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◄مهندس بهروز جلیل پور
کارشناس آزمایشگاه

●سیرتکاملی نیروی شعاعی پروانه پمپ دو مکشه 
در حین راه اندازی در وضعیت فلکه بسته

)shut-off( 

  6   
چکيده●

ايفا● هسته●ای● نيروگاه●های● بويلر● آب● تغذيه● سيستم●های  در● را● مهمی● نقش● دو●مكشه● پمپ●های●

می●كنند.●نيروی●شعاعی●پروانه●در●پمپ●در●حين●راه●اندازی●در●وضعيت●فلكه●بسته●به●شدت●متغير●

است.●در●اين●مطالعه●فرايند●راه●اندازی●يك●پمپ●دومكشه●ی●بزرگ●با●استفاده●از●CFD●بررسی●

شده●است.●در●حين●آزمايش،●سرعت●پروانه●از●صفر●تا●سرعت●كاری●در●1.0●ثانيه●افزايش●می●يابد●

و●سپس●در●سرعت●كاری●نگه●داشته●می●شود.●نتايج●نشان●می●دهند●كه●افزايش●نيروی●شعاعی●در●

پس●تاخير●افزايش●سرعت●پروانه●است.●در●0.4t0-0●،●نيروی●شعاعی●اندك●است●)●و●نزديك●به●

صفر●(●.●در●1.4t0-0.4،●نيروی●شعاعی●به●سرعت●افزايش●می●يابد.●پس●از●1.4t0●،●ميانگين●نيروی●

شعاعی●تثبيت●می●شود●و●به●حداكثر●خود●می●رسد●)55619N(.●حداكثر●نيروی●شعاعی●مشاهده●

برابر●نيروی●شعاعی●تحت●شرايط●كاری●است.●نيروی●شعاعی● شده●در●حين●راه●اندازی●تقريبا●نه●

نقاط●برجسته●ی●اين●مقاله●:●

به●دست● دو●مکشه● پمپ● برای● را● راه●اندازی● فرايند● در● گذرا● نيروی●شعاعی● ويژگی●های●
می●آورد.●

جهت●كلی●نيروی●شعاعی●در●حين●فرايند●راه●اندازی●نيز●تاييد●می●شود.
فرمولی●برای●محاسبه●ی●نيروی●شعاعی●گذرا●در●حين●فرايند●راه●اندازی●استفاده●و●ارائه●

شده●است.
رابطه●ی●بين●تغييرات●نيروی●شعاعی●و●ايجاد●گرداب●محوری●در●كانال●پره●در●حين●فرايند●

راه●اندازی●برقرار●شده●است.●مکانيسم●تکامل●نيروی●شعاعی●نشان●داده●شده●است.
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كلی●در●حين●راه●اندازی●در●25●درجه●از●زبانه●ی●حلزونی1●قرار●دارد.●ما●يك●فرمول●نيروی●

شعاعی●گذرا●برای●ارزيابی●تغييرات●در●نيروی●شعاعی●در●حين●راه●اندازی●ارائه●می●دهيم.●

توزيع●خط●جريان●در●گلوگاه●های●پروانه●و●پروفيل●فشار●خروجی●پروانه●كه●در●طول●زمان●

تغيير●می●كند●بدست●آمده●اند.●رابطه●ی●بين●تكامل●نيروی●شعاعی●و●تغييرات●ساختار●گردابه●

محوری●به●مارپيچ●تحليل●می●شود.●مكانيسم●تغيير●نيروی●شعاعی●نشان●داده●می●شود.●اين●

تحقيق●مبنايی●علمی●برای●كنترل●راه●اندازی●در●پمپ●های●دومكشه●بزرگ●ارائه●می●كند.

كلمات●كليدی●:●راه●اندازی●–●افزايش●سرعت●پروانه●–●نيروی●شعاعی●–●پمپ●دو●مكشه

1-●مقدمه●

آنها● نگهداری● و● داشته● اندك● محوری● نيروی● و● باال● دبی● دومكشه● پمپ●های● كه● آنجا● از●

)كه●خنك● بويلر● آب● تغذيه● اصلی● در●سيستم●های● گسترده● طور● به● آنها● از● است،● آسان●

شدن●ژنراتور●بخار●و●كاركرد●مداوم●نيروگاه●هسته●ای●را●تضمين●می●كند●(●استفاده●می●شود.●

عمليات●گذرا●به●خاطر●شروع●و●توقف●پمپ●ها●،●افزايش●و●كاهش●نرخ●های●جريان●و●قطع●

برق●در●موتورهای●پمپ●رايج●هستند.●راه●اندازی●فرايندی●ضروری●برای●حركت●از●حالت●

ساكن●به●كاركرد●نرمال●پمپ●است.●برای●جلوگيری●از●افزايش●توان●مصرفی●بيش●از●حد،●

پمپ●های●گريز●از●مركز●اغلب●در●وضعيت●فلكه●بسته●راه●اندازی●می●شوند.●●در●حين●فرايند●

راه●اندازی●سرعت●پروانه●از●صفر●افزوده●می●شود●و●به●سرعت●كاری●می●رسد●و●سپس●در●

سرعت●كاری●نگه●داشته●می●گردد.●از●اين●رو●نيروی●شعاعی●پروانه●به●شدت●تغييرپذير●است.●

نيروی●شعاعی●نقش●مهم●در●آسيب●ناشی●از●خستگی●محور●پمپ●و●يا●مشكالت●آب●بندی●

رينگ●سايشی●دارد.

برای●اندازه●گيری●نيروی●شعاعی●از●دو●روش●استفاده●كرده●ايم●:●1(●مستقيم●و●2(●غيرمستقيم.●

روش●مستقيم●،●نيروی●شعاعی●را●با●اندازه●گيری●نيروهای●محور●يا●ياتاقان●تعيين●می●كند.●

اما●مستلزم●دستگاه●كمكی●خاص●و●فضای● اعتماد●است● اين●روش●ساده●،●دقيق●و●قابل●

كاری●باز●و●بزرگ●در●اطراف●پمپ●می●باشد.●به●همين●صورت●،●روش●غيرمستقيم●نيروی●

شعاعی●را●با●اندازه●گيری●توزيع●فشار●پيرامون●پروانه●تعيين●می●كند.●متعاقبا●نيروی●شعاعی●

با●انتگرالگيری●از●مقادير●فشار●اندازه●گيری●شده●تعيين●می●شود.●اين●روش●مستلزم●سوراخ●

كردن●حلزونی●و●آماده●كردن●آن●جهت●نصب●تجهيزات●اندازه●گيری●است●كه●به●نوبه●ی●خود●

1- Cut water
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بر●ميدان●جريان●در●حلزونی●اثر●می●گذارد.●عالوه●بر●اين●،●دقت●اندازه●گيری●اين●روش●در●شرايطی●كه●

دبی●پايين●است●محدود●می●باشد.●تاكنون،●اكثرآزمايش●های●نيروی●شعاعی●در●شرايط●سرعت●ثابت●

انجام●شده●اند.●محققان●قبال●نشان●داده●اند●كه●برای●تمامی●دبی●ها●تحت●شرايطی●كه●سرعت●ثابت●

است●نيروی●شعاعی●بيشينه●در●حالت●فلكه●بسته●رخ●می●دهد.●توزيع●فشار●غيريكنواخت●پيرامون●

دهانه●ی●پروانه●در●حلزونی●منجر●به●نيروی●شعاعی●می●شود.●برای●پروانه●ای●كه●از●صفر●به●سرعت●

كاری●اش●شتاب●می●گيرد●تغييرات●نيروی●شعاعی●نامشخص●است.●

محدوديت●های●آزمايشی●مانع●تعيين●مكانيسم●تغييرات●نيروی●شعاعی●می●شوند.●هرچند●اين●مكانيسم●

را●می●توان●از●طريق●شبيه●سازی●عددی●سه●بعدی●تعيين●نمود.●چندين●تحليل●كه●قبال●با●استفاده●از●

ديناميك●سياالت●محاسباتی●نيروی●شعاعی●را●بررسی●كرده●اند.●اكثر●اين●تحليل●های●قبلی،●با●محدوديت●

وضعيت●سرعت●ثابت●پروانه●مواجه●بودند.●در●حين●راه●اندازی●سرعت●پروانه●ثابت●نيست●و●شبيه●سازی●

عددی●بايد●اين●پديده●را●ايجاد●كند.●و●محققان●با●استفاده●از●شبيه●سازی●عددی●برای●محاسبه●ی●سرعت●

پره●تاييد●كردند●كه●●روش●sliding mesh●در●مقايسه●با●روش●dynamic mesh●می●تواند●نتايج●

دقيق●تــری●را●حاصل●كند●و●كارايی●بيشتــری●دارد.●روش●sliding mesh●اكنون●به●طور●گسترده●

برای●توصيف●حركت●پروانه●استفاده●می●شود.●گرچه●در●آغاز●حركت●سرعت●گرفته●شده●حالت●جريان●

آرام●در●ميدان●جريان●وجود●دارد●اما●انتخاب●مدل●متالطم●يا●آرام●)●با●در●نظر●گرفتن●تداوم●●محاسبه●ی●

●، رينولدز● ،عدد● برای●پمپ●ها● استوار●است.● گذرا(●معموال●بر●اساس●عدد●رينولدز●حالت●استاتيك●

وقتی●پروانه●در●مقدار●كاری●كار●می●كند●بزرگ●است.●بدين●ترتيب●محققان●اغلب●از●مدل●متالطم●

فلكه● وضعيت● در● سانتريفيوژ● های● پمپ● اندازی● راه● بررسی● به● كه● مطالعاتی● می●كنند.● استفاده●

بسته●با●استفاده●از●شبيه●سازی●عددی●می●پردازند●بر●ميدان●جريان●درونی●و●مشخصات●خارجی●

تغييرات●گذرا●متمركز●هستند.●Zhu●)2015(●نتيجه●گرفته●است●كه●نيروهای●شعاعی●به●تدريج●با●

سرعت●های●پروانه●افزايش●می●يابند●هرچند●كه●توصيفی●از●اين●پديده●ارائه●نكرده●است.

بر●اساس●تعداد●زيادی●از●نتايج●آزمايشی●استپانوف●)1957(●فرمولی●تجربی●استخراج●نمود●كه●

نيروهای●شعاعی●را●در●وضعيت●های●سرعت●كاری●تخمين●می●زد.●هرچند●اين●فرمول●برای●تعيين●

تغييرات●نيروی●شعاعی●مرتبط●با●افزايش●سرعت●های●پروانه●در●حين●راه●اندازی●ناكافی●است.

و● ●) شعاعی● نيروی● تكامل● ●( زمان● طول● در● گذرا● شعاعی● نيروی● تغييرات● دقيق● توصيف● برای●

شناسايی●مكانيسمی●كه●در●پس●تغييرات●موقتی●است●)●مكانيسم●تكامل●نيروی●شعاعی●(●،●اين●

مطالعه●به●بررسی●فرايند●راه●اندازی●پمپ●سانتريفيوژی●دومكشه●در●وضعيت●فلكه●بسته●با●استفاده●

از●CFD●پرداخته●است.
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2-●پمپ●مورد●مطالعه●و●روش●های●تحليل●عددی●

2-1-●پمپ●مورد●مطالعه

پمپ●مورد●بررسی●در●اين●مطالعه●يك●پمپ●سانتريفيوژی●دومكشه●بزرگ●است.●پارامترهای●پمپ●

؛● ●Do=900mm پمپ● قطر●خروجی● ؛● ●Di=1000mm پمپ● ورودی● قطر● ●: است● بدين●شرح●

قطر●پروانه●D2=1155mm●؛●تعداد●پره●ها●●Z=6؛●سرعت●كاری●nd=590r/min؛●دبی●كاری●

Qn=3.75m3/s؛●هد●كاری●Hn=53.2m؛●سرعت●ويژه●ns=150●و●عرض●خروجی●متقارن●پروانه●

●b2=240mm.

برای●شبيه●سازی●CFD●،●دامنه●ی●محاسباتی●عبارت●است●از●محفظه●مكش●نيمه●حلزونی●پمپ،●

پروانه●،●حفره●و●حلزونی.●شكل●1●مدل●هندسه●ی●سه●بعدی●هر●يك●از●قطعات●را●نشان●می●دهد.

