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◄ اين●نوع●موتورهای●ضد●انفجار●برای●محيط●های●بسته●طراحی●می●شوند●
در● جرقه● بروز● از● بايد● كه● است● اين● موتورها● اين● برای● اساسی● مالحظات●
محيطی●كه●می●تواند●حاوی●بخارات●و●گازهای●قابل●اشتعال●باشد●خودداری●
كند.●موتورهای●ضد●انفجاری●برای●محيط●های●بسته●،●سنگين●و●پر●حجم●
طراحی●شده●است●.●آنها●به●گونه●ای●طراحی●شده●اند●كه●در●حد●توانايی●موتور●
در●برابر●خوردگی●و●محدوده●درجه●حرارت●و●گرم●شدن●بيش●از●اندازه●مقاوم●
می●باشد●.●سازندگان●اتصاالت●فلنج●ها●آنها●را●به●گونه●ای●می●سازند●كه●در●برابر●
نفوذ●شعله●مقاوم●)flame●tight(,●باشد.●و●محفظه●ای●باريكی●داشته●باشند●
كه●به●هنگام●وقوع●انفجار●داخلی●گازهای●داغ●حاصل●از●انفجار●رها●شده●و●
امكان●سرد●شدن●پيدا●كنند●و●به●اندازه●ای●سرد●شوند●كه●باعث●انفجار●مجدد●

نشوند●.

◄مهندس عیسی آزادوار
سرپرست طراحی الکتریکی

● موتورهای ضد انفجاری
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دسته بندی موتورهای ضد انفجار برای محیط های پر خطر 

موتورهای●ضد●انفجاری●اساساً●در●دسته●بندی●موتورهای●محصور●)●سربسته●(●قرار●می●گيرند●
كه●بر●پايه●حفاظت●در●برابر●شرايط●محيط●و●نيز●سرد●شدن●ساخته●شده●اند●.●

●NEMA●بطوركلی●موتورهای●محصور●كه●توسط●موسسه●ملی●سازندگان●تجهيزات●برقی
●International● Electrotechnical الكتروتكنيكال● المللی● بين● كميته● نيز● و●
)Commission)IEC●كه●استانداردی●اروپايی●است●طراحی●شده●اند●در●دو●گروه●كلی●

قرار●می●گيرند:

Open●enclosures●●1-●موتور●با●پوسته●باز
●Enclosures ally enclosed ●2-●موتور●با●پوسته●كاماًل●محصور●شده

نوع●:●پوسته●باز●آن●دارای●دريچه●هايی●است●كه●امكان●تهويه●هوا●در●اطراف●سيم●پيچ●های●
موتور●را●می●دهد●.●كه●چهار●نوع●از●اين●موتور●های●پوسته●باز●وجود●دارند

مقاوم●در●برابر●قطره●●●
مقاوم●در●برابر●پاشش●●●
محافظت●شده●●●
مقاوم●در●برابر●شرايط●آب●و●هوايی●●●

استفاده●از●موتورهايی●كه●در●پوسته●آنها●باز●است●)enclosures open (●برای●مكانهای●
پرخطر●مناسب●نيست●برای●اين●كار●بايد●از●موتورهايی●كه●بطور●كامل●در●پوسته●محصور●
شده●اند●)Totally●enclosed●enclosures(●استفاده●شود●.●موتورهای●كاماًل●محصور●
از●جريان●هوا●از●داخل●به●بيرون●موتور●جلوگيری●می●كنند●اما●آنها●گازها●را●كاماًل●نشت●

بندی●نمی●كنند.
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●چهار●نوع●●موتور●كاماًل●محصور●وجود●دارد●كه●عبارتند●از●:

1● موتورهای●كاماًل●محصور●بدون●تهويه●هوا●.
2● موتورهای●كاماًل●محصور●با●پروانه●خنك●كننده●●●●●●●●●●●●●.
3● موتور●كاماًل●محصور●با●هوای●بيش●از●اندازه●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.
4● موتورهای●ضد●انفجاری●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.

●●موتورهای●ضد●انفجاری●برای●محيط●های●پرخطر●توسط●آزمايشگاههای●
بيمه●●و●نيز●نظام●نامه●ملی●برق●●و●نيز●OSHA●بشرح●زير●تعريف●شده●است●.

-كالس●I●:●گازها●بخارات●و●مايعات●
گروه●A●:●استيلن●●
گروه●B●:●هيدورژن●و●نظائر●آن●●
گروه●C●:●اتر●و●نظائر●آن●●
گروه●D●:●هيدروكربنها●؛●سوختها●و●,●حاللها●و●نظائر●آن●●●

-كالس●II●:●گردو●غبارها●
گروه●E●:●غبار●فلزات●)●هادی●و●منفجر●كننده●(●●●
گروه●F●:●غبار●كربن●)●كه●برخی●از●آنها●هادی●بوده●و●همه●آنها●قابل●انفجارند●(●●●
غبارات●●● يا● احتراق● قابل● های● پالستيك● ●, حبوبات● ●, نشاسته● ●, آرد● ●: ●G گروه●

شيميايی●)●قابل●انفجار(
-كالس●III●:●الياف●

منسوجات●؛●مصنوعاتی●چوبی●و●نظائر●آن●)●كه●بسادگی●قابل●اشتعال●هستند●اما●
تمايلی●به●انفجار●ندارند●(●

دسته●بندی●1●:●مقادير●قابل●اشتعال●غباركه●بطور●معمول●وجود●دارند●و●يا●ممكن●است●
بصورت●معلق●وجود●داشته●باشند●و●يا●غبارهای●هادی●كه●وجود●دارند●.●)خطرناك●و●

انفجاری●معمول●(●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
:●گردوخاكی●كه●بطور●معمول●در●هوا●وجود●ندارند●ولی●بطور●غير● دسته●بندی●2●

مترقبه●ممكن●است●در●يك●انفجار●ايجاد●شود.

موتورهای●ضد●انفجار●بسته●به●محيط●های●كه●هستند●:●به●رده●؛●گروه●و●دسته●تقسيم●
مـــی●شــــونــد●)●مثاًل●كالس●I●●دستـه●بندی●1●و●يا●كالس●I●دستـــــه●بندی●2●
(( Class I Division 1, Class I Division 2, etc.)●و●نــــظايـــــــــــر●آن
تفاوت●در●كالس●آنها●بستگی●به●محدوديت●درجه●حرارت●و●برای●روشهای●محافظت●در●

برابر●مواد●از●گروه●)groups●(●استفاده●می●شود●.
NEC●هريك●از●Classهای●باال●را●بر●حسب●احتمال●آتش●سوزی●به●دو●بخش●تقسيم●

می●كند●كه●هر●كدام●را●يك●Division●می●نامند.
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تعريف●هر●بخش●به●اختصار●چنين●است●:

ClassI Divisional1 :●شامل●فضاهايی●است●كه●در●شرايط●عادی●بهره●برداری●
از●تجهيزات●گازها●يا●بخارات●قابل●اشتعال●در●فضا●پراكنده●شوند.

از● عاری● عادی● شرايط● در● كه● است● فضاهايی● شامل● ●:  ClassI Divisional2
گازها●و●بخارات●آتشزا●بوده●ولی●در●حالت●غير●عادی●به●دليل●از●كارافتادگی●و●خرابی●
تجهيزات●گازها●به●فضای●كار●وارد●شده●و●منطقه●خطرساز●می●شود●.●فضاهای●مجاور●

را●Divisional●می●گويند.

:)IEC( استاندارد بین الملی)ب
شامل● فقط● می●رود● بكار● جهان● كشورهای● بيشتر● و● اروپا● در● كه● ●IEC استاندارد●
●Class1●داشته وجود● اشتعال● قابل● بخارات● و● گازها● آنها● در● كه● است● فضاهايی●
استاندارد●NEC●را●شامل●می●شود●و●در●صنايع●شيميايی●و●هيدروكربنی●كاربرد●دارد.
دراين●استاندارد●فضاها●بر●حسب●ميزان●گازهای●قابل●اشتعال●به●سه●Zone●يا●منطقه●

تقسيم●بندی●●●●●می●شوند●كه●عبارتند●از●:

Zone 0●:●فضاهايی●است●كه●در●آن●گاز●و●هوای●قابل●اشتعال●موجود●بوده●و●برای●
اين●فضا●در● از●1000●ساعت●در●سال(● مدت●طوالنی●وجود●خواهد●داشت●)بيش●
استاندارد●آمريكايی●Divisional1●محسوب●می●شود.●الزم●به●يادآوری●●است●كه●
معموال●در●Zone0●هيچ●الكتروموتور●ضد●انفجار●يا●تجهيزات●برقی●نصب●نمی●گردد.
Zone 1 :●فضاهايی●است●كه●در●آن●مخلوط●گاز●و●هوا●به●ميزان●قابل●اشتعال●در●
شرايط●عادی●بهره●برداری●به●طور●متناوب●وجود●دارد●)بين●10●تا●1000●ساعت●در●

سال(●.●اين●فضاها●نيز●در●Divisional1●قرار●می●گيرند.

Zone 2 :●فضاهايی●است●كه●در●شرايط●عادی●بهره●برداری●مخلوط●گاز●و●هوا●به●
ميزان●قابل●اشتعال●وجود●نداشته●و●يا●●در●صورت●وجود●برای●مدت●كوتاهی●تداوم●
خواهد●داشت●)بين●1●تا●10●ساعت●در●سال(.●اين●فضاها●در●Divisional2●قرار●

می●گيرند.
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 NEC روش کد بندی براساس استاندارد آمریکایی

در●اين●روش●به●ترتيب●Class●،منطقه●)Zone(●،●عالمت●ضد●انفجار●)Ex(●و●نوع●حفاظت●سيستم●
تعيين●وگروه●بندی●دستگاه●و●درج●زير●گروه●گازی●حداكثر●درجه●حرارت●مجاز●سيستم●و●در●انتها●
از● به●عنوان●مثال:●Class 1 Zone1 ExD IIC T6 IP66●نمونه●●ای● شماره●IP●آورده●می●شود.●

استاندارد●آمريكايی●است●.

IEC روش کد بندی بر اساس استاندارد اروپایی

ابتدا●در●اين●روش●عالمت●ضد●انفجار●)Ex(●و●سپس●به●ترتيب●نوع●حفاظت●موتور●گروه●بندی●گازی●
دستگاه●)I,II(●و●تقسيم●بندی●آن●حداكثر●درجه●حرارت●مجاز●سيستم●و●در●انتها●شماره●IP●آورده●

می●شود.●به●عنوان●مثال●:
IP55●Exd●II●C●T4●نمونه●ای●از●استاندارد●اروپايی●است.

يادآوری:●در●هر●دو●روش●پس●از●نوشتن●كدها●يا●قبل●از●آن●مشخصات●كامل●الكتروموتور●از●قبيل●:●
قدرت"ولتاژ"آمپر"مدل"سازنده"سال●ساخت●و●...●روی●پالك●قيد●می●گردد.

به●صورت●كلی●●مطابق●استاندارد●IIM●اروپا كد●الكتروموتورهای●ضد●انفجار●از●4●بخش●زيرتشكيل●●●
می●گردد:

توجه●1●:●عبارت●EEx●مشخص●كننده●الكتروموتورهای●قابل●استفاده●در●مناطق●خطرناك●انفجاری●
بوده●و●نشان●دهنده●ضد●انفجار●بودن●الكتروموتور●است.

توجه●2●:●حروف●نشان●دهنده●نوع●حفاظت●موتور●كه●به●شرح●زير●است●درست●بعداز●EEx●نوشته●
می●●شود:

به●خارج● وجه● هيچ● به● گيرد● احتراقی●صورت● يا● اگر●جرقه● موتورهای●ضدانفجار● اين● در● ●: ●EExd
الكتروموتور●انتشار●نيافته●و●باعث●احتراق●در●محيط●نمی●گردد.●اين●موتورها●دارای●پوشش●و●پوسته●
ضخيمی●بوده●و●وزن●آنها●بيشتر●از●مدل●های●ضدانفجار●مشابه●ديگر●است.محدوده●كاری●اين●موتورها●

در●Zone1●و●محيط●های●انفجاری●خطرناك●می●باشد.
EExde●:●نشان●دهنده●اين●است●كه●عالوه●بر●الكتروموتور●ترمينال●آن●ضد●انفجار●بوده●و●از●امنيت●

باالتری●برخوردار●است.
EExp●:●●دراين●الكتروموتورهای●ضدانفجار●محيط●داخلی●الكتروموتور●توسط●هوا●يا●يك●گاز●بی●اثر●
تحت●فشار●قرارگرفته●و●بدين●ترتيب●اتمسفر●خارجی●جدا●می●شود●و●احتمال●بروز●انفجار●در●محيط●
بيرونی●كاهش●يافته●يا●از●آن●جلوگيری●می●شود.اين●موتورها●را●ميتوان●در●حوزه●كاری●1●مورد●استفاده●

قرار●داد.
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EExn●:●به●اين●موتورها●ضدجرقه●نيز●می●گويند●و●در●ساخت●آنها●تمهيداتی●در●نظر●گرفته●
شده●تا●درهنگام●كار●در●شرايط●عادی●و●غيرعادی●هيچگونه●جرقه●ای●)كه●باعث●احتراق●
اتمسفر●انفجاری●محيط●گردد(●ايجاد●نشود.●درجه●انفجاری●EExn●پايين●تر●از●EExd●بوده●
و●در●حالی●كه●در●حوزه●2●محيط●های●انفجاری●●كاربر●دارد●در●حوزه●1●استفاده●نمی●گردد.
EExe●:●مشابه●موتورهای●EExn●بوده●كه●تمهيدات●سختگيرانه●تری●برای●بهبود●در●شرايط●
كاری●آنها●انجام●گرفته●است.●اين●موتورها●نيز●كه●در●حوزه●2●كاربرد●دارند●در●شرايط●خاص●

در●حوزه●1●نيز●استفاده●می●شوند.

