
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 هاها و توربینپمپ

 

 حمید خوشدست
 

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن

 مجتمع آموزش عالی زرند

 

 5931تابستان ، اولویرایش 
 
 

 
 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

  

 هاها و توربینپمپعنوان درس: 

 واحد 2نوع درس و تعداد واحد: اجباری، 

 مطابق با برنامه آموزشیزمان برگزاری کالسها: 

 مدرس: دکتر حمید خوشدست

 khoshdast@uk.ac.ir؛ khoshdast_hamid@yahoo.comرایانامه: 

 khoshdast.zarandhec.irتارنما: 

 drkhoshdast@ کانال شخصی تلگرام:

 HamidKhoshdast@توسط تلگرام:  ارتباط مستقیم

 نحوه ارزیابی درس:

؛ (نمره 2(؛ پروژه درسی )نمره 0(؛ امتحانات کوتاه )نمره 11حداقل ) ترمپایان ( و% محتوای درس05) ترمامتحان میان

 .(نمره 0حداکثر ) فعالیت کالسی

 

 رس:د هایسرفصل

 صفحه عنوان

 1 های صنایع معدنیآشنایی با پمپ

 2 هاانواع و کاربردهای پمپ

 61 های گریز  از  مرکزپمپ

 53 ای و توربینیهای پروانهپمپ

 32 های دوار جابجایی مثبتپمپ

 22 های رفت و برگشتیپمپ

 09 گیرهای اندازهپمپ

 692 های خاصپمپ

 121 ع معدنیهای صنایآشنایی با توربین

 659 هاونتیالتورها و فن

 

 منابع:

 .6539، تهران، نشر ذهن آویزچاپ اول، ها، ، پمپمؤسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن

 .6530مدنی، حسن، تهویه در معادن، چاپ هفتم، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

 های درس.شرکتهای مرتبط با سرفصلکاتالوگ تارنماهای علمی و 

Hartman, H.L., Mutmansky, J.M., Ramani, R.V., Wang, Y.J., Mine Ventilation and Air Conditioning, 3
rd

 edition, 

John Wiley & Sons, Inc., USA, 1997. 

Innes, C.H., The Centrifugal Pump, Turbines, and Water Motors, Leopold Classic Library, USA, 2016. 

Karassik, I., Messina, J., Cooper, P., Heald, C., Pump Handbook, 4
th

 edition, McGraw-Hill Education, USA, 

2007. 

Kingery, D.S., Ventilation Principles and Practices, Bureau of Mines, USA, 1960. 

Nelik, L., Centrifugal & Rotary Pumps: Fundamentals with Applications, 1
st

 edition, CRC Press, USA, 1999. 

Volk, M., Pump Characteristics and Applications, 3
rd

 edition, CRC Press, USA, 2013. 
 

htttp://khoshdast.zarandhec.ir/


 هاها و توربینپمپ

 موزش عالی زرندگروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آ

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

  

 اطالعات تماس:
 

khoshdast.zarand.ac.ir 
 افزارها و آخرین اخبار()جهت دریافت جزوات، نرم

 
  

khoshdast@zarand.ac.ir 

 )رایانامه دانشگاهی جهت ارتباط اداری(

khoshdast_hamid@yahoo.com 

 )رایانامه شخصی جهت ارتباط مستقیم(
 

  

@DrKhoshdast 

 (telegram.me/drkhoshdast)کانال شخصی: 

@HamidKhoshdast 

 (telegram.me/hamidkhoshdast)ارتباط مستقیم: 
 

  

13022313-310 

 (21الی  9شنبه، از ساعت )شنبه و سه

 
  

 ورود سریع به تارنما

 
  

 ورود سریع به کانال تلگرام

 
 

http://khoshdast.zarand.ac.ir/
http://khoshdast.zarand.ac.ir/
mailto:khoshdast@zarand.ac.ir
mailto:khoshdast@zarand.ac.ir
mailto:khoshdast_hamid@yahoo.com
mailto:khoshdast_hamid@yahoo.com
https://telegram.me/drkhoshdast
https://telegram.me/hamidkhoshdast


 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

  

استفاده، تدریس و نشر این جزوه درسی به صورت 

منتشر شده در تارنمای  الکترونیکی و یا چاپی به شکل

 المانع است.اینجانب ب
 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستکتر دمدرس: 
 

 

  

 فهرست مطالب

 

 های صنایع معدنیآشنایی با پمپبخش اول: 

  

  هافصل اول: انواع و کاربردهای پمپ

 مقدمه -1-1

 هابندی پمپتقسیم -1-2

 های پمپاژانواع سیستم -1-3

 های پمپاژ آبسیستم -1-3-1

 های پمپاژ مواد شیمیاییسیستم -1-3-2

 های انتقال پسابسیستم -1-3-3

 های پمپاژ مواد با گرانروی باالسیستم -1-3-4

 های پمپاژ مواد جامدسیستم -1-3-5

2 

2 

4 

4 

7 

9 

12 

14 

  

  های گریز  از  مرکزپمپفصل دوم: 

 مقدمه -2-1

 های گریز از مرکزکاربردهای پمپ -2-2

 های گریز از مرکزطرز کار پمپ -2-3

 اجزا و قطعات پمپ -2-4

 بدنه پمپ -2-4-1

 پمپپروانه  -2-4-2

 های سایشحلقه -2-4-3

 محورها -2-4-4

11 

11 

17 

17 

21 

22 

32 

33 

  

  ای و توربینیهای پروانهپمپفصل سوم: 

 مقدمه -3-1

 ایهای پروانهآشنایی با پمپ -3-2

 های جریان محوریپمپ -3-2-1

 مواد مورد استفاده در ساختمان پمپ -3-2-2

 های جریان مختلطپمپ -3-2-3

 ایهای پروانهردهای خاص پمپکارب -3-2-4

 های توربینیآشنایی با پمپ -3-3

35 

35 

31 

32 

41 

43 

44 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستکتر دمدرس: 
 

 

  

 های توربینی عمودیپمپ -3-3-1

 های توربینی افقیپمپ -3-3-2

44 

47 

  

  های دوار جابجایی مثبتپمپفصل چهارم: 

 مقدمه -4-1

 های دوارآشنایی با پمپ -4-2

 ایهای دندهپمپ -4-3

 ای با دنده خارجیهای دندهپمپ -4-3-1

 ای با دنده خارجیهای دندهساختمان پمپ -4-3-2

 ای با دنده داخلیهای دندهپمپ -4-3-3

 های دنده حلزونیپمپ -4-3-4

 ایهای پرهپمپ -4-4

 ایساختمان پمپ پره -4-4-1

 پذیرای انعطافهای پروانهپمپ -4-4-2

 های دوارنصب پمپ -4-5

52 

52 

53 

53 

51 

52 

11 

14 

15 

17 

77 

  

  های رفت و برگشتیپمپفصل پنجم: 

 مقدمه -5-1

 های پیستونیکاربردهای پمپ -5-2

 های پیستونیتعاریف مربوط به پمپ -5-3

 های بخاری )گردنده با نیروی بخار(پمپ -5-4

 قسمت پمپاژ -5-4-1

 بخش انتقال نیرو -5-4-2

 های پیستونی با محرک دوارپمپ -5-5

 های پیستونی افقیپمپ -5-5-1

 های پیستونی عمودیپمپ -5-5-2

 های هواییپمپ -5-1

 بخش سیال -5-1-1

 بخش هوا -5-1-2

72 

72 

73 

79 

79 

21 

22 

22 

24 

25 

21 

22 

  

  گیرهای اندازهپمپ: ششمفصل 

 مقدمه -1-1

 گیرهای اندازهشرایط کاری پمپ -1-2

97 

97 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستکتر دمدرس: 
 

 

  

 گیرهای اندازهبندی پمپطبقه -1-3

 های پیستونیپمپ -1-3-1

 های دیافراگمیپمپ -1-3-2

 گیر دوارهای اندازهپمپ -1-3-3

 گیر با سیلندر هواهای اندازهپمپ -1-3-4

91 

91 

91 

172 

174 

  