2-2-●مدل●آشفتگی●و●شبکه●بندی

با●توجه●به●محاسبه●ی●گذرا●،يك●مدل●آشفتگی●را●بر●اساس●عدد●رينولدز●هنگامی●كه●سرعت●پروانه●

به●سرعت●كاری●می●رسد●انتخاب●نموده●ايم.●مدل●RNG k-εبرای●نرخ●تغييرشكل●●باال●و●شرايط●

انحنای●خط●جريان●مزيت●دارد.●بدين●ترتيب●از●آن●در●اين●مطالعه●برای●شبيه●سازی●جريان●گذرا●

در●پمپ●استفاده●نموده●ايم.●در●حين●راه●اندازی●باالترين●سرعت●پروانه●سرعت●كاری●است.●از●اين●

رو●آزمايش●استقالل●شبكه●را●در●وضعيت●فلكه●بسته●با●سرعت●كاری●انجام●داده●ايم.●عالوه●بر●اين●

در●مرحله●ی●شتاب●اوليه●سرعت●پروانه●و●فاصله●ی●ديوار +y●بی●بُعد●استفاده●شده●در●شبيه●سازی●

CFD●كوچك●می●باشند.●برای●اين●مطالعه●،●عمليات●ديواره●ی●تقويت●شده●را●انتخاب●كرده●ايم●چرا●

كه●راه●حل●های●هماهنگی●را●برایy+ <30 ارائه●می●كند.●●●●●●

با●توجه●به●پيچيدگی●هندسه●ی●پمپ●،●يك●شبكه●ی●چهارضلعی●بدون●ساختار●را●استفاده●كرده●ايم.●

تعداد●عناصر●شبكه●كه●نشان●دهنده●ی●محفظه●مكش●،●پروانه●،●حفره●و●حلزونی●است●به●ترتيب●

عبارت●است●از●523●،●700●،●623●،●620●،●108●،●266●،●423●و●520●.●شكل●2●شبكه●ی●نهايی●

را●كه●برای●دامنه●ی●محاسباتی●توليد●شده●نشان●می●دهد.●در●مناطق●گراديان●فشار●باال●نظير●دهانه،●

شبكه●بندی●اصالح●می●شود.
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2-3-شرايط●مرزی●و●تنظيمات●حل●گر●

در●حالت●فلكه●بسته،●هيچ●جريان●سيالی●در●ورود●و●خروج●به●دامنه●محاسباتی●وجود●ندارد.●از●اين●رو●ورودی●

محفظه●مكش●و●خروجی●حلزونی●به●عنوان●ديواره●تعريف●شده●اند.●تمامی●سطوح●مرزی●جامد●نيز●به●عنوان●

با●منطقه●ی●پروانه●به●عنوان●ديواره●و●سرعت● ديواره●تعريف●شده●اند.●به●ويژه●سطوح●مرزی●جامد●مرتبط●

اينكه●از●تخمين●دقيق●نيروی●شعاعی●●مطمئن● چرخش●آنها●به●مانند●سرعت●دورانی●پروانه●است.●برای●

دورانی● سرعت● دارای● كه● شده●اند● تعريف● چرخنده● ديوارهای● عنوان● به● ●shroud بيرونی● سطوح● شويم●

هماهنگ●با●منطقه●ی●پروانه●می●باشد.●سطوح●ارتباطی●بين●دو●قطعه●ی●مجاور●از●طريق●مرز●رابط●متصل●

شده●اند.●همبستگی●پروانه●با●استفاده●از●روش●sliding mesh●تعريف●می●شود●كه●سرعت●های●دورانی●آنها●

با●منحنی●تعيين●شده●است.●در●اين●مطالعه●ســرعت●دورانی●●به●صورت●خطی●از●صفر●به●ســرعت●كاری●

●r/min 590در●يك●ثانيه●افزايش●می●يابد.●پس●از●1.0●ثانيه●سرعت●پروانه●ثابت●خواهد●بود.
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انتخاب● زمان● از● مستقل● عبارت● برای● انتگرالی● عنوان●شكل● به● را● دو● درجه● فرمول●ضمنی● يك●

نموده●ايم.●كوپلينگ●فشار●–●سرعت●با●استفاه●از●الگوريتم●SIMPLEC●محاسبه●می●شود.●برای●

گسسته●سازی●ترم●جابجايی●روش●های●رو●به●باد2●درجه●دوم●و●تفاضل●مركزی●اعمال●شده●است.●

زمان●محاسبات●0.0002825●●ثانيه●وضع●شده●است●كه●برابر●است●با●زمانی●كه●برای●چرخش●1●

درجه●ای●پروانه●در●سرعت●كاری●خود●نياز●دارد.●حداكثر●تعداد●تكرار●در●هر●مرحله●زمانی●روی●60●

تنظيم●شده●است.●برای●تسريع●همگرايی●،●عامل●ريلكسيشن●فشار●به●0.5●تنظيم●شده●است.●در●

آخر●اينكه●باقيمانده●ها●روی●1.0e-4●تنظيم●شده●اند.●در●حين●محاسبات●ها●نيروهای●شعاعی●در●

جهات●x●و●y●تحت●پايش●هستند●●و●در●هر●مرحله●ی●زمانی●ثبت●می●گردند.

شكل●3●جهت●و●زوايه●ی●محيطی●را●تعريف●می●كند●و●نشان●می●دهد.●محور●x●نشان●دهنده●ی●

جهت●افقی●است●؛●مقدار●x●مثبت●نشان●دهنده●ی●جهت●رو●به●سمت●دهانه●ی●پمپ●است●در●حاليكه●

مقدار●x●منفی●نشان●دهنده●ی●حركت●به●سمت●خروجی●پمپ●است.●محور●y●نشان●دهنده●ی●جهت●

عمودی●است●؛●مقدار●y●مثبت●نشان●دهنده●ی●حركت●به●سمت●باالی●پمپ●است●در●حاليكه●مقدار●

y●منفی●نشان●دهنده●ی●حركت●به●سمت●پايين●پمپ●می●باشد.●همين●روابط●در●طرف●های●كوپل●

و●آزاد●پمپ●كاربرد●دارند.●زبانه●ی●حلزونی●در●ربع●سوم●كه●خط●اشعه●اش●با●زاويه●ی●محور●x●كه●

تقريبا●255●درجه●است●قرار●دارد.

2- upwind
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3-●نتايج●و●بحث●و●بررسی●

به●ياد●داريد●كه●هدف●از●اين●مقاله●دو●چيز●بود:●توصيف●مناسب●تغييرات●نيروی●شعاعی●گذرا●در●طول●

زمان●)●تكامل●نيروی●شعاعی●(●و●شناسايی●مكانيسمی●كه●در●پس●تغييرات●موقتی●قرار●دارد●)●مكانيسم●

تغيرپذيری●تكامل●نيروی●شعاعی●(.●در●اين●بخش●نتايج●مرتبط●با●اين●دو●هدف●را●ارائه●می●كنيم.●

3-1-●تکامل●نيروی●شعاعی●

3-1-1-●مقايسه●ی●نتايج●آزمايشگاهی●و●شبيه●سازی●شده●●

شكل●4●منحنی●هد●گذرای●پمپ●كه●با●استفاده●از●شبيه●سازی●عددی●تخمين●زده●شده●و●در●حين●آزمايش●

اندازه●گرفته●شده●اند●را●نشان●می●دهد.●نتايج●اندازه●گيری●شده●با●استفاده●از●سنسورهای●فشار●استاتيك●كه●

روی●ورودی●و●خروجی●پمپ●قرار●دارند●به●دست●آمد.●عدم●قطعيت●در●نتايج●به●دست●آمده●كمتر●از●يك●

درصد●بود.●

وقتی●سرعت●پروانه●افزايش●می●يابد●،●ظرفيت●كار●آن●نيز●افزايش●می●يابد.●در●اين●حين●،●هد●پمپ●به●سرعت●

افزايش●می●يابد.●با●اين●وجود●دامنه●و●روند●تغييرات●بين●شبيه●سازی●عددی●و●نتايج●آزمايشگاهی●يكسان●

است.●اين●شباهت●ها●بيانگر●اين●است●كه●يك●مدل●عددی●معقول●است.

●

3-1-2-●نيروی●شعاعی●در●طول●زمان●

برای●توصيف●دقيق●تر●حركت●پروانه●شكل●5●رابطه●ی●بين●تعداد●دورهای●پروانه●و●زمان●را●نشان●می●دهد.●

●1.0 t0●پروانه●از●حالت●استاتيك●با●شتاب●زوايه●ای●ثابت●سرعت●می●گيرد.●وقتی●پروانه●به●سرعت●كاری●اش●در
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می●رسد●،●پروانه●4.91●دورش●را●تمام●كرده●است.●پس●از●t0 1.0●سرعت●پروانه●ثابت●می●ماند●و●

پروانه●تقريبا●5●دور●را●در●0.5●ثانيه●تمام●می●كند.●در●حين●فرايند●راه●اندازی●پروانه●در●1.5●ثانيه●

5●دور●را●تمام●می●كند.

بيرونی● سطوح● و● پروانه● درونی● سطوح● بر● كه● نيروهايی● مجموع● از● است● عبارت● شعاعی● نيروی●

shroud●وارد●می●آيند●و●شامل●ترم●های●لزجت●و●فشار●می●شود.●شكل●6●دامنه●ی●تغييرات●نيروی●

شعاعی●در●طول●زمان●را●نشان●می●دهد.●در●t0 0.4-0●،●نيروی●شعاعی●اندك●است●)●تقريبا●صفر●(●.●

درt0 0.4●●نيروی●شعاعی●ظاهر●می●شود●و●درt0 0.6 ●نيروی●شعاعی●به●سرعت●افزايش●می●يابد.●

وقتی●سرعت●پروانه●●به●سرعت●كاری●اش●می●رسد)درt0 1.0●(●نيروی●شعاعی●افزايش●می●يابد.●

پس●از●●t0 1.4ميانگين●نيروی●شعاعی●تثبيت●می●شود●و●به●مقدار●بيشينه●ی● 55169N●●می●رسد.

اين●تغييرات●در●دامنه●ی●نيروی●شعاعی●در●سه●مرحله●توصيف●می●شود●:●

1(●در●t0 0.4-0،●سرعت●پروانه●از●0●به●0.4nd●می●رسد●و●نيروی●شعاعی●نزديك●صفر●می●شود●

2(●در●t0 1.4-0.4،●سرعت●پروانه●از●nd 0.4●به●nd 1.0●شتاب●می●گيرد●و●به●سرعت●كاری●اش●

می●رسد،●پروانه●تقريبا●4●دور●را●كامل●می●كند●و●نيروی●شعاعی●به●سرعت●افزايش●می●يابد●؛

3(●در●t0 1.5-1.4،●پروانه●تقريبا●به●چرخش●در●زمان●ادامه●می●دهد●و●نيروی●ميانگين●تثبيت●

می●شود●اما●با●نوسان●زياد.

نشان● پراكنده● نقاط● می●دهد.● نشان● را● راه●اندازی● حين● در● شعاعی● نيروی● بردار● تكامل● ●7 شكل●

دهنده●ی●مختصات●بردار●هستند●و●رنگ●ها●نشان●دهنده●ی●زمان.●نيروی●شعاعی●در●ربع●سوم●بين●

205●تا●255●درجه●در●جهت●محور●x●مثبت●قرار●دارد.●جهت●اصلی●زاويه●230●درجه●است●كه●به●

زاويه●ی●زبانه●ی●حلزونی●نزديك●است.●در●حين●راه●اندازی●،جهت●كلی●نيروی●شعاعی●نزديك●است●

به●خط●شعاعی●كه●در●25●درجه●از●زبانه●ی●حلزونی●در●امتداد●جهت●محيطی●قرار●دارد.

نيروی●شعاعی●پارامتر●مهمی●است●كه●تغيير●شكل●محور●پمپ●را●تعيين●می●كند.●تنش●محور●پمپ●

نشان●دهنده●ی●تغيير●در●نيروی●شعاعی●است.●شكل●8●بردار●نوسان●محور●آزمايشی●را●برای●انتهای●

الزاويه●ی● اندازی●نشان●می●دهد.●نوسان●محور●پمپ●در●جهات●قائم● طرف●آزاد●پمپ●در●حين●راه●

افقی●و●عمودی●با●استفاده●از●چهار●ترنسدوسر●جريان●گردابی●كه●در●طرف●های●كوپل●و●آزاد●پمپ●

قرار●دارند●اندازه●گيری●می●شوند.●در●مقايسه●با●نتايج●بردار●نيروی●شعاعی●كه●قبال●در●شكل●7●ارائه●

شدند،●توزيع●بردار●نوسان●محور●نشان●دهنده●ی●شباهت●هايی●است.●هر●دوی●آنها●در●ربع●سوم●قرار●

دارند●و●روند●تغييرات●های●مشابه●دارند.●اين●شباهت●ها●نشان●دهنده●ی●اين●است●كه●محاسبه●ای●

كه●تكامل●نيروی●شعاعی●را●توصيف●می●كند●معقول●است.●
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اين●شباهت●ها●نيز●در●ساير●تحقيقات●بيان●شده●اند.●برای●نمونه●شكل●9●نيروی●شعاعی●و●اجزای●آن●

●)0-0.4 t0(●گزارش●داده●نشان●می●دهد.●در●)2015(●Zhu●را●در●0.5●ثانيه●ی●راه●اندازی●،●آنگونه●كه

t<0.2s●،●نيروی●شعاعی●به●صفر●نزديك●می●شود●؛●اين●يافته●با●نتايج●اين●مطالعه●برای●مرحله●ی●

اوليه●ی●راه●اندازی●هماهنگ●است.●

●

3-1-3-●دامنه●ی●نيروی●شعاعی●

برای●تخمين●نيروی●شعاعی●تحت●شرايط●سرعت●كاری●اش،●استپانوف●)●1957●(●فرمولی●تجربی●

بر●اساس●تعداد●زيادی●نتايج●آزمايشی●به●شرح●زير●استخراج●نمود●:●

برای●پمپ●در●اين●مطالعه●،●نيروی●شعاعی●تحت●شرايط●سرعت●كاری●اش N 54251 است●كه●با●

●●55169●N● استفاده●از●معادله●ی●1●محاسبه●شده●،●اندكی●پايين●تر●از●مقدار●نيروی●شعاعی●بيشينه

با●شبيه●سازی●محاسبه●شده●است.
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شبيه●سازی●عددی●دوم●با●احتساب●نيروی●شعاعی●پمپ●تحت●شرايط●سرعت●دورانی●و●دبی●كاری●اش●

انجام●شد.●نيروی●شعاعی●تخمين●زده●شده●ی 6092N●به●دست●آمد.●بدين●ترتيب●نيروی●شعاعی●

بيشينه●در●حين●راه●اندازی●تقريبا●نه●برابر●بيشتر●از●نيروی●شعاعی●تحت●شرايط●كاری●اش●شده●

است.●

3-1-4-●فرمول●نيروی●شعاعی●گذرای●جديد●

فرمول●استپانوف●كه●قبال●ارائه●شد●را●می●توان●تنها●برای●محاسبه●ی●نيروی●شعاعی●در●موقعيت●فلكه●

