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 -1خالصه
عنوان سند

بازهی مجاز عملکرد پمپهای روتودینامیک

تهیه کننده

احمدرضا غالمرضاپور

موضوع

پمپ گریز از مرکز

نوع فایل

مقاله

کلمات کلیدی

پمپ گریز از مرکز ،دبی ،عملکرد ،بازه مجاز

 -2بازه عملکرد
این گزارش در مورد اثرات کارکرد پمپهای روتودینامیک ،در دبیهای کمتر یاا بیتاتر از دبای بهیناهی
راندمان بحث میکند .این اثرات بر مقدار مصرف توان و نیز عمر مفید قطعاات پماپ ماوثر اسارن درنتیجاه
توجه به دبی کاری پمپ برای عملکرد مطمئن و کارآمد پمپ بسیار مهم اسر.
ویژگی های طراحی برای هردو حالر کارکرد و عمر ساروی ،،در نزدیکای یاک دبای جریاان معاین کاه
ماکزیمم بازده را بهدسر میدهد ( ،)BEPبیهنهسازی میشوند .در نقطهی بهینهی بازده ،پماپ باا مااکزیمم
بازده هیدرولیکی کارمیکند .همچنین سیال پمپشده با کمترین مقدار افر از پرههای روی پروانه ،دیفیاوزر
بدنه (نازل تخلیه) و یا دیفیوزر پرهدار عبور میکند .جریان داخل پرههای پروانه و دیفیوزر (در صورت مجهز
بودن) نسبتا یکنواخر بوده و با هندسهی هیدرولیکی پمپ تطبیق دارد.
به هنگام کار با دبیهایی که به اندازهی کافی از حالر بهینه فاصله داشته باشند ،جریان عبوری از پماپ
دیگر یکنواخر نخواهد بود ،مناطق چرخش و جدایش جریان نیز موجب افزایش افرهای هیدرولیکی خواهد
شد .جریان غیر یکنواخر و توزیع ناهموار فتار ،باعث افزایش بار هیدرولیکی و لرزشهایی در پمپ میشود.
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پمپهایی که در حضور مواد فیبری و با سرعرها و دبیهای پایین کار میکنند ،میتواند دچار انساداد و
گرفتگی بتود .کمینهی دبی جریان-که برای تعریف محدودهی مجاز عملکرد استفاده میشود -ممکن اسر
نیاز به افزایش داشتهباشد تا خطر گرفتگی در اینگونه کاربردها کاهش یابد.

 -1 -2بازهی ترجیحی عملکرد ()POR
بازهی عملکرد ترجیحی محدودهای از دبیهای جریان در طرفین نقطهی بهینهی بازده اسار کاه در آن
راندمان هیدرولیکی پمپ به طور اساسی افر نمیکند .در این محدوده ،عمر کاری پمپ تحر تاثیر بارهاای
هیدرولیکی یا لرزشهای ناشی از جریان قرارنمیگیرد .کارکرد پماپ در ناحیاهی عملکارد ترجیحای()POR
قابلیر اطمینان و مصرف انرژی کمتر را تضمین مینماید.
بازه ترجیحی عملکرد برای بیتتر پمپهای روتودینامیک بین  09درصد تا  099درصد نقطاهی بهیناهی
راندمان اسر .برای پمپهای کوچکتر ،با توان کمتر از 4کیلووات ،یا پمپهایی با سرعر مخصوص پاایین(ns

کمتر از  ،)01ممکن اسر که سازنده بازه ترجیحی عملکارد دیگاری را پیتانهاد دهاد ،کاه گساتردهتار یاا
محدودتر از این بازه باشد .برای پمپهای بزرگتر ،با توان بیتتر از 0مگاوات ،یاا پماپهاایی باا منحنای هاد
ناپایدار ،سازنده محدودهی کوچکتری را پیتنهادمیکند.
جریان مناسب برای پمپهای با سرعر مخصوص مخصاوص باا  ،در محادودهی کاوچکتری از دبایهاا
قرارمیگیرد .بازهی ترجیحی عملکرد برای این دسته از پمپها درجدول  2.6.6.0نتاندادهشدهاسر.
برای پمپهای اسالری که با درصد فراوانی با یی از ذرات جامد ساینده کار میکنند ،بازهی ماورد قباول
در درجهی اول باا توجاه باه عمار اجازای سایتای تعیاین مایشاود .باه اساتاندارد ANSI/HI 12.1-12.6

