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پمپمزیناکمهچخیرات:لواشخب

HistoryOf)پمپمزیناکمهچخیرات Pumping Mechanism)

(Shaduf)فوداش

(Sakia)ایکاس

(NOria)ایرون

(AraShmidOSSCreW)یسدیمشراچیپ

(AraShmidOSSCreWStructure)یسدیمشراچیپراتخاس

EVOlutiOnOf)دیدجرصعرداهپمپیلوحت pumpSinmOdernera)

۱ - ۱

۱-۱-۱

۲-۱- ۱

۳-۱-۱

۱-۴-۱-۱

۵-۱-۱

۶-۱-۱

(Basics of hydraulics) کیلوردیهینابم:مودشخب

IntTOductiOnOfpumping)ژاپمپیاهمتسیسیفرعم SyStem)

ThreefOrmS)یژرنایلکشهس Of energy)

,preSSureیلایسکیردتعرس،راشف،عافترانیبهطبار VelOCity inوRelatiOn betWeenheight)

RelatiOnbetween)تعرسوعافترا،راشفنیبهطبار preSSure, height & VelOCity)

RelatiOnbetWeenpreSSure)عافتراوراشفنیبهطبار & height)

RelatiOnbetween)تعرسوراشفنیبهطبار preSSure & VelOCity)

Thedifference)دهوراشفنیبتوافت between preSSure &head)

(FluidSyStem)لایسیاهمتسیس

DriVerinputfOrfluid)لایسمتسیسرگاشناریورین SyStem)

The)یلکدهیاههفلؤم COmponents Of tOtal head)

(Friction)یکاکطصا

(Equipment)تازیهجت

(VelOCity)تعرس

(Height)عافترا

(PreSSureVeSSelS)راشفتحتنزاخم

NegatiVe)یفنمراشف preSSure)

(SiphOn)نوفیسدرکلمع

(SpecialWeight)یصوصخمنزو

۱-۲

۲-۲

۱-۲-۲

fluid)

۲-۲-۲

۳-۲-۲

۴-۲-۲

۳-۲

۴-۲

۱-۴-۲

۵-۲

۱-۵-۲

۲-۵-۲

۳-۵-۲

۴-۵-۲

۶-۲

۷-۲

۸-۲

۹-۲

(Definition ofpump) اهپمپیدنبهقبط:موسشخب

POSitiVeDiSplaCement)تبثمییاجباجیاهپمپ PumpS) ۱-۳
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PiStOn&plan)یرچنالپوینوتسیپیاهپمپ Chary pumpS)

(DiaphragmpumpS)یمگارفایدیاهپمپ

(GearpumpS)یاهدندیاهپمپ

(LObeDumpS)ییایبولیاهپمپ

(SCreWDump)یچیپپمپ

(VanePump)یاهرپیاهپمپ

(KinetiCDumDS)یبناجویژوفویرتناس:یشبنجیاهپمپ

AXialTIOW)روحمنایرجیژوفویرتناس Centrifugal pump)

ImpOrtantfeatureS)یژوفویرتناسیاهپمپهتسجربتایصوصخ Of Centrifugal pumpS)

TegeneratiVe)یبناجیاهپمپ pumpS)

COmpariSOnییاجباجویشبنجیاهپمپنیبیاهسیاقم betWeen diSplaCement & kinetic)

(pumpSElectTOmagnetic)یسیطانغمورتکلایاهپمپ

OthertypeS)اهپمپرگیدعاونا Of pumpS)

mineralPulp)یندعمداومریمخیلقاانیاهپمپ CarTier pumpS)

(RinSepumpS)یشکبآیاهپمپ

(ITrigationpumpS)یرایبآیاهپمپ

(CarWaShpumpS)شاوراکیاهپمپ

۱-۱-۳

۲-۱-۳

۳-۱-۳

۴-۱-۳

۵-۱-۲۳

۶-۱-۳

۲-۳

۱-۲-۳

۱-۱-۲-۳

۲-۲-۳

۱-۲-۲-۳

pumpS)

۳-۳

۴-۳

۱-۴-۳

۲-۴-۳

۳-۴-۳

۴-۴-۳

Centrifugalژوفویرتناسیاهپمپ:مراهچشخب DumpS

StructureOf)ژوفیرتناسیاهپمپراتخاس CentrifugalpumpS)

TypeSOf)ژوفیرتناسیاهپمپعاونا CentrifugalpumpS)

DiVidedaCCOrding)پمپروحمتهجیساساربمیسقت tOthe pump Shaft)

DiVidedaCCOrding)یشکمجنلفتهجیساساربمیسقت tOthe SuctiOnflange)

DiVidedaCCOrding)هظفحمیشربساساربمیسقت Cutting Chamber)

DiVidedaCCOrding)اهناقاتاییریگرارقهوحنیساساربمیسقت bearing plaCement)

DiVidedaCCOrding)هیاپیورربیریگرارقهوحنساساربمیسقت plaCement On baSe)

DiVidedaCCOrding)تفشیلاصتاربانبمیسقت Shaft COnnectiOn)

(PumpSuSage)اهپمپفراصم

COmpOnentSOf)یژوفویرتناسیاهپمپیازجا CentrifugalpumpS)

(Butterfly) هناورپ

TypeOf)هناورپعاونا butterfly)

۱-۴

۲-۴

۱-۲-۴

۲-۲-۴

۳-۲-۴

۴-۲-۴

۵-۲-۴

۶-۲-۴

۳-۴

۴-۴

۱-۴-۴

۱-۱-۴-۴



(SuctiOnbutterfly)هناورپیشکم

OutputflOW)هناورپزانایرجیجورخ frOmbutterfly)

Pump)پمپهظفحم Chamber)

(ChamberCOnCentric)زکرملادحتمهظفحم

(SpiralCaSing)ینوزلحهظفحم

Ring)هدنناشفاهقلح afShOnndh)

AXialTing)یروحمهدنناشفایاههرپ afShannd)

(ETOSiOnalRingS)یشیاسرفیاهگنیر

(StuffingbOX)یدنببآهبعج

(MechanicalSealS)یکیناکمیاهیلیس

AdvantageOf)یکیناکمیاهیلیسیایازم mechanical)

DiSadVantageOf)یکیناکمیاهیلیسبیاعم mechanical SealS)

TypeSOf)یکیناکمیاهیلیسعاونا mechanical SealS)

ChangeSand)یلیسردتاحالصاوتارییغت TefOTIm in Seal)

(Bearings)اهناقاتای

۲-۱-۴-۴

۳-۱-۴-۴

۲-۴-۴

۱-۲-۴-۴

۲-۲-۴-۴

۳-۴ -۴

۱-۳-۴-۴

۴-۴-۴

۵-۴-۴

۶-۴-۴

۱-۶-۴-۴

۲-۶-۴-۴

۳-۶-۴-۴

-۶-۴-۴

۷-۴-۴

هدننکژاپمپدحاوکیهدنزاسیازجا:مجنپشخب

COmpOnentSOfpump)هدننکژاپمپدحاوکیهدنزاسیازجا SyStem)

(PrimemOtOTS)هیلوایاهکرحم

(ElectricmOtOTS)یکیرتکلایاهروتوم

(mngine)یقارتحایاهروتوم

(SteamturbineS)راخبیاهنیبروت

(COuplingS)اهگنیلپوک

(RigidCOuplingS)فاطعنانودبیاهگنیلپوک

(FlexibleCOuplingSFOrmechanical)یکیناکمریذپفاطعنایاهگنیلپوک

Materialflexible)یسنجظاحلهبریذپفاطعناگنیلپوک COupling)

(ValVeS)اهریش

ThebaSic)ریشیساسایاهیشخب COmpOnentS Of ValVe)

(BOnnet)ریششوپرس

(ValVetrim)ریشیلخادنامدیچ

DiSCand)نمیشنوکسید Seat)

(ACtuatOr)ریشهدننکلاعف

ValVe)ریشگنیکپ packing)

IntTOductiOnfor)اهریشعاونایفرعم typeS Of ValVeS)

(GateValVe)یاهزاوردریش

۱-۵

۱-۱-۵

۱-۱-۱-۵

۲-۱-۱-۵

۲۳-۱-۱-۵

۲-۱-۵

۱-۲-۱-۵

۲-۲-۱-۵

۳-۲-۱-۵

۲۳-۱-۵

۱-۲۳-۱-۵

۲-۳-۱-۵

۳-۳-۴-۵

۴-۳-۱-۵

۵-۲۳-۱-۵

۶-۲۳-۱-۵

۷-۳-۱-۵

۲-۵

۱-۲-۵



(GlObeValVe)یورکریش

(BallValVe)یپوتریش

(PlugValVe)یطورخمریش

(DiaphragmValVe)یمگارفایدریش

(PinChValVe)یاهریگریش

(ButterflyValVe)یاهناورپریش

(NeedleValVe)ینزوسریش

(CheckValVeS)نانیمطایاهریش

ROCKingCOTTOSiVe)هدنروخباتنانیمطاریش Check ValVe)

OSCillatingCheck)یگنلکالانانیمطاریش ValVe)

RiSingCheck)هدنورالابنانیمطاریش ValVe)

PiStOnCheck)ینوتسیپنانیمطاریش ValVe)

ButterflyCheck)یاهناورپنانیمطاریش ValVe)

StOpCheck)هدننکفقوتنانیمطاریش ValVeS)

Relief&Safety)یتینماونکشراشفریش ValVeS)

(ValVeactuatOTS)ریشیاههدننکلاعف

ActiVatiOnOf)یتسدهدننکلاعف manual)

(ElectriCalmOtOractuatOr)یکیرتکلاروتومعونزاهدننکلاعف

(PneumaticactuatOr)کیتامونپهدننکلاعف

(HydraulicactuatOTS)کیلوردیههدننکلاعف

Self-actuated)هدنوشلاعفدوخیاهریش ValVeS)

SOlenOidactuated)یسیطانغمیهدنوشلاعفیارادیاهریش ValVeS)

VelOCityOfSelf-actuated)یتسدریغیاههدننکلاعفتعرس ValVeS)

تابساحم:

(WhatdOeSfrictiOnmeaninpump?)؟تسیچپمپردکاکطصا

Energy&head)ژاپمپیاهمتسیسرددهویژرنا in pumping SyStem)

Static)کیتاتساداه Head)

TheCOmponent)یلکدهیاههفلوم Of tOtal head)

TOtalStatic)یلککیتاتساداه head)

(SuctiOnStatiChead)یشکمکیتاتساداه

Netیشکمتمسقردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ pOSitiVe SuctiOn head aVailed) N.P.S.H.A)

(BOilingliquidS)ناشوجتاعیام

VapOrpreSSureand)نویساتیاواکوراخبراشف CaVitatiOn)

۲-۲-۵

۳-۲-۵

۴-۲-۵

۵-۲-۵

۶-۲-۵

۷-۲-۵

۸-۲-۵

۹-۲-۵

۱-۹-۲-۵

۲-۹-۲-۵

۳-۹-۲-۵

۴-۹-۲-۵

۵-۹-۲-۵

۶-۹-۲-۵

۱۰-۲-۵

۲۳-۵

۱-۲۳-۵

۲-۳-۵

۳-۳-۵

۴-۳-۵

۵-۲۳-۵

۶-۳-۵

۴-۵

,۰۰۰ ۰۰ خب

۱-۶

۲-۶

۱-۲-۶

۲-۲-۶

۳-۲-۶

۴-۲-۶

۵-۲-۶

۳-۶

۴-۶
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(RequirementN.P.S.H)زایندروم

HOW؟دننکیمیریگزادناارزایندرومN.P.S.Hپمپناگدنزاسهنوگچ pump manufactureS Can)

۵-۶

۱-۵-۶

measure N.P.S.H?)

(N.P.S.H.Amanual)یسرتسدردN.P.S.Hدرومردییاهلمعلاروتسد

CriticalpOint)پمپدرکلمعینارحبهطقن Of the pump)

(ImmerSiOnpumpSuctiOnlinlet)پمپیشکمیلخادمیروهطوغ

(CH)هیلختکیتاتساداه

Calculate)یشکمکیتاتسادهوهیلختکیتاتساداههبساحمیاهیلاثم The StatiCDiSCharge Head

۲-۵-۶

۶-۶

۷-۶

۸-۶

۱-۸-۶

(And The Static Siction Head

CalculateThe)هیلختکیتاتساداههبساحم Static DiSCharge Head)

Thedifference)تعرسدهیلضافت VelOcity head)

(CHEO)تازیهجتراشفدهیلضافت

ReSiStanceSyStem)یبدتامازلاومتسیستمواقم &diSCharge requirementS)

(COntTOlValVeS)یلرتنکیاهریش

(Equipment)تازیهجت

(DiSChargepump)پمپیبد

MinimumFlow)یلقادحیبدتامازلا Rate Requirements)

MaximumPermiSSible)امدشیازفازاجمرثکادح Heat IncreaSe)

(AHFp)ینوتوینتالایسردهلولکاکطصاداهفالتخا

PipeFriction)ینوتوینتالایسردهلولکاکطصاداهفالتخا Heat Difference In Newtonian

(NeWtOnfluid)ینوتوینتالایس

HeadDifference)قلعمبوچربیفیارادتالایسیاربهلولکاکطصازایشانداهفالتخا Due TO

۲-۸-۶

۹-۶

۱-۹-۶

۱۰-۶

۱۱-۶

۱-۱۱-۶

۲-۱۱-۶

۳-۱۱-۶

۴-۱۱-۶

۵-۱۱-۶

۶-۱۱-۶

(FluidS

۷-۱۱-۶

۸-۱۱-۶

(Pipe Friction(For Fluide Containing Fiber Suspense)

(Frictionestimating)کاکطصانیمختهسورپ۲-۷-۱۳-۶

Fitting)پلاپابطبترمفراصمرداهگنتیفیکاکطصاتفررده۶-۹-۱۱ FTiCtiOn LOSSIn PulpRelated

(ISSueS

(InternalLOSS)یلخادیبدتافلت۱۰-۱۱-۶

LOSSDue)جورخردهرپیاهیوازفارحنازایشانتافلت۱۱-۱۱-۶ TO Angular DeViatiOn VaneSIn The

(Exit

(LOSSFTOmfrictiOn)یلایستجزلوکاکطصازایشانتافلت۱۲-۱۱-۶

LOSSfrom)یکیناکمکاکطصازایشانتافلت۱۳-۱۱-۶ mechanicfriction)

TheDisk)یکسیدکاکطصا۱۴-۱۱-۶ Friction)

نویساتیواک:متفهشخب

(CaVitatiOn)نویساتیواکهدیدپ۷-۱
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WhendOeS)؟دهدیمیوریدراومهچردرتشیبنویساتیاواک۲-۷ CaVitatiOn OCCur)

&VapOrpreSSure)نویساتیاواکوراخبراشف۳-۷ CaVitatiOn)

HOWtOpreVent)؟دومنیریگولجنویساتیاواکزاناوتیمهنوگچ۷-۴ CaVitatiOn2)

RelatiOnbetweenfluidpreSSure)یدابیشکمهناهدردیلایسراشفهطبار۵-۷ & SuctiOnlinlet)

HOWCaVitatiOn)؟دومنینیبشیپارنویساتیواکناوتیمهنوگچ۷-۶ Canbe predicted)

SpecificVelOCity)یشکمیصاختعرس۷-۷ SuctiOn)

(SpecificadViCeS)هژیویاههیصوت۷-۸

پمپندرکتست:تشهشخب

(PumpteSting)پمپندرکتست-۸

(TeStClaSSificatiOn)اهتستیدنبهتسد۸-۲

(Definitions)مزالفیراعت۸-۳

(Volume)مجح۸-۱-۲۳

(Head)ده۸-۳-۲

(FlOOdedSuction)الابزایشکم۸-۳-۳

(TOtalSuctiOnlift)یلکیشکمریظنعافترا۴-۳-۸

TOtalSuctiOn)یلکیشکمداه۸-۵-۲۳ head)

(TOtaldiSChargehead)یلکهیلختده۸-۳-۶

(Totalhead)یلکده۸-۷-۳

(DTiVerinput)رگشناریدورویورین۸-۲۳-۸

(Pumpinput)پمپیدورویورین۹-۳-۸

(LiquidpOWer)عیامناوت۱۰-۳-۸

(Efficiency)نامدنار۸-۱۱-۳

(Totalefficiency)یلکنامدنار۸-۱۲-۳

(ACCuracy&tOleranceS)زاجمدودحوتحص۱۳-۳-۸

(Instrumentation)تاودامیظنت۱۴-۳-۸

(TeStrequiSiteS)تستتایرورض۱۵-۳-۸

(CaVitatiOnteStS)نویساتیاواکیاهتست۱۶-۳-۸

(MeaSurementunitS)یشجنسیاهدحاو۸-۴

(DiSCharge)هیلخت۸-۱-۴

(Quantifier)جنستیمک۸-۲-۴

(WeighttOOlS)جنسنزو۸-۳-۴

(VOlumetOOlS)جنسمجح۸-۴-۴

(FlOWtOOlS)جنسیبد۸-۵-۴

(PreSSuretOOlS)راشفیاههدنریگهزادنا۸-۴-۶

(Ventury)یروتنو۸-۷-۴
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(FlOWingnuZZleS)نایرجیاهلزان۸-۴-۸

(Planmeterhead)دهجنستحاسم۸-۹-۴

(FieldeStimate)ینادیمنیمخت۸-۵

(HeadMeasurement)دهیریگهزادنا۸-۶

HeadmeaSurement)دهیریگهزادناهبطوبرمیاهدامنوفیراعت۸-۱-۶ definitiOnS)

Headmeasurementby)یبآجیگابدهیریگهزادنا۸-۲-۶ Water gauge)

HeadmeaSurement)یاهویججیگابدهیریگهزادنا۸-۶-۳ bymerCury gauge)

MeaSuringthe)جنسفالتخایاهویجیاهجیگابدهیریگهزادنا۸-۴-۶ head by merCury gauge)

(POWermeaSurement)ناوتیریگهزادنا۸-۷

TranSmiSSiOnpOWer)یلاقتناجنسناوت۸-۱-۷ meter)

POWer)یشچیپجنسناوت۸-۲-۷ meter COil)

(VelOCitytOOlS)تعرسیریگهزادنا۸-۸

(CalculatiOn)تابساحم۸-۹

POWerOf)پمپناوت۸-۱-۹ pump)

(VelOCityarTanging)تعرستامیظنت۸-۲-۹

(ReCOrdingdata)تاعالطاتبث۸-۱۰

(Data)تاعالطا۸-۱-۱۰

(ReCOrdingteStreSultS)تستجیاتنمسر۸-۲-۱۰

(TeStingmodel)یلدمندرکتست۸-۳-۱۰

(ROutinetesting)تستلاور۸-۴-۱۰

TeStingOther)یژوفویرتناسریغیاهپمپندرکتست۸-۱۱ pumpSnOt Centrifugal)

(OtherteStS)اهتستریاس۸-۱۲

(Selectingیکعpurchasingpumps)پمپباختناودیرخیامنهارمهنشخب

Stagesfor)دنیآرفرددوجوملحارم۹-۱ proceSS)

(PumpingSyStem)گنیمپمتسیسیسدنهم۹-۱-۱

HeadSyStem)متسیسدهیاهینحنم۱-۹-۲ CuTVeS)

OperatiOnStage)متسیسیتایلمعتالاح۱-۹-۳ Of SyStem)

(Limithead)دهزاجمدح۱-۹-۴

COntTOlOf)پمپلرتنک۵-۱-۹ pump)

FutureChanging)متسیسردیتآتارییغت۹-۱-۶ in System)

(PumpSelectiOn)پمپباختنا۹-۲
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TypeSOf)اهپمپعاونا pumpS)

(NeCeSSityhighhead)دایزداهموزل

(Standardrequirements)درادناتساتامازلا

(FeatureSFOrliquid)یلایسیاهیگژیو

SelectingOf)پمپیسنجباختنا material pump)

SelectingOf)پمپرگشنارباختنا driVer pump)

DeCiSiOnSTelatingtO)رگیدتازیهجتهیهتهبطوبرمتامیمصت Other equipment)

InquiryfOr)پمپدیرختمیقتساوخرد purChaSing pump)

(Inquiry)تمیقتساوخرد

&TermS)یراجتطباوضوطیارش COnditiOnS)

(InquiryfOTIm)تساوخردمرفهنومن

TechnicalinformatiOn)پمپینفتامازلا Of pumpS)

(PumpdataSheet)پمپتاعالطاهگرب

(OtherTequirementS)دانساوتامازلارگید

(EnergyCOSt)یژرنایبایزرا

LifeCyCle)رمعهخرچهنیزهیبایزرا COSt) ،(LCC)

Vendordata)هدنشورفتاعالطاتامازلامرف requirements form) ،(VDR)

Experimentalcheck)یشیامزآویسرربتسیلکچ list)

(CheckliStfOTIm)تسیلکچابطبترمیاهمرفهنومن

PreparingperfOTIm)اهتمیقداهنشیپتسیلهیهت in VOiCeS)

TimefOr)تمیقداهنشیپنامز SuggeSting price)

MeetingbefOre)تمیقداهنشیپزاشیپهسلج SuggeSting PIS) ،(PI)

(PISeValuatiOn)اهتمیقداهنشیپیبایزرا ،(PIS)

AbriefliSting)اهتمیقداهنشیپزایرصتخمتسیلنییعت Ofthe Offer price)

PISeValuatiOn)ینفظاحلزاتمیقداهنشیپیبایزرا Of technicalmatter)

(PuTChaSingpump)پمپدیرخشرافس

ThefinaldeCiSiOn)دیرخروتسدرودصودیرخیاربییاهنمیمصت tObuy &purChaSe Order)

SummaryOfthe-610)پمپدیرخهخرچیدنبعمج pump Cycle) ،(API)

(SelectingکیpuTChaSingpumpS)اهپمپدیرخوباختنا

Communicationbetween)هدننکنیمأتورادیرخنیبتاعالطانایرج buyerand Supplier)

۱-۲- ۹

۲-۲-۹

۳-۲-۹

۴-۲-۹

۵-۲-۹

۶-۲-۹

۳-۹

۴-۹

۱-۴-۹

۲-۴-۹

۳-۴-۹

۴-۴-۹

۵-۹

۶-۹

۱-۶-۹

۲-۶-۹

۳-۶- ۹

۷-۹

۱-۷-۹

۸-۹

۱-۸-۹

۲-۸-۹

۳-۸-۹

۴-۸-۹

۵-۸-۹

۹-۹

۱-۹-۹

۲-۹-۹
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Strategiesدیرخوباختنادنیآرفدوبهبیاربیژتارتسا-۹ for imprOVing Selecting & purchaSing)

prOceSS)

USageOf)روهظونتاعالطایاهیروآنفزاهدافتسا۱۳-۹ modern technical information)

PumpSystem)نآباختناوپمپمتسیس۱-۱۳-۹ &it SSelecting)

SyStemSOf)یراذگتمیقیاهمتسیس۹-۲-۱۳ priCeS)

(ElectronicallyCommunication)یکینورتکلاتاعالطالدابت۳-۱۳-۹

(Internet)تنرتنیا۴-۱۳-۹

(Summary)هصالخ۹-۱۴

(AppendiX)میامض:مهدشخب

(PumpSOftWareS)پمپتعنصردیدربراکیاهرازفامرن۱۰-۱

PSIM ۱-۱-۱۰

HeliX)پمپباختناهمانرب۱۰-۱-۲ pump manager)

Onlinepump)نیالنآپمپباختنارازفامرن۳-۱-۱۰ Selection)

Pumpپمپینحنمرازفامرن۱۰-۱-۴ CuTVing SyStem) PCS)

Builderرازفامرن۵-۱-۱۰ lite

(PurChaSingfOTIm)پمپدیرخمرف۱۰-۲

(InstallatiOnfOTIm)پمپبصنمرف۱۰-۱-۲

CheCKLiStCOntTOl)قربولباتتازیهجتلرتنکتسیلکچ۲-۲-۱۰ Of PIC)

StageFOr)روانشپمپیزادناهاریلحارم۳-۲-۱۰ Starting The FIOat Pump)

(COnVerttable)دحاویلیدبتلودج۱۰-۲-۴
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پمپمزیناکمهچخیرات۱-۱

تساهدوبیاهسامومرگلحاوسردیناسنایاهندمتدهمدندرکیمیگدنزاهبآواهلگنجیهرانکردناسنایهیلوادادجا

.دندرکداجیادندشلیدبتاهرهشنیلواهباهدعبهکاریکچوکتاعامتجاهکدندوبنازرواشکنیاعقاوردو

عبانمهکییاجنآزا.دشیمفرصمزورردبآرتیل۲۰دودحردرفنرهیرهشویزرواشکیاهزاینیاربیمورندمترد

یاهتناهبهکدوبدننامرتچکیبآلاقتنارازبانیلواداتفانآلاقتنارکفهبرشبدوبنزایندرومبآیوگخساپیلحم

مانابیمرهامزیناکمنیلواطسوتیئادتباتالآرازبانیا،دالیمزالبقلاس۲۰۰۰دودحرد.دشیملصتمیبوچریتکی

Shadufواقیرفآقطانمزایرایسبردمهزونههکتشگنیزگیاج

.دراددربراکایسآ

(Shaduf)فوداش۱-۱-۱

ایکریتکیهکتساهدشلیکشتیدومعبوچراهچکیزافوداش

کریتمجنپکیهکیروطتساقلعمنآیورربیقفاتروصهبهخاش

یاهتنارد.(لداعتمان)رگیدیتمسردنآیقابوتساتمسکیرد

دودناریقیریصحدبسایویمرچهسیک،یلطسکیرتدنلبتمس

یاهلکش،هیلختردتلوهسروظنمهبالومعملطسنیا.تسانازیوآ

یسنجزایاهنزوکریترتهاتوکتمسیاهتنارد.درادزینیعونتم

رپهمینلطسهکیتروصرد.تسامرهانیانزاوتولداعتیرارقربنآراکهکتساهدشهتسبنآریاظنایولگ،گنس

فوداشزاکریوصت

مزالورینیرادقمیلاخلطسندربنییاپیاربنیاربانب.دوشیمزارتودروآیمتسدهباردوخلداعتمرهانیادشاب

(۱-۱ٔهرامشلکش).تسامزالورین،رپالماکیلطسندیشکنوریبیاربزینهزادنانامههباقیقدوتسا

یارببآیتشنرباربردمواقملطسکیزا،کیتاموتاابیرقتلاعفناولعفنیارددشهتفگنیازاشیپهکروطنامه

زاهدشهیلختبآ،لطستشگربوتفررودرهنایاپرد.دوشیمهدافتسارگیدنزخمهبنزخمکیزابآلاقتناولمح

۲۵۰۰ابیرقتفوداشزاهدافتسااب.دباییمنایرجیرایبآیاهلاناکهبیهتنمیاهارجمقیرطزازایندرومریسمردلطس

ردرتیل۲بآتشادربالومعموطسوتمنازیمهزورماهکیلاحرددرکتشادربهاچاینزخمزاناوتیمزورردبآرتیل

تشادربیرتقیمعیاههاچزامیهاوخبهچنانچوتسارتمهسقمعاتییاههاچردفوداشیهدزابتیاهنتساهیناثره

(Sakia)ایکاسو(nOria)ایرونزاهدافتسارتهبهنیزگمینک

.درکهدافتسازینیتسدپمپزاناوتیمروطنیمه.تسا

یلودنکیمهداساربآلاقتنایاهظحالملباقروطبمتسیس

اجباجاریلطسکییصخشمینامزیاهزابکیرددناوتیمطقف

.دنک

هکلب،بآلاقتناتلوهساهنتهنناتسابدهعناعرتخمفده

زینهدشاجباجبآمجحشیازفاونآهبندیشخبتعرس

Persian)یناریایشکبآخرچهکایکاسهجیتنرد.دوب

Wheel)دشیلبقیاههاگتسدنیشناجدوشیمهدیمانزین.

(Sakia)ایکاس۲-۱-۱
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هتفگٔهیقاسنآهبیبرعردتساایرونهیبشابیرقتدوشیمهدیمانزین(PersianWheel)یناریایشکبآخرچهکایکاس

زینناتسودنهزایددعتمیاهشخبرداهدعبوتساهتفرگرارقهدافتسادرومرصمردادتبایرایبآشورنیا.دوشیم

یاهقالمفرظیدادعتهارمههبهزیناولاگلیتساقروزااتدمعهزورماهکتسایلاخوتیاهنودرگایکاس.تساهدشهدید

(۱-۲هرامشلکش).دوشیمهتخاستسانآینوریبطیحمهبلصتمهکلکش

امادشیمهدافتساشکرابتاناویحزاایکاسندروآردتکرحهبیاربهتشذگرد.دوبرتمجنپاتودنیبهنودرگنیارطق

راکتاناویحزاهدافتساابهکییایکاس.دوشیمهدافتسانآندروآردتکرحهبیاربروتومزایاهدنیازفروطهبهزورما

.دخرچیمهقیقدردرودهدزناپاتتشهیروتومیایکاسهکیلاحرددنزیمهقیقدردرودراهچاتوددنکیم

هدقمعزابآژاپمپهبرداقتساناویحنآکرحمیورینهکایکاسکیهکتفگدیابفوداشوایکاسنایمهسیاقمرد

.درادییاراکرتمهسقمعاتًاتیاهنفوداش،دشرکذنیازاشیپهکروطنامههکیلاحردتسایرتم

(Noria)ایرون۳-۱-۱

درادتهابشایکاسهبرایسبیرهاظرظنزاودوشیمهدیمانهروعانیبرعهبدراددربراکزینزونهیشکبآیاربهکایرون

نیسدنهم.دوشیمهدافتسازینبآنایرجایودابنایرجزا،شکرابتاناویحربهوالعنآندروآردتکرحهبیارب

زا،ینایمیاه۵لاسدردناملسم

باتکهبموسومشیوخباتکردیزاریایرکزنبدمحمدندرکیمهدافتسایرهشبآیاهلاناکهببآلاقتنایاربایرون

ژاپمپهقیقدردرتیل۲۵۵۰وتعاسردبآرتیل۱۵۳۰۰۰تساهدوبرداقهکدنکیمفیصوتقارعردارییایرون،ناویحلا

یاهنومنزونهوتساهتشادرطقرتمتسیبتساهدوبناناملسمهدافتسادرومینایمیاههدسردهکاهنآزایضعب.دنک

زایئزجناونعهبرتشیبودرادنیدربراکیهبنجنآتیلاعفیلوتسالاعفزینزونههتبلاهکتسایقابهیروسردنآزا

ژاپمپهقیقدردبآرتیل۹۵دناوتیمودرادهلایپ۱۲۰روکذمیایرون.تسارامشهبهیروسیتسیروتیاههبذاج

(۱-۳ٔهرامشیلکش).دنک

هکدوبرادهغیتخرچکییارادمتسیسنیا.دنرادترهشبآیورینلرتنکتهجیمزیناکمعارتخایاربناینانوی

یاههاگتسدهچرگا.تشگیمخرچنارودبجومبآنایرجیورینوتفرگیمرارقبآنایرجردنآینیئاپتمسق

هکیتقواتدنامیقابتباث،بآلاقتنایمرهایاهمتسیسنیداینبلصایلودندشهتخاسنآزادعبزینیرگیدتوافتم

یسدیمشراچیپ:درکروهظناتسابناهجردمهمیکیناکمتاعارتخازایکی

AraShmidOS)یسدیمشراچیپ۴-۱-۱ ScreW)
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مکبآنزخمکیزابآلاقتنایاربهتشذگردهکتساینیشامدوشیمهدیمانزینیچیپپمپیهاگهکسدیمشراچیپ

.تساهدشهدادتبسنینانوییسدیمشراهبنآعارتخاوتشادجاوریرایبآیاهلاناکهبقمع

(Structure)یسدیمشراچیپراتخاس۱-۴-۱-۱

.تساهدشیملیکشتهتفرگرارقیلاخوتیاهلولنوردردهک(نآرودهبچیپرامییاههرپاب)تفشکیزانیشامنیا

یسدیمشراچیپ.دوبروانشبآردنآیاهتناهکیروطتفاییمرارقتساهجرد۴۵هیوازابیقفاتروصهبتفشنیا

یناسنایورینایبایسآهلیسوب

(دشابیماکیناتیربفراعملاةریادزاهتفرگربریوصت)سدیمشراچیپ

بآودیشکیمالابهباربآیرادقمنآیناتحتتمسقدمآیمردشدرگهبتفشهکنیاضحمهبدشیمهدناخرچ

(۱-۴هرامشلکش)دوشزیررسچیپیناقوفتمسقزاهکیتقواتدمآیمالابروطنیمه

یلیخنآهبطاحمیهلولوچیپرامیهلصافهکتسینمزال،بآتفرردهزایریگولجتهجهبهکتشادهجوتدیاب

ژاپمپالابهبًاددجموتخیریمچیپرامینییاپیاهرپیورهبدشیمجراخهلصافنیاقیرطزاهکیبآاریزدشاب(تیف)مک

.دشیم

چیپنیازادوبناتسابیایندیهناگتفهبیاجعزاهکلبابقلعمیاهجربیرایبآیاربهکدننکیمروصتنیققحمیضعب

نیاندروآردتکرحهبیاربهکدهدیمناشنناتسابمورونانویزاهدمآتسدهبیاهیشاقن.تساهدشیمهدافتسا

.تساهدشیمهدافتسایناسنایورینزااهجیپ

EvolutionOf)دیدجرصعرداهپمپیلوحت۵-۱-۱ pumps in moden era)

JOhnناوتیمساناج،یسیلگنادنمشنادیملعتاقیقحت SIneatOnیتعنصبالقناعورشویدالیم۱۸نرقرخاوارد

نورینروفتیونب".دنتفایلکشرییغتاهبآخرچمکمک.دشبآخرچکرحمیوریننیمأتردیروهرهبشیازفاهبرجنم

"BenoitfourneyTOn،بآخرچزالدمنیلوادوشیمهتخانشزینبآنیبروتعرتخمناونعهبهکیوسنارفدنمشناد

18



درکدیلوتیرگیدنیبروت۱۸۳۷لاسردیوتشادتردقراخببسا۶نیبروتنیاتخاس۱۸۲۷لاسرداردوخهتفرشیپ

۸۰یلبقنیبروتابهسیاقمردنآییاراکاماتشادنزومرگولیک۱۸طقفودوبنرتشیبتوفکینآیهنودرگرطقهک

هوالع.دنزبهقیقدردرود۲۳۰۰دوبرداقوتشادتردقبسا۶۰نیبروتنیاهکنیاتفگش.دوبهدرکادیپشیازفادصرد

گرمزاسپ.دوشراوسزینیدومعتفشکییورربیقفاتروصهبنآخرچهکتشادارتیلباقنیایونیبروتنیارب

هدافتسادرومروتارنژهطساوبقربدیلوتیارباراگاینراشبآردنورینروفیاهنیبروت۱۸۹۵لاسرد(۱۸۶۷)نورینروف

.دشعقاو

TWentieth)متسیبنرق۶-۱-۱ Century)

یاربدوشیمزینیرگیدیاههدافتسانآزاهکتسایندماما.دشیمیراجتیهدافتساطقفبآخرچزامهتسسیبنرقات

.دوشیمهدافتساذغاکتخاسیاربذغاکریمخهببوچلیدبتوندرکدرخ،تالغودرآبایسآیارببآخرچزالاثم

.هچراپدیلوتیاربخنفایلاندرکییایردناریا،ینکشگنس،یراکهدارب:زادنترابعنآیهدافتسارگیددراوم
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Introduction)ژاپمپیاهمتسیسیفرعم۱-۲ Of pumping System)

یاهداسراکتادماجنوردردراشفلامعامینکزاغآژاپمپمتسیسنوردردنآیهعسوتوراشفزادیابتسخن

ردهکینامزاهنتارلایس.میرادهدننکراهمیاههراویدهبزاینلایسکییورربراشفلامعایاربهکیلاحردتسا

یسونایقاکییگرزبهبدناوتیمیسایقمرظنزایهاگفرظنیا.دادرارقراشفتحتناوتیمدشابفرظکینورد

هتشادزینیجورخکیفرظنیارگایتحدشابهتسبرددیابامفرظاموزلهکتسینینعمنیدبنیاهتبلادشاب

هدافتسایلومعمگنرسکیزاناوتیمتیعقاونیاتابثایارب.دریگرارقراشفتحتدناوتیملایسمهزابدشاب

هبنآخاروسزابآاتدرکدراونآربیهجوتلباقراشفیتحارهبناوتیمدشاببآزارپگنرسهکیتقودرک

(دوشیمینابیتشپنوتسیپکیربهدنوشلامعاراشفرادقمطسوتتیعقاونیا).درپبنوریب

یتوافتمتاجردبآنوردراشف.دشابیمطبترمنیمزیورنکاسیاهبآابهکتسایراشفکیتاتساوردیهراشف

ردهچرههکدننادیمودنرادعالطاتیعقاونیازایبوخهبناصاوغ.درادطابترابآقمعابمیقتسمروطهبودراد

.دوشیمرتشیباهنآشؤگهدرپیورربراشفدنوربنییاپرتشیببآقمع

ییاهوریناتتساهدشادجعیامزایکیرابیشرب2-1لکشرد.تساکیتاتساوردیهراشفداجیاتلعلایسنزو

رباربشربنیایالابونییاپردراشفمینکرتکزانارشربنیاامرگا.دوشهدادناشنتساهدرکهطاحاارنآهک

اتک

کیتاتساوردیقهراشفوراشفهسیاقم

.دوبدهاوخ

نیالخادردعیام.تساهتفرگرارقراشفردنییاپوالابداضتمتهجودزاورینیاهرادربیهلیسوهبشربنیا

ردهکیشنتطسوتاهوریننیایهعومجمودربیمراکهبهلولیاهراویدرباربردیقفاتهجردزیناریراشفشرب

.نآیالابردعیامنزوابتسارباربشربنیانییاپردراشفدسریملداعتتلاحهبتساهدشداجیاهلولنورد

:ابتساربارب(Z)عیامنوتسعافترانزو

F = pgW = yV = y 2A since W = 2A

.دوشیمهبساحمراشفهکیاهطقنراد)A(عطقمحطسربمیسقت(F)لایسنزوابتساربارب)P(راشف

y 2 AیF
D

2-F2آ
= y Z

نآردهک

F=تاعیامنزوزایشانیورین

مجحت\/

G=2)یشنارگزایشانباتشm/s۲ (۳۲ .۱۷ft/S۹/۸

P=مجحدحاورهیازاهبدنوپهدوتردعیامیلاگچ

مجحدحاورهیازاهبدنوپیورینردعیامیلاگچ=//
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راشفدقهرباربردعیامفورظنوگانوگلاکشا

دیلوتراشف.دشابیمفرظردلکمجحزالقتسم(Z)عیامنوتسعافتراو(P)راشفنیبهطبارهکدیشابهتشادهجوت

.تسارباربهچایردکییرتم۳قمعردهدشدیلوتراشفابیرتم۳رختساکیفکردبآنزوطسوتهدش

Three)یژرنایلکشهس۲-۲ forms ofenergy)

-یژرنا:دنهدیمخریلایسمتسیسکیردمهابهشیمهوهدوبمهابطابتراردهکدنراددوجویژرنازاتروصهس

هبتاحالطصانیاابناگدنناوخییانشآتهجهصالخروطبشخبنیارد.راشفیژرناویشبنجیژرنا،لیسناتپ

[2-3 مینکلایسنزوربمیسقتاریژرناامرگا.میزادرپیماهنآفیرعت

.مینکیمادیپیسرتسدداهاییصوصخمیژرناهب

Specificenergy)لیسناتپیصتخمیژرنا pOtential)

Z:ابتسارباربلیسناتپیصتخمیژرنا

.دوشیملصاحعیامتارخعافتراردفالتخازالیسناتپکاژرنا

Kinetic)یشبنجیژرنا energy)

72

:ینابتسارباربیشبنجیژرنا

.دوشیملصاحعیامتارذتکرحهطساوبیوشبنجگژرنا

------------------------------ )Specific energy puSh( راشفیصتخمیژرنا

O • .۰ ع،۰۰۰

::ابتسارباربراشفیژرنا

مال
«گ»و

.دوشیملصاحعیامنوتسنزوهطساوبراشفصتخمگژرنا

یلایسکیردتعرسوراشف،عافترانیبهطبار۲-۱-۲

(Related between height, pressure &velocity in a fluid)
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اهنآهبحالطصاردهکدراددوجویاهطباردنتسهعیامتارذتعرسوراشف،عافتراابطابتراردهکییاهیژرنانایم

"V)تعرسزایشانیژرناو(p/y)راشفزایشانیژرنا،(Z)عافترازایشانیژرنا /g)نیاعومجم.دوشیمهتفگ

دیاب۱هطقنردیژرنا:تفگناوتیمرگیدترابعهب.تسارادیاپیژرناهکتلعنیاهبدشابتباثدیابیژرناعونهس

(یژرنایرادیاپ-نوتوینلوانوناق)(دوشعوجر۲-۶یلکشهب).دشاب۲هطقنردیژرناابربارب

:دوشیمهدادناشنهطبارنیاابدشابتباثدیابهکیژرنازایلکشهسعومجم

2 -

E =CONSTANIT=پ--ت--Z(تباث)

:دوشیمنینچنیاهجیتنمینکفیصوتار۲-۶لکشیتقو

vارZPاP

Z1 + + y = a + + 55

Relatedbetween)تعرسوعافترا،راشفنیبهطبار۲-۲-۲ preSSure, height & Velocity)

یلک،لایسمتسیسکیرد.دشابیمهفلؤمنیموسردرییغترگنایبقوفیاههفلؤمزاهفلؤمودایکیردرییغتدوجو

هطقنردارباتشامرگا،لاثمناونعهب.(دینکهاگن۲-۶یلکشهب).دشاب۲هطقنردیژرنایلکابرباربدیاب۱هطقنردیژرنا

.دباییمشهاکPراشفتروصنآردمیرادهاگنتباثاراههفلؤمریاسومیهدشیازفاشخبنیاندرککچوکهطساوبا

Related)عافتراوراشفنیبهطبار۳-۲-۲ between pressure &height)

هبعافتراوراشفاهنتتلاحنیاردتساتباثتعرسطاقننآردهکدنراددوجومتسیسکیردیرایسبطاقن

راشفنیبیاهطباردشابرفصکیتاتسامتسیسکیردتعرسدننامهتعرسرگایصوصخب.دنتسههتسباورگیدکی

.دشهراشانآهبنیازاشیپهکدراددوجوعیامنوتسعافتراو
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2-7

E-۱

P

انبمحطس

عافتراوراشفنیبهطبار

.دهدیمناشنتساتباثتعرسهکینامزردارراشفوعافترانیبهطبارریزهلداعم

9 1 2

- 10

P>Pر-=22+-

رد)الابتمسقردو(پمپیکیدزنرد)متسیسنییاپتمسقردجنسراشفکیاباریعقاومتسیسکی۲-۸یلکش

.دوبدهاوخرتشیبP2راشفزاD1راشف،عافتراتوافتهبهجوتابهکدهدیمناشن(هیلختنزخمیکیدزن

2-8

یقیقحمتسیسکیردعافتراهبهجوتایراعشفتارییغت

RelationBetween)تعرسوراشفنیبهطبار۴-۲-۲ Pressure And Velocity)

خرنهبساحمهباتدنکیمکمکامهبهکتساهطبارنیمهدراددوجوهطبارتعرسوراشفنیبسپدشابتباثعافترارگا

.تساD1راشفزارتمک۲هطقنردتعرسشیازفالیلدهبD2راشف۲-۹یلکشردمیزادرپبیروتنوهلولرد(یبد)نایرج

:دهدیمناشنتساتباثعافتراهکینامزردارتعرسوراشفنایمهطبارریزهلداعم

p1 V , p2 V22
تا----یت---تا---

y 2g y 2g
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فالتخااببسانتم(q)یبداینایرجخرن.دریگیمرارقهدافتسادرومنایرجتعرسیریگهزادنایاربیروتنوهلول

:(دینکعوجر۲-۹یلکشهب)تسا۲و۱طاقنردراشف

D Pار

Vیاربار

EQE-یحEOیتایح
۱۱ ۱

D2- D2

K:یروتنوهلولحیحصتبیرض

هبهداسفرظکیزاهدافتسااب.دنراددوجوهراومهیلایسمتسیسکیرد(تعرسوراشف،عافترا)یژرناعونهسره

.(دینکهاگن۲-۱۰یلکشهب)دادرارقیسرربدروماریژرناعونهسنیاناوتیمحوضو

یژرنا،دنرادرارقعافترانیازارتنییاپهکیتارذنآرباربردZعافتراردلایستارذ:لیسناتپزایشانیژرنا-۱

فرصمیژرنا،حطسنآاتعیامتارذندربالابیاربدیاباماریزتسادوجومیژرنانیاهکمینادیم.دنرادلیسناتپ

یاهتنایهچیردامهکینامز،دنکیمدیلوتنزخمیاهتناردارDراشف،عیامنوتسنزو:راشفزایشانیژرنا-۲

راشفابلایس،فرظفکندشزابماگنه).دوشیملیدبتیشبنجیژرناهبراشفیژرنا،مینکیمزابارنزخم(هت)

.(تساراشفیژرنایارادلایسهکتساموهفمنادبنیادوشیمجراخ

زااعطق،دشابنزخمهتیارجمقیرطزافرظزاجورخهبرداقلایسرگا:(Kineticenergy)یشبنجیژرنا-۳

2-10

\ عافترازایشانیگژرنا

Z یشبنجکاژرنا

\ V

جم!>====گ
--

-(S

N(کت)
راشفزایشانکقرنا

راشفویشبنج،لیسناتپ:هایسمتسیسکیردهکژرنایلکشهس
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.تساهدشلیدبتیشبنجیژرناهبراشفزایشانیژرناتلاحنیارد،دشدهاوخجراخراشف

Thedifference"دهوراشفنیبتوافت۳-۲ between pressure &head )"Head)

یژرنانازیمهکدنکیمنایبیژرنایرادیاپلصا.دوشهتفرگرظنرددیابتارذباتشتکرحلاحردیلایسکیرد

.دشابتباثدیابمتسیسکینوردردتکرحماگنههبلایستارذ

:دومننایبهنوگنیاناوتیماربلطمنیا

mgZ-- mg + : mu2 = E = CONSTANT )تباث(

یشانیژرنالماشیلکیژرنا.تسا(V)تعرسو(m)مرجنتفرگرظنرداب،لایستارذلکیژرنا(E)اجنیاردهک

-هلداعمریداقمهمهمیسقتاب.تسا(mv2g)یشبنجیژرناو(mgD/T)راشفزایشانیژرنا،(IngZ)لیسناتپزا

لایستارذیصاخیژرناEالاح.میسریمتسا(BernOulli)یلونربهلداعمهبفورعمهکریزهلداعمهب(mg)ربیلبق

ناونعهبدنرادرارقیلونربهلداعمپچتمسردهکیایضایرتارابعهمه.دوشیمEنزودحاورهردیژرناای

Headعافترادهنیبیاهطبارهکدنکیمنایبیلونربهلداعم.دنوشیمهتخانش(Z)راشفدهو(P/y)دهو

2

.دراددوجو)1(/2g)تعرس

17p:یپ
"E=CONISTANT=-شا----ا--Z

y 2g

یرتشیبطسبیلونربهلداعمهب،کاکطصازایشانتافلتوبمپلکداهدرومردثحبماگنههبیدعبثحابمرد

حالطصاکی(hedd"ده.میزادرپب"ده"وراشفنایمتوافتحیضوتهبهکتسایرورضرایسبنونکا.دشدهاوخهداد

راشفمیهاوخبهکیماگنه.(تعرسدهایوراشفده،عافترادهینعی)تسایژرنازایصاخعونکییاربیمومع

ده(Z=P/pg)هلداعمهلیسوبومینکیمادیپزاینراشفدههبمینکهبساحممتسیسکیزایصاخهطقنکیردار

نیاابدیامنمهارفاریشزراابوهجوتلباقتاعالطاودوشیریگهزادنایتحارهبمتسیسٔهطقنرهرددناوتیمراشف

2-11

26



یاهدیچیپتابساحمیاربدناوتیمنودیآیمنرامشهبیژرنایساساهفلؤمکیراشفهکنیالیلدهب،لاح

.دوشعقاودیفمدناوتباتدوشراشفدههبلیدبتدیابراشفیسایقمتابساحمنیارددریگرارقهدافتسادروم

(FluidSyStemS)یلایسیاهمتسیس۴-۲

اریلایسمیناوتبهک(تساهدزابمکرایسبدوشنکممزینرگاو)تسانکممریغ،تسالایسمتسیسکیبلقپمپ

هداسمتسیسکی۲-۱۱لکش.ددرگمهارفپمپطسوتیایژرناهکنیانودبمیهدتکرحرگیدهطقنهبهطقنکیزا

.دهدیمناشناریمومعلاحنیعردیلو

-یمهدیدلکشردهکEC2.دشدهاوخلقتنمهیلختنزخمهبماجنارسیشکمنزخمردلایسمامتلکشنیارد

نیاهبهکیتازیهجتعونره.تساهریغورتلیف،لرتنکیاهریشدننام(Equipment)یتازیهجتیراصتخادامندوش

زایرتشیبیژرنافرصایورتشیبدههبهجیتنردوتشاددهاوخریثأتریسمراشفشهاکردددرگهفاضاریسم

.دشدهاوخزاینپمپیوس

؟دوشیحارطمتسیسکیهنوگچ

.دوشنییعتدیلوتتامازلاودنورهبهتسب(یبد)نایرجخرن:فلا

.دوشمیظنتهیلختنزخمویشکمنزخمهزادناویلحم:ب

.دوشنییعتریسمردهدشبصنتازیهجتهزادناوتیفرظ،یلحم:اپ

.دوشنییعتپمپیریگرارقلحم:ت

.دوشصخشمناشبصنیلحمویتسدیاهریشریظنیکمکتازیهجتونییعتطوطخیهزادناات

.دوشصخشمونییعتزایندرومیورینوعون،لدم،هزادنادننامهزینپمپکیلکده:ج

؟تساجکمتسیسکینایاپوعورش

ارمتسیسکیداعباهک(دوشیمهدیمانزینلرتنکمجح،هدودحمنیایهاگ)میریگبرظنرداریاهدودحممیناوتیمام

ردیجورخهبیدورو(دحاو)زاموادمروطهبهکتسایلایسیواح،لماکمتسیسکی.دنکیمنییعتوهطاحا

۱۱یلکشرد.دشابهتشادندوجویلایسیاهشخبنیبیلاخیهلصافایفاکشچیهتسانکممودشابیمنایرج

2-12

تA(رم

== SECTIONIA

ینوزلح



هدشعقاوشکمنزخمرددوجوملایسحطسرد۱هطقن.تسا۲هطقنردیجورخو۱هطقنردمتسیسیدورو۲

.دروآمهارفرظندروملایسیاربار۱هطقنعافتراظفحناکمااتدوشیمبصنشکمنزخمهبیاهلولالومعم.تسا

هدشعقاوهیلختنزخمرد،لایسحطسرد۲هطقنایمتسیسیجورخ.تسینمتسیسنیاتیمهارپشخبهلولنیا

هبمتسیسیاهشخبءزجهیلختیهلولنیا.دنکیملرتنکار۲هطقنحطسهکدراددوجویاهلولزیناجنیارد.تسا

.دادمیهاوخحیضوتتقدهب،میتخادرپلرتنکمجحیسرربهبهکیتقواررمانیالیالد.دیآیمنرامش

Driverinput)یلایسمتسیسرگاشناریورین۱-۴-۲ for fluid System)

.دنکیمنیمات-یصخشمنایرجخرناب-متسیسکینوردردلایستکرحیاربارزایندرومیژرناتقیقحردپمپ

-یملقتنملایسهبدوشیمهدیمانهناورپودرادینحنموهدیمخیاههرپهککسیدکیشخرچهلیسوبیژرنانیا

.(دینکهاگن۲-۱۲یلکشهب)دوش

ردارعیامپمپ.دنکیملقتنمنآهبارزکرمزازیرگیورینودناریمرودمریسمکیهبارعیامهراومهشخرچنیا

نادرارقراشفتحتردپمپییاناوت.دنکیمهدرشفودهدیمراشفالابتمسهبو(ینوزلح)هظفحمفالختهج

یساسافادهاهکمینکیحارطییاهمتسیسمیناوتبهکدهدیمامهبارنیاناکما،یصخشمنایرجخرنکیردلایس

تساپمپیجورخویدورورددهلضافتلکده.(هاوخلدیاهناکمردراشفونایرجریظنیفادها)دننکنیمأتارام

.دنکیمدیلوتارمتسیسزایندرومیبدو

وهلولنوردردیلایستکرحهجیتنردهک-کاکطصازایشانتافلتربهبلغیاربزایندرومیژرنا،پمپیلکده

نیبراشفوتعرس،عافتراردفالتخاناربجیاربارمزالیژرنانینچمه.دیامنیممهارفاردیآیمدیدپتازیهجت

.دیامنیمنیماتیجورخویدورو

The)یلکدهیاههفلوم۵-۲ components oftotal head)

(Friction)یکاکطصا۱-۵-۲

.دنیامنیمدیلوتکاکطصاتکرحماگنههبتالایس

نیا.(۲-۱۳یلکش)درکتیادهنوریبهبAتمسقزاارلایسناوتباتتسازاین(PFl-PE2)راشففالتخاتقیقحرد

2-13

=هتهدحتعج

یکاکطصازایییعتاتراعتاقیقاللاتتخا

ترابعهکیتقو.(دینکهاگن۲-۱۳یلکشهب)(AO).دوشیمهدیمانکاکطصازایشانراشفتافلت،راشففالتخا

نیانازیمردیمهمرایسبلماعیورنارگدوشیمهدیمانکاکطصازایشاندهتافلتدوشلیدبتدههب(AD)یضایر

.دننکیمدیلوتیرتشیبکاکطصارتورنارگتالایسهکیروطهبتساکاکطصاعون
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(Equipment)تازیهجت۲-۵-۲

تسایتازیهجتزاییایوگیهنومن،رتلیفکی.دنوشیمراشفداهشهاکبجوممتسیسریسمردتازیهجتهنوگره

دنترابعدنوشیمراشفتفاثعابهکتازیهجتلیبقنیارگیدیاههنومن(۲-۱۴یلکش)دنوشیمراشفتفابجومهک

2-14

متسیسکیردتازیهجتریثات

یاهلدبم،لرتنکیاهریشزا

اتدنهدیمشهاکارنایرجخرندنوشیمهفاضا،دوجومشیپزامتسیسکیهبهکیتازیهجت.اهنیاریاظنویترارح

(رتگرزبهناورپکیبصنابلاثمیارب)درکهنیهبرتشیبیژرنایهیهتروظنمهبارپمپدیابهکییاج

(Velocity)تعرس۳-۵-۲

دباییمشیازفانآیشبنجیژرنادنکیمکرتیدوروتعرسهبتبسنیرتالابتعرسابارمتسیس،لایسهکیتقو

زیچانرایسباعونتسامزالتعرسشیازفایاربهکیایژرنارادقم.تسازاینیرتشیبیژرناهبتلاحنیاردهک

تعرسهکدنوشیمیحارطیروطابلاغیصاخیاهمتسیسهکدنچره.دوشیمیشوپمشچنآزاابلاغوتسا

.(Cدروم۲-۱۵یلکش)دریگیمتروصلزانزاهدافتساابراکنیا.دنشابهتشادیدایزیجورخ

.دهدیمناشنپچتمسزابیترتهبهدنورالابیجورخیاهتعرسابارمتسیسهس۲-۱۵یلکش

.تسازیچانتعرسدهونییاپV2یجورختعرسنیاربانب.تساروهطوغبآردهیلختهلولیاهتناAتلاح

.تسینمکتعرسدهاماتسانییاپV2یجورختعرسنیاربانب.درادنلزانهیلختهلولیاهتنا:Bتلاح

هتفرالابزینتعرسدهوV2یجورختعرسنیاربانب.تساهدشبصنهیلختهلولیاهتناردییاهلزان:Cتلاح

.تسا

(Height)عافترا۴-۵-۲

نیبعافتراردیهجوتلباقفالتخاابلاغ.تسامزالیژرنارتالابحطسهبرتنیئاپحطسزاتالایسندرکپمپیارب

کینوردردعافترافالتخاالومعم.(۲-۱۶لکش)دراددوجو(۲هطقن)متسیسیجورخو(۱هطقن)متسیسیدورو
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.درادپمپلکداهردارمهسنیرتشیبمتسیس

(Pressurevessels)راشفتحتنزاخم۲-۶

یرفسمتاراشفهبهجوتاب).دریگرارقراشفتحتیفنمایتثبمتروصهبتسانکممیشکمنزخموهیلختنزخم

2-18

یفاضاراشفنیاربهبلغیارباریفاضایژرنادیابپمپدریگرارقراشفتحتتبثمتروصهبهیلختنزخمرگا(یلحم

هبعیامدورویاربیرتمکتمواقمدریگرارقراشفتحتیفنمتروصهبهیلختنزخمهکیماگنهاما.دیامنمهارف

نتفرگرارقراشفتحت.دباییمشهاک،دنکنیماتدیابپمپهکیزایندرومیژرناسپدراددوجوهیلختنزخم

ویدربراکفراصمزایرایسبرد.درادپمپدرکلمعابیسوکعمٔهطباراقیقدتبثماییفنمتروصهبهیلختنزخم

لاحنیااب.تسایلحمیرفسمتاراشفابرباربایرفص،نزاخمنیاردراشفحطسودنتسینراشفتحتنزاخم،یلمع

هبدرومنیاردارامدرادلیامتهکدراددوجویلومعمگنلیشکیزابآجورخدرومردیتسردانریبعتیهاگ

نآ.دشابیمنگنلیشردراشفدوجوربلیلد،نوریبتمسهببآجورخعقاوردهکتشادهجوتدیاب.دزادنایبهابتشا

رد،دننکیمتباصامههبالابباتشابهکتسابآتارذمرجتقیقحردمینکیمساسحاراشفناونعهبامهکهچ

یمراشفساسحاوتسدردوریندیلوتهبرجنمودوشیملیدبتراشفزایشانیژرناهبیشبنجیژرناتلاحنیا

.تسایشبنجیژرنایهجوتلباقرادقمیارادبآناروفاماتسارفصراشفعقاورد.دوش

(NegativepreSSure)(یبسن)یفنمراشف۷-۲

ناسکی۳،۶،۹طاقناب۱هطقنعافتراواتسیاتالایس.دهدیمناشناریفنمیبسنراشفدیلوتیگنوگچ۲-۱۹یلکش

2-19
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هبهجوتاب.تسا

تقیقحرد).دباییمشهاکرفصهبراشفمیسریمهلوللخادرد۳هطقنحطسهبهکنیمهوتساتبثم۲هطقنرد

.(۱هطقنحطسنامه

نامه۵هطقنردراشف،میتسهحطسنامهردامهکاجنآزا.دوشیمیفنمودباییمشهاک۴هب۳هطقنزاراشف

راشف۷ات۶هطقنزا(۱هطقنحطسنامه)دباییمشیازفا۶هطقنردرفصهبیفنمزاراشفسپس.تسا۴هطقنردراشف

.دنامیمتباث۸ات۷هطقنزاراشفزاودباییمشیازفا

اریفنمیبسنراشفمیناوتیم.تسا۱هطقنابحطسمه۹هطقناریزدسریمرفصهبوهتفایشهاکراشف۹ات۸هطقنزا

ناشن۲-۲۰ریوصتردهکاریتاشیامزآ،فاطعنالباقیهلولدنچابدیناوتیمامش.مینکداجیانامزرهردینکیاب

.دیهدماجناتساهدشهداد

:دیهدماجناارریزهداسشیامزآافطل

،دینکهدامآ(دشابتیورلباقنآلخادنوریبزاهکیروط)فافشوهاتوکیکیتسالپهلولکیوکچوکفرظکی

2-20

یفنمراعتماقداجیا

.دیزیربفرظلخادردبآیرادقم

.دسریم۴هطقنهبعیامودوشیملامعاهلولهبنشکاس-۱

هلولزاهطقننیارد.دسرب۵هطقنهبلایساتدیهدماجنااریشکملمعلاحنامهرد،دینکمخویلیامتمارهلول-۲

.تساهدشداجیانوفیستقیقحرد
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۱هطقنابحطسمههکتفرگدهاوخرارق۹هطقنرددوخیدوخهبعیامحطسودوشیممخ۸و۷طاقنردهلول-۳

دوشخاروس۵و۴طاقنردهلولرگا.تساهدیسر

221-12-21-2

تسارفصراعتماق

Img

هبیاهلولردبآ
34عافتراهبزابهلولکیردرایتناففالتخاتوف34عافترا

.تساهدرکقلعماربآنوتس،توف.تسایقلعم

میتسناوتشیامزآنیااب.دیسردهاوخدوخحطسنیرتنیئاپهبعیامودشدهاوخهلولدراواوه؟داتفادهاوخیقافتاهچ

زارپارنآدینکهدافتسایرتدنلبهلولزارابنیا.مینکداجیا۴هطقنرددایزیلیخهلخادمنودباریبسنیفنمراشف

امهبراکنیا.(۲-فلا۲۱لکش)دشابزابهلولینیئاپیاهتناهکیوحنهبدیدنببارهلولیاهتنادوختشگناابودینکبآ

راشفاتدوشیمثعابهلولیالابنتسب.مینکقلعمنآیالابنتسبابرتم۱۰عافتراهباربآزاینوتسهکدهدیمناکما

ردیرفسمتاراشف،تسازابهکهلولینییاپیاهتنارد.دوشداجیابآحطسوتشگنانیب،هلولیالابردهجردرفص

.دریگیمرارقلداعتتلاحردیرفسمتاراشفهطساوهبعیامنزو،هجیتنرد.دوشیمدراوعیامهبالابهبورتهج

ابهجردرفصpSig.تسا(عبرمچنیارهسایقمرددنوپای)pSigاکیرمآلامشردراشفیریگهزادنایاربجیاردحاو

رفص،راشفزایشاندهرد.تسایریگهزادنایسایقمینعمهبجیگلداعم"g".تسارباربیلحمرفسمتاردراشفحطس

راشفدهاییلحمیرفسمتاراشفهبطوبرماهدحاونیا.عبرمجنیارهسایقمرددنوپرفصابتسارباربلایسزاتوف

ودیایبرتنییاپزینیلحمیرفسمتاراشفحطسزادناوتیممتسیسزایصاخیاهتمسقردراشف.دنتسهیرفسمتا

.دشابیمءالختحتهقطنم،تسایفنمنآراشفمتسیسهکیاهقطنم.دوشبیفنم

؛دوشبذجمتسیسنوردهباوههکدوشیمثعابءالختحتهیحانردیلایسیهدننکیسوبحمهراویدردهنخرکی

دنوپ،راشفیریگهزادنادحاو.دادیمیوردشیمخاروس۲-۲۰یلکشرد۴یاهطقنردهلولرگاهکتسایقافتانامهنیا

DSia(قلطمعبرمچنیارهرددنوپ)دشابیم.

irlابعیامیقلطمتوفزاهدافتساابراشفداهحوطس H8(هویججنیاکی)دنشابیمقلطم،اهدحاونیا.دندرگیمنایب

.DSiaرفصابتسالداعملماکءالخکی.دنشابیمنرگیدراشفکیهبهتسباوهکینعمنیاهب
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ابرباربایردحطسردیرفسمتاراشف.دهدیمناشناریبسنوقلطمراشفنیبهطبار،رادومنزاهدافتسااب۲-۲۲یلکش

۱۴.۷pSiaدشابیم.