بسته●تحت●شرايط●سرعت●كاری●اش●استفاده●نمود.●در●حين●راه●اندازی●اين●فرمول●برای●توصيف●

تغييرات●نيروی●شعاعی●با●افزايش●سرعت●های●پروانه●ناكافی●است.●بر●اساس●سه●مرحله●تغييرات●

نيروی●شعاعی●كه●در●اين●مطالعه●شناسايی●شدند●،●فرمول●نيروی●شعاعی●گذرای●جديدی●به●شرح●

زير●ارائه●می●شود●:●

●كه●در●آن●،●FR●نيروی●شعاعی●است●كه●با●استفاده●از●معادله●ی●1●در●موقعيت●فلكه●بسته●محاسبه●

شده●است.●

شكل●10●منحنی●رگرسيون●بدست●آمده●از●معادله●ی●2،●هماهنگ●با●سه●مرحله●تغييرات●نيروی●

اين● استپانوف،● فرمول● خالف● بر● می●دهد.● نشان● را● شد● توصيف● ●-2-1-3 بخش● در● كه● شعاعی●

فرمول●نيروی●شعاعی●گذرای●جديد●را●می●توان●برای●توصيف●تغييرات●نيروی●شعاعی●با●افزايش●

سرعت●های●پروانه●استفاده●نمود.
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3-2-●مکانيسم●تکامل●نيروی●شعاعی

3-2-1-●تکامل●ميدان●جريان●در●پروانه

برای●درك●تكامل●نيروی●شعاعی●از●منظر●جريان●داخلی●،●شكل●)a-f ( 11●تكامل●ميدان●جريان●در●پروانه●

را●نشان●می●دهد.●شكل●)a( 11●خطوط●جريان●و●بردارها●را●در●ابتدای●فرايند●راه●اندازی●هنگامی●كه●سرعت●

دورانی●●تقريبا●0.01nd●است●نشان●می●دهد.●گردابه●های●محوری●–●مجموعه●های●مدور●خطوط●جريان●

كه●حلقه●ی●بسته●ای●را●نشان●می●دهند●كه●بردارش●موازی●با●جهت●محور●است●–●نيم●نخست●هر●كانال●

پره●را●اشغال●كرده●است.●ميدان●جريان●در●هر●كانال●پره●يكسان●است.●بدين●ترتيب●تاثير●بر●روی●پروانه●

افزايش●می●يابد●،●شكل● تقارن●محوری●است●و●نيروی●شعاعی●كل●به●صفر●می●رسد.●وقتی●سرعت●پروانه●

جريان●شروع●به●تغيير●می●كند.●شكل●)b( 11 ●نشان●می●دهد●كه●وقتی●سرعت●پروانه●به●0.25nd●می●رسد،●

بردارهای●محوری●به●دهانه●ی●خروجی●توسعه●می●يابند●)●مركز●بردار●نزديك●دهانه●ی●خروجی●است●(●و●

كل●كانال●پره●را●اشغال●می●كنند.●ميدان●جريان●بار●ديگر●در●كانال●پره●يكسان●است●و●بدين●ترتيب●نيروی●

شعاعی●كل●كوچك●باقی●می●ماند.

با●شتاب●مداوم●پروانه●،●سرعت●محيطی●به●مقدار●قابل●توجهی●افزايش●می●يابد●همانطور●كه●سرعت●نسبی●

در●دهانه●ی●خروجی●پروانه●افزايش●می●يابد.●در●اين●نقطه●جدايش●جريان●در●سمت●فشار●نزديك●خروجی●

پروانه،●گردش●خطوط●جريان●را●پراكنده●می●كند.●شكل●)c( 11●نشان●می●دهد●خطوط●جريان●نزديك●

دهانه●ی●خروجی●پروانه●چگونه●به●شكل●مارپيچی●تبديل●می●شوند.●شكل●)d( 11●نشان●می●دهد●وقتی●

سرعت●پروانه●به●0.98nd●می●رسد●،●خطوط●جريان●مارپيچی●ساختار●گردابه●آشفته●توليد●می●كنند●كه●

گرداب●مارپيچی●نام●دارد.●در●اين●نقطه●به●خاطر●اثرات●زبانه●ی●حلزونی،●تفاوت●های●ميدان●جريان●در●بين●

هر●يك●از●كانال●های●پره●و●نيروی●شعاعی●متعاقب●شروع●به●افزايش●می●كند.

پس●از● t0 1.0،●سرعت●دورانی●●پروانه●به● nd 0●می●رسد●و●سپس●ثابت●می●ماند.●كل●ميدان●جريان●در●پروانه●

در●طول●زمان●پروفايل●توزيع●مشابهی●را●نگه●می●دارد●؛●هرچند●همانطور●كه●در●شكل●)e-f ( 11●نشان●

داده●شده●جريان●در●هر●يك●از●كانال●های●پره●متفاوت●است●.●اينجا●هم●به●خاطر●اثرات●زبانه●ی●حلزونی،●

دامنه●و●نوسان●نيروی●شعاعی●به●طور●پيوسته●افزايش●می●يابد.

در● محوری● گرداب● ايجاد● از● ناشی● شعاعی● نيروی● در● تغييرات● می●گيريم● نتيجه● فوق● تحليل● اساس● بر●

كانال●های●پره●●است.●وقتی●گرداب●های●محوری●در●هر●كانال●پره●شكل●مشابه●دارند●نيروی●شعاعی●اندك●

خواهد●بود.●وقتی●گرداب●های●محوری●در●كانال●های●منتخب●گسترش●يابند●و●به●ويژه●وقتی●خطوط●جريان●

مارپيچی●گرداب●مارپيچی●توليد●كنند●،●نيروی●شعاعی●به●سرعت●افزايش●خواهد●يافت.
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شكل●)a-f( 12●تكامل●توزيع●فشار●در●كانال●های●پره●را●نشان●می●دهد.●برای●اينكه●يكنواخت●بودن●توزيع●

فشار●را●دقيق●تر●نشان●دهيم●،●در●هر●شكل●شرح●های●مختلفی●استفاده●شده●است.●در●راستای●يافته●هايی●

كه●در●بخش●قبل●گزارش●شدند●،●تقارن●محوری●فشار●در●كانال●های●پره●●نشان●دهنده●ی●تغييرات●در●ميدان●

جريان●است.●●تقارن●غيرمحوری●ميدان●جريان●به●نيروی●شعاعی●منجر●می●شود.
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3-2-2-●توزيع●فشار●استاتيک●در●دهانه●ی●خروجی●پروانه

نيروی●شعاعی●مستقيما●به●توزيع●فشار●استاتيك●پيرامون●پروانه●مرتبط●است●و●می●توان●آن●را●نيروی●خالصی●

در●نظر●گرفت●كه●توسط●فشار●استاتيك●دهانه●ی●خروجی●پروانه●تحميل●شده●است.●شكل●13●بخش●دهانه●ی●

بيرونی●پروانه●را●نشان●می●دهد●)●كه●با●خط●سبز●معلوم●است●(.●

رابطه●ی●بين●زاويه●ی●محيطی●و●موقعيت●حلزونی●در●شكل●3●نشان●داده●شده●است.●فشار●ايستای●دهانه●ی●

خروجی●پروانه●نشان●دهنده●ی●يكنواخت●بودن●نيروی●خالص●وارده●بر●پروانه●است.●شكل●14●فشار●ايستای●

دهانه●ی●خروجی●پروانه●در●طول●زمان●را●نشان●می●دهد●؛●جايی●كه●محور●افقی●زاويه●ی●محيطی●است●و●زبانه●

در●زاويه●ی●255●درجه●قرار●دارد.●●
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از●شكل●14●می●توان●ديد●كه●فشار●استاتيك●پيرامون●دهانه●ی●خروجی●پروانه●به●موازات●افزايش●

سرعت●پروانه●افزايش●می●يابد.●وقتی●به●سرعت●كاری●رسيده●شود●،●فشار●استاتيك●تثبيت●می●شود.●

در●اوايل●فرايند●راه●اندازی)t0 0.21(●●سرعت●پروانه●0.21nd●●است●و●توزيع●فشار●استـاتيك●بين●

0●تا●360●درجه●آشكارا●دوره●ای●است.●توزيع●فشار●هر●6●درجه●تكرار●می●شود●و●اين●با●پروانه●شش●

پره●هماهنگ●است.●در●t <0.6 t0،●توزيع●فشار●دهانه●ی●خروجی●پروانه●متقارن●محوری●است●و●

نيروی●شعاعی●اندك●است.●در● t0 0.62●سرعت●پروانه●به●●0.62nd●می●رسد●و●توزيع●فشار●بين●

100●تا●160●درجه●از●سيكل●60●درجه●شروع●به●تغيير●می●كند.●توزيع●فشار●ديگر●متقارن●محوری●

نيست●و●نيروی●شعاعی●شروع●به●افزايش●و●تغيير●جهت●می●كند.

پس●از●t0 1.0،●سرعت●پروانه●ثابت●باقی●می●ماند●و●دامنه●ی●فشار●بين●200●تا 255 درجه●نسبتا●

اندك●است.●توزيع●فشار●استاتيك●بين0●تا●360●درجه●ديگر●دوره●ای●نيست.●نيروی●شعاعی●بزرگ●

است●و●نوسانات●بزرگ●دارد●و●جهت●آن●بين●200●تا●255●درجه●است●)●به●خط●شعاعی●كه●در●25●

درجه●از●زبانه●ی●حلزونی●كه●در●امتداد●جهت●محيطی●قرار●دارد●اشاره●دارد(.●

  19   
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نتيجه●گيری●●●●●●

در●اين●مطالعه●فرايند●راه●اندازی●پمپ●سانتريفيوژی●دو●مكشه●در●وضعيت●فلكه●بسته●را●با●استفاده●

از●CFD●بررسی●نموديم.●تكامل●نيروی●شعاعی●كه●به●پروانه●وارد●شده●را●تحليل●نموديم.●نتيجه●

گيری●های●زير●به●دست●آمد●:●

• افزايش●نيروی●پروانه،●در●پس●تاخير●افزايش●سرعت●پروانه●است.●در●t0 0.4-0●نيروی●	

افزايش● سرعت● به● شعاعی● نيروی● ●،0.4-1.4 t0 در● می●شود.● نزديك● صفر● به● شعاعی●

می●يابد.●پس●از●t0 1.4،●نيروی●شعاعی●تثبيت●می●شود●و●به●بيشينه●ی●خود●برای●كل●

فرايند●می●رسد.●نيروی●شعاعی●بيشينه●در●حين●راه●اندازی●تقريبا●نه●برابر●نيروی●شعاعی●

  20   
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تحت●شرايط●كاری●اش●است.

• جهت●كلی●نيروی●شعاعی●در●حين●فرايند●راه●اندازی●نزديك●است●به●خط●شعاعی●كه●در●	

25●درجه●از●زبانه●ی●حلزونی●در●امتداد●جهت●محيطی●قرار●دارد.●

• بر●اساس●سه●مرحله●تكامل●نيروی●شعاعی●كه●در●اين●مطالعه●شناسايی●شد●يك●فرمول●	

نيروی●شعاعی●گذرا●را●برای●توصيف●دقيق●تغييرات●نيروی●شعاعی●با●تغييرات●سرعت●در●

حين●راه●اندازی●ارائه●كرديم.

• در●	 گردابه●محوری● ايجاد● و● اندازی● راه● در●حين● نيروی●شعاعی● تغييرات● بين● رابطه●ی●

كانال●های●پره●●برقرار●می●شود●و●مكانيسمی●كه●در●پس●تغييرات●نيروی●شعاعی●قرار●

دارد●آشكار●می●شود.●

افزايش●دانشی●كه●در●مورد●تغييرات●نيروی●شعاعی●گذرا● اين●مطالعه●به●مقدار●زيادی●موجب●

در●طول●زمان●داريم●و●مكانيسمی●كه●در●پس●تغييرات●موقتی●وجود●دارد●گرديد.●تحقيقات●آتی●

ساختار●پمپ●و●تغيير●شكل●آبندی●–●رينگ●را●در●نظر●خواهند●داشت●تا●شرايط●مرزی●وضعيت●

واقعی●را●بهتر●تخمين●بزنند.●محتويات●و●نتيجه●گيری●های●اين●مطالعه●می●تواند●منابعی●را●برای●

تخمين●نيروی●شعاعی●،●بهينه●سازی●طرح●و●كنترل●راه●اندازی●پمپ●فراهم●كند.

●

  21   
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چکیده :
ماشين●آالت●سنگينی●كه●شامل●حركات●رفت●و●برگشتی،●ضربه●ای●و●يا●دورانی●هستند،●نيازمند●
يک●تکيه●گاه●مقاوم●در●برابر●نيروهای●ديناميکی●و●ارتعاشات●ناشی●از●آن●می●باشند.●به●گونه●ای●
و● آن● تگيه●گاه● بر●دستگاه،● را● اثرات●مخربی● باشد،●می●تواند● از●حد● بيش● ارتعاشات● اين● اگر● كه●
حتی●اشخاصی●كه●در●اطراف●آن●مشغول●كار●هستند●وارد●نمايد.●مهندسان●زيادی●با●زمينه●های●
كاری●مختلف،●به●طراحی،●تحليل،●ساخت●و●تعمير●و●نگهداری●فوندانسيون●و●شاسی●اين●چنين●
و● شاسی● نيازمند● كه● هستند● دواری● ماشين●های● جمله● از● پمپ●ها● می●پردازند.● دستگاه●هايی●
آنها● و●تحليل●شاسی●در● بنابراين●طراحی● بهينه●می●باشند.● برای●عملکرد● فوندانسيون●مناسب●
حائز●اهميت●می●باشد.●در●اين●پژوهش●به●بررسی●تمام●نيروهای●مؤثر●در●طراحی●شاسی●پرداخته●
شده●و●در●نهايت●شبيه●سازی●و●تحليل●تنش●ها●توسط●نرم●افزارهای●CATIA●و●ANSYS●بر●روی●

شاسی●پمپ●دو●مکشه●عمودی●انجام●گرفته●و●نتايج●حاصل●گزارش●گرديده●است.