(نامگذاری ،تعاریف ،کاربردها و عملکرد پمپهای روتودینامیک اسالری) مراجعه نمایید.
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جدول  :1-2نمایش بازه عملکرد ترجیهی بر اساس سرعت مخصوص

 -2 -2بازه مجاز عملکرد
محدودهی بزرگتری از دبیهای جریان ،خارج از بازه عملکرد ترجیحی که در آن عمر کااری پماپ قابال
قبول اسر ،به «محدودهی مجاز کارکرد »AOR-معاروف اسار .حادود محادودهی مجااز عملکارد ،توسا
دادههایی به غیر از مصرف انرژی تعیین میشوند و زم اسر که توس سازندهی پمپ تعریف شاوند .پماپ
در نواحی که به طور کامل توس منحنی پمپ (هد ،راندمان و هد مکتای مببار خاال  )NPSH-تعریاف
نتده اسر ،نباید بدون متورت با سازندهی آن به کار گرفته شود.
محدودهی مجاز عملکرد ،به فاکتورهای بسیاری وابسته اسر که برخی از آنها وابسته باه کااربرد اسار.
این مبحث به عواملی که به دبی جریان کاری و طراحی پمپ وابسته اسر ،منحصر میشود .در خا متای
این گزارش ،فرض میشود که مایع پمپشده یک مایع نیوتونی خال  ،بدون بخار،گاز ،ذرات جاماد معلاق و
ساینده اسر.
مخلوطهای مایع خاص میتوانند خصوصیات دیگری داشتهباشند که بر  AORتاثیرگذار باشدن به عناوان
مبال ،کمینهی دبی جریان هنگام پمپکردن سیال حاوی گاز ،ممکن اسر توس انباشر گاز در مرکز پروانه
محدود گردد .این موضوعات خارج از مبحث این گزارش اسر.
عواملی مبل انتخاب مناسب تجهیزات ،نگهداری ،نصب و عملکرد ،کاه در قابلیار اطمیناان پماپ بسایار
موثر هستند ،در تعیین بازهی مجاز عملکرد نقتی ندارند.
به هنگام کار کردن پمپ در خارج از محدودهی ترجیحی عملکرد ،عمر یاتاقانها کاهش یافته و همچنین
لرزش ،صدا و تنشهای موثر بر اجزا افزایش مییابد ،در نتیجه عمر کاری پمپ هنگام کاار کاردن پماپ در
ناحیهی مجاز( )AORنسبر به کار کردن آن در ناحیهی ترجیحای( )PORکمتار خواهاد باود .چاون عمار
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پیشبینیشدهی یاتاقانها نسبر به  AORمتغیر اسر ،پیتنهاد میشود که عمر محاسبهشاده بارای آنهاا،
حداقل 9سال سروی ،در این ناحیه باشد (پایهی عمر اولیه -L10-برابر یا بیتتر اسر از 00199ساعر).
زمانی که پیتنهادهای تولیدکنندهی پمپ با خ متی این استاندارد اختالف اساسی دارد ،و یا زمانی که
نگرانی خاصی در مورد کارکردن مطمئن پمپ در دبیهای خاص وجاود دارد ،بایاد یاک تسار کارخاناهای
انجامگیرد .خصوصیاتی که ممکن اسر در حین تسر تحر نظر قرارگیرند ،شامل یک یا چند مورد-در حاد
مناسب -از موارد زیر میشود:
 پایداری نرخ جریان پمپاژ
 لرزش هوزینگ یاتاقان (به استاندارد ( ANSI/HI 9.6.4اندازهگیری لرزش و مقادیر مجاز آن
برای پمپهای روتودینامیک) مراجعه شود).
 لرزش شفر
 لرزش موتور
 دمای یاتاقانها
 سر و صدا (به استاندارد (ANSI/HI 9.4اندازهگیری صدای هوا) مراجعه فرمایید).
سازنده و فروشندهی پمپ باید در هنگام انعقاد قرارداد ،با معیارهای پذیرش فوق موافقر نماید.

