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 کارگيري پمپها ه هدف از ب

نظيهر   (Incompressible Fluids)يهود کهه از  ن بهرای جابجهايی سهيااك تهراکم ناپه یر        پمپ بهه مايهينی اقهالي مهی    

است از افزایش انرژی پتانسيل  )فشار( مایعاك جهت انتقال  ن از نقطه ای عبارك (Pumping)يود و پمپاژ استفاده میمایعاك

 تواند بدایل زیر بايد: به نقطه دیگر. افزایش فشار مایعاك در فر یند پمپاژ، می

 های  ب رسانی يهری(. الف: غلبه بر اصطکاك موجود در سيستم )يبکه

 مقابل جریان مایع )پمپ تغ یه دیگ بخار(.  ب: غلبه بر مقاومت )فشار( موجود در

 ج: ذخيره سازی مایعاك در سطح انرژی پتانسيل )ارتفاع یا فشار( بااتر )منابع هوايی  ب( 

 های هيدروليك(  د: انجام کار مکانيکی )سيستم

 

 دسته بندي پمپها 

 يوند: پمپها برحسب مکانيسم عملکرد  ن به دو دسته تقسيم می

   Positive Displacement Pumpsجابجائي مثبت هاي الف: پمپ

در پمپهای جابجايی مثبت، مقدار معينی  از مایع در ای دو قطعه گير انداخته يده و سپس بها جابجهايی قطعهه )یها قطعهاك(       

( بهيپ  (Clearanceيهود. در ایهپ پمپهها، لقهی    متحرك پمپ، مایع مورد پمپاژ تحت فشار خروجی از پمپ به خارج رانده مهی 

جلهو  ه بسيار ناچيز بوده و له ا جابجهايی مهایع در جههت رو به      (Casing)و پوسته  (Pumping Elements)قطعاك متحرك 

 يوند: پمپهای جابجايی مثبت خودبه دودسته تقسم می پ یرد.صورك می

             Rotaryب: دورانی        Reciprocating     الف: تناوبی

گيرند. بعنوان مثال در استفاده قرار  میندايته و فقط در يرایط ویژه ای موردبجايی مثبت جنبه عمومیبکارگيری از پمپهای جا

يود  که مواقعی که فشار خروجی باا مورد نظر بوده ویا اینکه مایع مورد جابجايی دارای ویسکوزیته زیاد بايد، ترجيح داده می

لت حساسيت يدید دبی جریان در پمپهای گریزازمرکزبه ارتفاع کلهی موجهوددر   استفاده يود. ازسوی دیگر بعازپمپهای دورانی 

سيستم، در مواردی که ثباك نسبی دبی در سيستم  مورد نظر بايد، بعلت تغييراك انهدك  دبهی جریهان در پمپههای جابجهايی      

 تفاده يود. اسمثبت و عدم وابستگی نسبی  ن  به فشار سيستم ، ترجيحاً باید  از پمپهای جابجايی مثبت

 Centrifugal Pumpsب: پمپهاي گريز از مرکز    

بايهند.  استفاده در دنيا از نوع گریز از مرکزمهی پمپهای مورد% 16های مطلوب پمپهای گریزازمرکز، امروزه بيش ازبعلت ویژگی

انهرژی    (Impeller) بوده، چرا کهه در اثهر حرکهت دورانهی پروانهه     (Kinetic)های جنبشی پمپهای گریز ازمرکز جزء ماييپ

از انرژی جنبشهی  جنبشی )سرعت( مایع بطورعمده و انرژی پتانسيل )فشار(   ن بطور جزيی افزایش یافته،  نگاه بخش اعظمی

يود. از  نجهايی کهه انهرژی داده    به انرژی پتانسيل تبدیل می (Volute)اعمال يده در یك مجرای گشاد يونده بنام حلزونی 

کند. بر همهيپ اسها ، عملکهرد     ن بستگی دارد، ل ا افزایش انرژی پتانسيل مایع ، با دبی  ن تغيير می يده به مایع به سرعت
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( که معرف تغييراك دبی در مقابل مقاومت موجوددر سيستم Pump Characteristic Curve  )پمپها با منحنی مشخصه  ن 

 (. 1يود  )يکل بايد، نشان داده می( میHeadفشار یا ارتفاع)

 
 (: منحنی مشخصه انواع پمپها1يکل )

 

همانطوری که از يکل فوي پيداست، دبی پمپهای گریز ازمرکز در مقابل تغييراك مقاومهت موجهود در سيسهتم بشهدك تغييهر      

توان ظرفيت  ن را با تغيير مقاومت در سيستم کنترل کرد. حهال  نکهه دبهی )ظرفيهت(  پمپههای      نموده و بر هميپ اسا  می

توان با تغييهر مقاومهت در سيسهتم تغييهرداد، ولهی در عهو        يت  ن را نمیجابجايی مثبت تقریباً ثابت بوده و هر چند که ظرف

دهد تا در مواردی که ازم بايد، سيستم پمپاژ با ظرفيت تقریباً ثابت کارکرده و با تغيير يرایط موجود در ویژگی فوي اجازه می

 بايند. گمی( انتخاب مناسبی میسيستم، دبی پمپ تغيير چندانی نکند، پمپهای جابجايی مثبت )بویژه پمپهای دیافرا

توان ازنظر مکانيکی مايينی ساده و ازنظر هيدروليکی  ماييپ پيچيده ای دانست که از قسمتهايی پمپهای گریز از مرکز را می

 Sealing)چرخد، سيسهتم  ب بنهد کننهده    ( میCasingیا   Voluteکه در داخل پوسته یا پيچك(  (Impeller)نظير پروانه 

System)  یاقاقانها ،(Bearings) و يافت(Shaft) است. تشکيل يده 

پروانه به مایع مورد پمپاژمنتقل يده و باعه  افهزایش سهرعت مهایع      (Vanes)های گشتاور داده يده به يافت از قریق تيغه

اسهت کهه حتهی    زماست ونه سرعت  ن، بنهابرایپ ا گردد. ولی از  نجايی که هدف از بکارگيری پمپها، افزایش فشار مایعاكمی

اامکان، انرژی جنبشی )سرعت( به انرژی پتانسيل )فشار( تبدیل يود. ایپ امر در یك مجهرای گشهاد يهونده بنهام حلزونهی      

(Volute)  ( تغييراك سرعت مطلق مایع درمسيرجریان ازدرون پوسته پمپ )از دهانهه مکهش تها    1پ یرد.در يکل )صورك می

  است.دهانه خروجی( نشان داده يده

فشار جو( وارد پروانه يده و با چرخش پروانه، يهتاب، سهرعت    "مایع مورد پمپاژ با سرعت کم و تحت تأثير فشارمکش )عموما

سرعت  ن به حد اکثر خود رسيده و بعد  (Vanes Tip)ها یابد، بنحوی که در قسمت لبه تيغهوتا حدودی فشار  ن افزایش می

یابهد. هرچنهد کهه رانهدمان پمپههای      بتدریج سرعت   ن کاهش و فشار  ن افهزایش مهی   از خروج از پروانه، وارد پوسته يده و



 

 
 5   صفحه

 

پويهاند.  در بعيهی از   بايد ولی پاييپ بودن قيمت اوليه  ن عيهب فهوي را مهی   گریزازمرکز از پمپهای جابجايی مثبت کمترمی

است، ولی مایع خروجی از پمپهای  (Pulse)پمپهای جابجايی مثبت )بویژه پمپهای تناوبی( مایع خروجی از پمپ دارای ضربان 

 بايد.گریز ازمرکز دارای جریان پيوسته و یکنواخت بوده وفاقد ضربان می

 
 (: تغييراك سرعت مطلق مایع در پوسته پمپ1يکل )

 

سال گ يته دامنه بهره برداری از پمپهای گریزازمرکز چه از نظر فشار و چه از لحاظ دبی قابل دستر ، گسهترش   26در قی 

متهر و تهوان مصهرفی     327متر مکعب در ساعت با ارتفاع  217166است. بزرگتریپ پمپ گریزازمرکز با دبی وسيعی پيدا نموده

بايد. در یك ایستگاه فيایی واقع در سياتل  مریکها از یهك   بهره برداری می مریکا در حال  Bath Countyمگاواك در  216

گيهرد. ایهپ   استفاده قرار میمتر جهت تأميپ سوخت مورد 51766مترمکعب در ساعت با ارتفاع  3266پمپ گریزازمرکز با دبی 

اسهت. هرچنهد کهه دامنهه     یمگهاواك در حهال بههره بهردار      51دور در دقيقه و توان مصهرفی   37666پمپ با سرعت دورانی 

بايد ولی نامحدود نيست.دریك جمع بندی کلهی پمپههای   بکارگيری از پمپهای گریز از مرکز در زمينه ظرفيت بسيار وسيع می

 بايند .گریزازمرکز برای دبی زیاد وارتفاع کم تازیاد وپمپهای جابجايی مثبت برای دبی کم وارتفاع )فشار( زیاد مناسب می

  Capacity or Flow Rateدبي )ظرفيت( 

نامند. دبی پمپ کهه   يود را دبی یا ظرفيت پمپ میاز مایع که در واحد زمان توسط پمپها جابجا میبنا بر تعریف مقدار حجمی

اسهت از متهر مکعهب در سهاعت      يود، دارای واحدهای مختلفی بوده که  عمده تهریپ  نهها عبهارك   نشان داده می Qعموماً با 

( )m
hr

3

)، متر مکعب در ثانيه  )m
s

3

l، ليتر در ثانيه  )
s

( تبهدیل  واحهدهای   1. در جدول )(GPM)( و  گالپ دردقيقه 

( محهدوده بکهارگيری  نهها نشهان داده     3هها و در يهکل )  ( دسته بندی انواع پمپ1است. جدول)ظرفيت به یکدیگر ارايه يده

 است.يده

 گالن در دقيقه ليتر در ثانيه متر مكعب در ساعت 

 3044/3 8772/0 1 مترمکعب درساعت
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 0341/0 1 413 ليتر درثانيه

 1 28/11 8871/0 گالپ در دقيقه

 (: تبدیل واحدهای مختلف ظرفيت پمپها1جدول )

 

 (Head): ارتفاع 8-3

سازندگان پمپهای گریز ازمرکز همواره عالقمندند که منحنی مشخصه پمپها را قوری تهيه و در اختيار خریداران قرار دهند که 

اسهتفاده از فشهار، از   به خواص فيزیکی مایع مورد پمپاژ )بویژه وزن مخصوص(  بستگی ندايته بايد. برای ایپ منظهور بجهای  

 يود. ده میاستفا(Head)اصطالحی به نام ارتفاع 

يهود،  در پمپهای گریز ازمرکز، در صورك ثابت بودن قطر و سرعت دورانی پروانه، مقدار انرژی که به واحدوزن مهایع داده مهی  

بايد. به هميپ خاقر، در بيان عملکرد پمپههای گریهز ازمرکهز، منحنهی     مقداری ثابت بوده و مستقل از وزن مخصوص  ن می

يود که سهتونی از  ب سهرد )بها وزن مخصهوص     گردد. فر  میارتفاع( ارايه می -بی )د  H-Qمشخصه  ن بصورك منحنی 

اسهت کهه اگهر وزن    متر ارتفاع دايته بايهد. بهدیهی   1/16واحد( ساخته يود. برای اعمال یك بار فشار، ستون فوي باید حدود 

فشهاربه ارتفهاع بهرای مهایعی بهاوزن      یابد  )و برعکس( برای تبهدیل  مخصوص مایع از  ب بيشتر بايد، ارتفاع فوي کاهش می

 استفاده کرد. (1توان از رابطه ) SGمخصوص 

(                                         )بار(  1)


10 2. P

SG

 H)متر(  

 
 (: محدوده بکارگيری انواع پمپها.3يکل )

 

يود. هرچند که منحنی ( عموماً برای  ب تهيه میH-Qاست که منحنی مشخصه  پمپهای گریز از مرکز  )منحنی ازم به ذکر

بايد و لی با توجه به تأثير ویسکوزیته برروی عملکرد دیناميکی  پمپهای گریزازمرکز فوي به وزن مخصوص مایع  مربوط نمی
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 Q=6 (Shutمنحنی مشخصه ارايه يده  برا ی مایعاتی با ویسکوزیته بيشتر از ویسکوزیته  ب صادي نبوده و فقهط در نقطهه   

