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 تاریخچه مکانیزم پمپ: بخش اول

)
(History
msOf
iPumping
nahceM تاریخچه مکانیزم پمپ

۱ -۱

)fudahS( شاد وف

۱-۱-۱

)aikaS( ساکیا

۲- ۱- ۱

)airON( نوریا

۳-۱-۱

)WerCSSOdimhSarA ( پیچ ارشمیدسی

۱-۴- ۱-۱

) (AraShmidOSSCreW
Structure ساختار پیچ ارشمیدسی

۵-۱-۱

)
(EVOlutiOn
arenrOf
edOmniSpmup تحولی پمپ ها در عصر جدید

۶ - ۱- ۱

(Basics of hydraulics)

 مبانی هیدرولیک: بخش دوم

)
(IntTOductiOn
meOf
t
pumping
SyS معرفی سیستم های پمپاژ

۱-۲

)
(Three
yg
fOrmS
re
Of ne سه شکلی انرژی

۲-۲

)RelatiOn
thgiehneeWteb  و,eruSSerp VelOCity in  سرعت در یک سیالی،  فشار، رابطه بین ارتفاع

۱-۲-۲

)
(RelatiOn
ybetween
ti
,eC
ruSSeO
rp height
l&
eV  ارتفاع و سرعت، رابطه بین فشار

۲-۲ -۲

)
(RelatiOnbetWeen
thg
preSSure
ie
& h رابطه بین فشار و ارتفاع

۳-۲-۲

)
(RelatiOn
yt
between
iC
preSSure
Ol
&eV رابطه بین فشار و سرعت

۴ -۲ -۲

) (The
difference between preSSure & head تفاوت بین فشار و هد

۳-۲

)(Fluid
metSyS سیستم های سیال

۴ -۲

)
(DriVerinput
met
fOrfluid
SyS نیروی رانشاگر سیستم سیال

۱-۴ -۲

fluid)

)
The COmponents
daOfe
tOtalh ( مؤلفه های هد کلی

۵-۲

)noitcirF( اصطکاکی

۱- ۵-۲

)tnempiuqE( تجهیزات
)ytiCOleV( سرعت

۳ - ۵-۲

)thgieH( ارتفاع

۴- ۵-۲

)
(PreSSure
SleSSeV مخازن تحت فشار

۶ -۲

)
(Negati
eruVeSSerp فشار منفی

۷-۲

) (SiphOn عملکرد سیفون

۸-۲

)
(Special
thgieW وزن مخصوصی

۹-۲

(Definition of pump)

 طبقه بندی پمپ ها: بخش سوم

)
(POSitiVe
SDiSplaCement
pmuP پمپ های جابجایی مثبت
6

۲- ۵-۲

۱-۳

)
(PiStOn
S&p
planm
Chary
up پمپهای پیستونیو پلانچری

۱-۱-۳

)SpmupmgarhpaiD( پمپ های دیافراگمی

۲-۱-۳

) (Gear
pumpS پمپ های دنده ای

۳-۱-۳

)
(LObe
SpmuD پمپ های لوبیایی

۴ - ۱- ۳

) (SCreWDump پمپ پیچی

۵-۱-۲۳

)
(Vane
pmuP پمپ های پره ای

۶ - ۱-۳

)SDmuDCiteniK(  سانتریوفوژی و جانبی: پمپ های جنبشی

۲- ۳

) (AXial
TIOW Centrifugal pump سانتریوفوژی جریان محور

۱-۲ -۳

)
(ImpOrtant
S
featureS
pOf
m
Centrifugal
up خصوصیات برجسته پمپهای سانتریوفوژی

۱-۱-۲- ۳

)
(Tegenerati
Spm
Ve up پمپ های جانبی

۲-۲ - ۳

)
COmpariSOn
ci
betWeen
tdiSplaCement
eni
& k مقایسه ای بین پمپ های جنبشی و جابجایی

۱-۲ -۲-۳

pumpS)

)citengamOTtcelESpmup( پمپ های الکترو مغناطیسی

۳-۳

)
(Other
StypeS
pm
Ofup انواع دیگر پمپ ها

۴ -۳

)
(mineral
SPulp
pCarTier
mup پمپ های نااقلی خمیر مواد معدنی

۱-۴ -۳

)SpmupeSniR( پمپ های آبکشی

۲-۴ - ۳

)
(ITrigation
Spmup پمپ های آبیاری

۳-۴ - ۳

)SpmuphSaWraC( پمپ های کارواش

۴ -۴ - ۳

Centrifugal DumpS

 پمپ های سانتریوفوژ: بخش چهارم

)(Structure
SpmupOf
lagufirtneC ساختار پمپ های سانتریفوژ

۱-۴

)(TypeS
SpmuOf
plagufirtneC انواع پمپ های سانتریفوژ

۲-۴

)
(DiVided
t
aCCOrding
fa
tOtheh
pumpS تقسیم بر اساسی جهت محور پمپ

۱-۲-۴

)
(DiVided
egn
aCCOrding
alftOthe
nOitcuS تقسیم بر اساسی جهت فلنج مکشی

۲-۲ -۴

)
(DiVided
re
aCCOrding
bm
Cutting
ahC تقسیم بر اساس برشی محفظه

۳-۲-۴

)
(DiVided
tn
aCCOrding
eme
bearing
Calp تقسیم براساسی نحوه قرار گیری یاتاقانها

۴ - ۲-۴

)
(DiVided
e
aCCOrding
S
plaCement
ab
On
تقسیم بر اساس نحوه قرارگیری بر روی پایه

۵-۲- ۴

)
(DiVided
nOaCCOrding
itce
Shaft
nnOC تقسیم بنابر اتصالی شفت

۶ -۲ - ۴

)egaSuSpmuP( مصارف پمپ ها

۳- ۴

)
(COmpOnentS
SpmuplOf
agufirtneC اجزای پمپ های سانتریوفوژی

۴-۴

(Butterfly) پروانه

۱-۴ - ۴

)(Type
ylfOf
rettub انواع پروانه

۱-۱-۴ - ۴

۲-۱-۴ - ۴

مکشی پروانه ()ylfrettubnOitcuS

۳-۱-۴ -۴

)(Output
ylfr
flOW
خروجی جریان از پروانه ettubmOrf

۲-۴ -۴

)Pump
محفظه پمپ ( rebmahC

۱-۲-۴ - ۴

)(Chamber
محفظه متحدالمرکز cirtneCnOC

۲-۲-۴ -۴

)(Spiral
محفظه حلزونی gniSaC

۳-۴ -۴

)Ring
حلقه افشاننده ( hdnnOhSfa

۱-۳-۴ -۴

)
(AXial
dnn
Ting
پره های افشاننده محوری ahSfa

۴ -۴ -۴

)
(ETOSiOnal
رینگهای فرسایشی SgniR

۵-۴ - ۴

)
(Stuffing
جعبه آب بندی XOb

۶ -۴ -۴

)
(Mechanical
سیلی های مکانیکی SlaeS

۱-۶ -۴ - ۴

)
(Advantage
lacin
مزایای سیلی های مکانیکی Ofahcem

۲-۶ -۴ -۴

)
(DiSadVantage
Sl
Ofa
mechanical
معایب سیلی های مکانیکی eS

۳-۶ -۴ - ۴

)
(TypeS
SOfl
mechanical
انواع سیلی های مکانیکی aeS

-۶ -۴ -۴

)
(ChangeS
land
a
TefOTIm
تغییرات و اصلاحات در سیلی einS

۷-۴ - ۴

یاتاقان ها()sgniraeB

بخش پنجم  :اجزای سازنده یک واحد پمپاژ کننده
۱- ۵

)
(COmpOnentS
met
Of pump
اجزای سازنده یک واحد پمپاژ کننده SyS

۱-۱- ۵

محرکهای اولیه ()STOtOmemirP

۱-۱-۱- ۵

)
(Electric
موتورهای الکتریکی STOtOm

۲ -۱-۱- ۵

موتورهای احتراقی ()enignm

۲۳ -۱-۱- ۵

)(Steam
توربینهای بخار Senibrut

۲ -۱- ۵

کوپلینگ ها ()SgnilpuOC

۱-۲-۱- ۵

)(Rigid
کوپلینگ های بدون انعطاف SgnilpuOC

۲-۲ - ۱- ۵

)(Flexible
کوپلینگ های انعطاف پذیر مکانیکی lacinahcemrOFSgnilpuOC

۳ -۲- ۱- ۵

)
(Material
gni
flexible
کوپلینگ انعطاف پذیر به لحاظ جنسی lpuOC

۲۳- ۱- ۵

شیرها ()SeVlaV

۱-۲۳ -۱- ۵

)
(The
baSic
eV
COmpOnentS
la
بخشی های اساسی شیر Of V

۲-۳- ۱- ۵

سرپوش شیر ()tennOB

۳- ۳-۴ - ۵

چیدمان داخلی شیر ()mirteVlaV

۴ -۳-۱- ۵

)
(DiSC
ta
دیسک و نشیمن andeS

۵-۲۳-۱- ۵
۶ -۲۳ -۱- ۵

فعال کننده شیر ()rOtautCA

۷ -۳- ۱- ۵

)ValVe
پکینگ شیر ( gnikcap

۲-۵

)
(IntTOductiOn
Sefor
VtypeS
la
معرفی انواع شیرها Of V

۱-۲- ۵

)(Gate
شیر دروازه ای eVlaV

)
(GlObe
eVlaV شیر کروی

۲-۲ - ۵

)(Ball
eVlaV شیر توپی

۳ -۲ - ۵

)(Plug
eVlaV شیر مخروطی

۴-۲ - ۵

)
(Diaphragm
eVlaV شیر دیافراگمی

۵-۲- ۵

)(PinCh
eVlaV شیر گیره ای

۶ -۲ - ۵

)
(Butterfly
eVlaV شیر پروانه ای

۷-۲- ۵

)
(Needle
eVlaV شیر سوزنی

۸-۲ - ۵

)
(Check
SeVlaV شیرهای اطمینان

۹-۲ - ۵

)
(ROCKing
eCOTTOSiVe
Vl
Check
aV شیر اطمینان تاب خورنده

۱-۹-۲ - ۵

)
(OSCillating
eVl
Check
aV شیر اطمینان الاکلنگی

۲ - ۹-۲ - ۵

)
(RiSing
eV
Check
laV شیر اطمینان بالا رونده

۳ - ۹-۲ - ۵

)
(PiStOn
eV
Check
laV شیر اطمینان پیستونی

۴ - ۹-۲ - ۵

)
(Butterfly
eVCheck
laV شیر اطمینان پروانه ای

۵-۹-۲ - ۵

)
(StOp
Se
Check
VlaV شیر اطمینان توقف کننده

۶ -۹-۲ - ۵

)
(Relief
Se
& Safety
VlaV شیر فشار شکن و امنیتی

۱۰ -۲ - ۵

)(ValVe
STOtautca فعال کننده های شیر

۲۳- ۵

)
(ActiVatiOn
lauOf
nam فعال کننده دستی

۱-۲۳ - ۵

)rOtautcarOtOmlaCirtcelE ( فعال کننده از نوع موتور الکتریکی

۲ -۳ - ۵

)
(Pneumatic
rOtautca فعال کننده پنوماتیک

۳ - ۳- ۵

)(Hydraulic
STOtautca فعال کننده هیدرولیک

۴ -۳ - ۵

)
(Self
S-actuated
eVlaV شیرهای خود فعال شونده

۵-۲۳- ۵

)
(SOlenOid
Seactuated
VlaV شیرهای دارای فعال شونده ی مغناطیسی

۶ -۳- ۵

)
(VelOCity
Se
Of Self
V
-actuated
laV سرعت فعال کننده های غیر دستی

۴-۵

 محاسبات:

,۰۰۰

۰۰

بخ

)(?What
pmupninaemnOitcirfSeOd اصطکاک در پمپ چیست ؟

۱-۶

)
(Energy
m
&e
headt
in pumping
SyS انرژی و هد در سیستم های پمپاژ

۲- ۶

)
Static
daeH ( هاد استاتیک

۱-۲-۶

)
(The
COmponent
daOf
e
tOtalh مولفه های هد کلی

۲- ۲-۶

)
(TOtal
dStatic
aeh هاد استاتیک کلی

۳-۲-۶

)(SuctiOn
daehCitatS هاد استاتیک مکشی

۴-۲-۶

)
Net A
pOSitiVe
.SuctiOn
H.
head
S).
deliaP
Va .N خالصی هد مثبت و در دسترسی در قسمت مکشی

۵-۲-۶

)SdiuqilgniliOB( مایعات جوشان

۳-۶

)
(VapOrpreSSure
nOitaand
tiVaC فشار بخار و کاوایتاسیون

۴ -۶

O

)
(Requirement
H.S.P.N مورد نیاز
)
HOW pump
n
manufactureS
aC  مورد نیاز را اندازگیری می کنند ؟N.P.S.H چگونه سازندگان پمپ

۵-۶
۱- ۵-۶

measure N.P.S.H?)

)launamA.H.S.P.N(  در دسترسیN.P.S.H دستور العمل هایی در مورد

۲- ۵-۶

)
CriticalpOint
pm
Ofu
the p ( نقطه بحرانی عملکرد پمپ

۶ -۶

)
(ImmerSiOnpump
telnilnOitcuS غوطه وری مداخلی مکشی پمپ

۷-۶

)HC( هاد استاتیک تخلیه

۸-۶

Calculate The StatiCDiSCharge Head ( مثالی های محاسبه هاد استاتیک تخلیه و هد استاتیک مکشی

۱- ۸-۶

(And The Static Siction Head

)
(Calculate
d
The a
Static DiSCharge
eH محاسبه هاد استاتیک تخلیه

۲- ۸-۶

)
(The
difference
da
VelOcity
eh تفاضلی هد سرعت

۹-۶

)OEHC( تفاضلی هد فشار تجهیزات

۱-۹-۶

)
(ReSiStance
Stn
SyStem
em&e
diSCharge
riuqer مقاومت سیستم و الزامات دبی

۱۰ -۶

)
(COntTOl
SeVlaV شیر های کنترلی

۱۱-۶

)tnempiuqE( تجهیزات

۱-۱۱-۶

)
(DiSCharge
pmup دبی پمپ

۲ - ۱۱ -۶

)
(Minimum
stne
Flow
me
Rate
riuqeR الزامات دبی حداقلی

۳-۱۱-۶

)
(Maximum
eSPermiSSible
aerHeat
cnI حداکثر مجاز افزایش دما

۴ - ۱۱ -۶

) (AHFp اختلاف هاد اصطکاک لوله در سیالات نیوتونی

۵-۱۱-۶

(Pipe
Friction Heat Difference In Newtonian اختلاف هاد اصطکاک لوله در سیالات نیوتونی

۶ -۱۱-۶

(FluidS

)diulfnOtWeN( سیالات نیوتونی

۷ - ۱۱-۶

(Head
Difference Due TO اختلاف هاد ناشی از اصطکاک لوله برای سیالات دارای فیبر چوب معلق

۸- ۱۱-۶

(Pipe Friction(For Fluide Containing Fiber Suspense)

)(Friction
gnitamitse  پروسه تخمین اصطکاک۲-۷-۱۳-۶
Fitting FTiCtiOn LOSSIn PulpRelated ( هدر رفت اصطکاکی فیتنگ ها در مصارف مرتبط با پالپ

۹-۱۱ - ۶

(ISSueS

)
(Internal
SSOL تلفات دبی داخلی

۱۰-۱۱-۶

LOSSDue TO Angular DeViatiOn VaneSIn The ( تلفات ناشی از انحراف زاویه ای پره در خروج

۱۱-۱۱-۶
(Exit

)nOitcirfmOTFSSOL( تلفات ناشی از اصطکاک و لزجت سیالی

۱۲-۱۱-۶

)(LOSS
noifrom
tcirfcinahcem تلفات ناشی از اصطکاک مکانیکی

۱۳-۱۱-۶

)
(The
noDisk
itcirF اصطکاک دیسکی

۱۴-۱۱-۶

 کاویتاسیون:بخش هفتم

)nOitatiVaC( پدیده کاویتاسیون
10

۱ -۷

)
(؟دهدWhen
r
dOeS
u
CaVitatiOn
CCO
کاوایتاسیون بیشتر در چه مواردی روی می

۲-۷

)
(VapOrpreSSure
nOitat
&iVaC فشار بخار و کاوایتاسیون

۳-۷

)
(HOW
2ntOpreVent
OitatiVaC چگونه می توان از کاوایتاسیون جلوگیری نمود؟

۴-۷

)
(RelatiOn
tebetweenfluidpreSSure
lnilnOi&tcuS رابطه فشار سیالی در دهانه مکشی بادی

۵-۷

) (؟دومنHOW
CaVitatiOn Canbe predicted
چگونه می توان کاویتاسیون را پیش بینی

۶-۷

) (Specific
VelOCity SuctiOn سرعت خاصی مکشی

۷-۷

) (Specific
adViCeS توصیه های ویژه

۸- ۷

 تست کردن پمپ: بخش هشت

)gnitSetpmuP( تست کردن پمپ

-۸

)(TeSt
nOitacifiSSalC دسته بندی تست ها

۲-۸

)snoitinifeD( تعاریف لازم

۳-۸

)emuloV( حجم

۱-۲۳ - ۸

)daeH( هد

۲ -۳ - ۸

)(FlOOded
noitcuS مکشی از بالا

۳-۳- ۸

)(TOtal
tfilnOitcuS ارتفاع نظیر مکشی کلی

۴-۳-۸

)
(TOtal
d
SuctiOn
aeh هاد مکشی کلی

۵-۲۳ - ۸

)(TOtal
daehegrahCSid هد تخلیه کلی

۶ -۳- ۸

)
(Total
daeh هد کلی

۷-۳ - ۸

)tupnireViTD(نیروی ورودی را نشگر

۸ - ۲۳ - ۸

)tupnipmuP( نیروی ورودی پمپ

۹-۳-۸

)(Liquid
reWOp توان مایع

۱۰-۳-۸

)ycneiciffE( راندمان

۱۱-۳ - ۸

) (Total
efficiency راندمان کلی

۱۲-۳ - ۸

) (ACCuracy
& tOleranceS صحت و حدود مجاز

۱۳-۳-۸

)noitatnemurtsnI( تنظیم ادوات

۱۴-۳-۸

) (TeStrequiSiteS ضروریات تست

۱۵-۳-۸

) (CaVitatiOn
teStS تست های کاوایتاسیون

۱۶-۳-۸

)
(MeaSurement
Stinu واحدهای سنجشی

۴-۸

)egrahCSiD( تخلیه

۱-۴ - ۸

)reifitnauQ( کمیت سنج

۲-۴ - ۸
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)(Weight
SlOOt وزن سنج

۳-۴ - ۸

)
(VOlume
SlOOt حجم سنج

۴ -۴ - ۸

)(FlOW
SlOOt دبی سنج

۵-۴ - ۸

)SlOOteruSSerP( اندازه گیرنده های فشار

۶ -۴ - ۸

)yrutneV( ونتوری

۷-۴ - ۸

)SelZZungniWOlF( نازل های جریان

۸ -۴ - ۸

)(Plan
daehretem مساحت سنج هد

۹-۴ - ۸

)(Field
etamitSe تخمین میدانی

-۵ ۸

)(Head
tnemerusaeM اندازه گیری هد

۶-۸

)
(Head
SnmeaSurement
Oitinifed تعاریف و نمادهای مربوط به اندازه گیری هد

۱-۶ - ۸

)
(Head
e
measurement
gu
by Water
ag اندازه گیری هد با گیج آبی

۲-۶ - ۸

)
(Head
e
meaSurement
gu
bymerCury
ag اندازه گیری هد با گیج جیوه ای

۳ -۶ - ۸

)
(MeaSuring
ethe
g
headu
by merCury
ag اندازه گیری هد با گیج های جیوه ای اختلاف سنج

۴-۶ - ۸

)tnemeruSaemreWOP( اندازه گیری توان

۷- ۸

)
(TranSmiSSiOn
ret
pOWer
em توان سنج انتقالی

۱-۷ - ۸

)
POWer
li
meter
OC ( توان سنج پیچشی

۲-۷ - ۸

)
(VelOCity
SlOOt اندازه گیری سرعت

۸-۸

)nOitaluclaC( محاسبات

۹-۸

)
(POWer
pm
Ofup توان پمپ

۱-۹ - ۸

)(VelOCity
gnignaTra تنظیمات سرعت

۲-۹ - ۸

)
(ReCOrding
atad ثبت اطلاعات

۱۰ - ۸

)ataD( اطلاعات

۱-۱۰ - ۸

)(ReCOrding
StluSertSet رسم نتایج تست

۲-۱۰ - ۸

)
(TeSting
ledom تست کردن مدلی

۳-۱۰ - ۸

)(ROutine
gnitset روال تست

۴-۱۰ - ۸

)
(TeSting
lag
Other
upumpSnOt
firtneC تست کردن پمپ های غیر سانتریوفوژی

۱۱ - ۸

)(Other
StSet سایر تست ها

۱۲ - ۸

)gnitceleS ( عکیpurchasing
pumps

بخش نهم راهنمای خرید و انتخاب پمپ

)
(Stages
SSe
for
corp مراحل موجود در فرآیند

۱ -۹

)
(Pumping
metSyS مهندسی سیستم پمینگ

۱-۱ - ۹

)
(Head
Se
SyStem
VTuC منحنی های هد سیستم

۲ - ۱-۹

)
(OperatiOn
meStage
tS
OfyS حالات عملیاتی سیستم

۳ - ۱-۹

)daehtimiL( حد مجاز هد

۴ - ۱-۹

)
(COntTOl
pm
Ofup کنترل پمپ

۵-۱-۹

)
(Future
me
Changing
ts
inyS تغییرات آتی در سیستم

۶ - ۱-۹

)(Pump
nOitceleS انتخاب پمپ

۲-۹
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)
(اهTypeS
SpOf
mup انواع پمپ

۱-۲ - ۹

)
(NeCeSSity
daehhgih لزوم هاد زیاد

۲-۲-۹

)(Standard
stnemeriuqer الزامات استاندارد

۳-۲-۹

)diuqilrOFSerutaeF( ویژگی های سیالی

۴ -۲ - ۹

)
(Selecting
pOf
m
material
up انتخاب جنسی پمپ

۵-۲-۹

)
(Selecting
pm
Of driVer
up انتخاب را نشگر پمپ

۶ -۲ -۹

)
(DeCiSiOnSTelating
tnemp
tO Other
iuqe تصمیمات مربوط به تهیه تجهیزات دیگر

۳-۹

)
(Inquiry
p
fOrm
purChaSing
up درخواست قیمت خرید پمپ

۴-۹

)yriuqnI( درخواست قیمت

۱-۴ -۹

)(TermS
SnOi
&tidnOC شرایط و ضوابط تجاری

۲-۴ - ۹

)
(Inquiry
mITOf نمونه فرم درخواست

۳-۴ - ۹

)
(Technical
Sp
informatiOn
mu
Of p الزامات فنی پمپ

۴ -۴ - ۹

)(Pump
teehSatad برگه اطلاعات پمپ

۵-۹

)(Other
StnemeriuqeT دیگر الزامات و اسناد

۶-۹

)
(Energy
tSOC ارزیابی انرژی

۱-۶ -۹

)
(Life
C
CyC
Cle L
)tSO(
C ، ارزیابی هزینه چرخه عمر

۲-۶ - ۹

)
(Vendor
R
data D
requirements
V(
)mrof ، فرم الزامات اطلاعات فروشنده

۳-۶ - ۹

)
(Experimental
tsi
checkl چک لیست بررسی و آزمایشی

۷-۹

)mITOftSilkcehC( نمونه فرم های مرتبط با چک لیست

۱-۷ - ۹

)
(Preparing
SeperfOTIm
Ciin
OV تهیه لیست پیشنهاد قیمت ها

۸-۹

)
(Time
e
fOrc
SuggeSting
irp زمان پیشنهاد قیمت

۱- ۸ -۹

)
(Meeting
I
befOre
P
SuggeSting
()،
SIP
جلسه پیش از پیشنهاد قیمت

۲- ۸-۹

)
)nS
OitI
auP
laV(
eS،
IP( ارزیابی پیشنهاد قیمت ها

۳ - ۸-۹

)
(Abrief
e
liSting
cOf
i
the r
Offer p تعیین لیست مختصری از پیشنهاد قیمت ها

۴ - ۸-۹

)
PISeValuatiOn
rettamlOfacinhcet ( ارزیابی پیشنهاد قیمت از لحاظ فنی

۵- ۸-۹

)
(PuTChaSing
pmup سفارش خرید پمپ

۹-۹

)
(Thefinal
r
deCiSiOn
e
tObuy
d
& purChaSe
rO تصمیم نهایی برای خرید و صدور دستور خرید

۱-۹-۹

)
(610-Summary
IOf
P
the pump
A(
)elcyC،
جمع بندی چرخه خرید پمپ

۲-۹-۹

)gnitceleS (اه یکpuTChaSing
pumpS انتخاب و خرید پمپ

)
(Communication
rei
between
lp
buyer
p
and
uS جریان اطلاعات بین خریدار و تأمین کننده
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)
Strategies
gn
fori
imprOVing
SaSelecting
hc&
rup استراتژی برای بهبود فرآیند انتخاب و خرید

-۹

prOceSS)

)
(روهظونUSage
no
Of i
modern
tatechnical
mrofni
استفاده از فن آوری های اطلاعات

۱۳-۹

)
(Pump
gnSystem
itc
&e
it leSS سیستم پمپ و انتخاب آن

۱-۱۳-۹

)
(SyStemS
SeCOfirp سیستم های قیمت گذاری

۲-۱۳ - ۹

)
(Electronically
noitacinummoC تبادل اطلاعات الکترونیکی

۳-۱۳-۹

)tenretnI( اینترنت

۴-۱۳-۹

)yrammuS( خلاصه

۱۴ - ۹

) (AppendiX  ضمایم:بخش دهم
)(Pump
SeraWtfOS نرم افزارهای کاربردی در صنعت پمپ
PSIM

۱ - ۱۰
۱-۱- ۱۰

)
HeliX
re
pump
ganam ( برنامه انتخاب پمپ

۲ - ۱ - ۱۰

)
(Online
noi
pump
tceleS نرم افزار انتخاب پمپ آنلاین

۳-۱-۱۰

)
Pump CuTVing
SC
)metSyP
S
نرم افزار منحنی پمپ

۴ - ۱ - ۱۰

Builder lite

نرم افزار

۵-۱-۱۰

)
(PurChaSing
mITOf فرم خرید پمپ

۲ - ۱۰

)mITOfnOitallatsnI( فرم نصب پمپ

۱-۲ - ۱۰

)
(CheCKLiSt
C
COntTOl
IP
Of
چک لیست کنترل تجهیزات تابلو برق

۲-۲-۱۰

)
(Stage
FOr
p
Starting
m
The
u
FIOatP مراحلی راه اندازی پمپ شناور

۳-۲-۱۰

)
(COnVert
elbat جدول تبدیلی واحد

۴ - ۲ - ۱۰
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 ۱-۱تاریخچه مکانیزم پمپ

اجداد اولیه ی انسان در کناره ی جنگلها و آبها زندگی می کردند مهد تمدنهای انسانی در سواحل گرم و ماسه ای بوده است
و در واقع این کشاورزان بودند که اجتماعات کوچکی را که بعدها به اولین شهرها تبدیل شدند ایجاد کردند.

در تمدن رومی برای نیازهای کشاورزی و شهری هر نفر در حدود  ۲۰لیتر آب در روز مصرف می شد .از آنجایی که منابع
محلی پاسخگوی آب مورد نیاز نبود بشر به فکر انتقال آن افتاد اولین ابزار انتقال آب یک چتر مانند بود که به انتهای
یک تیرچوبی متصل می شد .در حدود  ۲۰۰۰سال قبل از میلاد ،این ابزار آلات ابتدائی توسط اولین مکانیزم اهرمی با نام
 Shadufجایگزین گشت که هنوز هم در بسیاری از مناطق آفریقا و
آسیا کاربرد دارد.

 ۱-۱-۱شاد وف ) (Shaduf
شاد وف از یک چهارچوب عمودی تشکیل شده است که یک تیرک یا

شاخه به صورت افقی بر روی آن معلق است طوری که یک پنجم تیر ک
در یک سمت است و باقی آن در سمتی دیگر(نامتعادل) .در انتهای
سمت بلند تر یک سطلی  ،کیسه چرمی و یا سبد حصیری قیراندود
آویزان است .این سطل معمولا به منظور سهولت در تخلیه ،شکل های
تصویرک از شادوف

متنوعی نیز دارد .در انتهای سمت کوتاهتر تیرک وزنه ای از جنسی

سنگ ،گل و یا نظایر آن بسته شده است که کار آن برقراری تعادل و توازن این اهرم است .در صورتی که سطل نیمه پر
باشد این اهرم تعادل خود را به دست می آورد و تراز می شود .بنابراین برای پایین بردن سطل خالی مقداری نیرو لازم
است و دقیقا به همان اندازه نیز برای بیرون کشیدن سطلی کاملا پر ،نیرو لازم است (.شکل شمارهٔ )۱-۱

همان طور که پیش از این گفته شد در این فعل و انفعال تقریبا اتوماتیک ،از یک سطل مقاوم در برابر نشتی آب برای
حمل و انتقال آب از یک مخزن به مخزن دیگر استفاده می شود .در پایان هر دور رفت و برگشت سطل ،آب تخلیه شده از
سطل در مسیر مورد نیاز از طریق مجراهای منتهی به کانالهای آبیاری جریان مییابد .با استفاده از شادوف تقریبا ۲۵۰۰
لیتر آب در روز می توان از مخزن یا چاه برداشت کرد در حالی که امروزه میزان متوسط و معمولا برداشت آب  ۲لیتر در
هر ثانیه است نهایت بازدهی شاد وف در چاههایی تا عمق سه متر است و چنانچه بخواهیم از چاههای عمیق تری برداشت

کنیم گزینه بهتر استفاده از نوریا ( )airOnو ساکیا ()aikaS
است .همین طور می توان از پمپ دستی نیز استفاده کرد.

سیستم بطور قابل ملاحظهای انتقال آب را ساده می کند ولی
فقط می تواند در یک بازهای زمانی مشخصی یک سطلی را جابجا
کند.

هدف مخترعان عهد باستان نه تنها سهولت انتقال آب ،بلکه
سرعت بخشیدن به آن و افزایش حجم آب جابجا شده نیز

بود .در نتیجه ساکیا که چرخ آب کشی ایرانی (Persian
 )leehWنیز نامیده می شود جانشین دستگاههای قبلی شد.

 ۲-۱-۱ساکیا ()aikaS
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) نیز نامیده می شود تقریبا شبیه نوریا است در عربی به آن ساقیهٔ گفته
(Persianیناریا
leehW
ساکیا که چرخ آبکشی
می شود .این روش آبیاری ابتدا در مصر مورد استفاده قرار گرفته است و بعدها در بخشهای متعددی از هندوستان نیز
دیده شده است .ساکیا گردونه ای توخالی است که امروزه عمدتا از ورق استیل گالوانیزه به همراه تعدادی ظرف ملاقهای

شکل که متصل به محیط بیرونی آن است ساخته می شود(.شکل شماره )۱-۲
قطر این گردونه بین دو تا پنج متر بود .در گذشته برای به حرکت در آوردن ساکیا از حیوانات بارکش استفاده می شد اما
امروزه به طور فزایندهای از موتور برای به حرکت در آوردن آن استفاده می شود .ساکیایی که با استفاده از حیوانات کار
می کند دو تا چهار دور در دقیقه می زند در حالی که ساکیای موتوری هشت تا پانزده دور در دقیقه می چرخد.

در مقایسه میان ساکیا و شادوف باید گفت که یک ساکیا که نیروی محرک آن حیوان است قادر به پمپاژ آب از عمق ده
متری است در حالی که همانطور که پیش از این ذکر شد ،شادوف نهایتاً تا عمق سه متر کارایی دارد.

 ۳-۱-۱نوریا ()airoN

نوریا که برای آبکشی هنوز نیز کاربرد دارد به عربی ناعوره نامیده می شود و از نظر ظاهری بسیار به ساکیا شباهت دارد
برای به حرکت در آوردن آن علاوه بر حیوانات بارکش ،از جریان باد و یا جریان آب نیز استفاده می شود .مهندسین

مسلمان در دسال  ۵های میانی ،از

نوریا برای انتقال آب به کانالهای آب شهری استفاده می کردند محمد بن زکریای رازی در کتاب خویش موسوم به کتاب
الحیوان ،نوریایی را در عراق توصیف می کند که قادر بوده است  ۱۵۳۰۰۰لیتر آب در ساعت و  ۲۵۵۰لیتر در دقیقه پمپاژ
کند .بعضی از آنها که در سدههای میانی مورد استفاده مسلمانان بوده است بیست متر قطر داشته است و هنوز نمونه ای
از آن در سوریه باقی است که البته هنوز نیز فعال است ولی فعالیت آن جنبه ی کاربردی ندارد و بیشتر به عنوان جزئی از
جاذبه های توریستی سوریه به شمار است .نوریای مذکور  ۱۲۰پیاله دارد و می تواند  ۹۵لیتر آب در دقیقه پمپاژ
کند(.شکلی شمارهٔ )۱-۳

یونانیان برای اختراع مکانیزمی جهت کنترل نیروی آب شهرت دارند .این سیستم دارای یک چرخ تیغه دار بود که
قسمت پائینی آن در جریان آب قرار می گرفت و نیروی جریان آب موجب دوران چرخ می گشت .اگر چه دستگاههای
متفاوت دیگری نیز بعد از آن ساخته شدند ولی اصل بنیادین سیستمهای اهرمی انتقال آب ،ثابت باقی ماند تا وقتی که
یکی از اختراعات مکانیکی مهم در جهان باستان ظهور کرد :پیچ ارشمیدسی

 ۴-۱-۱پیچ ارشمیدسی ( ) AraShmidOS ScreW
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پیچ ارشمیدس که گاهی پمپ پیچی نیز نامیده می شود ماشینی است که در گذشته برای انتقال آب از یک مخزن آب کم
عمق به کانالهای آبیاری رواج داشت و اختراع آن به ارشمیدسی یونانی نسبت داده شده است.

 ۱-۴-۱-۱ساختار پیچ ارشمیدسی ()erutcurtS

این ماشین از یک شفت (با پره هایی مارپیچ به دور آن) که در درون لوله ای تو خالی قرار گرفته تشکیل می شده است.
این شفت به صورت افقی با زاویه  ۴۵درجه استقرار می یافت طوری که انتهای آن در آب شناور بود .پیچ ارشمیدسی
بوسیله آسیاب یا نیروی انسانی

پیچ ارشمیدس (تصویر برگرفته از دایرة المعارف بریتانیکا می باشد)

چرخانده می شد به محض اینکه شفت به گردش در می آمد قسمت تحتانی آن مقداری آب را به بالا می کشید و آب

همینطور بالا می آمد تا وقتی که از قسمت فوقانی پیچ سرریز شود (شکل شماره )۱-۴
باید توجه داشت که به جهت جلوگیری از هدر رفت آب ،لازم نیست که فاصله ی مارپیچ و لوله ی محاط به آن خیلی

کم(فیت) باشد زیرا آبی که از طریق این فاصله خارج می شد به روی پرهای پایینی مارپیچ می ریخت و مجدداً به بالا پمپاژ
می شد.

بعضی محققین تصور می کنند که برای آبیاری برجهای معلق بابل که از عجایب هفتگانه ی دنیای باستان بود از این پیچ
استفاده می شده است .نقاشیهای به دست آمده از یونان و روم باستان نشان می دهد که برای به حرکت در آوردن این
پیج ها از نیروی انسانی استفاده می شده

است.

) (Evolution
 ۵-۱-۱تحولی پمپها در عصر جدید Of pumps in moden era
تحقیقات علمی دانشمند انگلیسی ،جان اسمیتوان  JOhn SIneatOnدر اواخر قرن  ۱۸میلادی و شروع انقلاب صنعتی

منجر به افزایش بهره وری در تأمین نیروی محرک چرخ آب شد .کم کم چرخ آبها تغییر شکل یافتند" .بنویت فورنیرون
" ،nOTyenruoftioneBدانشمند فرانسوی که به عنوان مخترع توربین آب نیز شناخته می شود اولین مدل از چرخ آب
18

پیشرفته خود را در سال  ۱۸۲۷ساخت این توربین  ۶اسب بخار قدرت داشت وی در سال  ۱۸۳۷توربین دیگری تولید کرد

که قطر گردونه ی آن یک فوت بیشتر نبود و فقط  ۱۸کیلوگرم وزن داشت اما کارایی آن در مقایسه با توربین قبلی ۸۰
درصد افزایش پیدا کرده بود .شگفت اینکه این توربین  ۶۰اسب قدرت داشت و قادر بود  ۲۳۰۰دور در دقیقه بزند .علاوه

بر این توربین وی این قابلیت را داشت که چرخ آن به صورت افقی بر روی یک شفت عمودی نیز سوار شود .پس از مرگ
فورنیرون ( )۷۶۸۱در سال  ۱۸۹۵توربین های فورنیرون در آبشار نیاگارا برای تولید برق بواسطه ژنراتور مورد استفاده
واقع شد.

 ۶-۱-۱قرن بیستم ( ) TWentieth Century

تا

قرن بیسستهم از چرخ آب

فقط

استفادهی تجاری می شد.

اما

مد نی

است که

از آن استفادههای دیگری نیز می شود برای

مثال از چرخ آب برای آسیاب آرد و غلات ،خرد کردن و تبدیل چوب به خمیر کاغذ برای ساخت کاغذ استفاده می شود.
موارد دیگر استفاده ی آن عبارتند از :براده کاری ،سنگ شکنی ،ایران دریایی کردن الیاف نخ برای تولید پارچه.
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)
Introduction
meOf
t
pumping
 ۱-۲معرفی سیستم های پمپاژ ( syS
نخست باید از فشار و توسعه ی آن در درون سیستم پمپاژ آغاز کنیم اعمال فشار در درون جامدات کار سادهای
است در حالی که برای اعمال فشار بر روی یک سیال نیاز به دیوارههای مهارکننده داریم .سیال را تنها زمانی که در

درون یک ظرف باشد می توان تحت فشار قرار داد .این ظرف گاهی از نظر مقیاسی می تواند به بزرگی یک اقیانوسی
باشد البته این بدین معنی نیست که لزوما ظرف ما باید در بسته باشد حتی اگر این ظرف یک خروجی نیز داشته
باشد باز هم سیال می تواند تحت فشار قرار گیرد .برای اثبات این واقعیت می توان از یک سرنگ معمولی استفاده

کرد وقتی که سرنگ پر از آب باشد می توان به راحتی فشار قابل توجهی بر آن وارد کرد تا آب از سوراخ آن به
بیرون بپرد(.این واقعیت توسط مقدار فشار اعمال شونده بر یک پیستون پشتیبانی می شود)

فشار هیدرواستاتیک فشاری است که با آبهای ساکن روی زمین مرتبط می باشد.فشار درون آب درجات متفاوتی
دارد و به طور مستقیم با عمق آب ارتباط دارد .غواصان به خوبی از این واقعیت اطلاع دارند و می دانند که هر چه در
عمق آب بیشتر پایین بروند فشار بر روی پردهٔ گوش آنها بیشتر می شود.
وزن سیال علت ایجاد فشار هیدرو استاتیک است .در شکل  1-2برشی باریکی از مایع جدا شده است تا نیروهایی
که

آن را احاطه کرده است نشان داده شود .اگر ما این برش را نازکتر کنیم فشار در پایین و بالای این برش برابر

کتا
مقایسه فشار و فشار هقیدرواستاتیک

خواهد بود.
این برش به وسیله ی بردارهای نیرو از دو جهت متضاد بالا و پایین در فشار قرار گرفته است .مایع در داخل این
برش فشاری را نیز در جهت افقی در برابر دیوارهای لوله به کار میبرد و مجموعه ی این نیروها توسط تنشی که در

درون لوله ایجاد شده است به حالت تعادل می رسد فشار در پایین این برش برابر است با وزن مایع در بالای آن.

وزن ارتفاع ستون مایع ( )Zبرابر است با:
F = pg W = yV = y 2A since W = 2A
فشار ) (Pبرابر است با وزن سیال ( )Fتقسیم بر سطح مقطع ) (Aدار نقطه ای که فشار محاسبه می شود.
ی F
yA
2
= yZ

D

2 F - 2آ

که در آن
 = Fنیروی ناشی از وزن مایعات
\/

ت

حجم

 =Gشتاب ناشی از گرانشی ۹/۸ m/s۲ ( ۳۲ .۱۷ft/S (2
 = Pچگالی مایع در توده پوند به ازای هر واحد حجم
 = //چگالی مایع در نیروی پوند به ازای هر واحد حجم
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اشکال گوناگون ظروف مایع در برابر هقد فشار

توجه داشته باشید که رابطه بین فشار ( )Pوارتفاع ستون مایع ( )Zمستقل از حجم کل در ظرف می باشد .فشار تولید
شده توسط وزن آب در کف یک استخر  ۳متری با فشار تولید شده در عمق  ۳متری یک دریاچه برابر است.
 ۲-۲سه شکلی انرژی ( ) Three forms of energy
سه صورت از انرژی وجود دارند که در ارتباط با هم بوده و همیشه با هم در یک سیستم سیالی رخ می دهند :انرژی -

پتانسیل ،انرژی جنبشی و انرژی فشار .در این بخش بطور خلاصه جهت آشنایی خوانندگان با این اصطلاحات به

[2-3

تعریف آنها می .میزادرپ اگر ما انرژی را تقسیم بروزن سیال کنیم
به انرژی مخصوصی یا هاد دسترسی پیدا می کنیم.

)
(Specific
laienergy
انرژی مختصی پتانسیل tnetOp

انرژی مختصی پتانسیل برابر است :Zاب
انرژاک پتانسیل از اختلاف در ارتفاع خرات مایع حاصل میشود.

)Kinetic
انرژی جنبشی ( ygrene

72

انرژی جنبشی برابر است بانی :
انرژگ جنبش وی بواسطه حرکت ذرات مایع حاصل میشود.

انرژی مختصی فشار )Specific energy (hSup
۰۰۰،

ع

.۰

•

------------------------------

O

انرژی فشار برابر است با: :
لام

و «گ»
انرژگ مختص فشار بواسطه وزن ستون مایع حاصل میشود.

 ۱-۲ -۲رابطه بین ارتفاع ،فشار و سرعت در یک سیالی
)(Related between height, pressure &velocity in a fluid
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میان انرژی هایی که در ارتباط با ارتفاع ،فشار و سرعت ذرات مایع هستند رابطه ای وجود دارد که در اصطلاح به آنها

انرژی ناشی از ارتفاع ( ،)Zانرژی ناشی از فشار ( )y/pو انرژی ناشی از سرعت ( )"gV/گفته می شود .مجموع این
سه نوع انرژی باید ثابت باشد به این علت که انرژی پایدار است .به عبارت دیگر می توان گفت :انرژی در نقطه  ۱باید

برابر با انرژی در نقطه  ۲باشد(.به شکلی  ۶-۲رجوع شود) (قانون اول نیوتون  -پایداری انرژی)
مجموع سه شکلی از انرژی که باید ثابت باشد با این رابطه نشان داده می شود:
-

2

 = E = CONSTANITت

--

پ

 (Z --ثابت )

وقتی شکل  ۶-۲را توصیف کنیم نتیجه این چنین می شود:

v

Zار
P

Pا

+ + y = a + + 55

Z1

)
(Related
ybetween
ti
,erc
uSSeo
rp height
&l
 ۲-۲-۲رابطه بین فشار ،ارتفاع و سرعت eV
وجود تغییر در یک یا دو مؤلفه از مؤلفه های فوق بیانگر تغییر در سومین مؤلفه می باشد .در یک سیستم سیال ،کلی

انرژی در نقطه  ۱باید برابر با کلی انرژی در نقطه  ۲باشد( .به شکلی  ۶-۲نگاه کنید) .به عنوان مثال ،اگر ما شتاب را در نقطه

ابواسطه کوچک کردن این بخش افزایش دهیم و سایر مؤلفهها را ثابت نگاه داریم در آن صورت فشار  Pکاهش می یابد.
 ۳-۲-۲رابطه بین فشار و ارتفاع ( ) Related between pressure & height
نقاط بسیاری در یک سیستم وجود دارند که در آن نقاط سرعت ثابت است در این حالت تنها فشار و ارتفاع به
یکدیگر وابسته هستند .بخصوصی اگر سرعت همانند سرعت در یک سیستم استاتیک صفر باشد رابطه ای بین فشار

و ارتفاع ستون مایع وجود دارد که پیش از این به آن اشاره شد.

23
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E-۱

P

سطح مبنا
رابطه بین فشار و ارتفاع

معادله زیر رابطه بین ارتفاع و فشار را در زمانی که سرعت ثابت است نشان می دهد.
91

2

10

-

- = 22 + -

P>Pر

شکلی  ۸-۲یک سیستم واقعی را با یک فشار سنج در قسمت پایین سیستم (در نزدیکی پمپ) ودر قسمت بالا(در

نزدیکی مخزن تخلیه) نشان می دهد که با توجه به تفاوت ارتفاع ،فشار  D1از فشار  P2بیشتر خواهد بود.
2-8

تغییرات فشعار یا توجه به ارتفاع در یک سیستم حقیقی

)
(Relation
yt
Between
ic
Pressure
ol
 ۴-۲-۲رابطه بین فشار و سرعت AndeV
اگر ارتفاع ثابت باشد پس بین فشار و سرعت رابطه وجود دارد همین رابطه است که به ما کمک می کند تا به محاسبه نرخ

جریان (دبی) در لوله ونتوری بپردازیم در شکلی  ۹-۲فشار  D2به دلیل افزایش سرعت در نقطه  ۲کمتر از فشار  D1است.

معادله زیر رابطه میان فشار و سرعت را در زمانی که ارتفاع ثابت است نشان می دهد:

V22

V , p2

p1

- --ات - --تی- -- -ات

2g

y

2g
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y

لوله ونتوری برای اندازه گیری سرعت جریان مورد استفاده قرار می گیرد .نرخ جریان یا دبی ()qمتناسب با اختلاف

فشار در نقاط  ۱و  ۲است (به شکلی  ۹-۲رجوع کنید):

Pرا

V

D

برای

را

حیاتی -EQE EOیح
۱۱

۱

D2 - D2

 :Kضریب تصحیح لوله ونتوری
هر سه نوع انرژی (ارتفاع ،فشار و سرعت) در یک سیستم سیالی همواره وجود دارند .با استفاده از یک ظرف ساده به

وضوح

می توان این سه نوع انرژی را مورد بررسی قرار داد (به شکلی  ۱۰-۲نگاه کنید).

 -۱انرژی ناشی از پتانسیل :ذرات سیال در ارتفاع  Zدر برابر آن ذراتی که پایین تر از این ارتفاع قرار دارند ،انرژی
پتانسیل دارند .می دانیم که این انرژی موجود است زیرا ما باید برای بالا بردن ذرات مایع تا آن سطح ،انرژی مصرف

 -۲انرژی ناشی از فشار  :وزن ستون مایع ،فشار  Dرا در انتهای مخزن تولید می کند ،زمانی که ما دریچه ی انتهای

(ته) مخزن را باز می کنیم ،انرژی فشار به انرژی جنبشی تبدیل می شود(.هنگام باز شدن کف ظرف ،سیال با فشار
خارج می شود این بدان مفهوم است که سیال دارای انرژی فشار است).
)  :اگر سیال قادر به خروج از ظرف از طریق مجرای ته مخزن باشد ،قطعا از
(Kinetic
 -۳انرژی جنبشی ygrene
2-10

انرژگی ناشی از ارتفاع

\

انرژاک جنبشی
V

Z

\

گ==== <!

مج

--

-(S

( Nتک)
انرقک ناشی از فشار

سه شکلی انرژ که در یک سیستم سیاه:پتانسیل ،جنبشی و فشار

25

فشار خارج خواهد شد ،در این حالت انرژی ناشی از فشار به انرژی جنبشی تبدیل شده است.

) "The
 ۳-۲تفاوت بین فشار و هد difference between pressure & head ) "Head
در یک سیالی در حال حرکت شتاب ذرات باید در نظر گرفته شود .اصل پایداری انرژی بیان می کند که میزان انرژی
ذرات سیال به هنگام حرکت در درون یک سیستم باید ثابت باشد.

این مطلب را می توان اینگونه بیان نمود:

)ثابت( + : mu2 = E = CONSTANT

mgZ-- mg

که در اینجا ( )Eانرژی کل ذرات سیال ،با در نظر گرفتن جرم ( )mو سرعت ( )Vاست .انرژی کلی شامل انرژی ناشی

است.
(mv
از پتانسیل ( ،)ZgnIانرژی ناشی از فشار ( )T/Dgmو انرژی جنبشی )g2

با تقسیم همه مقادیر معادله -

قبلی بر( )gmبه معادله زیر که معروف به معادله برنولی ( )illuOnreBاست می رسیم .حالا

E

انرژی خاصی ذرات سیال

یا انرژی در هر واحد وزن  Eمی شود .همه عبارات ریاضی ای که در سمت چپ معادله برنولی قرار دارند به عنوان
 Headشناخته می شوند .معادله برنولی بیان می کند که رابطه ای بین هد ارتفاع ( )Zو هد فشار ( )y/Pو هد
2

سرعت ( /g2

) (1وجود دارد.

پی

17 :

p

- = "Eا- -- -اش Z --
= CONIST ANT

2g

y

در مباحث بعدی به هنگام بحث در مورد هاد کل پمب و تلفات ناشی از اصطکاک ،به معادله برنولی بسط بیشتری

داده خواهد شد .اکنون بسیار ضروری است که به توضیح تفاوت میان فشارو "هد" بپردازیم.هد" )ddehیک اصطلاح
عمومی برای یک نوع خاصی از انرژی است (یعنی هد ارتفاع ،هد فشار و یا هد سرعت) .هنگامی که بخواهیم فشار
را در یک نقطه خاصی از یک سیستم محاسبه کنیم به هد فشار نیاز پیدا می کنیم و بوسیله معادله ( )gp/P=Zهد

فشار می تواند در هر نقطهٔ سیستم به راحتی اندازه گیری شود و اطلاعات قابل توجه و با ارزشی را فراهم نماید با این
2-11
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حال ،به دلیل اینکه فشار یک مؤلفه اساسی انرژی به شمار نمی آید و نمی تواند برای محاسبات پیچیده ای

مورد استفاده قرار گیرد در این محاسبات مقیاسی فشار باید تبدیل به هد فشار شود تا بتواند مفید واقع شود.

)(Fluid
 ۴-۲سیستم های سیالی SmetSyS
پمپ قلب یک سیستم سیال است ،غیر ممکن است (و اگر نیز ممکن شود بسیار کم بازده است) که بتوانیم سیالی را
از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت دهیم بدون اینکه انرژی ای توسط پمپ فراهم گردد .شکل  ۱۱-۲یک سیستم ساده
ولی در عین حال عمومی را نشان می دهد.

در این شکل تمام سیال در مخزن مکشی سرانجام به مخزن تخلیه منتقل خواهد شد EC2 .که در شکل دیده می -
شودنماد اختصاری تجهیزاتی ( )tnempiuqEمانند شیرهای کنترل ،فیلتر و غیره است .هر نوع تجهیزاتی که به این

مسیر اضافه گردد در کاهش فشار مسیر تأثیر خواهد داشت و در نتیجه به هد بیشتر و یا صرف انرژی بیشتری از
سوی پمپ نیاز خواهد شد.

چگونه یک سیستم طراحی شود؟
الف :نرخ جریان (دبی) بسته به روند و الزامات تولید تعیین شود.
ب :محلی و اندازه مخزن مکشی و مخزن تخلیه تنظیم شود.
پا  :محلی ،ظرفیت و اندازه تجهیزات نصب شده در مسیر تعیین شود.
ت :محل قرارگیری پمپ تعیین شود.
تا اندازه ی خطوط تعیین و تجهیزات کمکی نظیر شیرهای دستی و محلی نصبشان مشخص شود.
ج:هد کل یک پمپ نیز همانند اندازه ،مدل ،نوع و نیروی مورد نیاز تعیین و مشخص شود.

شروع و پایان یک سیستم کجاست؟

ما می توانیم محدوده ای را در نظر بگیریم(گاهی این محدوده ،حجم کنترل نیز نامیده می شود) که ابعاد یک سیستم را
احاطه و تعیین می کند .یک سیستم کامل ،حاوی سیالی است که به طور مداوم از (واحد) ورودی به خروجی در
جریان می باشد و ممکن است هیچ شکاف یا فاصله ی خالی بین بخش های سیالی وجود نداشته باشد .درشکلی ۱۱
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مر)
SECTIONIA

A
==

حلزونی

ت

 ۲ورودی سیستم در نقطه  ۱وخروجی در نقطه  ۲است .نقطه  ۱در سطح سیال موجود در مخزن مکش واقع شده
است .معمولا لوله ای به مخزن مکش نصب می شود تا امکان حفظ ارتفاع نقطه  ۱را برای سیال مورد نظر فراهم آورد.

این لوله بخش پر اهمیت این سیستم نیست .خروجی سیستم یا نقطه  ۲در سطح سیال ،در مخزن تخلیه واقع شده
است .در اینجا نیز لوله ای وجود دارد که سطح نقطه  ۲را کنترل می کند .این لوله ی تخلیه جزء بخش های سیستم به
شمار نمی آید .دلایل این امر را وقتی که به بررسی حجم کنترل پرداختیم ،به دقت توضیح خواهیم داد.

)
(Driver
minput
et
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 ۱-۴-۲نیروی رانشاگر سیستم سیالی fluidyS
پمپ در حقیقت انرژی مورد نیاز را برای حرکت سیال در درون یک سیستم  -با نرخ جریان مشخصی  -تامین می کند.
این انرژی بوسیله چرخش یک دیسک که پرههای خمیده و منحنی دارد و پروانه نامیده می شود به سیال منتقل می -
شود (به شکلی  ۱۲-۲نگاه کنید).

این چرخش همواره مایع را به یک مسیرمدور می راند و نیروی گریز از مرکز را به آن منتقل می کند .پمپ مایع را در
جهت خلاف محفظه (حلزونی) و به سمت بالا فشار می دهد و فشرده می کند .توانایی پمپ در تحت فشار قرار دان
سیال در یک نرخ جریان مشخصی ،امکان این را به ما می دهد که بتوانیم سیستم هایی طراحی کنیم که اهداف اساسی

ما را تأمین کنند (اهدافی نظیر جریان و فشار در مکانهای دلخواه) .هد کل تفاضل هد در ورودی و خروجی پمپ است
و دبی مورد نیاز سیستم را تولید می کند.
هد کلی پمپ ،انرژی مورد نیاز برای غلبه بر تلفات ناشی از اصطکاک  -که در نتیجه حرکت سیالی در درون لوله و

تجهیزات پدید

می آید را فراهم می نماید .همچنین انرژی لازم را برای جبران اختلاف در ارتفاع ،سرعت وفشار بین

ورودی و خروجی تامین می نماید.

)
The components
daoftotal
 ۵-۲مولفههای هد کلی ( eh
 ۱-۵-۲اصطکاکی ()noitcirF

سیالات به هنگام حرکت اصطکاک تولید می نمایند.
در حقیقت اختلاف فشار ( )2EP-lFPنیاز است تا بتوان سیال را از قسمت  Aبه بیرون هدایت کرد (شکلی  .)۲-۳۱این
2-13

جعتحده ته=
اختتاللاقیقاتعار تا تعییی از اصطکاکی

اختلاف فشار ،تلفات فشار ناشی از اصطکاک نامیده می شود( )OA( .به شکلی  ۱۳-۲نگاه کنید) .وقتی که عبارت

ریاضی ( )DAبه هد تبدیل شود تلفات هد ناشی از اصطکاک نامیده می شود گرانروی عامل بسیار مهمی در میزان این
نوع اصطکاک است به طوری که سیالات گرانرو تر اصطکاک بیشتری تولید می کنند.
28

 ۲-۵-۲تجهیزات ( )tnempiuqE
هرگونه تجهیزات در مسیر سیستم موجب کاهش هاد فشار می شوند .یک فیلتر ،نمونه ی گویایی از تجهیزاتی است
که موجب افت فشار می شوند(شکلی  )۲-۴۱نمونه های دیگر این قبیل تجهیزات که باعث افت فشار می شوند عبارتند
2-14

تاثیر تجهیزات دریک سیستم
از شیرهای کنترل ،مبدلهای
حرارتی و نظایر اینها .تجهیزاتی که به یک سیستم از پیش موجود ،اضافه می شوند نرخ جریان را کاهش میدهند تا

جایی که باید پمپ را به منظور تهیه ی انرژی بیشتر بهینه کرد (برای مثال با نصب یک پروانه بزرگتر)

 ۳-۵-۲سرعت ()yticoleV

وقتی که سیال ،سیستم را با سرعت بالاتری نسبت به سرعت ورودی ترک می کند انرژی جنبشی آن افزایش می یابد
که در این حالت به انرژی بیشتری نیاز است .مقدار انرژی ای که برای افزایش سرعت لازم است نوعا بسیار ناچیز

است و غالبا از آن چشم پوشی می شود.هر چند که سیستم های خاصی غالبا طوری طراحی می شوند که سرعت
خروجی زیادی داشته باشند .این کار با استفاده از نازل صورت می گیرد (شکلی  ۱۵-۲مورد .)C
شکلی  ۱۵-۲سه سیستم را با سرعتهای خروجی بالارونده به ترتیب از سمت چپ نشان می دهد.

حالت  Aانتهای لوله تخلیه در آب غوطه ور است .بنابراین سرعت خروجی  V2پایین و هد سرعت ناچیز است.
حالت  :Bانتهای لوله تخلیه نازل ندارد .بنابراین سرعت خروجی  V2پایین است اما هد سرعت کم نیست.
حالت  :Cنازل هایی در انتهای لوله تخلیه نصب شده است .بنابراین سرعت خروجی  V2و هد سرعت نیز بالا رفته
است.

 ۴-۵-۲ارتفاع ( )thgieH
برای پمپ کردن سیالات از سطح پائین تر به سطح بالاتر انرژی لازم است .غالبا اختلاف قابل توجهی در ارتفاع بین
ورودی سیستم (نقطه )۱و خروجی سیستم (نقطه  )۲وجود دارد (شکل  .)۲-۶۱معمولا اختلاف ارتفاع در درون یک
2-17

2-16

.1

Ep
-tr

--

2

-

ED
1

اختلاف در ارتفاع بین مخزن مکش و مخزن تخلیه 29

مخازن تحت فشار مکش و تخلیه

سیستم بیشترین سهم را درهاد کل پمپ دارد.

)(Pressure
 ۶ -۲مخازن تحت فشار slessev
مخزن تخلیه و مخزن مکشی ممکن است به صورت مبثت یا منفی تحت فشار قرار گیرد(.با توجه به فشار اتمسفری
2-18

محلی) اگر مخزن تخلیه به صورت مثبت تحت فشار قرار گیرد پمپ باید انرژی اضافی را برای غلبه بر این فشاراضافی
فراهم نماید .اما هنگامی که مخزن تخلیه به صورت منفی تحت فشار قرار گیرد مقاومت کمتری برای ورودمایع به
مخزن تخلیه وجود دارد پس انرژی مورد نیازی که پمپ باید تامین کند ،کاهش می یابد .تحت فشار قرار گرفتن
مخزن تخلیه به صورت منفی یا مثبت دقیقا رابطهٔ معکوسی با عملکرد پمپ دارد .در بسیاری از مصارف کاربردی و
عملی ،مخازن تحت فشار نیستند و سطح فشار در این مخازن ،صفر یا برابر با فشار اتمسفری محلی است .با این حال

گاهی تعبیر نادرستی در مورد خروج آب از یک شیلنگ معمولی وجود دارد که تمایل دارد ما را در این مورد به
اشتباه بیاندازد .باید توجه داشت که در واقع خروج آب به سمت بیرون ،دلیل بر وجود فشار در شیلنگ نمی باشد .آن
چه که ما به عنوان فشار احساس می کنیم در حقیقت جرم ذرات آب است که با شتاب بالا به هم اصابت می کنند ،در
این حالت انرژی جنبشی به انرژی ناشی از فشار تبدیل می شود و منجر به تولید نیرو دردست و احساس فشار می

شود .در واقع فشارصفر است اما فوران آب دارای مقدار قابل توجهی انرژی جنبشی است.
)
(Negative
 ۷-۲فشار منفی (نسبی) eruSSerp

شکلی  ۱۹-۲چگونگی تولید فشار نسبی منفی را نشان می دهد .سیالات ایستا و ارتفاع نقطه  ۱با نقاط  ۹ ،۶ ،۳یکسان
2-19
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است .با توجه به

در نقطه  ۲مثبت است و همین که به سطح نقطه  ۳در داخل لوله می رسیم فشار به صفر کاهش می یابد(.در حقیقت
همان سطح نقطه .)۱

فشار از نقطه  ۳به  ۴کاهش می یابد و منفی می شود .از آنجا که ما در همان سطح هستیم ،فشار در نقطه  ۵همان
فشار در نقطه  ۴است .سپس فشار از منفی به صفر در نقطه  ۶افزایش می یابد (همان سطح نقطه )۱از نقطه  ۶تا  ۷فشار
افزایش می یابد و از فشار از نقطه  ۷تا  ۸ثابت می ماند.

از نقطه  ۸تا  ۹فشار کاهش یافته و به صفر می رسد زیرا نقطه  ۹هم سطح با نقطه  ۱است .می توانیم فشارنسبی منفی را
با یک نی در هر زمان ایجاد کنیم .شما می توانید با چند لوله ی قابل انعطاف ،آزمایشاتی را که در تصویر  ۲۰-۲نشان
داده شده است انجام دهید.

لطفا آزمایش ساده زیر را انجام دهید :

یک ظرف کوچک و یک لوله پلاستیکی کوتاه و شفاف (طوری که از بیرون داخل آن قابل رویت باشد) آماده کنید،

2-20

ایجاد قامتعار منفی

مقداری آب در داخل ظرف بریزید.

 -۱ساکشن به لوله اعمال می شود و مایع به نقطه  ۴می رسد.
 -۲لوله را متمایلی و خم کنید ،در همان حال عمل مکشی را انجام دهید تا سیال به نقطه  ۵برسد .در این نقطه از لوله
در حقیقت سیفون ایجاد شده است.

31

 -۳لوله در نقاط  ۷و  ۸خم می شود و سطح مایع به خودی خود در نقطه ۹قرار خواهد گرفت که هم سطح با نقطه ۱

رسیده است.اگر لوله در نقاط ۵و ۴سوراخ شود

221-1
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قامتعار صفر است

Img

آب در لوله ای به
ارتفاع  34فوت

اختلاف فانتیار در یک لوله باز به ارتفاع 34

معلقی است.

فوت ،ستون آب را معلق کرده است.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هوا وارد لوله خواهد شد و مایع به پائین ترین سطح خود خواهد رسید .با این آزمایش توانستیم

فشار منفی نسبی را بدون مداخله خیلی زیاد در نقطه  ۴ایجاد کنیم .این بار از لوله بلندتری استفاده کنید آن را پر از
آب کنید و با انگشت خود انتهای لوله را ببندید به نحوی که انتهای پائینی لوله باز باشد(شکل  ۲۱الف .)۲-این کار به ما

امکان میدهد که ستونی از آب را به ارتفاع  ۱۰متر با بستن بالای آن معلق کنیم .بستن بالای لوله باعث میشود تا فشار
صفر درجه در بالای لوله ،بین انگشت و سطح آب ایجاد شود .در انتهای پایینی لوله که باز است ،فشار اتمسفری در
جهت رو به بالا به مایع وارد می شود .در نتیجه ،وزن مایع به واسطه فشار اتمسفری در حالت تعادل قرار می گیرد.
واحد رایج برای اندازه گیری فشار در شمال آمریکا (giSpیا پوند در مقیاس هراینچ مربع) .pSigتسا صفر درجه با
سطح فشار در اتمسفر محلی برابر است "g" .معادل گیج به معنی مقیاسی اندازه گیری است .در هد ناشی از فشار ،صفر
فوت از سیال برابر است با صفر پوند در مقیاس هر اینج مربع .این واحدها مربوط به فشار اتمسفری محلی یا هد فشار
اتمسفری هستند .فشار در قسمتهای خاصی از سیستم می تواند از سطح فشار اتمسفری محلی نیز پایین تر بیاید و

منفی بشود .منطقه ای که سیستم فشار آن منفی است ،منطقه تحت خلاء می باشد.
یک رخنه در دیواره محبوسی کننده ی سیالی در ناحیه تحت خلاء باعث می شود که هوا به درون سیستم جذب شود؛

این همان اتفاقی است که اگر لوله در نقطهای  ۴در شکلی  ۲۰-۲سوراخ می شد روی می داد .واحد اندازه گیری فشار ،پوند
 DSiaمی باشد(پوند در هر اینچ مربع مطلق).
( یک اینج جیوه) بیان می گردند .این واحدها ،مطلق می باشند
سطوح هاد فشار با استفاده از فوت مطلقی مایع با irl8H
به این معنی که وابسته به یک فشار دیگر نمی باشند .یک خلاء کامل معادل است با صفر .aiSD
32

شکلی  ۲۲-۲با استفاده از نمودار ،رابطه بین فشار مطلق و نسبی را نشان می دهد .فشار اتمسفری در سطح دریا برابر با

 pSia ۱۴.۷می باشد.
اما تمام زمین در سطح دریا نیست ،برای مثال ژوهانسبورگ  ۵۲۰۰فوت بالاتر از سطح دریا قرار دارد و فشار اتمسفری

محلی آن برابر با  ۱۲DSiaاست .تاثیر این عامل(یعنی  )aispباید به هنگام محاسبه ی (H.S.P.N.خالصی هد مثبت
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مقیاسری فشار مطالقی در برابر فشار نسبی

مکش) در مکش پمپ مورد توجه قرار گیرد(.برای توضیحات بیشتر به فصلی محاسبات مراجعه شود)

رابطه بین فشار مطلق ()aiSDو یک مقیاس فشارنسبی ( )giSDاز این قرار است:
)P(psia)=p(psig)+PA(psia

که در اینجا  PAفشار بارومتریک یا اتمسفر محلی در مقیاسی  PSiaاست و یا به عبارت دیگر
در سطح دریا =.ApaiSP7.41
Dab = Dg-f- Datm
فشار اتمسفر  +فشار نسبی = فشار مطلق

 ۸-۲عملکرد سیفون ( ( )nohpiSسیفون به معنی لوله های  Vشکل است)
در نگاه اول ،سیالی که بدون هیچ نوع کمکی در حال حرکت به صورت عمودی و به سمت بالا باشد ،تاثیر شگفت
انگیزی ایجاد می کند .شکل  ۲۳-۲حرکت طناب را با یک توپ مقایسه می کند ،هر دو شی جامد هستند ولی طناب
می تواند رفتار مایع را شبیه سازی و تقلید کند در حالیکه توپ نمی تواند .توپ به سمت شیب حرکت می کند و قبل

سیغونی به عنوان طناب

از اینکه به سرازیری تند برسد با یک برآمدگی روبرو می شود آیا توپ قادر است از روی برآمدگی بدون هیچ گونه
مداخله ای بگذارد؟ قطعا اگر سرعتش کم باشد قادر نیست .حالا تصور کنید که توبپا به شکلی یک طناب کشیده شده
 9ر93ی

سطح

صاف قسمت

شیبدار دراز

شده

باشد

9

کلی برآمدگی را پوشانده باشد (سرسره دوم)
33

هغامین که

طناب

شروع به حرکت کند به راحتی به پایین خواهد رفت و قسمتی را که بر روی برآمدگی قرار گرفته است ،را به دنبال
خود خواهد کشید .یک سیالی در داخل لوله ،رفتار و عملکردی شبیه این طناب دارد.

