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در●●حال●●حاضر●●بهره●برداری●●از●●ايستگاه●های●●پمپاژ●●در●●سامانه●های●●آبياری●●تحت●فشار●●عمدتاً●●با●

●استفاده●●از●●پمپ●●دور●●ثابت●●انجام●●می●شود.●●اين●●ثبات●●دور●●و●●روش●های●●كنترلی●●محدود●●مرتبط●

●با●●آن،●●منجر●●به●●كاهش●●انعطاف●پذيری●●در●بهره●برداری●●سامانه●های●آبياری●●شده●●است.●●بديهی●

●است●كه●●عملکرد●نامناسب●●●ايستگاه●●پمپاژ●●در●●يک●●سامانه●●آبياری●●تحت●فشار●از●نظر●●فنی●و●

●عدم●●تناسب●●دبی●●و●●فشار●●جريان●●در●●طی●●دوره●●بهره●برداری●●با●●مقدار●●واقعی●●موردنياز،●●باعث●

●مصرف●●بی●مورد●●انرژی،●●كاهش●●بازده،●●فرسودگی●●تجهيزات●●و●●تحميل●●هزينه●های●●اقتصادی●

●مرتبط●●خواهد●●شد.●●از●●اين●رو●●تطبيق●●شرايط●●بهره●برداری●●در●●يک●سامانه●●آبياری●●تحت●فشار،●

●با●●شرايط●●ايستگاه●●پمپاژ●●امری●●ضروری●است.●●لذا●●با●●توجه●●به●●ماهيت●●برخی●●از●●فرآيندها●●نظير●

تغييرات●●●دبی●●در●●طول●●دوره●●بهره●برداری●و●●لزوم●●تأمين●●فشار●●يکسان●●در●●يک●●سامانه●●آبياری●

●تحت●فشار،●●●به●كارگيری●●سامانه●های●●كنترلی●●در●●ايستگاه●●پمپاژ●الزم●است.●با●●رشد●●فّناوری●●و●

●به●كارگيری●●روش●های●●جديد●●در●●مديريت●●ايستگاه●●پمپاژ●●اين●●امکان●●وجود●●دارد●●كه●●نه●تنها●

●در●●مصرف●●انرژي●●صرفه●جوئی●●شود●●بلکه●●از●●استهالك●●شديد●●الکتروپمپ●ها●●نيز●جلوگيري●●به●

عمل●●آمده●●و●●ضمن●●دستيابی●به●عملکرد●●بهتر●●ايستگاه●های●●پمپاژ،●●طول●●عمر●آنها●●نيز●●افزايش●

●يابد.●●قابليت●●داشتن●●دورهای●●مختلف●●در●●يک●●ايستگاه●●پمپاژ●●و●●تبديل●●يک●پمپ●●دور●●ثابت●

●به●●يک●پمپ●●چند●●دور●●با●●سرعت●های●●دلخواه،●●امکان●●ايجاد●●فشار●●ثابت●●و●●يا●●امکان●●تطبيق●

●با●●شرايط●●مختلف●●بهره●برداری●در●●يک●●سامانه●●آبياری●●تحت●فشار●●را●●فراهم●●می●آورد.●●ليکن●

مقدمه:●■
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●در●●روش●های●●معمول●●بهره●برداری●●وقتي●●پمپ●●●●در●●سرعت●●ثابت●●كار●●مي●●كند،●●دبی●●خروجي●●با●

●استفاده●●از●●شيرها،●●كنترل●●شده●●و●●موتور●●صرف●نظر●●از●●مقدار●●خروجي●●در●●نزديکي●●بار●●كامل●

●كار●●مي●●كند●●كه●●باعث●●اتالف●●انرژي●●زيادي●●توسط●●اين●●مسدودكننده●●ها●●در●سامانه●●می●شود.●

●از●●اين●رو●●شناخت●●هرچه●●بيشتر●●ابزار●●كنترلی●●در●●ايستگاه●های●●پمپاژ●●و●بررسی●●اثرات●●آن●●بر●

●افزايش●بازده●●ايستگاه●های●●پمپاژ،●●اهميت●●روز●●افزونی●●پيدا●●كرده●●است.●●درايوها●●●با●●ايجاد●

●تغيير●●فركانس●●ورودی●●در●●موتور●الکتريکی،●●عالوه●●بر●●تثبيت●●فشار●●در●●ايستگاه●●پمپاژ،●●يکی●

●از●●مهم●ترين●●سامانه●هايی●●است●●كه●●به●صورت●●هوشمند●●اين●●قابليت●●را●●دارا●●است●●تا●●با●●تغييرات●

●دبی،●●فشار●●كاركرد●●شبکه●●را●●مطابق●●منحنی●●كه●●از●●قبل●●برای●سامانه●●تعريف●●شده●●است،●●تغيير●

●دهند●●)نيک●●منش●●و●●زمانی،●●1386(.●

وقتی●●برای●●اولين●●بار●●موتور●●الکتريکی●●ساخته●●شد●●سرعت●●ثابتی●●داشت●●كه●●نوع●●منبع●●تغذيه●

●كننده●●آن،●●تعيين●●كننده●●سرعت●●آن●●بود.●●در●●سال●●1965●●اولين●●درايو●●مکانيکی●●در●●صنايع●●به●

●كار●●گرفته●●شد●●و●●از●●سال●●1980●●تا●كنون●●شاهد●●افزايش●●تحقيقات●●و●●پيشرفت●های●●روز●●افزون●

●در●●زمينه●●به●كارگيری●●درايوها●●در●●بخش●های●●مختلف●●بوده●ايم●●)شاهويی،●●1390(.●●در●زمينه●

كاربرد●پمپ●های●دور●متغير●در●سامانه●های●آبياری●تحت●فشار،●نتايج●●قابل●●قبولی●●در●●توجيه●

●استفاده●●از●اين●تجهيزات،●●گزارش●●شده●●است.

(Hanson and Weigand,1996),(Ait Kadi et al, 1998),(Burt et al,1998)

(Lamaddalena and Sagardoy, 2000),(Moreno et al, 2007), (Moreno 

et al, 2009),(Lamaddalena and Khila, 2011),(Khadra et al, 2016).

●●●طراحی●●و●●بهره●برداری●●اغلب●●ايستگاه●های●●پمپاژ●●در●سامانه●های●●آبياری●●در●●ايران،●●بر●●اساس●

●كاركرد●پمپ●●●با●●دور●●ثابت●●صورت●گرفته●است●●و●●هنوز●●منافع●●استفاده●●از●●پمپ●های●●دور●●متغير●

●برای●●طراحان●●و●●بهره●برداران،●●حداقل●●در●●بخش●●كشاورزی،●●به●طور●●كامل●●نمايان●●نشده●●●است●

●)رئيسيان●●اميری،●●1391(.●

,
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داليل به كارگيری پمپ دور متغير در سامانه های آبياری●●

  در  محاسبات  متداول  مهندسي  طراحي  ايستگاه های  پمپاژ  با  استفاده  از  نمودارهاي  منحني  مشخصه 

 پمپ ها،  منحني  مشخصه سامانه  و  با  در  نظر  گرفتن  اين  مسئله  كه  سيستم  در  حالت  پايدار  است 

 صورت  مي گيرد.  اين  در  حالی است  كه  سامانه های  انتقال  سيال  متأثر  از  عوامل  ديناميكي  بسياري 

 نظير  شرايط  متفاوت  بهره برداری،  موقعيت  ايستگاه های  پمپاژ  و  تعداد  پمپ های  در  حال  كار  است 

 )ويسی  و  شمشادی، ●1387(.   از  سوی  ديگر  متغير  بودن  فشار  و  دبی  مورد  نياز  )نقطه  كار(  در  محل 

 ايستگاه  پمپاژ  با  توجه  به  الگوی  كشت،  مساحت  اراضی  در  حال  بهره برداری،  تغييرات  نياز  آبی  در 

 طول  دوره  فصل  رشد،  عدم  تطابق  ساعات  آبياری  كشت های  گوناگون و  تعداد  آبپاش های  فعال از 

ديگر مشكالت عمده در بهره● برداری ايستگاه● های پمپاژ در سامانه های آبياری می باشد.  برای  رفع 

 اين  مشكل  به طور  معمول  در  بهره برداری  از  ايستگاه های  پمپاژ  روش هايی  مانند  شير  كنترل،  افزايش 

 تعداد  پمپ ها  و  استفاده  از  كنارگذر1 به كار گرفته شده است  )نيك  منش  و  زمانی، ●1386(.  ليكن 

بعضی از  اين  روش ها  با  معايبی  همچون  اتالف  انرژی  باال  در  دامنه  تغييرات  زياد  دبی،  محدود  بودن 

دامنه  عملكرد  و  فاصله  گرفتن  نقطه  كاری  پمپ  از  نقطه  بهينه  كاركرد،  همراه  می باشند.  به طور  مثال 

در صورتی كه فقط از يك پمپ استفاده شود،  براي  كاهش  دبي  سيال  از  طريق  بستن  شيرفلكه 

 مقاومت  هيدروليكي  مسير  سيال  افزايش  يافته  و  اصطكاك  ايجاد  شده  در  مسير  سيال  باعث  اتالف 

 انرژي  آن  خواهد  شد.  همچنين  با  مسدود  كردن  مسير  حركت  سيال  باعث  باقي  ماندن  سيال  در 

 محفظه  پمپ  شده  كه  منجر  به  گردش  بيهوده  سيال  در  آن  خواهد  شد.  بنابراين  در  زماني  كه  به  دبي 

 كمتر  و  در  نتيجه  به  انرژي  كمتري  نياز  است،  انرژي  مازاد  توسط  سيستم  تلف  مي شود.

مکانيزم عملکرد پمپ دور متغير

درايو  يك  سيستم  برای  كنترل  كردن  سرعت  چرخش  موتور  با  كنترل  فركانس  تغذيه  است  كه دور 

 موتور  را  از  صفر  تا   چندين  برابر  دور  نامی  موتور  و  به طور  پيوسته  تغيير می دهد  )ابراهيمی، ●1383(. 

عمل  تغيير  سرعت  چرخش  شفت  موتور  توسط  تغيير  ولتاژ،  تغيير  فركانس  يا  تغيير  همزمان  ولتاژ  و 

 فركانس  تغذيه  موتور  انجام شده  و  در  نتيجه  توان  الكتريكي  مصرفي  موتور  نيز  از  مقدار  نامي  به  مقداري 

 كه  بسيار  نزديك  به  توان  مكانيكي  مورد  نياز  پمپ  است،  كاهش  خواهد  يافت. هنگام راه اندازی يك 

پمپ با استفاده از درايو، مشخصه های بار به وسيله قوانين تشابه2●كنترل می شود. قوانين تشابه براي 

پمپ بر اين امر اشاره دارد كه حتی يك كاهش كوچك سرعت موتور، صرفه جوئی انرژي بااليی را 

1- Bypass
2- Affinity Laws
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نتيجه خواهد داد.  عملكرد  سرعت  متغير  پمپ،  بر  اساس  قوانين  تشابه،  دبی  را  با  توان  يك 

 و  ارتفاع  را  با  توان  دو  و  توان  مصرفی  را  با  توان  سه  تحت  تأثير  قرار  می دهد. بنابراين به طور 

خالصه روابط )1( تا )3( را مي توان به عنوان روابط تشابه در پمپ ها استفاده كرد.

            )1(

   )2(

)3(

كه در آن●Q: دبی،●H: ارتفاع معادل فشار،P: توان مورد نياز و N: دور موتور است.

بر اين اساس با تغيير سرعت چرخش پروانه پمپ، منحني مشخصه پمپ نيز تغيير خواهد 

نمود. با توجه به شكل 1 اگر منحنی سامانه را در نظر بگيريم و فرض كنيم كه منحنی )1(، 

منحنی اصلی پمپ باشد، در اين صورت نقطه عملكرد پمپ همان نقطه مورد نظر بر روی 

منحنی سامانه كه نقطه دبی و فشار مورد نياز است، می باشد. حال فرض كنيم كه دبی و 

فشار مورد نياز سامانه افزايش پيدا كند، در اين صورت پمپ دور متغير نيز با افزايش دور، 

منحنی جديدی را توليد خواهد نمود و منحنی پمپ در موقعيت )2( و اگر نياز شبكه كاهش 

يابد، در اين صورت منحنی پمپ با كاهش دور در موقعيت )3( قرار خواهد گرفت. به اين 

ترتيب با تغيير دور پمپ، منحنی مشخصه جديد به وجود خواهد آمد. شكل 2 نمونه ای از 

تغييرات منحنی مشخصه پمپ در دو دور متفاوت را نشان داده است.

شکل 1- نمای شماتيک از نحوه تغيير دور در پمپ های دور متغير متناسب با نياز سامانه
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شکل 2- منحنی عملکرد پمپ در دو سرعت دوران مختلف

هرچند قوانين تشابه را نمی توان به طور عام در مباحث مدل سازی پمپ ها استفاده نمود. به طور مثال 

در مواردی كه آستانه تغيير سرعت از يك محدوده مشخص فراتر باشد نتايج قوانين تشابه پمپ در 

توان مصرفی پمپ قابل اعمال نخواهد بود )Gandhi et al, 2002( ,)Walski et al, 2003(؛ 

به عبارت ديگر اين فرمول ها در حالتی صحيح است كه سرعت های دورانی N1 و N2 تفاوت زيادي 

نداشته باشند. در غير اين صورت درصد خطايی در رابطه وجود خواهد داشت. بر اين اساس در 

پمپ دور متغير، با توجه به مقدار دبی و فشار مورد نياز در منحنی سامانه، منحنی پمپ با استفاده 

از روابط تشابه، خود را بر آن نقطه منطبق خواهد نمود. 