  های خاصپمپ: هفتمفصل 

 مقدمه -7-1

 کار با مواد خاص -7-2

 های مواد شیمیاییپمپ -7-3

 های مارپیچپمپ -7-4

 ایای مارپیچ لولههپمپ -7-4-1

 های حلزونی مارپیچپمپ -7-4-2

 بندیهای مواد شیمیایی بدون آبپمپ -7-5

 های دوغاب یا پالپپمپ -7-1

 های انتقال مواد خمیری و پسابهاپمپ -7-7

 های دیافراگمیپمپ -7-2

 های پیستونی دوغابپمپ -7-9

177 

177 

172 

117 

117 

113 

117 

127 

123 

124 

122 

  

 های صنایع معدنیآشنایی با توربینوم: بخش د

  

  هاونتیالتورها و فن: هشتمفصل 

 مقدمه -2-1

 انواع بادبزن -2-2

 بادبزن جریان شعاعی یا گریز از مرکز -2-2-1

 بادبزن جریان محوری -2-2-2

 هاروشهای نصب بادبزن -2-3

 نصب بادبزن در بیرون معدن -2-3-1

 دننصب بادبزن در داخل مع -2-3-2

 شرح بعضی از انواع بادبزن -2-4

 های شعاعیبادبزن -2-4-1

 های محوریبادبزن -2-4-2

 های جدیدبادبزن -2-4-3

137 

137 

137 

134 

137 

137 

132 

139 

147 

153 

151 
 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 1 

 

 

 اول بخش

 های صنایع معدنیآشنایی با پمپ
 



 هاها و توربینپمپ

 تمع آموزش عالی زرندگروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مج

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 2 

 

 

 فصل اول

 هاکاربردهای پمپانواع و 
 

 

 مقدمه -1-1

کشی انتقال سیاالت تقریباً در تمامی فرایندها و عملیات تولیدی، مبحث مهمی به هایی لولهسیستم

های انتقال مواد است. اگر پمپ کار نکند و یا به آید. پمپ به منزله قلب سیستمشمار می

دهد و در این صورت، از گروه را از دست میدرستی کار نکند، کل سیستم کارایی خود 

 شود مشکل را برطرف کنند.نگهداری و تعمیرات خواسته می

ها باید با انواع مختلف سیاالت با مقادیر مختلف گرانروی کار کرده و آنها را با شدت پمپ

د، شونها در انواع مختلفی ساخته میجریانهای متفاوت انتقال دهند. برای این منظور، پمپ

های گریز از از انواع با جابجایی مثبت )پیستونی، رفت و برگشتی و دوار( گرفته تا پمپ

ها مختلف انتقال ها را با تمرکز بر روی سیستممرکز پرسرعت. در این فصل، مبحث پمپ

 نماییم.آب، مواد شیمیایی و مواد زائد آغاز می

و نگهداری و تعمیرات آنها شرح داده ها و سپس طرز کار در ادامه درس، انواع گوناگون پمپ

ها ها که به لحاظ عملکرد خوب پمپبندی و روغنکاری پمپشود. همچنین، درباره آبمی

 حائز اهمیت بسیارند، بحث خواهد شد. درک کاربردهای مختلف پمپ به شما کمک 

 تر و بهتر انجام دهید.یابی و سرویس آنها را آسانکند تا عیبمی

 

 هابندی پمپتقسیم -1-2

شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و  به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می

کند، انتقال دهد. در نتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این  که از آن عبور می سیالی به
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ها تغییرات انرژی سیال همواره به صورت  یابد. در پمپ دستگاه )پمپ( افزایش می

ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا گردد. از پمپ سیال مشاهده می فشار تغییر

تر، نمایند. به عبارت کلیاستفاده می هیدرولیک و یا کشیلوله جابجایی آن در یک سیستم

ای دیگر جابجا  پمپ دستگاهی است که سیاالت غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطه

 .نماید می

ها را بر پایه ویژگیهای  های گوناگون، پمپ بندیانواع مختلفی هستند. دسته ها دارایمپپ

پایه نحوه انتقال  ها، بربندیترین این طبقه کنند. در یکی از رایجبندی میگوناگون طبقه

 :شوندها به دودسته تقسیم می انرژی از پمپ به سیال، پمپ

 های دینامیکی پمپ (Dynamic pumps:) ا انتقال انرژی به سیال به طور ه در این پمپ

 : های دینامیکی عبارتند از می است. انواع پمپائد

o گریز از مرکز (Centrifugal pumps) 

o جریان محوری (Axial-flow pumps)  

 اند.نشان داده شده 1-1های دینامیکی در شکل انواع پمپ

 

 
 

 های دینامیکیبندی انواع پمپتقسیم -1-1شکل 
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 یی مثبتهای جابجا پمپ (Positive displacement pumps:) ها انتقال انرژی  در این پمپ

های جابجایی مثبت  پذیرد. انواع پمپبه سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می

 :عبارتند از

o دوار ( یا گردشیRotary pumps)  

o رفت و برگشتی (Reciprocating pumps)  

 اند.ان داده شدهنش 2-1های دینامیکی در شکل انواع پمپ

 

 
 

 های جابجایی مثبتبندی انواع پمپتقسیم -2-1شکل 

 

 های پمپاژانواع سیستم -1-3

 پمپاژ آب یهاسیستم -1-3-1

 جامدات( در واحدهای صنعتی مشکالت بسیاری به وجود پمپاژ مواد )اعم از سیاالت و نیمه

نتقال مواد نیز باید مورد بررسی کشی اآورند. بنابراین نه تنها پمپ، بلکه سیستم لولهمی

 قرار گیرد.

انتخاب نادرست کشی یا شوند، اما در اثر لولهناشی می مسایل نگهداری و تعمیرات معموالً از پمپ

ای کشی موجود پروژهآیند. توسعه یک سیستم لولهشیرها و متعلقات آن نیز به وجود می

 گردد.میاست که اغلب به واحد نگهداری و تعمیرات ارجاع 
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جامد که در زیر شرح داده شده، ممکن است مشابه های سیاالت و مواد نیمهبرخی از سیستم

ها متفاوت باشند، اصول و حتی اگر خود سیستمهای موجود در کارخانه شما باشد. سیستم

های روشهای مربوطه تقریباً یکسان خواهد بود. هدف این فصل، معرفی برخی از سیستم

 باشند.کشی مورد استفاده در واحدهای صنعتی میهپمپاژ و لول

ها هستند. گر چه آب های انتقال سیاالت در کارخانهترین سیستمهای آبرسانی متداولسیستم

ها و شود، برخی از واحدها از چاههای آب شهری تأمین میها توسط سیستمبیشتر کارخانه

های شهری، به تغییرات خاص در سیستم جویند. برخی دیگریا منابع متعلق به خود سود می

 از جمله فشار باالتر، تصفیه شیمیایی و گردش آب در داخل کارخانه، نیاز دارند.

در سیستم مستقیم، مطابق شکل اند. های آبرسانی به جای گردشی از نوع مستقیمبیشتر سیستم

اه و یا منابع دیگر ، آب توسط یک پمپ )معموالً گریز از مرکز( از یک مخزن، دریاچه، چ1-3

این آب معموالً برای آنکه جهت آشامیدن و یا مقاصد دیگر قابل استفاده شود. کشیده می

نشینی و یا گیری، پاالیش، تهتواند شامل سختیباشد، باید تصفیه و خالص شود. تصفیه می

 سازی به یک مخزن نگهدارندهتوان از مخازن آمادهفرآوری شیمیایی باشد. آب را می

کشی به نقاط لوله منتقل نمود. آب پس از خروج از مخزن نگهدارنده از طریق سیستم

 شود.مصرف منتقل می

 

 
 یک سیستم رایج آبرسانی -3-1شکل 

 

دهند. هایی که به آبی با خصوصیات معین نیاز دارند، در سیستم فوق تغییراتی میالبته کارخانه

با تجهیزات خاصی تصفیه و سپس بدون عبور  4-1ل توان مطابق شکبرای مثال، آب را می

یک مثال در این مورد، سیستم آب ورودی دیگ بخار است. از مخزن نگهدارنده انتقال داد. 

