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تلفن: 160 70 55 - 0411

همراه: 66 60 769 0914 - 66 60 114 0914



خوانندگان گرامی:

شرايط درج مقاالت:

■ 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.

مطالب  واصالح  ويرايش  قبول، حذف،  رد،  در  پمپ  نشريه   ■
آزاد است. 

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

■ لطفا با ارسال نكته نظرات و پيشنهادات سازنده و همچنين 
همكاري خود در تهيه مقاالت فني و علمي، ما را درارائه هرچه 

بهتر مطالب و باال بردن كيفيت نشريه ياري نماييد. 

با تشكر 

سردبير

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

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

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

تجاوز ننمايد.
4ـ مطالب ارسالي بايد تايپ شود در غير اين صورت، با خط 

خوش در يك طرف كاغذ نوشته و ارسال شود.
5ـ  تصويرها، شكل ها و نمودارهاي پيوست مقاالت بر روي 

يك طرف كاغذ باشد.
شماره  مسلسل  صورت  به  ها  نويس  زير  و  توضيحات  6ـ 

گذاري و در پايان مقاله ذكر شوند.
ارسالي  تاليف و تدوين مطلب  7ـ مراجع و ماخذ اصلي در 

بايد دقيقا مشخص و در پايان مقاله معرفي گردند.
8ـ مقاالت ترجمه شده منظم به فتوكپي متون اصلي باشند.

9ـ مقاالت ارسالي بايد قبال در هيچ يك از نشريات داخلي 
چاپ نشده باشند.

10ـ مقاالت ارسالي برگشت داده نخواهد شد.
ضمنا چون صحت مطالب و مقاله بر عهده نويسنده آن است 
لذا هر گونه تغيير و ويرايش در متن مقاله جهت تاييد نهايي 

نويسنده قبل از چاپ ارسال خواهد شد.



ب
طال

ت م
رس

ـه
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ف



6

مهندس
یونس بوداق

مهندس
مهدی نجد آقا بابایی 

دکتر
امین علم قلیلو

مهندس
علیرضا یزدچی

162438

راهنمای عملی 
برای تولید 

فوالدهای ضد زنگ 
دوپلکس

)قسمت دوم(

چند عامل مؤثر در 
راندمان

پمپ

مطالعه عددی تاثیر 
تعداد مختلف پره 

ها بر روی راندمان  
پمپ گریز از مرکز 

در دور
4000RPM

مزایا، معایب و 
موضوعات عملیاتی
)پمپاژ سرعت متغیر(
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دياگرام فازی سه تايی آهن – كروم – نيكل شاخصی برای رفتار متالوژيكی فوالدهای دوپلكس می 
باشد. در شكل 3 برشی از اين دياگرام با آهن 68% نشان داده شده است. طبق اين منحنی آلياژ با 
فاز فريت )   ( منجمد می شود كه با كاهش دما به حدود 1000oc مقداری از آن بسته به آناليز 
شيميايی به آستنيت )   ( تبديل می شود. در دماهای پايين اندك تغييراتی در مقادير آستنيت و 
فريت رخ می دهد. همچنين تأثير افزايش نيتروژن نيز در شكل 3 نشان داده شده است. از لحاظ 
ترموديناميكی چون آستنيت از فريت بوجود می آيد، ممكن نيست كه تعادل آستنيت به عقب 
برگردد. به هر حال با كاهش دما، كاربيدها، نيتريدها فاز سيگما و ساير فازهای بين فلزی به عنوان 

محتمل ترين اجزاء ساختار ميكروسكوپی می باشند.
مقدار نسبی فريت و آستنيت نهائی توليدات، بستگی به تركيب شيميايی بار و تاريخچه تغييرات 
حرارتی در فرايند توليد فوالد دارد. هر تغيير جزيی در تركيب شيميايی، مطابق دياگرام می تواند 
باعث تغييرات زياد در مقدار نسبی اين دو فاز بشود. تمايل متفاوت عناصر مختلف برای تشكيل 
فاز فريت يا آستنيت باعث ايجاد گروه های مختلف فوالدهای ضدزنگ دوپلكس می باشد. درصد 
فازهای فريت و آستنيت در ساختار ميكروسكوپی از روی معادالت خطی چند متغيره زير به صورت 

تقريبی قابل پيش بينی است:
 Creq = %C + 1.7% Si + 0.88% Mo

Nieq = %Ni + 24.55 %C + 21.75 %N + 0.4%Cu
Ferrite = -20.93 + 4.01  Creq – 5.6 Nieq + 0.0 16T%

كه در آن T )در مقياس درجه سيلسيوس( و در محدودۀ دمای آنيل 1050-1150 و درصد عناصر 
بر حسب درصد وزنی می باشند.

با كنترل درصدهای موليبدن، نيكل، كروم و نيتروژن و همچنين كنترل نوسانات دمائی شارژ در 
حين توليد، ايجاد تعادل فازی بين فريت و آستنيت در فوالدهای دوپلكس، قابل تحقق می باشد. 
از آنجائيكه سرعت سرد كردن، تعيين كنندۀ مقدار فريتی است كه می تواند تبديل به آستنيت 
شود، لذا سرعت سرد شدن و يا گرمايش بيش از حد بر روی تعادل فازی تأثير می گذارد. به دليل 
اينكه افزايش سرعت سرد كردن باعث افزايش فريت باقی مانده می شود لذا تعادل فازی را به سمت 
افزايش فريت به هم می زند. به عنوان مثال فرايند جوشكاری با گرمای ورودی پايين برای مقاطع 
ضخيم ممكن است باعث افزايش درصد فريت در منطقه متأثر از جوش )HAZ( گردد. از تأثيرات 
سودمند نيتروژن به گواه شكل 3، آن است كه اين عنصر دمائی را كه آستنيت شروع به تبديل شدن 
از فريت می كند افزايش می دهد و اين باعث افزايش سرعت استحاله فريت به آستنيت می شود 
و لذا حتی در سرعت های باالی سرد شدن نيز تعادل فازی بين فريت و آستنيت به صورت تقريبی 
دست يافتنی است. اين تأثير باعث كاهش مسائل مربوط به فريت اضافه در منطقه متأثر از جوش 

)HAZ( در فوالدهای نسل دوم دوپلكس گرديد.

راهنمای عملی برای تولید فوالدهای ضد زنگ دوپلکس
)قسمت دوم(

مهندس یونس بوداق
کارشناس مهندسی مواد

متالورژی فوالد های ضد زنگ دوپلکس
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سه  فازی  دیاگرام  از  برشی   )3 شکل 
 %68 آهن  با   Fe – Cr – Ni تائی 
کروم  و  نیکل  مقدار  در  جزئی  )تغییر 
و  آستنیت  مقدار  در  زیاد  تغییر  باعث 

فریت  می شود. 

به خاطر رسوب فاز سيگما در زير دمای تشكيل آستنيت از فريت در 
فرايند خنك شدن مطابق شكل 4، با كنترل دمای آنيل و اطمينان از 
سرعت مناسب تند سرمايی بعد از دمای آنيل، جلوگيری از رسوب فاز 
سيگما حتی در توليد انبوه قابل انجام است. شيب تند سرمايی الزم 
در اين حالت به اندازه ای می باشد كه برای جلوگيری از رسوب فاز 
سيگما، تند سرمائی در آب مجاز می باشد. فقط در هنگام جوشكاری 
مقاطع با اختالف ضخامت زياد و يا جوشكاری مقاطع ضخيم با حرارت 
ورودی كم ممكن است منجر به تند سرمايی محل جوشكاری گرديده 

و نياز به عمليات حرارتی و كوينچ نداشته باشد.

www.pumpiran.com
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فاز آلفا پرايم در فوالدهای دوپلكس يك فاز پايدار می باشد كه در دمای زير حدود 525oC و از فاز فريت به همان 
روشی كه در آلياژهای تماماً فريتی تشكيل می شود، بوجود می آيد. اين فاز باعث كاهش تافنس  در دمای محيط 
فوالدهای ضدزنگ فريتی در اثر قرار گرفتن در معرض دمای حدودoC 475 می گردد. اين رفتار به عنوان تردی 
475oC معروف است. استفاده از نيتروژن به عنوان عنصر آلياژی تسهيل كننده تشكيل نيتريدهای كروم در مرز 
دانه های فريت- فريت و فريت آستنيت منطقۀ متاثر از جوش )HAZ( انجام می گيرد. اين فاز اگر در درصدهای 
حجمی زياد ايجاد شود باعث تشكيل مناطق كروم زدائی شده گرديده و حتی در حين عمليات حرارتی آنيل فرصت 
همگن شدن وجود نخواهد داشت و در اين صورت نيتريدهای كروم اثر مضر بر روی خواص ضد خوردگی خواهند 
داشت. اما چون درصد باالی نيتروژن باعث افزايش درصد آستنيت می گردد كه خود قابليت انحالل نيتروژن بااليی 
دارد، نسل دوم فوالدهای ضدزنگ دوپلكس به ندرت دارای مقادير قابل توجه نيتريد كروم می باشند. گذشته از آن 
نسل دوم فوالدهای ضدزنگ دوپلكس با درصد بسيار كم كربن توليد می شوند بنابراين تشكيل كاربيد معموالً دارای 

اثرات زيانبار قابل مالحظه ای نمی باشد.
از آنجاييكه فازهای مضر سيگما، آلفاپرايم، كاربيدها و نيتريدها در دمای تشكيل شدنشان در زمانی در حدود دقيقه 
بوجود می آيند، بنابراين عمليات حرارتی مرتب و مكرر در فرايند ساخت و توليد اين فوالدها جهت رسيدن به خواص 

مورد انتظار از لحاظ مقاومت خوردگی و استحكام مكانيكی، مورد نياز می باشد.
در شكل 5 دياگرام رسوب هم دما برای فوالدهای ضدزنگ دوپلكس 2304، 2205 و 2507 نشان داده شده است. 
اين  می باشد.  دقيقه  در حدود 1-2  و  آهستگی  به  دمای مشخص  در  نيتريدها  و  كروم  كاربيدهای  رسوب  شروع 
سرعت آهسته تر از فوالدهای ضدزنگ فريتی و فوالدهای پر آلياژ آستنيتی می باشد و به خاطر انحالل زياد كربن و 
نيتروژن در فاز آستينت كم نيكل، وجود نيتروژن به عنوان ممانعت كننده از رسوب كاربيدها عمل می كند. در نتيجه 

فوالدهای دوپلكس در مقابل حساس شدن در حين خنك شدن مقاومت می نمايند. 

شکل4( ریز ساختار نمونه فوالد 2205 
دقیقه،  برای 40   850 oC در  پیر شده 
)عالمت پیکان(رسوب فاز سیگما در 
مرز دانه های آستنیت و فریت را نشان 
می دهد در این شکل فاز فریت تیره و 

فاز آستنیت روشن می باشد.

ضد  فوالد  جنس  از  اتصاالت 
زنگ دوپلکس 2507
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به دليل حضور كروم، موليبدن و نيكل واكنش های تشكيل كاربيدها و نيتريدها ضعيف بوده و بنابراين همۀ گروه های 
ضدزنگ دوپلكس حاوی نيتروژن در مقابل رسوب فازهای ناخواسته ماننده فوالد 2205 عمل می نمايند.

رسوب فازهای سيگما و سی در دماهای قابل توجه و باالئی اتفاق می افتد البته در زمانی در حدود زمان رسوب فازهای 
كاربيد و نيتريد. گروه های دوپلكس كه مقادير خيلی زيادی از كروم، موليبدن و نيكل دارند، در مقايسه با فوالد 2205 
واكنش های تشكيل رسوب سيگما و سی سريعتری خواهند داشت كه اين پديده در شكل 5 با منحنی منقطع نشان 
داده شده و حاكی از شروع زود هنگام تشكيل اين فازها در فوالد پرآلياژ 2507 و شروع دير هنگام در مورد فوالد 2304 

می باشد.
فاز آلفاپرايم در داخل فاز فريت رسوب كرده و با سخت كردن آن باعث ترد شدن اين فاز می گردد. خوشبختانه چون 
فوالدهای ضدزنگ دوپلكس دارای 50% آستنيت هستند، اين سخت شدن و تردی به آن اندازه كه در فوالدهای تمام 
فريتی مضر می باشد زيانبار نيست. كاهش تافنس و افزايش تردی در اثر رسوب فاز آلفا پرايم آهسته تر از سرعت سخت 
شدن می باشد )شكل 5(. لذا تردی ناشی از آلفاپرايم در پروسه توليد به ندرت باعث نگرانی می باشد چرا كه زمان زيادی 
الزم است تا تردی اتفاق افتد ولی با اين وجود در كاربردهای بعدی محدودۀ دمائی باالی كاری با دمای ايجاد اين فاز 
تعيين می گردد چرا كه قرار گرفتن در دماهای باالتر از اين دما به مدت طوالنی باعث كاهش تافنس در دمای محيط 

می شود.
ارائه نموده است.  اعمالی مجاز،  بر اساس فشارهای  را  استاندارد طراحی شيرهای فشار شكن محدودۀ دماهای كاری 
استاندار آلمانی Tuv كاربردهای جوشكاری و غير جوشكاری را تفكيك نموده و در تعيين محدودۀ دمائی باالی مجاز 
نسبت به استاندارد طراحی بويلرها و شيرهای فشار بسيار محتاطانه عمل نموده است. در جدول 2 به صورت خالصه 
گروه های فوالد دوپلكس مختلف مطابق استاندارد طراحی شيرهای فشار ذكر شده است. در جدول 3 نيز به صورت 
خالصه تعدادی از مهمترين واكنش های رسوب ساز و محدوديت های دمائی برای بعضی فوالدهای ضدزنگ دوپلكس 

ارائه شده است.