نکته●:●به●طور●كلی●الکتروموتورهای●ضدانفجار●از●نظر●امنيت●به●ترتيب●عبارتند●از●:

EEx de >EEx d > EEx p >EEx e >EEx n

اگر●دستگاه●شامل●تركيبی●از●انواع●حفاظت●باشد●به●جای●استفاده●از●يك●حرف●بعد●از●عبارت●
EEx●از●چند●حرف●استفاده●می●شود●كه●نشان●دهنده●حفاظت●های●مختلف●الكتروموتور●
است.●جدول●زير●برای●سهولت●در●استفاده●از●انواع●كالس●حفاظتی●الكتروموتورهای●ضد●

انفجار●در●حوزه●های●كاربرد●آورده●شده●است.

●

●نکته●:●الکتروموتورهای●ضد●انفجار●بسته●به●قابليت●استفاده●در●مناطق●خطرناک●
به●دو●گروه●تقسيم●می●شوند:

الف(●گروه●I●:●موتورهايی●هستند●كه●در●معادن●و●در●محيط●هايی●كه●غبار●ذغال●سنگ●و●
ديگر●غبارهای●قابل●اشتعال●در●آن●وجود●دارد●استفاده●می●گردند.

ب(●گروه●II●:●موتورهايی●هستند●كه●در●مناطق●هيدروكربنی●و●فضاهايی●كه●گازهای●قابل●
اشتعال●در●آن●وجود●دارد●به●كارمی●روند.●اين●گروه●شامل●3●زير●مجموعه●مطابق●با●جدول●

زير●می●باشند.
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توجه●:●نوع●IIC●آن●دارای●باالترين●حفاظ●ايمنی●است.
●

نكته●:●از●آنجايی●كه●تماس●گازها●و●بخارهايی●با●قابليت●بالقوه●انفجار●با●يك●سطح●
داغ●هم●می●توانند●باعث●انفجار●الكتروموتور●گردند●الزم●است●كه●حداكثر●دمای●سطح●
داخلی●و●خارجی●موتورهای●ضدانفجار●نيز●تحت●كنترل●قرار●گرفته●و●دقت●شود●كه●
دمای●سطح●با●حفظ●يك●فاصله●ايمنی●از●ميزان●دمای●احتراق●گازهای●موجود●در●

محيط●بيشتر●نگردد.
توجه●:●●استاندارد●توصيه●می●كند●كه●دمای●الكتروموتور●بايد●20%●كمتر●از●دمای●
احتراق●مخلوط●گازی●قابل●انفجار●در●محيط●نصب●باشد.●اين●درجه●بندی●را●با●حرف●
T●نمايش●داده●و●برحسب●نوع●استاندارد●از●T1-T6●تقسيم●بندی●می●نمايند.●جدول●
باالی●صفحه●درجه●حرارت●سطح●الكتروموتور●بر●حسب●استاندارد●های●مختلف●و●

طبقه●بندی●T1-T6 را نشان می دهد.

كليه● حرارت● درجه● حداكثر● ●T4 حرارتی● درجه● با● الكتروموتوری● در● مثال● برای●
قسمت●های●موتور●از●135●درجه●سانتی●گراد●تجاوز●نمی●كند.

يادآوری●:●كالس●حرارتی●الكتروموتور●و●حداكثر●دمای●سطح●دو●پارامتر●كامال●متفاوت●
بوده●و●نبايد●با●هم●اشتباه●گرفته●شوند.
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ساختارهای موتورهای ضد انفجاری 
موتورهای●ضد●انفجاری●با●قطعاتی●و●موادی●ساخته●می●شوند●كه●توانايی●مقاومت●در●برابر●مناطق●

مخاطره●آميز●را●داشته●باشد●اين●شرايط●شامل●:
●F 1-●عايق●های●كالس

2-●محورها●و●زنجيرهای●مسی●ضد●جرقه●
3-●كاندويت●ها●و●جعبه●های●به●ابعاد●بزرگ●.●

4-●فن●های●خنك●كننده●مقاوم●در●برابر●خوردگی●و●نيز●ضد●جرقه●
5-●درپوش●های●فن●و●صفحات●انتهايی●از●چدن●●
6-●تخليه●و●تنفس●ها●از●جنس●فوالد●ضد●زنگ●

7-●استفاده●از●بلبرينگ●های●نشت●بندی●شده●و●ضد●اصطكاك●با●پوشش●دوگانه●و●بزرگتر●از●اندازه●با●
گريس●های●حرارت●باال●و●اليه●های●فوالد●ضد●زنگ●با●تلفات●كم●برای●كارايی●بيشتر●

8-●باالنس●دقيق●ديناميك●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
9-●آرميچرهايی●كه●با●الك●های●پلی●استر●در●درجه●حرارت●باال●اشباع●شده●اند●

10-●باالنس●ديناميكی●برای●كاهش●لرزش●
11-●عايق●های●سيم●پيچ●كالس●F●●نسبت●به●ساير●كالس●عايق●ها●بيشترين●محافظت●را●در●برابر●درجه●

حرارت●دارا●می●باشند●.
12- عايق های كالس( Class H polyester H(كه با الك پلی استر پوشش داده شده اند و در 

آميچر●موتور●مورد●استفاده●هستند●نيز●بيشترين●حفاظت●در●برابر●درجه●حرات●را●ارائه●می●دهند●.●
13-●ورقه●های●انتهايی●موتور●از●جنس●چدن●هستند●تا●ضمن●استحكام●خوبی●بتوانند●فشار●باالی●ناشی●

از●انفجاررا●تحمل●كرده●و●در●برابر●خوردگی●هم●مقاوم●باشند●.●
14-همه●بخش●ها●ماشينكاری●شده●اند●تا●درزهای●آنها●خيلی●كم●باشد●و●مانع●از●خروج●گازهای●ناشی●
از●انفجار●به●بيرون●بشوند●تا●زمانيكه●موتور●به●اندازه●كافی●سرد●شود●و●امكان●مشتعل●كردن●اتمسفر●

محيط●را●نداشته●باشد●.●
●)Non-sparking brass shaft slingers )15- نگهدارنده های برنجی و ضد جرقه محور موتور

اين●امكان●را●می●دهند●كه●نشت●بندی●محور●بخوبی●صورت●گيرد.
16-●جعبه●اتصاالت●و●لوله●های●هدايت●كننده●كابل●برق●)conduit/connection boxes●(●بايد●
به●آن●اندازه●بزرگ●انتخاب●شوند●تا●بتوانند●سيم●ها●و●كابلهای●متصل●به●موتور●را●در●خود●جای●دهند●
همانگونه●كه●قباًل●يادآوری●شد●اين●لوله●ها●بايد●از●جنس●چدن●ساخته●شوند●تا●ضمن●اينكه●استحكام●

بيشتری●دارند●در●برابر●خوردگی●هم●مقاوم●باشند.
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منابع:

استاندارد●ملی●نفت●ايران
●●IEC60079●استاندارد
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◄مهندس یونس بوداق
سرپرست متالورژی

"راهنمای عملی برای تولید 	•
و استفاده از فوالد های ضد 

زنگ دوپلکس"                                           

خواص مکانیکی:
دوپلكس● فوالدهای●ضدزنگ● ●)1( در●جدول● می●باشند.● استثنايی● خواص● دارای● دوپلكس● فوالدهای●ضدزنگ●
استاندارد●ارايه●شده●اند.●تنش●تسليم●در●دمای●اتاق●اين●فوالدها●در●وضعيت●آنيل●انحاللی●بيش●از●دو●برابر●مقادير●
مربوط●به●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی●استاندارد●فاقد●نيتروژن●می●باشند.●اين●ويژگی●باعث●می●شود●كه●مهندسين●
طراح●در●برخی●كاربردها،●ضخامت●ها●را●كاهش●دهند.●در●شكل●شماره●1●تنش●تسليم●چندين●نمونه●فوالد●ضدزنگ●
دوپلكس●در●دماهای●بين●دمای●اتاق●و●C°300●با●فوالد●ضدزنگ●316L●مقايسه●گرديده●است.●به●دليل●خطر●ترد●
شدن●فاز●فريت●در●دمای●C°475●●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●نبايد●در●دماهای●باالی●دمای●مجاز●ارايه●شده●به●
وسيله●استاندارد●طراحی●●سازه●های●تحت●فشار●به●مدت●طوالنی●به●كار●برده●شوند●)جدول●2●را●مالحظه●فرماييد(.
خواص●مكانيكی●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●كار●شده●بسيار●غيرمتقارن●می●باشد●و●در●جهت●های●مختلف●متفاوت●
می●باشند.●اين●عدم●تقارن●در●خواص●به●دليل●دانه●بندی●كشيده●شده●و●بافت●كريستالوگرافی●ناشی●از●نورد●گرم●يا●
سرد●ايجاد●شده●است●)شكل●2●را●مالحظه●فرماييد(.●در●حالی●كه●انجماد●ساختاری●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●

اساسا●متقارن●می●باشد.●اين●فوالد●ها●تحت●نورد●يا●فورج●و●متعاقبا●مورد●عمليات●حرارتی●قرار●می●گيرند.

شكل●)1(:●مقايسه●بين●تنش●های●تسليم●چندين●نمونه●فوالد●ضدزنگ●دوپلكس●با●فوالد●آستنيتی●316L●●مابين●
●300°C●دمای●اتاق●و●دمای

"قسمت●چهارم"
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فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●با●وجود●استحكام●باال●از●داكتليته●و●چگرمگی●مناسبی●
فريتی،● ضدزنگ● فوالدهای● يا● كربنی● فوالدهای● با● مقايسه● در● هستند.● برخوردار●
فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●دارای●منحنی●تبديل●نرمی●به●تردی●با●شيب●ماليم●
پايين● دماهای● تا● را●حتی● دوپلكس●چگرمگی●خود● فوالدهای●ضدزنگ● می●باشند.●
حفظ●می●كنند.●برای●مثال●تاد●دمای●C°40-.●با●اين●وجود●ضربه●پذيری●و●چگرمگی●
فوالدهای●دوپلكس●به●طور●كلی●از●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی●پايين●تر●می●باشند.

آيين●نامه● در● دوپلكس● فوالد●ضدزنگ● برای● مجاز● دماهای● بااليی● )2(●حد● جدول●
طراحی●شيرهای●تحت●فشار

فوالدهای●ضدزنگ● ميكروسكوپی● ساختار● در● تغييرشكل●يافته● دانه●های● شكل)2(:●
دوپلكس●در●اثر●تغيير●شكل●در●فرآيند●نورد

پيدايش●دو●فاز●در●محصول●نهايی،●باعث●خواص●جهت●گيرانه●در●خالل●پروسه●توليد●
می●گردد.●استحكام●در●جهت●عمود●بر●جهت●نورد●بيشتر●از●استحكام●در●جهت●خود●
نورد●می●باشد.●تافنس●ضربه،●هنگامی●كه●جهت●شكاف●نمونه●عمود●بر●جهت●نورد●
انتخاب●شود●بيشتر●از●زمانی●است●كه●هم●جهت●با●جهت●نورد●ايجاد●گردد.●چگرمگی●
اندازه●گيری●شده●برای●حالت●نمونه●شارپی●طولی (Longitudinal(L-T))بيشتر●
از●ساير●جهت●ها●می●باشد.●انرژی●ضربه●نمونه●های●تهيه●شده●از●مقطع●عرضی●صفحات●
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فوالدی●ضدزنگ●دوپلكس●اساسا●در●حدود●يك●دوم●تا●سه●چهارم●مربوط●به●نمونه●های●
طولی●می●باشد.

جدول●)1(:●حداقل●محدوده●های●خواص●مكانيكی●برای●صفحه●های●فوالدی●ضدزنگ●
●ASTM●،EN●دوپلكس●بر●اساس●استاندارهای

اساسا●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی●تبديل●نرمی●به●تردی●واضحی●نشان●نمی●دهند●
و●چگرمگی●عالی●خود●را●حتی●تا●دماهای●پايين●تر●نيز●حفظ●می●كنند.●در●جدول●)3(●
مقايسه●بين●حداقل●ازدياد●طول●)E%(●در●آزمايش●كشش●برای●فوالدهای●ضدزنگ●

آستنيتی●و●دوپلكس●نشان●داده●شده●است.

جدول●)3(:●مقايسه●خواص●ضربه●پذيری●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●و●آستنيتی●بر●
 EN 100088-2، ASTM A240●اساس●استاندارهای

از● استفاده● اجازه● دوپلكس● فوالدهای●ضدزنگ● باالی● تسليم● تنش● اينكه● علی●رغم●
مقاطع●نازك●تر●را●می●دهد،●اما●به●دليل●محدوديت●های●خم●كاری●و●مودول●يانگ،●باعث●
چالش●هايی●در●فرآيند●توليد●اين●نوع●فوالدها●می●گردد.●به●دليل●تنش●تسليم●باالی●
آنها●تغيير●شكل●پالستيكی،●نيازمند●نيروهای●بيشتری●می●باشد.●خواص●ارتجاعی●
فنری●(springback(●در●پروسه●های●خم●كاری●باالتر●نسبت●به●فوالدهای●ضدزنگ●
دوپلكس● فوالدهای●ضدزنگ● خم●كاری● برای● الزم● نيروی● افزايش● باعث● آستنيتی●
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ضدزنگ● نمونه● دو● فنری● ارتجاع● خاصيت● از● مقايسه●ای● ●)3( شكل● در● می●گردد.●
دوپلكس●با●فوالد●ضدزنگ●آستنيتی●316L●نشان●داده●شده●است.●فوالدهای●ضدزنگ●
است● و●ممكن● داشته● آستنيتی● فوالدهای● به● نسبت● داكتيليته●كمتری● دوپلكس●

جهت●جلوگيری●از●ايجاد●ترك،●افزايش●شعاع●های●خم●كاری●نياز●باشد.

