


طرح و اجرا
موسسه تبلیغاتی نیما

مجری تخصصی پروژه های مطبوعاتی- تبلیغاتی
0411 - 55 70 160

0914 114 60 660914 769 60 66

■ صاحب امتیاز: شركت صنايع پمپیران )سهامي خاص(
■ مدیر مسئول: دكتر میر بیوك احقاقي

■ سردبیر: مهندس سید بهزاد مبین
■ هیئت تحریریه: گروه مهندسین شركت صنايع پمپیران

■ مدیر اجرایي: مهندس جمال الدين بزاز زاده
■ مسئول اشتراك و توزیع: صمد فائز

بسم اهلل الرحمن الرحیم

نشريه فني آموزشي شركت صنايع پمپيران
سال 27 ■ شماره 41 ■ پاييز و زمستان 1390

نشاني:
تبريز، جنب قراملك، شركت صنايع پمپیرانـ  ص.پ 135- 51845

تلفن: 9-2890644 فاكس: 2898446
تهران: خیابان ولي عصر، نبش میرداماد، برج دوم اسكان
تلفن: 14-88654810- 021/ فاكس: 021-88798942

 E-mail: pump@magiran.co :پست الكترونیكي نشريه
www.magiran.com/pump :وب سايت



1ـ محتواي مقاله بايد فني، صنعتي و علمي بوده و به طريقي 
با طراحي، توليد و يا كاربرد پمپ مربوط باشد.

آدرس  و  شغل  تحصيلي،  درجه  و  خانوادگي  نام  و  نام  2ـ 
همچنين  شود.  قيد  اول  صفحه  در  مترجم  يا  مولف  كامل، 

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.
شماره  مسلسل  صورت  به  ها  نويس  زير  و  توضيحات  6ـ 

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.

شرایط درج مقاالت:

پژوهشگران،  عموم  از  پمپ  نشريه   ■
ترجمه  مقاله،  استادان،  و  نظران  صاحب 

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

خوانندگان گرامی:
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)قسمت اول(



مقدمه:
 فوالدهای ضد زنگ دوپلكس خانواده ای از فوالدها هستند كه در كنار خواص مقاومت خوردگی 
خوب و استحكام باال دارای فرآيند توليد نسبتًا آسانی هستند. خواص فيزيكی اين فوالدها مابين 
گروه فوالدهای ضد زنگ آستنيتی و گروه فوالدهای فريتی بوده ولی تمايل بيشتر خواص به 

سمت فوالدهای فريتی و كربنی می باشد. 
ميزان مقاومت خوردگی در برابر خوردگی حفره ای كلريدی1 و خوردگی شياری2 فوالدهای ضد 
زنگ دوپلكس تابعی است از مقدار كروم، موليبدن و تنگستن و نيتروژن موجود در آن ها. اين 
فوالدها از لحاظ خواص عمومی شبيه به گروه 316 يا مرغوب تر از آن فوالدهای مناسب آب 
دريا مانند فوالدهای حاوی 6 درصد موليبدن می باشند. همه ی فوالدهای ضد زنگ دوپلكس 
 300 سری  با  مقايسه  در  كلرايدها  از  ناشی  تنشی  خوردگی  برابر  در  باالتری  مقاومت  دارای 
فوالدهای آستنيتی می باشند. همه ی اين فوالدها دارای افزايش استحكام قابل توجه نسبت به 
فوالدهای ضد زنگ آستنيتی بوده و عالوه بر آن دارای چقرمگی3 و ضربه پذيری4 باالتری نيز 

می باشند.
شباهت های زيادی در فرآيند توليد فوالدهای ضد زنگ آستنيتی و دوپلكس وجود دارد ولی 
اين  زياد  استحكام  و  آلياژی  عناصر  بيشتر  مقادير  دارد. حضور  وجود  نيز  مهمی  های  تفاوت 

فوالدها نيازمند تغييرات در فرآيند توليد است.
اين مقاله به عنوان يك منبع اطالعاتی عملی برای توليد موفق فوالدهای ضد زنگ دوپلكس بوده 
و با اين پيش فرض كه خوانندگان آشنايی اوليه با مراحل توليد فوالدهای ضد زنگ دوپلكس 
دارند تهيه گرديده است و بيان گر مقايسه ای بين خواص و روش های توليد فوالدهای ضدزنگ 

دوپلكس و فوالدهای ضدزنگ آستنيتی سری 300 و فوالدهای ساده كربنی می باشد.
توليد فوالدهای دوپلكس فرآيندی متفاوت می باشد ولی هيچ گاه سخت و غير ممكن نيست.

2- تاریخچه فوالدهای ضد زنگ دوپلکس
فوالدهای ضد زنگ دوپلكس با ساختار ميكروسكوپی دوگانه فريتی و آستنيتی با نسبت مساوی 
از حدود 80 سال پيش موجود می باشند. گروه های اوليه ی آن ها آلياژی از كروم، نيكل و 
موليبدن بودند. اولين فوالد دوپلكس كار شده5 در سال 1930 در سوئد توليد شد و در صنايع 
خمير كاغذ به كار رفت. اين فوالد جهت كاهش عيب خوردگی بين دانه ای6 فوالدهای آستنيتی 
پر كربن آن زمان، توليد گرديد. اولين فوالد دوپلكس ريخته در سال 1930 در فنالند توليد گرديد 
و امتياز انحصاری تحت عنوان اورانوس 50 7 در سال 1936 در فرانسه برای آن ثبت گرديد. رده 
AISI 329 بعد از جنگ دوم جهانی مشهور شد و به طور فزاينده برای ساخت لوله های انتقال 

5 ■ سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390

1.choloride Pitting/ 2.Crevice/ 3.toughness/ 4.ductility/ 5.wrought/ 6.intergranual/ 7.Uranus50 
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اسيد نيتريك مورد استفاده قرار گرفت. يكی از اولين گروه های فوالد دوپلكس كه به ويژه برای 
بهبود ترک های ناشی از خوردگی تنشی كلريدی)scc(8 مورد استفاده قرار گرفت 3RE60 بود. 
در سال های بعدی فوالدهای دوپلكس ريخته و كار شده برای كاربردهای وسيعی مانند شيرها، 

مبدل های حرارتی و پمپ ها مورد استفاده قرار گرفت. 
اولين گروه های فوالد دوپلكس كارايی و مشخصات خوبی ارائه نمودند ولی دارای محدوديتهايی 
فرآيند  در   9)HAZ( حرارت  از  متأثر  ی  منطقه  در  بودند.  جوشكاری  از  بعد  حالت  در  نيز 
پايينی به وجود     اندازه چقرمگی پايين و مقاومت خوردگی  جوشكاری به دليل فريت بيش از 
می آمد. اين نقص باعث محدود شدن كاربرد فوالدهای دوپلكس اوليه به موارد غير جوش كاری 
و خاص شد. در سال 1968 ابداع فرآيند تصفيه فوالدهای ضد زنگ با روش كربن زدايی آرگون 

شكل 1- پل ساخته شده از فوالد ضد زنگ دوپلكس در استكهلم سوئد

8.stress corrosion cracking/ 9.heat affected zone
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اكسيژن )AOD(10، دورنمای وسيعی از فوالدهای دوپلكس ايجاد كرد. از جمله پيشرفت های 
انجام شده توسط روش AOD افزودن نيتروژن به عنوان عنصر آلياژی می باشد. نيتروژن دار 
مقاومت خوردگی  دارای چقرمگی و   HAZ منطقه  باعث می شود  كردن فوالدهای دوپلكس 
همانند فلز پايه بوده و عالوه از افزايش پايداری آستنيت، نيتروژن باعث كاهش تشكيل فازهای 

بين فلزی می گردد.
دومين نسل فوالدهای ضد زنگ دوپلكس با مقدار نيتروژن آن ها معرفی شدند كه اين پيشرفت 
اواخر دهه ی 1970 اتفاق افتاد و مصادف بود با توسعه ی ميادين نفتی و گازی دريايی در دريای 
شمال. افزايش تقاضا برای فوالدهای ضد زنگ با مقاومت عالی در برابر خوردگی كلرايدی توأم 

با خواص ساختمانی خوب و استحكام باال از ويژگيهای آن دوره می باشد.

فوالد 2205 كاراترين فوالد نسل دوم بود و به طور گسترده در خطوط لوله جمع آوری گاز 
اين فوالدها، كاهش ضخامت      زياد  استحكام  قرار گرفت.  استفاده  ميدان های دريايی مورد  در 
ديواره های سازه ها را ممكن می ساخت ودر مجموع باعث كاهش وزن كلی سازه ها می گرديد 

و باعث انگيزه بيشتر جهت مصرف اين نوع فوالدها بود.
مقدار  به  بستگی  آستنيتی  فوالدهای  مانند  نيز  دوپلكس  فوالدهای  خوردگی  های ضد  قابليت 

عناصر آلياژی موجود دارد. 

شكل 2- برج اشباع و تقطیر پااليشگاهی در سوئد از جنس فوالد 2205

10.argon oxggen Decarburization



فوالدهای دوپلكس جديد را می توان در پنج گروه طبقه بندی نمود:
1- دوپلکس ضعیف: مانند 2304، بدون افزودن موليبدن

2- دوپلکس استاندارد: مانند 2205، پركاربردترين دوپلكس با حدود 80 درصد كاربرد
3- دوپلکس25Cr: مانند آلياژ 255 با PREN كمتر از 40

 N و Mo در محدوده 45-40 با 26-25 درصد كروم و افزودن PREN4- سوپر دوپلکس: با
در مقايسه با فوالد 25Cr مانند آلياژ 2507

5- هایپر دوپلکس: به عنوان پر آلياژترين فوالد دوپلكس با PREN* باالی 45

*PREN=Pitting Resistance Equivalent Number
=% Cr + 3.3 )%Mo + 0.5 % W( + 16 % N

3- ترکیب شیمیایی و نقش عناصر آلیاژی در فوالدهای دوپلکس

1-3- ترکیب شیمیایی فوالدهای دوپلکس
انتظار  مورد  خواص  آستنيت  بقيه  و  فريت  درصد   30  -  70 فازی  تركيب  با  كلی  حالت  در 
نسبت مساوی  به  فوالدها  اين  در  بيشتر  تمايل  اما  باشد.  قابل حصول می  فوالدهای دوپلكس 
فريت و آستنيت است، تأثيرات عناصر آلياژی اصلی كروم، موليبدن و نيتروژن كاماًل پيچيده است 
و برای دست يابی به ساختار پايدار كه مناسب فرايندهای توليد باشد بايد توجه و دقت كافی 

داشت تا مقادير صحيح هر يك از عناصر آلياژی رعايت شود.
عالوه از تعادل فازهای ايجاد شده، در فوالدهای دوپلكس وابستگی مهم بين تركيب شيميايی 
و خواص وجود دارد و آن احتمال تشكيل فازهای مضر بين فلزی در دماهای باال می باشد. 
فازهای سيگما و سی11 در فوالدهای پر كروم و پر موليبدن تشكيل شده و ترجيحًا در فاز فريت 
رسوب می كنند. اضافه نمودن نيتروژن به طور قابل مالحظه ای تشكيل اين فازها را به تاخير               
نيتروژن در حالت محلول جامد بسيار مهم و بحرانی  بنابراين وجود مقدار كافی  اندازد و  می 
است. با پيشرفت تكنولوژی فوالدهای دوپلكس و افزايش تجربه، كاهش محدوده درصد عناصر 
)UNS  S31803(  2205 آلياژی اهميت فراوانی يافته است. محدوده ی تركيب شيميايی برای
خيلی وسيع بود. تجربه نشان داد كه برای مقاومت خوردگی بهينه و جلوگيری از تشكيل فازهای 
بين فلزی بايد مقادير كروم، موليبدن و نيتروژن حداكثر در نصف محدوده ی بااليی اشاره شده 
برای S 31803 نگه داشته شوند. بنابراين 2205 اصالح شده ای با محدوده ی عناصر محدودتر 
از طرف UNS معرفی گرديد با عنوان S 32205 )جدول 1( و در اين مقاله منظور از 2205 

همان s 32205 است مگر اينكه به گونه ای ديگر تصريح شود.
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11. Sigma and Chi



جدول 1 : ترکیب شیمیایی )درصد وزنی*( فوالدهای ضد زنگ دوپلکس کار شده و ریخته )سری های آستنیتی نیز جهت مقایسه آمده است(
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2-3- نقش هر یک از عناصر آلیاژی در فوالدهای دوپلکس:
در ادامه نگاهی مختصر به تأثير عناصر آلياژی مهم بر روی خواص مكانيكی، فيزيكی و خوردگی 

فوالدهای دوپلكس داريم.

کروم: 
برای تشكيل فيلم محافظ اكسيد كروم پايدار و جلوگيری از خوردگی متوسط اتمسفری حداقل 
نياز به 10/5 درصد كروم وجود دارد و اين مقاومت خوردگی در فوالدها با افزايش كروم بهتر  

سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان1390 ■ 10

* مقادیر حداکثر را نشان می دهد مگر اینکه محدوده مشخص شده باشد.
** این رده بدون افزایش کنترل شده نیتروژن تولید شده است و جزء گروه های اولیه فوالد دوپلکس می باشد.



می شود. كروم عنصر پايدار كننده فريت است اين به اين معنی است كه افزايش مقدار كروم 
ساختار مكعب مركزدار )bcc(12 را افزايش می دهد. در مقادير باالی كروم، نيكل بيشتری نياز 
باعث  كروم  همچنين  شود.  تشكيل  آستنيتی(   – )فريتی  دوپلكس  يا  آستنيتی  ساختار  تا  است 
افزايش فازهای بين فلزی می شود. معموالً در فوالدهای آستنيتی حداقل 16درصد و در فوالدهای 
در  اكسيداسيون  مقاومت  افزايش  باعث  كروم  همچنين  دارد.  وجود  كروم  20درصد  دوپلكس 
دماهای باال می شود و در اثر آن تشكيل و از بين رفتن پوسته های اكسيدی كم شده و جلوی 
تغيير رنگ در دماهای باال را در فرايندهای عمليات حرارتی و جوشكاری می گيرد. از بين بردن 
رنگ های ايجاد شده در اثر حرارت و يا اسيد شويی فوالدهای دوپلكس در مقايسه با فوالدهای 

آستنيتی بسيار دشوار است.

مولیبدن: 
موليبدن به عنوان مكمل كروم در ايجاد حفاظت از خوردگی حفره ای عمل می نمايد. هر گاه 
شدن  برابر  سه  باعث  موليبدن  افزايش  باشد،  درصد   18 حداقل  زنگ  ضد  فوالد  كروم  مقدار 
مقاومت خوردگی حفره ای و شياری در محيط های كلريدی می شود. موليبدن فريت زا بوده و 
هم چنين باعث افزايش قابليت ايجاد فازهای مضر بين فلزی در فوالدهای ضد زنگ می شود 
و بنابران مقدار آن اغلب در فوالدهای آستنيتی كمتر از 7/5 درصد و در فوالدهای دوپلكس به 

حداكثر 4 درصد محدود می شود.

نیتروژن: 
شود.  می  دوپلكس  فوالدهای  ای  حفره  و  شياری  خوردگی  مقاومت  افزايش  باعث  نيتروژن 
عنصر  يك  عنوان  به  حقيقت  در  و  گردد  می  استحكام  مؤثر  افزايش  باعث  نيتروژن  همچنين 
استحكام زا از طريق ايجاد محلول جامد عمل می نمايد. بهبود ضربه پذيری فوالدهای ضد زنگ 
دوپلكس نيتروژن دار به دليل محتوای آستنيت بيشتر و كاهش درصد فازهای بين فلزی است. 
نيتروژن نمی تواند جلوی رسوب فازهای بين فلزی را بگيرد ولی تشكيل اين فازها را به حد 
كافی و به مقداری كه برای فرايند توليد اين فوالدها نياز است، به تأخير می اندازد. اين عنصر به 
فوالدهای ضد زنگ دوپلكس حاوی كروم و موليبدن باال اضافه می گردد تا از تمايل آن ها برای 
تشكيل فازهای سيگما بكاهد. نيتروژن يك عنصر آستنيت زای قوی است و می تواند مقداری از 
نيكل را جايگزين نمايد. نيتروژن انرژی عيوب انباشتی13 شبكه كريستالی را كاهش داده و سرعت 
و ميزان كار سختی آستنيت را افزايش می دهد و هم چنين از طريق تشكيل محلول جامد باعث 
افزايش استحكام می شود. اساسًا در فوالدهای دوپلكس نيتروژن بايد اضافه شود و برای تعديل 
درصد نسبی زمينه )فريت – آستنيت( مقدار نيكل تنظيم می گردد تا عناصر فريت زای كروم و 

موليبدن با عناصر آستنيت ساز نيكل و نيتروژن درموازنه قرار گيرند. 

نیکل: 
نيكل يك پايدار كننده آستنيت می باشد كه باعث تغيير شبكه كريستالی فوالد ضد زنگ از مكعب 
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12.body – centered cubic/ 13.stacking fault energy



شکل 3:
با افزایش نیکل، ساختار کریستالی از bcc )با نیکل کم یا بدون نیکل( به fcc )حداقل 6 درصد نیکل - فوالدهای 
سری 300( تبدیل می شود. فوالدهای ضدزنگ دوپلکس با محتوای متوسط نیکل دارای ساختار کریستالی مقداری 

فریتی و مقداری آستنیتی می باشد که در حالت ایده آل نسبت بین آن ها مساوی است.

