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 خالصه -1

 ینامیکروتود یها مجاز عملکرد پمپ ی بازه سندعنوان 

 احمدرضا غالمرضاپور تهیه کننده

 گریز از مرکزپمپ  موضوع 

 مقاله نوع فایل

 پمپ گریز از مرکز، دبی، عملکرد، بازه مجاز کلمات کلیدی

 

 بازه عملکرد -2

ی  بهیناه  ی کمتر یاا بیتاتر از دبای   ها ، در دبیهای روتودینامیک مورد اثرات کارکرد پمپ در گزارشاین 

کند. این اثرات بر مقدار مصرف توان و نیز عمر مفید قطعاات پماپ ماوثر اسارن درنتیجاه       می  راندمان بحث

 توجه به دبی کاری پمپ برای عملکرد مطمئن و کارآمد پمپ بسیار مهم اسر.

های طراحی برای هردو حالر کارکرد و عمر ساروی،، در نزدیکای یاک دبای جریاان معاین کاه         ویژگی

ی بازده، پماپ باا مااکزیمم     نههیی ب در نقطه شوند. سازی می ، بیهنه(BEP) دهد دسر می را به بازدهمم ماکزی

های روی پروانه، دیفیاوزر   شده با کمترین مقدار افر از پره کند. همچنین سیال پمپ بازده هیدرولیکی کارمی

)در صورت مجهز  های پروانه و دیفیوزر هکند. جریان داخل پر دار عبور می )نازل تخلیه( و یا دیفیوزر پره بدنه

 ی هیدرولیکی پمپ تطبیق دارد. بودن( نسبتا یکنواخر بوده و با هندسه

ی از پماپ  باشند، جریان عبور  ی کافی از حالر بهینه فاصله داشته هایی که به اندازه به هنگام کار با دبی

 های هیدرولیکی خواهد مناطق چرخش و جدایش جریان نیز موجب افزایش افر بود، دیگر یکنواخر نخواهد

 شود. هایی در پمپ می افزایش بار هیدرولیکی و لرزش باعث ،شد. جریان غیر یکنواخر و توزیع ناهموار فتار
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و  تواند دچار انساداد  کنند، می های پایین کار می ها و دبی هایی که در حضور مواد فیبری و با سرعر پمپ

ممکن اسر  -شود می  ی مجاز عملکرد استفاده که برای تعریف محدوده-ی دبی جریان گرفتگی بتود. کمینه

 گونه کاربردها کاهش یابد. باشد تا خطر گرفتگی در این نیاز به افزایش داشته

 (POR)ترجیحی عملکرد  ی بازه -1 -2

ی بازده اسار کاه در آن    ی بهینه های جریان در طرفین نقطه ای از دبی ی عملکرد ترجیحی محدوده بازه

کند. در این محدوده، عمر کاری پمپ تحر تاثیر بارهاای   لیکی پمپ به طور اساسی افر نمیراندمان هیدرو

( PORی عملکارد ترجیحای)   گیرد. کارکرد پماپ در ناحیاه   های ناشی از جریان قرارنمی هیدرولیکی یا لرزش

 نماید. یقابلیر اطمینان و مصرف انرژی کمتر را تضمین م

ی  ی بهیناه  درصد نقطاه  099درصد تا  09های روتودینامیک بین  برای بیتتر پمپبازه ترجیحی عملکرد 

 nsهایی با سرعر مخصوص پاایین)  کیلووات، یا پمپ4های کوچکتر، با توان کمتر از  راندمان اسر. برای پمپ

تار یاا    پیتانهاد دهاد، کاه گساترده    دیگاری را  بازه ترجیحی عملکارد  (، ممکن اسر که سازنده 01کمتر از 

هاایی باا منحنای هاد      مگاوات، یاا پماپ  0های بزرگتر، با توان بیتتر از  محدودتر از این بازه باشد. برای پمپ

 کند. ی کوچکتری را پیتنهادمی ناپایدار، سازنده محدوده

هاا   ی کاوچکتری از دبای   های با سرعر مخصوص مخصاوص باا ، در محادوده    جریان مناسب برای پمپ