در اینجا مواد شیمیایی الزم پیش از پمپ شدن آب به داخل دیگ، با مقادیر معین به داخل 
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قبالً مخلوط و در یک مخزن کوچک توان شوند. غالباً، مواد شیمیایی را میآب افزوده می

 نگهداری کرد و سپس همراه با آب به سیستم تزریق نمود.

 

 
 ای از یک سیستم تصفیه آبنمونه -4-1شکل 

 

شوند که به سیستم ها استفاده میهای تزریق مواد شیمیایی در کارخانهاز سیستمانواع مختلفی 

های تغذیه مورد استفاده در داشت که پمپ تغذیه آب دیگ بخار شباهت دارند. باید توجه

گیر یا غیر توانند از نوع اندازههای تزریق مواد، بسته به کاربرد مورد نظر میاین سیستم

گیر نباشد، معموالً به طریق دیگری جریان سیال یا مواد آن باشد. اگر پمپ از نوع اندازه

 شود.شیمیایی در آن تنظیم می

توان دریافت که حتی در کاربردهای ساده نیز اند، اما میه نسبتاً سادهاگر چه دو مثال ذکر شد

های مورد استفاده کند. یکی از آنها متفاوت بودن نوع پمپمشکالت مختلفی بروز می

باشد. عالوه بر این، برای فایق آمدن بر مشکل تغییر ارتفاع گیر( می)گریز از مرکز و اندازه

هایی با فشارهای مختلف نیاز ها، به پمپتصل به سایر پمپهای مآب و فشار آن در لوله

ها باید از جنس مناسب ساخته شده باشند تا بتوانند آب و ها و لولههمچنین، پمپ است.

 مایعات شیمیایی را بدون آسیب دیدن یا خورده شدن انتقال دهند.

توان مطابق شکل ه میسیستم رایج دیگر در اکثر واحدهای صنعتی، سیستم توزیع آب گرم است ک

نوع مورد استفاده به شرایط کارخانه از نوع مدار بسته )گردشی( یا مدار باز باشد.  1-5

 نیاز باشد، نوع مدار باز بستگی دارد. اگر در یک ناحیه معینی به مقدار زیادی آب گرم 
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م زنه الدر سرتاسر کارخاتواند بهترین انتخاب باشد؛ اما اگر مقدار زیادی آب گرم در می

باشد. بدین طریق آب گرم تر تواند اقتصادیباشد، سیستم مدار بسته یا گردشی می

تواند با مقدار کمی آب سرد ورودی دوباره گرم شود. این کار از گرم مصرف نشده می

تر بوده و به عالوه، بدین ترتیب گرمایی که هنگام سرد شدن کردن تنها آب سرد آسان

 گردد.جویی میشود، صرفهها تلف میآب در لوله

 

 
 های مدار باز و مدار بستهسیستم -5-1شکل 

 

 های پمپاژ مواد شیمیاییسیستم -1-3-2

های پمپاژ مواد شیمیایی طراحی خاصی دارند. بیشتر شرایط الزم برای طراحی و ساخت سیستم

برای مثال، ابند. شود که باید توسط پمپ انتقال یویژه آنها مستقیماً به موادی مربوط می

مواد شیمیایی در یک کارخانه ممکن است به مواد مقاوم در برابر خوردگی نیاز نداشته 

باشند. اما در سایر مواد ممکن است مواد مقاوم در برابر خوردگی به کار رفته در یک 

پمپ برای انتقال یک ماده شیمیایی خاصی برای مواد شیمیایی دیگر مناسب نباشد. در این 

کشی نیز به این شرایط رد، الزم است از دو سیستم جداگانه استفاده شود. سیستم لولهموا

 مختلف بستگی دارد.
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از شرایط الزم دیگر پمپ، مقاومت مواد شیمیایی است که باید پمپ شود. اگر این مواد به صورت 

ثبت دوغاب باشد، ممکن است به جای پمپ گریز از مرکز الزم باشد از پمپ با جابجایی م

استفاده شود. گرانروی )مقاومت در برابر جریان( ماده شیمیایی، نوع پمپ انتخابی را 

هایی با جابجایی مواد شیمیایی که باید تحت فشار زیاد انتقال یابند، به پمپکند. تعیین می

 مثبت نیاز دارند.

بندی باید آب های مربوطه نیز از لحاظها و لولههای انتقال مواد شیمیایی شامل پمپسیستم

هایی که پوسته آنها در بندی پمپشرایط خاصی داشته باشند. مثالً در ساخت سیستم آب

توان از مواد یکسان ای ندارند نمیهایی که چنین پوستهبرابر خوردگی مقاوم است و پمپ

ها باید مورد توجه خاصی قرار گیرد تا مطمئن بندی پمپاستفاده کرد. در نتیجه، آب

ا ه تنها در برابر خوردگی مقاوم بوده، بلکه با مواد ضدخوردگی مورد استفاده در شویم ت

 خود پمپ نیز سازگار خواهند بود.

شود. های مختلف و خطوط لوله گوناگون میمانند توزیع آب شامل سیستمانتقال مواد شیمیایی 

شوند. به عیین میها با توجه به آرایش کارخانه و سیستم مورد استفاده تبیشتر این سیستم

 کالً در خود کارخانه 6-1تواند مطابق شکل عنوان مثال، یک سیستم انتقال مواد شیمیایی می

قرار گرفته و تنها به یک سطح کوچک محدود شود. در این صورت، مواد شیمیایی خشک 

شوند، به طوری که مجرای تغذیه آنها در یک نقطه مرتفع در طبقه دوم کارخانه انبار می

یابد. در طبقه اول، ابتدا مواد شیمیایی سازی مواد در طبقه اول امتدادمیا ناحیه مخلوطت

خشک مختلف در یک مخزن با هم مخلوط شده و سپس با آب یا مایعات دیگر ترکیب 

آنگاه مواد شیمیایی مایع به یک ماشین دهند. شده، مواد مورد نظر را به دست می

 به صورت بطری، قوطی، بشکه و یا ظروف دیگر شوند که در آن پرکننده پمپ می

 شود.های بطری پرکنی انجام میگردند. مشابه این عملیات در اکثر کارخانهبندی میبسته

در یک شکل دیگر از عملیات ممکن است ماده شیمیایی به همین صورت شرح داده شده تولید 

سازی یک مخزن ذخیرهشود. لیکن، به جای پر کردن ظروف، مواد ممکن است به داخل 

بزرگ در داخل یا خارج ساختمان پمپ شوند. سپس مایع مزبور از مخازن بزرگ به داخل 

شود، و های دیگر پمپ میهای مخصوص قطار به منظور حمل به کارخانهکامیون یا واگن

توان مایع شیمیایی را از ساختمانی به ساختمان دیگر در محوطه کارخانه پمپ یا اینکه می

د تا در آنجا به محصول دیگری تبدیل شود. یک مثال بارز در این مورد، پاالیشگاه نفت کر
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کارخانه شیمیایی است که اغلب عملیات آن در خارج از آن است. در واقع پاالیشگاه یک 

 شود.انجام می

 

 
 ای از یک سیستم پمپاژ مواد شیمیایینمونه -6-1شکل 

 

شوند که به تثبیت دما در یک محدوده معین نیاز غالباً، مواد شیمیایی تحت شرایطی عمل می

بندی شود تا دمای مواد ضمن کشی کامالً عایقدارند. در این گونه موارد، باید سیستم لوله

حفظ دمای آب گرم یا  ای به نقطه دیگر ثابت بماند. البته این امر مشابهانتقال آن از نقطه