Off Point)بايد، ولهی در سهایر مقهادیر    استاتيکی دارد ارتفاع قابل دستر  برای مایعاك مختلف یکسان میکه سيستم حالت

دبی، بلحاظ عملکرد  دیناميکی پمپ ،  منحنی مشخصه  ن با منحنی مشخصه پمپ در حالت انتقال  ب مغهایرك دايهته ودر   

 های بعدی مورد اياره قرار خواهد  گرفت. بطور مفصل در بخشایپ صورك کار يی پمپ کاهش یافته که 

 توان نتيجه گرفت: با توجه به موارد فوي می

مایعاك مستقل از وزن مخصوص هر پمپ گریز از مرکز با قطر و سرعت دورانی ثابت، برای تمامی H-Qمنحنی مشخصه  -1

 بايد.  ن می

با ویسکوزیته  ب، منحنی مشخصه پمپ دارای يکل نزولی خواهد بهود )در  در صورك مغایرك ویسکوزیته مایع مورد پمپاژ-1

Q   کند(.، به ازاء دبی ثابت، پمپ برای مایعاك با ویسکوزیته بيشتر، ارتفاع کمتری را اعمال می0

اگر سيال مورد پمپاژ  ب بايد، ( را در قسمت دهش اعمال نماید، psi166بار) 1/1يود که پمپی باید  فشاری برابر با فر  می

فوك( بوده، در صهورتی کهه بهرای ایجهاد فشهار فهوي توسهط  ب نمهك بها وزن           111متر ) 2/76ارتفاع خروجی پمپ معادل 

 362متر ) 11یابد.  در عو  هميپ فشار با ستونی به ارتفاع فوك( کاهش می 113متر ) 2/52، ارتفاع ستون به 1/1مخصوص 

( تأثير وزن مخصوص مایع برروی ارتفاع  جههت  2يود. در يکل )( ایجاد می75/6با وزن مخصوص فوك( توسط نفت سفيد )

 است. دست یابی به فشار معيپ برای  ب،  ب نمك و نفت سفيد نشان داده يده

 
 استاتيکی جهت دست یابی به فشار معيپ.(: تأثير وزن مخصوص برروی ارتفاع2يکل )

 

    System  Head ارتفاع سيستم
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 بايد: ارتفاع کلی هر سيستم يامل اجزاء زیر می

 ارتفاع نايی از اختالف فشار بيپ منبع مکش و دهش -1     استاتيکیارتفاع -1

 از دست رفت ارتفاع نايی از ورود و خروج مایع به درون لوله -2    ارتفاع اصطکاکی -3

 ارتفاع سرعتی  -5

  Static  Headاستاتيكي ارتفاع

 (.5بايد )يکل استاتيکی، همان اختالف ارتفاع سطح مایع دردومنبع مکش ودهش سيستم پمپاژ میارتفاع

                     
 استاتيکی(: ارتفاع5يکل )

 

اسهتاتيکی مکهش. در چنهيپ حهالتی، دهانهه      استاتيکی دهش و ارتفهاع گردد، ارتفاعاستاتيکی خود از دو بخش تشکيل میارتفاع

 يود.در نظر گرفته می (Reference Line)مکش پمپ بعنوان خط مرجع 

اتر از پمپ قهرار گرفتهه  بايهد،    ناميده و اگر با Liftاگرسطح مایع در منبع مکش پاييپ تر از پمپ قرار دايته بايد، اصطالحاً 

 است با: استاتيکی برابرنامند. ارتفاعمی Headاصطالحاً  ن را 

                                                          (1                                  )H H Hst sd ss
                        

 که در  ن:               

 استاتيکی کل ارتفاع                                                                                         

Hsdاستاتيکی دهش ارتفاع                                                                                                  

Hssاستاتيکی مکشارتفاع                                                                                             

 يود. منفی در نظر گرفته می Headعالمت بيپ دو بخش مثبت و در حالت  Liftدر حالت 

hsبايد. در مورد نحوه تأثير گ اری ( می1گاهی اوقاك سيستم انتقال مایع بصورك يکل )
استاتيکی سيسهتم دو  برروی ارتفاع 

hsنظریه مختلف وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که برای انتقال مایع به منبع، ارتفاع 
نيز باید منظور گردد ولی از  نجهايی کهه    

بايد ارتفاع فوي نباید در برخی بر ایپ با ورند که ارتفاع فوي نباید قابل بازیابی می (Siphon) ارتفاع فوي در اثر پدیده سيفون

 استاتيکی کل منظور گردد.  در محاسبه

Hst 
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رسد که تصميم گيهری نههايی در ایهپ زمينهه بهه يهرایط سيسهتم انتقهال مهایع بسهتگی خواههد دايهت. اگهر              نظر میه اما ب

 ن برروی عملکرد پمپ حالت نعييپ کننده ای دايته بايد، با توجه بهه اینکهه  بهه هرحهال در      استاتيکی سيستم و تأثيرارتفاع

hsزمان راه اندازی، پمپ باید قادر بايد که مایع را به منبع برساند، 
استاتيکی منظور يهود. هرچنهد کهه    باید در محاسبه ارتفاع 

استاتيکی واقعی سيستم در اثر بازیابی انرژی در اثر پدیده سيفون کاهش دازی پمپ، ارتفاعيود تا بعد از راه انایپ امر باع  می

 گردد. یافته و هميپ امر موجب افزایش دبی در سيستم انتقال مایع می

hsدر سایر موارد که پمپ قابليت ازم را در زمان راه اندازی جهت تأميپ ارتفاع  
است کهه مقهدار  ن را در   بهتر بايد،دارا می 

است که دبی پمپ در هنگام يروع  بهره برداری از پمپ از مقدار مهورد انتظهار   استاتيکی منظور نکرده و بدیهیمحاسبه ارتفاع

 گردد. کمتر بوده ولی در مدك کوتاهی بلحاظ بازیابی انرژی داده يده به  مایع، به حالت عادی بر می

 
 در انتقال مایعاك (: پدیده سيفون1يکل )

 

 ارتفاع ناشي از اختالف فشار بين منبع مكش و دهش 

Psاگر فشار در منبع مکش پمپ 
Pdو در منبع دهش پمپ 

بايد، ارتفاع نايی از اخهتالف فشهار در دو منبهع مکهش ودههش     
( )Hp ( برابر3بر اسا  رابطه ) :است با 

(3         )                                                     H
P P

SG
p

d s
10 2. ( )

 

بايند، استاتيکی و ارتفاع نايی از اختالف فشار بيپ دو منبع مکش و دهش هردو مستقل از دبی جریان میاز  نجايی که ارتفاع
 است با: استاتيکی کل برابريکی کل منظور کرد. در ایپ صورك ارتفاعاستاتتوان جمع  ن دو را ارتفاعل ا می

(2                )                     
10 2. ( )P P

SG

d s
  +H H Hst sd ss ( ) 

 Friction Headارتفاع اصطكاکي 
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بايد که ارتفاع اصطکاکی، مقدار انرژی ازم برای غلبه بر اصطکاك موجود در لوله و اتصااك )يير، زانويی، سه راهی و...( می
Hdبا عالمت 

Hdيود. مقدار نشان داده  می 
د به عوامل متعددی نظير دبهی، قطهر لولهه، جهنس لولهه، قهول لولهه، تعهدا         

Hdاتصااك، نوع اتصااك،ویسکوزیته مهایع، وزن مخصهوص مهایع  و...  بسهتگی دارد. رابطهه      
بها دبهی سيسهتم بصهورك      

 بايد:  زیرمی

(5                                 )H KQd

n 
تابعی ازرژیم جریان مهایع در سيسهتم    n  مقداری ثابت بوده و به عوامل ذکر يده در باا )بجزدبی( بستگی دارد. Kکه در  ن 

 يود:بوده که بصورك زیر تعریف می
 n=1          جریان  رام                       n=25/1-1جریان  يفته                               

 خروج مايع  از دست رفت ناشي از ورود و

کننهد. در محهل ورود مهایع بهدرون لولهه      بجز در موارد خاص، اغلب پمپها، مایع مورد پمپاژ را از یك منبع ذخيره دریافت مهی 

 (Entrance Loss)مکش، همواره مقداری از دست رفت انرژی وجود دايته که  ن را از دست رفت نايی از ورود مایع به لوله 

تهوان  ن  احی دهانه ورود مایع بدرون لوله بستگی دايته و با اصالح  ن )نظير يکل زنگوله ای( مینامند و مقدار  ن به قرمی

 را کاهش داد.

به هميپ ترتيب در قسمت خروجی مایع از لوله دهش، مقداری از انرژی مایع به هدر رفته کهه  ن را از دسهت رفهت خروجهی     

(Exit  Loss) سرعتی مانندنامند. در قسمت خروجی، مایع دارای میV  بوده وارتفاع معادل با  ن( )
V

g

2

2
به هدر خواهد رفهت.    

های ورودی وخروجی را جزء از دست رفت نايی ازاصطکاك منظورنمایند. دهند که از دست رفتدر بعيی از مراجع ترجيح می

است که جهت تعييپ نقش  نها در از دست رفت انرژی در سيستم هریك را بطور جداگانه محاسبه و در ارتفهاع کهل   البته بهتر

استفاده از تبهدیل مخروقهی قهوانی، سهرعت را بمقهدار زیهادی       يود که بابعيی از قرحها سعی می سيستم منظور نمود. در

 از انرژی را قبل از به هدر رفتپ باز یابی کرد. کاهش داده و از ایپ قریق بخش اعظمی

 Velocity Head :ارتفاع سرعتي8-1-1

يهود. اگهر مهایعی بها     رحسب ژول بر کيلوگرم )یا متر( بيان میارتفاع سرعتی، بيانگر انرژی جنبشی مایع مورد پمپاژ بوده که ب

HVپرتاب يود، تا ارتفاعی مانند  سمت بااه ب   Vسرعت 
HVباا خواهد رفت، رابطه  

 بايد: بصورك زیر می Vبا  

(1                             )H
V

g
V 

2

2
 

است که  فشارسنجها فقط فشار عالوه ارتفاع فشاری. ازم به ذکره است با ارتفاع سرعتی بارتفاع مایع در هر نقطه از لوله برابر

بايد.در های پتانسيل )فشار( و جنبشی )سرعت(  ن میاضافی مایع را نشان داده، در صورتی که انرژی واقعی مایع جمع انرژی

 نظر کرد.  توان از ارتفاع سرعتی صرفتفاع سرعتی ناچيز بوده ولی در پمپهای با ارتفاع کم نمیپمپهای با ارتفاع زیاد، ار

 

 System Characteristic Curve منحني مشخصه سيستم 



 

 
 11   صفحه

 

دههد. ارتفهاع کلهی در سيسهتم     منحنی مشخصه سيستم، تغييراك ارتفاع کلی سيستم را بر حسب دبی جریان مایع نشهان مهی  

 (7استاتيکی کل و ارتفاع دیناميکی )رابطه  است با جمع جبری ارتفاعبرابر

(7                                             )H H Ht d st  

های مکش ودهش پمپ تغيير کند، مقدار تاتيکی در قی بهره برداری در اثر تغييراك سطح مایع یا فشار در قسمتاساگر ارتفاع

H st
را باید در دو دامنه حداقل و حداکثر  ن در نظر گرفته و منحنی مشخصه سيستم را برای دو مقدار فهوي رسهم نمهود تها      

Hمشخص گردد. منحنی مشخصه سيستم بر حسب  دامنه دبی سيستم در دو حالت فوي st
های زیهر بايهد   تواند به يکلمی 

 (.2 )يکل

 

     

 
c Hst: 0                                   b Hst: 0                                   a Hst:  0 

 انتقال مایعاك. های(: منحنی مشخصه سيستم در انواع سيستم7يکل )

 

 (.2نامند )يکل می  (Operating or Duty Point)محل تالقی منحنی مشخصه سيستم  با منحنی مشخصه پمپ را نقطه کار

خاقر در انتخاب و نصهب پمهپ بایهد دقهت     بايد، به هميپ های پمپاژ به قسمت مکش پمپ مربوط میاکثر مشکالك سيستم

يود تا يرایط قسمت مکش پمپ بنحوی بايد که هيچگاه فشارمایع در ایپ قسمت از فشار بخار  ن در دمهای انتقهال کمتهر    

نشود، چرا که در غير ایپ صورك پمپ دچار پدیده کاویتاسيون خواهد يد که بطورکامل دربخش هشتم موردبررسی وتجزیه و 

 واهد گرفت.تحليل قرار خ

   Pumps Characteristic Curveمنحني مشخصه پمپها 

بر حسب دبهی   NPSHRمنحنی مشخصه پمپها معرف ویژگيهای پمپ از نظر تغييراك فشار )ارتفاع(، توان مصرفی، راندمان و 

يود. برای پمپههای   بايد. مجموعه اقالعاك فوي باید از سوی يرکتهای سازنده پمپ در اختيار خریداران قرار دادهجریان می
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زمان از اهميت خاصی برخوردار بهوده   -ارتفاع )فشار( و برای پمپهای تناوبی منحنی دبی -دورانی و گریزازمرکز، منحنی دبی 

در قسمتهای بعدی ارايهه خواههد    NPSHRگيرند و اقالعاك مربوط به توان، راندمان و که درایپ بخش مورد بررسی قرار می

 يد.