 اسر. شده داده نتان 2.6.6.0ها درجدول  ی ترجیحی عملکرد برای این دسته از پمپ گیرد. بازه قرارمی

ی ماورد قباول    کنند، بازه می ساینده کار ذرات جامدبا یی از  درصد فراوانیهای اسالری که با  برای پمپ

 ANSI/HI 12.1-12.6رد باه اساتاندا   شاود.  اجازای سایتای تعیاین مای     عمار ی اول باا توجاه باه     در درجه

 نمایید.  های روتودینامیک اسالری( مراجعه )نامگذاری، تعاریف، کاربردها و عملکرد پمپ

  



 پمپ گریز از مرکز موضوع مقاله:

 

 ART-PUGE-001-01 شماره مقاله:

 22.90.99 تاریخ: واحد محصول واحد:نام 

 6از  6 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  6 

 

 نمایش بازه عملکرد ترجیهی بر اساس سرعت مخصوص: 1-2 جدول 

 

 بازه مجاز عملکرد -2 -2

که در آن عمر کااری پماپ قابال     بازه عملکرد ترجیحیهای جریان، خارج از  ی بزرگتری از دبی محدوده

ی مجااز عملکارد، توسا      معاروف اسار. حادود محادوده    « AOR-ی مجاز کارکرد محدوده»قبول اسر، به 

پماپ   وند.ی پمپ تعریف شا  سازنده توس شوند و  زم اسر که  هایی به غیر از مصرف انرژی تعیین می داده

( تعریاف  NPSH-)هد، راندمان و هد مکتای مببار خاال     در نواحی که به طور کامل توس  منحنی پمپ

 شود.  ی آن به کار گرفته اسر، نباید بدون متورت با سازنده  نتده

. ها وابسته باه کااربرد اسار    اسر که برخی از آن ی مجاز عملکرد، به فاکتورهای بسیاری وابسته محدوده

شود. در خا  متای    به عواملی که به دبی جریان کاری و طراحی پمپ وابسته اسر، منحصر میاین مبحث 

شده یک مایع نیوتونی خال ، بدون بخار،گاز، ذرات جاماد معلاق و    شود که مایع پمپ ، فرض میگزارشاین 

 ساینده اسر.

ار باشدن به عناوان  تاثیرگذ AORباشند که بر  توانند خصوصیات دیگری داشته های مایع خاص می  مخلوط

کردن سیال حاوی گاز، ممکن اسر توس  انباشر گاز در مرکز پروانه  ی دبی جریان هنگام پمپ مبال، کمینه

 اسر. گزارشمحدود گردد. این موضوعات خارج از مبحث این 

عواملی مبل انتخاب مناسب تجهیزات، نگهداری، نصب و عملکرد، کاه در قابلیار اطمیناان پماپ بسایار      

 ی مجاز عملکرد نقتی ندارند. هستند، در تعیین بازهموثر 

ها کاهش یافته و همچنین  ی ترجیحی عملکرد، عمر یاتاقان به هنگام کار کردن پمپ در خارج از محدوده

یابد، در نتیجه عمر کاری پمپ هنگام کاار کاردن پماپ در     های موثر بر اجزا افزایش می لرزش، صدا و تنش

باود. چاون عمار     ( کمتار خواهاد  PORی ترجیحای)  به کار کردن آن در ناحیه( نسبر AORی مجاز) ناحیه
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هاا،   شاده بارای آن   شود که عمر محاسبه متغیر اسر، پیتنهاد می AORها نسبر به  ی یاتاقان شده بینی پیش

 .ساعر(00199برابر یا بیتتر اسر از  -L10-ی عمر اولیه )پایه سال سروی، در این ناحیه باشد9حداقل 

یا زمانی که  ی پمپ با خ  متی این استاندارد اختالف اساسی دارد، و نهادهای تولیدکنندهپیت زمانی که

ای  دارد، بایاد یاک تسار کارخاناه     وجاود  های خاص خاصی در مورد کارکردن مطمئن پمپ در دبی نگرانی

