استفاده از يك طرح حلزونی دايره اي در مراحل زيرين مطرح شده است: 
)Ns = 500-600( براي پمپ كوچک، ِهد زياد، سرعت مخصوص كم پمپها ■

■ براي پوسته پمپي كه بايد با اندازه هاي چندين پروانه وفق داده شود. 
b در نظر گرفته شود.  

2
■ براي پمپي كه در محدوديتهاي ريخته گري يک پهناي باالي پروانه  

■ براي پمپي كه بايد در پوسته ساختگي استفاده شود. 
■ براي پمپي كه نياز به ماشين كاري مسير )آبراه( حلزونی در ريخته گري پوسته باشد. 

مالحظات طراحی عمومی:
قباًل نقاط بيرونی پوسته فقط تلفات خودش را نمايش مي داد و هر چيزي كه به وسيله پمپ ايجاد می شد، به مجموع انرژي 
اضافه نمی شد. در طراحی پوسته هاي پمپ كاهش تلفات پوسته موارد استفاده مهمي دارد. به طوريکه ، مالحظات تجاري 

بعضي انحرافات را از اين ديدگاه ديکته كرده و تجربيات نشان داده كه اينها تأثير مهمي روي تلفات پوسته ندارند. 
قواعدی كه در زير براي به قابل اجرا درآوردن تمام طرحهاي پوسته نشان داده شده: 

1ـ زواياي ثابت روي ديوارهاي اطراف حلزونی كه بايد تندتر از زواياي ديگر در هر مقطع حلزونی بکار برده شود. تجربه 
نشان داده كه اينها دو نتيجه خوب قابل حصول و استفاده از زواياي ثابت ديواره كه هزينه هاي نمونه را كاهش مي دهد و 

زمان ساخت را پايين نگه مي دارد. 
2ـ فضاي حلزونی روي هر دو طرف لفاف پروانه بايد متقارن باشد. 

3ـ تمام سطوح حلزونی براي ايجاد تغييرات هموار سطوح بايد طراحي شود. 
4ـ حلزونی هاي دايروي بايد براي پمپها زير سرعت مخصوص 600 لحاظ شود. حلزونی هاي دايروي نبايد براي پمپهاي 

Figure 5-7. Universal volute sections and typical layout for trapezoidal double volute pump
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Figure 5-8. Universal volute sections and typical layout for rectangular double volute pump

چند مرحله اي بکار رود. 
5ـ مجموع واگرايي زاويه محفظه انتشار بايد ما بين 7 و 13 درجه باشد. تبديل انرژي جنبشي نهايي در نازل تخليه در يک 

پمپ تک مرحله اي و در هر نازل رانش ومعبر )crossover( در پمپ چند مرحله اي بدست مي آيد. 
6ـ در طرح حلزونی، فضاي اطراف پروانه بايد توجه كرد. در پمپهاي چند مرحله اي خاص، فضاي كافي بايد ما بين ديواره 

حلزونی و لفاف پروانه به اندازه in 5/. از هر ديواره براي براي انتهاي شناوري و تغييرات ريخته گري تأمين گردد. 
حلزونی كه در اين سطح متراكم است نيروي محوري و مشکالت ساخت ايجاد خواهد كرد. 

استفاده از مقاطع حلزونی براي طرحهاي محفظه استاندارد: 
توجه شود كه وقتي مقاطع حلزونی پمپهاي متفاوت شبيه سطح گلويي فاكتور شده اند: خطوط همتراز شان اغلب يکسان 

هستند.
پارامتر ها  اين  به همين نحو، فاكتور عرض پروانه و فاصله شعاعي ما بين پروانه و cut water معلوم شده كه مقادير 

همچنين در يک ِرنج تصادفي خيلي باريک ارزيابي مي شود. 
از طرف ديگر، در قسمت پوسته پمپ وقتي در مقطع عرضي ديده شود، سطح گلويي مشترك فاكتور شود فقط تفاوتهاي كمي 
در سراسر حيطه عمل سرعت مخصوص دارد. اين حقيقت ما را قادر به حذف روش سعي و خطاي معمولي در بخش طراحي 

حلزونی مي سازد كه هنوز موافق با پوسته هاي توليدي به استاندارد باالي طراحي هيدروليکي نا متناقض است. 
آسان كردن اين مرحله ما را بر آن داشت كه به تنظيم نقشه هاي حلزونی عمومي اقدام كنيم كه روي انواع بخشهاي حلزونی 

كه در باال شرح داده شد براي يک سطح گلويي )10sq.in( آرايش دهيم. 
يک طراح مساحت گلويي را انتخاب مي كند، تا بتواند بسرعت بخشهاي حلزونی الزم را بوسيله فاكتور مقاطع نشان داده شده 

براي محفظه universal ايجاد كند. 
مقاطع براي پمپ تک حلزونی در شکل 6- 5، 5-5 نشان داده شده و مقابل براي پمپ محفظه دوگانه در شکل 7-5 نشان 

داده شده. 

طراحي حلزونی هاي دوگانه مستطيلي: 
براي دبي كم ) GPM 600-500( ياكمتربا سرعت مخصوص متوسط )Ns > 1,100( پمپها، طرح حلزونی مستطيلي 
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بايد بررسي شود. 
مقاطع حلزونی  universalبراي چنين طرحي در شکل 8-5 نشان داده شده است. يک پوسته حلزونی مستطيلي شبيه 

سطح گلويي نياز به يک پوسته حلزونی استاندارد دارد و بايد طبق سرعت ثابت اصلي آراسته شود. 
حلزونی هاي مستطيلي در پمپهاي تک مرحله اي و چند مرحله اي كاربردزيادي دارد. 

مزاياي حلزونی مستطيلي دقيقًا اقتصادي بودن آن است. مقطع حلزونی ساده محصول حفظ هزينه است در نتيجه كاهش 
هزينه هاي طرح و زمان توليد قابل توجه است. 

ِرنج باالي سرعت مخصوص كه در تلفات هيدروليکي كاربرد دارد بي اهميت است. 

طراحي حلزونی هاي دايروي: 
D( و قطر محفظه  

2
جزئيات انواع طرح پوسته حلزونی دايروي در شکل 9-5 نشان داده شده است. نسبت بين قطر پروانه )

D( خيلي مهم است و نبايد كمتر از 1/15 يا بيشتر از 1/2 باشد عرض محفظه )t( بايد مطابق با بهترين قسمت پروانه 
3
(

)جريان ماكزيمم( انتخاب شود كه در پوسته به كار برده خواهد شد. 
D( كنترل كرد. معمواًل نتايج به وسيله انتخاب پهناي حلزونی و قطر 

4
دبي در BEP را مي توان براي انتخاب قطر محفظه )

آن براي هر جريان الزم به دست مي آيد. براي اينکه چرخش دوباره سيال كاهش يابد در محفظه زبانه cut water را 
بايد اضافه كرد. 

تستها نشان داده كه اضافه كردن زبانه cut water مي تواند بارهاي شعاعي را بيشتر از 20 درصد كاهش داد. 

ـ مالحظات عمومي در طراحي پوسته:
چندين نقطه در محدوده طراحي پوسته وجود دارد كه در تمام انواع حلزونی ها كاربرد دارد . عبارتند از : 

■ اغلب تغييرات مهم در طراحي پوسته در سطح گلويي است. اين سطح رويهم رفته با هندسه پروانه كه به ايجاد محيط مي 
پردازد، دبي پمپ را به نقطه بهترين بازده مي رساند. اندازه مساحت گلويي بايد با دبي مطابقت داده شود اگر چه بيشترين بازده 
مورد نياز باشد، جايي كه چندين پروانه در پوسته مشابه قرار گرفته اند، مساحت گلويي بايد براي پروانه استاندارد و افزايش 

15 درصد براي نگهداري بازده پروانه ظرفيت باال متناسب باشد. 
■ از اين رو تبديل انرژي در محفظه انتشار )diffusion – chamber( رخ مي دهد طرح اين المان بايد با دقت زيادي 

Figure 5-9. Typical layout for circular volute pump
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انجام شود. 
■ حلزونی )volute( بايد براي ثابت نگهداشتن سرعت در مقطع حلزونی طراحي شود. 