 هاي گريزازمرکزمنحني مشخصه پمپ

توانند دبی ثابتی را در سيستم بر قرار برخالف پمپهای جابجايی مثبت، پمپهای گریز از مرکز اگر با سرعت ثابتی کار کنند، نمی

 .دارد تغيير کند تواند ازصفرتا مقدار معينی که به اندازه، قراحی و يرایط پمپ بستگیکنند و مقدار  ن می

 

 

                                    
 های پمپاژ.(: نقطه کار در سيستم2يکل )

 

های بها  های فوي برای پروانهالبته غالباً  منحنی کند.ارتفاع کلی قابل دستر ، توان مصرفی وراندمان نيز بادبی پمپ تغيير می

( نمونهه ای از  1يهکل ) يود. در قطر  مختلف ودر مواردی برای سرعتهای مختلف پمپ از سوی يرکت سازنده پمپ تهيه می

است. بعيی از يرکتها جهت سهولت در انتخهاب یهك پمهپ، منحنهی     منحنی مشخصه یك پمپ گریزازمرکز نشان داده يده

دهنهد. مجموعهه فهوي    مشخصه دسته ای از پمپهای هم خانواده را در یك مجموعه گرد وری ودراختيهار مشهتریان قهرار مهی    

یپ مدك ممکپ مورداستفاده قرار گيرد. بعهداز انتخهاب پمهپ مهورد نظهر، اقالعهاك       تواند در انتخاب پمپ مناسب در کمترمی

 استخراج کرد. توان از منحنی مشخصه پمپتکميلی را می

 لمان که محصواك مشابه   KSBساخت يرکت   Etanormهایی از دامنه کاربرد پمپهای (  نمونه11( و )16های )در يکل

است کهه  است.  ازم به ذکردوردردقيقه ارايه گردیده 1166و 1256های يود برای سرعت ن توسط يرکت پمپيران ساخته می

 يوند .ها برای دبی صفر تا دبی مجاز تهيه میاغلب ایپ منحنی

توانهد باعه  وارد يهدن بهار اضهافی بهر       کند تا از بکارگيری پمپ در دبی زیهاد کهه مهی   ایپ امر به خریداران پمپ کمك می 

 دد، خودداری کنند. الکتروموتور گر
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 دسته بندي منحني مشخصه پمپهاي گريزازمرکز:  

 توان بصورك زیر دسته بندی کرد: ارتفاع( را می -منحنی مشخصه پمپهای گریزازمرکز )منحنی دبی 

 .Rising)) هاي صعوديالف: منحني

 (.a11درپمپهای بامنحنی صعودی باافزایش ارتفاع سيستم،دبی پمپ بطورپيوسته کاهش مييابد )يکل 

  (Drooping)هاي نزولي ب: منحني

حداکثر ارتفاع نبهوده و گهاهی اوقهاك  ن را منحنهی      Q=6در پمپهای با منحنی مشخصه نزولی، ارتفاع قابل دستر  در نقطه 

Looping  يکلمی( نامندb  11.) 

 .(Steep)هاي تيز ج: منحني

های تيز نوعی منحنی صعودی بوده که تغييراك ارتفهاع بهيپ نقطهه کهار و يهرایطی کهه يهير خروجهی کهاماًل بسهته           منحنی

 166تواند فقط در یك دامنه خاصی از منحنی مشخصه پمپ مثالً بيپ دبهی برابهر   است. البته ایپ امر می(بسيارزیادQ=6بايد)

 (.c11ی قراحی وجود دايته بايد )يکلدرصد دب 56درصد تا 

 . (Flat)هاي تختد: منحني

توانند نزولی و یا صعودی ها میبايد. ایپ نوع منحنیدر ایپ پمپها تغييراك ارتفاع در یك دامنه وسيعی از دبی بسيار ناچيز می 

اً ثابت بوده و به هميپ خاقر  ن را تخت های نزولی همواره در قسمتی از  ن، ارتفاع قابل دستر  تقریبمنحنیبايند. در تمامی

 (d11نامند. )يکلمی

 (Stable)هاي پايدار هـ: منحني

 توان یك ظرفيت برای پمپ قايل يد.در پمپهای با منحنی مشخصه پایدار  همواره به ازاء ارتفاع معيپ، می
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 (Double Suction)(: منحنی مشخصه یك پمپ گریزازمرکز با پروانه دو مکش 1يکل )

کند. بعبارك دیگر اگر خطی با ارتفاع ثابت )موازی محور قولها( رسم يود، منحنی مشخصه پمپ را فقط در یك نقطه قطع می

 (.  c11وa11بايند )يکلهای ها از نوع صعودی میاساساًایپ منحنی
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 دوردردقيقه 1166در سرعت   Etanorm(: نمودار کلی پمپهای مدل 16يکل )

 (Unstable)هاي ناپايدار و: منحني
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است به ازاء ارتفاع معيپ، پمپ در بيش از یك دبی کار کند، یابعبارك دیگر اگرخطی به موازاك محهور  در بعيی از پمپها ممکپ

(. البتهه ناپایهدار بهودن    e11و  b11نمایهد )يهکلهای   قولها رسم يود، منحنی مشخصه پمپ رادر بيش از یك نقطه قطع مهی 

 استفاده يود.  فقط در یك دامنه معينی از ارتفاع صادي بوده، ل ا باید دقت يود که از ایپ پمپها فقط در منطقه پایدارمنحنی 

 
 دوردردقيقه 1256در سرعت   Etanorm(: نمودار کلی پمپهای مدل 11يکل )
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                                           (b)                                                 (a)   

 
(e)                                       (d)                                         (c) 

 های مشخصه پمپهای گریزازمرکز(: انواع منحنی11يکل )

 

 هاي توان مصرفي دسته بندي منحني

های کم يکل صعودی دايته و بعد از رسيدن به نقطه با حد اکثهر رانهدمان   اگر منحنی توان مصرفی بصورتی بايد که در دبی

(BEP)  مجدداً يکل نزولی را بخود بگيرد اصطالحاً  ن را غير بار اضافی(No overloading) نامنهد. در حهالی کهه اگهر     می

( overloadingته يکل صعودی دايته بايد، منحنی با وضعيت بهار اضهافی )  منحنی توان مصرفی با افزایش دبی بطور پيوس

 (. 13يود )يکل ناميده می

    
 (: منحنی مشخصه پمپ گریزازمرکز12يکل )          (: منحنی مشخصه پمپ گریزازمرکز   13يکل )

 Q=6با توان کم در                                                     Q=6باتوان زیاد در 
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تغييراك توان مصرفی با دبی به سرعت مخصوص پمپ بستگی دارد.در انتخاب پمپ، نوع غير بار اضهافی بعلهت  نکهه در ههر     

کند ارجحيت دايته  و ل ا مشکلی در زمينهه تهوان مصهرفی و بهار     يرایطی، توان  ن مصرفی از یك حداکثر معينی تجاوز نمی

 لکتروموتور انتخاب يده وجود ندارد. وارده برای ا

 توان مصرفي: 

اسهتفاده  (2ارايه يده از سوی يرکت سازنده پمپ، از رابطهه )  P-Qتوان جدا از منحنی برای محاسبه توان مصرفی در پمپ می

        کرد.

(2                        )P
SG Q H t

. .

368
 

 که در  ن:     

 P=              توان مصرفی                      کيلو واك                                            

 Q=                               دبی            متر مکعب درساعت                                                    

 =                       ارتفاع کل                   متر                                                   

 =                              راندمان                   اعشاری                                                      

     =SG             وزن مخصوص                                                                                         

بهوده و بهرای انتخهاب الکتروموتهور      (Brake Power)است که توان بدست  مده از رابطهه فهوي، تهوان ترمهزی     ازم به ذکر

ضهرایب   "ر برمبنای حداکثر توان مصهرفی در دامنهه دبهی مجهاز تعيهيپ گردیهده، ضهمنا       قدرك الکتروموتو "است که اواازم

 اقمينان زیر برای انتخاب نهايی  ن منظور يود. 

  6-7.5کيلو واك                            16%                                                

 7.5-26کيلو واك                          15%                                                 

   < 26کيلو واك                          16%                                                 

 هاي جابجائي مثبت منحني مشخصه پمپ

لحاظ ویژگيهای ساختاری،ایپ پمپها  ب بند دیناميکی بوده بنحوی کهه قسهمت دههش  ن از قسهمت مکهش تقریبهًا جهدا        ه ب

قطعاك پمپاژ کننده تقریباً یکسهان    (Swept Volume)است، به هميپ خاقر از نظر تئوریك دبی  نها با حجم جارو يده يده

مپاژکننده )مثالً حجم هر سيلندر در ههر کهور ( بسهتگی دارد و بهه     بايد.دبی ایپ پمپها به سرعت دورانی وحجم هرواحدپمی

دانست که دبی  ن به ابعهاد و سهرعت پمهپ     (Fixed Volume)توان پمپهای با ظرفيت تقریباً ثابت هميپ خاقر  نها را  می

ز ظرفيهت تئوریهك   بايد. ولی در عمل بعلت وجود نشتی داخلی، ظرفيت واقعی  ن ابستگی دايته و مستقل از فشار دهش می

(، منحنی مشخصه پمپهای جابجايی مثبت از نظر تئوریك و واقعی و نشتی داخلی در  ن نشهان  15کمتر خواهد بود. در يکل )

 است.داده يده

 نامند.می (Slip) ویا لغزش  (Leakage)اختالف ظرفيت تئوریك و واقعی پمپهای جابجايی مثبت را نشتی

H t
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درصد بايد. پمپهايی که خوب قراحی يده  12تا  56تواند بيپ ظرفيت واقعی به تئوریك( می ایپ پمپها )نسبتراندمان حجمی

کنند. عالوه بر کيفيت قراحی پمپ )لقی بيپ قطعاك پمپاژ کننده(، عوامهل  درصد کارمی 15تا 25بايند غالباً با راندمان حجمی

تواند برروی راندمان ع، سرعت دورانی پمپ نيز میهای دهش و مکش پمپ، ویسکوزیته مایدیگری نظير اختالف فشار قسمت

پمپ کاهش یافته، در عو  با افهزایش ویسهکوزیته مهایع و     ن اثر بگ ارد، بنحوی که با افزایش فشار، راندمان حجمیحجمی

 یابد. افزایش( میسرعت دورانی پمپ ميزان نشتی کاهش )راندمان حجمی

 
 مثبت (: منحنی مشخصه پمپهای جابجايی15يکل )

 

پمپهای فوي از نظر هيدوروليکی نيز مشکل چندانی در مقابل باا بردن فشار ندايته و اگر از نظهر مقاومهت مکهانيکی خهوب     

قراحی يده بايند، دارای سقف محدود کننده اعمال فشار نخواهند بود. درصورتی کهه پمپههای گریزازمرکهز اگهر بها سهرعت       

بايد. علت ایهپ تفهاوك   گيرند،حداکثر فشار )ارتفاع( قابل دستر   ن محدود میدورانی و پروانه معينی مورد بهره برداری قرار 

ُ ُ اعمهال انهرژی جههت افهزایش فشهار      توان بصورك زیر بيهان کهرد.   اساسی بيپ پمپهای جابجايی مثبت و گریز ازمرکز را می

ورك پ یرفته و  نگاه در پوسته پمپ )ارتفاع( در پمپهای گریزازمرکز نخست از قریق افزایش انرژی جنبشی مایع مورد پمپاژ ص