در حاد  -گیرد. خصوصیاتی که ممکن اسر در حین تسر تحر نظر قرارگیرند، شامل یک یا چند مورد انجام

 شود: از موارد زیر می -مناسب

 پایداری نرخ جریان پمپاژ 

 به استاندارد  لرزش هوزینگ یاتاقان(ANSI/HI 9.6.4 گیری لرزش و مقادیر مجاز آن  )اندازه

 های روتودینامیک( مراجعه شود.( برای پمپ

 لرزش شفر 

 لرزش موتور 

 ها دمای یاتاقان 

  به استاندارد  صداسر و(ANSI/HI 9.4مراجعه فرمایید.( )اندازه )گیری صدای هوا 

 نماید.فوق موافقر  رشیپذ یارهای، با معددر هنگام انعقاد قراردا دیبا ی پمپ سازنده و فروشنده

 عوامل موثر بر محدوده مجاز عملکرد پمپ -1 -2 -2

. ، تهیه شده اسرگیرد در نظر می AORی پمپ به هنگام تعریف  مورادی که سازندهاز  یفهرست ادامهدر 

شده  کند که هیچکدام از این موارد نباید از حدود متخ  ی مجاز عملکرد سازنده تصریح می ناحیهدر داخل 

ی  گذارد. عاملی که حدود با  و پایین ناحیاه  خارج گردد، وگرنه به طور محسوسی بر عمر کاری پمپ اثر می

و یا ممکن اسر در ادبیات ماورد   اسریر ی آن متغ کند، معمو  با نوع پمپ و طراحی ویژه مجاز را معین می

شاده، باه عناوان کمکای در      ی سازنده متهود نباشد. این لیسر و توضیحی که برای هرکادام آورده  استفاده

 اسر. فراهم شده AORیافتن حدود قابل قبول برای 

 :اثر دینامیکی بارهای هیدرولیک بر 

 عمر یاتاقان 
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 بند شفر عمر آب 

 تماس مکانیکی داخلی 

 ی شفرعمر خستگ 

 واژگونی رانش 

 افزایش دما 

 لرزش و ارتعاش 

 صدا 

 حد توان 

 سرعر مایع 

 (حد هد مببر مکش خال  در دسترسNPSHA) 

 دبی جریان-منحنی هد 

 ی مکش( های ورودی)دهانه گردابی 

 سایز پمپ 

 بارهای هیدرولیکی -2 -2 -2

محسوسی باا دبای   ی تخلیه بستگی دارد، به طرز  شده بر پروانه، به نوع محفظه بارهای هیدرولیکی اعمال

 ها موثر اسر. بند و یاتاقان ر نیروها و تغییر شکل در شفر، آبشود و بر اندازه و جه می جریان عوض

 عمر یاتاقان -1 -2 -2 -2

هاا   ی مجاز پمپ را محدود نمایند تا به عمر متخصی برای یاتاقاان  ممکن اسر که سازندگان پمپ ناحیه

ی چرخش یاتاقان، روانکااری، ماواد ساازنده یاتاقاان و      تواند در محاسبه ی کاری می یابند. حدود ناحیه دسر

هاای گریاز از مرکاز( و     )طراحی و کاربرد پمپ ANSI/HI 1.3شود.  ماکزیمم بار مورد تحمل آن در نظر گرفته

ANSI/HI 2.3 های عمودی( اطالعات بیتتری را در ماورد عمار یاتاقاان هاا فاراهم      )طراحی و کاربرد پمپ  

 کند. یم
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 عمر خستگی شفت -2 -2 -2 -2

ی کااری   شوند. نقطه ها منتقل می بدنه از طریق شفر به یاتاقان و شده در پروانه بارهای هدرولیکی ایجاد

 شاده بار شافر ماوثر باشاد.       تواند بر انادازه و جهار نیروهاای شاعاعی تحمیال      ی پمپ می و طراحی بدنه

بارگاذاری هیادرولیکی و    ساازی ترکیبای از   دیفوزر برای بهینه نوع حلزونی وی پمپ مانند  بدنه های طراحی

ی مجااز عملکارد را باا توجاه باه       ی پمپ این اسر که باازه  شود. یکی از وظایف سازنده عملکرد استفاده می

 طراحی مورد نظر برای کیسینگ و شفر پیدا کند، تا از عملکرد پمپ اطمینان حاصل شود.