ضدزنگ● فوالدهای● ●)springback) فنری● ارتجاعی● خواص● مقايسه● ●:)3( شكل●
2mm●دوپلكس●و●آستنيتی●در●ورق●با●ضخامت

به●دليل●سختی●باال●و●سرعت●كار●●سختی●باال●در●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس،●اين●
فوالدها●در●مقايسه●با●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی،●عمر●ابزارهای●ماشين●كاری●را●
كاهش●داده●و●به●زمان●ماشين●كاری●زيادتری●نياز●دارند.●ممكن●است●مابين●مراحل●

شكل●)4(:●تاثير●كار●سرد●بر●روی●خواص●مكانيكی●فوالد●ضدزنگ●دوپلكس●2205
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فرم●دهی●و●خم●كاری●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس،●آنيل●مرحله●ای●الزم●باشد●كه●اين●
به●دليل●پايين●بودن●داكتيليته●يا●كارپذيری●اين●فوالدها●در●حدود●نصف●داكتيليته●
فوالدهای●آستنيتی●می●باشد.●در●شكل●)4(●تاثير●كار●سرد●بر●روی●خواص●مكانيكی●

فوالد●ضدزنگ●دوپلكس●2205●نشان●داده●شده●است.

خواص فیزیکی:
در●جدول●)4(،●خواص●فيزيكی●در●دمای●محيط●برای●چندين●نمونه●از●فوالدهای●
باال● انتخابی●در●دماهای● نيز●خواص● ضدزنگ●دوپلكس●آمده●است.●در●جدول●)5(●
نشان●داده●شده●است.●اطالعات،●شامل●خواص●فوالدهای●كربنی●و●فوالدهای●ضدزنگ●

آستنيتی●جهت●مقايسه●با●فوالدهای●دوپلكس●می●باشد.

جدول●)4(:●خواص●فيزيكی●دمای●محيط●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●در●مقايسه●با●
فوالدهای●كربنی●و●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی
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شكل●)5(:●نصب●لوله●های●24●اينچی●عايق●بندی●شده●2205●بر●روی●پايه●های●عمودی●در●
●Prudhoe●Bay●خطوط●لوله●در
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جدول●)5(:●خواص●فيزيكی●در●دماهای●باال●برای●فوالدهای●ضدزنگ●دوپلكس●و●فوالدهای●
كربنی●و●فوالدهای●ضدزنگ●آستنيتی●

2-International Molybdenum Association(IMOA)

1-●منبع:●انجمن●بين●المللی●موليبدن

مراجع:
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◄ مهندس مهدی نجد آقابابایی
کارشناس امور مهندسی

●راهنمای انتخاب و
 مصرف گریس

طبقه بندی گریس ها:

برای● عددی● درجه●بندی● يك● ●،ASTM استاندارد● موسسه● كار،● از● پس● نفوذ● قابليت● اساس● بر●
طبقه●بندی●كردن●ثبات●گريس●ها●به●وجود●آورده●است.

 NLGI ٭ درجه بندی

NLGI●●مخفف●)National●Lubricating●Grease●Institute(●انجمن●ملی●گريس●های●روانكار●)آمريكا(●

می●باشد●كه●درجه●بندی●گريس●ها●را●بر●مبنای●قوام●آنها●انجام●داده●است.●اين●انجمن،●گريس●ها●
را●به●9●درجه●از●000●تا●6●تقسيم●بندی●نموده●است.●درجه●NLGI●000●●از●نظر●حالت●فيزيكی●

كامال●مايع●و●درجه●NLGI 6●كامال●سفت●است.●درجه●بندی●NLGI●بر●مبنای●آزمون●نفوذپذيری●
انجام●شده●است.

يا● قوام●دهنده● ماده● و● روانكار● سيال● تركيب● از● كه● است● جامد(● تا● )نيمه●مايع● ژالتينی● مخلوطی● گريس●
زمان●مصر● اولين●گريس●ها●در● افزودنی●خاص●حاصل●می●شود.● مواد● به●همراه● ●)Thickener( غليظ●كننده●
باستان●در●حدود●1400●سال●قبل●از●ميالد●مسيح●از●مخلوط●روغن●زيتون●و●آهك●ساخته●می●شد●كه●برای●
روان●كاری●محور●چرخ●های●ارابه●های●چوبی●كاربرد●داشته●است.●نخستين●گريس●ها●)به●معنای●امروز●آن(●
در●آغاز●انقالب●صنعتی●در●اروپا●در●سال●1872●با●ساخت●گريس●سديم●به●بازار●مصرف●عرضه●گرديدند.●
امروزه●با●پيشرفت●صنعت،●گريس●های●متنوع●با●كارايی●های●متفاوت●توليد●می●شوند●كه●برخی●از●آنها●تحمل●
دمايی●تا●1100●درجه●سانتی●گراد●را●دارا●هستند.●گريس●ها●بر●اساس●نوع●روغن●پايه●و●نوع●ماده●سفت●كننده●
دسته●بندی●می●شوند.●برای●توليد●گريس●نيز●همانند●بسياری●از●روغن●ها،●می●توان●از●انواع●روغن●های●پايه●
●NLGI●معدنی،●سينتتيك●و●گياهی●بهره●برد.●گريس●ها●نيز●همانند●روغن●از●نظر●قوام●و●سفتی●با●درجات

مشخص●می●شوند.
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● مزایای روانکاری با گریس

مزايای●گريس●نسبت●به●روغن●عبارتند●از:
ـ●با●استفاده●از●گريس●دفعات●روان●كاری●كمتر●می●شود.
ـ●راحتی●استفاده●و●به●كارگيری●گريس●نسبت●به●روغن

ـ●امكان●استفاده●برای●جاهايی●كه●روان●كاری●مجدد●محدود●باشد●يا●از●نظر●اقتصادی●غيرقابل●توجيه●
باشد.

ـ●كاهش●نشتی●و●چكه●كردن●روانكار
ـ●امكان●استفاده●از●سيستم●آب●بندی●ساده●تر●در●ماشين●آالت

ـ●چسبندگی●خوب●به●قطعات
ـ●راندمان●باالتر●در●شرايط●دما●و●فشار●باال

ـ●طراحی●ساده●تر●دستگاه●هايی●كه●با●گريس،●روان●كاری●می●شوند.

● معایب روانکاری با گریس
معايب●گريس●نسبت●به●روغن●عبارتند●از:

توانايی●در● ندارند●)عدم● را● و●دستگاه●ها● قابليت●خنك●كردن●قطعات● بر●خالف●روغن،●گريس●ها● ـ●
انتقال●حرارت(.

ـ●روغن●ها●راحت●تر●به●قطعات●و●مجاری●دستگاه●راه●پيدا●می●كنند.
ـ●نگهداری●و●بسته●بندی●گريس●ها●با●مشكالت●بيشتری●توام●است.

ـ●شستشوی●محل●گريس●خورده●مشكل●تر●است.
ـ●امكان●آناليز●گريس●ها●كمتر●است.

ـ●عدم●توانايی●در●دور●نمودن●آلودگی●ها●از●سطوح●قطعات●متحرك

گريس●قابل●قبول●برای●شرايط●معين●بايد●دارای●خواص●زير●باشد:
ـ●ايجاد●روان●كاری●مناسب●برای●كاهش●اصطكاك●با●توجه●به●شرايط●و●فشار●كار●در●ماشين●آالت●و●

انتخاب●گريسی●كه●بتواند●از●عهده●روان●كاری●برآيد.



سال 29
پاییز و زمستان
1392

  24   

ـ●محافظت●از●قطعات●در●برابر●خوردگی●و●زنگ●زدگی
ـ●سفت●نشدن●بيش●از●حد●در●هوای●سرد

ـ●سازگاری●با●كاسه●نمدها●و●سيستم●های●آب●بندی
ـ●قدرت●تحمل●مقداری●از●آلودگی●ها●و●رطوبت،●بدون●از●دست●●دادن●خواص●اصلی●را●داشته●باشد.

ـ●داشتن●خواص●فيزيكی●مناسب●برای●كاربردهای●مورد●نظر
ـ●داشتن●مقاومت●كافی●در●برابر●تغييرات●ناگهانی●در●اثر●كاركرد●مكانيكی

ـ●دارا●بودن●رفتار●مناسب●در●درجه●حرارت●های●مختلف●و●عدم●تغييرات●شديد●ويسكوزيته
ـ●انتخاب●آن●بايد●با●توجه●به●امكان●گريس●كاری●مجدد●و●عمر●گريس●باشد.

ترکیب شیمیایی گریس ها
تركيب●گريس●ها●شامل●سه●جزء●است:

1●ـ●مايع●گريس
ممكن●است●يك●روغن●معدنی●يا●هر●مايع●ديگری●با●خواص●روان●كنندگی●مطلوب●باشد.

2●ـ●سفت●كننده
بايد●ماده●ای●باشد●كه●بتواند●روغن●انتخاب●شده●را●به●صورت●جامد●يا●نيمه●جامد●درآورد.

3●ـ●●مواد●افزودنی●بهبود●دهنده
خواص●گريس●را●بهبود●می●بخشد●يا●خواص●بخصوصی●را●درآن●ايجاد●می●كند.●تنوع●زياد●روغن●و●
ماده●سفت●كننده●باعث●شده●است●كه●انواع●مختلف●گريس●با●كارآيی●های●گوناگون●ساخته●و●عرضه●

شود.●گريس●را●می●توان●بر●اساس●نوع●روغن●به●كاررفته●در●آنها●به●دو●دسته●تقسيم●بندی●نمود:
الف●ـ●گريس●های●معدنی

ب●ـ●گريس●های●سينتتيك

سفت●كننده●های●اصلی●كه●در●ساخت●گريس●به●كار●می●روند●در●دو●دسته●زير،●طبقه●بندی●می●شوند:
1●ـ●گروه●تركيبات●صابونی●فلزی●نظير●سديم،●ليتيم،●كلسيم،●آلومينيوم،●سرب●و...●و●يا●تركيبی●از●

اين●فلزات●نظير●گريس●های●با●پايه●آلومينيوم●ليتيم●باريم●و...
برای● پليمرهای●خاص●كه● يا● بنتونيت● فعال●شده● تركيبات●غيرصابونی●نظير●خاك●های● ـ●گروه● ●2

ساخت●گريس●های●نسوز●جهت●به●●كارگيری●در●درجه●حرارت●های●باال●استفاده●می●شوند.

انواع گریس ها بر حسب پایه غلیظ کننده
1 ـ گریس صابون ساده:

تهيه●شده●با●صابون●های●كلسيم،●سديم،●ليتيم●و●آلومينيوم

الف ـ گریس صابون کلسیم )پایه آهکی(:
مصرف● موارد● سانتی●گراد،● درجه● ●80 حدود● در● كاركرد● دمای● حداكثر● با● آب،● برابر● در● پايدار●

.)Roll●necks(●گسترده●ای●دارد●به●ويژه●در●روان●كاری●شاسی●خودروها●و●صنايع●فوالد

ب ـ گریس صابون سدیم )پایه سودا(:
مقاوم●در●دماهای●باال●اما●ناپايدار●در●برابر●رطوبت●و●آب●است.●از●آنجا●كه●در●حركت●دورانی●سريع●
دستگاه●ها،●پايداری●اين●گريس●ها●زياد●و●ثابت●است.●از●آنها●برای●روان●كاری●ياتاقان●های●توپی●●و●
غلتكی●استفاده●●می●شود.●در●بعضی●درجات●NLGI●گريس●های●سديم●به●عنوان●آب●بندهای●دايمی●

در●ياتاقان●های●ضداصطكاك●)روان●كاری●طوالنی●مدت(●كاربرد●دارند.
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ج ـ گریس صابون آلومینیوم:
به●صورت●گريس●نيمه●مايع●كاربرد●دارد●و●دارای●خواص●ويژه●ای●است.●وقتی●نياز●
به●خاصيت●چسبندگی●باال●وجود●دارد،●گريس●آلومينيومی●توصيه●می●شود.●ديگر●
خواص●اين●گريس●ها●مشابه●گريس●كلسيمی●است●و●در●صورتی●كه●از●روغن●پايه●
شفاف●استفاده●گردد،●گريس●آلومينيومی●شفاف●و●بی●رنگ●به●دست●می●آيد.●اما●به●
دليل●قيمت●باالی●آن،●معموال●گريس●های●كلسيمی●را●به●عنوان●بهترين●جايگزين●

می●توان●استفاده●نمود.

د ـ گریس صابون لیتیم:
در● مقاومت● و● باال● دمای● در● خوب● ويژگی●های● از● تركيبی● دارای● گريس●ها● اين●
برابر●آب●هستند●و●به●عنوان●گريس●های●چندمنظوره●كاربردهای●فراوانی●دارند●)●
توصيه●شده●برای●ياتاقان●های●پمپ●های●گريز●از●مركز(،●در●صورتی●كه●با●استئارات●
هيدروكسيد●ليتيم●توليد●شده●باشند،●برای●مصارف●گوناگون●صنعتی●و●روان●كاری●

در●خودرو●بهترين●گريس●ها●هستند.