یرفسمتاراشفودرادرارقایردحطسزارتالابتوف۵۲۰۰گروبسناهوژلاثمیارب،تسینایردحطسردنیمزمامتاما

تبثمدهیصلاخ)N.P.S.H.یهبساحمماگنههبدیاب(psiaینعی)لماعنیاریثات.تسا۱۲DSiaابرباربنآیلحم

2-22
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یبسنراشفرباربردیقلاطمراشفیرسایقم

(دوشهعجارمتابساحمیلصفهبرتشیبتاحیضوتیارب).دریگرارقهجوتدرومپمپشکمرد(شکم

:تسارارقنیازا(DSig)یبسنراشفسایقمکیو(DSia)قلطمراشفنیبهطبار

P(psia)=p(psig)+PA(psia)

رگیدترابعهبایوتساPSiaیسایقمردیلحمرفسمتاایکیرتمورابراشفPAاجنیاردهک

.14.7PSiapA=ایردحطسرد

Dab= Dg-f- Datm

قلطمراشف=یبسنراشف+رفسمتاراشف

(تسالکشVیاههلولینعمهبنوفیس)(Siphon)نوفیسدرکلمع۸-۲

تفگشریثات،دشابالابتمسهبویدومعتروصهبتکرحلاحردیکمکعونچیهنودبهکیلایس،لواهاگنرد

بانطیلودنتسهدماجیشودره،دنکیمهسیاقمپوتکیاباربانطتکرح۲-۲۳لکش.دنکیمداجیایزیگنا

لبقودنکیمتکرحبیشتمسهبپوت.دناوتیمنپوتهکیلاحرددنکدیلقتویزاسهیبشارعیامراتفردناوتیم

بانطناونعهبینوغیس

هنوگچیهنودبیگدمآربیورزاتسارداقپوتایآدوشیموربوریگدمآربکیابدسربدنتیریزارسهبهکنیازا

هدشهدیشکبانطکییلکشهباپبوتهکدینکروصتالاح.تسینرداقدشابمکشتعرسرگااعطق؟دراذگبیاهلخادم

بانطهکنیماغه(مودهرسرس)دشابهدناشوپاریگدمآربیلک9دشابهدشزاردرادبیشتمسقفاصحطسی39ر9
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لابندهبار،تساهتفرگرارقیگدمآربیورربهکاریتمسقوتفردهاوخنییاپهبیتحارهبدنکتکرحهبعورش

.درادبانطنیاهیبشیدرکلمعوراتفر،هلوللخادردیلایسکی.دیشکدهاوخدوخ

یلکشهچفرظنآهکتسینمهم،دیآیمرددوخفرظلکشهب،لایسکی.تسالکشدقاف،لایسمجحکی

درکلمعنیأهدننکهیجوت(لیسناتپیژرناای)شنارگ.تساندیشکزاردتختهبلایسیعیبطشیارگ.دشابهتشاد

-یمناشناریشیامزآ۲-۲۴لکش.دنکهیجوتزینارنوفیسصاختاکرحدناوتیمشنارگروطنیمه.تساشیارگو

هلولیاهتنادیدنببمکحمارنآینییاپیاهتناودینکرپبآابارهلول.درادزاینفاطعنالباقهلولتوفدنچهبهکدهد

.(C:۲-۲۴لکش)دیایبردUکیلکشهباتدیناباتبهجرد۱۸۰ارهلول،دوشهتسباتقوماتدیهدراشفار۱یهطقنرد

تمسزابآرگا؟ارچ.دوشیمنجراخهلولزایعیامچیه؟دتفایمیقافتاهچ.دینکزابهطقنردارهلولییالابیاهتنا

1 .2

A gآ

1

D

«رس

E

.تساهدشقلعمزابهلولکیردبآ

2-24

-یمءالخکی.دوشیمداجیاهلولرد۲هطقنحطسردهاگیهتکیدیایبنوریب(تساییالابتمسقروظنم)رتکچوک

عیامنوتسیورربیششکیورینکیناونعهبنییاپیبسنراشف.دنکدیلوتراشفمکعیاممجحکیدناوت

ربهکتسایرفسمتاراشفهکلبدشکیمالابهبارعیامهکتسیننییاپراشفنیاالمعاما.دنکیمورینلامعارتکچوک

کیتساندمآنوریبلاحردهطقنزاهکیعیامنیاربانب.دروآیمدراوراشفالابتمسهبعیامرتکچوکنوتسیور

دوجو۱هطقنردیشبنجهکنیاهجیتندنکیمفقوتمارتکرح،ءالخکیدوجوودروآیمدوجوب۲هطقنردءالخ

راشف)۱هطقنردراشفهکمییوگیمامارچدیایبشیپلاوسناگدنناوخیاربتسانکمم.تشاددهاوخن

راشفرگاهکلیلدنیاهب.تسایفاکنییاپتمسهبعیامرتکچوکنوتسیتکرحزایریگولجیارب،(یرفسمتا

کیقلخباتزاب.دمآیمدوجوهبءالخکیتسیابیم۲هطقنرداموزلدرکیمنورینلامعاوتشادندوجویرفسمتا

عافتراهبیبآنوتسهکدوبدهاوخرداقنییاپراشفنیا.دوبدهاوخpSiaرفصدحاتراشفشهاک،۲هطقنردءالخ

رارق۲هطقنپچتمسردهکعیامرتکچوکنوتسیاربءالخنیادوجوهکتساحضاوهتبلا.دزاسقلعمارتوف۳۴

رد.تسازاینءالخکیزارتمکیزیچ،عیامرتکچوکنوتسردقیلعتداجیایارب.دشابیمنیرورضتساهتفرگ

۲section-۲۴یلکش Eرد.تساهتخاسقلعمارعیامرتکچوکنوتسهکدراددوجو۲هطقنردهتفایلزنتراشفکی

.تسینزاینرتکچوکنوتسقیلعتیاربیئالخچیهSectiOnنیا

قراخشیامزآنیالصاح.تساتحاروهداسهزادناهچاتنییاپراشفداجیاهکداددهاوخناشنیدعبشیامزآ

اوهنایمردندشقلعمردتالایسییاناوت:داددهاوخناشنامهبارتالایسیلومعمریغتیصاخکیوتساهداعلا

.دوهشمیاهلیسوزاهدافتسانودب
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هبومیریگیمارییالابیاهتناام.تساهتسبهتبآزارپیدومعهلولکیلماششیامزآنیا:۱هرامششیامزآ

یاربیقافتاهچ.میناخرچیمتساهدشهدادناشن۲-۲۵لکشردهکروطنامه-نییاپتهجردیدومعتروص

-TTTTTi"راشف

یرفسمتا

AOطاقننیباقهورینلداعت

هتخیرنوریبهبنآزایرادقمایو؟تساقلعمایآ؟تسالداعتتلاحردایآ؟دتفایمتساهلوللخادهکیلایس

نابایبیلداعتدیابیایردهبتساهدشقلعمعیامرگا؟تساهدش

یریگولجهلولرتکچوکتمسزاعیامندمآنوریبزااتدشابرارقربدناهتشادهاگنهلوللخادردارنآهکییاهورین

.دشابیمAوOطاقننیبلایسهدوتنزوزینW.دنکیمدیلوتهلولیاهتناردارFAیورینکیDAیرفسمتا

:تسانینچنیااهورینلداعت

PA= Fo + WنینچمهF =p×Aیسپس]pA×A =po × A+y2 A۲-۱۴[

PA = Po + yz

رفسمتاراشفهبهجوتابPoینعینیا.دشابPAزارتکچوکدیابFo،دسربلداعتتلاحهبلایسهکنیایاربنیاربانب

Po<Pادوبدهاوخیفنم

:دوشنشوروحضاودیابهکدراددوجویلصاود،ریزرد

.دنرادرارقزینیناسکیراشفرددنرادرارقحطسکیردهکیلایستارذ،کیتاتسامتسیسکیرد-۱

.دنریذپانمکارتتاعیام-۲

-یمدوجوباهوریننزاوتنیاهنوگچ.دشابهتشاددوجواهوریننایمیلداعتدیاب،تاعیامیرادیاپیاربهکمینادیم

؟میهدماجناهلولکیندرکمخنودبارشیامزآنیامیناوتیمایآ؟دنیآ
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هکروطنامه.میهدیمماجناارشیامزآتسایدومعتروصهبوهدشهتسبنآیاهتناهکبآزارپهلولکیابادتبا

اریز،دنامیمتسههکییاجنامهاقیقدلایسمیرببراکبارءالخعبنمکیرگا،تساهدشهدادناشن۲-۲۶لکشرد

ادیپشیازفاراشفرگانینچمهودباییمنشرتسگعیام،دنکادیپشهاکراشفرگارگیدترابعهبتساریذپانمکارت

.دوشیمنیضبقنمعیام،دنک

نزخمهبارنآرسکیودینکلصویهارهسهبهاتوکهیاپکیسپس.دینکلصوهلولییالابیاهتناهبیهارهسکی

2-26

عالخعبنم

.دنکیمنرییغتهلولحطسدوشیملامعاءالخهکیتقو

یلکش).دیناسرب

2-28 2-27

WACUUMSOURCE

SOURCEیس

تعسادودعسمعالخعبانم

B

.تساهدنامیقلعمتلایعسعالخعیتمکیزاهدافتساابلایسندربالاب

مینکفذحزینارنزخمومینکدودسمارءالخعبانمرگا.دوشقلعمنیاربانبودنامبنزاوتردعیاماتدوش

.دریگیملکش۲-۲۶لکشردمتسیسنامهاقیقد
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کینوردردراشفدههنوگچهکدهدیمناشنفارگنیا.دهدیمناشناریلومعمنوفیسکیتیعضو۲-۲۹لکش

2-29

---------------T

|
.تسا

ابیمحطس

هداسینوفیسمتسیسکینوردردراشفرییغت

.دادمیهاوخحیضوتمتسیسٔهطقنرهردراشفدهیهبساحمشورٔهرابرددعبلوصفرد.تساریغتممتسیس

Special)یصوصخمنزو۹-۲ Weight)

دههبتالایسمامتردمیناوتیمارراشف.میرادزاینتساراشفهبهتسباوهکراشفدههبساحمهبامتاقوارتشیب

.دنرادنیناسکییلاگچتالایسهمههچرگ،میزاسلیدبتلایسنوتسعافتراایوراشف

بعکمتوفرهرددنوپ۴۶/۷۵نیزنبیلاگچهکیلاحردتسابعکمتوفرهرددنوپ۶۲/۳۴بآیلاگچلاثمیارب

یصوصخمنزو،فیرعتنیااب.تسادرادناتساطیارشردبآیلاگچهبلایسیلاگچتبسنابرباربیصوصخمنزو.تسا

(SG)صوصخمنزودیابراشفدههبراشفلیدبتیارب۱ابتساربارببآ(SG)لایسصوصخمنزو.مینادبارلایس

:ابتساربارب

F =Fluid W7 =WClterگت=SG
DVV

.دشابیمدرادناتساطیارشردبآیلاگچPWولایسیلاگچPFاجنیاردهک

DF

=gpP=rfگرpf=sgpw:یلسدب

- _P//g2 هه

PSGتختیاپنیاربانب
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رادقم.تسادحاومجحرهردمرجبسحربیلاگچDJودحاومجحرهردنزوبسحربلایسیلاگچrJهک

یاربPWاg/gepWرادقم.تسازایندرومlbfبسحربورینوIbmبسحربمرجنایمطابترایرارقربیاربgeتباث

:ابتساربارب۶۲/۳۴lbm/fابتسارباربتیاهنراف۶۰یامدردبآ

PWg_62.34(lbm/Ft3) 32.17(f t/s2) 1(f t) _1_/ lbf

EE---------EET7 TETTETFFTFFEE------ TTTCET = EET = (T - T)

:ابتسارباربنوتسنییاپردراشفولایسنوتسعافترانیبهطبار،یزاسهداسزادعب

1

(SG2(ftof fluid-پیچیپ=(P(PSi
2.31

هداسالماکنوفیسکیدرکلمعحیضوت.دنشابندنمهقالعنوفیسدرومردتاحابهبهزادنانیااتهمهتسانکمم

دیلوتارراشفمکهیحانکیدناوتیمهکتسانیانوفیسیگژیو؟تسامهمنوفیسدرکلمعیگنوگچنتسناد

ردودرادنوفیسکیهبهیبشیراتفرودرکلمعدشابالابزارکناتهبنآیدوروهکهیذغتیهلولکیتقیقحرددنک

.تسانییاپراشفیاراددایزلامتحاهب،دشابهیلختهطقنزارتعفترمهکیشکهلولمتسیسزاهقطنمرهعومجم

،لایسنوتسعافترارباربردراشف
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اهپمپیدنبهقبط

Pumps Classification



Positivedisplacement)تبثمییاجباجیاهپمپ۱-۳ pumps)

مجحیشبنجیاهپمپهبتبسنتبثمییاجباجیاهپمپهکمییوگبمیناوتیم،میریگبهدیدانارتائانثتسایخربرگا

هبرتنییاپراشفابارلایسزایرتشیبمجحیشبنجیاهپمپ،رباربردودننکیملقتنمالابراشفردارلایسزایرتمک

.دنربیمشیپ

وتفر:درکمیسقتهتسدودهبناوتیمتساپمپتیلاعفرودرهردیلایسبذجناشراکهکارتبثمییاجباجیاهپمپ

(TOtary)ینارود،(TeCiprOCating)یتشگرب

diaphragm)یمگارفایدو(plungerDump)یرجنالپ،(piStOnDump)ینوتسیپعاونالماشیتشگربوتفریاهپمپ

pump)یاهدندیاهپمپلماشینارودیاهپمپ؛تسا(gearDump)،ییایبول(IObeDump)،یچیپ(SCTeWDump)،

VaneDu)یاهرپ Imp)یکمادابو(CaInDump)تسا.

PiSton&plunger)یرجنالپوینوتسیپیاهپمپ۱-۱-۳ pump)

3-1 ویرجنالپیاهپمپ.دنرتیمیدقاهپمپریاسزایرجنالپیاهپمپ

نآنوردردرجنالپاینوتسیپهکهدشلیکشتیردنلیسزاینوتسیپ

(Seal)لیسکینایمزارجنالپ،یرجنالپیاهپمپرد.دوریمولجوبقع

رددروآیمدراوراشف(Seal)لایسهبودرذگیمهدشیدنببآهک

وتساهتفرگرارقنوتسیپیورربیلیسینوتسیپیاهپمپردهکیتروص

).دناریمردنلیسزانوریبتمسهبارلایسودنکیمتکرحنآهارمه

.(۳-۱یلکش

تمسهبنوتسیپتکرحضحمهبهکتسابیترتنیاهباهنآمزیناکم

نوتسیپودرکلمعهعسیاقمه

ریشقیرطزالایسودباییمشیازفاردنلیسرددوجوممجح،نوریب

ردنلیسرددوجوملایسمجحردنلیسلخادهبنوتسیپتشگرباب.دوشیمدراوردنلیسلخادهبهفرطکییدورو

یاهپمپرد.دوشیمهدنارنوریبهبیجورخریشقیرطزالایسهجیتنردودباییمشیازفالایسراشف،دباییمشهاک

دیابهکدرادرارقیاهطقنردنوتسیپهکینامز:بیترتنیاهب؛تساناسونردممیزکاماترفصزاژاپمپتعرسینوتسیپ

ردژاپمپتعرس،دشابهدیسرردنلیسیهمینهبنوتسیپهکینامزوتسارفصژاپمپتعرس،دنکرییغتشتکرحتهج

.تسارثکادح

.دینکتقد۳-۲لکشهبینوتسیپپمپدرکلمعهدهاشمیارب
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راکهویشنیاهبهکییاهپمپ.دبایشهاکدناوتیمژاپمپتعرسدوشهدافتساژاپمپیاربنوتسیپتمسودزاهچنانچ

۳یلکش):هلمعکتوهلمعودینوتسیپیاهپمپهسیاقم).دنوشیمهدیمان)doubleacting)هلمعودیاهپمپدننکیم

هکتفگناوتیمعومجمرد؛درکدهاوخادیپشهاکرتشیبژاپمپتعرس،دوشهدافتساردنلیسکیزارتشیبرگا(۳

هبرضیاربنوتسیپهکیتفاسمردرییغتایونوتسیپتشگربوتفرتعرسرییغتابینوتسپیاهپمپژاپمپتعرس

،یکیلوردیهنغور،هدرشفیاوه،راخبابًامیقتسمتسانکممنوتسیپ.دباییمشیازفاایوشهاک،دنکیمیطندز

تکرحهب-دنکلیدبتیتشگربوتفرتکرحهبارنادرگخرچکیینارودتکرحهک-یکمادابایویکیناکمطبارکی

.دیآرد

هدیمانیکیلوردیهپمپوهدشهتخاستوافتمیاهیگژیوابتالایسیاربهکیعون-۱:دراددوجوینوتسیپپمپعونود

هتسدولارگتناهلیسوب).دوشیمهتخانشکیتامونپپمپناونعهبوهدوباوهوزاگلامعتسایاربهکیعون-۲.دوشیم

.(دنکیماهرراشفتحتارنغورپمپ،پمپ

شیازفایدایزرادقماتدنناوتیمارلایسیجورخراشفیلودنتسهتیفرظمکالومعمیرجنالپوینوتسیپیاهپمپ

3-4

رداهپمپنیازانیاربانب.دنهد

زینهتکننیاهبدیابنمضرد.دننکیمهدافتسا،دشابالابراشفیلومکمجحابیلایسندرکاجباجهبزاینهکییاهاج

تمیقنارگیرجنالپوینوتسیپیاهپمپ.دشابیمتخاونکیریغتروصهباهپمپنیاردلایسنایرجهکتشادهجوت

دنرادنیضیوعتوریمعتهبزاینیلاسدصیاربهکییاهپمپناونعهبودنتسهماوداب9نانیمطایلباقهداعلاقوفامادنتسه

.دنروهشم
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diSchSrge)پمپیجورخریشهکیلاحرداراهنآدیابنزگرههکتسانآاهپمپنیادرومردمهمرایسبهتکن

ValVe)رظنزاینوتسیپیاهپمپ.دومننشورتساهتسب"Driming"(پمپهیلختوندرکرپ)اماهدوبییالابتیفیکیاراد

:مینکیمهراشااهنآزایخربهباجنیاردهکدنرادزینیدایزیاهتیدودحم

.تسارتهاتوکاهپمپیخربزااهنآدیفمرمعهجیتنرددننکلمعدنناوتیمنالابراشفتحتاهپمپنیا-۱

.تسا(تخاونکی)حطسماساسا،اهنآدرکلمعینحنمنایرج-۲

3-5

.دننکیمراکهدرشفکاوقهابهکییامگارفایدیاههمی

.دنسریمنرظنهببسانمیّمسوقارتحالباقداوملاقتنایارب-۳

(DiaphragmpumpS)یمگارفایدیاهپمپ۲-۱-۳

فاطعنالباقمگارفایدکیاجنیاردهکتوافتنیاابتساینوتسیپیاهپمپهباشمرایسبیمگارفایدیاهپمپدرکلمع

یاهپمپابهسیاقمردهکدنرادارتیزمنیااهمگارفایدنیا.تساهدشنوتسیپنیزگیاجدرادمظنمیتاکرحهک

نآهبهطساویبهکینوتسیپقیرطزایکیناکمیاهویشهبتسانکمممگارفاید.دنرادنگنیکپهبیزاینینوتسیپ

دنرادیبوانتمیجورخرادقمیمگارفایدیاهپمپ.دیآردتکرحهبهدرشفیاوهاینغورریظنلایسکیایوتسالصتم

تاعیامندرکپمپیاربیمگارفایدیاهپمپنینچمه؛دننکپمپارودنیازایبیکرتایوتاعیام،اهزاگدنناوتیمو

هدنروخاییمس،تمیقنارگییایمیشداومندرکپمپیاربنیاربهوالع.دناهدافتسالباقدماجتارذیواح

دنناوتیمیمگارفایدیاهپمپ.دنوشیمهدافتسا-دننکحشرتنوریبهبگنیکپقیرطزاتسانکممهک-(رگشیاسرف)

.دنزادرپبتیلاعفهبیراکنغورنودبینالوطتدمیارب

(GearpumpS)یاهدندیاهپمپ۳-۱-۳

دازآیرگیدوناخرچاههدندزایکیپمپنیارد.دوشیمهدید۳-۶لکشردیاهدندپمپعاونانیرتجیارزایکی

پمپنوردهبارلایسهکدوشیمداجیادنتسینریگردمهابادتباردهکاههدندنیاشخرچقیرطزایتقومءالخ.تسا

3-6

iutletیحورخ

inletیدورو

(یحراخهدند)کاهدندبسمیکییلکحرط



راشفمهاباههدندندشریگردیضحمهب.دنکیمتکرحاههدندوهظفحمنیبامتمسقهبلایسسپس.دشکیم

.دناریمیجورخریسمتمسهبارلایسهکدوشیمداجیاییالاب

ردیلخادهدندپمپکی.دراداههدندشخرچتهجهبیگتسبیاهدندپمپردهیلختتهجدینیبیمهکروطنامه

گنلودرگزرهیاهدندیاههنادندابهکزیتیاههنادندابتسایروتورعقاوردناخرچیهدند.دوشیمهدید۳-۷یلکش

لیبقنیا.دنکیممیسقتروتورودرگزرهیهدندنیبارلایسنایرجپمپیهظفحملکشلالهشخب.دوشیمریگرد

هبهتسباواهزاگندرکپمپیاربیلیلدنیمههبدنوریمراکهب(ییادزکاکطصا)یراکمرنیاربیاهدندیاهپمپ

ثعاباهنآردیگدروخوشیاسرف.دنتسههارمهروتورشخرچزایشانشزرلیمکابودنرادیتباثجورخاهپمپنیا

تیلباقاهپمپنیاهکنیالیلدهب.دوشیمپمپنوردهببآتشگزاب

دماجتارذیواحتاعیامژاپمپیاربدنراد(ندشماج)ندرکلفق

ناوتیمدنرادنهفرطکیپاپوسهبیزایننوچودنشابیمنبسانم

.درکهدافتسااهنآزاجزلتاعیامزایرایسبژاپمپرد

(IObeDumpS)ییایبولیاهپمپ۴-۱-۳

یجراخهدندیاهپمپهبرایسبیرهاظرظنزاییایبولیاهپمپ
ییایبولبمبودزاکریوصت

هبهکدنرادییاهروتوراهپمپنیاهکتوافتنیااب.دنرادتهابش

ردییایبولیاهپمپ.دنشابیمناخرچاهنآروتورودرهودناهدشنیزگیاجIObeراهچایوهس،وداباههدندیاج

رگیدعون.دنتسینبسانمموادموتدمدنلبیهدافتسایاربودنرادیرتشیبشزرلیجراخهدندیاهپمپابهسیاقم
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ودرادIObeودروتورره،اهروسرپمکلیبقنیاردهکدنتسه(IObeCOmpreSSOT)ییایبولیاهروسرپمک،اهپمپنیا

.دوشیمهدافتسااهنآزااهزاگندرکپمپرد

(SCreWpumpS)یچیپیاهپمپ۵-۱-۳

تباثیهظفحمکیردچیپرامروتورکی،یچیپپمپکیرد

وجیپنارودماگنههبهکتسایلکشهبهظفحمنیادخرچیم

.دیآیمدوجوبنآردیاهرفح،هیلختتمسهبلایستکرح

هکدوشیمیتقومءالخکیداجیاثعابهرفحنیایریگلکش

هبلایسسپس.دشکیمپمپنوردهبارلایس،عالخنیا

.دوشیملقتنم(هرفح)تسادوجومنآردءالخهکیتمس

هرفحپمپیهیلختماگنههبهکتسایروطهظفحملکش

ریسمهبلایسیاهدنیازفراشفداجیاابودوشیمهتسب

یتالایسدنناوتیمیچیپیاهپمپ.دوشیمهدناریجورخ

یجورخاهپمپنیا.دننکپمپاردماجتارذایراخبیواح

اپسمپکیزایلکریوصتزایشان،زیچانرایسبیشزرللاحنیعردودنرادیتباث

.دنرادزینروتورشخرچ

پمپزینارجزلرایسبتاعیامدنرداق،دنرادنیجورخویدورونانیمطایاهریشهبیزاینیچیپیاهپمپهکنیالیلدهب

ینالوطیرمعودناتردقرپویوقرایسبلاحنیعرداما،دنتسهتمیقنارگونیگنسرکیپلوغاهپمپنیا.دننک

.دنراد

(Vanepump)یاهرپپمپ۶-۱-۳

هبپمپنیاروتور،دوشیمهدید۳-۱۱لکشردریغتمیاهرپپمپکی

3-11 ومظنملصاوفردلکشلیطتسمیاههرپ.تساهتفرگاجگنلتروص

مامت.دناهتفرگرارقروتورینحنمحطسیلوح،رگیدکیهبتبسنیتباث

تفشنارودزالصاحهکزکرمزازیرگیورین.دننکتکرحفاکشنیا

هب،بمبیهظفحمرباربراد(Seal)یلیسکیلیکشتیارباراههرپتسا

شکمتمسقردهکیتقومعالخ،روتوریشخرچاب.دنکیمباترپنا9ربیب

بیترتنیدبودشکیمپمپنوردهبارلایستساهدشداجیاپمپ

-درادرارقهظفحموروتورنیبهکییاضفرد-پمپرگیدتمسهبلایس

-هجردرییغتابژاپمپرادقم.دناریمیجورخریسمتمسهبارلایس،هیلختتمسقردراشفشیازفاودوشیملقتنم

اهپمپلیبقنیا.دنرادنیدوروویجورخنانیمطایاهریشهبیزاینیاهرپیاهپمپ.تسارییغتلباقروتوریگنل

یعون.دنتسینبسانمدماجتارذیواحتاعیامژاپمپیارباما،دننکبمپدنتسهزاگ9راخبیواحهکاریتالایسدنرداق
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هبیتباثیجورخیاهرپیاهپمپ.دوشیمهدافتسااهنآزااهزاگندرکپمپیاربهکدنراددوجوزینیاهرپیاهروسرپمک

.دنشابیمزینتردقرپلاحنیعردودنرادروتورشخرچزایشانشزرلیمکهارمه

(KineticpumpS)یشبنجیاهپمپ۲-۳

و(Centri/itgal)یزویفیرتناسایزکرمزازیرگدنتسهمیسقتلباقهتسدودهبیشبنجیاهپمپ

تعرسدهنیازایهجوتلباقرادقمًادعبودوشیمهدادتعرسلایسهب،یشبنجیاهپمپرد.(regenerative)یبناج

یشبنجیاهپمپامادشیفرعم۱۸۶۰لاسدودحردیژویفیرتناسپمپنیتسخنهکدنچرهدوشیملیدبتراشفدههب

.دندوبهدافتسادروممکرایسبمتسیبنرقات

جراخهبهدشدیلوتیورینرثاردمسجنآیزکرمتارذ،دیآردشخرچهبدوخروحملوح،تعرسهبیمسجهاگره

هناورپشخرچرثاردهکوریننیاساساربزکرمزازیرگیاهپمپ.دنیوگزکرمزازیرگیوریناروریننیا.دندرگیمباترپ

یراشفیژرناهبعیامیتعرسیژرناهکدرذگیمییارجمزا،هناورپزاییاهرزاسپعیام.دننکیمراک،دیآیمدوجوب

لماشیژویفیرتناسیاهپمپ.دشابیمنآیدوروراشفزاشیبجورخماگنهعیامراشف،بیترتنیاهب.ددرگیملدبم

fluidout

-پمپعوننیرتهباریعاعشنایرجیاهپمپاتدمع.دنتسهیبیکرتنایرجویعاعشنایرج،یروحمنایرجیهتسددنچ

هدندخرتچهناورپ

تیاتهدقتکیرتهخیکاقههری

بمبکییلکحرط

نایرجیاهپمپعوننیرتجیار.دننادیمیژویفیرتناسیاه

هکیاهناورپروحمیکیدزنرادلایس،اهپمپنیارد.دوشیمهدید۳-۱۲یلکشردهکتسا(همیپ)ینوزلحابمب،یعاعش

تعرساب

4.6



هکیتقومءالخ.ددرگیمجراخپمپیهظفحمزایعاعشتروصهبودوشیمدراوپمپهبتساندیخرچلاحردالاب

لباق،ادصمک،یوق،ینوزلحیژویفیرتناسیاهپمپ.دشکیمپمپلخادهباریرتشیبلایسموادمتروصهبهدشداجیا

ریشهبیزاینودنرادیاهداسراتخاس.دنتسههدرشفوکچوک،داعبارظنزااهپمپنیا.دنتسهنازراًاتبسنودامتعا

اما؛دننکپمپاردماجتارذیواحتاعیامدنناوتیمینوزلحیژویفیرتناسیاهپمپ.دنرادنیجورخویدورونانیمطا

.دنیبیمهمدصنویساتیاواکیهطساوهباهنآشکم،دننکیمپمپدنتسهراخبیمکرادقمیواحهکاریتاعیامیتقو

رداهنآتیفرظیلو.دننکیملمعیلاع،دنوشهدافتساجزلریغتاعیامندرکپمپیاربرگایژویفیرتناسیاهپمپ

.دباییمشهاکتدشهبدوشهدافتسا(PiSCOttS)ورنارگتاعیامندرکپمپیاربهکیتروص

زادعباهپمپلیبقنیارد.دنتسه(DiffuSer)رزویفیدیاهپمپ،یعاعشنایرجیژویفیرتناسیاهپمپرگیدعون

شخپارلایساههرپنیا.دراذگیمتساهدشلیکشتتباثیاههرپزاهکیاهقلحنوردزادرککرتارهناورپلایسهکنیا

لیدبتراشفدههباهپمپریاسزارتهبارتعرسداههوالعهب،دننیبیمکرادتاریاهدشلرتنکرتشیبلایسودننکیم

.دننکیم

AxialflOW)روحمنایرجیژویفیرتناسیاهپمپ۱-۲-۳ Centrifugal Dump)نایرجیژویفیرتناسیاهپمپرد

.(۳-۱۵یلکش)دباییمنایرجروحمیاتسارردیزاومتروصهبلایساهپمپلیبقنیارد.تساخلمکیروتور،روحم

یگ-
ر

یا

ژویفیرتناسبمبکییلکحرط

خلمیهلیسوبهکتسالایسینارودتعرسفذحاهنآراکودناهدشعقاوپمپهیلختشخبردهدننکشخپیاههرپ

لایس،یبیکرتیاهپمپرد.درکهدافتسایروحمنایرجیاهروسرپمکزاناوتیماهزاگندرکپمپیارب.تساهدشداجیا
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عیسورایسبژویفیرتناسیاهپمپدربراکیهنماد.دوشیمهیلختینوزلحیهظفحمزایعاعشویروحمیهقیرطودهب

راکهبویمیشورتپوتفن،دئازداومعفد،بالضافوبآ،تاینبلوییاذغعیانص،یزاسذغاک،ییایمیشعیانصردوتسا

.دنوریم

ImportantfeatureS)یژویفیرتناسیاهپمپهتسجربتایصوصخ۱-۱-۲-۳ Of Centrifugal pumpS)

تساتخاونکیومارآاهنآردعیامهیلختنایرج-۱

نوگانوگوناوارفتایصوصخاباهپمپنیاندوبعونتم-۲

نامدنارندوبشخبتیاضر-3

یقارتحایاهروتومویکیرتکلایاهروتومابندرکراکیارببسانم-4

یرادهگنهنیزهندوبنییاپ-۵

،یدیلوتعافتراویبدرظنزااریزتسالابهداعلاقوفیناسربآویتعنص،یزرواشکیاههژورپرداهنآدربراکهنماد-۶

.دنغهدیمیششوپاریدایزتیعسدو

(regenerative)یبناجیاهپمپ۲-۲-۳

-هبلیوسودرهردییاههرپ،هناورپاهپمپنیارد.دنوشیمهدیمانزینیبناجیاهپمپاینیبروت،ویتیرنژیریاهپمپ

هیلختهناورپکونزاهنادازآلایس،اهپمپنیارد.دخرچیمپمپیهظفحمنوردردیوقلحتروصهبهکدرادشیاه

.دوشیمدهشیازفاثعابلایسددجمشیازایهرابودیهخرچنیا؛دتفایمنایرجوهخرچهبهرابودهکلبدوشیمن

ییاجباجویشبنجیاهپمپنیبهسیاقم۱-۲-۲-۳

( comparison between displacement & kinetic pumps )

:درکهسیاقممهابناوتیمنوگانوگتاهجزاارییاجباجو(یکیمانید)یشبنجیاهپمپ

ابهکتسافورعمدههبوهدوبدودحم(ژویفیرتناس)کیمانیدیاهپمپطسوتهدشداجیا(راشف)یژرنارثکادح-۱

ابییاجباجیاهپمپراشفرثکادحهکیلاحرد،دیآیمدوجوهب(رفصنایرجتدش)لماکروطهبیجورخریشنتسب

.دناسریمدشابمتسیسزایندرومهکییاجاتاردوخراشفپمپینعی.دوشیمنییعتمتسیسراشفهبهجوت
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هبرزویفیدردماجنارسونوزلحردسپسوهدشلیدبتتعرسهبادتباهدشهدوزفایژرناکیمانیدیاهپمپرد-۲

.دوشیملیدبتراشفهبامیقتسمرظندرومیژرنا،ییاجباجیاهپمپردهکیلاحرددوشیملیدبتراشف

،ییاجباجیاهپمپردهکیتروصرددوشیمهدوزفاعیامهبعاطقنانودبوهتسویپروطبیژرناکیمانیدیاهپمپرد-۳

.دوشیمقیرزتعیامهبینیعمیاهدویرپردیژرنا

کیمانیدیاهپمپودوریمراکهبجزلتاعیاموالابیاهراشفردنایرجکدناریداقمیاربییاجباجیاهپمپالوصا-۴

.دریگیمرارقهدافتسادروم،لایسنایرجدایزریداقموطسوتمیاهراشفیارب

(ElectrOmagneticpumpS)یسیطانغمورتکلایاهپمپ۳-۳

ارلایسهکیاهلولاهپمپنیاراد.دننکبمبدنتسهیبسانمیکیرتکلایاههناسرهکاریتالایسدنرداقطقفاهپمپنیا

لایسلخادهبدرادنایرجلایسهکیتهجردیکیرتکلانایرجکیوتساهدشعقاویسیطانغمنادیمرددنکیملمح

روبعنآزاودوشیمدراو

اما،دنوشداجیازینیرگیدیاههویشهبتسانکمماهپمپلیبقنیایسیطانغمنادیمونایرج.(۳-۱۸لکش)دنکیم

3-18

روتایدارینابیتشپهشوخای

تایدارویاتوم روتایدارویاردرواتجیا%

یلصاروتایداریاههربی4
(رادری)ج

روتایداربمب

لدبمگنیلرتسا

روتکاریمدای

روتکارلرتنکهلیطویاردروتوم

هرفحروتایدار

یلاحرههب

یاربیسیطانغمورتکلایاهپمپ.تسایکیرتکلایاهروتومهبهیبشرایسبدوشیمهدافتسااهنآیحارطردهکیمزیناکم

.دنوشیمهدافتسا-دنراددربراکیاهتسهیاهروتکارندرککنخردهک-عیامتازلفندرکپمپ

Othertypes)اهپمپرگیدعاونا۴-۳ Of pumps)،زاگیاههدننک(Gaslift)

AO



یکیدزنردهکیاهدرشفیاهزاگعقاورد)دنریگیمرارقهدافتسادرومهاچهتزاتاعیامندیشکالابیارباهبمپنیا

3-19

Innrot

اوقهوزاگهدنکمکییلکحرط

هب؛تسالایسرتشیبیروانشوندشرتکبسعیاموزاگبیکرتیهجیتن.(۳-۱۹یلکش:دناهدشلیدبتعیامهبهاچهت

یاربدنناوتیمودنرادنیکرحتمشخبچیهیزاگیاههدنکم.دوشیمهیلختودیآیمالابیتحارهبلایسلیلدنیمه

اما،دنوشیمهدافتسارتمکرضاحلاحردزاگواوهیاههدنکم.دنوشهدافتسادندماجتارذیواحهکیتاعیامندرکپمپ

.تسا۵ادوبجیاررایسبتفن9هباروش،بآندرکپمپیارباهنآزاهدافتساهتشذگراد

MineralPulp)یندعمداومریمخیلقاانیاهپمپ۱-۴-۳ Carrier pumpS)

وهدوبیدورویاهپاپوسدقافاهپمپنیا.دنوریمراکبیزاسدنقیاههناخراکردوهدوبیبوانتعونزااهپمپنیارتشیب

.(یفنمقمع)دوشیمهدیشکپمپلخادهبدوخینیگنسرثاردرظندروملایس

(RinSepumps)یشکبآیاهپمپ۲-۴-۳

ردهکیتالایستظلغ.درکهابتشابالضافهاچابدیابنارکهاچ.دوشیمهدافتسااهپمپنیازاکهاچبآهیلختیارب

دیابارکهاچتقیقحرد.دنشابیمیفاضامحازمداومدقافانمضوهدوبنبالضافهاچهزادناهبدنرادرارقکهاچیلخاد

یمریزارسنآهبهریغواهییوشتسدهیلکیاهیزیربآوهدشرفحنامتخاسهطقننیرتنییاپردهکتسنادیرابنابآ

ارنآرددوجومبآوهدشنشورراکدوختروصهبهدشبصنکهاچردهکیصوصخمپمپ،رابکیتقودنچره.دوش

.دهدیمشهاکینیعمحطسات

نامتخاسریزردهکیبآهیلختیاربیگدنرابلصفرد،هدشنیدنبقیاعلماکروطهباهنآهیاپهکییاهنامتخاسرد

هبدنتسهروهطوغبآردنوچوهدوبراکدوخالومعماهپمپنیادرکلمع.دنریگیمهرهباهپمپنیازازینهدشعمج

بآحطسندمآالابابهکتسانازیوآیروانشاهپمپنیاهندبزایتمسقهب.دنرادنیزاینهیلوایزادناهارویریگاوه

کهاچبآابیرقتهکینیعمعافتراهبودوریمنییاپبآحطسهکجیردتهبودوشیمروتومراکدوخندشنشورثعاب

.دوشیمروتومندششوماختعاباددجمدسریمدشابهدشیلاخ

Irrigation)یرایبآیاهپمپ۳-۴-۳ pumps)

یارباهپمپنیازا.دنوشیمیحارطالابیاهتیفرظومکعافترایاربدنوریمراکهبروظنمنیاهبهکییاهپمپ

هیبشاهپمپنیاهناورپهکاجنآزا.دننکیمهدافتسازینیناهگانیاهیگدنرابابهلباقمنینچمهواهبالیسلرتنک،یشکهز
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هکهدشثعاباهپمپهنوگنیاهبیمومعتاجایتحا.دوشیمهتفگمهیخلمهناورپاهنآهبدشابیماهییایردریزهناورپ

زاایودنامبقلعمبآزاینایرجیالابردیگداسهبهکدنزاسبیروطلقنولمحلباقوهچراپکیتروصهباراهنآ

.دندرگنازیوآهدشهیبعتبآنایرجیالابردهکیتلکسا

(CarWashpump)یشاوراکپمپ۴-۴-۳

وماوداب،ینوتسیپپمپنیادوشیمهتخانش(لیبموتایوشتسش)شاوراکپمپناونعهباهپمپعاونازارگیدیکی

رظنهبروجوعمجودمآراکاهپمپنیا.دریگیمرارقهدافتسادروملیبموتایوشتسشیاربوهدوببسانمتمیقیاراد

StructureOf)ژویفیرتناسیاهپمپراتخاس۱-۴ Centrifugal pumpS)

نیا.تسا(۲)هناورپکیو(۱)یکچیپٔهظفحمکیلماشیساساردودرادیاهداسرایسبراتخاسیژویفیرتناسپمپ

هبزینناقاتایودوشیمهتشادهگنوتیامح(۷)ناقاتایکیٔهلیسوبتفشنیا.دوشیمراوس(۵)تفشکییورربهناورپ

کیایوراخبنیبروت،یکیرتکلاروتومکیامومعاهپمپنیأهیلواکرحم.تساهتفرگاج(۶)ناقاتایٔهظفحماردوخٔهبون

یلایسدخرچیمهناورپهکنیمه.دهدیملاقتناپمپهبگنیلپوکٔهطساوباررواتشگهکتسازوسنوردیقارتحاروتوم

لایسدشابهدشیزادناهارویحارطیتسردهبپمپهکیتروصرد.دنکیماجباجودشخبیمباتشاردوخنورد

اریشبنجیژرناهناورپهکتفگناوتیمنیاربانب.دوشیمهدیشکپمپنوردهبیلبقلایسیاجنتفرگیاربیرتشیب

راشفیژرناهبلکشینوزلحٔهظفحمٔهلیسوبیشبنجیژرنانیاسپس.دهدیملاقتنالایسهبیکیناکمیلمعٔهطساوب

نامدیچکیزاهدافتساابلایسراشفظفح؛ددرگظفحتسیابیمپمپٔهظفحمنوردردیلایسراشف.ددرگیملیدبت

بسانم
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کژویفیرتناسبمبکیردیساساراتخاس

نیباهپمپراکیلومعمتعرس.(۴-۱ریوصت)دندرگیمبصن(۳)لیسٔهظفحمرداهلیس.دریگیمتروص(۴)(Seal)لیس

۲۵۰۰۰ات۵۰۰۰نیبیتعرسٔهدودحمرددنناوتیمهکدنتسهزیناهپمپیضعبدنچره.تساهقیقدردرود۳۰۰۰ات۱۵۰۰

.دننکراکهقیقدردرود

TypesOfCentrifugal)ژویفیرتناسیاهپمپعاونا۲-۴ pumpS)

رداهنآتامیسقتینابمزایضعب.درکیدنبهقبطینوگانوگیاههویشهبناوتیمار(Centrifugal)یژویفیرتناسیاهپمپ

:دیآیمریز

پمپروحمتهجیساساربمیسقت۱-۲-۴

یقفااییدومعدناوتیمروحم.تسایتیعضووتلاحهچردپمپتفشروحمهکتسانیاهبرظانپمپروحمتهج

.یدومعایوتسایقفاپمپهکدنکیمنیعمنارودروحمرگیدنایبهب.(۴-۲ریوصت)دشاب

-یملیکشتارهلحرمکیاههتسدزامادکره.تساپمپرداهرزویفیدواههناورپٔهتسددادعت،لحارمدادعتزاروظنم

(ودزارتشیب)یاهلحرمدنچایویاهلحرمود،یاهلحرمکی(Centrifugal)یژویفیرتناسیاهپمپالومعمودهد

.(۴-۳ریوصت)دنتسه
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4-3

Dividedaccording)یشکمجنلفتهجیساساربمیسقت۳-۴-۴ to the Suction flange)

زینهدننکشکمهتزا)یقفادناوتیمو.دریگیمتروصپمپشکمجنلفیریگرارقتهجساساربیدنبمیسقتعوننیا

.(۴-۴ریوصت)دشاب(دوشیمهتفگزینهدننکشکمالابزا)یدومعای(دوشیمهتفگ

=STچ

ا
ع

| ===

.درادرارقبمبکاهتناردنآشکمحتلفهککاهلحرمدنچبمبکی

Dividedaccording)هظفحمیشربساساربمیسقت۳-۲-۴ Cutting Chamber)

ردویروحمایودشابتفشروحمهبمئاقویعاعشتهجرددناوتیمهکتساهظفحمیشربیدنبمیسقتعوننیایانبم

4-5

---------

(بتچتمس)یعاعشو(تسارتمس)کروحمٔهظفحمشریایبمبود

ناشدوخیهندبندشادجٔهوحنساسارباهپمپیدنبمیسقتنیاردرگیدنایبهب.(۴-۵ریوصت)دشابتفشروحمتازاوم

.دنوشیمیدنبهقبط

Dividedaccording)اهناقاتاییریگرارقهوحنیساساربمیسقت۴-۲-۴ bearing placement)
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ناقاتایطسوتیلکشهبروتورهکیتروصرد.دنرادیمهگنارروتورهکتساییاهناقاتایلحمهبرظانیدنبمیسقتنیا

روتوریوریاههناورپرگاودنمانیمقلعمروتوریاهپمپاراهپمپعوننیادنکادیپارهیاپکیلکشهکدوشتیامح

۶ریوصت)دنمانیمطسوردیناقاتایعونزاارپمپدنرادرارقتمسنامهردهکدنوشتیامحوظفحییاهناقاتایٔهلیسوب

4-6

یقلعمروتورعونزابمب

.(۴

Dividedaccording)هیاپیورربیریگرارقهوحنیساساربمیسقت۴-۲-۵ placement On baSe)

ایودشابهدشعقاویساشزکرمردهکتسانکممپمپوتساهیاپیورربپمپیریگارقٔهوحنهبرظانیدنبمیسقتنیا

4-7

.تساراوسهیاپراهچکورربهکیاهمپ

.(۴-۷ریوصت)دشابهدشعقاویلکشیاهیاپراهچبلاقکییوررب

Dividedaccording)تفشیلاصتاربانبمیسقت۶-۲-۴ Shaft Connection)
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نیاتفش.تساپمپوروتومنیبگنیلپوکنتشادن(ClOSeCOuple)کیدزنلاصتاایهکتکییاهپمپیساسایگژیو

وشکمیاهجنلف(mOnoblOC).دوشیمراوسپمپیورربنآییاهتناتمسودزایکیردهناورپوتسادنلباهپمپ

.دریگرارقهلولطوطخنیبدناوتیموتساهدشعقاوروحمکیلوطردهکتکییدومعیاهپمپهیلخت

(PumpSuSage)اهپمپفراصم۳-۴

ساساربزیناهپمپدیلوتهکیتروصرد.تساهتفرگتروصاهنآیازجاوراتخاسساساربالابرداهپمپیدنبهتسد

.دنکیمتوافت،دندرگیمیحارطنآیاربیاهپمپهکیفرصمدراوم

:زادنترابعدنشابهتشادتسانکممیمومعیاهپمپهکیفراصمیخرب

یمتاویکیرتکلایاههاگورینیاهپمپ-یتفنوییایمیشیاهدنیارفیاهپمپ-

یگناخویتعنصیاهبالضافوهدننککنخیاهجربیاهپمپ-

یزاساوقموذغاکعیانصیاهپمپ-

یباغودداومیاهپمپ-

الابتعرسیاهپمپ-

ComponentSOf)ژویفیرتناسیاهپمپیازجا۴-۴ Centrifugal pumpS)

9 یحارطهبهتسبامادراددوجویناسکیتاعطق )Centrifugal( یژویفیرتناسیاهپمپفلتخمعاونامامتراداساسا

.میزادرپیمعازجانیاحیضوتهبهماداراد.دشابهتشاددوجوییاهتوافتتسانکمم،ابمبیصاخدربراک

(Butterfly)هناورپ۱-۴-۴

خنخرچمکحردعقاوردهناورپ.دنکیملدبملایسهبتعرسهباریکیناکمنارود،یژویفیرتناسیاهپمپردهناورپ

.تسایدورویمشچکییارادددرگیمعقاوشکمهکیلحمردهناورپ.دنکیملمعپمپردنآدننامهبوتسایسیر

اههرپهکیلکشوهیواز.دوشیمتیادههناورپیجورخهبیدوروزااههرپٔهلیسوب،هناورپنوردهبیشکمزاسپلایس

احالطصاهکدنتسههارمهیتشپٔهحفصابالومعمهدننکتیادهیاههرپ.تساهتسباونایرجنازیمهبدندرگیمیحارط

هتفگییولجرواکتساهتفرگربرداراههرپهکییولجٔهحفصهب.دوشیمهتفگهناورپیتشپرواکای(ShrOud)دورش

ایودنشابهدشیراکشوجهکدروخربییاههناورپهبتسانکممتردنهبودنوشیمیرگهتخیرامومعاههناورپ.دوشیم

.دنشابزاستسد

ناشراکهکیسنالابیاهخاروسویتشپیاههرپریظن،دنشابهتشادیتوافتملاکشاواههصخشمتسانکمماههناورپ

.ددرگیمداجیایکیلوردیهراشفطسوتهکتسایروحمرابشهاکهبکمک

ریذپشیاسیاهگنیراباههناورپالومعم،هناورپیهدزابرادقمدوبهبولایسٔهرابودٔهخرچزایشانتافلتشهاکروظنمهب

نکممنینچمه.دنشابهناورپتمسودرهردایوهناورپییولجتمسردتسانکمماهگنیرنیا.دنوشیمهدیدکرادت

.دشابریذپشیاسیاههقلحدقافهناورپهکتسا
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یاهبآردهککچوکیاههناورپ.تساهناورپدیلوتشورنیرتیلصا،دشهراشانآهبالابردهکاههناورپیرگهتخیردنیآرف

زاهدافتسااریخاهتبلا.دنوشیمهتخیرزنربایوجنربسنجزاهناورپرواکواههبلیکزانلیلدهبدنراددربراکزیمت

.تساهدشموسرمزینکیتسالپ

ASTMدرادناتسابسحربهکتساندچهناورپنتخیریاربیسنجنیتسخن،فراصمبلاغردورتگرزبیاههناورپرد

عبرمرتمیتناسردمرگولیک۲۷۲۰ایPSi40000نآیششکتمواقملقادح)دشابA-48-40سالکردتسیابیم

۲۰امدرثکادحودشابهیناثربرتم۵۵یطیحمتعرسرثکادحهکتسایدراومردهدافتسایاربهناورپعوننیا.(دشاب

WCCایWACیسالکلیتسانبرکزاهدافتسادوررتارفدارگیتناسٔهجرد۲۰۰زاامدهکینامز.دشابدارگیتناسٔهجرد

216-Aددرگیمهیصوت.

TypeOf)اههناورپعاونا۱-۱-۴-۴ Butterfly)

نیا.دندرگیممیسقترواکویششوپنتشادنای9نتشادربهیکتاباساساهکدنرادهدمععونهساههناورپراتخاسرظنزا

4-8

تعیمسایزابهمینزای

کیراتخاعسظاحلهیاقههناورپعاونا

.تساهدشهدادناشن۴-8ریوصتردهکزاب،زابهمین،هناتسب:زادنترابععونهس

هتسدبیاههناورپ

۷ یلا۳امومع(دنوشیملیکشتیعاعشٔهرپیدادعتزاهتسبیاههناورپ

دوشیمهدیماندورشهکیاهفافلیششوپکیٔهلیسوبفرطو۵زاهک(ددع

ردریذپشیاسگنیرکیاههناورپنیا.(۴-9ریوصت)دناهدشروصحم

گنیریتشپتمسقردهکیاهتسبیاههناورپالومعم.دنشابیشیاسرف

.تسایدالیلهناورپکی

-10 ردگنیریارادٔهتسبیاههناورپزاهکییاهپمپ.دنتسهیتشپٔهرپیاراددنرادن

.دنرادیرتالابیهدزابدننکیمهدافتسافرطودره

:زابهمینیاههناورپ

زابهمینهناورپ
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قلعمتارذیواح،لایسهکینامزودنتسهرتاراکییولجیششوپزاکسیدکاکطصافذحتلعهبزابهمینیاههناورپ

4-11

رمودعونزازابهناورپ

هتسبیاههناورپزارتالابالومعمزابهمینیاههناورپردهدشداجیایروحمراب.دنتسهرتبولطمدشابیربیفو

(۴-۱۰ریوصت).تسا

:زابیاههناورپ

ردتساانحنایارادالماکهکاهنآعوننیلوا.دنوشیممیسقتعونهسهباههناورپنیا،یتشپیاهفافلششوپهبهجوتاب

یکیلوردیهراشفطسوتهکیروحمرابنیاربانبودرادندوجویتشپٔهفافلابیرقتعوننیارد.دوشیمهدید۴-۱۱ریوصت

.دوریمنیبزاالماکدوشیمداجیا

اههناورپعوننیا.دنوشیمهتخانشدنتسهیبیرقتیانحنایارادهکیزابیاههناورپناونعاباههناورپنیامودعون

.دنرادیرتالابداهویهدزابضوعردامادننکلمحتتسیابیمیرتشیبیروحمرابیلبقعونهبتبسن

هبتبسنالومعمعوننیا.(۴-۱۲ریوصت)درادتشپردیاهفافلششوپالماکهکتسایزابٔهناورپ،اههناورپنیاموسعون

.تسارتمکنآدهدیلوتییاناوتیضوعرداماتسارتشیبیهدزابدصردجنپیارادلواعونزابیاههناورپ

4-12

(موسعون)تشپردلماککاهفاغلاششوپابزابهناورپ

یروحمرابشهاکیارب.دننکلمحتزابیاههناورپریاسابهسیاقمرداریرتشیبیروحمرابتسیابیماههناورپعوننیا

.دوشهتساکیروحمرابطسوتهدشدیلوتیکیلوردیهراشفزااتدوشیمهدافتسایتشپیاههرپزااههناورپنیارد
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دنیآیمباسحهبلماکیاهفافلششوپیارادزابیاههناورپزایرگیدعون،دادسنانودبیاههناورپاییبادرگیاههناورپ

وربیفعونزاایودنشابمیجحیلایسردقلعمتارذهکدنوشیمهدافتسایفراصمرداههناورپنیا.(۴-۱۳ریوصت)

دننکیمداجیایبادرگنایرجکییضوعردودنهدیمنیلایسهبامیقتسماریژرنا،یبادرگیاههناورپ.دنشابلاتسیرک

یالابردالومعمهناورپنیایریگرارقلحم.دنکیمژاپمپارنآایودهدیملاقتنالایسهباریژرنایبادرگنایرجنیاهک

.دوشیمدراونآهبیعاعشیورینتردنهبهجیتنردوتساینوزلحکچیپ

.تساهدشهدادناشن۴-۱۴ریوصتردهتسبوزابهمینعونزادادسنانروالابیاههناورپماسقازایضعب

4-15

یرسیسنارفعونزاهتسبهشکمودهناورپ

4-14

هقهارهیسوهقهاروددادسنانودبیاههناورپ

یدنبهتسدناوتیمزیناههرپعونساسارباراههناورپهکتسارکذهبمزال

ریاسزایسیسنارفٔهناورپمانهباههناورپزایعونهرپیلکشظاحلزا.درک

.تساهناگودیانحنایارادهناورپنیایاههرپحوطس.تسازیامتماههناورپ

زیناهنآٔهناورپهمشچنوردردیلصایاههرپربهوالعهناورپعوننیارد

(۴-۱۵ریوصت).تساهدشهیبعتییاههرپ

(Suctionbutterfly)هناورپیشکم۱-۲-۴-۴
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ناونعاباههناورپیخرب.دریگیمتروصنآنوردزالایسشکمهکتسایدوروایویمشچکییارادهناورپامومع

-هناورپزاهکییاهپمپ.دنتسهشکمٔهرفحیارادتمسکیردطقفاههناورپنیا.دنوشیمهدیمانهشکمکتیاههناورپ

یرتالابیلداعتمدعیضرعمرد،درادرارقهناورپتمسکیردطقفنایرجهکنیالیلدهبدننکیمهدافتساهشکمکتیاه

هبناوتیمدراومنیارد.تسالابالماکنایرجرادقمونازیم،یصاخیاهپمپیخربرد.دنتسهیروحمیاهرابطسوت

فرطودرهرداههناورپنیا.درکتیریدمارنایرجدشابیشکمیمشچودیارادهکهناورپکیزاهدافتسایهلیسو

هشکمکتیاههناورپهبتبسنیرتمکNPSH-Tدنرادهشکمودٔهناورپهکییاهپمپ.دنتسهشکمٔهرفحیاراد

هدافتسادشابهیناثردرتیل۱۵۳یترابعهبایتعاسردبعکمرتم۵۵۰زارتالابنایرجنازیمهکیتروصردامومع.دنراد

4-16

هناورپیمشچود

هشکمودهناورپکارادبمب

.(۴-۱۶ریوصت)تسایرورضیشکمودٔهناورپکیزا

(Outputflowbutterfly)هناورپزانایرجیجورخ۳-۱-۴-۴

یروحمایویبیکرت،(یدورونایرجتهجهبتبسنمئاق)یعاعشیلکشهبدناوتیمهناورپیجورخردلایسنایرجتهج

-یمهدیمانپمپٔهصخشمتعرسهکمهمرایسبرتماراپکیٔهلیسوبنایرجیجورخ.دشاب(یدورونایرجتهجیزاوم)

زاارهناورپراتخاسهکتسایرورض،دبایشیازفاپمپٔهصخشمتعرس،پمپیحارطردهچنانچ.ددرگیمنییعتدوش

ونییاپنایرج)نییاپیصاختعرسیارادهکییاهپمپیاربامومع.(۴-۱۷ریوصت)میهدرییغتیروحمعونهبیعاعشعون

غ
444 4333333388

لیک
یعاعشهرپسیسنارفهرپیبیکرتاهنایرجکروحمنایرج

مادکرقهیصاختعرسساسارباقههناورپلاکشا

(نییاپدهوالابنایرج)الابیصاختعرسیارادیاهپمپیاربودوشیمهدافتسایعاعشیاههناورپدنتسه(الابده

.دوشیمهدافتسا(خلم)یروحمیاههناورپ

(Pumpchamber)پمپٔهظفحم۲-۴-۴

۷یلا۳هبهیلختٔهلولردتسیابیمتعرسنیا.دشابهیناثربرتم۴۰ات۳۰نیبدناوتیمهناورپیجورخردیلایستعرس

دوجومیشبنجیژرنا.دریگیمتروصلیدبتدنیارفکمکهبپمپٔهظفحمردتعرسشهاک.دبایشهاکهیناثربرتم
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لیدبتدنیارفنیا.ددرگیملیدبتیراشفیژرناهب(ReCuperatOT)لدبمیعونٔهلیسوبپمپیجورخرد،لایسرد

.دوشزیچانپمپیهدزابردنآریثأتاتدشابهارمهتافلتوتفانیرتمکابتسیابیمیژرنا

:زادنترابعلیدبتدنیارفنیارداههفلؤمنیرتمهمزایخرب

COnCentric)زکرملادحتنمٔهظفاحم- CaSing)

(VOluteCaSing)ینوزلحٔهظفحم-

DiffuserRing)هدنناشفایوقلحیاههرپ- Vanes)

ArialDiffuser)یروحمٔهدنناشفایاههرپ- Vanes)

(Chamberconcentric)زکرملادحتمٔهظفحم۱-۲-۴-۴

یاهپمپردالومعمزکرملادحتمیاههظفحم

رخآٔهلحرمردایویاهلحرمکت(Centrifugal)یژویفیرتناس

-یحارطرد.(۴-۱۸ریوصت)دنوشیمتفاییاهلحرمدنچیاهپمپ

یاهدهیاربهکیاهلحرمکتیژویفرتناسیاهپمپنیزاغآیاه

رانکردیوقلحیلاقتنایارجمکیزا،دندوبهدافتسادرومالاب

کینوردزایلایسیجورخودشیمهدافتساهدنناشفایاههقلح

وهناورپرطقنایمتبسناههظفحمنیارد.دوبیطورخمٔهدنناشف

زکرملادحتمهظفحمکارادبمب.تسین۱/۲زارتشیبزینوتسین۱/۱۵زارتمکهظفحمرطق

هب.ددرگیمهدافتساتسابآشربنآراکهکهنابزکیزا،ینوزلحتمسقردلایسددجمنایرجنتفایشهاکروظنمهب

.دهدیمشهاکیرثومروطهبزینارتفشربهدراویروحمرابهنابزنیاهوالع

تبسنیرتشیبیهدزابزکرملادحتمیاههظفحم،تساهقیقدردنلاگ۶۰۰زارتمکاهنآٔهصخشمتعرسهکییاهپمپرد

.درادینوزلحیاههظفحمهب

(SpiralCaSing)ینوزلحهظفحم۲-۲-۴-۴

ریثاتهتبلاهکتسهیاهفافلششوپوهناورپیاههرپزانتساکناکمادننکیمهدافتساینوزلحٔهظفحمزاهکییاهپمپرد

هظفحمرد.تسازیچانرایسبپمپیهدزابیورربشهاکنیا

نیارد.ددرگیملیدبتراشفهبینوزلحهاگولگزاسپهلصافالبوهدنناشفاشخبردافرصیشبنجیژرنا،ینوزلحیاه

هکدنشابهتشادیتوافتملاکشاوعطاقمدنناوتیمینوزلحیاههظفحم.تساهجرد۱۳ات۷نیبفارحنأهیوازاههظفحم

.دنوشیمهدید۴-۱۹ریوصترد
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.درادیلیطتسمعطقملکشنیرخآوتسایاهقنزوذعطقمیارادلکشنیموس؛دنرادرودمعطقمحطسلوالکشود

4-19

( ) ( ) ( - ۱

یقوزلحکتاقهعطقحتoیقلتخoعطاقم

هدافتسایاهلحرمدنچیاهپمپوکچوکیاهلحرمکتیاهپمپرددنتسهیلیطتسمعطقمحطسیارادهکییاههظفحم

.دنتسهیداصتقاالماکدننکیمفرصدیلوتیاربهکیمکنامزوهداسیلکشنتشادلیلدهباههظفحمنیا.دنوشیم

.دنوشیمینوزلحودوینوزلحکتیاههظفحملماشهکدندرگیمدیلوتیتوافتمیاهیحارطردینوزلحیاههظفحم

دنوشیمیرگهتخیریتحارهباههظفحمعوننیا.تسایحارطعوننیرتجیارینوزلحکتلکشهبپمپٔهظفحمیحارط

.(۴-۲۰ریوصت)دنتسهرتنازرادیلوتٔهنیزهرظنزاو

4-20

:ت

هطقننیرتهب------ع

یقهدزاب

یقوزلحکتهطقحمکیردهدشدیلوتکناقهورین

عوننیا،یراکطاقنریاسرد.تسالداعتم(BEP)پمپٔهطقننیرتهدزابرپردطقفراشفعیزوت،ینوزلحٔهظفحمکیرد

نیرتهدزابرپردوتسارثکادحردیراکیبتیعضوردهکدوشیمتفشیورربیعاعشرابٔهدنامهتلامعاثعابهظفحم

.تسارفصابیرقتیپ.یا.ینامهایپمپٔهطقن

تسارتکیدزنهیلختشخبهبهکهناورپحوطسزاتمسقنآهکتسابیترتنیدبراشفعیزوت،نایرجنییاپیاهخرنرد

یرتمکراشفابدرادرارقبآشربٔهطقنلباقمتمسردهکهناورپحوطسزاتمسقنآودنکیملمعیرتشیبراشفاب

.دنکیملمع

زکرمتهجرد(بآشربًادبمٔهطقنزا)هجرد۲۴۰ٔهطقنردلداعتمانیاهوریندنیآربهکدرکضرفناوتیمرگیدنایبهب

رداههظفحمنیااتدمعامادرکهدافتسااهپمپمامتیارباههظفحمنیازاناوتیمکیروئترظنزا.ددرگیملامعاهناورپ

هکدرکهدافتساییاهپمپرداهنآزاناوتیمنینچمه.دوشیمهدافتسانییاپٔهصخشمتعرسابونییاپتیفرظیاهپمپ

.دننکیملمحدماجویباغودتالایس

61



یاههظفحمراد.(۴-۲۱ریوصت)تساهدشلیکشتینوزلحو۵زاعقاورادییاتودینوزلحٔهظفحمکیینوزلحو۵ٔهظفحم

یعاعشیوریننیا،هنوزلحودیاههظفحمردهکیتروصرددوشیملامعاتفشیورربیرتشیبیعاعشرابینوزلحکت

ٔهطقننیرتهبردنآیهدزاب.تسااهینوزلحکتابرباربعوننیایکیلوردیهیهدزابودرکلمع.تسارتدودحمورتمک

هنوزلحودهظفحمنوردرداقهورینلداعت

ٔهظفحمعونباختناردیلماعنیرتمهم.تسارتالابیتایلمعطاقنریاسرداماتساینوزلحکتزارتمکیمکیهدزاب

یراکزیمتودیلوتهکنیالیلدهب،دنتسهتعاسردبعکمرتم۱۲۵ریزهکییاهنایرجیارب.تسانایرجخرن،ینوزلح

هدافتساهنوزلحودیاههظفحمزاهشیمه،رتگرزبیاهپمپرد.دوشیمنهدافتساینوزلحیاههظفحمزادوشیمتخس

.دوشیم

(RingafShonndh)هدنناشفاهقلح۳-۴-۴

ریوصت)دوشیمهدوشگاهنآیارجمجیردتهبهکدناهتفرگرارقیروطهکتسانراقتمٔهرپیدادعتیارادهدنناشفأهقلح

رد،یاهرپٔهدنناشفانیازانایرج.دناهدشمظنمهناورپرودردهکتساهرپیرسکیلماشهقلحنیا.(۴-۲۳و۴-۲۲

.دوشیمهیلخت،هیلختیاههلولقیرطزاودوشیمعمجرودمایوینوزلحٔهظفحمکی

هدشهدادناشن۴-۲۳ریوصتردهکCوBطاقننیبٔهلصاف.تسایراشفیژرناهبتعرسدهلیدبتناشراک،اهارجمنیا

یاهرپٔهدنناشفاردهکتوافتنیاابتساینوزلحهبهیبشیاهرپٔهدنناشفایحارط.دوشیمهدیمان)Throat(ییولگ

4-22

کاهریاهدنناشفا
رزویفیدهارمقههبهناورپ

.تسادوجومیرتشیبیاهییولگ

-یمخرراشفشیازفایمک-دنکیمادیپشیازفاجیردتهباههرپلاناکنآردهکیاهقطنمینعیولجتمسهبییولگزا

اماتسارتهبیمکیهدزابرظنزامیقتسمعون.دشابینحنمایومیقتسمهکتسانکمماههرپلاناکیزکرمطخ.دهد

یاههرپدادعتزارتشیبددعکیالومعمهدنناشفایاههرپدادعت.دوشهدافتسارتگرزبیاههظفحمردهکیتروصردطقف
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هدنناشفایارجمدنچزاهناورپیارجمکیهکدوشیلصاحنانیمطااتدوشیمثعابندوبرتشیبیکینیاهکتساهناورپ

.دنتسههدافتساردهدنناشفایراجممامترگیدترابعهبایدنکیمنهدافتسا

Axialring)یروحمٔهدنناشفایاههرپ۱-۳-۴-۴ afShannd)

دادعت.(۴-۲۴ریوصت)دنریگیماجیروحمنایرجیاهپمپٔهناورپتشپردهکدنتسهییاههرپ،یروحمٔهدنناشفایاههرپ

هرپنیادادعتتسانکممتسانییاپاهنآهصخشمتعرسهکاهپمپیخربردهتبلا.تساددع۸ات۵نیبالومعماههرپ

.دشابرتمکاه

-هبلنیبٔهلصافویروحمرظنزااهنآلوط،اههرپدادعتهبیگتسبهکدرادریثأتنآیهدزابردهدنناشفانیایارجملکش

TIET
مکلواعاوقهدنناعتماقا

رمودعوقهدتاناعشقا

کروحمنایرجکاهیمیهناورپ

وهناورپیاه

.تشاددهاوخیرتهبیهدزابدشابرتهاتوکورتشیبهدنناشفانیایاههرپدادعتهکیتروصرد.درادهدنناشفایاههرپ

-یمهدافتساهداسیطورخمٔهدنناشفاکیزااهنآیاجهبودنتسهدئازاههرپنیا،دشابرتالابهصخشمتعرسهکینامز

.دوش

یشیاسرفیاهگنیر۴-۵-۶

ویشیاسیسامتزایریگولجیارب.دریگیمیاجپمپٔهظفحملخادردوتساهدنخرچوراودٔهعطقکیهناورپ

ٔهبل،یشیاسلئاسمندوبریذپانبانتجاهبهجوتاب.تسایساساویرورضهعطقودنیانیبهلصافکی،یکاکطصا

رارقیزاسزابویراکشوجدروماییضیوعتدیابهندبوهناورپیگدییاسرثاردیتدمزاسپهندبوهناورپیمشچینوریب

هدافتساهندبیورربیرگیدوهناورپیورربیکیگنیرهقلحودزاتسالاباهنآضیوعتوریمعتٔهنیزهنوچودنریگ

،ناسآلاصتاکییشیاسرفیاهگنیرعقاورد.دنتسهیضیوعتلباقیمکهنیزهابویتحارهباهگنیرنیا؛دوشیم

جنربایودالوف،ندچزاالومعماهگنیرنیایسنج.دننیبیمکرادتهظفحموهناورپیاربیضیوعتودیدجتلباقویداصتقا

دراومهبهتسباهنآنیرتبولطمباختناوتسادوجومتوافتمیاهیحارطردیشیاسرفیاهگنیرزایفلتخمعاونا.تسا

:درادیلیذ

دوشیمپمپهکیعیام-

یتشنٔهطقنیلوطردراشففالتخاوتوافت-

پمپدربراک-
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(StuffingBox)یدنببآهبعج۵-۴-۴

یدنببآٔهبعجٔهیلوادربراک.دوشیمهتفگیدنببآٔهظفحم،دریگیمرارقنآردیدنببآتاعطقهکیاهظفحمهب

یاهدربراکهکییاهپمپرد.تساهدمآنوریبهبپمپٔهظفحمنوردزاتفشهکتسایاهطقنردیتشنزایریگولج

ٔهقلحیدادعتوتساهتفرگربردارتفشهکتسالکشیاهناوتسایاضفکیلماشیدنببآٔهبعجدنرادیمومع

یدنببآٔهظفحمردودنتسهیاهتشرایوهقلحلکشهباهگنیکپ.تساهدادیاجدوخردارگنیکپٔهدنراشفوگنیکپ

.دنراداجتفشیتشنزایریگولجیارب

یرادهگنمیظنتلباقیاهچیپٔهلیسوبدوخٔهبونهبزیندنلگ؛دنوشیمتباثناشیاجرد(Gland)دنلگٔهلیسوباهگنیکپ

یروحمراشف.دوشیمهدرشفگنیکپهجیتنردودنهدیمتکرحاردنلگدنوشتفساهچیپنیاهکینامز.دوشیم

ینوردٔهراویدوراودتفشنیبقیقددنببآکیودوشنهپیعاعشتهجردگنیکپهکدوشیمثعابگنیکپربهدراو

.دهدلیکشتیدنببآٔهبعج

گنیکپیاههقلحندیشارخویگدییاسثعابهکدنکیمدیلوتترارحیهجوتلباقرادقمتفشنارودیالابتعرس

دباییمشیازفایاهطقناتگنیکپیامد،دوشنهدیدکرادتیزاسکنخویراکناورعونچیههکیتروصرد.ددرگیم

یحارطیروطیدنببآیاههبعجالومعملکشمنیاعفریارب.دوشیمپمپتفشوگنیکپهبندزبیسآثعابهک

یتشننیارادقم.دنشابهتشادتفشیاتسارردهدشلرتنکیتشنیمکرادقمیراکناورویزاسکنخیاربهکدنوشیم

.درکمیظنتگنیکپدنلگندرکتفسولشابناوتیمار

رد.درکهدافتسایلومعمیدنببآٔهبعجزاناوتیمنلایسدحزاشیبندوبغادریظندراومیضعبردهکتشادهجوتدیاب

.دوشیمادیپزاینیدنببآٔهبعجردیحالصاتارییغتهبطیارشنیا

کییسونافگنیر.تسا(LanternRing)یسونافگنیرزاهدافتساطیارشنیاردگنیکپندرککنخیاههارزایکی

| 4-25
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عبنمکیایوپمپٔهیلختزاارکنخوزیمتعیامودریگیمیاجگنیکپٔهبعجزکرمکیدزنردهکتسارادخاروس

گنیرهبهدشدراوعیام.دنکیمعیزوتتفشفارطاردیراکناورویزاسکنخیاربودنکیمتفایردرگیدیجراخ

کی)دنکیریگولجپمپلخادهباوهندرکتشنزاگنیکپوتفشنیبردلیسکیندادلیکشتابتسایرفسمتا

.(تساهدشهدادناشن۴-۲۵ریوصتردیلومعمیدنببآٔهبعج

(MechanicalSeals)یکیناکمیاهلیس۶-۴-۴

دراومهنوگنیاردجیارنیزگیاجشورکی.تسینبسانمتفشندرکیدنببآیاربگنیکپسنج،دراومیخربرد

-یملصتمپمپتفشهبهکراودٔهعطق:دنوشیملیکشتهعطقودزایکیناکمیاهلیس.تسایکیناکمیلیسزاهدافتسا

.دنتسهیلقیصوفاصالماکحوطسیارادتاعطقنیازامادکره.دوشیملصتمپمپٔهظفحمهبهکتباثٔهعطقودوش

تعناممتفشیاتسارردیتشنزاهجیتنردودنباییمسامترگیدکیابقیقددنببآکیندادلکشیاربحوطسنیا

Tیدنببآهظفحمبلاقگ

راودیلیعسهقلختیاتیلیسهقلح

یکیناکملیسهارمقههبیدنببآهبعحزایشربیامن

موادمیسامتردرنفکیٔهلیسوبودنتسهتوافتمهدنزاسداومیسنجرظنزادنریگیمرارقمهیورهکیحوطس.دننکیم

.(۴-۲۶ریوصت)دنتسهمهاب

AdvantageOf)گنیکپرباربردیکیناکمیاهلیسیایازم۱-۶-۴-۴ mechanical SealS)

رتهدشیلرتنک:...:-

دنتسهنآلمحتهبرداقاهگنیکپهچنآزارتالابییاهراشفردهکدومنیحارطیروطناوتیماریکیناکمیاهلیس-

.دنشابهتشادییاراک

دندوجومشیاسرفویگدروخرباربردمواقمعونتمیاهسنجردالمعیکیناکمیاهلیس:یگدروخرباربردندوبمواقم-

.دنوشیمنیساسایسنجدنچهبدودحماهگنیکپفالخربو

.دننکیمیریگولجلایسیگدولآزا-
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،(الابتعرسنایرجقیرطزادماجدرختارذلاقتنا)گنیشالفریظنییزجتارییغتابناوتیماریکیناکمیاهلیس-

-یمتروصیلیسرمعشیازفاروظنمهبتارییغتنیامامتدرکزهجم(ترارحعیرسلاقتنا)گنیچنئوکویزاسکنخ

.دریگ

.درادنیفاضاسیورسهبیزایندشابهدشبصنیتسردهبیکیناکمیلیسرگا:رتمکتظافحویرادهگن-

Disadvantageof)یکیناکمیاهلیسبیاعم۲-۶-۴-۴ mechanical Seals)

بصنٔهیلوایاههنیزهندوبدایز-

یروحمتکرحلمحتمدع-

یلکشمژاتنومدوژاتنوم-

بصنوریمعتتهجیصصختمدارفاهبزاین-

.دوشیمیناهگانیاهیتشنثعابهکیناهگانیبارخ-

Typesofmechanical)یکیناکمیاهیلیسعاونا۴-۴-۳-۶ Seals)

وشیارآ،نامدیچ،(دنشابهدشراوسلخادردایدنشابهدشراوسنوریب)یریگرارقلحمساساربیکیناکمیاهلیس

.دندرگیمیدنبهقبطدوخیحارط

SingleInternal)یکتینوردیلیس Seal)

.دوشیمپمپهکدنرادرارقیلایسردلیسراودتاعطقهعومجم

:میهدیمحیضوتارلیسعوننیایایازمریزرد

.دننکیمدراوورینمهابیلیسحوطسهکلیلدنیاهبدرکهدافتسایلیسعوننیازاناوتیمتسالابراشفهکیدراومرد-

.دنتسینظفاحمیبهدنیاسرفوهدنروخیرفسمتاطیارشیضرعمردلیسیازجا-

.دنشابهتشادیسرتسدنآهبدنناوتیمنهبرجتیبدارفادرادرارقپمپنارودردلیسنیاهکنیالیلدهب-

.دنتسههدافتسالباقیتحارهبتسادودحمدوجومیاضفهکییاهاجرد-

SingleExternal)یکتینوریبیلیس Seal)

راوسیدنببآٔهبعجزانوریبردلیسعوننیاالومعم.دنریگیمرارقلایسزانوریبردلیسٔهدنزاستاعطقهعومجم

.دوشیم

:یکتینوریبلیسزاهدافتسایایازم

.دنتسهسرتسدردیناسآهبتاعطقهکیوحنهبناسآمیظنتوبصن-

راکزاناکماقیرطنیازاودنخرچیمنلایسنوردردلیسیازجا،تساهدنیاسرفوهدنروخلایسهکیدراومرد-

.دباییمشهاکاهنآنداتفا

(DoubleSeal)ییاتودیلیس
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.دنوشیمبصنیدنببآٔهبعجردهکتساازجملیسودلماشییاتودلیس

:ییاتودیاهلیسزاهدافتسایایازم

.دشابنیرفآرطخدناوتیموجوجراخهبیتشنهنوگرههککانرطخویمستاعیامیارب-

.تسادحزاشیبشیاسرفوشیاسهکیفراصمرد-

ًالخطیارشرد-

یراشفیارادوزیمتلایساتدریگتروصدیابتراظن:هکتسانیااهلیسعوننیازاهدافتساماگنههبهجوتلباقٔهتکن

دنکیریگولجترارحنتفرالابزاودنکناوراراهلیسهکیعیامدوجو.دوشدراولیسودنیبشکمراشفزارتالاب

.تسایرورض

یراشفریغویراشفعون،هدشنوهدشیسنالابعونزادنترابعیکیناکمیاهلیسرگیدعاونا

Changes&reforms)یلیسردتاحالصاوتارییغت۴-۶-۴-۴ in Seal)

:(FaceLubrication)حطسندرکناور

نوردهبلیسحوطسلوطرداراوههکتسالیاموتسادوجومییالخهکییاجردلیسحوطسندرکناوریارب

هکیطیارشایودنکراککشختروصهبیلیستسانکممهکیفراصمرددناوتیمنینچمه.ددرگیمهدافتسادشکب

ناونعهبهدننکناورعیامزاناوتیم،دنلگهبیجورخلاصتاکیندرکهفاضااب.ددرگهدافتسادنتسههدنیاسرفیمک

یلیسحوطسردلایسندشراخبزاودرببنیبزاارترارحهکبیترتنیاهبدربهرهبزین(COOlant)هدننکدرسکی

.دنکیریگولج

:(Flashing)یگنیشالف

دنکادیپسامتاوهابهکینامزتسانکممهکتسایتشنهنوگرهندربنیبزاایولیسنوریبندرککنخگنیشالف

ایودشابپمپلایسنامهزاتسانکممگنیشالفعیام.(CryStalliZe)دنکلاتسیرکدیلوت،لیسحوطسیوررب

.دشابپمپزاادجعبنمکیزایلالحلایس

:(Ouenching)گنیچنئوک

حطسرداوهابسامتردتسانکممهکاریتشنهنوگرهایدنککنخارینوریبلیسهکدوشیمیحارطروظنمنیاهب

هبددرگیمهدافتساگنیچنئوکیاربهکیلایسًالخابطبترمفراصمرد.دهدلاقتنا(CryStallize)دوشرولبتملیس

زایصاخیتایلمعطیارشردتسانکممنینچمه.دنکیملمعهدنوشتفجحوطسنیبلیسوهدننکناورناونع

حطسندرککنخ،(عیامزاگریظنیتالایسرد)یگدزخیزایریگولجروظنمهبیلیسلاکیناکمندرکمرگردگنیچنئوک

.درکهدافتسایکیناکمیاهلیسزاهدشتشنداومتظلغندرکمکایویدنببآ

(Bearings)اهناقاتای۷-۴-۴

تاعطقابقیقدنزاوتردراودتاعطقهعومجمنتشادهگن،(Centrifugal)یژویفیرتناسپمپکیرداهناقاتایدرکراک

روتوریریگرارقناکمهکیاهتسدنآ.دریگیمرارقیعاعشویروحمیاهرابتحتپمپهکتساییاهتیعضوردتباث

هبارروتورتیعقومهکیاهتسدودنوشیمهدیمان(LineBearingS)یطخیاهناقاتایدننکیمنییعتیعاعشظاحلهبار
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یاهپمپرداهناقاتایعاونامامت.دنوشیمهدیمان(ThTuStBearing)یروحمیاهناقاتایدننکیمنییعتیروحمظاحل

طیارشواهسیورسزاینندادششوپیارباهپمپنیایحارطردابلاغ.دنوشیمهدافتسا،(Centrifugal)یژویفیرتناس

یاربهکیاهلحرمکتویشکمودیاهپمپهتسدنآردالومعم.ددرگیمهدافتسارتشیبایوناقاتایودزافلتخمیراک

-یمهدافتسادنریگیمرارقپمپٔهظفحمفرطکیردمادکرههکیجراخناقاتایودزادنوشیمیحارطیمومعفراصم

ردهکتسایناقاتایینوریبناقاتایودرادرارقگنیلپوکوهظفحمنیبهکدوشیمهتفگیناقاتایهبینوردناقاتای.دوش

رارقهظفحمتمسکیردناشناقاتایودرهتساقلعماهنآردروتوریهناورپهکییاهپمپ.درادرارقپمپرگیدیاهتنا

ینوریبناقاتای،هناورپهبتبسنرترودناقاتایودوشیمیقلتینوردناقاتایتسارتکیدزنهناورپهبهکیناقاتای؛دراد

عوننیرتجیاردنتسه(لکشپوتیاههمچاسیاراد)(BearingS)گنیربلبعونزاهکییاهناقاتای.دوشیمیقلت

(ROller)گنیربلورعونزایاهناقاتای.دنوشیمهدافتسایژویفیرتناسیاهپمپردهک.دنشابیمکاکطصادضیاهناقاتای

موادمگرزبزیاسیاهتفشردتسایورکیاهکتلغیارادهکاهناقاتاینیازایعونهکدنچرهدنتسههدافتسادرومرتمک

هتسبدراومنیازامادکرهفرصمهکدننکیمناورنغورابدراومیضعبردوسیرگاباتدمعاراهناقاتای.دوشیمهدافتسا

.درادرابنازیموتعرس،یراکطیارشهب

یرطقاهنآتفشاریز،دندرگیمهدافتسانیگنسعیانصردهکدراددربراکییاهپمپرد(Slave)ویلساعونزایاهناقاتای

یالابراشفیاهپمپزاهتسدنآرداهناقاتاینیارگیدفراصم.تسینناسآنآیاربکاکطصادضناقاتایٔهیهتهکدراد

یاهپمپرداهنآفرصمرگیددروم.دننکیمراکهقیقدردرود۹۰۰۰ات۳۶۰۰یتعرسٔهدودحمردهکتسایاهلحرمدنچ

بآابنتشادسامتیاربناقاتایعوننیاهکلیلدنیاهب،یدومعینیبروتیاهپمپریظنتسااهروانشایبآردروهطوغ

یاهناقاتایاببیکرتردهکیروحمیاهناقاتایهتسدنآدنوشیمناورنغورابویلسایاهناقاتایرتشیب.تسابسانم

.دنتسهنآهباشمعاوناای(BallBearing)گنیربلابعونزااتدمعدنوشیمهدافتساویلسا

68



دننکژاپمپدحاوکیهدنزاسیازجا

Components of pump System



ComponentsOf)هدننکژاپمپدحاوکیهدنزاسیازجا۱-۵ Pump System)

ودرکراکهبهجوتابژاپمپمتسیس.تخادرپمیهاوخژاپمپمتسیسکییساسایازجایخربیسرربهبلصفنیارد

توافتمرگیددراومهبدرومکیزاهکدشابهتشادیرایسبیبناجتاقحلموتوافتمیازجاتسانکممنآفرصمدراوم

نآییاراکردیروحمشقنهکارمتسیسکییازجانیرتیساساونیرتیرورضهکدرکمیهاوخیعساجنیارداما؛تسا

.مینکیسرربدنراد

(PrimeMoverS)هیلوایاهکرحم۵-۱-۱

هب.دنوشیمنآتکرحثعابودننکیملقتنمپمپهباررواتشگیورینهکدنتسهیتازیهجتهیلوایاهکرحمزاروظنم

جیارهیقبزارتشیبدرومهساماددرگهدافتساپمپندروآردتکرحهبیاربیعونتمیاهکرحمزاتسانکممیلکروط

وایازمهسیاقمویسرربهبرصتخمروطهبهمادارد،راخبیاهنیبروتویقارتحایاهروتوم،یکیرتکلایاهروتوم:دنتسه

.تخادرپمیهاوخاهنیازاکیرهبیاعم

(ElectricMotors)یکیرتکلایاهروتوم۱-۱-۱-۵

یاهروتومطسوتهکییاهپمپامادنوشهدنارزیناهنیبروتایویقارتحایاهروتومطسوتدنناوتیماهپمپهچرگا

.دنتسهلوادتمرتشیبتعنصرد،یکیرتکلایاهروتومندوبهراکدنچویگدرشفلیلدهبدنوشیمهدناریکیرتکلا

:دنرادهدمععونودیکیرتکلایاهروتوم

بوانتمنایرجایA-Cیاهروتوم(بمیقتسمنایرجایD-Cیاهروتوم(فلا

تعرسهکدنرادارتیلباقنیاD-CیاهروتومرباربردودنرادD-CعونهبتبسنیرتشیبتاناکماA-Cیاهروتوم

یباجنسیسفقعونزاییاقلایاهروتومA-Cیاهروتومنیرتجیار.دنهدرییغتنایرجرادقمشهاکوشیازفااباردوخ

.تساییالابدحردزیناهنآیروهرهبودنرادتردقبسارازهدنچاتکیزااهروتومعوننیا.دنتسه

:دشابارادارریزیاهتیلباقتسیابیمدوشیمهدافتساپمپکرحمناونعهبهکیکیرتکلاروتوم

تساتازلفیزاسمواقمویراکریمخابطبترمیاهدنیآرفروظنم)هدشیراکجروفلیتساایندچزاروتومباق-

(FOrging)دشابهدشهتخاس.