 تماس مکانیکی داخلی -3 -2 -2 -2

شاد. بارهاا    هاایی در اجازای مکاانیکی خواهاد     ییر شکلشده بر پروانه باعث تغ بارهای هیدرولیکی اعمال

کند. با افازایش بارگاذاری،    با تغییر در دبی جریان در پمپ تغییر می تواند ثابر یا متغیر باشد، اما معمو ً می

ها ممکن اسر به حدی بزرگ شوند که باعث تماس اجزای ثابر و گردنده در داخل پمپ بتاودن   تغییر شکل

در صورتی که اجزا سازگار باشند )یعنی ترکیبی از پروانه و رینگ کاه باه یکادیگر آسایب     البته این موضوع 

ی  ای طراحای و تجرباه   ها دائمی و پایدار نباشد، زیان آور نیسر. هر تولیدکنناده  آن -زنند( و تماس بین نمی

 کی جلوگیری شود.های ناشی از تماس مکانی کند، تا از آسیب ارزیابی می AORعملیاتی را برای تعیین حدود 

 بند شفت عمر آب -4 -2 -2 -2

که  شود یم یکیبند مکان در آب ای یهشفر موجب عدم توازن زاو ی از اندازه یشب یها شکل ییرو تغ یزهاخ

کاه   کنناد  یم یطیرا محدود به شرا AORسازندگان پمپ  یتترشد. ب بند شفر خواهد باعث کاهش عمر آب

 یکاه طراحا   یان ا یال کمتر اسر. باه دل  یا متر یلیم9.91برابر با  یکیمکان یبندها در آب یطراح یزدر آن خ

 یان از ا یتاتر ب یاز ( از خCompression-packed pumpsبا مونتاژ فترده) یها پمپ ی بندها و همه آب یتترب

خاص باه کاار    ی( در کاربردهایممو هم ماکز ینیمم)هم میوسته پ های یحدود دب کنند، یم یریمقدار جلوگ

 یها:راهنماا  پماپ  یبارا  یکیمکاان  بنادهای  آب) FSAو  HIبه انتتار متترک  یتتراطالعات ب ی. براروند یم

 کاربرد( مراجعه شود.
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 رانش یواژگون -5 -2 -2 -2

 یرا در جهر شاعاع  یمحور یاناز مرکز جر یزگر یها مومنتوم در چتم)مرکز( پروانه، که در پروانه تغییر

 یانمتناسب با مجذور نرخ جر یرون ین. اکند یجادمیمکش ا ی دهانه یرونرانش به سمر ب یروین یک راند، یم

 ی یتاینه باشند، ب  نتده یطراح نشرا یواژگون ینجذب و تحمل ا یرانش برا های یاتاقان. اگر یابد می یشافزا

 محدود گردد. یدمجاز با یدب

 دما یشافزا -3 -2 -2

 ینکمتار  ی اسابه مح یروش برا یکاز مرکز(  یزگر یها و کاربرد پمپ ی)طراح ANSI/HI 1.3 استاندارد

 یالدما و فتار بخار سا  ینب ی و رابطه یژهو یگرما ی،به چگال ینرخ حرارت ین. ادهد یتنهاد میپ ینرخ حرارت

 دارد. یبه نوع کاربرد بستگ یحرارت ی ینهنرخ کم ینا یجهشده وابسته اسر. در نت پمپ

 لرزش)ارتعاشات( -4 -2 -2

هاا   پماپ  یان . اکناد  یمتخ  م ینامیکروتود یها پمپ یلرزش مجاز را برا ی یتینهب HI یاستانداردها

و لارزش در اثار کاارکردن     دهناد  یم لرزش را نتان ینراندمان کمتر ی ینهبه ی نقطه یکدر نقاط نزد معمو ٌ

مجاز  ی بازه یجادد در هنگام ای. سطوح لرزش بایابد یم یشاز آن نقطه افزا تر یینپا یابا تر  هایی یپمپ در دب