 باشد.تمع صنعتی میجدر یک م بخار

 

 های انتقال پسابسیستم -1-3-3

های انتقال مواد شیمیایی کاربردهای گوناگونی دارند که های انتقال پساب نیز مانند سیستمسیستم

بام، فاضالب، مواد زائد شیمیایی و پساب رادیواکتیو های پشتتوان به ناوداناز جمله می

 های گریز از مرکز استفاده ها برای انتقال پساب از پمپخانهاشاره کرد. معموالً در کار

شود. ارتفاع کم انتقال و توانایی پمپ در انتقال ذرات کوچک جامد، پمپ گریز از مرکز می

رسد. را برای این کاربردها مناسب ساخته است. معموالً پساب با لوله مستقیماً به پمپ می

 کامالً در مایع مربوطه  7-1( شکل Sump Pumpغالباً پمپ باید مانند پمپ چاهک )

 ور شود.غوطه
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 ای از یک پمپ چاهکنمونه -7-1شکل 

 

اگر پمپ باید مواد زائد شیمیایی را انتقال دهد، الزم است پروانه پمپ، پوسته، محور و 

ساختارهای نگهدارنده آن در برابر خوردگی مقاوم باشند. اما اگر پمپ فقط آب زائد یا 

تواند از جنس چدن، برند، یا برنج ساخته شود دهد، میپساب سبک دیگری را انتقال می هر

در صورت استفاده از پمپ چاهک، باید ای دارد. و معموالً هم طول عمر مفید قابل مالحظه

های پمپ جلوگیری با استفاده از وسایلی از قبیل صافی از برخورد ذرات سنگین به پره

 نمود.

شود، ممکن است آنها را به ا برای انتقال مواد زائد شیمیایی یا رادیواکتیو استفاده میهاگر از پمپ

ای را کارخانه 8-1آوری و تحلیه مختلف متصل نمود. به عنوان مثال، شکل های جمعسیستم

دهد که مواد زائد شیمیایی را از طریق یک سیستم جداگانه دفع کرده و فاضالب نشان می

پمپ در خارج از چاهک یا مخزن کند. تمی دیگر به یک چاهک منتقل میرا از طریق سیس

آوری نصب شده و تنها قطعات داخلی آن با مواد زائد در تماس قرار دارند. تنها جمع

قطعات داخلی پمپ باید در برابر مواد شیمیایی مقاوم باشد. مواد زائد با پمپ به یک 

یابند و از آنجا با کامیون، قطار و یا یسازی موقت انتقال ممخزن مرتفع جهت ذخیره

شوند که برای منابع آب و تسهیالت مربوطه خطر ای منتقل میوسیله دیگر به نقطه

 آلودگی به همراه نداشته باشد.

سازی که در آنها پساب زیادی در یک مدت کوتاه تولید از این گونه مثالها در صنایع کاغذ و قوطی

های فاضالب توان به سیستما به لحاظ آالیندگی باالی آن نمیشود فراوان است. پساب رمی

ها تخلیه کرد. در این موارد اغلب شرکتها دارای واحدهای ها و یا دریاچهشهری، رودخانه
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باشند. بدین ترتیب، پساب قبل از پاالیشی خاصی هستند که در مالکیت خود شرکتها می

شود. غالباً آب، تصفیه و تخلیص میهای تخلیه به سیستم فاضالب شهری یا حوضچه

 های نگهدارنده خاصی برای تصفیه گسترده پساب قبل از تخلیه به کار گرفته حوضچه

 شوند.می

 

 
 های پساب جداگانهای از سیستمنمونه -8-1شکل 

 

ت اتاقک ها متداول اسنمونه دیگری از عملیات روی مواد زائد شیمیایی که در بسیاری از کارخانه

 ( است. در این سیستم، هوا پس از عبور از قسمت پاشش9-1( )شکل Spray boothپاشش )

 پس از عبور هوا و رنگ از چند پرده آب، شود. رنگ، از پرده اتاقک عبور داده می

 ها در آن شوند. سپس، آب به مخزن برگشته و رنگدانهها توسط آب جذب میرنگدانه

شود( مخزن توسط یک پمپ )که خارج از اتاقک پاشش نصب می شوند. آب ازنشین میته

گردد. این یک سیستم جریان بسته است که در یک به لوله اصلی سیستم پاشش منتقل می

 کند.سطح بسیار کوچک عمل می

که اتاقکهای پاشش به مقدار زیادی آب نیاز دارند، تغذیه دائم آب تازه یا مصرف نشده از آنجا 

آب مصرفی  (Recirculationود. با استفاده از سیستم چرخش دوباره )عملی نخواهد ب

ها از ته بسیار کمتر خواهد بود. در فواصل زمانی منظم، آب سیستم عوض شده و رنگدانه

 شوند.آوری میمخزن جمع

 شوند. این مواد عمل در اتاقک پاشش، معموالً مقدار کمی مواد شیمیایی به آب اضافه می

کنند تا آنها را در ته مخزن ها توسط آب را سرعت بخشیده و کمک میدانهآوری رنگجمع

بنشانیم. البته این مواد افزودنی الزم نیست به طور دائم به سیستم اضافه شوند و معموالً 
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ها آوری رنگدانهشوند تا ویژگیهای جمعدر هنگام تعویض آب یا در فواصل معین اضافه می

 را در آب بهبود بخشند.

 

 
 ای از یک اتاقک پاشش رنگنمونه -9-1شکل 

 

 های پمپاژ مواد با گرانروی باالسیستم -1-3-4

توانند شامل رنگها و روغنها تا دوغاب سیمان سبک باشند. کاربرد اصطالح مواد با گرانروی باال می

پرسید تعریف گرانروی باال بر حسب مورد متفاوت است. اگر شما از یکی از همکاران خود ب

گرانروی باال چیست؟ ممکن است بگوید گریس، و درست هم پاسخ داده باشد. مواد با 

گویند که نسبتاً غلیظ هستند )مانند شربت(، لیکن در عین حال به گرانروی باال به موای می

 باشند.صورت سیال می

 ای ل طیف گستردهاید، کاربردمواد با گرانروی باال یا گرانرو شامهمانطور که متوجه شده

شوند که قادرند های مورد استفاده به یک یا دو نوع محدود میشود. اما در اینجا پمپمی

 این نوع مواد را به راحتی انتقال دهند.

ای های مورد استفاده در این کاربرد، از نوع جابجایی مثبت بوده که شامل انواع دندهاساساً پمپ

د. خصوصیات مایعات معموالً باعث ایجاد مشکالتی در شونیا دوار و رفت و برگشتی می

دهد. برای مثال، یک کارخانه شود که وسعت دامنه عملیات را کاهش میسیستم می

تواند بدون نیاز به بوستر شود که شربت مزبور میای محدود میسازی به فاصلهشربت

وان با گرم کردن تبه صورت اقتصادی پمپ شود. در این صورت، مقدار گرانروی را می
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درجه فارنهایت باشد. طول  211تا  151تواند بین شربت کاهش داد. دمای مورد نظر می

 شوند.بندی میها نسبتاً کوتاه و مستقیم گرفته شده و جهت حفظ دمای شربت عایقلوله

یماً های رنگ معموالً از نوع رفت و برگشتی بوده و رنگ را مستقمثال دیگر، پمپاژ رنگ است. پمپ

کنند. معموالً وقتی از پاش پمپ میها از بشکه به رنگها و گرمکناز میان فیلترها یا صافی

 رنگ را به گرمکن برگردانده، دما را ثابت نگه شود خطوط لوله، گرمکن استفاده می

 دارند.می

ز یک مخزن ها رنگ را از بشکه پمپ نکرده، بلکه با استفاده از فشار هوا رنگ را ابرخی از سیستم

های مدار دهند. در سیستمپاش انتقال میذخیره تحت فشار پس از عبور از گرمکن به رنگ

های ها به منظور حفظ جریان رنگ، از پمپبسته شامل مخازن تحت فشار، در گرمکن

 گیرند. شود که از فشار هوا بهره میای استفاده میدنده

ها در خطوط است. برای رفع این مشکل، ن رنگدانهنشین شدهای رنگ، تهیکی از مشکالت سیستم

 رنگ باید نسبتاً سریع حرکت کند.