■ استفاده از اين شکلها زمان طراحی را حفظ مي كند و نشان دهنده پايداري در فرآيند طراحي است. 
■ محفظه حلزوني از cut water تا گلويي بايد به وسيله منحني معين شود نه بيشتر از 3 شعاع. 

ـ سطوح تمام شده پوسته: 
بايد تا حد امکان تميز باشند. بطوريکه پوسته هاي تميز شده  آبراه هاي سيال   براي كاهش تلفات اصطکاك در پوسته، 
پمپ هم سخت و هم زمان بر است، تالشي زياد براي توليد آبراه هاي صاف بايد با ريخته گري ساخته شود. استفاده از شن 
مخصوص براي هسته ها، هسته هاي سراميکي يا هر وسيله ديگري براي توليد ريخته گري صاف نياز به تمرين ريخته گري 

استاندارد براي توليد پوسته ها دارد. 
مخصوصًا براي پمپهاي چند مرحله اي، اگر چه تالشها براي بهترين ريخته گري بايد تکميل شود به وسيله بعضي پوليش 
دستي در نقاطي كه سرعت سيال باالست مانند سطوح محفظه اطراف پروانه و سطح اطراف گلويي محفظه . هر دوي اين 

سطوح معمواًل براي پوليش زدن دستي قابل حصول است. 
به عالوه، هردو زبانه هاي cut water بايد تميز باشند و از خط افقي مركزي هر مرحله هم فاصله ساخته شود. 

 :)Casing  shrinkage( ـ انقباض پوسته
اختالالت ابعادي در پوسته های پمپ در نتيجه تغييرات انقباضي يا تغيير مکان هسته كاماًل مشترك هستند. تغييرات انقباظي 
حتي در پوسته هاي ساخته شده از مواد يکنواخت وبا استفاده از نمونه مشابه مي تواند رخ دهد. قبول يا عدم قبول اين خطاها 
بايد مبني بر قضات مهندسان باشد. هر چند كه با دانستن اينکه انقباض و تغيير مکان هسته كاماًل مشترك هستند طراحي 

بايد اجازه مناسب براي فضاي چرخش المان در انتهاي  جريان بدهد. 
در كل براي مجموع انتهايي جريان بايد حداقل 0/5 اينچ باشد. 

ـ نتيجه: 
و  هيدروليکي  تلفات  كه  است. چون  كننده  گمراه  اين  باشند،  كارآمد  خيلي  ها  پوسته  كه  است  اغلب خواسته شده  اگرچه 
اصطکاكي كه در پوسته رخ مي دهد مي تواند فقط مجموع خروجي پمپ را كاهش دهد و هرگز به آن اضافه نمي شود. 

مسئوليت طراح، بيشتر به حداقل رساندن اين تلفات است. 

Notations:
 P / Radial force (lbs) 
H / Impeller head (ft)
D

2
 / Impeller diameter (in)

B
2
  / Total impeller width including shrouds at D (in)

K / Experimental constant
Sp.gr / specific gravity 

مراجع:
1. Stepanoff, A.J.,"centrifugal and Axial Flow pumps, "2nd
     edition John wiley and sons,Inc, New York, 1957, pp.111-123

2. Lobanoff Val.S.,Ross, R.,"Centrifugal pumps design an 
     applicution",Gulf publishing Co,1986

3. Igor J. Karassik, William C. Krutzsch, Warren H. fraser, Joseph 
    P. Messina "pump hand book" MC graw-Hill, 1986



مواد فلزی ساختمان پمپ ها 
و مكانیسم های تخريب آنها

قسمت سوم
) قسمت های اول و دوم در نشریه شماره 33 و 35 به چاپ رسیده است(

■ مهندس يونس بوداق
كارشناس مهندسی مواد

■ انواع سایش
قطعات دوار پمپ ها با مكانسيم های غير مرتبط با پديده خوردگی نيز در معرض تخريب و 
آسيب می باشند. قطعاتی كه نسبت به هم دارای حركت نسبی بوده و در فاصله بسيار نزديك 
از يكديگر هستند ممكن است باعث سايش همديگر شوند. در مواردی كه قطعات دوار تحت 
بارهای سنگين با همديگر تماس پيدا می كنند و يا اجسام خارجی ما بين قطعات ثابت و متحرك 
باعث  نهايتًا  فوق  و صدمات  سايش  دهد.  روی  است  ممكن  گيرند، صدمات جدی  می  قرار 
تعميرات پر هزينه و يا تعويض قطعات می گردند. سايش در اثر وجود مواد ريز جامد داخل 

سيال مورد پمپاژ می تواند عمر قطعات داخلی پمپ را محدود كند.

مكانيسم های محتمل برای سايش در بيشتر از بيست تيپ مختلف قابل طبقه بندی می باشند ولی 
در حالت كلی در مورد پمپ ها فقط چند مكانيسم سايش شناسائی شده است:

1- سايش تماسی1: در اثر برخورد قطعه به قطعه ديگر.
2- سايش2: در اثر برهم كنش ذرات جامد با قطعات داخلی.

3- فرسايش3: سايش در اثر برخورد ذرات ساينده.
4- فرتی شدن4: در اثر دامنه نوسان كوچك بين قطعات متصل كه باعث تخريب می شود.
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1. adhesive waer  / 2. abrasive waer /3. erosion  / 4. fretting
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1.disrupting / 2.material grooving / 3.transfer of material / 4.galling / 5.slide wear 

تشخيص دقيق مكانيسم سايش در بعضی موارد مقداری مشكل است و در داخل يك پمپ ممكن 
است در يك لحظه بيشتر از يك مكانيسم سايش در جريان باشد.

مطالعۀ علمی اصطكاك و سايش به علم تريبولوژی سطح موسوم می باشد كه از اواخر دهۀ 1930 
و  كه خوردگی  كرد  طرح  سايش جديدی  های  مكانيسم  مذكور،  اوليۀ  مطالعات  است.  شده  آغاز 

خستگی مواد را به عنوان عامل محدود كننده عمر كاری پمپ، شامل می شود.

■ سایش تماسی 
:)adhesive wear(

يكی از عوامل تخريب در قطعات دوار پمپ هايی كه سيال تميز و عاری از هرگونه ذرات جامد را 
پمپاژ می كنند سايش تماسی می باشد. اين نوع آسيب مختص قطعات دوار و درگير باهم می باشد 
كه باعث ايجاد ناصافی در سطوح1يا شيار افتادگی2 يا كنده شدن ذرات3 و يا تاول4 در روی سطوح 
درگير باهم می شود. دو پارامتر مهم كه برای دو قطعۀ دوار درگير باهم مطرح است اثرات سايش 
تماسی و آستانۀ سائيدگی می باشد. سايش دو سطح در تماس با يكديگر و با حركت نسبی نسبت به 
هم كمی پيچيده است. عالوه از سايش تماسی چندين تئوری براساس سايش لغزشی5 نيز ارائه شده 



سختي

بدون اهميت

برای مقادير كمتر از HRC45 بايد سختی سنجی 
در ده نقطه انجام شود ولی برای مقادير بيشتر از
HRC45 سختی سنجی از يک نقطه كافی است. 

غير قابل عمليات حرارتی

مواد

برنز قلع، چدن ريخته

فوالد ضد زنگ مارتنزيتی 
)سختکاری موضعی يا كلی(

فوالد ضد زنگ آستنيتی 
)مانند

Nitronic50 / Nitronic60 
 و يا

)waukesha88 / Nitronic50 

محیط

بدون خورندگی

با خورندگی متوسط

خورنده

غير قابل عمليات حرارتی
فوالد آستنيتی ضد زنگ پر آلياژ پوشش كاری شده با 

colmonoy يا stellite خيلی خورندهمواد سخت مانند
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است كه عبارتند از تئوری ورقه ورقه شدن1 ،تئوری اكسيد شدن2 تئوری ورقه شدن سطحی3 
و مدل خستگی و همچنين تركيبی از تئوری های فوق الذكر می باشند. اما فقط تئوری سايش 
تماسی است كه قادر است فرمولی برای پيش بينی مقدار سايش ارائه داده و با در نظر گرفتن 

مشخصات سايش مواد مختلف، مقدار مواد تحليل رفته را محاسبه نمايد.