شکل 5: 

ایزوترم  رسوب  دیاگرام 

 ،2205 دوپلکس  فوالد  برای 

 1050oC در  شده  آنیل 

)فوالدهای دوپلکس 2304 و 

برای مقایسه نشان  نیز   2507

داده شده اند(

جدول 2: حد باالیی دمای مجاز در آئین نامه طراحی شیرهای تحت فشار
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مقاومت خوردگی 5

فوالدهای ضدزنگ دوپلكس با قابليت های باالی خود در مقاومت خوردگی در بسياری از محيط های 
آن  از  عالوه  و  دارند  كاربرد  می شود،  استفاده  آنها  در  استاندارد  آستنيتی  فوالدهای  كه  خورنده 
باالی  از محتوای  ناشی  ممتاز  نتايج  اين  ممتاز می نمايد.  بسيار  را  آنها  استثنايی  تعدادی خواص 
كروم آنها است كه در محيط های اسيدی اكسيد كننده بسيار سودمند است و همچين مقدار كافی 
باعث مقاومت در محيط های اسيدی احيائی می گردد. كروم، موليبدن و  از موليبدن و نيكل كه 
نيتروژن نسبتاً زياد اين فوالدها باعث مقاومت در برابر خوردگی حفره ای و شياری بوده و ساختار 
دوگانه آنها مزيتی برای آنها در مقاومت در برابر ترك خوردگی تنشی كلرايدی)scc( می باشد. اگر 
ساختار اين فوالدها دارای حداقل 30-25 درصد فريت باشند اين نوع مقاومت قابل انتظار می باشد 
و در حالت كلی فوالدهای ضدزنگ دوپلكس در مقابل ترك خوردگی تنشی كلرايدی در مقايسه با 
فوالدهای آستينی 316 و 304 از مقاومت بسيار زيادی برخوردار هستند ولی فريت ماهيتاً مستعد 
تردی هيدروژنی می باشد و لذا اين فوالدها در محيط هايی كه امكان نفوذ هيدروژن به داخل فوالد 

وجود داشته باشد مقاومت بااليی ندارند.

جدول3: دماهای اختصاصی برای فرآیند رسوب و سایر فرآیندها در فوالدهای ضدزنگ دوپلکس

 لوله هایی از جنس فوالد

دوپلکس

10

2205 2507

Solidifcation range

Scaling temperature in air

Sigma phase formation

Carbide precipitation

475oC/885oF embrittlement

oC oCoF oF

1470 to 1380 2680 to 2515 1450 to 1350 2640 to 2460

1000 1830 1000 1830

700 to 950

450 to 800

300 to 525 575 to 980 300 to 525 575 to 980

840 to 1470 450 to 800 840 to 1470

1300 to 1740 700 to 1000 1300 to 1830
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مقاومت در برابر اسید 1-5

برای نشان دادن مقاومت خوردگی فوالدهای ضدزنگ دوپلكس در مقابل اسيدهای قوی، در شكل 
6، اطالعات خوردگی اين فوالدها در غلظت های مختلف اسيدسولفوريك آمده است. 

محيط آزمايش شامل محلولهای مختلف اسيدسولفوريك از غلظت های كم و خورندگی متوسط تا 
درصدهای باال و اكسيد كننده با خورندگی باال و همچنين اسيد با درصد متوسط و دماهای ماليم 
تا داغ را شامل می شود. هر دو فوالد ضدزنگ دوپلكس 2205 و 2507 در محلول حاوی تا %15 

اسيد بهتر از فوالدهای ضدزنگ تمام آستنيتی عمل می كنند.
همچنين اين فوالدها در محلول تا 40% اسيد بهتر از فوالدهای 317 و 316 هستند. همچنين 
باشند  نيز  كلرايد  حاوی  كه  نوع  اين  از  كننده  اكسيد  اسيدهای  در  دوپلكس  فوالد  گروه های 
پركاربرد هستند. فوالدهای ضدزنگ دوپلكس به دليل فقدان نيكل باال در تركيبشان در مقابل 
شرايط خورنده قوی با درصد متوسط اسيدكلريدريك و اسيدسولفوريك آسيب پذير می باشند. در 
سطح تماس خشك / تر به دليل افزايش غلظت محلول اسيد، خوردگی فوالد مخصوصاً خوردگی 
اين  كننده  اكسيد  شرايط  برابر  در  آنها  مقاومت  نمايد.  پيشرفت  سرعت  به  است  ممكن  فريت 
فوالدها را برای استفاده در اسيد نيتريك و اسيدهای آلی قوی به گزينه مناسبی تبديل كرده 
است. اين مطلب برای محلول حاوی 15% اسيد نيتريك و مقادير مختلف اسيد فرميك در دمای 

جوششان در شكل 7 نشان داده شده است.

شکل 6: 
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مقاومت در برابر قلیاها

مقاومت در برابر خوردگی حفره ای و شیاری

5-2

5-3

مقدار كروم باال و حضور فريت در اين فوالدها، آنها را برای محيط های قليائی قوی 
در دماهای متعادل و ماليم مناسب نموده و سرعت خوردگی پايين تری از گروه های 

آستنيتی دارا می باشند. 

برای بحث در خصوص مقاومت خوردگی حفره ای و شياری فوالدهای ضدزنگ بهتر 
يك  برای  نمائيم.  معرفی  را  حفره ای  خوردگی  برای  بحرانی  دمای  مفهوم  ابتدا  است 
محيط خاص كلريدی، برای هر فوالد ضدزنگ دمايی وجود دارد كه در دمای باالی 
آن دما خوردگی حفره ای آغاز و در 24 ساعت تا حد قابل تشخيص با چشم پيشرفت 
نمايد و در زير اين دما تا مدت های طوالنی خوردگی حفره ای آغاز نخواهد شد. اين دما 
به نام دمای بحرانی خوردگی حفره ای )CPT( معروف است. اين يك خاصيت منحصر 
به فرد فوالدهای ضدزنگ در يك محيط مشخص می باشد. چون آغاز خوردگی حفره ای 
انحراف معيارهای مربوطه دارد  از روی داده های آماری تعيين می گردد و بستگی به 
معموالً دمای بحرانی )CPT( به صورت بازه ای از دما ارائه می گردد. با اين وجود به 
كمك ابزار تحقيقاتی كه در ASTM G150 تصريح شده است ممكن است كه CPT از 
طريق اندازه گيری های الكتروشيميايی به صورت دقيق و با اطمينان باال تعيين گردد.

برای  بحرانی  دمای  به  كه  دارد  وجود  شياری  خوردگی  شروع  برای  مشابهی  دمای 
خوردگی شياری )CCT( معروف است. اين دما به ماهيت نمونه فوالد ضدزنگ، محيط 
كلريدی و ماهيت )تنگی و طول( شيار بستگی دارد. به دليل وابستگی خوردگی شياری 
به هندسۀ شيار و مشكل بودن تكرار پذيری شرايط ترك، در عمل بازۀ دمايی برای 
تعيين CCT بيشتر از CPT می باشد و اساساً دمای CCT برای يك فوالد مشخص در 

محيط مشخص 15 تا 20 درجه پايين تر از دمای CPT خواهد بود.
محتوای كروم، موليبدن و نيتروژن باال، گروه های دوپلكس را از لحاظ خواص مقاومت 
خوردگی موضعی كلرايدی تسريع شده در محيط های آبی، در موقعيت بسيار خوبی 
قرار می دهد از اين رو بسته به تركيب شيميايی، بعضی از گروه های فوالد دوپلكس در 
زمرۀ بهترين فوالدهای ضدزنگ می باشند و به دليل مقدار كروم باالی تركيب شيميايی 

آنها، در عين اقتصادی بودن مقاومت خوردگی عالی از خود ارائه می دهند.
فوالد  گروه  چند  شياری  و  حفره ای  خوردگی  مقاومت  بين  ای  مقايسه   8 شكل  در 
ارائه شده است.  انحاللی  آنيل  ضدزنگ در محيط حاوی 6% كلريد فريك در حالت 
از اين  انتظار داشت دمای بحرانی در حالت بعد از جوشكاری كمی پايين تر  می توان 
دماها باشد. دماهای باالترCCT  و CPTنشان دهندۀ مقاومت هر چه بيشتر در برابر 
شروع اين نوع خوردگی ها می باشد. دمای CPT  و CCTفوالد 2205 به اندازۀ كافی از 
فوالد 316 باالتر است. اين مسأله باعث می شود در كاربردهائی كه محلول های حاوی 
كلرايد در اثر تبخير در مبدلهای حرارتی غليظ می شود، فوالد 2205 كاربرد وسيعی 
داشته باشد. CPT باالی فوالد 2205 نشانگر آن است كه اين فوالد جهت كاربردهای 
آب شور و آب نمك اكسيژن زدائی شده مناسب می باشد و با موفقيت در پروسۀ انتقال 
آب دريای اكسيژن زدائی شده كه به دليل سرعت زياد سيال رسوبی انجام نمی گيرد، 
استفاده شود ولی در كارهايی از آب دريا كه احتمال رسوب وجود داشته باشد مانند 
لوله های مبدلهای حرارتی با جداره نازك، دارای مقاومت كافی در برابر حفره و شيار 
نمی باشد. اما گروه های دوپلكس با محتوای آلياژی باالتر و دمای CCT باالتر از 2205 
مانند فوالدهای سوپر دوپلكس، در بسياری از كاربردهای بحرانی انتقال آب دريا كه 
عالوه از نياز به مقاومت خوردگی كلرايدی، استحكام كافی نيز مطرح است، استفاده 

شده اند.
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: SCC مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی 5-4

به اين دليل كه CPT تابعی از مواد و خصوصيات محيط می باشد، تأثير هر يك از پارامترهای مختلف 
به تنهايی بررسی می شود.

در روش استخراج CPT مطابق استاندارد ASTMG48، آناليزهای آماری بر روی هر يك از تركيبات 
فوالد )هر عنصر به عنوان متغيير مستقل( و CPT به دست آمده )متغير وابسته( اعمال گرديده 
است و نتايج حاكی از اين است كه فقط كروم، موليبدن، تنگستن و نيتروژن مطابق رابطۀ زير تأثير 

ثابتی بر روی  CPT دارند: 
CPT = constant + %Cr + 3.3 (%Mo + 0.5%W) + 16N

در اين رابطه مجموع چهار عنصر با ضرايب مربوطه، با نام عدد معادل مقاومت در برابر حفره دار 
شدن )PREN( معروف است. محققين مختلف ضريب نيتروژن را متفاوت در نظر می گيرند )معموالً 
16 يا 22 يا 30 (. عدد PREN برای طبقه بندی گروه های فوالدی مناسب است اما بايد توجه داشت 
كه برداشت های بسيار خوش بينانه و اعتماد بيش از حد به اين رابطه نداشته باشيم. متغييرهای 
ظاهراً مستقل، واقعاً مستقل عمل نمی كنند و در اين رابطه تأثيرات متقابل عناصر مانند كروم و 
تأثير  به  ايده آل مواد تنظيم شده و  فرايندهای  با فرض  رابطه  اند و  ناديده گرفته شده  موليبدن 
فازهای بين فلزی، غير فلزی و عمليات حرارتی نادرست كه به صورت مخرب بر روی خواص نهايی 

مؤثر هستند، توجه نشده است.
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شکل 8: 
دمای بحرانی خوردگی 
حفره ای و شياری برای 

فوالدهای ضدزنگ 
آستينتی )سمت چپ( 

و فوالدهای ضدزنگ 
دوپلكس )طرف راست( 
در حالت آنيل انحاللی 

)تعيين شده در 
اسيدكلريدريك %6، 

)ASTM G48

برخی از كاربردهای فوالدهای دوپلكس به خاطر مقاومت آنها در برابر ترك خوردگی تنشی كلرايدی 
)SCC( می باشد. در مقايسه با فوالدهای ضدزنگ آستنيتی با مقاومت خوردگی حفره ای و شياری 
معادل، فوالدهای دوپلكس در برابر SCC مقاومت بيشتری ارائه می دهند. در بسياری از كاربردهای 
جايگزين  دوپلكس  فوالدهای   ،  SCC برابر  در  باالتر  مقاومت خوردگی  دليل  به  صنايع شيميائی 
 SCC برابر اين فوالدها نيز ممكن است تحت شرايط خاص در  اما  اند.  فوالدهای آستنيتی شده 
آسيب پذير باشند. اين شرايط خاص می تواند شامل دمای باال، محيط حاوی كلرايد باال يا شرايط 
مستعد ترك ناشی از هيدروژن باشد. مثالی از محيط با SCC برای فوالد دوپلكس محلول كلريد 

منيزيم 42% جوشان يا سيستم تحت فشار حاوی محلول آبی كلريد در دماهای باال می باشد.
در شكل 9 مقايسه ای از مقاومت SCC چندين فوالد دوپلكس آنيل شده و فوالد ضدزنگ آستنيتی 
انجام  اطالعات  اين  تهيه  برای  كه  تست هايی  است.  ارائه شده  كلرايدی،  به شدت  محيط های  در 
اثر  120oC و در حضور كلرايدهای غليظ شده در  باالی  تهاجمی بوده و در دمای  می شود بسيار 

تبخير انجام می گيرد.
در اين تست فوالدهای دوپلكس 2205 و 2507 در نهايت در تنشی به مقدار كسری از استحكام 
تسليم شان ترك برمی دارند ولی اين مقدار بسيار باالتر از تنش های مربوط به فوالد آستنيتی 316 

می باشد. 