باشد. گر چه رنگ ممکن است ها میپاش، ساینده بودن رنگدانههای رنگمشکل دیگر در سیستم

اند و این مسئله های ریز آن بسیار سایندهبین انگشتان شما نرم به نظر آید، اما رنگدانه

 شود.اخل پمپ میباعث فرسایش د

شود. در های رفت و برگشتی یا پیستونی منتقل میدوغاب سیمان سبک یا چسب معموالً با پمپ

درجه فارنهایت  111شود چرا که این مواد در دمای پایین این موارد، از گرما استفاده نمی

 شوند )به لحاظ آب محتوی آنها(. حرارت اعمال شده به مواد باعثبه راحتی پمپ می

 شوند.آفرین میخشک شدن آنها شده که در نتیجه در خطوط لوله مشکل

این مواد معموالً از مخزنی در باالی پمپ کشیده به لحاظ سنگین بودن دوغاب سیمان یا چسب، 

 توان آنها را بدون مشکل چندانی تا مسافتهای دور، پمپ نمود. قطر شوند و میمی

توان کنند معموالً نسبتاً بزرگ بوده و بنابراین، میمی هایی که این مواد از آنها عبورلوله

 ای از یک سیستم پمپاژ دوغاب سیمان در شکل آنها را به مقادیر زیاد پمپ نمود. نمونه

نشان داده شده است. توجه کنید که قیف ورودی مواد باالتر از پمپ قرار گرفته  1-11

 است.
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 سیستم پمپاژ دوغاب سیمان -11-1شکل 

 

 های پمپاژ مواد جامدسیستم -1-3-5

های با گرانروی باال بوده و تنها از لحاظ های پمپاژ مواد جامد از لحاظ ماهیت شبیه سیستمسیستم

خصوصیات مواد پمپ شده با هم فرق دارند. این مواد شامل گریس، سیمان، بتن و مواد 

رای پمپاژ سیمان معمولی شوند. پمپ دوغاب سیمان که قبالً توضیح داده شد بمشابه می

 نیز مؤثر است.

ها از این رو، این پمپهنگام پمپاژ بتن، باید مقدار زیادی شن و سنگ توسط پمپ منتقل گردد. 

باشند. در ضمن، به های ورودی و خروجی بزرگ میبسیار بادوام بوده و دارای دهانه

با نظر قرار گیرد. پمپ باید مد لحاظ سایندگی باالی ماسه داخل بتن، مسئله سایش 

 تر ای و سایر قطعات قابل تعویض، کار تعمیر پمپ آساناستفاده از آسترهای استوانه

 شود.می

ها به ها معموالً در کارخانههای پمپاژ گریس معموالً از نوع مدار باز هستند. این سیستمسیستم

 11-1طابق شکل توان مشوند. این سیستم را میه سیستم توزیع به کار گرفته میقمنط

 برای توزیع مستقیم به کار گرفت.

شوند. یکی از مشکالت پمپ های پیستونی برای انتقال این مواد به کار گرفته میمعموالً پمپ

 12-1کننده مواد است. این پمپ معموالً مطابق شکل پیستونی، جریان مدار در منبع تأمین

د به پمپ، به درون خود بکشد. برای رفع این تر از قابلیت انتقال مواتواند مواد را سریعمی

رو نیز هستند. های پیستونی دارای یک صفحه دنبالههای گریس مجهز به پمپمشکل، بشکه

کند. تنها فشار وارد شده به این این صفحه آزادانه بر روی مواد پمپ شده حرکت می

 کشد. صفحه کند گریس را به پایین بباشد. مکش پمپ سعی میصفحه، فشار جو می
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رو که تحت تأثیر فشار هوا قرار دارد، با فشار وزن صفحه به ناحیه باالی گریس آن دنباله

راند. این صفحه از تشکیل کیسه هوای بین مکش پمپ و سطح گریس را به پایین می

نماید. یک واشر الستیکی دور لبه بیرونی صفحه، بشکه را هنگام حرکت به جلوگیری می

شود بخش اعظم گریس با اتالف بسیار اندک به پمپ ز کرده و باعث میسمت پایین تمی

 برسد.

 

 
 سیستم پمپاژ گریساز یک ای نمونه -11-1شکل 

 

 
 ایجاد خالء در هنگام پمپاژ مواد سنگین -12-1شکل 
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 دومفصل 

 ی گریز  از  مرکزهاپمپ
 

 

 مقدمه -2-6

پردازیم. های گریز از مرکز مورد استفاده در صنایع میدر این فصل به بررسی انواع مختلف پمپ

روند و این امر مستلزم اعمال تغییرات در ها برای مقاصد گوناگون به کار میاین پمپ

 باشد.های موتور میطراحی و ساخت بدنه و پره

ها و مالحظات طراحی آنها همراه با اطالعات دیگر درباره انتخاب ر اینجا، مشخصات کاری پمپد

های درک مشخصات کاری و ساختمان پمپ گردد.پمپ مناسب یک کاربرد خاص ارائه می

 کند تا کار خود را بهتر انجام دهید.گریز از مرکز مختلف به شما کمک می

 

 ز مرکزهای گریز اکاربردهای پمپ -2-2

اولیه پایین و نگهداری و تعمیرات آسان، های گریز از مرکز به لحاظ کاربرد گسترده، هزینه پمپ

ها برای انتقال آب و شوند. بیشتر این پمپاغلب در واحدهای صنعتی به کار گرفته می

توان برای پمپاژ دوغاب و پالپ، های مزبور را میروند. پمپسایر سیاالت سبک به کار می

های استاندارد به تغییر پمپهای چوب و یا مواد سنگین دیگر به کار گرفت. میر و تراشهخ

 ها و اشکال متفاوت نیاز دارند.هایی با اندازهمنظور انتقال مواد سنگین معموالً به پروانه

ها نسبتاً ساده است. همین سادگی تعمیرات و نیاز اندک به کار بر روی قسمتهای داخلی این پمپ

های گریز از مرکز تا این حد و تعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپگهداری ن

 های گریز از مرکز گسترش یابد. این فصل به تشریح قطعات داخلی و ساختمان پمپ

 پردازد.می
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 های گریز از مرکزطرز کار پمپ -2-3

ل وارد دهانه همچنانکه سیاطرز کار این پمپ بر اساس نیروی گریز از مرکز استوار است. 

، به طرف 1-2ها مطابق شکل شود، در اثر چرخش پرهورودی یا بخش مرکزی پمپ می

شود. از آنجا که سرعت سیال در لبه بیرونی پروانه بیشتر است، مقدار بیرون رانده می

با ورود سیال بیشتر به داخل پمپ، مقدار یابد. ( سیال افزایش میMomentumحرکت )

یابد. سپس این پمپ که در بر گیرنده پروانه پمپ است افزایش می حرکت سیال در بدنه

 شود.سیال با فشار از دهانه خروجی پمپ به بیرون رانده می

 

 
 گریز از مرکز جریان سیال در پمپ -1-2شکل 

 

 اجزا و قطعات پمپ -2-4

دهد. از این یای با مکش انتهایی را نشان ممقطعی از یک پمپ گریز از مرکز یک مرحله 2-2شکل 

های کارخانه شما ممکن است شکل به عنوان مرجعی برای تعاریف ذیل استفاده نمایید. پمپ

های ارائه شده در این فصل یکسان با توجه به تفاوتی که در ساختار آنها وجود دارد با پمپ

 عاریف ارائه شده برای قسمتهای مختلف آنها یکسان خواهد بود.تنباشند. لیکن، 
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 مقطع یک پمپ گریز از مرکز -2-2شکل 

 

 :بندی آن را در بر های پمپ، محور و سیستم آبای است که پرهمحفظه بدنه پمپ 

ها از نوع حلزونی یا از نوع یابد. معموالً بدنه پمپگیرد و سیال از میان آن جریان میمی

 قطر افزاینده است.