يود. از  نجايی که انهرژی جنبشهی داده يهده بهه مهایع تهابعی از       از انرژی جنبشی به انرژی پتانسيل تبدیل میبخش اعظمی

های ثابت، حهداکثر ارتفهاع )فشهار( قابهل دسهتر       بايد، ل ا در یك پمپ گریزازمرکز بامشخصهسرعت و قطر پروانه پمپ می

از مایع به تله افتاده در بيپ فيای ايد. حال  نکه در پمپهای جابجايی مثبت، افزایش فشار از قریق کاهش حجمیبمحدود می

 ُ ُ. یابدگيرد و تا زمانی که پمپ بتواند بر مقاومت موجود در مقابل خود غلبه نماید، افزایش فشار ادامه میتراکم صورك می

يهوند. پمپههای دورانهی و پمپههای تنهاوبی )رفهت و برگشهتی(. دامنهه         سهيم مهی  پمپهای جابجايی مثبت خود به دو دسته تق 

 است. (  نشان داده يده11استفاده از انواع پمپها بطور کامل در يکل )مجاز
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 (: دامنه کاربرد انواع پمپها11يکل )

 

بطور جداگانه مورد بررسی قرار منحنی مشخصه پمپهای دورانی و تناوبی دارای مغایرتهايی بوده و به هميپ خاقر درایپ بخش 

 گيرند. می

 منحني مشخصه پمپهاي دوراني 

 دسته اصلی تقسيم کرد:  5توان به پمپهای دورانی را می

وروتورهای مهارپيچی   (Vane Pump)،تيغه ای(Lobe Type)(،گويواره ای(Screw Pump،مارپيچ(Gear Pump)دنده ای 

 (انواع پمپهای فوي نشان داده يده اند. 17-1تقسيم کرد.دريکل) (Eccentric Helical Rotor)خروج ازمرکز

با وجود تفاوتهای چشمگيری که در ساختار مکانيکی پمپهای فوي وجود دارد، منحنی مشخصه  نها تفاوك چندانی با یکهدیگر  

ایش نشهتی داخلهی بها    ندارد. ازنظر تئوریك منحنی فوي باید خطی مستقيم و موازی محور قولها بايد، ولی با توجهه بهه افهز   

 بايد.افزایش فشار، منحنی فوي در عمل خطی مستقيم با ييب منفی )نزولی(  می
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 (: انواع پمپهای دورانی.17يکل )
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است. همانطوری که قبالً گفتهه يهد،   (، منحنی مشخصه یك پمپ دنده ای در سرعتهای مختلف نشان داده يده12در يکل )

بايد. با افزایش ویسکوزیته مایع، نشتی داخلهی پمهپ کهاهش    عملکرد ایپ پمپها به ویسکوزیته مایع مورد پمپاژ نيز وابسته می

ا وجود افزایش راندمان هيهدروليکی دراثهر کهاهش نشهتی، بلحهاظ      یابد، درعو  بیافته و به هميپ خاقر دبی  ن افزایش می

 (. 16یابد )يکل افزایش اصطکاك داخلی، راندمان کلی و توان مصرفی  ن افزایش می

  
 (: منحنی مشخصه یك پمپ دنده ای.12يکل )       منحنی مشخصه پمپهای دورانی (:تأثير ویسکوزیته مایع بر11کل )ي

 

 منحني مشخصه پمپهاي تناوبي 

بايهد. بعلهت يهرایط خهاص قراحهی و      مهی و دیها فراگرامهی   (Plunger)پمپهای تناوبی يامل پمپههای پيسهتونی، انگشهتی    

خواهد بود. به هميپ خهاقر منحنهی مشخصهه  نهها دارای      (Pulsation)عملکرد نها، مایع خروجی از ایپ پمپها دارای ضربان 

استفاده يود  پمپ را یك بايد. اگر از یك سمت قطعه متحرك )مثالً پيستون( برای جابجايی مایعيکلی تناوبی )سينوسی( می

پمپ دو قرفهه  استفاده يود، نامند ، در صورتی که اگراز دو قرف قطعه متحرك برای پمپاژ مایعمی (Single Acting)قرفه 

(Double Acting) يود. ناميده می 

( منحنی مشخصهه دو پمهپ تنهاوبی    b16( منحنی مشخصه یك پمپ یك پيستونی یك مرحله ای، در يکل )a 16در يکل )

( منحنی مشخصه سه دسته از پمپهای تناوبی یك قرفه با تعهداد پيسهتونهای مختلهف    c16یك قرفه و دوقرفه و در يکل )

 است. نشان داده يده

 166واحهد )مهثالً    166دهد که اگر دبی متوسط یك پمپ تناوبی بررسی اقالعاك موجود در عملکرد پمپهای تناوبی نشان می

ليتر در دقيقه( در نظر گرفته يود هریك از پمپها برحسب نهوع قراحهی دارای یهك حهداقل و یهك حهداکثر دبهی لحظهه ای         

 است. داده يده ( نشان1ايند که مقادیر مربوقه در جدول )بمی

و سهطح   mو جهرم  ن   (a)بايد. اگر يتاب مایع در پمپ (، ييب منحنی، همان يتاب جریان مایع از پمپ میc16در يکل )

 است با: ( برابربايد، در ایپ صورك ضربان فشار) Aمقطع لوله دهش 

                                                  (1                    )                                        P
m a

A
p 

.
 

 

Pp
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                       (b)                                                                        (a) 

 

 
                                                              (c) 
 منحنی مشخصه انواع پمپهای تناوبی(: 16يکل )

 

توان ضربان فشار را کاهش داد. ایپ امر از قریق کاهش ييب منحنی دهد که با کاهش يتاب مایع می( نشان می1-1رابطه )

( مشاهده 1توان در جدول )مشخصه پمپ یا بعبارك ساده تر با افزایش تعداد سيلندرها امکان پ یراست. تأثير نظریه فوي را می

 رد. ک

بايد. در حالی که پمپ سه پيسهتونی  پيستونی، مغایر نظریه فوي می 1و 5، 2، 3از سوی دیگر مقایسه  ميزان  ضربان پمپهای 

بايد. بعبارك ساده تهر هرچنهد   درصد نوسان می 5/31پيستون دارای  2دهد، پمپ با درصد نوسان دبی را از خود نشان می 13
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هها در مقایسهه   گردد، ولی فرد بودن تعداد سيلندرها موجب کاهش ضربان میعداد سيلندرکه در یك جمع بندی کلی، افزایش ت

 با زوج بودن  نها دارای مزیتی در جهت کاهش ضربان خواهد بود.

 حداکثردبي لحظه اي اختالف حداقل و لحظه اي حداکثر دبي لحظه اي حداقل دبي نوع پمپ

 116 116 6 یك قرفه -دوپيستونی

 1/25 1/112 72/ 5 دوقرفه -دوپيستونی

 5/31 111 5/72 یك قرفه -پيستونی2

 13 1/161 1/23 یك قرفه -پسيتونی3

 12 2/162 1/16 یك قرفه -پيستونی1

 7 2/161 2/12 یك قرفه -پيستونی 5

 (: تأثير قراحی پمپهای تناوبی بر نوسان دبی )ضربان(1جدول )

 

توانهد در کهاهش   نيز می (Acoustic Filter)(، فيلتر  کوستيك (Accumulatorرويهای دیگری نظيراستفاده از منبع ذخيره

 ميزان ضربان مؤثر بايند. 

اسهت. انتخهاب ابعهاد صهحيح و     مخزن ذخيره حاوی مایع مورد پمپاژومقداری گاز )درتما  مستقيم و یا غير مستقيم با مهایع( 

تواند مشکالك تنها مشکل ضربان را حل نخواهد کرد، بلکه میموقعيت نصب مناسب  ن بسيارمهم بوده وبی توجهی به  ن نه 

 است. ( انواع رويهای کاهش ضربان بکمك مخزن ذخيره نشان داده يده11موجود در سيستم را افزایش دهد. دريکل )

 
 ( مخزن ذخيره جهت کاهش ضربان پمپهای تناوبی11يکل )

 

توانهد در جلهوگيری از پدیهده کاویتاسهيون     انتخاب صحيح منبع ذخيره همراه با نصب مناسب  ن، ضمپ کهاهش ضهربان مهی   

(Capitation) ضربه قوچ ،(Water hammer)  و کاهش موج فشار(Pressure Surge)  مؤثر واقع يود. مثالُ هرچه منبع به

 د بود. پمپ نزدیکتر بايد، تأثير  ن برکاهش ضربان بيشتر خواه

 .(11يود)يکل های کوچکی به یکدیگر متصل يده اندساخته میفيلتر کوستيك ازدومخزن که توسط لوله
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 های تناوبی(: نمونه ای از فيلتر  کوستيك جهت کاهش ضربان پمپ11يکل )

 

 عملكردپمپهاي گريز ازمرکز

 مرکز در شرايط ايده الازپمپهاي گريز   (H-Q)منحني مشخصه 

مرکز مبح  پيچيده ای از علم مکانيك سهيااك بهوده کهه بطهور مفصهل در کتابهها و       ازتئوری عملکرد پمپهای گریز بررسی 

در  (1767-1723سوييسهی ) دانشمند وریاضهيدان نهامی   (Leonard Euler)است. لئونارد  اولرمقااك مربوقه بدان اياره يده

است که از تعداد زیادی تيغه يعاعی با عهر  نهاچيز و فاصهله    های خود در ایپ زمينه و با فر  اینکه پروانه قطعه ایتحليل

(در پوسته )رادیان برثانيه، با سرعت زاویه ایbوعر   rنزدیك  به صفر ساخته يده، ثابت کرد که اگر پروانه ای به يعاع 

 کنهد  د، بطوری که زاویه بيپ لبه تيغه پروانه و خط مما  بر دایهره ای کهه لبهه پروانهه روی  ن دوران مهی     پمپی بچرخ 2
  

 است با:  (، در ایپ صورك ارتفاع قابل دستر  توسط پمپ برابر13بايد)يکل 

                            (1-16                                  )  H
r

g

Q

bg
A

BQ
   

2 2

2 22

 

  tan tan
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 مرکز(:  منحنی مشخصه پمپهای گریز از 12يکل)     (: مثل  سرعت در لبه یك تيغه پروانه     13يکل )

 

بايند. برای مقادیرثابت می Bو Aيتاب ثقل زميپ،   gکه در ن 2 90 o   پروانهه رااصهطالً روبعقهب ،(Backward)   و بهرای

 2 90 o پروانه را رو به جلو ،(Forward) ( پيداست، 16نامند. همانطوری که ازرابطه )میH وQ    با هم رابطه خطهی دايهته

 تواند. نزولی، صعودی ویا موازی محور قولها بايد. می وبرحسب مقادیر مختلف 

 است. ( منحنی مشخصه پمپهای گریز از مرکز براسا  نظریه اولر نشان داده يده12دريکل )

مقدار  2
گيرند. در درجه درنظر می 15تا  16را بيپ درجه تغيير کند ولی غالباً  ن 35تا  15تواند بيپ برای پمپهای واقعی می  

قراحی پروانه، زاویه ورودی مایع بدرون پروانه ) 1
گردد. انرژی داده يده بهه مهایع    درجه  منظور می 56تا  15( نيز غالباً بيپ 

 يود. نمایش داده می زیربا رابطه 

                                        (11                                                  )WHP K Q
K Q

 1

2

2

2tan
 

 ن:     که در        

 توان داده يده به مایع   =                             اسب بخار                                         

K=        مقادیر ثابت که به قراحی پمپ بستگی دارند                                             K1 2,  

   Qبی پمپ                   = دمتر مکعب در ساعت                                                               

اگر   2 90 o         بايدتغييراك توان داده يده به مایع نسبت به دبی پمپ یهك خهط مسهتقيم  بهوده کهه ازمرکهز مختصهاك

گ رد. برای می 2 90 oيکل و مما  برخط فوي که در قسمت فوقانی  ن قرار دايته و برای ، سهمی، منحنی توان مصرفی

 2 90 o (. 15گيرد يکل )يکل و مما  برخط فوي که درقسمت زیر ن قرارمیمنحنی توان مصرفی سهمی 

ن مخصوص مهایع مهورد پمپهاژ    مرکز مستقل از وزاز( پيداست، ارتفاع ایجاد يده توسط پمپ گریز 16همانطوری که از رابطه )

های گریزازمرکهز نخسهت   بوده، در صورتی که فشار مایع به وزن مخصوص بستگی دارد. به هميپ دليل برای راه اندازی پمپ

کرد. اگر در هنگام راه اندازی پمپ، پوسته  ن پر از هوا بايد، فشار دهش پمپ به نسبت وزن  (Priming)را هواگيری  باید  ن

 2

WHP



 

 
 27   صفحه

 

 ب کاهش یافته و به هميپ خاقر قادر به غلبه بر مقاومت موجهود در قسهمت دههش پمهپ نبهوده و پمهپ        مخصوص هوا به

 تواند مایعی را جابجا نماید.  نمی

 
(:  منحنی تغييراك توان داده يده به مایع برحسب زاویه 51يکل ) 2

 

 

 هاي گريزازمرکز  از دست رفت ارتفاع در پمپ

مرکز انجام يد، پمپ گریز از مرکهز یهك مايهيپ ایهده ال     ازهای گریز هايی که در قسمت قبل برروی عملکرد پمپدر تحليل

 فر  گردیده و از دست رفت انرژی )ارتفاع( در  ن ناچيز در نظر گرفته يد. 