◄مهندس آیسان جمال کیا
کارشناس طراحی هیدرولیکی

تحلیل استاتیکی و دینامیکی 
شاسی پمپ



سال 32
پاییز و زمستان
1395

  24   

1-●ماشين●های●دوار

اين●دسته●از●ماشين●ها●شامل●توربين●بادی،●توربين●بخار،●پمپ،●كمپرسور،●فن●و●...●می●باشند؛●كه●با●

حركت●دورانی●پروانه●و●يا●روتور●شناخته●می●شوند.●تمامی●ماشين●های●دوار●دارای●ارتعاش●هستند،●چرا●

كه●خروج●از●مركزيت●جرم●نسبت●به●مركز●دوران،●باعث●ايجاد●نيروی●آنباالنسی●می●گردد.●اين●نيروی●

ديناميكی●تابع●جرم،●سرعت●دوران●و●لنگی●مجموعه●دوار●می●باشد.●لنگی●در●حين●ساخت●بايد●حداقل●

گردد●تا●ماشين●به●خوبی●باالنس●شود●و●دچار●سايش●و●خوردگی●نگردد.●بنابراين●هرگونه●تغيير●در●

همراستايی،●كار●در●محدوده●رزونانس،●خرابی●پره●ها●و●در●حالت●كلی●هرگونه●شرايط●نامطلوبی●كه●

باعث●كاركرد●معيوب●ماشين●گردد،●تا●حد●زيادی●می●تواند●ارتعاشات●و●نيروهای●اعمالی●از●روتور●به●

ياتاقان●ها●را●افزايش●دهد.

2-●معيارهای●طراحی

معيار●اصلی●در●طراحی●شاسی●مشخص●نمودن●نيروهای●وارد●شده●بر●آن●می●باشد.●اين●نيروها●شامل●

نيروهای●استاتيكی●و●ديناميكی●می●باشد.●نيروهای●استاتيكی●به●طور●بنيادی●تابع●وزن●ماشين●و●تمام●

تجهيزات●فرعی●آن●می●باشد.●نيروهای●ديناميكی●كه●در●صورت●كاركرد●ماشين●بوجود●می●آيند،●ناشی●

از●آنباالنسی●يا●اينرسی●اجزای●متحرك●و●يا●هردوی●آنها●می●باشد.●همچنين●برای●برخی●از●ماشين●ها●

نيروهای●حاصل●از●جريان●سيال●و●يا●گاز●نيز●در●مجموعه●نيروهای●ديناميكی●قرار●می●گيرد.●اندازه●

نيروهای●ديناميكی●اساساً●به●سرعت●دورانی●ماشين،●نوع،●اندازه،●وزن●و●همچنين●چيدمان●قطعات●دوار●

در●داخل●محفظه●بستگی●دارد.

3-●●نيروهای●استاتيکی●●

3-1-●نيروهای●مرده

مهمترين●وظيفه●شاسی●مقاومت●در●مقابل●نيروهای●گرانشی●مربوط●به●وزن●ماشين●و●قطعات●آن،●

و● ماشين● تكيه●گاه● به● وزن● نيروهای● توزيع● نحوه● و●وزن●خود●شاسی●می●باشد.● و●شير● لوله●ها● وزن●

انعطاف●پذيری●شاسی●بستگی●دارد.●از●آنجايی●كه●تكيه●گاه●های●متعددی●وجود●دارد،●توزيع●نيرو●نامعين●

استاتيكی●می●باشد.●
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3-2- نيروهای زنده

نيروهای●زنده●ناشی●از●كار●اشخاص،●ابزار،●تجهيزات●و●مواد●تعمير●و●نگهداری●از●سازه●می●باشد.●نيروهای●زنده●

لحاظ●شده●در●طراحی●بايد●حداكثر●مقدار●نيروهای●پيش●بينی●شده●در●عمر●كاركرد●ماشين●را●داشته●باشد.●

كه●معموالً●بين●)2.9kPa(lb.F/ft2 60●برای●شخص●و●)lb.F/ft2)7.2kPa 150●●برای●مواد●و●تجهيزات●

نگهداری، متغير●می●باشد.

3-3-●نيروی●باد

نيروهای●ناشی●از●باد●بر●روی●سطح●ماشين●و●قطعات●آن●و●همچنين●شاسی●وابسته●به●سرعت●باد●در●محل●

نصب●دستگاه●می●باشد●و●به●طور●معمول●با●توجه●به●كد●و●استانداردهای●محلی●حاكم●محاسبه●می●گردد.●اكثر●

طراحان●برای●محاسبه●نيروی●باد●در●طراحی●شاسی●از●استاندارد●ASCE 7●استفاده●می●كنند.●روش●تحليلی●

ASCE 7●فشار●و●نيروی●باد●به●كار●برده●شده●در●طراحی●سيستم●های●مقاوم●در●برابر●نيروی●باد●و●لنگرگاه●

اجزای●ماشين●را●فراهم●می●نمايد.●اكثر●سيستم●های●سازه●ای●در●گير●با●ماشين●و●فونداسيون●نسبتاً●صلب●هستند●

)فركانس●طبيعی●آن●در●راستای●عرضی●بيشتر●از●Hz 1 (. در●نتيجه●اين●سازه●ها●در●مقابل●باد●صلب●عمل●

كرده●و●محاسبات●ساده●می●گردد.●حال●در●صورتی●كه●ماشين●بر●روی●تكيه●گاه●منعطفی●قرار●گيرد●و●در●معرض●

وزش●باد●باشد،●فرض●صلب●بودن●منطقی●نيست●و●نيازمند●محاسبات●پيچيده●تری●می●باشد●كه●در●استاندارد●

ASCE 7●برای●سازه●های●منعطف●توصيف●گرديده●است.

3-4-●نيروی●زلزله

 نيروی●زلزله●بايد●در●تحليل●ماشين●هايی●كه●در●مناطق●زلزله●خيز●نصب●می●گردند،●لحاظ●گردد.●قبل●از●سال●

●،UBC●2000●نيروهای●زلزله●با●توجه●به●يكی●از●روش●های●ارائه●شده●در●كدهای●منطقه●ای●ساختمان●)مانند

SBC و NBC●(●و●استانداردهايی●نظير●ASCE 7 و SEAOC Blue Book●تعيين●می●گرديد.

نشريه●IBC 2000●امكان●جايگزين●كردن●كدهای●سابق●با●كدهايی●كه●به●صورت●ملی●كاربرد●گسترده●ای●دارد●

را●فراهم●می●كند.●ملزومات●نيروی●زلزله●در●IBC 2000 و ASCE 7-98●الزاماً●يكسان●می●باشد●كه●هر●دو●بر●

پايه●شرايط●)NEHRP )FEMA 302 1997●می●باشند.●نشريه●IBC●و●مراجع●آن●شامل●شرايط●طراحی●

برای●اجزای●غير●سازه●ای●)از●جمله●ماشين●های●ديناميكی(●در●مقابل●نيروهای●زلزله●می●باشد.

3-5-●نيروهای●استاتيکی●كاركرد

نيروهای●استاتيكی●كاركرد،●شامل●وزن●گاز●و●يا●سيال●داخل●اجزای●ماشين●در●طول●كاركرد●عادی●خود،گشتاور●

نامی●اعمالی●از●موتور●به●ماشين●و●همچنين●نيروهای●ناشی●از●انبساط●گرمايی●قطعات●ماشين●و●لوله●های●متصل●

به●آن●می●باشد.

گشتاور●نامی●)گشتاور●محرك(●معموال●به●عنوان●نيروی●استاتيكی●حول●مركز●محور●ماشين●بر●شاسی●وارد●



سال 32
پاییز و زمستان
1395

  26   

می●گردد،●كه●مقدار●آن●به●شكل●زير●قابل●محاسبه●می●باشد:

S
no

)9550()P (T ]N.m[
ω

=

كه●در●آن●Tno● گشتاور●نامی، Ps●توان●موتور●بر●حسب●كيلو●وات●و ω●سرعت●دوران●شفت●برحسب●

دور●در●دقيقه●می●باشد.

گشتاور●استاتور●ژنراتور●در●جهت●دوران●روتور●وارد●شاسی●می●گردد●و●بستگی●به●گشتاور●راه●اندازی●و●

يا●گشتاور●اتصال●كوتاه●دارد.●گشتاور●راه●اندازی●توسط●سازنده●موتور●مشخص●می●گردد.●درحالی●كه●

گشتاور●ناشی●از●جريان●اتصال●كوتاه،●يك●حالت●خرابی●و●اضطراری●و●يا●تصادفی●می●باشد●كه●به●صورت●

جداگانه●توسط●سازنده●ماشين●گزارش●می●گردد.●به●صورت●معمول●گشتاور●حاصل●از●اين●حادثه●به●

صورت●ضريبی●از●گشتاور●نامی●در●نظر●گرفته●می●شود.●برای●تعيين●ضريب●مناسب●مشاوره●با●سازنده●

موتور●ضروری●می●باشد.

3-6-●نيروهای●مخصوص●شاسی●عمودی

برای●اطمينان●از●مقاومت●مناسب●شاسی●و●كنترل●جابجايی●مجاز●آن،●در●بعضی●از●استانداردهای●

مخصوص●برای●تجهيزات●سنگين●بر●روی●شاسی،●شرايط●بارهای●استاتيكی●مخصوص●به●شكل●زير●

تعريف●گرديده●است:

1-●نيروی●عمودی●معادل●50●درصد●كل●وزن●ماشين.

2-●نيروی●افقی●)در●راستای●عرضی(●معادل●25●درصد●كل●وزن●ماشين.

3-●نيروی●افقی●)در●راستای●طولی(●معادل●25●درصد●كل●وزن●ماشين.

اين●نيروها●اضافه●بر●نيروی●گرانشی●نرمال●می●باشند●كه●در●راستای●مركز●محور●ماشين●وارد●می●شوند.●

به●عالوه●اين●نيروهای●1،●2●و●3●به●طور●همزمان●بر●سازه●وارد●نمی●شوند.

3-7-●نيروهای●برپايی،●ساخت●و●تعمير●و●نگهداری

نيروهای●برپايی●و●نگهداری،●نيروهای●موقتی●است●كه●از●تجهيزاتی●نظير●جرثقيل●ها●و●باربردارهای●

چنگكی●كه●برای●نصب●و●برپايی●اجزای●ماشين●الزم●است●وارد●شاسی●می●گردد.●نيروهای●برپايی●بايد●

به●همراه●ساير●نيروهای●مرده●،●زنده●و●محيطی●مورد●توجه●سازندگان●شاسی●و●فونداسيون●قرار●گيرد.●

نيروهای●نگهداری●زمانی●اتفاق●می●افتد●كه●تجهيزات●تخليه،●تميز،●تعمير●و●يا●هم●تراز●گردند●و●يا●اجزای●

از●ماشين●برداشته●و●يا●جايگزين●گردند.●اين●نيروها●ممكن●است●ناشی●از●تجهيزات●تعمير،●جرثقيل●و●
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يا●باالبر●زنجيری●باشد.●نيروهای●باد●و●زلزله●معموالً●به●همراه●نيروهای●نگهداری●وارد●سازه●نمی●گردد●)چراكه●

فقط●در●يك●بازه●زمانی●نسبتاً●كوتاهی●اتفاق●می●افتند(.●

3-8-●نيروهای●ناشی●از●تغييرات●دما

تغيير●دمای●ماشين●و●شاسی●آن،●باعث●انبساط●و●انقباض●و●اعوجاج●قطعات●می●گردد●كه●منجر●به●كشيده●شدن●

برخی●از●قطعات●بر●روی●تكيه●گاه●می●شود.●اندازه●نيروی●اصطكاكی●حاصل●بسته●به●ميزان●تغييرات●دما،●محل●

قرارگيری●تكيه●گاه●ها●و●همچنين●شرايط●سطح●تكيه●گاه●ها●متغير●می●باشد.●محاسبه●دقيق●نيروهای●گرمايی●

خيلی●مشكل●می●باشد،●چراكه●به●عوامل●مختلفی●بستگی●دارد●)از●جمله●فاصله●بين●نقاط●مهار،●ميزان●تغيير●

دما،●جنس●و●موقعيت●سطوح●كشيده●شده●روی●هم●و●همچنين●نيروی●عمودی●روی●هر●سطح (.●بدون●يك●

آناليز●دقيق،●اندازه●تقريبی●نيروی●اصطكاك●به●شكل●زير●قابل●محاسبه●می●باشد:

Force= ضريب●اصطكاك●× نيروهای●اعمالی●بر●سطح●

ضريب●اصطكاك●بين●0.2●تا●0.5●متغير●بوده●و●نيروهای●اعمالی●بر●سطح●شامل:●نيروهای●مرده،●گشتاور●نامی،●

نيروی●پيچ●های●مهار●و●نيروی●لوله●كشی●می●باشد.