 :تواند بخشی از روتور پ میبسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پم محور پمپ

تواند دارای یاتاقان موتور بوده و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می

های موتور نگهداشته شود. روش مورد استفاده به طراحی مشتقل بوده یا توسط یاتاقان

 پمپ بستگی دارد.

 :رده تا سرعت و قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد ک پروانه پمپ

گویند که تا پروانه می چشمآن را افزایش دهد. منفذ مرکز پروانه را مقدار حرکت 

 کننده ظرفیت پمپ است.حدودی تعینن

 کنند.اند که سیال را در داخل پمپ هدایت میقسمتهایی از پروانه های پمپ:پره 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 61 

 ( روپوش پروانهShroud:) ا در ناحیه پروانه های پمپ را پوشانده و جریان سیال رپره

 نماید.محدود می

 :محل ورود سیال به پمپ است که معموالً در نزدیکی مرکز بدنه آن قرار  نقطه مکش

 کند.دارد. قطر برای عبور در این نقطه تا حدودی میزان آبدهی پمپ را تعیین می

 شوند. اما اگر در نظر گرفتهها در نظر گرفته نمیدر تمامی پمپ های سایش:حلقه 

دهند شوند معموالً قابل تعویض خواهند بود. وظیفه اصلی آنها این است که اجازه می

بندی هیدرولیک ایجاد مقداری سیال بین پروانه و بدنه جریان یابد. بدین طریق، یک آب

از طرف دهد. عالوه بر این، مقدار اندکی سیال شود که کارایی پمپ را افزایش میمی

 شود.زگردانده میرانش به طرف مکش پمپ با

 :تواند شود. کاسه نمد میبندی جریان سیال در داخل پمپ میموجب آب کاسه نمد

بندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی شامل یک واحد آب

 باشد.

 ( شیپورهDiffuser:) شود. لیکن ممکن های گریز از مرکز استفاده نمیمعموالً در پمپ

گاهی به منظور جهت دادن به جریان آب به کار گرفته شود. با استفاده از بدنه  است

 شود.حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می

 :راند. کشی میای است که پمپ سیال را به سیستم لولهنقطه نقطه رانش یا تخلیه 

 ای با یک دهانه مکش های یک مرحلهبرای نمایش قطعات پمپ از نوع ساده، پمپ

(Single stage single suction centrifugal pump )های استفاده شده است. اما پمپ

ساخته ( Double suction)ای با مکش دوگانه گریز از مرکز نیز در طرحهای چندمرحله

شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شوند و فشار الزم تعیین می

دهد. این پمپ بسیار شبیه پمپ کش دوگانه را نشان مییک پمپ با م 3-2گردد. شکل می

با مکش واحد است، با این تفاوت که در سیال از هر دو طرف پروانه کشیده شده و از 

 شود.طریق یک دهانه خروجی رانده می
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 مقطع یک پمپ گریز از مرکز با مکش دوگانه -3-2شکل 

 

 های با مکش واحد یا دوگانه عرضه ( به صورت پمپMultistage) ایهای چند مرحلهپمپ

ای به مرحله بعد از میان مجاری داخل پمپ عبور ها، آب از مرحلهشوند. در این پمپمی

کند. در هر مرحله، سرعت سیال افزایش یافته تا میزان ارتفاع آبدهی الزم به دست می

 دهد.ای با مکش واخد را نشان مییک پمپ چند مرحله 4-2آید. شکل 
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 ای با مکش واحدیک پمپ چند مرحله -4-2شکل 

 

 بدنه پمپ -2-4-6

با یکدیگر تفاوت دارند. از این ها از لحاظ ساختمان و کاربرد های گریز از مرکز در کارخانهپمپ

 5-2شوند، که چند مورد آن در شکل ها به صورتهای مختلف ساخته میرو، بدنه پمپ
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ها با یکدیگر توان دریافت که انواع مختلف پمپویر مینشان داده شده است. از این تصا

تواند از مواد مختلف مانند چدن، ها میتفاوتهای فیزیکی دارند. در ضمن، جنس بدنه پمپ

 فوالد، برنز و یا آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی و سایش ساخته شود. 

 

  

 
 های گریز از مرکزانواع مختلف پمپ -5-2شکل 

 

ها یکسان است، اما طراحی داخلی آنها ممکن است بسیار متفاوت باشد. به اصول کلی پمپ گر چه

های حلزونی آن است که نیروهای شعاعی عنوان مثال، اثر آب در داخل بدنه پمپ

 از بدنه دو حلزونی 6-2کند. برای کاهش این اثر، مطابق شکل نامتوازن ایجاد می

(Double volute pump )شود. در این طرح، یک مجموعه پره دیگر جهت استفاده می
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شود. همچنین، نیروهای شعاعی داخلی اعمال شده توسط مایع بر هدایت آب اضافه می

 شوند.پروانه و محور و یاتاقان آن بدین طریق متوازن می
 

 
 ای از یک پوسته دو حلزونینمونه -6-2شکل 

 

شتر داخل بدنه و کاهش بار تنش اعمال های هدایت دو حلزونی در ضمن باعث تقویت بیپره

توان بدون خطر چندانی این سیستم دو حلزونی را میشود. جداره پمپ میشده بر روی 

ها به کار گرفت، چرا که از لحاظ تطبیق نادرست، برای انواع بدنه یکپارچه و دوپارچه پمپ

ست. این طرح گری در چند سال اخیر به پیشرفتهای زیادی نائل شده اروشهای ریخته

توازن در ارتفاع رانش سیال و هدایت ای به منظور ایجاد های چند مرحلههمچنین در پمپ

 شود.آن به دهانه مکش مرحله بعدی به کار گرفته می

های با ارتفاع زیاد با استفاده از دنده یا آج ها، بسیاری از پمپبه منظور تقویت بیشتر بدنه پمپ

شوند. ها معموالً عمود بر جهت جریان سیال نصب مین دندهشوند. ایبیرونی ساخته می

های یکپارچه معموالً از نوع مکش انتهایی تواند یکپارچه یا دوپارچه باشد. پمپبدنه پمپ می

این صفحه امکان دسترسی باشند. بوده و همواره دارای پوشش یا صفحه قابل برداشتن می

سازد )اگر چه ممکن است صفحه مکش قابل آسان به پروانه یا محور پمپ را فراهم می

شود زیرا بدنه بخش تخلیه پمپ به صورت برداشتن باشد، اما پمپ یکپارچه تلقی می

 یکپارچه ساخته شده است(.
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 شعاعیو  (Axial or horizontal split case pump) محوری یاافقی بدنه دوپارچه دو نوع است: 

(Radially split case pump) .فقی یا محوری، برش در امتداد خط مرکزی در نوع ا

دهد نیمه باالیی بدنه پمپ کامالً برداشته شده و در نتیجه، محور بوده و اجازه می

. اصطالح افقی (7-2)شکل  های آن امکانپذیر شوددسترسی به محور پمپ، پروانه و یاتاقان

عمودی نیز نصب  ربطی به افقی بودن وضعیت پمپ یا بدنه آن ندارد. اگر پمپ به صورت

بدنه دوپارچه افقی داشته باشد؛ بنابراین، اصطالح مذکور به روش تواند شده باشد، می

 برش بدنه داللت دارد و نه به وضعیت پمپ.
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 با برش افقی هایی از پمپیاهنمونه -7-2شکل 

 

به این طرح برش . البته قبالً (8-2)شکل  تواند برش شعاعی داشته باشدبدنه پمپ همچنین می