 یهاا  پمپ یمجاز برا یرلرزش و مقاد یریگ )اندازه ANSI/HI 9.6.4شوند. به استاندارد  عملکرد در نظر گرفته

 ( مراجعه شود.ینامیکروتود

 صدا -5 -2 -2

مصارف   یانرژ یتتریب یرکه مقاد ییها قابل انتظار اسر. پمپ یصدا از هرنوع پمپ و سر یمتخص مقادیر

 یینو حادود پاا   یاان جر یدبا  یینباا  و پاا   یردر مقااد  .کنند یم یدهم تول یتتریب یمعمو  صدا کنند، یم

NPSHصادا   ییار تغ ینسنگ در داخل کانال باشد. ا یاحرکر شن، ماسه  یصدا یهشب تواند یپمپ م ی، صدا

صاوت را   یان ا هاای  یژگای و ییارات اما گوش انسان تغ یسر،ن ی سنجش صدا قابل تتخ یها توس  دستگاه
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مکش اسر، که  ی در دهانه یتاسیون  مربوط به کاوبه حرکر ماسه و سنگ معمو یهشب ی. صداکند یم  ح،

 بتود. AOR ی یهو محدود کردن ناح یکیمکان یبموجب آس تواند یم

 حد توان -6 -2 -2

مقدار مصرف توان هام   ی،دب یشهستند که با افزا هایی یمنحن یدارا یینبا سرعر مخصوص پا های پمپ

. شاود  یما  یتاتر ب یااز توان مورد ن ی،با سرعر مخصوص با  با کاهش دب یها در پمپ یکهدر حال رودن یبا  م

دهد.  قرار یررا تحر تاث زمجا ی به توان با تر، ممکن اسر که بازه یازن ی به واسطه شده یجادا یچتیتنش پ

 .یدبازه را محدود نما ینممکن اسر ا یزقدرت موتور راننده ن های ییتوانا

 یعسرعت ما -7 -2 -2

. دهاد  یما  یلهد کل را تتک ی بخش عمده یجنبت یهد مربوط به سرعر و انرژ ها، یاز طراح یدر بعض

 یتاسایون کاو ی یاده پد یجاه کمتر از فتار بخاار افار کارده و در نت    یریبه مقاد یکیموارد، هد استات یندر ا

 .ایدنم یمحدود م یتاسیونکاو های یباز آس یریرا به منظور جلوگ یانجر دبی ی یتینه. سازنده بدهد یم رخ

 (NPSHحد هد مکش مثبت) -8 -2 -2

 یورود ی دهاناه  یکتا  باا لولاه   یهاا  پماپ  یرا بارا  NPSH3و  NPSHA ینمعمول با  ی رابطه 0-9 شاکل  

موجب محدود  تواند یکرده و م ییرهم تغ NPSHحد  یابد، یم یشافزا یانجر ی. همانطور که دبدهد یم نتان

اسر که در آن  ینمع یدب یکدر  NPSH یازمقدار مورد ن NPSH3پمپ بتود.  مجاز عملکرد ی یهشدن ناح

که توسا    NPSHR باشد.  درصد افر داشته6 ی اول به اندازه ی هد در طبقه یتاسیون،کاو -دادن از رخ یشپ

 بزرگتر باشد. شده  یشآزما NPSH3بوده و مقدار آن از  یشامل حد تواند یم شود، یم سازندگان پمپ ارائه
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 6از  2 صفحه: اول ویرایش:
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 و هد بر حسب دبی NPSH: نمایش تغییرات 1-2 شکل 

 

 NPSHمقادار   BEPدور از  یهساتند، در ناواح   یاز دبا  یداریسطح پا یکه دارا یرآبیز یکاربردها برای

 به نمایش در آمده اسر.  9-9 شکل این مهم در  یابد یشممکن اسر افزا NPSH3اما  ماند یثابر م
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 و هد بر حسب دبی NPSH: نمایش تغییرات 2-2 شکل 

 

 تواناد  یما  Aفقا  در   یکاه باشادن درحال  یساتار پا تواناد  یم NPSH، مرز  B یکار ی در شرا 9-9 شکل  در

 ناکارآمد اسر. Cمناسب باشد و در 

 یبارا  امیکینروتود یها پمپ ی)راهنما ANSI/HI 9.6.1مورد، به استاندارد  یندر ا یتتراطالعات ب برای

 مرز هد مببر مکش( مراجعه شود.