1-●●نيروهای●ديناميکی

4-1-●نيروهای●ديناميکی●ناشی●از●آنباالنسی

در●ماشين●های●دوار●نيروی●آنباالنسی●زمانی●اتفاق●می●افتد●كه●مركز●جرم●اجزای●دوار●منطبق●بر●محور●دوران●

نباشد.●به●صورت●تئوری●امكان●باالنس●دقيق●تمامی●اجزا●وجود●دارد●ولی●در●عمل●اين●كار●امكان●پذير●نمی●باشد●

و●همواره●يك●مقدار●كوچكی●انحراف●باقی●می●ماند.●در●طول●كاركرد●ماشين،●جرم●دوار●خارج●از●مركز،●يك●

نيروی●شعاعی●متناسب●با●مجذور●سرعت●دوران●توليد●می●كند.●اين●نيروی●شعاعی●در●طول●كاركرد●ماشين●به●

دليل●شرايطی●نظير●سايش،●حركت●نامنظم●روتور●و●تجمع●ذرات●گرد●و●خاك●افزايش●می●يابد.

ماشين●های●دوار●نيروی●ديناميكی●را●از●طريق●بلبرينگ●ها●به●شاسی●انتقال●می●دهد. نيروهای●وارده●بر●بلبرينگ●ها●

تابع●سطح●و●توزيع●محوری●آنباالنسی،●شكل●هندسی●روتور●و●بلبرينگ●های●آن،●سرعت●دوران●و●مشخصات●

آنباالنسی● نيروی● به●آن● نزديك● بلبرينگ●می●باشد.●در●سرعت●بحرانی●و● ديناميكی●جزئی●سيستم●موتور- 

می●تواند●چندين●برابر●شود●)●بعضی●مواقع●حدود●5●برابر●يا●بيشتر(.●با●فرض●صلب●بودن●محور●نيروی●آنباالنسی●

به●شكل●زير●قابل●محاسبه●می●باشد:
2

ubF Omega .U=
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كه●در●آن●U●آنباالنسی●می●باشد●و●واحد●آن●]kg.m[●می●باشد.●استانداردهای●باالنس●مختلفی●وجود●

دارد●كه●می●توان●به●كار●برد.●استاندارد ISO 1940●درجات●مختلفی●را●برای●مقدار●مجاز●باقيمانده●

●،ISO 1940●به●كار●برده●می●شود.●بر●طبق●G=6.3 و G=2.5●ًارائه●می●دهد.●معموال )G(●آنباالنسی

G=6.3●برای●پروانه●های●پمپ،●فن●ها،●فاليويل●ها●و●قطعاتی●كه●برای●نيازهای●مخصوصی●است،●به 

كار●می●رود.●در●حالی●كه●اندازه●محدودتر●G=2.5 برای●توربين●های●گاز●و●بخار،●توربو-كمپرسورها،●

پمپ●های●با●سرعت●باال●و●غيره●كاربرد●دارد.●اين●كالس●بندی●پيشنهاد●می●كند●كه●به●صورت●كلی●برای●

توربوماشين●ها●G=6.3●●و●برای●برای●توربوماشين●های●حساس●و●پيچيده●G=2.5●به●كار●گرفته●شود.

آنباالنسی●به●صورت●زير●محاسبه●می●گردد:
3U )G Mass 10 ( / Omega ]kg.m[ )"Mass"in ]kg[(

U )G Mass 0.6299( / Omega ]oz.in[ )"Mass"in ]lb[(

−= × ×
= × ×

استاندارد●API 610●ويرايش●يازدهم،●مقدار●G=2.5●را●برای●باالنس●اجزای●دوار●به●كار●برده●است.●

●G=1 همچنين●مشخص●كرده●كه●در●شرايط●ويژه●و●مشخص●شده،●باالنس●اجزای●دوار●بايد●با●درجه

كه●تقريباً●معادل●فرمول●زير●است●انجام●گيرد:
6U 6350 W / )N 10 ( ]kg.m[ )"Mass"in ]kg[(

U 4 W / N ]oz.in[ )"Mass"in ]lb[(

−= × ×
= ×

در●اين●فرمول●W●وزن●اجزای●دوار●بر●حسب●kg و N●سرعت●دوران●برحسب●دور●بر●دقيقه●می●باشد.●

اين●فرمول●تلرانس●آنباالنسی●در●واحد●USC●می●باشد.●درحالی●كه●در●استانداردهای●بين●المللی،●

از● استفاده● با● می●گردد.● مشخص● ●ISO 1940-1 استاندارد● باالنس● كيفيت● درجه● با● آنباالنسی●

دستگاه●های●باالنس●پيشرفته،●امكان●باالنس●اجزای●دوار●با●4W/N●و●يا●حتی●پايين●تر●با●توجه●به●

وزن●مجموعه●وجود●دارد.●با●اين●وجود،●خروج●از●مركزيت●)e( با●درجه●كمتر●از G=2.5●به●قدری●

e=0.000070●در●دور● rpm 3600( كه●امكان●باقی●ماندن●آن●بعد●از● كوچك●است●)●حدوداً●

دِ●مونتاژ●و●مونتاژ●دوباره●وجود●ندارد.●بنابراين●درجه●كمتر●از●G=2.5 ●قابل●تكرار●برای●اجزا●نيست.

1-●شبيه●سازی●و●تحليل●تنشها

در●اين●پژوهش●ابتدا نيروهای●وارده●بر●شاسی●پمپ دو●مكشه●عمودی محاسبه●گرديده●)شكل●1(،●

نتايج● به●تحليل●تنش●ها●پرداخته●شده●كه● ●ANSYS و  CATIA●افزارهای نرم● سپس●توسط●

حاصل●در●سه●بخش●تحليل●استاتيكی،●تحليل●ديناميكی●و●تحليل●تنش●در●پيچ●ها●آورده●شده●است.●

در●نهايت●با●توجه●به●تحليل●های●مربوطه،●ضرايب●اطمينان●طراحی●محاسبه●گرديده●و●مقاومت●مدل●
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تأييد●گرديده●است.●در●طراحی●اين●شاسی،●تير●I●شكل●300●به●كار●گرفته●شده●است.●وزن●پمپ●kg 5400●و●

●،●988 rpm●1450،●سرعت●دوران kw●800●می●باشد.●مشخصات●موتور●شامل●توان kg  وزن●آب●داخل●آن

وزن●kg 10750 و●گشتاور●نامی●kg.m 1428●می●باشد.●گشتاور●بيشينه●موتور●2●برابر●گشتاور●نامی●و●گشتاور●

●400 Mpa●250●و●پيچ●ها Mpa●اتصال●كوتاه●10●برابر●آن●در●نظر●گرفته●شده●است.●همچنين●تنش●تسليم●تير

می●باشد.

5-1-●تحليل●استاتيکی:

تحليل●استاتيكی●با●اعمال●نيروهای●وزن●موتور،●پمپ●پر●از●آب●و●شاسی●در●نرم●افزار●ANSYS●انجام●گرفته●

شده●است.●كه●نتايج●تحليل●در●شكل●2●قابل●مشاهده●می●باشد.
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5-2-●تحليل●ديناميکی:

تحليل●ديناميكی●با●اعمال●نيروهای●ديناميكی●در●نرم●افزار●ANSYS●انجام●گرفته●شده●است. از●

آنجايی●كه●حالت●اتصال●كوتاه●يك●حالت●خرابی●است●و●به●صورت●لحظه●ای●اتفاق●می●افتد.●تحليل●ها●

برای●دو●حالت●كاركرد●عادی●و●شرايط●خرابی●انجام●گرفته●است. نتايج●تحليل●در●كاركرد●عادی●در●

شكل●3●و●شرايط●خرابی●در●شكل●4●قابل●مشاهده●می●باشد.
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5-3-●تحليل●تنش●در●پيچها

تحليل●تنش●در●پيچ●ها●با●در●نظر●گرفتن●نيروهای●ديناميكی،●در●نرم●افزار●Catia●صورت●گرفته●است.●شكل●5●نتايج●

حاصله●را●نشان●می●دهد.

5-4-●ضريب●اطمينان

ضريب●اطمينان●طراحی●از●طريق●فرمول●زير●قابل●محاسبه●است:
Y MaxF.S S /σ=

بــا●توجــه●بــه●فرمول●بــاال●ضرايب●اطمينــان●حاصــل●در●بارگــذاری●اســتاتيكی●8.33،●در●بارگــذاری●ديناميكــی7.06،●بارگذاری●
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ديناميكــی●و●شــرايط●خرابــی●2.75،●در●پيچ●هــا●در●كاركــرد●عــادی●6.75●و●در●حالت●خرابی●2.43●می●باشــد.

بــا●توجــه●بــه●ايــن●نتيجه●هــا●مشــخص●می●گــردد●كــه●شاســی●پمــپ●مــورد●نظــر●قابــل●اطمينــان●می●باشــد.

نتيجه●گيری●■

در●اين●پژوهش●ابتدا●نيروهای●استاتيكی●و●ديناميكی●مؤثر●در●طراحی●شاسی●به●تصوير●كشيده●شد●و●

ماهيت●هركدام●به●تفضيل●بيان●گرديد.●سپس●به●منظور●شبيه●سازی،●يك●نمونه●شاسی●پمپ●دو●مكشه●

عمودی●مورد●مطالعه●قرار●گرفت.●و●با●استفاده●از●نرم●افزارهای●مختلف●نتايج●حاصله●نشان●داده●شد.

●

[1] Dynamic Loading On Pumps- Causes For Vi-
bration, by Stefan Florjancic and Arno Frei

[2] Foundations For Dynamic Equipment, Re-
ported by ACI Committee 351

[3] Centrifugal Pumps for petroleum, Petro-
chemical and Natural Gas Industries, API 610 
Eleventh Edition, September 2010

[4]  Mechanical vibration, International Standard 
ISO 1940-1, 2003

مراجع:



سال 32
پاییز و زمستان

1395

  33   

◄  مهندس بهمن ایازی
کارشناس طراحی الکتریکی

انفجـــار مستعد  محیـط های   ●

چکيده:

گاز،● نفت،● صنايع● قبيل● از● صنعتی● مراكز● از● برخی● در● انفجار● قابل● غبارات● و● گازها● وجود● با●

خودروسازی،● شيميايی،● صنايع● سيمان،● كارخانجات● سازی،● رنگ● داروسازی،● پتروشيمی،●

جايگاه●های●سوخت،●سيلو●ها●و●معادن●و●....●استفاده●از●تجهيزات●الکتريکی●می●تواند●خطرات●و●

صدمات●جبران●ناپذيری●را●ايجاد●نمايد.●به●منظور●جلوگيری●از●اين●حوادث●می●بايست●تاسيسات●

و●دستگاه●هايی●كه●در●مناطق●مستعد●انفجار●نصب●می●گردند●به●گونه●ای●طراحی،●توليد●و●نصب●

شوند●كه●تمهيدات●حفاظتی●الزم●در●برابر●شوک●الکتريکی،●جرقه●و●....●در●شرايط●كاركرد●معمولی●

يا●وجود●عيب●برای●آن●ها●انديشيده●شده●باشد.●به●اين●گونه●از●تجهيزات●اصطالحاً●تجهيزات●ضد●

انفجار●گفته●می●شود.
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وجود●ذرات●قابل●اشتعال●و●برخی●از●گازها●با●غلظت●كافی●محيط●را●خطرناك●و●آماده●انفجار●می●كند.●اين●مواد●با●

اكسيژن●هوا●تركيب●شده●و●با●بروز●يك●جرقه●و●يا●افزايش●دما،●انفجار●صورت●می●گيرد.●در●شكل●1،●سه●عامل●انفجار●

نشان●داده●شده●است.●بطور●كلی●اگر●سه●عامل●زير،●هم●زمان●اتفاق●افتد●انفجار●رخ●خواهد●داد●:

• وجود●ذرات●قابل●اشتعال●و●يا●برخی●از●	

گازها●با●غلظت●كافی●در●فضا●

• وجود●اكسيژن●در●فضا	

• بروز●جرقه●و●يا●افزايش●دما	

در●صورتی●كه●يكی●از●عامل●های●فوق●حذف●شود●

خطر●انفجار●از●بين●می●رود.●در●صنايع●نفت●و●گاز،●

حذف● كارخانجات● از● برخی● و● پتروشيمی● صنايع●

مورد●اول●امكان●پذير●نيست.●در●اكثر●موارد●نيز●حذف●عامل●دوم●ممكن●نيست.●لذا●بهترين●روش●برای●از●بين●بردن●

خطر●انفجار●حذف●عامل●سوم●می●باشد.●

در●حالت●كلی●دو●روش●برای●حفاظت●محيط●مستعد●انفجار●وجود●دارد:

(●●●●●●پيشگيری●از●وقوع●انفجار1

●در●اين●روش●دستگاه●ها●به●گونه●ای●طراحی●می●شوند●كه●در●شرايط●كاری●نرمال●و●بحرانی،●حرارت●بيش●

از●اندازه●و●جرقه●ايجاد●نكنند●و●زمانی●كه●اينكار●ميسر●نباشد●محفظه●ها●را●به●گونه●ای●طراحی●می●كنند●كه●

جرقه●و●يا●حرارت●ايجاد●شده●با●فضای●مستعد●انفجار●تماس●نداشته●باشد.●

(●●●●●كاهش●صدمات●ناشی●از●وقوع●انفجار2

در●اين●روش●محفظه●ها●به●گونه●ای●طراحی●می●شوند●كه●در●صورت●بروز●انفجار●داخلی،●مقاومت●كافی●

داشته●باشند●و●مانع●از●انتشار●زنجيره●ای●انفجار●شوند.●

:ATEX●●گواهينامه

گواهينامه●ATEX●مخصوص●وسايل●ضد●انفجار●بوده●و●كليه●وسايل●الكتريكی●و●مكانيكی●و●تمامی●محيط●های●

مستعد●انفجار●را●پوشش●می●دهد.●اتحاديه●اروپا●مجموع●قوانين●و●مقرارت●ATEX 94/9/EC●را●برای●اخذ●گواهينامه●

ATEX●وضع●كرده●است.●از●سال●2003●در●كشورهای●عضو●اتحاديه،●اخذ●اين●گواهينامه●برای●محصوالت●ضد●

شكل●1-●عوامل●انفجار

شكل●1-●عوامل●انفجار
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انفجار●اجباری●شد.●گواهينامه●ATEX●حداقل●موارد●را●برای●ايمنی●محصوالت●ضد●انفجار●در●نظر●

گرفته●است●ولی●تعدادی●از●كشورها●موارد●ايمنی●را●باالتر●از●اين●حد●در●نظر●می●گيرند.●●برخی●از●

استانداردهای●EX●از●سال●2006●به●بعد●با●استانداردهای●مشابه●جايگزين●شد●كه●اين●تغييرات●مطابق●

جدول●1●می●باشد:

كدگذاری●تجهيزات●ضد●انفجار:

در●تجهيزات●مورد●استفاده●در●محيط●های●مستعد●انفجار،●كدی●بر●روی●بدنه●وسايل●درج●می●شود●كه●

مشخص●می●كند●وسيله●برای●چه●نوع●محيط●ضد●انفجاری●كاربرد●دارد.●در●شكل●2●مشخصات●كدينگ●

برای●چند●استاندارد●پر●كاربرد●نشان●داده●شده●است:●
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عالوه●بر●كد●فوق●ساير●مشخصات●نيز●روي●دستگاه●درج●مي●شود.●يكي●از●مشخصات●مهم●محدوده●

دمايي●قابل●تحمل●دستگاه●مي●باشد●كه●در●انتخاب●دستگاه●با●توجه●به●محيط●كاري●اهميت●دارد.●

معموالً●اين●پارامتر●به●شكل●زير●درج●مي●شود.