 درايوهاي  الكترونيكي  عالوه  بر  اينكه  در  محدوده  وسيعي  از  سرعت  با  دقت  بسيار  خوبي  كار  می كنند، 

 توانايي  بهبود  ضريب  توان  و  كاهش  جريان  راه اندازی  را  دارند  و  می توانند  موجب  افزايش  سرعت  پاسخ 

 موتور  به  تغييرات  سريع  شرايط  كار  شوند.  البته  برای  اينكه  يك  درايو  در  يك سامانه  اثرگذار  باشد 

 بايد  بازخوردی13  از  يك  پارامتر  اندازه گيری  شده  )مانند  فشار،  دبی  و  درجه  حرارت(  داشته  باشد  كه 

 اين  بازخورد  به  درون  مدار  درايو  وارد  شود .  

سيستم نرم افزاری درايوها از دواليه تشكيل شده است. اليه نخست نرم افزار سيستم و اليه دوم براي 

توسعه نرم افزارهای كاربردي بهره بردار است. به نحوي كه در كاربردهاي زيادي نقش يك PLC را 

نيز خواهد داشت. اجزاء يك درايو AC به صورت بسيار خالصه به شرح ذيل است.

1- Feed back
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■●DC به AC بخش اول. مبدل

وظيفه اين بخش تبديل ولتاژ متناوب به مستقيم برای آماده كردن و استفاده بخش دوم از 

اين سطح ولتاژ مستقيم است. اين قسمت از مجموعه ای تشكيل شده كه وظيفه آنها يكسو 

كنندگي جريان است.

بخش دوم. مبدل DC به AC اينورتر●■

وظيفه اين بخش ساخت ولتاژ متناوب با فركانس قابل تنظيم است. با استفاده از تجهيزات 

الكترونيكی مانند41IGBT)ترانزيستورهای دوقطبی( و سطح ولتاژ DC آماده شده توسط 

بخش اول، ولتاژ متناوبی با فرم سينوسي با فركانس قابل تغيير برای اعمال به موتور آماده 

می● شود. 

در شكل  3 مكانيزم عملكرد درايو نشان داده شده است. بر اين اساس ابتدا موج سينوسی 

AC به عنوان ورودی به درايو وارد شده و در مرحله اول با استفاده از ركتيفاير52 يا يك سو 

كننده، جريان AC به DC تبديل می● شود. سپس با استفاده از قابليت IGBT ها به عنوان 

يك سوئيچ الكترونيكی، جريان DC به جريان AC قابل تغيير تبديل خواهد شد.

شکل 3- مکانيزم عملکرد اجزاء درايو در تغيير دور موتور الکتريکی

روش های كنترل فرآيند تغيير فركانس در درايو را می توان به چهار دسته كلي تقسيم بندی 

كرد.

1- كنترل ساده متغيرهايي مانند ضريب قدرت )Rosenberg et al, 1976(, فركانس 

 .)Jain et al, 1983(36لغزش رتور

1- Insulated Gate Bipolar Transistor
2-  Rectifire
3- Rotor 
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2- كنترل مبتني بر مدل قابل اجرا در كنترل اسكالر )Kusko and Galler,1983 ( يا 

.)Chakraborty and Hori,2003(71كنترل برداري

 .)Park and Sul, 1984( 3- كنترل به وسيله جدول های جستجو

 Dong and Ojo, ؛Durval and Wilson, 2007(4- كنترل جستجوگر حداقل تلفات

.)2006

 ساده ترين روش كنترل موتورهایAC ، روش تثبيت نسبت ولتاژ به فركانس يا كنترل 

 V/Fثابت است. شكل 4 نمونه فرآيند كنترل دور موتور با استفاده از روش تثبيت ولتاژ به 

فركانس را نشان داده است.

شکل 4- نمونه كنترل دور موتور AC با استفاده از روش تثبيت ولتاژ به فركانس

مزيت اين روش، سادگی سامانه  كنترلی آن است. در مقابل اين نوع كنترلرها برای كاربردهايی 

با پاسخ سريع مناسب نيستند. در روش های كنترلی برداری )همانند روش تثبيت نسبت 

ولتاژ به فركانس(، با تفكيك مؤلفه های جريان انرژی الكتريكی، به دو مؤلفه گشتاور و شار 

مغناطيسی و كنترل آن ها با استفاده از الگوريتم های مختلف، ترتيبی داده می شود كه موتور 

AC نظير موتور DC كنترل شود. به اين ترتيب تمام مزايای موتور DC ازجمله پاسخ 

گشتاور سريع آن ها در موتورهای AC نيز در دسترس خواهد بود )افشار نيا و واحدی، 

1390(. با توجه به نحوه كاركرد درايو و ثابت بودن نسبت ولتاژ به فركانس، می توان با 

راه اندازی موتور الكتريكی در فركانس پايين، جريان راه اندازی را كاهش داد و سيستم را به 

1- Vector Control
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نرمي راه اندازی و گشتاور الزم را براي شرايط كاري مختلف بار فراهم كرد. همچنين در طي 

بهره برداری از ايستگاه پمپاژ، امكان اعمال تغييرات پيوسته دور در پمپ، مهيا می شود كه 

اين تغييرات مي  تواند متناسب با فشار يا دبي جريان در شبكه آبياری باشد. 

با لحاظ كليه مسائل فنی، براي طراحی يك سامانه پمپاژ دور متغير چند روش مختلف را 

می توان به اجرا گذاشت:

• انتخاب تنها يك الكتروپمپ منطبق بر ظرفيت پمپاژ مورد نياز و انتخاب درايو 	

متناسب با آن.

• استفاده از چند الكتروپمپ كه هركدام مجهز به يك درايو جداگانه باشند.	

• يك پمپ دور متغير بوده و باقی پمپ ها با دور ثابت راه اندازی شوند.	

• از رساندن دور 	 درايو. پس  راه اندازی چندين موتور با دور متغير توسط يك 

الكتروپمپ به ماكزيمم مقدار، درايو از مدار خارج شده و ولتاژ الكتروپمپ مستقيماً 

از خط تأمين می● شود.

قابليت های پمپ دور متغير در سامانه های آبياری تحت فشار●●

 داشتن  دورهای  مختلف  موتور در  يك  ايستگاه  پمپاژ  و  تبديل  يك  موتور  دور  ثابت  به  يك 

 موتور  با  سرعت های  دلخواه،  امكان  تطبيق  با  شرايط  مختلف بهره برداری  در  يك  سامانه  آبياری 

 تحت فشار  را  فراهم خواهد نمود.  در  روش های  معمول  بهره برداری  وقتي  پمپ●●  در  سرعت 

 ثابت  كار  مي●●كند،  دبی  خروجي  با  استفاده  از  شيرها،  كنترل  شده  و  موتور  صرف نظر  از  مقدار 

 خروجي  در  نزديكي  بار  كامل  كار كرده  كه اين روش بهره● برداری  باعث  اتالف  انرژي  زيادي 

 توسط  مسدودكننده●●ها می شود. از سوی ديگر گزينه های مرسوم جهت تغيير عملكرد منحنی 

پمپ نظير تراش و يا تعويض پروانه پمپ، شير خفه كن، كنارگذر كردن جريان، توانايی 

كنترل لحظه به لحظه پمپ ها در پاسخ به متغيرهاي موجود را نخواهد داشت )نيك منش و 

زمانی،1386(. پمپ های دور متغير اغلب به عنوان يك جايگزين در صرفه جوئی مصارف انرژی 

در مقايسه با ساير روش های كنترلی )شيِر خفه كن و يا كنارگذر( پيشنهاد شده است و 

 ) H-Q تأثيرگذاری آنها در كنترل جريان، شديداً وابسته به منحنی مشخصه پمپ )منحنی

و مشخصات منحنی سامانه )منحنی مقاومت سامانه( است )Gibson,1994(. درايوها  با 

 ايجاد  تغيير  فركانس  ورودی  در  الكتروپمپ ها،  عالوه  بر  تثبيت  فشار  در  ايستگاه  پمپاژ،  يكی  از 

 مهمترين  سامانه هايی  است  كه  به صورت  هوشمند  اين  قابليت  را  دارا  است  تا  با  تغييرات  دبی، 

 فشار  كاركرد  شبكه  را  مطابق  منحنی  كه  از  قبل  برای  سيستم  تعريف  شده  است،  تغيير  دهند 
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 )نيك  منش  و  زمانی، ●1386(. 

نكته حائز اهميت در بهره برداری با پمپ دور متغير آن است كه مهمترين مزيت اين روش، افزايش 

قابليت برنامه ريزی و خودكارسازی سامانه، كاهش صدمات مكانيكی و هيدروليكی در مقايسه با ساير 

روش های بهره برداری است و مباحث صرفه جوئی انرژی، به● ويژه با توجه به تعرفه های برق كشاورزی 

در درجه دوم اهميت قرار خواهند گرفت. شكل 5 نمايی از معدود ايستگاه پمپاژ آب كشاورزی 

در ايران را نشان داده كه با پمپ دور متغير مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنين شكل 6 

ايستگاه پمپاژ در استان BARI ايتاليا كه با پمپ دور متغير بهره برداری شده را نشان داده است.

شکل●5-●اجرای●سامانه●كنترلی●مديريت●هوشمند●ايستگاه●پمپاژ●)شهرستان●بيله●سوار●مغان(●

●)Foggia-●Italy(●شکل●6-●ايستگاه●پمپاژ●آب●كشاورزی●و●سامانه●كنترلی●با●پمپ●دور●متغير
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پمپاژ  ايستگاه های  در  متغير  دور  پمپ های  از  استفاده  قابليت های  مهمترين  كلی  به طور 

كشاورزی عبارتند از:

افزايش انعطاف پذيری در مديريت ايستگاه پمپاژ: تغيير دبي مورد نياز براي اكثر پروژه های -●1

آبياري در طول دوره طرح، اجتناب ناپذير است. لذا براي تأمين دبي با انعطاف مورد 

نياز، طراحان مبادرت به انتخاب پمپ با قدرت های متفاوت، با نصب موازي و تركيب 

كار همزمان و غير همزمان آنها خواهند نمود. استفاده از درايو پاسخگويی به محدوده 

مصرف انرژي امكان پذير  كنترل  كنار  در  را  سامانه  بهره برداری  نيازهای  از  وسيع تری 

خواهد نمود. 

كشت های -●2 تركيب  با  تحت فشار  آبياری  شبكه های  مديريت  در  انعطاف پذيری  افزايش 

مختلف: اگر در يك شبكه آبياری تركيبی از كشت های مختلف وجود داشته باشد با توجه 

به قابليت تغيير نقطه كاركرد پمپ دور متغير، امكان اعمال هيدرومدول های مختلف در 

مديريت متمركز ايستگاه پمپاژ وجود خواهد داشت. 

افزايش قابليت اعمال روش های خودكارسازی در سامانه های آبياری تحت فشار: استفاده -●3

از پمپ دور متغير در كنار واحدهای پردازشگر مركزی، قابليت های بااليی از سطوح 

خودكارسازی در سامانه های آبياری ايجاد خواهد نمود. به طور مثال با استفاده از پمپ 

دور متغير، واحد پردازشگر مركزی، شير برقی، می توان به شبكه آبياری تحت فشار قابليت 

نشت يابی خودكار را اضافه نمود. به اين ترتيب كه برای يافتن محل نشت، ابتدا دبی واحد 

آبياری در واحد كنترل مركزی تعيين شده بر اساس قابليت پمپ دور متغير دور پمپ 

متناسب با نقطه كاركرد تنظيم می  شود. سپس با استفاده از قابليت فرمان در ايستگاه 

پمپاژ، شير برقی هريك از واحدهای آبياری به ترتيب باز شده و دبی و فشار هر واحد 

آبياری توسط واحد كنترل مركزی، پايش شده و با ميزان دور متناسب پمپ تطبيق داده 

می● شود. به اين ترتيب در صورت شكستگی هيدرانت  ها، خطوط لوله و يا بهره برداری 

نامناسب )تعداد نامناسب آبپاش( نقطه كاری پمپ تغيير يافته و سيستم با پردازش 

تطبيقی با دور موتور، واحد معيوب را شناسايی خواهد نمود. 

اين -●4 اجرای  الزامات  تحت فشار:  آبياری  شبكه های  در  بری  حقابه  نظام  تعريف  قابليت 

روش، تعيين منحنی عملكرد هريك از شيرهای برقی است. به اين ترتيب با استفاده از 

واحد پردازشگر مركزی و قابليت پمپ دور متغير در پوشش محدوده ای وسيع تر از نقاط 

كاركرد، امكان تخصيص دبی متناسب با ميزان حقابه وجود خواهد داشت.
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مديريت انرژی به واسطه كنترل دور الكتروپمپ و قرار گرفتن در نقطه كار-●5

افزايش عمر سوئيچ گيرهای الكتريكی با كاهش جريانات با تغييرات آنی-●6

كاهش تعويض قطعات يدكی مكانيكی و هزينه های عملكردی-●7

كنترل كننده های دور موتورهاي الكتريكي هرچند كه وسيله های پيچيده ای هستند، اما چون در -●8

ساختمان آن ها از مدارهای الكترونيك قدرت استاتيك استفاده شده و فاقد قطعه های متحرك 

هستند، عمر مفيد باالئي دارند. از اين رو در صورت بهره برداری مناسب، عمر كاركرد باالتری 

نسبت به ساير تجهيزات مكانيكال در ايستگاه پمپاژ خواهند داشت كه اين امر به توجيه پذيری 

اقتصادی استفاده از درايو در ايستگاه پمپاژ كمك شايانی خواهد نمود.