 )شکل  بدین مفهوم که برش بر خط مرکزی محور عمود بوده است گفتندعمودی می

 . اما این اصطالح گمراه کننده بوده و اکنون به جای آن لفظ شعاعی را به کار (2-9

 گیرند.می

های تواند شامل چند بخش باشد )به ویژه در مورد پمپاگر بدنه، برش شعاعی داشته باشد می

شوند. این طرح باعث کاهش هزینه ساخت و ای( که به یکدیگر پیچ و مهره میند مرحلهچ

 شود.ای میهای چند مرحلهگری پمپریخته

گیرند. قرار می بها برش افقی خورده، لیکن در یک صفحه مورهای پمپگاهی برخی از بدنه

ک لوله ناپیوسته بدین طریق، تخلیه عمودی سیال از طریق یک لوله پیوسته به جای ی

 شود.امکانپذیر می
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  ای از یک پمپ با برش شعاعینمونه -8-2شکل 

 

شوند و یک نقطه تخلیه های گریز از مرکز با دهانه مکش انتهایی ساخته میبسیاری از پمپ

های کوچکتر معموالً با یک پایه نگهدارنده ریخته عمودی یا افقی دارند. از آنجا که پمپ

شود. اگر بدنه پمپ مستقل از جریان از پیش توسط طراحی پمپ تعیین می شوند، جهتمی

های تواند در وضعیتچارچوب نگهدارنده آن نصب گردد، نقطه تخلیه یا خروجی می

های نگهدارنده مربوطه مختلف قرار گیرد. جهت یا محل تخلیه در دایره به تعداد مهره

 بستگی دارد.

های ورودی و خروجی معموالً در یک صفحه افقی واحد قرار نههای با مکش دوگانه، دهادر پمپ

اند. دارند که زیر خط مرکزی پمپ و در دو طرف مقابل یکدیگر بر روی پمپ واقع شده

هستند که دهانه مکش آنها در پایین  11-2های با مکش دوگانه مطابق شکل برخی از پمپ

های با مکش دوگانه دارای بدنه با پمپو دهانه رانش آنها در پهلوی پمپ قرار دارد. اکثر 

 هستند. برش افقی
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 ای از یک پمپ با برش عمودینمونه -9-2شکل 

 

نمد باشد. انتخاب هر یک از این دو به تواند از نوع مکانیکی یا کاسهبندی پمپ میمکانیزم آب

 ساختمان پمپ و سیال مورد استفاده و مالحظات سازنده بستگی دارد.

 بینی کننده پیشنمد معموالً با نوعی خنککنند، کاسهیی که سیاالت داغ را جابجا میهادر پمپ

تواند آب سرد، گاز و یا بر حسب سیال مورد استفاده، هر کننده میشود، که این خنکمی

در برخی از کاربردها، ممکن است الزم باشد بدنه پمپ و هر گونه مایع دیگری باشد. 

 ور پمپ نیز خنک شود. یاتاقان نگهدارنده مح
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 پمپ گریز از مرکز با مکش از پایین -11-2شکل 

 

 پروانه پمپ -2-4-2

باشد، چرا که اندازه، شکل و سرعت آن ظرفیت پمپ را در پروانه پمپ مهمترین بخش پمپ می

  کند.تمام شرایط تعیین می

رنز، برنج، الستیک قالبی، تواند از چدن، فوالد، بپروانه پمپ نیز مانند پوسته یا بدنه آن می

 فایبرگالس یا هر ماده دیگری باشد که با ماده پمپ شونده سازگار است.

در شوند. ای استفاده میپروانههای تکهایی که در اینجا بررسی خواهند شد تنها برای پمپپروانه

طراحی پروانه باید چنان با دقت صورت پذیرد که از اعمال ای، های چند مرحلهپمپ

برای این منظور، نیروهای اضافی شعاعی و یا محوری در هر مرحله آن پرهیز شود. 

گیرند، حتی اگر چند اینچ از یکدیگر فاصله داشته ها معموالً پشت به پشت قرار میپروانه

های کوچکی دارند که برای پمپ در قسمت پشت روپوش، تیغهها باشند. برخی پروانه

گیرند. بدین طریق، بار محوری که در پشت پروانه قرار می روندکردن آبهایی به کار می

 یابد.های عادی نیز کاهش میپروانه

ساده کونیک و با روپوش دهد. نوع پروانه با تیغه انواع مختلف پروانه را نشان می 11-2شکل  

ای تواند داررود. پروانه با تیغه ساده همچنین میمنفرد معموالً در صنایع کوچک به کار می

دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغه خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالباً 

رود و سرعت های جامد یا ذرات درشت معلق به کار میانتقال مواد شامل تودهبرای 

 بخشد.بیشتری به ماده پمپ شونده می
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 های گریز از مرکزهای پمپانواع مختلف پروانه -11-2شکل 

 

 عرضه ( Closed impeller) و بسته( Open impeller)انه با تیغه شعاعی در دو طرح باز پرو

دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با  11-2شود. طرح باز آن مطابق شکل می

های نوع باز فقط قسمت پشت پروانه باشد. روپوش این پروانههای دیگر کوچکتر میپروانه

تواند از نیم تا دو ه پروانه بسته به طرح و کاربرد مورد نظر میپوشاند. ارتفاع تیغرا می

های باز کارایی کمی دارند و برای انتقال جریان اندک مواد جامد . پروانهاینچ تغییر کند

های بسته پروانهکند. . قطر پروانه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه الزم را تعیین میمناسبند

یک نمونه پروانه بسته نشان  12-2در شکل مناسبند. ا فشار باال و ببرای انتقال جریان زیاد 

 داده شده است.
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 یک نمونه پروانه باز -11-2شکل 

 

 
 یک نمونه پروانه بسته -12-2شکل 
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این نشان داده شده است.  13-2نوع دیگر پروانه باز با روپوش کامل در قسمت پشت در شکل 

گیرد، چرا که قرار می( Semi-open impeller)باز مههای نیپروانه معموالً در ردیف پروانه

این  ها از جلو قابل دسترسی هستند.روپوش کامل پشتی تشکیل یک دایره کامل داده و تیغه

 های نسبتاً ساینده مناسبند.ها برای انتقال دوغابپروانه

 

 
 بازیک نمونه پروانه نیمه -13-2شکل 

 

این توپی ( پروانه نام دارد. Hubشود، توپی )نصب می قسمت مرکزی پروانه که بر روی محور

تواند کوچک یا بزرگ باشد. اگر پروانه از نوع مکش بسته به طرح و اندازه پروانه می

دوگانه باشد، توپی معموالً در قسمت مرکزی باز بوده و دو توپی جداگانه بر روی محور 

 .(3-2)شکل  شوندنصب می

 14-2در شکل ( Double suction impeller)و با مکش دوگانه یک نوع پروانه با دو روپوش 

نشان داده شده است. نوع مکش دوگانه بسیار شبیه نوع مکش واحد بوده، با این فرق که 

در عوض، مرکز پروانه با مکش دوگانه دارای به در آن روپوش پشتیبان وجود ندارد. 

شوند به شکل منحنی می های جزئی است که هنگامی که به هم متصلاصطالح روپوش
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-تیغهکنند. های تخلیه هدایت میخواهد بود که آب را از دهانه مکش پروانه به نوک تیغه

های هر طرف در موقعیتهای مناسب قرار گرفته و پس از اتصال به صورت یک تیغه واحد 

ی اهای بیرونی محفظهآیند که در نزدیکی لبه بیرونی پروانه قرار دارد. روپوشدر می

 آورند.برای مواد پمپ شونده به وجود می

 

 
 پروانه با مکش دوگانهیک ای از نمونه -14-2شکل 

 

 های سایشحلقه -2-4-3

های مکش و رانش های سایش، یک نقطه نشت سیال بین دهانهچنانچه پیشتر عنوان شد، حلقه

پمپ گردش دهد تا مقادیر کمی آب در کنند. این نقطه نشت اجازه میپمپ ایجاد می

کرده و برخی از نیروهای شعاعی و محوری ایجاد شده در داخل پمپ را خنثی نماید. این 

شوند تا فاصله مناسب بین پوسته و پروانه ها معموالً به صورت قابل تنظیم طراحی میحلقه

 حفظ شود.