شکل 4:
با افزایش مقدار نیکل ریز ساختار فوالد ضد زنگ از فریتی )سمت چپ( به دوپلکس )وسط( و آستنیتی )سمت راست( 
از نمونه های پولیش و اچ15 شده تهیه شده است. در فوالد  تغییر می یابد. تصاویر به وسیله میکروسکوپ نوری 

دوپلکس مناطق فریتی با رنگ تیره نشان داده شده اند.
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مركز دار )bcc( )فريتی( به مكعب با سطوح مركز دار )fcc(14 )آستنيتی( می گردد. فوالدهای 
يا به مقدار جزيی نيكل دارند. فوالدهای دوپلكس دارای  ضد زنگ فريتی بدون نيكل هستند 
مقدار كم تا متوسط نيكل هستند. )در حدود 7- 1.5 درصد( و سری 300 فوالدهای آستنيتی 
حاوی حداقل 6 درصد نيكل هستند )شكل 3 و 4( افزايش نيكل تا حدودی باعث تأخير در 
تشكيل فازهای مضر بين فلزی در فوالدهای ضد زنگ می گردد ولی تأثير آن از نيتروژن در 
فوالدهای دوپلكس كمتر است. شبكه fcc باعث ايجاد خواص ضربه پذيری عالی فوالدهای ضد 
زنگ آستنيتی می شود. حضور نصف اين ساختار در فوالدهای ضد زنگ دوپلكس باعث افزايش 

قابل مالحظه ضربه پذيری )تافنس( نسبت به فوالدهای ضد زنگ فريتی می شود.

14.face – centered cubic
15. Polish and etch



مهندس رامین گهرنیا
كارشناس فنی امور مهندسی

هزینه های چرخه 
عمر پمپ

»راهنمای آنالیز LCC  برای سیستم های پمپاژ«
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مقدمه: 
بی شك ميزان دانايی در تخصص ها و توانايی در حرفه ها در به وجود آوردن يك اقتصاد سالم 
از شروط اساسی به شمار می رود، و اين وقتی ميسر است كه آموزش به عنوان عامل اصلی در 
دستيابی به توسعه در ابعاد مختلف آن به خصوص صنعتی و اقتصادی مدنظر قرار گيرد چرا كه 

هر يك از ابعاد توسعه با محوريت انسان و از انسان شروع می شود و ادامه می يابد:
خوشبختانه كشور ما به لحاظ نيروی انسانی مستعد، منابع طبيعی سرشار غنی و امكانات سخت 
افزاری در بخش های صنعتی و توليدی در موقعيت خوبی قرار دارد، حال با استفاده از فناوری های 
پيشرفته و دانش و مهارت های ملی و جهانی به روز)online( ، سازماندهی و سيستم های نرم 

افزاری كارآمد و توجه به بخش آموزش می توان به نتايج بهتری دست يافت.

■ هزینه ی چرخه ی عمر )LCC(1 چیست؟ 
هزينه ی چرخه ی عمر )LCC( تجهيزات يا دستگاه، شامل كليه هزينه های صرف شده در چرخه ی 

عمر آن تجهيزات يا دستگاه  می باشد كه عبارتند از: 
1- هزينه های اوليه

2- هزينه های مربوط به انرژی 
3- هزينه های نصب و راه اندازی 
4- هزينه های تعمير و نگهداری 

5- هزينه های زمان )توقف ناگهانی( 
6- هزينه های مربوط به محيط زيست )دفع فاضالب، دفع مواد آالينده و ...(.

برای  روشی  از  پيروی  شامل   )LCC( دستگاه  يا  تجهيزات  عمر  ی  چرخه  های  هزينه  آناليز 
شناسايی و ارزيابی كيفی همه ی اجزای تركيبی معادله ی LCC می باشد. LCC زمانی كه به 
عنوان ابزار مقايسه ای بين طراحی ها ی ممكن و يا جايگزين های قابل پياده كردن مورد استفاده 
قرار می گيرد بيش ترين راه حل موثر قيمت را با توجه به محدوديت داده های در دسترس نشان 

خواهد داد.
آناليزLCC، چه برای امكانات جديد و چه برای نوسازی نياز به ارزيابی سيستم های جايگزين 
دارد. برای اكثر اين امكانات طول عمر انرژی و يا هزينه های تعمير و نگهداری بر هزينه های 
چرخه ی عمر غلبه خواهد كرد. بنابراين اين امر ضروری است كه به طور دقيق هزينه ی رايج 

انرژی قابل انتظار را تخمين بزنيم.
آماده می كند. تقسيمات كامل  برآورد هزينه  های چرخه ی عمر  برای  اين ديدگاه مقدمه ای را 
طراحی  روی  بر  تكنيكی  راهنمايی های  و  يابد،  می  گسترش  عمر  هزينه ی چرخه ی  روی  بر 
سيستم های پمپاژ جديد به خوبی سبب بهبود سيستم های موجود می شود. راهنما همچنين شامل 
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1. LCC (life cycle costs)



شکل 1- تقسیمات LCC برای سیستمهای پمپاژ

يك جدول ساده، مثال های محاسباتی LCC و تجهيزات نرم افزاری برای بررسی در محاسبات 
LCC را شامل می شود. 

سيستم های پمپاژ اغلب طول عمری در حدود 15 تا 20 سال دارند. بعضی از واحدهای قيمتی در 
ابتدا آورده می شوند و بعضی ديگر در زمان های مختلف در طول عمرهای مختلفی كه ارزشيابی 
شده اند آورده می شوند بنابراين اين امر ضروری است تا ارزش واقعی و تخفيفی LCC را 

محاسبه نمود به طوری كه نتايج مختلفی به دست آيد.
فرآيند LCC روشی برای پيش بينی راه حل تأثيری قيمت است كه اين مسئله نمی تواند نتيجه 
مشخص را ضمانت كند. اين آناليز وسيله ای برای تشخيص است، جائيكه داده های طراحی 
سيستم تجديد نظر می شوند، طراحی بايد به صورت جزء به جزء مقايسه شود. برای ايجاد يك 

مقايسه ی عادالنه طراح يا مدير كارخانه بايد از اندازه گيری های مورد استفاده، آگاه باشد.

- بهبود سیستم اجرایی پمپاژ، یک فرصت مسلم
سيستم پمپاژ حدود 20% تقاضای انرژی برق جهان را به خود اختصاص داده و از 25 تا %50 
كاربرد انرژی، در كارخانه های اجرايی صنعتی حوزه بندی می شود، سيستم پمپاژ به عنوان يك 
سيستم گسترش يافته در زمينه های مختلف از جمله خانگی، تبليغی و كشاورزی، صنايع غذايی، 
تركيبی  اجزای  از  يكی  عنوان  به  مشخصا  پمپها  اگر چه  دارد،  نقش  ايفای  و صنعتی  شيميايی 

خريداری می شوند و برای اجرای قسمتی از پروژه به حساب می آيند.
انرژی و مواد به وسيله ی سيستم وابسته به طراحی پمپ استفاده می شوند و اين عوامل مستقل 
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حدود 20 درصد تقاضای انرژی الکتریکی در جهان مربوط به سیستمهای پمپاژ می باشد.
20 الی 25 درصد مصرف انرژی برای راه اندازی کارخانجات صنعتی به کار برده می شود. 

هستند. يك مورد ديگر اين است كه اين عوامل بايد به دقت به هم مرتبط شوند و برای انرژی 
پايين، هزينه های نگهداری، طول عمر تجهيزات و فوايد ديگر اختصاص يابد. قيمت اوليه ی 

خريد قسمت كوچكی از هزينه ی چرخه ی عمر برای كاربرد باالی پمپ است.
پمپاژ          های  سيستم  توسط  مصرفی  انرژی   %50 الی   30 كه  دهد  می  نشان  مطالعات  از  برخی 

می تواند از طريق تغييرات سيستم كنترلی و تجهيزات ذخيره شود.

■ راهکارهای بهینه سازی راندمان:
ـ حذف مصارف غير ضروری

ـ انتخاب سيستم پمپاژ متناسب با نياز
ـ كاهش دور پمپ، تراش متناسب پروانه يا نصب تجهيزات كنترل دور متناسب

ـ بررسی تركيب های مختلف برای تجهيزات پمپاژ
ـ بهبود روشهای تعمير و نگهداری
ـ بهبود وضعيت سيستم لوله كشی

)LCC( اهمیت و لزوم دقت سازمان ها در مورد هزینه ی چرخه ی عمر ■
بسياری از سازمان ها فقط به خريد اوليه و هزينه ی نصب و راه اندازی سيستم توجه دارند. اين 
يك عالقه ی بنيادی است كه طراح يا مدير كارخانه، راه حل های مختلف LCC را قبل از نصب 
تجهيزات جديد و مهم ارزيابی كند. اين ارزيابی بسياری از جاذبه های جايگزين مالی را ارزش 
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بندی خواهد كرد. همان طور كه بازارهای ملی و جهانی رقابت بيش تر را ادامه می دهند، اجزای 
انرژی جلب    تجهيزات كارخانه ای توجه مخصوصی را به عنوان ذخيره ی هزينه مصرف كم 

می كنند.
برخی از مطالعات نشان می دهد كه 30 الی 50 درصد انرژی مصرفی توسط سيستم های پمپاژ 

می تواند از طريق تغييرات سيستم كنترل و تجهيزات ذخيره شود. 
آناليز هزينه ی چرخه ی عمر يك ابزار مديريتی است كه می تواند به شركت ها كمك كند كه 
كمترين اتالف و بيشترين تأثير انرژی را برای بسياری از انواع سيستم ها شامل سيستم های پمپاژ 

ايجاد كنند. 
كل  هزينه ی  از  كوچكی  بسيار  بخش  اغلب  پمپ  تجهيزات  اوليه ی  هزينه های  مثال  طور  به 
متفاوت جايگزينی در  برای مقايسه ی تكنيك های  LCC يك راه اختصاصی  آناليز  می باشد. 

طراحی سيستم پمپاژ و هم ترازی مالی می باشد.
يا  نگهداری در طول عمر تجهيزات  تعمير و  اندازی،  راه  LCC مخارج كلی خريد، نصب و 

دستگاه را نشان می دهد البته شامل هزينه های زمانی و محيط زيستی هم می شود.

آنالیز معادله ی LCC سیستم پمپاژ در زیر نشان داده شده است:   

                             )1(

= هزينه ی چرخه ی عمر
= هزينه های اوليه ) پمپاژ، سيستم، سرويس های امدادی (
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= هزينه های نصب )شامل آموزش و كميسيون(
= هزينه های انرژی )هزينه ی پيش بينی شده برای اجرای سيستم شامل سرويس 

امدادی، راه انداز  پمپاژ و كنترل كننده ها(
= هزينه های راه اندازی و نظارت

= هزينه های تعمير و نگهداری )تعميرات دوره ای و برنامه ريزی شده(
= هزينه های زمانی )توقف ناگهانی(

= هزينه های مربوط به محيط زيست )دفع فاضالب، دفع مواد آالينده و ...(
= هزينه های اوليه در سيستم پمپاژ

مدير يا گروه، طرح كلی سيستم پمپاژ را مورد بررسی قرار می دهند. 
بر هزينه های  كه  دارند كه ممكن است در طول طراحی ها يی  انتخاب های ديگری هم وجود 
سرمايه ی اوليه تأثير می گذارند، ساخته شوند. يكی از انتخاب های مهم، كيفيت لوازم انتخاب 
شده است. ممكن است مواد انتخاب شده رتبه های متفاوتی داشته باشند اين انتخاب و انتخاب 

های ديگر موجب می شوند هزينه های اوليه باال رود اما هزينه های LCC كاهش می يابد. 

= هزينه های اوليه:
هزینه های اولیه معمواًل شامل موارد زیر خواهد بود:

– طراحی مهندسی ) انتخاب نوع پمپ، سيستم پمپاژ مورد نياز، نقشه كشی( 
- فرآيند مزايده )تهيه اسناد توسط خريدار( 

– تست و بازرسی پمپ 
– تأمين قطعات يدكی 

– آموزش بهره برداری – تجهيزات جانبی

= هزینه های نصب: 
نصب می تواند توسط پرسنل كاربر و تجهيزات يدكی مناسب انجام گيرد اين تصميم به چندين 
عوامل بستگی دارد كه شامل مهارت ها، تجهيزات و لوازم مورد نياز هستند تا نصب را كامل 

كنند.
ارتباطات  كردن(،  تقويت  و  ساختن  سازی،  آماده  )طراحی،  موسسات  شامل  نصب  هزينه های 
فرآيند لوله ای )سيستم لوله كشی(، ارتباطات سيستم های برق و تجهيزات، ارتباطات سيستم 

های يدكی و قرار دادن ابزارهايی در موسسات می باشد.
همچنين نصب كامل شامل انتقال اجرايی تجهيزات، نگهداری نيازمندی ها توسط آموزش پرسنل 
مسئول برای اجرای سيستم است. نيازهای عملياتی توجه تنگاتنگی به تجهيزات توليدی برای 

اجرای اوليه دارد، اين ليست بايد برای ابزارهای مورد استفاده هدف قرار داده شود.
= هزینه های انرژی:

اصلی ترين هزينه در بين ساير هزينه های موجود برای پمپ های با كاركرد مداوم هزينه ی انرژی 
می باشد.
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هزينه های مربوط به انرژی و تعمير و نگهداری پمپ در چرخه ی عمر سيستم می تواند حدود 
20 برابر يا بيشتر از هزينه ی تأمين پمپ باشد.

اتالف فشار در شيرهای كنترل  بهينه پمپ و  به راندمان  تنها وابسته  انرژی  هزينه های مصرف 
همچنين      و   )BEP( طراحی  ی  نقطه  از  پمپ  كاركرد  فاصله  و  زمان  مدت  به  بلكه  نمی باشد 

هزينه ی مصرف برق در حين كاركرد پمپ نيز بستگی دارد.
اجازه دهيد نگاهی به زنجيره عواملی كه بر انرژی كلی در سيستم پمپاژ تأثير می گذارد داشته 
باشيم. هر جزئی از سيستم پمپاژ می تواند سبب كاهش راندمان در سيستم گردد هدف بايستی 
به ماكزيمم رساندن راندمان كل سيستم پمپاژ باشد كه بستگی به راندمان هر يك از اجزاء تبديل 

كننده انرژی يا انتقال دهنده ی انرژی در سيستم پمپاژ دارد.

■ الزم به ذکر است که پمپ تنها یکی از اجزاء سیستم پمپاژ می باشد سایر عوامل عبارتند از:

ـ تغذيه متناسب الكتريكی )ولتاژ باال ، ضرايب توان بزرگتر، مقاومت كم سيم پيچی(
ـ ترانسفورماتور )مبدل(

ـ قطع و وصل موتور
ـ تنظيم كننده دور موتور )VFD ها می توانند ضريب توان موتور را بهبود بخشند(

ـ موتور )موتوری كه برای راندمان های مختلف جوابگو باشد(
ـ كوپلينگ

ـ سيستم تأسيسات )شامل شيرها، لوله كشی و اتصاالت كه همگی تلفات اصطكاكی را افزايش 
می دهد(

ـ شرايط انتقال سيال )دبی مورد نياز با توجه به هد الزم(
مصرف انرژی اغلب بيشترين واحدهای قيمتی را در بر می گيرد و ممكن است بر LCC چيره 
شوند مخصوصًا اگر پمپ ها بيشتر از 2000 ساعت در هر سال عمل كنند. مصرف انرژی توسط 
جمع آوری داده روی طرح سيستم خروجی محاسبه می شوند اگر خروجی يكنواخت و ثابت 
باشد محاسبه ساده است و اگر خروجی در هر لحظه متغيير باشد يك فرآيند زمانی نياز است كه 

وجود داشته باشد. 

فرمول محاسبه ورودی به شرح زير است:

)2(

)3(

P = توان و قدرت   Q = دبی   H = كارايی موتور =   كارايی پمپاژ =   ارتفاع
.S.g = جاذبه ی خاص زمين
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Co= هزینه های راه اندازی: 
هزينه راه اندازی سيستم پمپاژ همان هزينه پرسنلی جهت راه اندازی سيستم پمپاژ می باشد، جهت 

افزايش طول عمر كاری يك پمپ، بايستی سرويس مؤثر و منظمی داشته باشيد.
ارزيابی روزانه  اوليه و هزينه های نظارت و  اندازی  اندازی شامل هزينه های راه  هزينه های راه 

سيستم پمپاژ)فشار، دبی، ارتعاش، دما و صدا( می باشد.

Cm= هزینه های تعمیر و نگهداری: 
هزينه های تعمير و نگهداری از موارد بسيار مهم در هزينه كل LCC می باشد و نظير هزينه ی 

مصرف انرژی و هزينه ی تعويض قطعات تأثير به سزايی دارد. 
هزينه ی  و  نصب  هزينه  پمپاژ،  سيستم  و  پمپ  انتخاب  و  طراحی  هزينه ی  شامل  هزينه  اين 
سرويس دهی منظم و مؤثر می باشد. اين هزينه همچنين بستگی به تعداد دفعات سرويس سيستم 
نوع جنس  توسط  را  ها  هزينه  تواند  می  دارد. طراحی  قطعات  برای  مواد الزم  قيمت  و  پمپاژ 
قطعات تحت تأثير قرار دهد. برای هر قطعه ای بايستی امكان دسترسی آسان برای تعويض آن 

وجود داشته باشد. 
تعميرات  برای  ريزی  برنامه  و  هنگام خريد،  در  اطمينان  قابليت  به  دادن  اولويت  با  اين هزينه 

اساسی در هنگام تعميرات ساليانه می تواند به حداقل مقدار خود برسد.
در  پمپ  متعارف  غير  ارتعاش، صداهای  آبدهی،  ميزان  به  بايستی  اندازی  راه  و  از نصب  بعد 
پريودهای زمانی مختلف توجه نمود و با مشاهده چنين مواردی با نصاب پمپ و يا نزديك ترين 

نمايندگی مجاز فروش محصوالت شركت تماس بگيريد.

