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■ نشريه پمپ از عموم پژوهشگران، صاحب نظران و استادان، مقاله، ترجمه وگزارش مي پذيرد.
■ نقل و اقتباس مطالب و استفاده از نشريه پمپ با ذكر كامل منبع آزاد است.

■ نشريه پمپ در رد، قبول، حذف، ويرايش واصالح مطالب آزاد است. 
■ نشريه پمپ به همكاري و همیاري شما ارج نهاده و از مقاله هاي مفید شما استقبال خواهد نمود.

■ لطفا با ارسال نكته نظرات و پیشنهادات سازنده و همچنین همكاري خود در تهیه مقاالت فني و 
علمي، ما را درارائه هرچه بهتر مطالب و باال بردن كیفیت نشريه ياري نمايید. 

با تشكر 
سردبير

خوانندگان گرامی
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1ـ محتواي مقاله بايد فني، صنعتي و علمي بوده و به طريقي با طراحي، تولید و يا كاربرد پمپ مربوط باشد.
2ـ نام و نام خانوادگي و درجه تحصیلي، شغل و آدرس كامل، مولف يا مترجم در صفحه اول قید شود. همچنین 

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

4ـ مطالب ارسالي بايد تايپ شود در غیر اين صورت، با خط خوش در يك طرف كاغذ نوشته و ارسال شود.
5ـ  تصويرها، شكل ها و نمودارهاي پیوست مقاالت بر روي يك طرف كاغذ باشد.

6ـ توضیحات و زير نويس ها به صورت مسلسل شماره گذاري و در پايان مقاله ذكر شوند.
7ـ مراجع و ماخذ اصلي در تالیف و تدوين مطلب ارسالي بايد دقیقا مشخص و در پايان مقاله معرفي گردند.

8ـ مقاالت ترجمه شده منظم به فتوكپي متون اصلي باشند.
9ـ مقاالت ارسالي بايد قبال در هیچ يك از نشريات داخلي چاپ نشده باشند.

10ـ مقاالت ارسالي برگشت داده نخواهد شد.

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

شرایط درج مقاالت
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به ساير       بیشتری نسبت  افقی وجود دارد كه كاربرد  با مكش  از مركز  نوع پمپ گريز  در جهان پمپ ها، دو 
 API كه 

 ANSI كه با استاندارد موسسه استاندارد ملی آمريكا )ANSI( و پمپ های2
پمپ ها دارند. پمپهای1

پااليشگاهها می باشد  برای سرويس دهی در  )API( كه  آمريكا  نفت  610 موسسه صنعت  استاندارد  مطابق 
طراحی و ساخته می شوند.

تنها  افقی بود كه نه  ANSI سالها روش برتری برای طراحی پمپ های گريز از مركز مكش  روش طراحی 
در فرآيندهای شیمیايی، بلكه اغلب برای سیستمهای آبرسانی و يا سیاالت دارای خورندگی كم به كار گرفته        

می شد. استاندارد ANSI برای پمپهای با قابلیت تغییر ابعاد تهیه شده است.
با  باشد، كه برای سیاالت  به فردی برای كاربردهای صنعت پااليش نفت می  انتخاب منحصر   API پمپهای 
دماهای باال، فشارهای باال و با خورندگی زياد مورد استفاده قرار می گیرد. اين پمپ ها يك طبقه و با محفظه 
جدا شونده به صورت شعاعی طراحی می گردند كه تعمیرات آنها راحت می باشد. بزرگترين تفاوت بین اين دو 

نوع استاندارد پمپ سازی در مقدار فشار محفظه آنها می باشد كه در زير آمده است:

ANSI با پمپ های API مقایسه پمپ های

مهندس مهدی نجدآقا بابائی 
كارشناس طراحی پمپ

1.American National Standards Institute
2.American Petroleum Institute Standard
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 :ANSI پمپهای
)149  C( 300  F  21( و برای دمای حدودbar 300 )حدود PSIG تا فشار

 :API پمپهای
  )260  C( 500  F 52( و برای دمای حدودbar 750 )حدود  PSIG تا فشار

پمپهای  به  باالتری نسبت  دماهای  API در فشارها و  پمپهای  كاماًل واضح است كه  باال،  مقادير  به  با توجه 
ANSI مورد استفاده قرار می گیرند.

■ سياالت عامل

با توجه به انواع مختلف سیاالت به كار رفته در پمپهای API، می توان سیاالت صنعت پتروشیمی را به سه 
دسته: هیدروكربنها، سیاالت شیمیايی خورنده و سیاالت شیمیايی ماليم تقسیم بندی كرد.

هیدروكربنها محصوالتی مشتق شده از نفت می باشند كه اغلب به سه نوع سبك، متوسط يا سنگین تقسیم بندی 
می شوند. در فشار و دمای اتمسفريك، هیدروكربنهای سبك شروع به تبخیر می نمايند، هیدروكربنهای متوسط 

مايع هستند و هیدروكربنهای سنگین دارای ويسكوزيته باال يا به شكل جامد می باشند.
سیاالت شیمیايی خورنده شامل اسیدهای قوی، مواد بازی )قلیايی( يا عوامل اكسیداسیون هستند كه مخرب 
تجهیزات و محیط زيست می باشند و اگر به بیرون نشت پیدا كنند برای پرسنل كارخانه مضر هستند. سیاالت 
شیمیايی ماليم عمومًا به آسانی به كار برده می شوند و برای تجهیزات و محیط زيست مضر نمی باشند. اكثر 

سیاالت شیمیايی در صورتی كه به بیرون از پمپ نشت پیدا كنند بخارات سمی تولید می نمايند.
بخارات متصاعد شده حاوی هیدروكربنها يا ساير مواد شیمیايی هستند كه در شرايط اتمسفريك تبخیر می گردند 
و در دماهای كاری باال متصاعد شده و بسیار خطرناک هستند. اگر بخارات متصاعد شده در معرض جرقه قرار 

گیرد ممكن است منفجر شده و آتش بگیرد.
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بايد توجه داشت كه در به كارگیری اين سیاالت، بايستی مراقب آسیب های مربوط به محیط زيست و كاهش 
راندمان پمپ باشید.

يا   ANSI پمپهای  انتخاب  در  بايستی  می باشد  زيادی  اهمیت  دارای  كارخانه  پرسنل  كه سالمتی  آنجايی  از 
پمپهای API خواص سیال عامل و شرايط كاری پمپ مدنظر قرار گیرد.

الزم به ذكر است كه تفاوت اصلی بین پمپهای ANSI و API مربوط به طراحی محفظه حلزونی اين پمپها 
می باشد.

■ محفظه حلزونی

هر دو نوع پمپ دارای محفظه حلزونی با امكان جدايش شعاعی می باشند و اكثر پمپهای ANSI و بعضی از 
پمپهای API دارای طراحی تك مجرايی )يك مسیر جهت عبور جريان در داخل محفظه حلزونی( می باشند. 
مطابق شكل 1، هندسه داخلی محفظه حلزونی با نرخی كه متناسب با میزان رانش ايجاد شده توسط پروانه      
می باشد تغییر می كند، بنابراين سرعت ثابتی در محیط اطراف پروانه ايجاد می گردد. زمانی كه سیال وارد محفظه 

رانش می گردد انرژی جنبشی تبديل به انرژی فشاری می شود.

شکل 1( محفظه حلزونی تک مجرایی
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شكل خاص محفظه حلزونی باعث توزيع فشار متغیر در اطراف پروانه می گردد، كه در اثر چرخش، نیرويی 
90( نسبت به شفت پمپ ايجاد می نمايد. اين مساله بسیار مهم و  محوری در اطراف پروانه و با زاويه قائمه )
زمانی  ايجاد شده  نیروی محوری  بلبرينگها تحمل گردد.  و  توسط محور  بايستی  نیرو  اين  كه  است  حساس 
ماكزيمم مقدار خود را خواهد داشت كه پمپ در شرايط شیر فلكه بسته كار كند و زمانی كه دبی پمپ به 
يافت و اگر پمپ در آن سوی نقطه طراحی خود  اين مقدار كاهش خواهد  نقطه طراحی آن )BEP( برسد 
)BEP( كار كند، دوباره نیروی محوری در خالف جهت قبلی افزايش خواهد يافت. الزم به يادآوری است كه 
60 در جهت  با بررسی مشكالت ناشی از شكست محور می توان دريافت كه نیروهای شعاعی با زاويه تقريبا 

خالف عقربه های ساعت نسبت به cut-water محفظه حلزونی اثر می گذارند.

شکل 2( محفظه حلزونی دو مجرایی
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اكثر پمپ های API  با محفظه حلزونی دو مجرايی طراحی می گردند كه اين نوع طراحی برای كاهش نیروهای 
شعاعی در پمپهای دارای هد و دبی باال بسیار موثر و مفید می باشد )شكل2(. محفظه حلزونی دو مجرايی سبب 
ايجاد تعادل در مقابل نیروهای غیرمتعادل اعمال شده به محفظه حلزونی می گردد. اين كار سبب كاهش جزئی 
در راندمان پمپ و سبب افزايش جزئی در هزينه ها به منظور باال بردن قابلیت اطمینان طراحی می گردد. از 
ديگر مواردی كه در بیشتر پمپهای API وجود دارد تركیب مكش و رانش به سمت باال در اين پمپها می باشد 

كه در اين نوع پمپهای افقی فلنج مكش در كنار فلنج رانش به سمت باال قرار می گیرد.

ANSI شکل 3( نمایی از یک نوع پمپ
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مشكل عمده طراحی پمپهای ANSI اين است كه مقدار NPSH سازنده اغلب خیلی بیشتر از مقداری است 
كه در اين نوع پمپها بايستی باشد. NPSH به طور كامل با تلفات اصطكاكی ناشی از عبور سیال از فلنج مكش 

تا دهانه پروانه رابطه مستقیمی دارد.

■ شكلهای متفاوت برای سرپوش محفظه

نحوه آب بندی  و  تفاوت در سرپوش محفظه   API پمپهای  و   ANSI پمپهای  بین  تفاوتهای عمده  از  يكی 
سرپوش محفظه می باشد.