13



42

بهار و تابستان
1391

سال 28

SCC در محيط هايی )آبی كلرايدی و دمای  به  به دليل مقاومت فوالدهای دوپلكس 
ماليم، مثاًل خوردگی زير عايق های مبدل های حرارتی( كه فوالدهای آستنيتی مستعد 

ترك هستند، فوالدهای دوپلكس پركاربرد می باشند.
قدرتهای  با  مختلف  محيط های  در  مختلف  ضدزنگ  فوالدهای   SCC مقاومت  رفتار 
دليل  به  چپ  سمت  محيط های  است.  شده  4خالصه  جدول  در  متفاوت،  خوردگی 
به دليل دمای  اسيدی خورنده هستند در حاليكه محيط های سمت راست  نمك های 
باال خورنده هستند. محيط های وسطی خورندگی كمتری دارند. در همۀ اين محيط ها 
فوالدهای ضدزنگ آستينتی كه كمتر از 4% موليبدن دارند دستخوش SCC كلرايدی 
و  متوسط  محيط های  سراسر  در  دوپلكس  ضدزنگ  فوالدهای  صورتيكه  در  می شوند 

پيشرفته خورنده مقاوم هستند.
خوردگی SCC تحريك شده با هيدروژن يك فرايند پيچيده است كه مقاومت فوالد 
در مقابل آن نه تنها بستگی به مقدار فريت فوالد بلكه به عواملی چون استحكام، دما و 

تنش های اعمالی نيز بستگی دارد.
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فوالدهای ضدزنگ آستینتی و دوپلکس 
در حالت آنیل مرحله ای تحت آزمایش 
تبخیر قطره ای با محلول سدیم کلراید 

در دمای 120oC )تنشی که باعث 
ترک می شود به صورت درصدی از 

تنش تسلیم نشان داده شده است(

جدول 4: 
مقایسه مقاومت SCC فوالدهای ضدزنگ آستینتی و دوپلکس غیر جوشکاری در تست های تسریع شدۀ 

آزمایشگاهی
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شکل 10: 
خوردگی فوالد دوپلكس 2205 در محيط 20% سديم كلرايد – سولفيد 

هيدروژن بر اساس نتايج تجربی و پيش بينی های الكتروشيميايی

ضدزنگ  فوالدهای  استحكام  مزيت  هيدروژنی،  ترك  برای  دوپلكس  فوالدهای  استعداد  مقابل  در 
دوپلكس باعث استفاده روزافزون انها در محيط های حاوی هيدروزن نيز شده است به عنوان مثال 
در لوله های استحكام باال برای انتقال تركيبات گاز شور و آب شور اين فوالدها كاربرد قابل توجهی 
دارند. مناطق مصونيت و آسيب پذير برای فوالد 2205 در محيط های شور حاوی سديم كلرايد در 

شكل 10 نشان داده شده است.
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توان خروجی پمپ تقسيم بر توان ورودی ب پمپ يا نسبت قدرت آب به قدرت شفت را راندمان گويند. قدرت شفت 
همان توان حقيقی است كه توسط موتور يا هر محرك ديگری توليد می گردد و معموالً توان را با دينامومتر اندازه گيری 

می نمايند.

 
    

Q : دبی بر حسب gpm يا ليتر بر ثانيه
H: هدكل بر حسب فوت يا متر

مقدار گرانروی ويژه آب در
در بعضی از دستگاه های محّرك پمپ دسترسی به توان حقيقی ورودی به پمپ غير ممكن است از جمله می توان به 
محّرك های مغناطيسی اشاره نمود. اگر محرك موتور الكتريكی باشد تنها می توانيم راندمان كلی را محاسبه نماييم زيرا 

ما از توان ورودی به موتور به جای توان خروجی استفاده می كنيم.
* به منظور داشتن راندمان باال در يك پمپ بهتر است لقی بين قطر خروجی پروانه و Cut-water محفظه حلزونی 
Cut- درست انتخاب شود تا از جريان های چرخشی در داخل محفظه حلزونی جلوگيری گردد. اگر لقی بين پروانه و

water خيلی كوچك باشد نوعی كاويتاسيون با نام »Vane Passing Syndrome« به وجود خواهد آمد.
لقی بين پروانه های باز و محفظه حلزونی آنها و همچنين لقی رينگ های سايشی در طراحی پروانه های بسته تأثير زيادی 

بر روی راندمان پمپ دارد. پارامترهايی كه راندمان را كاهش می دهند عبارتند از:
- زبری سطوح داخلی پمپ

- افت های مكانيكی در نوار گرافيتی، ياتاقان ها، سطوح آب بند مكانيكی و ...
- پروانه های با سرعت مخصوص مكش باال )باالتر از 11000( 

- تراش پروانه كه موجب ايجاد لغزش بين نوك پروانه و محفظه حلزونی می گردد.
- ويسكوزيته سّيال مورد پمپاژ

- دوغاب )گل روان(. ذرات معلق بزرگ در سيال نمی توانند عبور كنند و كانال پروانه را مسدود می نمايند.
- پمپ های دارای جريان گردابی

- پمپ های دارای محفظه حلزونی دومجرايی

چند عامل مؤثر در راندمان پمپ
مهندس مهدی نجد آقا بابایی 

کارشناس امور مهندسی

سرعت مخصوص

انتخاب  منظور  به  می باشد.  پمپ  پروانه  )شكل(  هندسه  توصيف  برای  پارامتری  مخصوص  سرعت 
صحيح اندازۀ پمپ می توان از اطالعات سرعت مخصوص برای موارد زير استفاده كرد:

- انتخاب شكل منحنی پمپ
- تعيين راندمان پمپ

- پيش بينی مشكالت ناشی از تحميل بار اضافی به موتور

 

 

 
 

رانذمان   
خروجی
ورودی

 
   اسة تخارآب  
اسة تخارترمزی 

           

 

 

 

 
 

رانذمان   
خروجی
ورودی

 
   اسة تخارآب  
اسة تخارترمزی 

           

 

 

            توان در واحذ آمریکایی بر حسب اسب بخار می باشذ
   گرانروی ویژه   

     

 

 
   

 بر حسب کیلووات می باشد SI: توان در واحد     =           گرانروی ویژه     
 

1=(39oF) 4oC
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)NPSHR( پيش بينی مقدار هد مكش خالص مثبت مورد نياز -
- انتخاب پمپ كم هزينه تر بسته به نوع كاربرد آن

سرعت مخصوص به صورت » سرعت يك پمپ ايده آل كه از نظر هندسی مشابه 
يك پمپ واقعی بوده و زمانی كه پمپ با اين سرعت كار می كند واحد حجم سيال 

در واحد زمان به ازاء واحد هد افزايش می يابد« تعريف می گردد.
عملكرد پمپ گريز از مركز با پارامترهای دور پمپ، هد كل، راندمان و دبی مورد 
نياز بيان می گردد. اين اطالعات در منحنی عملكرد ارائه شده توسط سازندۀ پمپ 
موجود می باشد. سرعت مخصوص توسط فرمول زير كه از روی منحنی مشخصه 

پمپ در نقطۀ بهترين راندمان )BEP( به دست می آيد بيان می گردد:
 

Q: دبی بر حسب GPM )بزرگترين پروانه در نقطۀ BEP(. برای پمپ های دومكشه 
بايستی نصف دبی مد نظر قرار گيرد.

H: هد كل، كه توسط بزرگترين پروانه در نقطۀ BEP توليد می گردد.
نشان  مخصوص  سرعت  مقادير  محدودۀ  همراه  به  را  ها  پروانه  شكل  زير  نمودار 

می دهد.

در  راندمان  افزايش  به  برای كمك  عدد سرعت مخصوص  از  استفاده  بيشترين   -
پمپ می باشد.

به  تا 3000  بين 2000  در محدوده سرعت مخصوص  پمپ  راندمان  بيشترين   -
دست می آيد.

تا 1000  بين 500  دارای سرعت مخصوص  پايين  دبی  و  باال  هد  با  پمپ های   -
می باشند. در صورتی كه پمپ های با هد پايين و دبی باال دارای سرعت مخصوص 

15000 يا باالتر می باشند.
بيشترين سرعت  با  پمپی  داشتن  انتخاب،  بهترين  معلوم،  دبی  و  برای يك هد   -
مخصوص می باشد تا بتواند نياز ما را برآورده سازد كه اين پمپ معموال  ارزان ترين 
دارای  پمپ  كه  می افتد  اتفاق  زمانی  حالت  بدترين  می باشد.  اندازه  كوچكترين  و 
باالترين سرعت مخصوص بوده كه آسيب های ناشی از سايش و كاويتاسيون منجر 

به بروز مشكل می گردد.

شكل 1( شكل پروانه و مقادير سرعت مخصوص

 𝑁𝑁𝑠𝑠 مخصوص سرعت  𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚  𝑄𝑄
𝐻𝐻  
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- راندمان در سرعت مخصوص زير 1000 شديداً افت می نمايد. اغلب در تمامی مقادير سرعت 
مخصوص، دبی كمتر به نسبت دبی زياد دارای راندمان كمتری می باشد.

- در پايين ترين مقدار سرعت مخصوص، لقی رينگ سايشی موجب بيشترين افت توان می گردد. 
- پروانه های دارای سرعت مخصوص پايين )1000( در مقايسه با قطر بيرونی شان كم پهناتر 

هستند.
- پروانه های با سرعت مخصوص باال )10000( كه اغلب Propeller  ناميده می شوند در مقايسه 
با قطر بيرونی شان عريض تر می باشند. الزم به ذكر است كه اگر واحد دبی و هد عوض شود 
مقادير سرعت مخصوص تغيير می نمايد. در زير نحوۀ تبديل سرعت مخصوص )Ns(، زمانی كه 

واحدهای دبی و هد تغيير می كنند، بيان شده است:
در واحد آمريكايی كه دبی بر حسب گالن بر دقيقه و هد بر حسب فوت می باشد Ns بايستی بر 

1/63 تقسيم گردد.
 Ns در واحد انگليسی كه دبی بر حسب گالن بر دقيقه انگليسی و هد بر حسب فوت می باشد

بايستی بر 1/5 تقسيم گردد.
در واحد متريك كه دبی بر حسب متر مكعب بر ساعت و هد بر حسب متر می باشد Ns بايستی 

بر 1/9 تقسيم گردد.
به عنوان مثال مقدار Ns در هر دو واحد متريك و آمريكايی محاسبه شده است:

 

 

           ⁄        یا 
     ⁄              یا 

                  
دور            

            ⁄ با به کارگیری              √   
  (  ⁄ )

     

         
  ⁄ با به کارگیری              √   

  (  ⁄ )
     

با به کارگیری واحد آمریکایی                         √    
   (  ⁄ )

     

 

اگر مقادير ذكر شده در فوق عملكرد واقعی يك پمپ را نشان دهد، نتيجه می گيريم كه مقادير 
سرعت مخصوص برای يك پمپ جريان شعاعی مقادير كوچكی بوده و به معنای آن است كه 

يك پمپ بزرگ با راندمان پايين به كار گرفته شده است.
در دور 2900rpm يا باالتر ما می توانيم Ns را تا 1000 يا بيشتر افزايش دهيم كه در نتيجه 
دنبال  به  ديگری  پيامدهای  باال  دور  اين  ولی  داشت  باالتر خواهيم  راندمان  با  پمپی كوچكتر 

خواهد داشت:
- راندمان باالتر به شما اجازه می دهد كه از محرك با قدرت پايين تر استفاده نماييد كه اين منجر 

به كاهش هزينه اّوليه می گردد.
- پمپ كوچك تر دارای قطعات و تجهيزات به مراتب ارزان تری خواهد بود. به عنوان مثال، پمپ 

با شفت كوچكتر دارای آب بند مكانيكی و بلبرينگ ارزان تری می باشد.
- كاويتاسيون مشكلی است كه با افزايش سرعت مخصوص كه منجر به افزايش هد خالص مكش 

مثبت مورد نياز )NPSHR( می شود، به وجود می آيد.
- اگر شما سيال ساينده ای را پمپاژ می كنيد، سايش ناشی از سيال با افزايش سرعت مخصوص 

افزايش می يابد.
- بيشتر آب بندهای مكانيكی هنگام عبور سياالت فرار در پمپ های باسرعت مخصوص باال به 

مشكل می خورند.

يا
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- حرارت باال، مشكل عمده در ياتاقان ها محسوب می شود. سرعت مخصوص باال در پمپ ها سبب 
ايجاد چنين مشكالتی در ياتاقان می گردد.

با  راندمان  را نشان می دهد. معموالً  راندمان پمپ  رابطۀ بين سرعت مخصوص )Ns( و  دياگرام زير 
افزايش Ns افزايش پيدا می كند.

كه خود  می كند  بيان  را  پمپ  يك  منحنی مشخصه  فرد  به  منحصر  اغلب شكل  سرعت مخصوص 

منحنی مشخصه، هد، دبی،  مصرف توان و راندمان يك پمپ را مشخص می نمايد.
با توجه به دياگرام های فوق موارد زير قابل ذكر است:

شكل 2(رابطۀ سرعت مخصوص با راندمان پمپ

شكل 3( منحنی مشخصه پمپ ها در Ns های متفاوت
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- شيب منحنی هد – دبی زمانی كه سرعت مخصوص افزايش می يابد زيادتر می شود.
با  و  می باشد  كمترين  بسته  در حالت شيرفلكه  توان  مقدار مصرف  پايين  در سرعت مخصوص   -
افزايش جريان افزايش می يابد. اين بدين معنی است كه در بيشترين دبی، موتور دارای اضافه بار 

می باشد مگر اينكه آن در هنگام خريد، به اطالع مشتری رسيده باشد.
- در سرعت های مخصوص متوسط، منحنی توان به نقطه اوج خود و تقريباً به نقطه راندمان بهينه 
می رسد. اين به معنای عدم اضافه بار می باشد و پمپ می تواند با اكثر سياالت و با دور موتورثابت ، 

بدون خطر كار كند تا اينكه به نقطۀ راندمان بهينه )BEP( برسد.
باال، دارای يك افت در منحنی توان می باشند كه حداكثر توان،  با سرعت مخصوص  - پمپ های 
معموالً در كمترين مقدار دبی رخ می دهد. اين پمپ ها نبايستی با شيرفلكه بسته در طرف رانش به 
راه انداخته شوند. اگر كاهش جريان )خفانش( صورت گيرد بايستی از موتوری با توان باالتر استفاده 

شود.
- معموالً منحنی پمپ های با سرعت مخصوص پايين، مسطح تر و يكنواخت تر می باشد، در صورتی 

كه سرعت مخصوص باال، سبب ايجاد منحنی های دارای شيب می گردد.
حال منحنی ديگری را كه رابطۀ بين سرعت مخصوص ، دبی و توان بر حسب اسب بخار مورد نياز 

را نشان می دهد بررسی می نماييم:
به خاطر داشته باشيد كه راندمان و مصرف توان، در نقطۀ راندمان بهينه )BEP( محاسبه می شود. 