به طور كلی و خالصه در تعمير و نگهداری بايستی به نكات ذيل توجه نمود: 
ـ همواره از پر بودن مخزن روغن اطمينان حاصل نماييد.

ـ هنگامی كه پمپ به مدت طوالنی خاموش است حداقل در هر ماه يكبار پمپ را روشن نموده 
و به مدت يك ساعت كار نمايد.

ـ قبل از استارت پمپ را روانكاری نماييد.
ـ بازديد دوره ای نصاب جهت كنترل و تنظيم پمپ.

Cs= هزینه های زمانی )توقف ناگهانی(

هزينه توقف ناگهانی سيستم پمپاژ يكی از پارامترهای مهم در هزينه ی LCC كل می باشد و نظير 
هزينه ی مصرف انرژی و هزينه ی تعويض قطعات مؤثر می باشد.

هزينه ی توقف ناگهانی می تواند به عنوان هزينه ی اصلی در بيشتر فرآيندها در سيستم پمپاژ 
مطرح گردد. پمپ های در حالت آماده به كار1 خواه در چرخه كار كنند خواه در غير چرخه، هزينه 

تعمير و نگهداری مشابهی با حالتی كه پمپ در حالت عادی كار می كند خواهد داشت.

سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390 ■ 20

1. stand – by



معيوب،  از محصول  ناشی  هزينه های  پمپاژ شامل  ناگهانی سيستم  توقف  به  مربوط  هزينه های 
هزينه تلفات مواد خام، هزينه عدم تحويل به موقع سفارشات، هزينه های مربوط به عدم اعتماد 

مشتری، هزينه ی ناشی از خطای خريدار می باشد.
صرف       به  توان  می  پمپاژ  سيستم  ناگهانی  توقف  به  مربوط  هزينه های  كاهش  های  روش  از 
هزينه ی اضافی جهت تجهيزات مجهز و قابل اعتماد، متناسب با سيستم پمپاژ و افزايش كيفيت 

نصب و تعميرات اشاره كرد.

Cenv = هزينه های مربوط به محیط زيست:

اطراف  محيط  به  مضر(  )سيال  پمپاژ  مورد  عامل  سيال  نشت  يا  انتشار  از  ناشی  ها  هزينه  اين 
می باشد. هزينه های آلودگی محيط زيست در طی چرخه ی عمر سيستم پمپاژ بسته به خواص 
سياالت عامل پمپاژ شده تغيير می كند. با روش های صحيح مانند نحوه ی آب بندی شفت پمپ و 
نحوه آب بندی تجهيزات سيستم پمپاژ با توجه به اينكه هزينه سرمايه گذاری افزايش می يابد ولی 
ميتوان هزينه های مربوط به محيط زيست را كاهش داد. آلودگی می تواند ناشی از آاليندگی سيال 

مورد پمپاژ، آاليندگی سيال خنك كننده و آاليندگی ناشی از روان كارها و روغن ها باشد.

■ برآورد هزینه های چرخه ی عمر
هزينه ها برای واحدهای مختلف در چرخه های عمر به صورت كلی تخمين زده می شوند تا 
مجوزی برای تراكم طراحی ها باشند. اين بهترين كار انجام شده توسط واحدهای پويا و كاراست 

كه هر آيتم و درخواستی را نسبت به ارزش ها ماهيت می بخشند.
هم چنین فاکتورهای مالی در افزایش LCC وجود دارند که شامل موارد زیر است:

ـ قيمت انرژی در حال حاضر
ـ افزايش هزينه ی انرژی ساالنه قابل انتظار در طول عمر سيستم های پمپاژ

ـ نسبت تخفيف
ـ نسبت بهره

ـ طول عمر تجهيزات مورد انتظار ) طول مدت محاسبات(
در مجموع كاربر بايد تصميم بگيرد كه هزينه ها مشمول مواردی چون نگهداری، زمان، هزينه های 

محيط زيستی، اتالف و ديگر هزينه های مهم باشد.

■ LCC  و طراحی سیستم های پمپاژ
طراحی سيستم پمپاژی صحيح و كامل يكی از مهمترين عناصر، در حداقل سازی LCC است، 
همه ی سيستم های پمپاژ، دربرگيرنده ی پمپ، راه انداز، لوله كشی و كنترل های اجرايی است 
و ديگر موارد به صورت انفرادی انجام می شوند، اين طراحی باعث عمل متقابلی بين پمپ و 
ديگر اجزای سيستم و محاسبات اجرايی در نقطه ی كار می گردد، مشخصات سيستم های لوله 
كشی بايد در نشان دادن اجزای پمپاژ محاسبه شوند. اين برآوردها به همان اندازه كه ساده هستند 
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در عين حال مهم، هم شاخه و پيچيده هستند. همچنين هزينه های اجرايی و هزينه های توليد     
هزينه ی كلی نصب را در طول عمر می سازند، شماری از اين نصب و هزينه های اجرايی مستقيمًا 

وابسته به متراژهای لوله كشی و اتصاالت در سيستم لوله كشی می باشند.
مقدار قابل مالحظه ای از اين فشار در سيستم به صورت ورودی انجام می پذيرد. در سيستم 
هايی با چندين پمپ، عمليات پمپاژ بين پمپ ها تقسيم می شوند و در ارتباطات با سيستم های 

لوله كشی نيازهای جريانی را تحويل می دهند.
ضخامت و اندازه لوله های انتخاب شده بر اساس معيارهای ذيل استوار است:

ـ هزينه ی كل نصب )پمپ ها و سيستم (
ـ لزوم كمترين سرعت جريان يافته برای عملكردها

ـ لزوم ضخامت حداقل برای عملكردها
ـ حداكثر سرعت جريان يافته تا حداقل ساييدگی در لوله ها

ـ قطرهای استاندارد لوله.
بعضی از هزينه ها با افزايش اندازه خطوط لوله  كشی افزايش می يابد و بعضی هزينه ها كاهش  
می يابد به همين دليل انتخاب اندازه مناسب لوله ها می تواند بر روی هزينه های طول عمر سيستم 

تأثير داشته باشد.
به  توان  می  را  ها  آن  می شود، عملكرد  پمپاژ نصب  در يك سيستم  پمپ  كه يك  هنگامی  ـ 
صورت شماتيكی با قراردادن منحنی های پمپ و سيستم روی هم نشان داد همان طور كه مشاهده        

می شود هميشه نقطه كار، محل تالقی دو منحنی می باشد. 

اگر منحنی واقعی سيستم با منحنی محاسبه شده تفاوت داشته باشد، پمپ در شدت جريان و 
هدهای متفاوت از حالت انتظار كار خواهد كرد.

■ شیوه هایی برای آنالیز سیستم های پمپاژ موجود
نكته های ذيل خطوط راهنمايی كلی و اساسی برای بهبود سيستم پمپاژ موجود می باشند.

ـ هم ترازی كامل فهرست اسناد و آيتم های مربوط در سيستم پمپاژ 
ـ نشان دادن نسبت های جريانی مورد نياز برای هر عملكرد ماشين يا دستگاه در سيستم.

ـ هماهنگی سيستم برای ارتباط نسبت های جريانی مورد لزوم
ـ به حداقل رسانی سيستم برای رتبه بندی جريان هماهنگی

ـ تأثير گذاری تغييرات لوله كشی برای به حداقل رسانی لوله های اوليه در هماهنگی سيستم.
ـ ماهيت بخشی پمپ ها با هزينه ی نگهداری باال.

استفاده قرار می گيرد. يكی در  پمپاژ موجود مورد  آناليز سيستم های  برای  از دو روش  يكی 
برگيرنده ی مشاهدات اجرايی سيستم لوله كشی است و دومی اجرای جزئيات محاسباتی در 

تكنيك های آناليزی است.
روش اول بر روی مشاهدات سيستم لوله كشی اجرايی وابسته است )فشارها، فشارهای متغيير 
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نقطه کار پمپ محل تالقی منحنی مشخصه پمپ و منحنی سیستم است. 

و رتبه بندی های جريانی(
روش دوم با ايجاد مدل رياضی سيستم لوله كشی سروكار دارد و سپس فشارها را محاسبه كرده 

و رتبه بندی های جريانی را در مدل هايی، تدوين می كند. 
از ديدگاه های چگونگی دقت سيستم در  اجازه می دهد كه يكی  مشاهده ی سيستم اجرايی 
به آزمايش هايی است كه مدير  نيازمندی های اجرايی سيستم محدود  اما  كاركرد ميسر گردد 

كارخانه اجازه می دهد.
با گسترش سيستم لوله كشی، شخص می تواند به آسانی از جايگزين های سيستم آگاه شود اما 
اين مدل ابتدا بايد ارزش بندی شود كه می تواند به طور دقيق ارائه هايی را برای سيستم لوله 

كشی اجرايی انجام دهد. 
های  قسمت  چگونگی  از  واضح  تصويری  به  دسترسی  هدف  شده،  استفاده  روش  بر خالف 

مختلف سيستم است.

■ موارد ذیل فهرستی از روش های کاهش هزینه چرخه ی عمر برای سیستم های پمپاژ می باشد:

تأمين )خريد و  اندازی و هزينه های  راه  نظر گرفتن هزينه های  با در  بهينه سازی هزينه كل  ـ 
حمل(

)BEP(ـ در نظر گرفتن مدت زمان كاركرد هر پمپ به صورت انفرادی در نقطه كاری خودش
ـ انتخاب تجهيزات بر اساس نيازهای سيستم برای حداكثر كردن سود )كاهش هزينه ها(

ـ انتخاب نوع پمپ مناسب با توجه به نوع كاركرد پمپ
ـ عدم انتخاب پمپ بزرگ تر
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ـ انتخاب موتور، متناسب با نوع كاربرد پمپ
ـ انتخاب پمپ با راندمان باال

ـ انتخاب مناسب تجهيزات انتقال توان بر اساس نوع كاربرد پمپ
ـ ارزيابی راندمان سيستم پمپاژ

ـ بازرسی و نگهداری از پمپ و سيستم های پمپاژ برای كاهش هزينه )افزايش سود(
ـ بررسی انرژی تلف شده در شيرهای كنترل سيستم پمپاژ

ـ استفاده از تجهيزات جانبی مناسب
ـ بهبود تعمير و نگهداری پيشگيری كننده

ـ توجه به لقی های داخل پمپ )لقی پروانه و رينگ سايشی(
ـ روش های صحيح سيم پيچی در داخل موتور

ـ بررسی امكان بهبود سيستم پمپاژ
ـ استفاده از دفترچه ی راهنما در پمپ ها به عنوان يك منبع برای بيان نظرات و تذكرات.

مثال: سیستم پمپاژ با مشکل شیر ورودی )شیر کنترل(
در اين مثال آناليز هزينه ی چرخه عمر برای سيستم لوله كشی، به شير كنترل مربوط می شود.

سيستم يك پمپ منحصر به فرد است كه فرآيندهای سيال در برگيرنده ی برخی جامدات از 
مخزن های ذخيره را انتقال می دهد. مبادله ی گرمايی سيال را تحريك می كند، و شير كنترل 

فشار سريع به مخزن را در 80m3/h  تنظيم می كند.
ايجاد  سبب  به  ساييدگی  از  ناشی  كه  را   FCV سيال  كنترل  شير  با  مشكالتی  طراح  مهندس 
كاويتاسيون در پمپ می باشد را تجربه می كند.نقص فوق در شير كنترل هر 10 الی 12 ماه هزينه 
ای در حدود 4000 يورو بابت هر تعمير بر جای می گذارد. تغيير در شير كنترل برای جلوگيری 
از ايجاد كاويتاسيون جايگزين مناسبی بر مشكل به نظر می ايد، قبل از تغيير شير كنترل مهندس 
پروژه می خواهد تا به انتخاب ها و اجراهای ديگر هزينه چرخه عمر در راه حلهای جايگزين 

نگاهی بيندازد. 

■ سیستم چگونه راه اندازی می شود؟
ايجاد          نقصان  كنترل  شير  در  چرا  اينكه  به  پاسخ  و  سيستم  حركت  چگونگی  تعيين  اول  قدم 

می شود، پس بايد راهی برای حل اين مشكل انديشيد. 
شير كنترل حركت سيستم را بين %20-15 اجرا می كند كه برای عدم ايجاد كاويتاسيون كافی 
دبی  از  بزرگتر  پمپ  كه  می شود  اصلی، مشخص  محاسبات طرح  بررسی  از  بعد  باشد،  نمی 
مورد لزوم انتخاب شده 110m3/h به جای 80m3/h اين نتيجه در فشارهای بيشتر در طول كنترل         

راه های ورودی پايين می آيد.
ورودی،        راه  كه  حقيقت  اين  و  اجرايی  بندی  رتبه  در  باال  متفاوت  فشار  ی  نتيجه  عنوان  به 
صدمه ها را در فواصل منظم نشان می دهد اين تعيين می كند كه شير كنترل برای اين فرآيند 
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 سيستم پمپاژ با نقصان شير كنترل

مناسب نيست.
چهار انتخاب پيشنهاد می شود:

A. نصب يك شير كنترل جديد كه می تواند برای اصالح اختالف فشار باال به كار رود.
B. با تراش قطر خارجی پروانه وقتی كه پمپ نمی تواند از نظر نيروی به كار گرفته شده ارتفاع 

مناسبی را ارائه كند و اين كار منجر به كاهش فشار در طول جريان شير می گردد.

C. راه انداز VFD می تواند نصب بشود و شير كنترل می تواند جدا گردد، VFD می تواند 
سرعت پمپ را تغيير دهد و به فرآيند جريانی مطلوب و مورد نظر دست يابد.

D. سيستم می تواند به اندازه ی خودش توسط تعميرهای ساالنه ی مورد نظر تغيير يابد.

ـ قيمت يك شير كنترل جديد با سايز مناسب احتماال 2000 يورو می باشد.
ـ هزينه ی تغيير اجرايی پمپ توسط كاهش ضخامت ها در حدود 2250 يورو است، فرآيند 
در  80m3/h برای 6000h/year اجرا می شود، هزينه انرژی 0.08 يورو در هر كيلو وات است و 
كارايی موتور 90% است. مقايسه ی هزينه انتخاب های تغيير سيستم پمپاژ در جدول 1 نشان 

داده شده است.
 80m3/h تا 42 متر در هد )B با تراش دادن پروانه تا 375 ميلی متر حداكثر دبی پمپ )انتخاب
كاهش می يابد. اين افت در كاهش فشار در طول شير كنترل به كمتر از 10 متر می رسد كه بهتر 
از نقطه طراحی شير اصلی است. نتيجه ی هزينه ی انرژی ساالنه با پروانه تراش داده شده 6720 
يورو است، برای تراش دادن پروانه هزينه در حدود 2250 يورو می باشد كه شامل هزينه ماشين 

كاری، پياده كردن و مونتاژ مجدد پمپ می باشد.
يك درايو AFD 30 كيلو وات )انتخاب C( در حدود 20000 يورو است و در مجموع برای 
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نصب آن 1500 يورو نياز است، VFD در حدود 500 يورو است تا هر ساله نگهداری شود. به 
نظر می رسد كه اين پروژه ها در حدود طول عمر 8 ساله نيازی به تعمير نداشته باشد.

در صورت عدم تغيير در سيستم )انتخاب D(، هزينه ساليانه ای در حدود 4000 يورو برای تعمير 
و نگهداری و كنترل كاويتاسيون توسط شير كنترل صرف می گردد. 

LCC فرضیات و هزینه های ■
ـ هزينه رايج انرژی در حدود 0.08 يورو است.

ـ فرآيند برای 6000h/year اجرا می شود.
ـ شركت يك هزينه ی ساالنه برای نگهداری پمپها در حدود 500 يورو و هزينه تعميرات دوباره 

در سال در حدود 2500 يورو در نظر دارد.
ـ هيچ هزينه اتالف و محيط زيستی در اين پروژه تعريف نشده است.

ـ اين پروژه طول عمر 8 ساله دارد.
ـ نسبت بهره برای پروژه جديد در حدود 8% و نسبت تورم 4% قابل انتظار می باشد.

