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 ART-PULO-003-01 :مقالهشماره 

 29فروردین  92 تاریخ: محصولواحد  واحد:نام 

 9از  I صفحه: اول ویرایش:

 

 I  :شماره سندGEN-FR-108-00 

 

 تعالی بسمه

 پمپ مونو به سبتن یا گوشواره پمپ برتری دلیل نجپ

 

 :تهیه کننده

  حسین بهشتی امیری 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 

 ویرایش اول

 79فروردین 
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 خالصه -1

 نسبت به مونو پمپ یا پمپ گوشواره یبرتر یلپنج دل سندعنوان 

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ گوشواره ای موضوع 

 قالهم ایلفنوع 

 بازده، دبی، امکان خشک کار کردنای، پمپ لوب، مونو پمپ،  گوشوارهپمپ  واژهکلید 

 مقالهمحتوا  -2

ای )لوب( و مونو پمپ در این مقالهه سه ی شهده اسهت تها       گوشواره  با توجه به اشتراک زیاد نوع کاربرد پمپ

 باشند.  ای بین این دو نوع پمپ انجام شود. م یارهای مقایسه به شرح زیر می مقایسه

 ها فضای اخذ شده توسط پمپ 

  دبی پمپ 

  بازده پمپ 

 نحوه عکلکرد پمپ در گذر زمان 

  کار کردنامکان خشک 

 از دو پمپ با ظرفیت یکسان استفاده شده است.  ،برای مقایسه بهتر
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 GEN-FR-108-00شماره سند:  9 

 

 طول الکترو پمپ -1 -2

 1-2 شککل  طور کهه در  شهود. همهان   مهی  مقایسه مونوپمپای و  در این بخش طول کل الکتروپمپ گشواره

درصد فضای کمتهری نسهبت بهه مونهو پمهپ اشه ال        05در یک ظرفیت مشابه پمپ لوب  شود، مشاهده می

 نماید.  یم

 

 مقایسه فضای اشعال شده توسط مونو پمپ و پمپ گوشواره ای )پمپ لوب(: 1-2 شکل 
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 دبی پمپ -2 -2

باشد.  برابر مونوپمپ می 9.2ای )پمپ لوب(  شود دبی پمپ گوشواره مشاهده می 2-2 شکل همانطور که در 

باشد. لذا با توجه به باالتر بودن میهزان دور در   ها می های دور مونوپمپ محدودیتدلیل اصلی این اختالف در 

 ها می باشد. ر از مونوپمپظرفیت برابر مقدار دبی آنها بیشت پمپ لوب در یک

 

 ظرفیت برابرمقایسه دبی مونو پمپ و پمپ گوشواره ای )پمپ لوب( در یک : 2-2 شکل 
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 بازده پمپ -3 -2

پمپ از ت ریف دو بازده کل و بازده حجمی استفاده شهده   ای و مونو های گوشواره برای مقایسه بازده پمپ

های کم بازده حجمی مونوپمپ بیشهتر بهوده و بها     شود در دبی مشاهده می 3-2 شکل ر که در وط هماناست. 

یابهد. بها توجهه بهه اینکهه در       ای افهزایش مهی   افزایش ظرفیت پمپ، دبی حجمی و دبی کل پمهپ گوشهواره  

و استاتور  ها روتور و استاتور با یکدیگر تماس دارند لذا با افزایش ظرفیت پمپ، اصطکاک بین روتور مونوپمپ

 شود. ها می پمپ افزایش یافته که موجب کاهش بازده کل در مونو

هها بیشهتر    افزایش دما سیال بهازده ایهن پمهپ   ها این است که با  نکته بسیار مهم دیگر در مورد مونوپمپ

ستاتور افهزایش  بوده و لذا تماس روتور و ا یابد. چون ضریب انبساط حرارتی الستیک بیشتر از فلز کاهش می

 رود. یافته و در اثر این اصطکاک انرژی بیشتر به هدر می

 

 

 ونو پمپ و پمپ گوشواره ای )پمپ لوب( در یک ظرفیت برابرمقایسه بازده م: 3-2 شکل 
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 عملکرد پمپ در گذر زمان -4 -2

یکی دیگر از پارامترهایی که بین پمپ لوب و مونوپمپ مورد مقایسه قرار گرفته است نحوه کهارکرد آنهها   

ها ایجهاد شهود   ها در طول کارکرد خود اگر فاصله ای بین روتور و استاتور آن باشد. مونو پمپ در گذر زمان می

مشخص شده هر دو پمپ با افهزایش مهدک کهار     4-2 شکل دهند. همانطور که در  کارکرد خود را از دست می

ها ب هد از   های لوب یکنواخت بوده ولی برای مونو پمپ یابد، منتها این کاهش برای پمپ دبی شان کاهش می

تواند  ن یک باره خط تولید شده که میشود. این امر باعث خوابید دستگاه می کامل توقفیک حدی منجر به 

 های فراوانی را به بار آورد. هزینه

الستیک استاتور در اثر برخورد با ذراک جامد م له  در  ها  از سوی دیگر با افزایش مدک کارکرد مونوپمپ

شود. این اتفاق با افزایش مدک کارکرد پمپ افهزایش یافتهه و در خروجهی     سیال کنده شده و وارد سیال می

 باشد.  پمپ ذراک ریز الستیکی به همراه سیال قابل مشاهده می

  

 

 مقایسه دبی مونو پمپ و پمپ گوشواره ای )پمپ لوب( بر جسب زمان کارکرد: 4-2 شکل 
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 زمان کارکرد در حالت خشک -5 -2

 5-2 شککل  ها توانایی کارکردن در حالهت خشهک اسهت. همهانطور کهه در       های خوب پمپ یکی از ویژگی

مهپ  ابهد ولهی ایهن اتفهاق در پ    ی افزایش میها به یکباره  مونو پمپ یدما کارکرد خشک شود، در مشاهده می

هها مهی    افتد. دلیل این اتفاق هم تماس بین روتور و استاتور در مونوپمهپ  ای )پمپ لوب( اتفاق نمی گوشواره

 یابد.  ای افزایش می دما به شکل فزاینده قط هباشد، که با کارکردن خشک بر اثر اصطکاک باالی بین این دو 

 

 

 

 مقایسه مدت کارکرد مونو پمپ و پمپ گوشواره ای )پمپ لوب( در شرایط خشک: 5-2 شکل 
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 بندی جمع -3

در این مقاله س ی شد تا پمپ گوشواره ای )پمپ لوب( با مونو پمپ مقایسه شود. برای مقایسه بهتر از دو 

 پمپ با ظرفیت برابر استفاده شده است. نتایج این بررسی به شکل خالصه در زیر آمده است. 

 کند. ای نصف فضای مونو پمپ را اش ال می پمپ گوشواره 

 باشد. مونوپمپ در یک ظرفیت برابر می برابر 9.2ای  دبی پمپ گوشواره 

 بیشتر است.  مونوپمپ عملکرد آن از ای در بازه زیادی از بازده پمپ گوشواره 

 باشد. مدک کارکرد پمپ گوشواره بر حسب زمان یکنواخت تر از مونوپمپ می 

 باشد.  ای بسیار بیشتر از مونوپمپ می مدک زمان کارکرد در حالت خشک پمپ گوشواره 

 

 