.(تسارتبولطم)BallBearing)گنیربیلابیقیمعهاچیاهپمپرد)دشابهتشادکاکطصادضیاهگنیرب-

.دشابیسمیسنجزاروتاتسایاهمیس-

.دشابهتشادروتومندرکدنلبیاربهدشهدادشوجهندبهبهکییاهبالقایواههقلح-

.دشابهدشهدناشوپشیاسرفویگدروخرباربردمواقمیسکوپایاهگنرابروتومباقحطسمامت-

.دشاباناسرانروتومهدننککنخهناورپ-

.دشابHایBسالکداومعونزانآردهدشهدافتسایراکقیاع-

.دشابBسالکردلقادحیترارحرظنزا-
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.دشابهدشجراخترامیسکینآمیسقتهبعجزا-

.دشابندچسنجزاوازجممیسقتهبعجیارادیبناجیاهرادمیارب-

دوجوجنستبوطردنوشیمهدافتسااهروانشیاربهکییاهروتومردودشابیشاعتراوترارحهدننکلرتنکیاراد-

.دشابهتشاد

.دشابنمیاتارشحوناگدنوج،اههدنیالآرباربرد-

.دشابنمیازینیریگرابولقنولمحرباربرد-

.دشابلوقعمنآهیلواژاتلوتفا-

:دوشیمهراشااهنآهبریزردهکدنرادیبیاعموایازمپمپٔهیلوایاهکرحمریاسابهسیاقمردیکیرتکلایاهروتوم

:بیاعم

.(اهروتومرتشیب)دنرادرارقیلایسردندشهقرغرطخضرعمرد-

.دنشکیمییالابنایرجتراتساماگنههباهروتومبلاغ-

.دنرادیریذپذوفنیاهخاروسوهرفح-

.دنرادیهجوتلباقیاضفهبزایناهنآرواتشگهدنهدلاقتنایاههدندواهنآهدننکلرتنکتازیهجت-

.دشابتمیقنارگیهاگوهدیچیپتسانکمماهنآیتظافحیاهمتسیس-

،یزافژاتلوفالتخاریظنیللعزایشانتسانکممندشمرگنیا.دنتسهدحزاشیبندشمرگرطخضرعمرد-

.دشاب...وپمپدحزاشیبندیشکراب،هاتوکلاصتا

:ایازم

.دنرادیرتمکیاضفهبجایتحاودنتسهرتهدرشف-

تمیقهکیتروصردیقارتحایاهروتومهتبلا)دنرادیرتمکبصنهنیزهیقارتحایاهروتومهبتبسنالومعم-

.(دنتسهرتیداصتقادشابنازرازینتخوسودشابالابیلحمردهتیسیرتکلا

.دنتسهندشادجلباقیناسآهبدشابییاجباجویساساتاریمعتهبزاینهکیدراومرد-

.درکقیاعاراهنآناوتیمیتحارهبجنرغبوفلتخمیراکیاهطیحمرد-

.دنرادیعونتمیدنبمهرسویدنبرکیپیاههویش-

(Engine)یقارتحایاهروتوم۲-۱-۱-۵

اریطیحمطیارشعاوناردراکتیلباقتسیابیمدنوشیمهدافتساپمپکرحمیورینناونعهبهکیقارتحایاهروتوم

دنکژاپمپارعیامعونتمریداقمدیابهکدوشیمهدافتسایژاپمپدحاویاربیقارتحاروتومهکیدراومرد.دنشاباراد

.تسامهمرایسبیقارتحایاهروتومردتعرسرظنزایریذپفاطعنا

:دنوشیممیسقتیلکهتسدهسهبیقارتحایاهروتومتعرسرظنزا

(هقیقدردرود۱۵۰۰زارتالاب)الابتعرس-۱

(هقیقدرادرو۱۵۰۰۵ات۷۰۰نیب)طسوتمتعرسد-۲
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(هقیقدردرود۷۰۰ریز)نییاپتعرس-۳

رگیدیوسزا.دنتسههفرصهبنورقمزینتمیقرظنزاودنرادیرتکچوکزیاسونزو،الابتعرسیقارتحایاهروتوم

.دنرادرتینالوطرمعورتنییاپیرادهگنهنیزههکدنرادارتیزمنیانییاپایطسوتمتعرسیارادیقارتحایاهروتوم

ناحارط.تسامزالیرتشیبینفشنادویهاگآتازیهجتعوننیازاهدافتسایاربیکیرتکلایاهروتومابهسیاقمرد

عونزایاهکرحم.دنشابانشآتازیهجتهنوگنیابصنتامازلاواهتیدودحم،اهتیفرظابلماکروطهبتسیابیم

هب.دنتسهیکیرتکلایاهروتومزارتهدیچیپرایسبدنوشراگزاسمهابدیابهکیدایزلماوعلیلدهبیقارتحاروتوم

اهیصخاشنیابیترتهبدنکیمهدافتساکرحمیورینناونعهبیقارتحاروتومزاهکژاپمپدحاوکییحارطماگنه

:دریگرارقرظندمدیاب

یقارتحاروتومعون-شکم-تخوس-یراکهخرچکینامز:لواهتسد

-یبناجتازیهجت-نامرفیاهرادم-اهرگلرتنک-یزاسکنخشور-یقارتحاروتومندرکتراتساشور:مودهتسد

تاشاعتراندرکراهم-اههدنیالآویگدولآلرتنک-راخبایزاگیجورخزوزگاندرکراکادصیب

نزخمودوشیمهدافتساتخوسناونعهبهکتفنایوزاگ-نآهیوهتمتسیسوهدننکناورنغورنزخم:موسهتسد

...وهدننککنخیاهجرب-اهرتیه-اهیرطاب-هیوهتیاهمتسیس-نآ

:مینکهدافتسایقارتحایاهروتومزایکیرتکلایاهروتومیاجبدوشثعابتسانکممریزلماوع

.دشابسرتسدردتخوسنانیمطالباقعبنمکیهکیطرشهبدنتسهرتنانیمطالباق-

تابرضزایشانیاهبیسآرباربردرتشیبتینما-

.دننکراکیفلتخمیاهتعرسرددنناوتیمتیفرظلرتنکیارب-

.دنرادهبرضنودبومارآیاهتراتسا-

تخوسعبنمرباربردهتیسیرتکلاعبانمندوبنانیمطالباقریغ-

.دنرادارهتیسیرتکلاابتباقرییاناوتیعیبطزاگریظنییاهتخوس-

:دوشیقارتحایاهروتومزاهدافتسامدعثعابتسانکممهکیلماوع

یتوصیاهیگدولآرشندرومردینارگن-

یطیحمتسیزیاههدنیالآدرومردینارگن-

ژاپمپکچوکیاهدحاویاهیدنمزایناباهنآقباطتمدع-

(Steamturbines)راخبیاهنیبروت۳-۱-۱-۵

ینارودعونزایکیناکمیژرناهبمیقتسمروطهبارراخبیترارحیورینهکتساهیلواکرحمکیراخبنیبروت

مزیناکم.(دنتسهلیدبتلباقرگیدکیهبهکدنتسهیژرنازایلکشودیکیناکمراکوترارح)دنکیملیدبت(یشخرچ)

اهلزانزاالابتعرسردودوشیمدراواهلزانلخادهبراخبهکبیترتنیاهب،دریگیمتروصهلحرمودردلیدبت

مودهلحرمرد.تساهدشلیدبتیشبنجیژرناهبراخبرددوجوم(ینورد)یترارحیژرناهکیلاحرددوشیمهیلخت

.دروآیمردتکرحهبارنیبروتیاههرپ،راکهبیشبنجیژرنالیدبتابالابتعرسیارادراخبتابرض

:هیلواکرحمناونعهبراخبنیبروتزاهدافتسایایازم
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هبرداقراخبیاهنیبروت.درکهدافتساژاپمپدحاوکیردراشففلتخمحطسدنچایودردراخبنیبروتزاناوتیم-

.دادشهاکراشفلیلقتیاههاگتسیایاهریشزاهدافتساابارراشفناوتیمنیاربهوالعدنتسهراشفشهاک

رد.دیدکرادتیرتشیبتخوستسیابیمراکیورینشیازفاوراخبنایرجشیازفایارباهمتسیسهنوگنیارد-

تبابهدشتخادرپهنیزهزاراخبنیبروتتخوستبابیتخادرپهنیزه،دراومیرایسبردیکیرتکلایاهروتومابهسیاقم

اهنیبروت.دننکراکیعونتمیاهتعرسرددنناوتیمدننکیمهدافتساندرکتکرحیاربراخبیاهنیبروتزاهکییاهپمپ-

نیبروتهبراخبیدوروطخردایونیبروتردهکیلرتنکهناگادجریشکیاینیبروتنامرفرادممتسیسزایریگهرهباب

ردهکنانچتعرسرییغتیاهرازبازاهدافتساهبیزاینراخبیاهنیبروت.دنهدیمرییغتاردوختعرسددرگیمهیبعت

راخبیاهنیبروتیتاذهصیصخفلتخمیراکیاهتعرسردندرکراکعقاورد.دنرادنتساجیارپمپهیلوایاهکرحمریاس

.تسا

یاهمتسیسریاسویکیرتکلایورینهبیگتسباوزاارپمپ،پمپهیلواکرحمناونعهبراخبیاهنیبروتزاهدافتسا-

یاربدنریذپیمنریثأتقربعطقوفقوتزاراخبیاهنیبروتهکلیلدنیاهبهجیتنرد.دنکیمزاینیبورینعیزوت

.دنتسهلآهدیارایسبیتایحیاهدربراک

هیلواکرحمناونعهبیکیرتکلایاهروتومرانکرد)درکهدافتساپمپهیوناثکرحمناونعهبراخبیاهنیبروتزاناوتیم-

یضعبتسانکممهکتفگدیابرتشیبحیضوترد.دربهرهبنیبروتزایبناجویرارطضاپمپناونعهبایو(متسیس

هدافتسایکیرتکلاروتومزاودنشابهتشادنارراخبنیبروتیاربیفاکراخبکرادتناوت،ژاپمپیصاخیاههاگتسیا

ناونعهبدناوتیمراخبنیبروت،دنتفایمراکزانآیورینعیزوتیاهمتسیسایویکیرتکلاروتومهکیطیارشرد.دننک

روتومهکینامزاتقیرطنیازاودنکیزادناهاراریرگیدپمپهکتسانکممایودوشلمعدراوهیوناثکرحم

.دهدهمادادوخراکهبژاپمپهاگتسیا،ددرگربطخهبیکیرتکلا

دیلوتهاتوکلاصتاوهقرجاتاذتعرسشیازفایاهمتسیسونامرفیاهمتسیسریظنراخبنیبروتیاههدننکلرتنک-

یاهطیحمردهکیژوفیرتناسیاهپمپندروآردتکرحهبیاربناوتیمیناسآهبراخبیاهنیبروتزاهجیتنرد.دننکیمن

.(راجفنادضوهقرجدضتازیهجتتبابیفاضاهنیزهتخادرپهبزایننودب)درکهدافتسادننکیمراککانرطخ

هبزاینهکیدراومایودیدجیاهپمپابدناوتیمتسارییغتلباقیتحارهبراخبیاهنیبروتتعرسهکنیالیلدهب-

.دوشراگزاستساپمپیجورخشیازفا

.درکهدافتسااهپمپعاوناندروآردتکرحهبیاربناوتیمراخبیاهنیبروتزا-

ویرادهگناهنآ.دنرادمهرانکردتیزمدنچراخبیاهنیبروتامادنرادییایازمهیلوایاهکرحمرگیدعاونادنچره-

.تساتحارًالماکزیناهنآبصنوتسانییاپاهنآشاعتراهکنیاهوالعهبدنرادزاینیرتمکتظافح

(Couplings)اهگنیلپوک۲-۱-۵

[5-1 هدندرگمتسیسهبهیلواکرحملاصتاهبزاینهکیعقاوماهگنیلپوک

گنیلپوکیساسادرکراک.دننکیمهدافتسااهگنیلپوکزادشابپمپ

تمسقهبتمسقکیزایرواتشگیورینویشدرگتکرحلاقتنا

هتشادزینیاهیوناثیاهدرکراکتسانکمماهگنیلپوک.تسارگید

یروحمتکرحراهم،اهتفشنیبیروحمانحیحصتوناربجریظندنشاب

(آ
م
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.رگیدتفشهبتفشکیزایکیرتکلاییاقلانایرجوترارح،تاشاعتراراهمهبکمکواهتفش

(RigidCouplingS)فاطعنانودبیاهگنیلپوک۱-۲-۱-۵

هتشادهگنروحممهقیقدروطهبناشیاهتفشدنرادزاینهکهاگتسدودلاصتایاربفاطعنانودبیاهگنیلپوکزا

قیقدیروحممهنیاربانبدنکحیحصتارتفشودندوبنزارتدناوتیمنفاطعنانودبگنیلپوک.دوشیمهدافتسا،دنوش

.تسایرورضگنیلپوکعوننیازاهدافتساماگنههبتفشود

:فاطعنانودبیاهگنیلپوکعاونا

5-2 | کی.تساجیاررتشیبفاطعنانودبیاهگنیلپوکزاعونوداتدمع

یورربمادکرههکهدشلیکشتریذپانفاطعناجنلفودزا،اهنآعون

.دنوشیمراوساهتفشزایکی

وددنویپروظنمهبجیپاجیدادعتیاراداهجنلفنیا(۵-۱ریوصت)

روطهبگنیلپوکهکیتروصرد.دنتسهرگیدکیهبگنیلپوکهمین

هبلکیزالماکروطهبیرواتشگیورین،دوشبصنویحارطبسانم

ردهکیدراومرداهگنیلپوکعوننیا.ددرگیملقتنمرگیدهبلهب

نودبگنیلپوک،فاطعنانودبیاهگنیلپوکمودعون.دندیفمتسادوجومیرواتشگشزرل،هکرحمیاهمتسیس

فاطعنانودبگنیلبوک

هکییاهچیپهلیسوبهمینودنیا.دنوشیمادجطسوزایقفاتروصهبهکدوشیمهدیمان(SplitRigid)رادکاچفاطعنا

(۵-۲ریوصت).دنوشیمهتسبرگیدکیهبدنوشیمهدیچگنیلپوکلوطرد

:فاطعنانودبیاهگنیلپوکیدربراکفراصم

هک)پمپهیلواکرحمدراومنیاردهکتسایدومعشناریاهمتسیسردفاطعنانودبیاهگنیلپوکهدمعدربراک

زاکرتشمروطهبدناوتیمهاگتسدودرهدراومیضعبرد.دریگیمرارقپمپیالابرد(تسایکیرتکلاروتومکیامومع

.دنکهدافتساتساپمپتمسردًالومعمهکیروحمناقاتایکی

:درکهجوتریزتاکنهبدیاباهگنیلپوکنیازاهدافتساماگنههب

یفاطعناچیهاهنآراتخاسردتقدواهگنیلپوکنیااریزتسایرورضهاگتسدودرهیاهناقاتایقیقدیروحممه-

.دننکنازیمارتفشودندوبنروحممهدنناوتباتدنرادن

تفشطسوردهکاهگنیلپوکعوننیاحوطس.تسایرورضاهگنیلپوکنیاندوبدرادناتساوتخاسردتقد-

زادنناوتباتدنشابرادروخربندوبزکرملادحتمزاییالابهجردزادیابدنریگیمرارقپمپهدنخرچتفشوکرحم

.دننکیراددوخیرگیدهبهاگتسدکیزایگنلتکرحلاقتنا

(FlexibleCOuplingS):ریذپفاطعنایاهگنیلپوک

5-3 ترابعهکارگنیلپوکهیلواهفیظوریذپفاطعنایاهگنیلپوک

هدنخرچنیشاموهیلواکرحمنیبیشخرچرواتشگلاقتنازا

رایسبهیوناثدربراکنآربهوالعودنغهدیمماجنایبوخهبتسا

-یمفرطربزیناراهتفشندوبروحماناهنآ:دنرادزینیمهم
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:درکمیسقتیلکهتسدودهباراهنآناوتیمامادنرادیدایزماسقاریذپفاطعنایاهگنیلپوکیحارطرظنزا

(MechanicallyFlexible)یکیناکمریذپفاطعنا(۱

(MateriallyFlexible)یسنجرظنزاریذپفاطعنا(۲

Flexiblecouplings)یکیناکمریذپفاطعنایاهگنیلپوک۲-۲-۱-۳ formaterial)

مههبلصتمتفشودنیبیروحمان،یکیناکمریذپفاطعنایاهگنیلپوک

تساهدشظاحلاهگنیلپوکنیایحارطردهکیلصاوفزاهدافتساابار

یکیناکمریذپفاطعنایاهگنیلپوکعوننیرتجیار.دننکیمناربج

GearOT)یاهنادندایویاهدندیاهگنیلپوک Ordental COupling)

.ددرگیملیکشتیساسازجراهچزاالومعمگنیلپوکنیا(۵-۳ریوصت)

رهدنوشیملصتممههبگنیلپوکعوننیاهلیسوبتفشودهکینامز

یکتلعکریجنزریذپفاطعناگنیلبوککمکابتسانآٔهدنوشتفجشکورویپوتکیلماشهکگنیلپوکهمین

.دنوشیمهرهموچیپمههباهشکوروددرگیملصواهتفشزاکیرههبراخکی

.تسارگیدتمسهبخرچکیودنوشیمریگردشکوریلخادیاههنادندابدنرادینوریبیاههنادنداهیپوتهکاجنآزا

گنیلپوکعوننیارد.دنکیمحیحصتارتفشودنیبیروحمان،یصالخنیمهوتسایصالخیارادادمعلاصتانیا

وشیاسرفزایریگولجیاربیسیرگایونغورا(Lubricant)زاسناورنزخمکیاذلودوشیمثداحییوشکتکرح

یاهگنیلپوکزادیابمینکعطقیزاسناوریاربارهسورپمیناوتنهکدشابیروطامطیارشرگا.تسایرورضیگدیباس

COnStantlyLubriCated)هدنوشناورومئاد COuplingS)ریذپفاطعنایاهگنیلپوکعوننیمود.مینکهدافتسا

یاهگنیلیوکناونعابدنرادتعنصردیاهدرتسگدربراکنازراتیادهیاهمتسیسلیلدهباصوصخهکیکیناکم

.(۵-۴ریوصت)دنوشیمهتخانش(ROller-ChainFleXibleCOuplingS)یکنیلع-یرابجانزریذپفاطعنا

ودنوشیمراوستفشکییوررباهنآزامادکرههکتساهدشلیکشت(یدیشروخ)رادهنادندخرچودزاگنیلپوکنیا

ربهبلغیاربیکیناکمفاطعنایعونریجنزوخرچنیبهلصاف.دندرگیملصتممههبناتلغیوقلحریجنزکیهلیسوهب

.دنتسههدافتسالباقدنرادینییاپیراکتعرسهکییاهنیشامرداتدمعاهگنیلپوکعوننیا.دروآیمدیدپیروحمان

(Material-FlexibleCouplingS)یسنجظاحلهبریذپفاطعنایاهگنیلپوک۳-۲-۱-۵

اهنآریذپفاطعنایسنج.دنتسههتسباودوخیسنجیریذپفاطعناهباهتفشیروحمانحیحصتیارباهگنیلپوکنیا

هتشادتسکشرباربردیفاکتمواقمدیابهدامنیا.دشابکیتسالپایرمیلپ،زلفریظنیبسانمهدامرهزاتسانکمم

.دوشلصاحگنیلپوکیاربیلوبقلباقرمعاتدشاب

شرتسگراشفهکدوشلصاحنانیمطا،یروحمانورابریزطیارشهکدنوشهتخاسیداومزادیاباهگنیلپوکلیبقنیا

ریظنداومیضعب.دنرادیزیچانتسکشٔهدودحملیتساریظنداومیضعب.دننکلمحتدنناوتیمارگنیلپوکنوردهتفای

ردهکیترارح،گنیلپوکندشمخماگنههبتسانکممدراومنیارد.دنرادنیحضاوونشورتسکشٔهدودحماهرمیلپ

.دوشگنیلپوکتسکشثعابتساشیازفالاحردگنیلپوکنورد

75



.(۵-۵یلکش)تسا(Metal-DiSCCOupling)یزلف-یکسیدگنیلپوکیسنجظاحلهبفطعنمگنیلپوکعاونازایکی

نیازامادکره.دنوشیمجیپاهتفشزاکیرهیپوتهبهکتساهدشلیکشتکزانیزلفکسیدودزاگنیلپوکنیا

یمگارفایدریذپفاطعناگنیلبوککزلف-یکسیدگنیلبوک

ٔهطساوهبهجیتنرددنرادفاطعناتیلباقهناگادجاههیالزامادکرهوهدشلیکشتکزانٔهیالنیدنچزااهکسید

.ددرگیمحیحصتاهتفشیروحماناهنآیریذپفاطعنا

نیاییاتسارمههکتسانیاتشادهجوتنآهبدیابهکیاهتکن.دنرادنیزاینیزاسناورهباهگنیلپوکعوننیا

گنیلپوکرگیدٔهنومن.دورنرتارفگنیلپوکتماقتسأهناتسآزاودوشظفحیشریذپلباقدحاتتسیابیمگنیلپوک

-یمهتخاسزلفزاًامامتهکسنجظاحلهبریذپفاطعنایاه

۶.۶ )FleXible diaphragm( یمگارفایدریذپفاطعناگنیلپوکدنوش

نهبیدایزتهابشدرکلمعرظنزاگنیلپوکنیا.(۵-۶لکش)تسا
عیاقواهگنیلپوکعوننیاردهکلیلدنیاهبدرادیکسیدیاهگنیلپوک

-

= یاربگنیلپوکنیا.دریذپیمفاطعنایروحمانحیحصتیاربهحفص

.تسابسانمرایسبالابتعرسدیاهدربراک

-یبدنربیمهرهبیرمیلپداومزاهکیریذپفاطعنایاهگنیلپوک

ییالابیریذپتشگربوندمآشکتیلباقهکتسایاهدامرمیلپفیرعتقباطم.دنرادزینیتوافتمیاهیحارطودنرامش

-ینیپگنیلپوک،یرمیلپیاهگنیلپوکزاهنومنکی.ددرگیمزابدوخهیلوالکشهبیکیزیفلکشرییغتزاسپودراد

(جنلف)رادهبلیپوتودزاگنیلپوکنیا.دوشیمهدید۵-۷ریوصتردهکتسا(Pin-and-BuShingCOupling)یشوب

یشوی-ینیبگنیلبوک

درادییاهنیپاهیپوتزامادکرهجنلف.دنوشیمراوساهتفشزایکییوررباهیپوتزامادکرههکتساهدشلیکشت

یششوپکیاتدمعهکیکیتسالیاهشوبهبزینرگیدجنلف.دناهدشعقاولباقمتفشتمسهبوریروحمتروصهبهک

لقتنمرواتشگیورینقیرطنیازاودنوریماهخاروسنیالخادهباهنیپ.تساهدشزیهجتدنرادطسوردزینیزلف

تبسنارتفشودیگنلوندوبرادهیوازدنناوتیمدناهدشهتخاسیفاطعنالباقداومزااهشوبهکنیالیلدهب؛ددرگیم

.دننکلمحتیدحاترگیدکیهب
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تفشیاهیپوترسزاکیرههبهکدربیمهرهبلکشیاهناوتساهطساوکیزایرمیلپیاهگنیلپوکزاعوننیمود

تمسق.(۵-۸ریوصت)دنکیمیلقتنمیلکشیاهناوتسأهطساوندشیساممقیرطزااریرواتشگیورینوددرگیملصتم

(Spacer)رادرسیپسایکیتسالگنیلبوککرمیلپهطساوکارادگنیلبوک

هطساوبایدشابهدشهرهموچیپیپوتهبًالثمدشابهدشلصتماهیپوتهبیتوافتمیاههویشهبتسانکممریذپفاطعنا

یریذپفاطعناتیصاخقیرطزااهتفشنیبیروحمانگنیلپوکعوننیارد.دشابهدشلصویپوتهبهباشمتالاصتاوراخ

.ددرگیمفرطربدراددوجویرمیلپیاهناوتساهطساوردهک

هدرشفهدشدراورابٔهلیسوبهکدربیمهرهبیرمیلپٔهعطقکیزاهکتسادوجوماهگنیلپوکهتسدنیازایموسعون

یاهرفحردلشودازآروطهبیرمیلپٔهعطقنیا.(۵-۹لکش)دهدلاقتنارگیدتفشهبتفشکیزاارراباتدوشیم

ٔهعطقزینعوننیارد.تساهتفرگلکشدناهدشراوستفشیورربتخسوتفسهکیتاعطقٔهلیسوهبهکدریگیمرارق

هدافتسادرومیدراومردگنیلپوکنیا.دنکناربجاراهتفشیروحماندناوتباتدهدیمتیعضووتلاحرییغتیرمیلپ

.دشابرظندمیشچیپتاناسونشهاکوفیفختهکدریگیمرارق

یاهمتسیسردرتشیبهکیرمیلپیاهگنیلپوکزایرگیدعون

5-10 هکتسایگنیلپوکدوشیمهدافتسادنرادینییاپتردقهکیاهکرحم

( ملیکشت: )Rubber-JaW COupling( یکیتسالٔهطساووکفبیکرتزا

.(۵-۱۰ریوصت)دوشییاهن

نآیاههیاپدادعتهکتسانآهیاپدنچٔهطساوگنیلپوکنیابلق

هبروحمتهجرداههیاپنیا.دشابتوافتمهیاپدنچاتهسزادناوتیم

اهتفشزاکیرهیورربهکیپوتود.دناهتفایهعسوتزکرمتمس

یاههیاپدادعتابهکدنرادکفهعومجمکیمادکرهدناهدشراوس

رارقاهکفنیانیبرادیرمیلپهطساو؛درادیناوخمهیرمیلپهطساو

مهابارروحمانتفشودهکنیاربهوالعریگهبرضنیا.دروآیمدیدپاهنآنیبفاطعنالباقریگهبرضکیودریگیم

.دهدیملاقتنایبوخهبزیناریرواتشگیوریندنکیمراگزاس

کرمیلپهطساوهارمههبرادکفگنیلبوک

ریذپفاطعنایاهگنیلپوکزایرگیدعون

(Spring-GridCOupling)رنفیارادیاهکبشگنیلپوک
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ویکیناکم)ریذپفاطعناگنیلپوکعونودرهیایازمواهیگژیوهکتساریذپفاطعنایاهگنیلپوکزایراجتعونکی

رنفکارادگاهکبشگنیلیوک

-یپوتزامادکرههکتسالکشنیاهبنآراتخاس(۵-۱۱ریوصت).تساهدرکبیکرتمهابار(ریذپفاطعنایسنجیاراد

هدشهیبعتنآردیدننامهنادندیاهفاکشهکدرادهدمآربشخبکییپوتره.دوشیمراوساهتفشزایکییوررباه

تروصهبدناوتیمیرنفشخبنیا.تساهتفرگرارقاهفاکشنیبتسایلیتساسنجزاهکچیپردچیپرنفتسا

رنفکیدننامههکتسارداقنینچمه؛دنکراگزاسمهابارروحمانتفشودقیرطنیازاودزغلبفاکشردییوشک

یسنجیارادیاهگنیلپوکرتشیبفالخرب.دنکلقتنمیرگیدهبکرحمکیزااریرواتشگیورینودوشمختخت

یرنفشخبیگدیباسوشیاسرفزااتدرادیاهرود(LubriCate)یزاسناورهبزاینگنیلپوکعوننیا،ریذپفاطعنا

.دوشیریگولج

(Valves)اهریش۳-۱-۵

نیارددنرادیناسکییساسایاهشخباهنآهمهامادنرادیفلتخمیاهزیاسولاکشا،فلتخمعاونااهریشدنچره

یدنبهقبطهوحنویراذگمان،فیراعتهکدوشیمناشنرطاخ.میزادرپیماهنآدربراکوکرتشمتاعطقیسرربهبشخب

درادناتساهبدحاویاهیورذاختاروظنمهباجنیاردامادشابتوافتمرگیددرادناتساهبیرادناتسازاتسانکمماهریش

-حالطصازاارفیراعتروظنمنیمههب؛دوبمیهاوخدنبیاپدرادتهابشییایناتیربدرادناتساهبرایسبهکییاکیرمآ

درومردتایئزجریاس؛میاهدرکذخاییاکیرمآیلمیاهدرادناتسانمجناطسوتهدشرشتنم،یلرتنکریشیسانش

5-12 کیناکمملعباتکزااهنآدربراکدراومودرکلمعهوحن،اهریشراتخاس

.تساهدیدرگذخااکیرمآیژرنانامزاسطسوتهدشرشتنم

هدننکلاعفودوشیمهدافتسانآزالایسنایرجلرتنکیاربهکتسایاهلیسوریش

:تساریزدراوملماش

هکدنبهارٔهعطقکیوارجمدنچایودابهارمهیلایسهدنرادهگنراتخاسکی

یرازباریشعقاورد.ددنبیمایودنکیمدودحم،دیاشگیماراهارجم

هدهعرباردنیارفایمتسیسلوطردیلایسنایرجلرتنکهکتسایکیناکم

لرتنکریزقرطزایکیهباردنیارفایومتسیسلایسنایرج،ریشکی.دراد

:دنکیم

لایسنایرجندرکزاغآوندرکفقوتم-

ارجمندرکگنتهلیسوهبلایسنایرجنازیمرییغت-

لایسنایرجتهجلرتنک-
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دنیارفیلکراشفایویدورومتسیسندرکمظنم-

.دشابهداعلاقوفراشفهکیطیارشردگنیپیاپایومتسیسیازجاهبندرککمک-

الابردهدشرکذیاهدرکلمعزادرومدنچایکیهدهعزاهکدندوجومفلتخمعاوناواهیحارطردیدایزیاهریش

یاهدربراکواهدرکلمعزایاهدرتسگٔهدودحمماجناهبرداقنانیمطالباقیاهنوگهباهریشزایهوبنادادعت.دنیآیمرب

Thebasic)ریشیساسایاهشخب۱-۳-۱-۵ components of Valves)

:دنتسهارادارریزیساسایاهشخباهریشمامت،اهریشعونزاادج

گنیکپو(Actuator)هدننکلاعف،(Trim=یلخادتاعطقهعومجم)میرت،(BOnnet)یشوپرس،(BOdy)هندب

(Packing).دوشیمهدید۵-۱۲ریوصتردریشکییلصایاهشخب.

ودنیبیمکرادناههلوللاصنایاربییاههبلولایسنایرجیاربیروبعهارهکتساریشراشفٔهدودحم:هندبفیرعت

ژاتنومرددوشیمهدیمانزینهتسوپیهاگریشٔهندب.دنکیمتظافح(میرن)ریشیخادتاعطقهعومجمزالاحنیعرد

نیلواهندب.درادیمهگنمهرانکردارزیچهمههکتسایبوچراهچهکلیلدنیاهبتساهندبشخبنیرتیلصا،ریش

ٔهندب.دنکیمتمواقمدوشیمدراونآهبلصتمیاههلولقیرطزاهکیلایسراشفرباربردهکتساریشراشفهدودحم

(FOrgingتساتازلفیزاسمواقمویزاسریمخابطبترمیاهدنیارفروظنم)یراکجروفویرگهتخیرهطساوهباهریش

تمواقمیاربیلکشنیرتهنیهبیاهناوتساویورکلکشکیروئتظاحلهبدنچره.دنوشیمهتخاسیتوافتملاکشاهب

تمیقندوبنییاپوژاتنوم،تخاسیتحارریظنیرگیدتاظحالماماتساریشندوبزابماگنههبلایسراشفرباربرد

.تسینیورکاتدمعاهریشهندبیلصایلکشتاظحالمنیمهربانبتساحرطمزین

(BOnnet)ریشیشوپرس۲-۳-۱-۵

عاونا.دنکتیادهارهلیمدناوتیموتسا(Sterii)هلیمیلیسوگنیکیهبعجلماشهکتساریشزایتمسق:فیرعت

هندبابهکتسانکممزینودنوشلصتمهندبهبشوجوهوزر،هرهموچیپهلیسوهبتسانکمماهشوپرسیساسا

9 ریشیلخادتاعطقیرادهگنیشقنرگیدیخربهکیلاحرادتساریشندناشوپافرصاهشوپرسزایضعبدرکلمع

تسایرورضاهریشرتشیبیارباهشوپرسدوجوهکدنچره.دنرادارهلیموهدننکلاعف،ریشکسیدریظنیتازیهجت

مهسودنهدشیازفاارریشٔهزادنا،دننکجنرغباراهریشدیلوتدنناوتیماهشوپرس.دنتسهزینهدننکنارگنیمکاما

.دنشابهتشادریشتمیقشیازفاردیاهدمع

(ValveTrim)ریشیلخادنامدیچ۳-۳-۱-۵

-یمهکتساریشنامدیچٔهطساوهب.تسا(Stem)هلیمو(Seat)نمیشن،کسیدلماشالومعمریشیلخادنامدیچ

داجیایاربکسیدٔهدنزغلتمسقدنرادینارودتکرحهکییاهنامدیچرد.درکلرتنکاریساساتاکرحونایرجناوت

تهجردکسیددنرادیطختکرحهکییاهنامدیچرد.دوریمرانکنمیشنیورزانایرجروبعماگنهرد،رییغت

.ددرگیمرهاظرودمهناهدکیودوشیمهتشادربنمیشنیورزایدومع
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&DiSc)نمیشنوکسید۴-۳-۱-۵ Seat)

تروصهباینآتکرحودوشیمهدافتسانآزانایرجنازیمنییعتیاربهکتسالکشیاهریادهعطقکیکسید

هتسبریشهکیماگنه.ددرگعنامایودزاسزاجمارلایسنایرجدناوتیمکسید.تساینارودتروصهبایویطخ

یراکتخسیتحدراومیضعبرددنوشیمیراکجروفاهکسیدالومعم.ددرگیملقتنمکسیدهبمتسیسیلکراشفدوش

هتسبماگنهدناوتباتدوشهتخاسقیقدتسیابیمکسیدهاگنتسشنینایاپتمسق.دوشیملامعااهنآیورربزین

-یمهدیمانناشکسیدیحارطهوحنساساربزین،اهریشیضعب.ددنببارارجمقیقدالماکروطهبریشندش

یاههقلح،اهریشیضعبتخاسرد.دننیبیمکرادتکسیدنتسشنیارباریحطس،یلیسیاههقلحاینمیشن.دنوش

هقلحیشچیپتمواقمندربالابوتیوقتیاربنینچمه.دنوشیمهدادشوجهندبهبایودنوشیمیراکجروفیدنببآ

.دننکیمیراکنیشامارکسیداباهنآٔهدنریگسامتحطسسپسودننکیمیراکتخساراهنآحطس،لیسیاه

ردقیقدیدنببآروظنمهب،کسیدابهدنریگسامتوتسشنهقطنمتیفیکابتخاسزیناجنیارداهکسیدنوچمه

.درادترورضریشندوبهتسبعقوم

(Stem)هلیم۵-۳-۱-۵

.درادهدهعهبارکسیدناکمنییعتهفیظوودنکیملصتمرگیدکیهبارکسیدوزادناهارهکتسایاهلیسوهلیم

یریگولجیاربهکییاهریشرد.دندرگیملصتمکسیدهبشوجایوهوزرٔهلیسوبودنوشیمیراکجروفامومعاههلیم

.تسایرورضلیسهبیهتنمهلیمیاهتناقیقدتخاسدوشیمهتفرگرظنردلیسایوگنیکپ،هلیمیاربیتشنزا

(NOnriSingدنوریمنالابهکییاههلیمو(RiSingStemS)هدنورالابیاههلیمدنوشیممیسقتهتسدودهباهریشٔهلیم

(StemSدنوشیمهدید۵-۱۳لاکشاردبیترتهبهک.

(Actuator)ریشهدننکلاعف۶-۳-۱-۵
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،زابتلاحردریشدنبهارشخبندادرارقیاربهکیکیلوردیهایویداب،یکیرتکلایورینیارادتسایاهلیسو:فیرعت

نیبروت،روتوم،یتسدمرها،یتسدریشکیتسانکممهدننکلاعف.دنیبیمکاردتییورینهتسبوزابنیبایوهتسب

ودوشیمهتشادهگنریششوپرسهلیسوبهدننکلاعفاهلدمیخربرددشابکیلوردیهپمپایویدابکرحم،کرحم

هبهکییاهریشیانثتساهب.دوشیمهتشادهگنتسالصتمیشوپرسهبهک(YOKe)غویکیهلیسوباهلدمریاسرد

.دنرادرارقریشراشفٔهدودحمزاجراخاههدننکلاعف،دنوشیملرتنکیکیلوردیهتروص

(Valvepacking)ریشیگنیکپ۷-۳-۱-۵

هدیدرگلیکشتدنراداجگنیکپهبعجردودنرادلکشرییغتتیلباقهکیداومزاوتسایدنببآمتسیس:فیرعت

زایریگولجروظنمهبگنیکپزااهریشرتشیب.تسارثومیاهویشهبدنببآنتشادهگنایوکرادتنآدربراک.تسا

بآکی-دیآیمنوریبهبهندبزاهلیمهکییاج-ریشنوریبوریشیلخادیاهشخبنیبهکدنتسه(نولفتریظن)رگید

ٔهلیمهببیسآولایستفرردهوتشنزااتدشابهدرشفیفاکهزادناهبتسیابیمریشگنیکپ.دنهدیملیکشتدنب

وتساکانرطخیتینمارظنزاهکداددهاوخیتشنریشدشابدازآولشیلیخریشگنیکپرگا.دنکیریگولجریش

.دزدهاوخبیسآزینهلیمهبًالامتحاودرکدهاوخفیعضودنکارریشتکرحدشابتفچوگنتیلیخگنیکپرگا

Introductiontypes)اهریشعاونایفرعم۲-۵ of Valves)

یخرب.دنرادیاهدرتسگوناوارفعاونادننکراکاهنآرددیابهکییاهطیحمواهلایس،اهمتسیسعونتلیلدهباهریش

ریش،(BallValve)یپوتریش،(GateValve)یاهزاوردریش،(GlobeValve)یورکریش:زادنترابعرتجیارعاونا

ریش،(DiaphragmValve)یمگارفایدریش،(ButterflyValve)یاهناورپریش،(PlugValve)یطورخم

اهریشنیازامادکره.(SafetyValve)یتینماریشو(PinchValve)یاهریگریش،(CheckValve)نانیمطا

دسارنایرجیولجدنناوتیمطقفیخرب،دنتسهارجمندرکگنتهبرداقیضعب؛دناهدشیحارطیصاخزاینیارب

ودنراددربراک(هدنوشپمپلایستیهاملیلدهب)تسالاباهنآردشیاسرفنازیمهکییاهمتسیسردیخرب،دننک

زایهاگآ،درادیصخشمبیاعموایازمیریشره.دنهدیملاقتنایبوخهبدنتسهراشفرپهکاریتالایسزینیخرب

.تسایرورضتازیهجتنیازازیمآتیقفومٔهدافتسایارباهریشدرکلمعهوحنودرکراک

یلکروطهب.دنتوافتمنایرجلرتنکهویشرظنزاامادنرادیهباشمدرکراکوناسکییلصاتاعطقاهریشمامتدنچره

:درکلرتنکریشقیرطزاارنایرجناوتیمشورراهچهب

یاهریشلاثمیارب)هناهدزانوریبتمسهبایهناهدتمسهب(Plugلکشیطورخم)دنبارجمایکسیدکیتکرح-۱

.(ینزوسویورک

لوطردرودمایولکشیاهناوتسا،تختحطسکیییوشکتکرح-۲

.(یطورخمویاهزاوردیاهریشلاثمیارب)هناهد

روبعهناهدرطقزاهکیروحملوحیضیبایدرگکسیدکیندناخرچ-۳

.(یپوتویاهناورپیاهریشلاثمیارب)تساهدرک

لاثمیارب)نایرجهاگرذگتمسهبریذپفاطعنامسجکیندادتکرح-۴

.(یمگارفایدویاهریگیاهریش

کاهزاوردریشکی
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(GateValve)یاهزاوردریش۵-۱-۲

هدافتسادروملایسنایرجهبندادهمتاخوعورشیاربودنکیمتکرحیطختروصهبهکتسایریشیاهزاوردریش

ریشکی۵-۱۴ریوصت)تساهدشهداهننآیورربنایرجریسمردکسیدکیروضحتلعهبهزاوردمان.تسا

نیمهودوریمرانکنایرجریسمزالماکروطهبریشکسیددوشزابرخآاتریشهکینامز.(دهدیمناشناریاهزاورد

هکیتلاحردراشفهجیتنرد،دریگنتروصنایرجرباربردیتمواقمچیهتسازابریشهکینامزدوشیمثعابهصیصخ

۳۶۰تروصهباریسامتحطس،دنببآگنیرکیتساهتسبلماکروطهبریشهکینامز.دنکیمتفایمکتسازابریش

وکسیدهدودحمردیتشن،دشابهدشتفجبوخیدنببآگنیرابهحفصهکیتروصردودهدیمششوپیاهجرد

،لایسنایرجاتدوشیمثعابکسیدٔهراکهمینندوبزاب.تسارفصیتحایمکرایسبدحردریشندوبهتسبنامزرد

ثعابنایرجیالابتعرسدوشهدافتسانایرجندرکدودحمیاربریشنیازاهکیتروصرد.دروآردشاعتراهبارریش

میظنتوندرکدودحمیاربیاهزاوردیاهریشلیلدنیمههب.ددرگیمریشیتشنهجیتنردونمیشنوکسیدشیاسرف

هباریقیقدیدنببآودوشهدافتساتالایسزایاهدرتسگعاونایاربدناوتیمیاهزاوردریش.دنتسینبسانمنایرج

:زادنترابعیاهزاوردریشٔهدمعفعضطاقن.دروآدیدپندوبهتسبماگنه

.دنتسینبسانمتسارجمندرکگنتهبزاینهکیفراصمیارب-

.دنتسهشزرلدعتسمدنریگرارقزابهمینتلاحردهکیتروصرد-

.دنتسهنمیشنوکسیدشیاسرفضرعمردیورکیاهریشزارتشیبرایسب-

.تسالکشمرایسبنآیورربیراکشارتریظنیتاریمعتماجنا-

:یاهزاوردیاهریشردکسیدعاونا

کسیدهبهجوتاباتدمعاهریشلیبقنیایدنبهقبط.دندوجومرازابردیعونتمیاهکسیدهارمههبیاهزاوردیاهریش

لکشیاهوگکسید،(SOlidWedge)فاطعنانودبلکشیاهوگکسید:زادنترابعنآعاونا.دریگیمتروصاهنآ

نمیشنهکییاهریشردیلکشهوگیاهکسیدعاونا.(ParallelDiSK)یزاومکسید،(FleXibleWedge)ریذپفاطعنا

الومعم.دنوشیمهدافتسادنرادیزاومنمیشنهکییاهریشردیزاومیاهکسیدودنوشیمهدافتسادنرادبروموجک

دشابنیضیوعتلباقنمیشنرگا.دنشابیضیوعتلباقیتسیابزیناهنمیشننیاربهوالعتسایضیوعتلباقاهریشکسید

هکیفراصمرد.تخادرپنآریمعتهبریشبصنلحمردایودرکادجنمیشنهرابودیهدلکشیاربارریشتسیابیم

یاراددیابتاعطقنیاربانبدنوشکسیدیگدروخثعابتسانکممدراددوجوالابتعرسیارادیلایسایودماجتارذ

.دنشابزینییالابیتخس

(GlobeValve)یورکریش۵-۲-۲

نیا.درادیطختکرحنآیارجمٔهدنروآدنبٔهعطقهکتسایریش:فیرعت

زاتساریشیاهتروپفارطاردهکنآلکشیورکٔهرفحلیلدهبریش

زاغآوندرکفقوتم،میظنتیاربیورکریشزا.تسازیامتماهریشرگید

۱۵لکشردیورکریشکیینوریبیامن.دوشیمهدافتسانایرجندرک

.دوشیم۵لایا۵۵
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دناوتیمیورکریشکسیددوشیمهدیدلکشردهکروطنامه.دوشیمهدید۵-۱۶ریوصتردلکشZیورکریشکی

مئاقتکرحیورکریشدرکلمعیگژیونیرتیلصا.ددنببارارجاملماکروطهبایودوربرانکنایرجیارجمزاالماک

5-16

Zهندبابکورکریاعشکی

کسیدنیبیوقلحیاضفکیلیکشتثعابیگژیونیا.تسانمیشنیورزاکسید

نیا.دوشیمهتسبریشندشهتسبابهارمهجیردتهبهکددرگیمنمیشنگنیرو

زاناوتیمتهجنیمههبدهدیمیورکریشهبارارجمندرکگنتتیلباق،هصیصخ

،ندرکزابیاربدناوتیمیورکریشنیاربانب.درکهدافتسانایرجمیظنتیاربنآ

-هزاوردریشابهسیاقمردیورکریش.دریگرارقهدافتسادرومنایرجمیظنتونتسب

وکسیدیاهگنیریسامتهکلیلدنیاهب؛درادنمیشنتمسقردیرتمکیتشن،یا

یگنتویتخسهبهدراویورینودریگیمتروصتسارومئاقیایاوزردنمیشن

.ددنبیمارنمیشن

نایرجتهجابفلاخمایوتهجمههکدنوشمیظنتیروطدنناوتیمیورکیاهریش

یشبنجیوریندوشیمهتسبنایرجتهجفالخربریشهکینامز.دنوشهتسبلایس

کمکنآهبریشندشزابماگنههبامادنکیمداجیاریخأتریشندشهتسبردلایس

ریشندشهتسبهبلایسیشبنجیژرنادوشهتسبنایرجتهجردریشرگا.دنکیم

یاربیگژیونیا.دنکیمداجیاتعناممریشندشزابماگنههبودنکیمکمک

یرورضنایرجعیرسهدننکعطقیاهریشزاهدافتساهکتسابسانمیدراوم

.دشاب

شهاکهداسیورکیاهریشصقننیرتراکشآدنرادزینیبیاعمیورکیاهریش

.تساریگرداهنآابلایسهکتسایاهمئاقیایاوزلیلدهبالابده

طخکیرد.دوشیمدهنتفرتسدزاثعابلایسموادتعطقویزاسدودسم

ثعابدناوتیم،تکرحلاحردیلایسراشفتفاوهبرضزایشانبقاوعراشفرپ

گرزبیورکیاهریشهوالعهب.دوشریشزادناهاروهلیمگنیکپ،میرتهببیسآ

رسراشفرپیاهدربراکرداصوصخودنرادیلمعیاربیهجوتلباقیورینهبزاین

.دننکیمداجیایدایزیادصو

رتنزونیگنساهریشریاسزا:دنتسهدراومنیایورکیاهریشرگیدیصقاون

Yهندبکارادکاهزاوردریش

.تسافیعضهلیمهبکسیدلاصتاهوحن،دنتسه

:یورکیاهریشٔهندبیحارط

رادهیوازولکشY-یلکشZ:دوشیمهتخاسیلکشهسردیورکیاهریشٔهندب

مگارفایدکیریشعوننیارد.(۵-۱۶ریوصت)تسالکشZبآابطبترمفراصمیاربهندبعوننیرتجیارونیرتهداس

ٔهیوازکیابکسیدوهلیم،تساهتفرگرارقیقفاتروصهبنمیشننوچ.میرادیورکٔهندبکیردلکشیاهرادجای

تساهدشهتفرگرظنردگرزبالماکریششوپرسیاضفهکنیالیلدهب.دننکیمتکرحهلولروحمهبتبسنتسار
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یاربتسایلحهارعقاوردریشعوننیادهدیمناشنارلکش۲یورکریشکی۵-۱۷ریوصت:لکشYٔهندبراتخاس

روطهبریشهکیتقوهجرد۴۵ٔهیوازنیا.دنرادهجرد۴۵ٔهیوازهلیمونمیشن

،هلیمهکدوشیمثعابودهدیمهئارایرتمیقتسمنایرجدشابزابلماک

لیکشتراشفرباربردمواقمٔهظفحمکیکرتشمروطهبگنیکپوشوپرس

الابراشففراصمیارباهلکشنیرتبسانمزایلکش۲یورکیاهریش.دنهدب

درومعطقنمیاهنایرجیاربهکریشنیاکچوکداعباردنوچ.دنتسه

ردهکیتقدنآاب،نایرجیارجم،تسینمهمنادنچراشفتفا،دناهدافتسا

.دوشیمنهتخاسمیتسهدهاشرتگرزبداعبا

:رادهیوازیورکریشراتخاس

هداسلکشریشنیادوشیمهدید۵-۱۸ریوصتردرادهیوازٔهندبابیورکریش

.دوشیمبوسحمیورکریشکیٔهدش

لایسریشعوننیارد.تساهمئاقیایاوزهبموتخمنآیاهتناهکدشابهداسٔهحفصکیدناوتیمریشنیامگارفاید

هکتسانیاریشیصاختیزم.دوشهیلختودباینایرجتسارداقهجرد۹۰هیوازابتسارومئاقتروصهبطقف

.دریگرارقهدافتسادرومییونازوریشناونعهبهکدهدیمارناکمانیانآردهندبیحارط

ریشردکسسیدفلتخمعاوقهعس

:یورکریشیاهکسیدعاونا

کسید(Plug)یلکشیطورخمکسید:دننکیمهدافتساکسیدناونعهبارریزلکشهسزایکییورکیاهریشبلاغ

نازیمیطورخمنمیشنکییورربیپوتکسید.(۵-۱۹ریوصت)(COmDOSitOn)یتیزوپماککسیدو(Ball)یپوت

ندرکدودحمتیلباقوددرگیمهدافتسانییاپترارحونییاپراشفیاهمتسیسردلواهجردردیپوتکسید.دوشیم

تخسگنیرکیزایتیزوپماککسید.دوشیمهدافتسانآزانایرجندرکهتسبوزابیارباتدمعامادرادزینارنایرج

یاهکسید.دوشیمرتگنتورتقیقددادسناثعابگنیرنیادربیمهرهبهدشراوسکسیدیورربهکیزلفریغو
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شیاسرفویگدرخرباربرداهکسیدعوننیا.دنراددربراکغادبآوراخبابطبترمفراصمردلواهجردردیتیزوپماک

دماجتارذیورربیبوخهبدنناسرببیسآریشهبهکنیانودب،یعاجتراویریذپتشگربتیصاخلیلدهبودنمواقم

-یمدودحمارنایرجیتیزوپماکویپوتعونزارتهبشلیامشولکشلیلدهبیلکشیطورخمکسید.دنوشیمهتسب

تهج.دنتسهیطورخمودنلباهنآیلکروطهب؛دنوشیمهتخاسیعونتملاکشاوعاونارداهکسیدنیاگالپ.دنک

هکدنوشیمبصنیروطهداسیورکورادهیوازریشعونودره،نییاپراشفیاهدربراکرد:یورکیاهریشردنایرج

نایرجزایدایزرادقمودنکیمکمکگنیکپزاتظافحوناسآدرکلمعهببصنعوننیا؛دشابکسیدریزردراشف

یروطیورکیاهریش،راخبابطبترموالابترارحفراصمرد.دهاکیمارکسیدحوطسوگنیکپربهدراویشیاسرف

(BallValve)یپوتریش۳-۲-۵

لماشودرادینارودتکرحهکدنبهارٔهعطقیارادتسایریشیپونریش:فیرعت

یزادناهارایوفقوتیاربیلکشپوتکسیدکیزاریشنیا.تسا(SegmeritedBall)لماکهمینایولماکباونکی

.دراداریاهزاوردیاهریشردکسیدیشقننامهدوشیمهدید۵-۲۰یلکشردهکپوتنیا.دنکیمهدافتسانایرج

ریشٔهریگتسدهکیتقو

یجورخویدورویاتسارردپوتنوردربعمهکدخرچیمیاهطقنتمسهبیپوت،دوشهدناخرچریشندرکزابیارب

نایرجنتسبیاربهریگتسدهکیتقو.دهدیملیکشتنایرجروبعیاربیطخلاناککیودوشعقاوریشهندب

-یمفقوتمنایرجتلاحنیارد؛دوشنایرجیدوروربمئاقهکیروطدخرچیمپوتاددجمدوشهدناخرچ

یاهجرد۹۰شخرچابودنتسه(QuiCK-actingType)لمعلاعیرسعونزایپوتیاهریشیاهزادناهارزایرایسب.ددرگ

هبمزیناکمنیا؛دننکیمیلمع۵ادندخرچهطساوبیپوتیاهریشیاهزادناهارریاس.دننکیمیلمعدراوارریش،هریگتسد

کییبوخهبیمکیورینلامعاابودننکهدافتساکچوکرایسبهکلفکیزاهکدهدیمارناکمانیااهریشلیبقنیا

هوالعهبتسانییاپنآیرادهگنٔهنیزهوتساهریشریاسزارتنازرایپوتریشکی:ایازم.دننکیزادناهارارگرزبریش

رظنزاوودنرادنندرکناورهبیزاین،دنتسهروجوعمج.دنوشیمهتسبوزابرودعبرابودنتسهلمعلاعیرس

هکینامزوتسانییاپیمیدقویپوتیاهریشردیگدننکدودحمتردق:بیاعم.دنتسهذوفنلباقریغزینیدنبارجم

زایشانتابرضهجیتنرددنامیمظافحیبتقومروطهبنمیشننوچدوشهدافتسااهنآزانایرجندرکدودحمیارب

.دنباییمشیاسرفاعیرس،الابتعرسیارادنایرج

ناسکیتسالداومزاهکینمیشنهارمههبتسایزلفزیناهنآهندبودنتسهیزلفالومعماهپوت:اهپوتتخاسداوم

(ElaStOmer)یپوتیاهریشیعاجترانمیشن.دوشیمهدافتساتردنهبزینیکیتسالپیاهپوتهتبلا.دوشیمهتخاس
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نیرپوئن،(Buna-N)یعونصمکیتسال،نولیان،نولفتداومنیرتجیار.دوشیمهیهتیعونتمناسکیتسالداومزا

(NeOprene)ردهدافتسالباق،ناسکیتسالداومزاهدافتسالیلدهباهریشعوننیا.تساداومنیازایبیکرتایو

هکیداومابریشنمیشنیسنجهکمیوشنئمطماتدوشتقدتسیابیمنمیشنباختنارد.دنتسینالابترارحدراوم

شیبیشخرچعنامهکدنتسهییاههدننکفقوتمهبزهجمیپوتیاهریشیضعب.دشابراگزاسدوشیماجباجریشطسوت

یلکروطهب.دنخرچبهجرد۳۶۰دنناوتیمودنرادنیاهدننکفقوتمچیهرگیدیخرب.دنوشیمریشردهجرد۹۰زا

.تساهتسبریش،دشابهتفرگهلصافریشروحمزاهجرد۹۰هریگتسدهکینامزوتسازاب

(PlugValve)یطورخمریش۴-۲-۵

یطورخمایولکشیاهناوتساتسانکممنآدنبارجمهکینارودتکرحیارادتسایریشیطورخمریش:فیرعت

.دشاب

5-21 درادیاهبنپبوچلکشهکنآکسیدلکشزاریشنیامان

.دوشیمهدید۵-۲۱ریوصتردهکتساهدشهتفرگ

.دوشیمهدافتسانایرجراکهبزاغآوفقوتیاربریشنیازا

اهناردکسیدیریگاجوتکرحتلوهسیارباهریشنیأهندب

یفاکشوتسارپوتاهریشنیاکسید.دوشیمیراکنیشام

هیبعتریشیلوطروحمیاتسارردوکسیدنیانوردرد

لکشیطورخمریشزایشربکیامن•سیساتهبهم

یتقوودریگیمرارقطخکیردیجورحویدورویارجماب

ردودنکیمدودسمارریشیجورخویدورو،کسیدرپوتشخبدخرچبزابتیعضوهبتبسنهجرد۹۰،کسیدهک

ییارجمدنچیاهراتخاسابنآیراگزاسوقباطت،یطورخمریشیگژیونیرتمهم.ددرگیمفقوتملایسنایرجهجیتن

یاهزاوردیاهریشهبتبسنیطورخمیاهریشنیاربهوالعودنکیمتحارارگنیپیاپتایلمعاهریشنیابصن.تسا

ودنوشیمهدافتساتسانایرجزاغآوفقوتهبزاینهکیفراصمردالومعمیطورخمیاهریش.دنرادیرتبسانمدرکلمع

درکلمعهبزاینهکدوشیمهدافتساینامزاهریشنیازااصوصخدشابنایرجندرکدودحمهبزاینهکیدراومردهن

نوچدوشیمنهدافتسامیرادنایرجندرکدودحمهبزاینهکیفراصمیارباهریشنیازالیلدنیاهب.دشابتخاونکی

قافتاالابتعرسردوریشنکهتسبوزابیتمسقیکیدزننایرجرییغتیالابدصردزیناجنیاردیاهزاوردریشدننامه

.دوشهدافتسانایرجندرکدودحمیاربیلکشیزولیاهتروپهارمههباهریشنیازایهاگتسانکمماما.دتفایم

-هچیرددنچریشکی.دندیفمنایرجفارحناوتهجرییغتابطبترمفراصمولاقتناطوطخردیاهچیرددنچیاهریش

زاهدافتسابیعکی.دوشهدافتسانکعطقیاهریشرگیدعاونااییاهزاوردریشراهچایوهسیاجهبتسانکممیا

.دنکدودسملماکروطهبارنایرجدناوتیمنزگرهاهریشدایزدادعتهکتسانیاریشنیدنچ

(DiaphragmValve)یمگارفایدریش۵-۲-۵
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زابوهدننکدودحم،هتسبتلاحردیمگارفایدریش

مان.دوشیمهدافتسانآزالایسنایرجمیظنتونتسب،ندرکزابیاربهکیطختکرحابتسایریش،یمگارفایدریش

لیکشتودوشیمتفجدرادرارقریشٔهندبردهکنمیشنکیابهکتساهدشهتفرگنآفاطعنالباقٔهحفصزاریشنیا

.تساهدشهدادناشن۵-۲۲ریوصتردنآدرکراکهسهارمههبیمگارفایدریش.دهدیماردنببآلیسکی

-یمبوسحم(تخادرپمیهاوخیاهریگریشهبهمادارد)یاهریگریشیعونیمگارفایدیاهریشعقاورددرکراکرظنزا

نآراکهکرنف.تساهدشلصتمرنفکیهبهلیمٔهلیسوبریذپتشگربوفاطعنالباقمگارفایدکیریشنیارد.دنوش

دشابالابهدنروآراشفٔهلیمهکینامزنیاربانب.دوریمنییاپوالابریشهلیمهلیسوبتسامگارفایدهبراشفندروآدراو

رد.دروآیمدراوراشفریشٔهندبتهجردزینمگارفایددیایبنییاپهلیمهکینامزودنکیمتکرحالابهبزینمگارفاید

هندباهلدمیضعب

یمگارفایدریشهک،ریشزاعوننیادوشیمهدرشفدنبنآهبمگارفایدوتساریشهندبنوردردیاهدمآربدنبیاراد

5-23

راددنبهندبابیمگارفایدریش

ناکراکتلاحهعسوناعازتجاهارمقهی

.تساهدشهدادناشن۵-۲۳ریوصترددوشیمهدیمان(Weir-BOdy)هندبرددنبیاراد

دودحمردراددنبعون.درکهدافتسادنرادنایرجندرکدودحمهبزاینهکیفراصمردیمگارفایدیاهریشزاناوتیم

یاربراددنبعونزایمگارفایدریش.تسانییاپنآیگدننکدودحمناوتیضوعردودنکیملمعرتهبنایرجندرک

.تسابسانمکچوکیاهنایرجلرتنک

زادیابهکیتالایسایویویتکاویدارتالایس،ربیفیرادتالایس،هدنروختالایسلاقتنایاربیمگارفایدیاهریش

هبدنناوتیمنورنارگتالایسهکتسایاهنوگهبیمگارفایدریشمزیناکم.دنوشیمهدافتسادنوشظفحیگدولآعونره

ایودودسماررگیدیاهریشتاعطقهکیتالایسزایرایسب.دننکهلخادمنآدرکلمعردوهدرکذوفننآشوپرسنورد
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دنببآگنیکپهبیزایناهریشنیارد.دننکیمروبعلکشمداجیانودبیمگارفایدیاهریشنوردزادننکیمهدوسرف