 دارد. یبه نوع کاربرد بستگ یرمحدود این

 یانجر یدب-هد یمنحن -9 -2 -2

کاه معماو  باا     دهاد  یما  را نتاان  یا از مرکاز متخصاه   یزگر یها از پمپ یبعض یانجر یدب-هد منحنی

آن  یال باه دل  یدبا -هد یمنحن یمراجعه شود(. افتادگ 6-9 شکل )به  شود یم شناخته(« droop)یافتادگ»نام

 یان اسر. ا یتترب یدب یممپمپ( نسبر به هد در حالر ماکز یصفر)خاموش یاسر که هد پمپ در حالر دب

 ی(، که براUS-6199کمتر از Ns)68 کمتر از  nsبا سرعر مخصوص کم و متوس ،  یها پمپ یندر ب یدهپد
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از  یار به غ کند، ینم وارد یبیبه کارکرد پمپ آس یافتادگ ین. ادهد یم اند رخ شده یراندمان طراح سازی ینهبه

 :یرچند عامل از موارد ز یا یکیوجود 

 باشند. داشته یو نمودار هد پمپ در چند نقطه با هم تالق یستمنمودار هد س 

 یاز هد حالر خاموش یستمکه هد س یستمیدر س یگر،چند پمپ د یا یکبا  یپمپ به صورت مواز 

 باشد، کار بکند. یتترپمپ ب

 که به کنترل فتار  هایی یستمباشدن مبال س یازبا هدف کنترل، مورد ن ی،صعود ی یوستهپ یمنحن

 دارند. یازن

 

 هد افت شامل انیجر یدب-هد : نمایش3-2 شکل 

باعاث شاود کاه پماپ باه       تواند یموارد م ینعملکرد در ا یدر منحن یافتادگ یدارا یها از پمپ استفاده

دو حالر مطلوب  یناز ا کدام یچکه ه یفتد،به دام ب یاتیعمل ی دو نقطه ینب یاشود و  یدهکت یسمر خاموش

شاود. در   اجرا یستمبر س سبیمنا یها نترلک یامجاز محدودتر گردد و  ی یهناح یا یدبا ی شرا ین. در ایسرن

عمال   یهاد صاعود   یبا منحن یها پمپ یبه خوب توانند یم یهد نزول یبا منحن یها پمپ ی ،شرا ینا یابغ

 کنند.
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-هاد  یقعر در منحن یا(« dip)یفرورفتگ» یکممکن اسر که  یمحور یانمختل  و جر یانجر های پمپ

و در سمر راسر آن  یافر خواهد یشهد پمپ افزا یقعر، با کاهش دب ینباشند. در سمر چپ ا داشته یدب

 دهد. یم را نتان یشامل فرورفتگ های یمنحن4-9 شکل . رود یبا تر م یدب یشهد با افزا

 

 DIPبا درنظر گرفتن  انیجر یدب-هد : نمایش4-2 شکل 

. به شود یم یزاز ارتعاشات پره یناش های یبصدا و آس و سر یلتقعر به دل ی یهدر ناح یوستهاز کار کردن پ

 یاز ( از کار کردن در سمر چاپ تقعار ن  US-6999) 099با سرعر مخصوص با تر از  یها پمپ یعالوه، برا

کاه   یطیرا در شرا پمپ یدنبا ید،پمپ را قطع نما یدر چند جا منحن یستمس ی. اگر منحنشود یم یریجلوگ

برخاورد باا    یناولا  ی پمپ قادر نخواهدبود که از نقطاه  ی شرا ینبسته اسر به کار انداخر. در ا یهتخل یرش

 ی یاه تقعر اسار، کاارکردن در ناح   یها دارا آن یدب-هد یکه منحن ییها پمپ در فراتر رود. یستمس یمنحن