شكل 4( رابطۀ بين سرعت مخصوص، دبی و توان

بيشتر پمپ ها در شرايط دبی كم )خفانش( به كار گرفته می شوند كه اين به خاطر انتخاب پمپ 
اندازه می باشد. پمپ های با سرعت مخصوص كم و دبی پايين، در نقطه راندمان بهينه  از  بزرگتر 
)BEP( راندمان پايين تری دارند ولی دارای مصرف توان پايين تری نسبت به پمپ های با سرعت 

مخصوص باالتر می باشند. 
باشد در  اقتصادی تر  پايين می تواند  با سرعت مخصوص  انتخاب پمپ  اثبات كرده است كه  نتايج 

صورتی كه پمپ در محدودۀ وسيعتری از دامنۀ دبی خودش به كار گرفته شود.
لقی  بين پروانه و cut – water با راندمان، تغييرات فشار و كاويتاسيون رابطه دارد. برای راندمان 
باال نياز به لقی كوچكی در اين ناحيه هستيم، اما اين مسئله تغييرات فشار را بيشتر نموده و افزايش 
جريان در اين ناحيه فشار سيال را تا حد قابل توجهی كاهش می دهد و سبب ايجاد كاويتاسيون 

»vane  passing  syndrome« می گردد.
برای پروانه ها با قطر تا حدود 14 اينچ )355mm( لقی بين پروانه و cut – water بايستی كمتر 
از 4 درصد قطر پروانه باشد. در صورت به كارگيری پروانه های با قطر بزرگتر از 14 اينچ لقی اين 
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ناحيه بايستی حداقل 6 درصد قطر پروانه باشد. اغلب به خاطر داشته باشيد كه در صورت افزايش لقی بين پروانه 
و cut – water، پروانه متحمل بعضی لغزش ها می گردد و اين عامل بزرگترين علت اين مسئله است كه ما هرگز 

دوست نداريم با تراشكاری بيش از 10 درصد قطر پروانه را تراش دهيم.

سرعت مخصوص مکش

مقدار سرعت مخصوص مكش، نوعی كاويتاسيون در پمپ را پيشگويی می نمايد. فرمول آن 
شبيه فرمول سرعت مخصوص است، اما در اين فرمول ما از مقدار هد مثبت مكش خالص مورد 

نياز )NPSHR( به جای هد كلی توليد شده توسط پمپ استفاده می نماييم.

 BEP برای بزرگترين قطر پروانه و در نقطۀ GPM دبی بر حسب :Q
NPSHR: هد خالص مكش مثبت مورد نياز برای جلوگيری از كاويتاسيون. الزم به ذكر است 

كه اين عدد در دمای 68oF) 20oC( در نظر گرفته می شود.
شما مجبوريد كه فشار بخاری كه توليد می شود را به اين عدد اضافه نماييد تا عدد حقيقی كه 

می خواهيد استفاده كنيد به دست آيد.
از  ناشی  مشكالت  پيشگويی  برای  پروانه  انتخاب  از  پس  مكش  مخصوص  سرعت  مقدار   -

كاويتاسيون به كار گرفته می شود.
- زاويۀ جريان در پره های ورودی و تعداد پره ها، بر روی مقدار سرعت مخصوص مكش، تأثير 

می گذارد.
برای پروانه هايی كه دارای زاويه جريان حدود 17  - مقدار مطلوب سرعت مخصوص مكش 
درجه و تعداد پره ها بين 5 تا 7 می باشد مقدار 8500 می باشد. مقادير بيشتر زاويۀ جريان، 

سبب حركت سريع تر سيال شده و منجر به ايجاد هد مكش )فشار مكش( پايين تر می شوند.
- پمپ های تغذيه ديگ بخار و پمپ كندانسور، به علت دما و فشار آب در اين پمپ ها، معموالً 

نياز به مقدار سرعت مخصوص مكش حدود 12000 تا 18000 دارند.
- برای به دست آوردن اين مقادير بايستی زاويۀ جريان ورودی به پروانه به كمتر از 10 درجه 
و تعداد پره ها بايستی به كمتر از 4 عدد كاهش يابد. پره های نازك تر كمك می كند تا انسداد 
پروانه در ورودی كاهش يابد. عيب عمده پروانه ها با زوايۀ جريان كمتر اين است كه پمپ به 

سختی در محدودۀ دبی كمتر از 50% می تواند به كار گرفته شود.
- برای راه اندازی در مقادير ذكر شده در باال می توان از آب استفاده كرد زيرا مقدار انبساط 
مزيت  دارای  نيز  شده  تركيب  هيدروكربن های  می باشد.  پايين  خيلی  گرم  آب  برای  سيال 

مشابهی می باشند.
- سرعت مخصوص مكش باال، به محدودۀ خاصی از منحنی عملكرد پمپ محدود می گردد.

-پروانه پيش ران )Inducers( برای سرعت های مخصوص مكش حدود 24000 با موفقيت 
به كار می رود.

- NPSHA بايستی پايين باشد تا سرعت مخصوص مكش باالتر از 18000، مورد نياز باشد، 

مخصوصمکش سرعت    𝑄𝑄
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑆𝑆𝐻𝐻𝑅𝑅  
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تا پروانه پيش ران )Inducers( جلوتر از پروانه گريز از مركز برای جلوگيری از كاويتاسيون 
به كار گرفته شود. زاويۀ جريان اين پروانه بين 5 تا 10 درجه می باشد كه معموالً كمتر از 

4 پره يا دوپره ای می باشد.
سازندگان  از  بعضی   )NPSHR( پايين  مثبت  خالص  مكش  هد  دادن  نشان  منظور  به   -
پمپ، پره ها را در ورودی پروانه تراش می دهند تا اصطكاك سيال كاهش يابد و به اين 
ترتيب هد مكش خالص مثبت )NPSHR( پايين می آيد. در صورت اقدام به چنين كاری، 
سازنده بايستی از لقی بين پروانه و محفظه حلزونی در پروانه های باز اطمينان حاصل نمايد 
و همچنين لقی رينگ سايشی با مشخصات طراحی پروانه های بسته بايستی توسط سازنده 
رعايت شود در غير اين صورت جريان های چرخشی داخلی و كاويتاسيون در نوك پره های 
خروجی پروانه غير قابل اجتناب خواهد بود. برای جلوگيری از بروز چنين مشكالتی بايد 

مقدار سرعت مخصوص مكش كمتر از 8500 نگه داشته شود.
در سيستم متريك اگر دبی را بر حسب ليتر بر ثانيه و NPSH را با واحد متر بيان كنيم 
بايستی مقدار سرعت مخصوص مكش نهايی كمتر از 5200 باشد. در مقادير باالتر از 7800 

با مشكالتی نظير جريانات چرخشی داخلی و كاويتاسيون مواجه خواهيد شد.

 »Vane  Passing  Syndrome« کاویتاسیون

نحوۀ نصب و تنظیم پروانه

اين نوع كاويتاسيون به علت كمی لقی بين پروانه و cut-water ايجاد می 
گردد. در اثر عبور نوك پروانه از نزديكی cut-water، نوك پروانه آسيب می 
بيند. اگر لقی بين پروانه و cut-water كم باشد فشار كاهش يافته و منجر 

به تبخير محلّی در اين ناحيه می شود.
 cut-water ديگر  طرف  در  كاويتاسيون  اثر  در  شده  تشكيل  حباب های 
متالشی شده و موجب آسيب به محفظه حلزونی می گردند. اين نوع آسيب 
بيرون محفظه حلزونی سوراخ  آنكه  قابل تشخيص نمی باشد مگر  به آسانی 

شده باشد.
ادامه  پروانه   Shroud تا  و  می باشد  پروانه  پره  مركز  به  محدود  آسيب، 
نمی يابد. زمانی می توانيد از اين مشكل جلوگيری نماييد كه حداقل لقی بين 
نوك پروانه تا cut-water، 4% قطر پروانه در پروانه های با اندازۀ كوچك 
)كمتر از 14 اينچ يا 355mm( و 6% قطر پروانه در پروانه های با اندازۀ بزرگ 

)بزرگتر از 14 اينچ يا 355mm( باشد.

لقی معموالً بين پروانه و محفظه حلزونی مطرح می شود. در بعضی از پمپ ها 
اين لقی  بين پروانه و صفحۀ سايشی اتفاق می افتد.

به طور مطلوب لقی بين پروانه و محفظه حلزونی يا صفحۀ سايشی بايستی 
خيلی كوچك باشد، ولی كوچكترين خمش يا انحراف در محور سبب می شود 
تا پروانه به اين قطعات ثابت )ساكن( صدمه برساند. برای جلوگيری از اين 
افزايش  را  پروانه و محفظه حلزونی  بين  لقی  توليد كنندگان پمپ،  مشكل 

می دهند تا آنجايی كه سبب ايجاد جريان چرخشی داخلی نگردد.
اين لقی بايستی با در نظر گرفتن دمای كاركرد پمپ انتخاب شود و با توجه 

به سايش هر يك از پره های پروانه دوباره تنظيم گردد.
مشكل  با  پمپ  باشد  بزرگتر  خيلی  حلزونی  محفظۀ  و  پروانه  بين  لقی  اگر 
جريان های چرخشی داخلی مواجه شده كه اين جريانات سبب افزايش دمای 
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لقی رینگ سایشی

داخلی پمپ و افت راندمان پمپ می گردد.
اگر لقی بين پروانه و محفظه حلزونی اغلب در محدودۀ بين 0.4mm تا 0.5 )0.015 

اينچ تا 0.02 اينچ( می باشد كه بستگی به كارخانۀ سازندۀ پمپ دارد. 
- يكی از روش های متداول تنظيم پروانه، سفت كردن مهرۀ سر محور در پشت پروانه 
می باشد تا پروانه در جای خود نسبت به محفظه حلزونی محكم گردد. الزم به ذكر است 

كه لقی پروانه بايستی با توجه به دمای كاركرد پمپ صورت گيرد.
- در بيشتر پمپ های پروانه باز افزايش0.05mm (0.002mm اينچ) در اين لقی سبب ايجاد 

جريانات چرخشی داخلی شده و دبی پمپ حدود يك درصد كاهش می يابد.
- هرگاه آمپراژ مصرفی پمپ ثابت باشد )مقدار هميشگی آن( ولی دبی پمپ كاهش يابد 

در اين صورت پروانه پمپ نياز به تنظيم دارد.

نمايد  تجاوز  سازنده  كارخانه  توصيه شده  مقدار  از  سايشی  رينگ های  لقی  كه  زمانی 
)ساييده شود( بايستی تعويض گردد. معموالً زمانی كه لقی به دو برابر مقدار اوليه خود 
برسد اين رينگ ها بايستی تعويض گردند. اين لقی اضافی )ناشی از سايش( توان مورد 
نياز پمپ را افزايش می دهد كه افزايش توان مصرفی با سرعت مخصوص پروانه تغيير 
می يابد. سايش رينگ های سايشی منجر به افزايش توان مصرفی با مقادير زير می گردد:

- در سرعت مخصوص 200 افزايش 14 درصدی در توان مصرفی رخ می دهد.
- در سرعت مخصوص 500 افزايش 7 درصدی در توان مصرفی اتفاق می افتد.

- در سرعت مخصوص 2500 افزايش بسيار جزئی در توان مصرفی رخ می دهد.
اگر لقی رينگ سايشی خيلی زياد باشد به دليل ايجاد جريانات چرخشی، پمپ دچار 
لرزش و ارتعاشات بيش از حد معمول خواهد شد كه اين لرزش ها سبب آسيب به آب بند 

مكانيكی و اجزاء ياتاقان ها می گردد.
از طرفی به دليل ايجاد جريانات چرخشی، دبی مورد انتظار پمپ، توليد نخواهد شد.

در نمودار زير می توان رابطۀ بين لقی در رينگ های سايشی با جنس قطعه را مشاهده 
نمود: 

شكل 5( تغييرات لقی در رينگ های سايشی با جنس قطعه
مرجع:

www.Mc Nally Institute.com
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مطالعه عددی تاثیر تعداد مختلف پره ها بر روی راندمان  پمپ گریز از 
مرکز در دور

دکتر امین علم قلیلو
استادیار، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

با همکاری: 
- یاسر شاهسوارانی امینی
- علی اردشیری اهرنجانی

طراحی   - مکانیک  مهندسی  کارشناسی  دانشجویان  و  پمپیران  صنایع  شرکت  کارآموزان 
جامدات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی

4000 RPM
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برای              مختلف  های  پره  تعداد  و  خارجی  يكسان  های  قطر  با  هايی  پروانه  بازده  تحقيق،  اين  در 
پمپ های گريز از مركز و همچنين برای بررسی تاثيرات قطر خارجی پروانه، زاويه پره و تعداد پره ها 

كه مهمترين پارامتر های موثر در بازده پمپ های گريز از مركز هستند بحث خواهد شد.
مدل حاضر به منظور عملكرد با سرعت دورانی RPM 4000 طراحی شده كه يك پروانه با تعداد 
4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 و 12 پره در نظر گرفته شده است. جريان داخلی و مشخصه های پمپ 
گريز از مركز، با تعداد پره های متفاوت به وسيله نرم افزار ANSYS  FLUENT   شبيه سازی 
شده است. شبيه سازی دائمی بوده و چارچوب متحرك به منظور شبيه سازی جريان داخل محفظه 
پمپ در نظر گرفته شده  است. برای هر پروانه، توزيع فشار استاتيكی، توزيع فشار كل و تغييرات هد 
و بازده پمپ های گريز از مركز مورد بررسی قرار گرفته است. با افزايش تعداد پره ها ، هد و فشار 
استاتيكی مدل افزايش پيدا كرده كه ما در اينجا ميزان تعداد پره های بهينه را بررسی خواهيم نمود.