دوجومرازابردیعونتمعاوناردیمگارفایدیاهریش.تسانکممریغزینهلیمقیرطزالایسیتشنلامتحاوتسین

اهمگارفایدیضعب.دوشیمهدادلاقتناریشطسوتهکدرادیگتسبیداومراشفوترارح،تیهامهبمگارفایدرمع.تسا

دیاباما.دنشابریظنیبالابترارحردییایمیشداومرباربردتمواقمیاربتسانکممدنتسهناسکیتسالسنجزاهک

ردهکتسانیادنتسهاهناسکیتسالسنجزاهکیداوممامتیکیناکمتیصاخهکتشادهجوتزینهتکننیاهب

ناسکیتسالداوممامت.دهدیمراتخاسولکشرییغتمگارفایدزینالابراشفردالامتحاودنوشیمکچوکالابترارح

لاثمناونعهب.دننکیملمعبوخزینالابترارحردیخرب،دننکیملمعیبوخهبتیاهنرافهجرد۱۵۰ریزیامدرد

VitOnیدراومزایکیزینلایستظلغ.تساهجوتدرومرایسبترارحردییاتسیاوالابییایمیشتمواقملیلدهب

دوخزایشخبتیاضرتمواقمهدنیاسرفوهدنروخداومرباربرداهمگارفایدزایرایسب.درکهجوتنآهبدیابهکتسا

.درادیگتسبزینلایستظلغوترارحهب،تمواقمنیاهتبلاهکدنهدیمزورب

(PinchValves)یاهریگیاهریش۷-۵-۴-۵

5-24 یسنجزایلکشیاهلولٔهعطقکیزاهکتسایریشیاهریگریش:فیرعت

یقیرطزاریشنیاردنایرجنتسبولرتنکتساهدشلیکشنکیتسال

نازرااتبسنریش.دریگیمتروصریذپفاطعنأهعطقنیاندرکهلوندرشف

یحارطنیرتهداسریشنیا.تساهدشهدادناشن۵-۲۴ریوصتردیاهریگ

ونتخادناهارهب،ندرکفقوتمیاربیاهریگریش.دراداهریشنیبردار

ات۱۰نیباهنآیگدننکدودحمنازیم.دنتسهبسانمنایرجندرکدودحم

یواحهکیتالایسلمحیاربیاهریگریش.تسانایرجمجحزادصرد۹۵

هبارتادماجهکییاهمتسیسیاربنینچمهودندماجیدایزرادقم

و.تسابسانمرایسبدننکیمتیاده(Pneumatic)کیتاموینتروص

دنتسهادجلایسزاالماکهکتسایروطیاهریگیاهریشمزیناکم

وتساتازلفیگدروخزایشان،لایسیگدولآهکیفراصمیاربنیاربانب

زاهلولکیلماشیاهریگریش.دنشابیمبسانمدیآیمرامشهبلکشم

مامت.تسایاهریگمزیناکمکیویعونصمداومریاسایوکیتسالیسنج

لاحنیاابامادنتسهازجمریشزالماکروطهبریشنیارگلمعیاهشخب

زایاهریگیاهریشهندب.دوشیمهدیمانریشهندبیکیتسالهلول

تیصاخهکدوشیمدیلوتییاهکیتسالپویعونصمویعیبطیاهکیتسال

.دنراداریگدییاسویشارخرباربردتمواقم

رداقهکیترارحهجردییاهندح.دنرادیمکحتسمهندبیاهریگیاهریش

هجرد۲۵۰یامدرد.تساتیاهنرافهجرد۲۵۰دنتسهنآلمحتهب

DSigچنیا۱رطقابییاهریشالثم.تساتوافتمریشرطقهبهتسبدننکلمحتدنناوتیمهکیراشفنازیم،تیاهنراف

ٔهدودحمهکتسادوجومزینیصاخیاهریگیاهریشهتبلا.دننکیملمحتارDSig۱۵۰چنیا۱۲رطقابییاهریشو۱۰۰

.دننکراکدنناوتیمزینpSig۳۰۰راشفردوتساتیاهنرافهجرد۵۵۰ات-۱۰۰نیباهنآیترارح
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(ButterflyValve)یاهناورپریش۷-۲-۵

کسیدنیاوتساینارودتکرحیارادوکسیدکینآدنیارجمهکرودمٔهندبابتسایریشیاهناورپریش:فیرعت

کییاهناورپریش.دوشیمهدید۵-۲۵ریوصتردیاهناورپریشکی.دوشیمظفحیروحمتروصهبشنافشٔهلیسوب

یاهریش.دوشیمهدافتسانآزانایرجندرکدودحمایونایرجعورش،عطقیاربهکتساینارودتکرحابریش

-یملقتنمزابتلاحهبهتسبالماکتلاحزاارریش،یاهجرد۹۰شخرچکیاباهنآٔهریگتسدهکنیالیلدهبیاهناورپ

هباههکلفودننکیمتکرحییاههکلفهلیسوهبگرزبیاهناورپیاهریش.دنتسهیتحارولمعلاعیرسیاهریشدننک

،یورک،یاهزاوردیاهریشهبتبسنیاهناورپیاهریش.دنتسهلصتمتساهدندخرچیدادعتنوردردهکیاهلیم

اهنآیایازمنیرتمهم.دنرادیناوارفیایازمدوشیمهدافتساگرزبیاهریشزاهکیفراصمرداصوصخویپوت،یطورخم

لیکشتیرتمککرحتمتاعطقزاهکنیالیلدهب.دننکیملاغشاهکتسایرتمکیاضفورتنییاپتمیق،رتمکنزو

راشفردعیاموزاگمیجحیاهنایرجلاقتنایاربیاهناورپیاهریش.تسانییاپاهنآیرادهگنوریمعتٔهنیزهدناهدش

تارذیدایزرادقمیواحتاعیامنینچمهو(SluTTy)یباغودتاعیاملاقتنایاربنیاربهوالعدنبسانمرایسبنییاپ

نآهبلصتمهلولیلخادرطقابنآرطقهکتساکسیدکیاهریشنیانایرجلرتنکشخب.دنتسهبسانمقلعمدماج

رباربردکسیدهکیماگنهوتسازابلماکروطهبریش،دشابهلولیارجمابیزاوم،کسیدهکیتقو.تسارباربابیرقت

دناوتیمتساهتسبوزابتلاحودطسودحهکیتیعضوردتسایعیبط.تساهتسبریش،دزاسبهمئاقهیوازارجم

(NeedleValve)ینزوسریش۸-۵-۲

کیزاترابعینزوسریشزیامتهجو.دنوشیمهدافتسالایسنایرجقیقد

کیناونعهبنزوسنیا.تساریشهلیمیاهتناردیاهطقنزاردویطورخمنزوس

رارقریشنمیشنردهکیاهناهدزانزوسنیازاردشخب.دنکیملمعکسید

نیا.درذگیم،دریگباجنمیشنردلماکروطهبنزوسهکنیازاشیپ،دراد

ریشندوبهتسبوزابنازیمقیقدرایسبویجیردتشهاکوشیازفاثعابراتخاس

یارب.دشابیمرتهدیچیپیاهریشرگیدعاونازاابلاغینزوسیاهریش.دوشیم

.دوشیمهدافتساهدنهاکیاهریشیضعبرداهنآزالاثم

ردهکیتاناسونشهاکیارب،تساتباثاهنآراشفهکییاهپمپرتشیبنامرفرادم

نینچمه.دننکیمهدافتساینزوسیاهریشزا،دنراذگریثأتپمپهیلختراشف

دنمزاینهککیتاموتایقارتحالرتنکیاهمتسیسیخربردینزوسیاهریش

.ددرگیمهدافتسازینیریگهزادنایاهریشناونعهبینزوسیاهریشزا.دنوشیمهدافتسا،دنتسهنایرجقیقدمیظنت

ٔهزاجااهنآهباهریشنیاکزانهچیردایکسید.دنراددربراکنایرجقیقدهداعلاقوفلرتنکردیریگهزادنایاهریش

یاهروددادعتاهنآردوتسالکشیاهدیدحتروصهباهریشنیأهندباهلدمیضعبرد.دهدیمارنایرجیطخلرتنک

هوزر۴۰نآچنیارهردهکدرادیاهلیمیریگهزادناریشکیامومع.تساهتسباونایرجنازیمهبامیقتسم،هکلف

.تسایضیوعتلباقالومعمیرادهگنوریمعتردیتحارروظنمهبینزوسیاهریشنمیشن.تساهدشهدافتسا
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(CheckValves)نانیمطایاهریش۵-۹-۲

اهریشنیا.دنوشیمهدافتساگنیپیاپمتسیسرد،نایرجندشسوکعموتشگزابزایریگولجیاربنانیمطایاهریش

رهرباربردودنکیمزابارریشتسامتسیسنوردردهکیلایسراشف؛دنوشیملاعفهلولطوطخهبلایسدوروهلیسوب

یبیکرتایورنفکی،یتشگربراشف،نانیمطامزیناکمنزؤهلیسوبریشنتسب.تسبدهاوخارریش،سوکعمنایرجعون

الاایرادبیشکسید،(SWing)هدنروخبات:زادنترابعنانیمطایاهریشعاونا.دریگیمتروصالابیاههویشزا

.هدننکفقوتمویاهناورپ،ینوتسیپ،)TiltingDisk(یگنلک

SWingCheck)هدنروخباتنانیمطاریش۵-۱-۹-۲ Valve)

ابودهدیمدوروهزاجالماکروطهبنایرجهبریشنیا.دوشیمهدید۵-۲۷ریوصتردهدنروخباتنانیمطاریشکی

وتشگزابزاودنوشیمهتسبالماکدوشرفصنایرجهکینامزاهریشنیا.دوشیمهتسبراکدوخروطهبراشفشهاک

.تسامکرایسباهریشنیاردراشفشهاکوناسون.دننکیمیریگولجنایرجندشسوکعم

5-27

یشیالبرس

-

نایرتجیکدورو

هدنروخباتنانیمطاریش

هبدوشیمهیصوتدنربیمهرهبیاهزاوردیاهریشزاهکییاهمتسیسردهدافتسایاربالومعمنانیمطایاهریشعوننیا

Yهندب،هتسدکی:دندوجوملکشودردهدنروخباتنانیمطایاهریش.تسامکاهریشنیاردراشفتفاهکلیلدنیا

هندبردیلصفمنیپهطساوهبیلصفموکسیداهریشنیازاعونودرهرد.دنرادفاصٔهندبرگیدٔهتسدودنرادلکش

تارذهکیفراصمیاربالومعمدنرادیتیزوپماککسیدهکییاهلدم.تسایزلفاهریشنیانمیشن.دنوشیمقلعم

-یمهدافتسادننکیمدیلوتتارذنیاهکیدحزاشیبیادصورسوتسادوجوملایسردتارذرگیدایهدنیالآ

قیرطزاهندبهبالابزاهکدنوشیملیکشتیکسیدزا،دنرادفاصهندبهکیاهدنروخباتنانیمطاییاهریش.دنوش

لیکشتارهچراپکیدنبارجمکی،هندبابدشابنمیشنیورربهکینامزاهریشنیاکسید.تسالصتمالولولصفم

ردریشهکنیایارباهریشنیانمیشن.دنتسهیضیوعتلباقنمیشنیاهگنیریارادنانیمطایاهریشلیبقنیا.دهدیم

یگنلکالاعونزانانیمطاریشدرکلمعهوحن



یزیچانهیوازاب،دروآدراویرتمککوشالابراشفتحتریشندشهتسبماگنهردودوشزابیتحارهبنییاپراشف

.دهدیمناشنراکتلاحردارریشعوننیا(۵-۲۸ریوصت).دنوشیمهتخاسکسیدهبتبسن

رداهریشنیازادیابن.دنوشیمهیصوتتسانییاپاهنآنایرجتعرسهکیطوطخیاربهدنروخباتنانیمطایاهریش

ثعابنآزالصاحموادمتابرضوکسیدتشگربوتفرهکلیلدنیاهبدرکهدافتسادنرادیناسوننایرجهکیطوطخ

.دشدهاوخنمیشنیبارخ

(OScillatingcheckvalve)یگنلکالانانیمطاریش۲-۹-۲-۵

ناوتیماراهریشعوننیا.(۵-۲۹ریوصت)درادتهابشهدنروخباتنانیمطایاهریشهبرایسبیگنلکالانانیمطاریش

ابیتحارهباهریشنیاعاونایضعب.درکبصنتساالابهبوراهنآردنایرجتهجهکیدومعیتحایویقفاطوطخرد

5-29

یگنلکالاعونزانانیمطاریشدرکلمعهوحن

کسیداهریشنیارد.تساالابریشرطقهکیدراومرداصوصخدندرگیمبصنیتحارهبودننکیمادیپقیبطتاهجنلف

روانشنایرجردکسیدهکدوشیمثعابکسیدکیمانیدوریایحارط.دوریمرانکنمیشنیورزاریشندرکزابیارب

گرزبٔهرفح.دنرادیمهگننایرجدنورندشرتهبیاربارکسیددناهتفرگاجهندبردهککسیدیاههدنرادهگن.دنامب

دنکیمندشهتسبهبعورشکسیددباییمشهاکنایرجهکنیمه؛دهدیمشهاکارنایرجتیدودحمریشنیأهندب

یزلفلیستمسهبمرنلیسزاارنآریشهبهدراویتشگربراشفددنبیمدنکتشگربنایرجهکنیازاشیپارارجمو

ارریشناوتیمدشابنیفاکهدراویتشگربراشفهچنانچ.دوشهتسبیناهگانودیدشٔهبرضنودبریشاتدهدیمتکرح

.درکلصتمیجراخمرهاوهنزوکیهب

Risingcheck)هدنورالابنانیمطاریش۳-۹-۲-۵ Valve)
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لرتنکیاهریشناونعهبیورکیاهریشزانآردهکدراددربراکیگنیپیاپمتسیسردًاتدمعهدنورالابنانیمطاریش

5-30

" -
ه-

شویرس

ES

یجورخمهمیدورو

2222

نآیلخادیازجاهارمههبیقفاتهجردهدنورالابناتطمطاریشکی

یاربهدنورالابنانیمطایاهریش.تسایورکیاهریشهیبشاهریشنیانمیشننامدیچ.دشابهدشهدافتسانایرج

رداهنآزاهدافتسا.دنبسانمتسالابهبوراهنآردنایرجتهجهکیدومعطوطخزاهتسدنآایویقفاطوطخردبصن

هدنورالابنانیمطاریشکی(۵-۳۰ریوصت)دوشیمهیصوتدنرادییالابتعرسهکییاهراخبوزاگ،اوه،بآراخبطوطخ

.دهدیمناشنار

ایکسیددشریشدراونایرجهکنیمهدوشریشدراوریشنمیشنریززاتسیابیماهریشنیاندربالابیاربنایرج

نایرجهکیماگنه.دوریمرگتیادهشخبنوردهبودنکیمتکرحنمیشنیورزاالابهبورنایرجراشفهلیسوهبپوت

شنارگویتشگربنایرجهلیسوهب(هدافتسادرومهبهتسب)پوتایوکسیدددرگسوکعمنآتهجایودوشفقوتم

زاایوتساهچاپکیهندبابایدنرادیزلفٔهندبهکیاهدنورالابنانیمطایاهریشنمیشن.دوشیمهدنارنمیشنیوسهب

تسایورکیاهریشردکسیدراتخاسهباشمکسیدراتخاساهریشنیارد.تساهدشلیکشتیضیوعتلباقیاهگنیر

.یتیزوپماکایوتسایزلفایاهنآدننامهبو

PistonCheck)ینوتسیپنانیمطاریش۴-۹-۲-۵ Valve)

اهریشنیا.دوشیمبوسحمهدنورالابنانیمطاریشعونکیاساسادوشیمهدهاشم۵-۳۱ریوصترادهکینوتسیپریش

دنیارفلوطردشاعتراوهبرضزانتساک،نآتیزموتساهدشلیکشتردنلیسونوتسیپزاهکدنرادریگهبرضکی

نتفاینایرجٔهوحن،دنرادتهابشورالابنانیمطایاهریشهبرایسبیراتخاسرظنزااهریشنیاهکلیلدنیاهب.تسا

یلصاراتخاسوینوتسیبنانیمطاریش

.تساورالابنانیمطایاهریشهبهیبشزیناهنآنوردردلایس
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وکسیدراتخاس.دوشدراونمیشنریززانایرجهکدشابیبیترتهبورالابنانیمطایاهریشدننامدیابزیناهنآبصن

رانکردگنیپیاپمتسیسردرتشیبینوتسیپنانیمطایاهریش.تساورالابنانیمطایاهریشهباشمریشنیاردنمیشن

یاهریشزاهکییاهمتسیسردنایرجتهجرییغتتاعفددادعتهکلیلدنیاهب.دنراددربراکیطورخمیاهریش

بآوبآراخب،اوهابطبترمهکییاهمتسیسردریشعوننیالایسعونرظنزا.تساالابدننکیمهدافتسایطورخم

ریقیقاطعنالیعس

ریعشعحقص

لصفمهدنرادهگن

۶

کاعناوریناتیمطاریاعشییولتخادراتخاعس

.دوشیمهدافتساتسا

ButterflyCheck)یاهناورپنانیمطاریش۵-۵-۹-۲ Valve)

ردنمیشننامدیچهباشمیاهناورپنانیمطایاهریشردنمیشننامدیچ

هیبشزیناهریشنیانوردزانایرجروبعٔهوحنوتسایاهناورپیاهریش

ییاهمتسیسردیاهناورپنانیمطایاهریشهجیتنردتسایاهناورپیاهریش

نیرتمهم.دنراددربراکرایسبدوشیمهدافتسایاهناورپیاهریشزااهنآردهک

ٔهیوازردنآریذپفاطعنادنبتشنشخبهکتسانیاریشنیایحارطردهتکن

تفاسمکسیدوتساهتفرگرارقریشیلخادٔهندبهبتبسنیاهجرد۴۵

یطتسیابیمهتسبالماکتیعضوهبزابالماکتیعضوزالاقتنایارباریهاتوک

هدیدنانیمطایاهریشرگیدعاوناردهکدیدشتابرضیخربزاهجیتنردودنک

یبابیرقتدرکلمعلیلدهباهریشنیا.(۵-۳۲ریوصت)دنکیمیریگولجدوشیم

یاهرطقردهکتساهدشثعاباهنآیحارطیگداس.دنراددربراکعوبطمهیوهتویترارحیاهمتسیسردقیقدوادص

زایصاخفادهایارباهریشنیایدنبتشنریذپفاطعناتاعطقدنوشهتخاسزین(۱/۸۰)چنیا۷۲دحاتگرزب

نانیمطایاهریش.دنوشیمهتخاس...ونولفت،نوکیلیس،(NeOprene)نیرپوئن،(Buna-N)انویبریظنیفلتخمداوم

ورایوالابهبورنایرجهکتسینمهمیدومعتیعضوردودرکبصنیدومعایویقفاتروصهبناوتیماریاهناورپ

دوشزاغآریشرادالولتمسزانایرجیدوروهکدوشبصنیاهنوگهبریشهکدرکتقدتسیابیمطقف.دشابنییاپهب

.دشدهاوخفقوتمنایرجیلکتروصنیاریغردهکاریز

هدننکفقوتنانیمطاریش۵-۶-۹-۲

(Stop Check Valve)

ریشکیٔهوالعهبهدنورالابنانیمطاریشزایبیکرتهدننکفقوتنانیمطاریش

نوریبزادشابهتسبرگاهکدرادیاهلیمریشنیا.(۵-۳۳ریوصت)تسایورک

مهارفارقیقدیدنبتشنکیودنکیمیریگولجنمیشنزاکسیدندمآ

رارقزابتیعضوردهلیمهکینامزو(یورکیاهریشهبهیبشاقیقد)دنکیم

.درکدهاوخیلمعهدنورالابنانیمطاریشکیناونعهبریشنیادشابهتشاد

ابریشقیقدنتسبنآراکوتسینلصتمکسیدهباهریشنیأهلیم

-یمزابریشهکیتهج)تساالابتهجردریشکسیدتاکرحندرکدودحم

.(دوش

یتینماونکشراشفریش۱۰-۲-۵

(Relief and Safety Valve)
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دراوزا،متسیسیفداصتودحزاشیبراشفشهاکقیرطزایتینماونکشراشفیاهریش

ونکشراشفریشنایمتوافتنیرتمهم.دننکیمیریولجتازیهجتهبتراسخندمآ

زواجتهدشمیظنتدحزاراشفهکتسایماگنهاهنآندنامزابنازیمردیتینماریش

نتفرالابابنامزمهتساهدشهدادناشن۵-۳۴ریوصتردهکنکشراشفریش.دنک

اهنتنکشراشفریشکیودوشیمزاب،(SetDOint)هدشمیظنتدحزایدوروراشف

.ددرگیمزابراشفشهاکونیکستیاربدشابیرورضهکینامز

زابدسربهدشمیظنتدحهبراشفهکنیاضحمهبهبرضابهارمهوتعرسهبیتینماریش

دنامیمزابدسرب(TeSet)تسیرٔهطقنریزهبراشفهکینامزاتیتینماریشکی.ددرگیم

میظنت(SetDOint)ٔهطقنزارتنییاپراشفیورربتسیرٔهطقنهشیمههکتسناددیاب

،تنیوپتیسوتسیرٔهطقنودنیبفالتخا.دوشنادنچودمتسیستینمااتددرگیم

طبترمفراصمرداتدمعنکشراشفیاهریش.دوشیمهدیمان(Blowdown)ناروفٔهطقن

یتینمایاهریشودنراددربراک(InCOmpreSSiblefluidS)ریذپانمکارتتالایساب

راخبریظن(COmpreSSiblefluidS)ریذپمکارتتالایسابطبترمفراصمرداتدمع

اهنآرهاظیورزاناوتیماریتینمایاهریش.دنراددربراکرگیدیاهزاگایبآ

نانیمطایاربهکدنرادریشهندبیالابردیجراخمرهاکیاهریشنیادرکییاسانش

هدشهدادناشنیتینماریشکی۵-۳۵ریوصترد.دریگیمرارقهدافتسادرومیتایلمع

هبمادقاوریننآودنیبیمکرادتارییورینمتسیسراشفاهریشلیبقنیارد.تسا

هلیمیورربهکرنفراشفرباربردودنکیمنمیشنزایتینماریشیکسیدندنارنوریب

زاهدراوراشفربمتسیسراشفٔهبلغاب.دنابسچیمنمیشنهبارکسیدتساراوس

هبلغومتسیسراشفنتفایشهاکابهماداردودوشیمزابیتینماریش،رنفتمس

هجیتنردورنفیگدرشفنازیم.دوشیمهتسبریشمتسیسراشفربرنفراشفددجم

وشهاکلباقدنتسهریشغوییالابردهکییاههرهمندناخرچهلیسوهبریشراشف

.تساشیازفا

(ValveActuatorS)ریشیاههدننکلاعف۳-۵

یتسدیاههکلفلماشهکاریاهدرتسگهدودحماههدننکلاعف.میرادزاینهدننکلاعفکیهب،ریشتیعضونییعتیارب

هدننکلاعفحالطصاالومعمهتبلا.دریگیمربردتسایکیناکمویکیلوردیهریظنرتهدیچیپیاههکلفعاوناوهداس

یاهلیسو(Actuator)هدننکلاعف:ییاکیرمآیلمیاهرادناتسانمجنافیرعتقباطم.دوشیمنیتسدیاههکلفلماش

ردریشدنیارجمٔهعطقندادرارقیاربارتکرحوورینهکیکیلوردیهابویکیرتکلا،یکیناموینایورینیارادتسا

عاونا.تخادرپمیهاوخزینیتسدعاونایسرربهباجنیارداماما.دنکیمهیهنتلاحودنیانیبابوهتسب،زابتیعضو

یاهنوتسیپ،یسیطانغم،یکیتاموین،یکیرتکلایاهروتوم،یتسدیاهمرها،یتسدیاههکلفلماشریشیاههدننکلاعف

.تسا(Self-actuated)اههدنوشلاعفدوخویکیلوردیه
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Activationof)یتسدهدننکلاعف۱-۳-۵ manual)

یلاعفاب،رباربردامادنهدرارقیناکمرظنزایتلاحوتیعضورهردارریشهکدنرادارتیلباقنیایتسدیاههدننکلاعف

ریشکورهدشهتشاذگراکیتسدکاههکلف

.دنتسهدنوشیملصتمهلیمهبهدندخرچٔهطساوهبهکییاههکلفویشکچیاههکلف،ریشٔهلیمیورربهدشهتشاذگ

یورربهکیاهکلف.دوشیمهدید۵-۳۶ریوصترددنوشیمهتشاذگراکاهریشیورربهکیتسدیاههکلفزاهنومنود

رداهریشنیاهکیتقو؛تسااراداریکیناکمافرصتروصهبریشندرکلاعفتیلباقتساهدشهتشاذگراکریشٔهلیم

ردیشکچٔهکلف.دوشلکشماهنآزاهدافتساهکدوشیمثعابریشیلخادیگدنبسچدننکیمراکییالابترارح

هبدعبودخرچیمدازآیمک،شخرچیادتباردهکتساتروصنیاهبنآمزیناکم.تساهدشهدادناشن۵-۳۷ریوصت

هبریش،راتخاسنیاکمکهب.تسالصتمریشهلیمهبمیقتسمتروصهبمودهکلف.دنکیمدروخربمودهکلفهدئاز

یتروصردزینندشزابماگنههبودوشیمهتسبرتقیقدهجیتنردودوشیمهتسبیدیدشهبرضابندشهتسبماگنه

.دوشیمزابیاهبرضابدشابهدیبسچیلخادزاهک

ElectricalMotor)یکیرتکلاروتومعونزاهدننکلاعف۲-۳-۵ Actuator)

.دنکلمعیتسدایوکیتاموتاهمین،کیتاموتاتروصهبهکدهدیمارتیلباقنیاریشهبیکیرتکلایاهروتوم

اهنآیروطناوتیمهکدنچره،دنراددربراکلایسنایرجلصووعطقهتلاحودیاهدربراکردابلاغیکیرتکلایاهروتوم

یسوکعمیاهروتومعونزاالومعمروتوماههدننکلاعفیلیبقنیارد.دنزاسفقوتمیاهطقنرهردارریشهکدرکمیظنتار

.دوشیملصتمروحمٔهتسدهبهدندخرچیدادعتٔهطساوبوتساالابتعرسو(هتهجود)هدنوش
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.دنکلمعیتسدایوکیتاموتاهمین،کیتاموتاتروصهبهکدهدیمارتیلباقنیاریشهبیکیرتکلایاهروتوم

اهنآیروطناوتیمهکدنچره،دنراددربراکلایسنایرجلصووعطقهتلاحودیاهدربراکردابلاغیکیرتکلایاهروتوم

یسوکعمیاهروتومعونزاالومعمروتوماههدننکلاعفیلیبقنیارد.دنزاسفقوتمیاهطقنرهردارریشهکدرکمیظنتار

کیزاهکیتروصرد.دوشیملصتمروحمٔهتسدهبهدندخرچیدادعتٔهطساوبوتساالابتعرسو(هتهجود)هدنوش

-یمنینچمه.دوشماجنازینکیتاموتاهمینلکشهبدناوتیمریشیکیرتکلایزاسلاعفمینکهدافتسالرتنکمتسیس

5-38

مهمکهدندراتخاسیاهدادراتخاس

هکلفهارمقههیریشهدننکلاعفناوتعهییکیرتکلاروتوم

ریعشیتعسدکزادناهارکارب

ریوصتردتلاحنیا)دنکلمعزینیتسدتروصهبریشاتدرکتفجوریگرداههدندابزیناریتسدٔهکلفکیناوت

.(تساهدشهدادناشن۵-۳۸

تروصهبریشنتخاسلاعفیاربکیتامونپهدننکلاعف(PneumaticActuator)کیتامونپهدننکلاعف۳-۳-۵

لیدبتنیا.دننکیملیدبتهلیمتکرحهباریدابلانگیساههدننکلاعفنیا.دراددربراککیتاموتاهمینایوکیتاموتا

هدننکلاعف.دریذپیمتروصدوشیملامعاهلیمهبلصتمنوتسیپایومگارفایدکییورربهکییاوهراشفهطساوب

هدافتساتسازاینعیرسدرکلمعهکیدراومردریشنتسبوندوشگیاربهدننکدودحمیاهریشردکیتامونپیاه

میقتسم)احالطصاکیتامونپهدننکلاعفدنکزابارریشرنفدرکلمعوددنببارریشاوهراشفهکیتروصرد.دنوشیم

کیتامونپٔهدننکلاعفددنببارریشرنفدرکلمعودنکزابارریشاوهراشفهکیتروصردودوشیمهدیمان(هدننکلمع

ودروآیمدراوراشفمگارفایدتمسودرههباوههقبطودیاههدننکلاعفرد.دوشیمهدیمان(سوکعمتکرح)احالطصا

تروصهبیدابیاهلانگیسهکینامز.دنکیمنییعتارریشهلیمتیعضو،مگارفایدتمسودنیبامراشففالتخا

-یمیلمعکیتاموتاتروصهبهدننکلاعفنیادنوشیلرتنکرادمطسوتکیتاموتا

یلرتنکیاهریشرادمردهکیاهدننکدودحمیاهچیئوسهلیسوبهدننکلاعف.دنک

.تساکیتاموتاهمیننآدرکلمعتروصنیاردوتسالمعهبرداقدنرادرارق

(HydraulicactuatorS)کیلوردیهیاههدننکلاعف۴-۳-۵

تیعضوکیتاموتاهمینایوکیتاموتاتروصهبهککیلوردیهیاههدننکلاعف

لاعفلیبقنیا.دنتسهکیتامونپیاههدننکلاعفهباشم،دننکیمنییعتارریش

نوتسیپکیزاریشٔهلیمتکرحهبراشفزایشانلانگیسلیدبتیارباههدننک

یلاحردنوتسیپتمسکیهکینامزردکیلوردیهلایس.دننکیمهدافتسا

لایسناونعهببآاینغورزاالومعم.دوشیمقیرزترگیدتمسهبتساهیلخت

O6



یسیطانغمیاهریشزادنکیمزابایوددنبیمارریشهکیلایسکیتاموتالرتنکیاربودوشیمهدافتساکیلوردیه

تروصنیارد؛درکهدافتسازینیتسدیاهریشزاناوتیمیکیلوردیهلایسکیتاموتالرتنکیارب.دوشیمهدافتسا

.دوبدهاوخکیتاموتاهمینهدننکلاعفدرکلمع

(Self-actuatedValveS)هدنوشلاعفدوخیاهریش۵-۳-۵

،نکشراشفیاهریش.دننکیمهدافتسامتسیسنوردیلایسزاریشتیعضونییعتیاربهدنوشلاعفدوخیاهریش

یارباهریشنیا.دنوشیمبوسحمهدنوشلاعفدوخیاهریشزایاهنومنیگمهنانیمطایاهریشویتینمایاهریش

یژرنازاریغهبودننکیمهدافتسامتسیسنوردیلایسزاریشندرکلاعف

.تسینمزالاهنآیزادناهاریاربیرگیدیژرناعبنمچیهمتسیسلایس

SOlenoidactuated)یسیطانغمٔهدنوشلاعفیاهریش۶-۳-۵ ValveS)

هتسبوزابتیلباقریشهبدنوشیمیزادناهاریسیطانغمتروصهبهکییاهریش

رد.دنکنییعتیتسدتروصهبارریشتیعضودناوتیمهکدنتسهزینیتسد

ٔهلیمهبهکیسیطانغمهلیمکیندرکبذجابیسیطانغمنایبوباهریشنیا

هنیبوبکتیاهریشرد.دنکیمنییعتارریشتیعضوتساهدروخدنویپریش

یسکعتهجردرنفراشفدوشیملامعانیبوبهبیکیرتکلایورینهکیتقو

هکدنوشمیظنتیاهنوگهبدنناوتیماهریشنیا.دنکیملمعهلیمتکرح

یکیرتکلایورینهکینامزودنکزابایددنببایارریشنیبوبهبهدراویورین

هکنیایاربناوتیم.دنادرگیمربتساورینیارادنیبوبنآردهکیتلاحسکعهبارریش،رنفدوشعطقنیبوبربهدراو

،بسانمنیبوبهبنایرجندرکدراوابودرکهدافتسازیننیبوبودزادشابندشهتسبمهوندشزابهبرداقمهریش

دراومزایکی.(دهدیمناشناریسیطانغمٔهدنوشلاعفیارادریشهنومنکی۵-۴۰ریوصت).درکهتسبوزابارریش

لاعفیاربهدشهیهتیاوهلرتنکرداهریشنیازا.تسایدابیاهمتسیسرد(SOlenOid)یدیونلوسیاهریشفرصم

.دننکنییعتزیناریدابیاهریشتیعضودنناوتیمنیاربانبودوشیمهدافتسایدابیاهریشیاههدننک

SpeedOfSelf-actuated)یتسدریغیاههدننکلاعفتعرس۴-۵ ValveS)

زابعیرسیلیختسیابیممتسیسکیهکیماگنه.دریگرارقرظندماهریشتعرسهکدوشیمببسینمیاتاظحالم

هبدرسًاتبسنبآقیرزتریشندشزابهجیتنهکیعقاومرد.دنکیمادیپترورضعیرسٔهدننکلاعفکیهبزایندوش

ٔهدننکلاعفباختنا.دباییمترورضریشهتسهآندشزاب،یترارحکوششهاکیاربتساالابترارحمتسیسکی

رگایلکروطهب.دریگیمتروصورینعبنمندوبسرتسدردونآیورینعبنم،هدننکلاعفتعرسهبهجوتاببسانم

رامشهباههدننکلاعفنیرتعیرسیدابوکیلوردیه،یسیطانغمیاههدننکلاعفمیشابهتشادرظندمارتعرسافرص

هزادناهکلیلدنیاهبدنتسینهدافتسالباقگرزبیاهریشردهکدنراداربیعنیایسیطانغمیاههدننکلاعف.دنیآیم

هبزاینزینکیلوردیهوکیتاموینیاههدننکلاعف.تفردهاوخرتارفلومعمدحزاناشزایندرومیورینعبنمو

-یمکرادتارییالاباتبسنتعرسیکیرتکلایاهروتومرباربردودنرادیدابویکیلوردیهیژرناهیهتیاربیمتسیس

هم

ممه
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Whatdoes?)؟تسیچپمپردکاکطصا۱-۶ friction mean in pump)

r

کاکصا

Bریق

"یکاکطصا

یراعشف=نایرج

ییایم ع

کاکصا

.دنکیمتمواقمتکرحرباربردهکییورین،کاکطصا

.دنکیمتمواقمماسجاتکرحرباربردهکتساییورینکاکطصادراددوجوتالایسردیتحهشیمهکاکطصا

رگا.دیآیمدوجوبکاکطصاحطسومسجنآنیبدیهدتکرحتخسوربزحطسکییوراریمسجامشهکیماگنه

رتمککاکطصابآلثمتکرحلاحردیتالایسدرومرد.دوشیمرتمککاکطصادیهدرارقحطسیوراریخرچامش

نایرجنازیمیارادهکیهاتوکیاههلولردکاکطصانینچمه.دوشرتشیبدناوتیمکاکطصادنلبیاههلولرداماتسا

.گنرتسدننامهدشابدایزدناوتیمزیندنتسهمکرطقوالاب

حیضوترد.دهدیمخردنتکرحلاحردهلولنوردردفلتخمیاهتعرسابهکیلایسیاههیالنیبکاکطصا،تالایسرد

ابهسیاقمردنتفرگتعرسهبلایسیعیبطشیارگهلولزکرمردهکدرکهفاضادیابلایسیاههیالتوافتمیاهتعرس

رتشیبدنتسهقلعمتارذیارادهکیتالایسو(ViSCOuS)ورنارگتالایسردکاکطصانازیم.تسارتالابهلولٔهراوید

6-2

لاحردکقهیالنوییکاکصا

یقلتخمهکاهتعرسردتکرح

.دنرادیرتالابکاکطصارتربزیاههلولوتساهلولٔهراویدابلایسلباقتمشنک،کاکطصارگیدتلع.تسا

:درادیگتسبریزدراومهبکاکطصا

هلولنوردردیلایسطسوتمتعرس-

(لایسیگدنبسچ)یورنارگ-

هلولحطسیربز-

.دشدهاوخکاکطصاشیازفابجومقوفیاهرتماراپزاکیرهشیازفا

زاینمتسیسردکاکطصازایشانتفرردهیلکربهبلغیاربیایژرناهبمیبایتسدزایندرومیبدنازیمهبمیهاوخبرگا

یجورخیژرنازایاهدمعشخبکاکطصاالومعمیتعنصیاهمتسیسرد.دوشیمنیماتپمپطسوتیژرنانیا؛میراد

100



یصاصتخادوخهباریژرنالکزادصرد۲۵دودحردکاکطصایلومعمیاهمتسیسرد.دهدیمنیصاصتخادوخهبارپمپ

رطقمکزااتمیهدرارقیسرربدرومارمتسیستسیابیمدشابدصرد۲۵زارتشیبنآرادقمهکیتروصردودهدیم

یژرنا،اهمتسیسزایخربرد.دنتسهتوافتمرگیدکیابژاپمپیاهمتسیسمامتلاحنیااب.میوشنئمطماههلولندوبن

6-3

یقهارهعسوییونازریظتیمومعتالاصتاکاربنایرجطخیاقهوگلا

ارژاپمپیاهمتسیسهکتسایزیچنامهنیاودهدصاصتخادوخهبارپمپیژرنادصرد۱۰۰تسانکممکاکطصا

زایرتشیبرادقمتسانکممکاکطصایگناخیاهمتسیسرد.دنرادیرامشیبدربراکدراوماهپمپیرآدنکیمباذج

هبتبسنرطقمکیاههلولهکلیلدنیاهب،یژرنایلکزا۵۰٪دودحدیاش،دهدصاصتخادوخهبارپمپیجورخیژرنا

گنیتیفزاروظنم)دنتسه(FitingS)اهگنیتیفکاکطصارگیدتلع.دننکیمدیلوتیرتشیبکاکطصارتروطقیاههلول

کیره.تسازایناهنآهبBٔهطقنهبAٔهطقنزالایسندناسریاربهک(تسااهنیاریاظنواهیهارهسعاونا،اهییونازاه

یتمسق(۶-۳لکش)ییونازریظنیدرومردلاثمروطهب.دنرادلایستخاونکینایرجربیصاخریثأتاهگنیتیفنیازا

یاهبادرگلیکشتهلولحطسزاتکرحماگنهردتسارتکیدزنییونازیلخادعاعشهبهکیلایستخاونکینایرجزا

رگااماتسازیچانییونازکیردیژرناتفرردهنازیم.دننکیمفرصماریژرنااهبادرگنیاودهدیمیکچوک

هکتفگناوتیمیلکروطهب.دوبدهاوخهجوتلباقیژرناتفرردهنازیمدوشهدافتسارگیدتالاصتاوییونازنیدنچ

.دنهدیمنلیکشتاریلککاکطصازادصرد۳۰زارتشیبهلوللوطهبهجوتاباهگنیتیف

Energy&head)ژاپمپیاهمتسیسرددهویژرنا۲-۶ in pumping System)

تکرحفیصوتیاربیژرنازا.دنوشیمهدافتساژاپمپیاهمتسیسردًابلاغهکدنتسهحالطصاود(Head)دهویژرنا

رد.تسایرگیدشوررهزارتهداسرایسبشورنیاهکلیلدنیاهبدوشیمهدافتساژاپمپیاهمتسیسردتالایس

روطهبارنزخملایسهکنیالیلدهب.تعرسوکاکطصا،عافترا،راشف:دراددوجویژرنایلکشراهچژاپمپیاهمتسیس

راشفتحتحطسلوطردهکدنکیمدیلوتارییورینلایسنزوودوشیمدیلوتنزخمهتردراشفدنکیمرپلماک

ایعیامتارذهکینامزردهکتسایایژرنا،یراشفیژرنا.دوشیمهدیمانکیتاتساراشف،راشفعوننیا.دوشیمعیزوت

لوسپکراکتسایناشنشتآلوسپکدرومنیاردبوخلاثمکی.ددرگیمدیلوتدنوشیمکیدزنمههبیمارآهبزاگ

هتسبنزخمهکیماگنهودهدیمرارقراشفتحتارنآسپسهدادلاقتنانزخمهبارعیامهکتسانیایناشنشتآ

نآرگایتحدیشابهتشادیلایسفرظکینوردردامشهاگره.تساسرتسدردیدعبهدافتسایاربیراشفیژرنادوش

.دوشیمهتخانشکیتاتساراشفناونعهبهکدراددوجوعیامنزولیلدهبنزخمهتردراشفدشابنراشفتحتیلایس

ردلایسهکمیهدهزاجارگا.تسادوجوم،تسایصاخعافتراکیردهکینامزلایسردهکتسایایژرنا،عافترایژرنا

-یژرنا،یکاکطصایژرنا.دروآردتکرحهبتساقربدلومهکارنیبروتریظنیزیچدناوتیم،ددرگهیلختیطیارشنینچ
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یژرنا)تعرسیژرنا.دوریمیلیلحتطیحمرد،متسیستالاصتاواههلولنوردردعیامتکرحهبهجوتابهکتسایا

هبدنکیمباترپارپوتلابسیبنکیزابکیهکیماگنه.دنتسهارادتکرحلاحردماسجاهکتسایایژرنا،(یشبنج

.تسایتعرسیژرنایاراددیآیمنوریبگنلشزابآهکیماگنهودنکیمدراویشبنجیژرنانآ

ارراشف،هلولونزخم.دینیبیماربآزارپٔهلولکیوبآزارپنزخمکی،هپتیالابردراوسهخرچودکیالابلکشرد

6-4

دهاوخهدافتسانآزادنکتکرحهکنیاضحمهبوتساعافترایژرنایارادراوسهخرچودنیا.دیامنیممهارفاهتنارد

یژرنادرومنیارددنکیمکرتنیعمتعرساباررکناتلایسمینکیمزابرکناتهتردارریشامهکنیاضحمهب.درک

.دهدیمخرهلئسمنیمهزینهلولرد.تساهدشلیدبتیشبنجیژرناهبیراشف

:یژرنالکشهس.دوشیمیشبنجیژرناهبلیدبتجیردتهبعافترایژرناراوسهخرچوددرومرد

دوجویژرناعونچیه،دماجماسجایارب.دنراذگیمرثارگیدکییورمیقتسمروطهبتالایسردتعرسوراشف،عافترا

ماسجانیاربانبدنیامنرپاردوجومیاضفلکتالایسدننامهودنوشبنهپنوریبتمسهبدنناوتیمناهنآاریزدرادن

6-5

--------

کاکصاکقرتاهوالعهبعافتراکژرناابتساربارببمبکژرنا

رددماج

فالتخأهوالعهبیکاکطصایژرنادنکنیماتدیابپمپهکیایژرنا.دنرادنیراشفتالوحتورییغتتالایسابیسایق

.تساعافترایژرنانامههکدنکدوعصعافترانآهبدیابلایسهکتسایعافترا

عافترایژرنا+یکاکطصایژرنا=پمپیژرنا
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جراخلایسهکیتروصردیرآ؟روطچیشبنجیژرناهکدنشابعوضومنیاهبندرکرکفلاحردناگدنناوختسانکمم

یمومعتیعضوکییتیعضونینچامامینکظاحلارنآتسیابیمامدشابهتشادییالابتعرسمتسیسزاهدنوش

یشبنجیژرنالضافتهبهمادارد.میریگبهدیدانارنآباتکنیاردثحبدرومیاهمتسیسردمیناوتیماموتسین

۲واطاقنردتعرس،۶-۵یلکشرد.(درادهیوناثتیمهالایستعرسنازیمویشبنجیژرناهبنتخادرپ)میزادرپیم

نامهیشبنجیژرناودنیانازیمنیبفالتخا.تساپمپدرکلمعٔهوالعهب۲و۱طاقنردیلایستارذتیعقومٔهجیتن

.تسامکرایسبهطقنودنیاتعرس،دینیبیمامشهکروطنامهامادیامننیماتدیابپمپهکتسایژرناناصقن

دیابامیژرنازاهدافتسایارب.تسایژرنازاهدافتساندرکهداسیاربیاهویشدهعقاورد؟روطچ[Head)دهدرومرد

.مینادبدنوشیماجباجهکاریماسجانزو

:تسا[dتفاسمردبرض[Wماسجانزو:E.Eعافترایژرنا

dالمEE-W

[ETEهلوللوطایتساهدشاجباجلایسهکیاهلصافردبرضFکاکطصایورینابتساربارب :L]یکاکطصایژرنا

RTF-RTالمار

تساهدشهدافتسامسجکیییاجباجیاربهکیایژرنارادقمایوتساهدشفیرعتنزوربمیسقتیژرناناونعهبده

:دیآیمتسدهبEHعافتراده،عافترایژرنازاهدافتسااب.مسجنآنزوربمیسقت

d/w-dالمEH-W

ربمیسقتکاکطصایژرناابتسارباربهکدیآیمتسدهبFHکاکطصاده،یکاکطصایژرنازاهدافتسااب

:هدشعیامنزو

W/رFTH-ETE/W=FxL

ده.تساتوف،کاکطصاداهدحاولیلدنیمههبدوشیمهبساحمدنوپهبزینIWانزوودنوپهب[Fکاکطصایورین

.دیامنمهارفکاکطصاربهبلغیاربدیابپمپهکتسایایژرنانازیمٔهدنهدناشنکاکطصا

؟دشابیژرنارگنایبدناوتیمتوفسایقمهنوگچدرادنیموهفمچیههلئسمنیادینکیمرکفًامتح

زایشخب.دوریمالاب،پمپهیلختراشفابلداعمیعافترااتهلولردعیامدشابلصتمپمپٔهیلختتمسهبهلولکیرگا

.تساکاکطصاداهزارثأتمرگیدیشخبوتساعافترادهنامهایزایندرومدوعصعافترازایشانهلولردیلایسعافترا

.دییامنیریگهزادنااراهنآدیناوتیمهکتسابیترتنیاهبودناهدشنایبتوفبسحربودرهدینیبیمهکروطنامه

کاکطصادقهوعافترادقهیریگهزادنا
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(Statichead)یکیتاتساداه۱-۲-۶

".تساهدشهتشادهگنعافتراردونزخمکیردهکبآمرجکی":تسانینچدهٔهژاویاربرتسبویرنشکیدفیرعت

رتموتوفزاهدافتساتلعدوشیمنایبرتمبسحربکیرتمیاهمتسیسردوتوفبسحربییایناتیربمتسیسردده

رتشیبزینراشفدشابرتعفترمنزخمهچرهودننکیمراشفدیلوتینییاپٔهطقنردلایسنزووعافتراهکتسانیا

.دوبدهاوخ

-یمتروصنآردمینادبارعافترارگاهدیچیپگنیپیاپیاهمتسیسردهکتسانیاعوضومنیانتسنادتیمها.دوب

.(دوشعوجر۶-۹ریوصتهب)میروآتسدهبزینارنزخمیاهتناراشفمیناوت

.درادراشفpsi۴.۳توف۱۰ردودرادراشف۶.۵psiتوف۱۵ردودرادراشفpsi۸.۶توف۲۰ردبآ

ت

:3 -7 waterش 2

م

LC) Lمج( Lمج(
D 43psi 4.3psi 4.3psi((عL

4.3ps 65ps 86ps

.تساعیامحطسعافتراهبهتسباوراشف.درادهلایسحطسعافتراهبیگتسبنزخمکییاهتناراشفحطس

ایورتعافترامکهطقنردپمپًالومعمدوشیمهدافتسارتالابحطسهبلایسییاجباجیاربپمپکیزاهکیماگنه

دیابپمپهکدنکیمدیلوتپمپردیراشفدوشیمهدیمانکیتاتسادههکنزخمده.دریگیمرارقنآهبکیدزن

.دبایهبلغنآرب،راکعورشابنامزمه

دهارهیلختتمسده،هدشدیلوتشکمنزخموهیلختنزخمطسوتهکیایراشفیژرنانایمندشلئاقزیامتیارب

.(۶-۱۰یلکش)میمانیمیشکمکیتاتسادهاریشکمتمسدهوهیلختکیتاتسا
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نیماتپمپیارباریراشفیژرناشکمنزخملایسدوشیماجباجهیلختنزخمکیهبشکمنزخمکیزالایسالومعم

6-10

- •

کیتاتسادقاهسسسیادقا

(کیتاتعساراعشق)

1

هیلختدقا•

- | ا E

قاتاک

نزخمندوبریماگتفههببمبردکیتاتسادقه

پمپدوخطسوتدیابراشفیژرنارادقمهچهکمینادبمیهاوخیم.دنکیمکمکپمپهبیراشفیژرنانیاودیامنیم

یلضافتکیتاتسادهسپمینکیممکاردوشیممهارفشکمنزخمطسوتهکیایراشفیژرناورنیازا.ددرگمهارف

زینلککیتاتساراشفکیتاتساراشفهبیهاگ.تساشکمنزخمردلایسحطسوهیلختنزخمردلایسحطسعافترا

.(۶-۱۰یلکش)تساهدشظاحلپمپفرطودرهرددوجومیراشفیژرناهکدوشهدادناشناتدوشیمهتفگ

تساهدشهتفرگمیمصتتسادوجومپمپکیتالاصتاایوهیلختوشکمیاهجنلفنیبعافترافالتخاکیهکاجنآزا

دوشزابوجهبهلولیاهتناهکیتروصرد.(۶-۱۱لکش)دوشیریگهزادناشکمجنلفعافترابسحربکیتاتساداههک

-

کیتاتسادقاا-،م

(کیتاتساراعشق)هیلختیومیاتسیدق

ایبت
تنرتنیایارب

ایس

-یمورفلایسردهیلختهلولیاهتناتاقوایهاگ.(۶-۱۲لکش).دوشیمیریگهزادناهلولیاهتنابسحربکیتاتساراشف

.دوبدهاوخیشکمنزخمردیلایسحطسوهیلختنزخمردیلایسحطسعافترایلضافتابرباربکیتاتساداههجیتنرد،دور

6-12

====
ییاتسیدق

(کیتاتعساراعشق)

عبانمهیلختیومیاتسیدق

---------- rrر TE

.دوشیمزابوجهبنآهیلختهلولیاهتناهکبمبکیردکیتاتساداه

هکیلایستارذ،دنتسهلصتممههبراشفقیرطزالایستارذمامتودرادیاهتسویپطیحم،متسیسلایسهکاجنآزا

حطسنیرتدنلبنیاربانب.دوبدنهاوخلیخدپمپهیلختتمسردهدشدیلوتراشفرد،دنرادرارقهیلختنزخمحطسرد

ردهیلختٔهلولیاهتناهکیتروصرد.دوشهتفرگرظنردکیتاتساداهٔهبساحمیاربدیابهکتساعافترانیاسپ،هیلخت
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هدافتساکیتاتساداهٔهبساحمیاربیلایسیدوعصعافتراناونعهبهیلختٔهلولهتزاهکهابتشانیازاتساهتفرورفلایس

ماگنههباتتسامزالپمپهیلختتمسردنانیمطاریشکیسپتساهتفرورفلایسردهیلختهلولیاهتنارگا:هتکن

6-13

ییاتسیادها

(کیتاتساراشق)

هیعساحمکاربهیلختهلولگاهتناعافتراتلاحنیارد

.تساهدشیضرفتسردکیتاتسادقه

(۶-۱۳یلکش).دیامنیریگولجنایرجتشگربزاپمپفقوت

ای(دشابهتفرورفلایسردهلولیاهتناهکنیایضرفهب)هیلختنزخمحطسندربالابابارکیتاتساداهدیناوتیمامش

(۶-۱۴یلکش).دهدیمرارقریثاتتحتاریبدنازیمتارییغتنیاهمه.دیهدرییغتودرهایوشکمنزخم

6-14

.تساهدشیضرفهابتشاکیتاتسادقههیساحمکاربعافترافالتخا

:دینکهجوت

ًابیرقتعورشهطقن.مینکلابنداهتنااتادتبازاارلایستارذدیابمیئامننییعتارکیتاتسادهیتسردهبهکنیایارب

کیابامشهکدوبدهاوخییاجءاهتنا.تساهدشهدیمانیدوروعافتراهکتسایشکمنزخمردیلایسحطسهشیمه

نینچمه.تسایجورخعافترانامهایهیلختعافترایاهتنا،هطقننیا.دیوشیمهجاومزابوجریظنتباثراشفابطیحم

.دشابیدوروعافترازارتنیئاپیهاگتسانکممیجورخعافتراهکلیلدنیاهبدشابیفنمدناوتیمکیتاتساده

:درادیگتسبکیتاتساداهایعافترافالتخاهبیبدنازیم
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یبدنازیمدشابالابهلولیاهتناعافترارگا.دوبدهاوختوافتمکیتاتساداههبهجوتابیبدنازیم،هباشمیاهمتسیسرد

تعرس.دینکهسیاقممیالمبیشابالابرسیاهپتیورربراوسهخرچودکیتیعضوابارتیعضونیا.دوبدهاوخنیئاپ

نینچمهوهداجوخرچنایمکاکطصاربهبلغیاربدناوتیمواهکتسایایژرنارادقماببسانتمراوسهخرچودنیا

ابمییبدکورربهلولکاهتنآعافتراریثات

(۶-۱۵لکش).دروآتسدبعافترارییغتزایشانکاکطصا

دهاوخرفصابرباربکیتاتسادهدنشابیناسکیعافتراردهیلختٔهلولیاهتناوشکمنزخمردلایسحطسهکیتروصرد

کیردراوسهخرچودکیتیعضوابیتیعضونینچ.دشدهاوخمتسیسرددوجومکاکطصاهبدودحمیبدنازیمودوب

یلکش).دراداوهتمواقموهداج،اهخرچنیبکاکطصانازیمهبیگتسبراوسهخرچودتعرس؛تسادننامهفاصٔهداج

(۶-۱۶

دناوتیمنپمپنیا.تساهتفرالابیدومعتروصبددرگفقوتمنایرجهکییاجاتهیلختهلولیاهتنا۶-۱۷لکشرد

رفصکیتاتساراشفدوشیمفقوتمنایرجهکیهاگتق

تساعافترازادحنیرتالابردهیلخت

ممیسکامهیبعپهیلختردزیقراشف

.تساهدیسردوخهجود/م-

//

|| //

ایلا

================== E ir-f ET
, , , , , , , , , , rرت -Zr -Zr -Zr -Zr -Zr -Zr -Zr - تمسق

.دوشیممتسیسکاکصاهبدودحمییوبدنازیم.تسارقصکیتاتسادقهکیقامز.تعسارفصابریارییجورخراعشفرتکادحردبمییمید

راوسهخرچود،تیعضونیمههباشمتسا(ممیسکام)دوخدحنیرتالابردهیلختراشفودرببهطقننیازارتالاباریلایس

نزخمردلایسحطسزارتنیئاپهیلختهلولیاهتنارگا.دنکیتکرحهکنیانودبدروآیمدراولادپهبارورینرثکادح

.دقهدیمشیازفاارینیدتازیم،یقتمکیتاتسادقه
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کیتاتساداهرادقمرگا.(دینکعوجر۶-۱۸ریوصتهب)دوبدهاوخالابزینیبدنازیمویفنمکیتاتساداهدشابشکم

تکرحیاربتساهدمآتسدبعافترافالتخاهلیسوبهکیایژرنااریزدشابنیزاینپمپهبتسانکممدشابدایزیفنم

هراشانآهبمودلصفردهکنوفیسدرکلمعهباشم)تسایفاکدوشهدافتسایپمپهکنیانودبمتسیسنوردردلایس

تسدزااردوخهدشهریخذعافترایژرنادیآیمنییاپهپتزاراوسهخرچودهکروطنامه،تیعضونیاابهسیاقمرد.(دش

ردراوسهخرچودهکییاجاتتسایشبنجیژرناهبلاقتناولیدبتلاحردهدنیازفاتروصهبیژرنانیاهکاریزدهدیم

۶-۱۷لکشرد.دنوشیمیدنبهتسدیبدودههبهجوتاببلغااهپمپ.دنکیمتکرحرتعیرس،بیشٔهطقننیرتنییاپ

نیاام،رفصیبدردپمپدهابتسارباربهکدشهدربالابدوشیمفقوتمنایرجنآردهکیعافترااتهیلختٔهلولیاهتنا

.(۶-۱۸یلکش)مینکیمیریگهزادناتوفبسحربارعافترافالتخا

دهسپ؛درادندوجوزینیکاکطصاهجیتنردتسارفصیبدنوچدرومنیاردامادنکیمرییغتیبدنازیمهبهتسب،ده

رفصیبدنازیمهکاجنآزا.دوربالابشکمنزخمحطسهبهجوتابدناوتیملایسهکتسایعافترارثکادحپمپنیا

یلیمکتتاحیضوتهمادارد-تساکیتاتسادهابربارب(دوشیمهدیمانزینیلکده)دنکیمدیلوتپمپنیاهکیدهتسا

۶-۱۹یلکشردهکروطنامه.درکدهاوخهئارااردوخراشفرثکادحپمپ،تلاحنیارد.تساهدشرکذهنیمزنیاردهدننک

هکیاهزادناهب(دوشیمهدیمانزینلکدههک)دهوتفایدهاوخشیازفاپمپیبددیایبنییاپهلولیاهتنارگادینیبیم

6-19

بمبکییلکدقهکاربنکممدحنیرتالاب

.تفایدهاوخشهاکتسایبدابقباطم

یاهتناومینکعورشتساعافترادحنیرتالابردهلولیاهتناوتسارفصیبدنآردهکیاهطقنزادیهدبهزاجا؟ارچ

یژرنا،دشابهتشاددوجوزینکاکطصاتسیابیمنایرجندشدوجوماب.دوشزاغآنایرجاتمیروایبرتنییاپارهلول

هتفایشهاکیلکدهو(تساهتفرلیلحتطیحمردهکلیلدنیاهب)تساهدشمکیلکدهنکممدحنیرتالابزایکاکطصا

6-20

ع

نایرجتعرس

کیتاتتسادقهابهلولکاهتتاعافتراایهعسیاقمردیلکدقهتارییغت
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(۶-۲۰یلکش).دهدیمشهاکاریلکدهرتشیبتساهتفایشهاکهکمهکیتاتساداهنامزمه.تسا

نازیمهبهجوتابارلکداهنآیاجهبودینکننیعمدهدلیوحتدناوتیمپمپهکاریلکدهرثکادح،پمپدیرخماگنه

یشکمنزخمردیلایسحطسهبهجوتابامشزایندرومعافترارثکادحهبهتسباوادهنیا.دینکصخشمدوخزایندرومیبد

امشدوشیمهدافتسامودٔهقبطرادمامحناوکییاربامشابمبرگایلاثمناونعهب.تسامهتسسیسدیکاکطصاتفررده9

مهیفاضارادقمکیهبهوالعهبدوبدهاوخامشکیتاتسادهنامههکدیرادزاینحطسنآهبندیسریاربیفاکدههب

یلیخدیهاوخیمدینکضرف.دیرادزایندوشیمداجیاتالاصتاواههلولنوردردهکیکاکطصاتفرردهربهبلغیارب

تمواقماییکاکطصاتفرردهودشدنهاوخزابًالماکمامحبآیاهریشهجیتنرددیئامنبآزاربارمامحناوعبرسد

نایرجرادقمنامهکرادتیاربدینکرپارناو،یشودرسکیزاهدافتساابدیهاوخبرگا.داددنهاوخزورباریمکرایسب

هسیاقمردیرتشیبتمواقموتسارتعفترمشودرسهکلیلدنیاهبتشاددیهاوخزاینرتشیبدهابپمپکیهب(یبد)

دیناوتیمنامشودنراددوجوفلتخمیاهلدموهزادناردژوفیرتناسیاهپمپهناتخبشوخ.دهدیمزوربناویاهریشاب

یپمپدیابًالامتحاودشابامشرظندرومیبدنازیمابقباطمًاقیقددینکیمیرادیرخهکیپمپدههکدیشابهتشادراظتنا

زاهدافتسااباریبدودروآمهارفتساامشزایندرومهچنآهبتبسنیرتشیبیبدودهیاهزادنااتهکدیئامنیرادیرخ

یرتشیبدههبودرهایوهناورپرطقایپمپکیتعرسشیازفاابدیناوتیم:هتکن.دییامنمیظنتبسانمیاهریش

رتالابلکدههبیبایتسدیاربودننکلامعاارتارییغتنیادنناوتیمنیگناخناگدننکفرصمًالمع.دینکادیپیسرتسد

.دننکیرادیرخدیدجپمپکیتسیابیم

.تساکاکطصاهبهتسباویبدنازیم

روطقٔهیلختٔهلولکیابمتسیسکی.دنکیمرییغتهیلختٔهلولرطقوهزادنارییغتابیبدنازیم،ناسکییاهمتسیسرد

هیلختدینکیمهدافتسانزخمکیردروطقٔهیلختهلولکیزاامشیتقولاثمناونعهب.تشاددهاوخییالابیبدنازیم

(۶-۲۱لکش).دریگیمماجناعیرسیلیخ

هچدنادیمنهکیلاحرددنکیممیظنتهلولرطقابارشدوخپمپهنوگچ.تسارتمکزینیبدتسارتکچوکهلولیتقو

6-21

.دنکیمداجیایرتمککاکطصاروطقهلولکی

متسیسردطسوتموهصخشمنایرجخرنکیدیلوتیاربدینکیمبصنامشهکیپمپ؟دشدهاوخبصنیاهلولرطق

.تساهدشیحارطدنتسهنآابقباطمٔهزادناردییاههلولیارادهکییاه
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امشرگا.دنکژاپمپهصخشم(یبد)نایرجخرنردارعیاماتدنکیممهارفپمپیاربارهنیمز،نآتعرسوهناورپٔهزادنا

نایرجنازیموهتفایشیازفاهیلختراشفدیناربکچوکٔهلولکینوردهبارهصخشمنایرجنیمهدینکیعس

.دنکیمداجیایدایزکاکطصاکیرابهلولکی

اتدشکیملوطینامزتدمدییامنهیلختکیرابٔهلولکیابارنزخمکیرگاوحننیمههب.تفایدهاوخشهاک(یبد)

.دوشماجناهیلخت

(۶-۲۲لکش)

هلوللوطهکیتقو.(۶-۲۳لکش)دوشیممکیبدنازیمودوریمالابکاکطصاتسادایزهیلختٔهلوللوطهکیماگنه

.(۶-۲۴لکش)دوشیمرتشیبیبدنازیمودیآیمنیئاپکاکطصا،تساهاتوک

6-23

|مککاکطصا
الابنایرج

اهتمس

EEE
شتالیا-1

-7

.دنکیمدیلوتیمککاکطصاهاتوکهلول

.دنکیمدیلوتیگدایزکاکطصادنلبهلول

Thecomponent)یلکدهیاههفلؤم۲-۲-۶ of total head)

هیلختنیبراشفیلضافتتبسنلکده.تسامتسیسکینوردهبلایسندنارردپمپناوتیریگهزادنایسایقم،یلکده

دههکلیلدنیاهب.تساهیلختراشفندادرارقانبمزارتدیفمانبمناونعهبراشفیلضافتزاهدافتسا.تساپمپشکمو

هب.دوشیمیمتسیسعونرهبوچراهچزالقتسملکدهنیاربانبودزاسیملقتسمپمپشکمردراشفحطسزااریلک

درکلمعیاهینحنممامترداریلکده،یصاخمتسیسعونکیهبلکدهندوبهتسباوریغوندوبلقتسمنیمهلیلد

:تسارارقنیازادشابیدوروکتویجورخکتیارادهکیمومعمتسیسکیٔهطبار.دنهدیمناشنYروحمردپمپ

=AH f1-2+ AH EO1-2+(17-1)+Z2+H2-(Z1+H1)

AHP=AHF +AHEO +AHv +AHTS

AHP=AHF +AHEO +AH v +AHDS+ AH SS

نیارد.دنتسهپمپتعنصردجیارتاحالطصازاهدافتساابموسهلداعمشراگنتوافتمیاههارمودولواتالداعم

.مینکیمنایبتایئزجابارتاحالطصانیازامادکرهتمسق
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TotalStatic)یلککیتاتساداه۳-۲-۶ head) ،(AHTS)

دهٔهوالعهبیجورخعافترانایمیلضافتای.تسایشکمکیتاتسادهوهیلختکیتاتساداهیلضافت،لککیتاتساداه

:تساهدشنایبهکروطنامه.تساراشفلاغ۵ٔهوالعهبیدوروعافترا9یجورخراشف

AH (s=AHDS +AHSS

(H1+وH2 -)Z--وZ=

رد(AHDs)هیلختکیتاتساده.دوشهتفرگرظنرددیابراشفدهتروصرهرداما،درکمیهاوخهدافتسالواشور

نیااب.ددرگیمژاپمپرتالابعافتراهبًالومعملایسکیهکلیلدنیاهب(H2=0هکنیاضرفاب)تساتبثملامرندراوم

(دشابپمپزکرمطخزارتنییاپ،هیلختهلولیاهتناهکیدراومردلاثمیارب)دشابیفنمهکتسانکممتردنهبلاح

.هنایتسازاینپمپایآهکدوشمولعماتدریگرارقیبایزرادرومتسیابیممتسیسلکتروصنیاردهک

زینودشابنآزارتالابایوشکمتمسقردلایسحطسریزپمپزکرمطخهکنیاهبهتسب(AHss)شکمکیتاتساده

.دشابیفنمایتبثمدناوتیم(H1)شکمنزخمردلایسحطسراشفدهرادقمهبهتسب

SuctionStatic)یشکمکیتاتساداه۳-۵-۶ head/ AH ss)

متسیسیدوروهکتساپمپزکرمطخعافترایاهنم،متسیسیدوروردعافتراوراشفدهعومجمشکمکیتاتساداه

.تساشکمنزخملایسحطسردراشفدهH1وتسایشکمنزخمردلایسحطسنامههکتساهدشعقاو۱هطقنرد

.دوبدهاوخH1=0دشابزابرفسمتاهبورنزخمرگا

6-25

A B

1_H

F f oیشکیمتاقاخ (G

|| |

(B)یشکمکیتاتسایشیشکو(A)یرتاناکمکیتاتعساناقه

ودرادرارقتبثمراشفتحتپمپشکمAریوصتردتساهدشهدادناشن۶-۲۵ریوصتردژاپمپیمومعیاهنامدیچ

.تساBهطقنردیفنمیبسنراشفتحتًالامتحاBریوصترد

:زاتساترابع(BوAریوصت)درومودرهردیشکمکیتاتساداه

AHSS=Z1+H1-ZS
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شکمدهروظنم)شکمدهنیا.دشکبالابیشکمشخبهبارلایستسیابیمپمپهکدهدیمناشناریتیعضو۳۱B(لکش

6-26

ژاپمیامتسیسکیردفلتخمکاقهدقهنیبهطبار

ابًالومعمBریوصترددهروظنم)دهنیا.دوشیمفیصوت(SuctionLift)شکمندیشکالابناونعهب(تساBریوصترد

راشفابایH1=0هکیضرفنیااب)تسایفنمZs-12یضایرٔهراوهلمجٔهجیتنهکاریزتسایفنمیرفسمتاراشفهبهجوت

Netpositive)یشکمتمسقردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ۵-۲-۶ Suction head availed) (N.P.S.H.A)

هدافتساN.P.S.H.Aزاراصتخاتیاعرلیلدهبسپنیازا)پمپشکمتمسقردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ

کینیا.تسایلایسراخبراشفدهزارتمکهکتساپمپشکمجنلفرددهاینزودحاورهردیژرنایلک(درکمیهاوخ

کیلوردیهوتیتسنا.تساهتفایراشتناکیلوردیهوتیتسنادرادناتسایاهباتکطسوتهکتساهدشهتفریذپفیرعت

.دزادرپیمهدحتمتالایاردپمپتعنصیلکردجیاریاهدرادناتسازاهدافتساجیورتومیظنتهبهکتساینامزاس

هبکاکطصاطسوتشکمزالبقیژرنازایرادقماریزدرادپمپشکمجنلفردیلعفداههبهراشا،یصلاخحالطصا

.تساهتفرلیلحت

رددهرگا.تسازایندروم،لایسنویساتیواکزایریگولجیاربنآرادقماریز؟میرادزاینN.P.S.H.Aهبساحمهبارچ

هبپمپناگدنزاس،نیاربهوالع.دشدهاوخیریگولجنویساتیواکزادشابلایسراخبراشفدهزارتالابشکمشخب

هکدنرادزاین(N.P.S.H)شکمتمسقردتبثمدهیصلاخزایلقادحرادقمهبپمپبسانمدرکلمعنیمضتروظنم

نامهRیراصتخافرحزاناشروظنمهکدنمانیم(N.P.S.H.R)شکمتمسقردزایندروموتینامدهیصلاخارنآ

Tequiredنییعتیارب.تسایرورضوزایندرومیانعمهبیسیلگناN.P.S.H.A،راشفداهادتباHSهطقنردارS

هدشهادرارقشکمنزخمردلایسحطسوپمپشکمیدوروعطاقتردلرتنکمجحکی.مینکیمهبساحم

:دیآیمتسدهبریزٔهلداعمٔهلیسوبSهطقنردراشفده.(۶-۲۷لکش)تسا

HS(ft of Fluid)=-( A HFISAHEols( لاتیگ + (Z1 - Zs + H1)
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Hg

Saطققردراعشافدقههیعساحمکاریالرتنکمتجحزاهدافتسا

یژرناو(یشبنج)تعرسیژرنا،(لیسناتپ)عافترایژرناعمجلصاح،متسیسهطقنرهیاربEدهایهصخشمیژرنا

:دیآیمتسدبهطبارنیاابE.تسایراشف

E=Hکش+2
2g

پمپشکمشخبروحمطخردهکعجرمحطسساسارب(Sهطقن)پمپیشکمرددوجومN.P.S.H،یقفاوتتروصهب

یژرناحطسمینکهدافتسایرگیدعجرمزاهکیتروصردهکتسانیارمانیاتلع.(Z=0)ددرگیمنییعتهتفرگرارق

تساهابتشاحوضوهبرمانیاوتفایدهاوخشهاکایوشیازفا

u:===
ES=HS-تث--

2g

هفاضانآهبار(Hر)یرتمورابدهدیابمینکلیدبتلایسقلطمتوفهبلایستوفزاارهدشهئاراEsدههکنیایارب

:مینک

- 172

E S(f t of fluid absol.) = HS + + HE

Hرادقمندرکنیزگیاجاب sدیآیمتسدهبریزٔهطبارالابهلداعمهب:

2

E S(f t offluid absol) = -(AHE- S + AHgo- S) + یپ -- (Z1 - ZS + H1) + HB

(Boilingliquids)ناشوجتاعیام۳-۶

تباثامدهکیتروصردتالایسنینچمه؛دنیآیمشوجهبیفلتخمیاهامدرددشابتباثراشفهکیتروصردتالایس

زایندرومیامد.(راشفوامد:دنرادشقنتالایسندمآشوجردریغتمود)دنیآیمشوجهبیفلتخمیاهراشفرددشاب

راشفردتیاهنرافهجرد۲۱۲یامدردبآلاثمیارب.دنکیمرییغتفارطاطیحمراشفهبهجوتابلایسکیریخبتیارب

راشفنامههکpsia۱۱لداعمیراشفردبآندناشوجیارباما.دشوجیم(ایردحطسردراشف)psia۱۴.۷یطیحم

ابرباربعافترانیا)تسازاینتیاهنرافٔهجرد۱۸۹لداعمییامدهبتساایردحطسیالابیتوف۸۵۰۰عافتراردیرفسمتا

.(تسایتیسوکیزکمعافترا

-یمایآتساایردحطسهبکیدزنشعافتراهکتسایرهشزارتمکیتیسوکیزکمرد،بآشوجٔهطقنیامدهکاجنآزا

ردتساروطنیمههلب؟تسامزالیرتشیبنامزتدمیتیسوکیزکمردزینغرممختکیندشهتخپیاربتفگناوت

تسامزالترارحلاقتنایناسکیرادقماریز؟ارچ.تسامزالغرممختکینتخپیاربیرتشیبنامزتدمیتیسوکیزکم

دیایبشوجیرتمکیامدردبآهکیتروصردودبایتسدیبسانمیراگزاسهببآیامدزارظنفرصابغرممختات

ٔهجرد۲۱۲یامدردبآقطانمرتشیبرد.دیشکدهاوخلوطرتشیبغرممختنتخپیاربمزالترارحرادقملاقتنا
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نتخپیتیسوکیزکمرددینادبهکتسابلاجلاحنیاابدیآیمشوجهبتسادارگیتناسٔهجرد۱۰۰ابرباربهکتیاهنراف

.دشکیملوطقطانمریاسزارتشیبهقیقدکیغرممختکی

راشفهکینامز.تساهارمهینیعمیامدابهشیمهودوشیمهتفگراخبراشفدیآیمشوجهبنآردعیامهکیراشفهب

نیزنب،کیلیتملکلا،نوتسالثم)تاعیامزایرایسب.دباییمشهاکزیننآشوجٔهطقندباییمشهاکعیامطیحمرد

هبتسانکمممتسیسکینوردردراشفهکاجنآزا.دنرادیرتمکراخبراشفبآابهسیاقمردناسکییامدرد(...و

یارب.میشابهتشادرظنردنویساتیاواکزایریگولجروظنمهبارلایسراخبراشفهکتسایرورضدشابریغتمتدش

هکدنتسهیلوادجًالومعم)تساسرتسدردیناسآهبامدابهسیاقمردراخبراشفهبطوبرمتاعالطاتالایسزایرایسب

(تساهدشهتشونطوبرمراخبراشفابهارمهتاعیامیامدنآرد

&VaporpreSSure)نویساتیاواکوراخبراشف۴-۶ Cavitation)

ریخبتیاربتسانکممامدولایسعونهبهتسبوتساپمپشکمجنلفردراشفزارتمک،هناورپیمشچکیدزنراشف

6-28

ترارحهجردایهاهسیاقمردراخبراشف

دهاوخشهاکپمپتیفرظودشدنهاوخپمپدراوودرهیلایسوراخبدتفایمقافتانیاهکینامز.دشابیفاکلایس

هطقننیارد(دینکهاگن۶-۲۸لکشهب)تسااههرپینیئاپحطسرد،هناورپیمشچکیدزنردهطقننیرتراشفمک.تفای

هناورپهرپعورشهطقنزااتیلایساریزدنتسهکچوکهدشلیکشتیاهبابح.دنوشلیکشتدنناوتیماهبابحهکتسا

زلفزایکچوکهعطقدوشیمببساهبابحعیرسیزاسهدرشفنیا.دوشیمهدرشفتعرسهب،دوشلقتنمنآکونهب

وادصورسداجیاثعابودنوشیمیشالتمهرپکونکیدزنردالابراشفردًاعیرساهبابحنیا.دوشادجهناورپحطسزا

ابیزیامتمًالماکیادصهارمهودوشیمهدیماننویساتیواک،راخبیاهبابحعیرسندشیشالتم.دنوشیمشاعترا

ردوتبثمدهیصلاخهکدوشیحارطیاهنوگهبدیابمتسیس.دوشیمداجیانامیسرسکیمطسوتهکتساییادص

.دشابیفاکیداعیراکطیارشردنویساتیواکزایریگولجیاربشکمتمسقردیسرتسد

لایسراخبراشفداهزارتالابتسیابیمپمپیدورورددهدوشنریخبتودنامبیقابعیامتلاحردیلایسهکنیایارب

E S>Hva

-یملصاحراخبراشفدهو(Es)پمپشکمدهلضافتزا(N.P.S.H.A).تسالایسراخبراشفده،Haاجنیاردهک

:دوش

N.P. S. H. avai. =ES-Ha

:دیآیمتسدبهطبارنیاهلداعمنیاردالبقهلداعمزاEsرادقمندرکنیزگیاجاب

.دنتسهلایستوفسایقمردHaوHBهلداعمنیاردهک
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- ارجم
ES=HS میت

2g

لایسقلطمتوفهبلیدبت.دنوشیمهئارا(psia)قلطمعبرمچنیارهرددنوپساسارباوهراشفوراخبراشفًابلاغ

(P(Psiaیئ(H(ftof Fluid

:میسریم(۶-۱۵)ٔهلداعمهب(۶-۱۰)ٔهلداعمردالابٔهطبارندرکنیزگیاجاب

N.P.S.Hawai (ft of Fluid absol.)=-(AHpl - S + AHEOl-s) -- )Z- Zچ -- H ) + Hg - Hva-- یپ: (Ps (Psia) - Pva(psia))

N.P.S.Hتسالایسیلاگچزالقتسم،ده.تسادهیضایرنایبهکتسالایسقلطمتوفدحاوردتالداعمنیارد.