در پمپهای ANSI )نشان داده شده در شكل 3( سرپوش محفظه بین محفظه حلزونی و محفظه ياتاقان قرار 
دارد كه معموالً از جنس چدن خاكستری می باشد. در مواقعی كه فشار محفظه حلزونی بیشتر از حد مجاز باشد 
احتمال شكست در محلهای تماس )بین محفظه حلزونی و سرپوش محفظه و بین سرپوش محفظه و محفظه 
ياتاقان( وجود دارد. در طراحی پمپهای API )شكل 4( پیچهای سرپوش محفظه مستقیمًا به محفظه حلزونی 
بسته می شود و با فشار واشر كاغذی به محفظه حلزونی سبب آببندی بین آنها می گردد. محفظه ياتاقان نیز به 
طور مستقل به سرپوش محفظه پیچ می شود و هیچ تماسی با محفظه حلزونی نداشته و مستقل از آن می باشد.

API شکل 4( نمایی از یک نوع پمپ
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■ نحوه قرارگيری پايه پمپ ها

تفاوت ديگر بین دو نوع پمپ )ANSI و API( در نحوه قرارگیری پايه پمپ ها می باشد. در همه پمپهای 
ANSI پايه های نگهدارنده پمپ در قسمت پايین محفظه حلزونی قرار دارد و توسط پیچ به شاسی متصل می 
گردد. اگر اين پمپها در دماهای باال به كار گرفته شوند، محفظه حلزونی از سمت پايه ها به طرف باال منبسط 
می گردد و سبب ايجاد تنشهای حرارتی بزرگی در محفظه حلزونی می گردد كه تاثیر قابلیت اطمینان در طراحی 

پمپها را بیان می كند. طبیعتًا اگر پمپ در دماهای پايین كار كند چنین تنشهايی هرگز ايجاد نمی شود.
ولی در پمپهای API پايه ها به طور افقی در دو طرف محفظه حلزونی در روی خط مركزی قرار می گیرند كه 
توسط پیچ به پايه هايی كه بخشی از شاسی می باشد بسته می شوند. شكل پايه ها در پمپهای API جزء مزايای 

اين نوع پمپها می باشد كه سبب می گردد اين پمپ ها در دماهای باالتر مورد استفاده قرار گیرند. 
زمانی كه مسئله حرارت در پمپها مطرح می گردد، باال و پايین خط مركزی محفظه حلزونی منبسط می گردد و 
در اين نوع پمپها )API( مقدار تنش وارد شده به محفظه حلزونی كمترين مقدار خواهد بود و اين مورد نیز به 

بهینه شدن ضريب اطمینان اين پمپها كمك شايانی می كند.
توانايی پمپاژ سیاالت با دمای باال، بیشتر با محفظه ياتاقان پمپهای API امكان پذير است چرا كه محفظه ياتاقان 

اين پمپها بسیار بزرگ و ضخیم طراحی می گردند.

■ جنس قطعات تشكيل دهنده پمپ ها

سازندگان پمپ می توانند پمپ های ANSI و API را با گستره وسیعی از مواد طراحی نمايند ولی انتخاب 
جنس قطعات به تنشهای موجود و اثر آنها بر روی اجزاء پمپ و همچنین به میزان خورندگی سیال مورد پمپاژ 

بستگی دارد. مواد متداول مورد استفاده در طراحی پمپ ها عبارتند از:
ـ چدن خاكستری

ـ چدن داكتیل
ـ برنز

ـ كربن و فوالدهای كم آلیاژ مانند 4140
ـ فوالدهای كرم دار )12 تا 14 درصد كرم(

ـ فوالدهای ضدزنگ مارتنزيتی مانند سری 400
17-4PH ـ فوالدهای ضدزنگ سخت رسوبی شونده

ـ فوالدهای ضدزنگ آستنیتی مانند سری 300
CD4MCu ـ فوالدهای ضدزنگ دوپلكس مانند

ـ برخی آلیاژهای غیرمتعارف مانند تیتانیم



11

■ مالحظات تعميراتی

الزم به ذكر است كه قبل از هر تعمیری بر روی قطعات پمپ بايستی جنس آن قطعه دقیقًا توسط تستهای 
مناسبی مشخص گردد. قبل از هرگونه تعمیری بر روی محفظه حلزونی بايستی جنبه اقتصادی تعمیرات مورد 

توجه قرار گیرد.
پمپهای ANSI كوچك و متوسط با قابلیت تعويض پذيری باال و با ظرفیتهای مختلفی طراحی می شوند. در اين 
نوع پمپها جايگزين كردن يك پمپ جديد بی نقص خیلی بهتر از تعويض پروانه، محفظه حلزونی يا سرپوش 
محفظه می باشد. به عالوه همیشه هم خود پمپ و هم قطعات آن به طور تكی قابل دسترس می باشند و اين 
باعث می گردد جايگزين كردن پمپ جديد خیلی به صرفه تر از تعمیر قطعات باشد. واضح است كه در پمپهای 

غیرفلزی بايستی اجزاء تعويض گردند و معموالً آنها را تعمیر نمی كنند.
در پمپهای API، معموالً تعمیر كردن نسبت به جايگزين كردن پمپ جديد توجیه اقتصادی بیشتری دارد. اين 
استفاده  پتروشیمی مورد  پااليشگاهها و صنايع  برای كاربردهای خاص در  در شرايط مشكل و  پمپها معموالً 
قرار می گیرند. دوره تحويل پمپهای API طوالنی مدت بوده و قطعات آن نسبت به قطعات مشابه در پمپهای 

ANSI بادوام تر و گران قیمت تر می باشد.

1. Mackay، R.C.، «Pumps & Systems» March 2004

2. WWW.pump-zone.com 

مرجع:
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سیستم پمپاژ خورشیدی

مهندس عيسی آزاد وار 
كارشناس طراحی الكتريكی
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■ مقدمه
خورشید منبع عظیم انرژی بلكه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های ديگر است. در حدود 6000 میلیون سال از تولید 
اين گوی آتشین می گذرد و در هرثانیه 4/2 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبديل می شود. با توجه به وزن خورشید كه 
حدود 333 هزار برابر وزن زمین است اين كره نورانی را می توان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 5 میلیارد سال آينده به حساب 

آورد.
خورشید از گازهايی نظیر هیدروژن )86/8 درصد( هلیوم )3 درصد( و 63 عنصر ديگر كه مهمترين آنها اكسیژن، كربن، نئون 

و نیتروژن است تشكیل شده است.
میزان دما در مركز خورشید حدود 10 تا 14 میلیون درجه سانتیگراد می باشد كه از سطح آن با حرارتی نزديك به 5600 درجه 

و به صورت امواج الكترومغناطیسی در فضا منتشر می شود.
زمین در فاصله 150 میلیون كیلومتری خورشید واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می كشد تا نور خورشید به زمین برسد. 
بنابراين سهم زمین در دريافت انرژی از خورشید میزان كمی از كل انرژی تابشی آن می باشد. حتی سوختهای فسیلی ذخیره 
شده در زمین، انرژی های باد، آبشار، امواج درياها و بسیاری موارد ديگر از جمله نتايج همین انرژی دريافتی زمین از خورشید 

می باشد.

■ استفاده از انرژی خورشيدی در تامين برق الكتروپمپها
مسئله جهانی بحران انرژی، مشكالت ناشی از پايان پذيری سوختهای فسیلی و اثرات زيانبار زيست محیطی استفاده از اين 
سوختها، مجامع علمی را به فكر استفاده از منابع انرژی جايگزين واداشته است. انرژی خورشیدی به عنوان يك انرژی پاک و 
اليزال، پايان ناپذير و البته رايگان، يكی از اين منابع می باشد كه امروزه در جوامع مختلف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم 
و به كمك سیستمهای خورشیدی چهارگانه فتوبیولوژی، شیمیايی، فتوولتائیك و حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد. يكی از 

كاربردهای مهم انرژی خورشیدی، تبديل آن به انرژی الكتريكی به كمك سیستم های حرارتی و سیستم های فتوولتائیك 
می باشد.

در سیستم فتوولتايی انرژی خورشیدی بدون بهره گیری از مكانیزمهای متحرک، بصورت مستقیم به انرژی الكتريكی تبديل 
می شود.

اين كار توسط مجموعه ای از پانل های خورشیدی كه بسته بنديهای حفاظت شده از تعدادی سلول فتوولتايی می باشد انجام 
می گردد. سلولهای خورشیدی يك ابزار غیرمكانیكی است كه معموالً از آلیاژ سیلیكون ساخته می شود.

میزان متوسط سالیانه انرژی خورشیدی روزانة دريافتی يك صفحه افقی با مساحت يك مترمربع در ايران 18 مگاژول می باشد 
كه از اين نظر جزو كشورهای بسیار غنی محسوب می گردد. اين انرژی را می توان با طراحی و ساخت يك سیستم فتوولتايی 

به الكتريكی تبديل نمود و توان موردنیاز موتور يك الكتروپمپ را  تهیه كرد.
با توجه به اهمیت باالی كشاورزی در كشور و از طرفی وجود منابع آب زيرزمینی جاری فراوان می توان از آبیاری خورشیدی 
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M.P.PT واحد -
عمل سری و موازی كردن پانلها را برای دستیابی به ولتاژ و جريان موردنظر را انجام می دهد.

- واحد شارژ رگوالتور
وظیفه شارژ بانك باطری و كنترل حداكثر شارژ و حداقل تخلیه آن و نیز تامین توان مورد نیاز پمپ از پانلهای خورشیدی يا 
بانك باطری را بر عهده دارد و بانك باطری موظف است انرژی الكتريكی تولیدی را در خود ذخیره نمايد تا در روزهای ابری 

و مواقعی كه انرژی الكتريكی تولیدی توسط پانلها به حد كافی نرسد از اين انرژی استفاده گردد.