یک حجم سیال ،فاقد شکل است .یک سیال ،به شکل ظرف خود در می آید ،مهم نیست که آن ظرف چه شکلی
داشته باشد .گرایش طبیعی سیال به تخت دراز کشیدن است .گرانش (یا انرژی پتانسیل) توجیه کنندهٔ این عملکرد

و گرایش است .همینطور گرانش می تواند حرکات خاص سیفون را نیز توجیه کند .شکل  ۲۴-۲آزمایشی را نشان می -
دهد که به چند فوت لوله قابل انعطاف نیاز دارد .لوله را با آب پر کنید و انتهای پایینی آن را محکم ببندیدانتهای لوله
در نقطه ی  ۱را فشار دهید تا موقتا بسته شود ،لوله را  ۱۸۰درجه بتابانید تا به شکل یک Uدربیاید (شکل .)C:۲-۴۲

انتهای بالایی لوله را در نقطه باز کنید .چه اتفاقی میافتد؟ هیچ مایعی از لوله خارج نمی شود .چرا؟ اگر آب از سمت
2-24
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آب در یک لوله باز معلق شده است.
کوچکتر(منظور قسمت بالایی است) بیرون بیاید یک تهی گاه در سطح نقطه  ۲در لوله ایجاد می شود .یک خلاء می -
تواند یک حجم مایع کم فشار تولید کند .فشار نسبی پایین به عنوان یک نیروی کششی بر روی ستون مایع
کوچکتر اعمال نیرو می کند .اما عملا این فشار پایین نیست که مایع را به بالا می کشد بلکه فشار اتمسفری است که بر

روی ستون کوچکتر مایع به سمت بالا فشار وارد می آورد .بنابراین مایعی که از نقطه در حال بیرون آمدن است یک
خلاء ۲هطقنرد بوجود می آورد و وجود یک خلاء ،حرکت را متوقف می کند نتیجه اینکه جنبشی در نقطه  ۱وجود
نخواهد داشت .ممکن است برای خوانندگان سوال پیش بیاید چرا ما می گوییم که فشار در نقطه ( ۱فشار

اتمسفری) ،برای جلوگیری از حرکتی ستون کوچکتر مایع به سمت پایین کافی است .به این دلیل که اگر فشار

اتمسفری وجود نداشت و اعمال نیرو نمی کرد لزوما در نقطه  ۲می بایست یک خلاء به وجود می آمد .بازتاب خلق یک
خلاء در نقطه  ،۲کاهش فشار تا حد صفر  pSiaخواهد بود .این فشار پایین قادر خواهد بود که ستون آبی به ارتفاع
 ۳۴فوت را معلق سازد .البته واضح است که وجود این خلاء برای ستون کوچکتر مایع که در سمت چپ نقطه  ۲قرار
گرفته است ضروری نمی باشد .برای ایجاد تعلیق در ستون کوچکتر مایع ،چیزی کمتر از یک خلاء نیاز است .در

شکلی  section E ۲۴-۲یک فشار تنزل یافته در نقطه  ۲وجود دارد که ستون کوچکتر مایع را معلق ساخته است .در
این  SectiOnهیچ خلائی برای تعلیق ستون کوچکتر نیاز نیست.
آزمایش بعدی نشان خواهد داد که ایجاد فشار پایین تا چه اندازه ساده و راحت است .حاصل این آزمایش خارق
العاده است و یک خاصیت غیر معمولی سیالات را به ما نشان خواهد داد :توانایی سیالات در معلق شدن در میان هوا
بدون استفاده از وسیلهای مشهود.
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آزمایش شماره  :۱این آزمایش شامل یک لوله عمودی پر از آب ته بسته است .ما انتهای بالایی را می گیریم و به
صورت عمودی در جهت پایین -همانطور که در شکل  ۲۵-۲نشان داده شده است می چرخانیم .چه اتفاقی برای

-

 "iTTTTTفشار

اتمسفری
تعادل نیروهقا بین نقاط AO

سیالی که داخل لوله است می افتد؟ آیا در حالت تعادل است؟ آیا معلق است؟ و یا مقداری از آن به بیرون ریخته
شده است؟

اگر مایع معلق

شده است

به دریای باید تعادلی

بیابان

نیروهایی که آن را در داخل لوله نگاه داشته اند برقرار باشد تا از بیرون آمدن مایع از سمت کوچکتر لوله جلوگیری

اتمسفری  DAیک نیروی  FAرا در انتهای لوله تولید می کند W .نیز وزن توده سیال بین نقاط  Oو  Aمی باشد.
تعادل نیروها این چنین است:

چ=نین
مAP
هFo
+W

×]pAیسپس [۴۱-۲
A = po × +A y2 A
F = p×A

PA = Po + yz

بنابراین برای اینکه سیال به حالت تعادل برسد Fo ،باید کوچکتر از  PAباشد .این یعنی  Poبا توجه به فشار اتمسفر
منفی خواهد بود Po<Pا

در زیر ،دو اصلی وجود دارد که باید واضح و روشن شود:
 -۱در یک سیستم استاتیک ،ذرات سیالی که در یک سطح قرار دارند در فشار یکسانی نیز قرار دارند.
 -۲مایعات تراکم ناپذیرند.

می دانیم که برای پایداری مایعات ،باید تعادلی میان نیروها وجود داشته باشد .چگونه این توازن نیرو ها بوجود می -

آیند؟ آیا می توانیم این آزمایش را بدون خم کردن یک لوله انجام دهیم؟
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ابتدا با یک لوله پر از آب که انتهای آن بسته شده و به صورت عمودی است آزمایش را انجام می دهیم .همانطور که
در شکل  ۲۶-۲نشان داده شده است ،اگر یک منبع خلاء را بکار ببریم سیال دقیقا همانجایی که هست می ماند ،زیرا
تراکم ناپذیر است به عبارت دیگر اگر فشار کاهش پیدا کند ،مایع گسترش نمی یابد و همچنین اگر فشار افزایش پیدا
کند ،مایع منقبضی نمی شود.

یک سه راهی به انتهای بالایی لوله وصل کنید .سپس یک پایه کوتاه به سه راهی وصل کنید و یک سر آن را به مخزن
2-26

منبع خلاع

وقتی که خلاء اعمال می شود سطح لوله تغییر نمی کند.

برسانید( .شکلی
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SOURCE
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سی

WACUUMSOURCE

منابع خلاع مسعدود اسعت
B

بالا بردن سیال با استفاده از یک متیع خلاع

سعیالت معلقی مانده است.

شود تا مایع در توازن بماند و بنابراین معلق شود .اگر منابع خلاء را مسدود کنیم و مخزن را نیز حذف کنیم

دقیقا همان سیستم در شکل  ۲۶-۲شکل می گیرد.
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شکل  ۲۹-۲وضعیت یک سیفون معمولی را نشان می دهد .این گراف نشان می دهد که چگونه هد فشار در درون یک
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---------------T

|
است.

سطح میبا
تغییر فشار در درون یک سیستم سیفونی ساده

سیستم متغیر است .در فصول بعد دربارهٔ روش محاسبه ی هد فشار در هر نقطهٔ سیستم توضیح خواهیم داد.

)
Special
 ۹-۲وزن مخصوصی ( thgieW

بیشتر اوقات ما به محاسبه هد فشار که وابسته به فشار است نیاز داریم .فشار را می توانیم در تمام سیالات به هد

فشار و یا ارتفاع ستون سیال تبدیل سازیم ،گر چه همه سیالات چگالی یکسانی ندارند.

برای مثال چگالی آب  ۶۲/۳۴پوند در هر فوت مکعب است در حالیکه چگالی بنزین  ۴۶/۷۵پوند در هر فوت مکعب
است .وزن مخصوصی برابر با نسبت چگالی سیال به چگالی آب در شرایط استاندارد است .با این تعریف ،وزن مخصوصی

( )GSآب برابر است با  ۱برای تبدیل فشار به هد فشار باید وزن مخصوص ( )GSسیال را بدانیم .وزن مخصوص سیال
برابر است با:

W7 = WClter

=SG DVV
 F = Fluidتگ

که در اینجا  PFچگالی سیال و  PWچگالی آب در شرایط استاندارد می باشد.
DF

gpP=rfگر= pw
pf=sg

بدسلی :

ه

ه

بنابراین

_P//g2
PSGتختیاپ
-
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که  rJچگالی سیال بر حسب وزن در هر حجم واحد و  DJچگالی بر حسب جرم در هر حجم واحد است .مقدار
ثابت  geبرای برقراری ارتباط میان جرم بر حسب  Ibmو نیرو بر حسب  lbfمورد نیاز است .مقدار Wpeg/gا  PWبرای

آب در دمای  ۶۰فارنهایت برابر است باf/mbl۴۳/۲۶برابر است با:

)T

1(f t) _1_/ lbf
-

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

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

بعد از ساده سازی ،رابطه بین ارتفاع ستون سیال و فشار در پایین ستون برابر است با:

1

(P(PSi = 2.31
- (SGپیچیپ
2(ft of fluid
ممکن

است همه تا

این اندازه به باحات در مورد سیفون

علاقه مند

نباشند .توضیح عملکرد یک سیفون

کاملا ساده

دانستن چگونگی عملکرد سیفون مهم است؟ ویژگی سیفون این است که می تواند یک ناحیه کم فشار را تولید
کند در حقیقت یک لوله ی تغذیه که ورودی آن به تانکر از بالا باشد عملکرد و رفتاری شبیه به یک سیفون داردودر
مجموع هر منطقه از سیستم لوله کشی که مرتفع تر از نقطه تخلیه باشد ،به احتمال زیاد دارای فشار پایین است.

فشار در برابر ارتفاع ستون سیال،

38

طبقه بندی پمپ ها
Pumps Classification

)
(Positive
sdisplacement
 ۱-۳پمپ های جابجایی مثبت pmup
اگر برخی استثنائات را نادیده بگیریم ،می توانیم بگوییم که پمپ های جابجایی مثبت نسبت به پمپهای جنبشی حجم
کمتری از سیال را در فشار بالا منتقل می کنند و در برابر ،پمپهای جنبشی حجم بیشتری از سیال را با فشار پایین تر به
پیش میبرند.
پمپ های جابجایی مثبت را که کارشان جذب سیالی در هر دور فعالیت پمپ است می توان به دو دسته تقسیم کرد :رفت و

برگشتی ( ،)gnitaCOrpiCeTدورانی ()yratOT
) و دیافراگمی (diaphragm
(plunger
 ،(piStOnپلانجری pmuD
پمپ های رفت و برگشتی شامل انواع پیستونی )pmuD
 ،(IObeپیچی (،)pmuDWeTCS
 ،(gearلوبیایی )pmuD
 )pmupاست؛ پمپ های دورانی شامل پمپ های دنده ای )pmuD
) است.
(CaIn
) و بادامکی pmuD
(Vane
pm
پرهای Du I

)
(PiSton
p
&m
plunger
 ۱-۱-۳پمپهای پیستونی و پلانجری up
پمپ های پلانجری از سایر پمپها قدیمی .دنرت پمپ های پلانجری و
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پیستونی از سیلندری تشکیل شده که پیستون یا پلانجر در درون آن
عقب و جلو می رود .در پمپ های پلانجری ،پلانجر از میان یک سیل ()laeS

که آب بندی شده می گذرد و به سیال ( )laeSفشار وارد می آورد در
صورتی که در پمپ های پیستونی سیلی بر روی پیستون قرار گرفته است و

همراه آن حرکت می کند و سیال را به سمت بیرون از سیلندر میراند(.
شکلی .)۳-۱

مکانیزم آنها به این ترتیب است که به محض حرکت پیستون به سمت
مقایسعه عملکرد و پیستون

ه

بیرون ،حجم موجود در سیلندر افزایش می یابد و سیال از طریق شیر

ورودی یک طرفه به داخل سیلندر وارد می شود .با برگشت پیستون به داخل سیلندر حجم سیال موجود در سیلندر
کاهش می یابد ،فشار سیال افزایش می یابد و در نتیجه سیال از طریق شیر خروجی به بیرون رانده می شود .در پمپهای
پیستونی سرعت پمپاژ از صفر تا ماکزیمم در نوسان است؛ به این ترتیب  :زمانی که پیستون در نقطه ای قرار دارد که باید
جهت حرکتش تغییر کند ،سرعت پمپاژ صفر است و زمانی که پیستون به نیمه ی سیلندر رسیده باشد ،سرعت پمپاژ در
حداکثر است.
برای مشاهده عملکرد پمپ پیستونی به شکل  ۲-۳دقت کنید.
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چنانچه از دو سمت پیستون برای پمپاژ استفاده شود سرعت پمپاژ می تواند کاهش یابد .پمپ هایی که به این شیوه کار
( نامیده می شوند( .مقایسه پمپهای پیستونی دو عمله و تک عمله (:شکلی ۳
(doubleهلمعود
gnitca
می کنند پمپهای

 )۳اگر بیشتر از یک سیلندر استفاده شود ،سرعت پمپاژ بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد؛ در مجموع می توان گفت که
سرعت پمپاژ پمپ های پستونی با تغییر سرعت رفت و برگشت پیستون و یا تغییر در مسافتی که پیستون برای ضربه

زدن طی می کند ،کاهش و یا افزایش می یابد .پیستون ممکن است مستقیماً با بخار ،هوای فشرده ،روغن هیدرولیکی،
یک رابط مکانیکی و یا بادامکی  -که حرکت دورانی یک چرخ گردان را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل کند  -به حرکت
در آید.
دو نوع پمپ پیستونی وجود دارد -۱ :نوعی که برای سیالات با ویژگیهای متفاوت ساخته شده و پمپ هیدرولیکی نامیده
می شود -۲ .نوعی که برای استعمال گاز و هوا بوده و به عنوان پمپ پنوماتیک شناخته می شود(.بوسیله انتگرال و دسته
پمپ ،پمپ روغن را تحت فشار رها می کند).
پمپهای پیستونی و پلانجری معمولا کم ظرفیت هستند ولی فشار خروجی سیال را می توانند تا مقدار زیادی افزایش
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دهند .بنابراین از این پمپها در

جاهایی که نیاز به جابجا کردن سیالی با حجم کم ولی فشار بالا باشد ،استفاده می کنند .در ضمن باید به این نکته نیز

توجه داشت که جریان سیال در این پمپها به صورت غیر یکنواخت می باشد .پمپ های پیستونی و پلانجری گران قیمت
هستند

اما فوق العاده قابلی اطمینان  9بادوام هستند و به عنوان پمپ هایی که برای صدسالی نیاز به تعمیر و تعویضی ندارند

مشهورند.
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نکته بسیار مهم در مورد این پمپها آن است که هرگز نباید آنها را در حالی که شیر خروجی پمپ (diSchSrge
 )eVlaVبسته است روشن نمود .پمپهای پیستونی از نظر "("gnimirDپر کردن و تخلیه پمپ) دارای کیفیت بالایی بوده اما

محدودیت های زیادی نیز دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم :
 -۱این پمپ ها تحت فشار بالا نمی توانند عمل کنند در نتیجه عمر مفید آنها از برخی پمپها کوتاهتر است.
 -۲جریان منحنی عملکرد آنها ،اساسا مسطح (یکنواخت) است.
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یمههای دیافراگمایی که با هقواک فشرده کار می کنند.

 -۳برای انتقال مواد قابل احتراق و سمّی مناسب به نظر نمی رسند.

)
(Diaphragm
 ۲-۱-۳پمپ های دیافراگمی Spmup
عملکرد پمپ های دیافراگمی بسیار مشابه پمپ های پیستونی است با این تفاوت که در اینجا یک دیافراگم قابل انعطاف
که حرکاتی منظم دارد جایگزین پیستون شده است .این دیافراگمها این مزیت را دارند که در مقایسه با پمپ های

پیستونی نیازی به پکینگ ندارند .دیافراگم ممکن است به شیوه ای مکانیکی از طریق پیستونی که بی واسطه به آن
متصل است و یا یک سیال نظیر روغن یا هوای فشرده به حرکت در آید .پمپ های دیافراگمی مقدار خروجی متناوبی دارند
و می توانند گازها ،مایعات و یا ترکیبی از این دو را پمپ کنند؛ همچنین پمپ های دیافراگمی برای پمپ کردن مایعات
حاوی ذرات جامد قابل استفاده اند .علاوه براین برای پمپ کردن مواد شیمیایی گران قیمت ،سمی یا خورنده
(فرسایشگر)  -که ممکن است از طریق پکینگ به بیرون ترشح کنند -استفاده می شوند .پمپ های دیافراگمی می توانند
برای مدت طولانی بدون روغنکاری به فعالیت بپردازند.

)
(Gear
 ۳-۱-۳پمپ های دنده ای Spmup

یکی از رایج ترین انواع پمپ دنده ای در شکل  ۶-۳دیده می شود .در این پمپ یکی از دندهها چرخان و دیگری آزاد
است .خلاء موقتی از طریق چرخش این دندهها که در ابتدا با هم درگیر نیستند ایجاد می شود که سیال را به درون پمپ
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 iutletخروحی

ورودی inlet
طرح کلی یک یمسب دندهاک ( دنده خارحی)

می کشد .سپس سیال به قسمت مابین محفظه و دندهها حرکت می کند .به محضی درگیر شدن دندهها با هم فشار
بالایی ایجاد می شود که سیال را به سمت مسیر خروجی میراند.

همانطور که می بینید جهت تخلیه در پمپ دنده ای بستگی به جهت چرخش دندهها دارد .یک پمپ دنده داخلی در
شکلی  ۷-۳دیده می شود .دندهی چرخان در واقع روتوری است با دندانههای تیز که با دندانههای دنده ای هرزگرد و لنگ

درگیر می شود .بخش هلال شکل محفظه ی پمپ جریان سیال را بین دنده ی هرزگرد و روتور تقسیم می کند .این قبیل

پمپ های دنده ای برای نرم کاری (اصطکاک زدایی) به کار می روند به همین دلیلی برای پمپ کردن گازها

وابسته به

این پمپها خروج ثابتی دارند و با کمی لرزش ناشی از چرخش روتور همراه هستند .فرسایش و خوردگی در آنها باعث
بازگشت آب به درون پمپ می شود .به دلیل اینکه این پمپها قابلیت
قفل کردن (جام شدن) دارند برای پمپاژ مایعات حاوی ذرات جامد
مناسب نمی باشند و چون نیازی به سوپاپ یک طرفه ندارند می توان

در پمپاژ بسیاری از مایعات لزج از آنها استفاده کرد.

)
(IObe
 ۴-۱-۳پمپهای لوبیایی SpmuD
پمپ های لوبیایی از نظر ظاهری بسیار به پمپ های دنده خارجی
تصویرک از دو بمب لوبیایی

شباهت دارند .با این تفاوت که این پمپها روتورهایی دارند که به

جای دندهها با دو ،سه و یا چهار  IObeجایگزین شده اند و هر دو روتور آنها چرخان می باشند .پمپهای لوبیایی در
مقایسه با پمپ های دنده خارجی لرزش بیشتری دارند و برای استفاده ی بلند مدت و مداوم مناسب نیستند .نوع دیگر
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 )(IObeهستند که در این قبیل کمپرسورها ،هر روتور دو  IObeدارد و
این پمپ ها ،کمپرسورهای لوبیایی TOSSerpmOC

در پمپ کردن گازها از آنها استفاده می شود.
)
(SCreW
 ۵-۱-۳پمپ های پیچی Spmup
در یک پمپ پیچی ،یک روتور مارپیچ در یک محفظه ی ثابت

می چرخد این محفظه به شکلی است که به هنگام دوران پیج و

حرکت سیال به سمت تخلیه ،حفرهای در آن بوجود می آید.
شکل گیری این حفره باعث ایجاد یک خلاء موقتی می شود که
این خلاع ،سیال را به درون پمپ می کشد .سپس سیال به

سمتی که خلاء در آن موجود است (حفره) منتقل می شود.
شکل محفظه طوری است که به هنگام تخلیه ی پمپ حفره
بسته می شود و با ایجاد فشار فزایندهای سیال به مسیر
خروجی رانده می شود .پمپ های پیچی می توانند سیالاتی
حاوی بخار یا ذرات جامد را پمپ کنند .این پمپ ها خروجی
ثابتی دارند و در عین حال لرزشی بسیار ناچیز ،ناشی از

تصویر کلی از یک پمسپا

چرخش روتور نیز دارند.
به دلیل اینکه پمپ های پیچی نیازی به شیرهای اطمینان ورودی و خروجی ندارند ،قادرند مایعات بسیار لزج را نیز پمپ

کنند .این پمپها غول پیکر سنگین و گران قیمت هستند ،اما در عین حال بسیار قوی و پرقدرت اند و عمری طولانی
دارند.

)
(Vane
 ۶-۱-۳پمپ پرهای pmup
یک پمپ پره ای متغیر در شکل  ۱۱-۳دیده می شود ،روتور این پمپ به
صورت لنگ جا گرفته

.تسا

پرههای مستطیل شکل در فواصل منظم و
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ثابتی نسبت به یکدیگر ،حولی سطح منحنی روتور قرار گرفته اند .تمام

این شکاف حرکت کنند .نیروی گریز از مرکز که حاصل از دوران شفت
است
بیبر 9ان

پرهها را برای تشکیل یک سیلی ( )laeSدار برابر محفظه ی
پرتاب می کند .با چرخشی روتور،

خلاع

بمب ،به

موقتی که در قسمت مکش

پمپ ایجاد شده است سیال را به درون پمپ می کشد و بدین ترتیب

سیال به سمت دیگر پمپ  -در فضایی که بین روتور و محفظه قرار دارد -
منتقل می شود و افزایش فشار در قسمت تخلیه ،سیال را به سمت مسیر خروجی میراند .مقدار پمپاژ با تغییر درجه -

لنگی روتور قابل تغییر است .پمپ های پرهای نیازی به شیرهای اطمینان خروجی و ورودی ندارند .این قبیل پمپ ها
قادرند سیالاتی را

که

حاوی بخار  9گاز هستند پمب

کنند،

اما برای پمپاژ مایعات حاوی ذرات جامد مناسب نیستند .نوعی
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کمپرسورهای پره ای نیز وجود دارند که برای پمپ کردن گازها از آنها استفاده می شود .پمپهای پرهای خروجی ثابتی به
همراه کمی لرزش ناشی از چرخش روتور دارند و در عین حال پرقدرت نیز می باشند.

)
(Kinetic
 ۲-۳پمپ های جنبشی Spmup

پمپ های جنبشی به دو دسته قابل تقسیم هستند گریز از مرکز یا سانتریفیوزی( )lagti/irtneCو
جانبی (  .)evitarenegerدر پمپ های جنبشی ،به سیال سرعت داده می شود و بعداً مقدار قابل توجهی از این هد سرعت
به هد فشار تبدیل می شود هرچند که نخستین پمپ سانتریفیوژی در حدود سال  ۱۸۶۰معرفی شد اما پمپهای جنبشی
تا قرن بیستم بسیار کم مورد استفاده بودند.

هرگاه جسمی به سرعت ،حول محور خود به چرخش در آید ،ذرات مرکزی آن جسم در اثر نیروی تولید شده به خارج
پرتاب می گردند .این نیرو را نیروی گریز از مرکز گویند .پمپهای گریز از مرکز بر اساس این نیرو که در اثر چرخش پروانه

بوجود می آید ،کار می کنند .مایع پس از رهایی از پروانه  ،از مجرایی می گذرد که انرژی سرعتی مایع به انرژی فشاری
مبدل می گردد .به این ترتیب ،فشار مایع هنگام خروج بیش از فشار ورودی آن می باشد .پمپهای سانتریفیوژی شامل

fluidout

چند دسته ی جریان محوری ،جریان شعاعی و جریان ترکیبی هستند .عمدتا پمپ های جریان شعاعی را بهترین نوع پمپ -

پروانه چترخدنده

یره هقاک یخهتری کتقده تایت
طرح کلی یک بمب

های سانتریفیوژی می دانند .رایجترین نوع پمپهای جریان
شعاعی ،بمبا حلزونی(پی

مه

) است که در شکلی  ۱۲-۳دیده می شود .در این پمپها ،سیال دار نزدیکی محور پروانه ای

با سرعت
4.6

که

بالا در حال چرخیدن است به پمپ وارد می شود و به صورت شعاعی از محفظه ی پمپ خارج می گردد .خلاء موقتی که
ایجاد شده به صورت مداوم سیال بیشتری را به داخل پمپ می کشد .پمپهای سانتریفیوژی حلزونی ،قوی ،کم صدا ،قابل

اعتماد و نسبتاً ارزان هستند .این پمپها از نظر ابعاد ،کوچک و فشرده هستند .ساختار سادهای دارند و نیازی به شیر
اطمینان ورودی و خروجی ندارند .پمپهای سانتریفیوژی حلزونی می توانند مایعات حاوی ذرات جامد را پمپ کنند؛ اما

وقتی مایعاتی را که حاوی مقدار کمی بخار هستند پمپ می کنند ،مکش آنها به واسطه ی کاوایتاسیون صدمه می بیند.
پمپهای سانتریفیوژی اگر برای پمپ کردن مایعات غیرلزج استفاده شوند ،عالی عمل می کنند .ولی ظرفیت آنها در
صورتی که برای پمپ کردن مایعات گرانرو ( )SttOCSiPاستفاده شود به شدت کاهش می یابد.

نوع دیگر پمپهای سانتریفیوژی جریان شعاعی ،پمپ های دیفیوزر ( )reSuffiDهستند .در این قبیل پمپها بعد از
اینکه سیال پروانه را ترک کرد از درون حلقه ای که از پرههای ثابت تشکیل شده است می گذارد .این پرهها سیال را پخش
می کنند و سیال بیشتر کنترل شده ای را تدارک می بینند ،به علاوه هاد سرعت را بهتر از سایر پمپها به هد فشار تبدیل
می کنند.

) در پمپ های سانتریفیوژی جریان
(Axial
p
flOW m
Centrifugal
 ۱-۲-۳پمپ های سانتریفیوژی جریان محور uD
محور ،روتور یک ملخ است .در این قبیل پمپها سیال به صورت موازی در راستای محور جریان می یابد (شکلی .)۳-۵۱

ر گی

-

ای
طرح کلی یک بمب سانتریفیوژ

پره های پخش کننده در بخش تخلیه پمپ واقع شده اند و کار آنها حذف سرعت دورانی سیال است که بوسیله ی ملخ
ایجاد شده است .برای پمپ کردن گازها می توان از کمپرسورهای جریان محوری استفاده کرد .در پمپهای ترکیبی ،سیال
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fluidout

رودی سیل
Illulin

به دو طریقه ی محوری و شعاعی از محفظه ی حلزونی تخلیه می شود .دامنه ی کاربرد پمپهای سانتریفیوژ بسیار وسیع

است و در صنایع شیمیایی ،کاغذسازی ،صنایع غذایی و لبنیات ،آب و فاضلاب ،دفع مواد زائد ،نفت و پتروشیمی و به کار
میروند.

)
(Important
S
featureS
pOf
m
Centrifugal
 ۱-۱-۲-۳خصوصیات برجسته پمپهای سانتریفیوژی up
 -۱جریان تخلیه مایع در آنها آرام و یکنواخت است
 - ۲متنوع بودن این پمپها با خصوصیات فراوان و گوناگون

 - 3رضایت بخش بودن راندمان
- 4مناسب برای کار کردن با موتورهای الکتریکی و موتورهای احتراقی
 - ۵پایین بودن هزینه نگهداری

 - ۶دامنه کاربرد آنها در پروژه های کشاورزی ،صنعتی و آبرسانی فوق العاده بالاست زیرا از نظر دبی و ارتفاع تولیدی،

و دسعیت زیادی را پوششی می دهغند.

 ۲-۲-۳پمپهای جانبی ()evitareneger

پمپ های ریژنریتیو ،توربین یا پمپ های جانبی نیز نامیده می شوند .در این پمپها پروانه ،پره هایی در هر دو سوی لبه -

هایش دارد که به صورت حلقوی در درون محفظه ی پمپ می چرخد .در این پمپها ،سیال آزادانه از نوک پروانه تخلیه
نمیشود بلکه دوباره به چرخه و جریان می افتد؛ این چرخه ی دوباره یا زایش مجدد سیال باعث افزایش هد می شود.

 ۱-۲-۲-۳مقایسه بین پمپهای جنبشی و جابجایی
) ( comparison between displacement & kinetic pumps

پمپ های جنبشی (دینامیکی) و جابجایی را از جهات گوناگون می توان با هم مقایسه کرد:
 -۱حد اکثر انرژی (فشار) ایجاد شده توسط پمپ های دینامیک (سانتریفیوژ) محدود بوده و به هد معروف است که با

بستن شیر خروجی به طور کامل (شدت جریان صفر) به وجود می آید ،در حالی که حداکثر فشار پمپهای جابجایی با
توجه به فشار سیستم تعیین میشود .یعنی پمپ فشار خود را تا جایی که مورد نیاز سیستم باشد می رساند.
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 -۲در پمپ های دینامیک انرژی افزوده شده ابتدا به سرعت تبدیل شده و سپس در حلزون و سر انجام در دیفیوزر به
فشار تبدیل می شود در حالی که در پمپهای جابجایی ،انرژی مورد نظر مستقیما به فشار تبدیل می شود.
-۳در پمپ های دینامیک انرژی بطور پیوسته و بدون انقطاع به مایع افزوده می شود در صورتی که در پمپ های جابجایی،
انرژی در پریودهای معینی به مایع تزریق می شود.
 -۴اصولا پمپ های جابجایی برای مقادیر اندک جریان در فشارهای بالا و مایعات لزج به کار می رود و پمپ های دینامیک

برای فشارهای متوسط و مقادیر زیاد جریان سیال ،مورد استفاده قرار می گیرد.

)
(ElectrOmagnetic
 ۳-۳پمپ های الکترومغناطیسی Spmup
این پمپ ها فقط قادرند سیالاتی را

که

رسانه های الکتریکی مناسبی هستند بمب کنند .دار این پمپ ها لولهای

که

سیال را

حمل می کند در میدان مغناطیسی واقع شده است و یک جریان الکتریکی در جهتی که سیال جریان دارد به داخل سیال

وارد می شود و از آن عبور
می کند (شکل  .)۳-۸۱جریان و میدان مغناطیسی این قبیل پمپها ممکن است به شیوههای دیگری نیز ایجاد شوند ،اما
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یا خوشه پشتیبانی رادیاتور

%

ای

ج

موتتاوردر ایو رادیااتتور

 4ج ی بره های را(دییرادتوارر)اصلی
بمب رادیاتور

استرلینگ مبدل
یاد می

راکتور

موتور درایو طیله کنترل راکتور
رادیاتور حفره

به هر حالی

مکانیزمی که در طراحی آنها استفاده می شود بسیار شبیه به موتورهای الکتریکی است .پمپ های الکترو مغناطیسی برای
پمپ کردن فلزات مایع  -که در خنک کردن راکتورهای هستهای کاربرد دارند  -استفاده می شوند.

(Gasزاگ)
tfil
 ،کنندههای
(Other
)s
types
pm
 ۴-۳انواع دیگر پمپها Of up

AO

این پمب ها برای بالا کشیدن مایعات از ته چاه مورد استفاده قرار می گیرند (در واقع گازهای فشرده ای که در نزدیکی
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طرح کلی یک مکنده گاز و هقوا
ته چاه به مایع تبدیل شده اند :شکلی  .)۳-۹۱نتیجه ی ترکیب گاز و مایع سبک تر شدن و شناوری بیشتر سیال است؛ به

همین دلیل سیال به راحتی بالا می آید و تخلیه می شود .مکندههای گازی هیچ بخش متحرکی ندارند و می توانند برای
پمپ کردن مایعاتی که حاوی ذرات جامدند استفاده شوند .مکندههای هوا و گاز در حال حاضر کمتر استفاده می شوند ،اما
دار گذشته استفاده از آنها برای پمپ کردن آب ،شورابه  9نفت بسیار رایج

بودا  ۵است.

)
(Mineral
SPulp
pm
Carrier
 ۱-۴-۳پمپ های نااقلی خمیر مواد معدنی up
بیشتر این پمپ ها از نوع تناوبی بوده و در کارخانههای قند سازی بکار می روند .این پمپها فاقد سوپاپهای ورودی بوده و

سیال مورد نظر در اثر سنگینی خود به داخل پمپ کشیده می شود (عمق منفی).

 ۲-۴-۳پمپ های آبکشی ( ) RinSepumps
برای تخلیه آب چاهک از این پمپها استفاده می شود .چاهک را نباید با چاه فاضلاب اشتباه کرد .غلظت سیالاتی که در
داخلی چاهک قرار دارند به اندازه چاه فاضلاب نبوده وضمنا فاقد مواد مزاحم اضافی می باشند .در حقیقت چاهک را باید

آب انباری دانست که در پایین ترین نقطه ساختمان حفر شده و آبریزی های کلیه دستشوییها و غیره به آن سرازیر می
شود .هر چند وقت یک بار ،پمپ مخصوصی که در چاهک نصب شده به صورت خودکار روشن شده و آب موجود در آن را
تا سطح معینی کاهش می دهد.

در ساختمان هایی که پایه آنها به طور کامل عایق بندی نشده ،در فصل بارندگی برای تخلیه آبی که در زیر ساختمان
جمع شده نیز از این پمپها بهره میگیرند .عملکرد این پمپها معمولا خودکار بوده و چون در آب غوطه ور هستند به
هواگیری و راه اندازی اولیه نیازی ندارند .به قسمتی از بدنه این پمپها شناوری آویزان است که با بالا آمدن سطح آب
باعث روشن شدن خود کار موتور می شود و به تدریج که سطح آب پایین می رود و به ارتفاع معینی که تقریبا آب چاهک
خالی شده باشد می رسد مجددا باعت خاموش شدن موتور می شود.

)
Irrigation
 ۳-۴-۳پمپهای آبیاری ( spmup
پمپ هایی که به این منظور به کار می روند برای ارتفاع کم و ظرفیتهای بالا طراحی می شوند .از این پمپها برای

زهکشی ،کنترل سیلابها و همچنین مقابله با بارندگی های ناگهانی نیز استفاده می کنند .از آنجا که پروانه این پمپها شبیه
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پروانه زیر دریایی ها می باشد به آنها پروانه ملخی هم گفته می شود .احتیاجات عمومی به این گونه پمپها باعث شده که
آنها را به صورت یکپارچه و قابل حمل و نقل طوری بسازند که به سادگی در بالای جریانی از آب معلق بماند و یا از
اسکلتی که در بالای جریان آب تعبیه شده آویزان گردند.

) (CarWash
 ۴-۴-۳پمپ کارواشی pump
یکی دیگر از انواع پمپ ها به عنوان پمپ کارواش (شستشوی اتومبیل ) شناخته می شود این پمپ پیستونی ،بادوام و

دارای قیمت مناسب بوده و برای شستشوی اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد .این پمپها کار آمد و جمع و جور به نظر

)
(Structure
Sp
Of Centrifugal
 ۱-۴ساختار پمپهای سانتریفیوژ mup
پمپ سانتریفیوژی ساختار بسیار سادهای دارد و در اساسی شامل یک محفظهٔ پیچکی ( )۱و یک پروانه ( )۲است .این
پروانه بر روی یک شفت ( )۵سوار می شود .این شفت بوسیلهٔ یک یاتاقان ( )۷حمایت و نگهداشته می شود و یاتاقان نیز به
نوبهٔ خود را محفظهٔ یاتاقان ( )۶جا گرفته است .محرک اولیهٔ این پمپها عموما یک موتور الکتریکی ،توربین بخار و یا یک

موتور احتراقی درونسوز است که گشتاور را بواسطهٔ کوپلینگ به پمپ انتقال می دهد .همین که پروانه می چرخد سیالی
درون خود را شتاب می بخشد و جابجا می کند .در صورتی که پمپ به درستی طراحی و راه اندازی شده باشد سیال
بیشتری برای گرفتن جای سیال قبلی به درون پمپ کشیده می شود .بنا براین می توان گفت که پروانه انرژی جنبشی را
بواسطهٔ عملی مکانیکی به سیال انتقال میدهد .سپس این انرژی جنبشی بوسیلهٔ محفظهٔ حلزونی شکل به انرژی فشار
تبدیل می گردد .فشار سیالی در درون محفظهٔ پمپ می بایست حفظ گردد؛ حفظ فشار سیال با استفاده از یک چیدمان
مناسب
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ساختار اساسی در یک بمب سانتریفیوژک

سیل ( )۴( )laeSصورت می گیرد .سیلها در محفظهٔ سیل ( )۳نصب می گردند (تصویر .)۴-۱سرعت معمولی کار پمپها بین
 ۱۵۰۰تا  ۳۰۰۰دور در دقیقه است .هر چند بعضی پمپها نیز هستند که می توانند در محدودهٔ سرعتی بین  ۵۰۰۰تا ۲۵۰۰۰
دور در دقیقه کار کنند.

)
(Types
S
Ofp
Centrifugal
 ۲-۴انواع پمپهای سانتریفیوژ mup

پمپهای سانتریفیوژی ( )lagufirtneCرا می توان به شیوههای گوناگونی طبقه بندی کرد .بعضی از مبانی تقسیمات آنها در
زیر می آید:
 ۱-۲-۴تقسیم بر اساسی جهت محور پمپ
جهت محور پمپ ناظر به این است که محور شفت پمپ در چه حالت و وضعیتی است .محور می تواند عمودی یا افقی

باشد (تصویر  .)۴-۲به بیان دیگر محور دوران معین می کند که پمپ افقی است و یا عمودی.
منظور از تعداد مراحل ،تعداد دستهٔ پروانهها و دیفیوزرها در پمپ است .هر کدام از دستهها یک مرحله را تشکیل می -

دهد و معمولا پمپهای سانتریفیوژی ( )lagufirtneCیک مرحله ای ،دو مرحلهای و یا چند مرحله ای (بیشتر از دو)
هستند (تصویر .)۴-۳
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)
(Divided
e
according
gn
to the
a
Suction
 ۳-۴-۴تقسیم بر اساسی جهت فلنج مکشی lf
این نوع تقسیم بندی بر اساس جهت قرارگیری فلنج مکش پمپ صورت می گیرد .و می تواند افقی (از ته مکش کننده نیز
گفته می شود) یا عمودی (از بالا مکش کننده نیز گفته می شود) باشد(تصویر .)۴-۴

= TSچ

ع

ا

=== |
یک بمب چند مرحله اک که فلتح مکش آن در انتهاک بمب قرار دارد.

)
(Divided
re
according
bm
Cutting
 ۳-۲-۴تقسیم بر اساس برشی محفظه ahC
مبنای این نوع تقسیم بندی برشی محفظه است که می تواند در جهت شعاعی و قائم به محور شفت باشد و یا محوری و در
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---------

دو بمب یا یرش محفظهٔ محورک (سمت راست) و شعاعی (سمت چتب)

موازات محور شفت باشد(تصویر  .)۴-۵به بیان دیگر در این تقسیم بندی پمپها بر اساس نحوهٔ جداشدن بدنه ی خودشان
طبقه بندی می شوند.

)
(Divided
tn
according
eme
bearing
 ۴-۲-۴تقسیم بر اساسی نحوه قرارگیری یاتاقانها calp
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این تقسیم بندی ناظر به محل یاتاقانهایی است که روتور را نگه می دارند .در صورتی که روتور به شکلی توسط یاتاقان
حمایت شود که شکل یک پایه را پیدا کند این نوع پمپها را پمپهای روتور معلق می نامند و اگر پروانههای روی روتور
بوسیلهٔ یاتاقانهایی حفظ و حمایت شوند که در همان سمت قرار دارند پمپ را از نوع یاتاقانی در وسط می نامند(تصویر ۶
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بمب از نوع روتور معلقی

.(۴

)
(Divided
e
according
S
placement
ab
On
 ۴-۲-۵تقسیم بر اساسی نحوه قرارگیری بر روی پایه
این تقسیم بندی ناظر به نحوهٔ قراگیری پمپ بر روی پایه است و پمپ ممکن است که در مرکز شاسی واقع شده باشد و یا
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پمهای که بر روک چهار پایه سوار است.

بر روی یک قالب چهارپایه ای شکلی واقع شده باشد (تصویر .)۴-۷

)
(Divided
noaccording
itce
Shaft
 ۶-۲-۴تقسیم بنا بر اتصالی شفت nnoC
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 )(ClOSeنداشتن کوپلینگ بین موتور و پمپ است .شفت این
ویژگی اساسی پمپهای یک تکه یا اتصال نزدیک elpuOC

پمپها بلند است و پروانه در یکی از دو سمت انتهایی آن بر روی پمپ سوار می شود )COlbonOm( .فلنجهای مکش و
تخلیه پمپ های عمودی یک تکه در طول یک محور واقع شده است و می تواند بین خطوط لوله قرار گیرد.

 ۳-۴مصارف پمپها ()egaSuSpmuP

دسته بندی پمپها در بالا براساس ساختار و اجزای آنها صورت گرفته است .در صورتی که تولید پمپ ها نیز بر اساس
موارد مصرفی که پمپهای برای آن طراحی می گردند ،تفاوت می کند.
برخی مصارفی که پمپهای عمومی ممکن است داشته باشند عبارتند از:

 پمپهای فرایندهای شیمیایی و نفتی  -پمپهای نیروگاههای الکتریکی و اتمی پمپهای برجهای خنک کننده و فاضلابهای صنعتی و خانگی پمپهای صنایع کاغذ و مقوا سازی پمپهای مواد دوغابی -پمپهای سرعت بالا

)
(ComponentS
Sp
Of Centrifugal
 ۴-۴اجزای پمپهای سانتریفیوژ mup

اساسا

دار تمام انواع

مختلف

پمپهای سانتریفیوژی )(lagufirtneC

قطعات

یکسانی وجود دارد

اما بسته به

طراحی

9

کاربرد خاصی بمبا ،ممکن است تفاوتهایی وجود داشته باشد .دار ادامه به توضیح این اجزاع می پردازیم.

 ۱-۴-۴پروانه ()ylfrettuB

پروانه در پمپهای سانتریفیوژی ،دوران مکانیکی را به سرعت به سیال مبدل می کند .پروانه در واقع در حکم چرخ نخ

ریسی است و به مانند آن در پمپ عمل می کند .پروانه در محلی که مکش واقع می گردد دارای یک چشمی ورودی است.
سیال پس از مکشی به درون پروانه ،بوسیلهٔ پره ها از ورودی به خروجی پروانه هدایت می شود .زاویه و شکلی که پرهها
طراحی می گردند به میزان جریان وابسته است .پرههای هدایت کننده معمولا با صفحهٔ پشتی همراه هستند که اصطلاحا
شرود ( )duOrhSیا کاور پشتی پروانه گفته می شود .به صفحهٔ جلویی که پره ها را در بر گرفته است کاور جلویی گفته
می شود .پروانهها عموما ریخته گری می شوند و به ندرت ممکن است به پروانه هایی برخورد که جوشکاری شده باشند و یا
دست ساز باشند.

پروانهها ممکن است مشخصه ها و اشکال متفاوتی داشته باشند ،نظیر پرههای پشتی و سوراخهای بالانسی که کارشان

کمک به کاهش بار محوری است که توسط فشار هیدرولیکی ایجاد می گردد.

به منظور کاهش تلفات ناشی از چرخهٔ دوبارهٔ سیال و بهبود مقدار بازدهی پروانه ،معمولا پروانهها با رینگهای سایش پذیر
تدارک دیده می شوند .این رینگها ممکن است در سمت جلویی پروانه و یا در هر دو سمت پروانه باشند .همچنین ممکن
است که پروانه

فاقد

حلقههای سایش پذیر باشد.
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فرآیندریخته گری پروانهها که در بالا به آن اشاره شد ،اصلی ترین روش تولید پروانه است .پروانه های کوچک که در آبهای
تمیز کاربرد دارند به دلیل نازکی لبه ها و کاور پروانه از جنس برنج و یا برنز ریخته می شوند .البته اخیرا استفاده از
پلاستیک نیز مرسوم شده است.

در پروانههای بزرگتر و در غالب مصارف ،نخستین جنسی برای ریختن پروانه چدن است که بر حسب استاندارد ASTM

می بایست در کلاس  40-48-Aباشد (حداقل مقاومت کششی آن  40000 PSiیا  ۲۷۲۰کیلوگرم در سانتی متر مربع
باشد) .این نوع پروانه برای استفاده در مواردی است که حداکثر سرعت محیطی  ۵۵متر بر ثانیه باشد و حداکثر دما ۲۰
درجهٔ سانتیگراد باشد .زمانی که دما از  ۲۰۰درجهٔ سانتیگراد فراتر رود استفاده از کربن استیل کلاسی  WACیا WCC
 216-Aتوصیه می گردد.

)(Type
ylfOf
 ۱-۱-۴-۴انواع پروانهها rettuB
از نظر ساختار پروانهها سه نوع عمده دارند

که اساسا

با تکیه بر داشتن  9یا نداشتن پوششی و کاور تقسیم می گردند .این
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نیمه باز

یاز

یاسمیعت

انواع پروانه هقایه لحاظ سعاختاریک

سه نوع عبارتند از :بستانه  ،نیمه باز ،باز که در تصویر  8-۴نشان داده شده است.

پروانههای
پروانه های

بدسته

بسته

از تعدادی پرهٔ شعاعی تشکیل می شوند ) عموما

عدد) که از  ۵و طرف بوسیلهٔ یک پوششی لفافه ای

که

۳

الی

۷

شرود نامیده می شود

محصور شده اند(تصویر  .)۴-9این پروانهها یک رینگ سایش پذیر در
یک پروانه

لیلادی است.

فرسایشی باشند .معمولا پروانه های بسته ای که در قسمت پشتی رینگ

ندارند دارای پرهٔ پشتی .دنتسه پمپهایی که از پروانه های بستهٔ دارای رینگ در
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هر دو طرف استفاده می کنند بازدهی بالاتری دارند.

پروانه های نیمه باز:

پروانه نیمهباز
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پروانه های نیمه باز

به علت حذف اصطکاک

دیسک از پوششی جلویی کاراتر هستند و زمانی

که

سیال ،حاوی ذرات معلق
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پروانه باز از نوع دومر

و فیبری باشد مطلوب تر هستند .بار محوری ایجاد شده در پروانههای نیمه باز معمولا بالاتر از پروانههای بسته
است( .تصویر )۴-۰۱

پروانه های باز:
با توجه به پوشش لفافهای پشتی ،این پروانه ها به سه نوع تقسیم می شوند .اولین نوع آنها که کاملا دارای انحنا است در
تصویر  ۱۱-۴دیده می شود .در این نوع تقریبا لفافهٔ پشتی وجود ندارد و بنا براین بار محوری که توسط فشار هیدرولیکی
ایجاد می شود کاملا از بین میرود.
نوع دوم این پروانهها با عنوان پروانه های بازی که دارای انحنای تقریبی هستند شناخته می شوند .این نوع پروانه ها
نسبت به نوع قبلی بار محوری بیشتری می بایست تحمل کنند اما در عوض بازدهی و هاد بالاتری دارند.
نوع سوم این پروانهها ،پروانهٔ بازی است که کاملا پوشش لفافه ای در پشت دارد (تصویر  .)۴-۲۱این نوع معمولا نسبت به

پروانه های باز نوع اول دارای پنج درصد بازدهی بیشتر است اما در عوضی توانایی تولید هد آن کمتر است.
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پروانه باز با پوشش الغافه اک کامل در پشت (نوع سوم)

این نوع پروانهها می بایست بار محوری بیشتری را در مقایسه با سایر پروانه های باز تحمل کنند .برای کاهش بار محوری
در این پروانهها از پرههای پشتی استفاده می شود تا از فشار هیدرولیکی تولید شده توسط بار محوری کاسته شود.
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پروانه های گردابی یا پروانه های بدون انسداد ،نوع دیگری از پروانه های باز دارای پوشش لفافهای کامل به حساب می آیند

(تصویر  .)۴-۳۱این پروانهها در مصارفی استفاده می شوند که ذرات معلق در سیالی حجیم باشند و یا از نوع فیبر و
کریستال باشند .پروانه های گردابی ،انرژی را مستقیما به سیالی نمی دهند و در عوضی یک جریان گردابی ایجاد می کنند

که این جریان گردابی انرژی را به سیال انتقال می دهد و یا آن را پمپاژ می کند .محل قرارگیری این پروانه معمولا در بالای
پیچک حلزونی است و در نتیجه به ندرت نیروی شعاعی به آن وارد می شود.
بعضی از اقسام پروانه های بالا و رن انسداد از نوع نیمه بازو بسته در تصویر  ۴ - ۱۴نشان

داده شده است.
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پروانه های بدون انسداد دو راهقه وسیه راهقه

لازم به ذکر است که پروانهها را بر اساس نوع پرهها نیز می توان دسته بندی
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کرد .از لحاظ شکلی پره نوعی از پروانهها به نام پروانهٔ فرانسیسی از سایر
پروانهها متمایز است .سطوح پرههای این پروانه دارای انحنای دوگانه است.

در این نوع پروانه علاوه بر پره های اصلی در درون چشمه پروانهٔ آنها نیز
پرههایی تعبیه شده است( .تصویر )۴-۵۱

)(Suction
 ۱-۲-۴-۴مکشی پروانه ylfrettub
پروانه دو مکشه بسته از نوع فرانسیسری
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عموما پروانه دارای یک چشمی و یا ورودی است که مکش سیال از درون آن صورت می گیرد .برخی پروانهها با عنوان
پروانه های تک مکشه نامیده می شوند .این پروانهها فقط در یک سمت دارای حفرهٔ مکش هستند .پمپهایی که از پروانه -
های تک مکشه استفاده می کنند به دلیل اینکه جریان فقط در یک سمت پروانه قرار دارد ،در معرضی عدم تعادلی بالاتری
توسط بارهای محوری هستند .در برخی پمپهای خاصی ،میزان و مقدار جریان کاملا بالاست .در این موارد می توان به
وسیله ی استفاده از یک پروانه که دارای دو چشمی مکشی باشد جریان را مدیریت کرد .این پروانهها در هر دو طرف

دارای حفرهٔ مکش هستند .پمپهایی که پروانهٔ دو مکشه دارند  NPSH-Tکمتری نسبت به پروانه های تک مکشه

دارند .عموما در صورتی که میزان جریان بالاتر از  ۵۵۰متر مکعب در ساعت یا به عبارتی  ۱۵۳لیتر در ثانیه باشد استفاده
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دو چشمی پروانه

بمب داراک پروانه دو مکشه

از یک پروانهٔ دو مکشی ضروری است (تصویر .)۴-۶۱
)(Output
 ۳-۱-۴-۴خروجی جریان از پروانه ylfrettubwolf
جهت جریان سیال در خروجی پروانه می تواند به شکلی شعاعی (قائم نسبت به جهت جریان ورودی) ،ترکیبی و یا محوری

(موازی جهت جریان ورودی) باشد .خروجی جریان بوسیلهٔ یک پارامتر بسیار مهم که سرعت مشخصهٔ پمپ نامیده می -
شود تعیین می گردد .چنانچه در طراحی پمپ ،سرعت مشخصهٔ پمپ افزایش یابد ،ضروری است که ساختار پروانه را از
نوع شعاعی به نوع محوری تغییر دهیم (تصویر  .)۴-۷۱عموما برای پمپهایی که دارای سرعت خاصی پایین (جریان پایین و

 4333333388غ444

کیل
جریان محورک

جریانها ترکیبی

پره فرانسیس

پره شعاعی

اشکال پروانه هقا بر اساس سرعت خاصی هقرکدام

هد بالا) هستند پروانههای شعاعی استفاده می شود و برای پمپهای دارای سرعت خاصی بالا (جریان بالا و هد پایین)
پروانه های محوری (ملخ) استفاده می شود.

)
(Pump
 ۲-۴-۴محفظهٔ پمپ rebmahc

سرعت سیالی در خروجی پروانه می تواند بین  ۳۰تا  ۴۰متر بر ثانیه باشد .این سرعت می بایست در لولهٔ تخلیه به  ۳الی ۷
متر بر ثانیه کاهش یابد .کاهش سرعت در محفظهٔ پمپ به کمک فرایند تبدیل صورت می گیرد .انرژی جنبشی موجود

SO

در سیال ،در خروجی پمپ بوسیلهٔ نوعی مبدل ( )TOtarepuCeRبه انرژی فشاری تبدیل

میگردد .این فرایند تبدیل

انرژی می بایست با کمترین افت و تلفات همراه باشد تا تأثیر آن در بازدهی پمپ ناچیز شود.
برخی از مهمترین مؤلفهها در این فرایند تبدیل عبارتند از:

)
(COn
gCentric
 محافظهٔ منتحدالمرکز niSaC) (VOlute
 محفظهٔ حلزونی CaSing)
(Diffuser
seRing
 پرههای حلقوی افشاننده naV)
(Arial
sDiffuser
 -پرههای افشانندهٔ محوری enaV

)(Chamber
 ۱-۲-۴-۴محفظهٔ متحدالمرکز cirtnecnoc
محفظه های

متحدالمرکز

معمولا

در

پمپهای

سانتریفیوژی ( )lagufirtneCتک مرحله ای و یا در مرحلهٔ آخر
پمپهای چند مرحلهای یافت می شوند (تصویر  .)۴-۸۱در طراحی -

های آغازین پمپهای سانترفیوژی تک مرحله ای که برای هدهای
بالا مورد استفاده بودند ،از یک مجرای انتقالی حلقوی در کنار
حلقههای افشاننده استفاده می شد و خروجی سیالی از درون یک
فشانندهٔ مخروطی بود .در این محفظه ها نسبت میان قطر پروانه و

قطر محفظه کمتر از  ۱/۱۵نیست و نیز بیشتر از  ۱/۲نیست.

بمب داراک محفظه متحدالمرکز

به منظور کاهش یافتن جریان مجدد سیال در قسمت حلزونی ،از یک زبانه که کار آن برش آب است استفاده می گردد .به
علاوه این زبانه بار محوری وارده بر شفت را نیز به طور موثری کاهش میدهد.

در پمپهایی که سرعت مشخصهٔ آنها کمتر از  ۶۰۰گالن در دقیقه است ،محفظه های متحدالمرکز بازدهی بیشتری نسبت
به محفظههای حلزونی دارد.

)
(Spiral
 ۲-۲-۴-۴محفظه حلزونی gniSaC
در پمپهایی که از محفظهٔ حلزونی استفاده می کنند امکان کاستن از پرههای پروانه و پوشش لفافه ای هست که البته تاثیر
این کاهش بر روی بازدهی پمپ بسیار ناچیز است .در محفظه

های حلزونی ،انرژی جنبشی صرفا در بخش افشاننده و بلافاصله پس از گلوگاه حلزونی به فشار تبدیل می گردد .در این

محفظه ها زاویهٔ انحراف بین  ۷تا  ۱۳درجه است .محفظههای حلزونی می توانند مقاطع و اشکال متفاوتی داشته باشند که
در تصویر  ۱۹-۴دیده می شوند.
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دو شکل اول سطح مقطع مدور دارند؛ سومین شکل دارای مقطع ذوزنقه ای است و آخرین شکل مقطع مستطیلی دارد.
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) (

( )(-۱
مقاطعoختلقی oتحقطعهقاتک حلزوقی

محفظه هایی که دارای سطح مقطع مستطیلی هستند در پمپهای

مرحله ای کوچک و پمپهای چند مرحلهای

تک

استفاده

می شوند .این محفظه ها به دلیل داشتن شکلی ساده و زمان کمی که برای تولید صرف می کنند کاملا اقتصادی هستند.

محفظه های حلزونی در طراحی های متفاوتی تولید می گردند که شامل محفظههای تک حلزونی و دو حلزونی می شوند.

طراحی محفظهٔ پمپ به شکل تک حلزونی رایج ترین نوع طراحی است .این نوع محفظه ها به راحتی ریخته گری می شوند
و از نظر هزینهٔ تولید ارزانتر هستند (تصویر .)۴-۰۲
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ت:

ع

------

بهترین نقطه
بازدهقی

نیروهقانک تولید شده در یک محقطه تک حلزوقی

در یک محفظهٔ حلزونی ،توزیع فشار فقط در پربازده ترین نقطهٔ پمپ ( )PEBمتعادل است .در سایر نقاط کاری ،این نوع
محفظه باعث اعمال ته ماندهٔ بار شعاعی بر روی شفت می شود که در وضعیت بیکاری در حداکثر است و در پربازده ترین

نقطهٔ پمپ یا همان ی.ای.پی تقریبا صفر است.
در نرخهای پایین جریان ،توزیع فشار بدین ترتیب است که آن قسمت از سطوح پروانه که به بخش تخلیه نزدیکتر است

با فشار بیشتری عمل می کند و آن قسمت از سطوح پروانه که در سمت مقابل نقطهٔ برش آب قرار دارد با فشار کمتری
عمل می کند.

به بیان دیگر می توان فرض کرد که برآیند نیروهای نامتعادل در نقطهٔ  ۲۴۰درجه (از نقطهٔ مبداً برش آب) در جهت مرکز
پروانه اعمال می گردد .از نظر تئوریک می توان از این محفظه ها برای تمام پمپها استفاده کرد اما عمد تا این محفظهها در

پمپهای ظرفیت پایین و با سرعت مشخصهٔ پایین استفاده می شود .همچنین می توان از آنها در پمپهایی استفاده کرد که
سیالات دوغابی و جامد حمل می کنند.
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محفظهٔ

 ۵و حلزونی یک

محفظهٔ

حلزونی دوتایی دار واقع از  ۵و حلزونی تشکیل

شده است

(تصویر  .)۴-۱۲دار محفظههای

تک حلزونی بار شعاعی بیشتری بر روی شفت اعمال می شود در صورتی که در محفظههای دو حلزونه ،این نیروی شعاعی

کمتر و محدود تر است .عملکرد و بازدهی هیدرولیکی این نوع برابر با تک حلزونی ها است .بازدهی آن در بهترین نقطهٔ

تعادل نیروهقادر درون محفظه دو حلزونه

بازدهی کمی کمتر از تک حلزونی است اما در سایر نقاط عملیاتی بالاتر است .مهمترین عاملی در انتخاب نوع محفظهٔ

حلزونی ،نرخ جریان است .برای جریان هایی که زیر  ۱۲۵متر مکعب در ساعت هستند ،به دلیل اینکه تولید و تمیزکاری
سخت می شود از محفظه های حلزونی استفاده نمی شود .در پمپهای بزرگتر ،همیشه از محفظه های دو حلزونه استفاده
می شود.

)(Ring
 ۳-۴-۴حلقه افشاننده hdnnohSfa

حلقهٔ افشاننده دارای تعدادی پرهٔ متقارن است که طوری قرار گرفته اند که به تدریج مجرای آنها گشوده می شود (تصویر
 ۴-۲۲و  .)۴-۳۲این حلقه شامل یک سری پره است که در دور پروانه منظم شده اند .جریان از این افشانندهٔ پره ای ،در

یک محفظهٔ حلزونی و یا مدور جمع می شود و از طریق لولههای تخلیه ،تخلیه می شود.
این مجراها ،کارشان تبدیل هد سرعت به انرژی فشاری است .فاصلهٔ بین نقاط C Bو که در تصویر  ۲۳-۴نشان داده شده
گلویی ) (taorhTنامیده می شود .طراحی افشانندهٔ پره ای شبیه به حلزونی است با این تفاوت که در افشانندهٔ پرهای
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افشاننده ایره اک

پروانه به هقمراه دیفیوزر

گلویی های بیشتری موجود است.

از گلویی به سمت جلو یعنی منطقه ای که در آن کانال پرهها به تدریج افزایش پیدا می کند  -کمی افزایش فشار رخ می -
دهد .خط مرکزی کانال پرهها ممکن است که مستقیم و یا منحنی باشد .نوع مستقیم از نظر بازدهی کمی بهتر است اما

فقط در صورتی که در محفظه های بزرگتر استفاده شود .تعداد پرههای افشاننده معمولا یک عدد بیشتر از تعداد پرههای
62

پروانه است که این یکی بیشتر بودن باعث می شود

تا

اطمینان حاصلی شود که یک مجرای پروانه از چند مجرای

افشاننده

استفاده نمی کند یا به عبارت دیگر تمام مجاری افشاننده در استفاده هستند.

)
(Axial
dnring
 ۱-۳-۴-۴پرههای افشانندهٔ محوری nahSfa
پرههای افشانندهٔ محوری ،پره هایی هستند که در پشت پروانهٔ پمپهای جریان محوری جا می گیرند (تصویر  .)۴-۴۲تعداد

پرهها معمولا بین  ۵تا  ۸عدد است .البته در برخی پمپها که سرعت مشخصه آنها پایین است ممکن است تعداد این پره
ها کمتر باشد.

شکل مجرای این افشاننده در بازدهی آن تأثیر دارد که بستگی به تعداد پره ها ،طول آنها از نظر محوری و فاصلهٔ بین لبه -

TIET
اقامتعاننده قواع اول کم

اقشعاناتدهقوع دومر

پروانه یمیهاک جریان محورک

های پروانه و

پره های افشاننده دارد .در صورتی که تعداد پرههای این افشاننده بیشتر و کوتاهتر باشد بازدهی بهتری خواهد داشت.

زمانی که سرعت مشخصه بالاتر باشد ،این پره ها زائد هستند و به جای آنها از یک افشانندهٔ مخروطی ساده استفاده می -
شود.

 ۵-۶ -۴رینگهای فرسایشی
پروانه یک قطعهٔ دوار و چرخنده است و در داخل محفظهٔ پمپ جای می گیرد .برای جلوگیری از تماسی سایشی و
اصطکاکی ،یک فاصله بین این دو قطعه ضروری و اساسی است .با توجه به اجتناب ناپذیر بودن مسائل سایشی ،لبهٔ
بیرونی چشمی پروانه و بدنه پس از مدتی در اثر ساییدگی پروانه و بدنه باید تعویضی یا مورد جوشکاری و بازسازی قرار

گیرند و چون هزینهٔ تعمیر و تعویض آنها بالاست از دو حلقه رینگ یکی بر روی پروانه و دیگری بر روی بدنه استفاده
می شود؛ این رینگها به راحتی و با هزینه کمی قابل تعویضی هستند .در واقع رینگهای فرسایشی یک اتصال آسان،
اقتصادی و قابل تجدید و تعویضی برای پروانه و محفظه تدارک می بینند .جنسی این رینگها معمولا از چدن ،فولاد و یا برنج

است .انواع مختلفی از رینگهای فرسایشی در طراحی های متفاوت موجود است و انتخاب مطلوب ترین آنها بسته به موارد
ذیلی دارد:
 -مایعی که پمپ می شود

 تفاوت و اختلاف فشار در طولی نقطهٔ نشتی کاربرد پمپ63

)
(Stuffing
 ۵-۴-۴جعبه آب بندی xoB

به محفظه ای که قطعات آب بندی در آن قرار می گیرد ،محفظهٔ آب بندی گفته می شود .کاربرد اولیهٔ جعبهٔ آب بندی
جلوگیری از نشتی در نقطه ای است که شفت از درون محفظهٔ پمپ به بیرون آمده است .در پمپهایی که کاربردهای
عمومی دارند جعبهٔ آب بندی شامل یک فضای استوانهای شکل است که شفت را در بر گرفته است و تعدادی حلقهٔ
پکینگ و فشارندهٔ پکینگ را در خود جای داده است .پکینگها به شکل حلقه و یا رشته ای هستند و در محفظهٔ آب بندی
برای جلوگیری از نشتی شفت جا دارند.

پکینگها بوسیلهٔ گلند ( )dnalGدر جایشان ثابت می شوند؛ گلند نیز به نوبهٔ خود بوسیلهٔ پیچهای قابل تنظیم نگهداری
می شود .زمانی که این پیچها سفت شوند گلند را حرکت میدهند و در نتیجه پکینگ فشرده می شود .فشار محوری

وارده بر پکینگ باعث می شود که پکینگ در جهت شعاعی پهن شود و یک آب بند دقیق بین شفت دوار و دیوارهٔ درونی
جعبهٔ آب بندی تشکیل دهد.

سرعت بالای دوران شفت مقدار قابل توجهی حرارت تولید می کند که باعث ساییدگی و خراشیدن حلقههای پکینگ
می گردد .در صورتی که هیچ نوع روان کاری و خنک سازی تدارک دیده نشود ،دمای پکینگ تا نقطهای افزایش می یابد

که باعث آسیب زدن به پکینگ و شفت پمپ می شود .برای رفع این مشکل معمولا جعبه های آب بندی طوری طراحی
می شوند که برای خنک سازی و روانکاری مقدار کمی نشتی کنترل شده در راستای شفت داشته باشند .مقدار این نشتی

را می توان با شل و سفت کردن گلند پکینگ تنظیم کرد.

باید توجه داشت که در بعضی موارد نظیر داغ بودن بیش از حد سیال نمی توان از جعبهٔ آب بندی معمولی استفاده کرد .در
این شرایط به تغییرات اصلاحی در جعبهٔ آب بندی نیاز پیدا می شود.
) است .رینگ فانوسی یک
(Lantern
یکی از راههای خنک کردن پکینگ در این شرایط استفاده از رینگ فانوسی gniR
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سوراخ دار است که در نزدیک مرکز جعبهٔ پکینگ جای می گیرد و مایع تمیز و خنک را از تخلیهٔ پمپ و یا یک منبع
خارجی دیگر دریافت می کند و برای خنک سازی و روانکاری در اطراف شفت توزیع می کند .مایع وارد شده به رینگ

اتمسفری است با تشکیل دادن یک سیل در بین شفت و پکینگ از نشت کردن هوا به داخل پمپ جلوگیری کند(یک
جعبهٔ آب بندی معمولی در تصویر  ۲۵-۴نشان داده شده است).