بآقلطمتوفردهشیمهN.P.S.Hرادقمدننکیمهدافتساتستدروملایسناونعهببآزاپمپناگدنزاسهکاجنآزا

.دوشیمهئارا

N.P.S .H .avail .> N.P.S.H .req .

رادقمنیا.تساشکمشخبردراشفدهیلقادحدنمزاین،نویساتیواکزایریگولجوحیحصدرکلمعروظنمهبپمپ

ٔهناورپرطقابیصخشمابمبلدمکییاربارنآابمبناگدنزاسهکدوشیمحرطمN.P.S.H.Rناونعهبیلقادح

N.PSHیگیاقعغالومیویعمسقهزادنا

تشادهجوتدیابپمپناگدنزاسیلصاتامازلانیماتروظنمهب.دنهدیمهئارایصخشمنایرجخرنوتعرسردیصخشم

.دهدیمناشنارهدشحرطمیضایرتارابعنیدامنویبسنریداقم۶-۲۹لکشهک

۵-۶N.P.S.Hزایندروم(RequirementN.P.S.H)

N.P.SHدوشیمنیمأتامیارب،بآقلطمتوفبسحرب،پمپشکمجنلفردزایندرومدهنازیمقیرطزازایندروم.

.داددهاوخخرنویساتیاواکودرکدهاوختفاپمپدهوتیفرظدشابنیفاکنازیمنیاهکیتقو
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رلصاحتفع

هرکچوکهحفصردکاکطصانییاپراشفهقطنم

دقتعسقعیاهریسمدادتماردهکیطاقق

(Durcoتکرشعیاقم)بمبلخادردراعشفرییغت

هطقنزاارلایستارذریسمدیهدهزاجا.تساریغتمهیلختجنلفویشکمجنلفنیبراشفهکدهدیمناشن۶-۳۰یلکش

AاتE-یمکیکاکطصاتفررده.دنکیمرییغتراشفارچواجکمینیبباتمینکلابندهدشهدادناشن۶-۳۱لکشردهک

هبلایسیاهجرد۹۰شخرچابیکاکطصاتفرردهویگتفشآسپس.دتفایمقافتاپمپشکمگنیپیاپهاتوکٔهعطقرد

ریسمردعنامکیناونعهباههرپرگتیادهیاههبل.دوشیمهارمهیعاعشنایرجهبیقفانایرجزاتیعضورییغتماگنه

ماگنههبدشابهتشاددوروزاشیپلایسهکینارودعونره.دهدیمخریدوروتفا،هرپٔهبلرهردوهدرکلمعلایس

زالبق،تافلتنیاهمه.دروآیمرابهبیرتشیبیگتفشآهجیتنردوهدشلایسیدوروهیوازرییغتثعابهناورپهبدورو

طخردهکییاهتفأهوالعهباهتفانیاعومجم.دهدیمخردریگرارقهناورپهرپریثأتتحتتبثمروطهبعیامهکنیا

هکروطنامهراخبراشف)دنتسهیفاکدسربراخبراشفهبیلایسهکیدحاتلایسراشفشهاکیاربدتفایمقافتایشکم

هجیتنرد.دوشبانتجاتسیابیمیتیعضونینچزا.(دشدهاوخریخبتلایسنآردهکتسایراشفٔهطقندشهتفگ

-یمشیازفاهبعورشراشف،دنشابنآندنارلاحردتشپزااههرپهکدریگرارقیتیعضوردهناورپردلایسهکنیمه

6-31

یعاللخباطی

(جنعسنایرج)رتoولف

تاقاههریت

.دسریمهیلختشخبردراشفدهیلماکدحهبتیاهنردودنک

HOW؟دننکیگهزادناارزایندرومN.P.S.Hبمپناگدنزاسهنوگچ۱-۵-۶ pumpmanufactures can) یمیریگهزادناارزایندرومپمپناگدنزاسهنوکاچ

measure N.P.S.HI)
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یریگهزادناهدشهدادناشن۶-۳۱لکشردهکهچنآابهباشمتستدحاوکیردارزایندرومN.P.S.Hپمپناگدنزاس

6-32

عالالتخایعفدایحتسمنایرج

pg

2p3

ماج

یلکیشیامرگهب

یتایلمعهطقنردزایندرومNPSHAنییعتیاربیلکدقتفایریگهزادنا

روظنمهب.تساهدشیریگهزادناهدشفرصمیورینولکده،نایرجنآردهکدنکیملمعهتسبهقلحکیردمتسیس

ندمآنییاپثعابهکدوشیمهدافتساشکمنزخمردراشفندرکرتمکیاربءالخپمپکیزا،نیئاپN.P.S.Hنیمات

شیپزاهکلکدهیدصردهستفاهکدوشیمهدروآنییاپییاجاتشکمنزخمردراشف.دشدهاوخپمپشکمردده

دوشیمیریگزادناN.P.S.Hدتفایبقافتانیاهکیماگنه.(دینکهاگن۶-۳۲لکشهب)دتفایبقافتاتساهدشهبساحم

دنریگیمرارقهدافتسادرومزینیترارحیاهلیوک.ددرگیمتبثیتایلمعٔهطقننآیاربزایندرومN.P.S.Hناونعهبو

.دنهدیشهاکرتشیبارN.P.S.Hزاینتروصردوهدشراخبراشفیشیازفابجومبآیامدیشیازفاابات

(N.P.S.H.Amanual)یسرتسدردN.P.S.Hدرومردییاهیلمعلاروتسد۳-۸-۶

لکدهتفاهکاجنآزا.تسازایندرومN.P.S.Hنازیممیظنترایعم،لکدهیدصردهستفادشهتفگهکهنوگنامه

هکتسانیاهیصوت.تسانازیمنیازارتالابیسرتسدردN.P.S.Hهکدوشنئمطمدیابربراکتسادرکلمعتفاثعاب

مهمیاههفلوم۶-۳۳لکش.دشابزایندرومN.P.S.Hزارتالاب۱۵٪ایبآقلطمتوف۵دیابناتتینمأهیشاح

N.P.SHنازیمرداهنآریثأتیگنوگچوسرتسدردN.P.S.Hدهدیمهئاراارسرتسدرد:

0=NPSHA>NIPSHR hg=hv NPSHAح

درادیگتسبریزدراومهبN.P.S.Hیدوجوم

N.P.S.H.Aیورربتاریثأت

شکمتمسقردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخهبساحم

دهدیمحیجرتکلام.مینکپمپلادوگکیزا(ییاکیرمآیاکیبسحرب)۵مهگiPMرباربیتعرساباربآمیهاوخیم

اریسرتسدردN.P.S.Hرادقم.دنکهدافتساگنیمیارپفلسعونزایژوفیرتناسپمپکیزاروانشپمپکییاجهبهک
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N.P.S.Havail(ft of Fluid abs,)=-(AH f1 - S + AHEOl - S) +Z1 - Zs + شن ×(PB(Psia) - Pva(psia))

AHEo1-sسپ؛درادراشفدهتفاتوف۵،نانیمطاریش =5ft.شکمطخیکاکطصاتفرردهیلک(AHF1-s)ابربارب

pابرباربیرتمورابراشف.تسالایستوف۰/۵۴ a =۰/۲۵ psiaردبآراخبراشفو.تسا"f۶۰ابرباربPE =۱۴/۷ psia

Zعافترا.تسا 1- Zs۱۴ابرباربتسانزخمحطسوپمپروحمطخنیبٔهلصافهکft-تسا.

N .P.S .H .avail(ft Fluid abs.)=-(0.545)- 14+ t/ش×)0.25-14.7(=13.8

N.P.S.Hاببسانمپمپکیندرکادیپردیلکشمچیه.تسالایسقلطمتوف۱۴ابرباربدوجومN.P.S.Hرد

.دوبدهاوخنلایسقلطمتوف۱۴لداعم،یسرتسد

Criticalpoint)پمپدرکلمعینارحبٔهطقن۶-۶ Ofthe pump)

6-34 6-35

3

ه

تافو

{ یدنتتفه

لaتازیم:تدرکلمع

ارilایدنتتفه
ییابیقر--دیکال

e۵معم

IEEEهمخ

نامدنار

N.PSHAونایرجگیورهیبوعسمریتات

ربراکهکدنرادراظتناپمپناگدنزاس.تساهدشحرطمNPSHفالتخادحناونعهبNPSHAوNPSHRنایمیلضافت

NPSHرادقمزاهکدنیببکرادتاریسرتسدردNPSHدیاش.دشابرتالابتساهدادهئاراهدننکدیلوتهکیزایندروم

فالتخادحرتم۱ایتوف۳هکتسانیاهنیمزنیاردیناگمهقفاوت؟تساینتفریذپفالتخانازیمهچهکدینکلاوس

یتایلمعهدودحموماود،نآشیازفاوتساینیمختویتشگنارسباسحکیعقاوردرادقمنیا.دسریمرظنهبیفاک

دوبدهاوخزایندراذگیمریثأتلککیمانیددهربهکنویساتیاواکلماکفذحروظنمهب.دهدیماقتراارپمپلوبقلباق

درومNPSHربارب۵ات۲،پمپنامدنارهطقننیرتهبندرکظاحلویتایلمعنایرجهبهتسب-یسرتسدردNPSHهک

(۶-۳۶و۶-۳۵و۶-۳۴یاهلکش).دشابزاین

118



6-36

--

:3

----ح

-

rrr

- rrr

Flow

EFrrrrforror

ImmerSiOnpump)پمپیشکمیلخادمیروهطوغ۷-۶ Suction inlet)

شکمنزخمردلایسحطسرداهبادرگلیکشتزااتدشابهدشروهطوغلایسردیفاکٔهزادناهبدیابپمپشکمیلخادم

(۶-۳۷لکش).دنوشلیکشتدنناوتیمیتوافتمیاهمرفولاکشارداهبادرگنیا.دیامنیریگولج

.دوشدراوپمپشکمهباوهدوشیمثعابشکمنزخمردلایسحطسوپمپشکمیلخادمنیببادرگیریگلکش

6-37

یبادرگعونحطسیرتدخرچبادرگعونحطاساسهندب

۱۶-چا-یسایسم

میسطسوگنرهتسهقبادرگیتشک

3 یشکهکارجمکاربهلاقتکارب

ییاناوتیعسرسارسردندوبروانعش

اوقیششک

اراوقکاقیبابحیبادرگیویاوقهتسسق

دنکیمیشکمارحoکاربکاریرماک

یشنکیمکارجام

. دازآحطسکاقبادرگ

(کیلوردیهوتیتسناطسوتهدشهئارا)یبادرگلاکشا

وبابیکرت

نیبیبسانتوهطبار.دوشیریگولجاهبادرگنیالیکشتزادیابهجیتنرد.دهدیمشهاکارپمپتیفرظپمپرداوه

تخاونکیلیلدهبیهاگییاجباجیاهپمپرد.دراددوجوشکمنزخمردلخدم(S)یروهطوغرادقمویریگبآتعرس

دناوتیملخدم،یحارطرظنزا.دنیوگیمجوقٔهبرضنادبهکدوشیمداجیایتابرض،یجورخٔهلولردنایرجندوبن

زایریگولجیاربلاکشانیأهمهتساهدشهدادناشن۶-۳۸رداهنآزایدادعت.دشابهتشادیفلتخمیسدنهلاکشا

.دنتسهیروهطوغیلقادحنازیمدنمزاین،اهبادرگلیکشت
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3یلاثم4یلاثم

کیلوردیقهوتیتسناطسوتهدشهئارافلتخمکاقهیلخادمکاقهحرطزاییاقههقومن

:درکهبساحمهطبارنیاقیرطزاناوتیمارهدشهئارا۶-۳۹لکشردهکیلخادمیروهطوغرادقم

)T) : q(USg pm-۱هم:

S(in)=D(in) +0.574× -T CETTE

ار

6-39

250

2OO

BelIDfor7 Ofts

BelIDforEEfts

Recornmender

150

1OO

BelIDfor 40fts

50

O 50000 100000 150000 200000 250000 300000

C=Flow.gpm

100

BelIDfor30fts

Belptorوonsرس

60 N

BelIDfor55ft/s

Recommended

4

BellDfor20fts

2ooodooogooo 8000 loopo12ooo 14oooleooogooozoooo

OFlow gpm

فلتخمکاهتعرسویبدرباربردکروهطوعتامازلالقادح

(کیلوردیقهوتیتسناطسوتهدشهیارا)شکمهلوللخدمرد
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(AHDs)هیلختکیتاتساده۸-۶

دهرادقم.تساپمپروحمطخعافترایاهنم،متسیسیجورخردراشفدهوعافتراعمجلصاحهیلختکیتاتساده

ردهیلختهلولیاهتناهکیتروصرد.دراد(۲هطقن)متسیسیجورخردراشفدهوعافتراهبیگتسبهیلختکیتاتسا

یقمع

(دینکعوجر۶-۴۰یلکشهب)تساهیلختنزخمردیلایسحطسنامهمتسیسیجورخ،دشابهتفرورف

یلکشهب)تساهیلختهلولیاهتنانامه،متسیسیجورخدشابهتفرنورفقمعردهیلختهلولیاهتناهکیتروصرد

.(دینکعوجر۶-۴۰

H2،0دشابزابرفسمتاهبورنزخمهکیتروصردتساهیلختنزخمردلایسحطسردراشفده=H2مامترد.دوبدهاوخ

:دیآیمتسدهبتروصنیدبهیلختکیتاتسادهاهتلاح

6-40

تعساهتفرورفیقمعردهلولکاهتناهکیتلاحردهیلختکیتاتسادقه

.تسازابهیلختهلولکاهتناهکیتلاحرباربرد

AHDS=(Z2+H2-ZS)

.دنباییمنایاپیشکمنزخمردیلایسحطسزارتنییاپیاهطقنردودنوشیمهیلختنزخمدراوالابتمسزااههلولابلاغ

.تسا۲ٔهطقننامهمتسیسیجورخ،دنسرب۲هطقنهبدیابتیاهنردلایستارذهکاجنآزا

Calculate)یشکمکیتاتسادهوهیلختکیتاتسادههبساحمیاهیلاثم۱-۸-۶ The Static Discharge Head

(And The Static Siction Head

ودوشیممکارتمراخبنیا.دنکیمهدافتساذغاکندرککشخدنیآرفردراخبیدایزرادقمزایزاسذغاکنیشامکی

تحتکناتشلفنیا.دوشیمژاپمپکناتشلفهبناعیمزالصاحعیامسپستفایزابعالخطیارشتحتییاهنهلحرمرد

یروآعمجنآیلصافدهودنکیمتفایردتنلپطاقنرگیدزاارناعیمزالصاحعیاموتسایاهدشلرتنکراشف

6-41

اهرلیوبتمسهب

راشفتحتهیلختنزخمونییاپراشفاییشکمنزخمزاهکهنومن



.تسارلیوبهباهنآندنادرگزابوفلتخمعبانمزاناعیمزالصاحتاعیام

P1=-10 in of Hg and p2=2psigرگا:

؟دینکنییعتارهیلختکیتاتساداهویشکمکیتاتساده

AH SS=Z۱+H2-ZS

:دوشیملیدبتPSiaهبP1راشف

psia)=14.7-(pi (in Hg)×0.4918)=9.8psia)اP

.(SG=۱)تساکیدزنرایسب۱ددعهبDSia۹/۸ابرظانتمترارحهجردردناعیمزالصاحعیامیصوصخمنزو

:لایسیبسنتوفهبDSiaلیدبتیارب

11.3ft of fluid=اهتشاقنتاههتشون

:مینکیمنیزگیاجورهبورهلداعمردارقوفریداقم

AHSS=(102-11 -96)=-5.3FT OFFluid

.تسا-۵/۳ابرباربیشکمکیتاتساداهیسپ

H

CalculateThe)هیلختکیتاتساداههبساحم۲-۸-۶ StatiCDiSCharge Head)

AHDS=Z2+H2-ZS

:مینکیممیسقتلایستوفهبارP2راشف

P2x2.31 2X2.31

H2= چتت+====4.6 ft of fluid

:مینکیمنیزگیاج(۶-۲۳)هلداعمردارقوفریداقم

AHDS =(108-4.6-96)=16.6 feet offluid

.تسالایستوف۱۶/۶ابرباربهیلختکیتاتساداهیسپ

Thedifferencevelocity)تعرسدهیلضافت۹-۶ head) (AHy)

یدوروویجورخنیبیشبنجیژرنارییغتابرظانتمهکتساهدشنایبلایستوفسایقمردهکتعرسدهلضافت

AHDS =(108-4.6-96)=16.6 feet offluid

ابربارب۱هطقندشابهدشلصتمنزخمکیهبشکمطخهکیدراومرد.تساهدشفیرعت۷/2gتروصهبتعرسده

هبتکرحلاحردیمارآهبلایسحطستلاحنیارد.(دینکهاگن۶-۴۲لکشهب)تساشکمنزخمردلایسحطس

1/2gهب0:هکدوشیمهجیتنتسامکرایسبVرادقمهکاجنآزاوتسانییاپتمس
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نیاشحضاولیلد.ددرگظاحلتسیابیمهطقننیاتعرسدشابهدشلصتمیرگیدطخهبًالمع۱ٔهطقنهکیتروصرد

6-42

یلومعممتسیسکییجورخوکدوروکاقهتعرس

؛دهدیمنلیکشتاریلکداهرادقمزایاهدمعشخًبالومعم،تعرسده.دراذگبریثأت۲یجورخٔهطقنرددناوتیمهکتسا

یحارطیجورخهطقنردییاهلزاناباهمتسیسیخرباما.تساتعرسدههبقلعتمدهلکزالایستوف۲ای۱ًامومع

یجورخ،اهمتسیسنیازابوخرایسبلاثمکی.دننکداجیاییالابتعرسودنهدبباتشلایسهباتدنوشیم

نوریبهبراشفابیسکابداهکیرابوگنتٔهناهدزاهکیربیفباغود.تسایزاسذغاکنیشامرد(head-bOX)ربیف

هقیقدردتوف۴۰۰۰هبنآتعرسدراومیخربردودرادیزاسذغاکنیشامیراکتعرسلداعمیتعرسدوشیمهتخیر

.تساپمپلکداهفصنلداعمتعرسدهدراومهنوگنیارد.دسریمزین(تعاسردلیام۴۵)

(AHEo)تازیهجتراشفدهیلضافت۱-۹-۶

-یملیمحتتازیهجتطسوتهکیکاکطصالیلدهبراشفدهتفرردهزاتساترابعتازیهجتزایشانراشفیداهفالتخا

-یمنظاحلتازیهجتناونعهبتالاصتاواههلولوهلوزیایاهریش.(اهنیاریاظنورتلیف،لرتنکریشلاثمیارب)ددرگ

-هیهتطسوتهدشکرادتیاهرادومنولوادجقیرطزاالومعم،نایرجخرنرباربردتازیهجتراشفداهتفررده.دندرگ

.دوشیملصاحتازیهجتٔهدننک

کیرهلوطردراشفدهتفاعمجلصاحزامتسیسکییجورخویدورونیب،تازیهجتلکزایشانراشفداهفالتخا

:دیآیمتسدهبتازیهجتزا

AH EO1-2= AH EOI+AH EO2 - -------

ResistanceSystem)یبدتامازلاومتسیستمواقم۶-۱۰ &discharge requirements)

ربهوالعدوشهدیشکمتسیسٔهلصاحیاهینحنمودنوشصخشمتسیابیم،متسیسردنایرجٔهوقلابیاهریسمهمه

.دوشصخشمدیابزینتشاددهاوخریسمرههکینامزتدمیبسنلوطنیا

ینحنمهکیتروصرد؟دباییمشیازفایباتشهچابمتسیستمواقم،یبدنازیمشیازفانیحردهکتشادهجوتدیاب

یتحودوشیرثکادحرادقمهبیبدنازیمندیسرعنامتسانکممدشابشیازفالاحردیدایزتعرسابمتسیس

لرتنکریشهزادنارداهنتهنهلئسمنیا.دوبدهاوخیلومعمیبدنازیمزارتشیبمتسیسینحنمتاقوایهاگًالامتحا

(۶-۴۳لکش).تسارثؤمزینپمپٔهزادناردهکلبدراذگیمریثأت
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نیا.دوشزاینیلومعمٔهزادنازارتگرزبیلرتنکریشهبتسانکمم،یمساویلقادحیبدردیضرفدهشهاکناربجیارب

.دشابوگباوجزینیرثکادحیبدنازیمرد،یلقادحویمسایاهخرنرددهتفاناربجربهوالعتسیابیملرتنکریش

6-43

Flow

لرتنکریشهزادناربمتسیستمواقمریثات

(ControlValveS)یلرتنکیاهریش۱۱-۶

راشف،نآندوبزابنازیم،ریشعوننتشادرظنرداب.درادرادمردلرتنکریشکیلقادح،یلومعمژاپمپمتسیسکی

.درکهبساحمریشٔهدننکدیلوتیتاعالطالوادجزاهدافتساابارراشفدهتفاناوتیمیبدنازیمویتشگربنایرج

نوردردلایستکرحیاربیفاکیژرناهکمیوشنئمطماتددرگیمهفاضاپمپلکداههبراشفدهتفانیاسپس

یضرف،لرتنکریشراشفدهتفأهبساحمٔهداسهارکییحارطٔهلحرملوطرد.دراددوجوهدشیحارطیبدردومتسیس

تروصنآردتسالایستوف۱۰ابرباربریشلوطردراشفدهتفامینکضرفرگا.تسانآندرکتباثایونتفرگ

لایستوف۱۰ابرباربیدصرد۹۰ندوبزابماگنهردنآراشفدهتفاهکمینکباختنااریریشهکدشدهاوخنکمم

ندرکمولعمیاربزایندرومیاهرتماراپزایکی،راشفدهتفایاربتوف۱۰ابرباربAPزاهدافتساابرگیدترابعهب.دشاب

کیراشفدهتفاتوف۱۰.مینکدودحمارریشٔهزادنانییعتراکدحزاشیبهکنیانودبمیرادیمهگنتباثارریشٔهزادنا

یریشباختناثعابرایعمنیاًالومعم.دندرگیمیحارطلرتنکیاهریشهارمههبهکتساییاهمتسیسردجیاررادقم

.تساهلولطخزارتکچوکزیاسکیهکدوشیم

هبامدراومنیارد.تسازاینرتیلمعیدرکیورهبدنتسهیلرتنکریشهبزهجمهکیراکلاحردیاهمتسیسیارب

اببسانتردلرتنکریشبیرض.تشادمیهاوخزایندهدیمهئاراارلرتنکریشبیرضاهنآردهدننکدیلوتهکیلوادج

هبمتسیسهکیتیعضوردارریشندوبزابرادقم.تسا(یضرفریشندوبزابرادقمندرکظاحلاب)یبدنازیموراشفتفا

بیرضرادقمدیناوتیمامش،هدنزاسگولاتاکوتاعالطانیازاهدافتسااب.دینکهبساحمتساراکلاحردیداعتروص

ردارهدمآتسدهبرادقم.دینکلیدبتراشفدهتفاهبودینکهبساحمارراشفتفاسپس.دیروآتسدبارلرتنکریش

.دینکلامعایلکداهٔهبساحم

:ددرگیمنییعتقیرطنیازالرتنکریشبیرض

CV(:) = q(USgpm)

psi1/2 Ap( pSi)

SG
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نازیمابیضرفریشلدمکییاربریشلوطردراشفتفاونایرجخرنتسارتمسزابیترتهبApوqنآردهک

.دشابیمیضرفندوبزاب

(Equipment)تازیهجت۱-۱۱-۶

دنرادیصخشمراشفتفا،یصاخیبدکیرداهنیاریاظنولزان،رتلیفلثمتساهتفرگرارقطخردهکیتازیهجتهنوگره

یصاخعاونا،تاقوازایضعب.تسادوجومامنهاریاههچرتفدردایوددرگیمصخشمتازیهجتٔهدننکهیهتقیرطزاهک

نییعتدنمزاینام،تیعضونیاابقابطنایارب.دننکلمعیتسردهباتدنرادزاینینیعمنایرجفالخراشفهبتازیهجتزا

زارتمکنایرجفالخراشفهکدشابنیاهبساحمٔهجیتنهکیتروصرد.میتسهتازیهجتیریگرارقلحمردراشفنازیم

شیازفا(یتسدنییاپ)نایرجقفاومتمسردیتسدریشکینتسبابیتسدتروصهبراشفدیاب،تسازایندرومنازیم

هکتسانیارگیدٔهنیزگ.دبایشیازفا،هدشهفاضاراشفدهنیاابنتفایقباطتروظنمهبیلکدهدیابسپس.دنکادیپ

.تسارتالابطخراشفاجنآردهکاریزمینکرتکیدزنپمپهبارتازیهجت

درومرادقمزارتشیب،تازیهجتزادعبهلصافالب(یتسدالاب)نایرجفالخراشفهک:دشابنیاهبساحمٔهجیتنهکیتروصرد

دهسپس.دوشهدروآنیئاپ،تازیهجتنایرجفالختمسردیتسدریشکینتسبابیتسدتروصهبدیابتسازاین

ٔهیلختتمسهبتازیهجتندرکرتکیدزنرگیدهار.دباییمشهاک،هدشهفاضاراشفدهنیاابنتفایقباطتروظنمهبیلک

.تسارتنییاپطخراشفاجنآردًالومعمهکاریزتسامتسیس

(Dischargepump)پمپیبد۲-۱۱-۶

هبدمآدهاوخیپردهکارهچنآامدراددوجوپمپیبدتامازلاعوضومردیددعتمتالاقموتارظنهکنیادوجواب

:مینکیمداهنشیپارجالباقویلمعدرکیورکیناونع

.درکدهاوخلمعیلومعمروطهبپمپنآردهکتسایبد،طسوتمیبد-

.تساصخشمیتایلمعٔهطقنردهدشنیمضتیبد،یمسااییرثکادحیبد-

ٔهزابکیلوطردمتسیستامازلاهچرگا.دشابنآرضاحلاحرد،متسیسنایرجرثکادحٔهدنهدناشندیابیمسایبد-

.دهدیمرارقرظندمزینارزاردینامز

دوشزیهرپهناطاتحمرایسبدرکیورزاهکدینکتقدتسیابیمدیتسهیبدیحارطویریگمیمصتلاحردهکینامز-

هچنآزارتگرزبیپمپهکتشاددهاوخلابندهباردمایپنیا،ندرکیراکهظفاحم،نایرجتامازلازارتشیبرایسبهکاریز

.دورراکهبتسازایندروم

یبدابهیوناثمتسیسکیهبهکتسانکممودشابیمسایبدتامازلاابداضتردتسانکممیلقادحیبدتامازلا-

.دوشزاینیلقادح

-N.P.S.Hدشابسرتسدردتساهدشنیعمپمپکییاربهکیتایلمعیاهتیعضومامتیاربدیابیفاک.

درکدهاوخراک(یرثکادح)یمساولامرن،یلقادحیبدردپمپهکینامزدصردنییعتدشهراشاًالبقهکروطنامه-

دننکیمراکرتنییاپیبدیاهخرنردوینالوطینامزیاههزابردهکیلومعمٔهدشلیسیاهپمپ.تسایرورضرایسب

.دنشابهتشادییالابریمعتٔهنیزه،تفشفارحناوناقاتایربهدراویاهرابندشرتشیبلیلدهبتسانکمم

MinimumFlow)یلقادحیبدتامازلا۱۱-۶-۳ Rate Requirements)

دحزاشیبموینومآتارتیناتدننکتقددیابهکدننادیمیبوخهبدنرادراکورسموینومآتارتینابهکیناسک

یمخرینامزًالومعمدحزاشیبندشغاد.تساپمپنوردنایرج،الابترارحهجردوامرگلاقتنارازبانیرتهم.دوشن
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یکیلوردیهراب،امدشیازفازایریگولجروظنمهب.دشابهدشفقوتمایهتفایشهاکیهجوتلباقنازیمهبیبدهکدهد

رارقینیبزابدرومتقدهبتسیابیمیلقادحیبدتامازلاوپمپیحارط،نویساتیواکفلتخمعاوناوشیاس،دحزاشیب

یسایس

ریشکیندشهتسبٔهجیتنردتسانکممپمپیراکزرهٔهدیدپ.دروآلمعهبتعناممپمپیراکزرهلامتحازادیاب

.دتفایبقافتا-هاگآدوخانتروصهب-هیلختطخکیندشدودسمایوهیلخت

رگیدراب.دریگرارقلیلحتوهیزجتدرومنمایلقادحیبدکیهبیبایتسدروظنمهبتسیابیمیساسارایسبروتکافهس

هسنیا.تسانآعاطقناایوموادتنامروظنم،دینکهبساحمار(نامزینحنم)نامزلوطدیابامشهکمینکیمدیکات

:زادنترابعروتکاف

امدشیازفا:یترارحروتکاف-

ناقاتایرمع،روحمفارحناهجرد:یکیناکمروتکاف-

نییاپنایرجردهرابودٔهخرچوتشگزاب:یکیلوردیهروتکاف-

فالتخادحندادرارقکالمابودوشیمنییعتترارحهجردشیازفازاجمرثکادحقیرطزایترارحیاهتیدودحم

NPSHددرگیممولعم(رادقمندرکمکقیرطزافالتخادحNPSHزاNPSH-Rدوشیملصاح).هکیتروصرد

راخبراشفٔهطقناتامدنتفرالابثعابامدشیازفاهکمیوشنئمطمدرادترورض،دوشهدرمشزاجمامدشیازفاهنوگره

.دوشیمنلایس

یاربهکیلقادحنایرج،پمپنوردردکانرطخهوقلابیامدشیازفازایریگولجویترارحتالکشمزابانتجاروظنمهب

هبهدشداجیاترارحبذجوندربنیبزایاربلایسزایندروممجحوددرگهبساحمتسیابیمتسازایندرومتظفاحم

.دخرچبپمپرود

T" (اگا-)-1--

788 × CP Sn

T=پمپنوردردترارحهجردشیازفا

H=یبدردهتفایدشرلکده

تباثرادقم=۷۸۸

CP=هدشپمپلایسهژیویامرگ

نایرجردپمپنامدنار=17

(پمپنوردردامدشیازفا)

Q=چیپیتیتچ

O=یلقادحیبدخرن

P p=یلقادحیبدردراخببسا

تباثرادقم=۲/۹۵

CP=هصخشمترارح

P=یلاگچ

S=یصوصخمنزو

(یترارحتظفاحمیاربیلقادحیبد)
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یامدشیازفارثکادحرادقمندروآتسدهبیارب.دوشنییعتیلقادحیبدهبساحمزالبقدیابامدشیازفازاجمرثکادح

:دیزادرپبیلیذدراومنییعتهبادتبادیاب،زاجم

۰۰ کهه•لالراشف)۱

:تساپمپزایندرومدحزارتالابوتسادوجومپمپیشکملزانردهکیفاضاقلطمراشف(۲

p_(NSA=NPSI)
- 2/31

۲و۱درومردهدشنیعمریداقمعمجلصاح(۳

MaximumPermissible)امدشیازفازاجمرثکادح۴-۱۱-۶ Heat Increase)

ردهکییامدو(تسا۳درومردهدشنییعتراشفابرظانتمهک)عابشایامدنیبیلضافتزا،امدشیازفازاجمرثکادح

.دیآیمتسدهبتساشکمعبنم

ندششوماخنامزنیحردموینومآتاریتنیزاسکنخهجیتنرددناوتیمهک-پمپردنتسبرولبزایریگولجیارب

تحتندرکراکهبعورشایوندششوماخرابرهزالبقپمپتسیابیم-دهدخرپمپکشخیزادناهارایوپمپ

.دریگرارقراخبراشف

نامدنارٔهطقنردیبدخرنریزهبیبدهکنیمه.دنرثؤمیلیسوناقاتایرمع،تفشفارحناردیکیناکمیاهتیدودحم

شهاکثعابدراومنیا.تفایدهاوخشیازفازینشاعتراهجیتنردوتفایدهاوخشیازفایروحمراشفدبایشهاکهنیهب

زارتنییاپایورتالابدحردیبدخرنشیازفاایشهاک.دشدهاوخیلومعموجیارٔهدشلیسیاهپمپتدمینالوطماود

نازیمشیازفاایشهاکاببسانتمیاهجردابیعاعشراب.دوشیمیعاعشرابشیازفاثعاب(BEP)هنیهبنامدنارٔهطقن

6-44

:ب

Flow

.دنراذگیمریثاتبمبدرکلمعردهکرضمیاقهدادیور-نایرجلباقمرددقه

(۶-۴۴یلکش).تفایدهاوخشیازفا،یبد

زایبدشهاکثعابهکیلماوع.دندرگیمنییعت(TeCiTCulatiOn)نایرجتشگزابساساربیکیلوردیهیاهتیدودحم

:زادنترابعبیترتهبدندرگیمهنیهبنامدنار

شکمشخبهبنایرجتشگزاب•

هیلختشخبهبنایرجتشگزاب•

هناورپتماقتسایلزنته
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(یلومعمیاهپمپ)یکیناکمیلیسوناقاتایتماقتسالزنت•

نییاپیبدردنویساتیواک•

الابنازیمهبامدشیازفا•

.تشاددنهاوختسالوبقلباقیلقادحنایرجمادکهکنیانییعتردیاهدمعریثاتلوالماعراهچ

الابترارحهجردشیازفا(۱

نویساتیواکنییاپنایرج(۲

یدنببآحطسنییاپتماقتسا(۳

هناورپتماقتساشهاک(۴

یشکمیشخرچ(۵

هیلختشخرچ(۶

BEP(۷

نیمه-هیلختوشکمشخبردنایرجٔهرابودتشگزابعورشماگنهرد-فلتخمیاهیبد،یضرفپمپکییحارطرد

هکتساینعمنیدبنیا.دنوشیمرتکیدزنهنیهبنامدنارٔهطقنهب،دنکیمادیپشیازفایشکمٔهصخشمتعرسهک

اب،دنرادشکمتمسقردیرتالابٔهصخشمتعرسرادقمهجیتنردودنرادزاینNPSH-Rیمکریداقمهبهکییاهپمپ

.دشدنهاوخیارادناسوننایرجریگرد،هنیهبنامدنارٔهطقنهبندشکیدزن

ssیاگناگیب
NPSHR/75

:شکمیصاختعرس

هیصوتامدننکیمنیعمیکیلوردیهویکیناکمتظافحیارباریلقادحیبدرادقمهکدوجومٔهدیچیپتابساحمراد

یکمکرادومن،ناگدنزاسرثکایلکروطهب.دیریگبکمکهدننکدیلوتزامزالتاعالطاندروآتسد۵هبیاربهکمینکیم

.دنهدیمهئاراهنیهبنامدنارٔهطقنزایدصردیساسارباریلقادحیبد

دهاوخریثأتپمپتدمزاردتظافحویراگدنامردهکلوبقلباقشاعتراحطسدرومردیکرتشمقفاوتهکیلاحرد

تروصهبهکییاهپمپهبتبسندنربیمهرهبیکیناکمیلیسزاهکییاهپمپتساهدادناشنهبرجت،درادندوجو-تشاد

.دنرادیرتالابتظافحٔهنیزهویگداتفاراکزانازیمدناهدشیدنببآکیلوردیه

نایرجلوطردنآزارتمکایوهیناثربچنیا۰/۲دحردیشاعتراهبندیسر،ربراکتیاغوفدههکتسانیاامداهنشیپ

.ددرگیمهدشلیسویلومعمیاهپمپرمعشهاکثعابًابلاغدبایشیازفاریداقمنیاهکیتروصرد.دشابیتایلمع
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ظاحلندشیشوماختیعضوناونعهبهیناثربجنیا9۰/۳۰رادشهتیعضؤهدنهدناشندیابهیناثربجنیا۰/۲۵ریداقم

ام.دنتسینیلوصحیلباقهراومهریداقمنیا،تنلپیزادناهاروبصنابطبترمریبادت9یصاخفراصمیلیلدهبهتبلا.دنوش

هکتشادهجوتدیاباما.میدادهئارا،یلقادحنایرجزاهلصاحیساساتالکشمندناسریلقادحهبروظنمهبارراکهارنیا

هدننکدیلوتابدیابدراومهنوگنیاردهکدشابرتشیبتسانکممیصاخپمپکییاربرادقمنیاینارحبدراومیخربرد

6-45

ععEع------

ت

همهییایم

خیعمج

BEPنایرجزانامدنارنیرتعیدصردیشکمیشخرچعورش

6-46

0 100 200 300400 500 600700

200 30%400% 5000

559%

180

160

140

120

100

80

910111213

(۶-۴۶و۶-۴۵یاهیلکش).ددرگهرواشم
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پمپیلقادحنایرجیاربهنومنهلأسم

:دینکهبساحمریزٔهلداعمقیرطزاهناورپیرثکادحرطقابوهنیهبنامدنارٔهطقنرداریشکمٔهصخشمتعرسادتبا

_1750V560

T 77g

:دینکلابندبیترتهبارریزلحارمسپس

S =O623

.دیوششکمٔهصخشمتعرسنیاردینحنمدراو-۱

.دیسربهشکمکتینحنمهبهکدیوربالابییاجات-۲

.(راخببسا۲۵یارب)دیورب۲۵۰ات۲۵یسایقمیورربپچتمسهب-۳

.دیددیهاوخارتساهنیهبنامدنارٔهطقنیبدزا٪۳۱لداعمهکیلقادحیبد-۴

GPM۱۷۴=۳۱×۵۶۰:ابتسارباربیلقادحیبدهجیتنرد-۵

(AHFp)ینتوینتالایسردهلولکاکطصاداهفالتخا۵-۱۱-۶

وهلولرطق،نایرجتعرساببسانتموتساگنیپیاپمتسیسکیردیلایستکرحزایشانکاکطصا،یکاکطصاده

.تسایسرتسدلباقکاکطصاریداقملوادجدشابیمهتیزوکسیو

هکیکاکطصاتفرردهولایستکرحزایشانیکاکطصاتفرردهزا،دشفیرعتاجنیاردهکهنوگنآ،کاکطصاده

هس،هجرد۴۵یاهمخ،هجرد۹۰یاهییونازتالاصتازانامروظنم)تساهتفایلیکشتدیآیمدیدپتالاصتاطسوت

.(تساهنیاریاظنوهجرد۴۵یاهیهار

AHE =A HEp +AHEE

عجارتالاصتایکاکطصاتفرردههبEEنیریزیسیدنا9تساعجارهلولیکاکطصاتفرردههبEDنیریزیسیدنا

.تسا

(Newtonfluid)ینتوینتالایس۶-۱۱-۶

هب)دشصخشمنتوینطسوترابنیلوااهنآیلصاهتیزوکسیوهکدنتسهتالایسزایگرزبهتسدینتوینتالایس

ولایسیضرفٔهیالکیتعرسنایمهطبارهتیزوکسیو.(دینکهاگنتسویپردینتوینریغوینتوینتالایستسیل

هکدرکیمناونعدادهئارایصلاختالایسبلغایاربنتوینهکیاهیرظن.تساتعرسنیاظفحیاربزایندرومیورین

تکرحیاربهجیتنردودراددوجونآتعرسولایسهیالکیندادتکرحیاربمزالیوریننیبمیقتسمٔهطبارکی

امادریگرارقشیامزآدرومنامزنآردتسناوتنوأهیضرف.تسامزالورینرباربود،رباربودتعرسابهیالکینداد

یاربیرتیلمعفیرعتاتدشثعابودرکتابثاارنآتحص،poiseuilleمانبیوسنارفرگشهوژپکیوازادعب

.ددرگهئاراهتیزوکسیو

.دنکیمنایبهلولکیرداریلایسعونرهتکرحرباربردتمواقم(DaTCy-WeiSbach)خابزیو-یسراد

AH 72

EE |
L D x2g

یازاهبلایستوفرداریکاکطصاتفرردهریداقم،دوجوملوادجًابلاغ.تساکاکطصادعبنودبروتکاف،fاجنیاردهک

:دیآیمردریزلکشهبخابزیو-یسرادهلداعمییایناتیربیاهدحاوزاهدافتسااب.دننکیمهئارا،هلولتوف۱۰۰ره

AHrp / ft of fluid۱ _ ار2 )ft/s(2

)2g(ft/s2×===1200-(ت:r ft of)ثلث
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زدلونیرنروبزاییایناتیربریهشیسدنهمونادکیزیفراختفاهبددعنیا)زدلونیرددعاببسانتم،کاکطصاروتکاف

:تساهدشنایبهنوگنیازدلونیرددع.تسا(دوشیمهتخانشناونعنیااب۱۹۱۲-۱۸۴۲

Re-77458لاثلثگلا
17(cSt)

نودبددعکیزدلونیرددع.تساهلولیلخادرطقوطسوتمتعرس،کیتامنیسهتیزوکسیواببسانتم"زدلونیرددع

:تسا(SG)لایسیصوصخمنزوربمیسقت(L1)قلطمهتیزوکسیوتبسن(V)کیتامنیسهتیزوکسیو.تسادعب

_u(cP)

V(cSt)= -پ-

RE<۲۰۰۰تخاونکینایرج

ات۰ٔهدودحمرد.دنوشیمزیامتلباقیملعتروصهبزینیفیکتوافتمیاهنایرجزدلونیرددعٔهدودحمنتفایرییغتاب

کییلاوتمیاههیالهبتلالدتخاونکیحالطصا.دوشیمهتفگنایرجیتخاونکینآهبوتساهچراپکینایرج۲۰۰۰

یشربهبقیقدندرکهاگناب.دنتسههیال،هیالیترابعهبایدنتسهرگیدیاههیالابرواجموهلصافنودبهکدرادلایس

هرذرههکییاج-هلولزکرمردوتسارفصهلولٔهراویدهبکیدزنیلایستارذتعرسهکدشدیهاوخهجوتمهلولیلوط

ارگنررگا.دباییمشیازفایرثکادحرادقمهبنایرجتعرس-تساتکرحلاحردرواجمٔهرذرانکردیزاومتروصهب

-یمظفحینالوطتفاسمکیاتقیرزتٔهطقنزااردوخماجسناگنرتارذهکدشمیهاوخهجوتممینکقیرزتنایرجهب

رهدرومنیارد)لایسٔهیالرههکدهدیمناشن۶-۴۷لکش.دتفایمقافتالایسدوخنوردردیکاکطصاتفررده

تفرردهثعابلایسهیالرهردتعرستوافت.دنکیمتکرحرتعیرسدوشیمکیدزنزکرمهبرتشیبردقچره(هقلح

6-47

ینیسح نیگنایم

ooaگنطReمرتمک:

Larminarflow

-----------حم=R28bن
یس

Srnoothpi

onsییاک:تار

(مارآ)تخاونکیوهتفشآتانایرجتعرسیاهلیافورپ

.دوشیمیکاکطصا

:دیآیمتسدهبقیرطنیازامارآتانایرجردfکاکطصابیرض

_64

Re

،هتیزوکسیووتعرسبیکرت(تساSSU50اهنآهتیزوکسیوهکتسایتالایسنامروظنم)زوکسیوتالایسردًالومعم

رتالابتعرسردزوکسیوتالایسندرکپمپ.تساتخاونکیومارآنایرجهجیتنردودنکیمهئاراینیئاپزدلونیرددع

نایرجهجوتبلاجیاههبنجزایکی.دوشیمیکاکطصاتفرردهندشرتشیبهجیتنردولایسیگتفشآثعاب

هلولحطسهکموهفمنیاهب).تسینیکاکطصاتفرردهنازیمردهدننکنییعتیلماع،هلولیربزهکتسانیاتخاونکی

(دوشیمهتفرگرظنردفاصهشیمهتخاونکینایرجرد

۴۰۰۰<RE<۲۰۰۰-رادیاپاننایرج

E
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نایرجیاهیگژیویارادمهومارآنایرجیاهیگژیویارادمههکدسریمرظنبوتسایرادیاپاننایرج،نایرجنیا

.تساهتفشآ

۴۰۰۰<RE-هتفشآنایرج

نودبتارذاریزدومنینیبشیپارلایستارذتکرحناوتیملکشمتسا۴۰۰۰زارتگرزبزدلونیرددعهکیتلاحرد

-یمهدنکارپتعرسهبگنرتارذدوشقیرزتنایرجلخادهبگنررگا.دنتسهتکرحلاحردنوگانوگتاهجردهفقو

ارشیامزآنیارابنیلواهکدوبیسکزدلونیر.تسانایرجعوننیأهدیچیپتیهامٔهدنهدناشنهلأسمنیاهکدنوش

وتعرسابتبسنردهک(زدلونیرددع)دعبنودبددعکییدنمدوستابثایاربشیامزآنیازایودادماجنا

یربز)هلولٔهرادجیسدنهلکشدنرادراکورسهتفشآتانایرجابیتعنصفراصمرتشیب.دومنهدافتسادوبهتیزوکسیو

.تسایکاکطصاتفرردهینیبشیپردیمهمروتکاف(هلول

:تساهلداعمنیرتهدشهتفریذپ"COlebrOOK"کوربلوکٔهلداعم

2lOg(ت--:( o-=أت

۷/f 37D Rey

ٔهلولردتوف۰/۰۰۰۱۵ftلاثمیارب)تساهلولٔهراویدحطس(قلطمیربز)یگدمآربعافتراوطسوتمعافترااجنیارد(C)هک

حیرصهجیتنکیناوتیمنهکاجنآزا.دوشیمهدیمانیبسنیربزایهلولیربزرتماراپیضایرٔهراوهلمج.(مرنیلیتسا

،رادومننیا.تساهدادطسبوهعسوتاریکیفارگلحهارکی(L.F.MOOdy)یدوم.فا.لا؛دروآتسدهب(/)رادقمیارب

دادعاهکیتروصرد.درادیطخٔهطبار(Re)زدلونیرددعاب(f)کاکطصاروتکافمارآنایرجردهکدهدیمناشن

هبهتسباویکاکطصاروتکاف(هتفشآنایرج:تسا۱۰۰۰/۰۰۰ات۴۰۰۰ٔهدودحمنامروظنم)دنشابطسوتمٔهدودحمرادزدلونیر

هکیتروصرد.تسافورعم(transitiOnZOne)لاقتنأهیحانهبرادومنردهکتساهلولیربزرتماراپوزدلونیرددع

هبکاکطصاروتکاف(هتفشآًالماکنایرج:تسانآزارتالابو۱۰۰۰/۰۰۰نامروظنم)دنشابییالابٔهدودحمردزدلونیردادعا

.تسالماکیگتفشآٔهیحان،هیحاننیا.تساهلولیربزرتماراپاببسانتردًافرصوتسینهتسباوزدلونیرددع

.تساهدشهئارا)CE(هلولیربزیاربیاهنومنریداقمزایاهراپریز۶-۸۴اکشینراد

6-48

هلولیسنجE(ft)قلطمیربز

نبرکمکنهآایلیتسا۱۵۰.۰۰۰

یندعمرطقهبهتشغانهاهعطق۴۰.۰۰۰

(دیفسنهآ)هزیناولاگنهآ۵۰.۰۰۰

هتشادهجوت.درکهدافتساناوتیمکوربلوکٔهلداعملحیاربزین(نوسفار-نتوینرارکتکینکت)یددعشورکیزا

.تساربتعمینتوینتالایسیارباهنتکوربلوکهلداعمهکدیشاب

اتهکتساهدادهئاراfیاربیحیرصٔهجیتنتساهتفایهعسوت(jainوSWamee)نیجویماوسطسوتهکیرگیدهلداعم

:درادیناوخمهکوربلوکهلداعمابدصردکیدح

0.25

2.51sع

(log(s)

(AHFF) 2k 9 k شور،ینتوینتالایسیارباهگنیتیفیکاکطصادهفالتخا

f -

:Kشور
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:دیآیمتسدبریزٔهطبارقیرطزاتالاصتایکاکطصاتفررده

: N - 17 : (ft/s)*
AHFF(ft fluid)=kتپپ (ft/s2)پ

کیردKروتکافنیبٔهطبار۶-۴۹یلکشلاثمیارب.تساینتفایامنهاریاههچرتفدردفلتخمتالاصتایاربKروتکاف

6-49

Elbow۹ابلیوطیورکسالامش

:
D(in)

اقهگنیتیفرطقهبتبسنKکاربکاهنومنریداقم

.دنکیملیمحت

هاگن۶-۵۰لکشردیدوممارگایدیدنبهقطنمطخهب)تساهتفشآًالماکنایرجهکتسانآربضرفشورنیاردهجوت

.(دینک

Kودیاهدتم

دالعهبهتسباوهکلبتسینزیاسهبهتسباوKرادقمهکتساهدرکمولعم،اهگنیتیفی39رربهدشارجایاهشیامزآ

.دهدیمرارقرظندمارهتفشآوتخاونکینایرجودفلتخمیاهتیهام،دتمنیا.تسازدلونیر

K1

K== -- k Co

رد.(دینکهعجارم۶-۵۱یلکشهب)دنرادتبسانمتالاصتایسدنهلکشابهکدنتسهیتباثدادعاKنمو1kاجنیاردهک

:تساهدشهدافتسا2Kدتمزاباتکنیایاهلاثم

6-50

یلاصتاعون

:دنوشیملیذدراوملماشهک)0"یاهییوناز

۰ .۴ ۸۰۰ یچیپ )R/D=1(درادناتسا

۰ .۲۵ ۸۰۰ یچیپاییجنالف )R/D=1(درادناتسا

۰ .۲ ۸۰۰ مامت( )عاونا )R/D=1.5(عاعش دنلب

1.15 1000 90* Miteredیشوج

۰ .۲۳۵ ۸۰۰ 45° ۲ یشوج Mitered

۰.۳ ۸۰۰ 30* ۳ یشوج Mitered

۰.۲۷ ۸۰۰ 22.5° ۴ یشوج Mitered

۰ .۲۵ ۸۰۰ 18* ۵ یشوج Mitered
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45یاهییوناز

۰ .۲ ۵۰۰ عاونامامت )R/D=1(درادناتسا

۰ .۱۵ ۵۰۰ مامت( )عاونا )R/D=1.5(عاعش دنلب

۰ .۲۵ ۵۰۰ 45 شوجکی(ربیسراف)یسرافلاصتا

۰ .۱۵ ۵۰۰ 221.2* شوج Mitered

130"یاهییوناز

۰ .۶ ۱۰۰۰ یچیپ )R/D=1(درادناتسا

۰ .۲۳۵ ۱۰۰۰ یشوجاییجنالف )R/D=1(درادناتسا

۰.۳ ۱۰۰۰ عاونامامت )R/D=1.5( دنلبعاعش

دنوشیمهدافتساییونازناونعهبهکیلکشTیاهیهارهس

۰ .۷ ۵۰۰ یچیپدرادناتسا

۰ .۴ ۸۰۰ یچیپدنلبعاعش

۰.۸ ۱۰۰۰ یشوجاییجنالفدرادناتسا

۱ ۵۰۰ هخاشعونرد Stub

دنوشیمهدافتساهطساوناونعهبهکیلکشTیاهیهارهس

۰ .۱ ۲۰۰ یچیپدرادناتسا

۰.۵ ۱۵۰ یچیپدنلبعاعش

Stubه۱۰۰هخاشعونرد

یطورخماییپوت،یاهزاورد:ریش

۰ .۱ ۳۰۰ B = 0.1 طخیلکهزادنا

۰ .۱۵ ۵۰۰ B = 0.9 طخیلکهزادنا

۰ .۲۵ ۱۰۰۰ B = 0.8 طخیلکهزادنا

۴ ۱۵۰۰ درادناتسایورک

۲ ۱۰۰۰ یلکش Y ایرادهیوازیورک

۲ ۱۰۰۰ راددنبعونزایمگارفاید

۰ .۲۵ ۸۰۰ یاهناورپ

نانیمطایاهریش

۱۰ ۲۰۰۰ هدنورالاب

۱.۵ ۱۵۰۰ ییالول
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۰.۵ ۱۰۰۰ یگنلکالا

هلولیاهیجورخواهیدورو

۰.۵ ۱۶۰ لامرن:هلولیدورو

۱ ۱۶۰ رادهیوازیلخادهب:هلولیدورو

۱ ه»هلولیجورخ

6-51

تخاونکیزدلونیرددعرباربرداگاکطصاروتکافگداوممگارفاید

تاقایرتجکربتمواقتمکریزرادقمایفلتخمکاقههلولردتقمشو

PipeFriction)قلعمبوچربیفیارادتالایسیاربهلولکاکطصازایشانداهفالتخا۷-۱۱-۶ Heat Difference

(In Newtonian Fluids

روطهبوهدشیروآعمج(تسابوچیاههدرخروظنمًامومع)قلعمبوچربیفیارادتاعیامدرومردیبرجتیاههداد

یاربزیامتمویصاخقطانم،بوچعونویبدنازیمهبهتسب.تساهدشهدادتبسنزینپلاپفلتخمعاوناهبکرتشم

ق

ییایمیشبلاپتظلغوتعرسابهسیاقمردهلولردیکاکطصاتفرردقه

.تساهدیدرگنییعتتعرسابهسیاقمردیبدیکاکطصاتفررده

Log

یکیناکمیعلایاهجردوتعراعسایهعسیاقمردهلولردیکاکماتفرردقه

روشاهقطانمیلکشهبیحاوننیا.تسامیسقتلباقهیحانهسهبیتحارهبییایمیشپلاپیکاکطصاتفرردهینحنم

:تساهدشهدادناشنریزردمهرانکیلکشودردهدروخ
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:۱هیحان

هلولرطقوتعرس،تظلغعبات،یضرفپلاپکییاربیکاکطصاتفرردهنآردهکتسایطخٔهیحانکی،ABینحنم

.تساهدشهدیمانVnaبیرثکادحتعرسناونعهب(Bهطقن)یطخٔهیحاننیایالابدحردتعرس.تسا

:۲هیحان

یکاکطصاتفرردههرابودنآزاسپدهدیمناشنار(Cهطقنات)یکاکطصاتفرردهردهیلواشهاکBCDینحنم

ینعیبآیکاکطصاوتفرردهینحنمابپلاپهبقلعتمیکاکطصاوتفرردهینحنمردعطاقتلحم.دباییمشیازفا

هدشنیعم(W)تروصبهطقننیاردتعرس.دوشیمهدیمان(یتکرح)یکاکطصایتمواقمشهاکعورشٔهطقن(D)هطقن

.تسا

:۳هیحان

تفرردهینحنمزارتنییاپ،قلعمیپلاپربیفهبقلعتمیکاکطصاتفرردهینحنمهکدهدیمناشنDEینحنم

ٔهلیسوب۳و۲یحاون.تساهدشهدیمانیتکرحتمواقمشهاکهکتسایاهدیدپزایشان،رمانیاتسابآیکاکطصا

هدیشکیمتیراگلتاصتخمابهکیتروصردینحنمنیا.دناهدشادجمهزابآهبقلعتمیکاکطصاتفرردهینحنم

.تسا۱/۷۵یبیرقتبیشابفاصطخکیدوش

اهنتتساهدشهدادناشن۶-۵۳و۶-۵۲یاهلکشردهکروطنامه،یکیناکمپلاپهبقلعتمیکاکطصاتفرردهینحنم

عطاقتW۷ردبآینحنمابیکاکطصاتفرردهینحنم،پلاپعوننیارد.۳و۱هیحان:تساهدشمیسقتهیحانودهب

.تسیندوجومیعقاوWinaٔهطقندرومنیاردنیاربانب.دنکیمادیپ

(Frictionestimating)هلولکاکطصانیمختهسورپ۸-۱۱-۶

هیامرسنیرتمکابناوتیمارVییاهنرادقم.درادیباختنا(D)هلولرطقویمرجیبدهبیگتسب(V)مجحتعرس

تاکنزایکییبوچربیفهبقلعتمیمرجیبد.درکیزاسهنیهبهدنیآتابلاطمهبهجوتابهنیزهنیرتمکویلامیراذگ

یبد.تساربیفلاقتنایاربیلحهارداجیا،فدههکلیلدنیاهب.تسااههلولوژاپمپیاهمتسیسیحارطردهجوتلباق

:دیآیمتسدهبتسارارقربپلاپتظلغٔهجردویمجحنایرجنیبهکریزٔهطبارزا،یمرج

q(USgal./min)%c

16.64

:نآرادهک

M(Tons /day)=

M=پلاپیمرجیبد

C=دوشیمنایبیدصردیتروصهبهکتساپلاپیکشخنازیم.

q(USgal/.min)=2.45 v(ft/s)(D(in))*

نییعتیاربدشنیعمهیحاننیاهکینامز.تشاددهاوخرارقدشهراشانآهبالابردهکیقطانمزایکیردمجحتعرس

یاربهکدنکیمفیصوتاریشوردیآیمیپردهچنآ:ددرگیمباختنایبسانمطباور،هلولیکاکطصاتفرردهرادقم

.دوشیمهدافتساقطانمزاکیرهردهلولیکاکطصاتفرردهنیمخت

۱هیحان

:دشابریزدحنیبرد(V)بوچمجحتعرسنآردهکتسایاهیحان۱هیحان

Kاجنیاردهک C" =Winaو
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K=(تساتباثیضرفپلاپکییارب)یددعبیرض

O=(تساتباثیضرفپلاپکییارب)ناوت

:تساروطنیامکاحیاهرتماراپویکاکطصاتفرردهنیبهطبار

(FK(v(fis)) (c(%) (D(in=(ییای:)ثگ

:اجنیاردهک

K=(تساتباثیضرفپلاپکییارب)یددعبیرض

P.V.0=(دنتسهتباثیضرفپلاپکییارب)اهناوت

:دوشیمبیکرتیناوارفونکممیحیحصتبیارضزاfروتکاف

F =fixf,xf3×f4xfs

هک

f1=امدحیحصتبیرض

F2=هلولیربزحیحصتبیرض

F3=پلاپعونحیحصتبیرض

F4=تساپلاپهبداوملیدبتدنیارفحیحصتبیرض

F5=حرطیلامتحا(روتکاف)بیرض

:ددرگیمهبساحمریزقیرطزا11

F=1.35-0.01t(PC)

۲هیحان

:دشابریزدودحنیبرد(۷)بوچمجحتعرسنآردهکتسایاهیحان۲ٔهیحان

V max <V<V w

Vاجنیاردهک =4xC

/AHFpنییعتیاربناوتیمهلداعمنیازادشابWوWinaنیب،Vرگا LبتعرسنآردهکیاهطقنردVnaرثکادح

هقطنمنیاهبدودحمیاهتعرسیاربارنآرادقمودوشیمهدزنیمختیکاکطصاتفررده،هجیتنرد.درکهدافتسادشاب

.تفرگرظنردتباثناوتیم

:۳هیحان

:ددرگیمنیعم(V)بوچمجحتعرسٔهلیسوبهکتسایاهیحان،۳هیحان

V>Vvy

"BlaSius"هلداعمٔهلیسوبددرگیملصاحبآینحنمزاهدافتساابهکیکاکطصاتفرردهرادقمٔهناراکهظفاحمنیمخت

:ددرگیمنییعت

( ft of water ) = 0.58 ) و )ft/s(( 175

L \100ft of pipe/T "" (D(in))135

یتلاحردپلاپیاربیکاکطصاریداقماریز،دوشیمهدافتساClOberOOKٔهلداعمیاجهبBlaSiuSهلداعمزااجنیارد

مهمیلماعهلولیربزنیاربانب(PVCوسم،لیتسا)دشابهدشهدافتسایربزنودبویلقیصٔهلولزاهکددرگیمنییعت

.دهدیمهئارارتهباربآیکاکطصاریداقمیدراومنینچردBlaSiuSٔهلداعم.ددرگیمنبوسحمراشفتفانییعترد
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نیمخت،دندشهئاراپلاپردقلعمداومابطبترمدراومردهلولیکاکطصاتفرردهٔهبساحمیاربنیازاشیپهکییاهشور

.لاغ۵۵

ناسکیبآابلولحمنیاصوصخمنزونیاربانب.درادنیاهظحالملباقریثاتبآ-ربیفلولحمیلکیلاگچردیبوچربیف

.تساهدمآتسدب*VCهلولوگنزدضدالوفردیلصایاههداد-۱

.دناهدشنروظنمقوفطباورردینمیابیارض-۲

رادقمهزیناولاگیاههلولوندچدرومرد.درادیگتسبهلولیلخادحطستیعضوهبیدایزدحات،یکاکطصاتفررده-۳

Kتسینسرتسدردیدنمماظنویلوصأهدادچیههلولحطسیربزریثاتدرومرد.دوبدهاوخرتمک.