2 ـ گریس های صابون مخلوط:
ماده●غليظ●كننده●بعضی●از●گريس●ها●شامل●چند●نوع●صابون●فلزی●است●كه●دارای●

تركيبی●از●خواص●آن●صابون●ها●است●)از●نظر●هزينه●نيز●تركيب●دو●نوع●صابون●
مقرون●به●صرفه●است(.●به●طور●مثال●گريسی●كه●با●صابون●سديم●و●صابون●كلسيم●
تهيه●می●شود،●تركيبی●از●خاصيت●ضدآب●)صابون●كلسيم(●و●پايداری●در●حرارت●
باال●)صابون●سديم(●را●داراست.●شايان●ذكر●است●كه●تركيب●اين●خواص●به●ميزان●
مورد●انتظار●از●هر●يك●از●اجزای●آن●نيست.●بنابراين●چنين●گريسی●برای●شرايط●

متعادل●كار●در●حضور●●آب●و●دماهای●باال●كاربرد●دارد.

3 ـ گریس کمپلکس صابون:
تشكيل●شده● صابون،● كمپلكس● شامل● غليظ●كننده●ای● پايه● با● گريس●ها● از● بعضی●
متوسط● تا● پايين● مولكولی● وزن● با● اسيد● يك● از● نمكی● اضافه● به● از●صابون●ساده●
توليد●می●شوند.●در●نتيجه●تركيب●صابون●و●نمك،●اليافی●در●ساختار●گريس●شكل●

می●گيرد●كه●خواص●ويژه●ای●در●گريس●ايجاد●می●كند.
گريس● با● درمقايسه● آلومينيوم● يا● كلسيم● صابون● كمپلكس● گريس●های● مثال●
صابون●ساده●همان●فلزات،●نقطه●قطره●شدن●بسيار●بااليی●دارند●و●همچنين●گريس●
كمپلكس●صابون●ليتيم●نيز●عالوه●بر●نقطه●قطره●شدن●بسيار●باال،●پايداری●مكانيكی●

و●حرارتی●خيلی●خوبی●دارد.

4 ـ گریس های غیرصابونی:
سـيليكاژل،● بـا● معمـوال● غيرصابونـی● غليظ●كننـده● مـاده● حـاوی● گريس●هـای●
پلی●اوره،بنتونيـت،●گرافيـت●و●خـاك●رنگ●بـر●اصالح●شـده●توليـد●می●شـوند.●ايـن●
دسـته●از●گريس●هـا●معمـوال●نقطـه●قطره●شـدن●بااليـی●داشـته●و●بعضـی●از●آنهـا●
تركيبـی●از●پايـداری●دمايـی●و●خـواص●مطلـوب●گريس●هـا●را●دارنـد.●البتـه●قيمت●
تمام●شـده●اكثـر●ايـن●گريس●هـا●بيشـتر●از●گريس●هـای●صابونـی●اسـت●كـه●بسـته●
بـه●مـوارد●مصـرف،●قيمـت●باالتـر●بـا●كارايـی●بهتـر●و●عمـر●طوالنی●مـدت،●جبران●

می●شـود.
در●جـدول●زيـر●خـواص●گريس●هـای●ساخته●شـده●از●صابون●هـای●مختلـف●آورده●
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است. شـده●

روان●كننده● گريس●های● ساخت● پروسه● در● كه● بهبوددهنده●ای● افزودنی● مواد●
استفاده●می●شوند●شامل:●مواد●بازدارنده●اكسيداسيون●و●زنگ●زدگی،●مواد●افزودنی●
پايين●آورنده●نقطه●ريزش،●مواد●افزودنی●ضدساييدگی●با●قابليت●فشارپذيری●باال،●
مواد●كاهش●دهنده●اصطكاك،●مواد●رنگی●و...●می●باشد.●مواد●افزودنی●از●خوردگی●و●
ساييدگی●جلوگيری●می●كنند●و●خاصيت●چسبندگی●گريس●را●بهبود●می●بخشند.●
به●طور●كلی●مواد●افزودنی،●كيفيت،●دامنه●كاربرد●و●كارآيی●گريس●را●تحت●تاثير●

قرار●می●دهد.

روش ساخت گریس ها
اين●فرآيند،● انجام●می●شود.●در● ناپيوسته● ساخت●گريس●معموال●طی●يك●فرآيند●
مواد● با● را● آن● و● می●كنند● پخش● روان●كننده● مايع● داخل● در● را● ماده●سفت●كننده●

افزودنی●يا●بهبوددهنده●تركيب●می●كنند.
ساخت●گريس●به●چند●روش●انجام●می●شود.●دربعضی●از●حالت●ها،●ماده●سفت●كننده●
با● و●سپس● می●شوند● خريداری● آماده● صورت● به● گريس،● سازنده● كارخانه●های● از●
ولی● می●آيد● به●دست● نظر● مورد● با●ساختمان● گريس● روغن،● با● آن● مخلوط●كردن●
بيشتر●مواقع●به●جای●خريد●صابون●آماده،●مواد●اوليه●الزم●برای●ساخت●آن●خريداری●
می●شود●و●با●تركيب●آنها●در●مايع●روان●كننده،●گريس●مورد●نظر●ساخته●می●شود.●
به●عنوان●مثال●برای●ساخت●گريس●با●پايه●ليتيم،●ابتدا●روغن●كرچك●هيدروژنه●و●
اسيدچرب●و●يا●گليسريد●را●در●روغن●حل●می●كنند●و●سپس●آن●را●با●يك●محلول●آبی●
از●هيدروكسيد●ليتيم●مخلوط●می●كنند●تا●عمل●صابون●شدن●صورت●گيرد.●سپس●با●
حرارت●دادن●محلول،●آب●موجود●در●صابون●از●آن●جدا●می●شود.●سپس●اين●مخلوط●
را●كه●شامل●صابون●خشك●می●باشد●با●روغن●مخلوط●می●كنند●تا●گريس●مطلوب●
نهايی●به●دست●آيد.●در●اين●حالت،●مخلوط●روغن●و●صابون●بدون●آب،●يك●توده●
●Cut●پالستيكی●كه●ساختمان●آن●اليافی●است،●تشكيل●می●دهد.●با●ادامه●عمليات
Back،●گريس،●مراحلی●مثل●آسياب●شدن●را●جهت●بهبود●ساختمان●خود●می●گذراند.●

برای● و●همچنين● از●گريس● به●منظور●هواگيری●جهت●خارج●كردن●هوا● پايان● در●
جداكردن●ناخالصی●هايی●كه●احتماال●همراه●با●مواد●اوليه●وارد●شده●است،●گريس●

فيلتر●می●شود●تا●اثری●روی●كيفيت●گريس●نداشته●باشد.
مراحل●فوق●از●مراحل●اصلی●ساخت●گريس●است●و●در●بعضی●از●فرآيندها،●برای●
از●مراحل●فوق●به●طور●هم●زمان●و● ساخت●گريس●های●ويژه●ممكن●است●تعدادی●

برای●ساخت●بعضی●ديگر●از●گريس●ها●اين●مراحل●به●صورت●مجزا●صورت●گيرد.

تعاریف و اصطالحات
برخی●از●تعاريف●و●اصطالحاتی●كه●در●گريس●ها●به●كار●می●رود●به●شرح●زير●است:

)Penetration●&●Consistency(●ـ●نفوذپذيری●و●گريد
)Drop●Point(●ـ●قطره●ای●شدن

●Resistance● to● Softening● at● Room( محيط● دمای● در● مكانيكی● مقاومت● ـ●
)Temperature

)Water●Resistance(●ـ●مقاومت●در●برابر●آب
●Max.●Continuous●Usable( دستگاه● در● گريس● مجاز● عملياتی● دمای● حداكثر● ـ●

)Temperature

●Reversibility●Respect(●ـ●قابليت●حفظ●ساختار●در●مقابل●گرم●و●سرد●شدن●متوالی
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)to●Temperature●Flactuations

)Pumpability(●ـ●قابليت●پمپ●شدن●در●سيستم●های●مركزی
]Resistance●to●Extreme●Pressure●)E.P([●ـ●مقاومت●فشار●مكانيكی

)Service●Life(●ـ●عمر●سرويس
)Texture(●ـ●بافت
)Color(●ـ●رنگ

)Filler(●ـ●پركننده

در●زير●به●شرح●بعضی●از●آنها●پرداخته●می●شود.

:)Drop Point( نقطه قطره ای شدن
و● و●گريس،●حالت●ژالتينی● تدريج●ذوب●شده● به● الياف●گريس● است●كه● نمايانگر●درجه●حرارتی●
نيمه●جامد●خود●را●از●دست●می●دهد.●برای●تعيين●نقطه●قطره●ای●شدن●در●شرايط●خاص●آزمايشگاهی،●
گريس●را●از●روزنه●دستگاه●مربوطه●به●صورت●قطره●جاری●می●كنند.●برای●تعيين●نقطه●●قطره●شدن،●
بسته●به●دمای●اندازه●گيری●●از●روش●های●استاندارد●ASTM D2265●و●ASTM D566●استفاده●

می●شود.

مقاومت مکانیکی در دمای محیط:
آزمايش●مقاومت●مكانيكی●در●دمای●محيط●)Resistance●to●Softening●at●Room●Temperature(●تا●
حدودی●مبين●عمر●گريس●در●درجه●حرارت●های●معمولی●است●و●ميزان●مقاومت●در●حفظ●ساختار●

ژالتينی●آن●را●نشان●می●دهد.

:)Penetration & Consistency( نفوذپذیری و گرید
نفوذپذيری●نشان●دهنده●نرمی●يا●سفتی●گريس●و●بيان●كننده●مقاومت●گريس●در●مقابل●تغيير●شكل●
دوام● دليل،● به●همين● روغن●ها(.● ويسكوزيته● )مثل● است● آن● به● وارده● نيروهای● اعمال● اثر● در● آن●
گريس●حين●كاركردن●به●دليل●خردشدن●الياف●آن●به●تدريج●از●بين●می●رود●و●گريس●نرم●شده●يا●
به●عبارتی●نفوذپذيری●آن●زياد●می●شود.●اين●آزمون،●اغلب●پس●از●وارد●كردن●فشار●و●نيروی●برشی●
به●گريس،●انجام●می●شود●و●نتيجه●آن●با●عنوان●نفوذپذيری●پس●از●كار●خوانده●می●شود.●اين●آزمون●

برای●تقسيم●بندی●گريس●ها●از●حالت●نيمه●مايع●تا●جامد●به●كار●می●رود.
)برحسب● نفوذ●يك●مخروط● به●وسيله●مقدار● ●ASTM D217 استاندارد● نفوذپذيری●طبق●روش●
دهم●ميلی●متر(●كه●تحت●نيروی●وزن●و●شرايط●استاندارد●آزمايش●در●گريس●فرو●می●رود،●مشخص●
می●شود.●هرچه●درجه●●نفوذپذيری●بيشتر●باشد،●نشان●دهنده●نرمی●بيشتر●گريس●است●و●با●تغيير●
درجه●حرارت●تغيير●می●كند●و●بستگی●به●گرانروی●نوع●روغن●پايه●و●درصد●ماده●سفت●كننده●آن●

دارد.

حداکثر دمای عملیاتی مجاز گریس در دستگاه:
به●بيشترين●درجه●حرارتی●كه●می●توان●گريس●را●به●طور●مداوم●در●آن●دما●به●كار●گرفت●بدون●آن●

كه●خواص●خود●را●از●دست●بدهد●)Max.●Continuous●Usable●Temperature(●گفته●می●شود.

قابلیت حفظ ساختار در مقابل گرم و سردشدن متوالی:
به●ميزان●برگشت●پذيری●گريس●به●حالت●ژالتينی●اوليه●خود●نسبت●به●تغييرات●درجه●حرارت●و●
ذوب●و●انجماد●)ژالتين●شدن(●Reversiblity●Respect●To●Temperature●Flactuations●●گفته●می●شود.

برخی●از●گريس●ها●به●ويژه●گريس●كلسيم●)كاپ(●با●باال●رفتن●دمای●عملياتی●دستگاه●و●نزديك●شدن●
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با●خنك●شدن● پاشيده●می●شوند●و●حتی● از●هم● و● نقطه●ذوب●گريس،●متالشی● به●
دستگاه،●حالت●ژالتينی●اوليه●خود●را●به●دست●نمی●آورد●و●به●صورت●دو●فاز●روغن●
و●ذرات●معلق●صابون●در●می●آيند.●در●اين●شرايط●بايد●بی●درنگ●اقدام●به●تعويض●
گريس●نمود.●اصطالحا●چنين●گريس●هايی●را●برگشت●ناپذير●می●خوانند●و●برعكس●
برگشت●پذير● می●آورند،● دست● به● را● خود● ژالتينی● حالت● مجددا● كه● گريس●هايی●

می●نامند.

:)Pumpability( قابلیت پمپ شدن در سیستم های مرکزی
به● كه● سيستم●هايی● شود،● سفت● و● چسبنده● خيلی● پايين● دمای● در● گريس● اگر●
صورت●مركزی،●گريس●را●به●ماشين●آالت●پمپ●می●كنند●با●مشكل●مواجه●می●شوند.●
به●كمترين●دمايی●كه●می●توان●يك●گريس●را●پمپاژ●نمود●نقطه●پمپ●شدن●می●گويند.