)
(Mechanical
 ۶-۴-۴سیلهای مکانیکی slaeS

در برخی موارد ،جنس پکینگ برای آب بندی کردن شفت مناسب نیست .یک روش جایگزین رایج در اینگونه موارد
استفاده از سیلی مکانیکی است .سیلهای مکانیکی از دو قطعه تشکیل می شوند :قطعهٔ دوار که به شفت پمپ متصل می -
شود و قطعهٔ ثابت که به محفظهٔ پمپ متصل می شود .هر کدام از این قطعات دارای سطوح کاملا صاف و صیقلی هستند.

این سطوح برای شکل دادن یک آب بند دقیق با یکدیگر تماس می یابند و در نتیجه از نشتی در راستای شفت ممانعت

گ قالب محفظه آب بندی

T

حلقه سیلی تایت

خلقه سعیلی دوار

نمای برشی از حعبه آب بندی به هقمراه سیل مکانیکی

می کنند .سطوحی که روی هم قرار می گیرند از نظر جنسی مواد سازنده متفاوت هستند و بوسیلهٔ یک فنر در تماسی مداوم
با هم هستند (تصویر .)۴-۶۲

)
(Advantage
Sl
Of mechanical
 ۱-۶-۴-۴مزایای سیلهای مکانیکی در برابر پکینگ aeS
: ... : -

کنترلی شده تر

 سیلهای مکانیکی را می توان طوری طراحی نمود که در فشارهایی بالاتر از آنچه پکینگها قادر به تحمل آن هستندکارایی داشته باشند.

 مقاوم بودن در برابر خوردگی :سیلهای مکانیکی عملا در جنسهای متنوع مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش موجودندو برخلاف پکینگها محدود به چند جنسی اساسی نمی شوند.

 از آلودگی سیال جلوگیری می کنند.65

 سیلهای مکانیکی را می توان با تغییرات جزیی نظیر فلاشینگ (انتقال ذرات خرد جامد از طریق جریان سرعت بالا)،خنک سازی و کوئنچینگ (انتقال سریع حرارت) مجهز کرد تمام این تغییرات به منظور افزایش عمر سیلی صورت می -
گیرد.

 -نگهداری و حفاظت کمتر :اگر سیلی مکانیکی به درستی نصب شده باشد نیازی به سرویس اضافی ندارد.

)
(Disadvantage
sl
ofa
mechanical
 ۲-۶-۴-۴معایب سیلهای مکانیکی eS
 زیاد بودن هزینههای اولیهٔ نصب عدم تحمل حرکت محوری مونتاژ و دمونتاژ مشکلی -نیاز به افراد متخصصی جهت تعمیر و نصب

 -خرابی ناگهانی که باعث نشتی های ناگهانی می شود.

)
(Types
s
ofl
mechanical
 ۳-۶ -۴-۴انواع سیلی های مکانیکی aeS

سیلهای مکانیکی بر اساس محل قرارگیری (بیرون سوار شده باشند یا در داخل سوار شده باشند) ،چیدمان ،آرایش و
طراحی خود طبقه بندی می گردند.

)
(Single
lInternal
سیلی درونی تکی aeS
مجموعه قطعات دوار سیل در سیالی قرار دارند که پمپ می شود.
در زیر مزایای این نوع سیل را توضیح می دهیم:
 در مواردی که فشار بالاست می توان از این نوع سیلی استفاده کرد به این دلیل که سطوح سیلی با هم نیرو وارد می کنند. -اجزای سیل در معرضی شرایط اتمسفری خورنده و فرساینده بی محافظ نیستند.

 به دلیل اینکه این سیل در دوران پمپ قرار دارد افراد بی تجربه نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند. -در جاهایی که فضای موجود محدود است به راحتی قابل استفاده هستند.

)
(Single
lExternal
سیلی بیرونی تکی aeS

مجموعه قطعات سازندهٔ سیل در بیرون از سیال قرار می گیرند .معمولا این نوع سیل در بیرون از جعبهٔ آب بندی سوار
می شود.
مزایای استفاده از سیل بیرونی تکی:

 نصب و تنظیم آسان به نحوی که قطعات به آسانی در دسترس هستند. -در مواردی که سیال خورنده و فرساینده است ،اجزای سیل در درون سیال نمی چرخند و از این طریق امکان از کار

افتادن آنها کاهش می یابد.

)
(Double
سیلی دوتایی laeS
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سیل دوتایی شامل دو سیل مجزا است که در جعبهٔ آب بندی نصب می شوند.
مزایای استفاده از سیلهای دوتایی:

 برای مایعات سمی و خطرناک که هر گونه نشتی به خارج و جو می تواند خطرآفرین باشد. -در مصارفی که سایش و فرسایش بیش از حد است.

 در شرایط خلاًنکتهٔ قابل توجه به هنگام استفاده از این نوع سیلها این است که  :نظارت باید صورت گیرد تا سیال تمیز ودارای فشاری

بالاتر از فشار مکش بین دو سیل وارد شود .وجود مایعی که سیلها را روان کند و از بالا رفتن حرارت جلوگیری کند
ضروری است.

انواع دیگر سیلهای مکانیکی عبارتند از نوع بالانسی شده و نشده ،نوع فشاری و غیر فشاری

)
(Changes
l&a
reforms
ein
 ۴-۶-۴-۴تغییرات و اصلاحات در سیلی S
: )(Face
روان کردن سطح noitacirbuL

برای روان کردن سطوح سیل در جایی که خلایی موجود است و مایل است که هوا را در طول سطوح سیل به درون
بکشد استفاده می گردد .همچنین می تواند در مصارفی که ممکن است سیلی به صورت خشک کار کند و یا شرایطی که
کمی فرساینده هستند استفاده گردد .با اضافه کردن یک اتصال خروجی به گلند ،می توان از مایع روان کننده به عنوان
یک سرد کننده ( )tnalOOCنیز بهره برد به این ترتیب که حرارت را از بین ببرد و از بخار شدن سیال در سطوح سیلی
جلوگیری کند.

فلاشینگی (:)gnihsalF

فلاشینگ خنک کردن بیرون سیل و یا از بین بردن هرگونه نشتی است که ممکن است زمانی که با هوا تماس پیدا کند
بر روی سطوح سیل ،تولید کریستال کند ( .)eZillatSyrCمایع فلاشینگ ممکن است از همان سیال پمپ باشد و یا

سیال حلالی از یک منبع جدا از پمپ باشد.

کوئنچینگ (: )gnihcneuO
به این منظور طراحی می شود که سیل بیرونی را خنک کند یا هر گونه نشتی را که ممکن است در تماس با هوا در سطح

سیل متبلور شود ( )ezillatSyrCانتقال دهد .در مصارف مرتبط با خلاً سیالی که برای کوئنچینگ استفاده می گردد به
عنوان روان کننده و سیل بین سطوح جفت شونده عمل می کند .همچنین ممکن است در شرایط عملیاتی خاصی از

کوئنچینگ در گرم کردن مکانیکال سیلی به منظور جلوگیری از یخ زدگی (در سیالاتی نظیر گاز مایع) ،خنک کردن سطح

آب بندی و یا کم کردن غلظت مواد نشت شده از سیلهای مکانیکی استفاده کرد.

 ۷-۴-۴یاتاقانها ()sgniraeB
کارکرد یاتاقانها در یک پمپ سانتریفیوژی ( ،)lagufirtneCنگهداشتن مجموعه قطعات دوار در توازن دقیق با قطعات

ثابت در وضعیت هایی است که پمپ تحت بارهای محوری و شعاعی قرار می گیرد .آن دسته ای که مکان قرارگیری روتور
 )(Lineنامیده می شوند و دستهای که موقعیت روتور را به
را به لحاظ شعاعی تعیین می کنند یاتاقانهای خطی SgniraeB
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لحاظ محوری تعیین می کنند یاتاقانهای محوری ( )gniraeBtSuThTنامیده می شوند .تمام انواع یاتاقانها در پمپهای
سانتریفیوژی ( ،)lagufirtneCاستفاده می شوند .غالبا در طراحی این پمپها برای پوشش دادن نیاز سرویسها و شرایط

کاری مختلف از دو یاتاقان و یا بیشتر استفاده می گردد .معمولا در آن دسته پمپهای دو مکشی و تک مرحله ای که برای
مصارف عمومی طراحی می شوند از دو یاتاقان خارجی که هر کدام در یک طرف محفظهٔ پمپ قرار می گیرند استفاده می -
شود .یاتاقان درونی به یاتاقانی گفته می شود که بین محفظه و کوپلینگ قرار دارد و یاتاقان بیرونی یاتاقانی است که در

انتهای دیگر پمپ قرار دارد .پمپهایی که پروانه ی روتور در آنها معلق است هر دو یاتاقان شان در یک سمت محفظه قرار
دارد؛ یاتاقانی که به پروانه نزدیکتر است یاتاقان درونی تلقی می شود و یاتاقان دورتر نسبت به پروانه ،یاتاقان بیرونی

تلقی می شود .یاتاقانهایی که از نوع بلبرینگ (()SgniraeBدارای ساچمههای توپ شکل) هستند رایج ترین نوع
یاتاقانهای ضد اصطکاک می باشند .که در پمپهای سانتریفیوژی استفاده می شوند .یاتاقانهای از نوع رولبرینگ ()rellOR
کمتر مورد استفاده هستند هرچند که نوعی از این یاتاقانها که دارای غلتکهای کروی است در شفتهای سایز بزرگ مداوم
استفاده می شود .یاتاقانها را عمدتا با گریس و در بعضی موارد با روغن روان می کنند که مصرف هر کدام از این موارد بسته
به شرایط کاری ،سرعت و میزان بار دارد.

یاتاقانهای از نوع اسلیو( )evalSدر پمپهایی کاربرد دارد که در صنایع سنگین استفاده می گردند ،زیرا شفت آنها قطری
دارد که تهیهٔ یاتاقان ضد اصطکاک برای آن آسان نیست .مصارف دیگر این یاتاقانها در آن دسته از پمپهای فشار بالای

چند مرحله ای است که در محدودهٔ سرعتی  ۳۶۰۰تا  ۹۰۰۰دور در دقیقه کار می کنند .مورد دیگر مصرف آنها در پمپهای
غوطه ور در آب یا شناورها است نظیر پمپهای توربینی عمودی ،به این دلیل که این نوع یاتاقان برای تماس داشتن با آب
مناسب است .بیشتر یاتاقانهای اسلیو با روغن روان می شوند آن دسته یاتاقانهای محوری که در ترکیب با یاتاقانهای
 )(Ballیا انواع مشابه آن هستند.
اسلیو استفاده می شوند عمدتا از نوع بال برینگ gniraeB
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اجزای سازنده یک واحد پمپاژ کنند
Components of pump System

)
(Components
met
Of Pump
 ۱-۵اجزای سازنده یک واحد پمپاژ کننده syS

در این فصل به بررسی برخی اجزای اساسی یک سیستم پمپاژ خواهیم پرداخت .سیستم پمپاژ با توجه به کار کرد و

موارد مصرف آن ممکن است اجزای متفاوت و ملحقات جانبی بسیاری داشته باشد که از یک مورد به موارد دیگر متفاوت
است؛ اما در اینجا سعی خواهیم کرد که ضروری ترین و اساسی ترین اجزای یک سیستم را که نقش محوری در کارایی آن
دارند بررسی کنیم.

)
(Prime
 ۱-۱ - ۵محرکهای اولیه SrevoM

منظور از محرکهای اولیه تجهیزاتی هستند که نیروی گشتاور را به پمپ منتقل می کنند و باعث حرکت آن می شوند .به
طور کلی ممکن است از محرکهای متنوعی برای به حرکت در آوردن پمپ استفاده گردد اما سه مورد بیشتر از بقیه رایج
هستند :موتورهای الکتریکی ،موتورهای احتراقی و توربینهای بخار ،در ادامه به طور مختصر به بررسی و مقایسه مزایا و
معایب هر یک از اینها خواهیم پرداخت.

)
(Electric
 ۱-۱-۱-۵موتورهای الکتریکی srotoM
اگر چه پمپها می توانند توسط موتورهای احتراقی و یا توربینها نیز رانده شوند اما پمپهایی که توسط موتورهای
الکتریکی رانده می شوند به دلیل فشردگی و چند کاره بودن موتورهای الکتریکی ،در صنعت بیشتر متداول هستند.
موتورهای الکتریکی دو نوع عمده دارند:

الف) موتورهای  D-Cیا جریان مستقیم

ب) موتورهای  A-Cیا جریان متناوب

موتورهای  A-Cامکانات بیشتری نسبت به نوع  D-Cدارند و در برابر موتورهای  D-Cاین قابلیت را دارند که سرعت
خود را با افزایش و کاهش مقدار جریان تغییر دهند .رایج ترین موتورهای  A-Cموتورهای القایی از نوع قفسی سنجابی

هستند .این نوع موتورها از یک تا چندهزار اسب قدرت دارند و بهره وری آنها نیز در حد بالایی است.
موتور الکتریکی که به عنوان محرک پمپ استفاده می شود می بایست قابلیتهای زیر را دارا باشد:

 قاب موتور از چدن یا استیل فورج کاری شده (منظور فرآیندهای مرتبط با خمیرکاری و مقاوم سازی فلزات است( )gnigrOFساخته شده باشد.
-

برینگ های

ضد اصطکاک

((Ball
داشته باشد (در پمپهای چاه عمیقی بالی برینگ gniraeB

مطلوب تر است).

 سیم های استاتور از جنسی مسی باشد. -حلقه ها و یا قلاب هایی که به بدنه جوش داده شده برای بلند کردن موتور داشته باشد.

 تمام سطح قاب موتور با رنگهای اپوکسی مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش پوشانده شده باشد. -پروانه خنک کننده موتور نارسانا باشد.

 عایق کاری استفاده شده در آن از نوع مواد کلاس  Bیا  Hباشد. -از نظر حرارتی حداقل در کلاس  Bباشد.
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 از جعبه تقسیم آن یک سیم ارت خارج شده باشد. برای مدارهای جانبی دارای جعبه تقسیم مجزا و از جنس چدن باشد. دارای کنترل کننده حرارت و ارتعاشی باشد و در موتورهایی که برای شناورها استفاده می شوند رطوبت سنج وجودداشته باشد.

 در برابر آلایندهها ،جوندگان و حشرات ایمن باشد. -در برابر حمل و نقل و بارگیری نیز ایمن باشد.

 -افت ولتاژ اولیه آن معقول باشد.

موتورهای الکتریکی در مقایسه با سایر محرکهای اولیهٔ پمپ مزایا و معایبی دارند که در زیر به آنها اشاره می شود:
معایب:
 -در معرض خطر غرقه شدن در سیالی قرار دارند(بیشتر موتورها).

 غالب موتورها به هنگام استارت جریان بالایی می کشند. -حفره و سوراخهای نفوذپذیری دارند.

 تجهیزات کنترل کننده آنها و دندههای انتقال دهنده گشتاور آنها نیاز به فضای قابل توجهی دارند. سیستمهای حفاظتی آنها ممکن است پیچیده و گاهی گران قیمت باشد. در معرض خطر گرم شدن بیش از حد هستند .این گرم شدن ممکن است ناشی از عللی نظیر اختلاف ولتاژ فازی،اتصال کوتاه ،بار کشیدن بیش از حد پمپ و ...باشد.

مزایا:
 فشرده تر هستند و احتیاج به فضای کمتری دارند. معمولا نسبت به موتورهای احتراقی هزینه نصب کمتری دارند(البته موتورهای احتراقی در صورتی که قیمتالکتریسیته در محلی بالا باشد و سوخت نیز ارزان باشد اقتصادی تر هستند).

 در مواردی که نیاز به تعمیرات اساسی و جابجایی باشد به آسانی قابل جداشدن هستند. در محیطهای کاری مختلف و بغرنج به راحتی می توان آنها را عایق کرد. -شیوه های پیکربندی و سرهم بندی متنوعی دارند.

 ۲-۱-۱-۵موتورهای احتراقی ()enignE
موتورهای احتراقی که به عنوان نیروی محرک پمپ استفاده می شوند می بایست قابلیت کار در انواع شرایط محیطی را
دارا باشند .در مواردی که موتور احتراقی برای واحد پمپاژی استفاده می شود که باید مقادیر متنوع مایع را پمپاژ کند
انعطاف پذیری از نظر سرعت در موتورهای احتراقی بسیار مهم است.
از نظر سرعت موتورهای احتراقی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

-۱

سرعت بالا (بالاتر از  ۱۵۰۰دور در دقیقه)

-۲

دسرعت متوسط (بین ۷۰۰

تا ۱۵۰۰

 ۵ور دار دقیقه)
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-۳

سرعت پایین (زیر  ۷۰۰دور در دقیقه)

موتورهای احتراقی سرعت بالا ،وزن و سایز کوچکتری دارند و از نظر قیمت نیز مقرون به صرفه هستند .از سوی دیگر
موتورهای احتراقی دارای سرعت متوسط یا پایین این مزیت را دارند که هزینه نگهداری پایین تر و عمر طولانی تر دارند.

در مقایسه با موتورهای الکتریکی برای استفاده از این نوع تجهیزات آگاهی و دانش فنی بیشتری لازم است .طراحان
می بایست به طور کامل با ظرفیت ها ،محدودیت ها و الزامات نصب این گونه تجهیزات آشنا باشند .محرکهای از نوع
موتور احتراقی به دلیل عوامل زیادی که باید با هم سازگار شوند بسیار پیچیده تر از موتورهای الکتریکی هستند .به
هنگام طراحی یک واحد پمپاژ که از موتور احتراقی به عنوان نیروی محرک استفاده می کند به ترتیب این شاخصی ها
باید مد نظر قرار گیرد:
دسته اول :زمان یک چرخه کاری  -سوخت  -مکش  -نوع موتور احتراقی

دسته دوم :روش استارت کردن موتور احتراقی  -روش خنک سازی  -کنترل گرها -مدارهای فرمان  -تجهیزات جانبی -

بی صدا کار کردن اگزوز خروجی گاز یا بخار -کنترل آلودگی و آلایندهها  -مهار کردن ارتعاشات
دسته سوم :مخزن روغن روان کننده و سیستم تهویه آن  -گاز و یا نفت که به عنوان سوخت استفاده می شود و مخزن
آن  -سیستمهای تهویه  -باطریها -هیترها -برجهای خنک کننده و...
عوامل زیر ممکن است باعث شود بجای موتورهای الکتریکی از موتورهای احتراقی استفاده کنیم:
 -قابل اطمینان تر هستند به شرطی که یک منبع قابل اطمینان سوخت در دسترس باشد.

 امنیت بیشتر در برابر آسیبهای ناشی از ضربات -برای کنترل ظرفیت می توانند در سرعتهای مختلفی کار کنند.

 استارت های آرام و بدون ضربه دارند. -غیرقابل اطمینان بودن منابع الکتریسیته در برابر منبع سوخت

 سوختهایی نظیر گاز طبیعی توانایی رقابت با الکتریسیته را دارند.عواملی که ممکن است باعث عدم استفاده از موتورهای احتراقی شود:

 نگرانی در مورد نشر آلودگیهای صوتی نگرانی در مورد آلایندههای زیست محیطی عدم تطابق آنها با نیازمندیهای واحدهای کوچک پمپاژ)(Steam
 ۳-۱-۱-۵توربینهای بخار senibrut
توربین بخار یک محرک اولیه است که نیروی حرارتی بخار را به طور مستقیم به انرژی مکانیکی از نوع دورانی

(چرخشی) تبدیل می کند (حرارت و کار مکانیکی دو شکلی از انرژی هستند که به یکدیگر قابل تبدیل هستند) .مکانیزم
تبدیل در دو مرحله صورت می گیرد ،به این ترتیب که بخار به داخل نازل ها وارد می شود و در سرعت بالا از نازل ها
تخلیه می شود در حالی که انرژی حرارتی (درونی) موجود در بخار به انرژی جنبشی تبدیل شده است .در مرحله دوم

ضربات بخار دارای سرعت بالا با تبدیل انرژی جنبشی به کار ،پرههای توربین را به حرکت در میآورد.
مزایای استفاده از توربین بخار به عنوان محرک اولیه:
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 -می توان از توربین بخار در دو یا چند سطح مختلف فشار در یک واحد پمپاژ استفاده کرد .توربینهای بخار قادر به

کاهش فشار هستند علاوه بر این می توان فشار را با استفاده از شیرهای ایستگاههای تقلیل فشار کاهش داد.
 در این گونه سیستمها برای افزایش جریان بخار و افزایش نیروی کار می بایست سوخت بیشتری تدارک دید .درمقایسه با موتورهای الکتریکی در بسیاری موارد ،هزینه پرداختی بابت سوخت توربین بخار از هزینه پرداخت شده بابت

 پمپهایی که از توربینهای بخار برای حرکت کردن استفاده می کنند می توانند در سرعتهای متنوعی کار کنند .توربینهابا بهره گیری از سیستم مدار فرمان توربین یا یک شیر جداگانه کنترلی که در توربین و یا در خط ورودی بخار به توربین

تعبیه می گردد سرعت خود را تغییر می دهند .توربینهای بخار نیازی به استفاده از ابزارهای تغییر سرعت چنانکه در
سایر محرکهای اولیه پمپ رایج است ندارند .در واقع کار کردن در سرعتهای کاری مختلف خصیصه ذاتی توربینهای بخار
است.

 -استفاده از توربینهای بخار به عنوان محرک اولیه پمپ ،پمپ را از وابستگی به نیروی الکتریکی و سایر سیستمهای

توزیع نیرو بی نیاز می کند .در نتیجه به این دلیل که توربینهای بخار از توقف و قطع برق تأثیر نمی پذیرند برای
کاربردهای حیاتی بسیار ایده آل هستند.
 -می توان از توربینهای بخار به عنوان محرک ثانویه پمپ استفاده کرد(در کنار موتورهای الکتریکی به عنوان محرک اولیه

سیستم) و یا به عنوان پمپ اضطراری و جانبی از توربین بهره برد .در توضیح بیشتر باید گفت که ممکن است بعضی
ایستگاههای خاصی پمپاژ ،توان تدارک بخار کافی برای توربین بخار را نداشته باشند و از موتور الکتریکی استفاده

کنند .در شرایطی که موتور الکتریکی و یا سیستمهای توزیع نیروی آن از کارمی افتند ،توربین بخار می تواند به عنوان
محرک ثانویه وارد عمل شود و یا ممکن است که پمپ دیگری را راه اندازی کند و از این طریق تا زمانی که موتور
الکتریکی به خط برگردد ،ایستگاه پمپاژ به کار خود ادامه دهد.
 -کنترل کنندههای توربین بخار نظیر سیستمهای فرمان و سیستمهای افزایش سرعت ذاتا جرقه و اتصال کوتاه تولید

نمی کنند .در نتیجه از توربینهای بخار به آسانی می توان برای به حرکت در آوردن پمپهای سانتریفوژی که در محیطهای
خطرناک کار می کنند استفاده کرد (بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی بابت تجهیزات ضد جرقه و ضد انفجار).
 -به دلیل اینکه سرعت توربین های بخار به راحتی قابل تغییر است می تواند با پمپهای جدید و یا مواردی که نیاز به

افزایش خروجی پمپ است سازگار شود.

 از توربینهای بخار می توان برای به حرکت در آوردن انواع پمپها استفاده کرد. -هرچند انواع دیگر محرکهای اولیه مزایایی دارند اما توربینهای بخار چند مزیت در کنار هم دارند .آنها نگهداری و

حفاظت کمتری نیاز دارند به علاوه اینکه ارتعاش آنها پایین است و نصب آنها نیز کاملاً راحت است.

 ۲-۱-۵کوپلینگ ها()sgnilpuoC

[5-1

کوپلینگ ها مواقعی که نیاز به اتصال محرک اولیه به سیستم گردنده
پمپ باشد از کوپلینگ ها استفاده می کنند .کارکرد اساسی کوپلینگ
انتقال حرکت گردشی و نیروی گشتاوری از یک قسمت به قسمت

آ)
م

دیگر است .کوپلینگ ها ممکن است کارکردهای ثانویه ای نیز داشته
باشند نظیر جبران و تصحیح نامحوری بین شفتها ،مهار حرکت محوری
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کوبلینگ بدون انعطاف فلنجی

شفتها و کمک به مهار ارتعاشات ،حرارت و جریان القایی الکتریکی از یک شفت به شفت دیگر.

)(Rigid
 ۱-۲-۱-۵کوپلینگ های بدون انعطاف SgnilpuoC
از کوپلینگ های بدون انعطاف برای اتصال دو دستگاه که نیاز دارند شفت هایشان به طور دقیق هم محور نگه داشته

شوند ،استفاده می شود .کوپلینگ بدون انعطاف نمی تواند تر از نبودن دو شفت را تصحیح کند بنابراین هم محوری دقیق
دو شفت به هنگام استفاده از این نوع کوپلینگ ضروری است.
انواع کوپلینگ های بدون انعطاف:
عمدتا دو نوع از کوپلینگ های بدون انعطاف بیشتر رایج .تسا یک

| 5-2

نوع آنها ،از دو فلنج انعطاف ناپذیر تشکیل شده که هر کدام بر روی
یکی از شفتها سوار می شوند.
(تصویر  )۵-۱این فلنجها دارای تعدادی جاپیج به منظور پیوند دو

نیمه کوپلینگ به یکدیگر هستند .در صورتی که کوپلینگ به طور
مناسب طراحی و نصب شود ،نیروی گشتاوری به طور کامل از یک لبه
کوبلینگ بدون انعطاف

به لبه دیگر منتقل می گردد .این نوع کوپلینگ ها در مواردی که در
سیستمهای محرکه ،لرزش گشتاوری موجود است مفیدند .نوع دوم کوپلینگ های بدون انعطاف ،کوپلینگ بدون

 )(Splitنامیده می شود که به صورت افقی از وسط جدا می شوند .این دو نیمه بوسیله پیچهایی که
انعطاف چاکدار digiR
در طول کوپلینگ چیده می شوند به یکدیگر بسته می شوند( .تصویر )۵-۲
مصارف کاربردی کوپلینگهای بدون انعطاف:
کاربرد عمده کوپلینگ های بدون انعطاف در سیستمهای رانش عمودی است که در این موارد محرک اولیه پمپ (که

عموما یک موتور الکتریکی است) در بالای پمپ قرار می گیرد .در بعضی موارد هر دو دستگاه می تواند به طور مشترک از

یک یاتاقان محوری که معمولاً در سمت پمپ است استفاده کند.
به هنگام استفاده از این کوپلینگ ها باید به نکات زیر توجه کرد:

 هم محوری دقیق یاتاقان های هر دو دستگاه ضروری است زیرا این کوپلینگ ها و دقت در ساختار آنها هیچ انعطافیندارند تا بتوانند هم محور نبودن دو شفت را میزان کنند.
 -دقت در ساخت و استاندارد بودن این کوپلینگ ها ضروری است .سطوح این نوع کوپلینگ ها که در وسط شفت

محرک و شفت چرخنده پمپ قرار می گیرند باید از درجه بالایی از متحدالمرکز بودن برخوردار باشند تا بتوانند از
انتقال حرکت لنگی از یک دستگاه به دیگری خودداری کنند.
)(Flexible
کوپلینگ های انعطاف پذیرSgnilpuOC :
کوپلینگ های انعطاف پذیر وظیفه اولیه کوپلینگ را که عبارت

از انتقال گشتاور چرخشی بین محرک اولیه و ماشین چرخنده
است

به خوبی انجام می دهغند و علاوه بر آن کاربرد ثانویه بسیار

مهمی نیز دارند :آنها نامحور بودن شفتها را نیز برطرف می -
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5-3

از نظر طراحی کوپلینگ های انعطاف پذیر اقسام زیادی دارند اما می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
)
(Mechanically
 )۱انعطاف پذیر مکانیکی elbixelF
)
(Materially
 )۲انعطاف پذیر از نظر جنسی elbixelF

)
(Flexible
laicouplings
 ۲-۲-۱-۳کوپلینگ های انعطاف پذیر مکانیکی retamrof
کوپلینگ های انعطاف پذیر مکانیکی ،نامحوری بین دو شفت متصل به هم
را با استفاده از فواصلی که در طراحی این کوپلینگ ها لحاظ شده است
جبران می کنند .رایج ترین نوع کوپلینگ های انعطاف پذیر مکانیکی
)
(Gear
gn
OT Ordental
کوپلینگ های دنده ای و یا دندانه ای ilpuOC

(تصویر  )۵-۳این کوپلینگ معمولا از چهار جز اساسی تشکیل می گردد.
زمانی که دو شفت بوسیله این نوع کوپلینگ به هم متصل می شوند هر

نیمه کوپلینگ که شامل یک توپی و روکش جفت شوندهٔ آن است با کمک

کوبلینگ انعطاف پذیر زنجیرک علتکی

یک خار به هر یک از شفتها وصل می گردد و روکش ها به هم پیچ و مهره می شوند.

از آنجا که توپیها دندانههای بیرونی دارند با دندانههای داخلی روکش درگیر می شوند و یک چرخ به سمت دیگر است.
این اتصال عمدا دارای خلاصی است و همین خلاصی ،نامحوری بین دو شفت را تصحیح می کند .در این نوع کوپلینگ

حرکت کشویی حادث می شود و لذا یک مخزن روانساز ( )tnacirbuLاروغن و یا گریسی برای جلوگیری از فرسایش و
سابیدگی ضروری است .اگر شرایط ما طوری باشد که نتوانیم پروسه را برای روانسازی قطع کنیم باید از کوپلینگ های
) استفاده کنیم .دومین نوع کوپلینگ های انعطاف پذیر
(COnStantly
SgnLubriCated
دائم و روان شونده ilpuOC
مکانیکی که خصوصا به دلیل سیستم های هدایت ارزان کاربرد گسترده ای در صنعت دارند با عنوان کویلینگ های
انعطاف پذیر زناجباری  -علینکی

) شناخته
(ROller-ChainFleXible
SgnilpuOC

می شوند (تصویر .)۵-۴

این کوپلینگ از دو چرخ دندانه دار (خورشیدی) تشکیل شده است که هر کدام از آنها بر روی یک شفت سوار می شوند و
به وسیله یک زنجیر حلقوی غلتان به هم متصل می گردند .فاصله بین چرخ و زنجیر نوعی انعطاف مکانیکی برای غلبه بر
نامحوری پدید می آورد .این نوع کوپلینگ ها عمدتا در ماشینهایی که سرعت کاری پایینی دارند قابل استفاده هستند.

)
(Material-Flexible
 ۳-۲-۱-۵کوپلینگ های انعطاف پذیر به لحاظ جنسی SgnilpuoC
این کوپلینگ ها برای تصحیح نامحوری شفتها به انعطاف پذیری جنسی خود وابسته هستند .جنسی انعطاف پذیر آنها
ممکن است از هر ماده مناسبی نظیر فلز ،پلیمر یا پلاستیک باشد .این ماده باید مقاومت کافی در برابر شکست داشته

باشد تا عمر قابل قبولی برای کوپلینگ حاصل شود.
این قبیل کوپلینگ ها باید از موادی ساخته شوند که شرایط زیر بار و نامحوری ،اطمینان حاصل شود که فشار گسترش

یافته درون کوپلینگ را می توانند تحمل کنند .بعضی مواد نظیر استیل محدودهٔ شکست ناچیزی دارند .بعضی مواد نظیر
پلیمرها محدودهٔ شکست روشن و واضحی ندارند .در این موارد ممکن است به هنگام خم شدن کوپلینگ ،حرارتی که در
درون کوپلینگ در حال افزایش است باعث شکست کوپلینگ شود.
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) است (شکلی .)۵-۵
(Metal-DiSC
یکی از انواع کوپلینگ منعطف به لحاظ جنسی کوپلینگ دیسکی  -فلزی gnilpuOC
این کوپلینگ از دو دیسک فلزی نازک تشکیل شده است که به توپی هر یک از شفتها پیج می شوند .هر کدام از این

کوبلینگ انعطاف پذیر دیافراگمی

کوبلینگ دیسکی-فلزک

دیسک ها از چندین لایهٔ نازک تشکیل شده و هر کدام از لایه ها جداگانه قابلیت انعطاف دارند در نتیجه به واسطهٔ

انعطاف پذیری آنها نامحوری شفتها تصحیح می گردد.

این نوع کوپلینگ ها به روانسازی نیازی ندارند .نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که همراستایی این
کوپلینگ می بایست تا حد قابل پذیرشی حفظ شود و از آستانهٔ استقامت کوپلینگ فراتر نرود .نمونهٔ دیگر کوپلینگ

های انعطاف پذیر به لحاظ جنس که تماماً از فلز ساخته می -

۶.۶

شوند کوپلینگ انعطاف پذیر دیافراگمی )FleXible (mgarhpaid

ن

است (شکل  .)۵-۶این کوپلینگ از نظر عملکرد شباهت زیادی به

کوپلینگ های دیسکی دارد به این دلیل که در این نوع کوپلینگ ها

وقایع
-

صفحه برای تصحیح نامحوری انعطاف می .دریذپ این کوپلینگ برای
کاربردهای دسرعت بالا بسیار مناسب

=

است.

کوبلینگ بینی-یوشی

کوپلینگ های انعطاف پذیری که از مواد پلیمری بهره می برند بی -
شمارند و طراحی های متفاوتی نیز دارند .مطابق تعریف پلیمر مادهای است که قابلیت کش آمدن و برگشت پذیری بالایی
دارد و پس از تغییر شکل فیزیکی به شکل اولیه خود بازمی گردد .یک نمونه از کوپلینگ های پلیمری ،کوپلینگ پینی -
) است که در تصویر  ۷-۵دیده می شود .این کوپلینگ از دو توپی لبه دار(فلنج)
(Pin-and-BuShing
بوشی gnilpuOC
تشکیل شده است که هر کدام از توپیها بر روی یکی از شفتها سوار می شوند .فلنج هر کدام از توپیها پین هایی دارد

که به صورت محوری رو به سمت شفت مقابل واقع شده اند .فلنج دیگر نیز به بوشهای لاستیکی که عمدتا یک پوششی
فلزی نیز در وسط دارند تجهیز شده است .پینها به داخل این سوراخها میروند و از این طریق نیروی گشتاور منتقل
می گردد؛ به دلیل اینکه بوشها از مواد قابل انعطافی ساخته شده اند می توانند زاویه دار بودن و لنگی دو شفت را نسبت
به یکدیگر تا حدی تحمل کنند.
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دومین نوع از کوپلینگ های پلیمری از یک واسطه استوانهای شکل بهره میبرد که به هر یک از سر توپیهای شفت
متصل می گردد و نیروی گشتاوری را از طریق مماسی شدن واسطهٔ استوانه ای شکلی منتقلی می کند(

کوبلینگ داراک واسطه پلیمرک

تصویر  .)۵-۸قسمت

کوبلینگ لاستیکی اسپیسردار ()recapS

انعطاف پذیر ممکن است به شیوههای متفاوتی به توپیها متصل شده باشد مثلاً به توپی پیچ و مهره شده باشد یا بواسطه
خار و اتصالات مشابه به توپی وصل شده باشد .در این نوع کوپلینگ نامحوری بین شفتها از طریق خاصیت انعطاف پذیری
که در واسطه استوانهای پلیمری وجود دارد برطرف می گردد.
نوع سومی از این دسته کوپلینگ ها موجود است که از یک قطعهٔ پلیمری بهره می برد که بوسیلهٔ بار وارد شده فشرده

می شود تا بار را از یک شفت به شفت دیگر انتقال دهد (شکل  .)۵-۹این قطعهٔ پلیمری به طور آزاد و شل در حفرهای
قرار می گیرد که به وسیلهٔ قطعاتی که سفت و سخت بر روی شفت سوار شده اند شکل گرفته است .در این نوع نیز قطعهٔ
پلیمری تغییر حالت و وضعیت می دهد تا بتواند نامحوری شفتها را جبران کند .این کوپلینگ در مواردی مورد استفاده
قرار می گیرد که تخفیف و کاهش نوسانات پیچشی مد نظر باشد.
نوع دیگری از کوپلینگ های پلیمری که بیشتر در سیستم های

محرکه ای که قدرت پایینی دارند استفاده می شود کوپلینگی است که

5-10

ل
از ترکیب فک و واسطهٔ لاستیکی : )Rubber-JaW (gnilpuOCتشکی م

(

نهایی شود(تصویر .)۵-۰۱

قلب این کوپلینگ واسطهٔ چند پایه آن است که تعداد پایه های آن
می تواند از سه تا چند پایه متفاوت باشد .این پایهها در جهت محور به
سمت مرکز توسعه یافته اند .دو توپی که بر روی هر یک از شفت ها
سوار شده اند هر کدام یک مجموعه فک دارند که با تعداد پایههای
کوبلینگ فک دار به همراه واسطه پلیمرک
واسطه پلیمری همخوانی دارد؛ واسطه پلیمری دار بین این فکها قرار

می گیرد و یک ضربه گیر قابل انعطاف بین آنها پدید می آورد .این ضربه گیر علاوه بر اینکه دو شفت نامحور را با هم
سازگار می کند نیروی گشتاوری را نیز به خوبی انتقال میدهد.

نوع دیگری از کوپلینگ های انعطاف پذیر

)
(Spring-Grid
کوپلینگ شبکه ای دارای فنر gnilpuOC
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یک نوع تجاری از کوپلینگ های انعطاف پذیر است که ویژگیها و مزایای هر دو نوع کوپلینگ انعطاف پذیر (مکانیکی و

کویلینگ شبکه اگ داراک فنر

دارای جنسی انعطاف پذیر) را با هم ترکیب کرده است( .تصویر )۵ -۱۱ساختار آن به این شکل است که هر کدام از توپی -
ها بر روی یکی از شفت ها سوار می شود.هر توپی یک بخش بر آمده دارد که شکاف های دندانه مانندی در آن

تعبیه شده

است فنر پیچ در پیچ که از جنس استیلی است بین شکاف ها قرار گرفته است .این بخش فنری می تواند به صورت
کشویی در شکاف بلغزد و از این طریق دو شفت نامحور را با هم سازگار کند؛ همچنین قادر است که همانند یک فنر
تخت خم شود و نیروی گشتاوری را از یک محرک به دیگری منتقل کند .بر خلاف بیشتر کوپلینگ های دارای جنسی

انعطاف پذیر ،این نوع کوپلینگ نیاز به روانسازی ( )etaCirbuLدورهای دارد تا از فرسایش و سابیدگی بخش فنری
جلوگیری شود.

 ۳-۱-۵شیرها ()sevlaV

هر چند شیرها انواع مختلف ،اشکال و سایزهای مختلفی دارند اما همه آنها بخشهای اساسی یکسانی دارند در این
بخش به بررسی قطعات مشترک و کاربرد آنها می پردازیم .خاطر نشان می شود که تعاریف ،نامگذاری و نحوه طبقه بندی
شیرها ممکن است از استانداری به استاندارد دیگر متفاوت باشد اما در اینجا به منظور اتخاذ رویه ای واحد به استاندارد

آمریکایی که بسیار به استاندارد بریتانیایی شباهت دارد پایبند خواهیم بود؛ به همین منظور تعاریف را از اصطلاح -
شناسی شیر کنترلی ،منتشر شده توسط انجمن استانداردهای ملی آمریکایی اخذ کرده ایم؛ سایر جزئیات در مورد
ساختار ،اهریش نحوه عملکرد و موارد کاربرد آنها از کتاب علم مکانیک

5-12

منتشر شده توسط سازمان انرژی آمریکا اخذ گردیده است.

شیر وسیلهای است که برای کنترل جریان سیال از آن استفاده می شود و
شامل موارد زیر است:
یک ساختار نگهدارنده سیالی همراه با دو یا چند مجرا و یک قطعهٔ راه بند که

مجراها را می گشاید ،محدود می کند و یا می بندد .در واقع شیر ابزاری
مکانیکی است که کنترل جریان سیالی در طول سیستم یا فرایند را بر عهده

دارد .یک شیر ،جریان سیال سیستم و یا فرایند را به یکی از طرق زیر کنترل
می کند:

 متوقف کردن و آغاز کردن جریان سیال تغییر میزان جریان سیال به وسیله تنگ کردن مجرا کنترل جهت جریان سیال78

فعال کننده

 -منظم کردن سیستم ورودی و یا فشار کلی فرایند

 کمک کردن به اجزای سیستم و یا پایپینگ در شرایطی که فشار فوق العاده باشد.شیرهای زیادی در طراحی ها و انواع مختلف موجودند که از عهده یک یا چند مورد از عملکردهای ذکر شده در بالا

برمی آیند .تعداد انبوهی از شیرها به گونه ای قابل اطمینان قادر به انجام محدودهٔ گسترده ای از عملکردها و کاربردهای

)
(The
s
basic
e
components
vla
 ۱-۳-۱-۵بخشهای اساسی شیر of V
جدا از نوع شیرها ،تمام شیرها بخشهای اساسی زیر را دارا هستند:

بدنه ( ، )ydOBسرپوشی ( ،)tennOBتریم (مجموعه قطعات داخلی =  ،)mirTفعال کننده ( )rotautcAو پکینگ
( .)gnikcaPبخشهای اصلی یک شیر در تصویر  ۱۲-۵دیده می شود.
تعریف بدنه  :محدودهٔ فشار شیر است که راه عبوری برای جریان سیال و لبههایی برای انصال لولهها ندارک میبیند و

در عین حال از مجموعه قطعات داخی شیر (نریم) حفاظت می کند .بدنهٔ شیر گاهی پوسته نیز نامیده می شود در مونتاژ
شیر ،اصلی ترین بخش بدنه است به این دلیل که چهار چوبی است که همه چیز را در کنار هم نگه می دارد .بدنه اولین

محدوده فشار شیر است که در برابر فشار سیالی که از طریق لوله های متصل به آن وارد می شود مقاومت می کند .بدنهٔ
شیرها به واسطه ریخته گری و فورج کاری ( منظور فرایندهای مرتبط با خمیرسازی و مقاوم سازی فلزات است )gnigrOF
به اشکال متفاوتی ساخته می شوند .هر چند به لحاظ تئوریک شکل کروی و استوانه ای بهینه ترین شکلی برای مقاومت

در برابر فشار سیال به هنگام باز بودن شیر است اما ملاحظات دیگری نظیر راحتی ساخت ،مونتاژ و پایین بودن قیمت
نیز مطرح است بنا بر همین ملاحظات شکلی اصلی بدنه شیرها عمد تا کروی نیست.

 ۲-۳-۱-۵سرپوشی شیر ()tennOB
تعریف :قسمتی از شیر است که شامل جعبه یکینگ و سیلی میله ( )iiretSاست و میتواند میله را هدایت کند .انواع
اساسی سرپوش ها ممکن است به وسیله پیچ و مهره ،رزوه وجوش به بدنه متصل شوند و نیز ممکن است که با بدنه

عملکرد بعضی از سرپوشها صرفا پوشاندن شیر

است

دار حالی

که

برخی دیگر نقشی نگهداری

قطعات

داخلی شیر

9

تجهیزاتی نظیر دیسک شیر ،فعال کننده و میله را دارند .هر چند که وجود سرپوش ها برای بیشتر شیرها ضروری است

اما کمی نگران کننده نیز هستند .سرپوش ها می توانند تولید شیرها را بغرنج کنند ،اندازهٔ شیر را افزایش دهند و سهم
عمده ای در افزایش قیمت شیر داشته باشند.

)
(Valve
 ۳-۳-۱-۵چیدمان داخلی شیر mirT
چیدمان داخلی شیر معمولا شامل دیسک ،نشیمن ( )taeSو میله ( )metSاست .به واسطهٔ چیدمان شیر است که می -
توان جریان و حرکات اساسی را کنترل کرد .در چیدمان هایی که حرکت دورانی دارند قسمت لغزندهٔ دیسک برای ایجاد

تغییر ،در هنگام عبور جریان از روی نشیمن کنار میرود .در چیدمان هایی که حرکت خطی دارند دیسک در جهت
عمودی از روی نشیمن برداشته می شود و یک دهانه مدور ظاهر می گردد.
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)
(DiSc
ta
 ۴-۳-۱-۵دیسک و نشیمن &eS

دیسک یک قطعه دایره ای شکل است که برای تعیین میزان جریان از آن استفاده می شود و حرکت آن یا به صورت
خطی و یا به صورت دورانی است .دیسک می تواند جریان سیال را مجاز سازد و یا مانع گردد .هنگامی که شیر بسته
شود فشار کلی سیستم به دیسک منتقل می گردد .معمولادیسکها فورج کاری می شوند در بعضی موارد حتی سخت کاری

نیز بر روی آنها اعمال میشود .قسمت پایانی نشستنگاه دیسک می بایست دقیق ساخته شود تا بتواند هنگام بسته
شدن شیر به طور کاملا دقیق مجرا را ببندد .بعضی شیرها ،نیز بر اساس نحوه طراحی دیسک شان نامیده می -
شوند .نشیمن یا حلقههای سیلی ،سطحی را برای نشستن دیسک تدارک می بینند .در ساخت بعضی شیرها ،حلقههای

آب بندی فورج کاری می شوند و یا به بدنه جوش داده می شوند .همچنین برای تقویت و بالابردن مقاومت پیچشی حلقه
های سیل ،سطح آنها را سخت کاری می کنند و سپس سطح تماس گیرندهٔ آنها با دیسک را ماشین کاری می کنند.
همچون دیسکها در اینجا نیز ساخت با کیفیت منطقه نشست و تماس گیرنده با دیسک ،به منظور آب بندی دقیق در
موقع بسته بودن شیر ضرورت دارد.

 ۵-۳-۱-۵میله ()metS

میله وسیله ای است که راه انداز و دیسک را به یکدیگر متصل می کند و وظیفه تعیین مکان دیسک را به عهده دارد.
میلهها عموما فورج کاری می شوند و بوسیلهٔ رزوه و یا جوش به دیسک متصل می گردند .در شیرهایی که برای جلوگیری
از نشتی برای میله ،پکینگ و یا سیل در نظر گرفته می شود ساخت دقیق انتهای میله منتهی به سیل ضروری است.
) و میلههایی که بالا نمی روند )gniSirnON
(RiSing
میلهٔ شیرها به دو دسته تقسیم می شوند میلههای بالارونده SmetS

 (StemSکه به ترتیب در اشکال  ۱۳-۵دیده می شوند.
 ۶-۳-۱-۵فعال کننده شیر ()rotautcA
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تعریف :وسیلهای است دارای نیروی الکتریکی ،بادی و یا هیدرولیکی که برای قرار دادن بخش راهبند شیر در حالت باز،
بسته و یا بین باز و بسته نیرویی تدراک می بیند.فعال کننده ممکن است یک شیر دستی ،اهرم دستی ،موتور ،توربین

محرک ،محرک بادی و یا پمپ هیدرولیک باشد در برخی مدلها فعال کننده بوسیله سرپوش شیر نگه داشته می شود و
در سایر مدلها بوسیله یک یوغ ( )eKOYکه به سرپوشی متصل است نگه داشته می شود .به استثنای شیرهایی که به
صورت هیدرولیکی کنترل می شوند ،فعال کنندهها خارج از محدودهٔ فشار شیر قرار دارند.

)(Valve
 ۷-۳-۱-۵پکینگی شیر gnikcap
تعریف :سیستم آب بندی است و از موادی که قابلیت تغییر شکل دارند و در جعبه پکینگ جا دارند تشکیل گردیده
است .کاربرد آن تدارک و یا نگه داشتن آب بند به شیوه ای موثر است .بیشتر شیرها از پکینگ به منظور جلوگیری از

دیگر(نظیر تفلون) هستند که بین بخشهای داخلی شیر و بیرون شیر  -جایی که میله از بدنه به بیرون می آید  -یک آب
بند تشکیل می دهند .پکینگ شیر می بایست به اندازه کافی فشرده باشد تا از نشت و هدررفت سیال و آسیب به میلهٔ
شیر جلوگیری کند .اگر پکینگ شیر خیلی شل و آزاد باشد شیر نشتی خواهد داد که از نظر امنیتی خطرناک است و

اگر پکینگ خیلی تنگ و چفت باشد حرکت شیر را کند و ضعیف خواهد کرد و احتمالاً به میله نیز آسیب خواهد زد.
)
(Introduction
sev
types
lof
 ۲-۵معرفی انواع شیرها aV

شیرها به دلیل تنوع سیستم ها ،سیال ها و محیطهایی که باید در آنها کار کنند انواع فراوان و گستردهای دارند .برخی
) ،شیر
(Ball
 ،(Gateشیر توپی evlaV
 ،(Globeشیر دروازه ای )evlaV
انواع رایج تر عبارتند از :شیر کروی )evlaV
 ،(Diaphragmشیر
 ،(Butterflyشیر دیافراگمی )evlaV
) ،شیر پروانه ای )evlaV
(Plug
مخروطی evlaV
 .(Safetyهر کدام از این شیرها
) و شیر امنیتی )evlaV
(Pinch
)  ،شیر گیره ای evlaV
(Check
اطمینان evlaV
برای نیاز خاصی طراحی شده اند؛ بعضی قادر به تنگ کردن مجرا هستند ،برخی فقط می توانند جلوی جریان را سد

کنند ،برخی در سیستم هایی که میزان فرسایش در آنها بالاست (به دلیل ماهیت سیال پمپ شونده) کاربرد دارند و
برخی نیز سیالاتی را که پرفشار هستند به خوبی انتقال می دهند .هر شیری مزایا و معایب مشخصی دارد ،آگاهی از
کار کرد و نحوه عملکرد شیرها برای استفادهٔ موفقیت آمیز از این تجهیزات ضروری است.
هرچند تمام شیرها قطعات اصلی یکسان و کارکرد مشابهی دارند اما از نظر شیوه کنترل جریان متفاوتند .به طور کلی
به چهار روش می توان جریان را از طریق شیر کنترل کرد:

 -۱حرکت یک دیسک یا مجرابند (مخروطی شکل  )gulPبه سمت دهانه یا به سمت بیرون از دهانه (برای مثال شیرهای
کروی و سوزنی).
 -۲حرکت کشویی یک سطح تخت ،استوانهای شکل و یا مدور در طول
دهانه (برای مثال شیرهای دروازه ای و مخروطی).

 -۳چرخاندن یک دیسک گرد یا بیضی حول محوری که از قطر دهانه عبور
کرده است (برای مثال شیرهای پروانه ای و توپی).
 -۴حرکت دادن یک جسم انعطاف پذیر به سمت گذرگاه جریان (برای مثال

شیرهای گیره ای و دیافراگمی).
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یک شیر دروازه اک

)
(Gate
 ۱-۲ -۵شیر دروازه ای evlaV
شیر دروازه ای شیری است که به صورت خطی حرکت می کند و برای شروع و خاتمه دادن به جریان سیال مورد استفاده

است .نام دروازه به علت حضور یک دیسک در مسیر جریان بر روی آن نهاده شده است (تصویر  ۱۴-۵یک شیر

دروازه ای را نشان می دهد) .زمانی که شیر تا آخر باز شود دیسک شیر به طور کامل از مسیر جریان کنار می رود و همین
خصیصه باعث می شود زمانی که شیر باز است هیچ مقاومتی در برابر جریان صورت نگیرد ،در نتیجه فشار در حالتی که

شیر باز است کمی افت می کند .زمانی که شیر به طور کامل بسته است یک رینگ آب بند ،سطح تماسی را به صورت ۳۶۰
درجه ای پوشش میدهد و در صورتی که صفحه با رینگ آب بندی خوب جفت شده باشد ،نشتی در محدوده دیسک و
در زمان بسته بودن شیر در حد بسیار کم یا حتی صفر است .باز بودن نیمه کارهٔ دیسک باعث میشود تا جریان سیال،

شیر را به ارتعاش در آورد .در صورتی که از این شیر برای محدود کردن جریان استفاده شود سرعت بالای جریان باعث
فرسایش دیسک و نشیمن و در نتیجه نشتی شیر می گردد .به همین دلیل شیرهای دروازه ای برای محدود کردن و تنظیم

جریان مناسب نیستند .شیر دروازه ای می تواند برای انواع گسترده ای از سیالات استفاده شود و آب بندی دقیقی را به
هنگام بسته بودن پدید آورد .نقاط ضعف عمدهٔ شیر دروازه ای عبارتند از:
 برای مصارفی که نیاز به تنگ کردن مجراست مناسب نیستند. در صورتی که در حالت نیمه باز قرار گیرند مستعد لرزش هستند. -بسیار بیشتر از شیرهای کروی در معرض فرسایش دیسک و نشیمن هستند.

 انجام تعمیراتی نظیر تراشکاری بر روی آن بسیار مشکل است.انواع دیسک در شیرهای دروازه ای:
شیرهای دروازه ای به همراه دیسکهای متنوعی در بازار موجودند .طبقه بندی این قبیل شیرها عمدتا با توجه به دیسک

 ،(SOlidدیسک گوهای شکل
آنها صورت می گیرد .انواع آن عبارتند از :دیسک گوه ای شکل بدون انعطاف )egdeW
 .(Parallelانواع دیسکهای گوه شکلی درشیرهایی که نشیمن
 ،(FleXibleدیسک موازی )KSiD
انعطاف پذیر )egdeW
کج و مورب دارند استفاده می شوند و دیسکهای موازی در شیرهایی که نشیمن موازی دارند استفاده می شوند .معمولا

دیسک شیرها قابل تعویضی است علاوه بر این نشیمنها نیز بایستی قابل تعویضی باشند .اگر نشیمن قابل تعویضی نباشد

می بایست شیر را برای شکل دهی دوباره نشیمن جدا کرد و یا در محل نصب شیر به تعمیر آن پرداخت .در مصارفی که
ذرات جامد و یا سیالی دارای سرعت بالا وجود دارد ممکن است باعث خوردگی دیسک شوند بنابراین قطعات باید دارای
سختی بالایی نیز باشند.

)
(Globe
 ۲-۲ - ۵شیر کروی evlaV

تعریف :شیری است که قطعهٔ بند آورندهٔ مجرای آن حرکت خطی دارد.این
شیر به دلیل حفرهٔ کروی شکل آن که در اطراف پورتهای شیر است از
دیگر شیرها متمایز است .از شیر کروی برای تنظیم ،متوقف کردن و آغاز
کردن جریان استفاده می شود .نمای بیرونی یک شیر کروی در شکل ۱۵
 ۵ ۵ایال  ۵می شود.
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یک شیر کروی  Zشکل در تصویر  ۱۶-۵دیده می شود .همانطور که در شکل دیده می شود دیسک شیر کروی می تواند

کاملا از مجرای جریان کنار برود و یا به طور کامل ماجرا را ببندد .اصلی ترین ویژگی عملکرد شیر کروی حرکت قائم
دیسک از روی نشیمن است .این ویژگی باعث تشکیل یک فضای حلقوی بین دیسک
5-16

و رینگ نشیمن می گردد که به تدریج همراه با بسته شدن شیر بسته می شود .این
خصیصه ،قابلیت تنگ کردن مجرا را به شیر کروی میدهد به همین جهت می توان از

آن برای تنظیم جریان استفاده کرد .بنابراین شیر کروی می تواند برای باز کردن،
بستن و تنظیم جریان مورد استفاده قرار گیرد .شیر کروی در مقایسه با شیر دروازه -

ای ،نشتی کمتری در قسمت نشیمن دارد؛ به این دلیل که تماسی رینگهای دیسک و
نشیمن در زوایای قائم و راست صورت می گیرد و نیروی وارده به سختی و تنگی
نشیمن را می بندد.
شیرهای کروی می توانند طوری تنظیم شوند که هم جهت و یا مخالف با جهت جریان
سیال بسته شوند .زمانی که شیر بر خلاف جهت جریان بسته می شود نیروی جنبشی

سیال در بسته شدن شیر تأخیر ایجاد می کند اما به هنگام بازشدن شیر به آن کمک
می کند .اگر شیر در جهت جریان بسته شود انرژی جنبشی سیال به بسته شدن شیر

یک شعایر کروک با بدنه Z

کمک می کند و به هنگام باز شدن شیر ممانعت ایجاد می کند .این ویژگی برای
مواردی مناسب است که استفاده از شیرهای قطع کننده سریع جریان ضروری
باشد.

شیرهای کروی معایبی نیز دارند آشکارترین نقص شیرهای کروی ساده کاهش
هد بالا به دلیل زوایای

قائمه ای است که سیال با آنها در گیر است.

مسدودسازی و قطع تداوم سیال باعث از دست رفتن هد می شود .در یک خط
پرفشار عواقب ناشی از ضربه و افت فشار سیالی در حال حرکت ،می تواند باعث

آسیب به تریم ،پکینگ میله و راه انداز شیر شود .به علاوه شیرهای کروی بزرگ
نیاز به نیروی قابل توجهی برای عملی دارند و خصوصا در کاربردهای پرفشار سر
و صدای زیادی ایجاد می کنند.
نواقصی دیگر شیرهای کروی این موارد هستند :از سایر شیرها سنگین وزن تر
شیر دروازه اکد اراک بدنه Y

هستند ،نحوه اتصال دیسک به میله ضعیف است.

طراحی بدنهٔ شیرهای کروی:
بدنهٔ شیرهای کروی در سه شکلی ساخته می شود Z :شکلی  Y -شکل و زاویه دار

ساده ترین و رایج ترین نوع بدنه برای مصارف مرتبط با آب  Zشکل است (تصویر  .)۵-۶۱در این نوع شیر یک دیافراگم
یا جداره ای شکل در یک بدنهٔ کروی داریم .چون نشیمن به صورت افقی قرار گرفته است ،میله و دیسک با یک زاویهٔ
راست نسبت به محور لوله حرکت می کنند .به دلیل اینکه فضای سرپوش شیر کاملا بزرگ در نظر گرفته شده است
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ساختار بدنهٔ  Yشکل :تصویر  ۱۷-۵یک شیر کروی  ۲شکل را نشان می دهد این نوع شیر در واقع راه حلی است برای

نشیمن و میله زاویهٔ  ۴۵درجه دارند .این زاویهٔ  ۴۵درجه وقتی که شیر به طور
کامل باز باشد جریان مستقیم تری ارائه می دهد و باعث میشود که میله،
سرپوش و پکینگ به طور مشترک یک محفظهٔ مقاوم در برابر فشار تشکیل

بدهند .شیرهای کروی  ۲شکلی از مناسب ترین شکلها برای مصارف فشار بالا
هستند .چون در ابعاد کوچک این شیر که برای جریانهای منقطع مورد

استفاده اند ،افت فشار چندان مهم نیست ،مجرای جریان ،با آن دقتی که در
ابعاد بزرگتر شاهد هستیم ساخته نمی شود.

ساختار شیر کروی زاویه دار:

شیر کروی با بدنهٔ زاویهدار در تصویر  ۱۸-۵دیده می شود این شیر شکل ساده
شدهٔ یک شیر کروی محسوب می شود.

دیافراگم این شیر می تواند یک صفحهٔ ساده باشد که انتهای آن مختوم به زوایای قائمه است .در این نوع شیر سیال
فقط به صورت قائم و راست با زاویه  ۹۰درجه قادر است جریان یابد و تخلیه شود .مزیت خاصی شیر این است که

طراحی بدنه در آن این امکان را می دهد که به عنوان شیر و زانویی مورد استفاده قرار گیرد.

سعه قواع مختلف دیسسک در شیر

انواع دیسکهای شیر کروی:

غالب شیرهای کروی یکی از سه شکل زیر را به عنوان دیسک استفاده می کنند :دیسک مخروطی شکلی ( )gulPدیسک
توپی ( )llaBو دیسک کامپوزیتی ( ()nOtiSODmOCتصویر  .)۵-۹۱دیسک توپی بر روی یک نشیمن مخروطی میزان
می شود .دیسک توپی در درجه اول در سیستمهای فشار پایین و حرارت پایین استفاده می گردد و قابلیت محدود کردن

جریان را نیز دارد اما عمدتا برای باز و بسته کردن جریان از آن استفاده می شود .دیسک کامپوزیتی از یک رینگ سخت
و غیر فلزی که بر روی دیسک سوار شده بهره می برد این رینگ باعث انسداد دقیق تر و تنگ تر می شود .دیسکهای
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کامپوزیتی در درجه اول در مصارف مرتبط با بخار و آب داغ کاربرد دارند .این نوع دیسکها در برابر خردگی و فرسایش
مقاومند و به دلیل خاصیت برگشت پذیری و ارتجاعی ،بدون اینکه به شیر آسیب برسانند به خوبی بر روی ذرات جامد
بسته می شوند .دیسک مخروطی شکلی به دلیل شکل و شمایلش بهتر از نوع توپی و کامپوزیتی جریان را محدود می -

کند .پلاگ این دیسکها در انواع و اشکال متنوعی ساخته می شوند؛ به طور کلی آنها بلند و مخروطی هستند .جهت
جریان در شیرهای کروی :در کاربردهای فشار پایین ،هر دو نوع شیر زاویهدار و کروی ساده طوری نصب می شوند که

فشار در زیر دیسک باشد؛ این نوع نصب به عملکرد آسان و حفاظت از پکینگ کمک می کند و مقدار زیادی از جریان
فرسایشی وارده بر پکینگ و سطوح دیسک را میکاهد .در مصارف حرارت بالا و مرتبط با بخار ،شیرهای کروی طوری

)(Ball
 ۳-۲-۵شیر توپی evlaV
تعریف :شیر نوپی شیری است دارای قطعهٔ راه بند که حرکت دورانی دارد و شامل

) است .این شیر از یک دیسک توپ شکلی برای توقف و یا راه اندازی
(Segmerited
یک نواب کامل و یا نیمه کامل llaB
جریان استفاده می کند .این توپ که در شکلی  ۲۰-۵دیده می شود همان نقشی دیسک در شیرهای دروازه ای را دارد.

وقتی که دستگیرهٔ شیر
برای باز کردن شیر چرخانده شود ،توپی به سمت نقطه ای می چرخد که معبر درون توپ در راستای ورودی و خروجی

بدنه شیر واقع شود و یک کانال خطی برای عبور جریان تشکیل می دهد .وقتی که دستگیره برای بستن جریان
چرخانده شود مجددا توپ می چرخد طوری که قائم بر ورودی جریان شود؛ در این حالت جریان متوقف می -

) هستند و با چرخش  ۹۰درجهای
(QuiCK-acting
گردد .بسیاری از راه اندازهای شیرهای توپی از نوع سریع العمل epyT
دستگیره ،شیر را وارد عملی می کنند .سایر راه اندازهای شیرهای توپی بواسطه چرخ

دندا ۵

عملی می کنند؛ این مکانیزم

به

این قبیل شیرها این امکان را میدهد که از یک فلکه بسیار کوچک استفاده کنند و با اعمال نیروی کمی به خوبی یک

شیر بزرگ را راه اندازی کنند.مزایا :یک شیر توپی ارزانتر از سایر شیرهاست و هزینهٔ نگهداری آن پایین است به علاوه
سریع العمل هستند و با ربع دور باز و بسته می شوند .جمع و جور هستند ،نیازی به روان کردن ندارند و واز نظر

مجرابندی نیز غیر قابل نفوذ هستند .معایب :قدرت محدود کنندگی در شیرهای توپی و قدیمی پایین است و زمانی که

برای محدود کردن جریان از آنها استفاده شود چون نشیمن به طور موقت بی حفاظ می ماند در نتیجه ضربات ناشی از
جریان دارای سرعت بالا ،سریعا فرسایش می یابند.

مواد ساخت توپها :توپها معمولا فلزی هستند و بدنه آنها نیز فلزی است به همراه نشیمنی که از مواد لاستیکسان
( )remOtSalEساخته می شود .البته توپهای پلاستیکی نیز به ندرت استفاده می شود .نشیمن ارتجاعی شیرهای توپی
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از مواد لاستیک سان متنوعی تهیه میشود .رایج ترین مواد تفلون ،نایلون ،لاستیک مصنوعی ( ،)N-anuBنئوپرین
( )enerpOeNو یا ترکیبی از این مواد است .این نوع شیرها به دلیل استفاده از مواد لاستیک سان ،قابل استفاده در

موارد حرارت بالا نیستند .در انتخاب نشیمن می بایست دقت شود تا مطمئن شویم که جنسی نشیمن شیر با موادی که
توسط شیر جابجا می شود سازگار باشد .بعضی شیرهای توپی مجهز به متوقف کنندههایی هستند که مانع چرخشی بیش
از  ۹۰درجه در شیر می شوند .برخی دیگر هیچ متوقف کننده ای ندارند و می توانند  ۳۶۰درجه بچرخند .به طور کلی

باز است و زمانی که دستگیره  ۹۰درجه از محور شیر فاصله گرفته باشد ،شیر بسته است.

)
(Plug
 ۴-۲-۵شیر مخروطی evlaV
تعریف :شیر مخروطی شیری است دارای حرکت دورانی که مجرابند آن ممکن است استوانهای شکل و یا مخروطی
باشد.

نام این شیر از شکل دیسک آن که شکل چوب پنبهای دارد
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گرفته شده است که در تصویر  ۲۱-۵دیده می شود.