يود تا منحنهی  بهدر رفته و موجب میهای مختلف ( در داخل  ن بشکلولی درپمپهای واقعی همواره مقداری از انرژی )ارتفاع

 واقعی پمپ درزیرمنحنی مشخصه تئوریك پمپ گریزازمرکزدريرایط ایده ال قرار گيرد.  H-Qمشخصه 

تواند در يناخت منحنی مشخصه واقعی  ن کمهك کنهد،   يناخت عوامل مؤثر در از دست رفت ارتفاع در پمپ، ضمپ اینکه می

در قراحی و ساخت پمپ و کاهش از دست رفت ارتفاع و افزایش رانهدمان  ن نيهز مفيهد    بلکه در زمينه اعمال اصالحاك ازم 

تریپ عوامل ازدست است. عمدهدرصد نيز رسانيده يده 16واقع يود. بطوری که امروزه راندمان پمپهای گریزازمرکزبه پيش از 

 رفت ارتفاع در پمپهای گریزازمرکز عبارتند از:

 Friction Lossاز دست رفت ناشي از اصطكاك  •

( تابعی از دبی بوده که بها  ، ازدست رفت نايی از اصطکاك در اثر عبور مایع از درون مجاری )پوسته پمپمی دانيمهمانطوری 

 است. ( نشان داده يده11)رابطه

                                                             (11                                            )H KQf

n 

تابعی از قول مسهير مهایع در پمهپ، يهعاع      K( و يوددر نظر گرفته می n=1غالباً به نوع جریان بستگی دايته ) nکه در  ن 

های جریان مایع در پمپ و نسبت  نهها و  (، سطح مقطعتر يده توسط  نهيدروليکی )نسبت سطح مقطع جریان مایع به محيط

 ( بستگی دارد. ..و عوامل مؤثر برروی  ن نظير زبری سطح، ویسکوزیته مایع و.ضریب اصطکاك )

   (Turbulence)گردابيازدست رفت ناشي از جريان  •
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است از تعدادی تيغه که بصورك منحنی در  مده تا جریان مایع در پمپ  رام و بدرون اغتشاش صورك په یرد. بها   پروانه عبارك

ها، هدایت جریان مایع در پمپ بنحو مطلوبتری صورك پ یرفته، در صورتی که با کاهش  ن، از دست رفهت  افزایش تعداد تيغه

یابد. همانطوری که بعداً به  ن اياره خواههد يهد،   در پروانه افزایش می (Circulation)یان گردابی و گرديیانرژی در اثر جر

 گ ارد. زاویه لبه تيغه پروانه تأثير بسزايی برروی  عملکرد پمپهای گریزازمرکز می

در نظر گرفته يهده   ُ ُ دبی قراحی ُ ُ  های  ن، دبی معينی بنامهای ورودی و خروجی تيغهدرهنگام قراحی پروانه و تعييپ زاویه

است که اگر دبی واقعی پمپ با گيرد. بدیهیاستفاده قرار میهای ابعادی پروانه محاسبه ودرساخت  ن موردوبدنبال  ن مشخصه

ف و تواند رفتاری مشابه با يرایط قراحی دايته بايد، که عوار   ن بصورك مختلدبی قراحی مغایرك دايته بايد، پمپ نمی

های ورودی وخروجی  پروانه یا بعبارك دیگر بروز پدیده جریان گردابی ازجمله بهم خوردن زاویه بردار سرعت نسبی در قسمت

غير قابل چشهم   BEPيود ميزان جریان گرديی در دو سمت ( مشاهده می11دهد. همانطوری که در يکل )خود را نشان می

ساساًهرگونه انحراف در زوایای ورودی و خروجی مهایع در پروانهه در مقایسهه بها     رسد. ابه صفر می BEPپويی بوده  ولی در 

زوایای  1 توانهد موجهب بهروز جریهان گردابهی يهده کهه        یا بعبارك دیگر تغيير بردار سرعت نسبی مایع به پروانه مهی  ,2

 يود. نيز ناميده می (Shock Loss)اصطالحاً از دست رفت يوکی 

 
 (:  از دست رفت ارتفاع در پمپهای گریزازمرکز11)يکل 

 

  (Circulatory Flow)جريان گردشي 

های پروانه بينهایت بايد. اجرای فرضيه فهوي در عمهل   اولر در تحليل عملکرد پمپهای گریزازمرکز، فر  نمود که تعداد تيغه

يهود تها   های پروانه باعه  مهی  بايد. کاهش تعداد تيغه(می7تا  5)عموماً  16تا  3های پروانه بيپ غير ممکپ بوده و تعداد تيغه

خروجی از پروانه   زاویه واقعی  بردار سرعت مایع 2
یکسان گردد. مغهایرك فهوي باعه          نتواند با مقدار فر  يده  

( و مقداری مایع قبل ازخروج ازپروانه مجهدداً بهه قسهمت    17يود تا مثل  سرعت  در لبه خروجی پروانه تغيير کرده )يکل می

 (. 12مکش  ن برگشت مييابد)يکل

 2
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 (:  جریان گرديی در مکش پمپ12يکل )         (: تغيير زاویه بردار سرعت مایع          17يکل )

تواند باع  کاهش بردار سرعت خروجی از پروانه و نهایتاً کاهش ارتفهاع قابهل دسهتر  در پمپههای واقعهی در      پدیده فوي می

 مقایسه با پمپهای ایده ال گردد. 

های کم بعلت باا رفتپ اختالف فشار بيپ قسمتهای مکش و دهش و وجود لقی بيپ پروانه و پوسته پمپ، است در دبیبدیهی

 بايد. است، زیادتر میميزان جریان گرديی در مقایسه با مواردی که دبی پمپ بيشتر

 

   Best Efficiency Pointنقطه بهترين راندمان 

یك نقطه معينی از دبی بهره برداری از پمپ، اختالف فاصله بيپ دو منحنی واقعهی و ایهده ال   ، در يدهمانطوری که مشاهده 

بايد به حداقل خود رسيده یا بعبارك دیگر راندمان پمپ در ایهپ نقطهه بهه حهداکثر     که همان از دست رفت ارتفاع در پمپ می

 نامند. بنابر یکی از اصول اساسی علوم مهندسیمی  BEPتصار یا باخ ُ ُ نقطه بهتریپ راندمان  ُ ُ رسد. ایپ نقطه رامقدارخود می

تهوان همهان   را می BEPاست که در يرایط قراحی خود بکارگرفته يود ُ ُ.  بنابرایپ دارای حداکثر راندمانُ ُ هرماييپ هنگامی

، مقادیر ازدسهت  هرچند که بلحاظ ویژگيهای خاص جریان گرديی و اصطکاكپمپ دانست.  (Design Point)نقطه قراحی 

بايد ، ولی بلحاظ کهاهش يهدید از دسهت رفهت ارتفهاع      نمی حداقل BEPهای ارتفاع مربوط به هریك ازعوامل فوي در رفت

به حداقل رسيده و به همهيپ خهاقر مغهایرك ارتفهاع      BEPنايی از پدیده جریان گردابی، کل ازدست رفت ارتفاع در پمپ در 

 دهد. را نشان می تئوریك  و واقعی کمتریپ مقدار خود

 

 راندمان پمپ 

)فر  ميشودکه ازکل دبی پمپ  )Qt
)، مقداری از ن  )/Q   بلحاظ وجود لقی بيپ لبه نافی چشمه پروانهه(Impeller Eye 

Hub) (برگشت نماید. در ایپ صورك دبی واقعی پمهپ  چشمه پروانهوپوسته پمپ ازقسمت فشار قوی به قسمت فشار ضعيف )

( )QP
 است با:  برابر 

                                                             (13       )                      Q Q Qp t l   

 است با نسبت دبی واقعی به دبی کل:  پمپ برابربنا بر تعریف راندمان حجمی
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                                                             (12       )                 E
Q

Q

Q

Q Q
v

p
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p l

 


  

هايی بيپ يرایط بهره برداری و يهرایط قراحهی وحتهی بصهورك دقيقتهر      لحاظ وجود مغایركه همانطوری که قبالً گفته يد ب

)مغایرك با پيش فرضهای اولر، ارتفاع واقعی پمپ  )hp  ازارتفاع تئوریك( )ht
 ن کمتهر بهوده کهه نسهبت  نههارا رانهدمان        

 نامند. هيدروليکی پمپ می

                                                               (15 )                                E
h

h
h

p

t

 

 است با: راندمان مکانيکی پمپ برابر

                                                             (11                                )E
BHP FHP

BHP
m 


 

 بايد. کننده و اصطکاك دیسکی میبنداز دست رفت انرژی نايی از اصطکاك در یاقاقانها، سيستم  ب FHPکه در  ن 

 (BHP)به توان داده يده به يافت پمپ  (WHP)است از نسبت توان داده يده به مایع مورد پمپاژ راندمان کلی پمپ عبارك

 راندمانهای حجمی، هيدروليکی و مکانيکی.  است با حاصليربکه برابر

                                               (17                                       )E
WHP

BHP
E E Ep v h m  . . 

 کاويتاسيون

  Vapor Pressureفشار بخار  -1

نامنهد. دمهای   می (Saturation Temprature)يود را دمای ايباع ( تبدیل میو بالعکسبنا بر تعریف دمايی که مایع به گاز )

درجه سهانتيگراد بجهوش    166( در دمای  بار 6133/1ايباع هر مایع به فشار  ن بستگی دارد. مثالً  ب در فشار  یك اتمسفر )

 صورك دو گزاره زیر بيان کرد:   توان به ید. تعریف فوي را میمی

 است.  درجه سانتيگراد 166بار،  6133/1الف:  دمای ايباع  ب در فشار 

 بايد . بار می 6133/1درجه سانتيگراد  166ب: فشار بخار  ب در دمای 

خار  ب با کهاهش  ( ویا فشار بو بالعکسیابد )( پيداست دمای ايباع  ب با کاهش فشار کاهش می3همانطوری که از جدول ) 

بايهد. پدیهده کاویتاسهيون در پمپهها     (. فشار بخار جزء خواص فيزیکی ههر سهيال مهی   و بالعکسیابد )درجه حرارك کاهش می

( از فشار بخهار  ن در دمهای   وحتی در مواردی در داخل پروانهپيوندد که فشار مایع در قبل از چشمه پروانه، )بوقوع میهنگامی

 (. 11يکل پمپاژ کمتر گردد )

است که از فشهار بخهار مهایع در دمهای انتقهال      ها در حدی(، حداقل فشار در چشمه پروانه و بخش ابتدايی تيغهa11در يکل )

( در مناققی از قسمت مکش b11دهد. ولی در يکل )بااتر بوده و ل ا پمپ فارغ از بروز پدیده کاویتاسيون بکار خود ادامه می

تواند  نقدر کاهش یابد که از فشهار بخهار  ن در   های پروانه، فشار مایع میهای ابتدايی تيغهدر قسمت و یا چشمه پروانه و حتی

توان نتيجهه گرفهت کهه بهروز     تواند موجب بروز پدیده کاویتاسيون يود.  بنابرایپ میدمای پمپاژ کمتر گردیده و هميپ امر می
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دمای مایع مورد پمپاژ و ميزان فشار در مسير جریهان مهایع از قسهمت     پدیده کاویتاسيون در انتقال هرمایع در درجه نخست به

( نيهز در بهروز ایهپ    پروانهه های رفتاری پمهپ) مکش تا داخل پروانه بستگی دارد. ولی درکنار  ن عوامل دیگری نظير مشخصه

 های بعد بدان اياره خواهد يد. پدیده  مؤثر بوده که بطور جامع در قسمت

 NPSH:  خالص ارتفاع مثبت در قسمت مكش 8

پيوندد که خالص ارتفاع مثبت در قسمت مکش پمپ از  نچهه کهه   بوقوع میپدیده کاویتاسيون در پمپهای گریزازمرکز هنگامی

است کمتر يده بايد. بنا برایپ برای تحليل يرایط بروز ایپ پدیهده در پمپههای گریزازمرکهز    يرکت سازنده پمپ توصيه نموده

استفاده از نظهر وجهود حهداقل    های پمپ مورد( و هم مشخصهارتفاعاست که هم يرایط قسمت مکش پمپ از نظر فشار )زما

 يرایط مورد نياز جهت ممانعت از بروز ایپ پدیده مورد بررسی قرار گيرد. 