مقاومت در برابر فشار مکانیکی
با●افزايش●بار،●گريس●خود●را●از●بين●قطعات●فلزی●كنار●كشيده●و●اجازه●می●دهد●دو●
قعطه●فلزی●با●هم●تماس●پيدا●كنند.●اين●مسئله●توام●با●جوش●خوردگی●های●موقت●
و●جداشدن●های●متوالی●گريس●شده●و●باعث●فرسايش●شديد●قطعات●می●گردد.●لذا●
از●مواد●افزودنی●خاصی●برای●افزايش●دادن●مقاومت●گريس●در●برابر●فشار●استفاده●

می●شود●تا●با●تشكيل●اليه●های●مقاوم،●جلوی●فرسايش●گرفته●شود.

:)Texture( بافت
●،)Buttery(●الياف●آنها●به●چند●دسته●كره●ای گريس●ها●بر●اساس●طول●و●ضخامت●
نرم●)Soft(،●اليافی●كوتاه●)Short●Fibrous(،●اليافی●بلند●)Long●Fibrous(●و●ريش●ريش●

)String(●تقسيم●می●شوند،●كه●هر●كدام●كاربرد●ويژه●خود●را●دارند.

:)Color( رنگ
رنگ●گريس●ناشی●از●رنگ●روغن●به●كاررفته●در●آن●و●يا●در●بعضی●موارد،●افزودن●مواد●
پركننده●ويژه●به●آن●می●باشد.●به●هر●حال●رنگ●به●كيفيت●محصول●ارتباطی●ندارد.

:]Resistance to Extreme Pressure (E.P([ 
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:)Water Resistance( مقاومت در برابر آب
مقاومت●گريس●ها●در●مواردی●كه●با●آب●تماس●پيدا●می●كنند●متفاوت●است.●برخی●در●برابر●آب●مقاوم●
نبوده●و●در●حضور●آب●متالشی●می●شوند●و●تشكيل●امولسيون●می●دهند.●لذا●در●اين●شرايط●بايستی●
سريعا●نسبت●به●تعويض●آن●اقدام●نمود.●برعكس،●دسته●ديگری●از●گريس●ها،●مقاومت●عالی●در●برابر●

آب●از●خود●نشان●می●دهند●و●در●پمپ●های●آب●و●ساير●محيط●های●مرطوب●استفاده●می●شوند.●
جدول●زير●شرايط●كاركرد●گريس●های●مختلف●را●نشان●می●دهد.

  30   
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انتخاب مقدار گریس برای یاتاقان ها
با●استفاده●از●جدول●زير●می●توان●ساعت●كاركرد●گريس●های●پايه●ليتيم●را●در●درجه●حرارت●70●درجه●سانتی●گراد●

به●دست●آورد.

محدوده● می●توان● زير● جدول● از● استفاده● با●
سرعت● به● توجه● با● را● گريس● انواع● كاركرد●
به●دست● ياتاقان● در● و●درجه●حرارت● دورانی●

آورد.

  31   

شكل1(●ساعت●كاركرد●گريس●های●پايه●ليتيمی

شكل2(●مقايسه●گريس●ها●با●توجه●به●سرعت●دورانی●و●دمای●ياتاقان
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گریس کاری مجدد
برای●گريس●كاری●مجدد●ياتاقان●ها●بايد●به●روش●استاندارد●توصيه●شده●توسط●سازنده●توجه●نمود.●در●

صورتی●كه●چنين●راهنمايی●موجود●نباشد،●پيشنهاد●می●شود●از●فرمول●زير●استفاده●نماييد:
G=0.005 DB 

●●G●●=●)مقدار●گريس●مورد●نياز●)گرم
D●=●)قطر●خارجی●ياتاقان●)ميلی●متر

B●=●)عرض●ياتاقان●)ميلی●متر

اينچ●)25ميلی●متر(● اينچ●)100ميلی●متر(●و●عرض●1● ياتاقان●دارای●قطر●خارجی●4● مثال●اگر●يك●
باشد،●با●توجه●به●اين●كه●هر●اينچ●25/4●ميلی●متر●است●می●توان●به●روش●زير●مقدار●گريس●مورد●

نياز●اين●ياتاقان●را●محاسبه●نمود:
G = 0.005x[)4x25.4)x(1x25.4)]= 

مقایسه پایداری برخی گریس ها:
برخوردار● ويژه●ای● اهميت● از● آب● برابر● در● پايداری● و● حرارتی● پايداری● خاصيت● دو● گريس●ها● در●
هستند.●در●واقع●نوع●صابون●پايه●ای●كه●در●گريس●استفاده●می●شود،●می●تواند●بر●دو●خاصيت●باال●
تاثيرگذار●باشد.●از●اين●رو●می●توان●اين●خواص●را●در●گريس●های●مختلف●به●صورت●زير●مقايسه●نمود.

پایداری حرارتی:
گريس●پايه●ليتيم●<●گريس●پايه●سديم●<●گريس●پايه●كلسيم

پایداری در برابر آب:
گريس●پايه●كلسيم●<●گريس●پايه●ليتيم●<●گريس●پايه●سديم

همان●طور●كه●در●باال●ديده●می●شود●گريس●های●با●پايه●ليتيم،●پايداری●حرارتی●بسيار●خوبی●دارند.●
همچنين●دارای●پايداری●دربرابر●آب●نسبتا●مناسبی●نيز●هستند.●اين●ويژگی●در●اين●نوع●گريس●ها●
باعث●می●شود●كه●در●كاربردهای●مختلف●مورد●استفاده●قرار●گيرند.●به●اين●نوع●گريس●ها،●گريس●
پايداری● اين●گريس●ها●به●خاطر● چندمنظوره●)Multi●Purpose(●گفته●می●شود.●الزم●به●ذكر●است●

حرارتی●خوبشان●به●گريس●نسوز●معروف●هستند.

پیشنهادها:
ـ●به●طور●تجربی●مشخص●شده●است●كه●روان●كاری●بهينه●در●صورتی●مقدور●است●كه●گريس●قديمی●
از●سطوح●گريس●كاری●كامال●زدوده●و●پاك●شود●و●سپس●گريس●جديد●به●كار●برده●شود.●اما●اگر●
امكان●پاك●●كردن●به●خوبی●ميسر●نبود●)عدم●دسترسی(،●بايد●گريس●جديد●به●صورت●تزريق●به●

گونه●ای●كه●گريس●قبلی●بيرون●رانده●شود●)مجرای●تخليه(،●به●مصرف●برسد.
ـ●به●طور●عمومی●در●مصرف●گريس●بايد●توجه●نمود●كه●گريس●های●نرم●تر●(NLGI 0,1) برای●

گريس●كاری●دستگاه●های●دارای●روش●روان●كاری●مركزی●مناسب●تر●هستند.
ـ●بايد●از●تركيب●گريس●ها●با●پايه●های●مختلف●پرهيز●شود●و●همواره●سازگاری●آنها●با●يكديگر●مورد●

بررسی●قرار●گيرد.
ـ●بهترين●گريس●برای●استفاده●در●بلبرينگ●ها●و●رولربرينگ●های●پمپ●های●گريز●از●مركز،●گريس●

پايه●ليتيمی●می●باشد.
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مراجع:
1●ـ●سايت●شركت●ملی●پااليش●و●پخش●فرآورده●هی●نفتی●ايران

2●ـ●"روغن●های●روانكار●صنعتی"●نوشته●مهندس●مهدی●نصر●آزادانی
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ويژگی●گريس●پايه●ليتيم●و●استاندارهای●مربوط●به●آن

جدول●عمومی●مقايسه●شرايط●كاركرد●انواع●گريس●ها●
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◄مهندس نیلوفر سرابچی
مشاور امور مهندسی شرکت پمپیران

پمپ های  محور  طراحی  اصول  ●●
گریز از مرکز 

مقدمه
محور عضو چرخنده ای است که سطح مقطع آن معموال گرد است و برای 
یا  محور چرخش  عنوان  به  می رود. شفت ها  بکار  یا حرکت  توان  انتقال 
میل  لنگرها،  چرخ  تسمه ها،  چرخ  دنده ها،  چرخ  مانند  اجزایی  نوسان 
لنگ ها بکار می روند و سیستماتیک حرکت آنها را کنترل می کنند. در 
بدانیم  بایستی  شفت  هندسی  ابعاد  تعیین  برای  طراحی  روش  انتخاب 
که  است  کافی  شفت  از  خاص  نقطه  یک  در  تنش  تحلیل  منظور  به  که 
دانستن  و  باشیم  داشته  را  نقطه  آن  نزدیکی  در  هندسی  مشخصات 
مشخصات هندسی کل شفت الزم نیست. در نخستین گام طراحی معموال 
موردنیاز،  استحکام  به  توجه  با  می شود، سپس  بحرانی مشخص  مقاطع 
اندازه این مقاطع تعیین می شوند و در مرحله بعد، ابعاد قسمت های دیگر 
شفت با توجه به اجزایی که بر روی آنها سوار می شوند محاسبه می گردد. 
در مقاله حاضر روش طراحی یک شفت گریز از مرکز افقی را که تحت 
دید  خواهیم  و  کرده  ارائه  را  است  نوسانی(  های  )تنش  متغیر  بارهای 
بارگذاریهای متغیر می شکنند و چگونه  اثر  که چگونه  قطعه مذکور در 
یک  واقع  در  کرد.  طراحی  خستگی  شکست  مقابل  در  را  آنها  بایستی 
روش ساختارمند بر اساس فرضیه انرژی واپیچش برای تحلیل حالت های 
تنش نوسانی ترکیبی مانند بارهای خمشی و پیچشی که همزمان استوار 
است برای طراحی شفت در نقاط بحرانی ارائه شده است. همچنین انواع 
شده  معرفی  شفت  خستگی  تحلیل  برای  خستگی  شکست  معیارهای 

است.

  34   
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1- شکست خستگی در اثر بارهای متغیر 
رفتار اجزا ماشین تحت بارهای متغیر با زمان کامال متفاوت با رفتار آنها در حالت بارهای استاتیک 
است. اغلب در قطعات، شرایطی پیش می آید که در آن تنش ها بین مقادیر معینی دچار نوسان 
می شوند به عبارتی با زمان تغییر می کنند. به عنوان مثال اگر نقطه ای از سطح شفت در حال 
از چرخش شفت،  دور  هر  ازای  به  بگیریم،  نظر  در  را  است  بارهای خمشی  تحت  که  چرخش 
نقطه مذکور به ترتیب تحت فشار و کشش قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر یک شفت متصل به 
الکتروموتوری با دور1450rpmباشد، نقطه موردنظر در هر دقیقه در معرض تنش های کششی 
و فشاری قرار خواهد گرفت. این نمونه بارگذاری و موارد مشابه آن که در قطعات به فراوانی رخ 
می دهند موجب تنش هایی می شوند که به تنش های متغیر، مکرر، متناوب یا نوسانی موسومند. 
بسیار اتفاق می افتد که قطعات در اثر تنش های نوسانی می شکنند در حالی که تحلیل های دقیق 
نشان می دهند که بیشترین مقادیر تنش ایجاد شده کمتر از استحکام نهایی ماده و در بسیاری 
موارد حتی کمتر از استحکام تسلیم بوده است. به این نوع شکست، شکست خستگی1 می گویند. 
مهمترین ویژگی این گونه شکست ها این است که تنشها به دفعات بسیار زیادی تکرار می شوند. 

زیادی  شکل  تغییر  دچار  معموال  می شوند  تسلیم  استاتیک  بارهای  تحت  قطعات  که  هنگامی 
می شوند، چرا که تنش ها از استحکام تسلیم قطعه می گذرند. در این حالت قبل از این که شکست 
رخ دهد، قطعات را تعویض میکنند. به این ترتیب، اغلب شکست های استاتیکی قبل از وقوع به 
رخ  کلی  و  ناگهانی  به صورت  یک شکست خستگی  ولی  هستند.  تشخیص  قابل  عینی  صورت 
میدهد به همین دلیل خطرناک است. طراحی در برابر شکست استاتیکی در مقایسه با شکست 

خستگی آسانتر است چرا که اطالعات جامعی در این زمینه وجود دارد.

مسطح  شکست،  سطوح  زیرا  است.  شبیه  ترد  مواد  شکست  به  ظاهرا  خستگی  شکست  محل 
ماهیت  بنابراین،  مقطع هستند.  باریک شدگی سطح  پدیده  بروز  بدون  تنش  محور  بر  عمود  و 
شکست خستگی کامال با شکست استاتیکی متفاوت است. شکست خستگی در سه مرحله رخ 
می دهد. در مرحله اول، تشکیل یک یا تعداد بیشتری ترکهای میکروسکوپی و پس از آن گسترش 
کریستالی ترکها دراطراف ترک اولیه است. ترکها در این مرحله ترک خوردگی با چشم غیرمسلح 
قابل تشخیص نمی باشند. در مرحله دوم که فرآیند گسترش ترک در آن رخ می دهد، ترک های 
میکروسکوپی به ترک های ماکروسکوپی تبدیل شده که به صورت سطوح شکست موازی در قطعه 
رخ می دهند. سطوح مذکور اغلب صاف و هموار هستند و د ر راستای عمود بر بیشترین تنش های 
کششی بروز می کنند. در حین بارگذاری سیکلی، سطوح ترک خورده باز وبسته می شوند و بر 
روی یکدیگر ساییده می شوند. در مرحله سوم، در حین سیکل نهایی تنش زمانی که سطح مقطع 
ناگهانی  و  سریع  به شکست  منجر  که  می دهد  رخ  نیست  بارها  تحمل  به  قادر  دیگر  باقیمانده 

می گردد.  مرحله سوم خستگی شامل رشد سریع ترک تا لحظه شکست قطعه می  باشد. 
شکست خستگی ناشی از تشکیل ترک ها و انتشار آنها است. یک ترک خستگی معموال از یک 
شروع  است  خود  مقدار  بیشترین  دارای  سیکلی  تنش  که  جایی  ماده  ساختار  در  ناپیوستگی 

می گردد. این ناپیوستگی ها می توانند ناشی از عواملی مانند زیر باشند:
تغییرات سریع در سطح مقطع قطعه مانند شیار خارها، سوراخها و پلکان ها یعنی در محل هایی 

که تمرکز تنش رخ می دهد ]1[.