از این شیر برای توقف و آغاز به کار جریان استفاده می شود.
بدنهٔ این شیرها برای سهولت حرکت و جاگیری دیسک در انها
ماشین کاری می شود .دیسک این شیرها تو پر است و شکافی
در درون این دیسک و در راستای محور طولی شیر تعبیه

م

ه

به

تاسیس

•

نمایک برشی از شیر مخروطی شکل

با مجرای ورودی و حروجی در یک خط قرار می گیرد و وقتی

که دیسک ۹۰ ،درجه نسبت به وضعیت باز بچرخد بخش تو پر دیسک ،ورودی و خروجی شیر را مسدود می کند و در
نتیجه جریان سیال متوقف می گردد .مهمترین ویژگی شیر مخروطی ،تطابق و سازگاری آن با ساختارهای چند مجرایی
است .نصب این شیرها عملیات پایپینگ را راحت می کند و علاوه بر این شیرهای مخروطی نسبت به شیرهای دروازه ای

عملکرد مناسب تری دارند .شیرهای مخروطی معمولا در مصارفی که نیاز به توقف و آغاز جریان است استفاده می شوند و
نه در مواردی که نیاز به محدود کردن جریان باشد خصوصا از این شیرها زمانی استفاده می شود که نیاز به عملکرد
یکنواخت باشد .به این دلیل از این شیرها برای مصارفی که نیاز به محدود کردن جریان داریم استفاده نمی شود چون

همانند شیر دروازه ای در اینجا نیز درصد بالای تغییر جریان نزدیکی قسمتی باز و بسته کن شیر و در سرعت بالا اتفاق
می افتد .اما ممکن است گاهی از این شیرها به همراه پورتهای لوزی شکلی برای محدود کردن جریان استفاده شود.
شیرهای چند دریچه ای در خطوط انتقال و مصارف مرتبط با تغییر جهت و انحراف جریان مفیدند .یک شیر چند دریچه -
ای ممکن است به جای سه و یا چهار شیر دروازه ای یا انواع دیگر شیرهای قطع کن استفاده شود .یک عیب استفاده از

چندین شیر این است که تعداد زیاد شیرها هرگز نمی تواند جریان را به طور کامل مسدود کند.
)
(Diaphragm
 ۵-۲-۵شیر دیافراگمی evlaV
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شیر دیافراگمی در حالت بسته ،محدود کننده و باز

شیر دیافراگمی ،شیری است با حرکت خطی که برای باز کردن ،بستن و تنظیم جریان سیال از آن استفاده می شود .نام
این شیر از صفحهٔ قابل انعطاف آن گرفته شده است که با یک نشیمن که در بدنهٔ شیر قرار دارد جفت می شود و تشکیل
یک سیل آب بند را می دهد .شیر دیافراگمی به همراه سه کارکرد آن در تصویر  ۲۲-۵نشان داده شده است.
از نظر کارکرد در واقع شیرهای دیافراگمی نوعی شیر گیره ای(در ادامه به شیر گیرهای خواهیم پرداخت) محسوب می -
شوند .در این شیریک دیافراگم قابل انعطاف و برگشت پذیر بوسیلهٔ میله به یک فنر متصل شده است .فنر که کار آن

وارد آوردن فشار به دیافراگم است بوسیله میله شیر بالا و پایین می رود .بنابراین زمانی که میلهٔ فشار آورنده بالا باشد
دیافراگم نیز به بالا حرکت می کند و زمانی که میله پایین بیاید دیافراگم نیز در جهت بدنهٔ شیر فشار وارد می آورد .در
بعضی مدلها بدنه

دارای بند بر آمده ای در درون بدنه شیر است و دیافراگم به آن بند فشرده می شود این نوع از شیر ،که شیر دیافراگمی
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شیر دیافراگمی با بدنه بنددار
یه قمراه اجتزاع انوسعه حالت کارکان

دارای بند در بدنه ( )ydOB-rieWنامیده می شود در تصویر  ۲۳-۵نشان داده شده است.
می توان از شیرهای دیافراگمی در مصارفی که نیاز به محدود کردن جریان دارند استفاده کرد .نوع بنددار در محدود

کردن جریان بهتر عمل می کند و در عوضی توان محدود کنندگی آن پایین است.شیر دیافراگمی از نوع بنددار برای
کنترل جریان های کوچک مناسب است.

شیرهای دیافراگمی برای انتقال سیالات خورنده  ،سیالات داری فیبر ،سیالات رادیو اکتیوی و یا سیالاتی که باید از

هر نوع آلودگی حفظ شوند استفاده می شوند .مکانیزم شیر دیافراگمی به گونه ای است که سیالات گرانرو نمی توانند به
درون سرپوش آن نفوذ کرده و در عملکرد آن مداخله کنند .بسیاری از سیالاتی که قطعات شیرهای دیگر را مسدود و یا
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فرسوده می کنند از درون شیرهای دیافراگمی بدون ایجاد مشکل عبور می کنند .در این شیرها نیازی به پکینگ آب بند
نیست و احتمال نشتی سیال از طریق میله نیز غیر ممکن است .شیرهای دیافراگمی در انواع متنوعی در بازار موجود
است .عمر دیافراگم به ماهیت ،حرارت و فشار موادی بستگی دارد که توسط شیر انتقال داده می شود .بعضی دیافراگم ها
که از جنس لاستیک سان هستند ممکن است برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی در حرارت بالا بی نظیر باشند .اما باید
به این نکته نیز توجه داشت که خاصیت مکانیکی تمام موادی که از جنس لاستیک سانها هستند این است که در

حرارت بالا کوچک می شوند و احتمالا در فشار بالا نیز دیافراگم تغییر شکل و ساختار می دهد .تمام مواد لاستیک سان
در دمای زیر  ۱۵۰درجه فارنهایت به خوبی عمل می کنند ،برخی در حرارت بالا نیز خوب عمل می کنند .به عنوان مثال

 VitOnبه دلیل مقاومت شیمیایی بالا و ایستایی در حرارت بسیار مورد توجه است .غلظت سیال نیز یکی از مواردی

است که باید به آن توجه کرد .بسیاری از دیافراگم ها در برابر مواد خورنده و فرساینده مقاومت رضایت بخشی از خود
بروز میدهند که البته این مقاومت ،به حرارت و غلظت سیال نیز بستگی دارد.
)(Pinch
 ۷-۵-۴-۵شیرهای گیره ای sevlaV
تعریف  :شیرگیرهای شیری است که از یک قطعهٔ لولهای شکلی از جنسی
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لاستیک نشکیل شده است کنترل و بستن جریان در این شیر از طریقی

فشردن و له کردن این قطعهٔ انعطاف پذیر صورت می گیرد .شیر نسبتا ارزان
گیرهای در تصویر  ۲۴-۵نشان داده شده است .این شیر ساده ترین طراحی
را در بین شیرها دارد .شیر گیره ای برای متوقف کردن ،به راه انداختن و

محدود کردن جریان مناسب هستند .میزان محدود کنندگی آنها بین  ۱۰تا
 ۹۵درصد از حجم جریان است .شیر گیره ای برای حمل سیالاتی که حاوی
مقدار زیادی جامدند و همچنین برای سیستم هایی که جامدات را به

صورت نیوماتیک ( )citamuenPهدایت می کنند بسیار مناسب است .و
مکانیزم شیرهای گیره ای طوری است که کاملا از سیال جدا هستند

بنابراین برای مصارفی که آلودگی سیال ،ناشی از خوردگی فلزات است و
مشکل به شمار می آید مناسب می باشند .شیر گیرهای شامل یک لوله از
جنسی لاستیک و یا سایر مواد مصنوعی و یک مکانیزم گیره ای است .تمام
بخشهای عملگر این شیر به طور کامل از شیر مجزا هستند اما با این حال

لوله لاستیکی بدنه شیر نامیده می شود .بدنه شیرهای گیره ای از
لاستیکهای طبیعی و مصنوعی و پلاستیک هایی تولید می شود که خاصیت

مقاومت در برابر خراشی و ساییدگی را دارند.
شیرهای گیره ای بدنه مستحکمی دارند .حد نهایی درجه حرارتی که قادر
به تحمل آن هستند  ۲۵۰درجه فارنهایت است .در دمای  ۲۵۰درجه

فارنهایت ،میزان فشاری که می توانند تحمل کنند بسته به قطر شیر متفاوت است .مثلا شیرهایی با قطر  ۱اینچ DSig
 ۱۰۰و شیرهایی با قطر  ۱۲اینچ  ۱۵۰ DSigرا تحمل می کنند .البته شیرهای گیرهای خاصی نیز موجود است که محدودهٔ
حرارتی آنها بین  -۰۰۱تا  ۵۵۰درجه فارنهایت است و در فشار  ۳۰۰ pSigنیز می توانند کار کنند.
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)
(Butterfly
 ۷-۲-۵شیر پروانه ای evlaV

تعریف :شیر پروانهای شیری است با بدنهٔ مدور که مجرایند آن یک دیسکو دارای حرکت دورانی است و این دیسک
بوسیلهٔ شفانش به صورت محوری حفظ میشود .یک شیر پروانه ای در تصویر  ۲۵-۵دیده می شود .شیر پروانه ای یک

شیر با حرکت دورانی است که برای قطع ،شروع جریان و یا محدود کردن جریان از آن استفاده می شود .شیرهای
پروانه ای به دلیل اینکه دستگیرهٔ آنها با یک چرخش  ۹۰درجه ای ،شیر را از حالت کاملا بسته به حالت باز منتقل می -
کنند شیرهای سریع العمل و راحتی هستند .شیرهای پروانه ای بزرگ به وسیله فلکههایی حرکت می کنند و فلکه ها به
میله ای که در درون تعدادی چرخ دنده است متصل هستند .شیرهای پروانه ای نسبت به شیرهای دروازه ای ،کروی،

مخروطی ،توپی و خصوصا در مصارفی که از شیرهای بزرگ استفاده می شود مزایای فراوانی دارند .مهمترین مزایای آنها
وزن کمتر ،قیمت پایین تر و فضای کمتری است که اشغال می کنند .به دلیل اینکه از قطعات متحرک کمتری تشکیل

شده اند هزینهٔ تعمیر و نگهداری آنها پایین است.شیرهای پروانه ای برای انتقال جریانهای حجیم گاز و مایع در فشار
پایین بسیار مناسبند علاوه بر این برای انتقال مایعات دوغابی ( )yTTulSو همچنین مایعات حاوی مقدار زیادی ذرات

جامد معلق مناسب هستند .بخش کنترل جریان این شیرها یک دیسک است که قطر آن با قطر داخلی لوله متصل به آن
تقریبا برابر است .وقتی که دیسک ،موازی با مجرای لوله باشد ،شیر به طور کامل باز است و هنگامی که دیسک در برابر
مجرا زاویه قائمه بسازد ،شیر بسته است .طبیعی است در وضعیتی که حد وسط دو حالت باز و بسته است می تواند

)
(Needle
 ۵-۲ - ۸شیر سوزنی evlaV

دقیق جریان سیال استفاده می شوند .وجه تمایز شیر سوزنی عبارت از یک
سوزن مخروطی و دراز نقطه ای در انتهای میله شیراست .این سوزن به عنوان یک
دیسک عمل می کند .بخش دراز این سوزن از دهانه ای که در نشیمن شیر قرار

دارد ،پیش از اینکه سوزن به طور کامل در نشیمن جا بگیرد،

می گذرد .این

ساختار باعث افزایش و کاهش تدریجی و بسیار دقیق میزان باز و بسته بودن شیر
می شود .شیرهای سوزنی غالبا از انواع دیگر شیرهای پیچیده تر می باشد .برای

مثال از آنها در بعضی شیرهای کاهنده استفاده می شود.
مدار فرمان بیشتر پمپهایی که فشار آنها ثابت است ،برای کاهش نوساناتی که در

فشار تخلیه پمپ تأثیر گذارند ،از شیرهای سوزنی استفاده می کنند .همچنین
شیرهای سوزنی در برخی سیستمهای کنترل احتراقی اتوماتیک که نیازمند
تنظیم دقیق جریان هستند ،استفاده می شوند .از شیرهای سوزنی به عنوان شیرهای اندازه گیری نیز استفاده می گردد.
شیرهای اندازه گیری در کنترل فوق العاده دقیق جریان کاربرد دارند .دیسک یا دریچه نازک این شیرها به آنها اجازهٔ

کنترل خطی جریان را میدهد .در بعضی مدلها بدنهٔ این شیرها به صورت حدیده ای شکل است و در آنها تعداد دورهای
فلکه ،مستقیما به میزان جریان وابسته است .عموما یک شیر اندازه گیری میله ای دارد که در هر اینچ آن  ۴۰رزوه
استفاده شده است .نشیمن شیرهای سوزنی به منظور راحتی در تعمیر و نگهداری معمولا قابل تعویضی است.
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)
(Check
 -۹-۲ ۵شیرهای اطمینان sevlaV

شیرهای اطمینان برای جلوگیری از بازگشت و معکوس شدن جریان ،در سیستم پایپینگ استفاده می شوند .این شیرها
بوسیله ورود سیال به خطوط لوله فعال می شوند؛ فشار سیالی که در درون سیستم است شیر را باز می کند و در برابر هر

نوع جریان معکوس ،شیر را خواهد بست .بستن شیر بوسیلهٔ وزن مکانیزم اطمینان ،فشار برگشتی ،یک فنر و یا ترکیبی
از شیوههای بالا صورت می گیرد .انواع شیرهای اطمینان عبارتند از :تاب خورنده ( ،)gniWSدیسک شیب دار یا الا
 ،)Tiltingپیستونی ،پروانه ای و متوقف کننده.
کلنگی (ksiD

)
(SWing
ev
Check
 -۱-۹-۲ ۵شیر اطمینان تاب خورنده laV
یک شیر اطمینان تاب خورنده در تصویر  ۲۷-۵دیده می شود .این شیر به جریان به طور کامل اجازه ورود می دهد و با

کاهش فشار به طور خودکار بسته می شود .این شیرها زمانی که جریان صفر شود کاملا بسته می شوند و از بازگشت و
معکوس شدن جریان جلوگیری می کنند .نوسان و کاهش فشار در این شیرها بسیار کم است.
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سربلایشی

-

ورودکیجتریان

شیر اطمینان تاب خورنده

این نوع شیرهای اطمینان معمولا برای استفاده در سیستمهایی که از شیرهای دروازه ای بهره می برند توصیه میشود به

این دلیل که افت فشار در این شیرها کم است .شیرهای اطمینان تاب خورنده در دو شکل موجودند :یک دسته ،بدنه Y

شکل دارند و دستهٔ دیگر بدنهٔ صاف دارند  .در هر دو نوع از این شیرها دیسک و مفصلی به واسطه پین مفصلی در بدنه
معلق می شوند .نشیمن این شیرها فلزی است .مدلهایی که دیسک کامپوزیتی دارند معمولا برای مصارفی که ذرات

آلاینده یا دیگر ذرات در سیال موجود است و سر وصدای بیش از حدی که این ذرات تولید می کنند استفاده می -
شوند .شیرهایی اطمینان تاب خورنده ای که بدنه صاف دارند ،از دیسکی تشکیل می شوند که از بالا به بدنه از طریق
مفصل و لولا متصل است .دیسک این شیرها زمانی که بر روی نشیمن باشد با بدنه ،یک مجرابند یکپارچه را تشکیل

می دهد .این قبیل شیرهای اطمینان دارای رینگهای نشیمن قابل تعویضی هستند .نشیمن این شیرها برای اینکه شیر در

نحوه عملکرد شیر اطمینان از نوع الاکلنگی

فشار پایین به راحتی باز شود و در هنگام بسته شدن شیر تحت فشار بالا شوک کمتری وارد آورد ،با زاویه ناچیزی
نسبت به دیسک ساخته می شوند( .تصویر  )۵-۸۲این نوع شیر را در حالت کار نشان می دهد.

شیرهای اطمینان تاب خورنده برای خطوطی که سرعت جریان آنها پایین است توصیه میشوند .نباید از این شیرها در
خطوطی که جریان نوسانی دارند استفاده کرد به این دلیل که رفت و برگشت دیسک و ضربات مداوم حاصل از آن باعث
خرابی نشیمن خواهد شد.

)
(OScillating
 ۲-۹-۲-۵شیر اطمینان الاکلنگی evlavkcehc
شیر اطمینان الاکلنگی بسیار به شیرهای اطمینان تاب خورنده شباهت دارد (تصویر  .)۵-۹۲این نوع شیرها را می توان

در خطوط افقی و یا حتی عمودی که جهت جریان در آنها رو به بالا است نصب کرد .بعضی انواع این شیرها به راحتی با

5-29

نحوه عملکرد شیر اطمینان از نوع الاکلنگی

فلنجها تطبیق پیدا می کنند و به راحتی نصب می گردند خصوصا در مواردی که قطر شیر بالا است .در این شیرها دیسک
برای باز کردن شیر از روی نشیمن کنار می رود .طراحی ایرودینامیک دیسک باعث می شود که دیسک در جریان شناور

بماند .نگهدارنده های دیسک که در بدنه جا گرفته اند دیسک را برای بهتر شدن روند جریان نگه میدارند .حفرهٔ بزرگ
بدنهٔ این شیر محدودیت جریان را کاهش می دهد؛ همین که جریان کاهش می یابد دیسک شروع به بسته شدن می کند

و مجرا را پیش از اینکه جریان برگشت کند می بندد فشار برگشتی وارده به شیر آن را از سیل نرم به سمت سیل فلزی
حرکت می دهد تا شیر بدون ضربهٔ شدید و ناگهانی بسته شود .چنانچه فشار برگشتی وارده کافی نباشد می توان شیر را
به یک وزنه و اهرم خارجی متصل کرد.

)
(Rising
ev
check
 ۳-۹-۲-۵شیر اطمینان بالا رونده laV

O1

شیر اطمینان بالا رونده عمدتاً در سیستم پایپینگی کاربرد دارد که در آن از شیرهای کروی به عنوان شیرهای کنترل
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یک شیر اطمطتان بالا رونده در جهت افقی به همراه اجزای داخلی آن

جریان استفاده شده باشد .چیدمان نشیمن این شیرها شبیه شیرهای کروی است .شیرهای اطمینان بالا رونده برای

نصب در خطوط افقی و یا آن دسته از خطوط عمودی که جهت جریان در آنها رو به بالاست مناسبند .استفاده از آنها در
خطوط بخار آب ،هوا ،گاز و بخارهایی که سرعت بالایی دارند توصیه میشود(تصویر  )۵-۰۳یک شیر اطمینان بالا رونده
را نشان می دهد.
جریان برای بالا بردن این شیرها می بایست از زیر نشیمن شیر وارد شیر شود همین که جریان وارد شیر شد دیسک یا

توپ به وسیله فشار جریان رو به بالا از روی نشیمن حرکت می کند و به درون بخش هدایتگر می رود .هنگامی که جریان
متوقف شود و یا جهت آن معکوس گردد دیسک و یا توپ (بسته به مورد استفاده) به وسیله جریان برگشتی و گرانش
به سوی نشیمن رانده می شود .نشیمن شیرهای اطمینان بالا رونده ای که بدنهٔ فلزی دارند یا با بدنه یکپاچه است و یا از
رینگهای قابل تعویضی تشکیل شده است .در این شیرها ساختار دیسک مشابه ساختار دیسک در شیرهای کروی است

و به مانند آنها یا فلزی است و یا کامپوزیتی.

)
(Piston
ev
Check
 ۴-۹-۲-۵شیر اطمینان پیستونی laV
شیر پیستونی

که

دار تصویر  ۳۱-۵مشاهده می شود

اساسا

یک نوع شیر اطمینان بالا رونده

محسوب

می شود .این شیرها

یک ضربه گیر دارند که از پیستون و سیلندر تشکیل شده است و مزیت آن ،کاستن از ضربه و ارتعاش در طول فرایند
است .به این دلیل که این شیرها از نظر ساختاری بسیار به شیرهای اطمینان بالا رو شباهت دارند ،نحوهٔ جریان یافتن

شیر اطمینان بیستونی و ساختار اصلی

سیال در درون آنها نیز شبیه به شیرهای اطمینان بالا رو است.
O2

نصب آنها نیز باید مانند شیرهای اطمینان بالارو به ترتیبی باشد که جریان از زیر نشیمن وارد شود .ساختار دیسک و
نشیمن در این شیر مشابه شیرهای اطمینان بالارو است .شیرهای اطمینان پیستونی بیشتر در سیستم پایپینگ در کنار
شیرهای مخروطی کاربرد دارند .به این دلیل که تعداد دفعات تغییر جهت جریان در سیستم هایی که از شیرهای

مخروطی استفاده می کنند بالا است .از نظر نوع سیال این نوع شیر در سیستم هایی که مرتبط با هوا ،بخار آب و آب
است استفاده می شود.

)
(Butterfly
evCheck
 -۵-۹-۲ ۵شیر اطمینان پروانه ای laV
چیدمان نشیمن در شیرهای اطمینان پروانه ای مشابه چیدمان نشیمن در
شیرهای پروانه ای است و نحوهٔ عبور جریان از درون این شیرها نیز شبیه

سعیل انعطاقیقیر
صقحعشعیر

شیرهای پروانه ای است در نتیجه شیرهای اطمینان پروانه ای در سیستم هایی

نگهدارنده مفصل

که در آنها از شیرهای پروانه ای استفاده می شود بسیار کاربرد دارند .مهمترین
نکته در طراحی این شیر این است که بخش نشت بند انعطاف پذیر آن در زاویهٔ
 ۴۵درجه ای نسبت به بدنهٔ داخلی شیر قرار گرفته است و دیسک مسافت

۶
کوتاهی را برای انتقال از وضعیت کاملا باز به وضعیت کاملا بسته میبایست طی

کند و در نتیجه از برخی ضربات شدید که در انواع دیگر شیرهای اطمینان دیده

سعاختار داختلویی شعایر اطمیتانیروانع اک

می شود جلوگیری می کند (تصویر .)۵-۲۳این شیرها به دلیل عملکرد تقریبا بی

صدا و دقیق در سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع کاربرد دارند .سادگی طراحی آنها باعث شده است که در قطرهای
بزرگ تا حد  ۷۲اینچ ( )۰۸/۱نیز ساخته شوند قطعات انعطاف پذیر نشت بندی این شیرها برای اهداف خاصی از

مواد مختلفی نظیر بیونا ( ،)N-anuBنئوپرین ( ،)enerpOeNسیلیکون ،تفلون و ...ساخته می شوند .شیرهای اطمینان
پروانه ای را می توان به صورت افقی و یا عمودی نصب کرد و در وضعیت عمودی مهم نیست که جریان رو به بالا و یا رو

به پایین باشد .فقط می بایست دقت کرد که شیر به گونه ای نصب شود که ورودی جریان از سمت لولا دار شیر آغاز شود
زیرا که در غیر این صورت کلی جریان متوقف خواهد شد.
 ۶-۹-۲ -۵شیر اطمینان توقف کننده
)(Stop Check Valve
شیر اطمینان توقف کننده ترکیبی از شیر اطمینان بالارونده به علاوهٔ یک شیر
کروی است (تصویر  .)۵-۳۳این شیر میله ای دارد که اگر بسته باشد از بیرون

آمدن دیسک از نشیمن جلوگیری می کند و یک نشت بندی دقیق را فراهم
می کند (دقیقا شبیه به شیرهای کروی) و زمانی که میله در وضعیت باز قرار
داشته باشد این شیر به عنوان یک شیر اطمینان بالارونده عملی خواهد کرد.

میلهٔ این شیرها به دیسک متصل نیست و کار آن بستن دقیق شیر با
محدود کردن حرکات دیسک شیر در جهت بالا است (جهتی که شیر باز می -
شود).
 ۱۰-۲-۵شیر فشار شکن و امنیتی
)(Relief and Safety Valve

O3

شیرهای فشار شکن و امنیتی از طریق کاهش فشار بیش از حد و تصادفی سیستم ،از وارد

آمدن خسارت به تجهیزات جلویری می کنند .مهمترین تفاوت میان شیر فشار شکن و
شیر امنیتی در میزان باز ماندن آنها هنگامی است که فشار از حد تنظیم شده تجاوز
کند .شیر فشار شکن که در تصویر  ۵ -۴۳نشان داده شده است همزمان با بالا رفتن

فشار ورودی از حد تنظیم شده ( ،)tniODteSباز می شود و یک شیر فشار شکن تنها
زمانی که ضروری باشد برای تسکین و کاهش فشار باز می گردد.
شیر امنیتی به سرعت و همراه با ضربه به محض اینکه فشار به حد تنظیم شده برسد باز

می گردد .یک شیر امنیتی تا زمانی که فشار به زیر نقطهٔ ریست ( )teSeTبرسد باز می ماند
 )(Setتنظیم
باید دانست که همیشه نقطهٔ ریست بر روی فشار پایین تر از نقطهٔ tniOD
می گردد تا امنیت سیستم دو چندان شود .اختلاف بین دو نقطهٔ ریست و سیت پوینت،

نقطهٔ فوران ()nwodwolBنامیده می شود .شیرهای فشار شکن عمدتا در مصارف مرتبط
) کاربرد دارند و شیرهای امنیتی
(InCOmpreSSible
با سیالات تراکم ناپذیر Sdiulf
) نظیر بخار
(COmpreSSible
عمدتا در مصارف مرتبط با سیالات تراکم پذیر Sdiulf

آب یا گازهای دیگر کاربرد دارند .شیرهای امنیتی را می توان از روی ظاهر آنها
شناسایی کرد این شیرها یک اهرم خارجی در بالای بدنه شیر دارند که برای اطمینان

عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد .در تصویر  ۳۵-۵یک شیر امنیتی نشان داده شده

است .در این قبیل شیرها فشار سیستم نیرویی را تدارک می بیند و آن نیرو اقدام به
بیرون راندن دیسکی شیر امنیتی از نشیمن می کند و در برابر فشار فنر که بر روی میله
سوار است دیسک را به نشیمن می چسباند .با غلبهٔ فشار سیستم بر فشار وارده از
سمت فنر ،شیر امنیتی باز می شود و در ادامه با کاهش یافتن فشار سیستم و غلبه

مجدد فشار فنر بر فشار سیستم شیر بسته می شود .میزان فشردگی فنر و در نتیجه
فشار شیر به وسیله چرخاندن مهره هایی که در بالای یوغ شیر هستند قابل کاهش و
افزایش است.

)(Valve
 ۳-۵فعال کنندههای شیر SrotautcA
برای تعیین وضعیت شیر ،به یک فعال کننده نیاز داریم .فعال کنندهها محدوده گستردهای را که شامل فلکه های دستی
ساده و انواع فلکه های پیچیده تر نظیر هیدرولیکی و مکانیکی است در بر می گیرد .البته معمولا اصطلاح فعال کننده

شامل فلکه های دستی نمی شود.مطابق تعریف انجمن استاندارهای ملی آمریکایی :فعال کننده ( )rotautcAوسیلهای
است دارای نیروی انیوما نیکی ،الکتریکی و با هیدرولیکی که نیرو و حرکت را برای قرار دادن قطعهٔ مجرایند شیر در
وضعیت باز ،بسته و با بین این دو حالت نهیه میکند .اما ما در اینجا به بررسی انواع دستی نیز خواهیم پرداخت .انواع
فعال کنندههای شیر شامل فلکههای دستی ،اهرم های دستی ،موتورهای الکتریکی ،نیوماتیکی ،مغناطیسی ،پیستونهای

هیدرولیکی و خود فعال شوندهها ( )detautca-fleSاست.
O4

)
(Activation
lauof
 ۱-۳-۵فعال کننده دستی nam
فعال کننده های دستی این قابلیت را دارند که شیر را در هر وضعیت و حالتی از نظر مکانی قرار دهند اما در برابر ،با فعالی

فلکه هاک دستی کار گذاشته شده روک شیر

گذاشته شده بر روی میلهٔ شیر ،فلکههای چکشی و فلکه هایی که به واسطهٔ چرخ دنده به میله متصل می شوند هستند.
دو نمونه از فلکه های دستی که بر روی شیرها کار گذاشته می شوند در تصویر  ۳۶-۵دیده می شود .فلکه ای که بر روی
میلهٔ شیر کار گذاشته شده است قابلیت فعال کردن شیر به صورت صرفا مکانیکی را دارا است؛ وقتی که این شیرها در

حرارت بالایی کار می کنند چسبندگی داخلی شیر باعث میشود که استفاده از آنها مشکل شود .فلکهٔ چکشی در
تصویر  ۳۷-۵نشان داده شده است .مکانیزم آن به این صورت است که در ابتدای چرخش ،کمی آزاد می چرخد و بعد به
زائده فلکه دوم برخورد می کند .فلکه دوم به صورت مستقیم به میله شیر متصل است .به کمک این ساختار ،شیر به

هنگام بسته شدن با ضربه شدیدی بسته می شود و در نتیجه دقیق تر بسته می شود و به هنگام بازشدن نیز در صورتی
که از داخلی چسبیده باشد با ضربه ای باز می شود.

)
(Electrical
rotMotor
 ۲-۳-۵فعال کننده از نوع موتور الکتریکی autcA
موتورهای الکتریکی به شیر این قابلیت را می دهد که به صورت اتوماتیک ،نیمه اتوماتیک و یا دستی عمل کند.

موتورهای الکتریکی غالبا در کاربردهای دوحالته قطع و وصل جریان سیال کاربرد دارند ،هرچند که می توان طوری آنها
را تنظیم کرد که شیر را در هر نقطه ای متوقف سازند .در این قبیلی فعال کنندهها موتور معمولا از نوع موتورهای معکوسی
شونده ( دو جهته) و سرعت بالا است و بواسطهٔ تعدادی چرخدنده به دستهٔ محور متصل می شود.

OS

موتورهای الکتریکی به شیر این قابلیت را می دهد که به صورت اتوماتیک ،نیمه اتوماتیک و یا دستی عمل کند.

موتورهای الکتریکی غالبا در کاربردهای دوحالته قطع و وصل جریان سیال کاربرد دارند ،هرچند که می توان طوری آنها
را تنظیم کرد که شیر را در هر نقطه ای متوقف سازند .در این قبیلی فعال کنندهها موتور معمولا از نوع موتورهای معکوسی

شونده ( دو جهته) و سرعت بالا است و بواسطهٔ تعدادی چرخدنده به دستهٔ محور متصل می شود .در صورتی که از یک
سیستم کنترل استفاده کنیم فعال سازی الکتریکی شیر می تواند به شکل نیمه اتوماتیک نیز انجام شود .همچنین می -
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موتور الکتریکی یه عتوان فعال کننده شیر یه هقمراه فلکه
براک راه اندازک دسعتی شعیر

توان یک فلکهٔ دستی را نیز با دندهها درگیر و جفت کرد تا شیر به صورت دستی نیز عمل کند ( این حالت در تصویر
 ۵-۳۸نشان داده شده است).

عال کننده پنوماتیک برای فعال ساختن شیر به صورت
(Pneumatic
 ۳-۳-۵فعال کننده پنوماتیک )rotautcAف
اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک کاربرد دارد .این فعال کنندهها سیگنال بادی را به حرکت میله تبدیل می کنند .این تبدیل
بواسطه فشار هوایی که بر روی یک دیافراگم و یا پیستون متصل به میله اعمال می شود صورت می پذیرد .فعال کننده
های پنوماتیک در شیرهای محدود کننده برای گشودن و بستن شیر در مواردی که عملکرد سریع نیاز است استفاده
می شوند .در صورتی که فشار هوا شیر را ببندد و عملکرد فنر شیر را باز کند فعال کننده پنوماتیک اصطلاحا (مستقیم
عمل کننده) نامیده می شود و در صورتی که فشار هوا شیر را باز کند و عملکرد فنر شیر را ببندد فعال کنندهٔ پنوماتیک

اصطلاحا (حرکت معکوس) نامیده می شود .در فعال کنندههای دو طبقه هوا به هر دو سمت دیافراگم فشار وارد می آورد و
اختلاف فشار مابین دو سمت دیافراگم ،وضعیت میله شیر را تعیین می کند .زمانی که سیگنالهای بادی به صورت
اتوماتیک توسط مدار کنترلی شوند این فعال کننده به صورت اتوماتیک عملی می -
کند .فعال کننده بوسیله سوئیچهای محدود کننده ای که در مدار شیرهای کنترلی

قرار دارند قادر به عمل است و در این صورت عملکرد آن نیمه اتوماتیک است.

)
(Hydraulic
 ۴-۳-۵فعال کنندههای هیدرولیک Srotautca
فعال کنندههای هیدرولیک که به صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک وضعیت
شیر را تعیین می کنند ،مشابه فعال کنندههای پنوماتیک هستند .این قبیل فعال

کننده ها برای تبدیل سیگنال ناشی از فشار به حرکت میلهٔ شیر از یک پیستون
استفاده می کنند .سیال هیدرولیک در زمانی که یک سمت پیستون در حالی

تخلیه است به سمت دیگر تزریق می شود .معمولا از روغن یا آب به عنوان سیال
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هیدرولیک استفاده می شود و برای کنترل اتوماتیک سیالی که شیر را می بندد و یا باز می کند از شیرهای مغناطیسی
استفاده می شود .برای کنترل اتوماتیک سیال هیدرولیکی می توان از شیرهای دستی نیز استفاده کرد؛ در این صورت
عملکرد فعال کننده نیمه اتوماتیک خواهد بود.

)
(Self-actuated
 ۵-۳-۵شیرهای خود فعال شونده SevlaV
شیرهای خود فعال شونده برای تعیین وضعیت شیر از سیالی درون سیستم استفاده می کنند .شیرهای فشار شکن،

شیرهای امنیتی و شیرهای اطمینان همگی نمونه ای از شیرهای خود فعال شونده محسوب می شوند .این شیرها برای
فعال کردن شیر از سیالی درون سیستم استفاده می کنند و به غیر از انرژی

سیال سیستم هیچ منبع انرژی دیگری برای راه اندازی آنها لازم نیست.

)
(SOlenoid
Seactuated
 ۶-۳-۵شیرهای فعال شوندهٔ مغناطیسی vlaV
شیرهایی که به صورت مغناطیسی راه اندازی می شوند به شیر قابلیت باز و بسته

دستی نیز هستند که می تواند وضعیت شیر را به صورت دستی تعیین کند .در

این شیرها بوبیان مغناطیسی با جذب کردن یک میله مغناطیسی که به میلهٔ
شیر پیوند خورده است وضعیت شیر را تعیین می کند .در شیرهای تک بوبینه
وقتی که نیروی الکتریکی به بوبین اعمال می شود فشار فنر در جهت عکسی

حرکت میله عمل می کند .این شیرها می توانند به گونهای تنظیم شوند که
نیروی وارده به بوبین شیر را یا ببندد یا باز کند و زمانی که نیروی الکتریکی

وارده بر بوبین قطع شود فنر ،شیر را به عکس حالتی که در آن بوبین دارای نیرو است بر می گرداند .می توان برای اینکه
شیر هم قادر به بازشدن و هم بسته شدن باشد از دو بوبین نیز استفاده کرد و با وارد کردن جریان به بوبین مناسب،
شیر را باز و بسته کرد(.تصویر  ۴۰-۵یک نمونه شیر دارای فعال شوندهٔ مغناطیسی را نشان می دهد) .یکی از موارد

مصرف شیرهای سولنویدی ( )diOnelOSدر سیستمهای بادی است .از این شیرها در کنترل هوای تهیه شده برای فعال
کنندههای شیرهای بادی استفاده می شود و بنابراین می توانند وضعیت شیرهای بادی را نیز تعیین کنند.

)
(Speed
SOfe
Self-actuated
 ۴-۵سرعت فعال کننده های غیر دستی vlaV
ملاحظات ایمنی سبب می شود که سرعت شیرها مد نظر قرار گیرد .هنگامی که یک سیستم می بایست خیلی سریع باز

شود نیاز به یک فعال کنندهٔ سریع ضرورت پیدا می کند .در مواقعی که نتیجه باز شدن شیر تزریق آب نسبتاً سرد به
یک سیستم حرارت بالا است برای کاهش شوک حرارتی ،باز شدن آهسته شیر ضرورت می یابد .انتخاب فعال کنندهٔ
مناسب با توجه به سرعت فعال کننده ،منبع نیروی آن و در دسترس بودن منبع نیرو صورت می گیرد .به طور کلی اگر
صرفا سرعت را مد نظر داشته باشیم فعال کنندههای مغناطیسی ،هیدرولیک و بادی سریع ترین فعال کنندهها به شمار

می آیند .فعال کنندههای مغناطیسی این عیب را دارند که در شیرهای بزرگ قابل استفاده نیستند به این دلیل که اندازه
و منبع نیروی مورد نیازشان از حد معمول فراتر خواهد رفت .فعال کنندههای نیوماتیک و هیدرولیک نیز نیاز به
سیستمی برای تهیه انرژی هیدرولیکی و بادی دارند و در برابر موتورهای الکتریکی سرعت نسبتا بالایی را تدارک می -
مه
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اصطکاک ،نیرویی که در برابر حرکت مقاومت می کند.

اصطکاک همیشه حتی در سیالات وجود دارد اصطکاک نیرویی است که در برابر حرکت اجسام مقاومت می کند.

هنگامی که شما جسمی را روی یک سطح زبر و سخت حرکت دهید بین آن جسم و سطح اصطکاک بوجود می آید .اگر
شما چرخی را روی سطح قرار دهید اصطکاک کمتر می شود .در مورد سیالاتی در حال حرکت مثل آب اصطکاک کمتر
است اما در لوله های بلند اصطکاک می تواند بیشتر شود .همچنین اصطکاک در لولههای کوتاهی که دارای میزان جریان

بالا و قطر کم هستند نیز می تواند زیاد باشد همانند سترنگ.
در سیالات ،اصطکاک بین لایههای سیالی که با سرعتهای مختلف در درون لوله در حال حرکتند رخ میدهد .در توضیح

سرعتهای متفاوت لایه های سیال باید اضافه کرد که در مرکز لوله گرایش طبیعی سیال به سرعت گرفتن در مقایسه با
دیوارهٔ لوله بالاتر است .میزان اصطکاک در سیالات گرانرو ( )SuOCSiVو سیالاتی که دارای ذرات معلق هستند بیشتر
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اصکاکییون لایه قک در حال
حرکت در سرعتها که مختلقی

است .علت دیگر اصطکاک ،کنش متقابل سیال با دیوارهٔ لوله است و لوله های زبرتر اصطکاک بالاتری دارند.
اصطکاک به موارد زیر بستگی دارد :
 -سرعت متوسط سیالی در درون لوله

 گرانروی (چسبندگی سیال) زبری سطح لولهافزایش هریک از پارامترهای فوق موجب افزایش اصطکاک خواهد شد.

اگر بخواهیم به میزان دبی مورد نیاز دست یابیم به انرژی ای برای غلبه بر کلی هدررفت ناشی از اصطکاک در سیستم نیاز
داریم؛ این انرژی توسط پمپ تامین می شود .در سیستم های صنعتی معمولا اصطکاک بخش عمدهای از انرژی خروجی
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پمپ را به خود اختصاصی نمی دهد .در سیستم های معمولی اصطکاک در حدود  ۲۵درصد از کل انرژی را به خود اختصاصی

می دهد و در صورتی که مقدار آن بیشتر از  ۲۵درصد باشد می بایست سیستم را مورد بررسی قرار دهیم تا از کم قطر
نبودن لولهها مطمئن شویم .با این حال تمام سیستمهای پمپاژ با یکدیگر متفاوت هستند .در برخی از سیستمها ،انرژی
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الگوهقای خط جریان براک اتصالات عمومی تظیر زانویی و سعه راهقی

اصطکاک ممکن است  ۱۰۰درصد انرژی پمپ را به خود اختصاص دهد و این همان چیزی است که سیستم های پمپاژ را
جذاب می کند آری پمپها موارد کاربرد بی شماری دارند .در سیستم های خانگی اصطکاک ممکن است مقدار بیشتری از
انرژی خروجی پمپ را به خود اختصاص دهد ،شاید حدود  ٪۵۰از کلی انرژی ،به این دلیل که لولههای کم قطر نسبت به

لولههای قطورتر اصطکاک بیشتری تولید می کنند .علت دیگر اصطکاک فیتینگ ها ( )SgnitiFهستند (منظور از فیتینگ

ها زانویی ها ،انواع سه راهی ها و نظایر اینها است) که برای رساندن سیال از نقطهٔ  Aبه نقطهٔ  Bبه آنها نیاز است .هر یک

از این فیتینگها تأثیر خاصی بر جریان یکنواخت سیال دارند .به طور مثال در موردی نظیر زانویی (شکل  )۶-۳قسمتی
از جریان یکنواخت سیالی که به شعاع داخلی زانویی نزدیکتر است در هنگام حرکت از سطح لوله تشکیل گردابهای
کوچکی می دهد و این گرداب ها انرژی را مصرف می کنند .میزان هدررفت انرژی در یک زانویی ناچیز است اما اگر
چندین زانویی و اتصالات دیگر استفاده شود میزان هدر رفت انرژی قابل توجه خواهد بود .به طور کلی می توان گفت که

فیتینگ ها با توجه به طول لوله بیشتر از  ۳۰درصد از اصطکاک کلی را تشکیل نمی دهند.

)
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 ۲-۶انرژی و هد در سیستم های

انرژی و هد ( )daeHدو اصطلاح هستند که غالباً در سیستمهای پمپاژ استفاده می شوند .از انرژی برای توصیف حرکت
سیالات در سیستم های پمپاژ استفاده می شود به این دلیل که این روش بسیار ساده تر از هر روش دیگری است .در
سیستم های پمپاژ چهار شکلی انرژی وجود دارد :فشار ،ارتفاع ،اصطکاک و سرعت .به دلیل اینکه سیال مخزن را به طور
کامل پر می کند فشار در ته مخزن تولید می شود و وزن سیال نیرویی را تولید می کند که در طول سطح تحت فشار
توزیع می شود .این نوع فشار ،فشار استاتیک نامیده می شود .انرژی فشاری ،انرژی ای است که در زمانی که ذرات مایع یا

گاز به آرامی به هم نزدیک میشوند تولید می گردد .یک مثال خوب در این مورد کپسول آتش نشانی است کار کپسول
آتش نشانی این است که مایع را به مخزن انتقال داده سپس آن را تحت فشار قرار می دهد و هنگامی که مخزن بسته
شود انرژی فشاری برای استفاده بعدی در دسترس است.هر گاه شما در درون یک ظرف سیالی داشته باشید حتی اگر آن
سیالی تحت فشار نباشد فشار در ته مخزن به دلیل وزن مایع وجود دارد که به عنوان فشار استاتیک شناخته می شود.

انرژی ارتفاع ،انرژی ای است که در سیال زمانی که در یک ارتفاع خاصی است ،موجود است .اگر اجازه دهیم که سیال در

چنین شرایطی تخلیه گردد ،می تواند چیزی نظیر توربین را که مولد برق است به حرکت در آورد.انرژی اصطکاکی ،انرژی -
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ای است که با توجه به حرکت مایع در درون لوله ها و اتصالات سیستم ،در محیط تحلیلی می رود.انرژی سرعت (انرژی

جنبشی) ،انرژی ای است که اجسام در حال حرکت دارا هستند .هنگامی که یک بازیکن بیسبال توپ را پرتاب می کند به

آن انرژی جنبشی وارد می کند و هنگامی که آب از شلنگ بیرون می آید دارای انرژی سرعتی است.

در شکل بالا یک دوچرخه سوار در بالای تپه ،یک مخزن پر از آب و یک لولهٔ پر از آب را می بینید .مخزن و لوله ،فشار را
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در انتها فراهم می نماید .این دوچرخه سوار دارای انرژی ارتفاع است و به محض اینکه حرکت کند از آن استفاده خواهد
کرد .به محض اینکه ما شیر را در ته تانکر باز می کنیم سیال تانکر را با سرعت معین ترک می کند در این مورد انرژی
فشاری به انرژی جنبشی تبدیل شده است .در لوله نیز همین مسئله رخ می دهد.
در مورد دوچرخه سوار انرژی ارتفاع به تدریج تبدیل به انرژی جنبشی می شود .سه شکل انرژی:

ارتفاع ،فشار و سرعت در سیالات به طور مستقیم روی یکدیگر اثر می گذارند .برای اجسام جامد ،هیچ نوع انرژی وجود

ندارد زیرا آنها نمی توانند به سمت بیرون پهن بشوند و همانند سیالات کل فضای موجود را پر نمایند بنابراین اجسام
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انرژک بمب برابر است با انرژک ارتفاع به علاوه اترقک اصکاک

جامد در
قیاسی با سیالات تغییر و تحولات فشاری ندارند .انرژی ای که پمپ باید تامین کند انرژی اصطکاکی به علاوهٔ اختلاف

ارتفاعی است که سیال باید به آن ارتفاع صعود کند که همان انرژی ارتفاع است.
انرژی پمپ = انرژی اصطکاکی  +انرژی ارتفاع
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ممکن است خوانندگان در حال فکر کردن به این موضوع باشند که انرژی جنبشی چطور؟ آری در صورتی که سیال خارج
شونده از سیستم سرعت بالایی داشته باشد ما می بایست آن را لحاظ کنیم اما چنین وضعیتی یک وضعیت عمومی
نیست و ما می توانیم در سیستم های مورد بحث در این کتاب آن را نادیده بگیریم .در ادامه به تفاضل انرژی جنبشی
می پردازیم (پرداختن به انرژی جنبشی و میزان سرعت سیال اهمیت ثانویه دارد) .در شکلی  ،۶-۵سرعت در نقاط ا و ۲
نتیجهٔ موقعیت ذرات سیالی در نقاط  ۱و  ۲به علاوهٔ عملکرد پمپ است .اختلاف بین میزان این دو انرژی جنبشی همان
نقصان انرژی است که پمپ باید تامین نماید اما همانطور که شما می بینید ،سرعت این دو نقطه بسیار کم است.

در مورد هد ( ]daeHچطور؟ در واقع هد شیوه ای برای ساده کردن استفاده از انرژی است .برای استفاده از انرژی ما باید
وزن اجسامی را که جابجا می شوند بدانیم.

انرژی ارتفاع : E.Eوزن اجسام  ]Wضربدر مسافت  ] dاست :
EE-W dالم

] انرژی اصطکاکی
]ETL
برابر است با نیروی اصطکاک  Fضربدر فاصله ای که سیال جابجا شده است یا طول لوله E :
را RTF-RTالم

هد به عنوان انرژی تقسیم بر وزن تعریف شده است و یا مقدار انرژی ای که برای جابجایی یک جسم استفاده شده است

تقسیم بر وزن آن جسم .با استفاده از انرژی ارتفاع ،هد ارتفاع  EHبه دست می آید:
EH-Wالمd/w-d

با استفاده از انرژی اصطکاکی ،هد اصطکاک  FHبه دست می آید که برابر است با انرژی اصطکاک تقسیم بر
وزن مایع

شده :
FTH-ETE/W=FxLرW/

نیروی اصطکاک  ]Fبه پوند و وزن اWIنیز به پوند محاسبه میشود به همین دلیل واحد هاد اصطکاک ،فوت است .هد
اصطکاک نشان دهندهٔ میزان انرژی ای است که پمپ باید برای غلبه بر اصطکاک فراهم نماید.

حتماً فکر می کنید این مسئله هیچ مفهومی ندارد چگونه مقیاس فوت می تواند بیانگر انرژی باشد؟
اگر یک لوله به سمت تخلیهٔ پمپ متصل باشد مایع در لوله تا ارتفاعی معادل با فشار تخلیه پمپ ،بالا میرود .بخشی از
ارتفاع سیالی در لوله ناشی از ارتفاع صعود مورد نیاز یا همان هد ارتفاع است و بخشی دیگر متأثر از هاد اصطکاک است.

همانطور که می بینید هر دو بر حسب فوت بیان شده اند و به این ترتیب است که می توانید آنها را اندازه گیری نمایید.

اندازه گیری هقد ارتفاع و هقد اصطکاک
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 ۱-۲-۶هاد استاتیکی daeh

تعریف دیکشنری وبستر برای واژهٔ هد چنین است " :یک جرم آب که در یک مخزن و در ارتفاع نگه داشته شده است".
هد در سیستم بریتانیایی بر حسب فوت و در سیستم های متریک برحسب متر بیان می شود علت استفاده از فوت و متر

این است که ارتفاع و وزن سیال در نقطهٔ پایینی تولید فشار می کنند و هر چه مخزن مرتفع تر باشد فشار نیز بیشتر
خواهد بود.

بود .اهمیت دانستن این موضوع این است که در سیستمهای پایپینگ پیچیده اگر ارتفاع را بدانیم در آن صورت می -
توانیم فشار انتهای مخزن را نیز به دست آوریم (به تصویر  ۹-۶رجوع شود).
آب در  ۲۰فوت  ۸.۶ psiفشار دارد و در  ۱۵فوت  ۶.۵psiفشار دارد و در  ۱۰فوت  ۴.۳ psiفشار دارد.

ت

ش -7
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water
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Lجم(

Lجم(

)LC

(
D
isp3
43psi
.
4.3psi
4
86ps

سطح فشار انتهای یک مخزن بستگی به ارتفاع سطح سیاله دارد.

65ps

Lع(
4.3ps

فشار وابسته به ارتفاع سطح مایع است.

هنگامی که از یک پمپ برای جابجایی سیال به سطح بالاتر استفاده می شود معمولاً پمپ در نقطه کم ارتفاع تر و یا
نزدیک به آن قرار می گیرد .هد مخزن که هد استاتیک نامیده می شود فشاری در پمپ تولید می کند که پمپ باید
همزمان با شروع کار ،بر آن غلبه یابد.
برای تمایز قائل شدن میان انرژی فشاری ای که توسط مخزن تخلیه و مخزن مکش تولید شده ،هد سمت تخلیه را هد
استاتیک تخلیه و هد سمت مکشی را هد استاتیک مکشی می نامیم (شکلی .)۶-۰۱
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معمولا سیال از یک مخزن مکش به یک مخزن تخلیه جابجا می شود سیال مخزن مکش انرژی فشاری را برای پمپ تامین
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•

اقدایسس

-

سه

اقداستاتیک
(قشعار اسعتاتیک)

1

اقد تخلیه

•

E

ا

|

-

کاتاق

هقد استاتیک در بمب به هفتگامیر بودن مخزن

می نماید و این انرژی فشاری به پمپ کمک می کند .می خواهیم بدانیم که چه مقدار انرژی فشار باید توسط خود پمپ

فراهم گردد .از این رو انرژی فشاری ای که توسط مخزن مکش فراهم می شود را کم می کنیم پس هد استاتیک تفاضلی
ارتفاع سطح سیال در مخزن تخلیه و سطح سیال در مخزن مکش است .گاهی به فشار استاتیک فشار استاتیک کل نیز
گفته می شود تا نشان داده شود که انرژی فشاری موجود در هر دو طرف پمپ لحاظ شده است (شکلی .)۶-۰۱
از آنجا که یک اختلاف ارتفاع بین فلنجهای مکش و تخلیه و یا اتصالات یک پمپ موجود است تصمیم گرفته شده است
که هاد استاتیک بر حسب ارتفاع فلنج مکش اندازه گیری شود (شکل  .)۶-۱۱در صورتی که انتهای لوله به جو باز شود

-

قدیستایموی تمخ،لی-ها

اقداستاتیک

(قشعار استاتیک)

ت

بی

ا

سیا برای اینترنت

فشار استاتیک بر حسب انتهای لوله اندازه گیری می شود(.شکل  .)۶-۲۱گاهی اوقات انتهای لوله تخلیه در سیال فرو می -
رود ،در نتیجه هاد استاتیک برابر با تفاضلی ارتفاع سطح سیالی در مخزن تخلیه و سطح سیالی در مخزن مکشی خواهد بود.
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====
قدیستایی
(قشعار اسعتاتیک)

منابع

قدیستایموی تخلیه

TE

----------

rrر

هاد استاتیک در یک بمب که انتهای لوله تخلیه آن به جو باز می شود.

از آنجا که سیال سیستم ،محیط پیوسته ای دارد و تمام ذرات سیال از طریق فشار به هم متصل هستند ،ذرات سیالی که
در سطح مخزن تخلیه قرار دارند ،در فشار تولید شده در سمت تخلیه پمپ دخیل خواهند بود .بنابراین بلندترین سطح

تخلیه ،پس این ارتفاع است که باید برای محاسبهٔ هاد استاتیک در نظر گرفته شود .در صورتی که انتهای لولهٔ تخلیه در
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سیال فرو رفته است از این اشتباه که از ته لولهٔ تخلیه به عنوان ارتفاع صعودی سیالی برای محاسبهٔ هاد استاتیک استفاده

نکته :اگر انتهای لوله تخلیه در سیال فرو رفته است پس یک شیر اطمینان در سمت تخلیه پمپ لازم است تا به هنگام
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اهد ایستایی
(قشار استاتیک)

در این حالت ارتفاعانتها گلوله تخلیه براک محاسعیه
هقد استاتیک درست فرضی شده است.

توقف پمپ از برگشت جریان جلوگیری نماید(.شکلی )۶-۳۱

شما می توانید هاد استاتیک را با بالا بردن سطح مخزن تخلیه (به فرضی اینکه انتهای لوله در سیال فرو رفته باشد) یا
مخزن مکش و یا هر دو تغییر دهید .همه این تغییرات میزان دبی را تحت تاثیر قرار می دهد(.شکلی )۶-۴۱
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اختلاف ارتفاع براک محاسیه هقد استاتیک اشتباه فرضی شده است.

توجه کنید:

برای اینکه به درستی هد استاتیک را تعیین نمائیم باید ذرات سیال را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم .نقطه شروع تقریباً
همیشه سطح سیالی در مخزن مکشی است که ارتفاع ورودی نامیده شده است .انتهاء جایی خواهد بود که شما با یک
محیط با فشار ثابت نظیر جو باز مواجه می شوید .این نقطه ،انتهای ارتفاع تخلیه یا همان ارتفاع خروجی است .همچنین

هد استاتیک می تواند منفی باشد به این دلیل که ارتفاع خروجی ممکن است گاهی پائین تر از ارتفاع ورودی باشد.
میزان دبی به اختلاف ارتفاع یا هاد استاتیک بستگی دارد:
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در سیستم های مشابه ،میزان دبی با توجه به هاد استاتیک متفاوت خواهد بود .اگر ارتفاع انتهای لوله بالا باشد میزان دبی
پائین خواهد بود .این وضعیت را با وضعیت یک دوچرخه سوار بر روی تپه ای سر بالا با شیب ملایم مقایسه کنید .سرعت
این دوچرخه سوار متناسب با مقدار انرژی ای است که او می تواند برای غلبه بر اصطکاک میان چرخ و جاده و همچنین

تاثیر ارتفاع آنتهاک لوله بر روک دبی یمبا

اصطکاک ناشی از تغییر ارتفاع بدست آورد(.شکل )۶-۵۱
در صورتی که سطح سیال در مخزن مکش و انتهای لولهٔ تخلیه در ارتفاع یکسانی باشند هد استاتیک برابر با صفر خواهد
بود و میزان دبی محدود به اصطکاک موجود در سیستم خواهد شد .چنین وضعیتی با وضعیت یک دوچرخه سوار در یک

جادهٔ صاف همانند است؛ سرعت دوچرخه سوار بستگی به میزان اصطکاک بین چرخها ،جاده و مقاومت هوا دارد(.شکلی
(۶ - ۱۶

در شکل  ۱۷-۶انتهای لوله تخلیه تا جایی که جریان متوقف گردد بصورت عمودی بالا رفته است .این پمپ نمی تواند

قتگاهی که جریان متوقف می شود

فشار استاتیک صفر

تخلیه در بالاترین حد از ارتفاع است
-م

/

فشار قیز در تخلیه پعبیه ماکسیمم
دوجه خود رسیده است.

//
|| //

الیا
E ir-f ET

-

قسمت

دیمی یمب در حداکتر فشعار خروجی یرایر با صفر اسعت.

==================
r -Zr -Zr -Zr -Zr -Zr -Zr -Zrرت

, , ,

, , , ,

, , ,

زماقی که قداستاتیک صقر است .میزان دبویی محدود به اصکاک سیستم می شود.

سیالی را بالاتر از این نقطه ببرد و فشار تخلیه در بالاترین حد خود (ماکسیمم) است مشابه همین وضعیت ،دوچرخه سوار

حداکثر نیرو را به پدال وارد می آورد بدون اینکه حرکتی کند .اگر انتهای لوله تخلیه پائین تر از سطح سیال در مخزن

هقد استاتیک متقی ،میزات دینی را افزایش می دهقد.
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مکش باشد هاد استاتیک منفی و میزان دبی نیز بالا خواهد بود (به تصویر  ۶ -۸۱رجوع کنید) .اگر مقدار هاد استاتیک

منفی زیاد باشد ممکن است به پمپ نیازی نباشد زیرا انرژی ای که بوسیله اختلاف ارتفاع بدست آمده است برای حرکت
سیال در درون سیستم بدون اینکه پمپی استفاده شود کافی است (مشابه عملکرد سیفون که در فصل دوم به آن اشاره
شد) .در مقایسه با این وضعیت ،همانطور که دوچرخه سوار از تپه پایین می آید انرژی ارتفاع ذخیره شده خود را از دست
می دهد زیرا که این انرژی به صورت افزاینده در حال تبدیل و انتقال به انرژی جنبشی است تا جایی که دوچرخه سوار در

پایین ترین نقطهٔ شیب ،سریع تر حرکت می کند .پمپ ها اغلب با توجه به هد و دبی دسته بندی می شوند .در شکل ۱۷-۶

انتهای لولهٔ تخلیه تا ارتفاعی که در آن جریان متوقف می شود بالا برده شد که برابر است با هد پمپ در دبی صفر ،ما این
اختلاف ارتفاع را بر حسب فوت اندازه گیری می کنیم (شکلی .)۶-۸۱
هد ،بسته به میزان دبی تغییر می کند اما در این مورد چون دبی صفر است در نتیجه اصطکاکی نیز وجود ندارد؛ پس هد

این پمپ حداکثر ارتفاعی است که سیال می تواند با توجه به سطح مخزن مکش بالا برود .از آنجا که میزان دبی صفر
است هدی که این پمپ تولید می کند (هد کلی نیز نامیده می شود) برابر با هد استاتیک است -در ادامه توضیحات تکمیلی
کننده در این زمینه ذکر شده است .در این حالت ،پمپ حداکثر فشار خود را ارائه خواهد کرد .همانطور که در شکلی ۱۹-۶

می بینید اگر انتهای لوله پایین بیاید دبی پمپ افزایش خواهد یافت و هد (که هد کل نیز نامیده می شود) به اندازه ای که
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بالاترین حد ممکن براک هقد کلی یک بمب

مطابق با دبی است کاهش خواهد یافت.

چرا؟ اجازه بدهید از نقطه ای که در آن دبی صفر است و انتهای لوله در بالاترین حد ارتفاع است شروع کنیم و انتهای
لوله را پایین تر بیاوریم تا جریان آغاز شود .با موجود شدن جریان می بایست اصطکاک نیز وجود داشته باشد ،انرژی
اصطکاکی از بالاترین حد ممکن هد کلی کم شده است (به این دلیل که در محیط تحلیل رفته است) و هد کلی کاهش یافته
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ع

سرعت جریان

تغییرات هقد کلی در مقایسعه یا ارتفاعاتتهاک لوله با هقد استتاتیک
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است .همزمان هاد استاتیک هم که کاهش یافته است بیشتر هد کلی را کاهش می دهد(.شکلی )۶-۰۲

هنگام خرید پمپ ،حداکثر هد کلی را که پمپ می تواند تحویل دهد معین نکنید و به جای آن هاد کل را با توجه به میزان
دبی مورد نیاز خود مشخص کنید .این هدا وابسته به حداکثر ارتفاع مورد نیاز شما با توجه به سطح سیالی در مخزن مکشی
9

هدررفت اصطکاکی دسیسستهم است .به عنوان مثالی اگر

بمبا شما

برای یک وان حمام دار طبقهٔ دوم استفاده می شود

شما

به هد کافی برای رسیدن به آن سطح نیاز دارید که همان هد استاتیک شما خواهد بود به علاوه به یک مقدار اضافی هم
برای غلبه بر هدررفت اصطکاکی که در درون لوله ها و اتصالات ایجاد می شود نیاز دارید .فرض کنید میخواهید خیلی
دسر بع

وان حمام را

بر

از آب نمائید در نتیجه شیرهای آب حمام کاملاً باز خواهند شد و هدررفت اصطکاکی یا مقاومت

بسیار کمی را بروز خواهند داد .اگر بخواهید با استفاده از یک سردوشی ،وان را پر کنید برای تدارک همان مقدار جریان
(دبی) به یک پمپ با هد بیشتر نیاز خواهید داشت به این دلیل که سردوش مرتفع تر است و مقاومت بیشتری در مقایسه
با شیرهای وان بروز می دهد .خوشبختانه پمپ های سانتریفوژ در اندازه و مدلهای مختلف وجود دارند و شما نمی توانید

انتظار داشته باشید که هد پمپی که خریداری می کنید دقیقاً مطابق با میزان دبی مورد نظر شما باشد و احتمالاً باید پمپی
خریداری نمائید که تا اندازه ای هد و دبی بیشتری نسبت به آنچه مورد نیاز شما است فراهم آورد و دبی را با استفاده از
شیرهای مناسب تنظیم نمایید .نکته :می توانید با افزایش سرعت یک پمپ یا قطر پروانه و یا هر دو به هد بیشتری

دسترسی پیدا کنید .عملاً مصرف کنندگان خانگی نمی توانند این تغییرات را اعمال کنند و برای دستیابی به هد کل بالاتر
می بایست یک پمپ جدید خریداری کنند.
میزان دبی وابسته

به اصطکاک است.

در سیستم های یکسان ،میزان دبی با تغییر اندازه و قطر لولهٔ تخلیه تغییر می کند .یک سیستم با یک لولهٔ تخلیهٔ قطور
میزان دبی بالایی خواهد داشت .به عنوان مثال وقتی شما از یک لوله تخلیهٔ قطور در یک مخزن استفاده می کنید تخلیه
خیلی سریع انجام می گیرد(.شکل )۶-۱۲
وقتی لوله کوچکتر است دبی نیز کمتر است .چگونه پمپ خودش را با قطر لوله تنظیم می کند در حالی که نمی داند چه
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یک لوله قطور اصطکاک کمتری ایجاد میکند.

قطر لوله ای نصب خواهد شد؟ پمپی که شما نصب می کنید برای تولید یک نرخ جریان مشخصه و متوسط در سیستم

هایی که دارای لوله هایی در اندازهٔ مطابق با آن هستند طراحی شده است.
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اندازهٔ پروانه و سرعت آن ،زمینه را برای پمپ فراهم می کند تا مایع را در نرخ جریان (دبی) مشخصه پمپاژ کند .اگر شما
سعی کنید همین جریان مشخصه را به درون یک لولهٔ کوچک برانید فشار تخلیه افزایش یافته و میزان جریان

یک لوله باریک اصطکاک زیادی ایجاد می کند.

(دبی) کاهش خواهد یافت .به همین نحو اگر یک مخزن را با یک لولهٔ باریک تخلیه نمایید مدت زمانی طول میکشد تا
تخلیه انجام شود.
(شکل )۶-۲۲

هنگامی که طول لولهٔ تخلیه زیاد است اصطکاک بالا میرود و میزان دبی کم می شود (شکل  .)۶-۳۲وقتی که طول لوله

کوتاه است ،اصطکاک پائین می آید و میزان دبی بیشتر می شود (شکل .)۶-۴۲
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اصطکاک کم |
جریان بالا

سمتها

EEE
-1ایلاتش
-7

لوله کوتاه اصطکاک کمی تولید می کند.
لوله بلند اصطکاک زیادگی تولید می کند.

)
(The
component
daof
e
 ۲-۲-۶مؤلفههای هد کلی totalh
هد کلی ،مقیاسی اندازه گیری توان پمپ در راندن سیال به درون یک سیستم است .هد کل نسبت تفاضلی فشار بین تخلیه
و مکش پمپ است .استفاده از تفاضلی فشار به عنوان مبنا مفید تر از مبنا قرار دادن فشار تخلیه است .به این دلیل که هد
کلی را از سطح فشار در مکش پمپ مستقل می سازد و بنابراین هد کل مستقل از چهارچوب هر نوع سیستمی می شود .به
دلیل همین مستقل بودن و غیر وابسته بودن هد کل به یک نوع سیستم خاصی ،هد کلی را در تمام منحنی های عملکرد

پمپ در محور  Yنشان می دهند .رابطهٔ یک سیستم عمومی که دارای تک خروجی و تک ورودی باشد از این قرار است:

)=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
معادلات اول و دوم راههای متفاوت نگارش معادله سوم با استفاده از اصطلاحات رایج در صنعت پمپ هستند .در این
قسمت هر کدام از این اصطلاحات را با جزئیات بیان می کنیم.
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)
(Total
SStatic
TH
)dA
 ۳-۲-۶هاد استاتیک کلی aeh(،
هاد استاتیک کل ،تفاضلی هاد استاتیک تخلیه و هد استاتیک مکشی است .یا تفاضلی میان ارتفاع خروجی به علاوهٔ هد
فشار خروجی  9ارتفاع ورودی به علاوهٔ ۵غال فشار است .همانطور که بیان

شده است:

AH (s=AHDS + AHSS
( +1Hو  -- H2 )Zو =Z
-

روش اول استفاده خواهیم کرد ،اما در هر صورت هد فشار باید در نظر گرفته شود .هد استاتیک تخلیه ( )sDHAدر

موارد نرمال مثبت است (با فرض اینکه  )2H= 0به این دلیل که یک سیال معمولاً به ارتفاع بالاتر پمپاژ می گردد .با این
حال به ندرت ممکن است که منفی باشد (برای مثال در مواردی که انتهای لوله تخلیه ،پایین تر از خط مرکز پمپ باشد)

که در این صورت کل سیستم می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم شود که آیا پمپ نیاز است یا نه.
هد استاتیک مکش ( )ssHAبسته به اینکه خط مر کز پمپ زیرسطح سیال در قسمت مکش و یا بالاتر از آن باشد و نیز
بسته به مقدار هد فشار سطح سیال در مخزن مکش ( )1Hمی تواند مثبت یا منفی باشد.

)
(Suction
s
Static /das
eh AH
 ۳-۵-۶هاد استاتیک مکشی
هاد استاتیک مکش مجموع هد فشار و ارتفاع در ورودی سیستم ،منهای ارتفاع خط مرکز پمپ است که ورودی سیستم

در نقطه  ۱واقع شده است که همان سطح سیال در مخزن مکشی است و  H1هد فشار در سطح سیال مخزن مکش است.
اگر مخزن رو به اتمسفر باز باشد  0=H1خواهد بود.
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oیشکیم
خاقات

||

هقان اسعتاتیک مکاناتری( )Aو کشیشی استاتیک مکشی ()B

چیدمان های عمومی پمپاژ در تصویر  ۶ -۵۲نشان داده شده است در تصویر  Aمکش پمپ تحت فشار مثبت قرار دارد و

در تصویر  Bاحتمالاً تحت فشار نسبی منفی در نقطه  Bاست.
هاد استاتیک مکشی در هر دو مورد (تصویر  Aو  )Bعبارت است از:
AHSS=Z1+H1-ZS
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)۳۱Bلکش وضعیتی را نشان می دهد که پمپ می بایست سیال را به بخش مکشی بالا بکشد .این هد مکش (منظور هد مکش
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رابطه بین هقدهقاک مختلف در یک سیستم ایمپاژ

) توصیف می شود .این هد (منظور هد در تصویر  Bمعمولاً با
(Suction
در تصویر  Bاست) به عنوان بالا کشیدن مکش tfiL
توجه به فشار اتمسفری منفی است زیرا که نتیجهٔ جمله وارهٔ ریاضی  2 Zs-1منفی است (با این فرضی که  0=H1یا با فشار

)
(Net
A
positive
.H
Suction
.S
head.
)deP
 ۵-۲-۶خالصی هد مثبت و در دسترسی در قسمت مکشی (liava.N
خالصی هد مثبت و در دسترسی در قسمت مکش پمپ (از این پس به دلیل رعایت اختصار از  N.P.S.H.Aاستفاده
خواهیم کرد) کلی انرژی در هر واحد وزن یا هد در فلنج مکش پمپ است که کمتر از هد فشار بخار سیالی است .این یک
تعریف پذیرفته شده است که توسط کتابهای استاندارد انستیتو هیدرولیک انتشار یافته است  .انستیتو هیدرولیک
سازمانی است که به تنظیم و ترویج استفاده از استانداردهای رایج در کلی صنعت پمپ در ایالات متحده می پردازد.
اصطلاح خالصی ،اشاره به هاد فعلی در فلنج مکش پمپ دارد زیرا مقداری از انرژی قبل از مکش توسط اصطکاک به
تحلیل رفته است.