در شبكه های آبياری تحت فشار وسيع كه با استفاده از پمپ های موازی، مصارف سامانه تأمين -●9

می شود، امكان كنترل خودكار چند پمپ موازی با يك درايو وجود خواهد داشت. تركيب پمپ 

دور متغير در مجموعه پمپ های موازی انعطاف پذيری بااليی جهت تأمين طيف وسيعی از نقاط 

كاری را به همراه خواهد داشت.

كاهش تأثير نوسانات برق بر ميزان آبدهی: با توجه به آنكه درايو، فركانس جريان ورودی به -●10

الكتروموتور را كنترل می  كند از اين رو پمپ دور متغير در مقابل نوسانات برق تأثيرپذيری 

كمتری داشته و به تبع آن آبدهی نيز كمتر دچار تغيير می● شود.

استفاده از قابليت فرمان پذيری درايو در حالت بدون بار18: در صورت كاركرد پمپ به صورت -●11

خشك، ميزان گشتاور بار تغيير خواهد كرد لذا در صورت استفاده از درايو، قابليت تشخيص 

كاركرد پمپ در حالت بدون بار امكان پذير خواهد بود. اين مسئله كمك شايانی در كاهش 

حوادث ناشی از خشك كار كردن پمپ و به تبع آن سوختن پمپ، خواهد نمود.

كاهش هزينه های خريد ترانس و خازن: با توجه به آنكه ميزان جريان مورد نياز جهت راه اندازی -●12

پمپ با استفاده از درايو در محدوده جريان نامی موتور الكتريكی است لذا هزينه های خريد 

ترانس و خازن نسبت به روش راه اندازی مستقيم و يا ستاره مثلث به شدت كاهش خواهد يافت.

محدوديت ها و معايب پمپ دور متغير در سامانه های آبياری تحت فشار

ايجاد رسوب در لوله ها: به علت دور پايين پمپ، سرعت جريان در لوله ها نيز كاهش يافته و در -●1

صورت كاركرد طوالنی مدت در اين شرايط موجب رسوب در لوله ها می● شود. بنابراين در هر 

صورت بايد از بهره برداری طوالنی مدت سامانه در دورهای پايين اجتناب نمود.

مشكالت محدوديت NPSH: سامانه دور متغير مستقيماً اثری بر NPSH مورد نياز پمپ -●2

1- No load
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ندارد، اما كاهش دور در بسياری موارد نقطه كار پمپ ها را به اندازه قابل توجهی تغيير خواهد 

داد. نقطه جديد كار پمپ در منحنی عملكرد پمپ جايی است كه NPSH مورد نياز پمپ بسيار 

بيشتر از آن نقطه است كه در دور كامل وجود داشته است.

با توجه به حساسيت های اين تجهيزات، به منظور بهره برداری و نگهداری اين سامانه مهارت های -●3

تخصصی مورد نياز خواهد بود. به عبارتی اين سامانه منجر به افزايش پيچيدگی كار و نگهداری 

تجهيزات می  شود.

با وجود سامانه دور متغير سه بخش اصلی و مستقل )موتور الكتريكی، درايو و پمپ( خواهيم -●4

داشت كه از يك سو هريك از تجهيزات استانداردهای كاری مختص خود را خواهند داشت و از 

سوی ديگر اثرات متقابل كاركرد هريك از اجزا بر روی هم نيز بايد لحاظ گردد.

●در شبكه های آبياری كه ارتفاع استاتيكی پمپاژ باال است، كاهش نسبتاً جزئی در سرعت می● تواند -●5

نقطه عملكرد را به ارتفاع فلكه بسته19 نزديك سازد. در اين صورت اگر پمپ برای مدت طوالنی 

در چنين ناحيه ای فعاليت كند عمر كاركرد آن به شدت كاهش خواهد يافت.

هزينه●های اوليه و هزينه های نگهداری بيشتر ايستگاه های پمپاژ دور متغير در مقايسه با ساير -●6

روش های بهره برداری ايستگاه های پمپاژ.

مشكالت ناشی از ناخالصی ها: از آنجايی كه پمپ های دارای سامانه دور متغير اغلب در سرعت های -●7

پايين به راه می افتند، انرژی پروانه پمپ جهت غلبه بر اصطكاك ناشی از مواد ناخالصی موجود 

در سيال كاهش می يابد، كه اين امر موجب می شود اثرات مخربی بر پمپ گذاشته شود. بنابراين 

توصيه شده است جهت كاهش اين محدوديت، پمپ ها در مدت زمان طوالنی در فركانس پايين 

)دور كم( مورد استفاده قرار نگيرند. مخصوصاً در جاهايی كه احتمال وجود ذرات معلق در آب 

زيادتر باشد.

ايجاد هارمونيك در شبكه تغذيه و اعمال ولتاژهاي تخليه جزئي در سيم پيچی الكتروموتور: شكل -●8

موج خروجی درايو تركيبی از پالس های DC با دامنه ثابت است. اين موضوع موجب می● شود 

كه خود درايو منشأ اختالالتی در كار موتور شود و يا موجب نوسانات گشتاور210 در موتور شود. 

بروز هارمونيك در سامانه های برق متأثر از عناصر غيرخطی مثل درايوها در شبكه است. عنصر 

غيرخطي عنصري است كه جريان آن متناسب با ولتاژ اعمالي نيست. افزايش چند درصدي ولتاژ 

ممكن است باعث شود كه جريان دو برابر شده و نيز موج جريان شكل ديگري به خود بگيرد. 

هارمونيك می تواند تأثيرات منفی روی تجهيزات ازجمله ترانسفورماتور، خازن های اصالح ضريب 
1- Shut off
2- Torque Pulsation
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قدرت در ايستگاه های پمپاژ داشته باشد.

●كاهش ضريب توان در سرعت های پايين تر: ضريب توان در حقيقت نسبت توان اكتيو به توان -●9

ظاهری است. كم شدن ضريب توان به سمت صفر عالوه بر افزايش تلفات، باعث ايجاد هارمونيك 

شده و موجب اختالل در كاركرد ساير وسايل الكترونيكی می  شود.

در سامانه هايی كه هد استاتيك بااليی دارند )سامانه هايی كه در آنها اختالف استاتيكی نسبت -●10

به اختالف ناشی از افت مسير زياد باشد(، با تغيير دور بازده پمپ هم به ميزان زيادی تغيير 

خواهد نمود. در منحنی پمپ ها، خطوطی به عنوان خطوط هم بازده رسم شده اند. اگر نقاط 

كاري پمپ  در بازه وسيعی تغيير كند، تغييرات بازده پمپ قابل توجه خواهد بود. در سامانه های 

بدون ارتفاع استاتيكی، منحنی سامانه به موازات اين خطوط هم بازده حركت خواهد نمود لذا 

با كاهش دور، تغيير بازده پمپ محسوس نبوده در حالی كه در سامانه های با ارتفاع استاتيكی 

باال با تغيير دور موتور، پمپ در نقاط با بازده كم قرار خواهد گرفت؛ به عبارت ديگر با اينكه 

دور موتور را كاهش داده ايم اما با كاستن از بازده و افزايش مصرف انرژی ناشی از آن، وضعيت 

مطلوبی از نظر مصرف انرژي به وجود نيامده است. از اين رو می توان عنوان نمود، استفاده از 

پمپ دور متغير هميشه منجر به كاهش مصرف انرژی در سامانه نمی  شود.

محدوديت های خاص در زمان بهره برداری با درايو: رطوبت كمتر از 90 درصد، عدم وجود -●11

فركانس های راديويی و يا سيگنال های فركانسی موج بلند در محيط، دمای محيط بين 0 تا 40 

درجه سانتی گراد، محدوديت تغييرات ولتاژ از 10 درصد كمتر يا بيشتر از جمله محدوديت های 

خاص در هنگام بهره برداری با درايو عنوان شده است )ناجيان،1390(. 

برای استفاده از درايوها به موتورهای با بازده باال نياز است: موتورها معموالً به گونه ای طراحي -●12

شده اند كه در نزديكي سرعت نامي و بار نامي داراي كارايي بهينه باشند. از آنجا كه در حالت 

تغيير منحنی مشخصه پمپ به وسيله تغيير سرعت، موتور الكتريكی در سرعت و بار كمتر از 

مقدار نامي خود عمل خواهد نمود، لذا بازده موتور و در نتيجه بازده كل سامانه كاهش خواهد 

يافت. لذا بايد از موتورهای با بازده باال، در كنار پمپ های دور متغير استفاده شود.
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جمع بندی

تغييرات نياز آبی در طول دوره رشد، اختالف ارتفاع در نقاط آبگيری،  عدم تطابق ساعات 

آبياری، تغيير الگوی كشت و ساير عوامل محيطی ديگر باعث شده عملكرد ايستگاه● های 

پمپاژ، متأثر از عوامل ديناميكی متعددی باشد. از اين رو كاركرد ايستگاه  های پمپاژ عموماً 

ديناميكی يا به عبارتی وابسته به زمان است. از سوی ديگر عملكرد يك ايستگاه پمپاژ عالوه 

بر موارد مذكور، تحت تأثير پارامترهايی از جمله بازده پمپ و اجزاي وابسته، حد باالئی 

كه سيستم براي آن طراحی شده، محدوده كنترل بازده پمپ، تغييرات بازده پمپ در اثر 

نوع بهره برداری خواهد بود. با توجه به سياست گذاری طرح تجميع در ايجاد شبكه های 

آبياری تحت فشار يكپارچه، لزوم بررسی قابليت فنی و اقتصادی پمپ های دور متغير امری 

ضروری به نظر می رسد. اين تجهيزات به دليل ماهيت عملكرد خود انقطاع دورهای پمپ و 

محدوديت دورهای پمپ را برطرف نموده و امكان بهره برداری از ايستگاه پمپاژ با طيفی از 

دور پمپ های مختلف را فراهم می كند. اين تغيير دور پمپ قابليت تطبيق پذيری ايستگاه 

پمپاژ با تغييرات ديناميك بهره برداری را در بازه وسيع تری نسبت به پمپ دور ثابت، فراهم 

خواهد نمود. هرچند در كاربرد و توصيه اين روش بهره برداری عوامل متعددی همچون نوع 

كشت، سطوح كشت، نحوه جانمائی شبكه، به● ويژه شرايط توپوگرافی، نحوه مديريت سامانه و 

محدوده تغييرات بازده پمپ، بسيار مؤثر است و يك رويكرد كلی به استفاده و يا عدم استفاده 

از اين روش بهره برداری را نمی  توان به كاربرد.
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چکیده :

هم●راستاسازی●و●راه●اندازی●پمپ●های●گرم●همانند●پمپ●تغذيه●ديگ●بخار●به●دليل●دمای●
باالی●سيال●و●ايجاد●تغييرات●بعد●از●كاركرد●تجهيز●از●حساسيت●فراوانی●برخورداراست.●
در●اين●مقاله●سعی●بر●آن●است●به●مراحل●پيش●هم●راستايی،●هم●راستاسازی●اوليه●و●

كنترل●هم●راستاسازی●گرم●تجهيز●پرداخته●شود.

◄مهندس سیدمجید طالبی 
     کارشناس تحقیق و توسعه

مروری بر نحوه ی هم راستاسازی 
پمپ های گرم

1.●اندازه●گيری●و●تصحيح●لقی●پايه1

تعيين●و●تصحيح●لقی●پايه●های●موتور،●گامی●ضروری●در●هر●رويه●هم●راستاسازی●است.●درست●

همانند●يك●ميز●يا●صندلی●با●پايه●لق●كه●آزاردهنده●است،●ماشين●با●پايه●های●لق●نيز●باعث●

عقيم●●شدن●فرآيند●هم●راستاسازی●می●شود.●هر●باری●كه●برای●هم●راستاسازی●اقدام●می●شود●

ماشين●در●وضعيتی●متفاوت●قرار●می●گيرد،●لذا●كنترل●هم●راستايی●نشان●می●دهد●كه●ماشين●

هنوز●هم●راستا●نشده●است.●عالوه●براين●اگر●ماشين●در●اين●وضعيت●●به●شاسی●پيچ●شود،●پوسته●

و●محفظه●ياتاقان●ماشين،●تحت●نيروی●كشش●قرارگرفته●و●دچار●خمش●می●شود.

شكل1-●الف(●لقی●پايه●زاويه●ای2●ب(●لقی●پايه●موازی3

1- Soft Foot
2- Angular Soft Foot
3- Parallel Soft foot



سال 33
بهار وتابستان
1396

  22   

به●طوركلی●دو●نوع●لقی●پايه●وجود●دارد●كه●در●شكل1نشان●داده●شده●است.در●حالت●لقی●پايه●موازی،●

شاسی●و●پايه●ماشين●نسبت●به●هم●موازی●بوده●و●اضافه●كردن●شيم●با●ضخامت●مناسب●باعث●تصحيح●

لقی●می●شود.●لقی●پايه●ی●زاويه●ای●باعث●می●شود●پايه●های●●ماشين،●زاويه●ای●را●●با●شاسی●ايجاد●كنند.●

تصحيح●اين●وضعيت●پيچيده●بوده●و●راه●حل●عاجل●آن●استفاده●از●شيم●های●مخروطی●)نوك●تيز(●

هست؛●ولی●راه●حل●اساسی●و●دائمی●آن،●باز●كردن●تجهيز●و●ماشين●كاری●مجدد●نشيمن●پايه●ها●است.