 1 Fatigue failure
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تماسی  فشارهای  تحت  که  دنده ها  چرخ  غلتشی،  یاتاقان های  مانند  اجزایی  در 
زیادی بر روی یکدیگر می غلتند یا می لغزند، تنش های تماسی متمرکز ایجاد شده 
در مناطق تماس می تواند موجب ایجاد حفره یا پوسته شدن سطح اینگونه قطعات 

پس از تعداد زیادی سیکل بارگذاری شود]1[.
می دهد.  نشان  را   AISI 4320 فوالدی یک شفت  1، شکست خستگی  شکل 
همانطور که مشاهده می شود شکست خستگی از انتهای یک شیار خار در نقطه 
B آغاز شده و تا شکست نهایی در نقطه C گشترش یافته است. منطقه شکست 

نهایی  تقریبا کوچک است  که دلیل بر کوچک بودن بارها است. 

 AISI 4320 شکل1- شکست خستگی یک شفت فوالدی

تعیین  شفت  بر  وارد  خارجی  نیروهای  بایستی  شفت  ابعاد  محاسبه  منظور  به 
انتقالی  گشتاور  از  ناشی  پیچشی  نیروهای   )1 از:  عبارتند  نیروها  این  که  گردد 
2( نیروهای خمشی ناشی از بار مرده از جمله نیروی وزن و نیروی شعاعی 3( 

نیروهای محوری.

2.تحلیل نیروهای هیدرولیکی شعاعی و محوری
در پمپ ها انتقال انرژی به سیال توسط پروانه صورت می گیرد که منجر به تولید 
یک سری نیروهای هیدرولیکی می گردد که اکثرا در دو جهت شعاعی و محوری 
به چرخ و شفت پمپ وارد می شود. نیروهای مذکور ناشی از تغییر مقدار و جهت 
سرعت  و مقدار فشار سیال از ابتدای ورود به چرخ تا خروج آن از پمپ است. 
این نیروها بسته به شرایط کار پمپ، تغییرات ارتفاع و دبی، ممکن است مقادیر 

و جهات مختلفی داشته باشند. 

]1[
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1.2.  نیروی شعاعی
در یک پمپ، سیال پس از خروج از چرخ و یا دیفیوزر به یک جمع کننده وارد شده و پس از جمع 
شدن از دهانه خروجی آن به بیرون هدایت می گردد. چنان که فشار استاتیک سیال در طول این 
مسیر، به تدریج تغییر کند، در نقاط متقابل نسبت به مرکز چرخ فشارهای متفاوتی بوجود می آید. 

این  اختالف فشار در دو نقطه مقابل منجر به ایجاد نیروی شعاعی  به محور می گردد. 
یا کمترین  در دبی نقطه طراحی توزیع فشار یکنواخت است در نتیجه نیروی شعاعی به صفر 
مقدار خود کاهش می یابد )شکل2- الف( و در سایر دبی ها به دلیل توزیع غیر یکنواخت فشار در 
حلزونی نیروی شعاعی ایجاد می شود )شکل 2- ب(. حداکثر نیروی شعاعی در دبی صفر می باشد 
که طراحی محور پمپ بر اساس حداکثر نیروی شعاعی انجام می گیرد. در کل نیروی شعاعی از 

نظر مقدار و جهت به شکل حلزونی، دبی پمپ و سرعت مخصوص آن بستگی دارد.

optQ  ب( توزیع غیر یکنواخت فشار  Q= شکل2- الف( توزیع یکنواخت فشار در حلزونی در 
  optQ Q< در حلزونی در 

نیروی شعاعی، باعث افزایش خیز محور، فرسایش رینگ های آب بندی و حتی ممکن است منجر 
به شکستن محور در اثر خستگی شود.

برای جمع کننده های حلزونی استاندارد ساده به منظور محاسبه مقدار نیروی شعاعی از رابطه 
زیر استفاده می شود ]2،3[ :

)1(   

)2(   

 )N( نیروی شعاعی : 
 )kg/m3( وزن مخصوص سیال : 

)m( قطر خارجی پروانه :
)m( پهنای خروجی پروانه :
)m( ارتفاع تولیدی پمپ  :

: ضریب نیروی شعاعی 
)m3/S( دبی کاری پمپ: 
)m3/S( دبی کاری پمپ :

�眺

�眺
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به منظور تعیین جهت نیروی شعاعی می توان از منحنی شکل 3 استفاده کرد.

شکل 3-  منحنی قطبی برای نشان دادن جهت مولفه برآیند نیروی شعاعی 
برای جمع کننده حلزونی ساده]2[

2.2. نیروی محوری
مجموع همه نیروهایی که بر روی مجموعه در حال چرخش پمپ در جهت محور 
وارد می گردد نیروی محوری می گویند. در پمپ های سانتریفوژ افقی، به دلیل 
وجود فاصله خالی بین قطعه ثابت و چرخ، فشار خروجی سیال به صفحه پشتی 
پروانه انتقال می یابد. از آنجایی که فشار قسمت دهانه مکش به مراتب کمتر از 
فشار در پشت چرخ است نیروهای وارد به چرخ در راستای محور چرخ همدیگر 
را خنثی نمی کنند، در نتیجه مطابق شکل 4 نیرویی در راستای محور چرخ و به 
طرف دهانه مکش به چرخ وارد می شود. نیروی محوری عمدتا ناشی از اختالف 
اثر این نیروهاست. الزم به ذکر است که در پمپ های عمودی، نیروهای  سطح 
وزن قطعات نیز که در جهت محور وارد می گردد جز نیروهای محوری محسوب 
می شوند. از جمله دیگر نیروهای وارد در راستای محور، نیروی اندازه حرکت آب 

و نیروی الکترومغناطیسی است که در اثر چرخش موتور ایجاد می شود.

شکل 4- نیروهای محوری وارد بر پروانه  ]4[

�

�態

�態

�

�庁眺

�

�墜椎痛
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الزم به ذکر است که در پمپ های یک طبقه خیلی کوچک به منظور خنثی کردن نیروی محوری 
معموال  از  بلبرینگهای تحمل کننده نیروی محوری استفاده می شود. اما در پمپهای بزرگ این 
نیروها را می توان با روشهای هیدرولیکی متوازن کرد. یکی از متداول ترین روش ها نصب حلقه های 
سایشی عالوه بر دهانه مکش در پشت پروانه است )شکل 5(. در روش مذکور سوراخهای تعادل 
بر روی پروانه ایجاد می گردد که با این کار فشار زیاد پشت پروانه با فشار مکش مرتبط می شوند. 

شکل 5- توازن نیروی محوری توسط رینگ سایشی ]4[

3.طراحی شفت بر مبنای تنشهای ایجاد شده در نقاط بحرانی

برای طراحی شفت نیازی نیست تنشها در تمامی نقاط شفت را محاسبه کنیم، بلکه ارزیابی تنش 
در چند نقطه خاص موسوم به نقاط بحرانی کافی است. نقاط بحرانی معموال بر روی سطح خارجی 
اندازه گشتاورهای خمشی بزرگ است، در محل بروز گشتاورهای پیچشی  شفت، در جایی که 
و همچنین نقاط تمرکز تنش، قرار دارند. با مقایسه نقاط مختلف در طول شفت، چندین نقطه 

بحرانی را می توان تعیین کرد که طراحی بر اساس آنها انجام می گیرد.
وارد شدن یک گشتاور کامال معکوس  ثابت موجب  به ذکر است که یک گشتاور خمشی  الزم 
شونده به یک شفت می شود. زیرا یک جز تنش در هر دور از چرخش شفت، متناوبا تحت یک 
تنش فشاری و یک تنش کششی قرار می گیرد. تنش های عمودی محوری در شفتها در اثر وجود 
اجزایی مانند یاتاقان های غلتک مخروطی در مقایسه با تنش های عمودی ناشی از گشتاورهای 
خمشی بسیار کوچک هستند. عالوه بر این به دلیل ثابت بودن مقدار این تنش ها، سهم ناچیزی 
در ایجاد تنشهای خستگی دارند. از این رو در صورت وجود تنشهای عمودی خمشی معموال از 

تنش های عمودی محوری صرفنظر می شود.  

1.3. تنش های وارد بر شفت
تنش پیچشی

تنشهای برشی در سراسر سطح مقطع قطعه ایجاد می شوند. برای یک شفت تحت پیچش، تنش 
پیچشی پایدار برابر است با:

)3(
d به ترتیب نشانگر تنش برشی پیچشی و  قطر شفت می باشند. T، گشتاور پیچشی وارد به  τ و

شفت از طرف الکتروموتور است که به صورت زیر محاسبه می شود:
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)4(
P: توان موتور 

)rad/s( سرعت زاویه ای :ω
تنش خمشی: 

تنش ناشی از خمش به صورت زیر محاسبه می شود:

)5(

m، ممان خمشی است که در اثر نیروی وزن شفت و اجزای متصل به آن )در 
پمپ های افقی( و نیروهای شعاعی بوجود می آید. 

2.3. تنش های نوسانی و تنش معادل فون مایزز
همانطور که گفته شد محور یک پمپ تحت ترکیبی از انواع مختلف بارگذاری 
مانند بارهای پیچشی و خمشی می باشد. این بارگذاری ترکیبی موجب پیچیدگی 
در فرآیند تحلیل می شود، چرا که در این حالت ترکیبی از تنشهای عمودی و 
برشی وجود دارد که هر یک دارای مقادیر متوسط و متناوب هستند و بسته به 
نوع بارگذاری چندین ضریب برای تعیین حد دوام قطعه نیاز است که در ادامه 
توضیح داده خواهد شد. عالوه بر این ممکن است چندین ضریب تمرکز تنش که 
هر یک مربوط به یک نوع بارگذاری خاص است وجود داشته باشد. بنابراین در 
طراحی شفت، نخستین گام ایجاد جزهایی با دو مولفه تنش است: یکی تنش های 

متناوب و دیگری تنش های متوسط است.
شواهد بسیاری نشان می دهد که در شکل تناوبی نوسانات تنش، یک تک نیرو 
دارد.  تنش وجود  مقدار در یک سیکل  با کمترین  نیرو  و یک تک  بیشترین  با 
اگر بیشترین نیرو را Fmax  و کمترین نیرو را  Fminبنامیم، مولفه ثابت1 )مولفه 
متوسط نیرو( و مولفه متناوب نیرو2 )مولفه دامنه نیروی متناوب( را می توان به 

صورت زیر تعریف کرد: 

)6(

)7(

تعریف  به صورت زیر  مولفه متوسط تنش و مولفه دامنه تنش )تنش متناوب( 
می شود:

)8( 

)9( 

 1  Steady component
 2  Alternating component

/T P ω=

  40   



سال 29
پاییز و زمستان

1392

مطابق روابط )8( و )9(  تنش های متوسط و متناوب ناشی از پیچش پایدار و خمش معکوس 
تعریف  زیر  صورت  به  محوری  بارهای  از  پوشی  چشم  با  چرخان  توپر  شفت  یک  برای  شونده 

می شوند:

)10( 

)11( 

)12( 

)13( 

fK به ترتیب نشانگر ضریب تمرکز تنش خستگی برای تنشهای پیچشی و   و fsK در روابط باال
تنش های خمشی است که طبق روابط زیر محاسبه می شوند:

)14( 

)15(

باعث   ... و  پلکانها   ، مانند شیار خارها  ناپیوستگی ها در شفت  اشاره کردیم، وجود  همانطور که 
این  در  بنابراین  می گردد.  ناپیوستگی ها  این  مجاورت  در  تئوری  تنشهای  حد  از  بیش  افزایش 
حالت یک ضریب تمرکز تنش تعریف میگردد که با ضرب کردن آن در تنش اسمی، بیشترین 
تنش ایجاد شده در اثر وجود این نوع ناپیوستگی ها حاصل می گردد. برخی اوقات بعضی از مواد 
دارای حساسیت کامل نسبت به ناپیوستگی ها نیستند، به همین دلیل یک ضریب تمرکز تنش 
0q باشد،  = q  نشانگر حساسیت شیار است. زمانی که  کوچکتر برای آنها بکار برده می شود. 
1q باشد،  = 1fK است و ماده هیچگونه حساسیتی به شیار ندارد. از  طرف دیگر اگر  = آنگاه 
ضرایب  tsK tK و f است و ماده دارای حساسیت کامل به شیار خواهد بود.  tK K= آنگاه 
تمرکز تنش هندسی می باشند. مقادیر این پارامترها با استفاده از نمودارهای تجربی موجود در 

مرجع  ]1[بدست می آیند.
بعد از تعیین تنش های متوسط و متناوب و اعمال ضرایب تمرکز تنش، تنش معادل "فون مایزز" 

را برای هر یک از این دو جز تنش،        و       ، را محاسبه می کنیم که عبارتند از: 

 )16( 

)17( 

بعد از بدست آوردن تنش معادل فون مایزز یکی از معیارهای شکست خستگی را برای کامل 
کردن تحلیل خستگی بکار می بریم که در ادامه توضیح داده می شود.