چرا به محاسبه  N.P.S.H.Aنیاز داریم؟ زیرا مقدار آن برای جلوگیری از کاویتاسیون سیال ،مورد نیاز است .اگر هد در
بخش مکش بالاتر از هد فشار بخار سیال باشد از کاویتاسیون جلوگیری خواهد شد .علاوه بر این ،سازندگان پمپ به

منظور تضمین عملکرد مناسب پمپ به مقدار حداقلی از خالصی هد مثبت در قسمت مکش ( )H.S.P.Nنیاز دارند که

آن را خالصی هد مانیت و مورد نیاز در قسمت مکش ( )R.H.S.P.Nمی نامند که منظورشان از حرف اختصاری  Rهمان
 Tequiredانگلیسی به معنای مورد نیاز و ضروری است .برای تعیین  ،A.H.S.P.Nابتدا هاد فشار  HSرا در نقطه S
محاسبه می کنیم .یک حجم کنترل در تقاطع ورودی مکش پمپ و سطح سیال در مخزن مکش قرار داه شده

است (شکل  .)۶-۷۲هد فشار در نقطه  Sبوسیلهٔ معادلهٔ زیر به دست می آید:
)+ (Z1 - Zs + H1
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گیتال (sloEHASIFH

HS(ft of Fluid)=-( A

Hg

استفاده از حجتم کنترل ایراک محاسعیه هقد فاشعار در Saطقق

انرژی مشخصه یا Eده برای هر نقطه سیستم ،حاصل جمع انرژی ارتفاع (پتانسیل) ،انرژی سرعت (جنبشی) و انرژی
فشاری .Eتسا با این رابطه بدست می آید :
E=H + 2کش
2g

به صورت توافقی N.P.S .H ،موجود در مکشی پمپ (نقطه  )Sبراساس سطح مرجع که در خط محور بخش مکش پمپ

قرار گرفته تعیین می گردد ( .)Z=0علت این امر این است که در صورتی که از مرجع دیگری استفاده کنیم سطح انرژی
افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این امر به وضوح اشتباه است
===u:
-SH=SEثت --
2g

برای اینکه هد  Esارائه شده را از فوت سیال به فوت مطلق سیال تبدیل کنیم باید هد بارومتری (ر )Hرا به آن اضافه
کنیم:

+ 172 + H E

-

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

با جایگزین کردن مقدار  H sبه معادله بالا رابطهٔ زیر به دست می آید:
2

 -- (Z1 - ZS + H1) + HBپی

E S(f t offluid absol) = -(AHE- S + AHgo- S) +

 ۳-۶مایعات جوشان ()sdiuqilgnilioB

سیالات در صورتی که فشار ثابت باشد در دماهای مختلفی به جوش می آیند؛ همچنین سیالات در صورتی که دما ثابت
باشد در فشارهای مختلفی به جوش می آیند (دو متغیر در جوش آمدن سیالات نقش دارند :دما و فشار) .دمای مورد نیاز

برای تبخیر یک سیال با توجه به فشار محیط اطراف تغییر می کند .برای مثال آب در دمای  ۲۱۲درجه فارنهایت در فشار
محیطی ( ۱۴.۷ psiaفشار در سطح دریا) میجوشد .اما برای جوشاندن آب در فشاری معادل  ۱۱ psiaکه همان فشار
اتمسفری در ارتفاع  ۸۵۰۰فوتی بالای سطح دریا است به دمایی معادل  ۱۸۹درجهٔ فارنهایت نیاز است (این ارتفاع برابر با
ارتفاع مکزیکو سیتی است).

از آنجا که دمای نقطهٔ جوش آب ،در مکزیکوسیتی کمتر از شهری است که ارتفاعش نزدیک به سطح دریا است آیا می -
توان گفت برای پخته شدن یک تخم مرغ نیز در مکزیکوسیتی مدت زمان بیشتری لازم است؟ بله همین طور است در
مکزیکوسیتی مدت زمان بیشتری برای پختن یک تخم مرغ لازم است .چرا؟ زیرا مقدار یکسانی انتقال حرارت لازم است

تا تخم مرغ با صرف نظر از دمای آب به سازگاری مناسبی دست یابد و در صورتی که آب در دمای کمتری جوش بیاید
انتقال مقدار حرارت لازم برای پختن تخم مرغ بیشتر طول خواهد کشید .در بیشتر مناطق آب در دمای  ۲۱۲درجهٔ
113

فارنهایت که برابر با  ۱۰۰درجهٔ سانتیگراد است به جوش می آید با این حال جالب است که بدانید در مکزیکوسیتی پختن
یک تخم مرغ یک دقیقه بیشتر از سایر مناطق طول می کشد.

به فشاری که مایع در آن به جوش می آید فشار بخار گفته می شود و همیشه با دمای معینی همراه است .زمانی که فشار
در محیط مایع کاهش می یابد نقطهٔ جوش آن نیز کاهش می یابد .بسیاری از مایعات (مثل استون ،الکل متیلیک ،بنزین
و )...در دمای یکسان در مقایسه با آب فشار بخار کمتری دارند .از آنجا که فشار در درون یک سیستم ممکن است به
شدت متغیر باشد ضروری است که فشار بخار سیال را به منظور جلوگیری از کاوایتاسیون در نظر داشته باشیم .برای
بسیاری از سیالات اطلاعات مربوط به فشار بخار در مقایسه با دما به آسانی در دسترس است(معمولاً جداولی هستند که

در آن دمای مایعات همراه با فشار بخار مربوط نوشته شده است)

)
(VaporpreSSure
noitat
 ۴-۶فشار بخار و کاوایتاسیون &ivaC
فشار نزدیک چشمی پروانه ،کمتر از فشار در فلنج مکش پمپ است و بسته به نوع سیال و دما ممکن است برای تبخیر
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فشار بخار در

مقایسهاه یا درجه

حرارت

سیال کافی باشد .زمانی که این اتفاق می افتد بخار و سیالی هر دو وارد پمپ خواهند شد و ظرفیت پمپ کاهش خواهد

یافت .کم فشار ترین نقطه در نزدیک چشمی پروانه ،در سطح پائینی پرهها است (به شکل ۶-۸۲نگاه کنید) در این نقطه
است که حبابها می توانند تشکیل شوند .حبابهای تشکیل شده کوچک هستند زیرا سیالی تا از نقطه شروع پره پروانه

به نوک آن منتقل شود ،به سرعت فشرده می شود .این فشرده سازی سریع حباب ها سبب میشود قطعه کوچکی از فلز

از سطح پروانه جدا شود .این حبابها سریعاً در فشار بالا در نزدیک نوک پره متلاشی می شوند و باعث ایجاد سر و صدا و
ارتعاش می شوند .متلاشی شدن سریع حبابهای بخار ،کاویتاسیون نامیده می شود و همراه صدای کاملاً متمایزی با
صدایی است که توسط میکسر سیمان ایجاد می شود .سیستم باید به گونه ای طراحی شود که خالصی هد مثبت و در
دسترسی در قسمت مکش برای جلوگیری از کاویتاسیون در شرایط کاری عادی کافی باشد.
برای اینکه سیالی در حالت مایع باقی بماند و تبخیر نشود هد در ورودی پمپ می بایست بالاتر از هاد فشار بخار سیال

E S>Hva

که در اینجا  ،aHهد فشار بخار سیال است )A.H.S.P.N( .از تفاضل هد مکش پمپ ( )sEو هد فشار بخار حاصل می -
شود:

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

با جایگزین کردن مقدار  Esاز معادله قبلا در این معادله این رابطه بدست می آید :
که در این معادله  HBو  Haدر مقیاس فوت سیال هستند.
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مجرا

-

تیم E S=HS
2g

غالباً فشار بخار و فشار هوا بر اساس پوند در هر اینچ مربع مطلق ( )aispارائه میشوند .تبدیل به فوت مطلق سیال

(H(ftیئ
of Fluid
(P(Psia
با جایگزین کردن رابطهٔ بالا در معادلهٔ ( )۶-۰۱به معادلهٔ ( )۶-۵۱می رسیم:
))(Ps (Psia) - Pva (psia

:پی

Z -- H ) + Hg - Hva--چ -- )Z-

)N.P.S.Hawai (ft of Fluid absol.)=-(AHpl - S + AHEOl-s

 N.P.S.Hدر این معادلات در واحد فوت مطلق سیال است که بیان ریاضی هد است .هد ،مستقل از چگالی سیال است.

از آنجا که سازندگان پمپ از آب به عنوان سیال مورد تست استفاده می کنند مقدار  N.P.S.Hهمیشه در فوت مطلق آب
ارائه می شود.
N.P.S .H .avail .> N.P.S.H .req .
پمپ به منظور عملکرد صحیح و جلوگیری از کاویتاسیون ،نیازمند حداقلی هد فشار در بخش مکش است .این مقدار
حداقلی

به

عنوان  N.P.S .H.Rمطرح می شود

که

سازندگان

بمبا

آن را برای یک مدل

بمبا

مشخصی با قطر پروانهٔ

اندازه قسمعی وی مولاغ عقایگی N.PSH

مشخصی در سرعت و نرخ جریان مشخصی ارائه میدهند .به منظور تامین الزامات اصلی سازندگان پمپ باید توجه داشت

که شکل  ۲۹-۶مقادیر نسبی و نمادین عبارات ریاضی مطرح شده را نشان می دهد.
)
(Requirement
 N.P.S.H ۵-۶مورد نیاز H.S.P.N

 N.P.SHمورد نیاز از طریق میزان هد مورد نیاز در فلنج مکش پمپ ،برحسب فوت مطلق آب ،برای ما تأمین میشود.
وقتی که این میزان کافی نباشد ظرفیت و هد پمپ افت خواهد کرد و کاوایتاسیون رخ خواهد داد.
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ع

فتحاصلر

منطقه فشار پایین

اصطکاک در صفحه کوچکره

ققاطی که در امتداد مسیرهایعقسعتقد

تغییر فشعار در داخل بمب (مقایع شرکت )ocruD
شکلی  ۳۰-۶نشان می دهد که فشار بین فلنج مکشی و فلنج تخلیه متغیر است .اجازه دهید مسیر ذرات سیال را از نقطه

 Aتا  -Eکه در شکل  ۳۱-۶نشان داده شده دنبال کنیم تا ببینیم کجا و چرا فشار تغییر می کند .هدررفت اصطکاکی کمی

در قطعهٔ کوتاه پایپینگ مکش پمپ اتفاق می افتد .سپس آشفتگی و هدررفت اصطکاکی با چرخش  ۹۰درجه ای سیال به
هنگام تغییر وضعیت از جریان افقی به جریان شعاعی همراه می شود .لبههای هدایتگر پرهها به عنوان یک مانع در مسیر
سیال عمل کرده و در هر لبهٔ پره ،افت ورودی رخ می دهد .هر نوع دورانی که سیال پیش از ورود داشته باشد به هنگام

ورود به پروانه باعث تغییر زاویه ورودی سیال شده و در نتیجه آشفتگی بیشتری به بار می آورد .همه این تلفات ،قبل از

اینکه مایع به طور مثبت تحت تأثیر پره پروانه قرار گیرد رخ می دهد .مجموع این افت ها به علاوهٔ افتهایی که در خط
مکشی اتفاق می افتد برای کاهش فشار سیال تا حدی که سیالی به فشار بخار برسد کافی هستند (فشار بخار همانطور که

گفته شد نقطهٔ فشاری است که در آن سیال تبخیر خواهد شد) .از چنین وضعیتی می بایست اجتناب شود .در نتیجه
همین که سیال در پروانه در وضعیتی قرار گیرد که پره ها از پشت در حال راندن آن باشند ،فشار شروع به افزایش می -
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یطاب خللاعی
فلوoتر (جریان سعنج)

تیره هاقات

کند و در نهایت به حد کاملی هد فشار در بخش تخلیه می رسد.
)
HOW pumpmanufactures
 ۱-۵-۶چاگکووننه سازندگان پممپب  N.P.S.Hمورد نیاز را اندازه گگییری میکنند؟ nac
)measure N.P.S.HI
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سازندگان پمپ  N.P.S.Hمورد نیاز را در یک واحد تست مشابه با آنچه که در شکل  ۳۱-۶نشان داده شده اندازه گیری
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جریان مستح

یادفعی اختلالاع

pg
2p3

جام

به گرمایشی کلی

اندازه گیری افت قد کلی برای تعیین  NPSHAمورد نیاز در نقطه عملیاتی

سیستم در یک حلقه بسته عمل می کند که در آن جریان ،هد کل و نیروی مصرف شده اندازه گیری شده است .به منظور
تامین  N.P.S.Hپائین ،از یک پمپ خلاء برای کمتر کردن فشار در مخزن مکش استفاده می شود که باعث پایین آمدن
هد در مکش پمپ خواهد شد .فشار در مخزن مکش تا جایی پایین آورده می شود که افت سه درصدی هد کل که از پیش
محاسبه شده است اتفاق بیافتد (به شکل  ۳۲-۶نگاه کنید) .هنگامی که این اتفاق بیافتد  N.P.S.Hاندازگیری می شود

و به عنوان  N.P.S.Hمورد نیاز برای آن نقطهٔ عملیاتی ثبت می گردد .کویل های حرارتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند
تا با افزایشی دمای آب

موجب

افزایشی فشار بخار شده و در صورت نیاز  N.P.S .Hرا بیشتر کاهشی

دهند.

 ۳-۸-۶دستور العملی هایی در مورد  N.P.S.Hدر دسترسی ()launamA.H.S.P.N
همانگونه که گفته شد افت سه درصدی هد کل ،معیار تنظیم میزان  N.P.S.Hمورد نیاز است .از آنجا که افت هد کل
باعث افت عملکرد است کاربر باید مطمئن شود که  N.P.S.Hدر دسترسی بالاتر از این میزان است .توصیه این است که

حاشیهٔ امنیت تان باید  ۵فوت مطلق آب یا  ٪۱۵بالاتر از  N.P.S.Hمورد نیاز باشد .شکل  ۳۳-۶مولفه های مهم
 N.P.SHدر دسترس و چگونگی تأثیر آنها در میزان  N.P.S.Hدر دسترس را ارائه می دهد :
0=NPSHA
>NIPSHR
hg=hv
NPSHA

ح

موجودی  N.P.S.Hبه موارد زیر بستگی دارد
تأثیرات بر روی N.P.S.H.A
محاسبه خالصی هد مثبت و در دسترسی در قسمت مکش

می خواهیم آب را با سرعتی برابر MPiگه ۵م (بر حسب یکای آمریکایی) از یک گودال پمپ کنیم .مالک ترجیح می دهد
که به جای یک پمپ شناور از یک پمپ سانتریفوژی از نوع سلف پرایمینگ استفاده کند .مقدار  N.P.S.Hدر دسترسی را
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)) ×(PB(Psia) - Pva(psiaنش N.P.S.Havail(ft of Fluid abs,)=-(AH f1 - S + AHE Ol - S) +Z1 - Zs +

 )(AHبرابر با
 .کلی هدررفت اصطکاکی خط مکش s-1F
AHEo1-s
شیر اطمینان  ۵ ،فوت افت هد فشار دارد؛ پس =tf5
 ۰/۵۴فوت سیال است .فشار بارومتری برابر با  p a = ۰/۲۵ psiaاست .و فشار بخار آب در  ۶۰ "fبرابر با PE = ۱۴/۷ psia
است .ارتفاع  Z -1 Zsکه فاصلهٔ بین خط محور پمپ و سطح مخزن است برابر با  -tf۴۱است.

/ش
× 14.7( - )0.25 = 13.8 t

N .P.S .H .avail(ft Fluid abs.)=-(0.545)- 14+

 N.P.S.Hموجود برابر با  ۱۴فوت مطلق سیال است .هیچ مشکلی در پیدا کردن یک پمپ مناسب با  N.P.S.Hدر
دسترسی ،معادل  ۱۴فوت مطلق سیال نخواهد بود.

)
(Critical
p
point
m
Ofu
 ۶ -۶نقطهٔ بحرانی عملکرد پمپ the p
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3
ه

وفات

هفت تندی

عملکرد

{
ت:

میزات
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اliرا
رقیبایی

هفت تندی

لاکید

aل

۵eمعم
IEEE

خمه
راندمان

تاتیر مسعوبیهرویگ جریان و N.PSHA

تفاضلی میان  NPSHRو  NPSHAبه عنوان حد اختلاف  NPSHمطرح شده است .سازندگان پمپ انتظار دارند که کاربر
 NPSHدر دسترسی را تدارک ببیند که از مقدار  NPSHمورد نیازی که تولید کننده ارائه داده است بالاتر باشد .شاید

سوال کنید که چه میزان اختلاف پذیرفتنی است؟ توافق همگانی در این زمینه این است که  ۳فوت یا  ۱متر حد اختلاف
کافی به نظر می رسد .این مقدار در واقع یک حساب سرانگشتی و تخمینی است و افزایش آن ،دوام و محدوده عملیاتی

قابل قبول پمپ را ارتقا می دهد .به منظور حذف کامل کاوایتاسیون که بر هد دینامیک کل تأثیر می گذارد نیاز خواهد بود
که  NPSHدر دسترسی  -بسته به جریان عملیاتی و لحاظ کردن بهترین نقطه راندمان پمپ ۲ ،تا  ۵برابر  NPSHمورد
نیاز باشد(.شکل های  ۳۴-۶و  ۳۵-۶و )۶-۶۳
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 ۷-۶غوطه وری مداخلی مکشی پمپ ni
مداخلی مکش پمپ باید به اندازهٔ کافی در سیال غوطه ور شده باشد تا از تشکیل گردابها در سطح سیال در مخزن مکش
جلوگیری نماید .این گردابها در اشکال و فرم های متفاوتی می توانند تشکیل شوند(.شکل )۶-۷۳
شکل گیری گرداب بین مداخلی مکش پمپ و سطح سیال در مخزن مکش باعث می شود هوا به مکش پمپ وارد شود.
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بدنه ساساطح

نوع گرداب

چرخدتری سطح

-۱۶چا-یسایس

م

کشتی گرداب
براکتقاله
شعناور بودن
کششی قوا

نوع گردابی

قهسته رنگ وسط سیم
براک مجراکهکشی

3

در سراسر سعیتوانایی

قسسته قوای وی

کامریراک

گردابی حبابی قاک قوا را
براکoحرا مکشی میکند

ماجراک میکنشی
گردابقاکسطح آزاد

.

اشکال گردابی (ارائه شده توسط انستیتو هیدرولیک)
ترکیب اب و

هوا در پمپ ظرفیت پمپ را کاهش میدهد .در نتیجه باید از تشکیل این گردابها جلوگیری شود .رابطه و تناسبی بین

سرعت آبگیری و مقدار غوطه وری ( )Sمدخل در مخزن مکش وجود دارد .در پمپهای جابجایی گاهی به دلیل یکنواخت
نبودن جریان در لولهٔ خروجی ،ضرباتی ایجاد می شود که بدان ضربهٔ قوج می گویند .از نظر طراحی ،مدخل می تواند

اشکال هندسی مختلفی داشته باشد .تعدادی از آنها در  ۳۸-۶نشان داده شده است همهٔ این اشکال برای جلوگیری از
تشکیل گردابها ،نیازمند میزان حداقلی غوطه وری هستند.

11 O

مثالی 3

مثالی 4

نموقههقایی از طرحهقاک مداخلی هقاکمختلف ارائه شده توسط انستیتو هقیدرولیک

مقدار غوطهوری مداخلی که در شکل  ۳۹-۶ارائه شده را می توان از طریق این رابطه محاسبه کرد:
)T
):
mp
q (USg

 ۱مه :

S(in)=D(in) +0.574× -T CETTE
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حداقل الزامات عوطه ورک در برابر دبی و سرعتهاک مختلف
در مدخل لوله مکش (ارایه شده توسط انستیتو هقیدرولیک)
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 ۸-۶هد استاتیک تخلیه ()sDHA
هد استاتیک تخلیه حاصل جمع ارتفاع و هد فشار در خروجی سیستم ،من های ارتفاع خط محور پمپ است .مقدار هد

استاتیک تخلیه بستگی به ارتفاع و هد فشار در خروجی سیستم (نقطه  )۲دارد .در صورتی که انتهای لوله تخلیه در
عمقی

فرورفته باشد ،خروجی سیستم همان سطح سیالی در مخزن تخلیه است (به شکلی  ۴۰-۶رجوع کنید)

در صورتی که انتهای لوله تخلیه در عمق فرو نرفته باشد خروجی سیستم ،همان انتهای لوله تخلیه است (به شکلی
 ۶-۴۰رجوع کنید).

 ،2Hهد فشار در سطح سیال در مخزن تخلیه است در صورتی که مخزن رو به اتمسفر باز باشد  0=H2خواهد بود .در تمام

حالتها هد استاتیک تخلیه بدین صورت به دست می آید:
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هقد استاتیک تخلیه در حالتی که انتهاک لوله در عمقی فرو رفته اسعت
در برابر حالتی که انتهاک لوله تخلیه باز است.

)AHDS=(Z2+H2-ZS
غالبا لولهها از سمت بالا وارد مخزن تخلیه می شوند و در نقطهای پایین تر از سطح سیالی در مخزن مکشی پایان می یابند.

از آنجا که ذرات سیال در نهایت باید به نقطه  ۲برسند ،خروجی سیستم همان نقطهٔ  ۲است.
 ۱-۸-۶مثالی های محاسبه هد استاتیک تخلیه و هد استاتیک مکشی ( Calculate The Static Discharge Head
(And The Static Siction Head

یک ماشین کاغذسازی از مقدار زیادی بخار در فرآیند خشک کردن کاغذ استفاده می کند .این بخار متراکم می شود و
در مرحله نهایی تحت شرایط خلاع بازیافت سپس مایع حاصل از میعان به فلش تانک پمپاژ می شود .این فلش تانک تحت

فشار کنترل شده ای است و مایع حاصل از میعان را از دیگر نقاط پلنت دریافت می کند و هدف اصلی آن جمع آوری
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به سمت بویلرها

نمونه که از مخزن مکشی یا فشار پایین و مخزن تخلیه تحت فشار

مایعات حاصل از میعان از منابع مختلف و بازگرداندن آنها به بویلر است.
اگر:

P1=-10 in of Hg and p2=2psig

هد استاتیک مکشی و هاد استاتیک تخلیه را تعیین کنید؟

AH SS=Z۱+H2-ZS

فشار  P1به  PSiaتبدیل می شود:
) Pا
psia)=14.7-(pi
aisp8.9(in
=)8194.0×)gH

وزن مخصوصی مایع حاصل از میعان در درجه حرارت متناظر با  ۹/۸ DSiaبه عدد  ۱بسیار نزدیک است (.)GS=۱
برای تبدیل  DSiaبه فوت نسبی سیال:

 = 11.3ft of fluidنوشتهها نقاشتها
ت

H

مقادیر فوق را در معادله رو به رو جایگزین می کنیم:
AHSS=(102-11 -96)=-5.3FT OFFluid
پسی هاد استاتیک مکشی برابر با  -۳/۵است.
)
(Calculate
d
The a
StatiCDiSCharge
 ۲-۸-۶محاسبه هاد استاتیک تخلیه eH
AHDS=Z2+H2-ZS

فشار  P2را به فوت سیال تقسیم می کنیم :
2X2.31

= 4.6 ft of fluid

P2x2.31

===  +تتچ

=H2

مقادیر فوق را در معادله ( )۶-۳۲جایگزین می کنیم:
AHDS =(108-4.6-96)=16.6 feet offluid
پسی هاد استاتیک تخلیه برابر با  ۱۶/۶فوت سیال است.

)
(The
differencevelocity
yHA
()dae
h
 ۹-۶تفاضلی هد سرعت
تفاضل هد سرعت که در مقیاس فوت سیال بیان شده است که متناظر با تغییر انرژی جنبشی بین خروجی و ورودی

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

هد سرعت به صورت  ۷/2gتعریف شده است .در مواردی که خط مکش به یک مخزن متصل شده باشد نقطه  ۱برابر با
سطح سیال در مخزن مکش است (به شکل  ۴۲-۶نگاه کنید) .در این حالت سطح سیال به آرامی در حال حرکت به
سمت پایین است و از آنجا که مقدار  Vبسیار کم است نتیجه می شود که 0 :به 1/2g
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در صورتی که نقطهٔ  ۱عملاً به خط دیگری متصل شده باشد سرعت این نقطه می بایست لحاظ گردد .دلیل واضحش این
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سرعت هقاک ورودک و خروجی یک سیستم معمولی

است که می تواند در نقطهٔ خروجی  ۲تأثیر بگذارد .هد سرعت ،معمولاً بخش

عمده ای از مقدار هاد کلی را تشکیل نمی دهد؛

عموماً  ۱یا  ۲فوت سیال از کل هد متعلق به هد سرعت است .اما برخی سیستمها با نازلهایی در نقطه خروجی طراحی
می شوند تا به سیال شتاب بدهند و سرعت بالایی ایجاد کنند .یک مثال بسیار خوب از این سیستمها ،خروجی

فیبر ( )XOb-daehدر ماشین کاغذ سازی است .دوغاب فیبری که از دهانهٔ تنگ و باریک هاد با کسی با فشار به بیرون

ریخته می شود سرعتی معادل سرعت کاری ماشین کاغذسازی دارد و در برخی موارد سرعت آن به  ۴۰۰۰فوت در دقیقه
 (۴۵مایل در ساعت) نیز میرسد .در اینگونه موارد هد سرعت معادل نصف هاد کل پمپ است.

 ۱-۹-۶تفاضلی هد فشار تجهیزات ( )oEHA
اختلاف هادی فشار ناشی از تجهیزات عبارت است از هدررفت هد فشار به دلیل اصطکاکی که توسط تجهیزات تحمیل می -
گردد (برای مثال شیر کنترل ،فیلتر و نظایر اینها) .شیرهای ایزوله و لوله ها و اتصالات به عنوان تجهیزات لحاظ نمی -
گردند .هدررفت هاد فشار تجهیزات در برابر نرخ جریان ،معمولا از طریق جداول و نمودارهای تدارک شده توسط تهیه -
کنندهٔ تجهیزات حاصل می شود.

اختلاف هاد فشار ناشی از کل تجهیزات ،بین ورودی و خروجی یک سیستم از حاصل جمع افت هد فشار در طول هر یک
از تجهیزات به دست می آید:
-------

EOI+AH EO2 -

AH EO1-2= AH

)
(Resistance
stn
System
em
&e
discharge
 ۱۰ -۶مقاومت سیستم و الزامات دبی riuqer

همه مسیرهای بالقوهٔ جریان در سیستم ،می بایست مشخص شوند و منحنی های حاصلهٔ سیستم کشیده شود علاوه بر
این طول نسبی مدت زمانی که هر مسیر خواهد داشت نیز باید مشخص شود.
باید توجه داشت که در حین افزایش میزان دبی ،مقاومت سیستم با چه شتابی افزایش می یابد؟ در صورتی که منحنی
سیستم با سرعت زیادی در حال افزایش باشد ممکن است مانع رسیدن میزان دبی به مقدار حداکثری شود و حتی

احتمالاً گاهی اوقات منحنی سیستم بیشتر از میزان دبی معمولی خواهد بود .این مسئله نه تنها در اندازه شیر کنترل
تأثیر می گذارد بلکه در اندازهٔ پمپ نیز مؤثر است(.شکل )۶-۳۴
123

برای جبران کاهش هد فرضی در دبی حداقلی و اسمی ،ممکن است به شیر کنترلی بزرگتر از اندازهٔ معمولی نیاز شود .این

شیر کنترل می بایست علاوه بر جبران افت هد در نرخهای اسمی و حداقلی ،در میزان دبی حداکثری نیز جوابگو باشد.
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Flow

تاثیر مقاومت سیستم بر اندازه شیر کنترل

)
(Control
 ۱۱-۶شیرهای کنترلی SevlaV

یک سیستم پمپاژ معمولی ،حداقل یک شیر کنترل در مدار دارد .با در نظر داشتن نوع شیر ،میزان باز بودن آن ،فشار
جریان برگشتی و میزان دبی می توان افت هد فشار را با استفاده از جداول اطلاعاتی تولید کنندهٔ شیر محاسبه کرد.
سپس این افت هد فشار به هاد کل پمپ اضافه می گردد تا مطمئن شویم که انرژی کافی برای حرکت سیال در درون
سیستم و در دبی طراحی شده وجود دارد .در طول مرحلهٔ طراحی یک راه سادهٔ محاسبهٔ افت هد فشار شیر کنترل ،فرضی

گرفتن و یا ثابت کردن آن است .اگر فرض کنیم افت هد فشار در طول شیر برابر با  ۱۰فوت سیال است در آن صورت
ممکن خواهد شد که شیری را انتخاب کنیم که افت هد فشار آن در هنگام باز بودن  ۹۰درصدی برابر با  ۱۰فوت سیال
باشد .به عبارت دیگر با استفاده از  APبرابر با  ۱۰فوت برای افت هد فشار ،یکی از پارامترهای مورد نیاز برای معلوم کردن
اندازهٔ شیر را ثابت نگه می داریم بدون اینکه بیش از حد کار تعیین اندازهٔ شیر را محدود کنیم ۱۰ .فوت افت هد فشار یک

مقدار رایج در سیستم هایی است که به همراه شیرهای کنترل طراحی می گردند .معمولاً این معیار باعث انتخاب شیری
می شود که یک سایز کوچکتر از خط لوله است.
برای سیستمهای در حال کاری که مجهز به شیر کنترلی هستند به رویکردی عملی تر نیاز است .در این موارد ما به

جداولی که تولید کننده در آنها ضریب شیر کنترل را ارائه می دهد نیاز خواهیم داشت .ضریب شیر کنترل در تناسب با
افت فشار و میزان دبی (با لحاظ کردن مقدار باز بودن شیر فرضی) است .مقدار باز بودن شیر را در وضعیتی که سیستم به

صورت عادی در حال کار است محاسبه کنید .با استفاده از این اطلاعات و کاتالوگ سازنده ،شما می توانید مقدار ضریب
شیر کنترل را بدست آورید .سپس افت فشار را محاسبه کنید و به افت هد فشار تبدیل کنید .مقدار به دست آمده را در
محاسبهٔ هاد کلی اعمال کنید.

ضریب شیر کنترل از این طریق تعیین می گردد:

)(:) = q (USgpm
)Ap ( pSi
SG
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CV

که در آن  qو  Apبه ترتیب از سمت راست نرخ جریان و افت فشار در طول شیر برای یک مدل شیر فرضی با میزان
باز بودن فرضی می باشد.

 ۱-۱۱-۶تجهیزات ()tnempiuqE
هرگونه تجهیزاتی که در خط قرار گرفته است مثل فیلتر ،نازل و نظایر اینها در یک دبی خاصی ،افت فشار مشخصی دارند
که از طریق تهیه کنندهٔ تجهیزات مشخص می گردد و یا در دفترچههای راهنما موجود است .بعضی از اوقات ،انواع خاصی
از تجهیزات به فشار خلاف جریان معینی نیاز دارند تا به درستی عمل کنند .برای انطباق با این وضعیت ،ما نیازمند تعیین

میزان فشار در محل قرارگیری تجهیزات هستیم .در صورتی که نتیجهٔ محاسبه این باشد که فشار خلاف جریان کمتر از
میزان مورد نیاز است ،باید فشار به صورت دستی با بستن یک شیر دستی در سمت موافق جریان(پایین دستی) افزایش
پیدا کند .سپس باید هد کلی به منظور تطابق یافتن با این هد فشار اضافه شده ،افزایش یابد .گزینهٔ دیگر این است که

تجهیزات را به پمپ نزدیکتر کنیم زیرا که در آنجا فشار خط بالاتر است.
در صورتیکه نتیجهٔ محاسبه این باشد :که فشار خلاف جریان(بالا دستی) بلافاصله بعد از تجهیزات ،بیشتر از مقدار مورد

نیاز است باید به صورت دستی با بستن یک شیر دستی در سمت خلاف جریان تجهیزات ،پائین آورده شود .سپس هد
کلی به منظور تطابق یافتن با این هد فشار اضافه شده ،کاهش می یابد .راه دیگر نزدیکتر کردن تجهیزات به سمت تخلیهٔ

سیستم است زیرا که معمولاً در آنجا فشار خط پایین تر است.
)
(Discharge
 ۲-۱۱-۶دبی پمپ pmup

با وجود اینکه نظرات و مقالات متعددی در موضوع الزامات دبی پمپ وجود دارد ما آنچه را که در پی خواهد آمد به
عنوان یک رویکرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد می کنیم:

 دبی متوسط ،دبی است که در آن پمپ به طور معمولی عمل خواهد کرد. -دبی حداکثری یا اسمی ،دبی تضمین شده در نقطهٔ عملیاتی مشخص است.

 دبی اسمی باید نشان دهندهٔ حداکثر جریان سیستم ،در حال حاضر آن باشد .اگر چه الزامات سیستم در طول یک بازهٔزمانی دراز را نیز مد نظر قرار می دهد.

 -زمانی که در حال تصمیم گیری و طراحی دبی هستید می بایست دقت کنید که از رویکرد بسیار محتاطانه پرهیز شود

زیرا که بسیار بیشتر از الزامات جریان ،محافظه کاری کردن ،این پیامد را به دنبال خواهد داشت که پمپی بزرگتر از آنچه
مورد نیاز است به کار رود.
 الزامات دبی حداقلی ممکن است در تضاد با الزامات دبی اسمی باشد و ممکن است که به یک سیستم ثانویه با دبیحداقلی نیاز شود.

 N.P.S.H -کافی باید برای تمام وضعیتهای عملیاتی که برای یک پمپ معین شده است در دسترس باشد.

 همانطور که قبلاً اشاره شد تعیین درصد زمانی که پمپ در دبی حداقلی ،نرمال و اسمی (حداکثری) کار خواهد کردبسیار ضروری است .پمپ های سیل شدهٔ معمولی که در بازههای زمانی طولانی و در نرخهای دبی پایین تر کار می کنند

ممکن است به دلیل بیشتر شدن بارهای وارده بر یاتاقان و انحراف شفت ،هزینهٔ تعمیر بالایی داشته باشند.
)
(Minimum
stne
Flow
me
Rate
 ۳ -۶-۱۱الزامات دبی حداقلی riuqeR

کسانی که با نیترات آمونیوم سر و کار دارند به خوبی میدانند که باید دقت کنند تا نیترات آمونیوم بیش از حد

نشود .مهترین ابزار انتقال گرما و درجه حرارت بالا ،جریان درون پمپ است .داغ شدن بیش از حد معمولاً زمانی رخ می
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دهد که دبی به میزان قابل توجهی کاهش یافته یا متوقف شده باشد .به منظور جلوگیری از افزایش دما ،بار هیدرولیکی
بیش از حد ،سایش و انواع مختلف کاویتاسیون ،طراحی پمپ و الزامات دبی حداقلی می بایست به دقت مورد بازبینی قرار
سیاسی

باید از احتمال هرز کاری پمپ ممانعت به عمل آورد .پدیدهٔ هرز کاری پمپ ممکن است در نتیجهٔ بسته شدن یک شیر
تخلیه و یا مسدود شدن یک خط تخلیه  -به صورت ناخودآگاه  -اتفاق بیافتد.
سه فاکتور بسیار اساسی می بایست به منظور دستیابی به یک دبی حداقلی امن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بار دیگر

تاکید می کنیم که شما باید طول زمان (منحنی زمان) را محاسبه کنید ،منظورمان تداوم و یا انقطاع آن است .این سه
فاکتور عبارتند از:
 فاکتور حرارتی :افزایش دما -فاکتور مکانیکی :درجه انحراف محور ،عمر یاتاقان

 فاکتور هیدرولیکی :بازگشت و چرخهٔ دوباره در جریان پایینمحدودیتهای حرارتی از طریق حداکثر مجاز افزایش درجه حرارت تعیین می شود و با ملاک قرار دادن حد اختلاف

 NPSHمعلوم می گردد (حد اختلاف از طریق کم کردن مقدار  NPSHاز  NPSH-Rحاصل می شود) .در صورتی که
هرگونه افزایش دما مجاز شمرده شود ،ضرورت دارد مطمئن شویم که افزایش دما باعث بالا رفتن دما تا نقطهٔ فشار بخار
سیال نمی شود.

به منظور اجتناب از مشکلات حرارتی و جلوگیری از افزایش دمای بالقوه خطرناک در درون پمپ ،جریان حداقلی که برای
محافظت مورد نیاز است می بایست محاسبه گردد و حجم مورد نیاز سیال برای از بین بردن و جذب حرارت ایجاد شده به
دور پمپ بچرخد.

-1)اگا-
(
788 × CP Sn

 =Tافزایش درجه حرارت در درون پمپ
 = Hهد کل رشد یافته در دبی
 = ۷۸۸مقدار ثابت

 = CPگرمای ویژه سیال پمپ شده
 = 17راندمان پمپ در جریان
(افزایش دما در درون پمپ)

چتیتیپیچ =Q
 = Oنرخ دبی حداقلی

 = P pاسب بخار در دبی حداقلی
 = ۲/۹۵مقدار ثابت

 = CPحرارت مشخصه
 = Pچگالی
 = Sوزن مخصوصی
(دبی حداقلی برای محافظت حرارتی)
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حداکثر مجاز افزایش دما باید قبل از محاسبه دبی حداقلی تعیین شود .برای به دست آوردن مقدار حداکثر افزایش دمای
مجاز ،باید ابتدا به تعیین موارد ذیلی بپردازید:
ک
( ۱فشار لال
•

ه

۰۰

ه

 )۲فشار مطلق اضافی که در نازل مکشی پمپ موجود است و بالاتر از حد مورد نیاز پمپ است:

)p_(NSA=NPSI
2/31

-

 )۳حاصل جمع مقادیر معین شده در مورد  ۱و ۲
)
(Maximum
esPermissible
aer
Heat
 ۴-۱۱-۶حداکثر مجاز افزایش دما cnI
حداکثر مجاز افزایش دما ،از تفاضلی بین دمای اشباع (که متناظر با فشار تعیین شده در مورد  ۳است) و دمایی که در

منبع مکش است به دست می آید.
برای جلوگیری از بلور بستن در پمپ  -که می تواند در نتیجه خنک سازی نتیرات آمونیوم در حین زمان خاموش شدن
پمپ و یا راه اندازی خشک پمپ رخ دهد  -می بایست پمپ قبل از هر بار خاموش شدن و یا شروع به کار کردن تحت
فشار بخار قرار گیرد.

محدودیت های مکانیکی در انحراف شفت ،عمر یاتاقان و سیلی مؤثرند .همین که دبی به زیر نرخ دبی در نقطهٔ راندمان
بهینه کاهش یابد فشار محوری افزایش خواهد یافت و در نتیجه ارتعاش نیز افزایش خواهد یافت .این موارد باعث کاهش
دوام طولانی مدت پمپهای سیل شدهٔ رایج و معمولی خواهد شد .کاهش یا افزایش نرخ دبی در حد بالاتر و یا پایین تر از

نقطهٔ راندمان بهینه ( )PEBباعث افزایش بار شعاعی می شود .بار شعاعی با درجه ای متناسب با کاهش یا افزایش میزان
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ب:
Flow

هقد در مقابل جریان  -رویدادهقای مضر که در عملکرد بمب تاثیر می گذارند.
دبی ،افزایش خواهد یافت(.شکلی )۶-۴۴

محدودیت های هیدرولیکی بر اساس بازگشت جریان ( )nOitaluCTiCeTتعیین می گردند .عواملی که باعث کاهش دبی از

راندمان بهینه می گردند به ترتیب عبارتند از :
•

بازگشت جریان به بخش مکش

•

بازگشت جریان به بخش تخلیه

ه

تنزلی استقامت پروانه
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•

تنزل استقامت یاتاقان و سیلی مکانیکی (پمپ های معمولی)

•

کاویتاسیون در دبی پایین

•

افزایش دما به میزان بالا

چهار عامل اول تاثیر عمده ای در تعیین اینکه کدام جریان حداقلی قابل قبول است خواهند داشت.
 )۱افزایش درجه حرارت بالا
 )۲جریان پایین کاویتاسیون

 )۳استقامت پایین سطح آب بندی
 )۴کاهش استقامت پروانه
 )۵چرخشی مکشی
 )۶چرخش تخلیه
BEP(۷

در طراحی یک پمپ فرضی ،دبی های مختلف  -در هنگام شروع بازگشت دوبارهٔ جریان در بخش مکش و تخلیه  -همین
که سرعت مشخصهٔ مکشی افزایش پیدا می کند ،به نقطهٔ راندمان بهینه نزدیکتر می شوند .این بدین معنی است که
پمپهایی که به مقادیر کمی  NPSH-Rنیاز دارند و در نتیجه مقدار سرعت مشخصهٔ بالاتری در قسمت مکش دارند ،با
نزدیک شدن به نقطهٔ راندمان بهینه ،درگیر جریان نوسان دارای خواهند شد.

NPSHR/75ی ss
بیگانگا
سرعت خاصی مکش:
دار محاسبات پیچیدهٔ موجود که مقدار دبی حداقلی را برای
می کنیم که برای به

 ۵دست

حفاظت

مکانیکی و هیدرولیکی معین می کنند ما توصیه

آوردن اطلاعات لازم از تولید کننده کمک بگیرید.

به

طور کلی اکثر سازندگان ،نمودار کمکی

دبی حداقلی را بر اساسی درصدی از نقطهٔ راندمان بهینه ارائه می دهند.

در حالی که توافق مشترکی در مورد سطح ارتعاش قابل قبول که در ماندگاری و حفاظت دراز مدت پمپ تأثیر خواهد
داشت  -وجود ندارد ،تجربه نشان داده است پمپهایی که از سیلی مکانیکی بهره می برند نسبت به پمپ هایی که به صورت

هیدرولیک آب بندی شده اند میزان از کار افتادگی و هزینهٔ حفاظت بالاتری دارند.

پیشنهاد ما این است که هدف و غایت کاربر ،رسیدن به ارتعاشی در حد  ۰/۲اینچ بر ثانیه و یا کمتر از آن در طول جریان

عملیاتی باشد .در صورتی که این مقادیر افزایش یابد غالباً باعث کاهش عمر پمپهای معمولی و سیل شده می گردد.
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مقادیر

۰/۲۵

شوند .البته

اینج

به

بر

ثانیه باید نشان

دهندهٔ

وضعیت هشدار

۰/۳۰ 9

اینج

بر

ثانیه

عنوان وضعیت خاموشی شدن

به

دلیلی مصارف خاصی  9تدابیر مرتبط با نصب و راه اندازی پلنت ،این مقادیر همواره قابلی حصولی

این راهکار را به منظور به حداقلی رساندن مشکلات اساسی

حاصله

لحاظ

نیستند .ما

از جریان حداقلی ،ارائه دادیم .اما باید توجه

داشت که

در برخی موارد بحرانی این مقدار برای یک پمپ خاصی ممکن است بیشتر باشد که در اینگونه موارد باید با تولید کننده
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ع

E

ع

ع

ت

میایی

همه

جمعیخ

شروع چرخشی مکشی درصد یعترین راندمان از جریان BEP
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مشاوره گردد( .شکلی های  ۴۵-۶و ) ۴۶-۶

120

مسأله نمونه برای جریان حداقلی پمپ
ابتدا سرعت مشخصهٔ مکشی را در نقطهٔ راندمان بهینه و با قطر حداکثری پروانه از طریق معادلهٔ زیر محاسبه کنید:

S _1750V560=O623
T
77 g

سپس مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

 -۱وارد منحنی در این سرعت مشخصهٔ مکش شوید.
 -۲تا جایی بالا بروید که به منحنی تک مکشه برسید.
 -۳به سمت چپ بر روی مقیاسی  ۲۵تا  ۲۵۰بروید (برای  ۲۵اسب بخار).

 -۴دبی حداقلی که معادل  ۳۱٪از دبی نقطهٔ راندمان بهینه است را خواهید دید.
 -۵در نتیجه دبی حداقلی برابر است :GPMاب ۵۶۰ × ۱۷۴=۳۱
 ۵-۱۱-۶اختلاف هاد اصطکاک لوله در سیالات نیوتنی ) (AHFp
هد اصطکاکی ،اصطکاک ناشی از حرکت سیالی در یک سیستم پایپینگ است و متناسب با سرعت جریان ،قطر لوله و
ویسکوزیته می باشد جداول مقادیر اصطکاک قابل دسترسی است.

هد اصطکاک ،آنگونه که در اینجا تعریف شد ،از هدررفت اصطکاکی ناشی از حرکت سیال و هدررفت اصطکاکی که
توسط اتصالات پدید می آید تشکیل یافته است (منظورمان از اتصالات زانویی های  ۹۰درجه ،خمهای  ۴۵درجه ،سه
راهی های  ۴۵درجه و نظایر اینهاست).
AHE =A HEp +AHEE

اندیسی

زیرین  EDبه

هدررفت اصطکاکی لوله راجع

است 9

اندیسی

زیرین  EEبه

هدررفت اصطکاکی

اتصالات

راجع

است.

)
(Newton
 ۶-۱۱-۶سیالات نیوتنی diulf

سیالات نیوتنی دسته بزرگی از سیالات هستند که ویسکوزیته اصلی آنها اولین بار توسط نیوتن مشخص شد (به
لیست سیالات نیوتنی و غیر نیوتنی در پیوست نگاه کنید) .ویسکوزیته رابطه میان سرعت یک لایهٔ فرضی سیال و
نیروی مورد نیاز برای حفظ این سرعت است .نظریه ای که نیوتن برای اغلب سیالات خالصی ارائه داد عنوان می کرد که

یک رابطهٔ مستقیم بین نیروی لازم برای حرکت دادن یک لایه سیال و سرعت آن وجود دارد و در نتیجه برای حرکت
دادن یک لایه با سرعت دو برابر ،دو برابر نیرو لازم است .فرضیهٔ او نتوانست در آن زمان مورد آزمایش قرار گیرد اما

بعد از او یک پژوهشگر فرانسوی بنام  ،elliuesiopصحت آن را اثبات کرد و باعث شد تا تعریف عملی تری برای
ویسکوزیته ارائه گردد.

دارسی  -ویزباخ ( )hcabSieW-yCTaDمقاومت در برابر حرکت هر نوع سیالی را در یک لوله بیان می کند.
72

AH

| EE
D x2g

L

که در اینجا  ،fفاکتور بدون بعد اصطکاک است .غالباً جداول موجود ،مقادیر هدررفت اصطکاکی را در فوت سیال به ازای
هر  ۱۰۰فوت لوله ،ارائه می کنند .با استفاده از واحدهای بریتانیایی معادله دارسی  -و یز باخ به شکل زیر در می آید:
 2 )ft/s(2را
(ft/s2
× )2g
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_ AHrp / ft of fluid۱

=== 1200

-

(ت:

r

)fثلث
ft o

فاکتور اصطکاک ،متناسب با عدد رینولدز (این عدد به افتخار فیزیکدان و مهندسی شهیر بریتانیایی ازبورن رینولدز

 ۱۹۱۲-۱۸۴۲با این عنوان شناخته می شود) است .عدد رینولدز اینگونه بیان شده است:

الگثلثال 77458-Re
)17(cSt

عدد رینولدز" متناسب با ویسکوزیته سینماتیک ،سرعت متوسط و قطر داخلی لوله است .عدد رینولدز یک عدد بدون
بعد است .ویسکوزیته سینماتیک ( )Vنسبت ویسکوزیته مطلق ( )1Lتقسیم بر وزن مخصوصی سیال ( )GSاست:
)_u(cP

-پV(cSt)= -

جریان یکنواخت RE > ۲۰۰۰

با تغییر یافتن محدودهٔ عدد رینولدز جریانهای متفاوت کیفی نیز به صورت علمی قابل تمایز می شوند .در محدودهٔ  ۰تا
 ۲۰۰۰جریان یکپارچه است و به آن یکنواختی جریان گفته می شود .اصطلاح یکنواخت دلالت به لایه های متوالی یک
سیال دارد که بدون فاصله و مجاور با لایههای دیگر هستند یا به عبارتی لایه ،لایه هستند .با نگاه کردن دقیق به برشی
طولی لوله متوجه خواهید شد که سرعت ذرات سیالی نزدیک به دیوارهٔ لوله صفر است و در مرکز لوله  -جایی که هر ذره

به صورت موازی در کنار ذرهٔ مجاور در حال حرکت است  -سرعت جریان به مقدار حداکثری افزایش می یابد .اگر رنگ را
به جریان تزریق کنیم متوجه خواهیم شد که ذرات رنگ انسجام خود را از نقطهٔ تزریق تا یک مسافت طولانی حفظ می -

هدررفت اصطکاکی در درون خود سیال اتفاق می افتد .شکل  ۴۷-۶نشان می دهد که هر لایهٔ سیال (در این مورد هر
حلقه) هر چقدر بیشتر به مرکز نزدیک می شود سریعتر حرکت می کند .تفاوت سرعت در هر لایه سیال باعث هدررفت
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نی
یگین
سیان
حم

aooط
R28bن =مح-----------
 Srnoothpiکایی
ت:
 onsرا
Reگن کمترم:

Larminarflow

سی

پروفایل های سرعت جریانات آشفته و یکنواخت (آرام)
اصطکاکی می شود.

ضریب اصطکاک  fدر جریانات آرام از این طریق به دست می آید:
E _64

Re

معمولاً در سیالات ویسکوز (منظورمان سیالاتی است که ویسکوزیته آنها  50 SSUاست) ترکیب سرعت و ویسکوزیته،
عدد رینولدز پائینی ارائه می کند و در نتیجه جریان آرام و یکنواخت است .پمپ کردن سیالات ویسکوز در سرعت بالاتر
باعث آشفتگی سیال و در نتیجه بیشتر شدن هدررفت اصطکاکی می شود .یکی از جنبههای جالب توجه جریان
یکنواخت این است که زبری لوله ،عاملی تعیین کننده در میزان هدررفت اصطکاکی نیست( .به این مفهوم که سطح لوله

در جریان یکنواخت همیشه صاف در نظر گرفته می شود)
< ۴۰۰۰

 - ۲۰۰۰ < REجریان ناپایدار
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این جریان ،جریان ناپایداری است و بنظر می رسد که هم دارای ویژگیهای جریان آرام و هم دارای ویژگیهای جریان
آشفته است.

 -ER<۰۰۰۴جریان آشفته

در حالتی که عدد رینولدز بزرگتر از  ۴۰۰۰است مشکل می توان حرکت ذرات سیال را پیش بینی نمود زیرا ذرات بدون
وقفه در جهات گوناگون در حال حرکت هستند .اگر رنگ به داخل جریان تزریق شود ذرات رنگ به سرعت پراکنده می -

شوند که این مسأله نشان دهندهٔ ماهیت پیچیدهٔ این نوع جریان است .رینولدز کسی بود که اولین بار این آزمایش را
انجام داد وی از این آزمایش برای اثبات سودمندی یک عدد بدون بعد(عدد رینولدز) که در نسبت با سرعت و

ویسکوزیته بود استفاده نمود .بیشتر مصارف صنعتی با جریانات آشفته سر و کار دارند شکل هندسی جدارهٔ لوله (زبری
لوله) فاکتور مهمی در پیش بینی هدررفت اصطکاکی است.

معادلهٔ کولبروک " "KOOrbelOCپذیرفته شده ترین معادله است :

) :ت)

 = تأ2lOg
o
-۷/f
37D Rey

که ( )Cدر اینجا ارتفاع متوسط و ارتفاع برآمدگی (زبری مطلق) سطح دیوارهٔ لوله است (برای مثال  ۰/۰۰۰۱۵ftفوت در لولهٔ

استیلی نرم) .جمله وارهٔ ریاضی پارامتر زبری لوله یا زبری نسبی نامیده می شود .از آنجا که نمی توان یک نتیجه صریح
برای مقدار(  ) /به دست آورد؛ ال.اف .مودی ( )ydOOM.F.Lیک راه حل گرافیکی را توسعه و بسط داده است .این نمودار،
نشان می دهد که در جریان آرام فاکتور اصطکاک ( )fبا عدد رینولدز ( )eRرابطهٔ خطی دارد .در صورتی که اعداد
رینولدز دار محدودهٔ متوسط باشند (منظورمان محدودهٔ

 ۴۰۰۰تا ۱۰۰۰/۰۰۰

است :جریان آشفته) فاکتور

اصطکاکی

وابسته

به

) معروف است .در صورتی که
(transitiOn
عدد رینولدز و پارامتر زبری لوله است که در نمودار به ناحیهٔ انتقال enOZ

اعداد رینولدز در محدودهٔ بالایی باشند(منظورمان  ۱۰۰۰/۰۰۰و بالاتر از آن است :جریان کاملاً آشفته) فاکتور اصطکاک به
عدد رینولدز وابسته نیست و صرفاً در تناسب با پارامتر زبری لوله است .این ناحیه ،ناحیهٔ آشفتگی کامل است.
دار نیشکا ۶ -۴ ۸

زیر پارهای از مقادیر نمونه ای برای زبری لوله ) (ECارائه

شده است.
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(E
زبری مطلق (ft

جنسی لوله

۰.۰۰۰ ۱۵

استیل یا آهن کم کربن

۰.۰۰۰ ۴

قطعه اهن اغشته به قطر معدنی

۰.۰۰۰ ۵

آهن گالوانیزه (آهن سفید)

از یک روش عددی (تکنیک تکرار نیوتن  -رافسون) نیز برای حل معادلهٔ کولبروک می توان استفاده کرد .توجه داشته
باشید که معادله کولبروک تنها برای سیالات نیوتنی معتبر است.

معادله دیگری که توسط سوامی و جین  (SWameeو  )niajتوسعه یافته است نتیجهٔ صریحی برای  fارائه داده است که تا
حد یک درصد با معادله کولبروک همخوانی دارد:
0.25

f2.51

sع

)(log(s
اختلاف

هد اصطکاکی فیتینگ ها برای سیالات ،ینتوین روش (AHFF) 2k 9 k

روش :K
132

هدر رفت اصطکاکی اتصالات از طریق رابطهٔ زیر بدست می آید:
*): N -17 : (ft/s
k=)dپپت AHFF(ft
)(ft/s2پ
iulf

فاکتور  Kبرای اتصالات مختلف در دفترچههای راهنما یافتنی است .برای مثال شکلی  ۶ -۹۴رابطهٔ بین فاکتور  Kدر یک
6-49
شمال اسکروی طویل با

Elbow۹

:
)D(in

مقادیر نمونه اک براک  Kنسبت به قطر فیتینگ هقا

تحمیل می کند.

توجه در این روش فرض بر آن است که جریان کاملاً آشفته است (به خط منطقه بندی دیاگرام مودی در شکل  ۵۰-۶نگاه
کنید).

متدهای دو K
آزمایش های اجرا شده

بر ر93ی

فیتینگها ،معلوم کرده

است که

مقدار

K

وابسته

به

سایز نیست بلکه وابسته

به علاد

رینولدز است .این متد ،ماهیت های مختلف دو جریان یکنواخت و آشفته را مد نظر قرار می دهد.
K1

K== -- k Co
که در اینجا k 1و من  Kاعداد ثابتی هستند که با شکل هندسی اتصالات مناسبت دارند (به شکلی  ۵۱-۶مراجعه کنید) .در
مثالهای این کتاب از متد  2Kاستفاده شده است:
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نوع اتصالی

زانویی های " (0که شامل موارد ذیل می شوند:
)(1=D/Rاستاندارد پیچی

۸۰۰

۰ .۴

)(1=D/Rاستاندارد فلانجی یا پیچی

۸۰۰

۰ .۲۵

ا(م
مع
وا
(5.1شعاع ا)نت
)D/Rبل=ند

۸۰۰

۰ .۲

Miteredیشوج *90

1000

1.15

 Miteredجوشی 45° ۲

۸۰۰

۰ .۲۳۵

 Miteredجوشی 30* ۳

۸۰۰

۰.۳

 Miteredجوشی 22.5° ۴

۸۰۰

۰.۲۷

 Miteredجوشی 18* ۵

۸۰۰

۰ .۲۵
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زانویی های 45
)(1=D/Rاستاندارد تمام انواع

۵۰۰

۰ .۲

ا(م
مع
وا
(5.1شعاع ا)نت
)D/Rبل=ند

۵۰۰

۰ .۱۵

اتصال فارسی (فارسی بر) یک جوش 45

۵۰۰

۰ .۲۵

۵۰۰

۰ .۱۵

 Miteredجوش *221.2

زانویی های "130
)(1=D/Rاستاندارد پیچی

۱۰۰۰

۰ .۶

)(1=D/Rاستاندارد فلانجی یا جوشی

۱۰۰۰

۰ .۲۳۵

شعاع بلند ) (5.1=D/Rتمام انواع

۱۰۰۰

۰.۳

سه راهی های  Tشکلی که به عنوان زانویی استفاده می شوند
استاندارد پیچی

۵۰۰

۰ .۷

شعاع بلند پیچی

۸۰۰

۰ .۴

استاندارد فلانجی یا جوشی

۱۰۰۰

۰.۸

 Stubدر نوع شاخه

۵۰۰

۱

سه راهی های  Tشکلی که به عنوان واسطه استفاده می شوند
استاندارد پیچی

۲۰۰

۰ .۱

شعاع بلند پیچی

۱۵۰

۰.۵

 Stubدر نوع شاخه

۱۰۰

ه

شیر :دروازه ای ،توپی یا مخروطی

اندازه کلی خط B = 0.1

۳۰۰

۰ .۱

اندازه کلی خط B = 0.9

۵۰۰

۰ .۱۵

اندازه کلی خط B = 0.8

۱۰۰۰

۰ .۲۵

کروی استاندارد

۱۵۰۰

۴

کروی زاویه دار یا  Yشکلی

۱۰۰۰

۲

دیافراگمی از نوع بند دار

۱۰۰۰

۲

پروانه ای

۸۰۰

۰ .۲۵

شیرهای اطمینان
بالا رونده

۲۰۰۰

۱۰

لولایی

۱۵۰۰

۱.۵
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الاکلنگی

۱۰۰۰

۰.۵

ورودی ها و خروجی های لوله
ورودی :هلول نرمال

۱۶۰

۰.۵

ورودی لوله  :به داخلی زاویه دار

۱۶۰

۱

خروجی لوله

«ه

۱
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دیافراگم

موادگفاکتور اصطکاگا در برابر عدد رینولدز یکنواخت

و شمقتدر لولههقاکمختلفیا مقدار زیرک متقاومت برکجتریاقات

(Pipe
 ۷-۱۱-۶اختلاف هاد ناشی از اصطکاک لوله برای سیالات دارای فیبر چوب معلق Friction Heat Difference
(In Newtonian Fluids

داده های تجربی در مورد مایعات دارای فیبر چوب معلق (عموماً منظور خردههای چوب است) جمع آوری شده و به طور
مشترک به انواع مختلف پالپ نیز نسبت داده شده است .بسته به میزان دبی و نوع چوب ،مناطق خاصی و متمایز برای

هدررفت اصطکاکی دبی در مقایسه با سرعت تعیین گردیده است.

ق
Log

هقدررفت امکاکی در لوله در مقایسعه یا سعارعت و درجه ایالعی مکانیکی

هقدررفت اصطکاکی در لوله در مقایسه با سرعت و غلظت پالب شیمیایی

منحنی هدررفت اصطکاکی پالپ شیمیایی به راحتی به سه ناحیه قابل تقسیم است .این نواحی به شکلی مناطق هاشور
خورده در دو شکلی کنار هم در زیر نشان داده شده است:
135

ناحیه :۱

منحنی  ،BAیک ناحیهٔ خطی است که در آن هدررفت اصطکاکی برای یک پالپ فرضی ،تابع غلظت ،سرعت و قطر لوله
Vب نامیده شده است.
است .سرعت در حد بالای این ناحیهٔ خطی (نقطه  )Bبه عنوان سرعت حداکثری na
ناحیه : ۲

منحنی  BCDکاهش اولیه در هدررفت اصطکاکی (تا نقطه )Cرا نشان می دهد پس از آن دوباره هدررفت اصطکاکی

افزایش می یابد .محل تقاطع در منحنی هدررفتو اصطکاکی متعلق به پالپ با منحنی هدررفتو اصطکاکی آب یعنی
نقطه ( )Dنقطهٔ شروع کاهش مقاومتی اصطکاکی(حرکتی) نامیده می شود .سرعت در این نقطه بصورت ( )Wمعین شده
است.

ناحیه : ۳

منحنی  DEنشان می دهد که منحنی هدررفت اصطکاکی متعلق به فیبر پالپی معلق ،پایین تر از منحنی هدررفت
اصطکاکی آب است این امر ،ناشی از پدیده ای است که کاهش مقاومت حرکتی نامیده شده است .نواحی  ۲و  ۳بوسیلهٔ
منحنی هدررفت اصطکاکی متعلق به آب از هم جدا شده اند .این منحنی در صورتی که با مختصات لگاریتمی کشیده
شود یک خط صاف با شیب تقریبی  ۱/۷۵است.
منحنی هدررفت اصطکاکی متعلق به پالپ مکانیکی ،همانطور که در شکل های  ۵۲-۶و  ۵۳-۶نشان داده شده است تنها

به دو ناحیه تقسیم شده است :ناحیه  ۱و  . ۳در این نوع پالپ ،منحنی هدررفت اصطکاکی با منحنی آب در  W۷تقاطع
پیدا می کند .بنابراین در این مورد نقطهٔ  Winaواقعی موجود نیست.
)(Friction
 ۸-۱۱-۶پروسه تخمین اصطکاک لوله gnitamitse
سرعت حجم ( )Vبستگی به دبی جرمی و قطر لوله ( )Dانتخابی دارد .مقدار نهایی  Vرا می توان با کمترین سرمایه

گذاری مالی و کمترین هزینه با توجه به مطالبات آینده بهینه سازی کرد .دبی جرمی متعلق به فیبر چوبی یکی از نکات
قابل توجه در طراحی سیستم های پمپاژ و لوله ها است .به این دلیل که هدف ،ایجاد راه حلی برای انتقال فیبر است .دبی

جرمی ،از رابطهٔ زیر که بین جریان حجمی و درجهٔ غلظت پالپ برقرار است به دست می آید:

q(USg al./min)%c

=)M(Tons /day
16.64

که دار آن:
 =Mدبی جرمی پالپ
 =Cمیزان خشکی پالپ است که به صورتی درصدی بیان می شود.

*))q(USgal/.min)=2.45 v(ft/s)(D(in
سرعت حجم در یکی از مناطقی که در بالا به آن اشاره شد قرار خواهد داشت .زمانی که این ناحیه معین شد برای تعیین
مقدار هدررفت اصطکاکی لوله ،روابط مناسبی انتخاب می گردد :آنچه در پی می آید روشی را توصیف می کند که برای
تخمین هدررفت اصطکاکی لوله در هر یک از مناطق استفاده می شود.
ناحیه ۱

ناحیه  ۱ناحیه ای است که در آن سرعت حجم چوب ( )Vدر بین حد زیر باشد:
که در اینجا  K "C = Winaو
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 =Kضریب عددی (برای یک پالپ فرضی ثابت است)
 = Oتوان (برای یک پالپ فرضی ثابت است)
رابطه بین هدررفت اصطکاکی و پارامترهای حاکم اینطور است:

ی)ایی ) :گث
()
si
=fn()i
(%v(c
(( K
((DF
که در اینجا:

 = Kضریب عددی (برای یک پالپ فرضی ثابت است)
 =0.V.Pتوانها (برای یک پالپ فرضی ثابت هستند)
فاکتور  fاز ضرایب تصحیحی ممکن و فراوانی ترکیب می شود:
F =fixf,xf3×f4xfs
که

 =1fضریب تصحیح دما
 =2Fضریب تصحیح زبری لوله
 =3Fضریب تصحیح نوع پالپ
 =4Fضریب تصحیح فرایند تبدیل مواد به پالپ است
 =5Fضریب (فاکتور) احتمالی طرح
 11از طریق زیر محاسبه می گردد:
)F=1.35-0.01t(PC
ناحیه ۲

ناحیهٔ  ۲ناحیه ای است که در آن سرعت حجم چوب( )۷در بین حدود زیر باشد:
V max <V<V w

که در اینجا

V =4xC

Vب حداکثر
اگر  ،Vبین  Winaو  Wباشد از این معادله می توان برای تعیین  /pFHA Lدر نقطه ای که در آن سرعت na
باشد استفاده کرد .در نتیجه ،هدررفت اصطکاکی تخمین زده می شود و مقدار آن را برای سرعتهای محدود به این منطقه
می توان ثابت در نظر گرفت.
ناحیه :۳

ناحیه  ،۳ناحیه ای است که بوسیلهٔ سرعت حجم چوب ( )Vمعین می گردد:
V>Vvy

تخمین محافظه کارانهٔ مقدار هدررفت اصطکاکی که با استفاده از منحنی آب حاصل می گردد بوسیلهٔ معادله ""suiSalB
تعیین می گردد:

) ( ft of water

 ((s/tf) 175و )
L \100ft of pipe/T "" (D(in))135
= 0.58

در اینجا از معادله  BlaSiuSبه جای معادلهٔ  ClOberOOKاستفاده می شود ،زیرا مقادیر اصطکاکی برای پالپ در حالتی
تعیین می گردد که از لولهٔ صیقلی و بدون زبری استفاده شده باشد (استیل ،مس و  )CVPبنابراین زبری لوله عاملی مهم

در تعیین افت فشار محسوب نمی گردد .معادلهٔ  BlaSiuSدر چنین مواردی مقادیر اصطکاکی آب را بهتر ارائه می دهد.
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روشهایی که پیش از این برای محاسبهٔ هدررفت اصطکاکی لوله در موارد مرتبط با مواد معلق در پالپ ارائه شدند ،تخمین

۵ ۵غال.

فیبر چوبی در چگالی کلی محلول فیبر -آب تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد .بنابراین وزن مخصوص این محلول با آب یکسان

 -۱داده های اصلی در فولاد ضد زنگ و لوله  *CVبدست آمده است.
 -۲ضرایب ایمنی در روابط فوق منظور نشده اند.

 - ۳هدررفت اصطکاکی ،تا حد زیادی به وضعیت سطح داخلی لوله بستگی دارد .در مورد چدن و لولههای گالوانیزه مقدار
 Kکمتر خواهد بود .در مورد تاثیر زبری سطح لوله هیچ دادهٔ اصولی و نظام مندی در دسترس نیست.