 يود:  به دو دسته تقسيم می NPSHجهت سهولت در تحليل فوي 

  (NPSHA)دستر  در قسمت مکش پمپ  الف:  خالص ارتفاع مثبت قابل

  (NPSHR)ب:  خالص ارتفاع مثبت مورد نياز در قسمت مکش پمپ 

NPSHA درجهه  های سيستم پمپاژ بوده و به عوامل متعددی نظير فشار جو، خواص فيزیکی مایع مهورد پمپهاژ )  جزء مشخصه

(  در منبهع  فشار یا ارتفاع، اختالف سطح انرژی پتانسيل )(.. .حرارك، وزن مخصوص، فشار بخار در دمای انتقال، ویسکوزیته و.

.. استفاده در قسمت مکش، قول و  قطر لوله مکهش، دبهی جریهان و.   مکش تا دهانه چشمه پروانه، تعداد و نوع اتصااك مورد

 بايد.  بسنگی دارد. بنابرایپ تعييپ  ن بعهده قراحان سيستم پمپاژمی

NPSHR پمپ بستگی دايته که از سوی يهرکت سهازنده   و قراحی، دبی جریان، سرعت دورانی و.های رفتاری به مشخصه ..

اسهتفاده در پمهپ بهر حسهب     ههای مهورد  های مختلف پروانهگونه صعودی برای قطرپمپ و بصورك یك دسته منحنی سهمی

 NPSHAبها   NPSHRمشهترك  ( . وجهه  36-1يود )يهکل  تغييراك دبی پمپ تهيه يده و در اختيار مشتریان قرار داده می

یابهد،  بها افهزایش دبهی افهزایش مهی      NPSHRبايد. با ایپ تفاوك، در حالی کهه  وابستگی هر دو  نها به دبی جریان مایع می

NPSHA يود که بتوان اذهان دايت که یکی از عوامل اصلی با افزایش دبی کاهش یافته و هميپ مغایرك رفتاری باع  می

 بايد. ای گریزازمرکز باا بودن دبی جریان میبروز کاویتاسيون در پمپه
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 (:  منحنی تغييراك فشار در قبل، داخل و بعد از پروانه پمپ گریز ازمرکز11يکل )
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    . 

 ترمودیناميکی  ب(:  خواص3جدول )
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 ( NPSHRخالص ارتفاع مثبت مورد نياز در قسمت مكش پمپ )

NPSHR  ( در قسمت مکش پمپ مازاد بر فشار بخار مایع در دمهای  ارتفاع برحسب مترتوان انرژی پتانسيل مورد نياز )می را

 NPSHRسازد. را ميسر می( تعریف کرد که امکان بهره برداری از پمپ بدون بروز پدیده کاویتاسيون در  نبرحسب مترانتقال)

بايد و مقدار  ن تقریباً بها مربهع   ده و تابعی از سرعت جریان مایع بدرون پروانه می( بویاپروانههای رفتاری پمپ )جزء مشخصه

 یابد. دبی پمپ افزایش می

ها، قطر يافت، قطهر  های پروانه، فيای بيپ تيغهعوامل دیگری نظير قطر چشمه پروانه، سطح مقطع مکش پروانه، تعداد تيغه

بايند. در مؤثر می NPSHR.. نيز برروی یع در قسمت مکش پروانه و.نافی پروانه، سرعت مخصوص پمپ، قراحی مجاری ما

است از افت فشار بيپ دهانه ورودی پمپ تا لبه خروجی پروانه که اگر مقهدار  ن  در عمل عبارك NPSHRیك تعریف تجربی 

 ترکيد. يده و در منطقه فشار قوی خواهد (Flashing)تجاوز نماید، مایع بصورك ناگهانی تبخير  NPSHAاز 

 

 بررسي وضعيت شروع پديده کاويتاسيون در پمپها 

توانهد بهر عملکهرد    در حدی بايد که پمپ را از بروز پدیده کاویتاسيون مصون نگهدارد، مقدار  ن نمهی  NPSHAتا زمانی که 

خواههد   NPSHAهيدروليکی پمپ تأثير  بگ ارد، یا بعبارك دیگر ارتفاع قابل دستر  توسط پمپ مقداری ثابت و مسهتقل از  

 (. 36يکل بود )

 
 NPSHA(:  تغييراك ارتفاع و قول دنباله حبابها برحسب  36يکل )
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، اوليپ حبابههای بخهار   NPSHiارتفاع کل پمپ در دبی ثابت تغييری نخواهد کرد ولی در نقطه ای مانند  NPSHAبا کاهش 

نامنهد. بها   مهی  (Incipient Cavitation) مقدماتی یا ابتهدايی  ً را ً ًکاویتاسيون يود که اصطالحاً  ندر پروانه پمپ تشکيل می

، در NPSHAاسهتمرار کهاهش   کنهد. بها  وجود تشکيل حباب، منحنی مشخصه پمپ و ارتفاع اعمال يده توسط  ن تغيير نمهی 

)وضعيت خاصی  )NPSHo
 ید که ارتفاع کل پمپ يروع به بلحاظ افزایش ميزان حبابهای تشکيل يده، يرایطی بوجود می

 نماید.  کاهش می

در حدی نزول یابد که باع  يود تا ارتفاع کل پمپ به  NPSHAاست که مقدار بنابرقرار داد يروع پدیده کاویتاسيون هنگامی

( و یها  در صهد  3براسا  کهاهش ارتفهاع بهه ميهزان     ) NPSHRت را در ایپ وضعي NPSHمقدار درصد کاهش یابد.  3ميزان 

NPSH3باختصار  
 نامند. می 

 عالئم بروز کاويتاسيون در پمپهاي گريزازمرکز  

توان بروز پدیهده کاویتاسهيون در   بوده که بکمك  ن میها و عاليمیپدیده کاویتاسيون همانند هر عارضه دیگری دارای نشانه

هايی که در ادامه ایپ بخش ارايه خواهد يد، تصميم مناسب جههت غلبهه   مپ را يناسايی کرده و سپس براسا  دستورالعملپ

 بر  ن اتخاذ نمود. 

 
 (:  مقاومت مکانيکی  لياژها در مقابل پدیده کاویتاسيون31يکل )

 

 3، ارتفاع پمپ بهه ميهزان   NPSHAاست که در اثر کاهش همانطوری که قبالً گفته يد، يروع کاویتاسيون در پمپ هنگامی

استناد به تعریف فوي برای يناخت بروز پدیده کاویتاسيون درپمپها کافی نبوده است کهدرصد کاهش یابد. اما واقعيت امردرایپ

اپراتورها ویا تعميرکاران به وقوع ایپ پدیده نهامطلوب در  ه نحوی که غالباً، هنگامیبايد، بوگاهی اوقاك غيرقابل تشخيص می

اسهت کليهه افهرادی کهه بنحهوی باپمپهها       است. بنهابرایپ ازم برند که پمپ دچارخساراك جبران ناپ یری گردیدهپمپها پی می

شهاهده  نهها باانجهام یهك سهری عمليهاك       سروکاردارند، به عاليم مشخصه بروزکاویتاسيون درپمپها  ينايده تابهه محهم م  

اصالحی، مانع ازپيشرفت کاویتاسيون درپمپهاوبروزصدماك يدیددرساختارمکانيکی  ن گردند. مهمتریپ عاليم مشخصهه بهروز   
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کاویتاسيون درپمپهای گریزازمرکزعبارتند از تشکيل حباب در پروانه و پوسته، ایجاد سروصدا، افزایش لرزش، کاهش ارتفهاع و  

های مکش و دهش، خرابهی زودر  یاقاقانهها،  سهيب دیهدگی     راندمان پمپ، کاهش فشار دهش، لرزش در فشار سنج دبی و

 .. . قطعاك  داخلی پمپ و.

 الف:  تشكيل حباب 

تهوان از  يود. برای ایپ منظور مهی های بخار يروع میهمانطوری که قبالً اياره يده، بروز پدیده کاویتاسيون با تشکيل حباب

 استفاده کرد. بايد، می Endoscopeيزاتی که قادربه نشان دادن يرایط داخلی پمپ نظيرتجه

 ب: سروصدا  

صهدايی نظيهر عبهور ماسهه از     ) ترکش  نها در اثر پدیده کاویتاسيون همواره با بروز سروصدای غير عادیتشکيل حباب و

 ( توأم خواهد بود. درون پوسته پمپ

 ن  باید معيهار    (Level)( ازم نبوده و بلکه تغيير سطح ميزان مطلق  ندر يناخت کاویتاسيون اندازه گيری مقدار سروصدا )

های هشداردهنده را براسا  سطح فشار صوتی نايی دهد تا براسا   ن بتوان سيستمتشخيص قرار گيرد. ایپ روش اجازه می

ار، توقهف و یها کنتهرل پهيش بينهی کهرده و از  ن جههت کنتهرل يهرایط یههره           از کاویتاسيون برای تشخيص وضعيت هشهد 

 استفاده نمود. برداری

 ج:  لرزش  

 بايد:   ید نايی از سه پدیده زیر میلرزيی که در زمان بروز کاویتاسيون در پمپ پدید می

بايد، در نتيجه جریهان مهایع   ها یکسان نمیيغهتها، دنباله کاویتاسيون در تمامیهای اجتناب ناپ یردر تيغه: بعلت وجود تفاوك1

 ها در حال تغيير بوده و هميپ امر باع  ناباانسی در پروانه گردیده که لرزش پمپ را بدنبال خواهد دايت. در اقراف تيغه

 ال  تغيير خواهد يد. :  دنباله کاویتاسيون دايماً در حال تغيير بوده و هميپ امر باع  بروز کاویتاسيون با فرکانس زیاد و در ح1

(، جریهان مهایع   کهاهش ارتفهاع  :اگر گسترش دنباله کاویتاسيون درحدی بايدکه جریان مایع بطور چشم گيری پخهش يهود)  3

تواند باع  بروز پدیده جدا يدن در قسمت پاييپ دستی مجرای هر تيغهه گهردد. هرچهه    خروجی از پروانه یکنواخت نبوده و می

رسهد دارای نوسهان بيشهتری     اسيون در پروانه بيشتر پخش يود، مایعی که به گلويی پوسته پمپ مهی جریان مایع در اثر کاویت

های پروانهه. در اینجها ذکهر ایهپ نکتهه      است با فرکانس دوران ضربدر تعداد تيغهخواهد بود. فرکانس لرزش در ایپ حالت برابر

باب يروع گردیده و در ایپ مرحلهه فقهط قسهمتی از پروانهه     است که بروز کاویتاسيون ابتداء با تشکيل مقادیر جزيی حضروری

نامند. بعد از گسترش کاویتاسيون، پروانه از حبابهای گاز را  ُ ُکاویتاسيون جزيی ُ ُ میتوسط حباب پر خواهد يد که اصطالحاً  ن

تهرکش حبابهها در   نايهی از گيرد. در حالت کاویتاسيون جزيی هرچند کهه لهرزش   و کاویتاسيون حالت کلی را بخود می پر يده

( در  ن، لهرزش نايهی از   مهایع و بخهار  بايد ولی بخاقر غير یکنهواختی توزیهع سهيااك )   مقایسه با کاویتاسيون کلی کمتر می

تر از کاویتاسيون کلی خواهد بود. به هميپ خاقر در تحليل فر یند کاویتاسيون کاهش لهرزش را نبایهد   ناباانسی در پروانه زیاد

توانهد تأييهدی بهر پيشهرفت و گسهترش      ( تلقی کرد، بلکه خهود مهی  رفع کاویتاسيونبهبود يرایط عملکرد سيستم ) یك عامل

 کاویتاسيون در پمپ بايد. 