■ تحقیقات انجام شده:
با همكاری موسسات Euroupump و Hydraulic Institute در سال 1997 تحقيقاتی در 

مورد شركتهای پمپ سازی زير صورت گرفته است.
IDP- LEWA- SARLIN- ABS Pump- Grundfos- KSB- Mono Pumps
Sterling Fluid System – Wilo  )در زمينه موتورهای الكتريكی( Brookhansem

در اين تحقيقات مصرف انرژی در پمپها يك پنجم توليد جريان برق در جهان در نظر گرفته 
شده است.
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جدول 1- مقايسه انتخاب های A تا D در سيستم با نقصان شير كنترل

جدول 2- مقايسه LCC و مشکل سيستم شير كنترل
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■ برای اطالعات بیشتر:
ـ امروزه برای تبديل انرژی الكتريكی به مكانيكی در صنعت به صورت وسيعی از الكتروموتورهای 
القايی سه فاز استفاده می گردد. در برخی موارد سرعت الكتروموتورها بايد كنترل شود و در 
برخی ديگر كافی است كه موتور به آرامی حركت كرده و به دور نامی خود برسد. در مواردی 
كه بايد سرعت موتور كنترل شود با ساخت درايوهای DC و AC اين نياز را مرتفع كرده و 
اين نوع محصوالت با نامهای DC DRIVE و AC DRIVE ناميده می شوند. همچنين برای 
مواردی كه نياز است يك موتور سه فاز AC به آرامی حركت نموده تا به دور نامی خود برسد از 

راه انداز نرم موتور سه فاز )SOFT STARTER( استفاده می گردد. اين راه اندازها با اعمال 
تدريجی ولتاژ به موتور، جريان راه اندازی موتور را كه معموال تا چندين برابر جريان نامی موتور 
است، كاهش داده و موتور را به صورت نرم راه اندازی می نمايند به طوری كه در هنگام راه 
اندازی موتور، هيچگونه فشاری بر موتور و شبكه برق كارخانه وارد نمی شود، پس از راه اندازی 

موتور نيز وظيفه حفاظت از موتور بر عهده راه انداز می باشد.

با توجه به کاربرد وسیع موتورهای الکتریکی و استفاده این موتورها از جریان برق، آنها می توانند سهم 
خیلی بزرگی در صرفه جویی مصرف انرژی داشته باشند.

سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390 ■ 28



كاهش                         روش  يك  تواند  می  اينكه  بر  عالوه   1)VSD( متغير  سرعت  محركه  امروزه  ـ 
هزينه های چرخه عمر دستگاه يا ماشين باشد، در سيستم های پمپاژ تكنولوژی كاملی هستند 
زمينه  در  را  بزرگی  سودهای  كننده  مصرف  برای  توانند  می  صحيح  كاربرد  صورت  در  كه 
روشهای  از  استفاده  ادامه  با  كه  است  واضح  حال  هر  به  نمايند.  ايجاد  هزينه  جويی  صرفه 
ايجاد                         اساسی  هدف  رود،  می  دست  از  عمر  چرخه  های  هزينه  كاهش  فرصت  سنتی،  كنترل 
از  شماری  باشد،  می  ها  پمپ  از  موثرتر  و  كاراتر  استفاده  طريق  از  بيشتر  های  جويی  صرفه 
مطالعات مواردی از صرفه جويی های هزينه، بهبود قابليت اطمينان سيستم پمپ و بهره وری 
فرآيندها را نشان می دهند كه از به كار بردن محركه های سرعت متغير حاصل می شود، اين مزايا 

شامل امكانات وسيع تنظيم، كنترل چند مرحله ای، ذخيره انرژی و سهولت بازسازی می باشد.

ـ اگر فقط 35% از پمپ های مورد استفاده در صنعت آلمان مجهز به سيستم كنترل دور گردند 
كاهش مصرف انرژی حدود 2000MW در ساعت خواهد بود كه اين مقدار معادل دو برابر 
       500MW نيروگاه  يك  توليد  ظرفيت  برابر  چهار  يا   1000MW نيروگاه  يك  توليد  ظرفيت 

می باشد كه نتيجه اين صرفه جويی افزايش ميزان بهره وری می باشد.

در               انرژی  جويی  صرفه  و  عملكرد  كردن  بهينه  برای  دور  كنترل  روش  كارآيی  عمل  در  ـ 
سيستم های پمپاژ كه سهم افت مسير نسبت به ارتفاع هندسی در مجموع هد پمپ زياد باشد 
اثبات شده است، با اينكه اين امر در اغلب چاه های عميق صادق نيست ولی در مورد چاه ها 
عملكرد  تطابق  برای  مناسبی  روش  دور  كنترل  دارد.  وجود  چاه  ديناميك  سطح  نوسان  پديده 
الكتروپمپ با اين تغييرات است كه در مقطعی از سال اتفاق می افتد و لذا انتظار نمی رود كه 

طی مدت طوالنی از پمپ با دور كاهش يافته بهره برداری شود.

مكانيكی  ساختار  به  توجه  با  شناور:  الكتروموتورهای  در  دور  مبدل  از  استفاده  محدوديت  ـ 
از دستگاههای  استفاده  الكتروموتورها  اين  ياتاقانهای كفگرد در  الكتروموتورهای شناور وجود 
مبدل دور در تغيير دور اين الكتروموتورها را محدود می سازد. در هنگام كنترل دور اين نوع 
الكتروپمپ ها بايد دستگاه طوری تنظيم گردد كه الكتروموتور در حداقل زمان ممكن )حدودا 
1 ثانيه( از صفر تا 1800 دور )در الكتروموتورهای دو قطب( برسد كه معادل فركانسی آن از 
صفر تا 30 هرتز می باشد. در اين حالت ياتاقانهای الكتروموتور قادر خواهد بود تا در حداقل 
زمان وظيفه روانكاری را انجام دهند و از سايش ياتاقانهای كفگرد حداالمكان جلوگيری به عمل 

خواهد آمد. 

1. VARIABLE SPEED DRIVES (VSD)

مراجع:

1. www.europump.org 
2. www.oit.doe.gov
3.www.pumps.org
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مطالعه پارامتری پروانه یک پمپ گریز 
از مرکز با زاویه خروجی متفاوت

دکتر امین علم قلیلو
مشاور فنی شركت صنايع پمپیران 

با همکاری:
علی اردشیری اهرنجانی 
یاسر شاهسوارانی امینی

كارآموزان شركت صنايع پمپیران و دانشجويان 
كارشناسی مهندسی مكانیك- طراحی جامدات، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی
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چکیده: 
بكارگيری  با  و  است  شده  آسان  محاسباتی  سياالت  ديناميك  توسعه  با  پمپ  طراحی  امروزه 
آن، جريان های داخلی پيچيده در پروانه های پمپ آب می توانند به خوبی پيش بينی شوند. 
پارامترهای مختلفی بر بازده و مصرف انرژی پمپ تاثير می گذارند. قطر خروجی پروانه، زاويه 
پره و تعداد پره بيش از همه اهميت دارند. مقاله حاضر، شبيه سازی جريان را در داخل پروانه 

يك پمپ آزمايشگاهی به روش پارامتری توضيح می دهد.
پره  خروجی  زوايای  دارای  كه  مشابه  خروجی  قطرهای  با  هايی  پروانه  بازده  مطالعه،  دراين 
مختلف هستند به طور كامل ارزيابی شده است. معادالت تجربی همراه با تقريب يك بعدی برای 
طراحی هر پروانه اقتباس شده است. نتيجه منحنی های بازده در تمام محاسبات ميدان جريان 
داخلی پيش بينی شده و موفق به ارتباط بين پارامترهای موضعی و كلی شده است. حل عددی             
گسسته سازی شده سه بعدی و معادالت ناوير استوكس )Navier-Stokes( غير تراكم پذير 
بر روی يك شبكه بندی بی سازمان و به وسيله نرم افزار FLUENT كه يك كد تجاری حجم 
محدود CFD می باشد انجام شده است. برای هر پروانه، الگوی جريان و توزيع فشار در مجرای 

پره محاسبه شده و نهايتًا، منحنی های ارتفاع رانش مقايسه و بحث شده است.

واژه های کلیدی: پمپ گریز از مرکز، پروانه، CFD، شبیه سازی عددی

مقدمه: 
پيچيدگی جريان در توربوماشين نخستين نياز سازمان های توسعه يافته سه بعدی از قبيل آشفتگی، 
جريان های ثانوی، ناپايداری و غيره می باشد. پايه طراحی يك پمپ گريز از مركز اساسا بر 
روی ارتباط تجربی تركيب با مدل آزمايشی و تجربه های مهندسی پايه ريزی شده است. امروزه، 
تقاضاهای طراحی نيازمند يك درک دقيق از شرايط جريان داخلی در طول طراحی خام اوليه و 
طراحی  تكميلی می باشد. ديناميك سياالت محاسباتیCFD  به طور مطلوب به پيش بينی نحوه 

توزيع جريان در تمامی پمپ ها و توسعه طراحی آنها كمك كرده است.
به دليل پيچيدگی محيطی و با توجه به نامتقارن بودن محفظه حلزونی و گلويی به ويژه در نقاط 
عملياتی طراحی خام اوليه و طراحی تكميلی، در خروجی پروانه جريان داخلی پيچيده ظاهر  
می شود. عالوه بر اين، عكس العمل روتورحلزونی باعث پيدايش تاثيرات ديناميكی می شود 
فشار  ميدان  در  يكنواخت خصوصا  غير  شرايط  دارد.  بسزايی  تاثيرات  پمپ  كلی  بازده  در  كه 
منجر به توسعه نيروهای شعاعی نامتعادل می شود. كليه اين ويژگی ها برای طراحی پمپ حائز 
اهميت است. پيش بينی های بازده در تركيب با بررسی های جريان داخلی پيچيده در كل پروانه       

زمينه های تحقيقاتی را در اين مورد توسعه داده است.
به منظور كمك به طراحی توربوماشين های گريز از مركز با بازده باال، هدف محققان مختلف 

آشكارسازی مكانيزم جريان در داخل پروانه های گريز از مركز با محفظه حلزونی است.
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مركز  از  گريز  پمپ  بازده  روی  بر  پروانه  پره  خروجی  زاويه  تاثير  با  رابطه  در  حاضر  مقاله 
آزمايشگاهی است. منحنی مشخصه های بازده طراحی های اوليه و تكميلی به صورت داده های 
موضعی و كلی جريان و  نتايج نحوه انتشار فشار جنبی غير يكنواخت، به صورت عددی برای 
تحليل  است.  شده  بينی  پيش  پره  متفاوت  زاويه خروجی  با  های چرخشی  پروانه  سه شرود1 
ديناميك سياالت محاسباتی با نرم افزار FLUENT انجام شده است كه به صورت گسترده از 

آن به منظور شبيه سازی نتايج توربوماشين ها استفاده می شود.

پمپ مورد مطالعه: 
نحوه بررسی تاثير جنبه های مختلف طراحی پمپ گريز از مركز در بازده آن برای نرخ های 
در  پمپ  يك  اخيراً،  باشد.  می  عددی  های  بينی  پيش  و  آزمايشات  نيازمند  جريان،  مختلف 
آزمايشگاه مكانيك سياالت دانشگاه Patras طراحی و آماده تست شده است. محفظه حلزونی 
اين پمپ به صورتی خاص ساخته شده كه می تواند به راحتی پروانه های دايروی با قطرهای 
خارجی يكسان اما با پارامترهای طراحی متفاوت همچون تعداد پره ، خط هندسی مبنای پره و 

زوايای ورودی و خروجی متفاوت پره را با خود مطابقت دهد.
مقطع محفظه حلزونی اين پمپ گريز از مركز آزمايشگاهی مستطيلی می باشد كه ديفيوزر آن 
نيز در طول محفظه حلزونی پمپ گسترده می باشد. هر سه شرود پروانه ها با عرض يكسان   
 با 6 پره بدون پيچ خوردگی، با توجه به روش Pfleiderer طراحی شده است. 
طول پره در پروانه ها برابر می باشد و تمامی پروانه ها در مقاطع مكش و رانش قطرهای برابر 
دارند و همچنين زاويه لبه حمله برابر    ولی زاويه در لبه پشتی پره ها متفاوت 
بوده و   برابر 20، 30 و 50 درجه می باشد. قطر های پروانه ها در مقاطع مكش و رانش به 

ترتيب   و    می باشد.
 مدل CAD پمپ آزمايشگاهی با سه پروانه و بدون شرود جلويی به منظور مشاهده پروفيل 
پره ها در شكل 1 نشان داده شده است. در سرعت دورانی n(925 rpm(، عملكرد معمولی 
سه پروانه )با نرخ جريان Q(    است، و مطابق با تئوری يك بعدی، هد كل پمپ 
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شکل 1: تصویر سه بعدی پمپ آزمایشگاهی با سه پروانه شعاعی

)H( 10 متر است كه نتايج ميزان 18.4 برای سرعت مخصوص  تخمين 
زده شده است. در نقطه عملكرد معمولی، راندمان هيدروليكی  پمپ به بيشترين ميزان 

خود يعنی 0/83 می رسد.

معادالت حاکم: 
ناپذير در داخل پروانه در حال چرخش در چارچوب مرجع متحرک با سرعت  جريان تراكم 
دورانی ثابت برابر با سرعت دورانی پروانه، حل شده است. جريان در ميان قطعات ساكن پمپ 
در چارچوب مرجع ساكن حل شده است. معادالت حاكم برای پروانه از فرمول های زير حاصل       

می شود: 

                                                                                           )1( 
                         )2(              

كه  چگالی جريان، P فشار استاتيكی، ur  بردار سرعت جريان در سيستم چرخش،   سرعت 
دورانی و   لزجت موثر ديناميكی می باشد.   يك تركيب خطی از لزجت آرام و 
و        كوريوليس  نيروهای  تاثيرات   )2( معادله  از  باشد.  می  توربوالنت  مدل    از  آشفته 
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گريز از مركز با توجه به چارچوب مرجع گردان حاصل می شود. برای قطعات ثابت پمپ گريز 
از مركز، معادالت حاكم  در چارچوب ثابت بررسی و حل شده اند. معادله پيوستگی يكسان 

بوده، اما معادله مومنتوم به فرم زير كاهش می يابد:

                                                                     )3(
 

كه u، بردار سرعت سيال در چارچوب ثابت می باشد.
آشفتگی جريان با مدل استاندارد   كه رايج ترين مدل محاسباتی می باشد ، تركيب و به 
از جريان های صنعتی تست شده،  در محدوده وسيعی  اين  است. هر چند  سادگی حل شده 
نرخ  و  آشفته  جنبشی  انرژی  برای  انتقال  ديفرانسيل  معادالت  دهد.  می  نشان  را  ثابتی  نتايج 

اضمحالل آشفتگی به صورت زير هستند:

                                     )4(
                                              

   
               )5(

     
 

                                                                                  )6(

 
لزجت خطی،        اضمحالل،   نرخ  آشفتگی،   جنبشی  انرژی   k سرعت،  موضعی  بردار   u كه 
با توجه به گراديان های سرعت،     انرژی جنبشی مكانيكی    لزجت آشفتگی،  

اعداد پرانتل َآشفتگی و   برای مدل ثابت می باشند.

هندسه و شبکه بندی: 
رفتار عددی پمپ شعاعی گسسته سازی فضايی دامنه جريان را می رساند. در شبيه سازی عددی 
حاضر تمامی شيارهای بين شرود پروانه و محفظه پمپ ناچيز در نظر گرفته شده است. كل دامنه 
شامل سه زير دامنه يا ناحيه است ، ناحيه اول و سوم ساكن بوده و در ناحيه دوم پره بهم پيوسته، 

در حال حركت با سرعت دورانی n=925 rpm به كار رفته است.
اولين ناحيه قسمت مكش يا ورودی پمپ كه دارای قطر mm 100 بوده را  نشان می دهد و 
ناحيه سوم زمانيكه جريان كاماًل توسعه يافته است با شرايط مرزی ممكن، تخليه يا خروجی را 
نشان می دهد. ناحيه دوم يا ميانی شامل دهانه و پروانه  پمپ است. اين سه زير دامنه به وسيله 
وجه های اضافی داخلی به اشكال مختلف چهار گوش جدا شده است. در اين روش، چگالی 
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و كيفيت سلول ها در نواحی ميدان جريان موضعی می تواند بطور مطلوب كنترل و به كار برده 
شوند كه اين امر به گراديان های سرعت و فشار بستگی دارد.

 FLUENTافزار نرم  پردازشگر  پيش  وسيله  به  پمپ  محاسباتی  بندی  شبكه  دامنه  و  هندسه 
GAMBIT توليد شده است. شبكه های بی سازمان بمنظور تعريف نواحی ورودی و خروجی 
توليد شده است. مطابق شكل 2 يك شبكه بندی بی سازمان با سلول های چهار ضلعی برای 
نواحی پروانه و حلزونی استفاده شده است. شبكه بندی در نزديكی ناحيه انتهايی گلويی حلزونی 

و نيز در نواحی نزديك به لبه حمله و پشت پره ها اصالح شده است )شكل 3(.

شكل 2: طرح شبكه بندی بی سازمان پمپ
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شكل 3: جزئیات شبكه بندی بی سازمان در ناحیه گلويی

شكل 4: سازمان تركیب شده سلول های شش وجهی حول پره ها با 
سازمان شبكه بندی در لبه انتهايی پره
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در اطراف پره ها  همان طوری كه در شكل 4 مشاهده می شود سازمان سلول های چهار ضلعی 
توليد شده است. اندازه سلول ها در سرتاسر نواحی ديواره برابر نيست. تعداد كافی از سلول ها 
در داخل اليه مرزی برای تقريب مقادير صحيح توابع ديواره استاندارد برای تحليل تاثير لزجت 
در داخل اليه مرزی وجود دارند. سپس مقادير صحيح برای بازده پمپ آماده شده و تحليل دقيق 

پديده اصلی مورد بحث قرار گرفته است.