اندازه●گيری●لقی●پايه●قبل●از●شروع●فرآيند●هم●راستاسازی،●توسط●روش●های●مختلفی●انجام●می●گيرد.

 استفاده●از●ساعت●انديکاتوركه●بر●روی●پايه●آهنربايی●قرار●داده●شده●است.	

●ساعت●را●در●حالی●كه●پايه●آهنربايی●آن●روی●شاسی●است●بر●روی●يكی●از●پايه●های●موتور●قرار●دهيد،●

ساعت●را●صفر●كنيد●و●سپس●پيچ●پايه●را●شل●كنيد.●هرگونه●تغييری●در●ساعت●را●ثبت●كنيد●و●دوباره●●

پايه●موتور●را●سفت●نماييد.●اين●مراحل●برای●همه●پايه●های●ماشين●تكرار●شود.

 با●استفاده●از●مجموعه●فيلرها	

يكی●از●پايه●های●موتور●را●شل●كنيد●و●فاصله●ی●ايجادشده●در●زير●پايه●ی●شل●شده●را●اندازه●بگيريد●و●

ثبت●نماييد.●قبل●از●ادامه●كاربر●روی●پايه●ديگر،●پايه●را●دوباره●سفت●نماييد.●برای●مثال●در●شكل●2مقدار●

لقی●هر●پايه●با●واحد●صدم●ميليمتر●در●كنار●آن●درج●شده●است.●می●توان●براساس●وضعيت●موجود●

اصالحات●الزم●را●اعمال●كرد.●

شكل2-●لقی●پايه●متداول●)لنگی●قطری14(

شكل●2،●لقی●پايه●متداول●به●صورت●لنگی●قطری●در●پايه●هایB●وD را●نشان●می●دهد.●اغلب●تعميركاران●

وسوسه●●می●شوند●كه●لقی●پايه●را●با●اضافه●كردن●شيم●به●هر●دو●پايه●اصالح●نمايند●ولی●عمليات●فوق●
1- Rock across feet
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باعث●ايجاد●خطا●خواهد●شد.●بهترين●راه●حل●اضافه●كردن●شيم●0/8ميلی●متردر●زير●پايهD و●

بررسی●مجدد●تمامی●پايه●ها●است.

لقی●های●پايه●ای●متداول●ديگر،●پايه●خم●شده15●كه●در●اثر●نيروی●وارد●شده●از●طريق●لوله●كشی●و●

پايه"پيچ●و●تابدار"62●كه●در●اثر●استفاده●از●تعداد●زياد●شيم●در●زير●پايه●ايجاد●می●شود،●هستند.

در●شكل●های●3●تا●5●تعدادی●از●لقی●پايه●های●متداول●نشان●داده●●شده●است.

شكل●3-●پايه●خم●شده-●راه●حل:●استفاده●از●شيم●در●پايه●c●●و●بررسی●مجدد●تمامی●پايه●ها

شكل●4-●خمش●ناشی●از●لوله●كشی-●رهاسازی●نيروهای●خارجی

1-Bent foot
2-Squishy foot
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شكل●5-●پايه●پيچ●و●تابدار-●شيم●گذاری●مجدد●با●حداكثر●سه●عدد●شيم●و●بررسی●مجدد

برای●حذف●لقی●پايه●از●مراحل●زير●پيروی●نماييد:

1-●هر●چهار●پايه●ماشين●را●بررسی●نماييد،●هر●پايه●ای●كه●مقدار●بيش●از●0/08ميلی●متر●را●نشان●داد●

به●صورت●مناسب●تصحيح●نماييد.●مقدار●مجاز●لقی●هرپايه●حداكثر●0/08●ميليمتر●می●باشد.

2-●به●وسيله●فيلرنوع●لقی●بزرگ●ترين●لقی●پايه●)يا●دو●پايه●بزرگ●اگر●مشابه●باشند(●تعيين●نماييد.●اگر●

چه●بررسی●پايه●های●ديگر●خالی●از●فايده●نخواهد●بود،●ولی●بر●روی●پيدا●كردن●و●تعمير●بزرگ●ترين●لقی●

پايه●متمركز●شويد.

3-●در●صورت●امكان●شرايط●تشخيص●داده●شده●را●تنها●با●شيم●گذاری●يك●پايه●تصحيح●نماييد.

4-●اگر●تمامی●پايهها●در●محدوده●مجاز●بودند،●فرآيند●هم●راستاسازی●را●شروع●نماييد.
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2.●هم●راستاسازی

روش●ها● اين● زير● جدول● در● كه● دارد● وجود● راستاسازی● هم● ايجاد● برای● مختلفی● روشهای●

به●اختصار●معرفی●می●شوند:

جدول●1-●مقايسه●مزايا●و●معايب●انواع●روش●های●هم●راستاسازی

به●دليل●مزايای●روشRim-Face و●استفاده●از●آن●در●اكثر●فرآيندهای●هم●راستاسازی،●در●

ادامه●به●اين●روش●به●تفصيل●پرداخته●خواهد●شد.

1- Straight edge
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3.●نحوه●به●كارگيری●ساعت●انديکاتور

استفاده●از●ساعت●انديكاتور●در●بخش●اعظمی●از●كارهای●هم●راستاسازی●بيانگر●گامی●مهم●و●روبه●جلو●

در●افزايش●دقت●روش●های●هم●راستاسازی●است.●هنگام●نصب●ساعت،●مواردی●وجود●دارد●كه●عدم●

توجه●به●آنها●روی●دقت●هم●راستاسازی●تاثيرگذار●خواهد●بود.●در●اين●قسمت●تعدادی●از●آنها●مرور●

خواهند●شد.

خيز●ميله●نگهدارنده17●ساعت:●اين●مورد●هميشه●بايد●قبل●از●قرائت●مقادير●

هم●راستاسازی●واقعی،●اندازه●گيری●شود.●مهم●نيست●ميله●نگهدارنده●تا●چه●ميزانی●

صلب●است.

اصطکاك●داخلی/پسماند●داخلی28●:●در●مواقعی●بايد●به●ساعت●به●آهستگی●

ضربه●زد●تا●سوزن●انديكاتور●در●موقعيت●نهايی●خود●قرار●گيرد.

دقت●0/01ميلی●متر:●خطای●گرد●كردن●در●هر●بار●قرائت●ساعت،●ممكن●است●

تا●0/005●ميلی●مترايجاد●شود،●كه●اين●خطاها●در●يك●مجموعه●از●قرائتها●باهم●

تركيب●●و●مقدار●خطای●نهايی●را●افزايش●خواهند●داد.

خطاهای●قرائت:●خطاهای●ساده●ای●هنگام●قرائت●ساعت●تحت●شرايط●سخت●و●

در●شرايط●همراه●با●محدوديت●●زمانی،●روی●می●دهد.

خالصی●اتصاالت●مکانيکی:●ممكن●است●مقادير●خالصی،●●ناچيز●به●نظر●برسد●

ولی●خطاهای●بزرگی●را●توليد●می●كند.

1-Bracket
2-Hysteresis
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ساعت●انديکاتور●كج:●ممكن●است●پای●ساعت●اندازه●گيری●به●صورت●

از● بخشی● شود● باعث● و● نشود● داده● قرار● اندازه●گيری● سطح● بر● عمود●

جابجايی●قرائت●نشود.

حركت●طولی●شفت:●باعث●خواهد●شد●مقادير●قرائت●شده●پيشانی●جهت●

اندازه●گيری●ناهمراستايی●زاويه●ای●را●تحت●تأثيرقرار●دهد●مگر●اينكه●از●دو●

ساعت●برای●قرائت●استفاده●شود.

●Rim and Face●4-●روش

در●اين●روش●وسيله●اندازه●گيری●ساعت●انديكاتور●است.●اگر●پای●ساعت●به●جسمی●فشار●داده●

فاصله●گيرد،● از●جسم● پای●ساعت● اگر● به●صورت●ساعت●گرد●می●چرخد.● شود،●عقربه●ساعت●

عقربه●ساعت●نيز●همان●مقدار●فاصله●را●نشان●می●دهد.●هنگامی●كه●پای●ساعت●به●سمت●داخل●

حركت●می●كند،●مقدار●ساعت●مثبت●و●هنگامی●كه●به●سمت●خارج●حركت●می●كند،●مقدار●آن●

منفی●است.

Rim-Face●شكل●6-●●روش●استقرار●ساعت●ها●در●روش
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نام●روش●هم●راستاسازیRim●و●Face●از●موقعيت●پای●ساعت●ها●هنگام●اندازه●گيری●گرفته●شده●است.●

روش●نصب●معمول●ساعت●ها●در●شكل●6●نشان●داده●شده●است.●بعد●از●آماده●سازی●محور●چرخانده●

می●شود●و●مقادير●هر●دو●ساعت●در●موقعيت●عقربه●های●12:00،●3:00،●6:00●و●9:00●قرائت●می●شود.

روابط●محاسبه●اصالح●هم●راستاسازی

برای●شرايط●باال

VO=)R6-R0-RS(/2                   ,          VA= )F6-F0-FS(/dia

HO=)R9-R3(/2                         ,                 HA=)F9-F3(/dia

R0:●مقدار●قرائت● شده●Rim●●در●موقعيت●عقربه●های●12:00

R3:●مقدار●قرائت●●شده●Rim●●در●موقعيت●عقربه●های3:00

R6:●مقدار●قرائت●●شده●Rim●●در●موقعيت●عقربه●های6:00

R9:●مقدار●قرائت●●شده●Rim●●در●موقعيت●عقربه●های9:00

F0:●مقدار●قرائت●شده●Face●در●موقعيت●عقربه●های●12:00

F3:●مقدار●قرائت●●شده●Face●در●موقعيت●عقربه●های●3:000

F6:●مقدار●قرائت●●شده●Face●در●موقعيت●عقربه●های●6:00

F9:●مقدار●قرائت●شده●Face●در●موقعيت●عقربه●های●9:00

dia:●قطر●دايره●ای●كه●توسط●پای●ساعت●طی●می●شود.

Rim●مقدار●خيز●ساعت●:RS

Face●مقدار●خيز●ساعت●:FS

S:●فاصله●صفحه●اندازهگيری●)پايه●ساعت●Rim(●از●پايه●ماشين●)جلو●يا●عقب(.●
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Shim = )VA()s(-VO

Shim = )F6-F0+FS()s(/dia – )R0-R6+RS(/2

Move = )HA()s(-HO

Move = )F9-F3()s(/dia – )R3-R9(/2

اگر●ساعت●در●موقعيت●عقربه●های●12:00●روی●صفر●تنظيم●شود●و●سپس●در●موقعيت●عقربه●های●

6:00●قرائت●شود،●محاسبه●شيم●به●قرار●زير●می●شود:

Shim= )F6+FS()s(/dia+R6-RS/2

مقادير●مثبت●دهنده●شيم●نشان●دهنده●اضافه●كردن●شيم●و●مقادير●منفی●نشان●دهنده●حذف●

شيم●است.

اگر●ساعت●روی●عقربه●های●3:00●صفر●شود●و●مقدار●آن●در●موقعيت●ساعت●9:00قرائت●شود●

محاسبه●ميزان●MOVE به●قرار●زير●می●شود:

Move = )F9()s(/dia + R9/2

مقدار●مثبت●نشان●دهنده●حركت●به●سمت●ساعت●3:00،●و●مقدار●منفی●نشان●دهنده●حركت●

به●سمت●ساعت●9:00●است.

محاسبات●شيم●و●حركت●بايد●دوبار،●يكبار●برای●پای●جلو●و●يكبار●هم●برای●پايه●عقب●موتور●

انجام●گيرد.

قاعده●تائيدقرائت●ساعت

مجموع●مقادير●قرائت●●شده●در●ساعت●3●و●9●بايد●برابر●با●مجموع●مقادير●قرائت●شده●در●ساعت●

6●و●12●باشد.●اين●قاعده●برای●هر●دو●قرائت●شعاعی●و●پيشانی●قابل●كاربرد●است.



سال 33
بهار وتابستان
1396

  30   

5.●خيز91●ساعت

خيزساعت●بزرگ●ترين●منبع●ايجاد●خطا●در●روند●هم●راستاسازی●است.●اين●خطا●می●تواند●درنهايت●منجر●

به●ناهمراستايی●شود.●برای●جبران●اين●مقدار،●آن●را●اندازه●گيری●كرده●و●مقدار●آن●را●)●كه●می●تواند●

منفی●يا●مثبت●باشد(●به●مقادير●قرائت●●شده●عقربه●های●6:00●اضافه●كنيد.●

اندازه●گيری●خيز

برای●اندازه●گيری●خيز●ساعت،●كل●تجهيز●)پايه،●ميله●و●ساعت(●را●بر●روی●تكه●ای●از●لوله●ی●مستقيم●

قرار●دهيد.●ساعت●را●به●گونه●ای●تنظيم●كنيد●كه●ميله●آن●طول●مساوی●باحالتی●كه●بر●روی●ماشين●

واقعی●نصب●خواهد●شد،●داشته●باشد.●در●حالتی●كه●ساعت●در●موقعيت●12:00●قرار●دارد،●ساعت●را●

بر●روی●صفر●تنظيم●كنيد.●لوله●را●بچرخانيد●تا●درروی●موقعيت●ساعت●6:00●قرار●دهيد.●مقدار●ساعت●

را●قرائت●كرده●و●ثبت●نماييد.●عدد●منفی●قرائت●شده●از●ساعت●در●واقع●ميزان●خيز●ميله●ی●نگهدارنده●

آن●را●نشان●می●دهد.