.دوبدهاوخزاینیسدنهمتابساحمیرادقمهبدوبنمیدادناشناجنیاردهکهچنآابقباطمپلاپهکیتروصرد-۴

نیاهبتسایبیرقتًافرصمظننیاهتبلا.دناهدشهئارانیئاپهبالابزاکاکطصابیترتهبویبیرقتتروصهبالابیاهپلاپ

هکیتقواهپلاپنیازایخرب.دنوشبجوماریرتشیبایورتمککاکطصاهکتسانکممیصاخیاهپلاپیضعبهکلیلد

زاتسیابیمتروصنیاردهکتشاددنهاوخیدایزهداعلاقوفکاکطصارادقمدنوشتیادهرطقمکٔهلولکیلخادهب

یراکیاهتعرسزاتسیابیمدشابنکممیداصتقارظنزاهکیتروصردلاحنیعرد.ددرگهدافتسارتروطقیاههلول

نیاربانبودنوشیمکشخیتحارهبندشاتسیایضحمهبیصاخیاهپلاپیخربهکلیلدنیاهبدرکبانتجازیننییاپ

.دننکدودسم(تساهیناثردتوف۳زارتمکنامروظنم).دشابنناشتکرحیارببسانمهکاریاهلولطخدنناوتیم

Fitting)پلاپابطبترمفراصمرداهگنیتیفیکاکطصاتفررده۹-۱۱-۶ Friction LOSSIn PulpRelated

(ISSues

میظنتوبآیکاکطصاتفرردهنامهزاهدافتسا،گنیتیفیکاکطصاتافلتتیریدمودروخربردیداهنشیپٔهویش

:دوشیمنایبلکشنیاهبگنیتیفیکاکطصاتفررده.تساپلاپتظلغٔهجردهبهجوتابنآرادقمندرک

Kp AHFF(ft Of Water)

بآیاربیکاکطصاتفرردهبیرضزارتشیبپلاپابطبترمفراصمردیضرفگنیتیفکیردیکاکطصاتفرردهبیرض

نازیمهب(K)تالاصتایکاکطصاتفرردهبیرضهکدوشیمهیصوت،یبیرقتٔهدعاقکیناونعهب.تساگنیتیفنامهرد

ریزریداقمیارادKبسحربkpهکتساینعمنیدبنیا.دبایشیازفاپلاپتظلغشیازفادصرد۱رهیازاهبدصرد۲۰

(۶-۵۴هرامشیلکش).دوبدهاوخ

ایینتوینددرگنییعتتسیابیمهکیاهتکننیرتمهم.تسالکداهٔهبساحمشخبنیرتلکشملایسیکاکطصاهبساحم

تالایسساساربارراشفتفاتفرردهبیرض،عجرمیاهباتکبلاغهکتلعنیاهب.تسالایسندوبینتوینریغ

ابتعنصردهکاریتالایسبلاغهجوچیههبامادنراددربراکرایسبهکدنچرهینتوینتالایس.دنهدیمهئاراینتوین

.دنوشیمنلماشمیرادراکورساهنآ

6-5

DB%تظلغ

K 2

1.2K 3
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1.4k 4

1.6K 5

1.8K 6

تسایحارطٔهلحرمردمتسیسهکیتروصرد.تسالکدهٔهبساحمردمهمرصنعنیمودًالامتحا،تازیهجتدهیلضافت

تفاهکمینکباختنااریریشتسانکممامابمیاهتفرگرظنردمتسیسنیایاربنامیحارطرداریلرتنکریشکیو

راشفدهتفأهبساحمیاربدشابراکلاحردمتسیسکیردلرتنکریشرگااما.دشابلایستوف۱۰لداعمنآراشفده

لرتنکریشرباربردنایرجیاهینحنمریظنتایئزجیخربتسیابیموتشاددیهاوخهبساحموشالتیمکهبزایننآ

رد.دیروآتسدهبراکلاحردلرتنکریشیاربارراشفدهتفادیناوتباتدیبایبار(دوشیمهئاراهدنزاسطسوتهک)

هبتسیابیمدینکنییعتیتسردهبیحارطیبدیاربارراشفدهتفادیناوتبهکنیایاربرگیدتازیهجتدروم

.دینکهعجارمهدنزاسیاهگولاتاک

همدقم

هکنیاهبهجوتاب.دشابیماهپمپردتافلتعومجمربارباهپمپردیقیقحعافتراویروئتعافترافالتخایلکروطب

ردتافلتهبساحمیاربیقیقدهار،تسامهمزینیزرمهیالتارثاوهدوبهدیچیپپمپلخادردیلایستکرحمزیناکم

اهنآزایحارطردهکدناهدادهئاراییاهلومرفدوجومتابیرجتساسارباهپمپناگدنزاس.تساهدیدرگنهئارااهپمپ

نودبارنایرج،پمپکیروئتعافترانییعتردیلکروطب.دنتسینیلکولماکاهلومرفنیااما.ددرگیمهدافتسا

داجیایقیقحعافتراهجیتنرد.ددرگیمجراخپمپزایلماکتیادهابلایسهکمینکیمضرفوهتفرگرظنردکاکطصا

.دشابیمرتشیبیروئتناوتزامزالکرحمناوترادقموهدوبرتمک(Htheo)کیروئتعافترازالایسیاربهدش

لخادردتافلتیلکروطب.دومنهبساحمناوتیمنشیامزآقیرطزازجاریقیقحوکیروئتطیارشنیبفالتخا

وهدوبنیشامزاروبعردلایسنایرجندربالابنآرثاهکیلخادتافلت:دننکیممیسقتتمسقودهبارنیشاموبروت

زکرمزازیرگپمپردتافلتداجیابجومهکاریلماوعشخبنیارد.ددرگیمعفدنیشامزاجراخهبهکیجراختافلت

.مینکیمیسرربددرگیمنآردیژرناتفاشهاکثعابوهدش

(InternalLOSS)(یمجحتافلت)یلخادیبدتافلت۱۰-۱۱-۶

نیبدوجومیاضفهبهجوتابودشابیم(P1)یدوروراشفزاشیب،خرچزاجراخرد(P۲)یجورخراشفهکنیاهبرظن

هبیجورخهناهدزالایسزایتمسق،(نآفارطایوقلحیاضفوراودخرچنیبهلصاف)نیشامتباثوهدندرگتمسق

م

اچمه

=== ارس ----------------

- گرستیاس

جحرصاعم

|

II

-------

ییویدتافلت

ودنیبیاضفشهاکابدیابهصیقننیاعفریارب.ددرگیمتافلتزورببجوموهتفاینایرجخرچیدوروهناهدفرط

روطبهکتساهدشلیکشتیلقیصحطسدنچایکیزاهک)یدنببآصوصخمتالاصتاندراذگوتباثوهدنادرگتمسق
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۶-۵۵لکشرد.تساپمپیلکیبددصرد۲ات۱یلخادیبدتافلتنازیم.درکمکاریلخادتافلت(دنریگیمرارقیرس

.تساهدشهدادناشناهپمپردیبدتافلت

نیبهطبار،دشابکرحتمخرچزاهدنرذگیبدQFAQوخرچلخادردیتشنیبدAQونیشامزاهدنرذگیبدQرگا

:دوشیمنایبریزتروصباهنیبروتواهپمپیاربیتشنیبدتافلتونامدنار

نیبروتیارب

پمپیارب

)O)Aرگالاح.تساهناورپوهظفحمنیبزابیاضفردیتشنیبددوجولیلدهبلایسنتفرردهنازیم(Ahi)راشفتفا

:دوبدهاوخریزتروصبکرحتمخرچردراشفتفا،دشابکرحتمخرچزاهدنرذگیبدویناسناشنشنیبد

AP=yAhi(O+AO)

رباربیتشنیبدرثارادهدشداجیاناوتتفا،دشاب۵ربدودحماندادعتابیلآهدیاابمبطسوتهدشداجیالاغHth(۵م)رگا

:ابدشدهاوخ

AP=yنید .AQHtn

هظفحمردهدشداجیاناوتتفا،دشابنیشامزاهدنرذگیبد)O)وینوزلحهظفحمردراشفتفا(he)رگاهرخالاب9

:ابدشدهاوخرباربینوزلح

APc= yheO

رصم

O=O+AQ

نیبزردزالایستشنبجومپمپیجورخویدوروعطاقمردلایسراشففالتخاالوصا.دشابیمیتشنیبد(QA)هک

یاربهجیتنرد.دشابیمیتشنیبدوپمپیبدعومجمکرحتمخرچزاهدنرذگیبد.ددرگیمهندبوکرحتمخرچ

نآابهکاریبدرادقم،دیفمیبدهبنآندومنهفاضاابوهدومنهبساحماریتشنیبدرادقمدیابکرحتمخرچیحارط

هدیمانفوناپتسالومرفهکریزلومرفزایتشنیبدرادقمنییعتیارب.مییامنباسحددرگیمنییعتکرحتمخرچداعبا

:ددرگیمهدافتسادوشیم

AQ = CA/2gH
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)C(:دشابیم۴.۰نآرادقموهتشادیگتسباهنآهلصافواهگنیرعونهبهکتسایبیرض.

(A):جنیابسحرب(دریگیمتروصتشنهکیعطقمحطس)اهگنیرهلصافردلایستشنریسمربدومععطقمحطس

ود)اهگنیریرطقهلصاف(S)وچنیاهباهگنیرنیبزردطسوتمرطق(D)نآردهک(/TDS2)ابتسارباربعبرم

.دشابیم(گنیرو۵هلصافربارب

:ددرگیمهبساحمریزلومرفزا(S)رادقمرتگرزبیاهرطقیاربوچنیا۰.۰۱ربارب(S)رادقمجنیا۶رطقاتیاهگنیریارب

S= 0.01 + (D-6) x 0.001 (4-8)

۰.۰۰۸رباربارSرادقمدنشاببسانماهناقاتایایوهتفایماجنایلماکیراکنیشامردهکیتروصردکچوکیاهگنیریارب

6-56 6-E7

سیسات-

EEE

یا

یاع

- عب - ==

-------

= ==

.دنریگیمرظنردجنیا

CFرازفامرنردارریزرادومن(تاکجرتلاوکوبدنه) turbO(۶-۵۶لکش).دهدیمهئارایمجحهدزابیارب

LOSSDue)جورخردهرپیاهیوازفارحنازایشانتافلت۱۱-۱۱-۶ To Angular Deviation VaneSIn The

Exit(یاههرپیایاوز.ددرگیمیحارطیلومعمتعرسویلومعمیبدمانهبیتعرسویبدیاربیپمپرهالوصا

وهدوبنبسانتماههرپهیواز،دیامنرییغتیبدایتعرسنیارگاوهدشیحارطقوفیبدوتعرسساساربکرحتمخرچ

،ندوبدوجومتروصردوهتشادندوجویعضومیاهتفا،پمپیلومعممیژرردهجیتنرد.دشدهاوخهبرضداجیابجوم

یاهیوازفارحنازایشانتفانآهبهکدشدهاوخداجیایتفا،لماعودنیارییغتابنکیلودشابیملقادحنآرادقم

(یاهبرضیاهتفاای)خرچ

نودبویمارآهبعیام،دشابنآیاههرپدادتماربسامم،خرچهبدوروماگنه(Wi)عیامیبسنتعرسرگا.دنیوگیم

یمداجیایعقومتلاحنیاهتبلا.دوبدهاوخزیچانهبرضزایشانتفاوهدشخرچدراویبادرگتکرحوهبرضداجیا

ابیبسنیدوروتعرسوهدوبنآیداعنایرجتدشزارتمکایورتشیبپمپنایرجتدشرگا.دشاب(Clu)هکددرگ

ردعیامیبادرگتکرح،ددرگخرچدراوهرپهبتبسنیفنمایوتبثمهیوازیطعیامودزاسبهیوازهرپربساممدادتما

141



یاهتفارادقم.دشدهاوخداجیایاهبرضیاهتفاوهدومنرییغتاهتعرستلثمهجیتنردوهدشداجیااههرپنیفرط

تیاهنیبارپمپیاههرپدادعترگالاح.دشابیمیداعویقیقحیاهنایرجتدشفالتخاروذجماببسانتمیاهبرض

اههرپدادعتهچرههجیتنرد.مینکیضرفکرحتمخرچیاههرپربیسامماریجورختعرسمیناوتیم،میریگبرظنرد

.دشدهاوخرتشیبیجورختعرسواههرپفارحناهیوازوهدشتیادهاهنآطسوترتمکنایرجیاههلول،دشابرتمک

یلصانایرجابوهتشاددوجوکرحتمخرچیاهلاناکلخادردهکتساینارودیوناثنایرجکیداجیاهدیدپنیاتلع

۶-۵۷لکشرد.تسارتمکاههرپندوبکیدزنتلعهبیدورویاهتعرسثلثمردیوناثنایرجنیارثا.ددرگیمبیکرت

نیچهطقناباهنآیقیقحثلثمودتممطخاب،یاهیوازفارحنانتفرگرظنردنودب،یجورخویدورویاهتعرسثلثم

-یمدایز۲0هیوازرادقمومکزاهیوازرادقماههرپیاهیوازفارحنارثاردهکدوشیمهظحالم.تساهدشهدادناشن

.تسارتمکنآیدورویاهتعرسثلثمردیوناثنایرجتیمها،اههرپیدوروعطاقمندوبکیدزنتلعهب.ددرگ

:دومننیعمریزتبسنابناوتیماریاهیوازفارحنارثاردهدشدیلوتیژرناشهاکلاح

1

V C
mCo - ۷2U - nام2

172 U C2n

هجیتنرد.ددرگیمنییعتشیامزآهلیسوبنآقیقدرادقموهتشاداهنآیجراخهیوازواههرپدادعتهبیگتسبnlمرادقم

:دیآیمتسدبریزهطبارزااههرپدودحمدادعتیاربخرچلخادلایسهبهدشهدادناوتنازیم

mCO-pCO=نPth

LOSSFrom)(یکیلوردیهتافلت)لایستجزلوکاکطصازایشانتافلت۱۲-۱۱-۶ friction)

لخادردینارودتکرحرثاردهکدشابیم،رزویفیدهدننکتیادهردیکاکطصاتافلتلماشیلایسیجزلزایشانتافلت

تعرسروذجماباهتفاهنوگنیارادقمدشابیمهتفشآتلاحهباهپمپلخادردعیامتکرحهکاجنآزا.دیآیمدوجوبپمپ

دشابفاصوکچوککرحتمخرچعطقمحطسهچرهیلکروطب.دشابیمبسانتمنایرجتدشروذجمهجیتنردو

ولایسیگدنبسچرثارد،دخرچیملایسلخادردکرحتمخرچنوچیفرطزا.دشدهاوخرتمکیکاکطصاتفانازیم

خرچکاکطصارثاردنیاربانب.ددرگیمداجیامواقمیورین،هندبواههرادجنیبدوجومیاضفردیوناثیاهنایرجدوجو

وهندبوکرحتمخرچنیبهلصافندشمکابتفانیارادقمهکددرگیمداجیایژرناتفافارطالایسابپمپکرحتم

.دیدرگدهاوخمکاهنآندادلقیصابزین

یصلاخیروئتعافترازا(H)لایسنزودحاوربلایسطسوتهدشبذجیژرنارادقمدشهتفگالبقهکروطنامههجیتنرد

هب(H)دیفمعافتراینعیلایسنزودحاوربلایسطسوتهدشبذجیعقاویژرنانیبتبسن.دشدهاوخرتمکHthیم

:دنیوگیکیلوردیهنامدناراریصلاخکیروئتعافترا
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HthcoنمHth|

6-58

CP

(H1)وبمبرددوجومیاهتفاطسوتهدشداجیالاغه(یمHth)یاههرپدادعتابیلآهدیاابمبطسوتهدشداجیایروئتده

ییاهندودحمان

:دشابیمریزیاهتفالماش(Hا)رادقم.دشاب

اههرپهلمحهبلویدورونایرجنیبحیحصدروخربمدعلیلدهبهناورپردهبرضزالصاحتفا(۱

۵ربیاههاگرذگزایکاکطصایاهتفا)۲

زاهراومهپمپیکیلوردیهنامدنارهکتشادهجوتدیاباههرپرارفهبلردحیحصقباطتمدعزالصاحیشدرگتفا(۳

یگتسباویکیلوردیههدزاب".تساهدیدرگروظنمیکیلوردیهتفاطقفنآردهکارچتسارتشیبنآلکنامدنار

یکیلوردیههدزابرگا،دنرادیطسوتمدرکلمعهکییاهپمپیاربدوجونیااب.درادنایرجیاههاگرذگیحارطهبیدایز

ریزتروصبدیآیمتسدبهکیاهطبار:دیآیمتسدب۶-۵۸لکشمییامنمسریبدبسحربیحارطهطقنردار

تسا

0 - 8

ng Co1 - 0025

زارتنییاپهطقن۲دودحردیکیلوردیههدزابN=۵۰۰رد.درادیکیلوردیههدزابیورربیمکریثأت،صوصخمتعرس

۲۰۰۰=Nsدشابیم.

ارریزرادومنCFTurbOهچرگا.تساهدشداهنشیپیکیلوردیههدزابیاربnhCOnیبیرقتهطبارتاکجرتلاوباتکرد

(۶-۵۹یلکش).دهدیمهئارایکیلوردیههدزابیاربزین
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LOSSfrom)یکیناکمکاکطصازایشانتافلت۱۱-۱۳-۶ mechanical friction)

-یمداجیایکیناکمکاکطصاایاهتفایدنببآیاهرشاوواهدمنهساک،اهناقاتایابپمپروحمنیبکاکطصارثارد

ناوتتبسن.دوبدهاوخیتباثرادقمنیعمینارودتعرسیاربوهدوبکرحمناوتدصرد۴ات۲اهتفانیارادقم.ددرگ

:هجیتنرددنیوگپمپیکیناکمنامدنارارپمپکرحمناوتهبکرحتمخرچطسوتلایسهبهدشهداد

yرد (O-- AO) Hth--مfthc_

DCچn =-E

:دومنفیرعتناوتیمریزتروصهباریکیناکمنامدنار

mپ=1-ی

(Pr)تسانیشامردیسامتطاقنریاسویدنببآیاهدمنهساک،اهناقاتایردیکیناکمکاکطصازالصاحناوتتفا.(PC

ناوتهجیتنرد.دنیوگیزمرتناوتنآهبوهدوب(T)روحمیشچیپرواتشگویاهیوازتعرسبرضلصاحابرباربزین(

یناوت:دشابیمریزیاهناوتعومجمابرباربکرحمروتومطسوت(پمپروحمهبهدشهدادناوتینعی)پمپکیکرحم

فرصهکیناوت،دوشیکیناکمیاهتفافرصهکیناوت،دربیمنیبزاارفارطایلایسابخرچنیبیکاکطصایاهتفاهک

هدشداجیادیفمناوت.یلایسردهدشداجیادیفمناوتودوشیکیلوردیهیاهتفافرصهکیناوت،دوشیتشنیاهتفا

:ینعیدیفمعافترارددیفمینزویبدبرضلصاحابتسارباربنیشامرد

P) = yOH

:تساهدشلامعانیشامروحمهبلایسطسوتنآرادقمهکHهدشبذجدیفمناوتتبسنینعی،پمپکینامدنار

_Pu

- Dc

:دومننایبناوتیمریزتروصهبارپمپکییلکنامدناراجنآزاو

ک-(تاشاعتيم-2-
T pe T PC X O+AO XHth17م17رد17وn
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یلکنامدنار.دومنلمعیمجحویکیناکم،یکیلوردیهمهمهدزابهسیانبمربدیابپمپکییحارطیاربهجیتنرد

.دشابیمرتمکنآرادقم،رتکچوکیاهپمپدرومردوتسا۸۵٪ات۷۰٪نیبالومعمزکرمزازیرگیاهپمپ

TheDisk)یکسیدکاکطصا۱۴-۱۱-۶ Friction)

کاکطصازایشانناوتفالتاینیبشیپیاربیدایزیاهشالت.دنرادکاکطصایلایسابناخرچهناورپیجراخحوطس

.تساهتفریذپتروصیکسید

:درکهئاراارریزیبیرقتلومرفSchultZ-GrunOWتاشیامزآیانبمرب،دوخیخیراتباتکردردیلف

6\---3 r- 4

Pr=4-07(10-")w"D"(D5e)

.دشابیمدارشوباهلوط:eو،کسیدرطق:D،یشخرچتعرس:N،هک

.دباییمشیازفا"Reابابیرقتیکسیدیکاکطصاناوت.دشابیمربتعم"Re=7x10یاربهطبارنیا

6-60

.تسایبیرقتالماکهطبارنیاهکدومنناشنرطاخدیاب

CFTurbOدنکیمهئاراارریزرادومن.

هدشرظنفرصیکچوکتلعهبیکسیدکاکطصازایشانناوتفالتازاعجارمیرایسبردهکدومنناشنرطاخدیاب
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(CaVitation)نویساتیواکهدیدپ۱-۷

.دوشرتمکلایسراخبراشفزالایسرسیورراشفهکیطرشهبدوشیمریخبتییامدرهرد،رگیدلایسرهایبآ

.درادیگتسبلایسیامدهبلایسراخبراشفامادرادیگتسبعافتراهلمجزایفلتخملماوعهبلایسرسیورراشف

(لایسرسیور)رفسمتاراشفهکایردحطسردنیاربانبدراد100pزارتمکیراخبراشف،هجرد80بآمینادیمالثم

راشفنوچتسا100pزارتمکیلیخرفسمتاراشفهکتسروأهلقیالابردامادشوجیمنبآنیاتسا100pدودح

زارتمکلایسرسیورراشف،پمپشکٔمهناهدردهاگره؛دشوجیمبآتسارتشیبلایسرسیورراشفزالایسراخب

ویناهگانشیازفالیلدهبپمپٔهظفحمزاییاهشخبردددرگیمپمپهظفحمدراوهکیلایسدوشلایسراخبراشف

.دیآیمدوجوبالخودوشیم(Condense)مکارتم،هدشریخبت،شخبنیاراشفیعضوم

یگدروخثعابوهدرکدروخربپمپهناورپهبهارردودیآیمشیپالختمسهبتعرسهبهظفحمرددوجوملایس

.دنیوگنویساتیواکهدیدپنیایلکهبودشابیمیکیناکم،یگدروخعوننیا.ددرگیمیکیناکم

WhendoeS)؟دهدیمیوریدراومهچردرتشیبنویساتیاواک۲-۷ CaVitation OCCur2)

نیرتراشفمکرداهبابحنیا.دوشیمزاغآهناورپیمشچردنییاپراشفردراخبیاهبابحلیکشتابنویساتیواک

رارقریثاتتحتهناورپیاههغیتطسوتلایسهکنآزالبقیمکًاقیقداهبابح؛دندرگیملیکشتپمپیدوروردناکم

یاهبابحیزاسهدرشف.(دینکعوجر۷-۱لکشهب)دندرگیملیکشت(تسااهبابحندشهدرشفنآٔهجیتنهک)دریگ

نآردیزیررایسبیاههرفحودراذگیمریثاتهناورپحطسیورربهکدنکیمدیلوتکچوکیشناکتجومکیراخب

|=یرایسب
کاکطصایسنلویروتیت

سییمت
هراکوتردکاکطصانیاراشفاهطقن

-

PDTFT عیامریسملوطردطقفق

بمیکدوروردراشفالیافورپ

ردهک)دندرگیمهناورپییاسرانثعابهجیتنردودنوشیمهدشهدروخیحاونهبلیدبتنامزرورمهبهکدنکیمداجیا

ادصنیا؛تسازیامتموصخشمًالماکنویساتیواکزالصاحیادص.(دوشیمهتفگهناورپندشنوگهلبآحالطصا

.دشابیمنتبرسکیمردنشیادصهبهیبش

لباقهطقننآردجنسراشفکیندادرارقابهک-پمپیدورورددوجومراشفدینیبیم۷-۱لکشردهکروطنامه

اتتسانکممراشفنیا.دنکیمتفاراشفدباییمهارپمپنوردهبلایسهکنیمهاما؛تساالاب-تسایریگهزادنا

.دهدخرنویساتیواکهجیتنردودوشراخبیلایسهکدوشمکیدح
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راشفتفالیافورپیارادلرتنکیاهریشهکاریزدتفایبقافتازینلرتنکیاهریشردیهاگدناوتیمهلاسمنیمه

.داددهاوخخرنویساتیواکمهزاب،دشابمکلرتنکریشیدوروردراشفهکیتروصردودنتسهیهباشم

&VaporpreSSure)نویساتیاواکوراخبراشف۳-۷ Cavitation)

ات؛تساراشفنتشادهگنتباثابهارمهترارحهجردشیازفا،لواهار.دراددوجوعیامکیندناشوجیاربهارود

عیامزافردارهطقنکیامشرگا۷-۲لکشرد.دشابیفاکراخبیاهبابحدیلوتیاربهکدوربالابیردقهبامدهکنیا

امشتیاهنرد؛(تباثراشفرد:میقتسمطخکیرد)دینکتکرحامدشیازفاتهجردیقفاتروصهبودیریگبرظنرد

امدرباربردراخبراشف

ریظن.درکدهاوخراخبیاهبابحدیلوتایوندیشوجهبعورشیلایسودروخدیهاوخربیضرفلایسریخبتطخهب

.میئامنهدهاشممیناوتیمهملباقردبآندیشوجماگنههبزوررهاریلمعنینچ

راشفودیرادهگنتباثارترارحهجردامشرگا.تساراشفشهاک،دراددوجوعیامکیندیشوجیاربهکیمودهار

ودیریگبرظنردعیامزافردارهطقنکیامشرگا۷-۲لکشرد.دیآیمشوجهبعیامزینتلاحنیارددیهدشهاکار

ریخبتطخابامشرگیدراب؛(تباثیامدرد:میقتسمطخکیرد)دینکتکرحراشفشهاکتهجردیدومعتروصهب

.دنکیمراخبیاهبابحدیلوتایوهدومنندیشوجهبعورشلایسودیوشیمهجاومیضرفلایس

دیهاوخرداقفرظردراشفشهاکاب(دینکهاگن۷-۳یلکشهب)دیشابهتشادالخعبنمکیوهتسبردفرظکیرگا

PSiایو(۱۴/۷-۷/۵=۷/۲)ایDSia۷/۵ابرباربراشفهکیماگنه.دیروآشوجهبیرتنیئاپترارحرداربآهکدوب

ردبآتسا۱۵DSLراشفهکینامزودیآیمشوجهب۱۸۰Eترارحهجردردبآ،تسایرفسمتاراشفزارتمک۷/۲

یاربیفاکدحهبراشفهکینامزپمپشکمردهکتسایزیچنامهنیا.دیآیمشوجهبF"۱۲۰ترارحهجرد

.دتفایمقافتاتسامکیلایسندرکراخبایندناشوج
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یامدرگانیاربانب.تسینلومعمریغنادنچنآزارتالابای۱۲۰f"هبکیدزنیامدردندرکراکیتعنصیاهدنیارفرد

تفااریز.دوشیممهارفنویساتیواکدیلوتیاربطیارشدنکتفاپمپهبلایسدوروماگنهراشفودشابالابیراک

7-3

174psiراشفهکیماگنق75psiراشفهکیماگنق1.5psراشفهکیماگنه

.دشوجیم212Fزدیباتسا.دشوجیعا80Fردتساداشوجیم120Fردتسا

عالخعیقععالخعیقع

Tعحspsia.۶ح/Isrsiaرداکرفسمتاراشف

.تسا14.7psiایردحطس

,212 ۶ of://هم۶۹۶ * مهار

یرامعممیم

کیتحعتحتعتحت

EEE

نییاپراشفردعیامندروآشوج

خرلاحردنویساتیاواکرگا.تسامکرایسبرتالابراخبراشفابقیبطتیاربتساهدشداجیاپمپطسوتهکیراشف

:دراددوجویلحهاروددشابنداد

پمپیدوروهناهدردراشفشیازفا-1

لایسیامدشهاک-2

کیاببسانتموصتخمهشیمهراشفنیا.دوشیمهتخانشراخبراشفناونعهبدوشیمریخبتعیامنآردهکیراشف

.دباییمرییغتزینراخبراشفدبایرییغتامدنیارگاتسایضرفیامد

HOWto)؟دومنیریگولجنویساتیاواکزاناوتیمهنوگچ۴-۷ preVent CaVitation2)

.دشابزایندرومN.P.S.HزارتشیبیسرتسدردN.P.S.Hهکدومنبانتجانویساتیواکزاناوتیمیتروصرد

(NPSHA>NPSHR)

رددهای؛نزودحاورهردیژرنالکزاتساترابع(N.P.S.H.A)یشکمتمسقردیسرتسدردوتبثمیصلاخده

نیا.(لایسراخبراشفدههبتبسندههفاضا)دشابهدشمکنآزالایسراخبراشفدههکتساپمپشکمجنلف

وتیتسنا.تساهتفایرشنکیلوردیهوتیتسنادرادناتسایاهباتکطسوتهکتساهدشهتفریذپفیرعتکیفیرعت

یلامشیاکیرمآرد،پمپتعنصردیدربراکوجیاریاهدرادناتسازاهدافتساجیورتومیظنتنامزاس،کیلوردیه

زالبقیژرنازایرادقمهکنیانتفرگرظنرداب؛درادتلالدپمپیشکمجنلفردیعقاودههب"یصلاخ"حالطصا.تسا

.تساهتفرلیلحتکاکطصاتلعهبشکم

زایندرومنویساتیواکزایریگولجیاربN.P.S.H.Aرادقمهکلیلدنیاهب؟میرادزاینN.P.S.H.Aهبساحمهبارچ

دیابهوالعهب.دشابلایسراخبراشفداهزارتالابشکمدههکدومنیریگولجنویساتیواکزاناوتیمیتروصرد.تسا

ویلکدهریداقمردپمپبسانمدرکلمعدنناوتباتدنرادزایندرومN.P.S.Hلقادحهبزاینپمپناگدنزاسهکتفگ

N.P.S.H.Rاریلقادحنیاپمپناگدنزاس.دننکنیمضتهدشهدادناشنپمپهصخشمینحنمردهکاریایبدخرن

.تسایرورضوزایندرومیانعمهبRequiredهژاوففحم"R"اجنیاردهکدنمانیم

عوجر۷-۴لکشهب)لرتنکمجحکی.مینکیمهبساحمSٔهطقنردارHsراشفداهادتباN.P.S.H.Aنییعتیارب

تروصنیاهبSٔهطقنردراشفده.تساهتفرگرارقیلایسیشکمنزخمحطسوپمپیشکمیدوروعطاقترد(دینک

:تساهدشنایب
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a-2و2

H(ft fluid )=( AHFl-s+AHEos) لثیلثت -- )Zا -Zچ -- H1(

ٔهصخشمیژرنا،(لیسناتپیژرنا)عافترأهصخشمیژرناعمجلصاحزامتسیسٔهطقنرهیارب(E)دهایهصخشمیژرنا

:ابتسارباربE.دیآیمتسدهبراشفٔهصخشمیژرناو(یشبنجیژرنا)تعرس

- 2

E=H+ + Z
2g

:ابتسارباربSهطقنردهصخشمیژرناایدهو

رارقپمپشکمروحمطخردهکیعجرمحطسیانبمرب(Sهطقن)پمپیشکمردیسرتسدردN.P.S.Hیعیبطروطهب

یرگیدعجرمرهزاهدافتسااریزتساحضاوپمپروحمطخندادرارقعجرمتلع.ددرگیمهبساحم(ZS=0)دریگیم

رمانیاهکتساحضاووداددهاوخشیازفاویشهاکSٔهطقنزانتفرگهلصافهبهجوتابارهصخشمیژرناحطس

.(دینکعوجر۷-۴یلکشهب)تساتسردان

:سپ،ZS=Oهکاجنآزاو

7-4

HA

| |

1H لرتنکمجح

Z=0هبساحم

Sهطقتردراشفدقههیساحمکاریالرتنکمجحزاهدافتسا

ویپ2
E = H

:دینکهفاضاHsهبلایسقلطمتوفهبلایستوفزاESلیدبتیارب(HA)یرفسمتاراشفدهابارESده

:دهدیمدوشنیزگیاج(۷-۵)هلداعمرد(۱)هلداعمزاHsرادقمهکیتقو

- 2

Z s+H1)+HA-اftfluid absol.) = -(AHE | sAHos) --)Z)چE

یلایسراخبراشفداهزارتالابدیابپمپیدوروردده،ریخبتزابانتجاویلایستلاحردعیامندنامیقابروظنمهب

Es> Ha

زا(N.P.S.H.A)یشکمشخبردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخرادقم.تسالایسراخبراشفده،Hpaاجنیاردهک

:ددرگیملصاح(Ha)راخبراشفدهو(ES)پمپشکمرددهلضافت

N.P.S.H. avail = E s - Hva

:تشادمیهاوخهاگنآالابهلداعمردESرادقمینیزگیاجاب

2

N.P.S.H. avail (ft fluid absol. ) = -(AHFl-s+AH Eol-s) -- -- )Zا -Zs+H1)+HA-Hva
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.دنتسهلایستوفبسحربHpaوHAاجنیاردهک

هبلایستوفزادهیلیدبت.دنوشیمهئارا(DSia)عبرمچنیارهرددنوپقلطمبسحرب،راخبراشفورفمستاراشف

:تسانینچPSiدحاوردراشف

H(ft fluid ) = ال «ین p(p Sid(

:تشادمیهاوخهلداعمنیاردالابرادقمندرکنیزگیاجاب

N.P.S.H. avail (ft fluid absol.) = - (AHFl-s+AHEol-s)+ یا -- )Zا -Zs+H1)+HB- Hva+ یگ (PA(psia)- Pa(Psia))

N.P.S.Hیلاگچزالقتسمزینده،تسادهیضایرنایبهکتسالایسقلطمتوفبسحربیلبقیاههلداعمرد

توفبسحربنانآN.P.S.Hرادقمدننکیمهدافتسالایسناونعهببآزاپمپناگدنزاسهکاجنآزا.تسالایس

.دوشیمهئارابآقلطم

درومN.P.S.Hمانابرادقمنیا.درادزاینشکمدهلقادحهب،نویساتیواکزابانتجاوحیحصدرکلمعیاربپمپکی

وصخشمتعرس،صخشمٔهناورپرطقابیصخشمپمپلدمکییاربارنآرادقمپمپٔهدنزاسودوشیمهتخانشزاین

ددرگتیاعربسانمدرکلمعیاربپمپناگدنزاسیاهرادناتساهکنیاروظنمهب.دهدیمهئارایصخشمیبدخرن

N.P.S.HزارتشیبدیابیسرتسدردN.P.S.Hدشابزایندروم:

N.P.S.H.avail>N.P.S.H.cا

7-5

!
reا

H NP5va

1 H ت:

| ?v

ینزخمکنات

E

الک-ع

| ArHtrs

عجرمحطس

N.PSHیاقههفلومیایعساتهزادنا

.دهدیمناشناریلبقیاههلداعمردیضایرتالمجنیدامنویبسنریداقم۷-۵یلکش

(Net Positive Suction head )

طبترمهتشرنایوجشنادیاربرتهداسحیضوت-

(Net Positive Suction head Available)NPSHa

راشففالتخا،یشکممزیناکممینیبیم۷-۶یلکشردهکروطنامهشکمتمسقردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ

یشنکمهقاقهد

:ATT1

یشسکع|

یشننار



.دشابیم«کیرفسمتا»راشفابپمپهظفحمنورد

رتشیبلایسراخبراشفزاایآمینیبباتمینکهبساحمارشکمٔهناهدردلایسراشفدیابنویساتیواکزایریگولجیارب

(تساراشفلداعمعافترابسحربریزتابساحم)رتمکایتسا

|hg = h atm - (ho + hg )

hf:کاکطصالداعمعافترا

hV:تعرسلداعمعافترا

h atm:یشکمهناهدردیلایسراشفلداعمعافترا

hB:یشکمهناهدردیلایسراشفلداعمعافترا

راشفلداعمعافترا:hV).درکنییعتلوادجزاارلایسراخبراشفلداعمعافتراناوتیم،لایسیامدنتسنادابنونکا

(لایسراخب

NPSH=hB-hv= hatm -(hG +hu +hf +hv)

دوشیمنراخبلایسهاگنآmB>hVینعیدوبتبثملضافتنیاهجیتنرگامینکیممکhBزاارلایسراخبراشفعافترا

.دغهدیمخرنویساتیواکوهدشراخبلایسدشابhB<hVرگا.دهدیمنخرنویساتیواک9

Relationbetween)یبدابیشکمهناهدردیلایسراشفهطبار۵-۷ fluid preSSure &Suction inlet)

.دوشیممکhBرادقم،(لایستعرس)یبدشیازفاابیلبقهحفصهطبارقباطم

(۷-۷یلکش).یبدهنوتساامدعباتطقف(لایسراخبراشفلداعمعافترا)hVدینکتقد

رتشیبیبدرگا،QCینارحبیبدرددینکهظحالم.دشابیمیبدنآردNPSHaلداعم(hB-hv)لضافت،یبدرهرد

7-7

ha

ns

h

m

هیcم

،لایسراخبراشف

.دوشیمیفنمرکذلاقوفلضافتدوش

؟تساردقچلآهدیاتلاحردشکمعافتراممیزکام:۱لاوس

:هکتسایطیارشردنیادشابرتم10دناوتیمرثکادح:باوج

میشابایردحطسردینعی،دشابرفسمتاراشف-۱

!دشابرفصشکمیارجمردیکاکطصا-۲

دشابرفصیشکمیارجمتعرس-۳
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-یمنخرنویساتیواکمهزاب،دشابرتم10لداعمhGرگا،مودهطبارقباطمنونکا!دوشنراخبقلطمالخردیلایس-۴

.دشابدناوتیمرتم1ات0رثکادح،(یسدنه)شکمعافترا،لمعرد.دهد

؟تسارتهبدشابهقبطمادکردپمپ؛مینکپمپمراهچٔهقبطزااربآمیهاوخیم:۲لاوس

ردپمپرگاسپ.دوشیمرتمکنویساتیاواکرطخ،یلبقطباورقبط؛دشابرتهاتوکHGیشکمعافتراهچره:باوج

.تسارتهب؛دشابفکمههقبط

؟دنکهبساحمیلمعرداریشکمعافتراممیزکامهکدینکهئارایاهطبار:۳یلاوس

یفنمیلودوشnB-hv=0ینعیدوشNFSHa=0رادقمهکدیابهمادادناوتیمییاجاتشکمعافترامینادیم:باوج

.تساراخبراشفلداعمعافتراhatm-(hG+hu+hf+hV=0)یسپدوشن

ردهجیتنردوتسارتمکیتحایوتسایواسملایسیورراشفابلایسراخبراشف،شکمهناهدردتاقوایهاگ:هجوت

هب.دهدیمخرهدیدپنیا،لمعردامادشابیمنروصتممهنویساتیواکٔهدیدپنیاربانبومیرادنریخبتشکمٔهناهد

وهدشدایزیناهگانروطهبنآتعرسدوشیمپمپدراولایسیتقو(یشکهلولمتسیسهنو)پمپدبیحارطلیلد

طیارشنیارددوشرتمکمهلایسرسیورراشفزاتسانکممراشفنیا.دوشیممکلایسراشفیلونربنوناققبط

هاگآتیعضونیازاهک،زاسپمپنیاربانبدوشیمریخبتپمپٔهظفحمنوردهکلبدوشیمنریخبتشکمهناهدردلایس

ردینعی)درادزاینNPSHیرادقمهبیشکمٔهناهدردهکدنکیممالعاتسا

NPSH:۱هتکن a >NPSH p

.درادطبریشکهلولمتسیستاصخشمهبNPSHR:۲هتکن

.درادیگتسبپمپیحارطهبN.P.S.HR:۳هتکن

.درادکچوکN.P.S.H.R،بوخپمپ:۴هتکن

.دنکیمدیلوترتگرزبN.P.S.H.aدشابهدشیحارطبوخهکشکمهلولمتسیس:۵هتکن

.دیهدناشناریکیتاتساعافتراریزلاکشارد:هلاسم

.(یشنارویشکمشخبطسوت).تساهدشهدربالابیلایسهکیعافترارادقم:یکیتاتساعافترا
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HOWCaVitation)؟دومنینیبشیپارنویساتیاواکناوتیمهنوگچ۶-۷ Canbe predicted2)

شرتسگوطسبیگنوگچونویساتیاواکیلکفیرعتاهنآزایکی:دهدیمرارقیسرربدرومارعوضومودبلطمنیا

.تساهمانربیاهدرکلمعیگنوگچدرومردتاحیضوتیخربیمود.تسانآتالداعم

هکدنتسهیاهویشلابندهبپمپناحارط.دنتسهدوجومیراکعونرهیاربودنرادیتوافتمیاهیحارطاهپمپ

یلیامتپمپناربراکنیاربهوالع.دنهدرارقهسیاقمدروماهپمپفلتخمعاونارداردوخیحارطنامدنارنازیمدنناوتب

وهدشتستاهپمپ،روظنمنیاهب.دنشابهتشادراظتنادنناوتیمارینامدنارهچیصاخپمپکیزادننادبهکدنراد

کمکامهبتاسیاقمنیاماجناردهصخشمتعرس.دندرگیمهسیاقممهاب(NS)هصخشمتعرسمانبیرایعمطسوت

ٔهطقنحارطایوهدننکهدافتسایارب،دنتسهناسکیٔهصخشمتعرسیارادهکییاهپمپنامدنارٔهسیاقم.دنکیم

.ددرگیمهدافتسانامدنارشیازفاویحارطندرکهنیهبیاربیرایعمناونعهب،نیزاغآ

تعرسN،پمپلکدهابرباربHهلداعمنیارد.دنکیمنییعتارپمپٔهصخشمتعرسرادقمدمآدهاوخهکیاهلداعم

:تسایبدنازیم9Oهناورپ

NS= n(rpm)×۱/O(USgpm)

H(/t fluid)0.75

نایرجٔهناورپ.یروحمنایرجوطلتخمنایرج،یعاعشنایرجدنوشیممیسقتهتسدهسهباهپمپلومعمروطهب

نایرجٔهناورپ.دنکیمرتهدرتسگزکرمزازیرگیورینینابمساساربارراشفتسارییغتلاحردهراومههکیعاعش

(۷-۹یلکش).دهدیمشیازفایشنارشیپدرکلمعٔهلیسوباردهیروحم

7-9

38

تهغیتیعطق

- - .. ی

اقهراقهرپاقهرباقهربداقهریهیثنخرچروحم

یعاعش،هریaیتحتیسیسنارفهرپهیحاتطلتخمهنایرجهیحاتکرواحمنایرجهیحان
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هدافتسادنتسهدرادناتساینوزلحیارادهکییاهپمپنامدناریبایزرایاربیرایعمناونعهبنینچمههصخشمتعرسد

ٔهصخشمتعرسردنامدنارنیاودنرادیرتالابنامدناریعیبطروطهبرتگرزبیاهپمپهکدیشابهتشادهجوت.دوشیم

(۷-۱۰یلکش).دنکیمتفاتعرسدهب۱۰۰۰زارتمکای۱۰۰۰

7-10

NSpecifirspeed{metric

1

n

ع

|osت.

:Eo|ریما

Tooo Tsoozooo

NsSpecificspeed

SpecificVelocity)یشکمیصاختعرس۷-۷ Suction)

تهجامنهارکیناونعهبوتساپمپٔهصخشمتعرسهبهیبشیدعبرظنزاهکتسایددع،یشکمٔهصخشمتعرس

.دوشیمهدافتسانویساتیواکزایریگولج

_n(rpm)×۷/O(USgpm)

TT N.P.S.H.a(ft fluid)0.75

(دشهئارارتالابهکپمپٔهصخشمتعرسابهسیاقمرد)پمپهبقلعتمیلکداهزاهدافتسایاجهباجنیارد

N.P.S.H.A(شکمشخبردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ)رظندرومپمپرگانینچمه.دریگیمرارقهدافتسادروم

.تساپمپلکیجورخفصندوشیمهدافتساالابٔهطبارردهکیبدرادقمتروصنآرددشابهشکمودپمپکی،ام

:تساتروصنیاهببمبیشکمرادN.P.S.H.Aدشهتفگیلبقیلصفرادهکیدراومهبهجوتاب

2

N.P.S.H. avail (ft fluid absol.) = - (AHFl-s+AHEol-s)+ یا -- )Zا -Zs+H1)+HA- Hva
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HAوHVaاههلولزایشانیکاکطصاتفرردههکتسانیامزلتسمالابٔهطبار.دنتسهلایستوفبسحرب(HF-S)و

یدعبلکشردالابٔهدعاقرداهریغتمزایخربموهفم.دوشهبساحم(HEO-S)تازیهجتزایشانیکاکطصاتفررده

.تساهدشهدادناشن

ابN.P.S.H.Aرادقم.درکبانتجاالابٔهلداعمتابساحمماجنازاN.P.S.Hیریگهزادنأهلیسوبناوتیمنینچمه

:تساجاتنتسایلباقدیآیمیارادهکیاهلداعمزاهدافتساوبمبیدوروردراشفیریگهزادنا

2

ZZH۸H231تشپثلاث=(NPSH(ftfluid absol

شیازفاابهکتشادهجوتدیابدرومنیارد.میهدشیازفااریبد،پمپتعرسشیازفاابمیهاوخبهکتسانکمم

ٔهدودحمیاربیاهنیرقشکمٔهصخشمتعرسرادقم.تشادمیهاوخزایندرومN.P.S.Hشیازفاهبزاینتعرس

یریگولجروظنمهبهکدنکیمهیصوتکیلوردیهوتیتسنا.دهنیمامرایتخاردیضرفN.P.S.H.Aردهناورپیتعرس

گرزبهناورپیدورؤهقطنمهکدشابینعمنیاهبدناوتیم،دشابالابپمپکیشکمٔهصخشمتعرسهکیتروصرد

7-11

چ30

:هم

10:را

: Nایریگ

5 >- اساکرامآ

8810 20 40E080100150

SPEFISPEED-ISTS

ندرکرتگرزبهبامشرگالاحنیااباما.دهدیمشهاکزایندرومNPSHرادقمندرکمکیارباریدوروتعرسوتسا

ٔهقطنمهکدیسردیهاوخیاهطقنهب(زایندرومN.P.S.Hنازیمندادشهاکیارب)دیهدهماداهناورپیدورؤهقطنم

دشدهاوخشکمشخبردنایرجٔهرابودٔهخرچثعابدوخٔهبونهبرمانیاودشدهاوخگرزبرایسبهناورپیدورو

هدشهیصوتٔهدودحم.(ددرگیمیگدروخوشیاسرف،نویساتیواک،شاعتراندمآدیدپثعابیکیلوردیهیرادیاپان)

(۷-۱۱لکش).تساهطقننیاهبندیسرزایریگولجیاربدشهراشانآهبالابردهکSرادقمیارب

157



پمپشکمٔهصخشمتعرسظفحزاترابعنویساتیواکزایریگولجوپمپٔهصخشمتعرسنییعتیاربرگیدهارکی

هدزاب،تسا۲۰۰۰9۴۰۰۰نابایبیشکمیصاختعرسدهکیماگنه،کیلوردیهٔهسسومرظنقبط.تسا۸۵۰۰ریزلاحراد

7-12

ALUESOFSUCTIONSPECIFICSPEED= EEEE | سیک

Nps3

20

150

100

0.5 SAFERECION TTصیصص

یe0.4عییاراک

ین
ت02

O0.15

غت

:ن--------
Boos DANCERRECION

<--۹ع

ت

004سمرصع-سمرصع-سمرب

هیچیقیس
|ess: EEEEEEتیع

RPEGE
VALUES OFSPECIFICSPEEDnS=

3

۱۲لکش)دباییمشهاکیهدزابنازیمدشابهدودحمنیازاجراخSهکیماگنه.دسریمدوخنازیمرثکادحهبپمپ

.(۷

(SpecificadviceS)هژیویاههیصوت۸-۷

-یمناشنشکمٔهصخشمتعرسوپمپٔهصخشمتعرسلباقمردار(امگیس)نویساتیواکرتماراپرادقمریزرادومن

دناوتیمرادومن.(تساهدشذخالیهارگکمتاراشتناطسوتهدشرشتنمپمپیامنهارباتکزارادومننیا)دهد

ابدیناوتیمتسانویساتیاواکلکشمیارادامشرظندرومپمپهکیتروصردودیامنینیبشیپارنویساتیواکعورش

.دیهدصخیشتارنآرادومننیازاهدافتسا

ارناکمانیادناوتیمتلپا.دوشیمنایبپمپیامنهارباتکقیرطزاThOmaیامگیسرادقمشزراریزثحبرد

اریشکمیصاختعرسویصاختعرسThOmaامگیسرادقمشزراورادومننیازاهدافتسااباتدیامنداجیاامشیارب

اریریداقمدیناوتیمامشوتسینیاهدننکهتسخهویششورنیادیئامنهدهاشمریوصتنیاتسارتمسیالابرد

دروم،دیاهدروآتسدبدوخمتسیستسارتمسردهکیریداقمهارمههبدیاهدروآتسدبرادومننیاقیرطزاهک

,N.P.S.H.AوHeadنایرجتعرسدیابهبساحمهمکدزاهدافتسازالبقدیهدرارقهسیاقم TDInدراواردوخپمپ
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هبساحمهمکدزاودیهدرییغتارریداقمنیاامشرگامدومنهدافتسافلتخمیعونریداقمزاادتباردنم.دیئامن

رددینیبیمهکروطنامهدروآدیهاوختسدبارشکمصاختعرسوصاختعرسزایدیدجریداقمدینکهدافتسا

ناشنشکمیصاختعرسویصاختعرسردامشتابساحمرگاهکدراددوجویاهطقنرادومننیایالابوپچتمس

امشرگاوتساینماانٔهطقننییاپٔهطقن.تساتسردزیچهمهتروصنیارد،دیرادرارقهطقننامهردامشهکدهد

نکممهکتساگنریرتسکاخٔهطقنینایمٔهطقن.دوشیملیکشتنویساتیواکامشپمپردانعمطمدیشابهطقننآرد

(۷-۱۳یلکش).دتفینقافتانویساتیاواکیلمعهکنیاایودوشلیکشتنویساتیواکهطقننیاردتسا

7-13

-

ع

= ET T
ع

===

م-:

:::بیم
.or-rontr

:ErrrFars-T

الهنیشیپ

: 38383 : : تا
.ت"ییامیپاوه

---- - : همه

FIG Carrationmiterrariuglandprrprrumporthinronmr

1 SO



160



(PumpTeSting)پمپندرکتست۱-۸

دوبهبهنوگره.دمآدوجوهبزیناهتستتوافتمعاونادیدرگهدافتسابآندیشکایژاپمپیاربرازباکیهکیرابنیلوازا

شریذپرایعموکحمتستنیاعقاوردوتساینتفریذپاهنآنتفرگرارقتستدرومزاسپطقفژاپمپیاهرازبایقرتو

تسترتگرزبیاهپمپرد.دنوشیمرتهنیهببصنلحمردوهاگشیامزآردتستٔهجیتنردژاپمپتاوداورازبا.تساپمپ

.ددرگیمهدافتساهیلوأهنومنیحارطدوبهبیاربلدم

نیازاریغرگا؛ددرگتستقیرطدنچهبدریذپبارنآرادیرخهکنیازالبقتسیابیمنآٔهزادناوعونزاغرافیپمپره

عونهچزاهکنیا.درادندشدهاوخهدروآربوایاهزاینوتامازلامامتایآهکنیانتسنادیاربیهارربراکدوشلمعهویش

:دریگیمربردارریزفادهازایکیالومعمودراداهتستییاهنفدههبهتسبددرگهدافتساییاههویشهچویتست

درکلمعویحارطرددوبهبیسررب-۱

.هنایمیاهدیسرتادهعتردررقمیاهدرادناتساحطسهبایآهکنیانییعت-۲

نیا.دنکیمدییأتارپمپیدرکلمعتاصخشمودنکیمهیهتتستزاشرازگکیهدننکدیلوتدراومبلاغرد

پمپرصتخمتستهبمادقاددعتمینامزلصاوفردهکدهدیمارناکمانیارادیرخهبنیاربهوالعیدرکلمعتاصخشم

هکیتروصرد.هنایدرادلماکیسیورسوینیزگیاجهبزاینپمپایآهکدنکصخشمودنکطبضارپمپدرکلمعودنک

اهتستنیادوشعقاوتستدرومدشبصنهکنیمهتسیابیمپمپدشابنکممریغپمپشریذپزاشیپیاهتستماجنا

.دوشدییأتپمپحیحصدرکلمعاتدریذپتروصددعتمینامزلصاوفردوموادمتروصهبدیاب

یاهدحاوتستیشرازگویبایزرا،تیادهیاربیدعاوقواهشورهعومجمیفرعم:زاتساترابعیلصفنیایلصاعوضوم

.پمپشکمتامازلاونامدنار،ناوت،تیفرظ،دهندروآتسدهبیاربییاهشورزین،ژاپمپ

(TestClassification)اهتستیدنبهتسد۸-۲

:درکیدنبهتسدریزتروصهبناوتیمارپمپیاهتستعاونا

.دنوشیمهدیمانزینهناخراکلوبقوشریذپیاهتستایهدننکدیلوت،یهاگشیامزآیاهتستهکشنورفیاهناسنا-

-یمتروصدشابیمهدشلرتنکولآهدیا،هباشمیسدنهرظنزاهکیطیارشتحتوهدننکدیلوتهناخراکرداهتستنیا

.دنوشیمیضرفاهتستعوننیرتربتعمناونعهبالومعمودنریگ

تحتژاپمپدحاوهکیلاحرد؛دیآیملمعهبیعقاوطیحمردهدشبصنژاپمپدحاویورربهکینادیمیاهناسنا-

وتسردیحارطوبصنٔهوحن،تستردهدشهدافتساتاوداهبینادیمتسترابتعاوتقد.دنکیمراکییاهنطیارش

یاهتستزاناوتیمهدنشورفورادیرخنایمهفرطودقفاوتکیاب.درادیگتسبیزیرحرطلحارمنیحردقیقد

.درکهدافتساشریذپیاهتستناونعهبینادیم

یصخاشکیناونعهبالومعمهکدنیآیمرامشهبینادیمیاهتستزایرگیدلکش(IndeXteStS)یاهیامنیاهناسنا-

ییاجاتاریاهیامنیاهتست.دنیآیمراکهبریمعتویزاسهدایپطیارشیبایزراایوهدنیاسرف،ریغتمطیارشیبایزرایارب

نیاربهوالع.دادماجناناسکیتستیاههویشوتستتاوداوتباثیلنسرپزاهدافتساابتسیابیمدشابنکممهک

یاهسیاقملباقولماکٔهچخیراتنکممدحرساتدنناوتباتدندرگطبضوتبثقیقدروطهبتسیابیماهدادیوروعیاقو

.دنهدهئاراار
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ماجناینادیمیاهتستلمکم،یلدمیاهتست.دنتسهربتعمالماک(PTOtOtype)هنومنیحارطربمدقمیلدمیاهناسنا-

یاههچرتفدرداحیجرتویحارطیادتباردحوضوهبتسیابیمیلدمتستشقنودربراک.دنتسههنومنیورربهدش

:دنوشهدافتساتسانکممریزیاهتیعقومردیلدمیاهتست.ددرگرکذهصقانمهبتوعدایوتاصخشم

.میرادراکورسگرزبرایسبیاهدحاوابهکینامز-

.ددرگهسیاقمتسیابیمفلتخملدمنیدنچدرکلمعهکینامز-

.دشابهنومنیحارطنییعتهبزاینشیپاشیپهکینامز-

(Definitions)مزالفیراعت۳-۸

تستٔهمانماظنهبلوادجوتاحالطصاابطبترمتاحیضوت،فیراعت،یراصتخایاهدامندرومردثحبیاربارناگدنناوخ

.میهدیمعاجراSIیاهدحاووASMEتردق

جاورتعنصردپمپتستیاربوتساهدشهئاراکیلوردیهوتیتسنایوسزادیآیمریزردهکییاهتیمکوفیراعت

.درادلماک

(Volume)مجح۸-۱-۳

inابربارباکیرمآدرادناتسانلاگ.(بعکمرتم)بعکمتوفواکیرمآنلاگزاتساترابعمجحدرادناتسایاهدحاو

بعکمتوف،(تعاسردبعکمرتم)هقیقدردنلاگبسحربیبدرادقم.تسانلاگ۷۴۸۰۵ابربارب۱tوتسا۲۳۱/۰

ردتیاهنرافهجرد۶۸یامدردصلاخبآ(W}صوصخمنزو.ددرگیمنایبتعاس۲۴ردنلاگنویلیمای،هیناثرد

.تساlbft۶۲/۳۱۵ابرباربهجرد۴۰ییایفارغجضرعردوایردحطس

.دوشهتفرگرظنردتسیابیمیصوصخمنزوبسانمبیارضرگیدیاهناکمواهامدیارب

(Head)ده۸-۲-۳

ربهکدهو(لاکساپولیک)عبرمجنیارهرددنوپبسحربراشفیاربهطبار.تسا(رتم)توف،دهیریگهزادنادحاو

:تسارارقربهطبارنیادوشیمنایبتوفبسح

USCSهاگتسدرد

Head , ft = Ibinث

SIهاگتسدرد

0.102

Head , m= kPaxتیت

E

انبمعافتراویتعیروحمطخ

یقفابمیهیقفکمکتیکدومعبمب

.تسا،lblitژاپمپطیارشتحت،هدنوشپمپعیامصوصخمنزو(Wاجنیاردهک
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بآصوصخمنزو۸-۱لودج

هب(دشدهاوخهدادحیضوتهماداردهک)انبمحطسندادرارقعجرمابتسیابیمدوشیمهدناوخهکیراشفریداقممامت

انبمعافتراتساهدشعقاویقفاتروصهبنآپمپتفشهکژاپمپدحاوکیرد.ددرگلیدبتهدنوشپمپلایستوف

یدورویمشچابرباربانبمعافترا،یدومعتفشٔهشکمکتیاهپمپرد.(۸-۱لکش)تساپمپتفشروحمطخنامه

تساهیلختٔهناورپیقفاروحمطخابرباربعجرمعافترا،یدومعتفشٔهشکمودیاهپمپرد.(۸-۲لکش)تساهناورپ

.(۸-۳یلکش)
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تیاهنرافامد

یضرع

ییایفارغج

90(32) 100(38)

09 61.8701 61.7514

10 61.8800 61.7612

20 61.9083 61.7895

30 61.9518 61.8328

40 62.0051 61.886 1

50 62.0620 61.942O

60 62.1156 61.OO63

70 62.15O3 62.03OO

توف۲۰۰ ۰عافترارد

09 61.8626 61.7438

10 61.8724 61.7537

20 61.9008 61.781O

30 61.9442 61.8253

40 61.OO76 61.8786

50 62.0645 61.9354

60 62.1060 61.9888

70 62.1517 62.0324

توف۴۰۰
ه»عافتراراد

09 61.846O 61.7282

10 61.8568 61.7380

20 61.8851 61.7663

30 61.9286 61.8097

40 61.981O 61.8630

50 62.0388 61.9198

60 62.0924 61.9732

70 62.1361 61.0168

توف۸۰۰ ۰عافترارد

09

10

20

30

40

50

60

70

09

10

20

30

32(0) 40(4.4) 50(10) 60(16) 70(21) 80(27)

62.1741 62.1821 62.1654 62.1227 62.0578 61.0729

62.1840 62.1921 62.1753 62.1325 62.0677 61.9828

62.2125 62.2206 62.2038 62.1610 62.096 1 62.0112

62.2562 62.2643 62.2475 62.204.6 62.1307 62.0547

62.3098 62.3179 62.3011 62.2582 62.1932 62.1082

62.3670 62.3751 62.3582 62.3153 62.2503 62.1652

62.4208 62.428O 62.4120 62.3691 62.3040 62.2188

62.4647 62.4728 62.455O 62.4130 62.3478 62.2626

62.1665 62.1747 62.1578 62.1151 62.0502 61.9554

62.1764 62.1846 62.1677 62.1250 62.0601 61.9752

62.204O 62.2130 62.1962 62.1534 62.0885 62.0036

62.2486 62.2567 62.23OO 62.1970 62.1321 62.02471

62.3022 62.3103 62.2O35 62.2506 62.1856 62.1006

62.35O4 62.3675 62.3506 62.3078 62.2427 62.1576

62.4132 62.4213 62.4044 62.3615 62.2964 62.2112

62.4571 62.4652 62.4484 62.4054 62.3402 62.2550

62.1588 62.1688 62.1501 62.1073 62.0424 61.9576

62.1686 62.1867 62.1500 62.1172 62.0523 61.9675

62.1971 62.2052 62.1884 62.1456 62.0807 61.995O

62.2408 62.248O 62.2321 62.1893 62.1243 62.03O4

62.2944 62.3025 62.2857 62.2427 62.177O 62.092O

62.3516 62.3507 62.342O 62.3000 62.234O 62.1498

62.4054 62.4 135 62.3967 62.3537 62.2886 62.2035

62.44O3 62.4574 62.4406 62.3O76 62.3325 62.2472

62.1426 62.1507 62.133O 62.1912 62.0264 61.9416 61.8388 61.7201

62.1525 62.1606 62.1438 62.1011 62.0362 61.9514 61.8487 61.7300

62.1810 62.1891 62.1723 62.12O5 62.0646 61.9798 61.8770 61.7582

61.2246 62.2328 62.215O 62.1731 62.1082 62.0233 61.0205 61.8016

62.2783 62.2864 62.2696 62.2267 62.1816 62.0768 61.9738 61.854O

62.3354 62.3436 62.3267 62.2838 62.2188 62.1338 62.0307 61.9117

62.38O3 62.3974 62.3805 62.3376 62.2725 62.1774 62.0843 61.O651

62.4332 62.1413 62.4244 62.3815 62.3164 62.2312 62.1280 62.0087

توف۱۰۰۰
ه»عافتراراد

62.1343 62.1424 62.1256 62.0828 62.0180 61.O333 61.8305 61.711O

62.1442 62.1523 62.1355 62.1927 62.0270 61.9431 61.7404 61.7217

62.1726 62.1807 62.163O 62.1212 62.0563 61.9715 61.8687 61.7500

62.2163 62.2244 62.2076 62.1648 62.0OOO 62.0150 61.912 61.7O34
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40 || 62.2699 | 62.2781 | 62.2612 | 62.2184 | 62.1534 | 62.0685 | 61.9556 | 61.8466

50 || 62.3271| 62.3352 | 62.3184 | 62.2755 | 62.2105 | 62.1255 | 62.0224 | 61.0034

60 || 62.3809 | 62.3890 || 62.3722 | 62.32O3 | 62.2642 | 62.17O 1| 62.0760 || 61.9568

70 || 62.4248 | 62.4330 || 62.4161| 62.3732 | 62.3080 || 62.222O | 62.1190 || 62.0005

تعرسده،دیآیمتسدبعطقمحطستحاسمربیبدندرکمیسقتقیرطزاهک(۷)طسوتمتعرسندرکظاحلاب

:ددرگیمنایبریزلومرفٔهلیسوبوددرگیمنییعت(gage)جیگلاصتأهطقنردتعرسده-دوشیملصاح

V2

17 2g

اجنیاردهک

V=هلولردتعرسft/S

g=۳۲٬۱۷=یشنارگباتشft/s

(Floodedsuction)الابزایشکم۸-۳-۳

ایوطسوتمراشفهکنیانودبدباینایرجپمپهبرفسمتاهبوروزابعبنمکیزاتسیابیمعیامهکدرادنیاربتلالد

راکهبدوخیصاختیفرظردپمپهکطرشنیاهبهتبلادنکتفایرفسمتاراشفریزهبپمپیانبمحطسردیلقادح

.دشابهدشهتفرگ

Totalsuction)یلکیشکمریظنعافترا۴-۳-۸ lift)

ٔهجردنامه(/۹۲)لکشکمریظنعافترا.دشابیرفسمتاراشفریزشکمدههکدراددوجویطیارشردیشکمریظنعافترا

لیدبتعیامتوفهبانبمحطسبسحربهکتساپمپشکملزانردراشفجیگایوعیامرتمونامیورربهدشهدناوخ

.تساهدشمکنآزازینتعرسدهوتساهدش

Totalsuction)یلکیشکمداه۵-۳-۸ head)

ردجیگٔهدشهدناوخددعلکشکمده.دشابیرفسمتاراشفیالاب(hs)یلکشکمدههکدراددوجوینامزیشکمده

هفاضانآهبجیگلاصتأهطقنردتعرسدهوتساهدشلیدبتعیامتوفهبانبمحطسبسحربهکتساپمپشکم

(Totaldischargehead)یلکهیلختده۸-۶-۳

هدشلیدبتعیامتوفهبانبمحطسبسحربهکتساپمپٔهیلختردراشفجیگٔهدشهدناوخددع(hd)یلکٔهیلختده

.تساهدشهفاضانآهبجیگلاصتأهطقنردتعرسدهوتسا

(Totalhead)یلکده۸-۷-۳
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یلکدهنیاربانبوتساهدشداجیاپمپطسوتهکتساعیامدنوپرهردراکشیازفایریگهزادنایسایقم(H)لکده

شکمریظنعافتراابهکیطیارشردتشادهجوتدیاب.تسایلکشکمداهویلکٔهیلختدهنایمیربجفالتخازاترابع

(SuctiOnlift)دههکیطیارشردوتسالکشکمداهویلکٔهیلختدهعمجلصاحزاترابعلکداهمیشابوربور

.تسایلکشکمدهیاهنملکٔهیلختدهزاترابعیلکدهدشابتبثمشکم

NetpOSitive)یشکمشخبردتبثمدهیصلاخ Suction head)

یشکملزانردانبمحطسبسحربهکتسالایسقلطمتوفردیلکشکمداه،(/)یشکمتمسقردتبثمدهیصلاخ

.تساهدشمکنآزاتساقلطمتوفدحاوردهکلایسراخبراشفوتساهدیدرگنییعت

(Driverinput)رگشناریدورویورین۸-۳-۸

هدراویوریننیاالومعم.ددرگیمنایبراخببسابسحربهکتسارگشنارهدراویورین(ehD)رگشناریدورویورین

.(تاوولیک)تسایکیرتکلایورینکی

(Pumpinput)پمپهبیدورویورین۹-۳-۸

(brakehOTSCDOWer)زمرتیورینناونعابودوشیمدراوپمپتفشهبهکتساییورین(bhp)پمپهبیدورویورین

.دوشیمهتخانشیقیقحناوتنامهای

liquidorwater)عیامناوت۸-۱۰-۳ power)

:ددرگیمهئاراریزلومرفتروصهبالومعموتساهدشهدادلاقتناپمپطسوتهکتسایدیفمراک(Whp)بآناوت

USCSهاگتسدرد

Whp= (SDU)OH

3O60

SIهاگتسدرد

whW=9.8OH(sp.gr)

اجنیاردهک

Sp. gT=تساتیاهنرافهجرد۶۸یامدردبآبسحرببآٔهژیوشنارگ.

gDInبسحربیبدرادقم=(2

H=توفبسحربیلکده

(Efficiency)نامدنار۸-۱۱-۳

؛پمپتفشیاربهدشکرادتناوتوپمپطسوتهدشهدادلاقتنایوریننایمتبسنزاتساترابع(Ep)پمپنامدنار

:دوشیمنایبیدصردتروصهبوتسایقیقحناوتوبآناوتنایمتبسننامهعقاوردهک

USCSهاگتسدرد

_VIIDE = الم100

SIهاگتسدرد

WkW7

E=نیاال<100

(Eo)یلکنامدنار۱۲-۳-۸

هک؛پمپرگشناریدوروتمسیاربهدشمهارفیورینوپمپطسوتهدشهدادلاقتنایوریننایمتبسنزاتساترابع

:رگاشناریدوروناوتهبیجورخناوتتبسنعقاورد
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E = x100
ehp

USCSهاگتسدرد

SIهاگتسدرد

E = x100

ایردحطسزاعافتراوییایفارغجضرعهبهجوتابیشنارگباتشتارییغت۸-۲لودج

ایردحطسزاعافترا

یضرعه»۱۲۰۰۰۱۰۰۰۰۸۰۰۰۶۰۰۰۴۰۰۰۲۰۰۰

ییایفارغج

09 ۳۲,۰۸۷۸ | ه۸۱۶|۵۴۰۷.۳۲|۹۳۳۲.۰۶|۰۶۳۱.۳۲|۹۵۶۳۲.۰|۳۲.۵۰۸۳۲.۰

10||۰۹۲۹.۳۲|۳۲.ه۸۶۷|۳۲.ه۸۰۵||۳۲.۰۷۴۴|۸۲۳۲.۰۶||۰۶۲۰.۳۲||۳۲.ه۵۵۸

20||۱۰۷۶.۳۲|۱۰۱۴.۳۲|۳۲.۰۹۵۲||۳۲.ه۸۹۰|۳۲.ه۸۲۹|۳۲.۰۷۰۵۳۲.۰۷۶۷

30||۱۳۰۱.۳۲||۱۲۳۹.۳۲|۳۲.۱۱۷۷||۱۱۱۵.۳۲||۱۰۵۴.۳۲|۳۲.ه۹۹۲||۳۲.ه۹۳۰

40 || ۳۲.۱۵۷۷ || ۳۲.۱۵۱۵ || ۳۲.۱۴۵۴ | ۳۲.۱۳۹۲ || ۳۲.۱۳۳۰ || ۳۲.۱۲۶۹ | ۳۲.۱۲۰۷

50 || ۳۲.۱۸۷۲ || ۳۲.۱۸۱۰ || ۳۲.۱۷۴۸ | ۳۲.۱۶۸۷| ۳۲.۱۶۲۵ || ۳۲.۱۵۶۳ | ۳۲.۱۵۰۱

60 || ۳۲.۲۱۴ ۹ || ۳۲.۲۰۸۷ || ۳۲.۱۹۶۴ | ۳۲.۱۹۶۴ | ۳۲.۱۹۰۲ || ۳۲.۱۸۴۱ | ۳۲.۱۷۷۹

70 || ۳۲.۲۳۷۵ || ۳۲.۲۳۱۴ | ۳۲.۲۱۹۰ || ۳۲.۲۱۹۰ || ۳۲.۲۱۲۹ | ۳۲.۲۰۶۷ || ۳۲.۲۰۰۵

ACCuracyand)زاجمدودحوتحص۸-۱۳-۳ tOleranceS)

وهدنریگتستیسدنهمتراهم،بسانمبصن،هدشهدافتسارازباهبیگتسبهتفرگتروصیاهتستزامادکرهتحص

اتدشابهتشادتسترازبایاهتیدودحموتایصوصخزایفاکیهاگآتسیابیمتستیسدنهم.درادشورفیاهتست

شنادتسیابیمیونیاربهوالع.دبایتسدرابتعاوتحصهجردنیرتالابهبتاودانیازاهدافتساماگنههبدناوتب

دشابهتشادتایئزجریاسواهرگلرتنک،(دنتسهیکیرتکلایاهروتومابلاغهک)یلصایاهکرحم،اهپمپٔهنیمزردیفاک

.دنکریسفتیتسردهبارهلصاحجیاتندناوتبات

(Instrumentaion)تاودامیظنت۱۴-۳-۸

زانویساربیلاکیاهینحنمویحیحصتبیارضمامتودنشابهدشهربیلاکتستماجنازالبقتسیابیمتاودامامت

ندوبهربیلاکٔهدنهدناشنهکهدشدییاتنویساربیلاکینحنمکیدشابزاینهکیتروصرد.دنشابهدشهدامآشیپ

هربیلاکهرابودتسیابیمتاودایلکتستماجنازاسپ.دشابهدشهیهتتسیابیمتستماجنازالبقتساتستتاودا

ناونعهبنآشریذپایوتستٔهرابودماجناقیرطزادیابارنویساربیلاکماجنازادعبولبقفالتخاهنوگره.دنوش

.درکلیلحتیلوبقلباقتاناسون

پمپشرافسزالبقدناوتیمپمپربراک.دوشیمهئاراینفتاصخشمهچرتفدردالومعم،پمپیدرکلمعزاجمدودح

هدافتساکیلوردیهوتیتسناطسوتهدشنییعتزاجمدودحزاالومعم.دشابهتشادیهاگآزاجمدودحنیازابصنیارب

طیارشردنامدناروتیفرظ،یلکدهدرومردیفنمسنارلتهنوگچیههکتساهدرکمالعااکیلوردیهوتیتسنا.ددرگیم