واژه های كليدی: پمپ گريز از مركز، تعداد پره، CFD، توزيع فشار، پيش بينی مشخصه ها

چکیده:

مقدمه:

تحقيقات گذشته، مخصوصا  اغلب  كه  برداشت می شود  اين مطلب  مقاالت،  و  برخی مطبوعات  از 
نيز       اند. بيشتر فعاليت ها  بر روی طراحی پمپ ها به حالت بهينه تمركز داشته  تحقيقات عددی، 
انواع              در  استفاده  بيشترين  مركز  از  گريز  های  پمپ  است.  بوده  ها  پمپ  بازده  افزايش  مورد  در 
كاربرد ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراين سيستم پمپ ممكن است نيازمند ايجاد ميزان جريان 

وسيع تر در كاربرد هايی خاص باشد.
انواع  اغلب محققان زمينه های جريان و فشار را در ميان  اين مفهوم می رسد كه  از سوی ديگر، 
مختلف پمپ ها مقايسه كرده اند. در نتيجه هنوز كار های بسياری در اين زمينه قابل اجراست . 
يك پمپ گريز از مركز انرژی مفيدی در پمپاژ جريان ايجاد می كند . همچنين تغييرات زيادی در 
سرعت جريان داخل پروانه و مجراهای ثابت پمپ به وجود می آورد. اين دقيقا همان تبديل انرژی 
مكانيكی به انرژی هيدروليكی به منظور جابجايی جريان به مكان مورد نظر به وسيله  نيروی گريز از 
مركز پره های پروانه می باشد. قدرت ورودی پمپ های گريز از مركز در اصل همان انرژی مكانيكی 
است؛ همانند موتور الكتريكی شفت راننده كه به وسيله يك موتور كوچك به حركت در می آيد. 
انرژی خروجی نيز كه همان انرژی هيدروليكی سيال است افزايش پيدا خواهد كرد. در پمپ های 
گريز از مركز مايع به وسيله فشار اتمسفر يا فشاری ديگر وارد محفظه پمپ می شود. يك پمپ گريز 
از مركز از چرخش مجموعه ای پره در داخل محفظه پمپ كه به منظور رساندن انرژی به سيال از 
طريق نيروی گريز از مركز می باشد تشكيل شده است. برای برخی حوزه ها ، مشخصه های بازده 
)هد و راندمان ( يك پمپ با تعداد پره ها اعمال  می شود كه يكی از مهمترين پارامترهای طراحی 
پمپ ها می باشد. اگر تعداد پره ها بسيار زياد باشد ، پديده اثر جبرانی در پروانه ظاهر شده و سرعت 

جريان افزايش خواهد يافت.
همچنين اگر تعداد پره ها بسيار كم باشد، اتالفات ديفيوزر با افزايش ميزان پخشندگی جريان، بيشتر 
 ،)CFD( خواهد شد. با پيشرفت سريع تكنولوژی كامپيوتر ها و توسعه ديناميك سياالت محاسباتی
شبيه سازی عددی به يك ابزار مهم در مطالعه جريانات پمپ ها و پيش بينی بازده آنان تبديل شده 
است. شبيه سازی عددی و تحليل  CFD  از با اهميت ترين مراحل به منظور پيش بينی بازده     

پمپ ها در نرخ های متفاوت جريان به حساب می آيد.
برای طراحان پيش بينی منحنی مشخصه های عملكرد پمپ بسيار مهم می باشد. تمامی روش های 
تئوری برای پيش بينی بازده و راندمان پمپ ها يك ميزان مشخص را ارائه می كنند. اما هيچ كدام 
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نمی توانند علت و ريشه كم بودن بازده را تعيين نمايند. با توجه به پيشرفت كد های  CFD ، اين كد ها می توانند 
ميزان واقعی بازده را پيش بينی كنند.

ديناميك سياالت محاسباتی امروزه يكی از ابزار های طراحی صنعتی محسوب می شود . كمك به كاهش زمان توليد 
و بهينه سازی فرآيند ها در ميان مهندسين سرتا سر دنيا از ديگر مزايای آن محسوب می شود.

CFD يك راه كار بهينه به منظور انجام انواع شبيه سازی ها برای مدل با مقياس كوچكتر و با هزينه پايين می باشد. 
هرچند، نخستين كاربردهایCFD  برای طراحی يك دستگاه جديد يك پروسه غير واقعی را نمايان كرد. طراحی 
يك دستگاه جديد )يا به روز رسانی يك دستگاه موجود( نيازمند صرف زمان زياد بدون تضمين موفقيت می باشد. 
در مقدمه ابزار های  CFD، ادغام شدن آن با كد های طراحی به كمك كامپيوتر CAD موجب افزايش بسيار زياد 
سرعت طراحی ها به دليل ايجاد هندسه و شبكه بندی سريع تر شده است. در حقيقت مشكالت برای انتخاب تعداد 
زيادی از مقادير مستدل پارامتر های هندسی روز به روز در حال كاهش می باشد. همچنين، مهارت ها و استعداد 

طراح در گردآوری اصول طراحی و بهينه سازی يك دستگاه نيز از عوامل موثر در طراحی می باشد.
در مقاله حاضر يك مطالعه عددی دائم و دوبعدی ارائه شده است. توزيع فشار استاتيكی و فشار كل و تغييرات هد، 

با افزايش تعداد پره ها درRPM   4000 راندمان بهتری خواهد داشت.

فرموالسیون ریاضی:  

معادالت حاکم:

معادله پیوستگی:

معادله انتقال برای مدل استاندارد                   :

مدل رياضی می تواند به صورت تركيب متغيرهای وابسته و يا غير وابسته، پارامترهای نسبی به 
صورت مجموعه ای از معادالت ديفرانسيل با دنبال كردن فرم های ديفرانسيلی معادالت حاكم، 
فيزيكی حاصل      های  پديده  از  كه  آنها  سازی  آل  ايده  و  متناظر  های  تقريب  محاسباتی،  مدل 

شده اند، تعريف شود.

حالت های پايدار و پيرو معادالت ناوير- استوكس )Navier-Stokes ( در ابعاد دوبعدی برای 
سيال تراكم ناپذير و با غلظت ثابت به صورت زير می باشد:

:  X معادله مومنتوم در راستای
 

:  Y معادله مومنتوم در راستای
 

امروزه مدل آشفته دو معادله ای استاندارد        ساده ترين و وسيع ترين كاربرد برای حل مجزای 
انتقال ، به منظور تعيين غير وابسته بودن انرژی جنبشی آشفتگی و ميزان اتالفات در سر تا سر 

دنيا را دارد. معادالت انتقال برای        و در مدل استاندارد        به صورت زير می باشند:

𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑋𝑋

𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑌𝑌  

𝜕𝜕 𝑈𝑈𝑈𝑈 
𝜕𝜕𝑋𝑋

𝜕𝜕 𝑉𝑉𝑈𝑈 
𝜕𝜕𝑌𝑌 −𝜕𝜕 𝑃𝑃𝑛𝑛 

𝜕𝜕𝑋𝑋 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝜕𝜕 𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑋𝑋

𝜕𝜕 𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑌𝑌  

𝜕𝜕 𝑈𝑈𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑋𝑋

𝜕𝜕 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑌𝑌 − 𝜕𝜕𝑃𝑃𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑒𝑒
𝜕𝜕 𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑋𝑋

𝜕𝜕 𝑉𝑉
𝜕𝜕𝑌𝑌  

كه :

𝑋𝑋 𝑥𝑥
𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑛𝑛

𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑢𝑢∝

𝑈𝑈 𝑢𝑢
𝑢𝑢∝

𝑉𝑉 𝑣𝑣
𝑢𝑢∝

𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑢𝑢∝𝐷𝐷
𝜇𝜇  

26

 

− 𝜺𝜺  
 

− 𝜺𝜺  
 

− 𝜺𝜺  



42

بهار و تابستان
1391

سال 28

هندسه پمپ:

كه غلظت آشفتگی بصورت زير می باشد: 

 
در اين معادالت، Gk منبع انرژی جنبشی آشفتگی را بر اساس مفهوم گراديان های سرعت نشان 
می دهد.  Gb منبع انرژی جنبشی آشفتگی بر اساس شناوری می باشد     و      اعداد پرانتل 
آشفته برای k و   به صورت نسبی هستند. تمامی متغير ها از قبيل، انرژی جنبشی آشفته k و 
ميزان اتالفات آن به وسيله سيال   تقسيم بندی شده است. همچنين كسر حجمی هر سيال در 

هر حجم محاسباتی و در تمامی دامنه بررسی شده است.

در شكل 1 شبكه بندی محاسباتی برای پمپ گريز از مركز با پروانه 4 پره و در 
جدول 1 مشخصات پمپ گريز از مركز نشان داده شده است.

شكل 1( شبكه بندی محاسباتی برای پمپ گريز از مركز با پروانه 4 پره

𝑃𝑃𝐷𝐷𝐾𝐾
𝐷𝐷𝑡𝑡

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖

  𝜇𝜇 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝜕𝜕𝑘𝑘

 𝜕𝜕𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖

 𝐺𝐺𝑘𝑘 𝐺𝐺𝑏𝑏 𝑝𝑝𝜀𝜀 − 𝑌𝑌𝑀𝑀  

𝑃𝑃𝐷𝐷𝜀𝜀
𝐷𝐷𝑡𝑡

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖

  𝜇𝜇 𝜇𝜇𝑡𝑡
𝜕𝜕𝜀𝜀
 𝜕𝜕𝜀𝜀𝑋𝑋𝑖𝑖

 𝐶𝐶 𝜀𝜀
𝜀𝜀
𝐾𝐾  𝐺𝐺𝑘𝑘 𝐶𝐶 𝜀𝜀𝐺𝐺𝑏𝑏 − 𝐶𝐶 𝜀𝜀𝑃𝑃 

μ𝑡𝑡 𝑃𝑃𝐶𝐶𝜇𝜇 𝐾𝐾𝜀𝜀  
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نرم افزار FLUENT از يك ميدان جريان داخلی تحت شرايط پايدار به منظور شبيه سازی 
معادالت   حل  برای   SIMPLEC الگوريتم  و  آشفته  استاندارد       مدل  كند.  می  استفاده 
RANS  بكار برده شده است. شبيه سازی پايدار بوده و چارچوب مرجع متحرك نيز برای 
محاسبه واكنش های پروانه در داخل محفظه حلزونی پمپ اعمال شده است. دقت همگرايی 

باقی مانده ها 5-10 می باشد.

 

 پروانه
 مقادیر توضیحات

 4,5,6,7,8,9,10,11,12 پره تعداد
 52˚  پره ورودی زاویه
 33˚ پره خروجی زاویه
  دایروی کمان  پره شکل
  mm 80 پروانه داخلی قطر

  mm 168 پروانه خارجی قطر

 حلزونی محفظه
  مقادیر توضیحات

 mm 80  داخلی قطر

 mm 52  حلسونی پیچ شعاع

  حلسونی نیم نوع

جدول 1: مشخصات پمپ گريز از مركزبا پروانه 4 پره

شبیه سازی عددی و پیش بینی بازده:

شرایط مرزی:

شبیه سازی و تحلیل میدان جریان داخلی:

فشار ورودی و خروجی مجموعه ای از شرايط مرزی می باشند. برای شرط مرزی ديواره، شرط 
بهبود سريع  به منظور  رفته است.  به كار  استاندارد ديواره  تابع  و  لغزش، سطح ديواره  بدون 

همگرايی و پايداری نتايج محاسبات جريان تك فازی برای جريان دائم تكرار می شود.

توزيع فشار استاتيکی:
توزيع فشار استاتيكی )Pascal( در وسط محفظه پمپ در شكل 2 نشان داده شده است.

28
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29

پروانه 5 پره

پروانه 7 پره

پروانه 9 پره

پروانه 12 پره

پروانه 4 پره

پروانه 6 پره

پروانه 8 پره

پروانه 10 پره

  شكل 2( توزيع فشار استاتيكی )Pascal( در وسط محفظه حلزونی برای پروانه های مختلف
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از شكل 2، به سادگی برای تعداد پره های متفاوت قابل مشاهده است كه  
افزايش  تا خروجی  پروانه  ورودی  از   )Pascal( استاتيكی  فشار  تدريج  به 
می يابد. فشار استاتيكی در سمت رانش ظاهراً بزرگتر از سمت مكش در 
شعاع های پروانه های مشابه می باشد. افزايش فشار استاتيكی، در خروجی 
حلزونی  هميشه در حال رشد بوده و يكپارچگی توزيع فشار استاتيكی در 

قسمت پيچی به وخامت كشيده خواهد شد.
اما  فشار استاتيكی در قسمت ديفيوزر رفته رفته بهتر می شود. پروانه هايی 
پايين در سمت  رژيم فشار  دارای  يك  متفاوت همگی  پره های  تعداد  با 
مكش ورودی پره می باشند. ناحيه فشار پايين پيوسته در حال رشد بوده 
كه نشان می دهد تعداد پره ها بر روی مشخصه های پمپ تاثيرات قابل 

توجهی دارند.
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پروانه 5 پره

پروانه 7 پره

پروانه 9 پره

پروانه 12 پره

پروانه 4 پره

پروانه 6 پره

پروانه 8 پره

پروانه 10 پره

  شكل 3( توزيع فشار كل )Pascal( در وسط محفظه حلزونی برای پروانه های مختلف

توزيع فشار كل:
توزيع فشار كل در وسط محفظه پمپ در شكل 3 به خوبی نشان داده شده است.
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در شكل 3 توزيع فشار كل )Pascal( پمپ گريز از مركز با تعداد پره های متفاوت نشان داده 
شده است. از اين شكل برای تعداد پره های متفاوت به طور واضح می توان تغييرات فشار كل 

را مشاهده نمود. با افزايش تعداد پره ها به تدريج فشار كل نيز افزايش می يابد.

شكل 5( سرعت های 
نسبی داخل  پروانه

شكل 6( بردارهای سرعت مطلق در 
نزديكی زبانه

با توجه به شكل 5، می توان تمايل به جدايش اين بردار ها را در سمت مكش لبه ی دنباله به 
خوبی مشاهده كرد. بردارهای سرعت مطلق در نزديكی گلويی برای نرخ جريانی كه بزرگتر از 
نرخ جريان اسمی می باشد نيز، در شكل 6 نشان داده شده است. در اينجا به وضوح جدايش 

بين گلويی و پروانه قابل مشاهده است.