 بود. سمر راسر تقعر مضر نخواهد
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 )دهانه مکش(یورود های یگرداب -11 -2 -2

 یورود یانها جر ( مربوط اسر که در آنBEP)کمتر از  یجزئ های یبا دب یطیبه شرا یورود های گردابی

بزرگ بر  یروهاین یجادباعث ا تواند یم ها یگرداب ین. اآورد یها را به وجود م ها جدا شده و گرداب پروانه از پره

 شود. یبپروانه، لرزش و آس

    
    

         
 

از واحاد   یکمتر یستمس ی. براشود یپروانه وارد مراندمان به  ی ینهاسر که در حالر به یمقدار دب Q :توجه

 کل اسر. یمقدار برابر نصف دب ینبا دو دهانه مکش، ا یها پمپ یاستفاده گردد. برا یهمتر معکب بر ثان

باا سارعر    هاای  یدارد. طراحا  یا با سرعر مخصاوص مکاش رابطاه    یداده که گرداب ورود نتان تجربه

 یهاا  . سرعر مخصوص مکشآورد یوجودم به یدتر،شد یاا زودتر، ر یورود یها مخصوص مکش با تر، گرداب

 ردر نظا  یین( باه عناوان سارعر مخصاوص پاا     یکاییدر دستگاه امر 0199)یکدر دستگاه متر 041کمتر از 

 .آیند یبا  به حساب م یر( مقادUS-01999)929 از  یتترب یر. مقادشوند یم گرفته

هاا   بگاردا  یجادا بینی یشپ یکه ممکن اسر برا دهند یم معمول را نتان یر، مقاد6-9 شکل و  1-9 شکل 

و  یلرباو  ی یاه تغذ یکاه بارا   ییهاا  (، مانند پمپBarrel pumps)یا بتکه یها . پمپیردبگ مورد استفاده قرار

شافر و چتام    ینکاه ارتبااط با    -قطر معمو  بزرگ شفر یلمورد استفاده هستند، به دل یکت خطوط لوله

مربوط  یها از دانسته تواند یپمپ م ی هستند. سازنده یشکل مستبن یناز ا -کند یپمپ را منحرف م ی پروانه

قابال   یناان اطم یار موارد موثر بار عملکارد و قابل   یرکه مخت  نوع پمپ اند، در کنار سا ها، یگرداب یجادبه ا

از  یاز پره یکه بارا  ای ینهکم یمجاز عملکرد استفاده کند. مقدار دب ی متخ  نمودن بازه یبرا یری،گ اندازه

متاخ  پرواناه باه طاور قابال       یطراحا  یاک  یممکن اسر که بارا  د،شو یم  ها در نظر گرفته گرداب یجادا

 یطراح ی،ورود یانجر ی یه: شکل اولیردچند عامل نتئر بگ یا یکاز  یدمطلب شا ینبا  باشد. ا یا مالحظه

 ها. پره ینب همپوشانیپروانه و  یها پروانه، تعداد پره یها پره ی یهپروانه، زاو چتممکش، قطر  ی محفظه
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 (امریکایی دستگاه در)یورود یها گرداب از یریجلوگ یبرا یدب مقدار نیکمتر : نمایش5-2 شکل 

 

 

 (امریکایی دستگاه در)یورود یها گرداب از یریجلوگ یبرا یدب مقدار نیکمتر : نمایش6-2 شکل 
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 پمپ یزسا -11 -2 -2

تار هساتند.    مقااوم  شده یلبزرگتر نسبر به بار تحم یها کوچتر ذاتا از پمپ یها توجه گردد که پمپ باید

و  نماید، یتوجه م یکیمجاز کارکرد پمپ، به مقاومر مکان ی محدوده یینپمپ در زمان تع ی یدکنندهتول یک

 گردد.  یمکوچکتر تنظ یها پمپ یتر برا گسترده یکار ی یهناح یکممکن اسر 
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 ANSI HI 9.6.3-2012 Rotodynamic (Centrifugal and Vertical) Pumps - Guideline 

for Allowable Operating Region 