 -۴در صورتی که پالپ مطابق با آنچه که در اینجا نشان دادیم نبود به مقداری محاسبات مهندسی نیاز خواهد بود.

پالپ های بالا به صورت تقریبی و به ترتیب اصطکاک از بالا به پائین ارائه شده اند .البته این نظم صرفاً تقریبی است به این
دلیل که بعضی پالپ های خاصی ممکن است که اصطکاک کمتر و یا بیشتری را موجب شوند .برخی از این پالپ ها وقتی که

به داخل یک لولهٔ کم قطر هدایت شوند مقدار اصطکاک فوق العاده زیادی خواهند داشت که در این صورت می بایست از
لوله های قطورتر استفاده گردد .در عین حال در صورتی که از نظر اقتصادی ممکن باشد می بایست از سرعتهای کاری
پایین نیز اجتناب کرد به این دلیل که برخی پالپ های خاصی به محضی ایستا شدن به راحتی خشک می شوند و بنابراین
می توانند خط لوله ای را که مناسب برای حرکتشان نباشد( .منظورمان کمتر از  ۳فوت در ثانیه است) مسدود کنند.

 ۹-۱۱-۶هدر رفت اصطکاکی فیتینگ ها در مصارف مرتبط با پالپ ( Fitting Friction LOSSIn PulpRelated
(ISSues

شیوهٔ پیشنهادی در برخورد و مدیریت تلفات اصطکاکی فیتینگ ،استفاده از همان هدر رفت اصطکاکی آب و تنظیم
کردن مقدار آن با توجه به درجهٔ غلظت پالپ است .هدررفت اصطکاکی فیتینگ به این شکل بیان میشود:
)AHFF(ft Of Water

Kp

ضریب هدررفت اصطکاکی در یک فیتینگ فرضی در مصارف مرتبط با پالپ بیشتر از ضریب هدررفت اصطکاکی برای آب
در همان فیتینگ است .به عنوان یک قاعدهٔ تقریبی ،توصیه می شود که ضریب هدررفت اصطکاکی اتصالات ( )Kبه میزان

 ۲۰درصد به ازای هر  ۱درصد افزایش غلظت پالپ افزایش یابد .این بدین معنی است که  kpبر حسب  Kدارای مقادیر زیر
خواهد بود(.شکلی شماره )۶-۴۵

محاسبه اصطکاکی سیال مشکل ترین بخش محاسبهٔ هاد کل است .مهمترین نکته ای که میبایست تعیین گردد نیوتنی یا
غیر نیوتنی بودن سیال است .به این علت که غالب کتابهای مرجع ،ضریب هدررفت افت فشار را بر اساس سیالات
نیوتنی ارائه می دهند .سیالات نیوتنی هر چند که بسیار کاربرد دارند اما به هیچ وجه غالب سیالاتی را که در صنعت با

آنها سر و کار داریم شامل نمی شوند.
6-5

غلظت %DB
2

K

3

1.2K
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4

1.4k

5

1.6K

6

1.8K

تفاضلی هد تجهیزات ،احتمالاً دومین عنصر مهم در محاسبهٔ هد کل است .در صورتی که سیستم در مرحلهٔ طراحی است
و یک شیر کنترلی را در طراحی مان برای این سیستم در نظر گرفته ایم با ما ممکن است شیری را انتخاب کنیم که افت

هد فشار آن معادل  ۱۰فوت سیال باشد .اما اگر شیر کنترل در یک سیستم در حال کار باشد برای محاسبهٔ افت هد فشار
آن نیاز به کمی تلاش و محاسبه خواهید داشت و می بایست برخی جزئیات نظیر منحنی های جریان در برابر شیر کنترل
(که توسط سازنده ارائه می شود) را بیابید تا بتوانید افت هد فشار را برای شیر کنترل در حال کار به دست آورید .در
مورد تجهیزات دیگر برای اینکه بتوانید افت هدفشار را برای دبی طراحی به درستی تعیین کنید می بایست به
کاتالوگهای سازنده مراجعه کنید.
مقدمه

بطور کلی اختلاف ارتفاع تئوری و ارتفاع حقیقی در پمپها برابر مجموع تلفات در پمپها می باشد .با توجه به این که
مکانیزم حرکت سیالی در داخل پمپ پیچیده بوده و اثرات لایه مرزی نیز مهم است ،راه دقیقی برای محاسبه تلفات در

پمپها ارائه نگردیده است .سازندگان پمپها بر اساس تجریبات موجود فرمولهایی ارائه داده اند که در طراحی از آنها
استفاده می گردد .اما این فرمولها کامل و کلی نیستند .بطور کلی در تعیین ارتفاع تئوریک پمپ ،جریان را بدون
اصطکاک در نظر گرفته و فرض می کنیم که سیال با هدایت کاملی از پمپ خارج می گردد .در نتیجه ارتفاع حقیقی ایجاد
شده برای سیال از ارتفاع تئوریک ( )oehtHکمتر بوده و مقدار توان محرک لازم از توان تئوری بیشتر می باشد.

اختلاف بین شرایط تئوریک و حقیقی را جز از طریق آزمایش نمی توان محاسبه نمود .بطور کلی تلفات در داخل
توربو ماشین را به دو قسمت تقسیم می کنند :تلفات داخلی که اثر آن بالا بردن جریان سیال در عبور از ماشین بوده و
تلفات خارجی که به خارج از ماشین دفع می گردد .در این بخش عواملی را که موجب ایجاد تلفات در پمپ گریز از مرکز

شده و باعث کاهش افت انرژی در آن می گردد بررسی می کنیم.
)
(Internal
 ۱۰-۱۱-۶تلفات دبی داخلی (تلفات حجمی) SSOL
نظر به اینکه فشار خروجی ( )۲Pدر خارج از چرخ ،بیش از فشار ورودی ( )1Pمی باشد و با توجه به فضای موجود بین

قسمت گردنده و ثابت ماشین (فاصله بین چرخ دوار و فضای حلقوی اطراف آن) ،قسمتی از سیال از دهانه خروجی به

م

همچ
----------------

سایت

سرا
سرگ

ا
===
-

معاصر

حج

|

II
-------

تلفات دیویی

طرف دهانه ورودی چرخ جریان یافته و موجب بروز تلفات می گردد .برای رفع این نقیصه باید با کاهش فضای بین دو
قسمت گردانده و ثابت و گذاردن اتصالات مخصوص آب بندی (که از یک یا چند سطح صیقلی تشکیل شده است که بطور

13O

سری قرار می گیرند) تلفات داخلی را کم کرد .میزان تلفات دبی داخلی  ۱تا  ۲درصد دبی کلی پمپ است .در شکل ۵۵-۶
تلفات دبی در پمپ ها نشان داده شده است.

اگر  Qدبی گذرنده از ماشین و  AQدبی نشتی در داخل چرخ و  QFAQدبی گذرنده از چرخ متحرک باشد ،رابطه بین
راندمان و تلفات دبی نشتی برای پمپها و توربینها بصورت زیر بیان می شود:

برای توربین

برای پمپ

 )O)Aمیزان هدر رفتن سیال به دلیل وجود دبی نشتی در فضای باز بین محفظه و پروانه است .حال اگر ( )ihAافت فشار
دبی نشنشانسانی و دبی گذرنده از چرخ متحرک باشد،

افت

فشار در چرخ متحرک بصورت زیر خواهد بود:

)AP=yAhi(O+AO
اگر ( Hthم ( ۵غال ایجاد شده توسط بمبا ایده آلی با تعداد نامحدود بر  ۵باشد،

افت

توان ایجاد شده دار اثر دبی نشتی برابر

خواهد شد با:

دین AP=y . AQHtn
 9بالاخره اگر ( ) heافت فشار در محفظه حلزونی و(  (Oدبی گذرنده از ماشین باشد ،افت توان ایجاد شده در محفظه
حلزونی برابر خواهد شد با:

APc = yheO

مصر

O=O+AQ

که ( )AQدبی نشتی می باشد .اصولا اختلاف فشار سیال در مقاطع ورودی و خروجی پمپ موجب نشت سیال از درز بین
چرخ متحرک و بدنه می گردد .دبی گذرنده از چرخ متحرک مجموع دبی پمپ و دبی نشتی می باشد .در نتیجه برای

طراحی چرخ متحرک باید مقدار دبی نشتی را محاسبه نموده و با اضافه نمودن آن به دبی مفید ،مقدار دبی را که با آن
ابعاد چرخ متحرک تعیین می گردد حساب نماییم .برای تعیین مقدار دبی نشتی از فرمول زیر که فرمول استپانوف نامیده
می شود استفاده می گردد:

AQ = CA/2g H
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) : (Cضریبی است که به نوع رینگ ها و فاصله آنها بستگی داشته و مقدار آن  ۰ .۴می باشد.

( : )Aسطح مقطع عمود بر مسیر نشت سیال در فاصله رینگ ها (سطح مقطعی که نشت صورت می گیرد) بر حسب اینج
مربع برابر است با  )/2 (TDSکه در آن ( )Dقطر متوسط درز بین رینگها به اینچ و ( )Sفاصله قطری رینگ ها (دو
برابر فاصله  ۵و رینگ) می باشد.

برای رینگ های تا قطر  ۶اینج مقدار( )Sبرابر  ۰.۰۱اینچ و برای قطرهای بزرگتر مقدار ( )Sاز فرمول زیر محاسبه می گردد:
)S= 0.01 + (D-6) x 0.001 (4-8

برای رینگ های کوچک در صورتی که در ماشینکاری کاملی انجام یافته و یا یاتاقانها مناسب باشند مقدار  Sرا برابر ۰.۰۰۸
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اینج در نظر می گیرند.
(هندبوک والتر جکات) نمودار زیر را در نرم افزار  CF turbOبرای بازده حجمی ارائه می دهد(.شکل )۶-۶۵
 ۱۱-۱۱-۶تلفات ناشی از انحراف زاویه ای پره در خروج ( LOSSDue To Angular Deviation VaneSIn The
(tixE

اصولا هر پمپی برای دبی و سرعتی به نام دبی معمولی و سرعت معمولی طراحی می گردد .زوایای پرههای

چرخ متحرک بر اساس سرعت و دبی فوق طراحی شده و اگر این سرعت یا دبی تغییر نماید ،زاویه پرهها متناسب نبوده و
موجب ایجاد ضربه خواهد شد .در نتیجه در رژیم معمولی پمپ ،افت های موضعی وجود نداشته و در صورت موجود بودن،

مقدار آن حداقل می باشد ولیکن با تغییر این دو عامل ،افتی ایجاد خواهد شد که به آن افت ناشی از انحراف زاویه ای
چرخ (یا افتهای ضربهای)

می گویند .اگر سرعت نسبی مایع ( )iWهنگام ورود به چرخ ،مماس بر امتداد پره های آن باشد ،مایع به آرامی و بدون
ایجاد ضربه و حرکت گردابی وارد چرخ شده و افت ناشی از ضربه ناچیز خواهد بود .البته این حالت موقعی ایجاد می

گردد که( )ulCباشد .اگر شدت جریان پمپ بیشتر و یا کمتر از شدت جریان عادی آن بوده و سرعت ورودی نسبی با
امتداد مماس بر پره زاویه بسازد و مایع طی زاویه مثبت و یا منفی نسبت به پره وارد چرخ گردد ،حرکت گردابی مایع در
141

طرفین پره ها ایجاد شده و در نتیجه مثلت سرعت ها تغییر نموده و افتهای ضربه ای ایجاد خواهد شد .مقدار افتهای

ضربه ای متناسب با مجذور اختلاف شدت جریانهای حقیقی و عادی میباشد .حال اگر تعداد پرههای پمپ را بی نهایت
در نظر بگیریم ،می توانیم سرعت خروجی را مماسی بر پرههای چرخ متحرک فرضی کنیم .در نتیجه هر چه تعداد پرهها

کمتر باشد ،لوله های جریان کمتر توسط آنها هدایت شده و زاویه انحراف پره ها و سرعت خروجی بیشتر خواهد شد.
علت این پدیده ایجاد یک جریان ثانوی دورانی است که در داخل کانالهای چرخ متحرک وجود داشته و با جریان اصلی

ترکیب می گردد .اثر این جریان ثانوی در مثلث سرعتهای ورودی به علت نزدیک بودن پرهها کمتر است .در شکل ۵۷-۶

مثلث سرعتهای ورودی و خروجی ،بدون در نظر گرفتن انحراف زاویه ای ،با خط ممتد و مثلث حقیقی آنها با نقطه چین
نشان داده شده است .ملاحظه می شود که در اثر انحراف زاویه ای پره ها مقدار زاویه از کم و مقدار زاویه  ۲0زیاد می -
گردد .به علت نزدیک بودن مقاطع ورودی پره ها ،اهمیت جریان ثانوی در مثلث سرعتهای ورودی آن کمتر است.

حال کاهش انرژی تولید شده در اثر انحراف زاویه ای را می توان با نسبت زیر معین نمود:
1

- V
۷2U - C
nام
2

C2n

m Co

172 U

مقدار nlم بستگی به تعداد پرهها و زاویه خارجی آنها داشته و مقدار دقیق آن بوسیله آزمایش تعیین می گردد .در نتیجه
میزان توان داده شده به سیال داخل چرخ برای تعداد محدود پره ها از رابطه زیر بدست می آید:
Pth = mCO-pCOن

)
(LOSS
noFrom
 ۱۲-۱۱-۶تلفات ناشی از اصطکاک و لزجت سیال (تلفات هیدرولیکی) itcirf

تلفات ناشی از لزجی سیالی شامل تلفات اصطکاکی در هدایت کننده دیفیوزر ،می باشد که در اثر حرکت دورانی در داخل

پمپ بوجود می آید .از آنجا که حرکت مایع در داخل پمپها به حالت آشفته می باشد مقدار اینگونه افتها با مجذور سرعت
و در نتیجه مجذور شدت جریان متناسب می باشد .بطور کلی هر چه سطح مقطع چرخ متحرک کوچک و صاف باشد

میزان افت اصطکاکی کمتر خواهد شد .از طرفی چون چرخ متحرک در داخل سیال می چرخد ،در اثر چسبندگی سیال و
وجود جریان های ثانوی در فضای موجود بین جدارهها و بدنه ،نیروی مقاوم ایجاد می گردد .بنابراین در اثر اصطکاک چرخ
متحرک پمپ با سیال اطراف افت انرژی ایجاد می گردد که مقدار این افت با کم شدن فاصله بین چرخ متحرک و بدنه و
نیز با صیقل دادن آنها کم خواهد گردید.
در نتیجه همانطور که قبلا گفته شد مقدار انرژی جذب شده توسط سیال بر واحد وزن سیال ( )Hاز ارتفاع تئوری خالصی
می  Hthکمتر خواهد شد .نسبت بین انرژی واقعی جذب شده توسط سیال بر واحد وزن سیال یعنی ارتفاع مفید ( )Hبه
ارتفاع تئوریک خالصی را راندمان هیدرولیکی گویند:
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Hthنم |

Hthco

6-58

CP

( )1Hهغال

ایجاد شده توسط افتهای موجود در بمب و( می ) Hthهد تئوری ایجاد شده توسط بمبا ایده آلی با تعداد پرههای

نامحدود

نهایی

باشد .مقدار( Hا ) شامل

افت

های زیر می باشد:

 )۱افت حاصل از ضربه در پروانه به دلیل عدم برخورد صحیح بین جریان ورودی و لبه حمله پرهها

 (۲افت

های اصطکاکی از گذرگاههای

بر ۵

 )۳افت گردشی حاصل از عدم تطابق صحیح در لبه فرار پرهها باید توجه داشت که راندمان هیدرولیکی پمپ همواره از

راندمان کل آن بیشتر است چرا که در آن فقط افت هیدرولیکی منظور گردیده است " .بازده هیدرولیکی وابستگی
زیادی به طراحی گذرگاههای جریان دارد .با این وجود برای پمپ هایی که عملکرد متوسطی دارند ،اگر بازده هیدرولیکی

را در نقطه طراحی بر حسب دبی رسم نماییم شکل  ۵۸-۶بدست

میآید :رابطه ای که بدست می آید بصورت زیر

است

0-8

00 25

-

ng Co1

سرعت مخصوص ،تأثیر کمی بر روی بازده هیدرولیکی دارد .در  N =۰۰۵بازده هیدرولیکی در حدود  ۲نقطه پایین تر از
 Ns = ۲۰۰۰می باشد.

در کتاب والتر جکات رابطه تقریبی  nhCOnبرای بازده هیدرولیکی پیشنهاد شده است .اگرچه  CFTurbOنمودار زیر را
نیز برای بازده هیدرولیکی ارائه می دهد( .شکلی )۶-۹۵
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)
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mechanical
 ۱۱-۱۳-۶تلفات ناشی از اصطکاک مکانیکی tcirf

در اثر اصطکاک بین محور پمپ با یاتاقانها ،کاسه نمدها و واشرهای آب بندی افتها یا اصطکاک مکانیکی ایجاد می -
گردد .مقدار این افت ها  ۲تا  ۴درصد توان محرک بوده و برای سرعت دورانی معین مقدار ثابتی خواهد بود .نسبت توان
داده شده به سیال توسط چرخ متحرک به توان محرک پمپ را راندمان مکانیکی پمپ گویند در نتیجه :
در y --O( )OA Hth

--

fم_c
ht

چ n = -E

DC

راندمان مکانیکی را به صورت زیر می توان تعریف نمود:

ی

m = 1 -پ

( )rPافت توان حاصل از اصطکاک مکانیکی در یاتاقانها ،کاسه نمدهای آب بندی و سایر نقاط تماسی در ماشین است(PC .
) نیز برابر با حاصل ضرب سرعت زاویه ای و گشتاور پیچشی محور ( )Tبوده و به آن توان ترمزی گویند .در نتیجه توان
محرک یک پمپ (یعنی توان داده شده به محور پمپ) توسط موتور محرک برابر با مجموع توانهای زیر میباشد :توانی
که افتهای اصطکاکی بین چرخ با سیالی اطراف را از بین میبرد ،توانی که صرف افتهای مکانیکی شود ،توانی که صرف
افتهای نشتی شود ،توانی که صرف افت های هیدرولیکی شود و توان مفید ایجاد شده در سیالی .توان مفید ایجاد شده
در ماشین برابر است با حاصل ضرب دبی وزنی مفید در ارتفاع مفید یعنی:
P) = yOH

راندمان یک پمپ  ،یعنی نسبت توان مفید جذب Hهدش که مقدار آن توسط سیال به محور ماشین اعمال شده است:
_Pu
- Dc

و از آنجا راندمان کلی یک پمپ را به صورت زیر می توان بیان نمود:
Hth17
nم
و  17در 17
-
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 peک TT

در نتیجه برای طراحی یک پمپ باید بر مبنای سه بازده مهم هیدرولیکی ،مکانیکی و حجمی عمل نمود .راندمان کلی

پمپ های گریز از مرکز معمولا بین  ٪۷۰تا  ٪۸۵است و در مورد پمپ های کوچکتر ،مقدار آن کمتر می باشد.
)
(The
noDisk
 ۱۴-۱۱-۶اصطکاک دیسکی itcirF

سطوح خارجی پروانه چرخان با سیالی اصطکاک دارند .تلاشهای زیادی برای پیش بینی اتلاف توان ناشی از اصطکاک
دیسکی صورت پذیرفته

است .

فلیدر در کتاب تاریخی خود ،بر مبنای آزمایشات  SchultZ-GrunOWفرمول تقریبی زیر را ارائه کرد:
6 \---3 r- 4

)Pr=4-07(10-")w"D"(D5e
که ،

 :Nسرعت چرخشی  :D ،قطر دیسک ،و  :eطول هاب و شراد می باشد.

این رابطه برای  "01x7=eRمعتبر می باشد .توان اصطکاکی دیسکی تقریبا با  " Reافزایش می یابد.

6-60

باید خاطر نشان نمود که این رابطه کاملا تقریبی است.

 CFTurbOنمودار زیر را ارائه می کند.

باید خاطر نشان نمود که در بسیاری مراجع از اتلاف توان ناشی از اصطکاک دیسکی به علت کوچکی صرف نظر شده
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 ۱-۷پدیده کاویتاسیون ()noitatiVaC

آب یا هر سیال دیگر ،در هر دمایی تبخیر می شود به شرطی که فشار روی سر سیال از فشار بخار سیال کمتر شود.
فشار روی سر سیال به عوامل مختلفی از جمله ارتفاع بستگی دارد اما فشار بخار سیال به دمای سیال بستگی دارد.

مثلا می دانیم آب  80درجه ،فشار بخاری کمتر از  100pدارد بنابراین در سطح دریا که فشار اتمسفر (روی سر سیال)
حدود  100pاست این آب نمی جوشد اما در بالای قلهٔ اورست که فشار اتمسفر خیلی کمتر از  100pاست چون فشار
بخار سیال از فشار روی سر سیال بیشتر است آب میجوشد؛ هر گاه در دهانهٔ مکش پمپ ،فشار روی سر سیال کمتر از
فشار بخار سیال شود سیالی که وارد محفظه پمپ می گردد در بخش هایی از محفظهٔ پمپ به دلیل افزایش ناگهانی و

موضعی فشار این بخش ،تبخیر شده ،متراکم ( )esnednoCمی شود و خلا بوجود می آید.
سیال موجود در محفظه به سرعت به سمت خلا پیش می آید و در راه به پروانه پمپ برخورد کرده و باعث خوردگی
مکانیکی می گردد .این نوع خوردگی ،مکانیکی می باشد و به کلی این پدیده کاویتاسیون گویند.
)
(When
2doeS
rCaVitation
 ۲-۷کاوایتاسیون بیشتر در چه مواردی روی می دهد؟ uCCO

کاویتاسیون با تشکیل حباب های بخار درفشار پایین در چشمی پروانه آغاز می شود .این حبابها در کم فشار ترین

مکان در ورودی پمپ تشکیل می گردند؛ حبابها دقیقاً کمی قبل از آنکه سیال توسط تیغه های پروانه تحت تاثیر قرار
گیرد (که نتیجهٔ آن فشرده شدن حبابها است) تشکیل می گردند(به شکل  ۱-۷رجوع کنید) .فشرده سازی حباب های
بخار یک موج تکانشی کوچک تولید می کند که بر روی سطح پروانه تاثیر می گذارد و حفرههای بسیار ریزی در آن

=

بسیاری

تیتوریولنسی اصطکاک

نقطه افشار این

|

تمییس
اصطکاک در توکا ره
-

قفقط در طول مسیر مایع

PDTFT

پروفایل افشار در ورودکیمب
ایجاد می کند که به مرور زمان تبدیل به نواحی خورده شده می شوند و در نتیجه باعث نارسایی پروانه می گردند (که در

اصطلاح آبله گون شدن پروانه گفته می شود) .صدای حاصل از کاویتاسیون کاملاً مشخص و متمایز است؛ این صدا
شبیه به صدای شن در میکسر بتن می باشد.

همانطور که در شکل  ۱-۷می بینید فشار موجود در ورودی پمپ -که با قرار دادن یک فشارسنج در آن نقطه قابل
اندازه گیری است  -بالا است؛ اما همین که سیال به درون پمپ راه می یابد فشار افت می کند .این فشار ممکن است تا
حدی کم شود که سیالی بخار شود و در نتیجه کاویتاسیون رخ دهد.
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همین مساله می تواند گاهی در شیرهای کنترل نیز اتفاق بیافتد زیرا که شیرهای کنترل دارای پروفایل افت فشار
مشابهی هستند و در صورتی که فشار در ورودی شیر کنترل کم باشد ،باز هم کاویتاسیون رخ خواهد داد.

)
(VaporpreSSure
noitat
 ۳-۷فشار بخار و کاوایتاسیون &ivaC

دو راه برای جوشاندن یک مایع وجود دارد .راه اول ،افزایش درجه حرارت همراه با ثابت نگه داشتن فشار است؛ تا

اینکه دما به قدری بالا برود که برای تولید حباب های بخار کافی باشد .در شکل  -۷ ۲اگر شما یک نقطه را در فاز مایع
در نظر بگیرید و به صورت افقی در جهت افزایش دما حرکت کنید (در یک خط مستقیم :در فشار ثابت)؛ در نهایت شما

فشار بخار در برابر دما

به خط تبخیر سیال فرضی برخواهید خورد و سیالی شروع به جوشیدن و یا تولید حبابهای بخار خواهد کرد .نظیر

چنین عملی را هر روز به هنگام جوشیدن آب در قابلمه می توانیم مشاهده نمائیم.
راه دومی که برای جوشیدن یک مایع وجود دارد ،کاهش فشار است .اگر شما درجه حرارت را ثابت نگه دارید و فشار

را کاهش دهید در این حالت نیز مایع به جوش می آید .در شکل  ۲-۷اگر شما یک نقطه را در فاز مایع در نظر بگیرید و
به صورت عمودی در جهت کاهش فشار حرکت کنید (در یک خط مستقیم :در دمای ثابت) ؛ بار دیگر شما با خط تبخیر
سیال فرضی مواجه می شوید و سیال شروع به جوشیدن نموده و یا تولید حبابهای بخار می کند.
اگر یک ظرف در بسته و یک منبع خلا داشته باشید (به شکلی  ۳-۷نگاه کنید) با کاهش فشار در ظرف قادر خواهید

بود که آب را در حرارت پائین تری به جوش آورید .هنگامی که فشار برابر با  ۷/۵ DSiaیا ( )۷/۴۱-۵/۷=۲/۷و یا PSi

 ۷/۲کمتر از فشار اتمسفری است ،آب در درجه حرارت  ۱۸۰Eبه جوش می آید و زمانی که فشار  ۱۵DSLاست آب در
درجه حرارت  F"۱۲۰به جوش می آید .این همان چیزی است که در مکش پمپ زمانی که فشار به حد کافی برای
جوشاندن یا بخار کردن سیالی کم است اتفاق می افتد.
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در فرایندهای صنعتی کار کردن در دمای نزدیک به  "۱۲۰fیا بالاتر از آن چندان غیر معمول نیست .بنابراین اگر دمای
کاری بالا باشد و فشار هنگام ورود سیال به پمپ افت کند شرایط برای تولید کاویتاسیون فراهم می شود .زیرا افت
7-3
قنگامی که فشار isp57قنگامی که فشار 174psi
هنگامی که فشار 1.5ps
است در  120Fمی جوشاد است در F08اعی جوشد .استابیدز  212Fمیجوشد.
عقیع خلاع

عقیع خلاع

Tح ع.aisps

۶/Isrsiaح

فشار اتمسفرکا در

سطح دریا  14.7psiاست.
,212
۶

//:ofهم
۶۹۶
را هم *
معماری

میم

تحت ع

تحت

ع

حتی ک

EEE
جوش آوردن مایع در فشار پایین
فشاری که توسط پمپ ایجاد شده است برای تطبیق با فشار بخار بالاتر بسیار کم است .اگر کاوایتاسیون در حال رخ
دادن باشد دو راه حلی وجود دارد:

 -1افزایش فشار در دهانه ورودی پمپ
 -2کاهش دمای سیال

فشاری که در آن مایع تبخیر میشود به عنوان فشار بخار شناخته می شود .این فشار همیشه مختص و متناسب با یک
دمای فرضی است اگر این دما تغییر یابد فشار بخار نیز تغییر می یابد.

)
(HOW
2ntoopreVent
 ۴-۷چگونه می توان از کاوایتاسیون جلوگیری نمود؟ itatiVaC
در صورتی می توان از کاویتاسیون اجتناب نمود که  N.P.S.Hدر دسترسی بیشتر از  N.P.S.Hمورد نیاز باشد.
)(NPSHA>NPSHR

هد خالصی مثبت و در دسترسی در قسمت مکشی ( )A.H.S.P.Nعبارت است از کل انرژی در هر واحد وزن؛ یا هد در
فلنج مکش پمپ است که هد فشار بخار سیال از آن کم شده باشد (اضافه هد نسبت به هد فشار بخار سیال) .این
تعریف یک تعریف پذیرفته شده است که توسط کتابهای استاندارد انستیتو هیدرولیک نشر یافته است .انستیتو

هیدرولیک ،سازمان تنظیم و ترویج استفاده از استانداردهای رایج و کاربردی در صنعت پمپ ،در آمریکای شمالی
است .اصطلاح "خالصی " به هد واقعی در فلنج مکشی پمپ دلالت دارد؛ با در نظر گرفتن اینکه مقداری از انرژی قبل از
مکش به علت اصطکاک تحلیل رفته است.

چرا به محاسبه  N.P.S.H.Aنیاز داریم؟ به این دلیل که مقدار  N.P.S.H.Aبرای جلوگیری از کاویتاسیون مورد نیاز
است .در صورتی می توان از کاویتاسیون جلوگیری نمود که هد مکش بالاتر از هاد فشار بخار سیال باشد .به علاوه باید
گفت که سازندگان پمپ نیاز به حداقل  N.P.S.Hمورد نیاز دارند تا بتوانند عملکرد مناسب پمپ در مقادیر هد کلی و
نرخ دبی ای را که در منحنی مشخصه پمپ نشان داده شده تضمین کنند .سازندگان پمپ این حداقلی را N.P.S.H.R
مینامند که در اینجا " "Rمحفف واژه  Requiredبه معنای مورد نیاز و ضروری است.
برای تعیین  N.P.S.H.Aابتدا هاد فشار  Hsرا در نقطهٔ  Sمحاسبه می کنیم .یک حجم کنترل (به شکل  -۷ ۴رجوع
کنید) در تقاطع ورودی مکشی پمپ و سطح مخزن مکشی سیالی قرار گرفته است .هد فشار در نقطهٔ  Sبه این صورت
بیان شده است:

150

2

و2 - a

Z- -- (1Hچ )Zا  --تثلیثل

)H(ft fluid )=( AHFl-s+AHEos

انرژی مشخصه یا هد( )Eبرای هر نقطهٔ سیستم از حاصل جمع انرژی مشخصهٔ ارتفاع (انرژی پتانسیل) ،انرژی مشخصهٔ

سرعت (انرژی جنبشی) و انرژی مشخصهٔ فشار به دست می آید E .برابر است با:
2

+Z

-

E=H+
2g

و هد یا انرژی مشخصه در نقطه  Sبرابر است با:

به طور طبیعی  N.P.S.Hدر دسترسی در مکشی پمپ (نقطه  )Sبر مبنای سطح مرجعی که در خط محور مکش پمپ قرار
می گیرد ( )SZ=0محاسبه می گردد .علت مرجع قرار دادن خط محور پمپ واضح است زیرا استفاده از هر مرجع دیگری
سطح انرژی مشخصه را با توجه به فاصله گرفتن از نقطهٔ  Sکاهشی و افزایش خواهد داد و واضح است که این امر
نادرست است (به شکلی  ۴-۷رجوع کنید).

و از آنجا که  ،O=SZپس :
7-4
HA

|

|
1H

حجم کنترل

محاسبه 0=Z

استفاده از حجم کنترل ایراک محاسیه هقد فشار در تقطه S

 2پی و
E = H

هد  ESرا با هد فشار اتمسفری ( )AHبرای تبدیل  ESاز فوت سیال به فوت مطلق سیال به  Hsاضافه کنید:
وقتی که مقدار  Hsاز معادله ( )۱در معادله ( )۷-۵جایگزین شود می دهد:
2

-

) Eچ
ftا
fluid ).losbZ
)a = -(AHE | )s
oHAs -- -ZAH+)1H+s

به منظور باقی ماندن مایع در حالت سیالی و اجتناب از تبخیر ،هد در ورودی پمپ باید بالاتر از هاد فشار بخار سیالی

Es> Ha
که در اینجا ، Hpaهد فشار بخار سیال است .مقدار خالصی هد مثبت و در دسترسی در بخش مکشی ( )A.H.S.P.Nاز

تفاضل هد در مکش پمپ ( )SEو هد فشار بخار ( )aHحاصل میگردد:
= E s - Hva

N.P.S.H. avail

با جایگزینی مقدار  ESدر معادله بالا آنگاه خواهیم داشت:
2

Z) -Zs+H1)+HA-Hvaا --

N.P.S.H. avail (ft fluid absol. ) = - (AHFl-s+AH Eol-s) -151

که در اینجا  HAو  Hpaبرحسب فوت سیال هستند.
فشار اتسمفر و فشار بخار ،برحسب مطلق پوند در هر اینچ مربع ( )aiSDارائه می شوند .تبدیلی هد از فوت سیال به
فشار در واحد  PSiچنین است:

 p ( p (diSلنای»

= ) H(ft fluid

با جایگزین کردن مقدار بالا در این معادله خواهیم داشت :

)) (PA(psia)- Pa(Psiaگی Z) -Zs+H1)+HB- Hva+ا  --ای

N.P.S.H. avail (ft fluid absol.) = - (AHFl-s+AHEol-s)+

 N.P.S.Hدر معادله های قبلی بر حسب فوت مطلق سیال است که بیان ریاضی هد است ،هد نیز مستقل از چگالی

سیال است .از آنجا که سازندگان پمپ از آب به عنوان سیال استفاده می کنند مقدار  N.P.S.Hآنان بر حسب فوت
مطلق آب ارائه می شود.
یک پمپ برای عملکرد صحیح و اجتناب از کاویتاسیون ،به حداقل هد مکش نیاز دارد .این مقدار با نام  N.P.S.Hمورد

نیاز شناخته می شود و سازندهٔ پمپ مقدار آن را برای یک مدل پمپ مشخصی با قطر پروانهٔ مشخص ،سرعت مشخص و
نرخ دبی مشخصی ارائه میدهد .به منظور اینکه استاندارهای سازندگان پمپ برای عملکرد مناسب رعایت گردد
 N.P.S.Hدر دسترسی باید بیشتر از  N.P.S.Hمورد نیاز باشد:
N.P.S.Hا
.avail>N.P.S.H.c
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سطح مرجع
اندازه تاسعیای مولفه هقای N.PSH

شکلی  ۵-۷مقادیر نسبی و نمادین جملات ریاضی در معادله های قبلی را نشان می دهد.

) (Net Positive Suction head
 توضیح ساده تر برای دانشجویان رشته مرتبط(Net Positive Suction head Available)NPSHa
خالصی هد مثبت و در دسترسی در قسمت مکش همان طور که در شکلی  ۶-۷می بینیم مکانیزم مکشی ،اختلاف فشار

دهقاقهمکنشی
راننشی
:ATT1

|

عکسشی

درون محفظه پمپ با فشار «اتمسفریک» می باشد.

برای جلوگیری از کاویتاسیون باید فشار سیال در دهانهٔ مکش را محاسبه کنیم تا ببینیم آیا از فشار بخار سیال بیشتر
است یا کمتر (محاسبات زیر بر حسب ارتفاع معادل فشار است)

) |hg = h atm - (ho + hg
 :fhارتفاع معادل اصطکاک
 :Vhارتفاع معادل سرعت
 :hmtaارتفاع معادل فشار سیالی در دهانه مکشی
 :Bhارتفاع معادل فشار سیالی در دهانه مکشی
اکنون با دانستن دمای سیال ،می توان ارتفاع معادل فشار بخار سیال را از جداول تعیین کرد :Vh( .ارتفاع معادل فشار
بخار سیال)
)NPSH=hB-hv= hatm -(hG +hu +hf +hv

ارتفاع فشار بخار سیال را از  hBکم می کنیم اگر نتیجه این تفاضل مثبت بود یعنی  mB>hVآنگاه سیال بخار نمی شود
 9کاویتاسیون رخ نمی دهد .اگر  hB<hVباشد سیال بخار شده و کاویتاسیون رخ

می دهغد.

)
(Relation
t
between
e
fluid preSSure
ln
& Suction
 ۵-۷رابطه فشار سیالی در دهانه مکشی با دبی i
مطابق رابطه صفحه قبلی با افزایش دبی (سرعت سیال) ،مقدار  hBکم می شود.
دقت کنید ( hVارتفاع معادل فشار بخار سیال) فقط تابع دما است و نه دبی(.شکلی )۷-۷

در هر دبی  ،تفاضل ( )vh-Bhمعادل  NPSHaدر آن دبی می باشد .ملاحظه کنید در دبی بحرانی  ،CQاگر دبی بیشتر
7-7

ha
ns

h

m
م

یه

c

فشار بخار سیال،

شود تفاضل فوق الذکر منفی می شود.

سوال  :۱ماکزیمم ارتفاع مکش در حالت ایده آل چقدر است؟
جواب  :حداکثر می تواند  10متر باشد این در شرایطی است که:
 -۱فشار اتمسفر باشد ،یعنی در سطح دریا باشیم
 -۲اصطکاکی در مجرای مکش صفر باشد!
 -۳سرعت مجرای مکشی صفر باشد
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 -۴سیالی در خلامطلق بخار نشود! اکنون مطابق رابطه دوم ،اگر  hGمعادل  10متر باشد ،باز هم کاویتاسیون رخ نمی -
دهد .در عمل ،ارتفاع مکش (هندسی) ،حداکثر  0تا  1متر می تواند باشد.

سوال  :۲می خواهیم آب را از طبقهٔ چهارم پمپ کنیم؛ پمپ در کدام طبقه باشد بهتر است؟
جواب  :هر چه ارتفاع مکشی  HGکوتاه تر باشد ؛ طبق روابط قبلی ،خطر کاوایتاسیون کمتر می شود .پس اگر پمپ در
طبقه همکف باشد؛ بهتر است.
سوالی  : ۳رابطه ای ارائه کنید که ماکزیمم ارتفاع مکشی را در عملی محاسبه کند؟

جواب :می دانیم ارتفاع مکش تا جایی می تواند ادامه باید که مقدار  0=NFSHaشود یعنی  0=nB-hvشود ولی منفی
 +hf+hV=0ارتفاع معادل فشار بخار است.
(h
atm -(hG+hu
نشود پسی
توجه  :گاهی اوقات در دهانه مکش ،فشار بخار سیال با فشار روی سیال مساوی است و یا حتی کمتر است و در نتیجه در
دهانهٔ مکش تبخیر نداریم و بنابراین پدیدهٔ کاویتاسیون هم متصور نمی باشد اما در عمل ،این پدیده رخ می دهد .به

دلیل طراحی بد پمپ (و نه سیستم لوله کشی) وقتی سیال وارد پمپ می شود سرعت آن به طور ناگهانی زیاد شده و
طبق قانون برنولی فشار سیال کم می شود .این فشار ممکن است از فشار روی سر سیال هم کمتر شود در این شرایط

سیال در دهانه مکش تبخیر نمیشود بلکه درون محفظهٔ پمپ تبخیر می شود بنابراین پمپ ساز ،که از این وضعیت آگاه

است اعلام می کند که در دهانهٔ مکشی به مقداری  NPSHنیاز دارد (یعنی در
نکته :۱

NPSH a > NPSH p

نکته  NPSHR :۲به مشخصات سیستم لوله کشی ربط دارد.
نکته  N.P.S.HR :۳به طراحی پمپ بستگی دارد.
نکته  :۴پمپ خوب N.P.S.H.R ،کوچک دارد.
نکته  : ۵سیستم لوله مکش که خوب طراحی شده باشد  N.P.S.H.aبزرگتر تولید می کند.
مساله :در اشکال زیر ارتفاع استاتیکی را نشان دهید.
ارتفاع استاتیکی :مقدار ارتفاعی که سیالی بالا برده شده است( .توسط بخش مکشی و رانشی).
154
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(HOW
2CaVitation
detc
Canbe
 ۶-۷چگونه می توان کاوایتاسیون را پیش بینی نمود؟ iderp

این مطلب دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهد :یکی از آنها تعریف کلی کاوایتاسیون و چگونگی بسط و گسترش
معادلات آن است .دومی برخی توضیحات در مورد چگونگی عملکردهای برنامه است.
پمپها طراحی های متفاوتی دارند و برای هر نوع کاری موجود هستند .طراحان پمپ به دنبال شیوه ای هستند که
بتوانند میزان راندمان طراحی خود را در انواع مختلف پمپها مورد مقایسه قرار دهند .علاوه بر این کاربران پمپ تمایلی
دارند که بدانند از یک پمپ خاصی چه راندمانی را می توانند انتظار داشته باشند .به این منظور ،پمپ ها تست شده و

توسط معیاری بنام سرعت مشخصه ( )SNبا هم مقایسه می گردند .سرعت مشخصه در انجام این مقایسات به ما کمک
می کند .مقایسهٔ راندمان پمپهایی که دارای سرعت مشخصهٔ یکسان هستند ،برای استفاده کننده و یا طراح نقطهٔ

آغازین ،به عنوان معیاری برای بهینه کردن طراحی و افزایش راندمان استفاده می گردد.
معادلهای که خواهد آمد مقدار سرعت مشخصهٔ پمپ را تعیین می کند .در این معادله  Hبرابر با هد کل پمپ N ،سرعت
پروانه  O 9میزان

دبی است:
)NS= n(rpm) × ۱/O(USgpm

H(/t fluid) 0.75

به طور معمول پمپها به سه دسته تقسیم می شوند جریان شعاعی ،جریان مختلط و جریان محوری .پروانهٔ جریان
شعاعی که همواره در حال تغییر است فشار را براساس مبانی نیروی گریز از مرکز گسترده تر می کند .پروانهٔ جریان
محوری هد را بوسیلهٔ عملکرد پیش رانشی افزایش می دهد(.شکلی )۷-۹
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ناحیه جریان

یره قاد

بره قا
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بره قا

پره قا

محاورکتاحیه جریانه مختلطتاحیه پره فرانسیسی
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ره قا

تحتیaیره ،شعاعی

دسرعت مشخصه همچنین به عنوان معیاری برای ارزیابی راندمان پمپهایی که دارای حلزونی استاندارد

هستند استفاده

می شود .توجه داشته باشید که پمپهای بزرگتر به طور طبیعی راندمان بالاتری دارند و این راندمان در سرعت مشخصهٔ
 ۱۰۰۰یا کمتر از  ۱۰۰۰به دسرعت افت می کند( .شکلی )۷-۰۱
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NSpecifirspeed{metric
1

n

ع

امیر
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|soت.
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Tooo

NsSpecificspeed

)
(Specific
noVelocity
 ۷-۷سرعت خاصی مکشی itcuS

سرعت مشخصهٔ مکشی ،عددی است که از نظر بعدی شبیه به سرعت مشخصهٔ پمپ است و به عنوان یک راهنما جهت

جلوگیری از کاویتاسیون استفاده می شود.

)_n(rpm)×۷/O(USgpm
TT N.P.S.H.a(ft fluid)0.75

در اینجا به جای استفاده از هاد کلی متعلق به پمپ (در مقایسه با سرعت مشخصهٔ پمپ که بالاتر ارائه شد)

( N.P.S.H.Aخالصی هد مثبت و در دسترسی در بخش مکش) مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین اگر پمپ مورد نظر

ما ،یک پمپ دو مکشه باشد در آن صورت مقدار دبی که در رابطهٔ بالا استفاده می شود نصف خروجی کل پمپ است.
با توجه به مواردی که دار فصلی قبلی گفته شد  N.P.S.H.Aدار مکشی بمب به این

صورت است:

2

Z) -Zs+H1)+HA- Hvaا  --ای

N.P.S.H. avail (ft fluid absol.) = - (AHFl-s+AHEol-s)+
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 HAو  HVaبرحسب فوت سیال هستند .رابطهٔ بالا مستلزم این است که هدررفت اصطکاکی ناشی از لولهها ( )S-FHو
هدررفت اصطکاکی ناشی از تجهیزات ( )S-OEHمحاسبه شود .مفهوم برخی از متغیرها در قاعدهٔ بالا در شکل بعدی
نشان داده شده است.

همچنین می توان بوسیلهٔ اندازه گیری  N.P.S.Hاز انجام محاسبات معادلهٔ بالا اجتناب کرد .مقدار  N.P.S.H.Aبا
اندازه گیری فشار در ورودی بمب و استفاده از معادلهای که دار ای می آید قابلی استنتاج

است:

2

(NPSH(ft
 ZZH۸Hثالثپشت fluidabsol =132
ممکن است که بخواهیم با افزایش سرعت پمپ ،دبی را افزایش دهیم .در این مورد باید توجه داشت که با افزایش

سرعت نیاز به افزایش  N.P.S.Hمورد نیاز خواهیم داشت .مقدار سرعت مشخصهٔ مکش قرینه ای برای محدودهٔ
سرعتی پروانه در  N.P.S.H.Aفرضی در اختیار ما می نهد .انستیتو هیدرولیک توصیه می کند که به منظور جلوگیری

در صورتی که سرعت مشخصهٔ مکش یک پمپ بالا باشد ،می تواند به این معنی باشد که منطقهٔ ورودی پروانه بزرگ
7-11

03چ

مه:
ار

:10

:

ر
یا
Nگی

آمارکاسا >-
40E080100150

20

5

8810

SPEFISPEED-ISTS

است و سرعت ورودی را برای کم کردن مقدار  NPSHمورد نیاز کاهش می دهد .اما با این حال اگر شما به بزرگتر کردن
منطقهٔ ورودی پروانه ادامه دهید (برای کاهش دادن میزان  N.P.S.Hمورد نیاز) به نقطه ای خواهید رسید که منطقهٔ
ورودی پروانه بسیار بزرگ خواهد شد و این امر به نوبهٔ خود باعث چرخهٔ دوبارهٔ جریان در بخش مکش خواهد شد

(ناپایداری هیدرولیکی باعث پدید آمدن ارتعاش ،کاویتاسیون ،فرسایش و خوردگی می گردد) .محدودهٔ توصیه شده
برای مقدار  Sکه در بالا به آن اشاره شد برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه است(.شکل )۷-۱۱
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یک راه دیگر برای تعیین سرعت مشخصهٔ پمپ و جلوگیری از کاویتاسیون عبارت از حفظ سرعت مشخصهٔ مکش پمپ
دار حال زیر  ۸۵۰۰است .طبق نظر موسسهٔ هیدرولیک ،هنگامی که دسرعت خاصی مکشی

بیابان 9 ۲۰۰۰

 ۴۰۰۰است ،بازده
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پمپ به حداکثر میزان خود می رسد .هنگامی که  Sخارج از این محدوده باشد میزان بازدهی کاهش می یابد (شکل ۱۲
.(۷

)
(Specific
 ۸-۷توصیههای ویژه Secivda

نمودار زیر مقدار پارامتر کاویتاسیون (سیگما) را در مقابل سرعت مشخصهٔ پمپ و سرعت مشخصهٔ مکش نشان می -
دهد (این نمودار از کتاب راهنمای پمپ منتشر شده توسط انتشارات مک گرا هیل اخذ شده است) .نمودار می تواند
شروع کاویتاسیون را پیش بینی نماید و در صورتی که پمپ مورد نظر شما دارای مشکل کاوایتاسیون است می توانید با

استفاده از این نمودار آن را تشیخص دهید.

در بحث زیر ارزش مقدار سیگمای  ThOmaاز طریق کتاب راهنمای پمپ بیان می شود .اپلت می تواند این امکان را
برای شما ایجاد نماید تا با استفاده از این نمودار و ارزش مقدار سیگما  ThOmaسرعت خاصی و سرعت خاصی مکشی را
در بالای سمت راست این تصویر مشاهده نمائید این روش شیوه خسته کننده ای نیست و شما می توانید مقادیری را

که از طریق این نمودار بدست آورده اید به همراه مقادیری که در سمت راست سیستم خود بدست آورده اید ،مورد
مقایسه قرار دهید قبل از استفاده از دکمه محاسبه باید سرعت جریان  Headو  ,A.H.S.P.N TDInپمپ خود را وارد
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نمائید .من در ابتدا از مقادیر نوعی مختلف استفاده نمودم اگر شما این مقادیر را تغییر دهید و از دکمه محاسبه

استفاده کنید مقادیر جدیدی از سرعت خاص و سرعت خاص مکش را بدست خواهید آورد همانطور که می بینید در
سمت چپ و بالای این نمودار نقطه ای وجود دارد که اگر محاسبات شما در سرعت خاصی و سرعت خاصی مکش نشان

دهد که شما در همان نقطه قرار دارید ،در این صورت همه چیز درست است .نقطهٔ پایین نقطهٔ نا امنی است و اگر شما

در آن نقطه باشید مطمعنا در پمپ شما کاویتاسیون تشکیل می شود .نقطهٔ میانی نقطهٔ خاکستری رنگ است که ممکن
است در این نقطه کاویتاسیون تشکیل شود و یا اینکه عملی کاوایتاسیون اتفاق نیفتد(.شکلی )۷-۳۱
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)(Pump
 ۱-۸تست کردن پمپ gnitSeT
از اولین باری که یک ابزار برای پمپاژ یا کشیدن آب استفاده گردید انواع متفاوت تستها نیز به وجود آمد .هر گونه بهبود

و ترقی ابزارهای پمپاژ فقط پس از مورد تست قرار گرفتن آنها پذیرفتنی است و در واقع این تست محک و معیار پذیرش
پمپ است .ابزار و ادوات پمپاژ در نتیجهٔ تست در آزمایشگاه و در محل نصب بهینه تر می شوند .در پمپهای بزرگتر تست
مدل برای بهبود طراحی نمونهٔ اولیه استفاده می گردد.

هر پمپی فارغ از نوع و اندازهٔ آن می بایست قبل از اینکه خریدار آن را بپذیرد به چند طریق تست گردد؛ اگر غیر از این
شیوه عمل شود کاربر راهی برای دانستن اینکه آیا تمام الزامات و نیازهای او برآورده خواهد شد ندارد .اینکه از چه نوع
تستی و چه شیوههایی استفاده گردد بسته به هدف نهایی تستها دارد و معمولا یکی از اهداف زیر را در برمی گیرد:
 -۱بررسی بهبود در طراحی و عملکرد

 -۲تعیین اینکه آیا به سطح استانداردهای مقرر در تعهدات رسیده ایم یا نه.

در غالب موارد تولید کننده یک گزارش از تست تهیه می کند و مشخصات عملکردی پمپ را تأیید می کند .این
مشخصات عملکردی علاوه بر این به خریدار این امکان را میدهد که در فواصل زمانی متعدد اقدام به تست مختصر پمپ

کند و عملکرد پمپ را ضبط کند و مشخص کند که آیا پمپ نیاز به جایگزینی و سرویسی کامل دارد یا نه .در صورتی که
انجام تستهای پیش از پذیرش پمپ غیر ممکن باشد پمپ می بایست همین که نصب شد مورد تست واقع شود این تستها

باید به صورت مداوم و در فواصل زمانی متعدد صورت پذیرد تا عملکرد صحیح پمپ تأیید شود.
موضوع اصلی این فصلی عبارت است از :معرفی مجموعه روشها و قواعدی برای هدایت ،ارزیابی و گزارشی تست واحدهای

پمپاژ ،نیز روشهایی برای به دست آوردن هد ،ظرفیت ،توان ،راندمان و الزامات مکش پمپ.

)(Test
 ۲ - ۸دسته بندی تستها noitacifissalC
انواع تستهای پمپ را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

 انسانهای فرونش که تستهای آزمایشگاهی ،تولید کننده یا تستهای پذیرش و قبول کارخانه نیز نامیده می شوند.این تستها در کارخانه تولید کننده و تحت شرایطی که از نظر هندسی مشابه ،ایده آل و کنترل شده می باشد صورت می -
گیرند و معمولا به عنوان معتبرترین نوع تستها فرضی می شوند.

 انسانهای میدانی که بر روی واحد پمپاژ نصب شده در محیط واقعی به عمل می آید؛ در حالی که واحد پمپاژ تحتشرایط نهایی کار می کند .دقت و اعتبار تست میدانی به ادوات استفاده شده در تست ،نحوهٔ نصب و طراحی درست و

دقیق در حین مراحل طرح ریزی بستگی دارد .با یک توافق دو طرفه میان خریدار و فروشنده می توان از تستهای
میدانی به عنوان تستهای پذیرش استفاده کرد.

 )(IndeXشکل دیگری از تستهای میدانی به شمار می آیند که معمولا به عنوان یک شاخصی
 انسانهای نمایهای StSetبرای ارزیابی شرایط متغیر ،فرساینده و یا ارزیابی شرایط پیاده سازی و تعمیر به کار می آیند .تستهای نمایه ای را تا جایی
که ممکن باشد می بایست با استفاده از پرسنلی ثابت و ادوات تست و شیوههای تست یکسان انجام داد .علاوه بر این

وقایع و رویدادها می بایست به طور دقیق ثبت و ضبط گردند تا بتوانند تا سر حد ممکن تاریخچهٔ کامل و قابل مقایسه ای
را ارائه دهند.
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 انسانهای مدلی مقدم بر طراحی نمونه ( )epytOtOTPکاملا معتبر هستند .تستهای مدلی ،مکمل تستهای میدانی انجامشده بر روی نمونه هستند .کاربرد و نقش تست مدلی می بایست به وضوح در ابتدای طراحی و ترجیحا در دفترچههای

مشخصات و یا دعوت به مناقصه ذکر گردد .تستهای مدلی در موقعیتهای زیر ممکن است استفاده شوند:
 زمانی که با واحدهای بسیار بزرگ سر و کار داریم. زمانی که عملکرد چندین مدل مختلف می بایست مقایسه گردد. -زمانی که پیشاپیش نیاز به تعیین طراحی نمونه باشد.

 ۳-۸تعاریف لازم ()snoitinifeD
خوانندگان را برای بحث در مورد نمادهای اختصاری ،تعاریف ،توضیحات مرتبط با اصطلاحات و جداول به نظامنامهٔ تست

قدرت  ASMEو واحدهای  SIارجاع می دهیم.

تعاریف و کمیتهایی که در زیر می آید از سوی انستیتو هیدرولیک ارائه شده است و برای تست پمپ در صنعت رواج
کامل دارد.

 ۱-۳ - ۸حجم ()emuloV

واحدهای استاندارد حجم عبارت است از گالن آمریکا و فوت مکعب (مترمکعب) .گالن استاندارد آمریکا برابر با in

 ۲۳۱/۰است و  ۱tبرابر با  ۷۴۸۰۵گالن است .مقدار دبی بر حسب گالن در دقیقه (مترمکعب در ساعت) ،فوت مکعب
در ثانیه ،یا میلیون گالن در  ۲۴ساعت بیان می گردد .وزن مخصوص { )Wآب خالص در دمای  ۶۸درجه فارنهایت در

سطح دریا و در عرض جغرافیایی  ۴۰درجه برابر با  ۶۲/۳۱۵ lbftاست.
برای دماها و مکانهای دیگر ضرایب مناسب وزن مخصوصی می بایست در نظر گرفته شود.
 ۲-۳ - ۸هد ()daeH
واحد اندازه گیری هد ،فوت (متر) است .رابطه برای فشار بر حسب پوند در هر اینج مربع (کیلو پاسکال) و هد که بر
حسب فوت بیان می شود این رابطه برقرار است:

در دستگاه USCS

nibIث

= Head , ft

در دستگاه SI
0.102

xaPkتیت

E

خط محوریعتی و ارتفاع مبنا

یمب افقی

بمب عمودکی تکمکفقیه

که در اینجا  )Wوزن مخصوص مایع پمپ شونده ،تحت شرایط پمپاژ  ،tilblاست.
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=Head , m

جدول  ۱-۸وزن مخصوص آب

تمام مقادیر فشاری که خوانده می شود می بایست با مرجع قرار دادن سطح مبنا (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) به

فوت سیال پمپ شونده تبدیل گردد .در یک واحد پمپاژ که شفت پمپ آن به صورت افقی واقع شده است ارتفاع مبنا
همان خط محور شفت پمپ است (شکل  .)۸-۱در پمپهای تک مکشهٔ شفت عمودی ،ارتفاع مبنا برابر با چشمی ورودی
پروانه است (شکل  .)۸-۲در پمپهای دو مکشهٔ شفت عمودی ،ارتفاع مرجع برابر با خط محور افقی پروانهٔ تخلیه است
(شکلی .)۸-۳
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دما

فارنهایت

)100(38

)90(32

)80(27

)70(21

)60(16

)50(10

)40(4.4

)32(0

6 1.7514

6 1.8701

61.0729

62.0578

62.1227

62.1654

62.1821

62.1741

6 1.76 12

6 1.8800

6 1.9828

62.0677

62.1325

62.1753

62.1921

62.1840

10

61.7895

6 1.9083

62.0112

62.096 1

62.16 10

62.2038

62.2206

62.2125

20

6 1.8328

6 1.95 18

62.0547

62.1307

62.204.6

62.2475

62.2643

62.2562

30

6 1.886 1

62.0051

62.1082

62.1932

62.2582

62.3011

62.3179

62.3098

40

6 1.942O

62.0620

62.1652

62.2503

62.3153

62.3582

62.3751

62.3670

50

6 1.OO63

62.1156

62.2188

62.3040

62.369 1

62.4120

62.428O

62.4208

60

62.03OO

62.15O3

62.2626

62.3478

62.4 130

62.455O

62.4728

62.4647

70

عرضی

جغرافیایی
09

در ارتفاع  ۲۰۰ ۰فوت
6 1.7438

6 1.8626

6 1.9554

62.0502

62.1151

62.1578

62.1747

62.1665

61.7537

6 1.8724

61.9752

62.0601

62.1250

62.1677

62.1846

62.1764

10

6 1.781 O

6 1.9008

62.0036

62.0885

62.1534

62.1962

62.2130

62.204O

20

6 1.8253

6 1.9442

62.02471

62.1321

62.1970

62.23OO

62.2567

62.2486

30

6 1.8786

6 1.OO76

62.1006

62.1856

62.2506

62.2O35

62.3103

62.3022

40

6 1.9354

62.0645

62.1576

62.2427

62.3078

62.3506

62.3675

62.35O4

50

6 1.9888

62.1060

62.2112

62.2964

62.36 15

62.4044

62.4213

62.4 132

60

62.0324

62.1517

62.2550

62.3402

62.4054

62.4484

62.4652

62.4571

70

09

دار ارتفاع  ۴۰۰فوت
«ه

6 1.7282

6 1.846O

61.9576

62.0424

62.1073

62.1501

62.1688

62.1588

6 1.7380

6 1.8568

61.9675

62.0523

62.1172

62.1500

62.1867

62.1686

10

6 1.7663

6 1.8851

61.995O

62.0807

62.1456

62.1884

62.2052

62.1971

20

6 1.8097

6 1.9286

62.03O4

62.1243

62.1893

62.2321

62.248O

62.2408

30

6 1.8630

6 1.981 O

62.092O

62.177O

62.2427

62.2857

62.3025

62.2944

40

6 1.9 198

62.0388

62.1498

62.234O

62.3000

62.342O

62.3507

62.35 16

50

61.9732

62.0924

62.2035

62.2886

62.3537

62.3967

62.4 135

62.4054

60

6 1.0168

62.1361

62.2472

62.3325

62.3O76

62.4406

62.4574

62.44O3

70

09

در ارتفاع  ۸۰۰ ۰فوت
6 1.7201

6 1.8388

6 1.9416

62.0264

62.1912

62.133O

62.1507

62.1426

6 1.7300

6 1.8487

6 1.9514

62.0362

62.1011

62.1438

62.1606

62.1525

10

61.7582

61.8770

61.9798

62.0646

62.12O5

62.1723

62.1891

62.1810

20

6 1.80 16

6 1.0205

62.0233

62.1082

62.1731

62.215O

62.2328

6 1.2246

30

6 1.854O

6 1.9738

62.0768

62.1816

62.2267

62.2696

62.2864

62.2783

40

6 1.9117

62.0307

62.1338

62.2188

62.2838

62.3267

62.3436

62.3354

50

6 1.O651

62.0843

62.1774

62.2725

62.3376

62.3805

62.3974

62.38O3

60

62.0087

62.1280

62.2312

62.3164

62.3815

62.4244

62.14 13

62.4332

70

09

دار ارتفاع  ۱۰۰۰فوت
«ه

6 1.711 O

6 1.8305

6 1.O333

62.01 80

62.0828

62.1256

62.1424

62.1343

61.7217

6 1.7404

6 1.9431

62.0270

62.1927

62.1355

62.1523

62.1442

10

61.7500

6 1.8687

61.9715

62.0563

62.1212

62.163O

62.1807

62.1726

20

6 1.7O34

6 1.912

62.0150

62.0OOO

62.1648

62.2076

62.2244

62.2163

30

164

09

40 | 62.2699 | 62.2781 | 62.26 12 | 62.2184 | 62.1534 | 62.0685 | 61.9556 | 6 1.8466
50 | 62.3271| 62.3352 | 62.3184 | 62.2755 | 62.2105 | 62.1255 | 62.0224 | 6 1.0034
60 | 62.3809 | 62.3890 | 62.3722 | 62.32O3 | 62.2642 | 62.17O 1| 62.0760 || 6 1.9568
70 | 62.4248 | 62.4330 | 62.416 1| 62.3732 | 62.3080 | 62.222O | 62.11 90 || 62.0005

با لحاظ کردن سرعت متوسط ( )۷که از طریق تقسیم کردن دبی بر مساحت سطح مقطع بدست می آید ،هد سرعت
حاصل می شود  -هد سرعت در نقطهٔ اتصال گیج ( )egagتعیین می گردد و بوسیلهٔ فرمول زیر بیان می گردد:
V2
2g

17

که در اینجا

 = Vسرعت در لوله ft/S

 = gشتاب گرانشی = ۳۲٬۱۷ft/s
)
(Flooded
 ۳-۳ - ۸مکشی از بالا noitcus
دلالت بر این دارد که مایع می بایست از یک منبع باز و رو به اتمسفر به پمپ جریان یابد بدون اینکه فشار متوسط و یا
حداقلی در سطح مبنای پمپ به زیر فشار اتمسفری افت کند البته به این شرط که پمپ در ظرفیت خاصی خود به کار
گرفته شده باشد.

)
(Total
tsuction
 ۴-۳-۸ارتفاع نظیر مکشی کلی fil
ارتفاع نظیر مکشی در شرایطی وجود دارد که هد مکش زیر فشار اتمسفری باشد .ارتفاع نظیر مکش کل( )/۲۹همان درجهٔ
خوانده شده بر روی مانومتر مایع و یا گیج فشار در نازل مکش پمپ است که بر حسب سطح مبنا به فوت مایع تبدیل

شده است و هد سرعت نیز از آن کم شده است.
)
(Total
d
suction
 ۵-۳-۸هاد مکشی کلی aeh
هد مکشی زمانی وجود دارد که هد مکش کلی ( )shبالای فشار اتمسفری باشد .هد مکش کل عدد خوانده شدهٔ گیج در

مکش پمپ است که بر حسب سطح مبنا به فوت مایع تبدیل شده است و هد سرعت در نقطهٔ اتصال گیج به آن اضافه

)(Total
 ۶-۳ - ۸هد تخلیه کلی daehegrahcsid
هد تخلیهٔ کلی ( )dhعدد خوانده شدهٔ گیج فشار در تخلیهٔ پمپ است که بر حسب سطح مبنا به فوت مایع تبدیل شده

است و هد سرعت در نقطهٔ اتصال گیج به آن اضافه شده است.
)
(Total
 ۷-۳ - ۸هد کلی daeh
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هد کل( )Hمقیاسی اندازه گیری افزایش کار در هر پوند مایع است که توسط پمپ ایجاد شده است و بنابراین هد کلی
عبارت از اختلاف جبری میان هد تخلیهٔ کلی و هاد مکش کلی است .باید توجه داشت در شرایطی که با ارتفاع نظیر مکش
( )tfilnOitcuSروبرو باشیم هاد کل عبارت از حاصل جمع هد تخلیهٔ کلی و هاد مکش کل است و در شرایطی که هد
مکش مثبت باشد هد کلی عبارت از هد تخلیهٔ کل منهای هد مکش کلی است.

)
(Net
pOSitive
da
Suction
خالصی هد مثبت در بخش مکشی eh
خالصی هد مثبت در قسمت مکشی (  ،) /هاد مکش کلی در فوت مطلق سیال است که بر حسب سطح مبنا در نازل مکشی
تعیین گردیده است و فشار بخار سیال که در واحد فوت مطلق است از آن کم شده است.
)
(Driver
 ۸-۳-۸نیروی ورودی را نشگر tupni
نیروی ورودی را نشگر( )Dheنیروی وارده را نشگر است که بر حسب اسب بخار بیان می گردد .معمولا این نیروی وارده
یک نیروی الکتریکی است (کیلووات).

 ۹-۳-۸نیروی ورودی به پمپ ()tupnipmuP
نیروی ورودی به پمپ ( )phbنیرویی است که به شفت پمپ وارد می شود و با عنوان نیروی ترمز ()reWODCSTOhekarb
یا همان توان حقیقی شناخته می شود.

)
(liquid
ror
e
water
 ۱۰-۳ - ۸توان مایع wop

توان آب ( )phWکار مفیدی است که توسط پمپ انتقال داده شده است و معمولا به صورت فرمول زیر ارائه می گردد:
در دستگاه USCS
Whp= (SDU)OH
3O60

در دستگاه SI
)whW= 9.8OH(sp.gr
که در اینجا

 = .pS gTگرانش ویژهٔ آب بر حسب آب در دمای  ۶۸درجه فارنهایت است.
 = )2مقدار دبی بر حسب gDIn
 = Hهد کلی بر حسب فوت
 ۱۱-۳ - ۸راندمان ()ycneiciffE
راندمان پمپ (  )pEعبارت است از نسبت میان نیروی انتقال داده شده توسط پمپ و توان تدارک شده برای شفت پمپ؛

که در واقع همان نسبت میان توان آب و توان حقیقی است و به صورت درصدی بیان می شود:
در دستگاه USCS

E _VIID
 100ملا =
در دستگاه SI
Wk W7

> 100لا این = E
 ۱۲-۳-۸راندمان کلی ( )oE
عبارت است از نسبت میان نیروی انتقال داده شده توسط پمپ و نیروی فراهم شده برای سمت ورودی را نشگر پمپ؛ که

در واقع نسبت توان خروجی به توان ورودی رانشاگر:
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در دستگاه USCS

E = ehp x100
در دستگاه SI

x100

=E

جدول  ۲-۸تغییرات شتاب گرانشی با توجه به عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع از سطح دریا
۱۲۰۰۰

۱۰۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۴۰۰۰

۲۰۰۰

«ه

عرضی

جغرافیایی
۳۲ .۵۰۸
|  ۸۱۶ | ۳۲ ۰۷. ۵۴ | ۳۲.۰۶ ۹۳ه
| ۳۲ ۰۶۳۱. | ۳۲.۰ ۵۶ ۹
۳۲.۰

 ۵۵۸ه۳۲ .۰۲۶۰ | ۳۲ .