 شكل 4( بردارهای سرعت

بردار های سرعت:

از شكل 4 جهت جريان پروانه از طرف ورودی به پره و از پره به خروجی، قابل مشاهده است .
سرعت های نسبی داخل پروانه در شكل 5 نشان داده شده است: 
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منحنی مشخصه ها:

های  موقعيت  در  استاتيكی  فشار  توزيع   )7 شكل 
مختلف )نزديك محدوده پره(

شكل 8( توزيع فشار استاتيكی در موقعيت های 
مختلف )نزديك ديواره محفظه حلزونی پمپ(

توزيع فشار استاتيكی در موقعيت های مختلف نزديك پره و محدوده ديواره 
حلزونی در شكل های 7 و 8 نشان داده شده است.

Static
Pressure
(pascal)

3.50e+05

3.00e+05

2.50e+05

2.00e+05

1.50e+05

1.00e+05

6.00e+04

0.00e+00

-6.00e+04
-0.09 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.09

3.40e+06

3.20e+06

3.00e+06

2.80e+06

2.60e+06

2.40e+06

2.20e+06

2.00e+06

1.80e+06
-0.123 -0.1 -0.075 -0.05 -0.026 0 0.025 0.05 0.076 0.1 0.123

Position(m)

Static
Pressure
(pascal)

ديواره  )نزديك  مختلف  های  موقعيت  در  استاتيكی  فشار  توزيع   :8 شكل 
محفظه حلزونی پمپ(

نزديك  مختلف  های  موقعيت  در  استاتيكی  فشار  تغييرات   7 شكل  از   
محدوده پره قابل رويت می باشد. از شكل 8  نيز تغييرات فشار استاتيكی در         
موقعيت های مختلف نزديك به محدوده ديواره حلزونی قابل مشاهده است. 
توزيع فشار كل در موقعيت های مختلف محدوده های نزديك پره و حلزونی 

در زير نشان داده شده است.

33



42

بهار و تابستان
1391

سال 28

در شكل 9 تغييرات در فشار كل برای موقعيت های مختلف نزديك محدوده پره نشان داده شده است. همچنين در شكل 10 
تغييرات فشار كل در موقعيت های نزديك محدوده ديواره حلزونی قابل مشاهده می باشد.

شكل 9( توزيع فشار كل در موقعيت های 
مختلف )نزديك محدوده پره(

شكل 10( توزيع فشار كل در موقعيت های 
مختلف )نزديك ديواره محفظه حلزونی پمپ(

-0.125 -0.1 -0.075 -0.05 -0.025 0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125
2.20e+05

2.40e+05

2.60e+05

2.80+05

3.00e+05

3.20e+05

3.40e+05

Total
Pressure
(pascal)

Position(m)

Fig.10.Total pressure ditribution at various positions (near the casing wall)

 6.00e+05

 5.00e+05

 4.00e+05

3.00e+05

2.00e+05

1.00e+05

0.00e+00

-1.00e+05

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

Position (m)

Total
Pressure
(pascal)

Fig.9. Total pressure distribution at various positions(near the blade region)
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پیش بینی الگوریتم برای هد و بازده پمپ:

نتایج و بحث:

هد و راندمان پمپ مدل با تعداد پره های متفاوت تحت شرايط طراحی در 
جدول 2 ارائه شده است.

جدول2( پيش بينی مقادير راندمان و هد در تعداد پره های مختلف

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ( 𝜂𝜂) راندمان (m) هد پره تعداد
4 29.01 73.55 
5 32.75 73.89 

6 32.98 73.63 

7 33.55 75.66 

8 34.46 74.16 

9 34.98 73.30 

10 37.76 78.16 

12 38.39 74.04 

 

𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛
𝜌𝜌𝑔𝑔  

هد پمپ گريز از مركز به صورت زير قابل محاسبه می باشد:

 )6(

پروانه،    چگالی  Pin فشار كل ورودی  كهPout فشار كل خروجی حلزونی، 
سيال و g شتاب جاذبه زمين می باشد.

راندمان كل η به صورت زير محاسبه می شود:

   

كه Pe قدرت آب و                               اتالف اصطكاك ديسك می باشد.  
ηh راندمان هيدروليكی و ηy نيز راندمان حجم است.

𝜌𝜌 

η  𝜂𝜂𝑣𝑣𝜂𝜂ℎ
Δ𝑃𝑃𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑒𝑒

 
−

 

𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑔𝑔𝑄𝑄𝐻𝐻 ∆𝑃𝑃𝑑𝑑  
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تعداد پره ها برای پروانه پمپ گريز از مركز تا 12 پره افزايش يافته است. در اين مقاله شبيه سازی عددی با 
بكارگيری تعداد مختلف پره های پروانه انجام شده است. اما اندازه پروانه، سرعت و زاويه پره، از جدول 2 و شكل 
11 قابل شناسايی می باشند. اين به سادگی مشخص است كه با افزايش تعداد پره، هد نيز افزايش پيدا می كند. 

با افزايش تعداد پره ها هميشه رشد هد و همچنين فشار استاتيكی خواهيم داشت.
اگر تعداد پره های پروانه بی نهايت باشد، فقط هد ايده آل توسط پروانه توسعه می يابد. اگر تعداد پره ها خيلی 
زياد باشند، تاثير پديده اثر جبرانی در پروانه جدی است و سرعت جريان افزايش می يابد. همچنين افزايش 
بيشتر موجب  پره های  تعداد  زيرا  باشد.  اتالف هيدروليكی می  افزايش  پره، دليل  و  بين جريان سيال  سطح 
افزايش محدوده انسداد می شود كه مفهوم آن اتالفات اصطكاكی بيشتر می باشد و مجراهای بين پره ها با عبور 

مواد زائد از ميان پروانه، بسته خواهند شد.
اگر تعداد پره ها خيلی كم باشد، اتالف پخشندگی با گسترش مجرای جريان افزايش خواهد يافت. اما در حقيقت 
اين امر عملی نمی باشد. از شكل 11 به طور واضح  قابل مشاهده است كه ترتيب متغير های راندمان بسيار 

پيچيده است.
ما می توانيم مشاهده كنيم كه در پروانه های 7 و 10 پره، راندمان بيشتر از تعداد پره های ديگر است. راندمان 
نيز در 12 پره افت می كند. بنابراين راندمان بهينه برای 10 پره نتايج بهتری را در مقايسه با پره های ديگر 

نشان می دهد.

3
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Head E�ciency

شكل 11( راندمان و هد با تعداد پره های مختلف
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Blade Number

1. با افزايش تعداد پره، حد فضای ميان پره و جريان سيال افزايش پيدا   
می كند. محدوده رژيم فشار پايين در مكش ورودی پره رشد پيوسته داشته 
و فشار استاتيكی به طور تدريجی با افزايش تعداد پره ها، بيشتر می شود.

2. يكپارچگی توزيع فشار استاتيكی در قسمت پيچ حلزونی رفته رفته بدتر 
شده ولی در قسمت ديفيوزر توزيع آن رفته رفته بهتر می شود.

نتیجه گیری:
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3. پروانه ها با تعداد پره های متفاوت، هميشه فشار پايينی در ناحيه مكش ورودی پره دارند.

4. با افزايش تعداد پره ها فشار كل در رژيم جريان پيوسته در حال رشد است.

5. هد و فشار كل پمپ گريز از مركز نيز هميشه با افزايش تعداد پره های پروانه بيشتر می شوند. 
اما تشخيص رابطه تغييرات در راندمان هيدروليكی با تنوع در تعداد پره ها كمی پيچيده است.

6. راندمان برای پروانه 10 پره نتايج مطلوب و بهينه ای در مقايسه با ديگر پره ها از خود نشان 
می دهد. بنابراين حداكثر راندمان برای پمپ های گريز از مركز مربوط به پروانه 10 پره می باشد.

مرجع:

S.Chakraborty and K.M.Pandey, 2011, Numerical Studies on 
Effects of Blade Number Variations
on Performance of Centrifugal Pumps at 4000 RPM, IACSIT 
International Journal of Engineering and Technology, Vol. 3, 
No. 4.
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مزایا، معایب و موضوعات عملیاتی )پمپاژ سرعت متغیر(

مهندس علیرضا یزدچی
کارشناس تکنولوژی

به هنگام طراحی سيستم برای استفاده از تكنولوژی سرعت متغيير، مزايايی وجود دارد كه 
تعيين مقدار آنها نسبتاً آسان می باشد. مزايايی كه برخی از آنها واضح، می باشد. برخی ديگر از 
مشكالت احتمالی می باشد كه بايد از آنها اجتناب نمود. اين فصل موضوعات علمی جامعی را 
 VSD در اختيار شما می گذارد كه به منظور رسيدن به نتيجه مطلوب در زمينه نصب موفق

كمك خواهد نمود.

1-11 مزایای واضح برای مصرف کننده:

11.1.1 صرفه جويی در انرژی 

به هنگام نصب پمپ های دورانی در اكثر موارد با نصب VSD، بين 30% تا 
50% صرفه جويی به وجود می آيد، با انتخاب تمام روشهای ممكن در زمينه 
به  است. صرف جويی هايی  راهنما مشخص شده  اين  در  كه  بهبود سيستم، 
ميزان 90% نيز حاصل شده است. زمانی كه پمپ های جابجايی مثبت مورد 
استفاده قرار می گيرد. مصرف انرژی مستقيماً به مقدار حجم پمپ شده بستگی 

پيدا می كند. و صرفه جويی ها به آسانی در قالب ارقام نشان داده می شوند.

11.1.2 كنترل فرآيند پيشرفته:

موتور  بوسيله  كه  كوچك  تغييرات  پمپ  جريان خروجی  مستقيم  انطباق  با 
سرعت متغيير سريعتر تصريح می يابد كه با اشكاالت كنترلی ديگر تا عملكرد 

فرآيند را بهبود بخشد كه اين كار، عملی نمی باشد.
وسيله  زمانيكه  می پذيرد.  انجام  فرآيند  عملكرد  بهبود  برای  تصحيح  اين 
تغيير  قابل  و  نامحدود  طور  به  عماًل  كه  می سازد  مهيا  را  تغييراتی  كنترلی، 

می باشد احتمال فشار با جريان سريع را كم می كند.

11.1.3: پايداری سيستم پيشرفته

می آيد،  به دست   VSD از  استفاده  دليل  به  كه  در سرعت  كاهش  گونه  هر 
مزايای عمده ای از كاهش سايندگی پمپ، علی الخصوص ساييدگی ياتاقان ها 
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2-11 مزایای اضافی دیگر

مابين  اضافی  زمان  می توان  پايداری،  شاخص های  بكارگيری  با  همچنين  دارد.  آببندها  و 
)تعمير( يا نقص فنی را به طور دقيق محاسبه نمود.

ياتاقانها و سطوح  توان هفتم سرعت سايندگی  با كاهش  نتيجه می گيريم كه  به طور كلی 
الستيكی كاهش می يابد، بنابراين مزايای اصلی زمانی قابل تشخيص می باشد كه پمپ به طور 

آرام راه اندازی می شود.
پس نصب VSD، مزيت بسيار مهمی در پايداری سيستم پيشرفته مطلوب را شامل می شود.
مزايای اضافی زير، مخصوصاً در مورد VFD  ها اعمال شده است بسيار معتبر می باشد. هم  

مزايای اضافی زير در مشخصات برای VFDS به كار برده می شود:
اكنون ارقام معمولی MTBF كه بوسيله توليد كنندگان به دست آمده است 
انجام  اينكه تعميرات روزانه )عادی(  به  از 20 سال می باشد. مشروط  بيشتر 

می گيرد.

برگشت مطلوب رضايتبخش سيستم

- ذخيره خوب از عامل توان جابجايی كناری در تمامی بار كاری پشتيبانی 
می كند، عليرغم )وجود( شبكه متصل به موتور سرعت ثابت، نياز به جبران 

)خسارت( عامل توان بعيد به نظر می رسد.
ممكن است در صورت مواجه يا شكست )عيب، خرابی( مسئله فرعی ديگری 

باشد.

- طراحی های )حلقه باز( Open – loop می تواند بدون سنسور سرعت كار 
كند. زمانی كه استفاده از كنترل )حلقه بسته( مواجه باشد. در اين صورت بايد 

در بكارگيری برخی از پمپ ها كنترل دقت عمل بكار گرفته شود.

- در استارت هيچ جريان )از قسمت داخلی( از شبكه موجودی وجود ندارد. 
استارت و استپ آهسته )ماليم( فشار موجود در موتور پمپ. كوپلينگ، تامين 

در شبكه را كاهش می دهد.

كمك  خطاها  كاهش  و  شناسايی  در  حفاظ  و  يافته  تركيب  -تشخيص های 
می كند.

- VFD  ها می تواند چندين نوع از پمپ های مورد استفاده قرار گرفته شده و 
حفاظت محورها را با هم تركيب و در يك مرحله انجام دهد. )بعنوان مثال، 
اضافه بار بيش از ظرفيت زير بار بردن كمبود فاز. ولتاژ بيش از حد ولتاژ و ... 
غيره( با وجود سنسورهای اضافی، پمپ در برابر راه اندازی خشك، پوسيدگی 

وجود جريان كم، و از قفل شدن و گريپاژ و غيره و محافظت می شود.

-بسيار از VFD  ها منطق كنترل را ادغام می كنند: حلقه های كنترل نسبی و 
مكمل )سازنده، تشكيل دهند( و مشتق می شود.
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سه دوره )اصطالح( كنترل كننده:

- تمام  VFD ها و اكثرVFD های پايه شامل اطالعات )ارتباط تماس( بيشمار را شامل می شود.

 PWU VFD  11.3 نقاط ضعف احتمالی -

- محرك های PWM را می توان بر اكثر موتورهای موجود در اروپا و ديگر نواحی كه از شبكه 400 ولت استفاده 
می كنند نصب نمود، هر چند اين موارد در اياالت متحده آمريكا و ديگر نقاطی كه ولتاژ شبكه بيشتر از 440 
ولت می باشد. مورد استفاده قرار نمی گيرد. موتورهايی با عايق بندی )محدوديت( تقويت شده ی از )وظيفه عمل 

معكوس كننده( مورد نياز می باشد.

- چون در بسياری از محرك های استاندارد، از يك پل )ديود( ورودی ساده استفاده می شود ممكن است برخی 
 A3.3 تعريف ها، پيچيدگی، تغيير شكل( هماهنگی نامطلوب بوجود آيد. روش های تقليلی )كاهش( در پيوست(

توضيح داد. خواهد شد.