اهسنارلتنیا.دشابدصرد۱۰زارتشیبدیابنیمساتعرسودهردیمساتیفرظتبثمسنارلت.تسینینتفریذپیمسا
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نتفرالابثعابهک-زایندرومٔهزادنازارتگرزبیرگاشناروپمپٔهیهتایورتکچوکیپمپٔهیهتردربراکهابتشازاثعاب

.دننکیمیریگولج-دشدهاوخپمپٔهزاسندشگرزبوبصنیاههنیزه

(TestrequiSiteS)تستتایرورض۸-۱۵-۳

و(لکدهایشهد)یجورخ،(شکم)یدورو:زادنترابعدنراذگیمریثأتپمپدرکلمعیورربهکیلماوعنیرتیلصا

یصوصخمنزو،هتیزوکسیو،امدریظنیمیلقاویکیزیفیاهریغتم:زادنترابعپمپدرکلمعربرثؤمهیوناثلماوع.تعرس

وشهدحیحصوقیقدیریگهزادنادراومیخربرد،ژاپمپمتسیسیایردحطسزاعافترا،هدنوشپمپعیامیگتفشآو

یاهتستنیارد.دنرادترورضنیزگیاجناونعهبشورفقیقدیاهتستیدراومنینچردتسانکممریغدهیتح

یراکطیارشیزاسهیبشهبتسددیابدنکینیبشیپارپمپینادیمدرکلمعدناوتبشورفتستهکنیایاربنیزگیاج

.دزبصنوشکمطیارشو،نادیم

دیابزینطیارشنآدریگتروصهاچکینوردزاشکمهکیتروصردنیاربهوالع.دنتسهیتایحطاقنیدورویاهارجم

هدیدرگصخشمهکهچنآزالکدهندوبرتنییاپهنوگچیهتستنیحرد.دوشیزاسهیبشتقدهبنکممدحرسات

یلامتحاهکیدراومرداصوصخدنکزواجتهدشیصخشمرادقمزادیابنزینیشکمدهنیاربهوالعدوبدهاوخنزاجمتسا

تسیابیمتساایردحطسزارتالاببصننادیمعافتراهکیدراومرد.دوریمیراکلالتخاایونویساتیواکعوقو

ظاحلیصاخعافترانآیرتمورابراشفندرکمکاببصننادیموشورفتستماجناتیاسنایمدوجومعافترافالتخا

لوادج.میشابوربوریفنمشکمداهایو(SuctiOnLift)شکمریظنعافتراابهکیدراومردصوصخهب.ددرگ

نیفرطشریذپدرومتسیابیموتسایسرتسدلباقتستزایندرومتاعالطأهبساحمیاربیرتمورابراشفدرادناتسا

.دوشعقاوتست

(CaVitationteStS)نویساتیاواکیاهتست۱۶-۳-۸

دشابزاینپمپقفومبصننیمضتیاربایودشابهدشظاحلتاصخشمٔهچرتفدردهکیتروصردنویساتیاواکیاهتست

-یمنیعم(G)نویساتیواکبیرضقیرطزاالومعمدسربنآهبتسیابیمپمپهکاریشکمتامازلا.دریذپتروصدیاب

:ددرگیمنییعتهلحرمرهردپمپلکداهربNPSHAمیسقتقیرطزابصننادیم(C)نویساتیواکبیرض.دننک

NDSHA

H

ناشن۸-۵و۸-۴یاهریوصتردددرگیمهدافتسانویساتیاواکیاههصخشمنییعتیاربهکراوهنومننامدیچعونهس

CT =

.دریگیمتروصتباثعافتراحطسابیکهاچزاشکم،۸-۴یلکشرد.تساهدشهداد
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نایرجٔهدننکمارآیاهرازباواهرتلیفیارادهکیاهلولنوردزاسپسودوشیمهدیشکریشکینوردهبادتباعیام

-یمفذحتساهدمآدیدپشکمریشطسوتهکارنایرجیگتفشآنامدیچعوننیا.دنکیمروبعتساهرپوهغیتریظن

دهاوخاهردحزاشیبیگتفشآدیقزاپمپشکمنایرجهکیاهنوگهبتخاسدهاوخمارآارنایرجنیاربهوالعودنک

عاوناناوتبهکنیایاربکهاچنیاردبآحطسدریگیمتروصقیمعاتبسنکهاچکیزاشکم،۸-۵لکشرد.دوب

.تسارییغتلباقیدایزنازیمهبدیدکرادتSuctiOnliftیارباریحارطردتارییغت

هسهبناوتیمارراشفحطسدرومنیارددریگیمتروصدرادیاهتسبٔهقلحهکنزخمکیزاشکم،۸-۴لکشرد

:دادرییغتقیرط

.لواشورودزایبیکرتایوعیامیامدرییغتاب،عیامنوردردزاگقیرزتاب

زایکیهبداددهاوخخرنویساتیواکنآدوجوابهکار(G)ینارحبرادقمناوتیم،اهنامدیچنیازایکیزاهدافتسااب

:تفایدیآیمریزردهکیقیرطود

.(SuctiOnlift)شکمریظنعافترارییغتوتیفرظوتعرسنتشادهاگنتباث-۱-

دادخرطیارشهباتدیهدرییغتارشکمریظنعافترانآابهارمهودینکیزادناهارتباثتیفرظوتعرسردارپمپ

.تساهدشهدادشیامن(O)ابهسیاقمردیدوروناوتونامدنار،دهیاهینحنم۸-۸یلکشرد.دیسربنویساتیاواک

هب(O)رادقمنتفایشهاکاب.دنامبتباثتسیابیمناوتونامدنار،دهریداقمدوشهتشادهگنالاب(G)ریداقمهکینامز

نیا.تسااکتالباقریغونئمطمانتیعضوکیرگنایبهکدننکیمتفالامرنتلاحزااهینحنمهکمیسریمیاهطقن

وهصخشمتعرس،زیاسهبیگتسبلالتخانازیم.دنکیمداجیالالتخاپمپدرکلمعردابلاغاتسیاریغتیعضو

رتنییاپورتالابیاهتیفرظزاهکیتالاحردنآٔهلصاحجیاتنوهویشنیاتوافتمعاونا.درادهدنوشپمپلایسیصیاصخ

.تساهدشهدادناشن۸-۶یلکشرددشابهدشهدافتسالامرنزا

16O



PUMPTESTING

constant=1(ترتسا-مسیتح:

:t = O2=constant

طخ/

3 O3=constant-مغابمسیس

:3 Tr ع

SR

| =

شکمراشفوتیفرظوتعرسردامگیسدرکلمع.تساریغتمشکمراشف،لامرتدحزارتنییاپورتالابامگیعستیفرظ

8-8

CONSTANT

Ps1Ps2Ps3Ps4Ps5

CAPACITY,%NORMAL

.تساتیاتتعرسویشکمراشفهکیتلاحردنویساتیواککاقهینحنم

.تیفرظرییغتویشکمریظنعافتراوتعرسنتشادهاگنتباث-۲

یشکمریظنعافتراکیرددیهدرییغتارتیفرظودینکیزادناهارتباثیشکمریظنعافتراوتباثتعرسردارپمپ

درکدهاوخلصاحارینحنمهتسدکیاهتستنیاعومجم.دنکیمتکرحتیفرظفلاخمتهجردوژاپمپده،یضرف

.دینیبیم۸-۷یلکشردهکروطنامه

یلوزنطاقنرد(O)رادقم.داددهاوخخرنویساتیواک،دنکتفاشکمطیارشزامادکرهابطبترمینحنمهکینامز

.تسالوصحلباقٔهطقننامهHلکدهربNFSHAندرکمیسقتابینحنم

(Measurementunits)یشجنسیاهدحاو۸-۴

(Discharge)هیلخت۸-۱-۴

یخرب.دشاب(هدنشورفورادیرخ)نیفرطنیبقفاوتابدیابددرگهدافتساهیلختشجنسیاربیشورمادکزاهکنیاباختنا

وشورفیاهتستیاربیناسکییاهشورزاهکدننکیمهیصوتیتحودنهدیمهزاجاتستیاههمانماظنواههویش

اهشوریخرب.دننکیمدودحمیاهیامنتستوینادیمتسترداراهشورنآزاهدافتساامادوشهدافتسالدمیاهتست

یریگمیمصتزالبق،دنمهقالعدارفاوتستنیسدنهمهجیتنردودنرتراگزاستیاسطیارشابرگیدیاهشورهبتبسن

هویشنیرتجیار.دنشابانشآتستددعتمیاههویشابلماکروطهبتسیابیمدننکهدافتساشورمادکزاهکنیارسرب

.دننکیمهدافتسااهجنسیبدواهجنستیمکزاهکدنتسهییاهشورهیلختشجنسیاه

(Ouantifier)اهجنستیمک۸-۲-۴

ودنکیمروبعهلوزیاوموادمتروصهبلایساهنآردهکدرادهراشااهرگشجنسزاهتسدنآهباجنیاردرادقمحالطصا

هبجردمیاههرامشاب(COunter)رگشرامشکیزاجنستیمکٔهیوناثیشخب.دنکیمرپارینیعممجحیارادنزخم

.تساهدشلیکشتهدننکروبعرادقمتبثروظنم
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(Weighttools)اهجنسنزو۸-۳-۴

-یمرپفرظهکنیمهنزخملداعتنوگژاؤهلولرد.نوگژاویاههلول،جنسنزویاهرکناتدنتسهعونوداهجنسنزو

نیهاشزاهکیفرظزادنتسههدننکنزوکناتیارادهکییاهرگشجنس.ددرگیملتخمفرظهاگینارگنتفرالابابدوش

ریثاتتحتعیامیامدطسوتیمکنوگژاؤهلولوجنسنزوکنات.دننکیمهدافتساتساهتشگقلعملداعتمیوزارتکی

.تسینهجوتلباقنادنچیلومعمیاهتستردنآرادقمهکدنریگیمرارق

(Volumetools)اهجنسمجح۴-۴-۸

نزخم:دوشیمهدافتساجنسمجحعونهسزاامومع.دننکیمیریگهزادناارمجح،نزویریگهزادنایاجهباهجنسمجح

.رادناسوننوتسیپ،یتشگربوتفرنوتسیپ،جنسمجح

ایکیزااهجنسمجحعوننیادنکیمنایباهنآمانهکروطنامه.دنتسهاهریگهزادناییادتباعونینزخمیاهریگهزادنا

ایویتسدروطهبنزاخمنیاندشرپعافترا.دنوشیمیلاخورپمظنمروطهبهکتساهتشگلیکشتنزخمدنچ

نایرجروانشنآودرادیماولمعهباریروانش،نزخمردهدنورالابعیامدراومیخربرد.تسامیظنتلباقکیتاموتا

هابتشاهبیهاگ.دروآیمردتکرحهبارینوفیس،هدنورالابعیامدراومریاسرد.دنکیملرتنکاریجورخویدورو

.دناهدشیدنبهقبطجنسنزویاهنزخمناونعهبریگهزادنایاهنزخمزایخرب

تاعطقنیاهکدنتسههعطقدنچایکییاراددننکیمهدافتسایتشگربوتفریاهنوتسیپزاهکییاهرگشجنس

رییغتابناوتیمار(یراکرود)هخرچرهتیمک.دننکیمراکتباثٔهظفحمدنچایکیردودنرادیتشگربوتفرتکرح

وهیلواتاعطقنایمبسانتوهطباررییغت،تیمکرییغترگیدهار.دادرییغتتاعطقنیازاددعدنچایکیتکرحلوط

.تساهیوناث

ایونوتسیپشقنرداههرپنیا،دنتسههرپدنچایکییاراددننکیمهدافتساینارودنوتسیپزاهکییاهریگهزادنا

ایوتختتسانکممهکاههرپنیا.دننکیممیسقتازجمیاهشخبهبارلایسودننکیملمعکرحتمیاهشخب

نراقتمهظفحمابایاههرپنارودروحم.دنخرچیمیاهناوتسأهدنریگهزادنأهظفحمکینوردرددنشابلکشیاهناوتسا

۹۰رد.دوشیمیریگهزادنالایستیمک،هظفحمنوردرداههرپیاهجرد۲۷۰یشخرچزاسپ.نراقتمریغایوتسا

یریگهزادنایاربارلایسزایرگیدشخبدنناوتباتدننکیمتشگربدوختکرحزاغآٔهطقنهباههرپهدنامیقابٔهجرد

اههرپنیا.دوشهدافتسازیندرگزرهٔهدندایوروتورکیزاتسانکممروظنمنیاهبیبایتسدیارب.دنزاسادجنآتیمک

.دزادنایمراکهباررگشرامشاههرپنارود.دنشابیشزغلیسامتیارادیریگهزادنأهظفحمٔهراویدابتسیابیم

(Flowtools)اهجنسیبد۵-۴-۸

دنکیمروبعموادمتروصهبهکلب،هلوزیاریداقمردهناهنآنوردزالایسهکییاهریگهزادنامامتدرومردیبدحالطصا

هزادناعوننیارد.ددرگیمهیوناثیشخبندرکلاعفثعابهیلوایشخبنوردردلایستکرحوشبنج.دوریمراکهب

وصاوخنیا.تسالایسرگیدصاوخیخربریثأتتحترتشیبوتسامجحومرجریثأتتحترتمکیبدرادقم،اههدنریگ

.دشاباهنیاریاظنای(اهجنسترارحرد)هصخشمترارح،(دهیاههدنریگهزادنارد)یشبنجیژرناتسانکمماهیگژیو

زیناریتالآرازبایخربالومعمودنکیمسحارلایسرظندرومصاوخردرییغت،هیوناثشخباههدنریگهزادنانیارد

دناوتیمهدننکشیامزآهکیاهنوگهبدنهدیمناشنکیتاموتاروطهباریرورضجیاتنتالآرازبانیاهکدوشیملماش

تسیابیمهکیاهطقنردارراشفتارییغتهیوناثشخبدراومیخربرد.دناوخبهجردایوتراچکییوررباریبدنازیم

شخبرگیددراومیخربرد.(لیسنارفیدویکیتاتساراشفلاثمیارب)دنکیمتبثدوشهبساحمنامزویبدرادقم
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دروآیمردهچراپکیتروصهب(نامز-یبد)نامزهبهجوتاباریبدرادقمهکلبدهدیمناشناریبدرادقماهنتهنهیوناث

.دنکیمتبثزینارهدنریگهزادنانوردزاهدرکروبعیبدرادقمنیاربهوالعو

(Pressuretools)اهجنسراشف۸-۶-۴

.دنکیمداجیاراشففالتخایعونهیلوایشخبنوردزاروبعابلایسنایرج،اههدنریگهزادنانیازاهدافتساماگنههب

-هزادنالباقیعونتمیاههویشهبهلولطخردنایرج.درادلایسیلاگچوتعرسهبیگتسبراشففالتخانیانازیم

یریگهزادنارابتعا.درادیلحمرددوجومطیارشهبیگتسبیصوصخبودرومرهردبسانمٔهویشباختناوتسایریگ

یخرب.تساالابرایسبدشابهدشبصنوباختنایتسردهبیریگهزادنایاهرازباقیرطزاهکیراشفیاههلولردنایرج

.توتیپیاههلول،Orificeیارادهدنریگهزادنا،نایرجیاهلزان،یروتنوقیرطزاهدنریگهزادنا:زادنترابعاهرازبانیازا

(Ventury)یروتنو۸-۷-۴

رددناوتیمهکتسانایرجیریگهزادنارازبانیرتربتعمونیرتقیقددیاشدوشیمهدید۸-۹لکشردهکیروتنو

8-9

1 11

h دقیقلت

صیصیسیپیتیصص-ع-------=====

نایرج-B2ع

===========rی

سلسسسصصا--سسس-سسس-سیتیل

کروتنورمارگاید

-یمدهزایرادقمفالتاثعابودرادنیکرحتمشخبچیهیروتنو.دوشعقاوهدافتسادرومبآکرادتیاهمتسیس

هکیقطانملخادردهتسبمتسیسکیردنایرجهکتسایساسانیاربیروتنویاههدنریگهزادنایراکیانبم.دوش

.(DI)دنرادیرتگرزبعطقمحطسهکتسایقطانمزارتعیرس(D2)دنتسهرتمکعطقمحطسیاراد

.تساناسکیD2وDIطاقنردیژرنانیااساساهکتساراشفدهوتعرسدهلماشنایرجرددوجومیژرنایلک

تعرسهکDایدورؤهطقنردسکعربودبایشهاکتسارتالابتعرسهکD2یهاگولگردتسیابیمراشفنیاربانب

یبدرادقمابمیقتسمروطهب،یهاگولگهبتبسنیدوروردراشفشهاکنیا.دشابرتشیبراشفتسیابیمتسارتنییاپ

هدافتسایبدرادقمنییعتیاربیریگهزادنأهویشنیابیترتنیاهبوتساطابتراردهدنریگهزادنانوردزایروبع

.دوشیم

الابیاهرطقواهتعرسیارب۰/۹۸۸اتنییاپیاهتعرسواهرطقیارب۰/۹۳۵نایمٔهدودحمردیروتنؤهیلختبیرض

:تسارارقنیازایروتنوابطبترمٔهلداعم.تساریغتم

اجنیاردهک

172



Q=یبدرادقم،ft/S،

C=هدنریگهزادنأهیلختبیرض

ftییولگٔهیحانتحاسم=Aو

g=۳۲/۱۷یشنارگباتشft/s

h=ییولگویدوروردعیامداهفالتخا،ft

R=هلولرطقهبییولگتبسن

gpmیبدخرن=0

A2=ییولگشخبتحاسم

(FloWingnuzzles)نایرجیاهلزان۸-۸-۴

یروتنوعونزاهدنریگهزادناکینایرجلزانهصالخروطهب.دننکیملمعیروتنویساساوانبمنامهربنایرجیاهلزان

.(۸-۱۰لکش)تساهدشفذحنآیاهتنادنلبرزویفیدوتساهدشرتهداسهکتسا

یروتنوابابیرقتنآٔهیلختبیرضنیاربانبدنیبیمکرادتاریاهناوتسامیقتسمتجکینآکاکطصانودبیدورو

8-10

تایرجلزاترمارگاید

راد.تساربارب

یروتنوابهسیاقمردیرتشیبداهفالتاثعابلزانینییاپتمسردهدمآدوجوبیگتفشآیالابنازیمنایرجیاهلزان

ٔهطبار.دنکیمراهماریگتفشآرزویفیدیروتنوردهکاریزدوشیم

CA

_ - 2۷/2g

Q=پت

2/2ghا

3.118CA ۷/2gh

=اپ-پچ-

:اجنیاردهک

Q=یبدرادقم،ft/s

C=لزانٔهیلختبیرض

f{2 تحاسم، لزانیانگنت = A2

G=۳۲/۱۷،یشنارگباتشft/s
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(D9/DI) تبسن، یدوروهبانگنت = ftR فالتخا، انگنتویدورونیبعیامده = h

عDIT1،یبدرادقم=0

in* تحاسم، ییولگٔهیحان =A و

طخنوردردهحفصنیادننکیمهدافتساOrificeهبموسوم،زکرمردخاروسیارادٔهحفصکیزاهکییاهجنسیبدرد

ٔهطقنردیلقادحنازیمزابآتجراشف.درادرارقسیفیرآزارتولجهلولرطقکٔیهزادناهبالومعمیتسدالابجنسراشف

verldهبموسوم Contracta(درادییایلاتیاناونعیلچیروتییایلاتیانادیضایرراختفاهبهیحاننیا)عطقممکنامههک

یریگرارقلحمزارتتسدنییاپهلولرطقرباربجنپایراهچٔهلصافردیرثکادحنازیماتتسابآتجٔهطقننیرت

Werldٔهطقننامهردًالومعمیتسدنییاپجنسراشف.تساریغتمسیفیرآ COritrdCldیلاصتا)ددرگیملصتممتسیسهب

راشفنازیمنیرتالابهبناوتبات(۸-۱۱یلکشردینایم

8-11

| ا
h i یقلت

|| |

نافیرحاب
WenaContractaعیعیحاق

تساصتعسمعمعتیعت-------------------------------------------

یرسیفیرایارادهدنریگهزادنارمارگاید

.تفایتسدسیفیرآلوطردلیسنارفید

:تسارارقنیازاسیفیرآابطبترمطباور

اجنیاردهک

ft/s رادقم، یبد =Q

C=سیفیرآٔهیلختبیرض

ftسیفیرآتحاسم=Aو

g=۳۲/۱۷،یشنارگباتشft/s

h=سیفیرآهحفصلوطردده،ft

R=هلولرطقهبییولگتبسن(D2/DI)

gDIn،یبدرادقم=0

in* تحاسم، سیفیرآ =A و
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اهسیفیرآرگیدیوسزااما.تسارتشیبدهفالتا،یروتنوونایرجلزانابهسیاقمردسیفیرآلکشمنیرتیساسا

.دنشابیمنایرجحیحصیریگهزادناهبرداقودنتسهنازرا

تساناسکیسیفیرآونایرجلزان،یروتنوردیریگهزادناشخبداعباوده،یبدرادقمنایمطباورهکدیدرگرکذدیاب

.تساریغتمهک(شهد)هیلختبیرضیانثتساهب

(PitOtتوتیپٔهلولزاابلاغدشابهتشادندوجودشهراشانیازاشیپهکییاهشورزایکیزاهدافتساناکماهکیتروصرد

(tubeزایشخبهکتساهجرد۹۰ماخیارادهلولکیلماش(۸-۱۲لکش)توتیپٔهلوللکشنیرتهداس.دوشیمهدافتسا

ددرگیمروهطوغبآردهلولنیا

تفاسمٔهطساوبتوتیپٔهلولتیعضونیارددریگرارقنایرجتهجردنآکونودشاببآریزردرادمخشخبهکیروط

وکیتاتساراشفنایمفالتخازاعقاوردتوتیپٔهلول.دهدیمناشنارنایرجتعرس،یدومعٔهلولنوردردبآدوعص

.دربیمهدافتساهطقنکیردیلک

،تعرسدهابددرگیمنایبتوفمهدکیوتوفبلاقردهکبآحطسزارتالابیحطسهب(h)بآنوتسدوعصعافترا

:تسانییعتلباقهطبارنیاقیرطزاهیناثربتوفبلاقرد(۳)نایرجتعرسهجیتنرد.تساربارب،۱/28

i =۷/2ghودلماشیریگهزادناشخبدوشیمهتخانشکیتاتساتوتیپٔهلولناونعابهکتوتیپٔهلولرتلماکلکشرد

8-12

هداعسوتموتیپهلول-فلاکیتاتساتوتیپهلول-هیو

توتیبهلولعاونا

یاربطقفیرگیدوتساتعرسوراشفیاهداهعومجمندرکنایبیارباهنآزایکی؛تسااتسارمهاساساوادجٔهعطق

ٔهطساوبتعرسدهودوشیمهدافتسارتمونامزااهدهنیایریگهزادنایاربامومع.(ب۸-۱۳یلکش)تساراشفدهنایب

زالیسنارفیددهیریگهزادنایاربرتمونامزاهدافتسایاجهبناوتیم.دیآیمتسدهبلکدهزاکیتاتسادهندرکمک

کیزاهدافتسااباییددعتروصهبلدبمزایتفایردیاهلانگیستبثتروصنیاردهکدرکهدافتساراشفلدبمکی

.دروآیممهارفاردهتارییغتطبضناکماراگنناسون

تعرسیاهنایرجهکیزابوریاهلاناکردشهدرادقمیریگهزادنایاربیمکیدربراکیشزراتوتیپٔهلولٔهداسلکش

.تسالکشمدوریمالابرتمونامٔهلولردبآهکیتفاسمیریگهزادنادراومنیارداریزدرادتسایراجاهنآردنییاپ

قیقدیکینورتکلارازباکیزاتاعالطاندناوخیاربوراشفیکیرتکلالدبمکیزایریگهزادنایاربهکیتروصرد

.تسایندشعفرتیدودحمنیادوشهدافتسا
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(SuctiOnهدنکمقمعزارتمونامکیهارمههبهلولنیازاهکیتروصردکیتاتساتوتیپٔهلولدراومنیارد،یضوعرد

(liftهسکیٔهلیسوبالابردیلکشیاهیاپباعشناودرتمونامعوننیارد.(۸-۱۲لکش)تسااراکرایسبدوشهدافتسا

رددوجومیاوهلکهکنیازاسپ.دنکداجیاًالخدناوتیمهکتسایطخهبلصتم،یهارهسنیا.دنوشیمیکییهار

هبنآددعندناوخهکدیآیمالابیبولطمعافترااترتمونامتمسهبتوتیپٔهلولنوردزابآتشگهیلختتوتیپٔهلول

ٔهیاپودرهیورربرباربروطهبیتقومًالخ.دوشیمهتسبالخطخرددنبارجمریشسپس.دشابریذپناکمایتحار

هدناوخلکدهنایمفالتخازا(h)تعرسدهسپس.دنکیمنرییغتلیسنارفیددههجیتنردودوشیملامعاباعشنا

زینراشفیکیرتکلالدبمکیزادیناوتیمدیهاوخبهکیتروصرد.ددرگیملصاحهدشهدناوخکیتاتسادهوهدش

.دینکهدافتسا

طسوتناوتیمنیاربهوالعدنریگرارقهدافتسادروماهلاناکردالابیاهتعرسیریگهزادنارددنناوتیمتوتیپیاههلول

یاهدهودباییمنایرجتعرسهببآهکیدراومریاسایوهدنزیرنییاپهبورادبیشیاهارجمسأرردارشهداهنآ

8-13

تینومیسقعالخ

یکیتسالپهلول-یکهبهدنرادهگنریش

oقاتE--------اقتناریذپفاطعنا

اهقفhگ

> 2g

کیتاتسادقهبهدننکلاصتا

یولکدقاهبهدننکلاصتا

جنسراشاقکالابزایشرب

رتمونامهارمقههبتوتییهلولزاهدافتسا

نیاردتساکچوکرایسب(h)رادقمنییاپیاهتعرسردهکتشادهجوتدیاب.درکیریگهزادنادنتسهالابرایسبتعرس

دیدپثعاب-تسارباربزیناطخنازیموتسارتالابتعرسهکیدراومابهسیاقمرد-توتیپٔهلولدهیاطخرادقمدراوم

.ددرگیمشهدٔهبساحمردیرتشیبتاهابتشاندمآ

(Planmeterhead)دهجنستحاسم۸-۹-۴

دنوشیمهتخانشدهیاهجنستحاسمناونعهبالومعمدنوریمراکبزابیراجمردنایرجیریگهزادنایاربهکییاهرازبا

ردهکتسازیررسراتخاسکیرییو.دنتسه(Flume:اهنادوان)مولفو(Weir:اهزیررس)رییواهنآنیرتجیارهک

-هزادنایارباهراتخاسنیرتدامتعالباقونیرتهداس،نیرتیمیدقزایکیاهزیررس.دوشیمهتخاسزابلاناککییضرع

یهابتشامادقاهنوگرهودومنیسرزابیتحاربناوتیماراهراتخاسنیا.دنشابیمیراجمواهلاناکردبآنایرجیریگ

ردبآحطساترییوزیررستمسقجاتزامئاقهلصافیریگهزادنااباریجورخیاهیبد.دومنحالصاودرکادیپاعیرسار

لوادجزاهدافتسایارب.درکنییعترییویلکشوهزادناساساربیتابساحملوادجهبهعجارموهچضوحیرسالاب

یفاکهزادناهبدیابهچضوحودریگرارقکقاتاتمسقردودشابیتصخشمداعباومظنملکشیاراددیابرییو،درادناتسا

هکدنشابیثلثماییاهقنزوذ،یلیطتسمتسانکمماهرییو.دیامنراتفردرادناتسایاهنوگهبمتسیساتدشابگرزب

ایرییویاهاهتنا،یرانکیاههبلوجات،ارجمفکهبلیاهقنزوذویلیطتسمیاهرییورد.درادارجملکشهبیگتسب

(Nappe:یپن)دناررسدزیریمنوریبرییوجاتزاهکیبآهقرو.(۸-۱۵و۸-۱۴لاکشا)دنوشیمهدیمانرییوبناوج
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رفسمتاهبکیدزنراشفظفحیاربهیوهتیاراددیابدناررسریزیاضف،یتصاخیروهطوغطیارشرد.دوشیمهدیمان

.دشاب

:زادنترابعدنوشیمهدافتسااهبآنایرجیریگهزادنایاربهکاهرییوعاونا

زیتهبل(CiDOlletti)یتلوپیکیاهرییووزیتجاتیارادیاهرییو•

یلکشVفاکشابهجرد۹۰زیتهبلیاهرییو•

زیتجاتابیضبقنمیلیطتسمیاهرییو•

زیتجاتابهدیباوخیلیطتسمیاهرییو•

یتصاخیراکطیارشیاربارنآهکتسایتاصخشمیاراددوریمراکبهکیرییوعون،بآنایرجیریگهزادنایارب

فاکشابرییوکیابیلیطتسمهدیباوخرییوکی،تقدوهجیتننیرتهبهبندیسریاربیلکتلاحرد.دیامنیمبسانم

Vرییوکیجاتیورزا(هیناثردیبعکمیاهرتم)توفنیمودردیجورخنایرج.دوشهدافتسادیابهجرد۹۰یلکش

8-14

W-Notch

End WWTievr

یجورخدازآنایرجابیضیقنمیلیطتسمرییوابیتقومکقاتودرادناتسایضیقنمیاهرییو

ربLجاتلوطو(رتم)توفبسحربHدهطسوتیتلوپیکرییوکیایهدیباوخیلیطتسمرییوکی،یضبقنمیلیطتسم
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ًامیقتسمهجرد۹۰لکشVفاکشابدرادناتسارییویجورخنایرج.دوشیمنییعتویریگهزادنا(رتم)توفبسح

نییاپتمسهبییالابحطس،دنکیمروبعرییویورزانایرجهکیتقو.دوشیمنییعتلکشVفاکشفکرددهطسوت

یوریاهطقنرددیابHده.دباییمدادتماالابتمسهبرییوفاکشزایمکهلصافابینحنمحطسنیا.دنکیمادیپانحنا

رثکادحرباربراهچلقادحدیابهلصافنیا.دوشیریگهزادنایتسدنییاپنایرجرثازارودهبرییوهچضوحردبآحطس

(۸-۱۵یلکش)جردمریتکی.دوشهدافتسارتمکیجورخیاهنایرجیاربدیابیشجنسهطقننیمهودشابرییویورده

-یمراکبدهیاهیریگهزادنایاربالومعمتساهتفرگرارقرییوجاتعافترانامهردهکیرفصابجردمیسایقمیارادهک

.دور

یاهلومرفزادنترابعدرادناتسایضبقنمیلیطتسمرییویوریجورخنایرجهبساحمیاربجیارلومرفهعومجمود

رییغتابهکتسایاهیلختبیارضزاهدافتسادنمزاینتساهدشداهنشیپتیمساطسوتهکیلومرف.یسیسنارفوتیمسا

زاییاههرتسگیاربهچرگاهدوببسانمانیدودحاتتیمسالومرفهجیتنرد.دنکیمرییغترییولوطورییویوربآده

حیضوتنیشیپفارگاراپردهکیبولطمطیارشتحتهکرییوعوننیایارب.تساقیقدًالومعمدنوشیمهدادهکیبیارض

:تساریزتروصهبدشابیضامغالباقندشکیدزنتعرسهکیتروصردیسیسنارفیلومرف،دننکیمراکدشهداد

USCSهاگتسدرد

Q= 3.33H3 :(L-0.2H)

SIهاگتسدرد

Q=1.837H3 :(L-0.2H)

:تساریزتروصهبدشابیضامغالباقریغندشکیدزنتعرسهکیتقویلومرفو

USCSهاگتسدرد

O'=3.33[(H+h)-h" (L-0.2H)

SIهاگتسدرد

O'=1.837[(H+h) * -h" (L-0.2H)

(هیناثرببعکمرتم)هیناثرببعکمتوفبسحربندشکیدزنتعرسزارظنفرصابیجورخنایرج=Oهطبارنیاردهک

(هیناثرببعکمرتم)هیناثرببعکمتوفبسحربندشکیدزنتعرسنتفرگرظنردابیجورخنایرج=0

H=(رتم)توفبسحربرییویورده

L=(رتم)توفبسحربرییولوط

h=یکیدزنتعرسزایشانده(۷/2g)(رتم)توفبسحرب

-یمرودقملوادجزاهدافتسانودبارهبساحمهکتسایاهیلختتباثبیارضیارادیسیسنارفیلومرفهکدینکتقد

*hریداقمهکار۳/۲یاهناوتلودج.دنزاس ،Hو"(H+h)لومرفابیجورخنایرجهبساحمردتلوهسیاربار

یبدهبساحمیاربهکیلصایاهلومرف.تفایکیلوردیهیاهامنهارهچباتکردناوتیماردنغهدیمهئارایسیسنارف

یاهلومرفرد.دندشهئارایسیسنارفوتیمساطسوتزیندوشیمهدافتساهدیباوخدرادناتسایلیطتسمرییویجورخ
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نیاربانب؛دننکیمرییغترییولوطوداهرییغتابهیلختبیارضیضبقنمیاهرییودننامههدیباوخیاهرییویاربتیمسا

رییویاربسیسنارفیلومرف.دنتسینهدافتسالباقبیارضایلوادجنودبتابساحمردهدافتسایارباهلومرفنیا

:تساریزتروصهبیکیدزنتعرسزاندرکرظنفرصابهدیباوخدرادناتسایلیطتسم

USCSهاگتسدرد

O=3.33LH33

SIهاگتسدرد

O=1.857LH33

:ریزتروصهبیکیدزنتعرسنتفرگرظنردابو

USCSهاگتسدرد

O'=3.33L[(H+h)-h3 ]

SIهاگتسدرد

O'=1.837L[(H+h)-h3 ]

بیرض.دنتسهیناسکیتیمهایارادفورح،ضبقنمدرادناتسایلیطتسمیاهرییویاهلومرفدننامهاهلومرفنیارد

تسدبدندشهدافتساضبقنمیلیطتسمرییویاربهکییاهشیامزآیلکهعومجمنامهزاسیسنارفلومرفطسوتهیلخت

هدشنماجنا(رتم۱.۲)توف۴زارتمکلوطابییاهرییویارباهلومرفنیأهدافتساتیلباقنییعتیاربیشیامزآچیه.دمآ

لباقوراگزاسیجورخنایرجیریگهزادناهکدوشبصنیاهنوگهبدیابوتسایضبقنمرییوکییتلوپیکرییو.تسا

دوجوهبییاهتناتاضابقناتلعهبهکیجورخنایرجردشهاکیاربیتلوپیکرییورد،نیادوجواب.دوشلصاحیلوبق

اهنآردهکیتلوپیکیاهلومرف.دنکیمهبلغضابقنارثارباتدننکیمرادبیشاررییویاههبلیفاکهزادناهب،دیآیم

:تساریزتروصهبتسایضامغالباقیکیدزنتعرسودصرد۱هزادناهبسیسنارفبیرض

USCSهاگتسدرد

O=3.367LH33

SIهاگتسدرد

O=1.858LH33

:میرادیکیدزنتعرسنتفرگرظنرداب

USCSهاگتسدرد

O'=3.367L(H+1.5h)**

SIهاگتسدرد

O'=1.858L(H+1.5h)**

17O



طباورنیاردهک

O=(هیناثرببعکمرتم)هیناثرببعکمتوفبسحربیکیدزنتعرسزافارصناابیجورخنایرج

O=(هیناثرببعکمرتم)هیناثرببعکمتوفبسحربیکیدزنتعرسنتفرگرظنردابیجورخنایرج

H=(رتم)توفبسحربرییویورده

L=(رتم)توفبسحربرییولوط

h=یکیدزنتعرسزایشانده(۷/2g)(رتم)توفبسحرب

یاهرییوزالصاحیاهیریگهزادنانازیمهباساسااهلومرفنیاویتلوپیکیاهرییوابهلصاحیاهیریگهزادناتقد

نیدنچ.دنتسهلوبقلباقتسینزایندرومرتشیبتقدهکینامزجیاتننیااما.تسینVفاکشابایهدیباوخیلیطتسم

اهنآنیرتجیار.دنوشیمهدافتسا۷فاکشابییاهرییویوریجورخنایرجهبساحمیاربهکدراددوجوروهشملومرف

یاربوکچوکیاهرییویاربنکلومرف.دنتسهنوسموتونکیاهلومرفدنوشیمهدافتسایرایبآهزوحردهک

تروصهبهکدنوشیمبوسحمرتدامتعالباقمیوشیمهجاوماهنآابزابیراجمردبآیریگهزادناردالومعمهکیطیارش

:تساریز

USCSهاگتسدرد

O=249 H ***

SIهاگتسدرد

O=1.34 H ***

(هیناثرببعکمرتم)هیناثرببعکمتوفبسحربرییویوریجورخنایرج=Qهطبارنیاردهک

H=(رتم)توفبسحربرییویورده

،دوشبصنلماکضابقناابرییورگا.دنریگیمنرارقیکیدزنتعرسریثأتتحتنادنچVفاکشابیاهرییوالومعم

نیاهکدنتسهیریگهزادناشخبکییارادیرایبآیاهلاناکرداصوصخاهنادوان.دوبدهاوخنییاپیکیدزنتعرس

.دوشیمداجیا،دهدیملیکشتیگدمآربکیهکنآفکندربالابابایلاناکیبناجیاههراویدیضابقناطسوتشخب

یارادنادواننیا.تسایرایبآیاهلاناکرداصوصخیریگهزادنانادواننیرتهدشهتخانشونیرتجیارلاشراپنادوان

یبدیریگهزادنایاربهاربآاییعرفهخاش،ارجمکیردتسانکممهکتسایصاخلکشابزابورلاناکنایرجشخب
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یساتسحنادنچدرکیورتعرسهبتبسن(۲)دنکراکیمکرایسببآیبدابدناوتیم(۱):تساتیزمراهچیارادنادوان

یروهطوغابیتحایطسوتمیروهطوغاب،یروهطوغچیهنودبیبوخیاهیریگهزادناهکدرادارتیلباقنیا(۳)تسین

ردارتابوسرریثاتاعقاواتتساالابیفاکهزادناهبنآنایرجتعرس(۴)دهدماجنایتسدنییاپنایرجهظحالملباق

نایرجیلوا.دتفایمقافتاتلاحودردلاشراپنادوانکیلخادزایجورخنایرج.دنکفذحهدافتسالوطرد،راتخاس

-هطوغنایرجیمود.دهدشهاکاریجورخنایرجیبداتتسایفاکانهکیراببآقمعهکدتفایمقافتاینامزو،دازآ

اتتسانادوانجاتعافترازارتالابیفاکهزادناهبنادوانردبآحطسینییاپرسنایرجهکدتفایمقافتاینامزو،یرو

ییالابرسنایرجشجنسهطقنتیعقومردHaنادواندهطقفدازآنایرجیارب.دهدشهاکاریجورخنایرجدناوتب

ٔهدنرادربرددازآنایرجٔهرتسگ.درکنییعتناوتبدرادناتسالودجکیزاهدافتسااباریجورخنایرجاتتسازایندروم

۵۰لاشراپیاهنادواننوچدریگرارقرظندمیروهطوغنایرجتروصهبالومعمتسانکممهکتساهرتسگزایرادقم

-نایرجیارب.دننکیملّمحتدبایشهاکیاهظحالملباقزرطهبدازآنایرجیبدهکنیازالبقاریروهطوغدصرد۸۰ات

یاهنایرجیاهدهودرهیارب(نادوانهزادناهبهتسبتسادصرد۸۰ات۵۰زاشیبیروهطوغیتقو)یروهطوغیاه

8-16
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اچهب:THREAT|3-3-اج

Sersorهل

FL-۱۲ ۷۷ ATERم:

LEwEL-۳ یلم sالRFACE

-S============= یسایس

عCREST-تیع=====ه

=======T-س=

Parshall Flume

لاشراینادوااتداعبا

.(۸-۱۶لکش)دوشنییعتیجورخنایرجتسامزالHbوHaیرسنییاپویرسالاب

لقادحابیمیظعیتایلمعٔهرتسگرد(جنسنایرج)رتمولفکیناونعبنآتیلباقردلاشراپنادواندرفهبرصحنمتیزم

ردطقفدهتفا.دشابیمدهکیطقفیریگهزادنادنمزاینیجورخنایرجرهیاربهکیلاحنیعرددشابیمدهتفا

رگاهکتسانیانادواننیارگیدتیزم.درادناسکیجاتلوطیارادرییوکیهکتسایدهتفامراهچکیدودح

تعرس-اتسارمهراتخاسکیتروصهبینعی-دوشهدافتسادیابهکیتروصهبدوشباختنایحیحصٔهزادناهبنادوان

.دوشیملرتنکراکدوختروصهبیکیدزن

ودرادندوجواهنادوانداعبانتخاسنیزگیاجیاربیاهداسهارچیهنوچدنوشیمهدافتسایاهدرتسگزرطهباهنادوان

.دیآتسدببآزایبسانتمانمهساتدرادندوجوهدافتسادرومیارجمایرازبارییغتیاربیهار

هناهدردهلمجزاجودزم-هتسبیبیکرتیاهراتخاسرداراهنآناوتیمن(۱):زادنترابعلاشراپیاهنادوانیلصابویع

(۳)دنتسهروهطوغیاهسیفیرواایواهرییوزارتنارگالومعم(۲)درکهدافتسایریگهزادناولرتنکیاهرازبا،اهریگبآ

لوبقلباقدرکلمعوشخبتیاضرتخاسیاربیقیقدورهامدرفهب(۴)ودنتسهمکحتسموبآدضنویسادنوفدنمزاین
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۲۵.۴)چنیا۱زااههزادنانیاهکدوشیمیحارطWهاگولگیضرعطسوتلاشراپیاهنادوانهزادنا.میرادزایناهنآ

توف۳۰۰۰هزادناهبیجورخیاهنایرجیاربتوف۵۰اتهیناثرببعکمتوف۰.۰۱اتیجورخیاهنایرجیارب(رتمیلیم

رببعکم

.دنوشهتخاسبسانمداومرگیدایهزیناولاگدالوف،نتب،بوچزاتسانکمماهنادوان.دننکیمرییغتهیناث

-شیپزایاهراتخاستروصهبتسانکممکچوکیاهنادواناّما،دنوشیمهتخاسیلحمردالومعمگرزبیاهنادوان

دندوجومینزوکبسیاههتسوپتروصهباهنادوانزایخرب.دنوشبصنرظندروملحمردودنوشیرادیرخهدشهتخاس

یاهلاناکواههناخدورردگرزبیاهنادوان.دنوشیمتباثوبلص،فکریزواههراویدنوریبردنتبندادرارقابهک

-هزادنایاربایعرازمیدورونازیمیریگهزادنایاربکچوکیاهنادوانیلودنوشیمهدافتسامیظعیاهنایرجوگرزب

نایرجودازآنایرج:دننکلمعتروصودهبدنناوتیماهنادوان.دنوریمراکبهعرزمردیفیدرتشکتامازلایریگ

.یروهطوغ

درادیگتسبارگمهشخبردشجنسهطقنردHoبآقمعوWهاگولگضرعهبافرصیجورخنایرجدازآنایرجرد

Headwater Tbilwaterرس

لا-

Flor

هنادواتجاتعافتراهبتیعستنایرجیقمعطباور

دتفایمقافتازیررسجاتایرییوکیردهکتسایطیارشهبهیبشنادوانرددازانایرجطیارش.(۸-۱۷و۸-۱۶لکش)

.دوشیمندنکینییاپرسنایرجطیارشطسوتدرذگیمجاتیورزاهکیبآتعرسهکتروصنیدب

رادقمکیزاشیبهبیجورخنایرجیتقواهبصنرثکارد.دنتسهیتایلمعیرگیدیاهروتکافیروهطوغنایرجرد

،هدادشهاکارتعرسهکدوشیمیفاکهزادناهبیرسنییاپلاناکردنایرجرباربردتمواقم،دباییمشیازفاینارحب

هکنیاضحمهبتشادراظتناناوتیم.دوشیمثعابارلاشراپنادوانردهکیراببآرثادهدیمشیازفاارنایرجقمع

نویساربیلاکیاهشیامزآ.دنکشهاکهبعورشیجورخنایرجدرکزواجتنادوانجاتعافترازاHbهکیراببآحطس

شهاکدنکنزواجتریزریداقمزا(دصردبسحرب)Hb/Haیروهطوغتبسنهکینامزاتیجورخنایرجهکدهدیمناشن

.دباییمن

(رتمیلیم۷۵و۲۵،۵۰)جنیا۳و۱،۲یضرعابیاهنادوانیاربدصرد۵۰

(رتمیلیم۲۲۹و۱۵۲)جنیا۹و۶یضرعابنادوانیاربدصرد۶۰

(رتم۲.۴ات۰.۳)توف۸ات۱یضرعابنادوانیاربدصرد۷۰

(رتم۱۵.۲ات۲.۴)یتوف۵۰ات۸یضرعابیاهنادوانیاربدصرد۸۰
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وHaییالابرسنایرجدهنیبهطبارهکیاهلداعم.دنشابیمریزتروصهباهنادوانیوردازآنایرجیاربهیلختتالداعم

:تساریزتروصهبدهدیمناشنار(رتم۲.۴ات۰.۳)توف۸ات۱زاWیضرعیاربQیجورخنایرج

USCSهاگتسدرد

- CL

SIهاگتسدرد

HO=0.371W):1.57(یW 0.026

یجورخیاهنایرج،دوشهدافتسایتوف۵۰ات۱۰ضرعابیاهنادواننوردزایجورخنایرجهبساحمیاربهلداعمنیارگا

هئاراگرزبیاهنادوانیاربیرتقیقدهلداعمنیاربانب.دنتسهیعقاویجورخیاهنایرجزارتگرزبهشیمههدشهبساحم

:تساهدش

USCSهاگتسدرد

O=(3.6875W+2.5)Hا"

SIهاگتسدرد

O=(2.293w+0.474)Hا"

دصرد۱زارتمکالومعم(یرتم۲.۴(یتوف۸نادوانیاربهلداعمو۵زایلصاحهدشهبساحمیجورخیاهنایرجرادیفالتخا

نیازامظنمهدافتساردیراوشدرطاخب.دوشیمرتشیبدوشرتگرزبنادوانهزادناهکیتقوفالتخانیایلوتسا

.دناهدشهیهت(یرتم۱۵.۲ات۰.۳)یتوف۵۰ات۱یضرعابییاهنادوانهدافتسایاربیجورخنایرجیلوادج،تالداعم

(Fieldestimate)ینادیمنیمخت۵-۸

ردیتحارهبایودنشابنیلمعرگیدیاههویشرگااصوصخ؛تسایرورضپمپزایجورخبآیبدینادیمنیمختابلاغ

8-18

------ crer هپتمهمیسایس

rrrr

یقفاهلولکیردنایرجنیمخت

یسدرتسد۵

تسانکممهلول(هیلخت)شهد.تسا(یباترپریسم)ریسطخزاهدافتسااههویشنیرتهدشهتفریذپزایکی.دنشابن

نایرجشورنیارد.دوشیمنیرفآلکشمنایرجتاصتخمقیقدیریگهزادناردهلأسمنیمههکدشابیقفاایویدومع

.تساریغتمدصرد۱۰۰ات۸۵زاشورنیاتقدو(دشابهدشهدافتساهلولتیفرظلکزا)دشابلماکتسیابیماههلولرد
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دوشرتهداسدناوتیمنایرجیالابیریگهزادنأهلیسوبشورنیا.دهدیمناشناریقفأهلولکیردنیمخت۸-۱۸لکش

هزادناچنیادحاوردزینارXنآبسحربودوشچنیا۱۲ابرباربYهکمینکیریگهزادنایروطهشیمههکبیترتنیاهب

.مینزب

.دهدیمناشناریدومعٔهلولکیردشهدیریگهزادناشور۸-۱۹یلکش

8-19

capacity,6pm=seskpHz

capacity,3/n=ner2x1oxp12

D=n.orPpenImm

HWertics Heightowaterts, n{mm

==aconstantwarying from 87to

97forppes lo Ein,5to 15mm

H = Bton IEto 810mm

کدومعهلولکیردتیفرظنیمخت

(Headmeasurement)دهیریگهزادنا۸-۱-۶

-یرایتخاعافتراکیندادرارقعجرماب-عیامنزودحاوکیردعیامیژرنامجحنایبیاربهکتسایتیمکده

ردزیندهیاهتیمکلکددرگیمنایبعیامدنوپرهرددنوپ-توفتروصهبیژرناهکنیاهبهجوتاب.دوشیمهدافتسا

دحاوردهدشنایبراشفنایمهطبار.تساتوفدهیریگهزادنادحاو.(دنتسهدعبنیایاراد)دنتسهعیامتوفدحاو

:تسارارقنیازاددرگیمنایبتوفتروصهبهکدهوعبرمجنیارهرددنوپ

USCSهاگتسدرد

Headft=lb/in×ثلاث=lb/in×تایب
W Sp.gr .

SIهاگتسدرد

Head m=یلگثکاگاگ

اجنیاردهک

W=صوصخمنزو،(Ib/f(kg/I

.Sp.gT=لایسیصاخیشنارگ

دروماکیرمآیعیبطعبانمرتفدتستٔهمانربردوتساهدشهئاراکیلوردیهوتیتسناطسوتدیآیمیپردهکیبلطم

:تساهتفرگرارقهدافتسا

ایراشفیریگهزادناهکتسایرورضلصانیمهربانبودشابتخاونکینایرج،تاودالاصتأهطقنردهکتسایرورض

رد،نایرجندوبتخاونکیزانانیمطالوصحیارب.تسافاصوتباثعطقمحطسهکدریگتروصهلولزایشخبردداه

رباربردهکیاهعطقعونرهایورادانحنأهعطق،ییونازهنوگرهزاهلولرطقربارب۱۰ات۵تسیابیمیریگهزادناماگنه

.تفرگهلصافدنکیمداجیاعنام،نایرج

-یماهنآلاصتأهطقندرومردنینچمهوراشفشجنستاوداردOrificeزاهدافتساماگنهرددیآیمیپردهکیتاکن

-یمبآهاگرذگٔهراوید.دشابناورودازآبآهاگرذگٔهراویدهبتبسنتسیابیمهلولردOrifice:ددرگظاحلتسیاب
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ردیربزاییگدمآربهنوگرهCyrificeزارتولجچنیا۱۲ٔهلصافرد.دشابتباثعطقمحطسیارادویربزنودبتسیاب

چنیا۱/۸ات۱/۴نیبیرطقتسیابیمOTifice.ددرگفرطربهدابنسذغاکایناهوسٔهلیسوبتسیابیمزاینتروص

دشاببآهاگرذگٔهراویدربساممالماکتسیابیمOrificeیاههبل.دشابرباربودتسیابیمزیننآیزاردودشابهتشاد

طیارشابهکدنتسهییاهریشٔهدنهدناشندیددیهاوخ۸-۲۰لکشردهکیراشفریشود.دشابهدئازهنوگرهدقافو

تالاصتادشابزاینیریگهزادناتمسقردراشفریشکیزارتشیبهکیتروصرد.دنرادتقباطماجنیاردهدشحرط

یرگیدیریگهزادناتاودازاهکتسانیارگیدهار؛دوشهتفرگرظنردریشرهیاربتسیابیمهناگادجوبسانمیریش

.دوشهدافتسا

هدناوختاودایورربهکییاههجردیلیدبتیاربییاهلومرفوتاوداعاونایارببسانمنامدیچ۸-۲۳ات۸-۲۰ریواصت

رددوجومتعرسداهحیحصتیاربزینیبیارضریواصتنیارد.دنهدیمهئاراهدنوشپمپعیامتوفدحاورددنوشیم

.تساهدشهئاراهیلختهم9شکمیاههلول

لباقتاودا.تساهناورپیمشچیدومعتفشیاهپمپردوتساپمپروحمطخ،یقفاتفشیاهپمپردانبمحطس

8-21

hd=Hhod-HZd+

hs=+hos-HZs+

مهم
Courn -

آ

د

E ه:

E E

= E

Filed with E E
woter ت EHE O

خیرآ

FIGURE22Headmeasurement



تساالابراشفهکیدراومردوتسالامرنراشفهکیدراومردیبآیاهرتمونامایبآیاهنوتس:زادنترابعهدافتسا

Goge Connection WentValve

E} ع

- 3

-I-E اف

Darum Mercury

زااتدرکتقددیاببآیاهنوتسزاهدافتساماگنههب،راشفیکیرتکلایاهلدبمونودروبیاهجیگ،یاهویجیاهرتمونام

.دوشبانتجاتساپمپرددوجومبآوجیگردهکیبآنایمییامدفالتخازایشانتاهابتشا

HeadMeasuring)دهیریگهزادنایاهدامنوفیراعت۸-۱-۶ Definitions And Symbols)

اهپمپناوتتستهمانماظنردهکدنتسهییاهدامندهنایبویریگهزادنایاربشخبنیاردهدشهدافتسایاهدامن

هدشهدافتسا(۲۰۰۰شیاریو)کیلوردیهوتیتسناطسوتهدشرشتنمپمپیاهدرادناتساوASMEطسوتهدشرشتنم

فرصییامدتارییغتزاهکیتروصردهتبلادنراددربراک۸-۲۳ات۸-۲۱ریواصترددیآیمنیازاسپهکییاهدامن.دنا

.دشابهدشرظن

H=ابنیاربانبوتساهدشهدادلایسهبپمپطسوتهکعیامدنوپرهردهدشهدوزفایژرنا=کیمانیددهایلکده

ریزانبمعافترابسحربhsوhdرظانتمریداقمهکیتروصرد؛تسارباربشکمیلکدهوهیلختلکدهیربجفالتخا

.دوبدنهاوخیفنمnsوhdدشابیرفسمتاراشف

Hgd=هیلختجیگهدشهدناوخٔهجردایددع،ft H2O

Hgs=یشکمجیگهدشهدناوخٔهجردایددع،ft H2O

یلیدبتیاهرتمونامایودنوشیمهدناوخهطساویبهکیایبآیاهرتمونامعونزادنناوتیمشکموهیلختجیگودره

8-23

یاهویج

Z d=هیلختجیگعافترا،ft
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Z=یشکمجیگعافترا،ft

Y d=انبمعافتراهبتبسنهیلختجیگلاصتأهطقنندوبالابنازیم

Ys=انبمعافتراهبتبسنشکمجیگلاصتأهطقنندوبالابنازیم

Vd=جیگلاصتأهطقنردهیلختٔهلولردبآطسوتمتعرس،f/S

Vs=جیگلاصتأهطقنردشکٔمهلولردبآطسوتمتعرس،f/S

hd=انبمعافترابسحربیرفسمتاراشفهبتبسنهیلختیلکدهندوبالابنازیم،ft

hs=انبمعافترابسحربیرفسمتاراشفهبتبسنشکمیلکدهندوبالابنازیم،ft

*h=شکمهلولردتعرسده(ft(V 2g

ha=هیلختٔهلولردتعرسده(ft،(V/2g

NPSHA=نییعتانبمحطسبسحربهیلختلزانردهکیشکمیلکده=شکمشخبردیسرتسدردوتبثمدهیصلاخ

(NPSHA=ha-Hyparha)تساهدشمکنآزاهدنوشپمپلایسقلطمراخبراشفوتساهدش

hsa=قلطمیلکشکمده(haths)

Hvpa=قلطمتوف،لایسراخبراشف

ha=قلطمتوف،یرفسمتاراشف

Headmeasurement)یبآیاهجیگابدهیریگهزادنا۲-۶-۸ by Water guage)

ریزایویرفسمتاراشفیالابجیگهکیتلاحودرد-یژویفیرتناسیاهپمپردارداههنوگچهکدهدیمناشنریزیاهلاثم

.مینکهبساحم-دشابنآ

روطهبجیگشکمٔهلولنایمطخوتسایرفسمتاراشفزارتالاب(a)جیگلاصتأهطقنردراشف۸-۲۰لکشرد:لاثم

:مینکیمهدافتساریزتالداعمزا.تساهدشبآزارپلماک

2

17

hd=+hgd +Z یتیگ
2g

ارجم

hs=+hgsات +Z
2g

:دوشیمهدافتساریزٔهلداعمزا.تسایرفسمتاراشفریز(a)جیگلاصتأهطقنردراشف۸-۲۱لکشرد:لاثم

2

hs=+hgs Y

.درادرارقانبمحطسریزردجیگرفصٔهجردهکتسنیارگنایبs2دامنندوبیفنم

جیگو(یشکمای)هیلختٔهلولنیبطخوتسایرفسمتاراشفریز(a)جیگلاصتأهطقنردراشف۸-۲۲لکشرد:لاثم

:دنوریمراکهبریزتالداعم.تساهدشرپاوهزاالماک

2

hs=+hgs Y

2

hd=+hgd Y نتنآ
2g

Headmeasurement)یاهویججیگابدهیریگهزادنا۸-۳-۶ by mercury guage)

اریژویفیرتناسپمپنامدیچرددهیریگهزادنایاربیاهویجیاهجیگزاهدافتسایگنوگچدیآیمیپردهکییاهلاثم
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هدشرپبآابالماکلاصتاطخوتسایرفسمتاراشفزارتالاب(a)جیگلاصتأهطقنردراشف۸-۲۳لکشرد:لاثم

:دوریمراکهبریزهلداعم.تسا

int V

h=hg + 2 + 2g

اجنیاردهک

Wm=هویجصوصخمنزو

W=هدنوشپمپعیامیصوصخمنزو

hg=هیلختاییشکمجیگیورهدشهدناوخٔهجرد

hریداقم ،Z ،Yدنراددربراکرباربروطهبیشکموهیلختدهیریگهزادنایاربدنشابیسیدنانودبهکیتروصرد۷و.

دوعصالابهبهقلحوتساهدشرپاوهابلماکروطهبلاصتاطخوتسایرفسمتاراشفریزراشف۸-۲۵یلکشرد:لاثم

:دوریمراکهبریزهلداعم.دنکیریگولجهویجنوتسزابآرذگزااتتساهدرک

V-مهth
h= W hg = Y -- 2g

Measuringthehead)جنسفالتخایاهویجیاهجیگابدهیریگهزادنا۸-۴-۶ by mercury guage)

.تساهدشهدافتسادهیریگهزادنایاربجنسفالتخایاهویججیگکینآردهکیژویفیرتناسپمپکیزاینامدیچ

:دوبدهاوخرارقنیازاحیحصهلداعم.دنشاببآزارپالماکلاصتاطوطخودوشهدافتساجیگعوننیاهکینامز

.دوشهدافتساهناگادجدناوتیمزینشکمجیگکی،جنسفالتخاجیگربهوالع

(POWermeasurement)ناوتیریگهزادنا۸-۷

(TranSmiSSiOndynamOmeter)یلاقتناجنسناوتکی،هدشهربیلاکروتومکیکمکهبناوتیمارپمپیدوروناوت

ناوتیریگهزادنایاههویشبلاغرد.درکنیعمجنسشچیپای(TOTSiOndynamOmeter)یشچیپجنسناوتکیایو

.ددرگیمهدافتسا(ANSI/HI2000)کیلوردیهوتیتسناطسوتهدشرشتنمپمپیاهدرادناتسازا

هدشهربیلاکیاهروتوم

روتومیاهلانیمرتردیدوروناوتنیاتسیابیم،یدوروناوتیریگهزادنایاربهدشهربیلاکروتومزاهدافتساماگنهرد

یریگهزادنارددتفایبقافتارگشناروانامرفیولباتنیبتسانکممهکیطختافلتهنوگرهریثاتزااتدوشیریگهزادنا

ربتسیابیمنویساربیلاک.دشابهدشمهارفتسیابیمروتومٔهدشدییاتنویساربیلاکیاهینحنم.میشابرذحربناوت

تروصهبنامدنارنییعتیتنسیاههویشزاودشابهتشادتلالدروتومنامدناریجورخ-یدورویعقاووقیقدرادقم

زا-هربیلاکیکیرتکلایاهرگشجنسزاتسیابیماهروتوممامتیدوروناوتشجنسرد.درکبانتجاتسیابیم،یرایتخا

.درکهدافتسااهرمروفسنارتٔهوالعهب-یهاگشیامزآعون

Transmissionpower)یلاقتناجنسناوت۱-۷-۸ meter)

زاشیپیراکیبویرابیبتیعضوردتسیابیمجنسناوت،دشنییعتیلاقتناجنسناوتٔهلیسوبیدوروناوتهکینامز

تستزاسپ.دشابهدشکچتسیابیمدرادناتسایاهنزوابیسنالابقباطتودشابهدشیسنالابدریگتروصتستهکنیا

هکیتروصرد.دوشلصاحنانیمطاطیارشرییغتمدعزااتدوشیسرربهرابودنزاوتوندوبیسنالابتسیابیمزین

ودرادیساساتیمهاتعرسقیقدیریگهزادنا.دریگتروصهرابوددیابیمتستدشابانتعالباقویسوسحمتارییغت
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هراشاهدشهبساحمیدوروناوتهبتابساحمناونعلیذراد.دشابهتشادتوافتابمبیمساتعرسداب٪۱زارتشیبدیابن

.درکمیهاوخ

Powermeter)یشچیپجنسناوت۲-۷-۸ coil)

ویضرفتعرسردنارودنامزرد-نآیشچیپشنرکهکتساهدشلیکشتلیوطتفشکیزایشچیپجنسناوت

یدوروناوتمیهاوخبهکیتقو.دوشیمهدیجنسدرادناتسایاهشوریخربزاهدافتسااب-یضرفرواتشگندادلیوحت

تلاحردکیتاتساتروصهبارجنسناوتتسیابیمتستزاشیپمینکنییعتیشچیپجنسناوتزاهدافتساابارپمپ

.دریذپیمماجنایضرفرواتشگردیاهیوازفارحنانتفرگهزادناابراکنیا.مینکهربیلاکیرابیب

هربیلاک.دوشهربیلاکیمساتعرسردکیمانیدتروصهبتسیابیمیشچیپجنسناوت،تستزادعبولبقهلصافالب

تعرس،تستلوطرد.دشابهیلوانویساربیلاکیدصرد۰/۵ٔهدودحمردتسیابیمتستماجنازاسپجنسناوتندرک

-یمتستلوطردیشچیپجنسناوتییامدٔهدودحم.دشابهتشادرییغتپمپیمساتعرسهبتبسن٪۱زارتشیبدیابن

نازیمزارتالابتارییغتهکیطیارشرد.دشابکیمانیدنویساربیلاکنیحردهدشتبثیامد۱۰Eدودحردتسیاب

.دشدهاوخهئاراهماداردیدوروناوتتابساحم.دریگتروصهرابودتسیابیمتستدشابزاجم

(VelOCitytools)تعرسیریگهزادنا۸-۸

:ددرگیمنییعتریزیاهشورزایکیٔهدافتساابتستتحتپمپتعرس

(ReVOlutiOnCOunter)جنسرود-

(TachOmeter)رتموکات-

(StrObOSCOpicdeViCe)ناخرچهاگتسد-

(ElectrOnicCOunter)یکینورتکلارگشرامش-

شیامنهبرداقاهنآهکنیازااتدنشابهدشهربیلاکتقدهبتستزالبقتسیابیمهدشهدافتساتاوداالابدراوممامترد

هکاجنآزا.تساE۱%تاودانیأهدشهتفریذپتقد.دوشلصاحنانیمطادنتسهرظندرومیتقدٔهدودحمردتعرس

توافتمینامزلصاوفردتستجنپتسیابیملقادحدوشیمتعرسبوانتمتارییغتثعابپمپناوتردتاناسون

.میسربطسوتمتعرسهباتدریگتروص

(Calculation)تابساحم۸-۹

(POWerpump)پمپناوت۱-۹-۸

:دیآیمتسدهبلومرفنیاقیرطزاپمپطسوتهدشماجنادیفمراکایبآناوت:یجورخناوت

USCSهاگتسدرد

WhD=لایستوفدحاوردیلکده×هقیقدربدنوپدحاوردهدنوشپمپلایسنزو

33,000

SIهاگتسدرد

_kg of liquid pumped/min× total head in m of liquid

- 6131

۶۲.۳ Ib/ft3 C)OSEابربارب(20 یامدردعیامصوصخمنزوودشاب۱ابرباربعیامیصوصخمیشنارگهکیتروصرد

:تسارارقنیازایلومرفدشاب

USCSهاگتسدرد

WkW

18O



h _gpm×head inft
W p 3960

SIهاگتسدرد

Wkw= 9.8m/h ×head inm

:یدوروناوت

:دیآیمتسدهبریزلومرفقیرطزاپمپشناریاربزایندرومناوت

USCSهاگتسدرد

Ktotal head inftالmm

Bhp = یلاهاتاعالطا
3960×pump efficiency

SIهاگتسدرد

total head in m9.8رm3/h

pump efficiency

BkW =

:دیآیمتسدهبریزلومرفقیرطزاپمپنامدنار

• • Output whp wkW

pump efficiency=تات - IEEE - E 7

:زاتساترابعروتومیدورویکیرتکلاناوت

USCSهاگتسدرد

bh mmال»hedd inftehp= 10 - (J 19 f

- motor efficiency - 3960×pump efficiency × motor efficiency

SIهاگتسدرد

9.8Tr3/hxhead in meter

kW=کتتثاتاتتیتنانت-

پمپنامدنارکروتومنامدنار

:زاتساترابعروتومیدوروتاوولیک

gpm×head×00746

3960xپمپنامدنارروتومنامدنار

:پمپنامدنار

• bhp×0.746

Kwinput=تثاتیت
روتومنامدنار

۰۹liDامدنا۱= -wk-یتور

======TT===پمپنامدنار=

:تساریزرارقزادشابیکیرتکلاروتومکینآرگاشنارهکژاپمپدحاوکییلکنامدنار

یلکنامدنار=پمپنامدنارXروتومنامدنار

(Velocityarranging)تعرستامیظنت۲-۹-۸

لاحرههب.تساتستنیحردیعقاوویلمعروتومکیزاهدافتساپمپتعرستستردشورنیرتدرادناتساونیرتهب

نیرتکچوکیتحهکلیلدنیاهبدشابتستتعرسزارتمکهشیمهتسیابیمپمپیمساتعرس.مینکحیحصتپمپ
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هیصوتنینچمه.دوشاتسیاانورادناسونٔهیحاندراوپمپهکدوشثعابتسانکممتستتعرسدحزاتعرسشیازفا

.دشاب٪۳زارتشیبدیابنیمساتعرسهبتستتعرسزاتعرسرییغتهکتساهدش

رگیدتعرسکییارب،تستنیحردهدشتبثریداقمزاارNFSHوناوت،ده،پمپیبدرادقممیهاوخبهکنیایارب

:مینکهدافتساریزیاهلومرفزادیابیممینکمیظنت

:تیفرظ

Q=0

اجنیاردهک

(m/h)gpm رادقم، تستتعرسردیبد = Q1

O=یمساتعرسردیبدرادقم،m/s)gpm)

N1=تستتعرس،Tpm

N5=یمساتعرس،TDIm

:لاغ۵

Nار

H =( ) 2× H1

1

اجنیاردهک

H1=تستتعرسردده،(ft(m

ft (m) ده، یمساتعرسرد = H2

USCSهاگتسدرد:ناوت

hp2= )پ( ×hp

SIهاگتسدرد:ناوت

Kwیا=()KWا

اجنیاردهک

hDI=تستتعرسردناوت،hD

hp2=یمساتعرسردناوت،hD

1KW=تستتعرسردناوت،KW

KW2=یمساتعرسردناوت،KW

:یشکمتمسقردتبثمدهیصلاخ

NPSH() NPSH

اجنیاردهک

ft(m)،تستتعرسردشکمتمسقردتبثمدهیصلاخ=NPSHا

NPSH2=یمساتعرسردشکمتمسقردتبثمدهیصلاخ،(ft(m

.دشابندوجومیرگیدٔهنیزگچیههکتسازاجمینامزاهنترتنییاپورتالابیاهتعرسردینادیموشورفیاهتستماجنا

هبهطبارنیا.ددرگظاحلیعقاووتستطیارشنایمتهابشظفحیاربتسیابیمیگتسبمهنیناوقتروصنیارد

:تسانایبلباقریزتروص
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1/2L۱)-لالL

:+اپ=((

Tpmردده=Hاویبدرادقم=(Qi=تست =N1

Tpmردده=Hویبدرادقم=Q=یعقاو =N

(Recordingdata)تاعالطاتبث۸-۱۰

(Data)تاعالطا۸-۱-۱۰

یاربمرفکی.دوشیمهدافتساتستتاعالطامرفکیزازیناجنیاردتستیاههاگشیامزآواهتستزایرایسبدننامه

ایهزادناوعون،هدننکدیلوتیلایرسهرامش.تساهدشهدادناشن۸-۲۴ریوصتردپمپدرکلمعابطبترمتاعالطاطبض

ابنآندشهابتشازااتدوشطبضتقدهبتسیابیمنآرگشناروپمپکیییاسانشوتیوهابطبترملیاسمریاس

هکلبهدشتستنیشامیکیزیفطیارشوداعبااهنتهن.دوشیریگولجاهپمپریاس

یزادناهاردادعت۹۸۷۶۵۴۳۲۱

(DSi)راشف

لاغ۵

بآرتمهبهزادنا

لاغ۵دغهتعرس

یلکداه

تیفرظ(m3/h)نایرج

روتومژاتلو

رپما

تاوولیک

یاههدادبسا)یلکتردق

تردق(راخب

روتومییآراک

تعرسد

پمپنامدنار

لکییآراک

8-2 |

.دنریگرارقهراشادرومدیابزیندنتلیبسلتستهلصاحجیاتنردهکیتاوداوتاعطقریاس

Recordingtest)تستجیاتنمسر۸-۲-۱۰ results)

طاقنعومجمامادشابهابتشاتسانکممیاهطقنرههکدوبهاگآدیابتستجیاتنزاهلصاحیاهینحنممسرماگنههب