شبیه سازی عددی: 
استوكس     ناوير  برای حل معادالت  انجام شده است.   FLUENT افزار  نرم  با  همه محاسبات 
غير تراكم پذير سه بعدی پايدار شامل ترم نيروهای گريز از مركز از روش حجم محدود در 
پروانه استفاده شده است. آشفتگی با انتخاب مدل    استاندارد مدل شده است. اين مدل 
شامل پارامترهايی در رابطه با شدت جريان و قطر هيدروليكی در شرايط عملی با عدم شرايط 

جريان ورودی آشفته در كاربردهای صنعتی، با مقادير به ترتيب 5% و D/2 می باشد.
■ كوپل فشار و سرعت با استفاده از الگوريتم SIMPLE انجام شده است. روش گسسته سازی 
باال دست1 مرتبه دو برای ترم های جابجايی2 و روش اختالف مركزی3 برای ترمهای اضمحالل4 

استفاده شده است.
به منظور شبيه سازی تاثير مدار پمپاژ، شرايط مرزی به كار برده شده شامل تعميم دامنه محاسباتی 

با اضافه كردن يك طول مناسب در ورودی و خروجی لوله های پمپ گريز از مركز می باشد.
در ناحيه ورودی سرعت محوری در سرتاسر جريان پمپ ثابت می باشد. سرعت مماسی مطلق 
در ورودی صفر است، كه به چرخش چارچوب با سرعت نسبی   و سرعت دورانی صفر 
اشاره دارد. در خروجی لوله تخليه ، يك جريان آشفته كاماًل توسعه يافته فرض شده كه عمال 
و  نسبی  مرجع چارچوب  های ساكن،  ديواره  است. شرايط  تنظيم شده  گراديان سرعت صفر 
عدم لغزش برای اين مدل به كار رفته است. اگرچه اندازه شبكه بندی برای بررسی متغيرهای         
اليه مرزی موضعی كافی نيست اما برای اين منظور در محاسبات توابع ديواره از قانون لگاريتم 

ها استفاده شده است.
چون مشكل شامل هر دو ناحيه در حال حركت و ساكن است، مدل چارچوب مرجع چندگانه 
انتخاب شده است. اين يك حالت شبه تعادلی تقريبی در سلول منحصر به فرد در سرعت های 
از  تواند  نيز می  تعريف چرخش چارچوب مرجع  باشد. همچنين  نواحی می  دورانی مختلف 
شايد  كه  شود  محاسبات  در  جريان،  در  وسيع  پيچيده  نيروهای  به  منجر  مرزی  شرايط  طريق 
پايداری كمتری به صورت سرعت دورانی بدهد و از اين رو بزرگی اين نيرو ها افزايش پيدا   
می كند. با كنترل اين تأثير نامطلوب، هراجرا با سرعت دورانی پايين شروع شده و سپس دوران 

به آرامی افزايش می يابد تا به تراز مطلوبی برسد.
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نتایج عددی: 
زاويه خروجی سه پروانه مختلف با شيب منحنی بازده هد بر حسب دبی )H-Q( هر پروانه 
مرتبط است و با افزايش زاويه خروجی پره، شكل منحنی هموارتر و مسطح تر می شود. اين 

واقعيت انتظار می رود و اين پديده با تئوری سازگار است.

                                                          )7( 

كه   ضريب لغزش،   راندمان هيدروليكی،   سرعت محيطی در قسمت خروجی پروانه، 
Cm3 سرعت اوج در خروجی مجرای پروانه و   زاويه خروجی پره است.

معادله )7( تأثير دو پارامتر طراحی  را روی هد كل اثبات می كند. اگر    
كاهش يابد آنگاه هد كل افزايش می يابد. قطعًا تأثير زاويه پره پيچيده است. اگر زاويه  افزايش 
يابد، آنگاه هد كل نيز افزايش می يابد. هر چند، تأثير افزايش زاويه   تا حدی از بين رفته است 
اما از آنجايی كه فرمول های ضريب لغزش نشان دادند، نتايج زاويه بزرگتر   باعث كاهش 

ميزان ضريب لغزش می شود.
تأثيرات ضريب لغزش مختلف شكل منحنی هد بر حسب دبی H-Q و برای زوايای پره بزرگتر 
از 25 درجه قابل توجه است. سپس بدنبال ايجاد يك مطابقت ميان نتايج پيش بينی عددی منحنی 
های هد بر حسب دبی H-Q  برای پروانه های مورد آزمايش در شكل 5-الف نشان داده شده 
است، هستيم. زمانيكه محور عرضی نرخ جريان بی بعد است محور طولی هد كل بی بعد پمپ 

می باشد.
اسمی  كل  هد  و  اسمی  نرخ حجم  ترتيب  به      
پيش بينی شده برای پروانه   می باشند. برای نقطه ای كه بازده هيدروليكی پمپ 
به حداكثر مقدار خود برسد، نرخ جريان اسمی تعريف شده است. بازده هيدروليكی مختلف در 
برابر نرخ جريان بی بعد برای مطالعه عددی پروانه ها، همان طوری كه در شكل 5-ب نشان داده 
شده است، می باشد. در نرخ جريان اسمی، مقدار بازده هيدروليكی برای سه پروانه در محدوده 
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شكل 6: تغییرات درصدی منحنی های هد )خط پر( و راندمان هیدرولیكی )خط چین( 
با زوايای مختلف برای پروانه های پمپ آزمايش شده

0.81تا 0.845  و با دقت قابل قبولی در نرخ جريان می باشد. كاهش 50 درصدی نرخ حجمی 
از نتايج بدست آمده برای 20 درصد، 25 درصد و 28 درصد افت   نسبی به مقادير اسمی 
آنها برای پروانه هايی با به ترتيب   برابر 20 ، 30 و 50 درجه بدست آمده است. افزايش 50 
درصدی نرخ حجمی از نقطه اسمی به ترتيب 25 درصد، 15 درصد و 15 درصد، افت  نسبی 

را برای سه پروانه دنبال می كند.
منحنی راندمان هيدروليكی برای Q<QN  كاهش سريع تر برای پروانه هايی با    برابر 30، 
50 از 20 درجه را نشان می دهد و عكس همين رخداد ها برای QN<Q زمانی كه شيب منحنی 
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راندمان هيدروليكی پروانه دارای  برابر 20 درجه تند تر است. مقايسه بازده هيدروليكی سه 
پروانه در Q=QN  نشان می دهد كه افزايش زاويه خروجی بيش از 10 درجه تا 30 درجه موجب 

كاهش 3 درصدی راندمان می شود.

جابجايی منحنی های بازده بر اساس تنوع زاويه خروجی پره شايد با روابط درصدهای مختلف 
با مرجع مقادير متشابه H/HN و   در محدوده اسمی پروانه برای   بيان شده كه در 
شكل 6 مشاهده می شود. بنابراين در محدوده اسمی، افزايش 10 درجه زاويه   سبب افزايش 
4.2 درصدی هد و كاهش 3.9 درصدی راندمان می شود. اگر  ، از 20 درجه به 50 درجه 
افزايش يابد آنگاه 6.2 درصد هد افزايش می يابد و 4.5 درصد بازده هيدروليكی كاهش می يابد. 
در كنار منحنی های بازده پيش بينی شده پروانه های مورد مطالعه، ارزيابی مشخصات موضعی 
ميدان جريان داخلی نيز انجام يافته است. ميدان های فشار استاتيكی برای صفحه نزديك محفظه 
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پشتی برای پروانه مورد مطالعه در شكل 7 نشان داده شده است. در يك موقعيت شعاعی ثابت، 
مسلم است كه افت فشار استاتيكی از سمت فشار به سمت مكش پره پروانه رخ می دهد. اين 
افت فشار نيز در خروجی پره كاهش يافته و عالوه بر اين الگوهای فشار استاتيكی در صفحات 

بين هاب1 و شرود2 مشابه نيستند.
تنوع در ميزان كانتورهای فشار سطوح عرضی پره ها نيز قابل توجه است. تنوع فشار مشاهده 
شده مستلزم اتالفات اضافی در پمپ نيست و در واقع اين مطلب ايجاب می كند كه هر پره    
می تواند فقط يك ميزان مشخصی از انرژی را انتقال دهد و اين مقدار مطمئنًا پايين تر از حداقل 
از ميزان تعيين شده بوسيله معادله اويلری می باشد. از لحاظ كيفی، طرح ها برای سه پروانه 
مورد آزمايش مشابه يكديگر هستند. همان طوری كه انتظار می رفت، تنوع بر روی مقادير فشار 

استاتيكی تمركز دارد كه با افزايش ميزان زاويه خروجی پره بيشتر می شود.

حداقل ميزان فشار استاتيكی در پروانه ها، در لبه حمله پره ها ايجاد می شود. همچنين فشار 
استاتيكی پره ها در سمت مكش برای لبه پشتی پره كه انتهای رژيم جريان در قسمت انتهايی 
محفظه حلزونی است، اتفاق می افتد. برای پره، حداقل فشار در لبه حمله پره در سمت رانش و 

شكل 8: سرعت های مطلق )متر بر ثانیه( در ناحیه گلويی برای پروانه 
با زاويه خروجی 20 درجه
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 20 )a شكل 9: سرعت های نسبی )متر بر ثانیه( در لبه حمله پره با زوايای خروجی
درجه و b( 50 درجه

با توجه به فعاليت داخلی آن و گلويی ايجاد می شود.
دليل ديگر برای ظهور فشار موضعی پايين در سمت فشار پره به هندسه و روش طراحی آن 
بستگی دارد كه موجب توسعه اين چنين كانتورهای فشاری می شود. از اين رو حداقل فشار 
از  كوچكتر  يا  بزرگتر  های  نرخ جريان  برای  مشابه  موقعيت  می شود.  مشاهده  نواحی  آن  در 
ميزان اسمی برای زوايای خروجی متفاوت پره وجود دارد. در شكل 8 جريان نزديك گلويی 
برای عمليات طراحی نشان داده شده است. الگوی موقعيت نقطه ايستايی را كه وسط لبه گلويی      
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قرار گرفته است، بررسی می كند كه اين نتايج با اطالعات منتشر شده مطابقت می كند. عالوه بر 
اين زاويه خروجی پره در الگوهای سرعت نسبی تغيير می كند. بطوريكه با افزايش   ، يك 
ناحيه بازگردشی1 در لبه پشتی پره همان طوری كه در شكل 9 نشان داده شده است، ايجاد می 

شود.
متغير های مهم در ميدان سرعت مطلق در مجرای پره برای عملكرد پروانه در طراحی اوليه نشان 

داده شده است.
برای سه پروانه مطالعه شده را نشان       پره  لبه حمله يك  بردارهای سرعت مطلق در  شكل 10 
می دهد كه هر يك دارای عملكردی معين در ظرفيت اسمی يا در نزديكی محدوده آزمايش شده 

دارند.

شكل 10: تصاوير الگوهای سرعت مطلق در ناحیه لبه حمله در عملیات طراحی اولیه 
و تكمیلی برای سه پروانه مورد مطالعه

وقتی كه حجم نرخ جريان اسمی يا بيشتر از آن است، جريان سيال به آرامی در ميان مجرای 
پروانه جريان پيدا می كند. جهت جريان در تركيب با انحناهای پره گردابه های ضعيفی در سمت 
فشار پره را نمايش می دهد. همچنين لبه حمله پايينی داليلی را برای ظهور فشار در ناحيه پايين 
نشان می دهد.بالعكس، زمانيكه عملكرد پروانه در نرخ های حجمی جريان كمتر از نرخ اسمی 
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باشد، يك منطقه بازگردشی در لبه حمله هر پره ايجاد می شود. الگوهای سرعت مطلق كه در 
كنند.  نمی  اشاره  پروانه  در عرض  را  يكنواخت سرعت  توزيع  اند  داده شده  نشان  شكل 10  
غيريكنواختی عمدتا در لبه حمله به وجود می آيد و در خروجی پروانه نيز كاهش می يابد. توزيع 
سرعت غيريكنواخت در ورودی مجرای پره وابسته به شكل های مختلف ديواره های هاب و 
شرود و همچنين برای ناتوانی سيال به منظور تنظيم مسير حركت در هندسه ورودی تحميل شده 

شكل 11: الگوهای جريان ثانويه در جريان اسمی در سه صفحه در طول مجرای 
حلزونی برای پروانه های با زاويه خروجی الف( 20 درجه و ب( 50 درجه

تحليل و بررسی شده است.
المان های سيال در داخل مسير چرخش انحنادار سرعت های كوچكتری از المان های سيال 
 Q<QN خارج از مسير چرخشی انحنادار دارند.اين غير يكنواختی ها در توزيع سرعت زمانی كه

باشد باعث ايجاد شدن  ناحيه  بازگردشی ورودی مذبور می شود.
كارهای تحقيقاتی انجام شده وجود جريان ثانويه در طول مجرای حلزونی برای تمامی پروانه ها 
و نرخ های حجمی جريان را نشان می دهد. شكل 11 تصاوير جريان  در محفظه حلزونی پمپی 
را كه در نرخ جريان اسمی و برابر قرار داده شده و با دو پروانه مورد مطالعه كار ميكند را نشان 
می دهد.در زمان تخليه ، يك سری گردابه های كوچك  تغييراتی جزئی را در  اندازه و وضعيت 
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شكل 12: كانتورهای فشار استاتیكی نسبی )اتمسفر( درونی پمپ آزمايشگاهی
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داخلی سيال، به وجود می آورد.
تنوع فشار استاتيكی درون پمپ، برای سه نرخ جريان 
و دو زاويه خروجی متفاوت پره در شكل 12 نشان 
مكانيزم  عنوان  به  فشاری  نيروهای  است.  شده  داده 
رانش اصلی برای ايجاد مشخصه های جريان هم در 
پروانه و هم در گلويی محفظه به نظر می رسد. شكل 
13 توزيع فشار محاسبه شده حول سه پروانه آزمايشی 
با چهار نرخ جريان حجمی مختلف را نشان می دهد. 
هر دو شكل كانتور های غير يكنواختی فشار را در 
خروجی پروانه هايی كه مشخصات كلی پروانه ها و 

بازده آنها سازگار هستند را تاييد می كنند.
برای نرخ های جريان اسمی ، فشار مستقيما به حداقل 
حول  شروع  نقطه  و  گلويی  جلوی  در  خود،  ميزان 
پروانه می رسد. بيشترين مقدار آن تنها در كنار گلويی 
بدست می آيد. توزيع فشار به آرامی كانتور های بسيار 
يكنواختی در نرخ حجمی جريان اسمی را به ما ارائه 
می دهد. در نرخ های جريان باالتر، گراديان فشار از 
حداكثر مقدار خود در جلوی گلويی به كمترين ميزان 
اين  يابد. در  خود يعنی درپشت  گلويی كاهش می 
نيز   پمپ  داخل  فشار  ميدان  در  گلويی  تاثير  تحليل 

بررسی شده است.
ميدان فشار استاتيكی غير يكنواخت حول پروانه در 
يك نيروی شعاعی كه از جمع توزيع فشار ها محاسبه 
شده حاصل می شود. برای اين مطالعه و بررسی بر 
روی پروانه ها با مقادير نرخ جريان اسمی و دورتر 
از آن، نيروهای شعاعی محاسبه شده با ناحيه شرود 
پروانه تقسيم بندی می شوند كه در شكل 14 نشان 

داده شده است .
حلزونی  گلويی  با  پروانه  درجه   20 برابر  برای   
محوری  نيروی  شكل    V دياگرام  يك  استاندارد، 
جريان  حجمی  های  نرخ  برای  شود.  می  حاصل 
كه  يكنواخت  توزيع  بيشترين  اسمی،  نقطه  نزديك 
وجود  كنند،  می  ايجاد  را  كمتری  شعاعی  نيروهای 
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قابل قبول،  بازدهی  بهترين  نقطه ی  نزديكی  اين مورد در  برای  نيروهای شعاعی  دارد. حداقل 
محاسبه می شود. گرايش جريان های يكسان برای دو پروانه ديگر با زاويه خروجی   برابر 30 
درجه و 50 درجه مشاهده می شود. نقطه قابل توجه، انتقال حداقل نيروی شعاعی به باالترين 
نرخ های جريان می باشد. انتقال از نقطه اسمی به وسيله محققان در مقاالت گزارش شده است 
و اين گزارشات نيز به وسيله آزمايشات حاصل شده اند. در واقع اين حقيقت را كه امكان وجود 
اين توزيع فشار در حجم های باالی جريان )شكل 13(  با يكنواختی بيشتر در زاويه خروجی 

پره همراه است را افزايش می دهد.
هرچند ساده سازی محاسباتی هندسه پمپ در مقايسه با يك نمونه واقعی و شرايط دائمی، بايد 

مورد بررسی قرار گيرد.
هنگاميكه   می باشد، فشار اطراف پروانه های با زاويه خروجی   برابر 30 
درجه و 50 درجه متفاوت هستند. در زاويه پره بيش از 30 درجه و نرخ های جريان باالتر از 1.5، 

نيروی شعاعی افزايش می يابد كه در مشخصه های نمودار V  شكل نشان داده شده است.
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نتیجه گیری: 
1- يك پمپ آزمايشگاهی كه می تواند پروانه های شعاعی با قطر يكسان را با خود وفق دهد 
طراحی شده است. ابتدا سه پروانه با زاويه خروجی 20، 30 و 50 درجه طراحی شده اند كه 
با كمك ديناميك سياالت محاسباتی، الگوهای جريان در كل پمپ و نيز راندمان آن برای نرخ 
های جريان در طراحی اوليه و طراحی تكميلی پيش بينی شده است. بنا بر فرض تئوری جريان      
يك بعدی، اين پمپ برای بهبود مشخصات اسمی دبی برابر 45m3/h  و هد برابر 10m و 
سرعت دورانی 925rpm طراحی شده است. ديناميك سياالت محاسباتی CFD مقدار هد را در 

نرخ جريان اسمی تقريبا 9m پيش بينی كرده است.
اختالف               يك  و  بزرگتر  مقادير  برای  اسمی  جريان  نرخ  به  نسبت  عددی  جابجايی  يك   -2
صد در صد ميان هد تئوری و هد عددی پيش بينی شده، وجود دارد. يك دليل اين جابجايی 
اين است كه روش طراحی Pfleiclerer از سازمان های جريان سه بعدی و فرمول های تجربی 

بكاربرده شده برای محاسبه اتالفات هيدروليكی تبعيت نمی كند.
3- افزايش نرخ جريان اسمی سبب كاهش در هد كل پمپ می شود. بنابراين اختالف ميان مقادير 

تئوری و عددی می تواند بيان شود.
4- شبيه سازی عددی به منظور پيش بينی معقول راندمان كل و مشخصات پمپ آزمايشگاهی 

صورت گرفته است.
5- تأثير زاويه خروجی پره بر راندمان به وسيله شبيه سازی ديناميك سياالت محاسباتی متفاوت 
است. چنانچه زاويه خروجی پره افزايش يابد، منحنی راندمان در تمام محدوده نرخ های جريان 

هموارتر و مستقيم تر می شود.
6- زمانيكه پمپ درظرفيت اسمی بوده و زاويه خروجی پره از 20 به 50 درجه افزايش می يابد، 

هد بيش از 6 درصد بهبود پيدا می كند.
7- افزايش هد، كاهش 4 الی 5 درصدی در راندمان هيدروليكی پمپ ايجاد می شود. عالوه بر 
اين در نرخ های جريان باال، افزايش زاويه خروجی باعث توسعه مطلوبی در راندمان هيدروليكی 

می شود.
8- زمانيكه پمپ در حالت طراحی خام اوليه عمل می كند، درصد منحنی هد افزايش می يابد. 
باتوجه به افزايش زاويه خروجی، هد برای نرخ های جريان باال، بيشتر بوده و برای نرخ های  
Q/QN <0/65  كوچكتر می شود. در نرخ های جريان باال، افزايش زاويه خروجی پره، راندمان 

هيدروليكی و عملكرد پمپ را افزايش و بهبود می دهد.