- تغييرات زياد در شكل جعبه موجی راديويیPWM گاهی اوقات منجر به مشكالت می شود.

مناسب  الكتريكی  جداسازی  كه  شود.  الكترومغناطيسی  اختالالت  باعث  می تواند  باال  موج  افزايش  ميزان   -
)كابل های خروجی( فراهم می كند و ميزان افزايش )DU( با فيلترهای موج دار موجود در خروجی معكوس 

كننده می تواند اين مسئله را برطرف سازد. 

• سيستم های عايق بندی موتورهای قديمی به دليل تغييرات بسيار باال ممكن است كه سريعتر كيفيت خود را 
از دست بدهند. كه فيلتر موج دار می تواند اين مشكل را برطرف سازد.

در  باال  ولتاژ  باعث  همچنين  و  دنده(  )جعبه  انتقالی  خط  تأثيرات  باعث  می تواند  طويل  كابل های  جريان   •
ترمينال های موتور شود.

تخريب  باعث  خود  آن  كه  شود.  دورانی  جريان های  باعث  می تواند  بزرگتر  موتورهای  محورهای  در  ولتاژها   -
ياتاقانها می شود.

- اندازه گيری اصالح شده می تواند شامل موارد زير باشد:

 100kw وجود ياتاقانهای عايق بندی شده ) بدون محرك( در تمام موتورهای كه ميزان خروجی شان باالتر از
می باشد توصيه شده است.

• فيلترهای مدل معمولی عالوه بر اين در توان و ولتاژهای باال مورد نياز می باشد.

• معكوس كننده صدمه و خساراتی خواهد زد نيازهای دستگاههای تهويه هوا كه در صنعت الكترونيك می تواند 
به كار برده شود و مسئله مهمی  باشد:

 
• ميانگين احتمالی عمر معكوس كننده )مبدل( به طور مستقيم مرتبط با دمای داخلی آن مخصوصاً خازن باشد:

• معكوس كننده بايد در محيطی نصب گردد كه از گيربكس كنترلی موتوری كه جايگزين می كند بدون زحمت 
تر و راحت تر باشد.
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• الكترونيك ها توانايی مقاومت در محيط های مرطوب و فرساينده )خورنده( را ندارند.
• موتورهايی كه در محيط های خطرناكی می باشند. VFD بايد در محيط ايمنی نصب گردد تا 

بتواند باعث جريان در كابل طويل گردد.

11.4- موضوعات عملیاتی

11.4.1 اقدامات احتياطی عمومی

همانطور كه در بخش های قبلی توضيح داده شده است، در پمپ های روتوديناميك 
)چرخشی حركتی( تغييراتی جزيی سرعت می تواند تأثير عمده ای در پارامترهای 

مانند توان جزيی،NPSH مورد نياز و غيره داشته باشد.
به طور معمول VSDها برای كاهش سرعت به صورت جزيی مورد استفاده قرار 
افزايش  برای  بشد محرك  در دسترس  كافی  موتور  توان  اگر  هر چند  می گيرند 
سرعت بكار می رود در اين گونه موارد، تعدادی اقدامات احتياطی وجود دارند كه 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 

• صدای خروجی پمپ موتور با تغييرات سرعت، تغيير خواهد كرد. زمانيكه سرعت 
زياد باشد. سر و صدا و لرزش زيادی وجود خواهد داشت. با افزايش سرعت، مصرف 
كننده بايد از ثابت ماندن NPSH در دسترس يك سطح در يك سطح مناسب 
مطمئن باشد، تا از حفره زايی جلوگيری كند. اين مسئله بايد كنرل گردد. زيرا افت 
فشار در طول لوله مكش با افزايش جريان سرعت افزايش خواهد يافت. اين مسئله 
باعث كاهش NPSH در دسترس در پمپ خواهد شد و همين مسئله باعث ايجاد 

كاويتاسيون غير قابل پيش گيری در پمپ خواهد شد. 
مثبت  مكش  )ارتفاع   NPSH می كند.  كار  باال  سرعت  با  كه  زمانی  پمپ  زيرا 

خالص( زيادی نياز خواهد داشت.

• محدوديت های مكانيكی مختلف نيز بايد كنترل گردند. اگرچه سرعت و همچنين 
توان افزايش يابد. در اينصورت ياتاقانها، كوپلينگ های انعطاف پذير، مغناطيسی 
موتور و غير و جهت اطمينان از اينكه با بارگذاری افزايش يافته كار می كند بايد 

كنترل گردد.

• به دليل اينكه افزايش سرعت، برسيل های مكانيكی تأثير می گذارد. توليد كننده 
بايد اين مسئله را تأييد كند كه سيل های مكانيكی در ناحيه مجاز )قابل قبول( نيز 

به فعاليت خود ادامه می دهند.

• در برخی موارد كه شامل مايعات/ مواد شيميايی حساس خالص می باشند. در 
اينصورت محدود نمودن حداكثر سرعت پمپ الزامی می باشد.

• عموماً سرعت پايين برای صرفه جوئی های انرژی و هزينه های تعمير و نگهداری 
مفيد می باشد. اما اقدامات احتياطی زير بايد مورد توجه قرار گيرد.

• موارد ارتفاع استاتيكی باال، بايد دقت كرد كه پمپ در نواحی نامناسب فعاليت 
كاری نداشته باشد. همانگونه كه در شكل 4.6 نشان داده شده است. كاهش نسبتاً 
 )Shut off( بسته  فلكه  ارتفاع  به  را  عملكرد  نقطه  می تواند  سرعت  در  جزيی 
در  كند.  فعاليت  ناحيه ای  در چنين  مدت طوالنی  برای  پمپ  اگر  سازد.  نزديك 

اينصورت نتايج بهتری برای طول عمر تجهيزاتش خواهد داشت.
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فنربندی  از مجموعه  موارد  يابد.  كاهش  عمليات  از  برخی  در  پمپ  اگر سرعت   •
بيرون خواهد آمد و باعث بروز مشكالت خواهد شد.

در پمپ های  )معموالً  باالنس  پيستون  يا  باالنس  را كه شامل ديسك  اگر پمپ   •
چند طبقه ای( در اينصورت حداقل محدوده سرعت به كار گرفته می شود و چون 

سايش های غير قابل قبول، می تواند اتفاق بيافتد بكار برده می شوند.

• پمپ )رتوديناميك( پيچشی اغلب در سرعت های پايين و كم راه اندازی نمی شوند.
• سيل ها گازی شامل حداقل سرعت فرعی )محيطی( و نيازمند به ميزان جريان 

پمپ می باشند، با توليد كننده بازبينی كنند.

11.4.2= ديناميک های تشديد كننده و چرخش روتور:

11.4.2.1= تشديد كننده های ساختاری:

حالت های ُرزنانس می تواند باعث لرزش بيش از حد در سطوح متفاوتی گردد كه 
در عوض به طور بالقوه برای تجهيزات و محيط زيست مضر می باشند. مخصوصاً با 

JPD عمودی و در پمپ های چرخشی ديناميكی بزرگ.

پمپ ها: ساختار حفاظتی، پمپ ها و عمليات پمپاژ در معرض انواع مشكالت احتمالی 
لرزش ساختاری )ُرزنانس( می باشد. عمليات سرعت ثابت اغلب با اين حالت ُرزنانس 
دليل  به  )عادی(  معمولی  محرك  )هماهنگی(  هارمونيك  چون  نمی شود.  روبرو 

سرعت راه اندازی كم می باشد.
فركانس موقتی )در جريان( در پره فركانس پيستون و غيره با فركانس های طبيعی 

ساختاری همزمان ايجاد نمی شود.
در عملكردهای VSD فركانس های محرك متغيير می شود و احتمال مواجه شدن 
افزايش  زيادی  ميزان  به  متوالی  عملياتی  دامنۀ سرعت  در طول  ُرزنانس  با حالت 
می يبد. ضربات )ارتعاشات( فشار يك مكانيزم محرك معمولی می باشد. اين ضربات 

فشار ممكن است توسط ُرزنانس صوتی در داخل پمپ يا لوله جانبی تقويت
می گردد.

11.4.2.1.8 اقدامات احتياطی:

می توان  احتمالی  ُرزنانس  حالت  بينی  پيش  منظور  به  كه  دارد  وجود  تحليل های 
اقدام نمود.

• محاسبات ُرزنانس هيدروليكی ساده:
• تجزيه و تحليل فركانس موقت و عبوری.

• استفاده از آناليز عناصر معين برای بررسی و تحقيق ُرزنانس ساختاری آزمايش 
كيفيتی از ماشين فيزيكی می تواند بر آزمايش لرزش معمول ضميمه گردد و تكميل 
شود. اغلب اوقات پمپی كه برای عمليات سرعت متغير در نظر گرفته شده است را 

ميتوان تنها برای يك سرعت واحد آزمايش نمود.

11.4.2.2: ديناميک های چرخشی )روتور(:
)حساس(  باال  بسيار  سرعت  با  موتور  يا  پمپ  در  اجزای چرخشی  )خطر(  ريسك 
جانبی با عملكرد VSD افزايش می يابد. سرعت بحرانی: زمانی ايجاد می شود كه 
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محرك سرعت راه اندازی شده با يكی از فركانس های طبيعی جانبی روتور همزمان 
منطبق می شود.

لرزش روتور حاصل شده ممكن است قابل قبول يا مناسب باشد و يا بيش از حد 
باشد كه بستگی به رطوبت پيوسته جريان هوا مرتبط با حالت منطبق دارد.

عالوه بر اين حركت هارمونيك محرك القا شدۀ گشتاور ممكن است باعث حاالت 
ُرزنانس با حاالت روتوديناميك گشتاور پيچشی محوری نشود.

11.4.2.2.1 اقدامات احتياطی
آناليزهای ديناميكی پيچشی و جانبی روتور اجازه می دهد كه فركانس های طبيعی 

روتور زير بار در دامنه سرعت كاربردی محاسبه می شود.
در مدل های جانبی عموماً نوعی از جريان هوای مرطوب و قابل قبول بودن يك 
از  جدايی  و  هوا  جريان  نوع  بودن  دسترس  در  تركيب  به  بستگی  خاص  طرح 

فركانس های عادی و محرك را شامل می شود. 
مدل شناور پيچشی محور، قابل قبول بودن طرح ممكن است بوسيله آناليز پاسخ 
نيز وارد شده و مقايسه تنش ها محاسبه شده با تنش های قابل مجاز مورد تأييد 

قرار گيرد.

1- سه عمل اصالح تعديلی پايه يا تركيبی مربوطه می تواند مورد استفاده قرار گيرد 
اگر حالت ُرزنانس پيچشی وجود داشته باشد و در انواع لرزشی مربوطه بيش از 
حد باشد محدوده سرعت مشخص يا دامنه سرعت از دامنه سرعت اجرائی مستمر 
انعطاف  كار می تواند  اين  به دست می آيد. هر چند  افزار محرك  نرم  از  می تواند 

پذيری اجرايی را محدود سازد.

• كم كردن، حذف حالت ُرزنانس به وسيلۀ تغير فركانس طبيعی ساختاری يا با 
تغيير فركانس محرك می شود.

• كاهش سطوح محرك به وسيله تعادل تقويت و تنظيم و غيره و يا بوسيله تغيير 
ديفيوز و پروانه و يا شكل بندی قالب و محفظه حلزونی امكان پذير باشند.

11.4.2.3 لرزش های چرخشی )تشديد كننده( در پمپ های عمودی

پمپ های سرعت متغيير عمودی بيشتر از ماشين های افقی مناسب نمايش نواحی 
عملی از لرزش های بيش از اندازه می باشند. زيرا فركانس های طبيعی پايين آنها 
با سرعت قابل اجرا منطبق ترند. بنابراين برخی راهنمايی های خاص در اين فصل 

تهيه شده است.
اين  عموماً  طبقه  چند  پمپ های  و  كوچك  انتهايی  كوپل  با  عمودی  پمپ های 

مشكالت را نشان نمی دهند.
اكثر توليد كنندگان پمپ های عمودی بزرگ و موتورهای دارای تكنولوژی داخلی 
برای تشخيص فركانس بوجود آمد طبيعی )NRF( دارند و اين كار را بوسيله كار 

بر روی كار مهندسی روی دستگاه پمپ عمودی طراحی شده انجام خواهند داد.
برای طراحی محفظه محرك )ارتفاع و رانش()موتور(

در پمپ های عمودی روش معمولی وجود دارد. به اين ترتيب كه NRF واحد پمپ 
 r/min باالی حداكثر عملكرد  موتور شامل مرز جداگانه و مجزايی 20 درصدی 
می باشد و يا 20 درصد زير حداقل عملكرد r/min می باشند. موتور NRF برای 
انجام اين محاسبه الزم می باشد. اگر اين معيار رضايت بخش نباشد. امكان انتخاب 

پمپ با سرعت كامل و كم تفاوت باشد وجود دارد. 
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بعنوان مثال تغيير از شش قطب به چهار قطب و يا تغيير از شش قطب به هشت قطب به منظور دستيابی به 
خط غير پيچشی مورد نظر از عمليات است كارشناس مهندس در نتيجه گيری بايد از قبل به منظور تشخيص 

سرعت يكنواخت و همزمان موتور و دامنه سرعت با توليد كنندگان پمپ مشورت كند.
زمانی كه پمپ عمودی با محرك سرعت موتور محرك كار می كند. روش ديگر برای جلوگيری از كاركرد پمپ 
در NRF منطقه و ناحيه كه سرعت مشكل اساسی كنترل محرك فركانس متغيير )VFD( می باشد. ممكن 
است پمپ NRF های مختلفی در جهت X و Y داشته باشد. بنابراين ممانعت از پهنای سرعت الزامی می باشد 
همانطور كه در شكل 11.1 نشان داده شده است. اين مسئله ممكن است در عملكرد دامه ای مفيد پمپ را 
محدود سازد. در اينصورت امكان تغيير سختی ساختاری موتور پمپ برای حركت دادن منحنی خطی پيچشی 

از منطقه عملكرد مطلوب وجود داشته باشد اين روش ارجحيت دارد.
نفوذ و تأثير سختی ساختاری به NRF نيز بايد بررسی گردد.
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تصوير 11.1

نوع لرزش عالمت گزاری شده             ساختار موتور / ارتفاع تخليه

NRF از فركانس بسته با سرعت عملياتی ماكزييم 

تصوير 11.2

از 5 درصد می شود. مطلوب می باشد.  /پمپ كمتر  اجزای ساختاری محرك  انحراف كلی  باعث  ساختاری كه 
معموالً بتونی مستحكم می تواند به اين مسئله اختصاص گرديده است.