روش های متعددی برای آزمايش سايش تماسی موجود می باشند، شامل: حلقه و بلوك4، پين و
v بلوك5، چهار كره6 و پين روی ديسك7. آزمايشات سايش جهت مشخص شدن كارائی بالقوه 
تركيبات مختلف مواد ترتيب داده می شوند و بنابراين به گونه ای طراحی می شوند كه در حد 

امكان نزديك به شرايط كاركرد واقعی باشند.
نتايج حاصل از تست سايش تحت شرايط تماسی كه در چندين حالت عمومی و بسيار محتمل 

انجام گرفته است باعث محافظت از مواد در قطعات درگير در حين كار شده است.

قالب  نتايجی سّری در  نيروی دريائی آمريكا،   EPRI مطالعات تحت حمايت گروه تحقيقاتی 
ليست مواد قابل كاربرد در شرايط سايش قطعات درگير باهم، ارائه نموده است. از اين نتايج 
چنين برمی آيد كه سختی يك ماده به عنوان پارامتر بحرانی و مهم برای رسيدن به موفقيت می 
باشد. توصيه های زير بايد در انتخاب مواد برای كار در موقعيت هايی كه سايش تماسی مورد 

انتظار است بايد مد نظر قرار گيرند:
انتخاب گردند )به غير از موارد استثنا مانند  نبايد  1- مواد هم جنس در مواقع سايش تماسی 

طراحی برای جلوگيری از پوسته پوسته شدن مانند
) Nitronic60 و waukeshu88 

2- تركيباتی با سختی كمتر از 45HRC نياز به اختالف سختی حداقل 10HRC دارند.
3- مجموعه های با سختی باالتر از 45HRC می تواند با سختی يكسان به كاربرده شوند.

براساس نتايج تست هاي كشش و تجربيات ساليان زياد چندين قانون تجربی در مورد انتخاب 
رينگ های سايشی بدست آمده است از جمله اينكه در محيط مايعات تميز برای انتخاب مواد 

برای سطوح در معرض سايش سه فاكتور بايد در نظر گرفته شود:
ـ خورندگی محيط 

1.delamination / 2.oxidation / 3.surface delamination / 4.ring and block / 5.pin and vee block / 6 .4 ball / 7.pin on disk
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ـ مقدار سايش مجاز
ـ نيروهای ساينده

محيط  شود:  می  گروه  سه  شامل  كه  كند  می  تعيين  را  كاررفته  به  مواد  نوع  محيط  خورندگی 
با دقت  بايد  برای محيط خورنده  مواد  انتخاب  كه  بدون خورندگی.  و  نيمه خورنده  خورنده، 

زيادی انجام گيرد.
مثال  به طور  باشد،  داشته  تواند  كارائی قطعه می  بر  تاثير زيادی  آلياژی  بعضی عناصر  افزودن 
آلياژهای پايه مس با افزودن سرب كه قابليت برای روغن كاری بين سطوح درگير ايجاد می كند، 
برای ياتاقان سازی بسيار مناسب می باشند، البته امروزه با توجه به مسائل زيست محيطی فلز 
قلع، آلياژهايی برای جايگزينی با برنزهای قلع تحت برسی می باشد. اين مساله در مورد آلياژهای 

قلع و بيسموت نيز حائز اهميت است.  

انتخاب مواد در محيط های مختلف  برای  به صورت عمومی و اجمالی  تواند  باال می  جدول 
استفاده شود.

استفاده از چنين قوانين ثابت شده صنعتی در مورد سايش، از صدمات ناگهانی كه باعث هزينه 
های سنگين می گردد جلوگيری می كند.

در بعضی از موارد ويژه استفاده از مواد خاصی برای محيط های خاص متداول شده است. مثاًل 
در دانسيته های پايينی استفاده از كربن به دليل عدم خود روغنكاری اين نوع سياالت مناسب 
است. از تجربيات عملی چنين برمی آيد كه گرافيت تقويت شده با مواد فلزی در قطعات دوار 
داخل سيال های با وزن مخصوص 0/5 و كمتر از آن، مناسب است. قطعات گرافيتی ثابت در 
داخل محيط های گاز co2 و همچنين در مناطقی كه احتمال خشك كار كردن در هنگام استارت 
وجود دارد به كاربرده می شوند )مانند ياتاقانهای باالی پمپ های عمودی(. اخيراً اجزاء سايشی 
غير فلزی مانند پليمر های خاص و سراميك ها برای حل مشكل در كاربردهای مختلف مورد 
توجه واقع شده اند. اين مواد معموالً پليمرهای تقويت شده با  شيشه و يا كامپوزيت سراميك 

های متنوع مقاوم در برابر سايش می باشند. 

) fretting( ـ فرتی شدن
پديدۀ فرتی شدن را می توان به عنوان حالت خاصی از سايش تماسی بررسی نمود. اين پديده 
ما بين سطوح دو قطعۀ متصل شده به هم كه دارای لقی و دامنۀ نوسان اندك باهم هستند اتفاق 
می افتد مثاًل سايشی كه در قطعۀ پروانه در قسمت های متصل به محور اتفاق می افتد از اين 

نوع می باشد.

محققين اين نوع پديده را در چهار مرحله تشريح می كنند:



1- سايش تماسی كه در مواد پوشان قطعات روی می دهد.
2- سايش ناشی از مواد و ذرات ايجاد شده از مرحلۀ اول 

3- پرشدن گودی ها وشيارهای ايجاد شده با مواد حاصل از سايش 
4- ايجاد كار سختی و ميكروتركها در اثر برخوردهای االستيك و لرزش های حاصل از لقی 

موجود 

در يك پمپ همواره پتانسيلی برای وجود دامنه حركتی كوچك در لقی پروانه ها، بوش ها و 
بين رينگ سايشی پروانه بانافی پروانه وجود دارد و يك مهندس طراح هرگز نمی تواند از عدم 
وجود اين نوع لقی ها مطمئن باشد و اين درحالی است كه صدمات فرتی شدن، می توانند مقدمه 

مسائل و مشكالت حاد ديگری باشند.
براي تشخيص مساله فرتی شدن می توان بر روی سطوح در معرض فرت پودر اكسيد قرمز رنگ 
اعمال نموده ودر خروجی پمپ سيال حاوی مواد ساينده قرمز رنگ در هنگام پمپاژ از سيستم 
خارج می گردد و سطوح با ظاهر تخريبی مشخص در قسمت های در معرض فرتی شده مشاهده 

می گردد. ويژگی بارز اين نوع سطوح، به صورت خالدار و بدون جهتگيری خاص می باشد. 
به چند روش نسبتًا ساده می توان از صدمات ناشی از پديدۀ فرتی شدن جلوگيری كرد. از جمله 
اينكه بايد امكان حركت و لقی بين قطعات را يا از طريق انتخاب تلرانسهای انطباقی تنگتر و يا 
مونتاژ حرارتی )انقباض و انبساط( از بين برد. كه در هردو حالت ذكر شده فوق نيروهای فشاری 

افزايش پيدا می كند.
در مواردی كه پديدۀ فرتی شدن غير قابل اجتناب باشد، در طراحی اجزاء روش های تخفيف 
دهنده ای قابل اجرا می باشند از جمله استفاده از پوشش های مختلف يا استفاده از روانكارهای 
مناسب در سطوح در معرض فرت .پوشش هايی كه قابل استفاده هستند عبارتند از اسپری گرم 
آلياژ پر نيكل، پوشش نقره ای و يا ايجاد پوشش نازك و فشرده كروم بر روی يك يا هردو سطح 

درگير باهم.
شكل 8 نشان دهندۀ يك صدمۀ از نوع فرتی شدن در قسمتی از يك محور پمپ در محل مونتاژ 
و تماس با پروانه پمپ می باشد. از آنجاييكه دامنۀ حركت مورد نياز برای پديدۀ فرتينگ بسيار 
كوچك است لذا نوسانهای شديد در پمپ ديده نمی شود و در نتيجه امكان رديابی پديدًه فرتينگ 
در حين كار پمپ تقريبًا غير ممكن است. الزم به ذكر است در مثال فوق قسمت های در تماس 