 -1 -2 -2عوامل موثر بر محدوده مجاز عملکرد پمپ
در ادامه فهرستی از مورادی که سازندهی پمپ به هنگام تعریف  AORدر نظر میگیرد ،تهیه شده اسر.
در داخل ناحیهی مجاز عملکرد سازنده تصریح میکند که هیچکدام از این موارد نباید از حدود متخ شده
خارج گردد ،وگرنه به طور محسوسی بر عمر کاری پمپ اثر میگذارد .عاملی که حدود با و پایین ناحیاهی
مجاز را معین میکند ،معمو با نوع پمپ و طراحی ویژهی آن متغیر اسر و یا ممکن اسر در ادبیات ماورد
استفادهی سازنده متهود نباشد .این لیسر و توضیحی که برای هرکادام آوردهشاده ،باه عناوان کمکای در
یافتن حدود قابل قبول برای  AORفراهم شدهاسر.
 اثر دینامیکی بارهای هیدرولیک بر:
 عمر یاتاقان
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 عمر آببند شفر
 تماس مکانیکی داخلی
 عمر خستگی شفر
 واژگونی رانش
 افزایش دما
 لرزش و ارتعاش
 صدا
 حد توان
 سرعر مایع
 حد هد مببر مکش خال

در دسترس()NPSHA

 منحنی هد-دبی جریان
 گردابیهای ورودی(دهانهی مکش)
 سایز پمپ

 -2 -2 -2بارهای هیدرولیکی
بارهای هیدرولیکی اعمالشده بر پروانه ،به نوع محفظهی تخلیه بستگی دارد ،به طرز محسوسی باا دبای
جریان عوضمیشود و بر اندازه و جهر نیروها و تغییر شکل در شفر ،آببند و یاتاقانها موثر اسر.

 -1 -2 -2 -2عمر یاتاقان
ممکن اسر که سازندگان پمپ ناحیهی مجاز پمپ را محدود نمایند تا به عمر متخصی برای یاتاقاانهاا
دسریابند .حدود ناحیهی کاری میتواند در محاسبهی چرخش یاتاقان ،روانکااری ،ماواد ساازنده یاتاقاان و
ماکزیمم بار مورد تحمل آن در نظر گرفتهشود( ANSI/HI 1.3 .طراحی و کاربرد پمپهاای گریاز از مرکاز) و
( ANSI/HI 2.3طراحی و کاربرد پمپهای عمودی) اطالعات بیتتری را در ماورد عمار یاتاقاان هاا فاراهم
میکند.
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 -2 -2 -2 -2عمر خستگی شفت
بارهای هدرولیکی ایجاد شده در پروانه و بدنه از طریق شفر به یاتاقانها منتقل میشوند .نقطهی کااری
و طراحی بدنهی پمپ میتواند بر انادازه و جهار نیروهاای شاعاعی تحمیال شاده بار شافر ماوثر باشاد.
طراحیهای بدنهی پمپ مانند نوع حلزونی و دیفوزر برای بهینهساازی ترکیبای از بارگاذاری هیادرولیکی و
عملکرد استفاده میشود .یکی از وظایف سازندهی پمپ این اسر که باازهی مجااز عملکارد را باا توجاه باه
طراحی مورد نظر برای کیسینگ و شفر پیدا کند ،تا از عملکرد پمپ اطمینان حاصل شود.

 -3 -2 -2 -2تماس مکانیکی داخلی
بارهای هیدرولیکی اعمالشده بر پروانه باعث تغییر شکلهاایی در اجازای مکاانیکی خواهاد شاد .بارهاا
میتواند ثابر یا متغیر باشد ،اما معمو ً با تغییر در دبی جریان در پمپ تغییر میکند .با افازایش بارگاذاری،
تغییر شکلها ممکن اسر به حدی بزرگ شوند که باعث تماس اجزای ثابر و گردنده در داخل پمپ بتاودن
البته این موضوع در صورتی که اجزا سازگار باشند (یعنی ترکیبی از پروانه و رینگ کاه باه یکادیگر آسایب
نمیزنند) و تماس بین -آنها دائمی و پایدار نباشد ،زیان آور نیسر .هر تولیدکننادهای طراحای و تجرباهی
عملیاتی را برای تعیین حدود  AORارزیابی میکند ،تا از آسیبهای ناشی از تماس مکانیکی جلوگیری شود.