09

| ۳۲ ,۰۸۷۸

| ۳۲.۰۶ ۸۲

| ۳۲.۰۷۴۴

||  ۸۰۵ه۳۲ .

 |۸۶۷ه۳۲ .۹۲۹۰ | ۳۲ .

| 10

۳۲.۰۷۰۵

 ۸۲۹ | ۳۲.۰۷۶۷ه۳۲ .

 |۸۹۰ه۳۲ .

| ۳۲.۰۹۵۲

| ۳۲ .۴۱۰۱

| ۳۲ .۶۷۰۱

| 20

 ۹۳۰ه۳۲ .

||  ۹۹۲ه۳۲ .

| ۳۲ .۴۵۰۱

| ۳۲ .۵۱۱۱

|| ۳۲.۱۱۷۷

| ۳۲ .۹۳۲۱

| ۳۲ .۱۰۳۱

|| 30

۳۲ .۱۲۰۷

| ۳۲.۱۲۶۹

|| ۳۲.۱۳۳۰

|| ۳۲.۱۳۹۲

| ۳۲ .۱۴ ۵۴

|| ۳۲ .۱۵۱۵

|| 40 | ۳۲ .۱۵۷۷

۳۲.۱۵۰۱

| ۳۲.۱۶۲۵ | ۳۲.۱۵۶۳

|۳۲.۱۶۸۷

| ۳۲ .۱۸۱۰ | ۳۲.۱۷۴۸

| ۳۲ .۱۸۷۲

| 50

۳۲ .۱۸۴۱ | ۳۲.۱۷۷۹

| ۳۲ .۱۹۰۲

| ۳۲ .۱۹۶۴

| ۳۲.۱۹۶۴

| ۳۲ .۲۱۴ ۹ | ۳۲ .۲۰۸۷

|| 60

| ۳۲ .۲۰۶۷

| ۳۲.۲۱۲۹

|| ۳۲.۲۱۹۰

|| ۳۲.۲۱۹۰

۳۲ .۲۰۰۵

| ۳۲ .۲۳۱۴

|| 70 || ۳۲.۲۳۷۵

)
(ACCuracy
Secnand
 ۱۳-۳ - ۸صحت و حدود مجاز arelOt
صحت هر کدام از تستهای صورت گرفته بستگی به ابزار استفاده شده ،نصب مناسب ،مهارت مهندسی تست گیرنده و

تستهای فروش دارد .مهندسی تست می بایست آگاهی کافی از خصوصیات و محدودیتهای ابزار تست داشته باشد تا
بتواند به هنگام استفاده از این ادوات به بالاترین درجه صحت و اعتبار دست یابد .علاوه بر این وی می بایست دانش
کافی در زمینهٔ پمپها ،محرکهای اصلی (که غالبا موتورهای الکتریکی هستند) ،کنترل گرها و سایر جزئیات داشته باشد
تا بتواند نتایج حاصله را به درستی تفسیر کند.

 ۱۴-۳-۸تنظیم ادوات ()noiatnemurtsnI
تمام ادوات می بایست قبل از انجام تست کالیبره شده باشند و تمام ضرایب تصحیحی و منحنی های کالیبراسیون از

پیش آماده شده باشند .در صورتی که نیاز باشد یک منحنی کالیبراسیون تایید شده که نشان دهندهٔ کالیبره بودن
ادوات تست است قبل از انجام تست می بایست تهیه شده باشد .پس از انجام تست کلی ادوات می بایست دوباره کالیبره

شوند .هر گونه اختلاف قبل و بعد از انجام کالیبراسیون را باید از طریق انجام دوبارهٔ تست و یا پذیرش آن به عنوان
نوسانات قابل قبولی تحلیل کرد.
حدود مجاز عملکردی پمپ ،معمولا در دفترچه مشخصات فنی ارائه میشود .کاربر پمپ می تواند قبل از سفارش پمپ

برای نصب از این حدود مجاز آگاهی داشته باشد .معمولا از حدود مجاز تعیین شده توسط انستیتو هیدرولیک استفاده
می گردد .انستیتو هیدرولیکا اعلام کرده است که هیچ گونه تلرانس منفی در مورد هد کلی ،ظرفیت و راندمان در شرایط

اسمی پذیرفتنی نیست .تلرانس مثبت ظرفیت اسمی در هد و سرعت اسمی نباید بیشتر از  ۱۰درصد باشد .این تلرانس ها
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باعث از اشتباه کاربر در تهیهٔ پمپی کوچکتر و یا تهیهٔ پمپ و رانشاگری بزرگتر از اندازهٔ مورد نیاز  -که باعث بالا رفتن
هزینههای نصب و بزرگ شدن سازهٔ پمپ خواهد شد  -جلوگیری می کنند.
)(Test
 ۱۵-۳ - ۸ضروریات تست SetiSiuqer

اصلی ترین عواملی که بر روی عملکرد پمپ تأثیر می گذارند عبارتند از :ورودی (مکش) ،خروجی (دهش یا هد کل) و
سرعت .عوامل ثانویه مؤثر بر عملکرد پمپ عبارتند از :متغیرهای فیزیکی و اقلیمی نظیر دما ،ویسکوزیته ،وزن مخصوصی

و آشفتگی مایع پمپ شونده ،ارتفاع از سطح دریای سیستم پمپاژ ،در برخی موارد اندازه گیری دقیق و صحیح دهش و
حتی هد غیر ممکن است در چنین مواردی تستهای دقیق فروش به عنوان جایگزین ضرورت دارند .در این تستهای
جایگزین برای اینکه تست فروش بتواند عملکرد میدانی پمپ را پیش بینی کند باید دست به شبیه سازی شرایط کاری
میدان ،و شرایط مکش و نصب زد.

مجراهای ورودی نقاط حیاتی هستند .علاوه بر این در صورتی که مکش از درون یک چاه صورت گیرد آن شرایط نیز باید
تا سر حد ممکن به دقت شبیه سازی شود .در حین تست هیچ گونه پایین تر بودن هد کل از آنچه که مشخص گردیده
است مجاز نخواهد بود علاوه بر این هد مکشی نیز نباید از مقدار مشخصی شده تجاوز کند خصوصا در مواردی که احتمالی
وقوع کاویتاسیون و یا اختلال کاری می رود .در مواردی که ارتفاع میدان نصب بالاتر از سطح دریا است می بایست

اختلاف ارتفاع موجود میان سایت انجام تست فروش و میدان نصب با کم کردن فشار بارومتری آن ارتفاع خاصی لحاظ
) و یا هاد مکش منفی روبرو باشیم .جداول
(SuctiOn
گردد .به خصوص در مواردی که با ارتفاع نظیر مکش tfiL
استاندارد فشار بارومتری برای محاسبهٔ اطلاعات مورد نیاز تست قابل دسترسی است و می بایست مورد پذیرش طرفین
تست واقع شود.

)
(CaVitation
 ۱۶-۳-۸تستهای کاوایتاسیون StSet
تستهای کاوایتاسیون در صورتی که در دفترچهٔ مشخصات لحاظ شده باشد و یا برای تضمین نصب موفق پمپ نیاز باشد

باید صورت پذیرد .الزامات مکشی را که پمپ می بایست به آن برسد معمولا از طریق ضریب کاویتاسیون (  )Gمعین می -
کنند .ضریب کاویتاسیون (  )Cمیدان نصب از طریق تقسیم  NPSHAبرهاد کل پمپ در هر مرحله تعیین می گردد:
NDSHA
= CT

H

سه نوع چیدمان نمونه وار که برای تعیین مشخصههای کاوایتاسیون استفاده می گردد در تصویرهای  ۴-۸و  ۵-۸نشان

داده شده است .در شکلی  ،۸-۴مکش از چاهکی با سطح ارتفاع ثابت صورت می گیرد.
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مایع ابتدا به درون یک شیر کشیده می شود و سپس از درون لوله ای که دارای فیلترها و ابزارهای آرام کنندهٔ جریان
نظیر تیغه و پره است عبور می کند .این نوع چیدمان آشفتگی جریان را که توسط شیر مکش پدید آمده است حذف می -
کند و علاوه بر این جریان را آرام خواهد ساخت به گونه ای که جریان مکش پمپ از قید آشفتگی بیش از حد رها خواهد
بود .در شکل  ،۸-۵مکش از یک چاهک نسبتا عمیق صورت می گیرد سطح آب در این چاهک برای اینکه بتوان انواع
تغییرات در طراحی را برای  SuctiOnliftتدارک دید به میزان زیادی قابل تغییر است.
در شکل  ، ۴-۸مکش از یک مخزن که حلقهٔ بسته ای دارد صورت می گیرد در این مورد سطح فشار را می توان به سه
طریق تغییر داد:

با تزریق گاز در درون مایع ،با تغییر دمای مایع و یا ترکیبی از دو روش اول.

با استفاده از یکی از این چیدمان ها ،می توان مقدار بحرانی (  )Gرا که با وجود آن کاویتاسیون رخ خواهد داد به یکی از
دو طریقی که در زیر می آید یافت:
  -۱ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت و تغییر ارتفاع نظیر مکش (.)tfilnOitcuSپمپ را در سرعت و ظرفیت ثابت راه اندازی کنید و همراه با آن ارتفاع نظیر مکش را تغییر دهید تا به شرایط رخداد
کاوایتاسیون برسید .در شکلی  ۸-۸منحنی های هد ،راندمان و توان ورودی در مقایسه با (  )Oنمایش داده شده است.

زمانی که مقادیر (  ) Gبالا نگه داشته شود مقادیر هد ،راندمان و توان می بایست ثابت بماند .با کاهش یافتن مقدار (  )Oبه
نقطه ای می رسیم که منحنی ها از حالت نرمال افت می کنند که بیانگر یک وضعیت نامطمئن و غیر قابل اتکا است .این
وضعیت غیر ایستا غالبا در عملکرد پمپ اختلال ایجاد می کند .میزان اختلال بستگی به سایز ،سرعت مشخصه و

خصایصی سیال پمپ شونده دارد .انواع متفاوت این شیوه و نتایج حاصلهٔ آن در حالاتی که از ظرفیتهای بالاتر و پایین تر
از نرمال استفاده شده باشد در شکلی  ۶-۸نشان داده شده است.
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PUMPTESTING

 (1=tnatsnocحتیسم

-استر

=

O2=constant

/

ت:
:t

خط

باغ

سیسم

-O3=constantم

ع Tr

:33

SR

= |
عملکرد سیگما در سرعت و ظرفیت و فشار مکش

ظرفیت سعیگما بالاتر و پایین تر از حد ترمال ،فشار مکش متغیر است.

8-8
CONSTANT

Ps1Ps2Ps3Ps4Ps5

CAPACITY,%NORMAL
منحنی هقاک کاویتاسیون در حالتی که فشار مکشی و سرعت تایت است.

 -۲ثابت نگاه داشتن سرعت و ارتفاع نظیر مکشی و تغییر ظرفیت.
پمپ را در سرعت ثابت و ارتفاع نظیر مکشی ثابت راه اندازی کنید و ظرفیت را تغییر دهید در یک ارتفاع نظیر مکشی
فرضی ،هد پمپاژ و در جهت مخالف ظرفیت حرکت می کند .مجموع این تستها یک دسته منحنی را حاصل خواهد کرد
همانطور که در شکلی  ۷-۸می بینید.
زمانی که منحنی مرتبط با هر کدام از شرایط مکش افت کند ،کاویتاسیون رخ خواهد داد .مقدار (  )Oدر نقاط نزولی

منحنی با تقسیم کردن  NFSHAبر هد کل  Hهمان نقطهٔ قابل حصول است.
)
(Measurement
 ۴ - ۸واحدهای سنجشی stinu
 ۱-۴ - ۸تخلیه ()egrahcsiD

انتخاب اینکه از کدام روشی برای سنجش تخلیه استفاده گردد باید با توافق بین طرفین (خریدار و فروشنده) باشد .برخی
شیوهها و نظامنامههای تست اجازه می دهند و حتی توصیه می کنند که از روشهای یکسانی برای تستهای فروش و

تستهای مدل استفاده شود اما استفاده از آن روشها را در تست میدانی و تست نمایه ای محدود می کنند .برخی روشها
نسبت به روشهای دیگر با شرایط سایت سازگارترند و در نتیجه مهندسین تست و افراد علاقه مند ،قبل از تصمیم گیری

بر سر اینکه از کدام روش استفاده کنند می بایست به طور کامل با شیوههای متعدد تست آشنا باشند .رایج ترین شیوه
های سنجش تخلیه روشهایی هستند که از کمیت سنج ها و دبی سنج ها استفاده می کنند.

 ۲-۴ - ۸کمیت سنج ها()reifitnauO

اصطلاح مقدار در اینجا به آن دسته از سنجش گرها اشاره دارد که در آنها سیال به صورت مداوم و ایزوله عبور می کند و

مخزن دارای حجم معینی را پر می کند .بخشی ثانویهٔ کمیت سنج از یک شمارشگر(  )retnuOCبا شمارههای مدرج به
منظور ثبت مقدار عبور کننده تشکیل شده است.
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)
(Weightاه
 ۳-۴ - ۸وزن سنج sloot
وزن سنج ها دو نوع هستند تانکرهای وزن سنج ،لوله های واژگون .در لولهٔ واژگون تعادل مخزن همین که ظرف پر می -
شود با بالا رفتن گرانیگاه ظرف مختل می گردد .سنجشگرهایی که دارای تانک وزن کننده هستند از ظرفی که از شاهین
یک ترازوی متعادل معلق گشته است استفاده می کنند .تانک وزن سنج و لولهٔ واژگون کمی توسط دمای مایع تحت تاثیر

قرار می گیرند که مقدار آن در تستهای معمولی چندان قابل توجه نیست.
)
(Volumeاه
 ۴-۴-۸حجم سنج sloot
حجم سنجها به جای اندازه گیری وزن ،حجم را اندازه گیری می کنند .عموما از سه نوع حجم سنج استفاده می شود :مخزن
حجم سنج ،پیستون رفت و برگشتی ،پیستون نوسان دار .

اندازه گیرهای مخزنی نوع ابتدایی اندازه گیرها هستند .همانطور که نام آنها بیان می کند این نوع حجم سنج ها از یک یا
چند مخزن تشکیل گشته است که به طور منظم پر و خالی می شوند .ارتفاع پر شدن این مخازن به طور دستی و یا

اتوماتیک قابل تنظیم است .در برخی موارد مایع بالا رونده در مخزن ،شناوری را به عمل وا می دارد و آن شناور جریان
ورودی و خروجی را کنترل می کند .در سایر موارد مایع بالا رونده ،سیفونی را به حرکت در می آورد .گاهی به اشتباه
برخی از مخزنهای اندازه گیر به عنوان مخزنهای وزن سنج طبقه بندی شده اند.
سنجشگرهایی که از پیستون های رفت و برگشتی استفاده می کنند دارای یک یا چند قطعه هستند که این قطعات

حرکت رفت و برگشتی دارند و در یک یا چند محفظهٔ ثابت کار می کنند .کمیت هر چرخه (دور کاری) را می توان با تغییر
طول حرکت یک یا چند عدد از این قطعات تغییر داد .راه دیگر تغییر کمیت ،تغییر رابطه و تناسب میان قطعات اولیه و
ثانویه است.

اندازه گیرهایی که از پیستون دورانی استفاده می کنند دارای یک یا چند پره هستند ،این پرهها در نقش پیستون و یا
بخشهای متحرک عمل می کنند و سیال را به بخشهای مجزا تقسیم می کنند .این پرهها که ممکن است تخت و یا

استوانهای شکل باشند در درون یک محفظهٔ اندازه گیرندهٔ استوانه ای می چرخند .محور دوران پرهها یا با محفظه متقارن
است و یا غیر متقارن .پس از چرخشی  ۲۷۰درجه ای پرهها در درون محفظه ،کمیت سیال اندازه گیری می شود .در ۹۰

درجهٔ باقیمانده پره ها به نقطهٔ آغاز حرکت خود برگشت می کنند تا بتوانند بخش دیگری از سیال را برای اندازه گیری
کمیت آن جدا سازند .برای دستیابی به این منظور ممکن است از یک روتور و یادندهٔ هرزگرد نیز استفاده شود .این پره ها
می بایست با دیوارهٔ محفظهٔ اندازه گیری دارای تماسی لغزشی باشند .دوران پرهها شمارشگر را به کار می اندازد.
(Flowاه)
 ۵-۴-۸دبی سنج sloot

اصطلاح دبی در مورد تمام اندازه گیرهایی که سیال از درون آنها نه در مقادیر ایزوله ،بلکه به صورت مداوم عبور می کند
به کار می رود .جنبش و حرکت سیال در درون بخشی اولیه باعث فعال کردن بخشی ثانویه می گردد .در این نوع اندازه

گیرندهها ،مقدار دبی کمتر تحت تأثیر جرم وحجم است و بیشتر تحت تأثیر برخی خواص دیگر سیال است .این خواص و
ویژگیها ممکن است انرژی جنبشی (در اندازه گیرنده های هد) ،حرارت مشخصه ( درحرارت سنج ها) یا نظایر اینها باشد.

در این اندازه گیرنده ها بخش ثانویه ،تغییر در خواص مورد نظر سیال را حس می کند و معمولا برخی ابزار آلاتی را نیز
شامل می شود که این ابزار آلات نتایج ضروری را به طور اتوماتیک نشان میدهند به گونه ای که آزمایش کننده می تواند
میزان دبی را بر روی یک چارت و یا درجه بخواند .در برخی موارد بخش ثانویه تغییرات فشار را در نقطه ای که میبایست

مقدار دبی و زمان محاسبه شود ثبت می کند (برای مثال فشار استاتیکی و دیفرانسیل) .در برخی موارد دیگر بخش

171

ثانویه نه تنها مقدار دبی را نشان می دهد بلکه مقدار دبی را با توجه به زمان (دبی  -زمان) به صورت یکپارچه در می آورد
و علاوه بر این مقدار دبی عبور کرده از درون اندازه گیرنده را نیز ثبت می کند.
)
(Pressureاه
 ۶-۴ - ۸فشارسنج sloot
به هنگام استفاده از این اندازه گیرنده ها ،جریان سیال با عبور از درون بخشی اولیه نوعی اختلاف فشار ایجاد می کند.
میزان این اختلاف فشار بستگی به سرعت و چگالی سیال دارد .جریان در خط لوله به شیوه های متنوعی قابل اندازه -
گیری است و انتخاب شیوهٔ مناسب در هر موردو بخصوصی بستگی به شرایط موجود در محلی دارد .اعتبار اندازه گیری
جریان در لوله های فشاری که از طریق ابزارهای اندازه گیری به درستی انتخاب و نصب شده باشد بسیار بالا است .برخی
از این ابزارها عبارتند از :اندازه گیرنده از طریق ونتوری ،نازلهای جریان ،اندازه گیرنده دارای  ،ecifirOلوله های پیتوت.
 ۷-۴ - ۸ونتوری ) (Ventury
ونتوری که در شکل  ۹-۸دیده می شود شاید دقیق ترین و معتبر ترین ابزار اندازه گیری جریان است که می تواند در
8-9
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دیاگرامر ونتورک

سیستمهای تدارک آب مورد استفاده واقع شود .ونتوری هیچ بخش متحرکی ندارد و باعث اتلاف مقداری از هد می -
شود .مبنای کاری اندازه گیرنده های ونتوری بر این اساسی است که جریان در یک سیستم بسته در داخل مناطقی که
دارای سطح مقطع کمتر هستند( )2Dسریعتر از مناطقی است که سطح مقطع بزرگتری دارند (.)ID
کلی انرژی موجود در جریان شامل هد سرعت و هد فشار است که اساسا این انرژی در نقاط  DIو  D2یکسان است.
بنابراین فشار می بایست در گلو گاهی  D2که سرعت بالاتر است کاهش یابد و بر عکس در نقطهٔ ورودی Dا که سرعت
پایین تر است می بایست فشار بیشتر باشد .این کاهش فشار در ورودی نسبت به گلوگاهی ،به طور مستقیم با مقدار دبی
عبوری از درون اندازه گیرنده در ارتباط است و به این ترتیب این شیوهٔ اندازه گیری برای تعیین مقدار دبی استفاده
می شود.
ضریب تخلیهٔ ونتوری در محدودهٔ میان  ۰/۹۳۵برای قطرها و سرعتهای پایین تا  ۰/۹۸۸برای سرعتها و قطرهای بالا
متغیر است .معادلهٔ مرتبط با ونتوری از این قرار است:

که در اینجا
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 =Qمقدار دبی،S/tf ،
 =Cضریب تخلیهٔ اندازه گیرنده

و  =Aمساحت ناحیهٔ گلویی ft
 = gشتاب گرانشی ۳۲/۱۷ft/s
 =hاختلاف هاد مایع در ورودی و گلوییft ،
 =Rنسبت گلویی به قطر لوله

 =0نرخ دبی gpm
 =2Aمساحت بخش گلویی
)
(FloWing
 ۸-۴ - ۸نازلهای جریان selzzun
نازلهای جریان بر همان مبنا و اساسی ونتوری عمل می کنند .به طور خلاصه نازل جریان یک اندازه گیرنده از نوع ونتوری
است که ساده تر شده است و دیفیوزر بلند انتهای آن حذف شده است (شکل .)۸-۰۱

ورودی بدون اصطکاک آن یک جت مستقیم استوانه ای را تدارک می بیند بنابراین ضریب تخلیهٔ آن تقریبا با ونتوری
8-10

دیاگرامر تازل

برابر

جریات

است .دار

نازلهای جریان میزان بالای آشفتگی بوجود آمده در سمت پایینی نازل باعث اتلاف هاد بیشتری در مقایسه با ونتوری
می شود زیرا که در ونتوری دیفیوزر آشفتگی را مهار می کند .رابطهٔ
CA

2/2ghا
_ - 2۷/2g

=Qپت
3.118CA ۷/2gh

چپ-پا=که در اینجا :

 =Qمقدار دبیft/s ،
 = Cضریب تخلیهٔ نازل
ت f{2
حازل
اای ن
سنگن
، = A2م ت

 = Gشتاب گرانشی۳۲/۱۷ft/s ،
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h

ت )(D9/DI
بودی
سبه ور
نگنا
ف  ، = ftRتن
اتنگنا
لدی و
ت ورو
خع بین
اد مای
= ،ه

 =0مقدار

دبی1TID ،ع

ت *in
حویی
ا گل
سحیهٔ
و ، =Aم نا
در دبی سنج هایی که از یک صفحهٔ دارای سوراخ در مرکز ،موسوم به  Orificeاستفاده می کنند این صفحه در درون خط

فشارسنج بالا دستی معمولا به اندازهٔ یک قطر لوله جلوتر از آریفیس قرار دارد .فشار جت آب از میزان حداقلی در نقطهٔ

موسوم به ( verld Contractaاین ناحیه به افتخار ریاضیدان ایتالیایی توریچلی عنوان ایتالیایی دارد) که همان کم مقطع
ترین نقطهٔ جت آب است تا میزان حداکثری در فاصلهٔ چهار یا پنج برابر قطر لوله پایین دست تر از محل قرار گیری
آریفیس متغیر است .فشارسنج پایین دستی معمولاً در همان نقطهٔ  Werld COritrdCldبه سیستم متصل می گردد (اتصالی
میانی در شکلی  )۸-۱۱تا بتوان به بالاترین میزان فشار
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Contracta
تعیت

ع

دیاگرامر اندازه گیرنده دارای اریفیسری

دیفرانسیل در طول آریفیس دست یافت.
روابط مرتبط با آریفیس از این قرار است:

که در اینجا

ایر ft/s
، =Qمقددب

 =Cضریب تخلیهٔ آریفیس

و  =Aمساحت آریفیس ft
 = gشتاب گرانشی۳۲/۱۷ft/s ،
 =hهد در طول صفحه آریفیسft ،
)(D2
 =Rنسبت گلویی به قطر لوله ID/
 =0مقدار دبیgDIn ،

ت *in
حیس
ایف
و ، =Aمسآر
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معمسعتصاست

اساسی ترین مشکل آریفیس در مقایسه با نازل جریان و ونتوری ،اتلاف هد بیشتر است .اما از سوی دیگر آریفیس ها
ارزان هستند و قادر به اندازه گیری صحیح جریان می باشند.

باید ذکر گردید که روابط میان مقدار دبی ،هد و ابعاد بخش اندازه گیری در ونتوری ،نازل جریان و آریفیس یکسان است
به استثنای ضریب تخلیه (دهش) که متغیر است.

در صورتی که امکان استفاده از یکی از روشهایی که پیش از این اشاره شد وجود نداشته باشد غالبا از لولهٔ پیتوت )tOtiP
 (tubeاستفاده می شود .ساده ترین شکل لولهٔ پیتوت (شکل  )۸-۲۱شامل یک لوله دارای خام  ۹۰درجه است که بخشی از

این لوله در آب غوطه ور می گردد

طوری که بخش خم دار در زیر آب باشد و نوک آن در جهت جریان قرار گیرد در این وضعیت لولهٔ پیتوت بواسطهٔ مسافت

صعود آب در درون لولهٔ عمودی ،سرعت جریان را نشان می دهد .لولهٔ پیتوت در واقع از اختلاف میان فشار استاتیک و
کلی در یک نقطه استفاده می برد.

ارتفاع صعود ستون آب ( )hبه سطحی بالاتر از سطح آب که در قالب فوت و یک دهم فوت بیان می گردد با هد سرعت ،

 ،82/۱برابر است .در نتیجه سرعت جریان( )۳در قالب فوت بر ثانیه از طریق این رابطه قابل تعیین است:
 i = ۷/2ghدر شکل کاملتر لولهٔ پیتوت که با عنوان لولهٔ پیتوت استاتیک شناخته می شود بخش اندازه گیری شامل دو

8-12

ویه-لولهپیتوتاستاتیک

الف-لولهپیتوم توسعاده

انواع لوله بیتوت
قطعهٔ

جدا و اساسا هم راستا

است؛

یکی از آنها برای بیان کردن مجموع هادهای فشار و سرعت است و دیگری

فقط

برای

بیان هد فشار است (شکلی  ۱۳-۸ب ) .عموما برای اندازه گیری این هدها از مانومتر استفاده می شود و هد سرعت بواسطهٔ

کم کردن هد استاتیک از هد کل به دست می آید .می توان به جای استفاده از مانومتر برای اندازه گیری هد دیفرانسیل از
یک مبدل فشار استفاده کرد که در این صورت ثبت سیگنالهای دریافتی از مبدل به صورت عددی یا با استفاده از یک

نوسان نگار امکان ضبط تغییرات هد را فراهم می آورد.
شکل سادهٔ لولهٔ پیتوت ارزشی کاربردی کمی برای اندازه گیری مقدار دهش در کانالهای رو بازی که جریانهای سرعت

پایین در آنها جاری است دارد زیرا در این موارد اندازه گیری مسافتی که آب در لولهٔ مانومتر بالا میرود مشکل است.
در صورتی که برای اندازه گیری از یک مبدل الکتریکی فشار و برای خواندن اطلاعات از یک ابزار الکترونیکی دقیق
استفاده شود این محدودیت رفع شدنی است.
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در عوضی ،در این موارد لولهٔ پیتوت استاتیک در صورتی که از این لوله به همراه یک مانومتر از عمق مکنده )nOitcuS
 (liftاستفاده شود بسیار کارا است (شکل  .)۸-۲۱در این نوع مانومتر دو انشعاب پایه ای شکلی در بالا بوسیلهٔ یک سه

راهی یکی می شوند .این سه راهی ،متصل به خطی است که می تواند خلاً ایجاد کند .پس از اینکه کل هوای موجود در
لولهٔ پیتوت تخلیه گشت آب از درون لولهٔ پیتوت به سمت مانومتر تا ارتفاع مطلوبی بالا می آید که خواندن عدد آن به

راحتی امکان پذیر باشد .سپس شیر مجرابند در خط خلا بسته می شود .خلاً موقتی به طور برابر بر روی هر دو پایهٔ
انشعاب اعمال می شود و در نتیجه هد دیفرانسیل تغییر نمی کند .سپس هد سرعت ( )hاز اختلاف میان هد کل خوانده
شده و هد استاتیک خوانده شده حاصل می گردد .در صورتی که بخواهید می توانید از یک مبدل الکتریکی فشار نیز
استفاده کنید.

لولههای پیتوت می توانند در اندازه گیری سرعتهای بالا در کانالها مورد استفاده قرار گیرند علاوه بر این می توان توسط

آنها دهش را در رأس مجراهای شیب دار و به پایین ریزنده و یا سایر مواردی که آب به سرعت جریان مییابد و هدهای
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سرعت بسیار بالا هستند اندازه گیری کرد .باید توجه داشت که در سرعتهای پایین مقدار( )hبسیار کوچک است در این
موارد مقدار خطای هد لولهٔ پیتوت  -در مقایسه با مواردی که سرعت بالاتر است و میزان خطا نیز برابر است  -باعث پدید

آمدن اشتباهات بیشتری در محاسبهٔ دهش می گردد.
)(Plan
 ۹-۴ - ۸مساحت سنج هد daehretem
ابزارهایی که برای اندازه گیری جریان در مجاری باز بکار می روند معمولا به عنوان مساحت سنج های هد شناخته می شوند
که رایج ترین آنها وییر ( سرریزها )rieW :و فلوم (ناودان ها  )emulF:هستند .وییر یک ساختار سرریز است که در
عرضی یک کانال باز ساخته می شود .سرریزها یکی از قدیمی ترین ،ساده ترین و قابل اعتمادترین ساختارها برای اندازه -

گیری جریان آب در کانال ها و مجاری می باشند .این ساختارها را می توان براحتی بازرسی نمود و هر گونه اقدام اشتباهی
را سریعا پیدا کرد و اصلاح نمود .دبی های خروجی را با اندازه گیری فاصله قائم از تاج قسمت سرریز وییر تا سطح آب در
بالاسری حوضچه و مراجعه به جداول محاسباتی بر اساس اندازه و شکلی وییر تعیین کرد .برای استفاده از جداول

استاندارد ،وییر باید دارای شکل منظم و ابعاد مشخصتی باشد و در قسمت اتاقک قرار گیرد و حوضچه باید به اندازه کافی
بزرگ باشد تا سیستم به گونهای استاندارد رفتار نماید.وییرها ممکن است مستطیلی ،ذوزنقه ای یا مثلثی باشند که
بستگی به شکل مجرا دارد .در وییرهای مستطیلی و ذوزنقه ای لبه کف مجرا ،تاج و لبههای کناری ،انتهاهای وییر یا

جوانب وییر نامیده می شوند (اشکال  ۱۴-۸و  .)۸-۵۱ورقه آبی که از تاج وییر بیرون می ریزد سرراند (نپی)eppaN :
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نامیده می شود .در شرایط غوطه وری خاصتی ،فضای زیر سرراند باید دارای تهویه برای حفظ فشار نزدیک به اتمسفر
باشد.

انواع وییرها که برای اندازه گیری جریان آب ها استفاده می شوند عبارتند از:
•

وییرهای دارای تاج تیز و وییرهای کیپولتی ( )ittellODiCلبه تیز

•

وییرهای لبه تیز  ۹۰درجه با شکاف  Vشکلی

•

وییرهای مستطیلی منقبضی با تاج تیز

•

وییرهای مستطیلی خوابیده با تاج تیز

برای اندازه گیری جریان آب ،نوع وییری که بکار می رود دارای مشخصاتی است که آن را برای شرایط کاری خاصتی

مناسب می نماید .در حالت کلی برای رسیدن به بهترین نتیجه و دقت ،یک وییر خوابیده مستطیلی با یک وییر با شکاف
 Vشکلی  ۹۰درجه باید استفاده شود .جریان خروجی در دومین فوت (مترهای مکعبی در ثانیه) از روی تاج یک وییر
8-14
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حسب فوت (متر) اندازه گیری و تعیین میشود .جریان خروجی وییر استاندارد با شکاف  Vشکل  ۹۰درجه مستقیماً
توسط هد در کف شکاف  Vشکل تعیین می شود .وقتی که جریان از روی وییر عبور می کند ،سطح بالایی به سمت پایین
انحنا پیدا می کند .این سطح منحنی با فاصله کمی از شکاف وییر به سمت بالا امتداد می یابد .هد  Hباید در نقطه ای روی

سطح آب در حوضچه وییر به دور از اثر جریان پایین دستی اندازه گیری شود .این فاصله باید حداقل چهار برابر حداکثر
هد روی وییر باشد و همین نقطه سنجشی باید برای جریانهای خروجی کمتر استفاده شود .یک تیر مدرج (شکلی )۸-۵۱
که دارای مقیاسی مدرج با صفری که در همان ارتفاع تاج وییر قرار گرفته است معمولا برای اندازه گیری های هد بکار می -
رود.

دو مجموعه فرمول رایج برای محاسبه جریان خروجی روی وییر مستطیلی منقبضی استاندارد عبارتند از فرمول های
اسمیت و فرانسیسی .فرمولی که توسط اسمیت پیشنهاد شده است نیازمند استفاده از ضرایب تخلیه ای است که با تغییر

هد آب روی وییر و طول وییر تغییر می کند .در نتیجه فرمول اسمیت تا حدودی نامناسب بوده اگرچه برای گسترههایی از

ضرایبی که داده می شوند معمولاً دقیق است .برای این نوع وییر که تحت شرایط مطلوبی که در پاراگراف پیشین توضیح
داده شد کار می کنند ،فرمولی فرانسیسی در صورتی که سرعت نزدیک شدن قابل اغماضی باشد به صورت زیر است:

در دستگاه USCS

)Q= 3.33H3 :(L-0.2H
در دستگاه SI

)Q=1.837H3 :(L-0.2H
و فرمولی وقتی که سرعت نزدیک شدن غیرقابل اغماضی باشد به صورت زیر است:

در دستگاه USCS

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

)O'=1.837[(H+h) * -h" (L-0.2H
که در این رابطه  = Oجریان خروجی با صرفنظر از سرعت نزدیک شدن بر حسب فوت مکعب بر ثانیه (مترمکعب بر ثانیه)
 = 0جریان خروجی با در نظر گرفتن سرعت نزدیک شدن بر حسب فوت مکعب بر ثانیه (مترمکعب بر ثانیه)
 = Hهد روی وییر بر حسب فوت (متر)
 = Lطول وییر بر حسب فوت (متر)

 = hهد ناشی از سرعت نزدیکی ( )g2/۷بر حسب فوت (متر)
دقت کنید که فرمولی فرانسیسی دارای ضرایب ثابت تخلیه ای است که محاسبه را بدون استفاده از جداول مقدور می -

سازند .جدول توان های  ۳/۲را که مقادیر  *h ،Hو " ( )h+Hرا برای سهولت در محاسبه جریان خروجی با فرمول
فرانسیسی ارائه می دهغند را می توان در کتابچه راهنماهای هیدرولیک یافت .فرمول های اصلی که برای محاسبه

دبی

خروجی وییر مستطیلی استاندارد خوابیده استفاده می شود نیز توسط اسمیت و فرانسیسی ارائه شدند .در فرمول های
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اسمیت برای وییرهای خوابیده همانند وییرهای منقبضی ضرایب تخلیه با تغییر هاد و طول وییر تغییر می کنند؛ بنابراین
این فرمول ها برای استفاده در محاسبات بدون جداول یا ضرایب قابل استفاده نیستند.فرمولی فرانسیس برای وییر
مستطیلی استاندارد خوابیده با صرف نظر کردن از سرعت نزدیکی به صورت زیر است:

در دستگاه USCS

O=3.33LH33
در دستگاه SI

O=1.857LH33
و با در نظر گرفتن سرعت نزدیکی به صورت زیر:
در دستگاه USCS

] O'=3.33L[(H+h)-h3
در دستگاه SI

] O'=1.837L[(H+h)-h3
در این فرمول ها همانند فرمول های وییرهای مستطیلی استاندارد منقبض ،حروف دارای اهمیت یکسانی هستند .ضریب

تخلیه توسط فرمول فرانسیس از همان مجموعه کلی آزمایش هایی که برای وییر مستطیلی منقبض استفاده شدند بدست
آمد .هیچ آزمایشی برای تعیین قابلیت استفادهٔ این فرمول ها برای وییرهایی با طول کمتر از  ۴فوت  (۱.۲متر) انجام نشده
است .وییر کیپولتی یک وییر منقبضی است و باید به گونه ای نصب شود که اندازه گیری جریان خروجی سازگار و قابل

قبولی حاصل شود .با وجود این ،در وییر کیپولتی برای کاهش در جریان خروجی که به علت انقباضات انتهایی به وجود
می آید ،به اندازه کافی لبه های وییر را شیب دار می کنند تا بر اثر انقباض غلبه می کند .فرمول های کیپولتی که در آنها
ضریب فرانسیس به اندازه  ۱درصد و سرعت نزدیکی قابل اغماضی است به صورت زیر است:

در دستگاه USCS

O=3.367LH33
در دستگاه SI

O=1.858LH33
با در نظر گرفتن سرعت نزدیکی داریم:

در دستگاه USCS

** )O'=3.367L(H+1.5h
در دستگاه SI

** )O'=1.858L(H+1.5h
17O

که در این روابط

 = Oجریان خروجی با انصراف از سرعت نزدیکی برحسب فوت مکعب بر ثانیه (متر مکعب بر ثانیه)
 = Oجریان خروجی با در نظر گرفتن سرعت نزدیکی برحسب فوت مکعب بر ثانیه (متر مکعب بر ثانیه)
 = Hهد روی وییر بر حسب فوت (متر)
 = Lطول وییر برحسب فوت (متر)

 = hهد ناشی از سرعت نزدیکی ( )g2/۷برحسب فوت (متر)
دقت اندازه گیری های حاصله با وییرهای کیپولتی و این فرمول ها اساسا به میزان اندازه گیری های حاصل از وییرهای
مستطیلی خوابیده یا با شکاف  Vنیست .اما این نتایج زمانی که دقت بیشتر مورد نیاز نیست قابل قبول هستند .چندین

فرمول مشهور وجود دارد که برای محاسبه جریان خروجی روی وییرهایی با شکاف  ۷استفاده می شوند .رایج ترین آنها
که در حوزه آبیاری استفاده می شوند فرمول های کن و تومسون هستند .فرمول کن برای وییرهای کوچک و برای
شرایطی که معمولا در اندازه گیری آب در مجاری باز با آنها مواجه می شویم قابل اعتمادتر محسوب می شوند که به صورت
زیر است:

در دستگاه USCS

*** O=249 H
در دستگاه SI

*** O=1.34 H
که در این رابطه  = Qجریان خروجی روی وییر برحسب فوت مکعب بر ثانیه (مترمکعب بر ثانیه)
 = Hهد روی وییر بر حسب فوت (متر)

معمولا وییرهای با شکاف  Vچندان تحت تأثیر سرعت نزدیکی قرار نمیگیرند .اگر وییر با انقباض کامل نصب شود،
سرعت نزدیکی پایین خواهد بود .ناودان ها خصوصا در کانال های آبیاری دارای یک بخش اندازه گیری هستند که این
بخش توسط انقباضی دیوارههای جانبی کانال یا با بالابردن کف آن که یک برآمدگی تشکیل می دهد ،ایجاد می شود.
ناودان پارشال رایج ترین و شناخته شده ترین ناودان اندازه گیری خصوصا در کانال های آبیاری است .این ناودان دارای

بخش جریان کانال روباز با شکل خاصی است که ممکن است در یک مجرا ،شاخه فرعی یا آبراه برای اندازه گیری دبی
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ناودان دارای چهار مزیت است )۱( :می تواند با دبی آب بسیار کمی کار کند ( )۲نسبت به سرعت رویکرد چندان حستاسی

نیست ( )۳این قابلیت را دارد که اندازه گیریهای خوبی بدون هیچ غوطه وری ،با غوطه وری متوسط یا حتی با غوطه وری
قابل ملاحظه جریان پایین دستی انجام دهد ( )۴سرعت جریان آن به اندازه کافی بالا است تا واقعا تاثیر رسوبات را در
ساختار ،در طول استفاده حذف کند .جریان خروجی از داخل یک ناودان پارشال در دو حالت اتفاق می افتد .اولی جریان

آزاد ،و زمانی اتفاق می افتد که عمق آب باریکه ناکافی است تا دبی جریان خروجی را کاهش دهد .دومی جریان غوطه -
وری ،و زمانی اتفاق می افتد که جریان سرپایینی سطح آب در ناودان به اندازه کافی بالاتر از ارتفاع تاج ناودان است تا
بتواند جریان خروجی را کاهش دهد .برای جریان آزاد فقط هد ناودان  Haدر موقعیت نقطه سنجش جریان سربالایی
مورد نیاز است تا جریان خروجی را با استفاده از یک جدول استاندارد بتوان تعیین کرد .گسترهٔ جریان آزاد دربردارندهٔ
مقداری از گستره است که ممکن است معمولا به صورت جریان غوطه وری مد نظر قرار گیرد چون ناودانهای پارشال ۵۰

تا  ۸۰درصد غوطه وری را قبل از اینکه دبی جریان آزاد به طرز قابل ملاحظه ای کاهش یابد تحمّل می کنند .برای جریان -
های غوطه وری (وقتی غوطه وری بیش از  ۵۰تا  ۸۰درصد است بسته به اندازه ناودان) برای هر دو هدهای جریانهای
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ابعاد تااودان یارشال

بالاسری و پایین سری  Haو  Hbلازم است جریان خروجی تعیین شود (شکل .)۸-۶۱

مزیت منحصر به فرد ناودان پارشال در قابلیت آن بعنوان یک فلومتر (جریان سنج) در گسترهٔ عملیاتی عظیمی با حداقل
افت هد می باشد در عین حالی که برای هر جریان خروجی نیازمند اندازه گیری فقط یک هد می باشد .افت هد فقط در
حدود یک چهارم افت هدی است که یک وییر دارای طول تاج یکسان دارد .مزیت دیگر این ناودان این است که اگر

ناودان به اندازهٔ صحیحی انتخاب شود به صورتی که باید استفاده شود  -یعنی به صورت یک ساختار هم راستا  -سرعت
نزدیکی به صورت خودکار کنترل می شود.

ناودان ها به طرز گستردهای استفاده می شوند چون هیچ راه ساده ای برای جایگزین ساختن ابعاد ناودان ها وجود ندارد و

راهی برای تغییر ابزار یا مجرای مورد استفاده وجود ندارد تا سهم نامتناسبی از آب بدست آید.
عیوب اصلی ناودانهای پارشال عبارتند از )۱( :نمی توان آنها را در ساختارهای ترکیبی بسته  -مزدوج از جمله در دهانه
آبگیرها ،ابزارهای کنترل و اندازه گیری استفاده کرد ( )۲معمولا گران تر از وییرها و یا اوریفیس های غوطه ور هستند ()۳

نیازمند فونداسیون ضد آب و مستحکم هستند و ( )۴به فرد ماهر و دقیقی برای ساخت رضایت بخش و عملکرد قابل قبول
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آنها نیاز داریم .اندازه ناودان های پارشال توسط عرضی گلوگاه  Wطراحی می شود که این اندازه ها از  ۱اینچ (۲۵.۴
میلیمتر) برای جریان های خروجی تا  ۰.۰۱فوت مکعب بر ثانیه تا  ۵۰فوت برای جریانهای خروجی به اندازه ۰۰۰۳فوت
مکعب

بر

ثانیه تغییر می کنند .ناودان ها ممکن است از چوب ،بتن ،فولاد گالوانیزه یا دیگر مواد مناسب ساخته شوند.
ناودانهای بزرگ معمولا درمحلی ساخته می شوند ،امّا ناودان های کوچک ممکن است به صورت ساختارهای از پیش -
ساخته شده خریداری شوند و در محل مورد نظر نصب شوند .برخی از ناودانها به صورت پوسته های سبک وزنی موجودند

که با قراردادن بتن در بیرون دیوارهها و زیر کف ،صلب و ثابت می شوند .ناودانهای بزرگ در رودخانهها و کانالهای
بزرگ و جریانهای عظیم استفاده می شوند ولی ناودان های کوچک برای اندازه گیری میزان ورودی مزارع یا برای اندازه -

گیری الزامات کشت ردیفی در مزرعه بکار می روند .ناودان ها می توانند به دو صورت عمل کنند :جریان آزاد و جریان
غوطهوری.

در جریان آزاد جریان خروجی صرفا به عرض گلوگاه  Wو عمق آب  Hoدر نقطه سنجش در بخش همگرا بستگی دارد

ر
Headwater
retawlibTس

الFlor

روابط عمقی جریان تسعیت به ارتفاع تاج تاودانه

(شکل  ۱۶-۸و  .)۸-۷۱شرایط جریان ازاد در ناودان شبیه به شرایطی است که در یک وییر یا تاج سرریز اتفاق می افتد

بدین صورت که سرعت آبی که از روی تاج می گذرد توسط شرایط جریان سر پایینی کند نمی شود.
در جریان غوطه وری فاکتورهای دیگری عملیاتی هستند .در اکثر نصب ها وقتی جریان خروجی به بیش از یک مقدار
بحرانی افزایش می یابد ،مقاومت در برابر جریان در کانال پایین سری به اندازه کافی می شود که سرعت را کاهش داده،

عمق جریان را افزایش می دهد اثر آب باریکه در ناودان پارشال را باعث می شود .می توان انتظار داشت به محض اینکه
سطح آب باریکه  Hbاز ارتفاع تاج ناودان تجاوز کرد جریان خروجی شروع به کاهش کند .آزمایش های کالیبراسیون
نشان می دهد که جریان خروجی تا زمانی که نسبت غوطه وری ( Hb/Haبرحسب درصد) از مقادیر زیر تجاوز نکند کاهش
نمی یابد.
 ۵۰درصد برای ناودانهای با عرضی  ۲ ،۱و  ۳اینج ( ۵۰ ،۵۲و  ۷۵میلیمتر)
 ۶۰درصد برای ناودان با عرضی  ۶و  ۹اینج  (۱۵۲و  ۲۲۹میلیمتر)
 ۷۰درصد برای ناودان با عرضی  ۱تا  ۸فوت  (۰.۳تا  ۲.۴متر)
۸۰

درصد برای ناودان های با عرضی

 ۸تا

 ۵۰فوتی  (۲.۴تا  ۱۵.۲متر)
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معادلات تخلیه برای جریان آزاد روی ناودانها به صورت زیر می باشند .معادله ای که رابطه بین هد جریان سربالایی  Haو
جریان خروجی  Qبرای عرضی  Wاز  ۱تا  ۸فوت  (۰.۳تا  ۲.۴متر) را نشان می دهد به صورت زیر است:
در دستگاه USCS
CL

-

در دستگاه SI
0.026

):1.57
Wی(
H

O=0.371 W

اگر این معادله برای محاسبه جریان خروجی از درون ناودان های با عرض  ۱۰تا  ۵۰فوتی استفاده شود ،جریانهای خروجی
محاسبه شده همیشه بزرگتر از جریانهای خروجی واقعی هستند .بنابراین معادله دقیق تری برای ناودانهای بزرگ ارائه
شده است:

در دستگاه USCS

O=(3.6875W+2.5)Hا"
در دستگاه SI

O=(2.293wا
" +0.474)H
اختلافی دار جریان های خروجی محاسبه شده حاصلی از  ۵و معادله برای ناودان  ۸فوتی  )۲.۴متری) معمولا کمتر از ۱

درصد

است ولی این اختلاف وقتی که اندازه ناودان بزرگتر شود بیشتر می شود .بخاطر دشواری در استفاده منظم از این
معادلات ،جداولی جریان خروجی برای استفاده ناودان هایی با عرضی  ۱تا  ۵۰فوتی  (۰.۳تا  ۱۵.۲متری) تهیه شده اند.

)(Field
 ۵-۸تخمین میدانی etamitse

غالبا تخمین میدانی دبی آب خروجی از پمپ ضروری است؛ خصوصا اگر شیوههای دیگر عملی نباشند و یا به راحتی در
8-18

سیاسی مهم

تپه

crer

------

rrrr

تخمین جریان در یک لوله افقی

 ۵دستردسی

نباشند .یکی از پذیرفته شده ترین شیوهها استفاده از خط سیر (مسیر پرتابی) است .دهش (تخلیه) لوله ممکن است

عمودی و یا افقی باشد که همین مسأله در اندازه گیری دقیق مختصات جریان مشکل آفرین می شود .در این روش جریان
در لولهها می بایست کامل باشد(از کل ظرفیت لوله استفاده شده باشد) و دقت این روش از  ۸۵تا  ۱۰۰درصد متغیر است.
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شکل  ۱۸-۸تخمین در یک لولهٔ افقی را نشان می دهد .این روش بوسیلهٔ اندازه گیری بالای جریان می تواند ساده تر شود
به این ترتیب که همیشه طوری اندازه گیری کنیم که  Yبرابر با  ۱۲اینچ شود و بر حسب آن  Xرا نیز در واحد اینچ اندازه
بزنیم .

شکلی  ۱۹-۸روش اندازه گیری دهش در یک لولهٔ عمودی را نشان می دهد.
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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

تخمین ظرفیت در یک لوله عمودک

)(Head
 ۱-۶ - ۸اندازه گیری هد tnemerusaem
هد کمیتی است که برای بیان حجم انرژی مایع در یک واحد وزن مایع  -با مرجع قرار دادن یک ارتفاع اختیاری -

استفاده می شود .با توجه به اینکه انرژی به صورت فوت  -پوند در هر پوند مایع بیان می گردد کل کمیتهای هد نیز در
واحد فوت مایع هستند(دارای این بعد هستند) .واحد اندازه گیری هد فوت است .رابطه میان فشار بیان شده در واحد

پوند در هر اینج مربع و هد که به صورت فوت بیان می گردد از این قرار است:
در دستگاه USCS

×Headft=lb/in = lb/in ×Sp.grثلاث
.بیات
W

در دستگاه SI

=mگاگاکثگلی

Head

که در اینجا

،(Ib/fصوصخم
(kg/I
 = Wوزن
 = .Sp.gTگرانشی خاصی سیال

مطلبی که در پی می آید توسط انستیتو هیدرولیک ارائه شده است و در برنامهٔ تست دفتر منابع طبیعی آمریکا مورد
استفاده قرار گرفته است:
ضروری است که در نقطهٔ اتصال ادوات ،جریان یکنواخت باشد و بنا بر همین اصل ضروری است که اندازه گیری فشار یا

هاد در بخشی از لوله صورت گیرد که سطح مقطع ثابت و صاف است .برای حصول اطمینان از یکنواخت بودن جریان ،در

هنگام اندازه گیری می بایست  ۵تا  ۱۰برابر قطر لوله از هر گونه زانویی ،قطعهٔ انحنادار و یا هر نوع قطعه ای که در برابر
جریان ،مانع ایجاد می کند فاصله گرفت.

نکاتی که در پی می آید در هنگام استفاده از  Orificeدر ادوات سنجش فشار و همچنین در مورد نقطهٔ اتصال آنها می -
بایست لحاظ گردد Orifice :در لوله می بایست نسبت به دیوارهٔ گذرگاه آب آزاد و روان باشد .دیوارهٔ گذرگاه آب می -
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بایست بدون زبری و دارای سطح مقطع ثابت باشد .در فاصلهٔ  ۱۲اینچ جلوتر از  Cyrificeهرگونه برآمدگی یا زبری در
صورت نیاز می بایست بوسیلهٔ سوهان یا کاغذ سنباده برطرف گردد OTifice .می بایست قطری بین  ۱/۴تا  ۱/۸اینچ

داشته باشد و درازی آن نیز می بایست دو برابر باشد .لبه های  Orificeمی بایست کاملا مماس بر دیوارهٔ گذرگاه آب باشد
و فاقد هرگونه زائده باشد .دو شیر فشاری که در شکل ۸ -۰۲خواهید دید نشان دهندهٔ شیرهایی هستند که با شرایط
طرح شده در اینجا مطابقت دارند .در صورتی که بیشتر از یک شیر فشار در قسمت اندازه گیری نیاز باشد اتصالات
شیری مناسب و جداگانه می بایست برای هر شیر در نظر گرفته شود؛ راه دیگر این است که از ادوات اندازه گیری دیگری
استفاده شود.
تصاویر  ۲۰-۸تا  ۲۳-۸چیدمان مناسب برای انواع ادوات و فرمولهایی برای تبدیلی درجه هایی که بر روی ادوات خوانده
می شوند در واحد فوت مایع پمپ شونده ارائه می دهند .در این تصاویر ضرایبی نیز برای تصحیح هاد سرعت موجود در

لولههای مکش

9

مهتخلیه

ارائه

شده است.

سطح مبنا در پمپهای شفت افقی ،خط محور پمپ است و در پمپهای شفت عمودی چشمی پروانه است .ادوات قابل
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hd=Hhod-HZ d+

hs=+hos-HZs+
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استفاده عبارتند از :ستون های آب یا مانومترهای آبی در مواردی که فشار نرمال است و در مواردی که فشار بالا است

Went Valve
ع

}E

Goge Connection

-3
فا

-I-E

Mercury

Darum

مانومترهای جیوه ای ،گیجهای بوردون و مبدلهای الکتریکی فشار ،به هنگام استفاده از ستونهای آب باید دقت کرد تا از
اشتباهات ناشی از اختلاف دمایی میان آبی که در گیج و آب موجود در پمپ است اجتناب شود.
)
(Head
s
Measuring
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 ۱-۶ - ۸تعاریف و نمادهای اندازه گیری هد yS
نمادهای استفاده شده در این بخش برای اندازه گیری و بیان هد نمادهایی هستند که در نظامنامه تست توان پمپها
منتشر شده توسط  ASMEو استانداردهای پمپ منتشر شده توسط انستیتو هیدرولیک (ویرایش  )۰۰۰۲استفاده شده

اند .نمادهایی که پس از این می آید در تصاویر  ۲۱-۸تا  ۲۳-۸کاربرد دارند البته در صورتی که از تغییرات دمایی صرف
نظر شده باشد.

 = Hهد کل یا هد دینامیک = انرژی افزوده شده در هر پوند مایع که توسط پمپ به سیال داده شده است و بنابراین با
اختلاف جبری هد کل تخلیه و هد کلی مکش برابر است؛ در صورتی که مقادیر متناظر  hdو  hsبر حسب ارتفاع مبنا زیر
فشار اتمسفری باشد  hdو  nsمنفی خواهند بود.
 = Hgdعدد یا درجهٔ خوانده شده گیج تخلیهft H2O ،
 = Hgsعدد یا درجهٔ خوانده شده گیج مکشیft H2O ،

هر دو گیج تخلیه و مکش می توانند از نوع مانومترهای آبی ای که بیواسطه خوانده می شوند و یا مانومترهای تبدیلی
8-23

جیوه ای

 = Z dارتفاع گیج تخلیهft ،
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 = Zارتفاع گیج مکشیft ،
 = Y dمیزان بالا بودن نقطهٔ اتصال گیج تخلیه نسبت به ارتفاع مبنا
 = Y sمیزان بالا بودن نقطهٔ اتصال گیج مکش نسبت به ارتفاع مبنا
 = V dسرعت متوسط آب در لولهٔ تخلیه در نقطهٔ اتصال گیجf/S ،
 = Vsسرعت متوسط آب در لولهٔ مکش در نقطهٔ اتصال گیجf/S ،
 = hdمیزان بالا بودن هد کلی تخلیه نسبت به فشار اتمسفری بر حسب ارتفاع مبناft ،
 = hsمیزان بالا بودن هد کلی مکش نسبت به فشار اتمسفری بر حسب ارتفاع مبناft ،

(ft
 = *hهد سرعت در لوله مکش (V 2g
(ft
 = haهد سرعت در لولهٔ تخلیه ،(V/2g
 =AHSPNخالصی هد مثبت و در دسترسی در بخش مکش = هد کلی مکشی که در نازل تخلیه بر حسب سطح مبنا تعیین

شده است و فشار بخار مطلق سیال پمپ شونده از آن کم شده است ()ahrapyH-ah=AHSPN
 = hsaهد مکش کلی مطلق ()shtah
 = Hvpaفشار بخار سیال ،فوت مطلق
 = haفشار اتمسفری ،فوت مطلق
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 ۲-۶-۸اندازه گیری هد با گیجهای آبی ug
مثالهای زیر نشان می دهد که چگونه هاد را در پمپهای سانتریفیوژی  -در دو حالتی که گیج بالای فشار اتمسفری و یا زیر
آن باشد  -محاسبه کنیم.
مثال  :در شکل  ۲۰-۸فشار در نقطهٔ اتصال گیج ( )aبالاتر از فشار اتمسفری است و خط میان لولهٔ مکش گیج به طور

کامل پر از آب شده است .از معادلات زیر استفاده می کنیم:
2
17

گیتی

hd=+hgd +Z

2g

مجرا

2gتا hs=+hgs +Z
مثال :در شکل  ۲۱-۸فشار در نقطهٔ اتصال گیج ( )aزیر فشار اتمسفری است .از معادلهٔ زیر استفاده می شود:
2

Y

hs=+hgs

منفی بودن نماد  2 sبیانگر اینست که درجهٔ صفر گیج در زیر سطح مبنا قرار دارد.
مثال :در شکل  ۸ -۲۲فشار در نقطهٔ اتصال گیج ( )aزیر فشار اتمسفری است و خط بین لولهٔ تخلیه (یا مکشی) و گیج
کاملا از هوا پر شده است .معادلات زیر به کار میروند:
2

Y

hs=+hgs

2

آنتن

hd=+hgd Y

2g

)
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 ۳-۶ - ۸اندازه گیری هد با گیج جیوه ای ug

مثالهایی که در پی می آید چگونگی استفاده از گیجهای جیوه ای برای اندازه گیری هد در چیدمان پمپ سانتریفیوژی را
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مثال :در شکل  ۸ -۳۲فشار در نقطهٔ اتصال گیج ( )aبالاتر از فشار اتمسفری است و خط اتصال کاملا با آب پر شده
است .معادله زیر به کار می رود:

V

int

h=hg + 2 + 2g
که در اینجا

 = Wmوزن مخصوص جیوه
 = Wوزن مخصوصی مایع پمپ شونده
 = hgدرجهٔ خوانده شده روی گیج مکشی یا تخلیه
مقادیر

،Y

 h ، Zو  ۷در صورتی که بدون اندیسی باشند برای اندازه گیری هد تخلیه و مکشی به طور برابر کاربرد دارند.

مثال :در شکلی  ۸ -۵۲فشار زیر فشار اتمسفری است و خط اتصال به طور کامل با هوا پر شده است و حلقه به بالا صعود

کرده است تا از گذر آب از ستون جیوه جلوگیری کند .معادله زیر به کار می رود:
V
Y -- 2g

th
= هم
=h
W hg
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 ۴-۶ - ۸اندازه گیری هد با گیج های جیوه ای اختلاف سنج ug
چیدمانی از یک پمپ سانتریفیوژی که در آن یک گیج جیوهای اختلاف سنج برای اندازه گیری هد استفاده شده است.

زمانی که این نوع گیج استفاده شود و خطوط اتصال کاملا پر از آب باشند.معادله صحیح از این قرار خواهد بود:

علاوه بر گیج اختلاف سنج ،یک گیج مکش نیز می تواند جداگانه استفاده شود.
)(POWer
 ۷ - ۸اندازه گیری توان tnemerusaem
توان ورودی پمپ را می توان به کمک یک موتور کالیبره شده ،یک توان سنج انتقالی ()retemOmanydnOiSSimSnarT
و یا یک توان سنج پیچشی ( )retemOmanydnOiSTOTیا پیچش سنج معین کرد .در غالب شیوه های اندازه گیری توان
از استانداردهای پمپ منتشر شده توسط انستیتو هیدرولیک ( )0002IH/ISNAاستفاده می گردد.
موتورهای کالیبره شده

در هنگام استفاده از موتور کالیبره شده برای اندازه گیری توان ورودی ،می بایست این توان ورودی در ترمینال های موتور
اندازه گیری شود تا از تاثیر هر گونه تلفات خطی که ممکن است بین تابلوی فرمان او را نشگر اتفاق بیافتد در اندازه گیری
توان برحذر باشیم .منحنی های کالیبراسیون تایید شدهٔ موتور می بایست فراهم شده باشد .کالیبراسیون می بایست بر
مقدار دقیق و واقعی ورودی  -خروجی راندمان موتور دلالت داشته باشد و از شیوههای سنتی تعیین راندمان به صورت

اختیاری ،می بایست اجتناب کرد .در سنجش توان ورودی تمام موتورها می بایست از سنجشگرهای الکتریکی کالیبره  -از

نوع آزمایشگاهی  -به علاوهٔ ترانسفورمرها استفاده کرد.
)
(Transmission
ret
power
 ۱-۷-۸توان سنج انتقالی em
زمانی که توان ورودی بوسیلهٔ توان سنج انتقالی تعیین شد ،توان سنج می بایست در وضعیت بی باری و بیکاری پیش از
اینکه تست صورت گیرد بالانسی شده باشد و تطابق بالانسی با وزنهای استاندارد می بایست چک شده باشد .پس از تست
نیز می بایست بالانسی بودن و توازن دوباره بررسی شود تا از عدم تغییر شرایط اطمینان حاصل شود .در صورتی که

تغییرات محسوسی و قابل اعتنا باشد تست می باید دوباره صورت گیرد .اندازه گیری دقیق سرعت اهمیت اساسی دارد و
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نباید بیشتر از  ۱٪با دسرعت اسمی بمبا تفاوت داشته باشد .دار ذیل عنوان محاسبات به توان ورودی محاسبه شده اشاره
خواهیم کرد.

)
(Power
li
meter
 ۲-۷-۸توان سنج پیچشی oc

توان سنج پیچشی از یک شفت طویل تشکیل شده است که کرنش پیچشی آن  -در زمان دوران در سرعت فرضی و
تحویل دادن گشتاور فرضی  -با استفاده از برخی روشهای استاندارد سنجیده می شود .وقتی که بخواهیم توان ورودی
پمپ را با استفاده از توان سنج پیچشی تعیین کنیم پیش از تست می بایست توان سنج را به صورت استاتیک در حالت

بی باری کالیبره کنیم .این کار با اندازه گرفتن انحراف زاویه ای در گشتاور فرضی انجام می پذیرد.
بلافاصله قبل و بعد از تست ،توان سنج پیچشی می بایست به صورت دینامیک در سرعت اسمی کالیبره شود .کالیبره
کردن توان سنج پس از انجام تست می بایست در محدودهٔ  ۰/۵درصدی کالیبراسیون اولیه باشد .در طول تست ،سرعت
نباید بیشتر از  ۱٪نسبت به سرعت اسمی پمپ تغییر داشته باشد .محدودهٔ دمایی توان سنج پیچشی در طول تست می -

بایست در حدود  ۱۰Eدمای ثبت شده در حین کالیبراسیون دینامیک باشد .در شرایطی که تغییرات بالاتر از میزان
مجاز باشد تست می بایست دوباره صورت گیرد .محاسبات توان ورودی در ادامه ارائه خواهد شد.
)
(VelOCity
 ۸ -۸اندازه گیری سرعت sloot
سرعت پمپ تحت تست با استفادهٔ یکی از روشهای زیر تعیین می گردد:
)
(ReVOlutiOn
 دورسنج retnuOC تاکومتر ()retemOhcaT)
(StrObOSCOpic
 دستگاه چرخان eCiVed)
(ElectrOnic
 -شمارشگر الکترونیکی retnuOC

در تمام موارد بالا ادوات استفاده شده می بایست قبل از تست به دقت کالیبره شده باشند تا از اینکه آنها قادر به نمایش
سرعت در محدودهٔ دقتی مورد نظر هستند اطمینان حاصل شود .دقت پذیرفته شدهٔ این ادوات  %۱Eاست .از آنجا که
نوسانات در توان پمپ باعث تغییرات متناوب سرعت می شود حداقل می بایست پنج تست در فواصل زمانی متفاوت
صورت گیرد تا به سرعت متوسط برسیم.