 

 
 37   صفحه

 

 

 د:  کاهش ارتفاع قابل دسترس، دبي و راندمان پمپ 

نحنهی مشخصهه   درحدی بايد که پمپ دچار کاویتاسيون نگردد، نقطه کهار پمهپ، محهل تالقهی م     NPSHAدر مواردی که 

سيستم با منحنی مشخصه پمپ خواهد بود. عدم بروز کاویتاسيون باع  ثباك منحنی مشخصه پمپ گردیده و ل ا ارتفاع قابهل  

دستر ، دبی وراندمان پمپ مقادیر قابل قبول را خواهند دايت. ولی در يرایط بروز کاویتاسيون، منحنی مشخصه پمپ دچهار  

ه اعمال ارتفاع همانند يرایط عادی نخواهد بهود و همهيپ امهر باعه  کهاهش ارتفهاع قابهل        تغييراك نامطلوبی گشته و قادر ب

 (. 31يکل  دستر ، دبی و راندمان پمپ خواهد يد )

                      
 ب(( و کلی )الف(:  کاویتاسيون جزيی)31يکل )

 

يود بروز کاویتاسيون در پمپ باع  انتقال محل تالقی منحنی مشخصهه پمهپ بها    ( مشاهده می31همانطوری که در يکل )

( يده و نقطه کار دارای ارتفاع، دبی و راندمان کمتری در مقایسه با حالتی که دبی کمترمنحنی مشخصه سيستم بسمت چپ )

NPSHA گردد. بايد، میدر حد کافی می 

چندانی به تأثير کاویتاسيون برروی توان مصهرفی در پمهپ تحهت يهرایط بهروز کاویتاسهيون       اياره هر چندکه در منابع علمی

در صهورك و   Hو Qياید بتوان نتيجه گرفت که با توجهه بهه کهاهش همزمهان دو پهارامتر      قبل ابط ونگردیده ولی با بررسی ر

بايهد.  کاهش توان مصرفی بيشهتری مهی  کاهش راندمان در مخرج کسر نباید انتظار افزایش توان مصرفی را دايته و احتمال 

بوده تا براسا   ن بتوان نظر قطعهی را در   و  Q   ،Hولی در هر حال اظهار نظر قطعی در ایپ زمينه نيازمند تعييپ مقادیر 

 زمينه تأثير کاویتاسيون برروی توان مصرفی در پمپ اعالم کرد. 

 هـ:  کاهش فشار دهش 

 توان نتيجه گرفت: ( می1با توجه به  رابطه)

                                            (12                                        )H
P

SG
P

H SG
  

10 2

10 2

. .

.
 

کهه دارای وزن مخصهوص   بروز پدیده کاویتاسيون ضمپ کاهش ارتفاع قابل دستر ، باع  تشهکيل حبابههای بخهار گردیهده     

   بايند.ری نسبت به فازمایع میکمت
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 هاي مكش و دهش و:  نوسان شديد عقربه فشار سنج

گردد، فاقد رفتار یکنواخهت وپایدارخواههد يهد. یکهی ازمهمتهریپ ناهمهاهگنی       درمواردی که پمپ دچارپدیده کاویتاسيون می 

ههای مکهش ودههش    ههای فشارسهنج  رفتاری  ن نوسان يدید درفشار مکش و دهش بوده که بصورك نوسان يدید در عقربه

 رامشاهده کرد. توان  نمی

  ز:   خرابي زودرس ياطاقانها

بهوده   (Radial Load)بايند که یکی از نههابرای باريهعاعی   می (Bearing)پمپهای گریزازمرکز غالباً دارای دونوع یاقاقان  

بايد. بروز پدیده کاویتاسيون درپمپها موجب تغييراك يدید بارهای وارده می (Axial  Load)ودیگری برای تحمل بارمحوری 

يدید بار وارده، موجب تغييراك يدید در بردارنيروههای وارده بریاقاقانهها خواههد يهد کهه      بریاقاقانها گردیده وهميپ تغييراك 

 يود.باع  کاهش عمرمفيد وخرابی زودر  یاقاقانها می "نهایتا

 
 (:  تأثير کاویتاسيون بر عملکرد پمپ گریزازمرکز33يکل )

 

 ص:  بروز صدمات وخرابي درپروانه وپوسته يك پمپ   

درقسمت فشارضعيف تيغه پروانهه صهورك پ یرفتهه     "تشکيل حباب درهنگام بروز پدیده کاویتاسيون درداخل پروانه پمپ غالبا

ترکيهدن  نهها   رسهند، وارديهدن فشهاربرایپ حبابهها موجهب     که ایپ حبابهها بهه منهاققی بافشهار زیهادمی     است هنگامیوبدیهی

بايد که در زمان زیادی انرژی توأم بوده که همان انرژی نهان تبخير مایع میترکيدن حبابها همواره با زاديدن مقدارخواهديد.

توانهدباع   ترکنهدنيرو واردکهرده ومهی   است. انرژی  زاديده، برروی سطوحی که حبابها برروی  ن میتبخير، به مایع داده يده

نامنهد  مهی  (Pitting) بله گون يهدن   "طالحاکنده يدن ذراك فلزازبدنه پروانه وپوسته گردد. کنده يدن فلزازبدنه پروانه رااص

 (.  32)يکل 
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 (:   بله گون يدن پروانه در اثر پدیده کاویتاسيون32يکل )

 

ترکنهد   ثار تخریبی کاویتاسيون نه در محل تشکيل حبابها  و بلکه در نواحی با فشار باا که  در اثر افزایش فشار، حبابهها مهی  

يهود ولهی در نزدیکهی دیهواره     ترکش حبابها در حيپ جریان مایع بوقوع بپيوندد سيبی به پمهپ وارد نمهی  پيوندد. اگربوقوع می

(، در ابتدای امر فقط سطح قطعه  سيب دیده ولی بمرور زمان در عمق  ن نفوذ Jet Impact)قطعاك و در اثر پدیده ضربه جت 

توانند در معر   سيب دیدگی نايی از کاویتاسيون قرار گيرند بها پيکهان نشهان داده    ( نقاقی که می35خواهد کرد. در يکل )

در قسهمت پشهتی  ن، نقهاقی کهه لقهی متحهرك        های پروانه اندکی دورتهر از لبهه ههدایت کننهده و    است که يامل تيغهيده

(Running Clearance) ههای  کنهد و در تيغهه  وجود دارد، قسمت ورودی پروانه جايی که تغيير ناگهانی مسير جریان بروزمی

 پيوندد.       هدایت کننده  بعدی بوقوع می

 
 های گریزازمرکز(:  مکانهای بروز کاویتاسيون در پمپ35يکل )

 

يوند هایی برروی پروانه وپوسته پمپ مواجه میمسئوليپ تعميراك با خرابی "است که در زمان تعميراك پمپها غالباکرازم به ذ

است نايی ازپدیهده  های موجودممکپبايد. حا ل  نکه خرابیرسد نايی ازبروزپدیده کاویتاسيون میکه درابتدای امر به نظرمی

ویامجموعه ازدو یا سه پدیده فوي بايد. يناخت علت خرابهی پروانهه وپوسهته     (Erosion)ویاسایش  (Corrosion)خوردگی 
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پمپ ویافتپ راه حل مناسب برای برقرف کردن ویاجلوگيری از ن اهميت بسزايی دارد که در قسمتهای بعهدی همهيپ بخهش    

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 روشهاي غلبه بر کاويتاسيون 

( در حهد مطلهوب    فشهار مهایع  پيوندد که يرایط قسمت مکهش ) های گریزازمرکز بوقوع میدر پمپپدیده کاویتاسيون هنگامی

( بهه بخهار تبهدیل نشهود. له ا      های ابتدايی پروانهو درمواردی حتی درقسمتنبوده، بنحوی که مایع قبل از ورود بداخل پروانه )

است که يرایط مایع در دهانه ورودی پمپ در حدی بايد که مایع مورد انتقال در قول جهت جلوگيری از بروز ایپ پدیده ازم

اسهت کهه   عبور از مسير مکش تا قسمت خروجی پروانه بصورك بخار تبدیل نشود. برای ایهپ منظهور از نظهر تئوریهك کهافی     

NPSHA  ازNPSHR کنند کهه جههت   مرکز توصيه میپمپ در دبی بهره برداری بيشتر بايد. اکثر سازندگان پمپهای گریزاز

بيشهتر بايهد  در بعيهی از مراجهع      NPSHRمتهراز   5. 6حهداقل   NPSHAاقمينان از بروز پدیده کاویتاسيون بهتراست که 

بيشهتر بهوده    NPSHRدرصهد از   16در صد و برای هيدروکربورها حداقل  16برای  ب حدود  NPSHAاست که توصيه يده

 متر کمتر بايد.  5. 6ولی مقدار اختالف نباید از 

                                    (11                                            )NPSHA NPSHR m  05. ( ) 

است يرایطی در سيستم انتقال مایع بوجهود  یهد کهه عمهاًل يهرایط فهوي برقهرار نبهوده و پمهپ در معهر            بهر حال ممکپ

( مقادیر ثابتی نبهوده و خهود تهابعی از    مورد نياز و قابل دستر ) NPSHکه قبالً گفته يد   کاویتاسيون قرار گيرد. همانطوری

 بايند. دبی جریان در سيستم می

بها افهزایش دبهی کهاهش یافتهه       NPSHAگونه دارنهد.  بر حسب دبی، يکلی سهمی NPSHRو  NPSHAمنحنی تغييراك 

یابهد.  بها افهزایش دبهی پمهپ کهاهش مهی       NPSHR(، در عو  بجهت افزایش از دست رفت نايی از اصطکاك در سيستم)

 است. برحسب دبی نشان داده يده NPSHRو  NPSHA ( تغييراك31دريکل )

 استفاده کرد:  های زیرتوان از روشبرای غلبه بر کاویتاسيون می

 کاویتاسيونج:  افزایش مقاومت مکانيکی قطعاك پمپ در مقابل  NPSHRب:  کاهش   NPSHAالف:  افزایش 

 
 بر حسب دبی NPSHRو  NPSHA(:  منحنی تغييراك 31يکل )
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   NPSHAروشهاي افزايش 

 NPSHA بايد. بنابر ایپ جهت افزایش  ن باید در يرایط قراحهی و بههره   های سيستم و مایع مورد پمپاژ میجزء  مشخصه

و در  زیهر  از رابطهه  NPSHAهای فيزیکی مایع مورد انتقال تجدید نظر بعمل  ورد. بنا بر تعریف برداری از سيستم و مشخصه

 يود:  دهانه مکش پمپ محاسبه می

 NPSHAاستاتيکی مکش = ارتفاع -ارتفاع سرعتی + ارتفاع معادل فشار بخار مایع                

  اختالف ارتفاع مایع تا منبع مکش  -ارتفاع معادل از دست رفت انرژی در قسمت مکش     

 توان بصورك زیر خالصه نمود: رابطه فوي را می

                           (16                          )
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 که در  ن:  

PS              فشار مطلق در منبع مکش   بار   

 VP فشار بخارمایع در دمای پمپاژ بار 

V1 سرعت مایع در دهانه مکش پمپ متر بر ثانيه   

 =Z اختالف ارتفاع سطح مایع تا دهانه مکش پمپ  متر

 hL مکش  جمع از دست رفت انرژی در لوله متر

   = SG وزن مخصوص مایع  

تهر  مثبت بوده و اگر از دهانه مکهش پمهپ پهاييپ    Z، عالمت (Head)ت کر:  اگر سطح مایع از دهانه مکش پمپ بااتر بايد  

بايد. جهت می Z=6منفی خواهد بود. در حالتی که مایع و دهانه مکش پمپ در یك سطح قرار دارند  Z، عالمت (Lift)بايد 

زایش مقادیر مثبت افزایش داده يده و یا مقادیر با عالمت منفی کاهش داده يود. افروابط است که در ازم NPSHAافزایش 

NPSHA گردد(در سيستم میهای لوله کشیهای ثابت )هزینهموجب افزایش هزینه .  . 