برای شفت چرخان با بارهای پیچشی و خمشی ثابت، تنش خمشی کامال معکوس شونده و تنش 

�嫗銚購嫗陳
�嫗銚購嫗陳

�嫗銚購嫗陳

�嫗銚購嫗陳

�嫗銚購嫗陳
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صفر    مساوی  نتیجه  در  و  است   0a mT M= = بنابراین  است.  ثابت  پیچشی 
خواهند بود.

در مواردی که نیروهای محوری قابل مالحظه است، به عنوان مثال در پمپ های 
عمودی، الزم است اثر مولفه نیروی محوری ثابت را در روابط تنش متوسط اعمال 

کرد.
4. انواع معیارهای  شکست برای تنشهای نوسانی

در شکل 6 مکان هندسی شکست بر حسب معیارهای مختلف شکست بر روی 
نمودار خستگی، بدون داده ها نشان داده شده است. برای هر معیار قرار گرفتن نقاط 
در باال یا روی هر خط نشانگر شکست است چنین نمودارهایی معموال به منظور 
انجام تحلیل و طراحی رسم می شوند. رسم داده ها بر روی نمودار 𝜎m - 𝜎a بیانگر 
ترکیبات  از  را   𝜎m و   𝜎a ترکیبات مطمئن  که  دارد  مکانی وجود  است که  این 
را  مکانهای هندسی صفحه  از  دیگر هر یک  عبارت  به  نامطمئن جدا می نماید. 
بر  می کند.  تقسیم  منحنی(  )باالی  ناایمن  و  منحنی(  )زیر  ایمن  بخش  دو  به 
محدود  عمر  استحکام  یا   eS خستگی  حد  مذکور  نمودار  عمودی  محور  روی 
yS بر روی  fS رسم می شود.  همانگونه که مشاهده می کنید استحکام تسلیم 
محور عمودی یادآور این نکته است که تسلیم در نخستین سیکل تنش عالوه 
بر خستگی می تواند معیاری نیز برای شکست باشد. در شکل مذکور پنج معیار 
شکست نشان داده شده است که عبارتند از: معیار سودربرگ، معیار اصالح شده 
گودمن، معیار بیضی ASmE و معیار تسلیم. نمودار نشان می دهد که تنها معیار 
سودربرگ است که در مقابل تسلیم دارای حاشیه امنیت است. معیار اصالح شده 

گودمن روشی محتاطانه است و دارای مزیت های زیر می باشد:
• مکان هندسی گودمن یک خط راست است، عملیات جبر آن نیز خطی و ساده 

می باشد.
• رسم آن در هر زمان برای هر مسئله ای ساده است.

نیز  نمودار  از روی  را می توان  پاسخ مسئله  به عنوان کنترل عملیات جبری،   •
بدست آورد. 

در زیر معادالت مربوط به مکان های هندسی شکست ارائه شده است:
معادله خط سودربرگ:

)18( 

معادله اصالح شده گودمن:

 )19( 

:ASmE معادله بیضی

)20(

از معادله تسلیم استاتیک النگر  برای بررسی تسلیم در نخستین سیکل تنش  
استفاده خواهیم کرد:

)21(
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eS به ترتیب  utS و  ، yS n نمایانگر ضریب اطمینان قطعه و  در روابط باال 
نشانگر استحکام تسلیم، استحکام کششی نهایی و حد دوام قطعه می باشند که 

مقادیر آنها را برای جنس های مختلف از کلید فوالد می توان پیدا کرد. 

شکل6-  نمودار معیارهای مختلف شکست بر روی نمودار خستگی]1[

از یک نمونه آزمایشی تیر چرخان تحت خمش خالص  برای تعیین حد دوام 
ویژه ای  تحت شرایط  آزمایشی  نمونه  این  استفاده می کنند.  )معکوس شونده( 
آزمایش می شود. بنابراین غیر منطقی است که انتظار داشته باشیم حد دوام یک 
قطعه مکانیکی با مقادیر بدست آمده در آزمایشگاه منطبق باشد. این اختالف 
ناشی از تفاوت های موجود در نوع ماده، روش ساخت، محیط و عوامل طراحی 
اندازه،  سطحی،  شرایط  نظیر  اثراتی  ارزیابی  به  مربوط  ضرایب  مارین  است. 
بارگذاری دما و مواد متفرقه دیگر را تعیین کرده است. به این ترتیب از  معادله 

مارین برای تعیین حد دوام یک قطعه مکانیکی استفاده می شود]1[:

)22( 

     ، ضریب تصحیح شرایط سطح است که برای سطح ماشینکاری شده برابر 
است با:
)23( 

     ، ضریب تصحیح اندازه است که برای بارگذاری های خمشی و پیچشی برابر 
است با:

)24( 

ضریب  و  دما  ضریب  بارگذاری،  ضریب  نشانگر  ترتیب  به    eK و  dK  ، cK
تصحیح  قابلیت اعتماد می باشند.

�但

�但
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eS اشاره به حد دوام  ، اشاره به حد دوام نمونه آزمایش تیر چرخان دارد و  '
eS

قطعه خاصی دارد که تحت بارگذاری دلخواه است.
 𝜎m الزم به ذکر است که در بارگذاری ترکیبی در روابط )18( تا )21(، به جای
و 𝜎a از تنش های معادل فون مایزز  استفاده می کنیم. بنابراین به عنوان نمونه 

برای معادله اصالح شده گودمن داریم:

)25( 

با جایگذاری مقادیر      و       از معادالت )16( و )17( در رابطه باال، معادله را بر 
، در هر مقطع از محور، می توان بدست آورد: d حسب قطر شفت 

)26( 

از دیدگاه عملی بهتر است محاسبات مربوط به طراحی شفت را با یک فوالد ارزان 
با درصد پایین یا متوسط کربن شروع کنیم. اگر استحکام، عامل حاکم بر تغییر 
شکل شفت باشد، در این مورد می توان یک ماده با استحکام بیشتر بکار برد و 
اندازه های شفت را تا مقداری که تغییر شکل آن از حد مجاز فراتر نرود کاهش 
داد. در این صورت، قیمت جنس گرانتر با قطر کمتر به همراه هزینه فرآیندهای 
توجیه  باید  بیشتر  قطر  با  ارزانتر  جنس  با  مقایسه  در  آن،  روی  بر  شده  انجام 

اقتصادی داشته باشد.

5. سرعت بحرانی شفت

هر جسمی با خاصیت االستیک داری یک فرکانس طبیعی ارتعاشی است. زمانی 
که یک محور با سرعتی مربوط به فرکانس طبیعی خود دوران نماید، کوچکترین 
می گردد.  زیادی  ارتعاشات  ایجاد  به  منجر  آن،  بر  وارد  بارهای  در  توازن  عدم 
فرکانس طبیعی شفت به عوامل مختلفی همچون وزن، قطر، جنس، نوع و فاصله 
تکیه گاه های محور بستگی دارد. سرعت دورانی که در آن ارتعاشات طبیعی رخ 
می دهد، سرعت بحرانی می گویند. به این معنی که در سرعت های معینی شفت 
ناپایدار می شود و تغییر شکل بدون حد افزایش می یابد. کمترین سرعت بحرانی 
را "اولین سرعت بحرانی" و سرعتهای بعدی را به ترتیب "دومین و ... سرعتهای 
بحرانی" می نامند. معموال محدوده سرعت بحرانی از محدوده سرعت کاری پمپها 
فاصله دارد. در صورتی که اولین سرعت بحرانی قبل از سرعت کاری پمپ قرار 
گیرد در این صورت شفت را انعطاف پذیر گویند، چنان که سرعت بحرانی بعد از 
سرعت کاری باشد شفت را شفت صلب یا محکم می نامند. برخی از تولیدکنندگان 
در  می برند.  بکار  بحرانی خشک  و سرعت  تر  بحرانی  مانند سرعت  اصطالحاتی 
لقی های  در  موجود  سیال  اثر  و  هیدرولیکی  نیروهای  تاثیر  تر  بحرانی  سرعت 
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داخلی، محفظه آب بندی و اطراف محور، در شرایط عملکردی، که خود یک عامل 
بازدارنده ارتعاش است در نظر گرفته می شود. در حالیکه در سرعت بحرانی خشک 
سرعت  با  پمپ های  نمی گیرند.  نظر  در  را  هیدرولیکی  نیروهای  و  سیال  تاثیر 
دورانی RPM 1450 و کمتر و اغلب پمپ های یک طبقه کمتر از سرعت بحرانی 
خشک اول خود کار می ِکنند. پمپهای با سرعت دورانی بیشتر از RPM 3000 و 
پمپ های چند طبقه فشار قوی، در زمان راه اندازی و تا رسیدن به سرعت عادی 
خود از اولین سرعت بحرانی خود عبور خواهند کرد. ولی به دلیل این که زمان 
راه اندازی کوتاه است و در نتیجه، زمان کارکرد پمپ در سرعت بحرانی خیلی 

کوتاهتر است، به محور و پمپ صدمه ای وارد نخواهد شد]5[. 
سرعت بحرانی محور به خیز آن وابسته است. با افزایش خیز محور سرعت بحرانی 
آن کاهش می یابد. در صورتیکه ارتعاش محور تا مدت زمان طوالنی ادامه یابد، 
نتیجه  در  منجر می گردد.  آن  به شکست  نهایت  در  و  یافته  افزایش  خیز محور 
یکی از عوامل مخرب در شفت ها سرعت بحرانی می باشد. بنابراین محور طراحی 
شده  همواره بایستی از نظر سرعت بحرانی بررسی گردد. حتی اگر روتور به طور 
کامل باالنس شود و نیروی شعاعی موجود نباشد، همواره در محورهای افقی خیز 

استاتیکی ناشی از وزن شفت موجود است.

 ،Overhung به عنوان مثال، به منظور محاسبه سرعت بحرانی شفت پمپ های
پروانه  نصب  محل  در  زیر  رابطه  طبق  را  شفت  ماکزیمم  استاتیکی  خیز  ابتدا 

محاسبه می کنیم ]5[:

)27(
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F: نیروی وارد بر پروانه

E: مدول االستیسیته ماده مورد استفاده در شفت

m،N: فاصله خط مرکز پروانه از پله های روی شفت

IS, IN, Im, IL: ممان اینرسی قطرهای مختلف

S: فاصله بین دو خط مرکز یاتاقان ها

L: فاصله بین خط مرکز پروانه و خط مرکز یاتاقان داخلی

رابطه سرعت بحرانی با خیز استاتیک محور به صورت زیر است:

 )28(

به منظور بدست آوردن سرعت بحرانی حقیقی، رابطه باال را باید در یک ضریب 
تجربی C ضرب کرد. ضریب مذکور برای شفت های با دو تکیه گاه در محدوده  
C >1/268 <1 تغییر می کند. C=1 برای بارهای متمرکز و  C =1/268 برای بار 

با توزیع یکنواخت است]5[. 
به  بایستی  دو طبقه  و  پمپهای یک طبقه  روتور    API 610 استاندارد مطابق 
گونه ای طراحی شود که سرعت بحرانی خشک اول آن حداقل به مقدار 20درصد 

بیشتر از سرعت عملکردی ماکزیمم پمپ باشد.
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◄مهندس سیدمجید طالبی
کارشناس امور مهندسی

● شبیه سازی سه بعدی جریان داخل 
روش های  با   EN 32-250 پمپ 
دینامیک سیاالت محاسباتی 

شبيه●سازی● ـ● مركز● از● گريز● پمپ● ـ● محاسباتی● سياالت● ديناميک● كليدی:● واژه●●های●
سه●بعدی

مقدمه:
رشد  سانتریفوژ،  پمپ های  طراحی  در   )CFD( محاسباتی  سیاالت  دینامیک  تحلیل  از  استفاده 
روزافزونی دارد. با بهره گیری از CFD می توان جریان پیچیده پروانه1 پمپ را که به صورت کامل 
شناخته شده نیست، پیش بینی نمود. امروزه استفاده از ابزارهای CFD در صنایع توربوماشین به 
امری رایج تبدیل شده است و بسیاری از مشکالت و ابهامات موجود را می توان با روش های عددی، 

سریع تر و ارزان تر از روش های آزمایشگاهی حل نمود.
پیش بینی منحی عملکرد پمپ امری ضروری برای طراحان، محسوب می شود که با شبیه سازی 
به روش های عددی می توان به این هدف رسید. روش های تئوری نیز می توانند عملکرد پمپ را 
محاسبه نمایند ولی نتایج این روش ها  صرفاً یک عدد محض بوده که قادر به توضیح چگونگی 

عملکرد پمپ ها نیستند.
پیشرفت های اخیری که در میزان قدرت محاسبه و گرافیک رایانه ها انجام شده است باعث کاهش 
هرچه بیشتر زمان و هزینه تحلیل های عددی شده است و طراحان را به استفاده از روش های 
1. Impeller

چکیده:

در●اين●مقاله،●جريان●سيال●داخل●يک●پمپ●گريز●از●مركز●با●استفاده●از●روش●های●ديناميک●سياالت●
معادالت● حل● برای● شبيه●سازی● اين● در● است.● شده● شبيه●سازی● بعدی● سه● صورت● به● و● محاسباتی●
حاكم●بر●جريان●تراكم●ناپذيز●و●آشفته●داخل●پمپ●از●الگوريتم●SIMPLE●●استفاده●شده●است.●برای●
پايه● بر● اين●شبيه●سازی● بهره●گرفته●شده●است.● K-ϵ●استاندارد● از●مدل● مدل●سازی●جريان●آشفته●
محاسبات●جريان●پايا●و●با●استفاده●از●روش●مختصات●چندگانه●)MRF(●برای●محاسبه●اثر●تقابل●پروانه●
ـ●حلزونی●انجام●گرفته●شده●است.●تحليل●ديناميک●سياالت●محاسباتی●)CFD(●به●صورت●فراگيری●
در●طراحی●پمپ●های●گريز●از●مركز●به●كار●می●رود.●با●بهره●گيری●از●رويکرد●CFD●●می●توان●به●خوبی●
جريان●پيچيده●داخل●پمپ●را●پيش●بينی●كرد●و●به●روند●طراحی●سرعت●بخشيد.●در●اين●شبيه●سازی،●