پروانه با محور نيز از اين آسيب ها مصون نخواهد ماند.
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شکل 8



)abrasive  wear( ـ سایش
اين پديده در دو گروه عمده طبقه بندی مي شود: سيستم دوتائی1 و سيستم سه تايی2 كه به دو 
نوع مكانيسم سايش داللت دارند. در بسياری از قطعات تحت سايش پمپ های گريز از مركز 
مكانيسم سه تايی مهمترين عامل می باشد و آن هنگامی است كه ذرات مواد جامد موجود در 
سيال به اطراف رينگ های سايشی و يا جا خارهای پروانه نفوذ نمايد. درسيالهای حاوی درصد 
اين حالت مواد  ايجاد می شود كه در  از سايش سه بعدی  از ذرات جامد نوع ديگری  بااليی 
موجود در سيال سطوح داخلی پمپ را مورد حمله قرار داده و تخريب می كند كه بحث در مورد 
اين نوع آسيب كه بيشتر در كانالهای پروانه هاو تيغه های برشی3 محفظه ها مشاهده می شود به 

بخش فرسايش موكول می شود.
و  كربن  ميزان  قطعات،  اندازۀ سختی  به  بستگی  مكانيسم  اين  در  مواد  به  وارده  آسيب  ميزان   
:سايز، شكل،  نيز عبارتنداز  مشخصات ذرات موجود در سيال دارد. مهترين مشخصات ذرات 

سختی و مقدار.
ارتباط بين سايز ذرات موجود و شكافی كه می توانند به آن داخل شوند بسيار مهم است. اين 
مساله به صورت شماتيك در شكل 9 نشان داده شده است كه نشان دهنده سه نوع رابطه اندازه 

ای بين شكاف و  اندازه ذرات است.
وضعيت A به طور منطقی بيشترين صدمه از نوع سايش سه بعدی را شامل می شود. در وضعيت 
B كه ذرات، بزرگتر از لقی رينگ می باشند، نخواهند توانست به فضای لقی نفوذ كنند و بدون 

صدمه ای از پمپ خارج می شوند. 
در وضعيت C ذرات بسيار ريز بوده وقدرت تاثير و سايش در فضای بين پروانه و رينگ را 

نخواهند داشت.
بود و همۀ  اندازۀ ذرات محتمل  از  ای  پمپاژ يك محدوده  برای ذرات موجود در سيال مورد 
حالتهای فوق )A,B,C( موجود می باشند و بايد دانه بندی ذرات موجود تست شده و درصد 
ذراتی كه باعث ايجاد حالت A  می شوند مشخص گردد. درصد هريك از اندازه های وضعيت 
های A,B,C جهت انتخاب مواد و طراحی پمپ بسيار مهم است .در ادامه توصيه هايی برای 

انتخاب مواد مناسب ارائه خواهد شد.

سختی ذرات ساينده نيز فاكتور بسيار مهمی است و اگر مواد ساينده مانند تالك نرم باشند طبق 
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1.Two body  / 2.three body  / 3.cut water

شکل 9
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مكانيسم سايش سه بعدی صدمات بسيار خفيفی مورد انتظار است و برعكس اگر ذرات مانند 
اكسيد سيليكون1 )سيليس( يا همان ماسه، سخت باشند صدمات شديدتری باعث خواهند شد. 

همچنين شكل ظاهری ذرات نيز در اين مكانيسم بسيار تاثير گذار است.
اغلب ذرات سيليس گرد شكل هستند مثاًل پمپ هايی كه برای پمپاژ آب رودخانه يا دريا استفاده 
می شوند معموالً با اين وضعيت روبرو می شوند. ذرات گرد و با سختی زياد در مقايسه با ذراتی 
كه هم سخت و هم گوشه دار هستند صدمات كمتری اعمال می كنند. خاكستر2 يكی از ذرات 

بسيار سخت، تيز و گوشه دار است كه بيشترين سايش را در صنعت پمپ ايجاد می كند.
با تست های استاندارد ASTM می تواند مشخص شود.  مقاومت يك ماده نسبت به سايش 
هر تست بر پايۀ شبيه سازی محتملترين مكانيسم، نوع سايش را مشخص می كند. اين تست 
ها نشان می دهند اولين خاصيتی كه مقاومت مواد در مقابل سايش را افزايش می دهد سختی 
آلياژ می باشد. همچنين تغيير در ريزساختار ميكروسكپی، آلياژسازی و وضعيت سطحی در هر 
گروه آلياژي مقاومت سايش مواد را تحت تاثير قرار می دهد. برخی از اين نتايج به شرح زير 

می باشد:

ـ مقاومت سايشی با افزايش سختی افزايش می يابد.
ـ در يك سختی برابر، فوالد با درصد كربن باالتر دارای مقاومت سايش بيشتری است

ـ افزايش سختی كه در اثر كار سختي سطح ايجاد می شود باعث افزايش مقاومت سايشی نمی 
شود.

ـ رسوب سختی باعث افزايش سختی مواد و افزايش مقاومت سايش می شود.
ـ چدنهای خاكستری با افزايش سختی كاهش در مقاومت سايش را نشان می دهند.

مارتنزيتی  سفيد  به چدن  نسبت  بيشتری  سايشی  مقاومت  آستنيتی  و  تر  نرم  سفيد  چدنهای  ـ 
دارند.

ـ وجود كاربيدها در فوالدها، آلياژهای كروم و چدن سفيد برای افزايش مقاومت سايش مهم 
است.

ـ وجود حدود30 درصد كاربيد در زمينه بيشترين مقاومت را برای مواد نرم ايجاد می كند.
مثالی از سايش سه بعدی در شكل 10 نشان داده شده است كه نشان دهندۀ يك بوش روی محور 
سخت كاری شده بعد از حدود 1 سال كاركرد در پروسه آبگيری معدن است كه ذرات بسيار 

ريزدانه باعث سايش اين قطعه شده است.

1.SiO
2
 /  2.Fly ash

شکل 10
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1.Ni-Resist  / 2.adhesive wear  /3.Stellite

در چنين مواردی برای افزايش عمر رينگ های سايشی استفاده از رينگ های سخت كاری شده 
مناسب بوده و به اين دليل استفاده از پوشش در رينگ های سايشی در مواقع سايش قابل توجه 

مناسبتر است.
تر  مفيد  است  ممكن  كاربيد  محتواي  با  سايشی  رينگ  انتخاب  پمپ  حاد  كاركرد  شرايط  در 

باشد.

برای شرايط عمومی سايش )شرايط ماليم( موارد زير بايد مد نظر قرار گيرند:
■ مواد نای ريزيست1 : مقاومت آن به واسطه كاربيد كرم زمينه بوده و همچنين مقاومت سايش 

چسبنده2 آن نيز باالست.
■ سخت كاری موضعی فوالد AISI420 )تا سطح 55HRC -50( با توجه به اينكه سخت 

كاری سطحی حساسيتی نسبت به تردی هيدروژنی يا تنشی ندارد.
■ كربن دهي و سخت كاری فوالد حاوی 12 درصد كروم.

برای سيستم های با سايش حادتر موارد زير اغلب مورد توجه قرار می گيرند:
50-55 HRC تا سختی AISI440C سخت كاری فوالد ■

colmonoy يا Stellite فوالد ضد زنگ آستنيتی سخت پوشش شده با ■
■ استياليت3

■ كاربيد تنگستن
■ سيليكون كاربيد

)psz( زير كونيای پايدار شدۀ جزئی ■
همچنين به عنوان مواد و تكنولوژی های جديد و توسعه يافته موادی مانند سراميك ها، مواد 
كامپوزيتی زمينه فلزی، سطوح آلياژ شده با ليزر، تغيير سطح ليزري به موادي با مقاومت سايشی 

خوب پيشنهاد شده اند.

منبع:

- PUPM  HAND BOOK. THIRD EDITION. Vol.1 
- Igor J.karassik



و خواص جادويی آن

■ مهندس كريم حسن پور

سرپرست متالورژی شركت صنایع پمپیران

)قسمت اول(

H است كه از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن تشكيل شده است. پيوند بين عناصر فوق از نوع 
2
o فرمول شيميايی آب

كواالنسی می باشد و آنرا به صورت   O    و خميده نشان می دهيم و شواهد تجربی گوناگون فرضيه دو قطبی
H    H                                          

 بودن مولكول آب را به اثبات رسانده است. شيميدانها پس از آزمايشات فراوان به اين نتيجه رسيده اند كه در سمت 
اكسيژن بار منفی و در سمت هيدروژن ها بار مثبت وجود دارد و به آن مولكول قطبی می گويند ولی در مجموع از نظر 

الكتريكی خنثی می باشد.