در كشور در مقیاس وسیعی استفاده نمود. اجرای اينگونه طرحها، عالوه بر كاهش نیاز به نیروگاهها و ظرفیتهای اضافی آنها  
می تواند در استفاده بهینه از منابع نفت و مواد فسیلی و تبديل آنها به مواد با ارزش افزوده بیشتر موثر باشد و در كاهش آلودگی 

محیط زيست مفید واقع گردد.

■ بهينه سازی سيستم پمپاژ خورشيدی
در شكل زير نمودار يك سیستم پمپاژ خورشیدی نشان داده شده است. در اين سیستم پانل های فتوولتايی وظیفه تبديل انرژی 

خورشیدی به انرژی الكتريكی را به عهده دارند.
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- مبدل
عمل تبديل جريان DC به جريان AC را انجام می دهد.

)Drive( اینورتر -
راه اندازی يك الكتروموتور الكتريكی همراه با مشكالت و مسائل جانبی همچون جريان راه اندازی باال و تنش های مكانیكی 
خواهد  پی  در  را  الكتريكی  انرژی  مصرف  و  نگهداری  تعمیرات،  جهت  را  اضافی  هزينه های  كه  می باشد  همراه  فراوانی 

داشت.
به منظور تغییر دور الكتروپمپ به صورت برنامه ريزی شده می توان از دستگاه های مبدل دور الكترونیكی )اينورتر( استفاده 
نمود. اين دستگاه ها با تغییر همزمان ولتاژ و جريان، دور الكتروموتور را با فرض ثابت بودن گشتاور خروجی الكتروموتور 

تغییر می دهند كه اين امر امكان كنترل دبی پمپ را متناسب با منحنی شبكه فراهم می سازد.

مزایای استفاده از این سیستم در تامین انرژی مورد نیاز برای پمپاژ می توان به موارد ذیل اشاره شود:

1( نصب آن در محلهای صعب العبور و كوهستانی و روستايی بسیار آسان است و نیازی به وسايل بزرگ انتقال انرژی نظیر 
دكل ها و كابل های فشار قوی و يا نقل و انتقال مواد فسیلی ندارد.

2( كاركرد آن بطور دائمی هزينه ای ندارد و نگهداری آن آسان است.
3( در هر محل می تواند بطور مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

4( رنج قدرت در سیستم محدوديتی خاص ندارد و در قدرتهای كم و زياد قابل بهره برداری است.
5( از آنجائی كه فصول كشاورزی و آبیاری اكثرا فصول با روز طوالنی و آفتابی می باشد می توان با استفاده بهینه از اين سیستم 

و با حداقل شارژ باطری و ذخیره انرژی، انرژی موردنیاز برای پمپاژ آب از اين سیستم بدست آورد.
6( بعد از نصب و راه اندازی طول عمر و زمان كاركرد طوالنی دارند.

7( تحقیقات گسترده به عمل آمده در خصوص استفاده از انرژيهای نو در سطح دنیا، زمینه قطعی استفاده از انرژی خورشیدی 
در اكثر مصارف را فراهم آورده است.

- تنها محدوديت استفاده از اين سیستم در آبیاری و پمپاژ آب هزينه باالی آن است كه البته با پیشرفت تكنولوژی و روند 
كاهش هزينه نصب و راه اندازی اين سیستم )هزينه نصب و راه اندازی برای هر ولت در طول سالهای متمادی تا 2005 از 
10 دالر به حدود 5 دالر رسیده و پیش بینی می گردد تا سال های آتی به 3 دالر و كمتر از آن نیز برسد( همچنین با توجه به 
هزينه باالی تولید برق و انتقال آن )با احتساب هزينه واقعی انرژی- سوخت نیروگاه- بر اساس قیمت فعلی نفت و...( قطعًا 

اقتصادی بودن آنرا توجیه خواهد نمود.
ارائه راهكارهای عملی برای كاهش اين هزينه ها باالخص در برخی مصارف ويژه می تواند نگاهها را به سمت استفاده از 
اين منبع عظیم انرژی جلب نمايد. به عنوان نمونه در طرح مورد بحث با توجه به اينكه آبیاری كشاورزی در طول شبانه روز       
می تواند به چند ساعت محدود گردد و عمومًا نیاز به آبیاری در فصولی از سال است كه هوا آفتابی بوده و در اكثر ساعات روز 

می توان از انرژی خورشیدی بهره مند شد. لذا در نظر گرفتن موارد ذيل می تواند اقتصادی بودن اين طرح را عملی تر سازد:

1- با توجه به اينكه آبیاری معموالً در فصولی از سال صورت می گیرد كه هوا آفتابی است لذا بحث ذخیره انرژی به صورت 
يافته كه خود سبب كاهش       باطريهای ذخیره شده كاهش  تعداد  برای چند ساعت مطرح می باشد و حجم و  كوتاه و فقط 

هزينه ها می گردد.
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2- برای ذخیره انرژی می توان به دو روش زير عمل نمود:
الف( ذخیره آب پمپاژ شده در منبع ذخیره آب )استخر(

ب( ذخیره انرژی الكتريكی در باطريها و استفاده از آن در زمانهای ضروری

3- با توجه به اينكه در تعدادی از چاههای آب كشاورزی پمپ ها توانی در حدود 15kW يا كمتر از آن دارند 
لذا داشتن يك مجموعه سلولهای خورشیدی با توان كلی 7.5kW و باطريخانه ای با مجموع ذخیره ای معادل 

40kWh و منبع ذخیره آب با حداقل حجم 1000m3 برای پمپاژ آب آبیاری كافی می باشد.

4- در ساعات پمپاژ آب كه 6 الی 22 هر روز انتخاب شده است توان مورد نیاز 15kW به صورت زير تامین 
می گردد:

سلولهای  مجموعه  توسط   7.5kW است(  آسمان  در  آفتاب  ساعات  اين  در  )كه   20 الی   16 ساعت  الف( 
خورشیدی و 7.5kW ديگر از طريق باطريهای ذخیره انرژی مورد استفاده قرا ر می گیرد.

ب( از ساعت 20 الی 22 معادل 7.5kW از طريق باطريهای ذخیره كننده انرژی و مابقی آن معادل كار پمپ 
7.5kW است از منبع ذخیره آب تامین می گردد.

ج( ساعات شارژ باطريها و پمپاژ آب به درون منبع 8 الی 16 خواهد بود. به گونه ای كه از ساعت 8 الی 12 از 
انرژی تولید شده توسط پانلها فتوولتايی برای پمپاژ آب به داخل منبع ذخیره و از ساعت 2 الی 16 از آن برای 

شارژ باطريخانه استفاده گردد.
منحنی های زير ساعات كاركرد الكتروپمپ و شارژ باطريخانه را نشان می دهد.



17



18

■ محاسبه توان الكتروپمپ با تغذيه خورشيدی برای كشاورزی
0.1A مترمكعب  برابر  A مترمربع  به مساحت  آبیاری يك زمین كشاورزی  بار  برای هر  مقدار آب موردنیاز 
برابر  اين مقدار حجم آب  پیشنهاد شده است. در صورتی كه مساحت زمین يك هكتار در نظر گرفته شود 
1000m3 می باشد. با توجه به نوع كشت )صیفی كاری( كه طول دوره آبیاری آن هفت روز می باشد الزم است 

هر روز 1/7 كل زمین آبیاری شده و به عبارت ديگر 143m3 آب جهت آبیاری پمپاژ گردد.
اگر سرعت آب در لوله ها برابر 2.5m/s و قطر لوله خروجی از پمپ 2 اينچ انتخاب گردد مقدار دبی پمپ 
8 ساعت محاسبه  برابر  روز  در طول  پمپ  كاركرد  تعداد ساعات  و  /18.24m3 محاسبه خواهد شد  برابر 

خواهد گرديد.
با توجه به مقدار دبی و هد پمپ ،الكتروپمپ با قدرت 2.2kW پیشنهاد می گردد كه با توجه به توان موتور   

می توان اينورتری با توان نامی 4kW-2.2 و راندمان 0.95 درصد و ولتاژ ورودی 220V بهره گرفت.
با مالحظه راندمان اينورتر، میزان توان ورودی به اينورتر 2.3kW خواهد بود.در صورتیكه در نظر باشد بانك 
باطری برق مورد نیاز 5 روز كار پمپ را تامین نمايد و نیز در طول 5 روز كاماًل شارژ گردد با فرض راندمان 0.8 
برای آن ، ظرفیت بانك باطری برابر 115kW محاسبه خواهد شد و به اين ترتیب انرژی مورد نیاز شارژ بانك 

باطری در هر روز 23kW تعیین خواهد گرديد.