شكل●7-●اندازه●گيری●خيز●ساعت

1-Sag
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6.●انبساط●حرارتی●ماشين●ها

شكل●8-●●تاثير●انبساط●حرارتی

در●ماشين●های●بزرگ●و●تجهيزاتی●كه●در●دماهای●باال●كار●می●كند●الزم●است●اثرات●انبساط●)يا●

انقباض(●روی●شرايط●هم●راستايی●در●نظر●گرفته●شود.●

چند●روش●برای●برقرار●كردن●هم●راستايی●●نهايی●يا●شرايط●هم●راستايی●كاركردی●وجود●دارد.

• سازنده●●ماشين●●بايد●اطالعات●انبساط●گرمايی●را●فراهم●نمايد.	

• تغيير●ابعاد●بر●اساس●ضريب●انبساط●گرمايی●برای●مواد●بر●واحد●طول●ارتفاع●خط●	

محور●به●ازای●هر●درجه●تغيير●گرمايی●محاسبه●می●شود.

• اندازه●گيری●برخط●شرايط●هم●راستايی●حين●تغيير●از●شرايط●سرد●به●گرم●با●استفاده●	

از●تجهيزات●اندازه●گيری●هم●راستايی●تماسی●يا●غيرتماسی

نيست.●در●سيستم●های● تغيير●موقعيت●هم●راستايی●مؤثر،●كار●ساده●ای● يا●محاسبه● تخمين●

ماشينی●پيچيده●مانند●كمپرسورها●كه●تعداد●زياد●المان●ماشينی●وجود●دارد●و●هر●ماشين●تغيير●

دمای●متفاوتی●دارد،●محاسبات●●افزايش●طول●گرمايی●كار●خيلی●پيچيده●ای●خواهد●بود.●در●

اين●موارد●معموالً●اندازه●گيری●های●برخط●اجزا●ماشينی●نياز●است.●برای●اينگونه●موارد●سيستم●

ليزری●ابزاری●ايده●آل●است.●
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انبساط●گرمايی●پوسته●تنها●دليل●تغيير●موقعيت●هم●راستايی●نيست.●پارامترهای●ديگری●نيز●وجود●دارد●

كه●بر●دقت●نهايی●هم●راستايی●تأثيرگذاراست●مانند:

• انبساط●گرمايی●پايه●ياتاقان●ها	

• تغيير●در●نيروهای●شعاعی●يا●محوری	

• تغيير●در●ضخامت●فيلم●روغن●در●ياتاقان●ها	

• تغيير●در●فونداسيون●يا●شاسی	

• تغيير●در●نيروی●ناشی●از●لوله●كشی●ها	

محاسبه●رشد●گرمايی

اگر●مقدار●و●راستای●انبساط●گرمايی●مشخص●باشد،●امكان●پذيرخواهد●بود●كه●ماشين●به●عمد●ناهم●راستا●

شود،●تا●بعد●از●انبساط●گرمايی●در●موقعيت●صحيح●خود●قرار●گيرد●و●وضعيت●هم●راستايی●خوبی●را●در●

حين●كاركرد●نرمال●تجربه●كند.

به●طوركلی●اطالعات●مربوط●به●وضعيت●هم●راستايی●در●حالت●سرد●و●گرم●توسط●سازنده●فراهم●می●شود.

درصورتی●كه●اطالعات●فوق●در●دسترس●نباشد،●محاسبات●انبساط●گرمايی●از●طريق●فرمول●زيرمفيد●

خواهد●بود:

DL = L × a ×●DT

كه●DL●انبساط●گرمايی،●L●ارتفاع●خط●مركزی●ازشاسی،DT●●تغيير●دما●از●دمای●محيط●و●a●●ضريب●

انبساط●گرمايی●ماده●است.

برای●مثال●ضريب●انبساط●گرمايی●St37●برابر●با[K/1]6-10×13 است.

برای●يك●پمپ●با●دمای●150●در●جه●سلسيوس،●ارتفاع●خط●مركزی●تا●شاسی●650●متر●و●با●دمای●

محيط●10●درجه●سلسيوس،●ميزان●انبساط●گرمايی●برابر●خواهد●بود●با●

DL = 650 mm × )150-10(  ]°C [× 13 × 10 -6 ]1/k[ = 1.183 mm
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7.●عمليات●بعد●از●هم●راستاسازی●نهايی

پين●كردن●پمپ110

الف(●پمپ●های●سرد●)●دمای●كمتر●از●93●درجه●سلسيوس(

پيچ●های●پمپ●با●گشتاور●مناسبی●بسته●می●شود●و●دو●پين●به●صورت●قطری●روی●پايه●پمپ●و●پايه●

شاسی●جازنی●می●شود.

ب(●پمپ●های●گرم

پمپ●ها●با●سيال●كاری●با●دمای●94●درجه●سلسيوس●●و●باالتر●به●نحوی●طراحی●شد●ه●اند●كه●امكان●

قرار● دسته●بندی● اين● در● كه● پمپ●هايی● باشند.● داشته● را● پمپ● كوپلينگ● انتهای● از● دما● با● انبساط●

می●گيرند●بايد●از●انتهای●كوپلينگ،●تكيه●گاه●پمپ●به●پايه●شاسی●پين●زده●شود،●كه●باعث●می●شود●فاصله●

كوپلينگ●در●مقدار●مناسب●خود●حفظ●شود.

پايه●پمپ●در●انتهای●مخالف●توسط●مهره●های●خود●قفل●شونده●در●جهت●عمودی●مهار●می●شوند.●فاصله●

بين●پای●پيچ●و●سطح●باالی●پايه●پمپ●بايد●0/051●ميلی●متر●)0/002اينچ(●باشد.

قطعه●راهنما211●●كه●در●راستای●طولی●پمپ●در●قسمت●خارجی●پايه●های●پمپ●در●طرف●آزاد●نصب●

می●شود،●حركت●افقی●پمپ●را●كنترل●می●كند.●قطعات●راهنما●به●پايه●شاسی●پيچ●و●پين●زنی●می●شوند.●

فاصله●0/254●ميليمتری●)●0/010●اينچ(●بين●قطعه●راهنما●و●پايه●پمپ●بايد●حفظ●شود.

شكل●9-●●نصب●قطعه●راهنما●برای●پمپ●گرم

1-Dowel pump
2-Gib Block
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◄ مهندس بهروز جلیل پور
         رئیس آزمایشگاه

تاثیر میکرو  شیارها  بر روی 
پارامترهای پروانه پمپ گریز از مرکز

چکیده :

●راندمان●پمپ●های●گريز●از●مركز●با●سرعت●مخصوص●پايين،●زياد●نيست.●به●منظور●كاهش●تلفات●
هيدروليک،●يک●كانال●پروانه●اصالح●شده●با●ميکرو●شيار●ها●طراحی●و●به●ثبت●رسيده●است.●اين●
مقاله●بر●تاثير●ميکروهندسی●روی●راندمان●پمپ●های●گريز●از●مركز●با●سرعت●خاص●بسيار●كم●تمركز●
دارد●)●nq<8(.●نتايج●آزمايش●انجام●شده●روی●يک●پمپ،●ارائه●شده●است.●مشخصه●های●پمپ●های●
گريز●از●مركز●با●پروانه●صاف●و●با●ميکرو●پره●ها/ميکرو●شيارها●مقايسه●شده●است.●برای●شناسايی●
پديده●جريان،●محاسبات●CFD●مقدماتی●انجام●شده●است.●توزيع●به●دست●آمده●ميدان●های●فشار●

و●سرعت●در●سطوح●كنترل●خاص●مقايسه●شده●اند.

كلمات●كليدی:●سرعت●مخصوص●پايين،●CFD ،●پروانه●ميکرو●شياردار،●پمپ●های●روتوديناميکی

1- مقدمه

مفهوم●كاربرد●ميكروشيار1●بر●روی●پروانه●پمپ●های●گريز●از●مركز●با●سرعت●مخصوص●بسيار●كم●

توسعه●يافته●و●به●ثبت●رسيده●است.●ايده●شامل●استفاده●از●شيارها●در●داخل●گذرگاه●پروانه،●در●

جلو●و●عقب●ديسك●انجام●شده●كه●در●شكل●1●ارائه●شده●است.●اين●ايده●بر●سه●فرض●اساسی●

استوار●است:

1- micro grooves
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I .●افزايش●تاثير●پروانه●در●ناحيه●اليه●مرزی●در●محدوده●انتقال●انرژي●به●مايع.●با●توجه

به●نظريه●جريان●يك●بعدی،●يك●پروانه●فرضی●شامل●تعداد●نامحدودی●پره●است.●

بنابراين،●هر●مولكول●مايع●در●يك●كانال●بين●پره●مجزا●منتقل●می●شود.●در●يك●پروانه●

واقعی●)با●يك●تعداد●متناهی●پره(،●توانايی●انتقال●انرژي●به●مايع●كاهش●يافته،●كه●

معيار●آن●يك●ضريب●لغزش●است.●استفاده●از●ميكرو●شيارها●●بايد●توانايی●پروانه●برای●

انتقال●انرژي●به●مايع،●به●ويژه●در●محدوده●يك●اليه●مرزی●را●افزايش●دهد●.

II .كاهش●افت●اصطكاكی●ديسك●های●دوار

 .III●برابر●جدايی●مايع●در●جريان●ديفيوزر.●گذرگاه●پروانه،●ديفيوزر●هايی ●محافظت●در●

هستند●كه●زاويه●حداكثر●آنها●بستگی●به●طول●كانال●و●مساحت●سطح●مقطع●های●

ورودی●و●خروجی●دارد.●در●محدوده●سرعت●مخصوص●بزرگتر،●هنگامي●كه●گذرگاه●

كوتاه●تر●و●بخش●های●جريان●بزرگتر●شوند،●ممكن●است●به●نظر●برسد●كه●حداكثر●

زاويه●ديفيوزر●آنقدر●بزرگ●شود●كه●جدايی●مايع●از●ديوار●كانال●ها●رخ●دهد.●يك●روش●

از●شيار●های● اين●پديده●استفاده● برابر● از●●ديفيوزر●در● برای●حفاظت● شناخته●شده●

انحنادار●●است.

مركز،● از● گريز● پمپ●های● پروانه●های● در● ميكروهندسی12● كاربرد● مفهوم● بررسی● منظور● به●

پژوهش●های●تجربی●مقايسه ای●يك●پروانه●صاف●و●ميكرو●شياردار●انجام●شده●است.●عالوه●

بر●اين،●تحليل●CFD●مقدماتی●انجام●شده●است.●هدف●آنها●شناسايی●آثار●جريان●در●پروانه●

ميكروشياردار●بوده●است.●به●منظور●به●دست●آوردن●موارد●كامل●تر●برای●تحليل،●محاسبات●

جريان●از●طريق●»پروانه●صاف«●نيز●انجام●شده●است.

2- اهداف مطالعه

 ●دو●پروانه●با●هندسه●مشابه●سيستم●جريان●اصلی●برای●تحقيقات●تجربی●استفاده●شده●اند.●

با● شيارها● ميكرو● هندسه● است.● شده● مجهز● پره●ها● ميكرو● به● ديگری● و● صاف● يكي● ولي،●

مفروضات●زير●انجام●شده●است:

1-microgeometry
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شکل●1-●مقايسه●پروانه●های●صاف●و●ميكرو●شياردار:●)a●پروانه●صاف،●)b●پروانه●ميكرو●شياردار●-●نمای●

از●طرف●پوسته،●)cپروانه●ميكرو●شيار●دار●-●نمای●از●طرف●توپی.

شکل●2-●جزئيات●شيارها●همراه●با●ابعاد●مشخصه؛●)a●جزئيات●يك●شيار؛●●)b●ابعاد●مشخصه●يك●شيار.
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• در●سطح●مقطع●عمود●بر●محور●شفت،●شكل●شيار●الگوی●طرح●كلی●پره●است.	

• سطح●مقطع●يك●شيار●يك●مستطيل●است●كه●پارامترهای●آن●در●شكل●2●ارائه●شده●است.●	

• تعداد●شيارها●در●يك●گذرگاه●پروانه●10●تا●است●)●5●تا●روی●پوسته13●پروانه،●5●تا●روی●	

توپی24●پروانه(.

تجربه● اساس● بر● پره●ها● ميكرو● هندسی● پارامترهای● پروژه،● مرحله● اين● در● كه● است● ذكر● به● الزم●

نويسندگان●انتخاب●شده●و●بر●اساس●نتايج●مطالعات●ديگر●بهينه●سازی●نشده●اند.●اطالعات●مربوط●

به●ويژگی●های●هندسی●معمولی●پروانه●ها●و●پارامترهای●عملكرد●آنها●در●جدول●1●ارائه●شده●است.

جدول●1:●ابعاد●مشخصه

 1-shroud
 2-hub
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شکل●3-●شماتيك●تجهيزات●تست:●1●-●مخزن،●2●-●فلومتر،●3●–●شير،●5،4●-●فشارسنج،●

6●–●الكترو●موتور،7●-كوپلينگ●انعطاف●پذير،●8●-●پمپ.

شکل●4-●رابط●گرافيكی●تجهيزات●تست.
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3- تجهیزات تست

به●منظور●تعيين●تأثير●ميكرو●هندسه●بر●روی●پارامترهای●كاری●و●نيز●بررسی●محاسبات●عددی،●

تحقيقات●تجربی●پروانه●های●ساخته●شده●در●تكنولوژی●SLS●كه●بر●روی●پمپ●انجام●شده●بصورت●

شماتيك●در●شكل●3●نشان●داده●شده●است.●رابط●كاربری●نرم●افزار●جهت●كار●كردن●با●كامپيوتر●در●

شكل●4●ارائه●شده●است.