1ـ توجيه برخی ویژگيهای غير عادی آب

1-1: نيروی قوی بين مولكولی: 
قطب مثبت يك مولكول آب و قطب منفی مولكول همسايه يكديگر را جذب می كنند و اين نيرو سبب در كنار هم قرار 

آب
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گرفتن مولكولهای آب می گردد و به آن نيروی جاذبه مولكولی می گويند و هر چه نيرو قويتر باشد، مولكولها يكديگر را محكم تر نگاه 
می دارند بطوريكه جداكردن آنها را به هنگام تبخير دشوار می سازد، بنابراين گرمای فراوانی الزم است تا آب از حالت مايع به حالت 
گازی تبديل شود، زيرا بخشی از انرژی الزم برای تبخير، صرف غلبه بر نيروهای بسيار قوی موجود ميان مولكولهای آب می شود تا آنها 
را از يكديگر جدا كند. بخشی هم برای افزايش انرژی جنبشی مولكولها به مصرف می رسد. آزمايش و محاسبه نشان می دهد كه گرمای 

تبخير يا انرژی گرمايی الزم برای تبخير يك گرم آب به بخار 2260 ژول است.
هيچ مايعی در طبيعت يافت نمی شود كه چنين گرمای تبخير بااليی داشته باشد.

2-1 آب به عنوان يک حالل: 
 NaCl يكی از مهم ترين خواص آب، توانايی آن در حل كردن مواد گوناگون است. بلور سديم كلريد )نمك طعام( با فرمول شيميايی
را در نظر بگيريد. می دانيم بين اتمهای كلروسديم در نمك طعام پيوند شيميايی بسيار قوی بنام پيوند يونی برقرار است. در سديم كلريد 
هر يون +Na بوسيله يونهای -Cl  و هر يون -Cl  بوسيله يونهای +Na در برگرفته شده است. در اين بلور مجموع بارهای مثبت و منفی 

باهم برابر است و از نظر الكتريكی خنثی است.
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حال اگر يك بلور نمك طعام را در آب بيندازيم. يونهای مثبت +Na به طرف 
-Cl به طرف قطب مثبت مولكول آب جذب می  منفی  يونهای  و  منفی  قطب 

شوند.
در نتيجه پيوندهای قوی موجود بين يونهای +Na و  -Cl گسسته می شود و بلور 
نمك فرو می ريزد. آب عالوه بر بلورهای نمك خوراكی، تركيبات يونی ديگری 
را نيزكم و بيش در خود حل می نمايد. به همين دليل آب رودخانه يا آب چاه 
هرگز آب خالص بشمار نمی رود زيرا، آب رودخانه يا آب های زيرزمينی با 
عبور از مجاورت سنگ های گچی يا آهكی اندكی از آنها را در خود حل می 

كنند.
Ca را وارد آب می 

2
گچ و آهك كه تركيبات يونی كلسيم دار هستند كاتيونهای +

كنند اين يون طعم نامطبوعی به آب می بخشد.

3-1 انحالل پذيری مواد جامد در آب:
برای حل شدن مواد گوناگون در مقدار معينی آب در دمای اتاق، محدوديتی وجود 
دارد. اين محدوديت را انحالل پذيری يا قابليت حل شدن آن ماده مشخص می 
كند. انحالل پذيری بيشترين مقدار ماده ای است كه در يك دمای معين می تواند 
در 100 گرم آب حل شود. اين مقدار را برحسب گرم جسم حل شونده در 100 
گرم آب بيان می كنند.برای مثال، انحالل پذيری NaCl در 20 درجه سانتی گراد 
 NaCl 38 گرم در100 گرم آب است. به اين معنا كه در اين دما حداكثر 38 گرم

را می توان در 100 گرم آب حل كرد.
بستگی انحالل پذيری يك ماده نسبت به دما را می توان به كمك نموداری نشان 

داد كه منحنی انحالل پذيری ناميده می شود )شكل1(         

شکل 2- نمودار تغيير انحالل پذيری اكسيژن در آب در دماهای مختلف شکل 1- رابطه ميان دما و انحالتل پذيری در آب
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جدول 1- مقايسه ميزان هدايت الکتريکی آب و مس

نام ماده

آب خالص

نمونه آب طبيعی)آب شير(

فلز مس

ميزان نسبی رسانايي

1

10/000

64/000/000/000

KNO برابر 145 
3
در اين نمودار در دمای 80 درجه سانتی گراد، انحالل پذيری 

گرم و در دمای 20 درجه سانتی گراد اين مقدار حدود 27 گرم می باشد.                

اثر دما  در اين منحنی انحالل پذيری NaCl تقريبًا افقی است به اين معنا كه 
بر انحالل پذيری NaCl در آب بسيار ناچيز است. در واقع می توان گفت كه 
KNO به شدت به دما بستگی دارد، در حالی كه انحالل پذيری 

3
انحالل پذيری  

NaCl بستگی چندانی به دما بستگی ندارد.

4-1 انحالل پذيری گازها در آب: 
می دانيم كه آب می تواند بسياری از گازها را در خود حل كند. نمودار نشان داده 
شده در شكل)2( مقدار ميلی گرم اكسيژن حل شده در يك كيلوگرم آب را در 
دماهای بين 0 تا 40 درجه سانتی گراد نشان می دهد. چنانكه از نمودار مشخص 
است با افزايش دما انحالل پذيری اكسيژن كاهش می يابد. انحالل پذيری گازها 
در آب تنها تابع دما نيست بلكه فشار گاز نيز برآن موثر است هرچه فشار باالتر 

رود مقدار انحالل پذيری گازها در آب نيز افزايش می يابد

5-1 آب و رسانايی الكتريكی: 
به هنگام حل   NaCl يونی  تركيبات  يونهای سازنده  بيان گرديد،  همانطور كه 
شدن در آب از يكديگر جدا و در سراسر آب پراكنده می شوند. يونهای مثبت 
محلول )+Na( می توانند به طرف قطب منفی و يونهای منفی محلول )-Cl( به 
طرف قطب مثبت مولكول آب جذب شده و در نتيجه اين محلول دارای هدايت 

الكتريكی می باشد.
و به اين علت آب طبيعی كه دارای محلولهايی از اين نوع می باشند بيشتر از آب 
خالص رسانای جريان برق می باشد. طبق جدول زير مقدار نسبی رسانايی آب 

خالص و آب طبيعی )آب شير( و فلز مس نشان داده شده است.

آب از آغاز زمان برای طبيعت و انسان حياتی بوده است. چرخه اصلی از تبديل 
آب به بخار و ميعان و ريزش آن به صورت برف و باران و جاری شدن آن در 
سطح زمين بر زندگی حيوانات و گياهان حكمفرماست. اين آب هيچگاه خالص 
نيست و ناخالصی های موجود در آن هميشه در امر تصفيه و بهبود سازی آبهای 

آشاميدنی و صنعتی مسئله مهمی می باشد.
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عنصر