■ نتيجه گيری
محاسبات و بررسیها نشان می دهد برای آبیاری يك زمین كشاورزی با مساحت يك هكتار پمپی با قدرت 
2.2kW و سلولهای فتوولتايی به مساحت 70m2 نیاز هست. تعمیم اين نتايج و بررسی آن و  موتور حدوداً 
ارائه   روش هايی برای ذخیره انرژی خورشیدی در باطريخانه با ذخیره ای معادل 30kWh و منبع آب با حجم 
حدود هزار متر مكعب می تواند به همراه سلولهای فتوولتايی نصب شده برای تولید 5kW بطور همزمان معادل 
يك پمپ ده كیلوواتی آب تامین نموده و در واقع بدين وسیله آب مورد نیاز برای آبیاری حدود 5 هكتار زمین 
را به كمك انرژی خورشیدی و منابع وابسته ذخیره انرژی تامین نمود.با توجه به هزينه رو به كاهش 3-5 دالر 
 5kW برای نصب و راه اندازی سلولهای فتوولتايی الزم برای تولید هر ولت توان ، هزينه نصب و راه اندازی
سلولهای فتوولتايی بین 135 الی 225 میلیون ريال خواهد بود كه با احتساب هزينه های متفرقه احداث منبع 
ذخیره آب و ... اين هزينه ها به 160 الی 150 میلیون ريال نزديك خواهد شد كه قطعًا در مقايسه با هزينه های 
احداث خط 20kv و نصب ترانس و نیز هزينه های جاری تامین انرژی الكتريكی و نگهداری تاسیسات شبكه 
و ... در موارد زيادی اقتصادی تر بوده و برای بسیاری از چاهها استفاده از اين منبع اليزال انرژی منطقی به نظر 

می رسد ضمن اينكه هزينه های جاری و هزينه تولید در اين سیستم به صفر نزديك می شود.
بديهی است پايان پذيری فسیلی انرژی و ضرورت افزايش ارزش اين منابع و تبديل آن به مواد با ارزش افزوده 
باال و بسیاری عوامل ديگر ضرورت استفاده ازاين منابع انرژی در تامین برق مورد نیاز بخش های كشاورزی، 
خانگی و صنعتی باالخص در موارديیكه نیازها فصلی بوده و بیشتر به فصل های آفتابی سال محدود می شود، 

محرز می نمايد. 
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نمونه ای از اطالعات مربوط به پمپ های خورشیدی
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مهندس پگاه آب روانی 

يک راهنما برای کاربرد موفق

پمپاژ سرعت متغیر

1.(VSD) Variable speed drives

كارشناس واحد مهندسی صنايع

■ اهداف كتاب رهنما
كاربرد  كاملی هستند كه در صورت  تكنولـوژی  الكترو پمپ  متغیر1 در سیستـم های  امروزه محركه سرعت 
صحیـح  می توانند برای مصرف كننده سودهای بزرگی را در زمینه صرفه جويی هزينه و بهبود قابلیت اطمینان 
ايجاد كنند. به هر حال واضح است كه با ادامه استفاده از روش های كنترل سنتی، فرصت كاهش هزينه های 
چرخه عمر از دست می رود. از طرف ديگر مثال هايی از سیستم های ناكارآمد با هزينه های اضافی وجود دارد 

كه دلیل آن بكار بردن نادرست محركه هاي سرعت متغیر می باشند.
در نتیجه نیاز واقعی برای راهنمايی جامع در مورد پمپ ها، موتورها و محركه هاي سرعت متغیر وجود دارد.

مطالعات انجام شده توسط كمیسیون اروپايی نشان داد تقريبا 22 درصد از تقاضای انرژی موتورهای الكتريكی 
مربوط به سامانه های پمپاژ می باشد. در واحدهای صنعتی بیش از 50 درصد از انرژی مصرفی توسط موتورها 
می تواند برای سامانه پمپ ها باشد. شكل 1.1 يك نمونه از توزيع انرژی مصرف شده توسط تجهیزات مختلف 
از طريق  بیشتر  ايجاد صرفه جويي های  دارای موتور در يك واحد صنعتی را نشان می دهد. هدف اساسی، 

استفاده كارا تر و موثرتر از پمپ ها می باشد.

)فصل اول،دوم وسوم( 

مقدمه
پمپ های گريز از مركز كه توسط محركه هايی با سرعت متغيير راه اندازی می شوند به دليل مزايای مختلف مورد توجه قرار 
گرفته اند. در اين مقاله فصول اول، دوم و سوم از كتاب  Variable speed pumping   كه توسط انيستيتو هيدروليک 
آمريکا و اتحاديه اروپايی پمپ تهيه شده است ارايه می گردد. در همين شماره و در نشريات آتی بخش های ديگری از اين كتاب 

جهت آشنايی كارشناسان و كاربران كشور منتشر خواهد شد.
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شکل 1.1 تقسیمات مصرف الکتریسیته پمپ

2.Rotodynamic pump

شكل 1.2 توزيع انرژی مصرفی دو دسته اصلی پمپ را نشان می دهد. سهم مصرفي پمپ هاي پويا گرد2 73 
درصد و سهم مصرفي پمپ هاي جابجايي مثبت 27 درصد از كل انرژي مصرفي پمپ ها مي باشد.

اين دو نوع پمپ مشخصات متفاوتی از نظر واكنش به سرعت های كاركرد مختلف دارند كه هر دو در اين مقاله 
شرح داده شده اند.



22

شکل 1.2 انرژی مصرفی از طریق پمپ

دراين مقاله تالش شده است تا اطالعات هیدرولیكی، الكتريكی و مكانیكی را به خواننده هايي كه می خواهند 
پمپ های با محركة سرعت متغیر را ارزيابی كنند، ارائه دهد.

اين مقاله شامل بخش هايی در مورد پمپ ها، سیستم ها، موتورها، محركه هاي سرعت متغیر و روش های كنترل 
می باشد. اين بخش ها با بیان قواعد ابتدايی شروع شده و بطرف قواعد پیشرفته با جزئیات بیشتر پیش می روند. 
همواره اهمیت درک نیازهای فرآيند و طرح سیستم مورد تاكید قرار گرفته و رابطه عناصر مختلف توضیح داده 

می شود.
هنگامیكه پارامتر هاي پمپ و سیستم تعريف شد، كاربرد فلوچارت ها خواننده را قادر می سازد تا در مورد اينكه 

آيا انتخاب پمپ سرعت متغیر برای نصب و يا بهبود عملكرد درست می باشد يا نه، تصمیم گیری كند.
برخی مواقع سودهای بلند مدت با توجه به هزينه های اولیه باال از دست می روند. اما ما نشان می دهیم كه 
چگونه يك تجزيه و تحلیل هزينه چرخه عمر انجام مي شود و همچنین نشان می دهیم كه سرمايه مورد نیاز 

برای اين روش بیشتر از روش های سنتی كنترل سامانه های پمپاژ نمی باشد.
با شرح  را  امكان نصب  مورد  به  مورد  بررسي  اهمیت  ما  امری ضروريست.  مناسب  نا  ازكاربردهای  اجتناب 
محدوديت ها، اشكاالت و مشخصات بهره برداري متذكر مي شويم. شماری از مطالعات موردی صرفه جويی 
های هزينه، بهبود قابلیت اطمینان سیستم پمپ و بهره وری فرآيندها را نشان می دهند كه از بكار بردن محركه 
الكتريكی  بیشترين مزايا، روی محركه های  اين مقاله به علت دارا بودن  های سرعت متغیر حاصل می شود. 
با فركانس های متغیر متمركز شده است. اين مزايا شامل امكانات وسیع تنظیم، كنترل چند مرحله ای، ذخیره 
انرژی و سهولت بازسازی می باشد. در نتیجه امیدواريم كه اين مقاله كاربرد سیستم پمپاژ سرعت متغیر را در 
شرايط مناسب با توجه به صرفه جويی هزينه از طريق كاهش مصرف انرژی و افزايش قابلیت اطمینان پمپ، 

مورد تأيید قرار دهد.
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شکل 2.1

3.Static head/ 4.Friction head

■ مشخصه های هيدروليكی سيستم پمپاژ
در بیشتر موارد هدف سیستم پمپاژ، انتقال سیال از يك منبع به مخزن بهره برداري – مانند پر كردن مخزن در 
سطح باال و يا به گردش درآوردن سیال حول يك سیستم برای انتقال حرارت - می باشد. يك نیروی فشاری 
برای ايجاد جريان در سیال با شدت مناسب مورد نیاز می باشد كه بايد به تلفات موجود در سیستم غلبه كند. 

تلفات به دو صورت می باشد: هد )ارتفاع( استاتیك3 و افت )تلفات( اصطكاک4.
)شكل  می باشد  بهره برداري  مخزن  و  كننده  تامین  مخزن  بین  ارتفاع  تفاوت  استاتیك  ارتفاع  ساده  بصورت 

 .)2.1

در اين بررسي سرعت جريان در لوله خیلی كم در نظر گرفته شده است. يك مثال ديگر برای سیستم داراي 
ارتفاع استاتیكي، پمپاژ به مخزن تحت فشار با طول كمتر لوله می باشد. ارتفاع استاتیك مستقل از شدت جريان 

می باشد و بصورت شماتیك در شكل 2.2 نشان داده شده است.



24

ان
ری

 ج
دت

 ش
بل

مقا
در 

ک 
اتی

ست
ع ا

تفا
 ار

2.2
ل 

شک
ان

ری
 ج

دت
 ش

بل
مقا

در 
ک 

طکا
ص

ت ا
 اف

2.3
ل 

شک

افت اصطكاک )كه گاها افت هد دينامیكی نامیده می شود(، تلفات اصطكاک ناشي از حركت سیال در لوله ها، 
شیرها و تجهیزات موجود در سیستم می باشد. اين تلفات با مجذور شدت جريان متناسب است. سیستم با 
چرخه بسته بدون ارتباط با فشار اتمسفر، تنها شامل تلفات اصطكاكي مي باشد كه داراي منحني دبي و افت هد 

نشان داده شده در شكل 2.3 مي باشد. اين منحنی به عنوان منحنی سیستم شناخته می شود.



25

اال
ک ب

اتی
ست

ع ا
تفا

 ار
 با

تم
یس

 س
2.4

ل 
شک

ین
پای

ک 
اتی

ست
ع ا

تفا
 ار

 با
تم

یس
 س

2.5
ل 

شک

■ منحنی های سيستم
بیشتر سیستم ها تركیبی از ارتفاع استاتیك و تلفات اصطكاكی دارند. منحنی های هر دو مورد در شكل 2.4 
و 2.5 نشان داده شده است. نسبت ارتفاع استاتیك به افت اصطكاكی در محدوده عملیاتی، منافع حاصل از         

محركه هاي سرعت متغیر را تحت تاثیر قرار می دهد.
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شکل 2.6 پمپ پویا گرد

5.Rotodynamic pupm/ 6.(PD)  Positive displacement

ارتفاع استاتیك، از ويژگی های سامانه پمپاژ بوده و كاهش اين هد در صورت امكان معموال در هزينه های نصب 
لوله و انتقال سیال تاثیر می گذارد. برای كاهش هزينه پمپاژ، تلفات اصطكاک را بايد به حداقل رساند. اما پس 
از حذف طول اضافی لوله و اتصاالت غیر ضروری ، كاهش بیشتر افت اصطكاک، مستلزم استفاده از لوله هايی 

با قطرهای بزرگتر می باشد كه هزينه نصب را افزايش می دهد. 