●پروانه●صاف●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●پروانه●با●ميكرو●شيار

شکل●5-●مشخصه●های●هد●خروجی.
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●●●●●●●●●●●●●●●●پروانه●صاف●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●پروانه●با●ميكرو●شيار

شکل●6-●مقايسه●مشخصه●های●توان●مصرفی.

4- نتایج تحقیقات تجربی

تا●7● برای●دو●پروانه●مورد●مطالعه،●به●شكل●منحنی●های●پمپ،●در●شكل●های●5● يافته●ها●

ارائه●شده●است.●در●تحليل●شكل●5،●كه●مقايسه●مشخصه●هاي●جريان●پروانه●هاي●صاف●و●

ميكروشيار●شده●را●نشان●مي●دهد،●مي●توان●نتيجه●گيري●كرد●كه:

1● در●هر●دو●مورد●مشخصه●ها●پايدار●هستند..

2● برای●دبی●جريان●بيشتر●از●m3/h●2،●پروانه●با●پره●های●ميكرو●دارای●هد●بيشتری●.

●  Q●= 7.8●m3/h●افزايش●هد●تا ●17٪،●برای●،●Q●=●6●m3/h می●باشد●)برای

افزايش●هد●تا●50٪●است(.

3● فراهم●. را● بيشتری● دبی● است،● باز● كامال● شير● كه● زمانی● شيارها● ميكرو● با● پروانه●

می●كند،●كه●اجازه●می●دهد●فرض●كنيم●كه●حضور●ميكرو●شيارها●ظرفيت●پروانه●را●

افزايش●می●دهد.

مشخصه●های●توان●مصرفی●دو●پروانه●مورد●مطالعه●در●شكل●6●ارائه●شده●است.●در●محدوده●

راندمان●از●صفر●تا●نزديك●به●BEP●)بهترين●نقطه●راندمان(●)حدود●Q●=●6●m3/h(،●پروانه●
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با●ميكرو●شيارها●با●توان●مصرفی●قابل●مقايسه●با●نوع●صاف●مشخص●می●شود.●پس●از●عبور●از●

BEP،●پروانه●با●ميكروشيارها●به●علت●فراهم●كردن●دبی●بيشتر●توان●مصرفی●بيشتری●نسبت●

به●نوع●صاف●دارند.●در●نمودار●مشخص●است●كه●هر●دو●مشخصه●توان●مصرفی●اضافی●ندارند.

5- محاسبات عددی

می●افتد،● اتفاق● شده● شيار● ميكرو● پروانه● در● كه● جريانی● پديده● شناسايی● و● تعيين● برای●

همچنين،●برای●پاسخ●به●اين●كه●چرا●پروانه●با●پره●های●ميكرو●با●يك●سطح●باالتری●از●راندمان●

مشخص●می●شود،●تحليل●عددی●CFD●جريان●دو●پروانه●مورد●مطالعه●انجام●شده●است.●يك●

مدل●هندسی●ساده●يك●پمپ●مورد●استفاده●برای●گسسته●سازی●در●شكل●8●ارائه●شده●و●

شامل●حجم●جريان●است:

●پروانه●صاف●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●پروانه●با●ميكرو●شيار

شکل●7-●مقايسه●مشخصه●های●راندمان.
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شکل●8-●مدل●هندسی●ساده●پمپ.

1.●المان●ورودی●)طول●4●برابر●قطر(

2.●پروانه

3.●محفظه●حلزونی

4.●المان●خروجی

محاسبات●عددی●اوليه●برای●سرعت●دوراني●ثابت●پروانه●ها●n=2950●rpm●انجام●شده●است.●

به●عنوان●يك●مدل●آشفتگی،●در●ابتدا●مدل●SST●مورد●استفاده●قرار●گرفته●است.●شرايط●مرزی●

مهم●ديگر●به●شرح●زير●است:

• پمپ،●شدت●	 داده●شده● راندمان● به● مربوط● ورودی● -●سرعت● ●)8 ورودی●)شكل●

آشفتگی●در●ورودی●5٪●تعيين●شده●است.

• خروجی●)شكل●8(●-●فشار●استاتيك●متناظر●تقريبا●براي●هد●بدست●آمده●پمپ●	

●)3/3●bar●حدود(

• 	20●°C●سيال●-●آب●خالص
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5-1 نتایج محاسبات

نتايج●محاسبات●در●شكل●10●ارائه●شده●است.●توزيع●هاي●سرعت●و●فشار●در●سه●سطح●كنترل:●

SPAN 90،●برای●»پروانه●صاف«●)SI(●و●»پروانه●ميكروشياردار«● ●،SPAN 50 ●،SPAN 10

)MGI(●تحليل●شده●كه●در●شكل●9●ارائه●شده●است،●

شكل●9-●موقعيت●سطح●های●كنترل●

 در●حال●تحليل●توزيع●سرعت●در●فاصله●های●مختلف●از●صفحه●جلويی،●می●توان●متوجه●شد●كه●

نزديك●به●ديوار●مرزی●پروانه،●توزيع●سرعت●در●پروانه●ميكرو●شياردار●در●مقايسه●با●پروانه●صاف●

همراه● معين● مقطع● يك● در● بهتر●سرعت● نمودن● يكنواخت● با● اين● است.● تر(● )پراكنده● ناهموارتر●

است.●اختالفات●كوچكتر●سرعت●بين●مناطق●مجاور●وجود●دارد●كه●مانع●ايجاد●مناطق●تجديد●پذير●

می●شود●)انتقال●انرژی●از●طريق●باز●چرخش●بين●سطوح●وجود●ندارد(.●با●اين●حال،●در●سطح●كنترل●

واقع●شده●در●وسط●عرض●كانال●پروانه،●می●توان●متوجه●شد●كه●توزيع●سرعت●در●هر●دو●پروانه●تقريبا●

يكسان●است،●كه●به●اين●معنی●است●كه●اثر●متقابل●شيارها،●با●فاصله●از●ديوارهاي●مرزي●ضعيف●تر  ●

می●شود●)شكل●10-12(.

به● هرچه● كه● شد● متوجه● می●توان● كنترل● روی●سطوح● بردارهای●سرعت● توزيع● تحليل● حال● در●

ديوارهای●مرزی●نزديكتر●باشد●انتقال●سيال●بهتر●است.●ميكرو●شيارها●از●طريق●اثر●متقابل●خود●در●
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شکل●10-●مقايسه●ناحيه●سرعت●برای●گذرگاه●پروانه.

سيال،●پروفيل●های●سرعت●بين●خطوط●جريان●مجاور●را●يكنواخت●كرده،●از●تشكيل●جريان●

برگشتی●در●ناحيه●ديوار●مرزی●جلوگيري●مي●كند●كه●به●نوبه●خود●می●تواند●بر●كاهش●افت●های●

هيدروليكی●تاثير●بگذارد.
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شکل●11-●مقايسه●بردارهای●سرعت●روی●سطوح●كنترل●برای●گذرگاه●پروانه.

مقايسه●توزيع●فشار●استاتيك●روی●سطوح●كنترل●خاص●به●نظر●می●رسد●بسيار●جالب●باشد.●پروانه●های●

ميكرو●شيار●دار●با●كاهش●ديناميكي●بيشتر●در●ورودی●به●كانال●پره●مشخص●می●شود●كه●احتماال●به●خواص●

آنتی●كاويتاسيون●در●مقايسه●با●پروانه●صاف●منجر●می●شود.
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شکل●12-●مقايسه●توزيع●فشار●روی●سطوح●كنترل●برای●گذرگاه●پروانه.
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6- خالصه

استفاده●از●ميكرو●هندسه●در●پروانه●های●پمپ●های●سانتريفيوژ،●يك●ايده●نوآورانه●است.●پروانه●های●

با●ميكرو●پره●ها●با●پارامترهای●كاري●سودمند●تر●نسبت●به●پره●های●صاف●مشخص●می●شوند.●بر●

اساس●محاسبات●عددی،●می●توان●نتيجه●گرفت●كه●اجرای●ميكرو●پره●ها،●توزيع●سرعت●بسيار●

بهتری●را●در●يك●گذرگاه●پروانه●به●ويژه●در●ناحيه●ديواره●گذرگاه●فراهم●می●كند●كه●باعث●افزايش●

هد●و●راندمان●كل●پمپ●می●شود.

●●مراجع:

[1] Janusz Skrzypacz , Marcin Bieganowski. The influence of micro grooves on the 

parameters of the centrifugal pump impeller, International Journal of Mechanical 

Sciences  (2017).
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دسته بندی و معرفی فوالدها بر 
اساس کلید فوالد و نام تجاری آن ها

در●كليد●فوالد،●فوالدها●بر●اساس●خواص●فيزيکی،●شيميايی،●مکانيکی،●نحوه●توليد●و●

يا●كاربرد●آن●ها،●در●گروه●های●زير●دسته●بندی●شده●اند:

1● گروه●اول:●فوالدهای●ساخت●و●ساز●غير●آلياژی●)ساختمانی●معمولی(،●فوالدهای●سخت●-

شونده●سطحی●يا●سمانتاسيون●يا●كربوره،●فوالدهای●نيتروره●شونده●و●فوالدهای●خوش●

تراش●يا●اتومات

2● -●، تمپر●شونده(● و● )كوئنچ● پذير● عمليات●حرارتی● يا● بهسازی● فوالدهای● دوم:● گروه●

فوالدهای●بلبرينگ

3● گروه●سوم:●فوالدهای●فنر،●فوالدهای●سخت●شونده●سطحی●)سخت●كاری●شعله●ای●و●-

القايی(،●فوالدهای●روزن●كاری●)اكستروژن(●سرد

4● گروه●چهارم:●فوالدهای●چقرمه●در●دمای●زير●صفر،●فوالدهای●مخازن●هيدروژن●تحت●-

فشار●باال،●فوالدهای●ساختمانی●مقاوم●در●دمای●باال

5● گروه●پنجم:●فوالدهای●ريزدانه●ساخت●و●ساز،●فوالدهای●ساخت●و●ساز●مقاوم●در●برابر●-

هوا،●فوالدهای●ريزدانه●برای●شكل●دهی●سرد

◄ مهندسمهدی نقویان
کارشناس متالورژی

قسمت سوم
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6● گروه●هفتم:●فوالد●ابزار●كربنی،●فوالدهای●تندبر-

7● گروه●هشتم:●فوالدهای●ابزار●سرد●كار-

8● گروه●نهم:●فوالدهای●ابزار●گرم●كار-

9● گروه●يازدهم:●فوالدهای●سوپاپ،●فوالدها●و●آلياژهای●مقاوم●در●دمای●باال-

10● گروه●دوازدهم:●فوالدهای●غير●مغناطيسی،●فوالدهای●نسوز،●آلياژهای●رسانای●حرارت-

11● گروه●سيزدهم:●فوالدهای●زنگ●نزن-

12● گروه●چهاردهم:●فوالدهای●زنگ●نزن●ريختگی،●فوالدهای●نسوز●ريختگی-

●●●●در●قسمت●اول●و●دوم●اين●مقاله●در●نشريه●شماره●49●و●50،●گروه●های●اول●تا●هشتم●

كليد●فوالد●معرفی●گرديد.●در●اين●قسمت،●گروه●های●نهم،●يازدهم،●دوازدهم●و●بخشی●از●

گروه●سيزدهم●كليد●فوالد●معرفی●می●شود.●در●ابتدای●اين●نوشتار،●اين●توضيح●ضروری●است●

كه●بخش●ششم●كليد●فوالد●به●نامگذاری●برخی●چدن●ها●و●فوالدهای●گروه●اول●تا●چهارم●در●

استانداردهای●مختلف●و●بخش●ده●كليد●فوالد●به●نامگذاری●فوالدهای●ابزار●در●استانداردهای●

مختلف●می●پردازد●و●به●همين●دليل،●طبقه●بندی●فوالدها●در●اين●كليد●در●گروه●های●شش●

و●ده●صورت●نگرفته●است.

گروه●نهم:●فوالدهای●ابزار●گرم●كار

●●●●اين●فوالدها●در●دماهای●باالتر●از●دمای●محيط،●استحكام،●مقاومت●به●سايش●و●ضربه●ی●خود●را●به●

خوبی●حفظ●می●كنند●و●در●ساخت●انواع●قالب●های●اكستروژن،●تزريق●آلومينيوم●تحت●فشار،●قالب●های●

ريژه،●قالب●های●فورج،●قالب●های●فرم●دهی●گرم●و●ريخته●گری●گريز●از●مركز،●صنايع●شيشه●و●لوله●سازی●

مورد●استفاده●قرار●می●گيرند.●ميزان●كربن●آن●ها●عمدتاً●در●حدود●0/5-0/4●درصد●است●و●عنصر●آلياژی●

عمده●آن●كروم●است●كه●مقدار●آن●در●برخی●گريدها●حدود●24-12درصد●ولی●در●برخی●گريدها●حتی●

كمتر●از●1درصد●است.●عناصر●آلياژی●ديگر●اين●فوالدها●شامل●موليبدن،●نيكل،●واناديم،●تنگستن●و●

كبالت●است.●شماره●مواد●اين●گروه●1.2YYY●است●و●در●طبقه●بندی●AISI●در●گروه●H●قرار●می●گيرند.●

در●يك●تقسيم●بندی،●فوالدهای●ابزار●گرم●كار●در●سه●گروه●زير●طبقه●بندی●می●شوند:
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●،H13●،H12●،H11●،H10●1-●فوالدهای●گرم●كار●كروم●دار●با●5-3درصد●كروم●شامل●فوالدهای

H19●،H14 و ...