 -4 -2 -2 -2عمر آببند شفت
خیزها و تغییر شکلهای بیش از اندازهی شفر موجب عدم توازن زاویهای در آببند مکانیکی میشود که
باعث کاهش عمر آببند شفر خواهد شد .بیتتر سازندگان پمپ  AORرا محدود به شرایطی میکنناد کاه
در آن خیز طراحی در آببندهای مکانیکی برابر با 9.91میلیمتر یا کمتر اسر .باه دلیال ایان کاه طراحای
بیتتر آببندها و همهی پمپهای با مونتاژ فترده( )Compression-packed pumpsاز خیاز بیتاتر از ایان
مقدار جلوگیری میکنند ،حدود دبیهای پیوسته (هم مینیمم و هم ماکزیمم) در کاربردهای خاص باه کاار
میروند .برای اطالعات بیتتر به انتتار متترک  HIو ( FSAآببنادهای مکاانیکی بارای پماپها:راهنماای
کاربرد) مراجعه شود.

6

شماره سندGEN-FR-108-00 :

شماره مقاله:

ART-PUGE-001-01

موضوع مقاله :پمپ گریز از مرکز
نام واحد:

واحد محصول

تاریخ:

22.90.99

ویرایش:

اول

صفحه:

 0از 6

 -5 -2 -2 -2واژگونی رانش
تغییر مومنتوم در چتم(مرکز) پروانه ،که در پروانههای گریز از مرکز جریان محوری را در جهر شاعاعی
میراند ،یک نیروی رانش به سمر بیرون دهانهی مکش ایجادمیکند .این نیرو متناسب با مجذور نرخ جریان
افزایشمییابد .اگر یاتاقانهای رانش برای جذب و تحمل این واژگونی رانش طراحی نتده باشند ،بیتاینهی
دبی مجاز باید محدود گردد.

 -3 -2 -2افزایش دما
استاندارد ( ANSI/HI 1.3طراحی و کاربرد پمپهای گریز از مرکز) یک روش برای محاسابهی کمتارین
نرخ حرارتی پیتنهاد میدهد .این نرخ حرارتی به چگالی ،گرمای ویژه و رابطهی بین دما و فتار بخار سایال
پمپشده وابسته اسر .در نتیجه این نرخ کمینهی حرارتی به نوع کاربرد بستگی دارد.

 -4 -2 -2لرزش(ارتعاشات)
استانداردهای  HIبیتینهی لرزش مجاز را برای پمپهای روتودینامیک متخ

میکناد .ایان پماپهاا

معمو ٌ در نقاط نزدیک نقطهی بهینهی راندمان کمترین لرزش را نتانمیدهناد و لارزش در اثار کاارکردن
پمپ در دبیهایی با تر یا پایینتر از آن نقطه افزایش مییابد .سطوح لرزش باید در هنگام ایجاد بازهی مجاز
عملکرد در نظر گرفتهشوند .به استاندارد ( ANSI/HI 9.6.4اندازهگیری لرزش و مقادیر مجاز برای پمپهاای
روتودینامیک) مراجعه شود.

 -5 -2 -2صدا
مقادیر متخصی سر و صدا از هرنوع پمپی قابل انتظار اسر .پمپهایی که مقادیر بیتتری انرژی مصارف
میکنند ،معمو صدای بیتتری هم تولید میکنند .در مقاادیر باا و پاایین دبای جریاان و حادود پاایین
 ،NPSHصدای پمپ میتواند شبیه صدای حرکر شن ،ماسه یا سنگ در داخل کانال باشد .این تغییار صادا
توس دستگاههای سنجش صدا قابل تتخی

نیسر ،اما گوش انسان تغییارات ویژگایهاای ایان صاوت را
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ح ،میکند .صدای شبیه به حرکر ماسه و سنگ معمو مربوط به کاویتاسیون در دهانهی مکش اسر ،که
میتواند موجب آسیب مکانیکی و محدود کردن ناحیهی  AORبتود.

 -6 -2 -2حد توان
پمپهای با سرعر مخصوص پایین دارای منحنیهایی هستند که با افزایش دبی ،مقدار مصرف توان هام
با میرودن در حالیکه در پمپهای با سرعر مخصوص با با کاهش دبی ،توان مورد نیااز بیتاتر مایشاود.
تنش پیچتی ایجاد شده به واسطهی نیاز به توان با تر ،ممکن اسر که بازهی مجاز را تحر تاثیر قرار دهد.
تواناییهای قدرت موتور راننده نیز ممکن اسر این بازه را محدود نماید.

 -7 -2 -2سرعت مایع
در بعضی از طراحیها ،هد مربوط به سرعر و انرژی جنبتی بخش عمدهی هد کل را تتکیل مایدهاد.
در این موارد ،هد استاتیکی به مقادیری کمتر از فتار بخاار افار کارده و در نتیجاه پدیادهی کاویتاسایون
رخمیدهد .سازنده بیتینهی دبی جریان را به منظور جلوگیری از آسیبهای کاویتاسیون محدود مینماید.