اکسیژن
سیلسیم 
آلومینیوم

آهن
کلسیم

سدیم

پتاسیم
منیزیم
تیتانیوم
فسفر

هیدروژن
منگنز

فلور
کلر

گوگرد

درصد

 43/43
 27/77

8/3
5/12
3/63

2/85

2/60
2/09
0/629
0/130
0/127

0/096
0/077

0/055
0/052

باریوم
کرم

زیرکونیوم

کربن
وانادیوم

0/049
0/037
0/028

0/027

0/021

جدول 2- ترکيبات پوسته زمين

نیکل
استرونتیوم

لیتیم
مس

سریوم

سایر عناصر کمیاب

بریلیوم
کبالت

بقیه عناصر

0/019
0/018
0/003
0/002
0/0015

0/0034

0/001
0/001

0/0041



عنصر

بيكربنات كلسيم

بيكربناب منيزيم

بيكربنات سديم

بيكربنات آهن

بيكربنات منگنز

كلرو كلسيم

كلرو منيزيم

كلرو سديم

سولفات كلسيم

سولفات منيزم

سولفات سديم

سيليس  

سيليكات سديم

اسيد سيليسيك

درصد

Ca)HCO
3
(

2

Mg)HCO
3
(

2

 NaHCO
3
 

Fe)HCO
3
(

2
   

Mn)HCO
3
(

2

Cacl
2

Mgcl
2

NaCl

CaSO
4
  

MgSO
4

Na
2
 SO

4

SiO
2

Na
2
 SO

3

  H
2
 SiO

3
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آب باران می تواند قبل از رسيدن به زمين،گازها و 
گردو غبار موجود درهوا را در خود حمل و مواد 
محلول و غير محلول آن را در خود جذب نمايد. اين 
آب ممكن است بوسيله اكسيژن محلول، اشباع شده 
باشد و توسط  اكسيد كربن  و همچنين حاوی دی 
گازهای صنعتی نظير گوگرد و اكسيدهای نيتروژن 
آلوده شده باشد،آب  باران ممكن است دارای مواد 
آلی صنعتی كه هوا را آلوده كرده اند و يا مواد آلی 

حاصله از گياهان باشد.
آب تنها ماده است كه به هر سه حالت جامد )يخ( 
يافت می  درطبيعت  )بخار آب(  گاز  و  )آب(  مايع 
آب  را  زمين  سطح  از  درصد   75 به  نزديك  شود. 
قابل  غير  آب  را  آبها  درصد   97/6 است.  پوشانده 
شرب و شور اقيانوسها و دريا تشكيل می دهند. تنها 
2/4 درصد آبها شيرين است كه بخش مهمی از آنها 
را يخ های قطبی و يخچالهای طبيعی بوجود آورده 
بهره  قابل  درصد   /5 فقط  درصد   2/4 اين  از  اند. 
برداری است كه در رودخانه ها و آبهای زيرزمينی 

موجود می باشند. )شكل 3(
چنانكه در بحث انحالل پذيری مواد مختلف بحث 
شد، بسياری از تركيبات موجود در سطح زمين می 
توانند در اثر ريزش آب بر روی آنها يا عبور آب از 

آنها در آب حل شوند. در جدول )2(
 97/6 گوناگون  تركيبات  بشكل  اول  عنصر  هشت 

درصد از تركيبات زمين را تشكيل می دهند.
ميانگين  مزبور  جدول  در  شده  داده  آزمايش  نتايج 
آناليزهای مختلف می باشد.                                               

تشكيل  مواد  تركيب  كه  است  مورد، ممكن  در هر 
سنگ  متراكم  رسوبات  وجود  بعلت  نمونه  دهنده 
گچ  آهن،  سنگ   ،)Magnesite( مگنزيت  آهك، 
با آنچه در  )Gypsum(، گوگرد و ساير تركيبات 

جدول آمده تفاوت داشته باشد.
)كربنات  دولوميت  و  مگنزيت  آهك،  سنگ  ميزان 
به  آب  در  حل  قابل  منيزيم(  و  كلسيم  مضاعف 
CO( در آب بستگی دارد 

2
غلظت دی اكسيد كربن )

زيرا كه تركيبات فوق به ميزان جزئی در آب قابل 
حل می باشند.   

                             
متداول ترین مواد معدنی محلول كه در آبهای 

صنعتی موجود است عبارتند از:



1- يخهای قطبی و يخچالهای طبيعی 
1/9 درصد

2- آبهای زيرزمينی 47 /0 درصد
3- رودخانه ها، درياچه ها و آب گيرها 

0/02 درصد
4- رطوبت موجود در خاك، كمتر از 

0/01 درصد
5- بخار آب موجود در هوا0/0001 

درصد

ن
زمي

ره 
ر ک

د د
جو

مو
ب 

ع آ
ناب

ع م
تنو

 -3
ل 

شک

5
4  

3   
2    

1     
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قابليت حالليت تركيبات فوق در آب زياد يا متوسط است باستثنای سيليس كه فقط به مقدار جزئی در آب حل می شود.
اكسيد آهن و اكسيد منگنز موجود در زيرزمين از طريق انجام واكنش با دی اكسيد كربن و تشكيل امالح بيكربنات آنها قابل حل در آب 

می گردند. در زير يك واكنش نمونه اكسيد آهن نشان داده شده است:

2Feo+ 4CO
2
+2H

2
O                    Fe)HCO

3
(

2
             

CO( با غلظت كمی می باشند زيرا با هوا كه دارای 21 درصد 
2
آبهای سطحی معموالً از اكسيژن اشباع بوده و دارای دی اكسيد كربن )

CO  است در حال تعادل می باشند.
2
اكسيژن و مقدار متوسط 03/ درصد 

H( كه از تجزيه 
2
S( متان و سولفيد هيدوژن ،CO

2
برخالف آبهای سطحی، آبهای زيرزمينی ممكن است مقادير قابل توجهی از گازهای 

CO  آنچنان زياد باشد كه وقتی آب از زمين خارج شد بصورت جوشان 
2
مواد آلی حاصل می شوند، درخود داشته باشند. ممكن است 

H  در آب باعث ايجاد بوی تخم مرغ گنديده می شود.
2
S درآيد. حضور

آبهای زيرزمينی عمدتًا شامل حداقل مقدار مورد معلق می باشند زيرا كه آب هنگام فرو رفتن به زمين و عبور از خلل و فرج آن تصفيه 
می شود. در حالت كلی، غلظت ناخالصی های آلی در آبهای زيرزمينی در هر منطقه بخصوص، باستثنای چاههای كم عمق، عمدتًا مقداری 

ثابتی است. غلظت ناخالصی ها در آبهای سطحی نقاط مختلف ممكن است كاماًل متفاوت باشد.



)P.P.M( غلظت بر حسب پی .پی . ام

								آب	دریا	

10

Trace

0/01

400

1252

10561-380

0

140

2650

18980

1/4

1/5

34450

6250

6126

روشن

0

7/5 تا 8/4

							آب	چاه

12

3/5

2/5

113/8

19/3

-

0/0

170

29

76

-

-

700

450

280

تيره

0 تا 20

6/8

					آب	دریاچه

2/1

0/01

0/00

38/0

8/3

11/1

0/0

117

26

18

0/1

1/8

167

130

34

روشن

85

7/9

	آب	روخانه	زاینده	رود

10

TR - 0/1

162

82

104

162

92

125-78

-

397

244

65

كدر

5-23

7/9-8/2

											ترکیبات

SiO
2
سيليس بصورت 

Fe    آهن به صورت

Mn  منگنز به صورت

Ca   كلسيم به صورت

Mg منيزيم به صورت

)Na+ k( سديم و پتانسيم به صورت

CO
3
كربنات به صورت 

HCO
3
بيكربنات بصورت 

SO
4
سولفات به صورت

Cl  كلرو ها بصورت

F فلوئورورها بصورت

NO
3
نيترات به صورت

D.S.  مواد جامد محلول

سختی کل .T.H بصورت
CaCO

3
 

سختی غير کربناتی بصورت
CaCO

3

رنگ

.N.T.U -كدورت

درجه اسيدي
)PH بر حسب واحد (

D.S.= Disolved solids / T.R.=Trace / T.H.=Total Hardness/ N.T.U.=Nephelometric Turbidity Units

جدول 3 نشان دهنده مقايسه بين غلظت ناخالصی هايی است كه عمدتا در آبهای سطحی و آبهای زيرزمينی يافت می شوند