●،H22●،H21●2-●فوالدهای●گرم●كار●تنگستن●دار●با●18-9●درصد●تنگستن●شامل●فوالدهای

H23، H24، H25،وH26 و ...

3-●فوالدهای●گرم●كار●موليبدن●دار●با●5●درصد●موليبدن●شامل●فوالد●H42 و ...

اين●فوالدها●نيز●مثل●فوالدهای●سردكار●با●روش●های●پيشرفته●و●دقيق●فوالدسازی●می●شوند●

و●سپس●توسط●عمليات●نورد●يا●فورج●به●اشكال●نهايی●نظير●گرد،●چهارگوش●و●تسمه،●توليد●و●

در●بازار●عرضه●می●شوند.●مشخصات●مربوط●به●كارگرم●و●عمليات●حرارتی●اين●فوالدها●در●كليد●

فوالد●ذكر●شده●است.

گروه●يازدهم:

Valve●Steels●11-1-●فوالدهای●سوپاپ

كاربرد●اين●فوالدهای●پرآلياژ●در●سوپاپ●های●ورودی●هوا،●سوخت●و●سوپاپ●های●خروجی●دود●

موتورهای●مختلف●و●سوپاپ●موتورهای●درون●سوز●است.●يكی●از●دشوارترين●شرايط●كاری●

فوالدها،●شرايط●كاری●فوالدهای●سوپاپ●است،●زيرا●عالوه●بر●تنش●های●حرارتی،●خستگی،●

خوردگی،●خزش،●سايش●و●ضربه●به●اين●فوالدها●در●محفظه●موتور●اعمال●می●شود.●عنصر●

آلياژی●اصلی●در●اين●گروه●كروم●است●كه●در●كنار●عناصری●نظير●موليبدن،●نيكل،●واناديم،●

نيتروژن●و●نئوبيوم●خواص●مطلوب●را●در●اين●فوالدها●فراهم●می●آورند.●با●توجه●به●ميزان●كربن●در●

اين●فوالدها●)0/9-0/4درصد(،●از●قابليت عمليات حرارتی و سخت كاری خوبی برخوردارند. 

اين●فوالدها●با●شماره●مواد●1.47YY، 1.48YY، 1.5028، 1.5122، 1.2731 و 1.3817 و آلياژ 

نيكل 2.4955 )با 21-18درصد كروم●و●در●حدود●80-75●درصد●نيكل(●در●كليد●فوالد●معرفی●

شده●اند.مشخصات●مرتبط●با●عمليات●حرارتی●و●خواص●مكانيكی●اين●فوالدها●در●دمای●باال●و●

در●حالت●پيرسختی●شده●در●كليد●فوالد●ذكر●شده●است.●
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11-2-●فوالدها●و●آلياژهای●مقاوم●در●دمای●باال

اين●فوالدها●و●آلياژها،●مقاوم●در●دمای●باال●تا●حدود●ºC●900●هستند●و●در●توربين●های●بخار●

و● نفت● صنايع● و● احتراق● محفظه●های● هوايی،● صنايع● بويلرها،● صنعتی،● كوره●های● گازی،● و●

پتروشيمی●كاربرد●دارند.●در●رده●بندی●5●رقمی،●اين●فوالدها●عموماً●در●گروه●1.49YY●قرار●

دارند●كه●فوالدهای●با●مقاومت●خزشی●باال●هستند.●در●اين●گروه،●آلياژ●يا●سوپرآلياژی●غيرآهنی●

نيز●به●چشم●می●خورند.●اين●فوالدها●و●آلياژها●عالوه●بر●مقاومت●حرارتی●در●مقابل●اكسيداسيون●

در●دمای●باال●نيز●بسيار●مقاوم●هستند.●در●فوالدهای●اين●گروه●مقدار●كربن●پايين●است●و●سخت●

كاری●توسط●عمليات●انحاللی●يا●پيرسختی●انجام●می●شود.●اين●فوالدها●از●8●تا●21●درصد●كروم،●

از●0/4●تا●21●درصد●نيكل،●موليبدن،●واناديم، نئوبيوم و ... دارند. در اين گروه سوپرآلياژهايی 

از نيكل ـ كبالت )2.46YY(، كروم ـ نيكل نسوز●)2.4816●با●72●درصد●نيكل●و●15درصد●

كروم(،●آلياژهای●مقاوم●به●دمای●باال●)2.46YY(●قرار●دارد.●مشخصات●مربوط●به●پايداری●در●

دمای●باال،●پوسته●نشدن●در●هوا،●خواص●مكانيكی●در●دمای●محيط●و●دمای●باال،●استحكام●

پارگی●خزش،●خواص●فيزيكی●و●جوش●پذيری●اين●آلياژها●در●كليد●فوالد●ذكر●شده●است.

گروه●دوازدهم:

Non-Magnetizable●Steels●12-1-●فوالدهای●غيرمغناطيسی

    شماره مواد اين فوالدها در كليد فوالد 1.38YY و 1.39YY و عناصر عمده آلياژی در●

آن●ها●كروم●)تا●24درصد(،●نيكل●)تا●27درصد(،●منگنز●)تا●22درصد(●است●و●در●برخی●گريدها●

نيتروژن،●واناديم،●نئوبيوم،●تيتانيوم،●آلومينيوم،●بور●و●موليبدن●نيز●وجود●دارد.●اين●فوالدها●دارای●

خاصيت●غيرمغناطيسی●و●همچنين●مقاوم●به●خوردگی●هستند●و●در●صنايع●كشتی●سازی،●برق،●

مكانيك،●سازه●های●جوشی●و●...●استفاده●می●شوند.●اطالعات●مربوط●به●عمليات●حرارتی،●كارگرم،●

پيرسختی)ageing(،●خواص●مكانيكی●در●شرايط●چايش،●شكل●دهی●سرد●سختی●رسوبی،●خواص●

فيزيكی●و●خواص●ويژه●اين●فوالدها●شامل●خاصيت●غيرمغناطيسی،●مقاومت●به●خوردگی،●چقرمگی،●

قابليت●ماشين●كاری●و●جوش●پذيری●در●كليد●فوالد●ذكر●شده●است.
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Heat-Resisting●Steels●12-2-●فوالدهای●نسوز

●●●●اين●فوالدها●و●آلياژها،●مقاوم●در●دمای●باالتر●از●ºC●900●هستند●و●برای●كاربردهای●دمای●

باال●و●مقاومت●به●اكسيداسيون●مناسب●هستند.●در●كاربری●اين●فوالدها●بايد●به●اتمسفر●محيط●

كاربرد●)شرايط●اكسيدی●و●كربوره،●گازهای●حاوی●سولفور،●گازهای●حاوی●نيتروژن(●كه●در●

 1.48YY 1.47 وYY كليد●فوالد●ذكر شده، توجه نمود. فوالدهای اين گروه با شماره مواد

معرفی شده اند. ميزان●كربن●آن●ها●پايين●بوده●)0/2-0/1●درصد(●و●عناصرآلياژی●اصلی●آن●ها●

كروم●و●نيكل●است.●گروه 1.47YY به علت نيكل پايين بگير و گروه 1.48YY نگير هستند. 

وجود عنصر آلومينيوم در●اين●فوالدها●سبب●می●شود●كه●با●ماندن●فوالد●در●دمای●باال●به●مدت●

زياد،●دانه●ها●درشت●نشوند●و●به●عبارتی●استحكام●و●مقاومت●خزشی●افزايش●●يابد.●اين●فوالدها●

به●صورت●ورق●و●ميلگرد●مورد●استفاده●قرار●می●گيرند●و●عمده●كاربرد●آن●ها●ورق●بدنه●كوره●های●

عمليات●حرارتی،●محفظه●های●سمانتاسيون،●اجزای●سوپرهيترها،●ريل●های●كف●و●سقف●كوره،●

اتصاالت●نگهدارنده●كوره●ها،●انواع●لوله●های●صنعت●نفت●در●دمای●باال●و●همچنين●بدنه●ديگ●های●

بخار●است.●اطالعات●مربوط●به●عمليات●حرارتی،●خواص●مكانيكی،●حد●خزش،●استحكام●پارگی●

خزش،●خواص●فيزيكی●و●اطالعات●ديگر●اين●فوالدها●در●كليد●فوالد●ذكر●شده●است.

Heating●Conductor●Alloys●12-2-●آلياژهای●رسانای●حرارت

اين●فوالدها●با●شماره●مواد●1.4725، 1.4765، 1.4767، 1.4843 و 1.4860●)با●13●تا●25●درصد●

كروم،●كمتر●از●31●درصد●نيكل●و●كمتر●از●6●درصد●آلومينيوم(●و●همچنين●آلياژهای●نيكل●ـ●

كروم●2.4658، 2.4867 و 2.4869●با●60●تا●75درصد●نيكل●و●14●تا●32●درصد●كروم●معرفی●

می●شوند●و●در●رساناهای●حرارتی●تا●كمتر●از●ºC●1300●در●لوازم●خانگی،●كوره●های●دما●باال●و●

كوره●های●سراميك،●دستگاه●های●گرم●كننده●برقی،●كوره●های●سمانتاسيون،●خودروهای●برقی●

و●...●كاربرد●دارند.●مشخصات●مربوط●به●خواص●مكانيكی●و●فيزيكی●و●الكتريكی●اين●آلياژها●در●

كليد●فوالد●ذكر●شده●است.
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●Stainless●Steel●گروه●سيزدهم:●فوالدهای●زنگ●نزن

●●●نقش●اصلی●مقاومت●به●خوردگی●در●اين●فوالدها●به●عهده●كروم●است.●كروم●با●تشكيل●اكسيد●كروم●

در●سطح●فوالد،●چون●از●نظر●شيميايی●تركيبی●بسيار●پايدار●است،●سبب●جلوگيری●از●نفوذ●اكسيژن●

و●تركيب●آن●با●اليه●های●زيرين●می●شود.●به●همين●خاطر●نقش●مقاومت●به●خوردگی●را●ايفا●می●نمايد.●

تقريباً●تمام●فوالدهای●زنگ●نزن●دارای●بيش●از●12درصد●كروم●هستند.●چنانچه●مقدار●كروم●تحت●

شرايط●اكسيداسيون●افزايش●يابد،●تمايل●به●تشكيل●فيلمی●سطحی●دارد●و●اين●فيلم●وقتی●12درصد●

كروم●حضور●دارد●رشد●كرده●و●خودش●را●تكميل●می●كند.●اليه●اكسيد●در●چنان●غلظتی●از●كروم●برای●

جابجايی●اتم●ها،●چه●اتم●های●اكسيژن●به●سمت●داخل●و●چه●اتم●های●فلزی●به●سمت●خارج●چسبنده●

و●غيرقابل●نفوذ●می●باشد.●وقتی●اين●فيلم●محكم●به●صورت●پيوسته●تشكيل●شده●باشد،●فلز●در●حالت●

پسيو●قرار●دارد.●اليه●چسبنده●اكسيد●كروم●بسيار●نازك●)با●ضخامتی●در●حد●چند●اتم(●است.●برای●

●كربن●بررسی●می●شود.●كروم● بررسی●ميكروساختار●و●ارتباط●فازی●در●اين●فوالدها●نمودار●تعادلی●آهنـ●

عنصری●است●كه●موجب●پايداری●ساختار●فريت●با●شبكه●bcc●می●شود.●بنابراين●با●افزايش●ميزان●

كروم●نواحی●پايداری●فازهای●دمای●باال●)فريت●دلتا(●و●دمای●پايين●)فريت●آلفا(●گسترش●می●يابد.●در●

حدود●12درصد●كروم،●فريت●bcc●كاماًل●از●دمای●اتاق●تا●دمای●ذوب●پايدار●می●شود.●با●گسترش●ناحيه●

پايداری●فريت،●ناحيه●پايداری●آستنيت●محدود●شده●و●يك●ناحيه●ای●اصطالحاً●موسوم●به●حلقه●گاما●

●كروم●اساس●و●پايه●فوالدهای●مارتنزيتی●و●فريتی● )Gamma●Loop(●را●به●وجود●می●آورد.●نمودار●آهنـ●

را●تشكيل●می●دهد.●فوالدهای●زنگ●نزن●مارتنزيتی●بايد●توانايی●تبديل●شدن●به●آستنيت●را●داشته●

باشد●تا●اينكه●در●ضمن●سرد●شدن●به●مارتنزيت●تبديل●شوند.●بنابراين●تركيب●شيميايی●فوالدهای●

مارتنزيتی●بايد●در●گستره●حلقه●گاما●باشد.●در●فوالدهای●زنگ●نزن●فريتی●مقدار●كروم●در●مقايسه●با●

مارتنزيتی●بيشتر●بوده●و●لذا●فريت●در●تمام●دماها●پايدار●است.●پس●از●كروم●عنصر●آلياژی●ديگر●كه●

بيشترين●تاثير●را●روی●فوالدهای●زنگ●نزن●دارد،●نيكل●است.●اضافه●شدن●نيكل●به●آهن●موجب●پايداری●

آهن●با●شبكه●بلوری●fcc●شده●و●لذا●ناحيه●مربوط●به●فاز●γ●را●گسترش●می●دهد.●نمودار●تعادلی●آهن●

ـ●نيكل●نشان●می●دهد●كه●با●وجود●مقدار●كافی●از●نيكل،●آستنيت●در●تمام●دماهای●باالتر●از●دمای●اتاق●

پايدار●است.●در●آلياژ●دوتايی●آهن●و●نيكل●به●منظور●پايدار●شدن●كامل●آستنيت●به●حدود●30●درصد●

نيكل●نياز●است●ولی●در●حضور●مقدار●كافی●كروم،●مقدار●به●مراتب●كمتری●نيكل●برای●پايداری●آستنيت●

نياز●است.●در●نتيجه●آلياژهای●حاوی●18درصد●كروم●و●8درصد●نيكل●از●دماهای●زيردمای●اتاق●تا●دمای●

ذوب●كاماًل●آستنيتی●اند.●برای●مطالعه●فوالدهای●زنگ●نزن●از●سيستم●سه●فازی●آهن●ـ●نيكل●ـ●كروم●
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استفاده●می●شود.●

عناصر●آلياژی●پايدار●كننده●فريت●عالوه●بر●كروم●عبارتند●از●موليبدن،●سيليسيم●و●نئوبيوم●و●

عناصر●آلياژی●پايداركننده●آستنيت●عالوه●بر●نيكل●عبارتند●از●منگنز،●كربن●و●نيتروژن.●

برای●محاسبه●كروم●معادل●و●نيكل●معادل●جهت●تشخيص●تئوريك●مقدار●فريت●و●آستنيت●در●

فوالدهای●زنگ●نزن●از●منحنی●های●شافلر●)Schaeffler(●و●دالنگ●)Delong(،●منحنی●سيورت●

)Siewert(و●منحنی●مك●كوان●ـ●آلسن●)McCown-alson(●استفاده●می●شود.