Ta              -25  ̊C.....70  ̊C

پارامتر●فوق●نشان●مي●دهد●كه●دستگاه●براي●محيط●هايي●با●حداقل●دماي  C̊  25-●و●حداكثر●دمای●

C̊  70●مناسب●می●باشد.

: ATEX 1999/92/EC●طبقه●بندي●محيط●های●مستعد●انفجار●مطابق●با

به●منظور●انتخاب●صحيح●و●مناسب●دستگاه●هاي●ضد●انفجار،●محيط●هاي●مستعد●انفجار●به●دسته●هاي●

مختلف●طبقه●بندي●شده●است.●اين●طبقه●بندي●در●دو●محيط●زير●انجام●مي●شود●:

حضور● اشتـــعال● قابل● بخارات● و● گازها● آن● فضــاي● در● كه● انفجار● مستعد● محيط●هاي● ●-1

(Gases, Vapors or Mists)دارند

●   (Dusts)2-●محيط●هاي●مستعد●انفجار●كه●در●فضاي●آن●ذرات●قابل●اشتعال●حضور●دارند
●

1● محيط●هاي●ضد●انفجار●با●فضاي●گازي●به●دو●گروه●تقسيم●مي●شوند●:(

• گروه●I:●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●اتمسفر●گازي●و●ذرات●مخصوص●استفاده●در●معادن.	

●طبقه●بندي●ZONE●برای●اين●گروه●در●جدول●3●صورت●گرفته●است.

• گروه●II:●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●اتمسفر●گازي●در●محيط●سطحي●)محيط●هاي●غير●	

معادن(.

طبقه●بندي●ZONE●برای●اين●گروه●در●جدول●2●صورت●گرفته●است.

.

.
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2● محيط●هاي●مستعد●انفجـــار●با●اتمسفر●حاوي●ذرات●قابل●اشتـــــعال●مطابق●استـــــاندارد●(

IEC 60079-0,2007(EN60079- 0,2009))●●با●گروه●III●مشخص●مي●شوند.

I●جدول●3●-●طبقه●بندی●برای●گروه
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• گروه●III:●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●محيط●هاي●سطحي●)غير●معادن(●مستعد●انفجار●با●اتمسفر●	

حاوي●ذرات●قابل●اشتعال.

●طبقه●بندی●ZONE●برای●اين●گروه●كه●در●جدول●4●مشخص●شده●است.

كالس●حرارتي●گروه●های●مختلف:

يكي●از●پارامترهاي●مهم●وسايل●ضد●انفجار،●حداكثر●دماي●بدنه●در●شرايط●كاري●نرمال●و●بحراني●است.●اين●

پارامتر●بايد●در●حدود10●%●تا●20●%●كمتر●از●دماي●اشتعال●گاز●يا●ذرات●موجود●در●اتمسفر●محيط●مستعد●انفجار●

باشد.●به●كمك●كالس●حرارتي●وسايل●ضد●انفجار●و●شناخت●نوع●گاز●و●يا●ذرات●موجود●در●اتمسفر●مي●توان●

وسيله●مناسب●براي●محيط●را●انتخاب●كرد.●

• كالس●حرارتي●گروه●I:●وسايل●اين●گروه●داري●دو●سطح●دمايي●هستـند.●يكي●T<150  ̊C ●و●	

ديگري●T<450  ̊C●كه●با●توجه●به●دماي●اشتعال●ذرات●موجود●در●اتمسفر●يكي●از●اين●دو●نوع●
انتخاب●مي●شوند.

• كالس●حرارتي●گروه II●:●روی●وسايل●اين●گروه●حداكثر●دماي●سطح●وسيله●در●شرايط●كاري●نرمال●	

و●بحراني●درج●مي●شود.●در●جدول●5●نحوه●كد●گذاري●مشخص●شده●است:
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گروه●به●سه●زير●گروه●IIA,●IIB,●IIC●بر●حسب●نوع●گاز●اتمسفر●تقسيم●مي●شود.●در●جدول●6●نوع●

گاز●هر●گروه●و●درجه●آن●درج●شده●است.●در●ستون●هاي●انتهايي●جدول●كالس●حرارتي●وسايل●ضد●

انفجار●مشخص●شده●است.●حداكثر●دماي●سطح●وسيله●بايد●در●حدود●10●%●تا●20●%●كمتر●از●دماي●

اشتعال●گاز●موجود●در●اتمسفر●باشد.●نقاط●سبز●رنگ●در●جدول●مشخص●مي●كند●كدام●كالس●حرارتي●

براي●گاز●مورد●نظر●مناسب●است.

• 	:●III●كالس●حرارتي●گروه

اتمسفر●باشد.● بايد●حداكثر●66●%●دماي●اشتعال●ذرات●معلق●در● در●گروه●III●دماي●بدنه●دستگاه●

 75 C̊●همچنين●در●صورت●تشكيل●اليه●ذرات●معلق●در●محيط،●الزم●است●دماي●دستگاه●حداكثر

كمتر●از●دماي●خود●اشتعال●اليه●5●ميليمتري●ذرات●باشد.●در●جدول●7،●دماي●اشتعال●برخي●از●ذرات●

و●دماي●خود●اشتعال●اليه●آن●ذرات●درج●شده●است.

گروه●III●به●سه●زير●گروه●IIIA●,IIIB,●IIIC●تقسيم●مي●شوند.

1● گروه●IIIA●:●●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●فضاي●مستعد●انفجار●با●اتمسفر●حاوي●ذرات●قابل●(

اشتعال

2● گروه●IIIB●:●●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●فضاي●مستعد●انفجار●با●اتمسفر●حاوي●ذرات●قابل●اشتعال●(

غير●رسانا

3● گروه●IIIC●:●●دستگاه●هاي●مورد●استفاده●در●فضاي●مستعد●انفجار●با●اتمسفر●حاوي●ذرات●قابل●(

اشتعال●رسانا
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در●ادامه●جدول●8،●انواع●روش●های●حفاظتی●دستگاه●های●الكتريكی●ضد●انفجار●در●محيط●گرد●و●غبار●را●نشان●می●دهد.

ادامه●جدول●8:●انواع●روش●های●حفاظتی●در●محيط●گرد●و●غبار
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[1]    WWW.asconumatics.eu

[2]    WWW.siracertification.com

 [3]   WWW.Givcopmany.com  

مراجع:

در●جدول●11،●استانداردهای●وسايل●ضد●انفجار●با●توجه●به●نوع●حفاظت●نشان●داده●شده●است.
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◄مهندس عیسی آزاد وار
سرپرست واحد الکتریکی

الكتريكي ماشين هاي  عايقي  ●ساختمان 

ساختمان●ماشين●هاي●الكتريكي●از●سه●دسته●مواد●اصلي●هادي●ها،●هسته●و●عايق●ها●تشكيل●

شده●است.●عايق●هاي●الكتريكي●برخالف●هادي●ها●و●هسته●در●ماشين●هاي●الكتريكي،●اجزاء●غير●

فعال●محسوب●مي●شوند.●بدين●معنا●كه●هيچ●نقشي●در●توليد●ميدان●مغناطيسي●و●يا●هدايت●

آن●و●همچنين●توليد●گشتاور●و●هدايت●جريان●ندارند.●در●عين●حال●نيازمندي●هاي●اساسي●

الكتريكي،●حرارتي●و●مكانيكي●را●در●ميان●اجزاء●فعال●در●ساختمان●ماشين●هاي●الكتريكي●دوار،●

فراهم●مي●سازند.●

عايق●هاي●الكتريكي●در●ميان●هادي●هاي●مختلف●حامل●جريان●در●ولتاژهاي●مختلف●و●نيز●بين●

شيارهايي●كه●هاديها●را●در●خود●جاي●مي●دهند●جداسازي●الكتريكي●را●ممكن●مي●سازند.●آنها●

با●هدايت●حرارت،●نقش●حرارتي●و●همچنين●با●نگه●داشتن●هادي●ها●در●داخل●شيارها●و●فراهم●

ساختن●پوششهاي●حفاظتي،●نقش●مكانيكي●خود●را●ايفاد●مي●كنند.●

چکیده :
ساختمان●ماشين●هاي●الکتريکي●از●سه●دسته●مواد●اصلي●هادي●ها،●هسته●و●عايق●ها●تشکيل●شده●
است.●عايق●هاي●الکتريکي●برخالف●هادي●ها●و●هسته●در●ماشين●هاي●الکتريکي،●اجزاء●غير●فعال●
و● آن● هدايت● يا● و● مغناطيسي● ميدان● توليد● در● نقشي● هيچ● كه● معنا● بدين● مي●شوند.● محسوب●
همچنين●توليد●گشتاور●و●هدايت●جريان●ندارند.●در●عين●حال●نيازمندي●هاي●اساسي●الکتريکي،●
فراهم● دوار،● الکتريکي● ماشين●هاي● ساختمان● در● فعال● اجزاء● ميان● در● را● مکانيکي● و● حرارتي●

مي●سازند.●
بين● نيز● و● مختلف● ولتاژهاي● در● جريان● حامل● مختلف● هاديهاي● ميان● در● الکتريکي● عايق●هاي●
شيارهايي●كه●هادي●ها●را●در●خود●جاي●مي●دهند●جداسازي●الکتريکي●را●ممکن●مي●سازند.●آنها●
فراهم● و● نگه●داشتن●هادي●ها●در●داخل●شيارها● با● و●همچنين● نقش●حرارتي● با●هدايت●حرارت،●

ساختن●پوشش●هاي●حفاظتي،●نقش●مکانيکي●خود●را●ايفاد●مي●كنند.●
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1-●●●●سيم●پيچ●و●هسته●ماشين●هاي●الکتريکي●فشار●قوي

سيم●پيچ●)Winding(●ماشين●هاي●الكتريكي●از●تعدادي●كالف●) Coil(●تشكيل●شده●است●كه●

هر●كالف●ممكن●است●از●يك●يا●چند●دور●يا●حلقه●)Turn●or●Loop(●ايجاد●شده●باشد.●چنانچه●

سيم●پيچ●داراي●كالف●هاي●تك●دور●باشد●به●آن●شين●يا●ميله●تك●دور●)Bar(●مي●گويند.●هر●

دور●يا●حلقه●داراي●دو●هادي●) Conductor(●است●كه●هر●هادي،●يك●بازوي●حلقه●يا●بازوي●

كالف●)Coil●Side(●محسوب●مي●شود●و●در●هسته●قرار●مي●گيرند.●هاديها●اغلب●از●چند●رشته●

)Strand●or●Sub●Conductor(●تشكيل●مي●شوند.●آنها●در●قسمت●پيشاني●به●هم●متصل●

●Overhang●or(●مي●شوند●و●به●قسمت●اتصال●كه●خارج●از●هسته●مي●باشد،●اتصال●پيشاني

End-Connection(●گفته●مي●شود.●در●نهايت●كالف●ها●هنگام●سربندي●به●يكديگر●متصل●و●

سرسيم●پيچي●ها●)End-Winding(●را●تشكيل●مي●دهند.●●●

●،DE●و●AB●شكل●شماره●يك●شماي●يك●كالف●تك●حلقه●اي●ساده●را●نشان●مي●دهد●كه●فواصل

هاديها●و●يا●بازوهاي●كالف●و●قسمت●BCD●نيز●اتصال●پيشاني●آن●مي●باشد.

هسته●ماشين●هاي●الكتريكي●دوار●از●ورقه●های●شياردار●تشكيل●می●شود.●هدف●از●ورقه●- 

نمــودن●هسته،كاهش●تلفات●جريان●گردابی●يا●تلفات●فوكو●مي●باشد.

شكل●●1
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-●●هاديها●مي●توانند●در●يك●طبقه●و●يا●در●چند●طبقه●در●داخل●شيارهاي●هسته●جايگذاري●شوند.●

شكل●شماره●يك●نيز●جانمايي●يك●كالف●تك●حلقه●اي●را●در●داخل●دو●شيار●استاتور●يك●

ماشين●الكتريكي●فشار●قوي●را●نمايش●مي●دهد.