 -8 -2 -2حد هد مکش مثبت()NPSH
شاکل  0-9رابطهی معمول باین  NPSHAو  NPSH3را بارای پماپهاای باا لولاهکتای دهاناهی ورودی
نتانمیدهد .همانطور که دبی جریان افزایش مییابد ،حد  NPSHهم تغییر کرده و میتواند موجب محدود
شدن ناحیهی مجاز عملکرد پمپ بتود NPSH3 .مقدار مورد نیاز  NPSHدر یک دبی معین اسر که در آن
پیش از رخدادن -کاویتاسیون ،هد در طبقهی اول به اندازهی 6درصد افر داشته باشد NPSHR .که توسا
سازندگان پمپ ارائهمیشود ،میتواند شامل حدی بوده و مقدار آن از  NPSH3آزمایش شده بزرگتر باشد.
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شکل  :1-2نمایش تغییرات  NPSHو هد بر حسب دبی

برای کاربردهای زیرآبی که دارای سطح پایداری از دبای هساتند ،در ناواحی دور از  BEPمقادار NPSH

ثابر میماند اما  NPSH3ممکن اسر افزایش یابد این مهم در شکل  9-9به نمایش در آمده اسر.
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شکل  :2-2نمایش تغییرات  NPSHو هد بر حسب دبی

در شکل  9-9در شرای کاری  ، Bمرز  NPSHمیتواناد پایساتار باشادن درحالیکاه فقا در  Aمایتواناد
مناسب باشد و در  Cناکارآمد اسر.
برای اطالعات بیتتر در این مورد ،به استاندارد ( ANSI/HI 9.6.1راهنمای پمپهای روتودینامیک بارای
مرز هد مببر مکش) مراجعه شود.
این محدودیر به نوع کاربرد بستگی دارد.

 -9 -2 -2منحنی هد-دبی جریان
منحنی هد-دبی جریان بعضی از پمپهای گریز از مرکاز متخصاهای را نتاانمایدهاد کاه معماو باا
نام«افتادگی( »)droopشناختهمیشود (به شکل  6-9مراجعه شود) .افتادگی منحنی هد-دبای باه دلیال آن
اسر که هد پمپ در حالر دبی صفر(خاموشی پمپ) نسبر به هد در حالر ماکزیمم دبی بیتتر اسر .ایان
پدیده در بین پمپهای با سرعر مخصوص کم و متوس  ns ،کمتر از Ns(68کمتر از  ،)US-6199که برای
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بهینهسازی راندمان طراحی شدهاند رخمیدهد .این افتادگی به کارکرد پمپ آسیبی وارد نمیکند ،به غیار از
وجود یکی یا چند عامل از موارد زیر:
 نمودار هد سیستم و نمودار هد پمپ در چند نقطه با هم تالقی داشتهباشند.
 پمپ به صورت موازی با یک یا چند پمپ دیگر ،در سیستمی که هد سیستم از هد حالر خاموشی
پمپ بیتتر باشد ،کار بکند.
 منحنی پیوستهی صعودی ،با هدف کنترل ،مورد نیاز باشدن مبال سیستمهایی که به کنترل فتار
نیاز دارند.

شکل  :3-2نمایش هد-دبی جریان شامل افت هد

استفاده از پمپهای دارای افتادگی در منحنی عملکرد در این موارد میتواند باعاث شاود کاه پماپ باه
سمر خاموشی کتیده شود و یا بین دو نقطهی عملیاتی به دام بیفتد ،که هیچکدام از این دو حالر مطلوب
نیسر .در این شرای باید یا ناحیهی مجاز محدودتر گردد و یا کنترلهای مناسبی بر سیستم اجرا شاود .در
غیاب این شرای  ،پمپهای با منحنی هد نزولی میتوانند به خوبی پمپهای با منحنی هاد صاعودی عمال
کنند.
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پمپهای جریان مختل و جریان محوری ممکن اسر که یک «فرورفتگی( »)dipیا قعر در منحنی هاد-
دبی داشته باشند .در سمر چپ این قعر ،با کاهش دبی هد پمپ افزایش خواهد یافر و در سمر راسر آن
هد با افزایش دبی با تر میرود .شکل 4-9منحنیهای شامل فرورفتگی را نتانمیدهد.