جدول 3- تركيبات آبهاي مختلف

34



فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

قسمت

1

2

1

1

1

	عنوان	مقاله

نيروي محوري و تعادل آن در پمپهاي سانتريفوژ يك طبقه

NC آشنايي با تكنولوژي

ضربت قوچي آب در خطوط انتقال مايعات و ايستگاه هاي پمپاژ

روش انتخاب پمپهاي سانتريفوژ براي مصارف آبرساني

الكتروموتورهاي شناور و كاربرد آنها

نيروي شعاعي در پمپ هاي سانتريفوژ

محاسبه ايستگاه پمپ

روشهاي جلوگيري از خوردگي در پمپها

روش انتخاب پمپهاي سانتريفوژ براي مصارف آبرساني

افت هاي موضعي در خطوط انتقال آب

تاثير شرايط كار بر مشخصات پمپهاي سانتريفوژ

روشهاي نوين ماشينكاري

كنترل خودكار ايستگاههاي پمپاژ

روش انتخاب تجهيزات الكتريكي پمپهاي شناور

كابل و كابل كشي

محدوديتهاي كاربردي انواع پمپهاي آب در رابطه كاويتاسيون، خوردگي، ساييدگي و موقعيت نصب 

تاريخ تكامل پمپ

كاويتاسيون

4قنات

35

4پمپهاي صنايع اتمي
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

قسمت

1

2

1

2

	عنوان	مقاله

علل از كار افتادگي مته ها

كاربرد عددي طراحي پروانه يك پمپ گريز از مركز

پمپ هاي دنده اي

محاسبه ظرفيت توليد و موجودي انبار

مواد ابزارهاي برشي

محاسبه ارتفاع مكشي در تلمبه هاي سانتريفوژ

كاربرد مدلهاي هيدروليك در طراحي وآزمايش پمپ ها

پمپ هاي دنده اي

تلمبه هاي باد

ارتعاشات لوله ها

نصب و نگهداري پمپ ها

پمپ هاي دوار

استفاده از محرك تسمه اي در پمپ ها

تلمبه هاي باد

براده برداري با سرعت برش زياد در آلياژ آلومينيوم

آبدهي پمپ

مفاهيم تلرانس و انطباقات در صنعت 

ضوابط تعيين ابعاد صحيح چاهك مكشي الكتروپمپ هاي ملخي شناور

8نحوه انتخاب تلمبه هاي سانتريفوژ

9پمپ هاي ملخي ومقايسه عملكرد و منحني مشخصه آنها با پمپ هاي گريز از مركز
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

قسمت

1

1

2

1

2

	عنوان	مقاله

سر و صدا در توربو پمپ ها و ايستگاه هاي پمپاژ 

كاربرد محرك هاي سرعت متغيير درپمپهاي سانتريفوژ 

پمپاژ با جريان دو فاز

انتخاب جنس قطعات پمپ براي پمپاژ سياالت مختلف

سايش فلزات و روشهاي جلوگيري آن

پمپاژ با جريان دو فاز

پمپ مكش زا و كاربرد آن در آبرساني

پمپ توربين

تكنيك هاي اندازه گيري در پمپ هاي سانتريفوژ 

مختصري پيرامون آببند هاي مكانيكي

انواع برنزها و مواد ياتاقاني برنزي

پمپ هاي صنايع نفت

متالورژي پودر

اصول فيزيكي پمپ هاي سانتريفوژ 

چدن ها

متالورژي پودر

نقش كامپيوتر در . . . 

كوپلينگ

13آببندي پروانه

13پالستيك هاي صنعتي و كاربرد آنها در صنعت پمپ سازي
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

قسمت

1

2

3

1

	عنوان	مقاله

كاربرد مواد كربني گرافيتي بعنوان ياتاقان

NPSH و طراحي ورودي  پمپ ها

خوردگي در نيروگاه ها وايستگاه هاي پمپاژ

انتقال و فراوري مواد غذايي

كاربرد مواد كربني گرافيتي بعنوان ياتاقان

Norihard گزارشي پيرامون امكان توليد چدن هاي مقاوم به سايش

سيستم هاي پمپاژ با لوله هاي فرعي

انتخاب پمپ

محفظه هاي آببندي پمپ ها 

مطالعه عملكرد سيستمهاي پيچيده پمپاژ در آب رساني

بررسي امكان ساخت پمپ هاي مناسب كار در آب دريا

سيستم هاي اندازه گيري و انتقال اطالعات مربوط به سطح مايعات 

روش بهينه نمودن تعميرات اتفاقي ماشين آالت

فرآيند راه اندازي الكتروپمپ ها

كاربرد مواد كربني گرافيتي بعنوان ياتاقان و آببند

بررسي و تجزيه و تحليل كارائي يك موتور القائي تكفاز با گشتاور راه اندازي زياد

عملكرد پمپ هاي دور متغير

گشتاور راه اندازي در پمپ هاي سانتريفوژ

17مهندسي برينگها  طرح و مشخصات عمومي انواع بلبرينگها و رولربرينگها

17كاربرد پمپ در صنايع شيميائي
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

18

18

18

18

18

19

19

19

19

ويژه نامه

ويژه نامه

ويژه نامه

ويژه نامه

ويژه نامه

20

20

20

20

قسمت

1

1

1

	عنوان	مقاله

صرفه جويي در هزينه هاي احداث ايستگاه پمپاژ 

آناليز رفتار پمپ هاي سانتريفوژ در عمل

مواد خنك كننده در عمليات براده برداري

نقش پاشش پالسماي در صنعت پمپ سازي 

مواد مورد مصرف در آببند هاي مكانيكي

پمپاژ سياالت ويژه

كيفيت سطوح

مواد مورد مصرف در آببند هاي مكانيكي

شيرهاي كنترل راه دهنده

آزمايشات تائيد پمپ در پمپهاي گريز از مركز 

نوارهاي آببندي

پمپ هاي موتور بسته 

بهينه سازي و كاربرد آن در طراحي موتورهاي القائي

كاويتاسيون و عوامل موثر بر آن

اندازه گيري دبي آب در كانالهاي روباز با استفاده از سرريز

بارهاي هيدروليك در پمپ هاي گريز از مركز

كاركرد پمپها در شرايط سخت 

پمپ هاي عمودي 

20ارتباط كاويتاسيون و سرعت ويژه پمپ

21بارهاي هيدروليك در پمپ هاي گريز از مركز2
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

قسمت

2

1

1

1

2

2

	عنوان	مقاله

خستگي در محورها

آببندي محور

پمپ هاي عمودي 

اورينگ هاي االستومري در آببند هاي مكانيكي

مواد كربني - گرافيتي تهيه شده از منابع رزيني

اورينگ هاي االستومري در آببند هاي مكانيكي

كوپالژ

)Sic( ياتاقانهاي سراميك

مسائل مكانيكي در طراحي پمپ

پمپهاي گريز ازمركز را بشناسيم

مسائل مكانيكي در طراحي پمپ

كوپالژ

اثر ويسكوزيته و گازهاي محلول روي انتخاب نوع پمپ

استاندارد مربوط به چدنهاي خاكستري

راه اندازي و بررسي مشكالت پمپ هاي جابجايي معين در هنگام كار

پمپهاي گريز ازمركز را بشناسيم

ياتاقانهاي هيدروديناميك

نصب پمپ

24ياتاقانهاي غلتشي

25مشخصات مكش پمپ هاي گريز از مركز1
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

25

25

25

25

26

26

26

26

26

27

27

27

27

قسمت

1

1

1

2

2

2

2

1

1

	عنوان	مقاله

منحني مشخصه پمپ و شبكه

مالحضات اقتصادي در فرآيند تراش فلزات

بررسي عملكرد موتورهاي القائي سه فاز تغذيه شده از شبكه تكفاز

عيب يابي سيستم هاي پمپاژ و پمپ

مشخصات مكش پمپ هاي گريز از مركز

منحني مشخصه پمپ و شبكه

عيب يابي سيستم هاي پمپاژ و پمپ

بررسي نيروهاي برشي در تراش فلزات

بررسي عملكرد موتورهاي القائي سه فاز تغذيه شده از شبكه تكفاز

راهنماي كاربرد پمپ هاي گريز از مركز فشار پايين

بوستر پمپ ها

NDT تست هاي غير مخرب

پمپ هاي غير فلزي

27

27

28

28

28

28

29

1

2

2

2

3

روانكاري و اصول آن در ياتاقانهاي هيدروديناميكي )كفگرد وژورنال(

اندازه گيري تجربي كاويتاسيون در پمپ ها

راهنماي كاربرد پمپ هاي گريز از مركز فشار پايين

بوستر پمپ ها

روانكاري و اصول آن در ياتاقانهاي هيدروديناميكي )كفگرد وژورنال(

تجزيه و تحليل اشكاالت آببندهاي مكانيكي

روانكاري و اصول آن در ياتاقانهاي هيدروديناميكي )كفگرد وژورنال(
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