مرجع:

E.C. Bacharoudis, A.E. Filios, M.D. Mentzos and D.P. Margaris, 2008, 

Parametric Study of a Centrifugal Pump Impeller by Varying the Outlet Blade 

Angle, The Open Mechanical Engineering Journal, Vol. 2, pp. 75-83.
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مهندس علیرضا يزدچی 
كارشناس تكنولوژی

پمپ های سری
به منظور تأمین تقاضا
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4.2.2.4. پمپ هایی که به صورت سری بسته شده 
اند، برای تأمین تقاضا تغییر می یابند.

به  تقاضا  تأمين  منظور  به  اغلب  روتوديناميك  پمپ های 
صورت سری نصب می شوند. اين چيدمان بيشتر در مورد 
سيستم های با افت ارتفاع اصطكاكی باال و ارتفاع استاتيكی 
پايين مناسب تر است. شكل 4.9، نقاط كاری يك، دو و سه 
پمپ در حال كار را نشان می دهد. اين مسئله بايد تأييد گردد 
كه تمام نقاط كاری در ناحيه ی كاری ترجيحی موجود در 

اطراف بهترين راندمان پمپ، باقی می مانند.
پمپ دوم و سوم موجود در مجموعه، به طور مستمر دارای 
افزايش فشار مكش و فشار كاری هستند، و به منظور چنين 
وضعيت كاری، بايد به طور سنجيده انتخاب گردند. همچنين 
برای تغيير پمپ راهنما ، در آرايش سيستم لوله كشی مشكل 

می باشد.

4.2.2.5. کنترل روشن و خاموش کردن
در اين روش، جريان با روشن و خاموش كردن پمپ تغيير 
به  داشتن مخزن ذخيره در سيستم ضروری است.  يابد.  می 
عنوان مثال: چاه فوران كننده، مخزن باال برده شده يا مخازن 
تحت فشار، يك مخزن می تواند برای سيستمی كه با پمپ 

متناوب كار می كند، جريان يكنواختی را توليد كند.
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شکل 4.9: منحنی های معمول پمپ هايی كه به صورت 
سری بسته شده اند به همراه منحنی سيستم

احتمال  )به  شده  انتخاب  كاری  ی  نقطه  در  پمپ  زمانيكه 
قوی در نقطه كاری بهينه( كار می كند و زمانی كه خاموش 
است، هيچ مصرف انرژی ای ندارد. اگر جريان متناوب باشد 
مورد  كه  مخزن  توانايی  به  توجه  با  استارت/استاپ  عمل 
قبول می باشد، شيوه ای مؤثر برای كاهش مصرف انرژی به 
حساب می آيد. هم چنين ممكن است اين روش، به منظور          
بهره گيری از تعرفه ی انرژی ای كه از نقطه پيك دورتر شود، 
مورد استفاده قرار گيرد، يعنی مرتب سازی ساعات راه اندازی 

در طی دوره های زمانی با تعرفه ی كم.
به منظور كم كردن مصرف انرژی در كنترل استارت/ استاپ، 
بهتر است به اندازه ی كمترين ميزان جريانی كه فرآيند اجازه 
می دهد، عمل پمپاژ انجام گيرد. اين مسئله، افت اصطكاک در 
لوله، كم می كند و همچنين می توان پمپ های كوچك را هم 
نصب كرد. به عنوان مثال، در سيستمی كه در آن اصطكاک 
وجود دارد، انجام عمليات پمپاژ برای دومين بار، به اندازه ی 
نصف ميزان جريان، می تواند مصرف انرژی را به يك چهارم 

كاهش دهد.
اجزای  بر  اضافی  بار  اعمال  باعث  استاپ  استارت/  عمليات 
انتقال قدرت و افزايش گرمای موتور می شود. تكرار دوره 
ای استارت/استاپ بای در محدوده ی توانايی پمپ و موتور 
و  پمپ  و سرعت  قدرت  بار،  اينرسی  توسط  و  گيرد  انجام 

كيفيت توان ذخيره شده، محدود گردد.

4.2.2.6. شیر کنترل جریان
به طور مداوم كار می كند و شير  كنترل، پمپ  اين روش  با 
به  موجود در خط تخليه ی پمپ برای تنظيم كردن جريان 

مقدار مورد نياز، باز يا بسته می شود.
برای دانستن اينكه ميزان جريان چگونه كنترل می شود، شكل 
4.10 را مشاهده كنيد. اگر شير به طور كامل باز شود، پمپ 
با جريان )1( كار می كند. زمانی كه شير در وضعيت نيمه باز 
باشد، افت اصطكاكی اضافی را به سيستم وارد می كند. منحنی 
سيستم جديد، منحنی پمپ با جريان دوم را كه در نقطه ی 
كاری جديد است، قطع می كند. تفاوت ارتفاع بين دو منحنی 

در جريان دوم، افت فشار در سرتاسر شير است.
شير كنترلی كه حتی 10 درصد آن در زمان بيشترين جريان 



سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390 ■ 52

بسته باشد، روشی معمول است. در نتيجه، انرژی با غلبه بر 
مقاومت شير در تمام حاالت جريان، به هدر می رود.

شکل 4.10: كنترل جريان پمپ از طريق تغيير مقاومت 
سيستمی كه از شير استفاده می كند.

در ميزان جريان كمتر، توان جذب شده ی پمپ، كاهش جزئی 
می يابد )شكل 4.2 را مشاهده كنيد( اما جريانی كه با كاهش 
انرژی  باشد، يك نوع  يافته  افزايش  ارتفاع در سرتاسر شير، 
هدر رفته است. همچنين بايد دقت كرد، تا زمانی كه پمپ در 
دامنه ی كاری اش قادر به كار باشد، می تواند تغييرات را با 
نقطه ی كاری اش منطبق سازد. در غير اين صورت مجبور به 
راه اندازی در باالترين قسمت منحنی كه راندمان پايين دارد 

و قابليت آن پايين است، می شود. 
هزينه ی تعمير شير كنترل، مخصوصًا در مايعات دارای ذرات 
ساينده و خورنده، می تواند باال باشد. در نتيجه هزينه ی طول 
قرار  استفاده  به طور وسيع مورد  كنترل، كه  اين روش  عمر 

گرفته، می تواند به طرز شگفت آوری باال باشد.

4.2.2.7 کنترل لوله های فرعی
در اين روش، پمپ به طور مداوم در هنگام حداكثر تقاضای 
كار  خروجی،  به  متصل  مستحكم  فرعی  خط  يك  با  كار، 
می كند. زمانی كه جريان كمتری مورد نياز است، مايع اضافه 
گردد. شكل  برمی  ذخيره  منبع  به  فرعی  های  لوله  از طريق 

جايگزين، ممكن است حاوی يك مخزن برای تأمين تقاضای 
متغيير باشد، كه اين مخزن توسط پمپی با كاركرد دايمی كه 
با باالترين ميزان جريان كار می كند، پر نگهداشته می شود، 
اغلب مواقع، مخزن سرريز می شود و جريان به سمت مكش 
پمپ برمی گردد. انرژی كارآمد اين كار، كمتر از شير كنترل 
می باشد، چون با كاهش تقاضا، هيچ كاهشی در مصرف توان 
به وجود نمی آيد. خط لوله ی كوچك فرعی كه بعضًا برای 
جلوگيری از كاركرد پمپ يا شير فلكه بسته نصب می شود 
وسيله ای برای كنترل جريان نيست، بلكه برای ايمنی عمليات 

پمپ مورد نياز می باشند.

4.3. پمپ های جابجایی مثبت
اصلی  گروه  دو  در  توان  می  را  مثبت  جابجايی  پمپ های 

چرخشی و رفت و برگشتی، طبقه بندی كرد.
پمپ های چرخشی معموالً تا فشار 25 بار كار می كنند. اين 
پمپ ها با كار روتورهای چرخشی، پيچ ها، قطعات، دنده ها، 
ذرات رسوبی و غيره كه داخل محفظه محكمی قرار دارند، 
دهند.  می  انتقال  رانش  قسمت  به  مكش  قسمت  از  را  مايع 
پمپ های چرخشی برای انجام عمليات، معموالً نيازی به شير 

يك طرفه يا شير كنترل ندارند. 
كار             بار   500 تافشار  معموالً  برگشتی  و  رفت  پمپ های 
مايع را  تغيير دادن حجم داخلی،  با  اين پمپ ها،  كنند.  می 
تخليه می كنند. پمپ های رفت و برگشتی معموالً به شيرهای 
نياز  رانش  يا  مكش  در سمت  كنترل  شيرهای  يا  طرفه  يك 

دارند، كه مكمل ساختار پمپ هستند. 
به طور كلی مقدار جريان پمپ های جابجايی مثبت، مستقيمًا 
تنظيم جريان  با  مقدار جريان  يعنی  دارد.  به سرعت  بستگی 

توسط تغيير سرعت ايجاد می گردد.

4.3.1. پمپ های جابجایی مثبت چرخشی

4.3.1.1. مقدار جریان، فشار و سرعت
نوع  به  بسته  سرعت  و  فشار  جريان،  مقدار  بين  ی  رابطه 
پمپ و لزجت سيال مورد پمپاژ تغيير می يابد. در پمپ هايی 
با افزايش فشار، تمايل می يابند،  كه به سمت ميزان جريان 



53 ■ سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390

اين اختالف ميزان جريان به عنوان » جريان لغزشی« ناميده       
می شود. شكل 4.11 را مشاهده كنيد. در پمپ های جابجايی 
مثبت چرخشی دارای كمترين جريان لغزشی، اگر سيستم به 
اشتباه انتخاب شده باشد يا شير تخليه بسته يا حتی نيمه بسته 
ايجاد كند.  باال، حتی خطرناكی  تواند فشار بسيار  باشد، می 
اين مسئله به اين دليل اتفاق می افتد كه ويژگی اين نوع پمپ، 
جريان ثابت است كه باعث می شود فشار افزايش يابد و به 
جريان موجود در باريك ترين مانع، نيرو وارد كند. اگر بتوان 
با باالبردن فشار ازP1 به P2 ، جريان رانش را با اطمينان به 
سمت صفر كاهش داد، در اين صورت اين جريان به عنوان 

»حرارت مرده« ناميده می شود.

شکل 4.11: جريان لغزشی

در مثال خاصی كه در شكل 4.12 نشان داده شده است، با 
توجه به تأثير تغييرات سرعت بر راندمان حجمی، می توان 
نشان داد كه با كاهش سرعت از n1 به n2 ، در حالی كه فشار 
P به صورت ثابت نگه داشته شده است، راندمان حجمی از 

2

70% به 50% كاهش می يابد.

راندمان حجمی، نسبت حجم تحويلی به حجم جابه جا شده 
است. زمانی كه لغزشی وجود نداشته باشد، راندمان حجمی 
100 درصد می باشد و ميزان جريان برعكس روابط سرعت، 

همراستا با خط بدون لغزش جريان است.
پمپ های  جريان  ميزان   ، روتوديناميك  پمپ های  بر خالف 
جابجايی مثبت را نمی توان با تغيير مقاومت سيستم )مثاًل با 
بستن شير(، كنترل كرد. اين روش هم بی نتيجه است و هم 
خطرناک چون اين پمپ ها، در چنين شرايطی، پتانسيل توليد 

فشار بسيار باال را دارند. 

4.3.1.2. عملیات مکش
شد،  داده  توضيح   .4.2.1.3 بخش  در  كه  مشابهی  روش  در 
پمپ جابجايی مثبت، به مايع ورودی نياز دارد تا محدوده ی 
در  زايی  حفره  از  مايع،  بخار  فشار  باالی  قسمت  در  فشار، 
در  نمايد.  می  جلوگيری  پمپاژ  محفظه  يا  مكش  كانال های 
در  نياز  مورد  فشار  چرخشی،  مثبت  جابجايی  پمپ های 
ورودی به عنوان NPSHR )ارتفاع مكش مثبت خالص مورد 
نياز( ناميده می شود. ويژگی های NPSHR از طريق شكل 
بدون  تغيير،  برای  ناچيز  توانايی  با  هندسی و ساختار طرح، 

اصالح زياد، تأمين می گردد.
بر  موجود  حفره های  می كند،  كار  به  شروع  پمپ  كه  وقتی 
روی پمپ جابجايی مثبت، بازو بسته می شوند و مايع بايد 

شکل 4.12: راندمان حجمی
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را  تا حفره  ها  يابد  پمپ، جريان  در مكش  بااليی  با سرعت 
به طور كامل پر كند. اگر حفره  ها با مايع پر نشوند، در اين 
صورت فضای خالی و حفره زايی ايجاد خواهد شد و باعث 
افت جريان و عملكرد فشار خواهد شد. اگر سرعت افزايش 
يابد، فرآيند پر شدن، مشكل سازتر خواهد شد و با محدود 
نتيجه شديدتر  لزج،  مايعات  به وسيله ی  باال  كردن سرعت 

خواهد شد.

4.3.1.3. سرعت و گشتاور
با پمپ های  مقايسه  مثبت چرخشی، در  پمپ های جابجايی 
اين گشتاور  ولی  دارند  ثابتی  ويژگی گشتاور  روتوديناميك، 
دوم  توان  با  متناسب  روتوديناميك  پمپ های  در  نياز،  مورد 

سرعت می باشد.
جابجايی  پمپ  اندازی  راه  برای  نياز  مورد  گشتاور  چه  اگر 
از  مستقل  كاماًل  و  فشار  اختالف  با  متناسب  مستقيمًا  مثبت، 
سرعت می باشد، اما گشتاور مورد نياز برای راه اندازی پمپ 
در سرتاسر دامنه ی سرعت، بسته به اصول اجرايی پمپ، مواد 
ساختاری، لقی قطعات راه اندازی و ميزان لزجت مايع، ممكن 

است تغيير يابد.
برخی گونه های پمپ جابجايی مثبت چرخشی، گشتاور  

اصطكاک                      اثر  در  مسئله  اين  دارند.  بااليی  اندازی  راه 
راه اندازی، يعنی جايی كه مايع پمپ شده، برای روغن كاری 
اجزای مكانيكی در حال كار، الزم است، ناشی می شود. يا 
كه  ارتجاعی  پمپاژ  اجزای  از  پمپ  كه  افتد  اتفاق می  زمانی 
اندازی    راه  گشتاور  كند.  استفاده  دهد،  می  نشان  را  پسماند 
اندازی  راه  گشتاور  از  بيشتر  گيری  طرز چشم  به  تواند  می 

معمول باشد و می تواند يك فاكتور مهم در آزمايش 
راه اندازی باشد. )به قسمت 8.3.1 رجوع شود(. برای دريافت 
توليد  با  بايد  شده،  گفته  مطالب  بر  عالوه  بيشتر،  اطالعات 

كنندگان پمپ مشورت داشت.

4.3.1.4 سرعت و توان جذب شده
با  خطی  طور  به  معمول،  ی  شده  جذب  توان  های  منحنی 
آن  های  نمونه  است.  متفاوت  سرعت  و  فشار  های  منحنی 
در شكل 4.13 نشان داده شده است. در شكل لزجت ثابت 

فرض شده است. افزايش لزجت باعث افزايش توان جذب 
شده خواهد شد. مجدداً در اين مورد نيز بايد با توليد كندگان 

پمپ مشورت داشت.