ینحنمبیشنازیمعیرسودنترییغتثعابهکیجراخلماوعیخربزارظنفرص.دنکداجیاارریسمکیتسیابیم

هنومنکی۸-۲۵لکش.درکمیسرتدریگربردارطاقنمامتدیابنمهاترورضهکمیالمینحنمکیناوتیمدندرگیم

-یمناشنیدصردتروصهبارنامدنارویدوروناوت،یلکدههارمههبپمپدرکلمعنییعتهوحنهکتسایکیفارگ

.تساپمپتیفرظهدنهدناشن(فاصطخ)تاصتخمیقفاروحمردحطسمهطاقنهنومننیارد.دهد
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:یرتشمشرافسهرامش

:هژورپ

:یلکهدزابدصرد

:لایرسهرامش

:شکموشنارنیبتوافت

:هزادنا

:شکمهزادنا

:ی۰۰۰۰مان

:دحاوهرامش

:رونومرود

:(راخببسا)روتومتردق

:شنارهزادنا

:پمپعون

:لایرسهرامش

:هدنزاسیشرافسهرامش

:یلکدهنازیم

:عون

:لیدبتلماع

:شناریلخادرطق

:هدنزاس

:شیامزانامز

:یسانشراکمان

(m3/h)تیفرظ

یریگهزادناشور

:شنار

:شکمیلخادرطق

یاهلحرمدنچ

(Testingmodel)یلدمندرکتست۸-۳-۱۰

:دندرگیمتستریزلیالدزایکیربانباهلدم

دیدجیاههدیاهعسوتوشرتسگ-

نامدنارودرکلمعتنامضهدودحمیاربهدننکدیلوتهبیرایعمنادتسد۵هب-

تساهتشگتیاعرتامازلاهکرادیرخیاربنانیمطالوصح-

وگلاینادیمتستلیمکتایوندرکنیزگیاج-

یلدمنیدنچدرکلمعهسیاقم-

زاییالابنانیمطادریگیمتروصگرزبیاهدحاوییاهنبصنویحارطزاشیپهکلدمیاهتستهکتسناددیاب

.دهدیمتسدهبپمپشخبتیاضردرکلمع

تسنالاور۸-۱۰-۴

(ROutineteSting)تاعطقیلکتهابشنامروظنم)دشابهتشادهنومنهبلماکتهابشیسدنهرظنزاتسیابیملدم

تفشتلاحودرهردهنومندننامهتسیابیملدم.(دنرادرارقپمپیجورخویدورونیبهکتسالایسابطبترم

شکمده.دشابرباربهدشبصنهنومنابتسیابیمتسترهردلدمهصخشمتعرس.دشابهدشتستیدومعویقفا

هنومنرطقوDIزاترابعلدمرطقرگا.دشابهتشادناسکیرادقمتسیابیم(قمعزایشکم)شکمریظنعافتراای

هتشادیناوخمهریزطباوراب(H1)دهتستتحت(N1)نآتیفرظو(N1)لدمتعرسدیابهجیتنرددشابDزاترابع
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8-25

rrarr

==

::هب
E ET

:LET

:FIEEE

ماعب1::

EP

.تساهدافتسادیمعدادرمدرکلمع

N D 1 \| H O D H

رگمتشادمیهاوخنینماالماکیکیلوردیهتهابش،نیشیپطیارشتحترتکچوکزیاسابلدمکیتستماگنههب

،هنومنولدمحوطسراتخاسوتفابندوبناسکیدوجوابیتح.دشابناسکیپمپٔهظفحموهناورپحوطسیربزهکنیا

دوبدهاوخهنومننامدنارزارتمکیلدمنامدنارمهزاب

ریزلومرفزاروظنمنیایارب.دنکادیپقباطتهنومننامدناراباتدربالابیتحارهبارلدمپمپنامدنارناوتیم

:مینکیمهدافتسا

e\D-1ا:ت=()

هنومنولدمیاهنامدنارهسیاقمساساربیشیامزآیضرفپمپویضرفعونپمپیاربتسیابیمارnناوترادقم

یسنرلکوحطسیربزهکینامز)رفصزادناوتیمTiرادقمهکدرادیممالعااکیلوردیهوتیتسنایاهدرادناتسا.درکنیعم

.دشابریغتم(دشابرباربودرهقلطمیربزهکینامز)۰/۲۶ات(دشاباهنآزیاساببسانتردهنومنولدم

:تساهدشهئارالدمتستیاربکیلوردیهوتیتسناطسوتدیآیمیپردهکیلاثم:لاثم

لماشهک)10ftتبثمشکمدهاب450rpmتعرسرد400ftعافتراهب200ft/Sلاقتنایاربیاهلحرمکتپمپکی

کی.تساگرزبرایسبیهاگشیامزآایشورفتستیاربپمپنیا.دراد6.8ftرطقهبیاهناورپ(تسهزینتعرسده

یاربشکمدهوتیفرظ،تعرس.ددرگیمتستنآیاجهب320ftلداعمرتنییاپدهردوin-18ٔهناورپیارادلدم

الابتالداعمندربراکباب؟دنشابرادقمهچتسیابیمتستنیا

USCSهاگتسدرد

=N| = 450() = rpm1825=:)(450=:تN=N
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-O(اثل۱2|۱21.5-1|320--3/-

Q=O() = 200() :=873ft=3920 apm

- 21-۱2 | -

rpm1825=122(ای)450=N

- 046 ۱2 )O=566ات-3 ) mای=0247 /s

SIهاگتسدرد

:ابتسارباربهنومنٔهصخشمتعرس

USCSهاگتسدرد

O ۷/2 O 6 •

in theft/System712=450=پN=N

SIهاگتسدرد

450۷/5.66 3

NS= ======== 39 in the m/sSystem

:ابتسارباربلدمتعرسدو

USCSهاگتسدرد

N=1825 =71.2(or1,510 in the gpm System)

SIهاگتسدرد

۷/O

N=1825 = 29

HوددرگیمیضرفلمتحمنازیمنیرتالابردF80یامدردینادیمبصنیاربنویساتیاواکروتکاف =32.8ftابربارب

_Ho-tپ_10-32.8

o=-تپثا=--=0057

===0057
o =====- = U

:دوبدهاوخریزرادقم

USCSهاگتسدرد

SIهاگتسدرد

اجنیاردهک

Hb =haS -Hypa(قلطمراخبراشف-قلطمیرفسمتاراشف)

H=ناسکیابیرقتزیننآهکبآیامدهارمههب.دشابناسکیتستردتسیابیمهکشکمحطساتانبمزاهلصاف
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_Hp-H

-===

USCSهاگتسدرد

H =H,-o H = 32.8 - (0.057)(320) = 14.6 ft

SIهاگتسدرد

Hi=10-(0.057)(97.5) = 4.4m

.دنکمهارفارینادیمطیارشدناوتباتدوشتستft14.6لداعمتبثمشکمدهابتسیابیملدمنیاربانب

دوجوزانانیمطالوصح-لوبقوشریذپیاهتستناونعهب-یلدمیاهتستزاهدافتساماگنههبتامازلازایکیالومعم

-یمیرورضویصاخداعباقیقدوحیحصرادقمروظنمنیایارب.تساهدشبصنٔهنومنولدمنایمیسدنهتهابش

زاشیپیبتکتروصهبتسیابیمهنومنولدمنایمزاجمیسدنهفالتخارادقمنینچمه.دشابهدشنییعتتسیاب

.دوشعقاوقفاوتدرومتستماجنا

TeStingOther)یژویفیرتناسریغیاهپمپندرکتست۱۱-۸ pumpSnot Centrifugal)

عونزاییاجباجیاهپمپلماشهتسدنیا.دنتسهییاجباجیاهپمپیژویفیرتناسیاهپمپزادعباهپمپٔهتسدنیرتگرزب

یاهپمپتستٔهوحنهبرایسباهپمپزاهتسدنیاتست.ددرگیمعاوناریاسویچیپ،یتشگربوتفر،ینارود

ردیریگهزادنأهوحنوهویشاما.تسارتشیبناشدهوتسانییاپاهپمپنیاتیفرظالومعم.درادتهابشیژویفیرتناس

ٔهوحنلماکروطب۲۰۰۰شیاریو(ANSI/HI)هرشتنمیاهدرادناتساردکیلوردیهوتیتسنا.تساناسکیاهپمپنیأهمه

.تساهدادششوپاریتشگربوتفروینارودیاهپمپتست

وتسایصاخرایسبالومعمدنرادنرارقاهییاجباجواهیژویفریتناسٔهدرتسگیدنبهقبطٔهدودحمردهکییاهپمپتست

هبهدنزاسیصاصتخایاههچرتفدردًالومعماهپمپلیبقنیاتستیاهشور.دوشیملمعهناگادجصوصخبدرومرهرد

تروصتسیابیمتستعورشزاشیپنیفرطنایمقفاوتتروصنیاریغرد؛ددرگیمرکذتایئزجابهارمهوینشور

.دریگیمرارقهتسدنیاردتجیاهپمپایوهدنکمیاهپمپتست.دریگ

(Othertests)اهتستریاس۸-۱۲

یاهدیدپنیا.دندرگتبثودنوشظاحلتسیابیمهکدنراددوجوزینیرگیدهجوتلباقیاههدیدپ،پمپتستنیحرد

.تسا(زیون)یتوصتاشاشتغاوشاعترازاترابعدوشیمیشرازگالومعمهک

ویصاخالماکدوشیمهدافتسااهنآشجنسیاربهکیتاودارکذابیتوصتاشاشتغاوتاشاعترایاربینتفریذپٔهدودحم

زینیطیحمطیارشنیادشدهاوخبصنیصاخطیارشردپمپهچنانچ.ددرگیمرکذدادرارقردالومعموتسایرایتخا

.ددرگظاحلتسیابیم
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Stagesfor)دنیآرفرددوجومیلحارم۱-۹ purchaSing pumps)

:دومنمیسقتریزیلکلحارمهبناوتیمارتازیهجتدیرخ،تسازاینگنیپمپتازیهجتدرومردهکهیلوامیمصتزادعب

نآهکرحمورینعونوپمپباختنا

پمپتاصخشموتاعالطاهگربهیهت

یداهمه۰۰هبیق9•یق

تارکاذمواههنیزهیبایزرا

نآهکرحمورینویباختناپمپدیرخ

عون،دنکنییعتارمتسیسدهیاهینحنمومتسیستامازلادیابیسدنهم،گنیپمپتازیهجتندرکصخشمدنیارفرد

ودنکنییعتارپمپتستهویش،دنکلماکارپمپتاعالطاهگرب،دیسیونبارپمپتاصخشم،دنکباختناارپمپ

.دنکهئاراهدننکنیمأتزازایندرومتازیهجتندومنصخشمیاربارتاعالطایمامت

لئاسمزالحارمنیا.تساتازیهجتدیرخیاربیدعبمزالیاهماگنتشادربهدامآیسدنهم،هلحرمنیامامتازادعب

راشتناوهدننکنیمأتباختنا،اهپمپتمیقیراجتوینفیبایزرا،تمیقداهنشیپاتهتفرگپمپیسرربهبطوبرم

کرحم/پمپبیکرتباختنادنیارفنیاییاهنهجیتن.دوشیملماشاردیرخروتسدندومنرداصیاربمزالتاعالطا

.دزاسیمهدروآرباریکیناکمتامازلامهویدنیارفتامازلامههکتسا

(PumpingSyStem)گنیپمپمتسیسیسدنهم۱-۱-۹

.دننکیمراکتازیهجتنآتحتهکتسایطیارشوتامازلاندومنصخشم،هلحرمنیلوا

دننامییاهیگژیولماشتاحیضوتنیا.ددرگیمهئارادوشلقتنمدیابهکیلایسزایلتصفمحیضوتلایسعون

هجوتاب؛دشابیملایسندوبیمسویریذپلاعتشا،تیرارف،ندوبیشیاس،یگدنروخ،راخبراشف،هتیسناد،هتیزوکسیو

متسیسوپمپیحارطیوریهجوتلباقریثاتتسانکمماهنآزایخربایواهیگژیونیامامت،متسیسودنیارفهب

:ًالثم.دنشابهتشاد

.دراذگیمریثأتمتسیسهزاسحلاصمربلایسیگدنروخ

رارقرظندمدیابشیاسرباربردمواقمیاهپمپیارببسانمیاهیحارطعاونا،دشابقلعمتادماجیارادلایسرگا

.دریگ

تسانکممگرزبتارذ.دوشمتسیسماگنهباندرکلمعشهاکبجومتسانکممتارذیالابدصردتلعهبشیاس

.دوشهدافتسازابٔهناورپزاپمپیحارطردهکدندرگثعاب

تاظحالماینیناوقتلعهبار(ییاتودایتفج)هناگودیکیناکمیاهلیسزاهدافتساتسانکمملایسندوبیمس

.دزاسیرابجاینمیا

.دراذگریثأتزایندرومیلیسنارفیدراشفدیلوتیاربپمپییاناوتربتسانکممسوبحمیاهزاگ

ریثاتلماوع.دشابهدشصخشممتسیسراظتنادرومیراکٔهرتسگیلکرددیابلایسیکیزیفوییایمیشیاهیگژیو

.دوشصخشمدیابزینیراشفوییامدتارییغتدننامیراذگ

(HeadCurVeS)متسیسدهیاهینحنم۲-۱-۹
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هیلوایحارط.دشابهتشاددرکدنهاوخراکنآردگنیپمپتازیهجتهکیمتسیسودنیارفزاحضاویکرددیابیسدنهم

Pکیویتازیهجتشیارآکییارادودوشماجنادیابمتسیس &ID(تاوداویشکهلولرادومن)یاهرادومننیا.دشاب

ومتسیسیازجایبسنعافترا،اههلولهیلوالوطورطق،متسیستایلمعیاربلایسنایرجفلتخمیاهریسمیتامدقم

طسوتاهرادومننیا.داددنهاوخناشناردنوشیمهدافتسامتسیسدهتفایاربهکیشکهلولوتالآریشیازجایمامت

یسدنهمتاعالطانیااب.دشدهاوخهدافتساگنیپمپمتسیسدهتامازلاواههلولییاهنهزادناهبساحمیاربیسدنهم

هئارااردنتسهیشکهلولمتسیسردیکیلوردیهیاهتفاویبدنیبهطباررگناشنهکمتسیسدهیاهینحنمدناوتیم

ردیاهتسوپتابوسرویتآیاهیگدروخیاربیفاکزاجمدودحدیابیسدنهم،یکیلوردیهیاهتفانییعترد.دنک

.دریگبرظنردیتعنصدحاورمعلوطرداریشکهلولمتسیس

متسیسکیردنایرجریسمرهدنشابیمیشکهلولشیارآوهلولهزادنا،یبدزایعباتیکیلوردیهیاهتفانوچ

دومنتقددیابپمپزایندرومتایصوصخندومنصخشمماگنه.دشابیمدوخهصخشمیتایلمعینحنمیارادیصخشم

ربهبلغتهجارپمپیلکده،یبیکرتینحنمنیا.دوشلیکشتمتسیسدهیبیکرتینحنماتتفرگرظنردارمتسیس

یمامتوزایندرومیراکطاقنیمامتردپمپده.دهدیمناشنیلیسنارفیدعافتراوکیتاتساراشفومتسیستمواقم

.دشابنآزارتالابایومتسیسیبیکرتینحنمابرباربدیاب،متسیسنایرجفلتخمیاهریسمیاربلایسطیارش

OperationStages)متسیس(یراک)یتایلمعتالاح۳-۱-۹ Of System)

ایموادمتروصهبپمپایآ.دنتسهگنیپمپتازیهجتتاصخشمنییعتنیحمهمیتاظحالممتسیسیتایلمعتالاح

ایآ؟دوریمراکبرگیدیاهپمپابهارمهیلاوتمتروصهباییزاومتروصهبپمپایآ؟دوشیمهدافتساعطقنم

ناونعبازجمپمپکیایآ؟دمآدهاوخدوجوبمتسیسفلتخمیاهشیارآردیبدایدهتامازلاردیریگمشچتافالتخا

زایشانهکرگیدتالاوسوتالاوسنیا؟دشدهاوخهدافتساتوافتمگنیپمپدربراکودیاربکرتشمیکدیپمپکی

واهتیفرظواهده،زایندرومیاهپمپدادعتهبطوبرمتامیمصتربدنتسهیتایلمعفلتخمتالاحیلیلحتوهیزجت

رطاخدیاب.تشاذگدهاوخریثأت،هنایدنتسهرتبسانممتسیسیاهشیارآیخربردهدننکتیوقتیاهپمپایآهکنیا

نآهنیزهوپمپیگدیچیپشیازفابجومتسانکممیرورضریغوهناراکهظفاحمیکیلوردیهتامازلاهکدرکناشن

.(یاهلحرمکتهداسپمپکییاجبهشکمودایورتهدیچیپیاهلحرمدنچپمپباختنادننام)ددرگ

ربلماعنیا.دهدرارقرظندمزینارگنیپمپمتسیسیرادهگنوریمعتهعفدودنیبلمتحمینامزلوطدیابیسدنهم

ریثأتصاخیاهپمپیخربیاربزایندرومتخاستیفیکویکدیتاعطقهبزاین،پمپعون،تیمکدرومردیریگمیمصت

،تسازاینییالابرایسبرابتعاودامتعاتیلباقهبهکگنیپمپیهدسیورسمهمتیهامتلعهببلغا.تساراذگ

ناسونمتسیسزایندرومیبدیتقو.دنوشیمبصنپمپدصرد۱۰۰ات۲،یدراومرد.دنوشیمهدیدکرادتیکدیتاعطق

۲دنراذگیمنتایلمعربسوکعمیرثاهتفایشهاکیاهیبدیتقو.دشابزاینپمپدصرد۵۰ات۳هبتسانکمم،دنکیم

تراتساهبزاینایآهکدنکیمصخشمدحاویتایلمعهفلسف.دومننییعتراکنیایاربناوتیماراهپمپدصرد۵۰ات

.هنایمیرادیکدیپمپکیکیتاموتا

(Limithead)دهزاجمدح۴-۱-۹
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.تساهدشنییعتدنیارفیاربهکتسایاهیشاحزاشیبهکدنوشیمیصخشمیتیفرظهیشاحکیابًالومعماهپمپ

رارقهبراکنیاماجنایلیالد.دنوشیمنییعتیاهناراکهظفاحمتروصهبزینمتسیسهدشهبساحمدهیاهتفا،نینچمه

:تساریز

نکمماهنآزایخربهکدوشیمهتفرگضورفمپمپتامازلانییعتنیحردیدایزتایضرف،متسیسیحارطلوطرد

.دنوشهدادصیخشتتسردانًاتیاهنتسا

ییامدتارییغت،هیلواداومردتارییغت،روزیلاتاکابههجاومتلعهبًالامتحایدنیارفطیارش،دحاورمعهخرچلوطرد

.دنکرییغتنآریاظنویلصف

.دشابتوافتمیتامدقمیحارطابیدایزدحاتتسانکممییاهنیشکهلولیحارط

.دنکرییغتهریغویگدروخرطاخهبتسانکمممتسیسیکیلوردیهیاهتفا

درومزایندرومیحارطهیشاحنییعتتهجدیابتیفرظ/دهردهوقلابویتآتارییغتمتسیسهیلوایحارطلوطرد

هباریباختناهیشاحهکتسامهم،دنکراکیهدزابنیرتهبابًابیرقتهکدوشباختنایپمپدیابنوچ.دریگرارقهعلاطم

جربندرکسیورسردًالثمیدصرد۲۰هیشاحیتحامادنتسهجیاریبدیدصرد۱۰ات۵یاههیشاح.میناسربلقادح

هبمتسیسیتایلمعتامازلاوتساهتفرگرارقیسرربدروموکردیبوخهبدنیارفهکیدراومرد.تساجیاریتشگرب

.تسابسانمزینرفصهیشاحتساهدشنییعتیبوخ

طیارشردیفاکیصلاخوتبثمشکمدهکرادتهبرداقیشکهلولمتسیسهکیتروصردتیفرظشیازفایتآیاههمانرب

.ددرگیمهجاومعنامابدشابننایرجیتآ

دهرگا.تسینزایندرومهزادنازارتشیبهدشیرادیرخپمپهزادناهکمیوشنئمطماتدرکتقدیشاوحلامعانیحدیاب

نایرجرگا.دنوشهدادرارقلدمپمپزاجمهزابهدودحمردتسانکممپمپیاههناورپ،تسادایزرایسبهدشدیلوتیلک

.دوشدحاورمعلوطردیاهنیزهرپیژرناتفرردهثعابتسانکممتسازایندرومهزادنازاشیبیاهظحالملباقدحات

هکتسایهاگولگزایشانیاهتفاوپمپیحارطهدودحمزاجراخیاهیبدردپمپمکیتایلمعیهدزابرمانیاتلع

.تسایرورضهاوخلدنازیمهبیبدلرتنکیارب

ControlOf)پمپیلرتنک۵-۱-۹ pump)

کًیالومعمیعقاویشکهلولمتسیسنوچ.تساتیمهازئاحپمپیزاسصخشموباختنایاربزینپمپیاربلرتنکعون

ریشنیا.دوشیمهدافتساژویفیرتناسپمپیاهدربراکردلرتنکریشکی،دریگیمرظنردیحارطردارتینماهیشاح

لرتنک.دوشیمهدافتسادحاوهخرچلوطردمتسیسینحنممیظنتیارب(دوشیمنهیبعتپمپهدنزاسطسوتهک)لرتنک

یحاونردهکیتروصردراشفلرتنک.دوشیممتسیسیاربتایلمعنیرترادیاپبجوماهمتسیسرثکایاربنایرج

نیمههب.دوشنایرجردیگرزبتاناسونثعابتسانکممدوشلامعاژویفیرتناسپمپکیینحنمناتفاایحطسم

ژویفیرتناسپمپیدرکلمعینحنمهبطوبرمتامازلاژویفیرتناسیاهپمپینفتاصخشمیاههچرتفدرثکارد،لیلد

.(تسافورعمزینپمپیشوماخهبهک)دباییمهماداپمپهیلختریشنتسبهطقناتودوشیمهدناجنگ

دنکیمراکینحنمٔهدودحمزاجراخایویراکزرهتلاحردپمپهکیطیارشرددنناوتیمودرهامدوحطسرگلرتنک

هطقنویصخشمیراکهطقننیبداهیدصرد۲۰ات۱۰شیازفاابژویفیرتناسیاهپمپ.دنریگتسدهبارپمپلرتنک

.دنشابرتبسانمیزاومتروصهباهپمپراکدنناماهسیورسیخربیاربتسانکمم،یشوماخ
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زاعناماتدنشابزابهشیمهباعشناکیدنمزاینتسانکممدنریگبرارقیراکزرهطیارشردتسانکممهکییاهپمپ

اما،درکدنهاوخهیصوتارزایندرومنایرجلقادح،صخشمپمپکییاربپمپناگدنزاس.دوشپمپهبندزبیسآ

فرطزایداهنشیپیلقادحنایرجزاشیبیرگیدیفاضاهیشاحهبدننکیمهدافتسااهپمپنیازاهکیدارفازایرایسب

رددیابدازاماییفاضانایرجنیا،دوشظاحلمتسیسیحارطردنایرجموادمباعشناکیرگا.دنرادزاینناگدنزاس

.دوشهتفرگرظنردابمبتامازلا

Futureschanging)متسیسردیتآتارییغت۶-۱-۹ in System)

-هجردابناوتبارمتسیسردیتآتارییغتیتقو.تسامتسیسردیتآتارییغتلامتحاتفرگرظنرددیابهکییاهنلماع

ابهکیپمپباختنایاجب.درکیحارطدیابنهذردعوضومنیانتفرگرظنردابارمتسیس،درکینیبشیپنانیمطازایا

ابهکاررتگرزبهزادناابپمپایدیاباررتگرزبرطقابهناورپهنیزگناوتیم،دنکراکدوخیتایلمعٔهدودحمییاهندح

لرتنکیاربرتگرزبرطقابهناورپبصنییاناوتنینچمه.تشادرظنرددنکراکدوخیتایلمعهرتسگییادتباهدودحم

وزجًالومعمهژورپکییاربیاهیامرسیاههنیزهندرکهنیمکنوچ.دادرارقرظندمهدنیآردرتالابورتشیبدهتامازلا

اهپمپزا.تسینلومعمیمادقایدعبتایلمعیاربرتگرزبهزادناابیپمپباختنا،تسایاهژورپرهردهیلواتاظحالم

باختنادنیارفلوطرددیابارتقیقحنیاودننکراکیلعفمتسیسرددامتعالباقورثؤمیزرطهبهکدوریمراظتنا

.دادرارقهجوتدرومهراومهپمپ

(PumpSelection)۲-۹پمپباختنا

مزالداوم،لایستایصوصخنوچمهیلماوعریثأتتحتیتصاخدرباکیاربپمپعونباختنا،دشهتفگًالبقهکروطنامه

یصاختاناکماندوبسرتسدردنازیمویژرناهنیزه،تازیهجترمعلوط،متسیسنایرجوداهتامازلا،هزاسیارب

.تسایرورضاهپمپبسانموحیحصباختنایاربهزوحنیارادتقد.دشابیمهدننککنخبآدننام

TypesOf)اهپمپعاونا۹-۱-۲ pumps)

زایبیکرتیاهرتسگیاربناوتیماراهیحارطنیازامادکره.دراددوجواهپمپیاربیساسایحارطعوننیدنچ

توافتمیاهیبدوفلتخمیاهدهیاربهکتسایپمپعونربیلکیرورم۹-۱لکش.دادرارقهدافتسادرومداهونایرج

.تساهدافتسالباق

یپمپهکدومندنهاوخکمکیسدنهمهبپمپکییراکتایصوصخرگید،تیفرظودههبطوبرمتاظحالمربهوالع

.دناهدشنایبیلصفمتروصهبیدعبیاهشخبردتاظحالمنیازایخرب.دیامنباختنایصاخدربراککییارببسانم

راکدوخراکهبزاغآهصخشم

یارادپمپنیاهکدشابمزالتسانکمم،دهدیمماجنااریشکم(هروپیش)پمپشکملزانریزعبنمکیزایپمپرگا

رددنرداقیاهدندپمپایویچیپ،ینوتسیپپمپکیدننامتبثمییاجهباجیاهپمپ.دشابکیتاموتاعورشتیلباق

یتیفرظٔهرتسگابییاههدودحم
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9-1

هکدراددوجویصاخیاهیحارطابژویفیرتناسیاهپمپنینچمه.دنشابهتشادکیتاموتاراکهبزاغآتیلباقرتمک

زاغآتیلباقیاراد

.دنتسهکیتاموتاراکهب

اب.دننکراکیتوافتمیاهدهواهنایرجابدنرداقژویفیرتناسویروحمنایرجیاهپمپریغتمده/نایرجهصخشم

.دومنصخشمیتحاربناوتیماراهپمپزاعوننیایاربدهانایرجهرتسگتیلباق،یصاخپمپکیپمپینحنمیسررب

9-2

N

م

اییبدرادقمرباربردیژویفیرتناسپمپکیهصخشمیاهینحنم

تیفرظ



هعجارم(۹-۲لکش)ژویفیرتناسپمپیراکینحنمهب

ردینازیمرهابیبددناوتیمپمپ،دشابدوجومیفاکNPSHرگا،صاخهناورپهزادناابژویفیرتناسپمپکییارب.دینک

.(۹-۲لکش)دشابمتسیسدهینحنمابرظانتمهکدنکدیلوتارپمپنآده-یبدهصخشمینحنمهدودحم

دناوتیممتسیسدهتایصوصخ

.دهدرییغتپمپتعرسرییغتاباییجورخندرکگنتهلیسوبارنایرجاتدنکرییغتیاهنوگهب

(هداسیاهلحرمکتژویفیرتناسپمپییاناوتزاشیب)دایزداهموزل۹-۲-۲

(Necessity high head)

ارالابیلیسنارفیددههبزاینتسانکممینوتسیپپمپکیایژویفیرتناسپمپکیتسانکمم،زایندرومیبدهبهتسب

زایندرومینوتسیپپمپکیایالابتعرسیژویفیرتناسپمپکیدشابزایندرومیمکًاتبسنیبدرگا.دزاسهدروآرب

:دنشابریزتروصهبتسانکممدنوشیمحرطمهکیتالاوسمینکیمباختنااریکیتلاحودنیانیبیتقو.تسا

لکشمنیاینابرضٔهدننکاریمکیایآ؟تشاددهاوخنررضمتسیسراکهوحنیاربینوتسیپپمپکیینابرضنایرجایآ

؟دومندهاوخعفترمار

؟دوشبانتجااهردنلیسواهنوتسیپماگنهبانشیاسرفزااتتسازیمتیفاکهزادناهبلایسایآ

نیازایفلتخمیاهیحارط.دومنهدافتسایاهلحرمدنچژویفیرتناسپمپکیزاناوتیم،الابدهویبدتابیکرتیارب

یامد)فراصمزایلماکٔهرتسگیاربیاهژیویاهیحارطهدنهدباتزابهکدنراددوجویتوافتمیاهتمیقاباهپمپعون

.دنتسه(هریغوینبرکوردیه،یبآ،یتدورب،الاب

قیقدمیظنتییاناوتابمکنایرج

.تسابسانمیرجنالپعونزایریگهزادناپمپکیتسامزالنایرجقیقدیریگهزادناهکمکیبدابییاهدربراکیارب

،یاهدندیاهپمپزایتصاخعاونازاناوتیمنینچمه.دشابزینیریغتمنایرجداجیاهبرداقتسانکممپمپعوننیا

.درکهدافتسایبدمیطنتیاربریغتمتعرساب(هکرحمورین)ویاردابهارمهیمگارفایدویروهطوغ

(Standardrequirements)درادناتساتامازلا۳-۲-۹

درادناتساهلیسوبیشیالاپوییایمیشعیانصردهدشهدافتسایاهپمپبلاغتستماجناویدنبهقبط،تخاس،یحارط

NFPA،کیلوردیهوتیتسنا،(اکیرمآکیناکمنیسدنهمنمجنا)ASME،(اکیرماتفنوتیتسنا)AIPدننامییاه

یللملانیبیاهدرادناتسازایرگیدعاوناو(یزاسدرادناتسایللملانیبنامزاس)ISO،(قیرحزاتظافحیلمداینب)

.دوشیمتیاده

پمپرگا.دوشلیمحتربراکهبرگهمیبتکرشطسوتNFPAیاهدرادناتسازاهدافتساتسانکمم،قیرحپمپدرومرد

تامدخهبهجوتابAIPایوASMEیاهدرادناتسازاکیرهدوشرقتسمییایمیشتنلپایتفنهاگشیالاپکیرد

JibS،(ییایناتیرب)BS،(یناملآ)DINهلمجزایللملانیبیاهدرادناتسا.دشدنهاوخلامعایرتشمتیولواوبسانم

یفیکحطسابییاهپمپندومنمهارفاهدرادناتسانیافده.دنریگرارقهدافتسادرومدنناوتیمزینISOای(ینپاژ)

کییاربزایندرومتیفیکهکتساحضاو.دشابیمتازیهجتنیازاهدافتساردربراکتاراظتناواهزاینابقباطمناسکی

ردبآهدننکتیوقترایسپمپکیزارتالابرایسبدیابیاهتسههاگورینکیردیرارطضا(feedWater)ناسربآپمپ

یئزجلیاسمزایعیسوهرتسگدنوشیمهدادششوپاهدرادناتسانیاطسوتهکیدراوم.دشابیرادانامتخاسکی

.دوشیملماشاریدرکلمعیاهتستماجناابطبترمتامازلاویسرزابهبطوبرملئاسماتهتفرگیحارط
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(Featuresforliquid)یلایسیاهیگژیو۴-۲-۹

یاهزاگودماجداومرادقم،ییایمیشیرادیاپ،ندوبرارف،راخبراشف،یلاگچ،هتیزوکسیولیبقزالایسیاهیگژیو

دوجومزینییاهپمپتالایسعاونامامتلاقتنایارب.دنیآیمباسحهببسانمپمپکیباختناردیمهملماوع،قلطم

PTOgreSSiVeعونزاتبثمییاجباجپمپکی.تسا CaVityینیمزمادابریمخ،نادندریمخندرکپمپیاربدناوتیم

پمپکی.دشابنیزنبایبآژاپمپیاربیبوخهنیزگدناوتیمنپمپعوننیاًالومعماما.دریگرارقهدافتسادروموپماشو

بآابطبترمرایسفراصمیارباماتساکیلوردیهلرتنکمتسیسیاربیبسانمهنیزگراودریغتمییاجباجینوتسیپ

دریگرارقهدافتسادرومغادریقندومنژاپمپیاربیتحاربدناوتیمراودکرحتمیاهرپپمپکی.درادنینادنچییاراک

.دریگرارقهدافتسادرومزینروتومنغورمتسیسردرتدودحمدربراکیمکابنیاربهوالعو

باختنایاربامنهارنیرتهبیلبققفومهبرجتًالومعم.تساراوشدصاخلایسکییاربپمپنیرتتسردباختناًابلاغ

ودروآتسدبپمپناگدنزاسودنیارفدییأتنایدصتم،ییاهنناربراکزاناوتیمارتاعالطانیا.تسابسانمپمپکی

.دریگرارقرظندمًاقیقدتسیابیمدیآیمتسدبعبانمنیازاهکییاههیصوت

SelectingOf)پمپیسنجباختنا۹-۵-۲ material pump)

یساساتیمهاشیاسوشیاسرفرباربردتمواقم.تساتسیزطیحموهدنوشژاپمپلایسزارثأتم،سنجباختنا

.دنتسهنیرتهفرصهبنورقمونیرتبسانماهسنجمادک،صاخسیورسکییاربهکدنکصخشمدیابیسدنهم.دراد

یرتمکدیفمرمعهکرتنازرایاهسنجودنتسهرتماودابهکرتنارگیاهسنجیهسیاقمابیبایزراکیمزلتسمرمانیا

ویسیورسندوبنایندوبیتایح،عطقنمایموادمدرکلمعتامازلا،پمپیسنجباختناماگنهرد.ددرگیملصاحدنراد

.ددرگظاحلتسیابیم،تنلپتایلمعٔهخرچ

دراومیخربردودنتسهدوجومیژایلآدالوفونبرکدالوف،زنرب،نکشنندچ،ندچریظنییاهسنجرداهپمپًالومعم

ردمویناتیتایوhaStelloy،(تلابکولکینزایبیکرت)MOnelدننامیصاخیاهژایلآایبکرمداومتروصهبزین

تسیابیمپمپیسنجباختناماگنههبزینینمیالیاسم،ماودابیاهپمپیحارطترورضربهوالع.دنتسهیسرتسد

روآنایزتاعیامایازلاعتشاداومهکییاهپمپردراشفتحتهظفحمشخبرد،یندچیاهراتخاس.دریگرارقهجوتدروم

رد.تساتسکشدعتسمدوشدراونآهبیترارحکوشهکیتقوندچهکلیلدنیاهبدنوشیمنهدافتسادننکیملمح

.دشابیژایلآدالوفاینبرکریظنیمکحتسمونکشنداومسنجزاتسیابیمراشفتحتهظفحم،دراومنیا

Selectingofdriver)پمپرگشنارباختنا۲-۹-۶ pump)

:زاتساترابعرگشنارباختناردرثؤملماوع.تسامهمپمپباختناهزادناهبژاپمپسیورسرگشنارعونباختنا

.یبناجتاوداهنیزهویدرکلمعتابث،رگشنارندوبسرتسدرد،یلامهنیزه

راخبًالومعم.دنتسههفرصهبنورقمرایسب،تباثتعرسیارادیکیرتکلایاهروتومددرگظاحلهنیزهًافرصهکینامز

.درکدهاوخناربجارراخبنیبروتیفاضاهنیزه،قربهنیزهابهسیاقمردهلیسوکینوردرددوجومیفاضابآ

ودوشیمهدنارراخبهلیسوبهکیلصاپمپکیزاهدافتساتسانکمم،متسیسندوبنانیمطالباقهبطوبرمتامازلا

.دزاسیرورضاردوشیمهدنارروتومورتکلاکیٔهلیسوبهکیکدیپمپکی

پمپاتتسازایندرومیرطابهلیسوبهدننکتراتساویلزیدتخوسابزوسنوردروتومکی،FireWaterیاهپمپرد

تحتپمپهکیتروصرد،ریغتمتعرسیاهروتومورتکلا.دنکیلمعتنلپتازیهجتوتاودازایلقتسمالماکدناوتب

.دنتسهلوبقلباقدراومیخربرد،دشابالابورینییوجهفرصلیسناتپوهدرکلمعیبوخهبدوخیحارططیارش
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یلامهنیزههکروطنامه.دنوشهتفرگرظنردتسیابیمپمپرگشنارباختناماگنههبهکدنراددوجوزینیرگیدلماوع

تدملیلدهبراخبیاهنیبروت.تساالابنآزایندرومیشکهلولتلعهبزیننآبصنهنیزهتسالابراخبنیبروت

ساساربرگاشنارباختنا.تسابولطمانپمپبحاصیاربًالامتحاهکدنرادیرتشیبیرادهگنهبزاین،تنلپدرکلمع

،یکدیمالقاتسیلندناسرلقادحهبیاربدوجومتنلپتازیهجتابقباطمنآباختناوهدشهدومزآیلبقدرکلمع

.ددرگظاحلتسیابیمهکتسایمومعویلکدرومکی

هباهپمپنیاودنتسهدوجومکچوکًاتبسنیاهتیفرظرددننکیمراکاوهنایرجابهکیمگارفایدعونزاییاهپمپ

-یمرظنهببولطماناهروتومورتکلازاهدافتسانآردهک(یطیحمطیارشظاحلهببولطمان)رطخرپقطانمردیصاخروط

.دنشابیمدیفمرایسبدسر

DeciSiOnSrelating)رگیدتازیهجتهیهتهبطوبرمتامیمصت۳-۹ to Other equipmentS)

.دنکیرادیرخاررگشنار-پمپهعومجمیفلتخمقرطزادهاوخبرادیرختسانکممینفایویراجتیلیالدهبانب

یرادیرخلحمرد(ودرههن)رگشنارایپمپرگا.دنشابهدشیرادیرخهناگادجتروصبتسانکممرگاشناروپمپ

هبطوبرمتامازلاهبدایزلامتحاهبوهدرکییوجهفرصلمحهنیزهرددناوتیمرادیرخاریزتسارادیرخعفنهبدنوش

وهنیزهرپیاههژورپردرگشنارهناگادجوازجمدیرخنینچمه.دبایتسدیلحمردحرطنیایهدشهتخاستیفرظ

.دشابهتشادهارمههباریکدیتاعطقیدوجومشهاکویّمکیاههنیزهردفیفختدناوتیمیاهیامرسنالک

ابطبترمتالکشمولئاسمزوربدراومنیارد.دشابهاگآرگاشناروپمپهناگادجدیرخهبطوبرمکسیرزادیابرادیرخ

زارتلمتحمرایسب(دوشیمیزادناهارردریخأتثعابهک)رگشناروپمپیروحممهوییاتسارمهوتازیهجتبصن

.دوشیمرادهدهعارتاعطقهمهبصنویراصحناتنامض،پمپهدنشورفهکتساینامز

هجیتنردودننکیرادیرخالابمجحرداراهروتومورتکلاتسانکمم،پمپناگدنزاسهکتشادهجوتدیابنیاربهوالع

.دنروآتسدبیرتشیبفیفختیسدنهمناراکنامیپولماعیاهتکرشهبتبسن

Inquiryfor)پمپدیرختمیقتساوخرد۴-۹ purchaSing pump)

تمیقرادقمدانساوکرادمهبهجوتابدیابراکنیاماجنایاربدوشیصخشمبولطمتمیقهضرعهدودحمهکتسامزال

؛دوشنییعتدشابهدشیرادیرختازیهجتعونابقباطمهک(رتمکتمیقهنورتشیبتمیقهن)رادیرخیاربیصخشم

ناکمالایتحتمیقتساوخردجیکپهکدیامنیسرربیرایشوهابدیابیسدنهمامادسریمرظنهبهداسرمانیاهچرگا

.دشابرصتخموحضاو

(Inquiry)تمیقتساوخرد۱-۴-۹

درومکییاربیتمیق،ناگدنشورفزایهورگایهدنشورفدهدیمناشنهکتسایتساوخرددنستمیقتساوخرد

.دیمانRFQهصالخروطهبایتمیقداهنشیپتساوخردایاضاقتناوتیمارتساوخردنیا.دنهدیمداهنشیپیصاخ

-یمنینچمه.دشابپمپتامازلازایاهحفصکیتسیلکیلماشتسانکممهداسًالماکتلاحردتمیقتساوخرد

تامازلاینحنم،دیرخطباوضوطیارش،لقنولمحتایئزج،ینفتاصخشم،تاعالطاهگربلماشدشابیدنسدناوت

کییاربتمیقتساوخرد.دنکیمصخشماررظندرومیالاکدیرخیلماکتامازلاهکیدنسرهیلکردوهدنشورف

.دشابتامازلازاهحفص۱۰۰هدنریگربردتسانکممهدیچیپژاپمپسیورس
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۹۰ ۱۱۰ ۱۰۰ )head point( لامرن BHP

ABHP۱۰۲۰«ه

SS۷۵۰۰)هنیزه )7508/hp$۱۵۰۰«ه

:نیبروتهکرحم

BHPه»۱۰۰۱۱۰یلامرن

ABHP۱۰۲۰«ه

۱۶ ۱۴ ۱۵ )Lb/BHP-hr( یلامرنراخبنازیم

ه»Lb/hr۱۵۰۲۸۰هدشهدافتساراخب

ه»73.5/Lb/hr$۲۰.۵۸۰(S۱۱.۰۲۵)هنیزه

ه»$۳۵.۵۸۰$۱۸.۵۲۵(نیبروت+روتوم):یلکهنیزه

تایضرف

(یراکتعاس۸۲۰۰=لاسکی)تسالاسهسیاربتخادرپهرود.۲

تسادصرد۹۵روتومیاربهدشهبساحمیهدزاب.۳

Vendordata)هدنشورفتاعالطاتامازلامرف۹-۳-۶ requirements form) (VDR)

رادًالومعمدانسانیازایتسیل،دوشیمتساوخردرادیرخطسوتهئارایاربیفلتخمدانساهکهدیچیپتازیهجترد

زادعبنامزومزالیاهتشونوردادعت،یلکدنسعونرهزایتسیللماشدیابتسیلنیا.دوشیمهدناجنگتساوخرد

API-610درادناتساقبطپمپسیورسیاربVDRیاهمرفزاییاهیپک۹-۴و۹-۳یاهلکش.دشابدیرخشرافس

.دشابیم

راکنامیپوییاهنربراکیرادهگنوریمعتهورگیاربیدایزدحاتاهرادومنیاربمیسرتتامازلاهکدرکناشنرطاخدیاب

یزاسیصخشمنامزرددیاب،دیازفیبدیرخهنیزههبیریگمشچشزرادناوتیمدانساهئارانوچ.تساتوافتمیسدنهم

.تشادارمزالتقدیرادومنیاهتیمکوزایندرومیاهرادومن

(Experimentalchecklist)یشیامزآویسرربتسیلکچ۷-۹

ردرظندرومتازیهجتهژیوشیامزآویسرربدنمزاینتسانکممرادیرخ،اهپمپصاخویتایحیاهدربراکیخربرد

،NDE،هیلواداومهمانیهاوگهدنرادربردتسانکممراکنیا.دشابشورفهطساودرادناتسایاهدنورزارتالابیحطس

.دشابیدرکلمعیکیناکمیاهشیامزآواهیسرربشرازگ(روتور)هدندرگلداعت،اهشوجیسررب

API-610یاربتسانکممهکدنهدیمناشنارشیامزآویسرربدانسازایاهنومن ،ASMEپمپیاهسیورسرگیدو

یمالقانینچیاربارتامازلازایدروکرهکدهدیمارناکمانیارادیرخهدنیامنهبدانسانیا.دنوشهدافتساژویفیرتناس

:دیامنظفحریزتروصهب

یهاوگنومزآتامازلا-

نومزآیاههیدییأتواهدنور-

هدنشورفهاگشورفهبدهاشنتفرزالبقیتامدقمیاهنومزآجیاتن-

نومزآجیاتنندوبلوبقلباق-
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شزرلیاهتیدودحم-

یداهنشیپنایرجلقادحدییأت-

NPSHنومزآجیاتن-

CheckList)تسیلکچهبطوبرمیاهمرفهنومن۱-۷-۹ Form

دوشنیمأتدیابیسرربزادعبهکیدراوم

یدوروتیعضودانساحرشوینفهشقن

ییاهن|همانیهاوگ|یتامدقم

.پمپهدشلیمکتتاعالطایاههگرب

زیونورویارد

A.1یلکشیحارطوهزادنا

(یئزجو۵لمعتالاصتا)رویارد9پمپ(فلا

(یئزجتالاصتا)رویاردوپمپ(ب

(بصننودبهضرع)یکمکتازیهجت(پ

یرتشمابطابتراتسیل(ت

یشکهلولزاجمرادقم(ث

A.2هیاپیراذگرابیاهرادومن

A.3نایرجرادومنوکیتامشیشکمیس

طاقننییعت،رادشه،یضیوعت(فلا

هلوزیایاهمتسیسیاهرادومن(ب

نغوریاهرادومن(پ

هدننککنخبآیاهرادومن(ت

تخاسداومتسیل(ث

روتومیشکمیس

1.Bینفهشقنتایئزج

-----------مههاگاگاگ

تگتیلپوکحیتینیرتحطنتمب

زایندرومتاعالطاوهدنشورفینحنم)یزیگناگشیاینعطقم(پ

اهولباتهزادنا(ت

ولپ ییایلیشتکرشیارشممان:تساوخردهرامشYZ:یرسانشراکهرامش

2.Bینفهشقن،ژاتنوم،بصن
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-یمهدافتسااهمتسیسوگنیپمپتازیهجتیرادهگنوریمعتوتخاس،یحارطلحارملکردیتاعالطایاهیروآنف

دننکیمافیایمهمرایسبشقنهکمهمیتاعالطایروآنفراهچ،اهپمپدیرخوباختناهژیوتیلاعفهبهجوتاب.دنوش

تاعالطالدابت(۳)پمپشیارآویراذگتمیقیاهمتسیس(۲)باختنایاههمانربوپمپمتسیس(۱):زادنترابع

تنرتنیا(۴)ویکینورتکلا

PumpSystem)پمپباختنایاههمانربوپمپمتسیس۱-۱۳-۹ &it "SSelecting)

.دوشیمماجناپمپدیرخوباختنادنیارفیادتباردگنیپمپمتسیسکییاربازجاهزادناویشکهلولهکبشیحارط

دراومنیا.دنرثوممتسیسردکاکطصازایشانیاهفالتاردهکتسایفلتخمیازجالماشیشکهلولمتسیسیحارط

متسیسردیتسردهباهپمپهزادناودوشهدزنیمختیتسردهبمتسیستمواقمینحنمراتفراتدنوشهبساحمدیاب

یاهخاشیاهمتسیسای(هریغونزخمعافترا،لایستایصوصخ،امد،راشف)دنیارفطیارشردتارییغت.دنوشنییعت

نیا.دنوشینیبشیپدیابزینطیارشنیاهکدنکیمدراومتسیسیحارطرداریرگیدیراکطیارش،ریغتم/هناگدنچ

یارجاویحارطماجنا،نیادوجواب.دشابیمریگتقووروآلالم،دوشماجنایتسدتروصهبیتقویحارطدنیارف

.تسارتیلمعورتیدربراکرایسبیزیلانآیاههمانربویرتویپماکیحارطزاهدافتساابمتسیسیزاسهنیهبتاعلاطم

دنمتردقیاهرازباناونعبیصخشیاهرتویپماکروهظاب۱۹۸۰ههدطساواردزیلانآویحارطیاههمانربزاهدافتسا

یرازفامرنطساووطبارهکیصخشیاهرتویپماک.دندشلوادتمرایسبگنیپمپتازیهجتناحارطیاربیسدنهم

رایسباهنآزاهدافتساهکدندشیدنمتردقویدربراکیاهرازفامرنهعسوتبجومدنتشادهدافتسایاربیرتتحار

هکدشفوطعمیسدنهمیاههمانربهعسوتیوسوتمسهبیاهظحالملباقیشالت،هجیتنرد.دوبهفرصهبنورقم

.دندوبازجارگیدواهپمپ،یشکهلولیاهمتسیسیهدهزادناصتخم

رددنناوتیمهکتسادوجومیشکهلولمتسیسزیلانآ/یحارطیرتویپماکٔهمانربیرامشیبدادعترضاحلاحرد

-یمهکدنراددوجوزینیاهتفرشیپیاههمانرب.دنشابهدننککمکنآیازجاویشکهلولیاهمتسیسزیلانآویحارط

.دننکهبساحمارتالاصتاوهلولنوردکاکطصارادقمودنزادرپبیشکهلولهکبشیزاسلدمهبیناسآهبدنناوت

وهتیسناد،هتیزوکسیوریظناهنآصیاصخودرادناتسأهدنوشپمپتاعیامعباوتوهدنرادربرداههمانربنیانینچمه

تبسنیرتهنانیبشیپجیاتنودندرگیمنامزردییوجهفرصثعاباههمانربنیا.دنتسهنیعمیراکیامدردراخبراشف

.دنهدیمهئارانیشیپیتسدیاهشورهب

نیارد.دنتسهزینپمپباختناهچراپکیهمانربکیٔهدنرادربردیشکهلولیحارط/زیلانآیاههمانربنیازایخرب

ردوهدشیزیرهمانربیلاتیجیدتروصهبتساپمپناگدنزاسعاوناهبقلعتمهکیدرکلمعیاهینحنماههمانرب

اههمانربنیا.دنکنیعمارپمپیتامدقمدرکلمعویحارطتامازلادناوتبهمانرباتدوشیمهدادرارقهمانربیسرتسد

فلتخمطیارشردپمپدرکلمعنیمختیاربیضایریصصختیاهمتیروگلازاوهدوبهدیچیپرایسبتسانکمم

.دننکهدافتساهریغو(یورنارگ)هتیزوکسیو،یراشف،NFSHA،ییامد،یتعرس
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عاونا،فاکشهزادناویشیاسگنیر،یکیناکملیسیاهیحارطعاوناساسارباردرکلمعدنرداقیتحاهنآزایخرب

۳۰ زایشیبهزورماهکادغهدیمناشنتاقیقحت.دننکمیظنتیحارطیاهیگژیورگیدای9اهنآیراتخاسیسنج،گنیریب

ناگدننکدیلوتطسوت،ابمبباختنایاههمانربنیاءانثتسادنچزجهب.تساجیاربمبتعنصردبمبباختناهمانرب

.دننکیمهدافتساهدننکدیلوتنآیصاصتخاباختناووجتسجیاهشورزاودناهدشهدادهعسوتپمپ

هدافتسادرومهکییاههمانربابًالومعمودنتسهپمپهدننکدیلوتسناسیلتحتمیقتسمروطهباههمانربنیا

ثلاثصاخشاطسوتهکدنراددوجوزینیرگیدیاههمانرب.دنشابیمناسکیتساهدننکدیلوتیزیرهمانربناسدنهم

(Third-party)هکییاههمانربفلتخمیاههخسن.دنتسهپمپهدنزاسنیدنچیاهرایعمٔهدنرادربردودناهدشدیلوت

.تسادولنادلباقتنرتنیاقیرطزایتحارهبتساهدشهئاراثلاثصاخشاایوناگدننکدیلوتطسوت

دوبهبتدمهاتوکردیحارطیاههنیزگدایزرامشیبایزراردارامییاناوتپمپباختناوپمپمتسیسیاههمانرب

ندرکظاحلابو،پمپریغتمیاهتعرسردیتحدرکلمعقیقدتابساحماههمانربنیازاهدافتسااب.تساهدیشخب

یاهاطخ.تسانیمختلباقیتحاربیکیناکمیاهشیارآعاوناو(راشف،امد،هتیزوکسیو)لایستوافتمتایصوصخ

.تساهتفاییقرتیدایزدحاتپمپباختنادنیارفیلکتیفیکودناهدشرتمکهبساحمویحارط

SyStemOf)یراذگتمیقیاهمتسیس۳-۵-۹ priceS)

هبًامومعدنهدیمرارقهدافتسادرومتمیقهئارا/مالعتسادنیآرفردیتنستروصهبپمپناگدنزاسهکیایلصارازبا

یدرکلمعیاهینحنمزایاهدرتسگمجحلماشهچباتکنیا.دوشیمهتخانش(PriCeDOOK)تمیقهچباتکناونع

یاربامنهارلوصازاییاههعومجم،عطقمحطسوداعبایاهرادومنهلمجزایسدنهمتاعالطا،راتخاسیسنج،پمپ

و،یسدنهمیحارطیامنهار،تمیقهچباتکًاساسا.تسایراذگتمیقتاعالطاوژاپمپتازیهجتزابسانمهدافتسا

تساوخردلیدبتیاربپمپصصختموهدیدشزومآسدنهمطسوتهکتسایراذگتمیقوینفتاصخشمیامنهار

یلکیاهرادومن،یدرکلمعینحنم،گولاتاکلماشداهنشیپنیا.دریگیمرارقهدافتسادرومیشرافستمیقهبرادیرخ

ردییاهرظنراهظا،نیزگیاجیاههنیزگدراومیرایسبرد.تساطباوضوطیارشهارمههبیداهنشیپتمیقونامدیچ

.دوشیمهیهتزینیرگیدیلیمکتتاعالطاایرادیرخرظندرومینفتاصخشمدروم

دیلکتسامزالیصوصخمیشرافسکیحرطیاربهکزایندرومعبانمویسانشراکتارظن،تاعالطاعونتموعیسورادقم

(COmputer-رتویپماکزاهدنربهرهبیکمکرازباکیزاهدافتساابنامدیچوباختنادنیارفندرککیتامتسیسهبزاین

(aidedتسا.

درومیداهنشیپیاهتمیقهئارایاربپمپناگدنشورفطسوتهکدنتسهیرتویپماکیاهرازباپمپباختنایاههمانرب

،پمپدرکلمعیاهینحنملیبقزایفاضاتاعالطاهعسوتروظنمهبزینلّمکمیاههمانربیخرب.دنریگیمرارقهدافتسا

هخرچنامزاههمانربنیا.دنریگیمرارقهدافتسادرومنامدیچتمیقوینامدیچ/یجورخیلکیاهرادومن،اهگولاتاک

.دنهدیمشیازفااررادیرخزایندرومیناگرزابوینفتاعالطاتخصوتقد،تیفیکوهدادشهاکارتمیقهئارا
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PumpSoft)پمپتعنصردیدربراکیاهرازفامرن۱-۱۰ Ware)

(Simulation Software) PSIM ۱-۱-۱۰

PSIMساساربهکتسایزاسلدمرازبامتسیسنیا.تساهدیشخبدوبهباریزاسلدمرازباهکتسایپمپمتسیس

.دشابیماهتیفرظ

dragand)یزاسلدموالابکیفارگ drOp)

:(لماش)یژویفیرتناسپمپیحارط

ریغتمیاهویاردتعرس

رلپمیایسررب

BEPتابساحمماجنا

NPSHتابساحمماجنا

(HIدتمزاهدافتسا)پمپیاهینحنمیاربهتیزوکسیوحالصا

ورینتابساحم

هنیزهویفرصمیژرنا

:لماش(TeplaCement)هباشمپمپیحارط

دههبساحم

ورینتابساحم

زایندرومهنیزهویفرصمیژرنا

لرتنکیاهریشراشفونایرجیحارطییاناوت

متسیسیاهینحنم،(VS)روتارنژپمپ

تاعیامزایفلتخمعاونایاربیحارطییاناوت

هلولزایسنج۱۲یاربیشکهلولیحارطییاناوت

Helixpump)پمپباختناهمانرب۲-۱-۱۰ manager)

Helix delta-Qهلولمتسیسویباختنایاهپمپناسآوتعرسهباتتساهدرکمهارفناسدنهمیاربیدیفمرازبا

ارتاعیامیاربتالاصتاواههلولردکاکطصاتافلتدیناوتیمامش.دنیامنیزاسهنیهبارتساهدشیحارطهکیشک

یممتخاهویاردواهپمپ،تالاصتا،تاعیامینفتاعالطاهبهکربراکزاتاعالطایبایزابابرازفامرننیا.دییامنهبساحم

رباراهینحنموهتفایاردرکلمعینحنم.دنکپاچوهدروآتسدبارتافلتلودجسپسودهینحنمدناوتیمدوش

.دنکماغداداهینحنممتسیسیور

ردهکییامنهار.دهدیمناشنارهتیزوکسیوحالصالماوعودنکیمهبساحماررلپمیارطقکیتاموتاروطهبهمانرب

ربراکهبدوشیمهدافتساتابساحمردهکییاهلومرفوفیراعتهئارا،یتایلمعیاهشورقیرطزادراددوجونتم

هفرصامشنامزردdelta-O.WindOWSزاهدافتساابیشرازگویشرافسقیرطزاپمپباختنااب.درکدهاوخکمک

.دیهدشهاکاریرادهگنهنیزهوتایلمع،هیامرساتدنکیمکمکامشهبودوشیمییوج

:یاربعیرستابساحم
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دهعیرسهبساحم

لایستعرس

زدلونیرددعهبساحم

بذجتردقهبساحم

یتایلمعهنیزههبساحم

(هدیمخ)ییونازهلولردراشف

جوقهبرضهبساحم

اهیلزانهزادنا

NPSHهبساحم

darCyزاهدافتساابکاکطصاتافلتهبساحم WeiSbachوCOlebrOOKe-White fOTImulaارقیقدجیاتننیرتهبهک

.دنکیممهارف

:تساریزتروصهبرازفامرنابراکیلحارم

نازیم.دوشیممتسیسدراوهکتالاصتاوهلولیبایزابسپس،تایئزجیتسدیدوروایهدادهاگیاپزاعیامباختنا

یاههلولرطقنییعت.دینکدراومتسیسردارداهمتسیسینحنموتافلتلودجهلصافالبهدهاشم،نایرجدرکراک

هلولزاشخبرهردفلتخمیاهنایرجنازیمنینچمهودوشیمبکرمیاههلولمتسیسلماشهکنآعاوناوددعتم

.دوشپاچودوشهدادناشندناوتیمکیتاتساداهطیارشرثکادحایلقادحدورویاههنیزگابمتسیسدهینحنم

Onlinepump)نیالنآپمپباختنارازفامرن۳-۱-۱۰ Selection)

GriSWOrldبسانمهکاریپمپنیرتهبدیناوتباتدهدیمهزاجاامشهبهکتسانیالنآپمپباختنادرومردیاهمانرب

.دینکباختناتسامشزاین

(نایرجایده)پمپیحارطهرابردیتاعالطالماشهکتسامشیاضاقتدرومردیتاعالطا،پمپباختناردماگنیلوا

.تسالایستعرسابهارمه

یمناشنتسامشزایندرومهکییاهپمپهمهGTiSWOrldهمانرب،دیدرکدراوارپمپدرومرداضاقتهکنیازادعب

.لاغ۵۵

راکامشیاربهسیاقماتدنوشیدنبهقبطقربفرصم9نامدنار،NPSHr،پمپزیاسیساساربدناوتییاهنباختناتسیل

.دوشیناسآ

عورشدیلوتهکینامزارنایرجتعرسدرکلمعروطنیمهوNPSHT،راخببسا،نامدنار،دهدناوتیمپمپینحنمکی

.دهدناشندوشیم

وهتیزوکسیو،یصوصخمنزو،پمپیاربلایسعون۱۲۰زاشیب.دوشفیرعتتسیلکیزارتشیبدناوتیمامشباختنا

.دهدیمهئارااهپمپدرومردیقیقدتاعالطاامشهبهکدوشیصخشمدناوتیمزینترارحهجرد

همه.دینکباختنادیرادزاینهکارییاهپمپهمهودیوشدراومتسیسهب،دینککیلکیباختناپمپیوریگداسهب

.دنوشهدزیلیمیاایوپاچ،هریخذدنناوتیماهباختنا

.دییامرفهعجارمریزکنیلهبرازفامرننیاهبیسرتسدیارب

http://WWW.
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(PumpSelection)یژویفیرتناسیاهپمپ

PUMP-FLOدیلوتطخ.تسانادبطوبرمیاهرازفامرنویراذگتمیق،باختنا،پمپهزادناردیناهجیربهر

PUMP-FLOردپمپرادیرخ۲۲۲۰۰۰زاشیبوهدشلیکشتعیانصعیزوتودیلوتهنیمزردیسدنهم۲۸۰۰۰زاشیبزا

وتخصشیازفا،تقوردییوجهفرصروظنمهبPUMP-FIOزاهدافتسااباههدننکفرصمنیا.درادوجودیلوتطخنیا

.دنتسهیژویفیرتناسیاهپمپبسانمتمیقباختنا،پمپهزادناهنیمزرددیلوتندرکرتهب

یحارطPUMP-FLOمتسیسگرزبشخبکیوتساهدمآدوجوهب۱۹۸۶لاسزاPUMP-FLOرازفامرنهمانرب

.دننکیمهدافتسانآزایناهجروطهبربراک۱۲۵۰۰۰۰زاشیبالاحهکتساهمانرب

هدافتساامشنامزاسرددناوتیمروطچهکنیاودینادبیژولونکتنیایهرابردرتشیبهکدیتسهدنمهقالعامشرگا

.دییامرفهعجارمریزکنیلهبافطلدوش

http://WWW.

PumpCurvesoftware.corn-Mozilla Firefox

ین

ambakev150-18/pd-v150-18-dy.html
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Pumpپمپینحنمرازفامرن۴-۱-۱۰ curving System) PCS)

PCSهکهکنیاکرد.تسنادناوتیمدشابیمبوربینتبمهکپمپینحنمرازفامرننیرتهدیچیپونیرتقیقدار

نتشادتسدردربینتبمنآیلصادرکلمع.تسازیگناتفگشناربراکیاربتساناسآرایسبDCSزاندرکهدافتسا

لماش)رظندرومیاهپمپتیاهنرد.دشابیم،تسازایندروملایسژاپمپوراکماجنایاربهکیتعرسایورلپمیارطق

ینحنملماشDCS.دوشیملیدبتPDFلیافهبایهدیسرپاچهبهدشباختنا(روتومباختناوهتیزوکسیوحالصا
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هکدنتسهیقیقدنامززایاهدنزمیسرتاهینحنم.تساهریغوینفتاعالطاهگرب،هتیزوکسیوحالصا،پمپیاه

هئارااررظندرومهطقنیناسآهب.(دوشیمlogXlogلماش).دوشیمهدادناشنولقتنمرادومنیورربیسومرگهراشا

یکیفارگحرطکیردیدایزدادعتنامزمه.دینکباختنایکیفارگروطهبارپمپکی.[n]هطقنلاثمروطهبدنکیم

تنرتنیاهبیسرتسدنودباهنیاهمهماجناهکدرادیصاخیتفگشرازفامرننیالاحنیعرد.دوشیمهدادشیامن

دییامنلیمکترظندرومپمپدیرخروظنمهبارریزمرف۱۰-۲

231



................................:رونومتردق....................:بمبیلدم

.............................:رونوملایرسهرامش............................:ابمبلایرسهرامش

(Builderlite)رازفامرن۵-۱-۱۰

Builder liteاراهپمپتاعالطااتدنکیمکمکامشهبهکتسایژویفیرتناسیاهپمپتاعالطاتیریدمرازباکی

متسیسندرکیزیرحرطوتیریدم،اهینحنمهیهترازبانیایازجاهمهیلصافده.دینکتیریدمویهدنامزاس

Duilderابناوتیمهکارییاهراک lite؟دادماجنا

Builder liteنامدنار،روتومتردق،دهیاربیژوفیرتناسیاهپمپعونزاییاهینحنماتدهدیمهزاجا،NPSH

.دینکداجیا

.دوشیهدنامزاسهویشنیدنچردامشباختناربانبدناوتیمپمپکییاربیدرکلمعیاهینحنم

.دینکداجیارلپمیارطقرهیاربفلتخمپمپکی

http://WWW.atlaSCaspian.asia/dOWnload

.دینکیزیرحرطتعرسنیدنچیاربارتوافتمیاهینحنم

.دراددربراکزینیاهلحرمدنچیاهپمپرد

.ددرگناسآاهنآتیریدماتدننکیمیدنبهتسدهباشمتاقبطرداراهپمپ

.دنرادپاچتیلباقدوشیممهارفپمپیاربهکییاهینحنم

؟تفایاربولطمپمپودرکوجتسجاهپمپنایمردناوتیمایآ

باختناناسکیییآراکابدنناوتیمودره.درادناتسایرگیدوliteتیلیکی.تسامهارفزیاسودپمپرادیرخیارب

(PurchaSingPump)پمپدیرخمرف۲-۱۰

.دیهدماجنابیترتهباردراومنیاپمپبصنیارب

.................................................................... دشابنژاپیرگتلاحردپمپتفشهکدییامنلرتنک-۱

.............................................. دشابیفاکروتومندرککنخیارببآتعرسهکدییامنلرتنک-۲

LI................................................................دشابهدشباختنابسانملباکهکدییامنلرتنک-۳

یورگنیلپوکفکوهدوبمهیوربوراقیقداهخاروسهکدییامنلرتنکوهدومنلپوکحیحصتروصبارروتوموپمپ-۴

[] ses •• •ses •• •ses •• •ses •• •ses •• •ses •ses • • • • هاگنمیشن.... دشابروتومتفش

El.................................................دشابهتشادبآیفاکهزادناهبروانشروتومهکدییامنلرتنک-۵

[]............دشابرادروخربیفاکماکحتسازا(پمپدبس)هدنرادهگنینهآیاهفالکدییامنلرتنک-۶

[] ............................................................................. دشابمکحمالماکپمپیروتدییامنلرتنک-۷
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تشاددایریزلودجردوهدرکیریگهزادنا"مهااگم"اباراهمیسندوبقیاع،پمپنداتسرفنییاپماگنههب-۸

.دییامن

(Mگ2)مهااگمبسحرباهمیسندوبقیاع

U--W U--W U--V W--E V-||-|E U--E

ندربنییاپزالبق

ندربنییاپرتم۵۰زادعب

ندربنییاپرتم۱۰۰زادعب

ندربنییاپرتم۱۵۰زادعب

ندربنییاپرتم۲۰۰زادعب

بصنلحمردنتفرگرارقزادعب

ابیریگهزادنا)مهااگم۵۰تسیابیمیقیاعتمواقم،روتومیچیپمیسیقیاعتمواقمیریگهزادناتروصرد:هجوت

میسردبیسآثعابتسانکممروکذمریداقمزارتالابتامیظنتجنرابیقیاعتمواقمیریگهزادنا.دشاب(۵۰۰۷ژاتلو

.ددرگیچیپ

................................:یگداوناخمانومان.......................................:یگداوناخمانومان

............................:هدنشورفعاضماورهم.......................................:باصنعاضماورهم

(Installationform)پمپبصنمرف۱-۲-۱۰

...............:روتوملایرسهرامش....................:بمبلایرسهرامش

.دییامرفبتشاددایویریگهزادناارهدشهدادناشنداعباهیلکرادقمافطل
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(ConvertTable)دحاویلیدبتلودج۰۴-۲-۱۰

یبد

ردبرضهبزالیدبت

3.6 بعکمرتم( رد )تعاس m/h رتیل( رب )هیناث L/S

O.O6 بعکمرتم( رد )تعاس m/h رتیل( رب )هقیقد L/min

60 بعکمرتم( رد )تعاس m/h رتم( رببعکم )هقیقد m/min

0.227 بعکمرتم( رد )تعاس m/h ییاکیرمآنلاگ )رب )GPM ) Gal/min

(هقیقد

3600 بعکمرتم( رد )تعاس m/h بعکمرتم( رب )هیناث m/S

101.9 بعکمرتم( رد )تعاس m/h ) رببعکمتوف )هیناث ft/S

1.7 بعکمرتم( رد )تعاس m/h توف( رببعکم )هقیقد ft/min

(0.0283 بعکمرتم( رد )تعاس m/h توف( رببعکم )تعاس fth

(راشف)ده

ردبرضهبزالیدبت

۱۰ رتم(راب )بآ bar

۱۰ رتم(رفسمتا )بآ atIn

۰.۱۳۳ رتم(هویجرتمیتناس )بآ CmHg

۰.۶۸۹ رتم(عبرمچنیاربدنوپ )بآ Ib/in(psi(

۰.۰۰۰۱ رتم(یلاکساپ )بآ Pa

۱۰۰ رتم(یلاکساپاگم )بآ Mpa

۰ .۲۳۰۵ بآرتمبآتوف

۰.۰۶۸۹ )راب( bar دنوپ( چنیارب )عبرم Ibin (psi(

۱۰ )راب( bar Mpa)یلاکساپاگم(

ناوت

ردبرضهبزالیدبت

۱ .۳۴۱ بسا( )راخب Hp )تاوولیک( KW

۰ .۷۴۶ )تاوولیک( KW بسا( )راخب Hp
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ناهفصاتفنشیالاپتکرششزومآٔهرادا،ینادازآرصنیدهم،اهپمپیشزومآٔهوزج-

۱۳۸۴،ناریازاگیلمتکرشیناسنایورینیزاسهبوشزومآ،ینابردیمح،(کینورتکلاباتک)لرتنکیاهریش-

یمیشورتپنونفناروآهرتکرش،(کینورتکلاباتک)روسرپمکونیبروت،پمپردتابساحم-

English

- Pumphandbook, Igor J.Karassik, McGraw-Hill, third edition

- Practical centrifugalpumps, PareshGirdhar&OctoMoniz, Elsevier, 2005

- Mechanical Science(Vol2), U.S.Department of Energy

- Pump System Analysis and Sizing, JacqueSChaurette, Fluide Design Inc, 2003

- Centrifugal Pump Handbook (Vol3).SulzerPumps

- Design Of Piping Systems, m.w.Kellog Company
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