ميدان●جريان●داخل●پمپ●برای●دبی●های●مختلف●شبيه●سازی●و●با●نتايج●تجربی●مقايسه●شده●است.
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دینامیک  های  روش  پایه  بر  متنوعی  نرم افزارهای  است.  کرده  راغب تر  عددی 
سیاالت محاسباتی برای تحلیل رفتار پمپ ها ارایه شده است که ساختار اصلی 
آنها شامل الگوریتم هایی است که نتایج دقیق و محکمی را برای میدان جریان 
نکته جلب  این  پیشین،  مقاالت  مطالعه  با  می دهند.  ارایه  قبولی  قابل  زمان  در 
عددی،  روش های  از  استفاده  با  تحقیقات صورت گرفته  اکثر  که  می نماید  توجه 
تنها میدان جریان را در نقطه طراحی پمپ بررسی کرده اند. در حالیکه به دلیل 
استفاده گسترده از پمپ های سانتریفوژ در صنایع مختلف، امکان کارکرد پمپ 
در نقطه ای غیر از نقطه طراحی زیاد است. بنابراین تحلیل میدان جریان در دیگر 

وضعیت ها نیازی ضروری محسوب می شود.
در کار پیش رو، میدان جریان سه بعدی پایا، آشفته و تراکم ناپذیر داخل پروانه و 
حلزونی پمپ EN 32-250 ساخت شرکت پمپیران شبیه سازی شده است. برای 
حل معادالت ناویرـ استوکس از روش حجم محدود استفاده شده است. به علت 
و خروجی، شبیه سازی  ورودی  در  پدیده های جدایش1و چرخش2 جریان  وقوع 

میدان جریان امری پیچیده و دشوار است.

2 ـ توصیف مدل و روش محاسباتی
2ـ1.نوع پمپ، هندسه و شبکه بندی

شرکت  ساخت   EN 32-250پمپ مطالعه،  این  در  شده  شبیه سازی  پمپ 
پمپیران است که دارای مکش محوری، محفظه حلزونی ساده با پروانه ای به قطر 
259 میلی متر و 4 پره رو به عقب است. بهترین نقطه بازدهی پمپ3 که با دور 
1450rmp کار می کند در دبی 9 مترمکعب بر ساعت قرار دارد که هد 19/5متر 

ایجاد می کند.
شبکه دامنه محاسباتی، توسط نرم افزار ICEm تولید شده است که دارای ساختار 
نامنظم و با المان های چهاروجهی است. هندسه و شبکه تولیدشده در شکل 1 

نشان داده شده است.
ورودی و حلزونی به صورت نواحی ساکن و پروانه به صورت ناحیه متحرک شبیه سازی شده است.

1.Seperation
2. Circulation
3. Best Efficency Point

شکل1. شبکه بندی دامنه محاسباتی



سال 29
پاییز و زمستان
1392

  50   

2ـ2.فرآیند حل
ادامه،  در  که  است  شده  استفاده  تجاری  نرم افزارهای  از  یکی  از  مساله  حل  برای 
داده  توضیح  اختصار  صورت  به  شبیه سازی  این  در  استفاده شده  عددی  روش های 

می شود.

2-2-1.روش حل معادالت گسسته
برای حل معادالت گسسته از روش فشارـ پایه1 استفاده شده است. پس از دریافت 
حدس اولیه، ابتدا معادالت اندازه حرکت حل می شوند. اگر سرعت های به دست آمده 
بقای جرم صورت  معادله  اساس  بر  نکنند تصحیح فشار  ارضا  را  بقای جرم  معادله 
می گیرد؛ سپس مقادیر سرعت و فشار تصحیح می گردند. هم چنین اگر حل معادالتی 
نظیر معادالت آشفتگی مورد نیاز باشند، این معادالت با استفاده از مقادیر سرعت و 
فشار تصحیح شده، حل می گردد. سپس همگرایی متغیرها بررسی شده و در صورت 
همگرایی جواب حاصل می شود. در غیر این صورت موارد فوق با مقادیر جدید تکرار 

می شوند.
به علت استفاده از المان های چهاروجهی و عدم همسو بودن شبکه با جریان، در این 
شبیه سازی از گسسته سازی مرتبه دوم باالدست2 استفاده شده است تا خطای ناشی 
از گسسته سازی کاهش یابد. برای حل همزمان معادالت سرعت و فشار در شبکه 
مجزا از الگوریتم SImpLE استفاده شده است که در حل جریان های دایمی کاربرد 

دارد.

2-2-2.مدل سازی نواحی چرخشی
دارای  آنها  در  سیال  که  هستند  جریان هایی  دارای  مهندسی،  مسایل  از  بسیاری 
به  جریان ها  این  غیره.  و  دمنده ها  توربین ها،  توربوپمپ ها،  جمله  از  است  چرخش 
گونه های مختلف مدل سازی می شوند که هر یک از این روش ها با توجه به شرایط 
خاص خود از دقت مناسبی برخوردار هستند. از مهم ترین روش ها می توان به روش 

مدل مختصات چندگانه3، مدل صفحه مختلط4، مدل شبکه5 لغزنده اشاره کرد.
دو مدل اول برای جریان های دایمی و برای حالتی که تقابل بین روتور و استاتور 
کم باشد از دقت باالیی برخوردار است. به عنوان مثال برای جریان پمپی که دارای 
استاتور بدون پره است یعنی تقابل بین روتور و استاتور کم است می توان از روش 
مدل مختصات چندگانه به راحتی استفاده نمود. الزم به ذکر است که هر قدر سرعت 
1. Pressure-Based
2. Second Order Upwind
3. The Multi Refrence Frame
4. The Mixing Plane Model
5. The Sliding Mesh Model
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چرخشی روتور بیشتر باشد و یا تعداد تیغه های آن بیشتر باشد یعنی جریان به 
حالت دایمی نزدیک تر باشد این مدل از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. اما از 
روش شبکه لغزنده در صورتی می توان استفاده نمود که جریان، غیردایمی بوده 
و تقابل بین روتور و استاتور زیاد باشد. به عنوان مثال در توربوماشین هایی که 
استاتور دارای تیغه می باشد یعنی تقابل بین روتور و استاتور زیاد است این مدل 
جریان را به خوبی شناسایی می نماید. واضح است که مدل شبکه لغزنده به زمان 
بیشتری نسبت به دو مدل دیگر نیاز دارد اما در مقابل از دقت باالتری برخوردار 

است.
اگرچه ماهیت اصلی جریان توربوماشین ها، غیردایمی است اما از آنجا که سرعت 
چرخشی پمپ مورد نظر زیاد می باشد، فرض جریان دایمی، خطای چندانی را 
وارد مسأله نمی کند و از این خطا نیز می توان چشم پوشید. با این فرض برای حل 

مسأله مورد نظر از مدل مختصات چندگانه استفاده شده است.

2-2-3.مدل جریان آشفته
 به دلیل آن که رژیم جریان داخل پمپ از نوع جریان آشفته است باید از مدل های 
آشفتگی برای مدل سازی جریان استفاده کرد. مدل های متفاوتی برای شبیه سازی 
جریان آشفته وجود دارد که انتخاب مدل مورد نظر به فیزیک حاکم بر جریان، 
دقت مورد نظر، امکانات محاسباتی در دسترس و مدت زمان در نظر گرفته شده 
 K-ϵ برای مدل سازی بستگی دارد. در این پژوهش از مدل آشفتگی استاندارد

برای تحلیل جریان داخل پمپ استفاده شده است.

2-3.شراط مرزی
در ورودی دامنه محاسباتی )مکش( شرط مرزی دبی جرمی اعمال شده است و 
در خروجی نیز شرط مرزی جریان توسعه یافته اعمال شده است. ساختار اصلی 
پمپ در قسمت ورودی و خروجی حلزونی، جهت جلوگیری از چرخش های بزرگ 
جریان و حصول از توسعه یافتگی آن امتداد داده شده است. مرزهایی که نواحی 
متحرک و ساکن )ناحیه مکش، پروانه و حلزونی( را از هم جدا می کند به صورت 
مرز داخلی1 آن تعریف شده است. با امتداد خروجی حلزونی، ناحیه چرخشی در 
داخل دامنه محاسباتی واقع می شود که باعث ممانعت از مشکل عدم همگرایی 
پروانه و حلزونی( شرط عدم  )پره ها،  تمامی دیواره ها  ناثباتی جریان می شود.  و 

لغزش2 اعمال شده است.
1. Interior
2. No Slip Condition
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■ نتایج
3-1.مقایسه نتایج شبیه سازی با عملکرد تجربی پمپ

 )6m3/hr( دبی کمتر ،)9m3/hr( هد تولیدشده برای سه دبی مختلف شامل دبی اسمی
و دبی بیشتر )11m3/hr(  شبیه سازی گردید. نتایج شبیه سازی  با منحنی  عملکرد 
پمپ مقایسه گردید؛ و در شکل2 نشان داده شده است. اختالف مشاهده شده بین 
نتایج شبیه سازی و حالت تجربی اندک بوده و این اختالف ناشی از عواملی مانند 
آشفتگی  مدل  زبانه حلزونی1 و  به  نسبت  پروانه  قرارگیری  نحوه  المان ها،  اندازه 

استفاده  شده بستگی دارد.

شکل2. مقایسه منحنی عملکرد پمپ در دو حالت شبیه سازی شده و تجربی

3-2.میدان فشار در پروانه برای دبی های جرمی مختلف
جرمی  دبی های  برای  پروانه  میانی  صفحه  در   سیال  فشار  توزیع   3 شکل  در 
مختلف نشان داده شده است. کمترین فشار کل در ورودی پروانه و در سمت 
مکش پره ها ظاهر می شود. این جایی است که اغلب پدیده کاویتاسیون در این 
می افتد؛  اتفاق  پروانه  خروجی  در  کل  فشار  مقدار  بیشترین  می دهد.  رخ  مکان 
جایی که انرژی جنبشی جریان به بیشترین مقدار خود می رسد. اختالف فشار 
بین سمت مکش و فشار پره بیان کننده این نکته است که جریان داخل پروانه به 

علت اختالف فشار پره تا پره، اثرات برشی را تجربه می کند.
1. Pump Tongue (Cut Water)
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پاسکال  بر حسب  پروانه  در  برای دبی های جرمی مختلف  فشار  میدان  شکل3. 
کانتورها به ترتیب برای دبی های 6و 9و 11 مترمکعب بر ساعت هستند.

3-3.میدان فشار در پمپ برای دبی های جرمی مختلف
شکل4. تاثیر دبی بر میدا جریان کل پمپ را نشان می دهد. بیان این نکته ضروری 
تا  جریان  ساختار  چندگانه،  مختصات  مدل  وسیله  به  شبیه سازی  در  که  است 
حدودی به فاصله قرارگیری پره از زبانه پمپ بستگی خواهد داشت. با این حال 
می توان مشاهده کرد که در دبی نامی، میدان فشار در حلزونی یکنواخت تر است. 
با مقایسه کانتورها برای سه دبی مختلف، این نتیجه حاصل می شود که با افزایش 
 ) C دبی، جریان داخل پمپ دچار عدم یکنواختی می شود. در دبی بیشتر )کانتور
اگرچه فشار داخل پمپ به میزان حداکثر خود می رسد، با این وجود زبانه پمپ باعث 

افت فشار خروجی می شود.

شکل4. میدان فشار کل برای دبی های جرمی مختلف در پمپ بر حسب پاسکال )کانتورها به 
ترتیب برای دبی های 6و9و11 مترمکعب بر ساعت هستند(.
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3-4.تحلیل خطوط مسیر داخل پمپ برای سه دبی مختلف
در شکل 5 خطوط مسیر داخل پمپ برای سه دبی مختلف نشان داده شده است. 
نواحی جریان چرخشی که در پشت پره ها مشاهده می شود علت اصلی راندمان 
پایین این نوع پمپ )36٪( است. همانطور که در شکل قابل مالحظه است در 
پشت پره نزدیک به خروجی حلزونی به دلیل تخلیه آسان سیال، ناحیه چرخشی 
دیگر  کانتور  دو  به  نسبت   ،bکانتور در  نواحی چرخشی  وسعت  نمی شود.  ایجاد 

محدودتر است که وقوع بیشترین راندمان در این نقطه را توجیه می نماید.

شکل5. خطوط مسیر داخل پمپ برای دبی های جرمی مختلف

4.نتیجه گیری نهایی
در این مقاله یک پمپ گریز از مرکز با استفاده از روش های دینامیک سیاالت 
محاسباتی شبیه سازی گردید. هد به دست آمده از شبیه سازی با هد تجربی پمپ 
مقایسه گردید و درستی شبیه سازی تایید شد و میدان جریان داخل پمپ تشریح 

شد.
هدف اصلی از این مقاله نشان دادن قابلیت روش های دینامیک سیاالت محاسباتی 
برای پیش بینی رفتار و جریان داخل پمپ گریز از مرکز بود که شناسایی صحیح 

جریان داخل پمپ، منجر به طراحی صحیح تر یا اصالح نمونه موجود می شود.
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