با●توجه●به●توان●نامي،●سطح●ولتاژ●و●نوع●سرويس●دهي●ماشين●هاي●الكتريكي،●نحوه●سيم●

پيچي●و●ساختار●هسته●آنها●متفاوت●است●كه●در●اينجا●به●آنها●پرداخته●نمي●شود.

2-●●●●انواع●عايق●در●ساختمان●ماشين●هاي●الکتريکي

عايق●هاي●الكتريكي●مورد●مصرف●در●ماشين●هاي●الكتريكي●با●توجه●به●نوع●ماشين●و●ساختمان●

آنها●به●ويژه●نوع●جانمايي●و●ابعاد●سيم●پيچي●كه●به●عناصري●از●قبيل●توان●نامي،●ولتاژ،●تعداد●

قطب●ها،●نيازمندي●هاي●ناشي●از●حداكثر●مجاز●گرم●شدن●سيم●پيچي،●راكتانس،●راندمان●و●

هزينه●وابسته●است●متفاوت●مي●باشد.●

در●حالت●كلي●و●عمومي●مي●توان●عايق●ماشين●هاي●الكتريكي●را●به●دو●دسته●اصلي●عايق●سيم●

پيچ●و●هاديها●و●عايق●هسته●و●شيار●تقسيم●بندي●نمود.●عايق●هاي●ديگر●از●قبيل●روكش●هاي●

محافظ●و●قطعات●نگهدارنده●نيز●عايق●هاي●كمكي●و●فرعي●محسوب●مي●شوند.●

)Strand●Insulations(●2-1-●عايق●●رشته●هاي●هادي

هاديها●به●منظور●كاهش●سطح●مقطع،●حذف●اثر●پوستي●و●تلفات●ناشي●از●آن،●انعطاف●پذيري●

و●همچنين●كاهش●تلفات●گردابي●از●چند●رشته●)Strands(●ساخته●مي●شوند.●عايق●رشته●ها●

مي●بايست●داراي●ضخامت●كم●به●منظور●كاهش●فضاي●اشغالي،●مقاومت●باال●در●برابر●سايش●

و●خراشيدگی●و●البته●توانايی●تحمل●فشارها●و●تنشهاي●حرارتی●را●داشته●باشند.●امروزه،●اين●

ملزومات●بوسيله●اليه●روغن●يا●اليه●روغن●هاي●جال●دهنده●مصنوعی●مختلف●)لعاب●ها(●برآورده●

می●شود.

سيم●هاي●مستطيل●شكل●و●گرد●نيز●ممكن●است●بوسيله●اليه●هاي●روي●هم●نوارهاي●عايق●

بندي●از●قبيل●نوارهاي●با●الياف●شيشه●و●نوارهاي●كاغذ●آميد،●عايق●بندي●شوند.●با●اين●وجود،●

اغلب●ملزومات●عايق●هادی●هاي●به●كار●گرفته●شده●در●ماشين●هاي●الكتريكی●كوچك●بوسيله●

لعاب●ها●برآورده●می●شود.



سال 32
پاییز و زمستان
1395

  46   

)Turn●Insulation(●2-2-●عايق●حلقه

عايق●حلقه،●مجموعه●اي●از●رشته●هاي●هادي●را●پوشانده●و●هدف●اصلي●آن●عايق●نمودن●حلقه●ها●

و●ممانعت●از●اتصال●كوتاه●بين●آنها●در●هر●كالف●است.●اين●عايق●ها●بايد●قادر●به●تحمل●ولتاژهاي●

فاز●با●زمين،●فاز●به●فاز●و●اضافه●ولتاژهاي●گذرا●●و●همچنين●تنش●هاي●حرارتي●و●مكانيكي●

باشند.

)Groundwall Insulation( 2-3-●عايق●ديواره●هاي●زمين●شده●هسته

كه● عايقي● قطعات● به● هسته،● ديواره●هاي● عايق●

هادي●هاي●مسي●عايق●شده●را●از●●ديواره●هاي●هسته●

استاتور●كه●زمين●شده●است●جدا●مي●سازند،●گويند.●

اين●قطعات●همچنين●ورق●هاي●جدا●كننده●كالف●ها●

در●فازهاي●مختلف●را●شامل●مي●شوند.●اين●قطعات●

مي●بايست●قادر●به●تحمل●فشارهاي●مغناطيسي●كه●

منجر●به●لغزش●حلقه●ها●مي●شوند،●باشند.●در●تصوير●

زير●يك●شيار●استاتور●كه●به●صورت●دو●طبقه●توسط●

هاديها●پر●شده●است●به●همراه●برخي●عايق●هاي●ياد●

شده●فوق●در●شكل●شماره●2●نشان●داده●شده●است.

)PD●Protection●(●2-4-●حفاظت●در●برابر●تخليه●جزئي

از●آنجا●كه●كالف●ها●و●ميله●ها،●خارج●از●هسته●استاتور●تهيه●و●عايق●بندی●می●شوند،●هنگام●

ايجاد● منظور● به●همين● و● باشند● شيارهای●هسته● از● نازكتر● می●بايست● در●هسته● جانمايی●

فاصله●های●هوايی●بين●شيارها●و●سطح●كالف●ها●يا●ميله●ها●اجتناب●ناپذير●است.●از●طرفي●در●

طول●پروسه●ساخت●كالف●ها●و●ميله●هاي●ماشين●هاي●الكتريكي●در●سطوح●ولتاژ●باالي●چهار●

كيلوولت●ممكن●است●فضاهاي●خالي●در●سطح●آنها●ايجاد●شده●باشد.●فواصل●هوايي●زمينه●

شكل●2
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پديده●تخليه●جزيي●در●اثر●اضافه●ولتاژها●را●در●سطح●كالف●ها●و●يا●ميان●كالف●ها●و●ديواره●

شيارها●فراهم●مي●سازد.●اين●پديده●در●ماشين●هاي●الكتريكي،●در●محاوره●به●طور●نادرست،●

پديده●كرونا●تلقي●مي●شود.●تنش●هاي●الكتريكي●مي●توانند●هواي●موجود●در●فواصل●هوايي●را●

شكسته●و●منجر●به●توليد●جرقه●شود.●جرقه●ها●سرانجام●موجب●ساييده●شدن●و●حتي●ايجاد●

حفره●در●عايق●و●يا●ديواره●هسته●مي●شوند.●

به●منظور●جلوگيري●از●اين●پديده،●عايقي●نياز●است●تا●فاصله●هاي●هوايي●ميان●كالف●ها●و●

ديواره●هاي●هسته●را●حذف●و●مانع●از●پديده●تخليه●جريي●و●در●نتيجه●ايجاد●خطا●در●سيستم●

از● ميله●ها● و● ها● تخليه●جزيي●در●سطح●كالف● پديده● الكتريكي●شود.●جهت●حذف● ماشين●

از●پوشش●های●نيمه●هادی● روكش●های●عايق●اضافي●استفاده●می●شود.●همچنين●سازندگان●

در●فاصله●بين●كالف●ها●و●ديواره●شيارها●استفاده●می●كنند.●اين●پوشش●معموال●از●جنس●كربن●

سياه●می●باشد●كه●با●مقاومت●اهمی●كافی●در●تماس●با●شيار●و●هسته●پتانسيل●زمين●را●خواهد●

داشت.●به●اين●ترتيب●ولتاژ●دو●سر●فواصل●هوايی●صفر●بوده●و●تخليه●جزيی●نخواهيم●داشت.●

پديده●تخليه●جزيی●در●فواصل●هوايی●بين●شيار●و●كالف●ها●در●ماشين●های●الكتريكی●باالتر●از●

شش●كيلوولت●رخ●می●دهد.

پوشش●نيمه●هادی●مابين●كالف●ها●و●شيارها،●معموال●حدود●چند●سانتيمتر●از●دو●لبه●انتهايی●

شيارها●را●نيز●پوشش●می●دهند.●همچنين●روكش●سطح●كالف●ها●و●ميله●ها●نيز●تا●حدود●زيادی،●

نزديكی●اتصاالت●انتهايی●را●پوشش●می●دهند.●اما●به●هر●ترتيب●حفاظت●نقاط●اتصال●سر●سيم●

پيچ●ها●را●فراهم●نمی●سازند.●از●آنجا●كه●عايق●های●اين●نقاط●نيز●در●معرض●فواصل●هوايی●قرار●

دارند،●و●همچنين●از●طرفی●يكنواخت●نمودن●ميدان●الكتريكی●در●خارج●از●فضای●هسته●و●

شيارها●از●ديگر●مسائل●ماشين●های●الكتريكی●است،●می●بايست●پوششی●را●برای●حذف●فواصل●

با● نيازمندی●ها● اين● پيچ●ها●در●نظر●گرفت.● نمودن●ميدان●در●سر●سيم● يكنواخت● و● هوايي●

بكارگيری●نوار●كاربيد●سيليكون●در●اتصال●سرسيم●پيچ●ها●برآورده●شده●است.●كاربيد●سيليكون●

دارای●مشخصه●ای●است●كه●با●افزايش●تنش●های●الكتريكی●مقاومت●آن●كاهش●می●يابد،●بدين●

معنا●كه●با●اهميت●نمی●باشد.●اين●خاصيت●مقاومت●متغير●موجب●هادی●شدن●آن●هنگام●اضافه●

ولتاژ●و●هدايت●آن●به●هسته●زمين●شده●استاتور●و●همچنين●عدم●انتقال●ساير●شرايط●نامی●به●

هسته●و●عايق●های●آن●در●حالت●كار●عادی●ماشين●می●شود.●با●حذف●اضافه●ولتاژها،●امكان●

آسيب●سيستم●عايقی●در●سرسيم●پيچ●ها●در●اثر●تخليه●جزيی●نيز●حداقل●می●شود.
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)Mechanical●Support●in●the●Slot(●●2-5-●نگهدارنده●مکانيکی●در●شيار

كالف●ها●و●ميله●ها●در●شرايط●كار●عادی●موتورها●و●ژنراتورها●در●معرض●فشارهای●مغناطيسی●

قرار●دارند.●همچنين●در●صورت●وقوع●خطايی●در●ماشين●برای●مثال●يك●خطای●فاز●به●فاز،●

جريان●گذرای●خطا●ممكن●است●به●چندين●برابر●جريان●در●شرايط●عادی●برسد●كه●نيروهای●

مغناطيسی●بسيار●قويتری●نسبت●به●شرايط●كار●نرمال●ايجاد●خواهد●كرد.●كالف●ها●می●بايست●

در●برابر●حركات●ناشی●از●نيروهای●مكانيكی●در●شرايط●كار●عادی●و●يا●حالت●گذرا●مقاوم●باشند●

در●غير●اين●صورت●هر●گونه●حركت●و●لغزشی●در●كالف●ها●ممكن●است●به●عايق●ها●آسيب●های●

جدی●وارد●نمايد.●ضمن●تامين●خواص●مكانيكی●و●حرارتی●مورد●نياز،●حجم●سيستم●عايق●كاري●

شيار●بايد●در●مينيمم●مقدار●ممكن●نگهداشته●شود●تا●حجم●ماده●هادي●فعال●و●موثر●در●شيار●

بتواند●ماكزيمم●شود.

در●شيارهای●استاتور●روش●ها●و●قطعات●عايقی●مختلفی●جهت●مهار●كالف●ها●به●كار●می●روند.●همانگونه●

كه●در●شكل●شماره●3●نشان●داده●شده●است،●هر●دو●شيار●تا●آنجايی●كه●ممكن●بوده●است●توسط●هاديها●و●

●مواد●عايقی●پر●شده●و●سپس●توسط●يك●گوه)چوب●شيار(●غير●هادی●و●غير●مغناطيسی●بسته●شده●اند.

پر●كردن●شيارها●توسط●گوه●تا●حد●بسيار●زيادی●از●شل●شدگی●و●لغزش●هاديها●و●كالف●ها●

جلوگيری●می●كند.●گوه●ها●با●اشكال●هندسی●مختلف●در●لبه●ها،●متناسب●با●شيارهای●ماشين●

طراحی●می●شوند●و●همانطور●كه●در●شكل●مشاهده●می●شود●ممكن●است●از●دو●تكه●گوه●مجزا●نيز●

استفاده●شود.●همچنين●قطعات●عايقی●ديگری●در●عمق●و●كناره●و●يا●فضاهای●اضافی●و●خالی●ديگر●

شيار●جهت●كمك●به●مهار●كالف●ها●استفاده●می●شوند.●همانگونه●كه●قبال●بيان●شد●اين●پركننده●

های●فضاهای●خالی●می●تواند●كربن●سياه●نيز●باشد.