■ منحنی های پمپ
در حالت كلی، راندمان پمپ را می توان هد بر شدت جريان بیان كرد . شكل 2.6 مربوط به پمپ های پويا گرد5 

و شكل 2.7 مربوط به پمپ های جابجايی مثبت6 می باشد.
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شکل 2.7 پمپ جابجایی مثبت

در منحنی پمپ پوياگرد، با افزايش جريان، هد به تدريج پايین می آيد. اما در پمپ های جابجايی مثبت، برای 
هر مقدار هد، جريان ثابت می باشد. بنابراين ترسیم منحنی PD با محورهای معكوس امری عاديست. اما برای 

درک بهتر واكنش سیستم، يك نمودار برای نمايش هر دو پمپ بكار رفته است.

■ نقطه كار پمپ
هنگامیكه يك پمپ در يك سیستم نصب می شود، واكنش آن ها را می توان بصورت شماتیكی با قرار دادن 
منحنی های پمپ و سیستم روی هم نشان داد. همانطور كه مشاهده مي شود همیشه نقطه كار درست محل تالقي 

دو منحني مي باشد. )شكل2.8 و 2.9(. 
اگر منحنی واقعی سیستم با منحنی محاسبه شده تفاوت داشته باشد، پمپ در شدت جريان و هدهای متفاوت 

از حالت انتظار كار خواهد كرد.
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شکل 2.8 منحنی های سیستم و پمپ گریز از مرکز با جریان محوری

شکل 2.9 منحنی های سیستم و پمپ جابجایی مثبت
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برای يك پمپ PD بسته به ويسكوزيته و نوع پمپ، اگر مقاومت پمپ افزايش يابد، فشار تخلیه آن افزايش 
يافته و تقريبا جريان آن ثابت می ماند. بدون شیر اطمینان، سطوح فشار خطرناک بوجود می آيد.

برای پمپ پويا گرد، سیستم افزايش مقاومت، جريان را نهايتا كاهش داده و تا صفر مي رساند. اما حداكثر هد 
بصورت نشان داده شده در شكل 2.8 می باشد. اين شرايط برای كاركرد كوتاه مدت قابل قبول خواهد بود. خطا 

در محاسبه منحنی سیستم، به احتمال قوی منجر به انتخاب پمپ پويا گرد غیر بهینه خواهد شد.
اضافه كردن حاشیه های ايمنی نسبت به منحنی محاسبه شده سیستم، بطور حتمی باعث انتخاب پمپ بزرگتر 
خواهد شد كه معموال پمپ نصب شده، بزرگتر از میزان اندازه بوده كه كاركرد آن ها در جريان بیش از حد نیاز 

و  يا كنترل آن ها با بستن شیر، باعث افزايش مصرف انرژی و كاهش عمر پمپ می شود.

الزامات فرآیند و سیستم

■ سیستم هاي کنترل شده عرضه و تقاضا
هنگامیكه سیستم پمپاژ طراحی می شود الزامات فرآيند جريان و فشار بايد به خوبی تعريف شوند. اين الزامات 
انتخاب پمپ ها و روش های كنترل پمپ را مشخص خواهند كرد نیاز به كنترل تغییرات عملیاتی پمپ به كنترل 

كننده عرضه يا كنترل كننده تقاضای سیستم پمپاژ بستگی دارد.
سیستم پمپ كنترل كننده عرضه جريان های ورودی را به بیرون پمپاژ می كند. اين سیستم ها نیاز به تطابق با 
شدت جريان ورودی متغیر را داشته و بنابراين نیازمند عملكرد متغیر پمپ می باشند. اگر جريان داخلی متغیر 
باشد، در صورت تغییر حجم مخزن، يك يا چند پمپ با سرعت ثابت می توانند اين تغییرات را با هم منطبق 
سازند. هر چند اين حالت همواره نزديك به هزينه بهینه نخواهد بود، با اين حال برخی مواقع ممكن است 
جريان متغیر نامحدود مناسب تر باشد. مثال هايی از سیستم كنترل كننده عرضه شامل پمپاژ فاضالب، فاضالب 

ناشی از بارندگی، تخلیه سیال های فرايند و تخلیه آب يا تاسیسات حفاظت ازسیل می باشند.
سیستم های پمپ كنترل كننده تقاضا، سیال را با توجه به نیاز، با شدت ثابت يا متغیر درون فرآيند يا دريافت 
پمپاژ آب آشامیدنی، خنك سازی سیال  تقاضا شامل  از سیستم كنترل كننده  مثال هايی  پمپاژ می كنند.  كننده 
و سیال فرايند می باشند. تغییرات تقاضا می تواند توسط پمپ های سرعت متغیر و يا با استفاده از مخزن در    

پمپ های سرعت ثابت راهبری شود.
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7.Load profile/ 8.Duration diagram

■ معرفی قواعد سرعت متغیر
انگیزه استفاده از محركه هاي سرعت متغیر )VSDs( در سیستم های پمپ، نه تنها ممكن است با نیاز به تنظیم 
خروجی پمپ به سیستم عرضه يا تقاضا ايجاد شود، بلكه با پیش بینی سودهای اقتصادی كه اصوال مربوط به 
ذخیره های انرژی و نگهداری و بهبود قابلیت اطمینان می باشد، نیز كسب می شود. منافع ديگر ممكن است 
كاهش ناپايداری های هیدرولیكی به علت توانايی پمپ های VSD به راه اندازی و توقف نرم، كاهش نشتي و 
چكه كردن سیستم هنگامیكه در فشار پايین كار می كند و منافع مربوط به كنترل بهتر عملیات پمپاژ باشد. اين 

منافع بايد در مقابل هزينه های سرمايه گذاری و هزينه های خريد تجهیزات VSD مورد ارزيابی قرار گیرد.
انرژی امری محقق      در سیستم هايی مانند سیستم چرخه آب كه تلفات اصطكاک بر آن غلبه می كند، ذخیره 
می باشد. در سیستم های مشابه، پمپ ها صرف نظر از سرعت پمپ، بصورت پايدار كار می كنند. به هر حال 
در سیستم هايی كه ارتفاع استاتیك بر آن ها غالب است، راندمان پمپ با تغییر سرعت، تغییر می كند. در حالت 
كلی، راندمان سیستم در سرعت های پايین كاهش می يابد و بنابراين ذخیره انرژی ممكن است همیشه قابل 

توجه نباشد.
در كاربرد VSD های الكترونیك در سیستم های پمپاژ، برخی مشكالت بالقوه وجود دارد. يك دسته از اين 
مشكالت به ايجاد هارمونیك مربوط می شود كه بايد برای جلوگیری از تداخل و مطابقت با شبكه برق، به 
دقت فیلتر شود. دسته ديگر از مشكالت، مربوط به پمپاژ سیاالتی است كه دارای ذرات جامد می باشند )مانند 
فاضالب های صنعتی يا دوغاب صنعتی(. برای انتقال ذرات جامد موجود در سیال، میكسچر بايد با سرعت 
بیشتر از سرعت بحرانی حركت كند تا ذرات ته نشین شوند. اگر ذرات جامد در لوله ها ته نشین شوند به 
علت كاهش اندازه محل جريان سیال تلفات اصطكاک بصورت پیشبردي افزايش می يابد. همچنین ممكن است   
پمپ ها در هنگام جريان كار در سرعت پايین مسدود شوند. پمپاژ تحت چنین شرايطی نه تنها موجب اتالف 

انرژی می شود، بلكه ممكن است موجب انسداد كامل سیستم يا پمپ شده و پمپاژ را بطور كامل قطع كند.
 هنگامیكه موارد مختلفی از كنترل كاركرد پمپ مالحظه می شود، بايد به هر دو مورد پارامترهای فنی و عوامل 

تكنیكی سیستم بصورت كلی و هزينه های درگیر، توجه مناسبی معطوف شود.
 VSD ها مزايای زيادی دارند اما خرابی های بالقوه آن ها نبايد مورد اغماض قرار گیرد. 

■ ملزومات فرآیند
در سیستم پمپاژ، هزينه های كاركرد بطور صحیح مورد ارزيابی قرار گرفته و ذخاير بالقوه تنها با توجه به اينكه 

تمامی اجزای سیستم، وابسته به هم می باشند، قابل شناخت می باشد.
بنابراين هنگامیكه سیستم پمپاژ، تست يا طراحی می شود، ابتدا ملزومات فرآيند بايد بصورت پروفايل بار7 يا 
نمودار مصرف بر حسب زمان8 )شكل5.1( ارائه شوند. سپس استراتژی كنترل خروجی)كاربرد شیرهای كنترلی، 
لوله های كنار گذر يا VSD( بايد برای تطابق مشخصه منحنی پمپ با منحنی ويژه سیستم، كاهش مصرف 
انرژی و حداقل كردن هزينه چرخه عمر برای كل سیستم، انتخاب شود. در كل می توان گفت كنترل جريان 
هر نوع از سیال می تواند با راندمان پمپ در سرعت های متغیر بجای استفاده از شیرهای كنترل و يا تجهیزات 
كمكی پیچیده بدست آيد. به هر حال بايد توجه كرد كه استفاده از محركه هاي سرعت متغیر هرچند برای بهبود 
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جريان و انعطاف پذيری كنترل فرآيند مناسب است، اما همیشه امكان رسیدن به هدف حداقل هزينه چرخه 
عمر وجود ندارد.