انجام  باشد معموالً دستگاه به سختی كار  NRF به حداكثر دامنه سرعت عملكرد )شكل 11.2( نزديك  اگر 
می گيرد. هر چند برای توانايی توليد كنندگان پمپ برای مجموعه ساختار دستگاه محدوديت وجود دارد تهيه 

كردن موتور عمودی كه به سختی كار می كند ممكن است امكان پذير نباشد.
هر چند با مهيا نمودن محافظ موتور در شرايط كاری نامساعد )رانش پمپ( افزايش NRF پمپ باالتر از حداكثر 

سرعت عملكرد ممكن می شود.
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NRF در فركانس بسته با سرعت حداقل عملياتی 

دستگاه  است  ممكن   )11.3 )شكل  باشد  عملكرد  دامنۀ سرعت  به حداقل  نزديك   NRF اگر 
انعطاف پذير گردد.

اين مسئله باعث می شود كه فركانس طبيعی كمتر از دامنه عملكرد گردد. در مدت زمان روشن 
و خاموش شدن دستگاه از فركانس طبيعی خود عبور خواهد كرد و احتماالً لرزش ايجاد خواهد 

شد هر چند اين لرزش به دليل مدت زمان كوتاه مخرب باشد. 

11.5 )ترکیب( یکپارچگی سیستم محرک توان

يك موتور با كنترل خود تبديل به سيستم رانش موتوری ممكن است با طرح سرعت ثابت باشد 
يا طرح سرعت متغيير. اين انتخاب، تركيب سيستم سرعت متغيير را در مد نظر قرار می گيرد.

هنگامی كه استفاده از محرك سرعت متغيير با موتور مورد نظر قرار می گيرد، بررسی می شود بايد 
دقت و توجه بسياری برای هماهنگی كردن ويژگی های الكتريكی موتور محرك به كار گرفت. در 

غير اينصورت خطر اشتباهات نابهنگام به سيستم وارد می شود. 
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تصوير 11.3

در ارزيابی بايد مجموعه پمپ و موتور و محرك به صورت يكپارچه در نظر گرفته شود. 
توليد كننده موتور معموالً قادر به ارائه جزئيات پوشش كاری  قابل قبول برای موتور مخصوص 
می باشد. شكل 1 به 10 يك منحنی معمولی را نشان می دهد اين پوشش ممكن است از حالتی به 
حالت ديگر )چهارچوب شاسی، بدنه ی پايه، شبكه قالب تغيير يابد. همچنين اين پوشش زمانی 
كه موتور در ناحيه پر خطر استفاده می شود بسيار مهم است. هيچ قوانين قطعی كه بتوان برای 
تمام موتورا بكار بست وجود ندارد. به طور كلی عدم يا كمی  سرعتی با پمپ های روتوديناميك 
در  ما  همه  نمودارهای  در  دستورالعمل های  كه  شود  يادآوری  بايد  همچنين  است.  نياز  مورد 
زياد می باشد،  كاماًل  موتور  ثابت  زمان حرارتی  آنجايی كه  از  و  كار می رود  به  پيوسته  عمليات 

توانايی گشتاور كامل متناوباً برای راه اندازی و شتاب موجود فراهم خواهد بود.
سطح گشتاور مستقيماً با جريان در حال عبور مرتبط می باشد به همين دليل تحت تأثير معكوس 

كننده كنترل می گردد.
با اعمال با نيروی بار اينرسی زياد همانند يك پمپ با چرخ لنگر VFD قادر به كنترل جريان راه 
اندازی می باشد و به گشتاور شتاب دهنده اين امكان را می دهد متحمل زمان طوالنی تری برای 
استارت مستقيم پمپ شود. پمپهای جابجايی مثبت با ويژگيهای گشتاور ثابت احتمال بررسی 
ويژه ای عمليات سرعت كاهش يافته كرده به عالوه سطوح گشتاور كوپل راه اندازی مورد نياز 

مخصوصاً در پمپهای پروژه ای محفظه ای الزم به بررسی می باشد. 
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11.5.1 موتورهای عملياتی با سرعت پايه ای باال 

سرعت اوليه باال همان لحظه اول در برخی موارد راه اندازی يك موتور جدايی از 
فركانس اوليه ممكن است الزم باشد، اگر نتايج كار، همانگونه كه در مثال زير گفته 

شده به دقت بررسی گردد.
اگر يك پمپ جابجايی مثبت به 200nm گشتاور برای جدايش 100nm گشتاور 
در دامنه عمليات، سرعت پمپ از 500r/min تا 3000r/min نياز داشته باشد 
بدين معنا به عبارت ديگر 31 كيلووات توان جذب شده در حداكثر سرعت امكان 

وجود دارد. نمونه گفته شده در باال در شكل 11.4 نشان داده شده است.
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تصوير 11.4: منحنی های ظرفيتی بار موتور

يك موتور معمولی 37 كيلو وات، 400 وات دو قطبی 50 هرتز خارج از قابليت 
حرارتی خود زير 1500r/min كار خواهد كرد. بنابراين يك موتور به طور معمول 

45 كيلو وات انتخاب خواهد شد.
اين كار كم هزينه تر از نصب كردن پروانه سرعت ثابت تا 37 كيلو وات  اساساً 
می باشد موتور 45 كيلو وات هنگام ارسال 100nm در 3000 دور دقيقه  آمپر  
62را به اطراف می كشد، اما برای رسيدن به 200nm در جدايش نياز به 120 
)آمپر( دارد راه ديگر عبارت است از استفاده از موتور چهار قطبی 137 كيلوواتی با 
سرعت همزمان معمول با 1500 دور در دقيقه كه توانايی كار 37  كيلو وات 500 

هرتز 4000 وات ارسال 240nm و 70 آمپر می باشد.
با   100nm ارسال  با 400، 100 هرتز )3000دور/ دقيقه(  اين موتور همچنين 

3000r 55 آمپر كار می كند.
جريانی در حدود 65 آمپر بر سر افزايش 200nm در جدايش مورد نياز است. 

راه حل دو  برای  نياز  مورد  معنا می باشد كه جريان معكوس كننده  اين  به  اين 
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قطبی يا دو برابر جريان مورد نياز برای چهار قطبی است. بنابراين معكوس كننده كوچكتر و ارزانتر 
می تواند با موتور چهار قطبی مورد استفاده قرار گيرد. اين مسئله باعث می گردد تا محرك با سرعت 
پايين مورد استفاده قرار گيرد. در حالی كه به طور ايمن و رضايت بخش موتور پمپ را در طول دوره 
ی كاری مطلوب خود را كنترل می كند. به هنگام بررسی چنين راه حل هايی نكاتی وجود دارد كه 

بايد به آنها دقت نمود كه صدا به همراه سرعت افزايش خواهد يافت.
عمر ياتاقانها يا فواصل گريس كاری كردن كاهش می يابد و يا ممكن است ياتاقانهای استفاده شده و 

نصب شده مورد نياز الزم شود.
در موارد  حاد سرعت باال ممكن است فراتر از حداكثر سرعت نسبی موتور باشد. يا در طول دامنه 
كاری، سرعت بحرانی اتفاق بيافتد. نكته ديگری كه به هنگام استفاده از موتور با سرعت پايه كم برای 
ارسال گشتاور راه اندازی باال بايد مورد استفاده توجه قرار گيرد. اين كه گشتاور مورد نياز در سرعت 
كامل می تواند توسط موتور آماده به كار رود. زيرا نه تنها گشتاور ارزيابی شده به همراه فركانس به 

طور معكوس كاهش می يابد. كه هر دوی آنها می تواند پارامترهای محدود كننده باشد.

11.6 موتورهای اولیه کم دور 

11.7. طراحی موتور 

كاربردهايی عملياتی دو قطبی كه نيازمند عمليات با موتورهای دورپايه ای نسبتاً كم 
تعداد محدودی از تركيبات شكاف دار بين راه اندازی استارتر و روتور می تواند منجر 

به حالت چرخش پيچشی و سرعت بسيار باالی از خط امواج كوتاهی مربوط گردد.
بسياری از توليد كنندگان موتور سيم پيچ هايی محسوس را برای استفاده در موتورهای 
اين  از  تا  يافته پيشنهاد می كنند  نامی كاهش  با فركانس  با چهار قطبی  شش قطبی 

اتفاق جلوگيری نمايند.
در كشورهای اروپايی كه الكتريسته شبكه تغذيه آنها 400 وات می باشد نياز به ارسال 
خروجی كامل، به عنوان مثال 600 دور بر دقيقه ايجاد می شود كه اين نياز از طريق 
طراحی موتور 10 قطبی كه در 400 وات 500 هرتز چرخش و يا با موتر 6 قطبی 

برطرف می گردد.
wye(  star 690/Delta (چرخش  وات  موتورها 400  از  بسياری  همچنين چون 
اتصال  از طريق  برای طرح شش قطبی  اول  دارند. مهيا نمودن فشار )كامل جريان( 

موتور در حالت ستاره و تغذيه آن با 400 وات و 29 هرتز پايه امكان پذير می باشد.

موتورها را نسبت به ويژگی های متفاوت گشتاور راه اندازی جريان راه اندازی لغزش 
طراحی نمود. موتورهای استاندارد طراحی شده استاندارد IEC برای N.H و N.Y و 
H.Y اختصاص يافته اند. در حالی كه موتورهای اختصاص يافته NEMA ، حروف 

A.B.C.D را با خود همراه دارند. )شامل حروف تركيبی می باشند.(
توجه داشته باشيد كه مشخصات به طور كاماًل هماهنگ سازگاريندارند كه برای راحتی 

كار 1.11 تركيب شده اند.
تناسب  بهترين   A يا   NY طرح  ولتاژ  منبع   P.W.R كننده  معكوس  عمليات  برای 

می باشند درحالی كه طرح N يابی معموالً كار رضايت بخشی خواهد داشت.
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در مواردی ديگر بايد با توليد كننده مشورت كنيم. 
نيازهای خاص  از  تعدادی  برای  كننده طراحی شده  معكوس  تغذيه شده  موتورهای  مخصوصاً 
پيشنهاد می شود. همانند عمليات سرعت باال كه سرعت پايه ممكن است از 3000 دور بر دقيقه 
به 4000 دور يا 5000 دور بر دقيقه افزايش يابد. هر چند طرحهای خاصی از موتور های تغذيه 
شده ی معكوس كننده به طور وسيع در توان باال استفاده می شود. و معموالً دارای اسم خاصی و 

صفحات نسبتی طراحی شده كه مختص دامنه ی كار مجاز است می باشد. 

Table 11.1: Motor designs
DESIGN to IEC

DESIGN to NEMA
FEATURE
Starting Torque

Peak Torque T (max)

Starting Current

Slip at full load

Used for

Medium Medium

Medium

Medium

Medium

High

High High

High

High

Fast starting Standaed Heavy loads

supply
networks

and reversing
drives

NY HY

A B C D

HN

or weak

Low

Low

Low

High

High inertia

Normal Normal

تصوير 11.1
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نشريه فني آموزشي شركت صنايع پمپيران



بانکی                                       حواله  نقدی/  فیش  طی  ذیل  مشروحه  کتابهای  دریافت  جهت   ...................................................................... اینجانب 
شماره .......................................... مبلغ .......................................... ریال را به حساب جام 6905926/05 بانک ملت شعبه تبریز 
)کد 1342/5( در وجه شرکت پمپیران واریز نموده ام و ضمن ارسال اصل فیش تقاضای دریافت ........................... 

نسخه کتاب پمپهای گریز از مرکز و پمپاژ و ............................ نسخه کتاب »ضربت قوچی آب« را دارم.
خواهشمندم این کتابها را به نشانی: استان .......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. شهر 
کد پستی ................................................................................... ارسال فرمائید.

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

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

آدرس نشریه: تبریز، قراملک، صندوق پستی 135- 51845 ، کد پستی 5193613111
شرکت صنایع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشریه پمپ، فاکس مهندسی: 2888353

فرم تقاضای خرید کتاب
شرکت صنایع پمپیران

»سهامی خاص«

فرم اشتراک
نشریه پمپ

■ مشخصات مشترک: 
 فردی  سازمان/ اداره  جدید  تمدیدی  

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

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

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

بانکی                                                              حواله  نقدی/  فیش  طی  پمپ  نشریه  دریافت  جهت  اینجانب 
شماره .............................................................. مبلغ ....................................................... ریال را به حساب جام 
6905926/05 بانک ملت شعبه تبریز )کد 1342/5( در وجه شرکت پمپیران واریز نمودم و 

ضمن ارسال اصل فیش مایل به دریافت 
 شماره های قبلی )لطفا مشخص نمایید(.......................................................................

 یک جلد ویژه نامه
 4 شماره بعدی، جمعا به تعداد .................................. جلد می باشم.

تاریخ                   امضاء
■ آدرس نشریه:

تبریز، قراملک، صندوق پستی 135- 51845 ، کد پستی 5193613111
شرکت صنایع پمپیران، امور مهندسی، واحد نشریه پمپ، فاکس مهندسی: 2888353

توجه:
ـ بهاء هر جلد نشریه پمپ 12000 

ریال می باشد.
ـ آیا مایل به اشتراک هستید؟ 

  بلی     خیر  
شماره   4 )برای  اشتراک  هزینه  ـ 

بعدی( 48000 ریال می باشد.
ـ جهت تمدید ارسال نشریه حتما 
قبال  )که  را  خود  اشتراک  شماره 
ذکر  شده(  اعالم  نشریه  طرف  از 

نمائید.

شماره اشتراک 
......................................
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یادداشت



42

بهار و تابستان
1391

سال 28

یادداشت