 ۹ - ۸محاسبات ()noitaluclaC
)
(POWer
 ۱-۹-۸توان پمپ pmup

توان خروجی :توان آب یا کار مفید انجام شده توسط پمپ از طریق این فرمول به دست می آید:
در دستگاه USCS

وزن سیال پمپ شونده در واحد پوند بر دقیقه ×هد کلی در واحد فوت سیال =WhD
33,000

در دستگاه SI
WkW _kg of liquid pumped/min× total head in m of liquid
6 131

-

)Cاب
در صورتی که گرانشی مخصوصی مایع برابر با  ۱باشد و وزن مخصوص مایع در دمای  )02 OSEبرابر
باشد فرمولی از این قرار است:

در دستگاه USCS

18O

۶۲.۳ Ib/ft3

inft
Whp _gpm×head
3960

در دستگاه SI
Wkw= 9.8m/h ×head in m
توان ورودی:

توان مورد نیاز برای رانش پمپ از طریق فرمول زیر به دست می آید:
در دستگاه USCS
ا mm
لK to
talt
head
fni

اطلاعات اهالی = Bhp
3960 × pump efficiency

در دستگاه SI
total head
m
in
ر Bk W = 9.8m3/h
pump efficiency

راندمان پمپ از طریق فرمول زیر به دست می آید:
wkW

whp

Output

•

•

=ycneiciffe - IEEE - E 7تات

pump

توان الکتریکی ورودی موتور عبارت است از:

در دستگاه USCS
»hedd inftال (J 19 mm
f

-

3960 × pump efficiency × motor efficiency

-

bh 10

=ehp

- motor efficiency

در دستگاه SI
9.8Tr3/h xhead in meter

 تنانتیت تاتاثت تک = kWراندمان موتورک راندمان پمپ

کیلووات ورودی موتور عبارت است از:
gpm ×head ×00746

راندمان موتور راندمان پمپ 3960x
راندمان پمپ :
bhp × 0.746

•

=Kwinputتثاتیت
راندمان موتور

=  ۱اند ما ۰۹

 - liD - wkروتی

= راندمان پمپ === ====== TT
راندمان کلی یک واحد پمپاژ که رانشاگر آن یک موتور الکتریکی باشد از قرار زیر است:
راندمان موتور  Xراندمان پمپ = راندمان کلی

)(Velocity
 ۲-۹-۸تنظیمات سرعت gnignarra
بهترین و استاندارد ترین روش در تست سرعت پمپ استفاده از یک موتور عملی و واقعی در حین تست است .به هر حال

پمپ تصحیح کنیم .سرعت اسمی پمپ می بایست همیشه کمتر از سرعت تست باشد به این دلیل که حتی کوچکترین
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افزایش سرعت از حد سرعت تست ممکن است باعث شود که پمپ وارد ناحیهٔ نوسان دار و نا ایستا شود .همچنین توصیه

شده است که تغییر سرعت از سرعت تست به سرعت اسمی نباید بیشتر از  ۳٪باشد.
برای اینکه بخواهیم مقدار دبی پمپ ،هد ،توان و  NFSHرا از مقادیر ثبت شده در حین تست ،برای یک سرعت دیگر
تنظیم کنیم می باید از فرمولهای زیر استفاده کنیم:
ظرفیت :

Q=0
که در اینجا

ر (m/h)gpm
اتست
دعت
ق سر
می در
 ، = Q1دب

 = Oمقدار دبی در سرعت اسمی)mpg)s/m ،
 = N1سرعت تستTpm ،
 = N5سرعت اسمیTDIm ،
۵غال:

H =( ) 2× H1
Nار

1

که در اینجا

(ft
 = H1هد در سرعت تست(m ،
د )ft (m
ه اسمی
،سرعت
 = H2در

توان :در دستگاه USCS

) ×hpپ(

=hp2

توان :در دستگاه SI

اKw (WKیا=)
که در اینجا

 = hDIتوان در سرعت تستhD ،
 = hp2توان در سرعت اسمیhD ،
 = KW 1توان در سرعت تستKW ،
 = KW2توان در سرعت اسمیKW ،
خالصی هد مثبت در قسمت مکشی :

NPSH() NPSH
که در اینجا

NPSHا = خالصی هد مثبت در قسمت مکش در سرعت تست(ft(m ،
 =2HSPNخالصی هد مثبت در قسمت مکش در سرعت اسمی(ft(m ،
انجام تستهای فروش و میدانی در سرعتهای بالاتر و پایین تر تنها زمانی مجاز است که هیچ گزینهٔ دیگری موجود نباشد.
در این صورت قوانین همبستگی می بایست برای حفظ شباهت میان شرایط تست و واقعی لحاظ گردد .این رابطه به
صورت زیر قابل بیان است:
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 - )۱L 1/2لا ل L

) ) = پا : +
تست =  = )iQمقدار دبی و Hا = هد در Tpm = N1
واقعی  = =Qمقدار دبی و  = Hهد در Tpm = N
)
(Recording
 ۱۰ - ۸ثبت اطلاعات atad
 ۱-۱۰ - ۸اطلاعات ()ataD

همانند بسیاری از تستها و آزمایشگاههای تست در اینجا نیز از یک فرم اطلاعات تست استفاده می شود .یک فرم برای
ضبط اطلاعات مرتبط با عملکرد پمپ در تصویر  ۲۴-۸نشان داده شده است .شماره سریالی تولید کننده ،نوع و اندازه یا

سایر مسایل مرتبط با هویت و شناسایی یک پمپ و رانشگر آن می بایست به دقت ضبط شود تا از اشتباه شدن آن با
سایر پمپها جلوگیری شود .نه تنها ابعاد و شرایط فیزیکی ماشین تست شده بلکه

۹

۸

۷

۶

۵

۳

۴

۲

۱

تعداد راه اندازی

فشار()iSD
۵غال

اندازه به متر آب
سرعت هغد

۵غال

هاد کلی

جریان ()h/3m

ظرفیت

ولتاژ موتور
امپر
کیلووات
قدرت کلی (اسب

داده های

بخار)

قدرت

کارآیی موتور
دسرعت

راندمان پمپ

کارآیی کل
|

8-2

سایر قطعات و ادواتی که در نتایج حاصله تست لسبیل تند نیز باید مورد اشاره قرار گیرند.
)
(Recording
stlu
test
 ۲-۱۰ - ۸رسم نتایج تست ser

به هنگام رسم منحنی های حاصله از نتایج تست باید آگاه بود که هر نقطه ای ممکن است اشتباه باشد اما مجموع نقاط
می بایست یک مسیر را ایجاد کند .صرف نظر از برخی عوامل خارجی که باعث تغییر تند و سریع میزان شیب منحنی

می گردند می توان یک منحنی ملایم که ضرورتا هم نباید تمام نقاط را در بر گیرد ترسیم کرد .شکل  ۲۵-۸یک نمونه
گرافیکی است که نحوه تعیین عملکرد پمپ به همراه هد کلی ،توان ورودی و راندمان را به صورت درصدی نشان می -
دهد .در این نمونه نقاط هم سطح در محور افقی مختصات (خط صاف) نشان دهنده ظرفیت پمپ است.
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نام

زمان ازمایش:
نام کارشناسی:

ظرفیت ()h/3m

روش اندازه گیری

۰۰۰۰

ی:

شماره سفارش مشتری:

شماره سفارشی سازنده:

شماره واحد:

پروژه:

میزان هد کلی:

دور مو نور:

درصد بازده کلی:

نوع :

قدرت موتور(اسب بخار):

شماره سریال:

عامل تبدیل:

اندازه رانش:

تفاوت بین رانش و مکش:

رانش:
قطر داخلی مکش:

قطر داخلی رانش:

نوع پمپ:

اندازه:

چند مرحله ای

سازنده:

شماره سریال:

اندازه مکش:

)
(Testing
 ۳-۱۰ - ۸تست کردن مدلی ledom
مدلها بنا بر یکی از دلایل زیر تست می گردند:
 گسترش و توسعه ایدههای جدید -به  ۵دست

دان معیاری به تولید کننده برای محدوده ضمانت عملکرد و راندمان

 -حصول اطمینان برای خریدار که الزامات رعایت گشته است

 جایگزین کردن و یا تکمیل تست میدانی الگو -مقایسه عملکرد چندین مدلی

باید دانست که تستهای مدل که پیش از طراحی و نصب نهایی واحدهای بزرگ صورت می گیرد اطمینان بالایی از
عملکرد رضایت بخش پمپ به دست می دهد.
 ۴ - ۱۰ - ۸روال

انست

 )(ROutineمدل می بایست از نظر هندسی شباهت کامل به نمونه داشته باشد (منظورمان شباهت کلی قطعات
gnitSet
مرتبط با سیال است که بین ورودی و خروجی پمپ قرار دارند) .مدل می بایست همانند نمونه در هر دو حالت شفت
افقی و عمودی تست شده باشد .سرعت مشخصه مدل در هر تست می بایست با نمونه نصب شده برابر باشد .هد مکش

یا ارتفاع نظیر مکش (مکشی از عمق) می بایست مقدار یکسان داشته باشد .اگر قطر مدل عبارت از  DIو قطر نمونه

عبارت Dزا باشد در نتیجه باید سرعت مدل ( )1Nو ظرفیت آن ( )1Nتحت تست هد ( )1Hبا روابط زیر همخوانی داشته
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مرداد عمید استفاده است.

H
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O

D 1 \| H

N

به هنگام تست یک مدل با سایز کوچکتر تحت شرایط پیشین ،شباهت هیدرولیکی کاملا امنی نخواهیم داشت مگر
اینکه زبری سطوح پروانه و محفظهٔ پمپ یکسان باشد .حتی با وجود یکسان بودن بافت و ساختار سطوح مدل و نمونه،
باز هم راندمان مدلی کمتر از راندمان نمونه خواهد بود
می توان راندمان پمپ مدل را به راحتی بالا برد تا با راندمان نمونه تطابق پیدا کند .برای این منظور از فرمول زیر
استفاده می کنیم:

() = ت:

eا 1 -
\D

مقدار توان  nرا می بایست برای پمپ نوع فرضی و پمپ فرضی آزمایشی بر اساس مقایسه راندمان های مدل و نمونه
معین کرد .استانداردهای انستیتو هیدرولیکا اعلام میدارد که مقدار  Tiمی تواند از صفر (زمانی که زبری سطح و کلرنسی
مدل و نمونه در تناسب با سایز آنها باشد) تا ( ۰/۲۶زمانی که زبری مطلق هر دو برابر باشد) متغیر باشد.
مثال :مثالی که در پی می آید توسط انستیتو هیدرولیک برای تست مدل ارائه شده است:

یک پمپ تک مرحله ای برای انتقال  200ft/Sبه ارتفاع  400ftدر سرعت  450rpmبا هد مکش مثبت ( 10ftکه شامل
هد سرعت نیز هست) پروانه ای به قطر  6.8ftدارد .این پمپ برای تست فروش یا آزمایشگاهی بسیار بزرگ است .یک
مدل دارای پروانهٔ  in-18و در هد پایین تر معادل  320ftبه جای آن تست می گردد .سرعت ،ظرفیت و هد مکش برای
این تست می بایست چه مقدار باشند؟ با بکار بردن معادلات بالا

در دستگاه USCS

)(=N| : == 450
N=Nت
450 () : == 1825 rpm
194

  1|۱2لثا)-O1.5 ۱2 |023 -)(Q=O
)(= 200
:=873ft=3920 apm
3/ -

در دستگاه SI
-

=5281 rpm

N =054) 21-۱2
| (یا
-

122

 0247= 3/sت
mایا O=566(046 )۱2
-

-

سرعت مشخصهٔ نمونه برابر است با:

در دستگاه USCS
۷/2 O 6

•

=217 in theft/System

O

N=N = 450پ

در دستگاه SI
450۷/5.66

3

======== 39 in the m/s System

=NS

و دسرعت مدل برابر است با:

در دستگاه USCS
)=71.2(or1,510 in the gpm System

N=1825

در دستگاه SI
۷/O

= 29

N=1825

فاکتور کاوایتاسیون برای نصب میدانی در دمای  80 Fدر بالاترین میزان محتمل فرضی می گردد و  H = 32.8ftبرابر با
مقدار زیر خواهد

بود:

در دستگاه USCS

 _8.23 -01پ_t-oH

 = -- = 0057اثپتo = -
در دستگاه SI

=== 0057
o =====- = U
که در اینجا

( Hb = haS - Hypaفشار اتمسفری مطلق  -فشار بخار مطلق)

 = Hفاصله از مبنا تا سطح مکش که میبایست در تست یکسان باشد .به همراه دمای آب که آن نیز تقریبا یکسان
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_Hp-H

=== -
در دستگاه USCS
H =H,-o H = 32.8 - (0.057)(320) = 14.6 ft
در دستگاه SI
Hi =10-(0.057) (97.5) = 4.4m
بنابراین مدل می بایست با هد مکش مثبت معادل  14.6 ftتست شود تا بتواند شرایط میدانی را فراهم کند.
معمولا یکی از الزامات به هنگام استفاده از تستهای مدلی  -به عنوان تستهای پذیرش و قبول  -حصول اطمینان از وجود
شباهت هندسی میان مدل و نمونهٔ نصب شده است .برای این منظور مقدار صحیح و دقیق ابعاد خاصی و ضروری می -
بایست تعیین شده باشد .همچنین مقدار اختلاف هندسی مجاز میان مدل و نمونه می بایست به صورت کتبی پیش از
انجام تست مورد توافق واقع شود.
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بزرگترین دستهٔ پمپها بعد از پمپهای سانتریفیوژی پمپهای جابجایی هستند .این دسته شامل پمپهای جابجایی از نوع
دورانی ،رفت و برگشتی ،پیچی و سایر انواع می گردد .تست این دسته از پمپها بسیار به نحوهٔ تست پمپهای
سانتریفیوژی شباهت دارد .معمولا ظرفیت این پمپها پایین است و هدشان بیشتر است .اما شیوه و نحوهٔ اندازه گیری در

همهٔ این پمپها یکسان است .انستیتو هیدرولیک در استانداردهای منتشره ( )IH/ISNAویرایش  ۲۰۰۰بطور کامل نحوهٔ
تست پمپهای دورانی و رفت و برگشتی را پوشش

داده است.

تست پمپهایی که در محدودهٔ طبقه بندی گستردهٔ سانتیرفیوژی ها و جابجایی ها قرار ندارند معمولا بسیار خاصی است و

در هر مورد بخصوص جداگانه عمل می شود .روشهای تست این قبیل پمپها معمولاً در دفترچه های اختصاصی سازنده به
روشنی و همراه با جزئیات ذکر می گردد؛ در غیر این صورت توافق میان طرفین پیش از شروع تست می بایست صورت
گیرد .تست پمپهای مکنده و یا پمپهای جت در این دسته قرار می گیرد.

)
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در حین تست پمپ ،پدیدههای قابل توجه دیگری نیز وجود دارند که میبایست لحاظ شوند و ثبت گردند .این پدیده ای
که معمولا گزارشی می شود عبارت از ارتعاش و اغتشاشات صوتی (نویز) است.

محدودهٔ پذیرفتنی برای ارتعاشات و اغتشاشات صوتی با ذکر ادواتی که برای سنجش آنها استفاده می شود کاملا خاصی و
اختیاری است و معمولا در قرارداد ذکر می گردد .چنانچه پمپ در شرایط خاصی نصب خواهد شد این شرایط محیطی نیز
می بایست لحاظ گردد.
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بعد از تصمیم اولیه که در مورد تجهیزات پمپینگ نیاز است ،خرید تجهیزات را می توان به مراحل کلی زیر تقسیم نمود:

انتخاب پمپ و نوع نیرو محرکه آن
تهیه برگه اطلاعات و مشخصات پمپ
ادی
قی  9قی
•

به ۰۰

همه

ارزیابی هزینه ها و مذاکرات

خرید پمپ انتخابی و نیرو محرکه آن
در فرایند مشخص کردن تجهیزات پمپینگ ،مهندسی باید الزامات سیستم و منحنی های هد سیستم را تعیین کند ،نوع
پمپ را انتخاب کند ،مشخصات پمپ را بنویسید ،برگه اطلاعات پمپ را کامل کند ،شیوه تست پمپ را تعیین کند و

تمامی اطلاعات را برای مشخص نمودن تجهیزات مورد نیاز از تأمین کننده ارائه کند.
بعد از اتمام این مرحله ،مهندسی آماده برداشتن گامهای لازم بعدی برای خرید تجهیزات است .این مراحل از مسائل

مربوط به بررسی پمپ گرفته تا پیشنهاد قیمت ،ارزیابی فنی و تجاری قیمت پمپها ،انتخاب تأمین کننده و انتشار
اطلاعات لازم برای صادر نمودن دستور خرید را شامل می شود .نتیجه نهایی این فرایند انتخاب ترکیب پمپ  /محرک

است که هم الزامات فرایندی و هم الزامات مکانیکی را برآورده می سازد.
)
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اولین مرحله ،مشخص نمودن الزامات و شرایطی است که تحت آن تجهیزات کار می کنند.
نوع سیال توضیح مفصتلی از سیالی که باید منتقل شود ارائه می گردد .این توضیحات شامل ویژگی هایی مانند
ویسکوزیته ،دانسیته ،فشار بخار ،خورندگی ،سایشی بودن ،فراریت ،اشتعال پذیری و سمی بودن سیال می باشد؛ با توجه

به فرایند و سیستم ،تمام این ویژگی ها و یا برخی از آنها ممکن است تاثیر قابل توجهی روی طراحی پمپ و سیستم
داشته باشند .مثلاً:

خورندگی سیال بر مصالح سازه سیستم تأثیر می گذارد.
اگر سیال دارای جامدات معلق باشد ،انواع طراحی های مناسب برای پمپهای مقاوم در برابر سایش باید مد نظر قرار
گیرد.
سایش به علت درصد بالای ذرات ممکن است موجب کاهش عملکرد نابهنگام سیستم شود .ذرات بزرگ ممکن است

باعث گردند که در طراحی پمپ از پروانهٔ باز استفاده شود.
سمی بودن سیال ممکن است استفاده از سیلهای مکانیکی دوگانه (جفت یا دوتایی) را به علت قوانین یا ملاحظات
ایمنی اجباری سازد.

گازهای محبوس ممکن است بر توانایی پمپ برای تولید فشار دیفرانسیلی مورد نیاز تأثیر گذارد.
ویژگی های شیمیایی و فیزیکی سیال باید در کلی گسترهٔ کاری مورد انتظار سیستم مشخص شده باشد .عوامل تاثیر
گذاری مانند تغییرات دمایی و فشاری نیز باید مشخص شود.

)(Head
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مهندسی باید در کی واضح از فرایند و سیستمی که تجهیزات پمپینگ در آن کار خواهند کرد داشته باشد .طراحی اولیه
سیستم باید انجام شود و دارای یک آرایش تجهیزاتی و یک ( P & IDنمودار لوله کشی و ادوات) باشد .این نمودارهای
مقدماتی مسیرهای مختلف جریان سیال برای عملیات سیستم ،قطر و طول اولیه لوله ها ،ارتفاع نسبی اجزای سیستم و

تمامی اجزای شیر آلات و لوله کشی که برای افت هد سیستم استفاده می شوند را نشان خواهند داد .این نمودارها توسط
مهندسی برای محاسبه اندازه نهایی لوله ها و الزامات هد سیستم پمپینگ استفاده خواهد شد .با این اطلاعات مهندسی
می تواند منحنی های هد سیستم که نشانگر رابطه بین دبی و افت های هیدرولیکی در سیستم لوله کشی هستند را ارائه

کند .در تعیین افتهای هیدرولیکی ،مهندسی باید حدود مجاز کافی برای خوردگیهای آتی و رسوبات پوسته ای در
سیستم لوله کشی را در طول عمر واحد صنعتی در نظر بگیرد.

چون افتهای هیدرولیکی تابعی از دبی ،اندازه لوله و آرایش لوله کشی می باشند هر مسیر جریان در یک سیستم
مشخصی دارای منحنی عملیاتی مشخصه خود می باشد .هنگام مشخص نمودن خصوصیات مورد نیاز پمپ باید دقت نمود

سیستم را در نظر گرفت تا منحنی ترکیبی هد سیستم تشکیل شود .این منحنی ترکیبی ،هد کلی پمپ را جهت غلبه بر
مقاومت سیستم و فشار استاتیک و ارتفاع دیفرانسیلی نشان می دهد .هد پمپ در تمامی نقاط کاری مورد نیاز و تمامی

شرایط سیال برای مسیرهای مختلف جریان سیستم ،باید برابر با منحنی ترکیبی سیستم و یا بالاتر از آن باشد.
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حالات عملیاتی سیستم ملاحظاتی مهم حین تعیین مشخصات تجهیزات پمپینگ هستند .آیا پمپ به صورت مداوم یا
منقطع استفاده می شود؟ آیا پمپ به صورت موازی یا به صورت متوالی همراه با پمپ های دیگر بکار می رود؟ آیا
اختلافات چشمگیری در الزامات هد یا دبی در آرایش های مختلف سیستم بوجود خواهد آمد؟ آیا یک پمپ مجزا بعنوان
یک پمپ یدکی مشترک برای دو کاربرد پمپینگ متفاوت استفاده خواهد شد؟ این سوالات و سوالات دیگر که ناشی از
تجزیه و تحلیلی حالات مختلف عملیاتی هستند بر تصمیمات مربوط به تعداد پمپ های مورد نیاز ،هدها و ظرفیتها و

اینکه آیا پمپهای تقویت کننده در برخی آرایش های سیستم مناسب تر هستند یا نه ،تأثیر خواهد گذاشت .باید خاطر
نشان کرد که الزامات هیدرولیکی محافظه کارانه و غیرضروری ممکن است موجب افزایش پیچیدگی پمپ و هزینه آن
گردد (مانند انتخاب پمپ چند مرحلهای پیچیده تر و یا دو مکشه بجای یک پمپ ساده تک مرحله ای).

مهندسی باید طول زمانی محتمل بین دو دفعه تعمیر و نگهداری سیستم پمپینگ را نیز مد نظر قرار دهد .این عامل بر

تصمیم گیری در مورد کمیت ،نوع پمپ ،نیاز به قطعات یدکی و کیفیت ساخت مورد نیاز برای برخی پمپهای خاص تأثیر
گذار است .اغلب به علت ماهیت مهم سرویس دهی پمپینگ که به قابلیت اعتماد و اعتبار بسیار بالایی نیاز است،
قطعات یدکی تدارک دیده می شوند .در مواردی ۲ ،تا  ۱۰۰درصد پمپ نصب می شوند .وقتی دبی مورد نیاز سیستم نوسان

می کند ،ممکن است به  ۳تا  ۵۰درصد پمپ نیاز باشد .وقتی دبی های کاهش یافته اثری معکوس بر عملیات نمی گذارند ۲

تا  ۵۰درصد پمپها را می توان برای این کار تعیین نمود .فسلفه عملیاتی واحد مشخص می کند که آیا نیاز به استارت
اتوماتیک یک پمپ یدکی داریم یا نه.

 ۴-۱-۹حد مجاز هد ()daehtimiL
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پمپ ها معمولاً

با یک حاشیه ظرفیتی مشخصی می شوند

که

بیش از حاشیه ای

است که

برای فرایند تعیین

شده است.

همچنین ،افتهای هد محاسبه شده سیستم نیز به صورت محافظه کارانه ای تعیین می شوند .دلایلی انجام این کار به قرار
زیر است:

در طول طراحی سیستم ،فرضیات زیادی در حین تعیین الزامات پمپ مفروض گرفته می شود که برخی از آنها ممکن
است نهایتاً نادرست تشخیص داده شوند.

در طول چرخه عمر واحد ،شرایط فرایندی احتمالاً به علت مواجهه با کاتالیزور ،تغییرات در مواد اولیه ،تغییرات دمایی
فصلی و نظایر آن تغییر کند.
طراحی لوله کشی نهایی ممکن است تا حد زیادی با طراحی مقدماتی متفاوت باشد.

افت های هیدرولیکی سیستم ممکن است به خاطر خوردگی و غیره تغییر کند.

در طول طراحی اولیه سیستم تغییرات آتی و بالقوه در هد /ظرفیت باید جهت تعیین حاشیه طراحی مورد نیاز مورد

مطالعه قرار گیرد .چون باید پمپی انتخاب شود که تقریباً با بهترین بازدهی کار کند ،مهم است که حاشیه انتخابی را به
حداقل برسانیم .حاشیه های  ۵تا  ۱۰درصدی دبی رایج هستند اما حتی حاشیه  ۲۰درصدی مثلاً در سرویس کردن برج
برگشتی رایج است .در مواردی که فرایند به خوبی درک و مورد بررسی قرار گرفته است و الزامات عملیاتی سیستم به
خوبی تعیین شده است حاشیه صفر نیز مناسب است.

برنامه های آتی افزایش ظرفیت در صورتی که سیستم لوله کشی قادر به تدارک هد مکش مثبت و خالصی کافی در شرایط
آتی جریان نباشد با مانع مواجه می گردد.
باید حین اعمال حواشی دقت کرد تا مطمئن شویم که اندازه پمپ خریداری شده بیشتر از اندازه مورد نیاز نیست .اگر هد

کلی تولید شده بسیار زیاد است ،پروانه های پمپ ممکن است در محدوده بازه مجاز پمپ مدل قرار داده شوند .اگر جریان
تا حد قابل ملاحظه ای بیش از اندازه مورد نیاز است ممکن است باعث هدررفت انرژی پرهزینه ای در طول عمر واحد شود.

علت این امر بازدهی عملیاتی کم پمپ در دبی های خارج از محدوده طراحی پمپ و افتهای ناشی از گلوگاهی است که
برای کنترل دبی به میزان دلخواه ضروری است.
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نوع کنترل برای پمپ نیز برای انتخاب و مشخص سازی پمپ حائز اهمیت است .چون سیستم لوله کشی واقعی معمولاً یک
حاشیه امنیت را در طراحی در نظر می گیرد ،یک شیر کنترل در کاربردهای پمپ سانتریفیوژ استفاده می شود .این شیر
کنترل (که توسط سازنده پمپ تعبیه نمی شود) برای تنظیم منحنی سیستم در طول چرخه واحد استفاده می شود .کنترل
جریان برای اکثر سیستم ها موجب پایدارترین عملیات برای سیستم می شود .کنترل فشار در صورتی که در نواحی

مسطح یا افتان منحنی یک پمپ سانتریفیوژ اعمال شود ممکن است باعث نوسانات بزرگی در جریان شود .به همین
دلیل ،در اکثر دفترچه های مشخصات فنی پمپهای سانتریفیوژ الزامات مربوط به منحنی عملکردی پمپ سانتریفیوژ

گنجانده می شود و تا نقطه بستن شیر تخلیه پمپ ادامه می یابد (که به خاموشی پمپ نیز معروف است).
کنترل گر سطح و دما هردو می توانند در شرایطی که پمپ در حالت هرز کاری و یا خارج از محدودهٔ منحنی کار می کند
کنترل پمپ را به دست گیرند .پمپ های سانتریفیوژ با افزایش  ۱۰تا  ۲۰درصدی هاد بین نقطه کاری مشخصی و نقطه
خاموشی ،ممکن است برای برخی سرویس ها مانند کار پمپها به صورت موازی مناسب تر باشند.
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پمپ هایی که ممکن است در شرایط هرز کاری قرار بگیرند ممکن است نیازمند یک انشعاب همیشه باز باشند تا مانع از
آسیب زدن به پمپ شود .سازندگان پمپ برای یک پمپ مشخص ،حداقل جریان مورد نیاز را توصیه خواهند کرد ،اما
بسیاری از افرادی که از این پمپها استفاده می کنند به حاشیه اضافی دیگری بیش از جریان حداقلی پیشنهادی از طرف
سازندگان نیاز دارند .اگر یک انشعاب مداوم جریان در طراحی سیستم لحاظ شود ،این جریان اضافی یا مازاد باید در
الزامات بمبا در نظر گرفته شود.
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عامل نهایی که باید در نظر گرفت احتمال تغییرات آتی در سیستم است .وقتی تغییرات آتی در سیستم را بتوان با درجه -
ای از اطمینان پیش بینی کرد ،سیستم را با در نظر گرفتن این موضوع در ذهن باید طراحی کرد .بجای انتخاب پمپی که با
حد نهایی محدودهٔ عملیاتی خود کار کند ،می توان گزینه پروانه با قطر بزرگتر را باید یا پمپ با اندازه بزرگتر را که با
محدوده ابتدایی گستره عملیاتی خود کار کند در نظر داشت .همچنین توانایی نصب پروانه با قطر بزرگتر برای کنترل

الزامات هد بیشتر و بالاتر در آینده مد نظر قرار داد .چون کمینه کردن هزینه های سرمایه ای برای یک پروژه معمولاً جزو
ملاحظات اولیه در هر پروژهای است ،انتخاب پمپی با اندازه بزرگتر برای عملیات بعدی اقدامی معمول نیست .از پمپ ها
انتظار می رود که به طرزی مؤثر و قابل اعتماد در سیستم فعلی کار کنند و این حقیقت را باید در طول فرایند انتخاب
پمپ همواره مورد توجه قرار داد.

 ۲-۹ )(Pumpانتخاب پمپ
noitceleS

همانطور که قبلاً گفته شد ،انتخاب نوع پمپ برای کابرد خاصتی تحت تأثیر عواملی همچون خصوصیات سیال ،مواد لازم
برای سازه ،الزامات هاد و جریان سیستم ،طول عمر تجهیزات ،هزینه انرژی و میزان در دسترس بودن امکانات خاصی
مانند آب خنک کننده می باشد .دقت دار این حوزه برای انتخاب

صحیح

و مناسب پمپ ها ضروری

است.

)
(Types
 ۱-۲ -۹انواع پمپها spOfmup

چندین نوع طراحی اساسی برای پمپها وجود دارد .هر کدام از این طراحی ها را می توان برای گسترهای ترکیبی از
جریان و هاد مورد استفاده قرار داد .شکل  ۱-۹مروری کلی بر نوع پمپی است که برای هدهای مختلف و دبی های متفاوت
قابل استفاده است.

علاوه بر ملاحظات مربوط به هد و ظرفیت ،دیگر خصوصیات کاری یک پمپ به مهندسی کمک خواهند نمود که پمپی
مناسب برای یک کاربرد خاصی انتخاب نماید .برخی از این ملاحظات در بخش های بعدی به صورت مفصلی بیان شده اند.

مشخصه آغاز به کار خود کار
اگر پمپی از یک منبع زیر نازل مکش پمپ (شیپوره) مکشی را انجام می دهد ،ممکن است لازم باشد که این پمپ دارای
قابلیت شروع اتوماتیک باشد .پمپ های جابه جایی مثبت مانند یک پمپ پیستونی ،پیچی و یا پمپ دندهای قادرند در
محدودههایی با گسترهٔ ظرفیتی
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9-1

کمتر قابلیت آغاز به کار اتوماتیک داشته باشند .همچنین پمپهای سانتریفیوژ با طراحی های خاصی وجود دارد که
دارای قابلیت آغاز
به کار اتوماتیک هستند.
مشخصه جریان  /هد متغیر پمپ های جریان محوری و سانتریفیوژ قادرند با جریانها و هدهای متفاوتی کار کنند .با

بررسی منحنی پمپ یک پمپ خاصی ،قابلیت گستره جریان اهد برای این نوع از پمپها را می توان براحتی مشخص نمود.

9-2

N

م

منحنی های مشخصه یک پمپ سانتریفیوژی در برابر مقدار دبی یا
ظرفیت

به منحنی کاری پمپ سانتریفیوژ (شکل  )۹-۲مراجعه

کنید .برای یک پمپ سانتریفیوژ با اندازه پروانه خاص ،اگر  NPSHکافی موجود باشد ،پمپ می تواند دبی با هر میزانی در

محدوده منحنی مشخصه دبی  -هد آن پمپ را تولید کند که متناظر با منحنی هد سیستم باشد (شکل .)۹-۲
خصوصیات هد سیستم می تواند

به گونهای تغییر کند تا جریان را بوسیله تنگ کردن خروجی یا با تغییر سرعت پمپ تغییر دهد.

 ۲-۲ -۹لزوم هاد زیاد (بیش از توانایی پمپ سانتریفیوژ تک مرحلهای ساده)
)(Necessity high head
بسته به دبی مورد نیاز ،ممکن است یک پمپ سانتریفیوژ یا یک پمپ پیستونی ممکن است نیاز به هد دیفرانسیلی بالا را

برآورده سازد .اگر دبی نسبتاً کمی مورد نیاز باشد یک پمپ سانتریفیوژی سرعت بالا یا یک پمپ پیستونی مورد نیاز
است .وقتی بین این دو حالت یکی را انتخاب می کنیم سوالاتی که مطرح می شوند ممکن است به صورت زیر باشند:

آیا جریان ضربانی یک پمپ پیستونی برای نحوه کار سیستم ضرر نخواهد داشت؟ آیا یک میراکنندهٔ ضربانی این مشکل
را مرتفع خواهد نمود؟

آیا سیال به اندازه کافی تمیز است تا از فرسایش نابهنگام پیستون ها و سیلندرها اجتناب شود؟
برای ترکیبات دبی و هد بالا ،می توان از یک پمپ سانتریفیوژ چند مرحلهای استفاده نمود .طراحی های مختلفی از این

نوع پمپها با قیمت های متفاوتی وجود دارند که بازتاب دهنده طراحی های ویژهای برای گسترهٔ کاملی ازمصارف (دمای

بالا ،برودتی ،آبی ،هیدروکربنی و غیره) هستند.
جریان کم با توانایی تنظیم دقیق

برای کاربردهایی با دبی کم که اندازه گیری دقیق جریان لازم است یک پمپ اندازه گیری از نوع پلانجری مناسب است.
این نوع پمپ ممکن است قادر به ایجاد جریان متغیری نیز باشد .همچنین می توان از انواع خاصتی از پمپ های دندهای،

غوطه وری و دیافراگمی همراه با درایو (نیرو محرکه) با سرعت متغیر برای تنطیم دبی استفاده کرد.
)(Standard
 ۳-۲-۹الزامات استاندارد stnemeriuqer
طراحی ،ساخت ،طبقه بندی و انجام تست غالب پمپهای استفاده شده در صنایع شیمیایی و پالایشی بوسیله استاندارد

هایی مانند (PIAانستیتو نفت امریکا)( ASME ،انجمن مهندسین مکانیک آمریکا) ،انستیتو هیدرولیکNFPA ،
(بنیاد ملی حفاظت از حریق)( ISO ،سازمان بین المللی استاندارد سازی) و انواع دیگری از استانداردهای بین المللی
هدایت می شود.

در مورد پمپ حریق ،ممکن است استفاده از استانداردهای  NFPAتوسط شرکت بیمه گر به کاربر تحمیل شود .اگر پمپ
در یک پالایشگاه نفت یا پلنت شیمیایی مستقر شود هر یک از استانداردهای  ASMEو یا  AIPبا توجه به خدمات

مناسب و اولویت مشتری اعمال خواهند شد .استانداردهای بین المللی از جمله ( DINآلمانی)( BS ،بریتانیایی)JibS ،
(ژاپنی) یا  ISOنیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند .هدف این استانداردها فراهم نمودن پمپ هایی با سطح کیفی
یکسان مطابق با نیازها و انتظارات کاربر در استفاده از این تجهیزات می باشد .واضح است که کیفیت مورد نیاز برای یک

 )(feedاضطراری در یک نیروگاه هستهای باید بسیار بالاتر از یک پمپ سیار تقویت کننده آب در
پمپ آبرسان retaW
یک ساختمان اداری باشد .مواردی که توسط این استانداردها پوشش داده می شوند گستره وسیعی از مسایل جزئی
طراحی گرفته تا مسائل مربوط به بازرسی و الزامات مرتبط با انجام تستهای عملکردی را شامل می شود.
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)(Features
 ۴-۲-۹ویژگی های سیالی diuqilrof

ویژگی های سیال از قبیل ویسکوزیته ،چگالی ،فشار بخار ،فرار بودن ،پایداری شیمیایی ،مقدار مواد جامد و گازهای
مطلق ،عوامل مهمی در انتخاب یک پمپ مناسب به حساب می آیند .برای انتقال تمام انواع سیالات پمپهایی نیز موجود
است .یک پمپ جابجایی مثبت از نوع  PTOgreSSiVe CaVityمی تواند برای پمپ کردن خمیر دندان ،خمیر بادام زمینی

و شامپو مورد استفاده قرار گیرد .اما معمولاً این نوع پمپ نمی تواند گزینه خوبی برای پمپاژ آب یا بنزین باشد .یک پمپ
پیستونی جابجایی متغیر دوار گزینه مناسبی برای سیستم کنترل هیدرولیک است اما برای مصارف سیار مرتبط با آب
کارایی چندانی ندارد .یک پمپ پرهای متحرک دوار می تواند براحتی برای پمپاژ نمودن قیر داغ مورد استفاده قرار گیرد
و علاوه بر این با کمی کاربرد محدودتر در سیستم روغن موتور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

غالباً انتخاب درست ترین پمپ برای یک سیال خاص دشوار است .معمولاً تجربه موفق قبلی بهترین راهنما برای انتخاب
یک پمپ مناسب است .این اطلاعات را می توان از کاربران نهایی ،متصدیان تأیید فرایند و سازندگان پمپ بدست آورد و
توصیه هایی که از این منابع بدست می آید می بایست دقیقاً مد نظر قرار گیرد.
)
(Selecting
pOf
m
material
 ۵-۲ -۹انتخاب جنسی پمپ up

انتخاب جنس ،متأثر از سیال پمپاژ شونده و محیط زیست است .مقاومت در برابر فرسایش و سایش اهمیت اساسی
دارد .مهندسی باید مشخص کند که برای یک سرویس خاص ،کدام جنسها مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین هستند.

این امر مستلزم یک ارزیابی با مقایسه ی جنسهای گرانتر که با دوام تر هستند و جنسهای ارزانتر که عمر مفید کمتری
دارند حاصل می گردد .در هنگام انتخاب جنسی پمپ ،الزامات عملکرد مداوم یا منقطع ،حیاتی بودن یا نبودن سرویسی و
چرخهٔ عملیات پلنت ،می بایست لحاظ گردد.

معمولاً پمپها در جنسهایی نظیر چدن ،چدن نشکن ،برنز ،فولاد کربن و فولاد آلیاژی موجود هستند و در برخی موارد
نیز به صورت مواد مرکب یا آلیاژهای خاصی مانند (lenOMترکیبی از نیکل و کبالت) haStelloy ،و یا تیتانیوم در
دسترسی هستند .علاوه بر ضرورت طراحی پمپ های بادوام ،مسایل ایمنی نیز به هنگام انتخاب جنسی پمپ می بایست

مورد توجه قرار گیرد .ساختارهای چدنی ،در بخش محفظه تحت فشار در پمپهایی که مواد اشتعال زا یا مایعات زیان آور
حمل می کنند استفاده نمی شوند به این دلیل که چدن وقتی که شوک حرارتی به آن وارد شود مستعد شکست است .در
این موارد ،محفظه تحت فشار می بایست از جنس مواد نشکن و مستحکمی نظیر کربن یا فولاد آلیاژی باشد.
)
(Selecting
pm
of driver
 ۶ -۹-۲انتخاب را نشگر پمپ up
انتخاب نوع را نشگر سرویس پمپاژ به اندازه انتخاب پمپ مهم است .عوامل مؤثر در انتخاب را نشگر عبارت است از:

هزینه مالی ،در دسترس بودن را نشگر ،ثبات عملکردی و هزینه ادوات جانبی.

زمانی که صرفاً هزینه لحاظ گردد موتورهای الکتریکی دارای سرعت ثابت ،بسیار مقرون به صرفه هستند .معمولاً بخار
آب اضافی موجود در درون یک وسیله در مقایسه با هزینه برق ،هزینه اضافی توربین بخار را جبران خواهد کرد.
الزامات مربوط به قابل اطمینان بودن سیستم ،ممکن است استفاده از یک پمپ اصلی که بوسیله بخار رانده می شود و

یک پمپ یدکی که بوسیلهٔ یک الکتروموتور رانده می شود را ضروری سازد.
در پمپ های  ،retaWeriFیک موتور درونسوز با سوخت دیزلی و استارت کننده بوسیله باطری مورد نیاز است تا پمپ
بتواند کاملا مستقلی از ادوات و تجهیزات پلنت عملی کند .الکتروموتورهای سرعت متغیر ،در صورتی که پمپ تحت
شرایط طراحی خود به خوبی عمل کرده و پتانسیل صرفه جویی نیرو بالا باشد ،در برخی موارد قابل قبول هستند.
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عوامل دیگری نیز وجود دارند که به هنگام انتخاب را نشگر پمپ می بایست در نظر گرفته شوند .همانطور که هزینه مالی

توربین بخار بالاست هزینه نصب آن نیز به علت لوله کشی مورد نیاز آن بالا است .توربینهای بخار به دلیل مدت

عملکرد پلنت ،نیاز به نگهداری بیشتری دارند که احتمالاً برای صاحب پمپ نامطلوب است .انتخاب رانشاگر بر اساس

عملکرد قبلی آزموده شده و انتخاب آن مطابق با تجهیزات پلنت موجود برای به حداقل رساندن لیست اقلام یدکی،
یک مورد کلی و عمومی است که میبایست لحاظ گردد.

پمپ هایی از نوع دیافراگمی که با جریان هوا کار می کنند در ظرفیت های نسبتاً کوچک موجود هستند و این پمپها به
طور خاصی در مناطق پرخطر (نامطلوب به لحاظ شرایط محیطی) که در آن استفاده از الکتروموتورها نامطلوب به نظر می -
رسد بسیار مفید میباشند.

)
(DeciSiOnS
Stn
relating
em
to p
Other
 ۳-۹تصمیمات مربوط به تهیه تجهیزات دیگر iuqe
بنا به دلایلی تجاری و یا فنی ممکن است خریدار بخواهد از طرق مختلفی مجموعه پمپ  -را نشگر را خریداری کند.
پمپ و رانشاگر ممکن است بصورت جداگانه خریداری شده باشند .اگر پمپ یا را نشگر (نه هر دو) در محل خریداری
شوند به نفع خریدار است زیرا خریدار می تواند در هزینه حمل صرفه جویی کرده و به احتمال زیاد به الزامات مربوط به
ظرفیت ساخته شده ی این طرح در محلی دست یابد .همچنین خرید مجزا و جداگانه را نشگر در پروژههای پر هزینه و
کلان سرمایه ای می تواند تخفیف در هزینه های کمّی و کاهش موجودی قطعات یدکی را به همراه داشته باشد.

خریدار باید از ریسک مربوط به خرید جداگانه پمپ و رانشاگر آگاه باشد .در این موارد بروز مسائل و مشکلات مرتبط با

نصب تجهیزات و همراستایی و هم محوری پمپ و رانشگر (که باعث تأخیر در راه اندازی می شود) بسیار محتمل تر از
زمانی است که فروشنده پمپ ،ضمانت انحصاری و نصب همه قطعات را عهده دار می شود.
علاوه بر این باید توجه داشت که سازندگان پمپ ،ممکن است الکتروموتورها را در حجم بالا خریداری کنند و در نتیجه

نسبت به شرکتهای عامل و پیمانکاران مهندسی تخفیف بیشتری بدست آورند.

)
(Inquiry
p
form
purchaSing
 ۴-۹درخواست قیمت خرید پمپ up
لازم است که محدوده عرضه قیمت مطلوب مشخصی شود برای انجام این کار باید با توجه به مدارک و اسناد مقدار قیمت
مشخصی برای خریدار (نه قیمت بیشتر و نه قیمت کمتر ) که مطابق با نوع تجهیزات خریداری شده باشد تعیین شود؛

اگر چه این امر ساده به نظر می رسد اما مهندسی باید با هوشیاری بررسی نماید که پکیج در خواست قیمت حتی الامکان
واضح و مختصر باشد.

 ۱-۴-۹درخواست قیمت ()yriuqnI
درخواست قیمت سند درخواستی است که نشان می دهد فروشنده یا گروهی از فروشندگان ،قیمتی برای یک مورد
خاصی پیشنهاد می دهند .این درخواست را می توان تقاضا یا درخواست پیشنهاد قیمت یا به طور خلاصه  RFQنامید.
درخواست قیمت در حالت کاملاً ساده ممکن است شامل یک لیست یک صفحه ای از الزامات پمپ باشد .همچنین می -

تواند سندی باشد شامل برگه اطلاعات ،مشخصات فنی ،جزئیات حمل و نقل ،شرایط و ضوابط خرید ،منحنی الزامات
فروشنده و در کلی هر سندی که الزامات کاملی خرید کالای مورد نظر را مشخص می کند .در خواست قیمت برای یک
سرویس پمپاژ پیچیده ممکن است در برگیرنده  ۱۰۰صفحه از الزامات باشد.
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 BHPنرمال )head (tniop
ABHP

۱۰۰

۱۱۰

۹۰

۱۰

۲۰

«ه

$۱۵۰۰

«ه

(SS۷هنیزه
۵۰۰
)7508/hp
محرکه توربین:

 BHPنرمالی

۱۰۰

۱۱۰

«ه

ABHP

۱۰

۲۰

«ه

۱۵

۱۴

۱۶

۱۵۰

۲۸۰

«ه

$۲۰.۵۸۰

«ه

$۰۸۵.۵۳

«ه

میزان بخار نرمالی )(rh-PHB/bL
بخار استفاده شده Lb/hr

(S۱۱.۰۲۵
هزینه )73.5/Lb/hr
هزینه کلی( :موتور  +توربین)

$۵۲۵.۸۱

فرضیات

 .۲دوره پرداخت برای سه سال است (یک سال =  ۸۲۰۰ساعت کاری)
 .۳بازدهی محاسبه شده برای موتور  ۹۵درصد است

)
(Vendor
R
data requirements
DV
()mro
f
 ۳-۶ -۹فرم الزامات اطلاعات فروشنده
در تجهیزات پیچیده که اسناد مختلفی برای ارائه توسط خریدار درخواست می شود ،لیستی از این اسناد

معمولاً

دار

درخواست گنجانده می شود .این لیست باید شامل لیستی از هر نوع سند کلی ،تعداد رونوشتهای لازم و زمان بعد از
سفارش خرید باشد .شکل های  ۳-۹و  ۴-۹کپی هایی از فرمهای  VDRبرای سرویس پمپ طبق استاندارد 610-API
می باشد.

باید خاطرنشان کرد که الزامات ترسیم برای نمودارها تا حد زیادی برای گروه تعمیر و نگهداری کاربر نهایی و پیمانکار
مهندسی متفاوت است .چون ارائه اسناد می تواند ارزش چشمگیری به هزینه خرید بیفزاید ،باید در زمان مشخصی سازی
نمودارهای مورد نیاز و کمیتهای نموداری دقت لازم را داشت.

)
(Experimental
 ۷-۹چک لیست بررسی و آزمایشی tsilkcehc
در برخی کاربردهای حیاتی و خاص پمپ ها ،خریدار ممکن است نیازمند بررسی و آزمایش ویژه تجهیزات موردنظر در
سطحی بالاتر از روندهای استاندارد واسطه فروش باشد .این کار ممکن است دربردارنده گواهینامه مواد اولیه،EDN ،

بررسی جوش ها ،تعادل گردنده (رو تور) گزارش بررسی ها و آزمایشهای مکانیکی عملکردی باشد.
نمونه ای از اسناد بررسی و آزمایش را نشان میدهند که ممکن است برای  API-610 ،ASMEو دیگر سرویسهای پمپ
سانتریفیوژ استفاده شوند .این اسناد به نماینده خریدار این امکان را می دهد که رکوردی از الزامات را برای چنین اقلامی
به صورت زیر حفظ نماید:

 الزامات آزمون گواهی روندها و تأییدیههای آزمون نتایج آزمونهای مقدماتی قبل از رفتن شاهد به فروشگاه فروشنده قابل قبول بودن نتایج آزمون210

 -محدودیتهای لرزش

 تأیید حداقل جریان پیشنهادی نتایج آزمون NPSH(Check
 ۱-۷-۹نمونه فرم های مربوط به چک لیست List Form

مواردی که بعد از بررسی باید تأمین شود
نقشه فنی و شرح اسناد

وضعیت ورودی

| گواهینامه

مقدماتی

| نهایی

برگه های اطلاعات تکمیل شده پمپ.
درایور و نویز
1 .A

اندازه و طراحی شکلی
الف) پمپ  9درایور(اتصالات عمل  ۵و جزئی)
ب) پمپ و درایور(اتصالات جزئی)
پ) تجهیزات کمکی(عرضه بدون نصب)
ت) لیست ارتباط با مشتری
ث) مقدار مجاز لوله کشی

A.2

نمودارهای بارگذاری پایه

3 .A

سیم کشی شماتیک و نمودار جریان
الف) تعویضی ،هشدار ،تعیین نقاط
ب) نمودارهای سیستم های ایزوله
پ) نمودارهای روغن

ت) نمودارهای آب

خنک کننده

ث) لیست مواد ساخت
سیم کشی موتور
B .1

جزئیات نقشه فنی

گاگاگاه

ه

م-----------

بم تنطح ترینیتی حکوپلیتگت
پ) مقطع

نیایشگانگیزی (منحنی فروشنده و اطلاعات مورد

ت) اندازه تابلوها
شماره کارشناسریYZ :

پلو

B .2

شماره درخواست:

نصب ،مونتاژ ،نقشه فنی
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نیاز

نام مشرای شرکت شیلیایی

فن آوری های اطلاعاتی در کل مراحل طراحی ،ساخت و تعمیر و نگهداری تجهیزات پمپینگ و سیستمها استفاده می -
شوند .با توجه به فعالیت ویژه انتخاب و خرید پمپها ،چهار فن آوری اطلاعاتی مهم که نقش بسیار مهمی ایفا می کنند
عبارتند از )۱( :سیستم پمپ و برنامه های انتخاب ( )۲سیستم های قیمت گذاری و آرایش پمپ ( )۳تبادل اطلاعات
الکترونیکی و ( )۴اینترنت

)(Pump
gni
System
tce
&it
 ۱-۱۳-۹سیستم پمپ و برنامههای انتخاب پمپ "leSS

طراحی شبکه لوله کشی و اندازه اجزا برای یک سیستم پمپینگ در ابتدای فرایند انتخاب و خرید پمپ انجام می شود.
طراحی سیستم لوله کشی شامل اجزای مختلفی است که در اتلاف های ناشی از اصطکاک در سیستم موثرند .این موارد
باید محاسبه شوند تا رفتار منحنی مقاومت سیستم به درستی تخمین زده شود و اندازه پمپها به درستی در سیستم
تعیین شوند .تغییرات در شرایط فرایند (فشار ،دما ،خصوصیات سیال ،ارتفاع مخزن و غیره) یا سیستم های شاخه ای

چندگانه  /متغیر ،شرایط کاری دیگری را در طراحی سیستم وارد می کند که این شرایط نیز باید پیش بینی شوند .این

فرایند طراحی وقتی به صورت دستی انجام شود ،ملال آور و وقت گیر می باشد .با وجود این ،انجام طراحی و اجرای
مطالعات بهینه سازی سیستم با استفاده از طراحی کامپیوتری و برنامههای آنالیزی بسیار کاربردی تر و عملی تر است.

استفاده از برنامه های طراحی و آنالیز در اواسط دهه  ۱۹۸۰با ظهور کامپیوترهای شخصی بعنوان ابزارهای قدرتمند

مهندسی برای طراحان تجهیزات پمپینگ بسیار متداول شدند .کامپیوترهای شخصی که رابط و واسط نرم افزاری
راحت تری برای استفاده داشتند موجب توسعه نرم افزارهای کاربردی و قدرتمندی شدند که استفاده از آنها بسیار
مقرون به صرفه بود .در نتیجه ،تلاشی قابل ملاحظه ای به سمت و سوی توسعه برنامههای مهندسی معطوف شد که

مختص اندازه دهی سیستمهای لوله کشی ،پمپها و دیگر اجزا بودند.

در حال حاضر تعداد بی شماری برنامهٔ کامپیوتری طراحی  /آنالیز سیستم لوله کشی موجود است که می توانند در
طراحی و آنالیز سیستمهای لوله کشی و اجزای آن کمک کننده باشند .برنامه های پیشرفته ای نیز وجود دارند که می -
توانند به آسانی به مدلسازی شبکه لوله کشی بپردازند و مقدار اصطکاک درون لوله و اتصالات را محاسبه کنند.
همچنین این برنامه ها در بر دارنده و توابع مایعات پمپ شوندهٔ استاندارد و خصایص آنها نظیر ویسکوزیته ،دانسیته و
فشار بخار در دمای کاری معین هستند .این برنامهها باعث صرفه جویی در زمان می گردند و نتایج پیشبینانه تری نسبت
به روشهای دستی پیشین ارائه میدهند.

برخی از این برنامههای آنالیز  /طراحی لوله کشی در بردارندهٔ یک برنامه یکپارچه انتخاب پمپ نیز هستند .در این
برنامهها منحنی های عملکردی که متعلق به انواع سازندگان پمپ است به صورت دیجیتالی برنامه ریزی شده و در
دسترسی برنامه قرار داده می شود تا برنامه بتواند الزامات طراحی و عملکرد مقدماتی پمپ را معین کند .این برنامه ها

ممکن است بسیار پیچیده بوده و از الگوریتم های تخصصی ریاضی برای تخمین عملکرد پمپ در شرایط مختلف
سرعتی ،دمایی ،AHSFN ،فشاری ،ویسکوزیته (گرانروی) و غیره استفاده کنند.
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برخی از آنها حتی قادرند عملکرد را بر اساس انواع طراحی های سیل مکانیکی ،رینگ سایشی و اندازه شکاف ،انواع
،گنیریب جنسی ساختاری آنها

9

یا دیگر ویژگی های طراحی تنظیم

برنامه انتخاب بمب در صنعت بمب رایج

است.

به جز چند

استثناء

.دننک

تحقیقات نشان

می دهغدا که

این برنامه های انتخاب

بمبا،

امروزه بیشی از

۳۰

توسط تولید کنندگان

پمپ توسعه داده شده اند و از روشهای جستجو و انتخاب اختصاصی آن تولید کننده استفاده می کنند.

این برنامه ها به طور مستقیم تحت لیسانس تولید کننده پمپ هستند و معمولاً با برنامه هایی که مورد استفاده
مهندسان برنامه ریزی تولید کننده است یکسان می باشند .برنامه های دیگری نیز وجود دارند که توسط اشخاص ثالث
( )ytrap-drihTتولید شده اند و در بردارندهٔ معیارهای چندین سازنده پمپ هستند .نسخههای مختلف برنامههایی که
توسط تولید کنندگان و یا اشخاص ثالث ارائه شده است به راحتی از طریق اینترنت قابل دانلود است.
برنامه های سیستم پمپ و انتخاب پمپ توانایی ما را در ارزیابی شمار زیاد گزینه های طراحی در کوتاه مدت بهبود

بخشیده است .با استفاده از این برنامه ها محاسبات دقیق عملکرد حتی در سرعتهای متغیر پمپ ،و با لحاظ کردن
خصوصیات متفاوت سیال (ویسکوزیته ،دما ،فشار) و انواع آرایش های مکانیکی براحتی قابل تخمین است .خطاهای

طراحی و محاسبه کمتر شده اند و کیفیت کلی فرایند انتخاب پمپ تا حد زیادی ترقی یافته است.

)
(SyStem
Sec
 ۳-۵-۹سیستمهای قیمت گذاری Ofirp

ابزار اصلی ای که سازندگان پمپ به صورت سنتی در فرآیند استعلام /ارائه قیمت مورد استفاده قرار می دهند عموماً به
 )(PriCeشناخته می شود .این کتابچه شامل حجم گسترده ای از منحنی های عملکردی
عنوان کتابچه قیمت KOOD
پمپ ،جنسی ساختار ،اطلاعات مهندسی از جمله نمودارهای ابعاد و سطح مقطع ،مجموعههایی از اصول راهنما برای

استفاده مناسب از تجهیزات پمپاژ و اطلاعات قیمت گذاری است .اساساً کتابچه قیمت ،راهنمای طراحی مهندسی ،و
راهنمای مشخصات فنی و قیمت گذاری است که توسط مهندس آموزش دیده و متخصص پمپ برای تبدیل درخواست
خریدار به قیمت سفارشی مورد استفاده قرار می گیرد .این پیشنهاد شامل کاتالوگ ،منحنی عملکردی ،نمودارهای کلی
چیدمان و قیمت پیشنهادی به همراه شرایط و ضوابط است .در بسیاری موارد گزینه های جایگزین ،اظهار نظرهایی در
مورد مشخصات فنی مورد نظر خریدار یا اطلاعات تکمیلی دیگری نیز تهیه می شود.

مقدار وسیع و متنوع اطلاعات ،نظرات کارشناسی و منابع مورد نیاز که برای طرح یک سفارشی مخصوصی لازم است کلید

نیاز به سیستماتیک کردن فرایند انتخاب و چیدمان با استفاده از یک ابزار کمکی بهره برنده از کامپیوتر )retupmOC-
 (aidedاست.
برنامه های انتخاب پمپ ابزارهای کامپیوتری هستند که توسط فروشندگان پمپ برای ارائه قیمتهای پیشنهادی مورد

استفاده قرار می گیرند .برخی برنامه های مکمّل نیز به منظور توسعه اطلاعات اضافی از قبیل منحنی های عملکرد پمپ،
کاتالوگ ها ،نمودارهای کلی خروجی  /چیدمانی و قیمت چیدمان مورد استفاده قرار می گیرند .این برنامه ها زمان چرخه
ارائه قیمت را کاهش داده و کیفیت ،دقت و صخت اطلاعات فنی و بازرگانی مورد نیاز خریدار را افزایش می دهند.
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)
(Pump
er
Soft
 ۱-۱۰نرم افزارهای کاربردی در صنعت پمپ aW
(Simulation Software) PSIM ۱-۱-۱۰

MISPسیستم پمپی است که ابزار مدل سازی را بهبود بخشیده است .این سیستم ابزار مدل سازی است که براساس
ظرفیتها می باشد.

)
(drag
pand
گرافیک بالا و مدل سازی Ord
طراحی پمپ سانتریفیوژی (شامل):

سرعت درایوهای متغیر
بررسی ایمپلر

انجام محاسبات BEP
انجام محاسبات NPSH
اصلاح ویسکوزیته برای منحنی های پمپ (استفاده از متد )IH
محاسبات نیرو
انرژی مصرفی و هزینه

طراحی پمپ مشابه ( )tnemeCalpeTشامل:
محاسبه هد
محاسبات نیرو
انرژی مصرفی و هزینه مورد نیاز
توانایی طراحی جریان و فشار شیرهای کنترل

پمپ ژنراتور ( ،)SVمنحنی های سیستم
توانایی طراحی برای انواع مختلفی از مایعات
توانایی طراحی لوله کشی برای  ۱۲جنسی از لوله

 ۲-۱-۱۰برنامه انتخاب پمپ

)
(Helix
re
pump
ganam

 Helix delta-Qابزار مفیدی برای مهندسان فراهم کرده است تا به سرعت و آسان پمپ های انتخابی و سیستم لوله
کشی که طراحی شده است را بهینه سازی نمایند .شما می توانید تلفات اصطکاک در لوله ها و اتصالات برای مایعات را
محاسبه نمایید .این نرم افزار با بازیابی اطلاعات از کاربر که به اطلاعات فنی مایعات ،اتصالات ،پمپ ها و درایوها ختم می

شود می تواند منحنی هد و سپس جدول تلفات را بدست آورده و چاپ کند.منحنی عملکرد را یافته و منحنی ها را بر
روی سیستم منحنی هاد ادغام کند.
برنامه به طور اتوماتیک قطر ایمپلر را محاسبه می کند و عوامل اصلاح ویسکوزیته را نشان می دهد .راهنمایی که در
متن وجود دارد از طریق روش های عملیاتی ،ارائه تعاریف و فرمول هایی که در محاسبات استفاده می شود به کاربر

کمک خواهد کرد .با انتخاب پمپ از طریق سفارشی و گزارشی با استفاده از  delta-O.WindOWSدر زمان شما صرفه
جویی می شود و به شما کمک می کند تا سرمایه ،عملیات و هزینه نگهداری را کاهش دهید.
محاسبات سریع برای:
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محاسبه سریع هد
سرعت سیال
محاسبه عدد رینولدز
محاسبه قدرت جذب
محاسبه هزینه عملیاتی
فشار در لوله زانویی (خمیده)
محاسبه ضربه قوج
اندازه نازلی ها
محاسبه NPSH

محاسبه تلفات اصطکاک با استفاده از  darCy WeiSbachو  COlebrOOKe-White fOTImulaکه بهترین نتایج دقیق را
فراهم می کند.
مراحلی کار با نرم افزار به صورت زیر است:

انتخاب مایع از پایگاه داده یا ورودی دستی جزئیات ،سپس بازیابی لوله و اتصالات که وارد سیستم می شود .میزان
کارکرد جریان ،مشاهده بلافاصله جدول تلفات ومنحنی سیستم هاد را در سیستم وارد کنید .تعیین قطر لوله های

متعدد و انواع آن که شامل سیستم لوله های مرکب می شود و همچنین میزان جریانهای مختلف در هر بخش از لوله

منحنی هد سیستم با گزینه های ورود حداقل یا حداکثر شرایط هاد استاتیک می تواند نشان داده شود و چاپ شود.
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 ۳-۱-۱۰نرم افزار انتخاب پمپ آنلاین tceleS

 GriSWOrldبرنامه ای در مورد انتخاب پمپ آنلاین است که به شما اجازه می دهد تا بتوانید بهترین پمپی را که مناسب
نیاز شماست انتخاب کنید.

اولین گام در انتخاب پمپ ،اطلاعاتی در مورد تقاضای شماست که شامل اطلاعاتی درباره طراحی پمپ (هد یا جریان)
همراه با سرعت سیال است.

بعد از اینکه تقاضا در مورد پمپ را وارد کردید ،برنامه  GTiSWOrldهمه پمپ هایی که مورد نیاز شماست نشان می
۵ ۵غال.

لیست انتخاب

نهایی

تواند براساسی سایز پمپ ، NPSHr ،راندمان  9مصرف برق طبقه بندی شوند

تا

مقایسه برای شما کار

آسانی شود.
یک منحنی پمپ می تواند هد ،راندمان ،اسب ،NPSHTراخب و همینطور عملکرد سرعت جریان را زمانی که تولید شروع
می شود نشان دهد.
انتخاب شما می تواند بیشتر از یک لیست تعریف شود .بیش از  ۱۲۰نوع سیال برای پمپ ،وزن مخصوصی ،ویسکوزیته و
درجه حرارت نیز می تواند مشخصی شود که به شما اطلاعات دقیقی در مورد پمپ ها ارائه می دهد.

به سادگی روی پمپ انتخابی کلیک کنید ،به سیستم وارد شوید و همه پمپ هایی را که نیاز دارید انتخاب کنید .همه
انتخابها می توانند ذخیره ،چاپ و یا ایمیلی زده شوند.
برای دسترسی به این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید.
http://WWW.
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پمپ های سانتریفیوژی

 PUMP-FLOرهبری جهانی در اندازه پمپ ،انتخاب ،قیمت گذاری و نرم افزارهای مربوط بدان است .خط تولید
 PUMP-FLOاز بیش از  ۲۸۰۰۰مهندسی در زمینه تولید و توزیع صنایع تشکیل شده و بیش از  ۲۲۲۰۰۰خریدار پمپ در
این خط تولید و جودارد.این مصرف کننده ها با استفاده از  PUMP-FIOبه منظور صرفه جویی در وقت ،افزایش صخت و
بهتر کردن تولید در زمینه اندازه پمپ ،انتخاب قیمت مناسب پمپ های سانتریفیوژی هستند.

برنامه نرم افزار  PUMP-FLOاز سال  ۱۹۸۶به وجود آمده است و یک بخش بزرگ سیستم OLF-PMUPطراحی
برنامه است که حالا بیش از  ۱۲۵۰۰۰۰کاربر به طور جهانی از آن استفاده می کنند.
اگر شما علاقه مند هستید که بیشتر درباره ی این تکنولوژی بدانید و اینکه چطور می تواند در سازمان شما استفاده
شود لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید.
http://WWW.
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 ۴-۱-۱۰نرم افزار منحنی پمپ

 PCSرا دقیق ترین و پیچیده ترین نرم افزار منحنی پمپ که مبتنی بر وب می باشد می توان دانست .درک اینکه که

استفاده کردن از  DCSبسیار آسان است برای کاربران شگفت انگیز است .عملکرد اصلی آن مبتنی بر در دست داشتن
قطر ایمپلر و یا سرعتی که برای انجام کار و پمپاژ سیال مورد نیاز است ،می باشد .در نهایت پمپ های مورد نظر (شامل

اصلاح ویسکوزیته و انتخاب موتور) انتخاب شده به چاپ رسیده یا به فایل  PDFتبدیل می شود DCS .شامل منحنی
230

های پمپ ،اصلاح ویسکوزیته ،برگه اطلاعات فنی و غیره است .منحنی ها ترسیم زنده ای از زمان دقیقی هستند که

اشاره گر موسی بر روی نمودار منتقل و نشان داده می شود(.شامل  logXlogمی شود) .به آسانی نقطه مورد نظر را ارائه
می کند به طور مثال نقطه [ .]nیک پمپ را به طور گرافیکی انتخاب کنید .همزمان تعداد زیادی در یک طرح گرافیکی
نمایش داده می شود .در عین حال این نرم افزار شگفتی خاصی دارد که انجام همه اینها بدون دسترسی به اینترنت

 ۲ -۰۱فرم زیر را به منظور خرید پمپ مورد نظر تکمیل نمایید
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مدلی

قدرت مو نور................................:

بمب .................... :

شماره سریال

شماره سریال مو نور.............................:

بمبا............................:

)
(Builder
 ۵-۱-۱۰نرم افزار etil

 Builder liteیک ابزار مدیریت اطلاعات پمپ های سانتریفیوژی است که به شما کمک می کند تا اطلاعات پمپ ها را
سازماندهی و مدیریت کنید .هدف اصلی همه اجزای این ابزار تهیه منحنی ها ،مدیریت و طرح ریزی کردن سیستم

کارهایی را که می توان با  Duilder liteانجام داد؟
 Builder liteاجازه می دهد تا منحنی هایی از نوع پمپ های سانتریفوژی برای هد ،قدرت موتور ،راندمان NPSH ،
ایجاد کنید.

منحنی های عملکردی برای یک پمپ می تواند بنا بر انتخاب شما در چندین شیوه سازماندهی شود.
یک پمپ مختلف برای هر قطر ایمپلر ایجاد کنید.

http://WWW.atlaSCaspian.asia/dOWnload

منحنی های متفاوت را برای چندین سرعت طرح ریزی کنید.
در پمپ های چند مرحله ای نیز کاربرد دارد.

پمپ ها را در طبقات مشابه دسته بندی می کنند تا مدیریت آنها آسان گردد.
منحنی هایی که برای پمپ فراهم می شود قابلیت چاپ دارند.

آیا می توان در میان پمپ ها جستجو کرد و پمپ مطلوب را یافت؟
برای خریدار پمپ دو سایز فراهم است .یکی liteتیل و دیگری استاندارد.هر دو می توانند با کارآیی یکسان انتخاب

)
(PurchaSing
 ۲-۱۰فرم خرید پمپ pmuP
برای نصب پمپ این موارد را به ترتیب انجام دهید.
 ۱-کنترل نمایید که شفت پمپ

در حالت گریپاژ نباشد ....................................................................

 ۲-کنترل نمایید که سرعت آب برای خنک کردن موتور کافی باشد

..............................................

 -۳کنترل نمایید که کابل مناسب انتخاب شده ................................................................LIدشاب
 -۴پمپ و موتور را بصورت صحیح کوپل نموده و کنترل نمایید که سوراخها دقیقا روبروی هم بوده و کف کوپلینگ روی
اه
گاشد
نب
مور
شتیموت
نف
 ....ش

• ses •• •ses •• •ses •• •ses •• •ses •• •ses •ses

• • •

][

 - ۵کنترل نمایید که موتور شناور به اندازه کافی آب داشته .................................................Elدشاب
 -۶کنترل نمایید کلافهای آهنی نگهدارنده (سبد پمپ) از استحکام کافی برخوردار باشد][ ............
 ۷-کنترل نمایید توری پمپ کاملا محکم

باشد [] .............................................................................
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 -۸به هنگام پایین فرستادن پمپ ،عایق بودن سیم ها را با "مگا اهم" اندازه گیری کرده و در جدول زیر یادداشت
نمایید.

عایق بودن سیم ها بر حسب مگا (2مها گ)M
U--E

V -||-|E

W --E

U--V

U--W

U--W

قبل از پایین بردن
بعد از  ۵۰متر پایین بردن
بعد از  ۱۰۰متر پایین بردن
بعد از  ۱۵۰متر پایین بردن
بعد از  ۲۰۰متر پایین بردن
بعد از قرار گرفتن در محل نصب

توجه:در صورت اندازه گیری مقاومت عایقی سیم پیچی موتور ،مقاومت عایقی می بایست  ۵۰مگااهم (اندازه گیری با

ولتاژ  ) ۵۰۰۷باشد .اندازه گیری مقاومت عایقی با رنج تنظیمات بالاتر از مقادیر مذکور ممکن است باعث آسیب در سیم
پیچی گردد.
نام و نام خانوادگی....................................... :

نام و نام خانوادگی................................:

مهر و امضاع نصاب.......................................:

مهر و امضاع فروشنده............................:

)
(Installation
 ۱-۲-۱۰فرم نصب پمپ mrof

شماره سریال

شماره سریال موتور ...............:

بمب .................... :

لطفا مقدار کلیه ابعاد نشان داده شده را اندازه گیری و یادداشت بفرمایید.
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