مرجع
EUROPUMP AND HYDRAULIC INSTITUTE
Institute- Centrifugal pump Tests
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1-4- طبقه بندی پمپ ها
طبقه بندی مورد استفاده در اين راهنما، ابتدا اين اصل كه انرژی با عمل دينامیكی يا جابجايی به سوخت 
اضافه می شود، را مورد بررسی قرار می دهد. سپس با اجرای اين اصل، به تشخیص اشكال هندسی 
متفاوت پمپها می پردازد. اين ديدگاه، طبقه بندی را به خود پمپ ربط می دهد، و به مايع جابجا شده، 

مواد ساختاری، نحوه كاركرد يا چرخش محور مربوط نمی سازد.
پمپها به دو دسته اصلی، حركتی و جابجايی مثبت تقسیم می شوند. از تقسیم بندی های فرعی صرف 
نظر شده است. تمام پمپهای حركتی، گريز از مركز می باشند. پمپهای جابجايی مثبت، اساسًا بسته به نوع 
حركت قطعات تولید فشار، به دو نوع رفت و برگشتی و چرخشی تقسیم می شوند. هر يك از اين طبقه 

بندی های اصلی به چندين گونه خاص ارزش تجاری تقسیم می شود. مراجعه شود به شكل 4-1.

2-4- پمپ های حركتی
1-2-4- اصول پمپ و ویژگیهای عملکرد

پمپ حركتی )گريز از مركز( يك وسیله دينامیكی برای افزايش فشار مايع است. مايع با عبور از داخل 
پمپ، انرژی را از چرخش پروانه دريافت می كند. مايع در پروانه، به صورت دورانی شتاب می گیرد 
و با سرعت باال، به صورت فشاری كه تا حّد ممكن مطلوب باشد، به داخل محفظه می ريزد. اشكال 
واقعی كانال های هیدرولیكی پروانه و محفظه، به دلیل دستیابی به باالترين حد راندمان ممكن، بسیار 

مهم می باشد.

مهندس عليرضا يزدچی
كارشناس تكنولوژی

Variable speed pumping فصل چهار از کتاب

)قسمت اول(

پمپ ها
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از آنجايی كه پمپ يك وسیله دينامیكی است، بررسی ارتفاع خروجی بهتر از بررسی فشار است. پمپ 
به میزان مايع متراكم پمپاژ شده، ارتفاع مايع تولید می كند.

قرارداد استاندارد برای پمپهای حركتی، ترسیم منحنی عملكرد پمپ می باشد كه در منحنی، نسبت جريان 
روی نمودار افقی و ارتفاع خروجی روی نمودار عمودی می باشد. راندمان هیدرولیكی، توان، ارتفاع 
مكش مثبت موردنیاز )برای توضیح ارتفاع مكش مثبت خالص )NPSH( به قسمت 4.2.1.3 رجوع 
كنید( همگی به طور قراردادی، همانطور كه در شكل 2-4 نشان داده شده است، بر روی نسبت جريان 

ترسیم شده است.

پ
 پم

رد
ملك

ی ع
حن

 من
 از

ای
ه 

ون
 نم

:4-
2 

ل
شك

4.2.1.1. تاثيرات تغييرات سرعت
همانطور كه در باال گفته شد، پمپ حركتی، يك وسیله دينامیكی است كه ارتفاع آن توسط چرخش 
ارتفاع خروجی رابطه ای وجود دارد. در  بنابراين بین سرعت محیطی پروانه و  پروانه تولید می شود. 
پروانه ای با قطر ثابت، سرعت محیطی به طور مستقیم به سرعت چرخشی محور بستگی دارد. بنابراين 
تغییر در سرعت چرخشی، تاثیر مستقیم بر عملكرد پمپ دارد. با تغییر سرعت، تمام پارامترهای نشان 
داده شده در شكل 4.2 تغییر خواهند كرد. داشتن اطالعات در مورد چگونگی تغییر پارامترها، به منظور 

كنترل ايمنی پمپ در سرعتهای مختلف، بسیار مهم است.
به  را  توان جذب شده  و  ارتفاع  نسبت جريان،  يعنی،  پارامترهای عملكرد پمپ حركتی  كه  معادالتی 
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سرعت ربط می دهد، به عنوان قانون تشابه معروف است:
Q×n

H×n2

P×n3

در اينجا:
Q: نسبت جريان

H: ارتفاع
P: توان جذب شده
n: سرعت دورانی

( كامال مستقل از سرعت است. راندمان هیدرولیكی )

شكل 4.3: نمونه ای از تاثير تغييرات سرعت بر عملكرد پمپ حركتی

مفهوم رابطه توان دوم و سوم ارتفاع و توان جذب شده، به اين معنی است كه تغییر جزئی سرعت باعث 
ايجاد تغییرات قابل مالحظه ای در پارامترها خواهد شد، همانگونه كه در مثال پمپ حركتی شكل 4.3 

نشان داده شده است.
نقاط بازده مساوی موجود در منحنی كه مربوط به سه سرعت متفاوت است، به يكديگر متصل شده اند 
تا خطوط راندمان مورد تايید شده ISO )آبی( را تشكیل دهند. اين مسئله نشانگر اين است كه مقدار 
راندمان، با وجود تغییرات جزئی سرعت، ثابت می ماند. البته به شرط اينكه پمپ به فعالیت خود در همان 
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وضعیت كه با بهترين نقطه راندمان خود )BEP( در ارتباط است، ادامه دهد.
قانون تشابه در مورد چگونگی تغییر منحنی عملكرد پمپ به وسیله سرعت، تخمین خوبی به ما می دهد. 
اما به منظور تعیین عملكرد واقعی پمپ در يك سیستم، منحنی سیستم كه بعدها توضیح داده خواهد 

شد، بايد مد نظر قرار بگیرد.
توان جذب شده توسط پمپهايی كه به صورت مغناطیسی كار می كنند از پوسته های فلزی جداره استفاده 
می كنند كه شامل هر دو توان هیدرولیكی و توان كوپلینگ مغناطیسی الكتروموتوری می باشد. هرجا كه 
تغییرات سرعت زياد باشد يا مقدار سرعت كمتر از 1000 دور/ دقیقه باشد، بايد توصیه های تولیدكننده 
پمپ اجرا گردد. توان هیدرولیكی تابع قانون تشابه است، اما توان جذبی مغناطیسی الكتروموتور از قانون 
توان دوم سرعت تبعیت می كند. بنابراين هر دو نوع توان به دلیل تغییرات سرعت بايد به طور جداگانه 

محاسبه شود.

4.2.1.2 تاثيرات تغيير در قطر پروانه
تغییر در قطر پروانه باعث ايجاد تغییرات نسبی در سرعت محیطی می شود. بنابراين از معادله ای شبیه 

:D به قانون تشابه تبعیت می كند. در تغییر عملكرد پروانه با قطر

شكل 4.4: نمونه ای از تاثيرات كاهش قطر پروانه بر عملكرد پمپ حركتی

D×Q
H×D2

P×D3
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راندمان زمانی تغییر می يابد كه قطر در محفظه خاصی، تغییر يافته باشد. به تفاوت در خطوط راندمان 
مورد تايید شده ISO شكل 4.3 در مقايسه با شكل 4.4 دقت كنید. روابط نشان داده شده در اين شكل 
تنها در مورد قطر پروانه با محفظه هندسی ثابت به كاربرده شده است. كه يك مرحله اجرايی معمول 
برای ايجاد تنظیمات دائمی كوچك در عملكرد پمپ گريز از مركز است. تغییرات قطری معموالً محدود 
به كاهش 75 درصد از ارتفاع خروجی است، به عبارت ديگر، كاهش ارتفاع در حدود 50 درصد در غیر 

اين صورت، ناهماهنگی محفظه و پروانه، به طرز نامطلوبی بر راندمان و NPSH تاثیر می گذارد.
در مقام مقايسه، تغییرات سرعت را می توان در دامنه گسترده تری، بدون كاهش جدی راندمان پمپ 
استفاده كرد، به شرطی كه ارتفاع استاتیكی بسیار باال نباشد، هر چند راندمان كاركرد موتور ممكن است 

كاهش يابد.
شكل منحنی عملكرد پمپها با جريان باالی مشخص و ارتفاع پايین، تا حدودی متفاوت از آنهايی است 
كه نشان داده شده است، يعنی متفاوت از نوع معمول جريان شعاعی است. معموالً پمپهای جريان مختلط 
و جريان محوری، به دلیل ناپايداری جريان، نواحی عملیاتی محدودی دارند. به هنگام ايجاد تغییر در 
سرعت و قطر پروانه، برای هماهنگی پمپ با سیستم بايد دقت بیشتری كرد. )قطر پروانه معموال در 

پمپهای جريان محوری نمی تواند تغییر يابد(.
متفاوت  گونه ای  به  بايد  كنند،  می  كار  فلزی  جداره  پوسته  با  و  مغناطیسی  نیروی  با  كه  پمپهايی  با 
برخورد كرد، زيرا تغییر قطر پروانه، تنها بر توان هیدرولیكی تاثیر می گذارد و هیچ تاثیری بر افت توان 
الكترومغناطیسی ندارد. افت توان مكانیكی، مستقل از قطر است و اگر سرعت بدون تغییر بماند، افت 

مغناطیسی نیز تغییر نخواهد كرد. 

)NPSH( 4.2.1.3. عملكرد مكشی پمپ
كننده         هدايت  لبه های  توسط  و  پروانه چرخیده  داخل چشمه  می شود،  پروانه  وارد  مايع  كه  هنگامی 
پره های پروانه، به جريانهای جداگانه تقسیم می شود. اين كار در محل، فشار را كمتر از آنچه در لوله 
ورودی به پمپ است اعمال می كند. اگر مايع با فشاری كه فضای كافی در قسمت باالی فشار بخار 
نداشته باشد، وارد شود، در اين صورت، حفره ها يا حباب های بخار در پره های پروانه دقیقًا پشت لبه 
های هدايت كننده ظاهر می شود. اين انفجار در پره های پروانه، جايی كه نابرابری فشار افزايش می يابد، 

بیشتر می شود. اين پديده به نام حفره زائی شناخته شده است و سه تاثیر مطلوب دارد:

1- حباب های فرو ريخته حفره زائی می تواند باعث سائیده شدن سطح پره ها شود، مخصوصًا وقتی 
ماده اصلی مايع، آب باشد.