يكی●ديگر●از●دغدغه●ها●در●داخل●شيارها،●انقباض●مواد●داخل●شيارها●در●طول●عملكرد●ماشين●

و●در●نتيجه●ايجاد●فضاهای●خالی●جهت●لغزش●كالف●ها●است●كه●اين●مسئله●نيز●با●روكش●

كالف●ها●و●ميله●ها●با●سيليكون●رابر●كه●خاصيت●منبسط●شوندگی●دارد●حل●شده●است.●

بكارگيری●مواد●عايقی●لوله●ای●شكل●توخالی●در●عمق●شيار●و●چسباندن●كالف●ها●و●ميله●ها●)معموال●

توسط●وارنيش●ها(●در●داخل●شيار●از●ديگر●روشهای●مهار●كالف●ها●در●داخل●شيارها●می●باشند.
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2-6-●نگهدارنده●مکانيکی●در●سرسيم●پيچ●ها
)Mechanical●Support●in●the●End-Winding(●

اتصاالت● اين● است.● كالف●ها● ميان● مطمئن● الكتريكی● اتصال● تامين● پيچ●ها● سرسيم● هدف●

می●بايست●نسبت●به●هسته●زمين●شده●بسيار●مناسب●عايق●شوند.●در●ماشين●های●الكتريكی●

با●ولتاژهای●باال،●فاصله●خزشی●طوالنی●تری●بين●اتصاالت●سرسيم●پيچ●و●هسته●وجود●دارد●

و●همچنين●ماشين●های●الكتريكی●سرعت●باال●دارای●سرسيم●پيچ●ها●با●طول●زياد●می●باشند.●

سرسيم●پيچ●ها●می●بايست●در●برابر●لغزش●ها●و●حركات●احتمالی●مهار●شوند.●برای●اين●منظور●

روش●های●مختلفی●موجود●است.

يكی●از●روش●ها،●چسباندن●سرسيم●های●هر●كالف●توسط●نوعی●چسب●و●يا●استفاده●از●طناب●های●

مهار●می●باشد.●در●ماشين●های●الكتريكی●بزرگتر●از●نوعی●تسمه●های●مهار●يا●نگهدارنده●استفاده●

می●شود.●اين●تسمه●ها●از●جنس●استيل●عايق●شده●با●صفحات●پلی●استر●يا●اپوكسی●گالس●يا●

فايبرگالس●می●باشند.

)Transposition●Insulation(●2-7-●عايق●ترانسپوزه

با●كالف●های●چند●حلقه●ای،●هاديها●ممكن●است● الكتريكی● در●استاتور●بعضی●ماشين●های●

جابجايی●داخلی●داشته●باشند.●از●آنجا●كه●شار●مغناطيسی●در●سمت●رتور●بيشتر●از●قسمت●های●

ديگر●است●معموال●رشته●ها●را●همواره●در●اين●موقعيت●قرار●نمی●دهند.●در●اطراف●جابه●جايی●

هاديها،●يك●نوار●عايقی●اضافی●استفاده●مي●شود●كه●به●آنها●عايق●ترانسپوزه●گويند.

شكل●3



سال 32
پاییز و زمستان
1395

  50   

●2-8-●سيستم●عايق●بندی●رتور●ماشين●های●الکتريکی

سيم●پيچی●رتور●ماشين●های●سنكرون●دارای●قطعات●عايقی●حلقه●)حلقه●با●حلقه●و●حلقه●با●زمين(●

و●شيار●می●باشند.●سيم●پيچی●رتور●اين●ماشين●ها●تحت●ولتاژ●DC●می●باشند●كه●در●نتيجه●آن●عايق●

حلقه●ها●نازك●بوده●و●از●طرفی●به●دليل●عدم●وجود●اثر●پوستی●در●رشته●های●هاديها،●عايق●رشته●ها●نياز●

نمی●باشد.●از●طرفی●تغذيه●DC●با●سيستم●تحريك●استاتيك●منجر●به●ايجاد●تنش●های●اضافی●در●رتور●

شده●كه●تخليه●جزيی●در●فواصل●سيم●پيچ●رتور●را●ممكن●می●سازد.

تنش●های●حرارتی●و●نيروهای●گريز●از●مركز●از●ديگر●مواردی●است●كه●سيستم●عايقی●رتور●ماشين●های●

الكتريكی●را●تهديد●می●كند.●قطعات●عايقی●در●رتور●می●بايست●دارای●استحكام●مكانيكی●باال●و●سيستم●

نگهدارنده●های●مناسب●جهت●مهار●هاديها●در●برابر●فشارهای●مكانيكی●ناشی●از●ميدان●های●مغناطيسی●

و●به●ويژه●نيروهای●چرخشی●گريز●از●مركز●باشند.از●ديگر●تنش●هايی●كه●سيستم●عايقی●رتورها●در●

معرض●آن●قرار●دارند،●فشارهای●مكانيكی●يا●به●عبارت●بهتر●ترمو●مكانيكی●در●هنگام●راه●اندازی●و●

خاموش●نمودن●ماشين●های●الكتريكی●است.●با●تحريك●سيم●پيچ●رتور،●جاری●شدن●جريان●الكتريكی●

در●هاديها●منجر●به●ايجاد●حرارت●و●حركت●محوری●آنها●شده●كه●امكان●آسيب●به●قطعات●عايقی●را●

استفاده● لغزنده●در●عايق●های●شيار●رتور● از●پوشش●های● اين●منظور●معموال● برای● فراهم●می●سازد.●

می●شود●تا●در●مقابل●خراشيدگی●ناشی●از●تنش●مذكور●مقاوم●باشند.

هيدروژنراتورها●و●موتورهای●چهار●قطبه●يا●بيشتر●از●آن●دارای●سيم●پيچ●های●رتور●قطب●برجسته●

می●باشند.●دو●نوع●طراحی●رتور●قطب●برجسته●وجود●دارد.●در●يك●طرح●سيم●ها●به●دور●قطب●ها●پيچيده●

می●شوند●و●در●ماشين●های●الكتريكی●با●ظرفيت●پايين●رايج●می●باشد.●در●نوع●ديگر،●يك●نوار●نازك●مسی●
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به●صورت●قالبی●روی●قطب●جای●می●گيرد●و●ورق●های●عايقی●جداكننده●مانند●عايق●حلقه،●هر●قالب●

مسی●را●نسبت●به●ديگری●عايق●می●كند.●در●هر●دو●طرح●از●واشر●و●طوقه●هايی●جهت●عايق●سيم●پيچ●

با●بدنه●رتور●استفاده●می●شود.●شكل●4●در●زير●قطب●هر●دو●طرح●را●به●همراه●سيم●پيچ●و●عايق●های●آن●

نمايش●می●دهد.

دارای● روتور● است.●سطح● رايج● قطبه● چهار● و● دو● توربوژنراتورهای● در● معموال● استوانه●ای● رتورهای●

شيارهای●محوری●است●كه●در●هر●شيار●حدود●5●تا●10●حلقه●مسی●كه●تشكيل●يك●كالف●را●می●دهد●

يا●فيلم●های●عايق،●عايق●بندی●شوند●توسط● نوارها● اينكه●توسط● قرار●می●گيرد.●حلقه●ها●به●جای●

قطعات●عايق●از●هم●جدا●می●شوند.●كالف●ها●توسط●گوه●در●داخل●

و● عبور●هوا● برای● نيز● داشته●می●شوند.●مسيرهايی● نگه● شيارها●

يا●گازهای●خنك●كننده●در●حلقه●ها●و●گوه●ها●تعبيه●می●شود.●

تصوير●زير●شيار●يك●رتور●استوانه●ای●را●به●همراه●جانمايی●حلقه●ها●

و●عايق●های●آن●درشكل●شماره●5●نشان●داده●شده●است.

محل● و● مصرف● مورد● عايق● انواع● از● بخش●هايي● زير● تصوير●

بكارگيري●آنها●در●ساختمان●يك●ماشين●الكتربكي●فشار●قوي●را●

درشكل●شماره●6●نشان●داده●شده●است.●

شكل●●5
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3-●●●●پيري●سيستم●عايقکاري

تغييرات●نامطلوبي●كه●در●ساختار●فيزيكي●و●شيميايي●سيستم●عايق●كاري●در●اثر●تنش●هاي●ايجاد●شده●در●
طي●سرويس●دهي●●ايجاد●مي●شود●را●پديده●پيري●در●اين●سيستم●گويند.

انواع●تنش●های●الكتريكی●را●Team●Factors●مي●نامند●كه●حروف●آن●بيان●كننده●تنش●هاي●ذيل●
مي●باشد:

)Temperature(●حرارتي●:T

)Electrical(●الكتريكي●●:E

)Ambient(●محيطي●:A

)Mechanical(●مكانيكي●:M

موتورها●و●ژنراتورها●با●توجه●به●نوع●تغذيه●و●شرايط●سرويس●دهي●به●چهار●دسته●ذيل●تقسيم●مي●شوند●
كه●تنش●هاي●ايجاد●شده●بر●روي●آنها●متفاوت●مي●باشد.●

موتورها●و●ژنراتورهاي●فشار●ضعيف●●●

موتورها●و●ژنراتورهاي●فشار●قوي●●●

موتور●هاي●تراكشن●●

●موتورهاي●تغذيه●شده●توسط●مبدل●هاي●فركانس●يا●تجهيزات●الكترونيك●قدرت●●

شكل●شماره●7●شرايط●كاري●سيستم●عايقي●ماشين●هاي●الكتريكي●يادشده●را●نشان●مي●دهد●كه●در●آن●
اندازه●دايره،●بيانگر●تنش●هاي●مكانيكي●است.
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3-1-●تنش●هاي●الکتريکي

تنش●ها● اين● الكتريكي●مي●باشند.● تنشهاي● عوامل● از● و●سوئيچينگ● برق● و● رعد● زني،● كليد●

همانطور●كه●بيشتر●عنوان●شد●منجر●به●شكل●گيري●پديده●تخليه●جزيي●در●سيستم●عايقي●

مي●شوند.

3-2-●تنش●هاي●حرارتي●-●مکانيکي

سيستم●عايق●كاري●سيم●پيچ●هاي●جريان●متناوب●به●گونه●اي●طراحي●مي●شود●كه●در●●يك●ولتاژ●

و●دماي●مشخص●حداقل●براي●طول●عمر●تعريف●شده●تجهيز●استقامت●و●پايداري●الكتريكي●و●

مكانيكي●و●ابعادي●خود●را●حفظ●كند.

در●استانداردهاي●بين●المللي●كالس●هاي●مختلف●سيستم●هاي●عايقي●الكتريكي●توصيف●گرديده●

است.●اين●توصيف●بر●پايه●ماكزيمم●دمايي●كه●اين●سيستم●مي●تواند●بصورت●مداوم●كار●كند●

و●نيز●تحمل●ولتاژ●نامي●سيستم●را●داشته●باشد.●رايج●ترين●كالسهاي●عايقي●در●ماشين●هاي●

الكتريكي●H●وF●●وB●●وA●●مي●باشند●كه●به●صورت●105●و●130●و●155●و●180●نيز●ارائه●

مي●گردند.●اعداد●ذكر●شده●مشخص●كننده●دماي●نقطه●داغ●طراحي●شده●براي●سيم●پيچي●بر●

حسب●درجه●سلسيوس●مي●باشد.

معموال●شرايط●كار●سيستم●هاي●عايق●كاري،●يك●كالس●حرارتي●پايين●تر●از●كالس●حرارتي●

نامي●مي●باشد●به●عنوان●مثال●يك●موتور●الكتريكي●مورد●استفاده●قرار●B●براي●كالس●حرارتي●

F●با●كالس●حرارتي●مي●گيرد.

با●توجه●به●موضوع●فوق●معموال●تنش●حرارتي●در●شرايط●نرمال●كار●نقش●كمي●در●ايجاد●پيري●

ناشي●از●تنش●هاي●حرارتي●ايجاد●مي●نمايد.●در●موارد●خاص●همچون●موتورهاي●مورد●استفاده●

در●مته●ها●و●دريل●ها،●راه●آهن●و●ژنراتورهاي●هواپيما●ممكن●است●در●دماي●بيش●از●200●درجه●

سانتي●گراد●و●حتي●300●درجه●كار●كند●.

تنش●هاي●حرارتي-●مكانيكي●در●سيستمهاي●عايق●كاري●در●اثر●اختالف●دما●در●نواحي●مختلف●

و●يا●متفاوت●بودن●ضرايب●انبساط●حرارتي●مواد●مختلف●در●سيستم●عايق●كاري●حادث●مي●گردد.●

بنابراين●مي●بايست●در●طراحي●سيستم●عايق●كاري●،تركيب●مواد●به●كار●گرفته●شده●با●توجه●به●

ضرايب●انبساط●حرارتي●در●نظر●گرفته●شود.●●
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3-3-●تنش●هاي●محيطي

موارد●ذيل●مي●توانند●عوامل●ايجاد●تنش●هاي●محيطي●در●ماشين●هاي●الكتريكي●باشند:●

●رطوبت●محيط● 

●دماي●محيط●)تغييرات●دماي●محيط-●هواي●خيلي●سرد(● 

●مواد●محيط●)موادساينده-●بخارهاي●اسيدي●و●خورنده●در●محيط(● 

شرايط●نامناسب●محيطي●تا●حدي●توسط●ايزوله●كردن●ماشين●الكتريكي●از●محيط●اطراف●قابل●

جلوگيري●مي●باشد.
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3-4-●تنش●هاي●مکانيکي

ارتعاشات،●شوك●هاي●مكانيكي●ناشي●از●جريان●هاي●اتصال●كوتاه●و●نيروهای●سانتريفيوژ●در●

روتور●از●جمله●تنش●هاي●مكانيكي●ماشين●هاي●الكتريكي●گردان●مي●باشند.●اتصاالت●پيشاني●و●

سرسيم●پيچي●ها●نيز●در●معرض●تنش●هاي●مختلف●مكانيكي●قرار●دارند●كه●با●استفاده●از●بستن●

اتصال●پيشاني●سيم●پيچهاي●استاتور●به●رينگ●نگهدارنده●و●تزريق●رزين●به●اين●ناحيه●از●اثرات●

نامطلوب●تنش●هاي●مكانيكي●جلوگيري●مي●شود.

مراجع:

●]1[●ماشين●هاي●الكتريكي●)تئوري،●عملكرد●و●كاربردها(●پرفسور●بيم●بهارا

]2[●ماشين●الكتريكی●ترجمه●دكتر●لساني●و●دكتر●سلطاني
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