شکل 4.13: منحنی های توان معمول

4.3.2. پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی

4.3.2.1. اصول
به دو دسته ی  توانند  پمپ های رفت و برگشتی عمومًا می 
كه  شوند  بندی  طبقه  ديافراگمی  يا  شناور  پيستون  پيستون، 
می توانند حجم معينی از مايع را بين شير و ورودی و شير 

خروجی جابجا كنند.
توسط  الكتريكی،  موتور  مانند  محرک،  چرخشی  حركت 
تبديل               برگشتی  و  رفت  حركت  به  بادامك  ميل  لنگ،  ميل 

می شود.
پمپ می تواند مجموعه ای از اجزای پمپاژ را داشته باشد، به 

عنوان مثال: بين يك تا هفت پيستون شناور.
عنوان     با  كه  است  واحدی  پيستون  يك  شكل،  ترين  ساده 

تك سيلندر يا پمپ يك طرفه شناخته شده است.
در پمپ های جابجايی مثبت رفت و برگشتی، وسايل ورودی، 
 NPSH بهتر از )NPIP ( به وسيله ی فشار ورودی مثبت

توضيح داده می شود.
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4.3.2.1.1. پمپ یک طرفه
در پمپ های يك طرفه در مقايسه با پمپ های روتوديناميك، 
اجزای بيشتری وجود دارد. مانند: محفظه ی لنگ و محفظه، 
ميل لنگ به همراه ياتاقان ها و سيل ها، ميل اتصال دهنده، 
ميله ی متصل به پيستون، پيستون شناور، سيل ها و سر سيلندر 

پمپ با شيرهای ورودی و تخليه ی مونتاژ شده است.
چرخش   وسيله  به  را  شناور  پيستون  جابجايی   :4.14 شكل 

ميل لنگ نشان می دهد.
درجه      180 تا  پايين  مرگ  ی  نقطه  درجه،  صفر  از  جريان 
نقطه ی مرگ باال وجود دارد. ناحيه ی زير منحنی حجم كلی 
جابجا شده را نشان می دهد. هم چنين محور Y چگونگی 
تغييرات ميزان جريان به وسيله ی چرخش ميل لنگ را نمايان 
می سازد. بين 180 درجه و 360 درجه، پر شدن سيلندر انجام 
می گيرد، اما جريان تخليه وجود ندارد. خروجی مجموعه ای 

از منحنی های سينوسی می باشد.
در آغاز منحنی، به دليل وجود لقی بين ميله ی اتصال دهنده 
و ميل لنگ، وقفه ی كوتاهی وجود خواهد داشت. همچنين با 
افزايش فشار در سيلندر و با غلبه بر اينرسی شير، وقفه ای در 
باز شدن شير تخليه نيز وجود خواهد داشت. به دليل وجود 
لقی مكانيكی، تأثير مشابه را در انتهای منحنی خواهيم داشت، 
هم چنين اختالف فشار در سراسر شير ورودی ايجاد خواهد 

شد و بر اينرسی شير غلبه خواهد شد.
از  و  می باشد   Q)t( زمان  از  عملكردی   ،Q جريان  ميزان 
صفر درصد به 315 درصد از جريان ميانگين، در يك چهارم 
گردش افزايش می يابد. در يك چهارم گردش بعدی، عمل 
پمپاژ ادامه می يابد، اما ميزان جريان از 315 درصد ميانگين 

به صفر درصد می رسد.
در نيمه ی دوم گردش، هيچ عمل پمپاژی صورت نمی گيرد 
و طی اين زمان، سيلندر دوباره پر می شود. فشار نيز معموالً با 
زمان تغيير می يابد، زيرا ميزان جريان بسيار نامنظم می باشد. 
نياز  مورد  گشتاور  كند،  كار  ثابت  فشار  با  پمپ  اگر  حتی 
دارد  را  ميانگين  از  درصد   315 تا  بااليی  نوسانات  محرک، 
و در راستای همان پروفيلی است كه ميزان جريان در شكل 

4.14 در همان راستا می باشد.

4.3.2.1.2. پمپ دو طرفه
با اضافه نمودن مجموعه ای از قطعات ديگر مانند: ميله ی 
و  شناور  پيستون  پيستون،  به  متصل  ی  ميله  دهنده،  اتصال 
ايجاد  سيل، شيرهای ورودی و خروجی مونتاژ شده، باعث 
پمپ دو سيلندری يا دو طرفه می شود. پيستون شناور دوم، 
با 180 درجه فاصله از پيستون اولی قرار می گيرد. اين مسئله 
باعث ايجاد پيشرفت در اين نوع پمپ، نسبت به پمپ يك 
طرفه می شود، اما هنوز تغييرات وسيعی در ميزان جريان و 

گشتاور باقی می ماند، شكل 4.15 مشاهده شود.
نوسانات از صفر درصد حركت می كند اما تنها به 157 درصد 
 2  × دقيقه/دور(   (  /60 هرتز  فركانس  رسد.  می  ميانگين  از 

می باشد.

شکل 4.14: ويژگی خروجی پمپ تک سيلندر

شكل 4.15: ويژگی خروجی پمپ دو سیلندر



4.3.2.1.3. پمپ سه طرفه
افزودن سومين مجموعه ی قطعات، تفاوت چشم گيری ايجاد 
می كند زيرا برای ⅔ كورس، دو پيستون شناور كه هم زمان 
نزديك  پيستون  يك  باقيمانده،   ⅓ برای  و  می شوند،  تخليه 
باالترين ميزان خروجی قراردارد. هر سه خروجی به همديگر 
در  كنند.  ايجاد  يكنواخت  موجی  شكل  تا  شوند  می  اضافه 
يك  مسئله  اين  چه  اگر  است.  شده  داده  نشان   4.16 شكل 
شده  طراحی  كه خوب  پمپی  سيستم  يك  اما  است،  تئوری 
باشد، می تواند اين شكل موجی را با يكنواختی كمتری نشان 

دهد. 

شکل 4.16: ويژگی جريان پمپ سه سيلندر

4.3.2.2. انواع پمپ های رفت و برگشتی

4.3.2.2.1. پمپ پیستونی رفت و برگشتی با 
ظرفیت باال

پمپ پيستونی رفت و برگشتی با ظرفيت باال با پمپ پيستونی 
در اين مورد متفاوت می باشد كه در پمپ پيستونی رفت و 
برگشتی با ظرفيت باال، پيستون شناور با آببند ثابت به سمت 
عقب حركت می كند، اما در پمپ پيستونی، پيستون آب بند 
و  رفت  پيستونی  پمپ های  در  دهد.  می  خود حركت  با  را 
از سيل  نشتی جزئی  مدرن و خوب طراحی شده،  برگشتی 
ها و شيرها عبور می كند كه راندمان حجمی بسيار بااليی را 
ايجاد می كند و هم چنين راندمان كلی )حجمی × مكانيكی( 

در پمپ های سه طرفه از 90 درصد تجاوز می كند.

4.3.2.2.2. پمپ پیستونی 
پيستونی  پمپ های  مشابه  راندمان  پيستونی، همان  پمپ های 
رفت و برگشتی با ظرفيت باال را دارند، اما تا فشار 100 بار 
به  مربوط  مشكالت  دليل  به  مسايل  اين  باشند.  می  محدود 

نگهداری سيل متحرک می باشد.

4.3.2.2.3. پمپ دیافراگمی 
در قسمتی كه ديافراگم توسط فشار هيدروليكی توليد شده 
ديافراگم        شود.  می  جابجا  سيل،  بدون  پيستون  ی  بوسيله 
اين  شود.  می  نگهداری  و  بارگذاری  يكنواخت  طور  به 
مسئله باعث افزايش عمر ديافراگم می شود. مقدار نشتی كه 
راندمان       كاهش  باعث  می كند،  عبور  هيدروليكی  پيستون  از 
می شود. دقيقًا به همان روش مشابهی كه باعث كاهش جريان 

لغزشی در پمپ های چرخشی می گردد.
می كند،  فعاليت  مكانيكی  لحاظ  از  ديافراگم  كه  هنگامی 

جابجايی ديافراگم كارآيی كمی دارد. 

4.3.2.3. تأثیر تغییرات سرعت بر پمپ های پیستونی 
و پمپ های پیستونی رفت و برگشتی با ظرفیت باال

را جابجا      مايع  از  معينی  در هر كورس، حجم  ها  اين پمپ 
برابر  دو  با  كه  باشند  می  كننده ی جريان  توليد  و  كنند  می 
ثانوی  تأثير  شود.  می  برابر  دو  نيز  جريان  سرعت،  كردن 
محدود كردن جريان، عملكرد فشار می باشد كه در مسير آب 
پمپ اتفاق می افتد. پمپ بايد بر اين جريان مثبت در برابر 

مانع، نيرو وارد كند.
كه ممكن  )دقيقه/دور(،  دارد  را  ميزان جريان  باالترين  پمپ 
است توسط يكی از اين عوامل، محدود گردد: اندازه ی شيرها، 
بر  اينرسی موجود  بار  يا  ياتاقانها  برای عمر  سرعت محدود 
از  پيشگيری  برای  را  جريان  ميزان  اين  قطعات.پمپ  ديگر 
فشار برگشتی ارسال خواهد كرد. باالترين ميزان فشار، توسط 

قدرت قطعات تعيين می گردد.
معموالً يك طرح، شامل قطعات متناسب با جريان و فشار، 
در باالترين نقطه ی كاری می باشد. اين مسئله در يك پمپ 
پيستونی با نشتی آزاد، با باالترين ميزان راندمان مطابقت دارد. 
در مايعاتی كه عماًل تحت فشار نيستند، راندمان بدون توجه 
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به فشار باقی می ماند. اما در مايعات تحت فشار، راندمان با 
افزايش فشار، كاهش می يابد. 

در طرح های قديمی كه از جريان لغزشی برای روان كاری 
آب بندها استفاده می شد. باالترين ميزان راندمان می تواند در 
پايين ترين فشار رخ دهد. زمانی كه پمپ به آرامی با فشار 
كم كار می كند، افت انرژی مكانيكی می تواند نسبت بااليی از 
كل انرژی جذب شده باشد. زمانی كه سرعت كاهش می يابد، 
كاهش راندمان پمپ، بسيار كم می شود. تا جايی كه پس از 
كاهش سريع راندمان، پمپ به   سرعت ماكزيمم می رسد. 
نمودار عملكرد معمولی پمپ های پيستونی رفت و برگشتی 
با ظرفيت باال، بدون اعمال فشار در شكل های 4.17 و 4.18 

نشان داده شده است. 

شکل 4.17: ميزان جريان در مقابل سرعت در يک 
پمپ پيستونی رفت و برگشتی

شکل 4.18: توان در مقابل سرعت در يک پمپ پيستونی 
رفت و برگشتی با ظرفيت باال

شکل 4.19: راندمان معمول برای يک پمپ پيستونی رفت و 
برگشتی با ظرفيت باال را نشان می دهد 

پمپ های  بر  سرعت  تغییرات  تأثیر   .4.3.2.4
دیافراگمی

منحنی عملكرد پمپ های ديافراگمی شبيه پمپ های جابجايی 
مثبت چرخشی می باشد. به دليل جريان لغزشی هيدروليكی يا 
تغيير شكل ديافراگم مكانيكی، ميزان جريان نيز عملكردی از 
فشار می باشد كه به نسبت )دقيقه/دور( كم می شود. بنابراين 

راندمان با افزايش فشار، كاهش می يابد. 
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جابجایی  متغییر در پمپ های  کاربرد سرعت   .4.3.3
مثبت

ميزان  مثبت،  جابجايی  پمپ های  در  كردن خروجی  مسدود 
جريان پمپ را كاهش نمی دهد، بلكه تنها باعث افزايش فشار 

می شود، كه روش خطرناكی است.
يا  كند  تغيير  بايد  پمپ  سرعت  جريان،  ميزان  كنترل  جهت 
برخی جريان ها بايد انتقال يابند. به منظور ايجاد يك تغيير 
دايمی غير قابل تكرار، يك محرک منظم تغيير يافته می تواند 
مورد استفاده قرار گيرد، )به عنوان مثال پولی در اندازه های 
متفاوت(. برای كاربرد بيشتر، بايد بر ميزان جريان، تغييرات 
جزيی انجام گيرد. در طول اين مدت، فشار ثابت نگه داشته 
می شود و به وسيله ی شير تنظيم كننده ی فشار، نتيجه بهتر 

حاصل خواهد شد.
مايع  مقداری  سيستم،  ثابت  فشار  حفظ  برای  شيری،  چنين 
از  تواند، مقداری  اين مسئله می  اوليه می ريزد.  به محل  را 
سايش را در هر وسيله ی محدود كننده، جبران كند. استفاده 
از چنين شيری برای سر ريز حجم زيادی از مايع، بسيار كم 
بازده خواهد بود و باعث افت آشكار انرژی هايی مانند گرما 

و صدا خواهد شد.
در عملی كه ميزان جريان نياز به تغيير بر پايه ی منظمی دارد، 
انتخاب محركی كه سرعت متغيير دارد، ترجيح داده می شود. 
از  ميزانی  هيچ  و  است  كنترل جريان  ترين روش  بازده  اين 
سرعت  در  موتور  دهد.  نمی  هدر  را  محور  ورودی  انرژی 
های پايين، كم بازده تر خواهد شد، منحنی گشتاورنامی/ 100 

درصد گشتاور در شكل 6.4. )نشريه شماره 4 ص 41(
در پمپ روتوديناميك، به منظور صرفه جويی بسيار در انرژی 
و حركت دادن نقطه ی كاری به سمت ميزان جريان كمتر، 
تنها الزم است سرعت را تا ميزان 2:1 تغيير داد. اين مسئله، در 
نتيجه ی قانون تشابه موجود در بخش 4.2.1.1. می باشد كه 
در آن ارتفاع با توان دوم سرعت و توان با توان سوم سرعت 

كاهش می يابد. به بخش 4.2.2.2. رجوع شود.
سرعت  با  متناسب  جريان  ميزان  مثبت،  جابجايی  پمپ  در 
باشد.  سرعت  از  مستقل  كاماًل  تواند  می  فشار  اما  می باشد، 
زمانی كه پمپ با اندازه ی مشخصی توليد می شود، كاهش 
جريان، فشار را با رابطه ی به توان دو رسيده كاهش می دهد، 

درصد منجر به فشار 25 درصد می شود.  مقدار جريان 50 
گيرد،  قرار می  استفاده  مورد  ثابت  فشار  در  كه پمپ  زمانی 
فشار  فشار،  اصلی  ی  لوله  به  شدن  وارد  با  مثال  عنوان  به 
ثابت می ماند. در نتيجه زمانی كه سرعت كاهش يابد، صرفه 
جويی انرژی و توان، به طور خطی كاهش می يابد. اين مسئله       
می تواند الزمه ای برای راه اندازی پمپ های جابجايی مثبت 

در سرتاسر دامنه ی وسيع سرعت تا ميزان 10:1 باشد.

اين دامنه ی وسيع سرعت و ويژگی های پمپ جابجايی مثبت 
بر پمپ و محرک اثر می گذارد. 

ـ در سرعت های پايين، ممكن است روغن كاری در محفظه 
لنگ، كافی نباشد. 

يا نوع  به روش  با توجه  پايين،  يا  باال  اندازی  ـ سرعت راه 
روغن كاری و خنك كاری، نيازمند بررسی خاصی است.

ـ ممكن است موتور در سرعت های پايين به اندازه ی كافی 
خنك نشود، در اين صورت با در نظر گرفتن پروانه ی خنك 

كننده ای كه به طور جداگانه كار كند، الزم می باشد. 
ـ ميزان جريان ممكن است تا حدی ضعيف باشد كه شير به 
مقدار كم باز شود و نتواند نيروهای مختلف را تحمل كند و 

شير دچار لرزش شود.
از مقداری می شود كه  اينرسی محرک منظم كمتر  انرژی  ـ 
بتواند گشتاور موج را هموار سازد و موتور شروع به حركت 
باال،  با سرعت  از موتور در حال كار  استفاده  كردن می كند. 
با كاهش نسبی محرک منظم بزرگ تر يا پولی جبران كننده،   

می تواند راه حل های اختياری باشد. 
ـ در مرحله ی طراحی سيستم، ويژگی گشتاور دايم و تأثيرات 

گشتاور  سرعت پايين، بايد مدنظر قرار گيرد.
ته  ميزان  با  جامد  مواد  حاوی  شده  پمپاژ  مايع  كه  زمانی  ـ 
نشينی باال باشد، ممكن است باعث تجمع بيش از حد مواد 
جامد در پمپ و در نتيجه با عث سايش شود. كاهش سرعت 
در چنين مايعاتی، در درجه ی اول اهميت قرار دارد به طوری 
كه سرعت پمپ و سيستم پمپاژ برای جلوگيری از انباشتگی 

مواد جامد، بايد باال نگه داشته شود.
سرعت        و  دما  مانند  مايعات  مشخصات  در  تغيير  ايجاد  ـ 

می تواند منجر به حفره زايی گردد.
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تا  البته  داشت،  نخواهد  پمپ  عملكرد  بر  تأثيری  لزجت  ـ 
زمانی كه اين لزجت تا حدی زياد باشد كه مانع ورود سريع 
مايع به سيلندر شود. اگر سيلندر پر شود، پمپ، ظرفيت را 
بدون مصرف توان اضافی تخليه خواهد كرد. توان تنها وابسته 

به ميزان جريان و فشار است. 
ـ تراكم پذيری مايع و انبساط محفظه ی پمپاژ، بازده حجمی 

را در فشار باال كاهش می دهد.
تشديد  از  تا  شود  طراحی  طوری  بايد  كشی  لوله  سيستم  ـ 
انتخاب  سرعت  ی  دامنه  در  پمپ  پذيری  تحريك  فركانس 

شده جلوگيری كند.
ـ گشتاور مورد نياز برای راه اندازی در انتخاب محرک تأثير 

خواهد گذاشت. 
كه  و حداكثری  پمپ، سرعت حداقل  های  سيستم  اكثر  در 
بايد  دارد.  وجود  كند،  كار  مطلوبی  طرز  به  ها  آن  در  پمپ 
راهنمايی های توليد كنندگان پمپ را در اين زمينه و در زمينه 

بهترين كاركرد مبدل دور، جويا شد.