 

 کند.    دریافت می (37 يکلکه پمپ مایع را از منبع مکش بسته )درسيستمی NPSHAاست محاسبه مثال: مطلوب

  ب = مایع موردپمپاژ                                                            
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 حل:                                                                 

 يود. ( صرف نظر میدر اکثر موارد از ارتفاع معادل انرژی جنبشی )

                                                           NPSHA m
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 با مکش از منبع بسته NPSHA(:  محاسبه 37يکل )

(، استخر و چاه  بنظيریاد  وری:  اگر منبع مکش روباز بايد ) P  يود. در نظر گرفته می 0
 5. 6متر بايد، بها توجهه بهه رعایهت       5يود  در دبی بهره برداری پمپی که در ایپ سيستم بکار گرفته میNPSHRحال اگر 

 متر بايد.  2. 5باید حداقل  NPSHAمترتفاوك مورد نياز جهت اقمينان ازعدم بروز کاویتاسيون، 

  NPSHAروشهاي غلبه بر کاويتاسيون از طريق افزايش 

است که در رابطه مقادیر منفی را کهاهش و یها مقهادیر مثبهت را     ازم NPSHAالً اياره يد، جهت افزایش همانطوری که قب

 استفاده کرد:  توان از رويهای زیرافزایش داد. برای ایپ منظور می

) الف:  افزایش فشار در منبع مکش )PS
  

بايهد. افهزایش فشهار منبهع     کند قابل اجراء میازمخزنی بسته دریافت می ایپ روش برای مواردی که پمپ مایع مورد انتقال را

تواند با تزریق گاز به باای  سطح مایع و افزایش فشار مایع موجهود در منبهع بطهور مسهتقيم صهورك په یرد. گهاز        مکش می

P P P bar aS a     1025 0 38 1405. . . ( )
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ضهرورك  از هوا و در يهرایط خهاص )   استفاده باید سازگاری ازم را با مایع مورد انتقال دايته بايد. در يرایط عادی غالباًمورد

 يود. استفاده می( عموماً از ازكاستفادهخنثی بودن گاز مورد

 ب:  کاهش فشار بخار مایع از قریق سرد کردن  ن 

و یابهد ) اياره يد، فشار بخار مایعاك تابعی از دمای  ن بهوده و بها افهزایش درجهه حهرارك افهزایش مهی        بااهمانطوری که در

استفاده از مبدل حرارتی و یا تزریق مایع سرد بالعکس(. در مواقعی که امکان کاهش درجه حرارك مایع موردانتقال مجازبايد، با

 را کاهش داد. جه فشار بخار  نتوان درجه حرارك مایع و در نتيبه قسمت مکش پمپ می

استفاده از مبدل حرارتی از  نجايی که عبور مایع مورد انتقال از درون مبدل حرارتی خود باع  کاهش فشار مهایع در  در صورك

بايد. بنابرایپ مبدل حرارتی باید قوری قراحی يود که افهت فشهار مهایع    يود که چندان مطلوب نمیقسمت مکش پمپ می

ر از  ن حتی اامکان کم بوده و در حدی بايد که نتایج حاصل از کاهش دمای مایع را که منجر به کهاهش فشهار   بهنگام عبو

 يود خنثی نسازد. بخار  ن می

تواند نتایج بسيار مطلوبی را در پی دايته و به هميپ خاقر در اکثر تزریق مایع سرد به مایع مورد انتقال حتی در مقادیر کم می

معادل  163oCبا دمای که برای انتقال  ب گرم )يود. در سيستمیاستفاده میاهش فشار بخار مایع از ایپ روشموارد برای ک

(325oF 79است، تزریق  ب با دمای قراحی يدهoC ( 175معادلoF به ميزان )درصهد باعه  افهزایش     2PSHAN   بهه

 است. ( نحوه تزریق مایع سرد به قسمت مکش پمپ نشان داده يده32-1يود. در يکل )( میمتر 1. 1فوك )16ميزان 

 ج:  باال بردن سطح مايع در منبع مكش 

راه حل ساده ای بنظر برسد ولی در خيلهی از   NPSHAياید در نظر اول  باا بردن سطح مایع در منبع مکش جهت افزایش 

بايد. مثالً اگر پمپ برای انتقال  ب از رودخانه و یا دریاچه بکارگرفته يود و یا هزینه بهاا  موارد ایپ امر تقریباً غير ممکپ می

ر مواردی که ایپ  اقهدام  بردن منبع مکش زیاد بايد، امکان اجراء ایپ دستورالعمل تقریباً غير ممکپ خواهد بود. با ایپ وجود د

سازد تا بتوان ازپمپ ارزانتهر  را مهيا میعملی بايد، افزایش جزيی ارتفاع  سطح مایع ضمپ حل مشکل کاویتاسيون ایپ امکآن

( و تعميهراك  مصهرف انهرژی  های بهره برداری )استفاده کرد که در نهایت منجر به کاهش هزینه خرید، هزینهوباراندمان بيشتر

 .  خواهد يد

 
 (:  تزریق مایع به قسمت مکش جهت سرد کردن مایع مورد انتقال32 يکل )
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 د:  پائين بردن پمپ 

تهر از بهاابردن سهطح مهایع      سهان  (Head)و یا افزایش ارتفاع  (Lift)در اکثر موارد پاييپ بردن پمپ و کاهش ميزان مکش 

اسهتفاده از پمپههای   بايد. نتایج حاصل از ایپ اقدام همانند حالت قبل خواهد بود. یك روش جهایگزیپ و مشهابه  ن  ( می)بندج

بايهد. مشهکل ایهپ روش در روانکهاری     تر از سطح زمهيپ قهرار دارد مهی   عمودی که پروانه  ن در قسمت زیریپ پمپ و پاييپ

بايد یا خير؟ پمپ خواهد بود. باید بررسی يود که  یا مایع مورد انتقال قابليت روانکاری مطلوب یاقاقانها را دارا می یاقاقانهای

است مشکل روانکهاری یاقاقانهها تقریبهاً حهل     هايی که در قراحی و انتخاب مواد اوليه یاقاقانها حاصل يدهامروزه با پيشرفت

يوند در حهد  که باروغپ ویا گریس روانکاری میدايت که عمر مفيد یاقاقانها حتی هنگامی است. با ایپ وجود نباید انتظاريده

 گردد. عمر پمپ بايد. در هر حال ایپ روش موجب افزایش ميزان تعميراك مورد نياز برای پمپ می

 هـ:  کاهش ازدست رفت انرژي در لوله مكش 

در بايد. بنابرایپ هر اقهدامی (توام میافت فشاره با از دست رفت انرژی )جریان مایع از منبع مکش تا دهانه چشمه پروانه هموار

 NPSHAتواند در افزایش زمينه کاهش افت فشار نايی از عبور مایع از درون لوله و اتصااك موجود در مسير مکش پمپ می

 تریپ  نها عبارتند از:  مؤثر واقع گردد که عمده

 کاهش قول مسير مکش  -1   کاهش دبی پمپ   -1

 افزایش قطر لوله مکش  -2   کاهش تعداد اتصااك   -3

 استفاده از اتصااك با از دست رفت انرژی کمتر -5

 هریههههك از اقههههداماك فههههوي تههههأثيری جداگانههههه در کههههاهش از دسههههت رفههههت انههههرژی در لولههههه مکههههش      

تهر بها  ویا بعبارك صهحيحی کشی با مربع دبی جریان )های لوله گ ارد. از دست ارتفاع در سيستم( باقی میNPSHAافزایش )

Q1  نيز خواهد يد.  NPSHR( رابطه مستقيم دارد. از سوی دیگر کاهش دبی موجب کاهش .85

زیادتر يده و عملکهرد پمهپ در    NPSHRاز  NPSHAيود، با کاهش دبی، فاصله ( مشاهده می31همانطوری که در يکل )

های مختلفی نظير تغييهر سهرعت   توان از روشيود. برای کاهش دبی پمپ میتر هدایت میبا يرایط امپ جهت بهره برداری

 استفاده کرد. .. ( و.استفاده از يير کنترل دبیدورانی، ایجاد مقاومت در قسمت مکش و یا ایجاد مقاومت در مسير دهش )

گهردد ولهی   د که باع  کاهش دبی جریان در لوله مکش مهی هرچن  (Suction Throttling)ایجاد مقاومت در قسمت مکش 

يود. تغييهر  يود روش منطقی نبوده و به هيچ وجه توصيه نمیباتوجه به اینکه خود باع  افزایش افت فشار در لوله مکش می

بايد. ایجهاد خفگهی در مسهير دههش پمهپ      سرعت دورانی جهت کاهش دبی پمپ در صورك قابليت اجراء روش مطمئنی می

 را بهتریپ روش دانست. توان  نجهت کاهش دبی روش ساده ای بوده و ل ا جهت حل مقطعی مشکل بروز کاویتاسيون می

بايهد،  تریپ  ن بروز جریان گرديی در قسمت مکش پمپ میالبته کاهش دبی خود عوار  جدیدی را بدنبال دايته که عمده

 نمود. ل ا نباید ایپ روش را بعنوان یك راه حل قطعی تلقی 

کاهش قول مسير مکش از قریق نزدیك کردن پمپ به منبع مکش هرچند که روی ارتفاع کل مورد نياز در سيستم تهأثيری  

گهردد. بهه همهيپ خهاقر در قراحهی      مهی  NPSHAگ ارد ولی باع  کاهش ازدست رفت انرژی در لوله مکش و افزایش نمی
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تهریپ  يود  که پمپ در نزدیهك بايد اکيداً توصيه مییتاسيون زیاد میسيستم لوله کشی بویژه در مواردی که احتمال بروز کاو

محل نسبت به منبع مکش نصب گردد. تأثير قول مسير برروی افت فشار یك رابطه خطی بوده و له ا ميهزان ازدسهت رفهت     

 یابد. انرژی در لوله مکش با کم کردن قول  ن بطور خطی کاهش می

گ ارد. بطهوری  وجود در لوله مکش تأثير زیادی برروی کاهش ازدست رفت انرژی باقی میافزایش قطر لوله و سایر اتصااك م

 یابد. ( کاهش می25برابر)معادل  31برابر کردن قطر لوله مکش، ميزان افت انرژی در  ن حدود  1که مثالً با 

يود که لوله مکش حدود یك بايد توصيه میهای انتقال حتی در مواردی که احتمال بروز کاویتاسيون کم میدر اکثر سيستم 

، از لوله دهش بزرگتر در نظر گرفته يود. با کاهش تعداد اتصااك وح ف قطعاك غيهر ضهروری در مسهير    (Size)تا دو اندازه 

باید از پيچ وخم دادن غير ضروری مسير مکش خودداری کرد و یها در مهواقعی    را افزایش داد. مثالً NPSHAتوان مکش می

در لولهه مکهش    (Repair Valve)تر از دهانه ورودی پمپ قرار دارد نيازی به نصب يهير تعميراتهی   که منبع مکش در پاييپ

 بايد.  نمی

بايند، مثالً از دست رفهت انهرژی در   ی میاتصااك براسا  کيفيت قراحی و ساختمان  نها دارای از دست رفت انرژی مختلف

بسيار کمتر بوده، و یها افهت    (Standard Elbow)استاندارد در مقایسه با زانويی (Long Radius Elbow)زانويی يعاع بلند 

ه بايد. بمی (Globe Valve)چندیپ برابر کمتر از يير توپی  (Gate Valve)فشار در هنگام عبور مایع از درون يير کشويی 

استفاده يود که از دست رفهت  هميپ خاقر در انتخاب اتصااك برای نصب در قسمت مکش پمپها باید سعی يود از اتصااتی

 انرژی در  ن در حداقل ممکپ بايد. 

 درقسمت مکش  (Booster Pump)استفاده از پمپ تقویتی  و:

بايهد، چهرا کهه    است بسيار مؤثر مهی ( زیاد قراحی يدهفشارایپ روش بویژه برای مواردی که پمپ اصلی برای اعمال ارتفاع )

دهد تا پمپ اصلی با سرعت بيشتری کارکرده و هميپ امر ضمپ کاهش قيمت پمپ اصلی، موجب افزایش رانهدمان،  اجازه می

 گردد. کاهش تعداد مراحل و افزایش قابليت اعتماد در سيستم می

بايند که با افزایش جزيهی  کم می NPSHRع کم و از نوع یك مرحله ای با های تقویتی عموماً پمپهای با سرعت و ارتفاپمپ

 دهند. در دهانه مکش پمپ اصلی را افزایش می NPSHAفشار مایع، 
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