انجمن●تحقيقات●جوشكاری،●طبق●اين●منحنی●ها●عدد●فريت●)FN:●Ferrite●Number(●را●كه●

می●توان●با●توجه●به●آن●خاصيت●جذب●مغناطيسی●فوالد●را●سنجيد،●برای●تعيين●ميزان●فريت●

موجود●در●فوالد●انتخاب●كرده●است.●عدد●فريت●بر●حسب●درصد●فريت●در●ساختار●در●خطوط●

اين●منحنی●ها●مشخص●است.

Cr + %Mo + 1.5%Si + 0.5%Cb% = كروم معادل در شفلر 

 Cr + %Mo + 1.5%Si + 0.5%Cb% = كروم معادل در دالنگ

 Cr + %Mo + 0.7%Nb % = كروم معادل در سيورت، مك كوان و آلسن 

 Ni + 30%C + 0.5%Mn%= نيكل معادل در شفلر 

 Ni + 30)%C + %N( + 0.5%Mn%= نيكل معادل در دالنگ 

 Ni + 35%C + 20%N%= نيكل معادل سيورت، معادل كوان و آلسن

انواع●فوالدهای●زنگ●نزن:●

●●●●●●●1-●آستنيتی:●در●گروه●بندی●AISI/SAE●در●سری●2XX●و●3XX●طبقه●بندی●می●شود.

2-●فريتی:●در●گروه●بندی●AISI/SAE●در●سری●4XX●و●5XX●طبقه●بندی●می●شود.

3-●مارتنزيتی:●در●گروه●بندی●AISI/SAE●در●سری●4XX●و●5XX●طبقه●بندی●می●شود.

در● ●AISI/SAE●در●گروه●بندی ●:)Precipitation-Hardening(●سختی●رسوبی ●-4

سری●6XX●طبقه●بندی●می●شود.

●آستنيتی●يا●دوپلکس 5-●فوالد●زنگ●نزن●دوفازی●فريتیـ●
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●●●●در●فوالدهای●زنگ●نزن●آستنيتی●سری●200●منگنز●جايگزين●مقداری●نيكل●شده●است.●

مثاًل●فوالد●201،●دارای●7/5-5/5●درصد●منگنز●و●5/5-3/5●درصد●نيكل●است●يا●فوالد●205●

حاوی●15/5-14●درصد●منگنز●و●1/7-1●درصد●نيكل●است.●فوالدهای●تجاری●نيترونيك●32،●

40،●50●و●60●از●نوع●آستنيتی●با●منگنز●باال●هستند●)به●ترتيب●از●32●به●60●دارای●12،●9،●5●

و●8درصد●منگنز،●1/6،●7،●12/5●و●8/5●درصد●نيكل،●18،●12،●21،●17●درصد●كروم●و●0/32،●

0/03،●0/3●و●0/14●درصد●نيتروژن(●كه●استحكام●كششی●690،●550،●690،●655●مگاپاسكال●

دارند.●فوالد●تجاری●تنلون●)Tenelon(●از●نوع●آستنيتی●با●18درصد●كروم،●15درصد●منگنز●و●

درصد0/75نيكل●و●درصد0/35●نيتروژن●دارای●860●مگا●پاسكال●استحكام●كششی●است.●يك●

نوع●ديگر●از●فوالدهای●آستنيتی●با●نام●Super●Nitrogen●دارای●1درصد●وزنی●نيتروژن●است.●

اين●مقدار●نيتروژن●بيشتر●از●مقدار●نيتروژن●قابل●انحالل●در●آستنيت●در●فشار●اتمسفر●است●كه●

توسط●فرايند●ذوب●مجدد●سرباره●الكتريكی●تحت●فشار●توليد●می●شود.

در●سری●300●فوالدهای●زنگ●نزن●آستنيتی،●نيكل●به●مقدار●حداقل●درصد8●در●تركيب●وجود●

دارد.●ويژگی●های●مهم●فوالدهای●زنگ●نزن●آستنيتی●عالوه●بر●مقاومت●به●خوردگی●بيشتر●

نسبت●به●فوالدهای●فريتی،●مارتنزيتی●و●سختی●رسوبی●عبارتند●از:●

قابليت●سخت●شدن●يا●تبديل●آستنيت●به●مارتنزيت●فقط●از●طريق●كار●مكانيكی●سرد●	 

 	●321●،316L●،304L●كاهش●كربن●برای●جلوگيری●از●خوردگی●بين●دانه●ای●در●انواع

و347●●

آلياژ●كردن●با●موليبدن●برای●افزايش●مقاومت●در●برابر●خوردگی●حفره●ای	 

درصدهای●باالتر●عناصر●آلياژی●كرم●و●نيكل●برای●افزايش●استحكام●در●دمای●باال●و●	 

مقاومت●در●برابر●پوسته●شدن●)انواع●309●و●310(●

دانه●های● از●تشكيل●كاربيد●كروم●در●مرز● ناشی● دانه●ای● بين● به●خوردگی●شديد● حساسيت●

 M23C6●آستنيت●و●در●نتيجه●تخليه●كروم●در●اين●محل●ها●است.●كاربيدهای●ياد●شده●از●نوع

گزارش●شده●اند●كه●M●نشان●دهنده●فلز●موجود●در●كاربيد●است●كه●می●تواند●آهن،●موليبدن●و●

كروم●باشد●اما●غلظت●باالی●كروم●در●ذرات●M23C6،●ميزان●كروم●در●مرزدانه●های●آستنيت●را●

به●طور●موضعی●تا●كمتر●از●12درصد●)ميزان●كروم●الزم●برای●مقاومت●در●خوردگی(●كاهش●
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می●دهد.●چون●در●مرزدانه●ها،●بی●نظمی●نسبتاً●زياد●اتم●ها●در●محل●برخورد●و●تالقی●دانه●ها●با●

جهت●گيری●های●متفاوت●وجود●دارد،●محل●مناسبی●برای●نفوذ●و●رسوب●كاربيدها●هستند.●

بنابراين●ذرات●M23C6●به●سادگی●جوانه●زده●و●رشد●می●كنند●و●در●نتيجه●به●شدت●موجب●

كاهش●كروم●در●حوالی●مرزها●از●19●درصد●وزنی●به●حدود●10●درصد●وزنی●می●شوند.●عالوه●

نواحی● اين● در● M23C6،●كاهش●كروم● رسوبهای● در●مجاور● به●خوردگی● مقاومت● بر●كاهش●

موجب●افزايش●دمای●Ms●شده●و●در●نتيجه●موجب●تشكيل●مارتنزيت●هنگام●سرد●شدن●از●

دمای●باال●می●شود.●خوردگی●بين●دانه●ای●شديد●ناشی●از●رسوب●كاربيدهای●كروم،●منجر●به●

ارائه●فرايندهای●عمليات●حرارتی●ويژه●و●استفاده●از●عناصر●آلياژی●خاص●شده●كه●بتواند●اين●

پديده●را●كاهش●داده●و●يا●حذف●كند.●يكی●از●اين●راه●ها●عبارت●از●انتخاب●يك●فوالد●زنگ●نزن●

آستنيتی●بسيار●كم●كربن●304L●يا●316L●است.●گرچه●تشكيل●كاربيد●كروم●در●اين●فوالدها●

به●طور●كامل●متوقف●نمی●شود●ولی●به●نحو●قابل●مالحظه●ای●كاهش●می●يابد.●روش●ديگر●برای●

حذف●امكان●تشكيل●رسوبات●كاربيد●كروم●عبارت●از●آلياژ●كردن●فوالد●زنگ●نزن●آستنيتی●

با●عناصر●كاربيد●ساز●قوی●مانند●تيتانيوم،●نئوبيم●و●تانتال●است.●اين●نوع●فوالدهای●زنگ●نزن●

آستنيتی●)انواع●321●و●347●و●316Ti(●به●فوالدهای●زنگ●نزن●پايدار●شده●موسوم●اند.●عناصر●

آلياژی●اضافه●شده●با●كربن●تركيب●شده●و●تشكيل●كاربيدهای●NbC●،TiC●و●TaC●می●دهند●و●

در●نتيجه●كربن●آزاد●برای●تشكيل●رسوبات●M23C6●كاهش●می●يابد.●به●منظور●كاهش●موثرتر●

خوردگی●بين●دانه●ای●ناشی●از●حضور●كاربيدها،●عمليات●حرارتی●پايدارسازی●در●گستره●دمايی●

بين●ºC●900-840●پيشنهاد●می●شود.

زنگ● فوالدهای● در● كه● است● ممكن● اتاق،● دمای● زير● دمای● در● شدن● سرد● ضمن● در● ● ● ● ●

نزن●آستنيتی●مارتنزيت●تشكيل●شود.●اين●امر●در●اثر●فرايند●حرارتی●يا●كار●سرد●مكانيكی●

امكان●پذير●است.●با●كاهش●مقدار●كربن●و●كروم●در●اثر●تشكيل●كاربيد●كروم●در●مرزدانه●ها،●دمای●

MS●به●طور●موضعی●افزايش●می●يابد.●تحت●چنين●شرايطی●ممكن●است●مارتنزيت●در●مرزدانه●ها●

تشكيل●شود.●در●واقع●از●اين●پديده●به●عنوان●يكی●از●روش●های●تشكيل●مارتنزيت●در●فوالدهای●

زنگ●نزن●نيمه●آستنيتی●سخت●شونده●رسوبی●استفاده●می●شود.●تحريك●تشكيل●مارتنزيت●

توسط●تغيير●شكل●يا●كرنش●از●جمله●مشخصه●های●منحصر●به●فرد●ديگر●فوالدهای●زنگ●نزن●

آستنيتی●است.●تشكيل●مارتنزيت●توسط●كرنش●در●دماهايی●باالتر●از●دمای●تشكيل●مارتنزيت●

در●اثر●سرد●شدن●آستنيت●انجام●می●شود.
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●●●●در●دماهای●باالتر●از●دمای●اتاق●مقدار●مارتنزيت●حاصل●از●كرنش●تقريباً●قابل●چشم●پوشی●

است.●در●دماهای●پايين●تر●از●دمای●اتاق●مقادير●زيادی●از●مارتنزيت●در●كرنش●های●كم●تشكيل●

می●شود●و●لذا●استحكام●كششی●افزايش●می●يابد.●به●طور●مثال●در●كرنش●مهندسی●0/4●برای●

فوالد●304●مقدار●تنش●مهندسی●)MPa(●در●دماهای●ºC●160،●95،●25،●0،●25-●،●50-●و●

80-●به●ترتيب●برابر●حدود●450،●500،●600،●700،●800،●950●و●1050●است.

فاز●سيگما● تشكيل● به● منجر● است● آستنيتی●ممكن● نزن● زنگ● فوالدهای● در● فريت● حضور●

)σ(●●شود.●اين●فاز●اثرات●سوء●بر●انعطاف●پذيری،●چقرمگی●و●مقاومت●به●خوردگی●فوالدهای●

●كروم،●فاز●سيگما●يك●فاز●بين●فلزی●بوده●و●تركيب● زنگ●نزن●آستنيتی●دارد.●طبق●نمودار●آهنـ●

شيميايی●آن●شامل●مقادير●تقريباً●مساوی●آهن●و●كروم●است.●اين●فاز●دارای●30●اتم●در●واحد●

سلول●است.●در●فوالدهای●زنگ●نزن●آستنيتی●حاوی●فريت،●به●علت●حضور●كرم●فاز●سيگما●در●

نواحی●فريتی●تشكيل●می●شود.●علت●اين●امر●افزايش●غلظت●كرم●در●فريت●و●در●نتيجه●جدايش●

در●ضمن●انجماد●است.●تبديل●فريت●به●سيگما●كند●بوده●و●به●تركيب●شيميايی●آلياژ●بستگی●

دارد.●به●همين●خاطر●فاز●سيگما●اغلب●در●قطعات●فوالدهای●زنگ●نزن●آستنيتی●كه●برای●مدت●

زمان●طوالنی●در●گستره●دمايی●ºC●700-500●قرار●گرفته●باشند●ديده●می●شود.
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