در  جریان  کنترل  برای  دیگر  های  روش   .4.3.2
پمپ های جابجایی مثبت

4.3.4.1. پمپ های موازی
پمپ های جابجايی مثبت به طور كلی می توانند بدون مشكل 
ميزان  افزايش  توانايی  مسئله  اين  كنند.  كار  موازی  طور  به 
جريان نسبت به ميزان فشار را در يك پمپ نشان می دهد. 
موضوعات اصلی عبارتند از: طراحی صحيح لوله ورودی و 
فشار   ،NPIP/ NPSH مشكالت  از  اينكه  برای  خروجی 
پمپ  در  جريان  برگشت  و  تخليه  ی  لوله  در  حد  از  بيش 
منظور  به  معمولی  شير  همچنين  شود.  جلوگيری  خاموش 

نگهداری ايمن بايد مد نظر قرار بگيرد.

4.3.4.2. پمپ های سری
پمپ های چرخشی كه به صورت سری بسته شده اند، توانايی 
ميزان جريان را در يك پمپ  به  ميزان فشار نسبت  افزايش 
در  مثبت  جابجايی  پمپ های  از  استفاده  چند  هر  دهد،  می 
كنترل  منطق  مواقعی  جز  به  است،  نشده  توصيه  حالت  اين 
سرعت بسيار پيشرفته، مورد استفاده قرار گرفته باشد. اتصال 
دو پمپ بسيار مهم و ايمن می باشد، در صورت بروز اشتباه 
در هر يك از پمپ ها، معموالً وسايل حفاظتی فشار باالی 
متعدد، مورد نياز است. هم چنين برای اطمينان از اينكه پمپ 
نياز می باشد كه  نرفته است، وسيله ای مورد  بار  دوم تحت 
NPIP و NPSH را كم كند و باعث بروز مشكالت حفره 

زايی گردد.
ايمنی پمپ دوم بايد با تأمين فشار سيستم به جای تأمين فشار 
كاری متفاوت، مد نظر قرار بگيرد. استفاده از يك محرک برای 
دو پمپ، بر اكثر موضوعات استارت/سرعت، نوسان/تنظيم و 
جبران كردن نوسانات در ذخيره الكتريكی يا بار موتور غلبه 

می كند.

4.3.4.3. شیر کنترل جریان
پمپ  جريان  كنترل  برای  قبول  قابل  تكنيك  روش،  اين 
جابجايی مثبت نمی باشد. تا زمانی كه پمپ ها پتانسيل توليد 
فشار بسيار باال را دارند، مسدود كردن محل تخليه خطرناک 

می باشد.

4.33.4.4. کنترل کنار گذر
نوسانات  در  جريان  ميزان  كنترل  برای  مؤثر  روش  چند  هر 
جزيی جريان می باشد، اما برای وظايف اصلی مانند به هدر 
دادن انرژی و سايش شير كنترل كنار گذر كه باعث افزايش 
هزينه های راه اندازی می شود، حتی ممكن است هزينه های 

اوليه ی كمی هم داشته باشد. 
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جباری مقدم
كارشناس كنترل و تضمین كیفیت

اورینگ 
چیست؟
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توصیف اورينگ
قطعه ی خميری و انعطاف پذير كه غالبًا از مواد اال ستومری ساخته شده است همچنين اورينگ 

از مواد PTFE و يا ساير پالستيك ها نيز ساخته می شود. 
اورينگ ها می توانند به شكل تو پر يا تو خالی توليد شوند. در انتقال قدرت نيز در محدوده ی 

كارهای سبك می توانند به شكل تسمه استفاده گردند.

اصول اولیه:
يك اورينگ وسيله ای برای بستن و ممانعت از نشست ناخواسته ی مايعات می باشد و برای 

جلوگيری از هدر رفتن آن مايع استفاده می گردد.
سيستم آب بندی شامل يك اورينگ كه در يك محل ويژه ای قرار می گيرد و معموالً به شكل 

گرد می باشد و همچنين از مواد االستومری )انعطاف پذير( ساخته می شود.

موارد مصرف:
استفاده می شوند.  )متحرک(  ديناميك  و  متحرک(  )غير  ايستا  به دو شكل عمومی  ها  اورينگ 
كاربردهای استاتيك از محدوده ی خأل تا فشار 6000PSI در فلنج ها و آب بندی محل های       

اورينگ استفاده می شود.
اورينگ با مقطع گرد می تواند برای كاربردهای استاتيك و ديناميك قابل استفاده  باشد. 

استفاده           باشند  برخورداری  زيادی  لقی  از  كه  هايی  قطعه  در  نيز  گوش  شش  و  چهار  مقاطع 
از مصرف عمومی و فراگيری  با مقطع گرد  بندی نوع  اورينگ آب  از ميان 20 نوع  می شود. 

برخوردار است.

اورينگ در عمل 
همه ی آب بندی ها به منظور حذف نشستی مايعات صورت می گيرد. جزييات روش آب بندی 
به نحوه ی اتصال دو قطعه كه توسط جوشكاری، لحيم كاری، زرد كاری، سنگ زنی يا لپينگ 
انجام می گيرد بستگی داشته و هم چنين قطعات می توانند هر دو نرم يا يكی سخت و ديگری 

نرم باشند. 
آب بندی توسط اورينگ نيز يكی ديگر از روش های آب بندی می باشد. آب بندی باالستيك ها 

برای مايعات غير قابل فشرده شدن با تنش سطحی باال انجام می گيرد. 
در هر حال اين فشار مكانيكی است كه می تواند از طرف قطعه بيرونی يا فشار هيدروليكی مايع 

وارد شود و اين فشار باعث آب بندی كامل يا بستن جريان مايع با غلظت باال خواهد شد.
در مايعات با غلظت پايين احتمال نشست بيشتر خواهد بود: الستيك با جذب فشار، باعث جمع 

شدن تلرانس های قطعات به يكديگر شده و سبب حفظ حالت آب بندی می گردد. 
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نحوه ی رسیدن به بهترين عملكرد يك اورينگ
استفاده موفقيت آميز از يك o رينگ به عوامل متعددی بستگی دارد.

صافی سطح: 
 16RMS تمامی سطوح فلزی كه اورينگ روی آن قرار می گيرد. بايد دارای صافی سطح حداكثر

باشند.
هر چند كه شيارها می توانند دارای صافی تا حداكثر 32RMS باشند.

فلزات: 
تمامی سطوح كه اورينگ در آن حركت خواهد كرد. بايستی دارای سطحی سخت مانند فوالد. 

)يا پوشش كرم و نيكل داده شده به سطح باشند(
در فلزاتی نرم مانند آلومينيوم يا برنج و برنز بايد اقدامات ويژه ای انجام گيرد.

لقی اضافی برای اورينگ در فلزات:
لقی قطری بايد در حداكثر مقدار باشد بايد توجه ويژه ای به شيار اورينگ در محاسبات صورت 

گيرد زيرا احتمال افزايش قطر سيلندر در اثر انبساط )بادكردگی( وجود دارد.

سال 27 ■ شماره 41 ■ پاییز و زمستان 1390 ■ 62



هم مركز بودن:
هم مركزيت بسيار مهم و اساسی می باشد تا نيروهای جانبی به ياتاقان وارد نشود.

تمیزی:
تمامی اجزا بايد عاری از هر گونه كثافت، براده، و مواد خارجی باشد.

فشار) نیروهای اولیه(:
بايستی در حداقل مقدار نگه داشته شود. هنگامی كه  برای آب بندی خوب، فشار قطری می 
فشارها در حد پايين هستند و اصطكاک در حد بحرانی قرار دارد، ميزان فشار بايد كاهش يابد.

روانكاری:
هنگامی كه اورينگ در يك سيستم پنوماتيك استفاده می شود می بايستی اورينگ مورد روانكاری 
قرار گيرد. در صورتيكه اين كار انجام نشود اورينگ در معرض سايش و پيچش قرار خواهد 

گرفت.

طراحی شیار اورينگ
شيارهای  می باشد  اورينگ  درست  عملكرد  در  فاكتور  ترين  اساسی  شيار،  صحيح  طراحی 
اشكال ديگر                                                              با  به طرح های  باشند كه در شرايط ويژه  مناسبی می  نرمال و  چهارگوش طرح 

می توان متوسل شد.

خصوصیات اورينگ:
برجسته ترین این خصوصیات به شرح زیر می باشد:

A - برای فشارهای تا 5000PSI )حد باالی فشار تست( اورينگ به راحتی در حالت استاتيك 
جوابگو بوده و می تواند جلوی نشست را به طور كامل بگيرد فشار وارده می تواند ثابت يا متغيير 

باشد.

 5000PSI اورينگ در پيستون و سيلندرهايی كه حركت رفت و برگشتی دارند نيز تا فشار -A
را به راحتی و موفقيت قادر به آب بندی می باشد.

B- اورينگ فشارهای اعمال شده از هر دو طرف سيستم آب بندی را تحمل می كند. ولی در 
شرايطی كه نيروهای متعدد وجود دارند و يا شرايط بحرانی وجود دارد بهتر است آب بندی يك 
طرفه طراحی شود. در صورت نياز می توان از طرح آب بندی به صورت پشت سر هم استفاده 

نمود. در اين صورت اولين اورينگ بيشترين فشار را تحمل خواهد كرد.
C - اورينگ ها می بايستی به صورت شعاعی مابين انتهای شيار آب بندی و ديواره ی سيلندر 
فشرده گردند تا بهترين حالت برای آب بندی ايجاد گردد. و اين فشردگی اورينگ زمانی كه 
پيستون حركت كوچكی كرده باشد باعث پيش رفتن اورينگ در شيار آب بندی می شود. در 
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شرايط عادی اين فشردگی برای عملكرد صحيح اورينگ نياز نمی باشد. 
E- در حالتی كه اورينگ در حالت ايستا يا متحرک استفاده می شود هنگامی كه اورينگ تحت 
فشار بسيار بااليی قرار می گيرد اولين عيب ايجاد شده فرو رفتگی مواد اورينگ در شيار مابين 
سيلندر و پيستون می باشد عامل اصلی فرورفتن اورينگ ناشی از فشار باال و يا سختی مواد و 

استحكام پائين اورينگ و شيار نامناسب بين سيلندر و پيستون می باشد.
F- در آب بندی متحرک با اورينگ احتمال سايش زياد می باشد بنابراين سطوح در تماس با 
اورينگ بايد دارای صافی بااليی باشند تا از سايش جلوگيری شود در سطوح ناهموار احتمال 

بريدن اورينگ خصوصًا زمانيكه فشار هيدروليكی نيز باالست خيلی زياد می باشد. 

محدوديت های اورينگ
اگر چه با اورينگ ها به آب بندی خوبی در سيستم های هيدروليكی می توانيم برسيم اما اين 
تصور برای تمام سيستم های آب بندی صحيح و قابل قبول نمی باشد به عنوان مثال در دماهای 
باال و سرعت های باال كه سايش را نيز به همراه دارد، لقی ها و شيارهای بزرگ امكان آب بندی 

با اورينگ وجود ندارد. 
يك اورينگ در اكثر مواقع می تواند آب بندی ايده آل را به وجود آورد مگر در موارد زير:

A: مواقعی كه سرعت گردش بيش از 1500 فوت در دقيقه باشد.
B: شرايط محيطی كه مواد الستيكی نتوانند آنرا تحمل نمايند.

C: ساختمان فيزيكی ناقص
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دوره ی عمر يك اورينگ

مشكالت عمده ی آب بندی در سیستم های متحرك:
اصطکاک:

اصطكاک نيروی سايش يا مقاومتی است كه در اثر حركت بين دو سطح كه با يكديگر در تماس 
باشند ايجاد می شود مثال: سطح در تماس الستيك و فلز
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 مشكالت اساسی آب بندی ها
سایش

سايش و كاهش سطح مقطع اورينگ كه توسط اصطكاک و مالش و به تدريج اتفاق می افتد.
مانند مداد پاک كن سايش به تدريج اتفاق افتاده و نهايتًا منجر به پارگی آن می شود و تا آن هنگام 

ممكن است كه متوجه آن نشويم.
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مشكالت اساسی اورينگ ها در حالت حركت:
قابلیت آب بندی:

قابليت آب بندی همان توانايی اورينگ در انجام وظيفه و توقف نشت مايع به بيرون می باشد.
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مشکالت اساسی آب بندی o رینگ ها:
پايداری:

به توانايی اورينگ در مقابل له شدن، پيچيده شدن و 
جابجايی در شيار، پايداری اورينگ می گويند.

مشكالت اساسی اورينگ متحرك:

اکستروژن:
اثر  در  كه  شيار  ی  فاصله  به  ها  اورينگ  اصلی  ی  بدنه  يافتن  جريان 

فشارهای وارده اتفاق می افتد.
مشكالت اساسی آب بندی 

قابلیت تطبیق:
به قابليت و توانايی پركردن ناهمواری های موجود در روی سطح فلز را 

توسط مواد اورينگ گويند.
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مقیاس سختی مواد اورينگ
جدول زير مقياس اندازه گيری سختی در مواد غير فلزی را نشان می دهد.
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مشابه  مواد  االستومری،  مواد  در  سختی  گيری  اندازه  جهت   Shore A روش  به  سنج  سختی 
الستيك، مواد پالستيكی مانند پلی يورتان استفاده می شود.

 Shove A 70 استاندارد برای اورينگ توسط دور 1 متر اندازه گيری شده و نشانگر NBR:مثال
نشان می دهد.
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مرجع
The seal Man’s  o-Ring Hand book

رتبه بندی مواد اورينگ در مقابل حرارت
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نشريه فني آموزشي شركت صنايع پمپيران



بانكی                                       حواله  نقدی/  فيش  طی  ذيل  مشروحه  كتابهای  دريافت  جهت   ...................................................................... اينجانب 
شماره .......................................... مبلغ .......................................... ريال را به حساب جام 6905926/05 بانك ملت شعبه تبريز 
)كد 1342/5( در وجه شركت پمپيران واريز نموده ام و ضمن ارسال اصل فيش تقاضای دريافت ........................... 

نسخه كتاب پمپهای گريز از مركز و پمپاژ و ............................ نسخه كتاب »ضربت قوچی آب« را دارم.
خواهشمندم اين كتابها را به نشانی: استان .......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. شهر 
كد پستی ................................................................................... ارسال فرمائيد.

■  پمپهای گریز از مرکز: 12000 ریال
■  ضربت قوچی آب: 12000 ریال

■  هزینه پست سفارشی: 4000 ریال     جمع قیمت: ............................................... ریال
                                                                                              تاریخ                           امضاء    

آدرس نشريه: تبريز، قراملك، صندوق پستی 135- 51845 ، كد پستی 5193613111
شركت صنايع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشريه پمپ، فاكس مهندسی: 2888353

فرم تقاضای خرید کتاب
شرکت صنایع پمپيران

»سهامی خاص«

فرم اشتراک
نشریه پمپ

■ مشخصات مشترک: 
 فردی  سازمان/ اداره  جديد  تمديدی  

سازمان/ اداره .............................. بخش/ قسمت ................................
نام ............................. نام خانوادگی ....................................... شغل ......................................

■ نشانی دقیق پستی:
استان ............................... شهر ..................................................................................................................................... 
كد پستی .............................................................. صندوق پستی .......................................................................... 

تلفن ..................................... نمابر ............................................

بانكی                                                              حواله  نقدی/  فيش  طی  پمپ  نشريه  دريافت  جهت  اينجانب 
شماره .............................................................. مبلغ ....................................................... ريال را به حساب جام 
6905926/05 بانك ملت شعبه تبريز )كد 1342/5( در وجه شركت پمپيران واريز نمودم و 

ضمن ارسال اصل فيش مايل به دريافت 
 شماره های قبلی )لطفا مشخص نماييد(.......................................................................

 يك جلد ويژه نامه
 4 شماره بعدی، جمعا به تعداد .................................. جلد می باشم.

تاريخ                   امضاء
■ آدرس نشريه:

تبريز، قراملك، صندوق پستی 135- 51845 ، كد پستی 5193613111
شركت صنايع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشريه پمپ، فاكس مهندسی: 2888353

توجه:
ـ بهاء هر جلد نشريه پمپ 12000 

ريال می باشد.
ـ آيا مايل به اشتراک هستيد؟ 

  بلی     خير  
شماره   4 )برای  اشتراک  هزينه  ـ 

بعدی( 48000 ريال می باشد.
ـ جهت تمديد ارسال نشريه حتما 
قبال  )كه  را  خود  اشتراک  شماره 
ذكر  شده(  اعالم  نشريه  طرف  از 

نمائيد.

شماره اشتراک 
......................................
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