2- با كوتاه شدن عمر سیل مكانیكی و ياتاقان ها، صدا و لرزش افزايش می يابد.
3- ابتدا نواحی حفره ها، كانال های پروانه را به طور مختصر مسدود می كند و عملكرد پمپ را پايین 

می آورد. در شديدترين موارد، افت كلی ارتفاع تقويت شده پمپ اتفاق می افتد.

مقدار فشار موجود در محفظه مكش پمپ را كه فراتر از فشار بخار مايع می رود را ارتفاع مايع می گويند 
و با عنوان ارتفاع مكش مثبت خالص قابل دسترس )NPSHA( نامیده می شود. اين ويژگی طراحی 
 NPSH مورد نیاز، در مكش پمپ برای جلوگیری از حفره زائی پمپ را NPSH سیستم است. مقدار

موردنیاز )NPSHR( می نامند. اين ويژگی طراحی پمپ است.
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 NPSHA سه تاثیر نامطلوب حفره زائی كه در باال توصیف شد، در سه مقدار متفاوت بدست آمده از
شروع می شود و معموالً سائیدگی حفره زائی قبل از آنكه افت قابل مالحظه ای ارتفاع پمپ صورت 
بگیرد، ايجاد می شود. در مقايسه با ارتفاع حفره زائی عمل آزاد، تولیدكنندگان و استانداردهای صنعتی 
برای دستیابی به ديدگاه مشترک، عمل حفره زائی را زمانی كه كاهش ارتفاع 3 درصد وجود  معموالً 
دارد، با عنوان مقدار NPSHR تعريف می كنند. در اين نقطه تعريف شده، نخستین كاويتاسیون اتفاق 
افتاده است و فعالیت طوالنی در اين وضعیت، منجر به آسیب می شود. بنابراين به كار بردن محدوده ای 
كه NPSHA فراتر از NPSHR رود، مطلوب است. انجمن هیدرولیك و يوروپمپ، دستورالعملهايی 
برای محدوده NPSHR، گسترش داده اند. وب سايت هايی برای انجمن هیدرولیكی و يورو پمپ در 

زير صفحه آمده است.1
افزايش می يابد، شكل 4.2  نیز   NPSHR رفتن جريان در پمپ،  باال  با  انتظار می رود،  كه  همانطور 
مالحظه شود. به عالوه با افزايش جريان در قسمت فلنج مكش، افت اصطالكی نیز افزايش می يابد و 
باعث ايجاد NPSHA كمتر در محفظه مكش پمپ می شود كه هر دو زمان مناسبی برای ايجاد حفره 

زائی است.
همچنین، NPSHR تقريبًا همانند ارتفاع پمپ، با توان دوم سرعت تغییر می يابد. تبديل NPSHR از 

يك سرعت به سرعت ديگر، عامل ايجاد معادله زير است:
n×Q

NPSHR×n2

اما در سرعت  به حداقل می رسد،   NPSHR بايد دقت كرد، هرچند در سرعتهای خیلی كم، سطح 
در   NPSH مقدار  دقیق  بررسی  بنابراين،  نمی يابد.  گرايش  به سمت صفر   NPSHR دورانی صفر، 
سرعت های متغیر پمپاژ بسیار مهم است. تاثیر كاهش قطر پروانه بر روی NPSHR همانند تاثیر آن 
است  پروانه  ورودی چشمی  قسمت  ويژگی طراحی  پمپ،   NPSHR اساسا  نیست.  پمپ  ارتفاع  بر 
كه تغییر قطر تاثیری بر آن ندارد. از آنجائی كه كاهش قطر پروانه بر طول پره های قابل تنظیم تاثیر                    
می گذارد، NPSHR با كاهش قطر، به آرامی افزايش می يابد. بیشترين میزان اين تاثیرات، در ماشین 
های مخصوص سرعت باال )جريان مختلط( می باشد. در مورد تغییرات اصلی NPSHR و قطر پروانه، 

بايد با تولیدكنندگان پمپها، مذاكره نمود.

4.2.2. روشهای تغيير عملكرد پمپ ها حركتی
4.2.2.1. نیاز به تغییر عملکرد

نیاز به تغییر جريان يا فشار دارند، توضیح داده  در فصل سوم، اين نكته كه بسیاری از سیستم پمپها 
يا  سیستم  منحنی  می كند.  توصیف  را  عمل  اين  انجام  برای  دسترس  قابل  روشهای  بخش،  اين  شد. 
منحنی پمپ، برای رسیدن به نقاط كاری متفاوت، بايد تغییر يابند. زمانی كه يك پمپ برای يك سری 
وظايف راه اندازی می شود تا مورد آزمايش قرار گیرد تا باالترين میزان بازدهی مورد تقاضا مشاهده 
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تا باالترين حد كاری، مورد آزمايش قرار می گیرد كه ممكن است در وظايف  شود. بنابراين، معموالً 
ديگر، بازدهی نداشته باشد. پس اين عمل فرصتی است برای صرفه جويی در هزينه انرژی، با استفاده 
از روشهای كنترل، يعنی با كاهش تقاضا در مدت زمان معین، می توان انرژی راه اندازی پمپ را كاهش 

داد. اما همه روشهای كنترل، به هدفی كه در اين بخش اشاره شد، به دست نمی آيد. 
در فصل پنجم، بهره های هزينه ای روشهای كنترل متفاوت با جزئیات توضیح داده می شود، و در فصل 

هشتم، پارامترهای كنترل تفسیر می شود.
موارد،      از  بسیاری  در  و  است  داده شده  توضیح  ابتدا  در  تغییر سرعت،  از طريق  پمپ  تغییر عملكرد 
شیوه ای موثر در هزينه كردن كه با برگشت سرمايه خوبی توام است، حتی اگر مخارج اولیه به مراتب 
بیشتر باشد. ديگر روشهای كنترل نیز توضیح داده خواهد شد تا مناسبترين شیوه برای كم كردن چرخه 

حیات هزينه را بتوان انتخاب كرد.
برای ارزيابی موثر از اينكه كدام روش كنترل مورد استفاده قرار گیرد، بايد تمام نقاط كاری و ساعات 
كاری مربوطه و مقدار انرژی مصرفی مشخص گردد، تا تمام هزينه ها را بتوان محاسبه و روشهای موجود 

را با يكديگر مقايسه كرد.
تغییر قطر پروانه پمپ به طور موثری، نقطه كاری در سیستم داده شده را با هزينه كمی تغییر می دهد. به 

بخش 4.2.1.2 رجوع كنید. اما اين مسئله فقط برای ايجاد هماهنگی دائمی با منحنی پمپ استفاده 
می شود، پس به عنوان روش كنترل، از آن بحث نمی شود.

4.2.2.2. کنترل پمپ به وسیله تغییرات سرعت
به منظور دانستن اينكه، تغییرات سرعت چگونه نقطه كاری را تغییر می دهد، منحنی های پمپ و سیستم 
همپوشانی می شوند. دقت كردن به اين مسئله كه نقطه كاری همیشه در محل تقاطع منحنی پمپ و 
منحنی سیستم قرار می گیرد، مهم است. دو نوع سیستم، مورد بررسی قرار می گیرد، يك سیستم با افت 
بعدها  است.  باالتر  آن  اصطكاكی  ارتفاع  به  نسبت  آن  استاتیكی  ارتفاع  كه  ديگر،  اصطالكی و سیستم 

خواهید ديد كه مزايای هر دو متفاوت است.

4.2.2.2.1. تغییر سرعت در سیستم فقط با ارتفاع اصطکاکی
را،  سیستم  منحنی  در  موجود  تقاطع  محل  اصطكاک،  بدون  سیستم  در  كاهش سرعت   4.5 در شكل 
همراستا با خط راندمان ثابت، حركت می دهد. نقطه كاری پمپ كه وابسته به بهترين نقطه راندمان خود 
است، ثابت می ماند و پمپ در ناحیه ايده آل خود، به فعالیتش ادامه می دهد. در اينجا، از قانون وابستگی 
تبعیت شده است، كه به معنای وجود كاهش قابل توجه در توان جذب شده، می باشد و به دنبال آن، 
كاهش جريان و ارتفاع را دربر دارد. از سرعت متغیر در جايی كه افت اصطكاک زياد است، به عنوان 

روش كنترل ايده آل استفاده شده است.
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شكل 4.5: نمونه ای از تاثيرات تغيير سرعت پمپ در يك سيستم با افت اصطكاک

4.2.2.2.2. تغییرات سرعت در یک سیستم با ارتفاع استاتیکی باال
اگرچه در سیستم با ارتفاع استاتیكی، منحنی سیستم از مبدا شروع نمی شود، اما در برخی اندازه های 
موجود در محور y، مطابق با ارتفاع استاتیكی می باشد. در نتیجه منحنی سیستم، در امتداد منحنی های 
راندمان ثابت نیست، بلكه آنها را قطع می كند. كاهش جريان، ديگر هیچ تناسبی با سرعت ندارد. كاهش 
جزئی سرعت می تواند میزان جريان و راندمان پمپ را به مقدار زيادی كاهش دهد. به عبارت ديگر، 
اين مسئله به اين معناست كه، راندمان پمپ زمانی تغییر می يابد كه سرعت پمپ تغییر يابد. اين امر، 
كاماًل متناقض با سیستم پمپی كه بدون ارتفاع استاتیك است، می باشد. يعنی سیستمی كه راندمان پمپ، 
با تغییرات سرعت، نسبتًا ثابت می ماند. استفاده از قانون وابستگی برای محاسبه صرفه جويی های انرژی 
در سیستم با ارتفاع استاتیكی، يك اشتباه رايج است. )برای اطالعات بیشتر در مورد قانون وابستگی 
به بخش 4.2.1.1 رجوع شود(. اگرچه ممكن است از آن به عنوان يك تخمین استفاده شود، اما گاهًا       