29

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

قسمت

1

2

2

	عنوان	مقاله

مسائلي با ياتاقانها

ميزانكاري ماشينهاي دوار

پمپ هاي گريز از مركز

راهنماي كاربرد پمپ هاي فشار قوي

پمپ هاي ديناميكي

هواگيري و راه اندازي پمپ ها

خان كشي

مواد و سازگاري در ساختمان پمپ هاي گريز از مركز

انتخاب و آرايش پمپ ها

راهنماي كاربرد پمپ هاي فشار قوي

طبقه بندي پمپ هاي گريز از مركز

31حل مشكالت قبل از بازديد ايستگاه پمپاژ

31

31

32

32

32

32

32

32

1

3

1

2

مطالعه روي عيب كشيدگي در قطعات چدني پمپ ها

نيرو هاي محوري و شعاعي و نحوه متعادل كردن آنها

نگاهي از بيرون 

راهنماي كاربرد پمپ هاي فشار قوي

اتالفات انرژي در پمپ

مطالعه روي عيب كشيدگي در قطعات چدني پمپ ها

)EDM( روشهاي پيشرفته در ماشينكاري

مالحضاتي در مورد كنترل دور فركانسي الكترو پمپ به عنوان ابزار مديريت انرژي
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فهرست مقاالت منتشره در شماره هاي قبلي پمپ

شماره	نشریه

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

قسمت

2

1

1

1

2

	عنوان	مقاله

دور بحراني پمپ ها

اساس كار دبي سنج مغناطيسي و مقايسه انواع متداول آن 

اتالفات انرژي در پمپ

مواد فلزي ساختمان پمپ ها و مكانيسم تخريب آنها 

تلفات بار فراري در الكتروموتورها

نتايج به دست آمده از بازرسي چشمي قطعات آسيب ديده پمپ

آرايش سيستمهاي پمپاژ

بررسي مشخصه هاي عملكرد در يك پمپ پروانه اي با زاويه رانش كم پره

مونيتورينگ پمپ ها

مقاومت عايقي در الكتروموتورها

35مواد فلزي ساختمان پمپ ها و مكانيسم تخريب آنها 

35

35

35

35

36

36

36

36

36

2

2

آرايش سيستمهاي پمپاژ

بررسي مشخصه هاي عملكرد در يك پمپ پروانه اي با زاويه رانش كم پره

ارتعاش در پمپهاي گريز از مركز

توزيع و جريان و هد در محفظه حلزوني پمپ هاي گريز از مركز و مقايسه آن با مشخصه هاي بدون محفظه 

كاربرد جديد الكترو پمپ شناور 

خرابي در اجزاي ياتاقانهاي غلتشي پمپ هاي گريز از مركز

توزيع و جريان و هد در محفظه حلزوني پمپ هاي گريز از مركز و مقايسه آن با مشخصه هاي بدون محفظه 

آيا پوشش ها در مقابل خوردگي و سايش مقاومند 

استفاده ازشبيه سازي رايانه اي



شركت تلمبه ايران
شركت پديدار صنعت سازش

شركت موتور پمپ ياران
شركت آپادانا صنعت

موسسه فني و مهندسي كوشا
بازرگاني سليمي

شركت سامان آبيار
شركت مهندسي قدرت گستر جنوب

شركت پمپ گستر جنوب
شركت شب افروزان

فروشگاه پمپ الکتريک آشنا
شركت عرش صنعت هرمزگان

كاالهاي كشاورزي و صنعتي رضا معظمي
شركت مهندسي آبارساز

شركت مهندسي آبيز
شركت تلمبه سازان تبريز

فروشگاه موتور آالت كشاورزي ايازي
شركت دژآب خوزستان

شركت آبزاي شمال
فروشگاه پارس تکنيک

موسسه فني و كشاورزي بيگدلي
فروشگاه آذران

فروشگاه سمن سو
شركت آب گستر غرب

فروشگاه موتور پمپ ايران
فروشگاه مزرعه
فروشگاه آبياران
فروشگاه فريدي

فروشگاه خانه كشاورز
شركت ايران موتور آب

شركت مهندسي تاسيساتي آتيه كوير
گروه صنعتي پمپ كرمان

شركت بازرگاني بيستون صبح غرب
شركت كيش تکنيک

فروشگاه سازش
شركت آب فلز پمپ

شركت تلمبه موتور غرب
شركت پيمان سبز فردا

شركت مهندسي سرداب يزد
شركت پويا موتور سپاهان )عامل فروش(

صابر زاده
غالمحسين سازش

طبيبيان، مدني
مجيد قاضياني

هوشنگ داداش زاده
عليرضا سليمي

مجتبي حکمت پور
قرمزي و صرامي

سعيد غريب ناصري
جعفر تروره

داريوش آشنا
اميد پارسا

رضا معظمي
محمد رضا اكبري
غالمرضا طاهري

محمد حسين شهبازي
محمد حسن ايازي
مصطفي شهروزيان
محمد رضا زرشکي

محمد حسن پارسائيان
محمود بيگدلي

حسين علي غفاريان
بهرنگ غفاريان

امير حسن كريمي
سيد محمد حسن مرعشي

عبدالرسول رحماني فر
علي داودي

مسعود فريدي
عادل آزاد

ابوالقاسم پيله چي و جمشيد جوان روزگار
محمد رضا شعبان زاده

منصور ارجمندي
فيروز وكيلي

محمد مهدي بادپا
غالمعلي سازش

سعيد اشراقي
سعيد زاهد مهاجراني

علي اكبري
محمد شادمان يزدي

منصور طغياني

تهران
تهران
تهران
اراك

اردبيل
اروميه

اصفهان
اهواز
اهواز
ايالم

برازجان )بوشهر(
بندر عباس

بجنورد
بيرجند
بيرجند
تبريز

خرم آباد
دزفول
رشت

زاهدان
زنجان
ساري

سمنان
سنندج
شوشتر

شهر كرد
شهر كرد

شيراز
شيراز

قزوين
كرمان
كرمان

كرمانشاه
كيش

گرگان
مشهد

همدان
ياسوج

يزد
تهران

32 و 30 و 88809720 – 021
021 – 33912772 -33117463

33117753 و 33117762 و 33119943- 021
3253568 و 3255679 – 0861

0451 -3337689
2354996 و 2351836- 0441

0311 -3207824 -7
73 و 2202072 و 2229212- 0611

6 و 2922225- 0611
0841 -3335897 -3337394

)0771( 2580154 -)0773( 4248543
0761 -6660006

2224390 و 0584-2229515
3 و 4433142- 0561
9 و 4435518- 0561

4445277 و 4439494- 0411
2204575 و 2202338- 0661
0641 -2240593 -2236968
2221398 و 2221008- 0131
3228274 و 3222650- 0541

5248687 و 5246377 و 5249855- 0241
2272070 و 2260462 و 2263328- 0151

0231 -3347770
0871 -6625273

27677 و 22100- 061262
2272422 و 2272340- 0381

0381 -2276888
2229761 و 2227627 و 2221724- 0711

2223212 و 2229022- 0711
2554504 و 2557950- 0281

2 و 2521661- 0341
0341 -2120405 -10

8238395 و 8236242 و 8235886- 0831
4430705 و 4433170- 0764
3351595 و 3354579- 0171

8 و 8535597- 0511
2674612 و 6- 2661415 و 2655084- 0811

2231515 و 2222557- 0741
6263434 و 6222898- 0351

75539019 و 77509989- 021

88809716
33914751
33990136
3253568
3337689
2351836
3207824
2229212
2922226
3340489
4240397
6660006
2236606
4440517
4450120

4434240- كارگاه 4204520
2214138

2228130- كارگاه 2282038
2221008
3228274
5248687
2274301
3328779
6667530

22100
2272340
2276888
2245400
2229022
2564994
2520513
2120409
8235886
4431066
3351595
8597124
2661415
2231515
6263434

77529683

ليست نمايندگان فروش محصوالت پمپيران در سراسر كشور
فاكستلفن شهر مدير عاملنام شركت