شکل  :4-2نمایش هد-دبی جریان با درنظر گرفتن DIP

از کار کردن پیوسته در ناحیهی تقعر به دلیل سر و صدا و آسیبهای ناشی از ارتعاشات پرهیز میشود .به
عالوه ،برای پمپهای با سرعر مخصوص با تر از  )US-6999( 099از کار کردن در سمر چاپ تقعار نیاز
جلوگیری میشود .اگر منحنی سیستم در چند جا منحنی پمپ را قطع نماید ،نباید پمپ را در شرایطی کاه
شیر تخلیه بسته اسر به کار انداخر .در این شرای پمپ قادر نخواهدبود که از نقطاهی اولاین برخاورد باا
منحنی سیستم فراتر رود .در پمپهایی که منحنی هد-دبی آنها دارای تقعر اسار ،کاارکردن در ناحیاهی
سمر راسر تقعر مضر نخواهد بود.
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 -11 -2 -2گردابیهای ورودی(دهانه مکش)
گردابیهای ورودی به شرایطی با دبیهای جزئی (کمتر از  )BEPمربوط اسر که در آنها جریان ورودی
پروانه از پرهها جدا شده و گردابها را به وجود میآورد .این گردابیها میتواند باعث ایجاد نیروهای بزرگ بر
پروانه ،لرزش و آسیب شود.

توجه Q :مقدار دبی اسر که در حالر بهینهی راندمان به پروانه وارد میشود .برای سیستم متریک از واحاد
متر معکب بر ثانیه استفاده گردد .برای پمپهای با دو دهانه مکش ،این مقدار برابر نصف دبی کل اسر.
تجربه نتانداده که گرداب ورودی با سرعر مخصاوص مکاش رابطاهای دارد .طراحایهاای باا سارعر
مخصوص مکش با تر ،گردابهای ورودی را زودتر ،یا شدیدتر ،بهوجودمیآورد .سرعر مخصوص مکشهاای
کمتر از  041در دستگاه متریک( 0199در دستگاه امریکایی) باه عناوان سارعر مخصاوص پاایین در نظار
گرفتهمیشوند .مقادیر بیتتر از  )US-01999(929مقادیر با به حساب میآیند.
شکل  1-9و شکل  ،6-9مقادیر معمول را نتانمیدهند که ممکن اسر برای پیشبینی ایجاد گاردابهاا
مورد استفاده قرار بگیرد .پمپهای بتکهای( ،)Barrel pumpsمانند پمپهاایی کاه بارای تغذیاهی باویلر و
خطوط لولهکتی مورد استفاده هستند ،به دلیل قطر معمو بزرگ شفر -کاه ارتبااط باین شافر و چتام
پروانهی پمپ را منحرف میکند -از این شکل مستبنی هستند .سازندهی پمپ میتواند از دانستههای مربوط
به ایجاد گردابیها ،که مخت
اندازهگیری ،برای متخ

نوع پمپ اند ،در کنار سایر موارد موثر بار عملکارد و قابلیار اطمیناان قابال

نمودن بازهی مجاز عملکرد استفاده کند .مقدار دبی کمینهای که بارای پرهیاز از

ایجاد گردابها در نظر گرفته میشود ،ممکن اسر که بارای یاک طراحای متاخ

پرواناه باه طاور قابال

مالحظهای با باشد .این مطلب شاید از یک یا چند عامل نتئر بگیرد :شکل اولیهی جریان ورودی ،طراحی
محفظهی مکش ،قطر چتم پروانه ،زاویهی پرههای پروانه ،تعداد پرههای پروانه و همپوشانی بین پرهها.
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شکل  :5-2نمایش کمترین مقدار دبی برای جلوگیری از گردابهای ورودی(در دستگاه امریکایی)

شکل  :6-2نمایش کمترین مقدار دبی برای جلوگیری از گردابهای ورودی(در دستگاه امریکایی)
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 -11 -2 -2سایز پمپ
باید توجه گردد که پمپهای کوچتر ذاتا از پمپهای بزرگتر نسبر به بار تحمیلشده مقااومتار هساتند.
یک تولیدکنندهی پمپ در زمان تعیین محدودهی مجاز کارکرد پمپ ،به مقاومر مکانیکی توجه مینماید ،و
ممکن اسر یک ناحیهی کاری گستردهتر برای پمپهای کوچکتر تنظیم گردد.
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