می تواند منجر به اشتباهات بزرگ گردد.
همانطور كه در شكل 4.6 مشاهده می شود، نقطه كاری موجود بر روی منحنی سرعت كم شده، با كاهش 
سرعت، روی منحنی پمپ نسبتًا به سمت باال حركت می كند. مشكالتی در رابطه با اين وضعیت وجود 
دارد. كاهش نسبتا كم در سرعت، می تواند نقطه كاری پمپ را به ناحیه ای حركت دهد كه پمپ نبايد 
به طور مداوم در آن ناحیه كار كند. فعالیت پمپ در نزديكی ارتفاع شیر فلكه بسته شده به مدت زمان 
طوالنی، حتی اگر پمپ با سرعت كم هم كار كند، منجر به آسیب جدی پمپ می شود. حتی كاهش بسیار 
سرعت باعث می شود تا جريان به صفر برسد. )1184 دور/ دقیقه، در منحنی ارتفاع/ جريان شكل 4.6( 
پمپ همچنان به مصرف انرژی ادامه می دهد، كه اين انرژی، بدلیل گرم شدن مايع از طريق اصطكاک 

هدر می رود در نتیجه آسیب جدی حرارتی می تواند به سرعت در سیستم ايجاد شود.
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با دامنه سرعت مناسب در اين نوع سیستم ها، كاهش راندمان پمپ، باعث كاهش منافع اقتصادی كنترل 
سرعت متغیر می شود. سیستم ها بايد بر پايه تیپ به تیپ آزمايش شوند. اين مطلب در فصل پنجم بیشتر 

توضیح داده شده است.
در بیشتر مواقع، انتخاب پمپی كه منحنی سیستم، منحنی پمپ با سرعت دوران كامل، را به آرامی تا 
قسمت راست بهترين نقطه راندمان را پمپ قطع كند، با صرفه و مفید است. در چنین موردی راندمان 
پمپ با  كاهش سرعت، ابتدا افزايش و سپس كاهش می يابد. در زمینه دامنه كاری ايمنی پمپ، علی 

الخصوص پمپهای با انرژی باال، بايد با تولیدكنندگان پمپ مذاكره داشت.
با دقت در اين امر بسیار واضح است كه كنترل جريان به وسیله كنترل دور، بسیار موثرتر از استفاده از 

شیر كنترل است.

4.2.2.2.3. تاثیرات دیگر تغییرات سرعت
سرعت كم، عالوه بر صرفه جويی انرژی، مزيتهای ديگری نیز بايد داشته باشد. نیروی هیدرولیكی روی 
توان دوم سرعت كاهش        با  تقريبًا  ايجاد می شود،  فشار داخل محفظه پمپ  پروفیل  توسط  كه  پروانه 
می يابد. نیروهای هیدرولیكی بوسیله ياتاقان های پمپ تحمل می شوند. بنابراين كاهش سرعت، عمر 
ياتاقان ها را افزايش می دهد. می توان نشان داد كه برای يك پمپ حركتی، عمر ياتاقان ها بستگی به 
توان هفتم سرعت دارد. به عالوه لرزش و صدا كاهش می يابد و عمر سیل مكانیكی افزايش می يابد، 

مشروط بر اينكه، نقطه كاری، طی يك رِنِج كاری مجاز، باقی بماند.
بار                   و  محور  فشار  و  شده  جذب  توان  پمپ،  سرعت  جزئی  افزايش  كه  است  اين  منطقی  نتیجه 

شكل 4.6: نمونه ای از تاثيرات تغيير سرعت پمپ، در يك سيستم با ارتفاع استاتيك باال
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ياتاقان ها را به طرز چشمگیری افزايش می دهد. البته بايد يادآور شد كه در يك مجموعه، پمپ و موتور 
بايد با حداكثر سرعت آزمايش شوند. در سرعت باال، صدا و لرزش پمپ و موتور افزايش خواهند يافت، 
هرچند در افزايش های جزئی، تغییر نیز جزئی خواهد بود. اگر مايع حاوی ذرات ساينده باشد، بايد به 

افزايش سائیدگی سطح در پمپ و لوله كار دقت كرد.
تاثیر می گذارد.  بر روی سیل مكانیكی  تغییر فشار محفظه سیل  يابد،  افزايش  در صورتی كه سرعت 
چنانچه كه افزايش سرعت بسیار زياد باشد، بايد توسط تولیدكنندگان پمپ يا سیل، بازديد و بررسی 
گردد. سیل های مكانیكی متداول در سرعتهای بسیار پايین، به طرز مطلوب كار می كنند و نیازی به تعیین 
سرعت كم مشخصی ندارند. هر چند به دلیل روش عملكرد آنها، سیل های گازی به حداقل سرعت 

محیطی 5 ثانیه/ متر نیاز دارند.

4.2.2.3. پمپ های موازی برای تامین تقاضا عوض می شود
يكی ديگر از روشهای انرژی كارآمد جهت كنترل جريان، خصوصًا در سیستم هايی كه ارتفاع استاتیكی 
قسمت زيادی از كل باشد، نصب دو يا چند پمپ برای فعالیت موازی می باشد. تغییرات میزان جريان از 
طريق روشن و خاموش كردن پمپهای اضافی برای تامین تقاضا، حاصل می شود. منحنی پمپ تركیبی، 
با اضافه كردن میزان جريان در ارتفاع مشخص، بدست می آيد. منحنی های ارتفاع و میزان جريان برای 

دو و سه پمپ موازی در شكل 4.7 نشان داده شده است.

شكل 4.7: منحنی های معمول برای پمپهای موازی
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تعداد پمپهای در حال كار معموالً تاثیری بر منحنی سیستم ندارد. در شكل 4.8 می توان مشاهده كرد كه 
در يك سیستم با تركیبی از افت ارتفاع استاتیكی و افت ارتفاع اصطكاک، هر چه تعداد پمپهايی كه شروع 
به كار می كند بیشتر شود، نقطه كاری پمپ بر روی منحنی عملكرد به سمت باالترين ارتفاع و كمترين 
میزان جريان در هر پمپ، حركت می كند كه با ضخامت بیشتر كاربرد دارد تمام پمپها در فشاری شروع 
به كار می كنند كه منحنی پمپ تركیبی و منحنی سیستم يكديگر را قطع می كنند كاماًل واضح است كه 
میزان جريان دو پمپ در حال كار، دو برابر میزان جريان يك پمپ واحد نمی باشد. اگر ارتفاع سیستم 
فقط استاتیكی باشد، میزان جريان به نسبت تعداد پمپهای در حال كار بستگی دارد. اين امكان وجود 
دارد كه پمپهای موازی آماده به كار، اندازه های متفاوتی داشته باشند، مشروط بر اينكه، ارتفاع شیر در 

حالت بسته آنها، مساوی باشد.

شکل 4.8: منحنی های معمول برای پمپهای موازی با یک منحنی سیستم
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نسبت های جريان  از  باالتری  میزان  می توان  كار،  در حال  پمپهای  از  متفاوت  تركیبات  طبقه بندی  با 
متفاوت را در سیستم تامین كرد.

هنگامی كه پمپها به طور موازی كار می كنند بايد دقت كرد تا مطمئن شد كه نقطه كاری پمپ، زمانی 
كه تنها يك پمپ كار می كند، قابل قبول باشد. از شكل 4.8 می توان مشاهده كرد كه پمپ، به سمت 
خارج در امتداد منحنی، جايی كه سطح NPSHR  و سطح لرزش باالتر است، به خوبی كار می كند. 
تولیدكنندگان پمپ بايد تايید كنند كه اين وضعیت كاری كه در دوره ای از زمان اتفاق می افتد، رضايت 

بخش است.

 www.pumps.org      
www.europump.org

Europump
Institute- Centrifugal pump tests

مرجع:

1- انجمن هیدرولیكی
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شركت پويا موتور سپاهان )عامل فروش(

صابر زاده
غالمحسين سازش

طبيبيان، مدني
مجيد قاضياني

هوشنگ داداش زاده
عليرضا سليمي

مجتبي حکمت پور
قرمزي و صرامي

سعيد غريب ناصري
جعفر تروره

داريوش آشنا
اميد پارسا

رضا معظمي
محمد رضا اكبري
غالمرضا طاهري

محمد حسين شهبازي
محمد حسن ايازي
مصطفي شهروزيان
محمد رضا زرشکي

محمد حسن پارسائيان
محمود بيگدلي

حسين علي غفاريان
بهرنگ غفاريان

امير حسن كريمي
سيد محمد حسن مرعشي

عبدالرسول رحماني فر
علي داودي

مسعود فريدي
عادل آزاد

ابوالقاسم پيله چي و جمشيد جوان روزگار
محمد رضا شعبان زاده

منصور ارجمندي
فيروز وكيلي

محمد مهدي بادپا
غالمعلي سازش

سعيد اشراقي
سعيد زاهد مهاجراني

علي اكبري
محمد شادمان يزدي

منصور طغياني

تهران
تهران
تهران
اراك

اردبيل
اروميه

اصفهان
اهواز
اهواز
ايالم

برازجان )بوشهر(
بندر عباس

بجنورد
بيرجند
بيرجند
تبريز

خرم آباد
دزفول
رشت

زاهدان
زنجان
ساري
سمنان
سنندج
شوشتر

شهر كرد
شهر كرد

شيراز
شيراز

قزوين
كرمان
كرمان

كرمانشاه
كيش

گرگان
مشهد

همدان
ياسوج

يزد
تهران

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

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

0451 -3337689
2354996 و 2351836- 0441

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

6 و 2922225- 0611
0841 -3335897 -3337394

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

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

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

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

0231 -3347770
0871 -6625273

27677 و 22100- 061262
2272422 و 2272340- 0381

0381 -2276888
2229761 و 2227627 و 2221724- 0711

2223212 و 2229022- 0711
2554504 و 2557950- 0281

2 و 2521661- 0341
0341 -2120405 -10

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

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

2231515 و 2222557- 0741
6263434 و 6222898- 0351

75539019 و 77509989- 021

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

4434240- كارگاه 4204520
2214138

2228130- كارگاه 2282038
2221008
3228274
5248687
2274301
3328779
6667530

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

77529683

لیست نمایندگان فروش محصوالت پمپیران در سراسر کشور
فاكستلفن شهر مدير عاملنام شركت



يادداشت