ست بایهای سایش در معرض سایش توسط مواد ساینده بوده و میحلقهشود که خاطر نشان می

زمانی آنها را جایگزین نمود. این جایگزینی بر حسب کاربرد و مواد پمپ شونده ممکن 

 ماه، یک سال و یا بیشتر صورت گیرد. 6است در مدت 
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توان ها را میسازند. این حلقههای سایش را از جنس برنز یا برنج میبیشتر سازندگان، حلقه

نوع حلقه سایش و یا هر دو قرار داد. در پوسته یا بر روی پروانه و  15-2مطابق شکل 

 شود.روش نصب آن از سوی سازندگان پمپ تعیین می

 

 
 های سایشانواع مختلف حلقه -15-2شکل 

 

 محورها -2-4-4

مواد شوند. ها معموالً از فوالد ضدزنگ یا مواد ضدخوردگی دیگر ساخته میمحور پمپ

گیرند. روش تعویض محورها مورد استفاده قرار میه لحاظ هزینه باالی ضدخوردگی ب

 تر آن است که علیرغم هزینه اولیه باال، از یک محور پمپ مرغوب استفاده شود.اقتصادی

ای یک یا دو ردیفه و یا غلتکی باشند. به توانند از نوع بوش، ساچمههای محور پمپ مییاتاقان

های جاد نیروی محوری انتهایی از یاتاقانها برای جلوگیری از ایعالوه، در برخی از پمپ

ای های چند مرحلههای محوری معموالً در پمپشود. این یاتاقانمحوری خاص استفاده می

های با توان کمتر، پروانه و محور معموالً از در پمپروند. با فشار و ظرفیت باال به کار می

نیروهای شعاعی و محوری باید  زنند. در این صورت، تمامهای موتور بیرون مییاتاقان

 های موتور جذب شوند.توسط یاتاقان
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مستقل و بر شوند. محور به طور های بزرگ، موتورها معموالً به محور پمپ جفت میدر پمپ

خور های روغنیاتاقانگیرد. حسب طرح مورد استفاده، بر روی یک یا دو یاتاقان قرار می

یا آنکع باشد؛ دارای مقدار و نوع معینی از روغن می معموالً با یک مخزن همراه هستند که

  خور استفاده کند.های گریستواند از یاتاقانسازنده پمپ می

 

 

 

 

 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 53 

 

 

 سومفصل 

 ای و توربینیپروانهی هاپمپ
 

 

 مقدمه -5-1

های گریز از مرکز هستند؛ اما کاربرد و طراحی آنها ای تا حدودی شبیه به پمپهای پروانهپمپ

 ای، به شرح انواع مختلف های پروانهکامالً متفاوت است. در این فصل، عالوه بر پمپ

 های توربینی نیز خواهیم پرداخت.پمپ

 ها و ها، پروانهین فصل همچنین اطالعاتی درباره ساختمان، طرز کار و طراحی پوستهدر ا

بندها، های مختلف تخلیه ارائه خواهد شد. همچنین به نکاتی کلی درباره آبمحفظه

 ها نیز اشاره خواهد شد.ها و محور این پمپیاتاقان

 

 ایپروانه هایآشنایی با پمپ -5-2

اگر چه های گریز از مرکز کاربرد آنها ارائه شد. ت بسیاری درباره پمپدر فصل گذشته، اطالعا

روند، اما ها در صنایع به کار میهای گریز از مرکز بیش از انواع دیگر پمپپمپ

توانند ظرفیت های گریز از مرکز نمیمحدودیتهایی نیز دارند. در بسیاری از موارد، پمپ

انند مواد را به درون خود باال بکشند. در این موارد، از توالزم را پمپ کنند و یا اینکه نمی

 شود.ای با جریان مختلط استفاده میهای توربینی یا پروانهپمپ

 های پیستونی یا دوار استفاده هنگامی که به انتقال مقدار مشخصی از مواد نیاز داریم، از پمپ

 خواهند گرفت. ها در فصول بعدی بیشتر مورد بررسی قرارکنیم. این پمپمی

 جریان مختلط و  (Axial-flow pumpsجریان محوری )ای به دو دسته های پروانهپمپ

(Mixed-flow pumps) شوند. این دو طرح مختلف اگر چه اندکی به هم تقسیم می



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 53 

شباهت دارند، اما از مشخصات کاری متفاوتی برخوردارند. هر دو نوع پمپ مذکور در 

 شوند.کهای مرطوب به کار گرفته میکاربردهای مربوط به چاه

 

 های جریان محوریپمپ -5-2-1

ها و آبیاری و همچنین کنندهای جریان محوری اغلب برای آبرسانی شهرها، خنکهای پروانهپمپ

ها معموالً با حجم باال و ارتفاع آبدهی روند. این پمپها به کار میتخلیه آب اضافی حوضچه

 دهد.ها را نشان میچند نمونه از این پمپ 2-3و  1-3 ایهکنند. شکلپایین کار می

 

          

 و موتور عمودی ای با جریان محوریهای پروانههایی از پمپنمونه -1-3شکل 
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 ای با جریان محوری و موتور افقیهای پروانههایی از پمپنمونه -2-3شکل 

 

شوند. خط تراز به موقعیتی ( نیز تقسیم میGradeراز )ت ها به دو دسته تخلیه باال یا پاییناین پمپ

شود گویند که نقطه اتکای دو قسمت باال یا پایین پوسته محسوب میاز پوسته پمپ می

 (.3-3)شکل 
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 تعریف نقاط تخلیه باال و پایین خط تراز -3-3شکل 

 

لوله بوده و در  معموالً به شکل قطعه کوتاهی از یک 4-3ای مطابق شکل پوسته پمپ پروانه

تری برخوردار است. معموالً قطر مقایسه با پمپ گریز از مرکز از طراحی یا ساختمان ساده

شود کوچکتر است. پوسته پمپ اغلب با یک ای که به آن پیچ میآن از قطر لوله تخلیه

ها میزان تالطم ناشی از عملکرد پروانه این پرهشود. ساخته می های موربپرهمجموعه 

عالوه بر این، کنند. پ را کاهش داده و جریان آب را به داخل لوله تخلیه هدایت میپم

شود محور و پروانه در یک پوسته پروانه دارای یک یا دو یاتاقان ثابت است که باعث می

 راستا بچرخند.

ک های مورب باشد. گاهی نیز یتواند دارای پرهدهانه مکش معموالً در پایین گشادتر بوده و می

شود. نوع و ساختمان این دهانه یاتاقان ثابت محور اضافی در دهانه مکش ساخته می

 کند.شیپوری بر حسب کاربرد و سازنده تغییر می

 

 مواد مورد استفاده در ساختمان پمپ -5-2-2

توان از مواد های گریز از مرکز میای را نیز مانند پمپهای پروانهپوسته و دهانه مکش پمپ

های انتقال آب شوند. پمپخت. معموالً این قسمتها از چدن یا فوالد ساخته میمختلف سا

نمک یا آب آلوده به مواد شیمیایی باید از جنس فلزات مقاوم در برابر خوردگی، همچون 
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فوالد ضدزنگ، برنز و یا سایر آلیاژها ساخته شوند. آلیاژهای ضدسایش نیز اغلب در 

 ام حاوی ماسه درشت باشد.روند که آب خمواردی به کار می

 

 
 ایپروانهمقطع یک پمپ  -4-3شکل 

 

شوند. مواد ها ساخته میها معموالً از مواد ریختگی مشابه مواد به کار رفته در پوستهپروانه پمپ

مورد استفاده به کاربرد پمپ و قابلیت انطباق پروانه با مواد به کار رفته در پوسته بستگی 

 دارند.

گیرند، باید هنگام انتخاب مواد سته و دهانه مکش معموالً همواره زیر آب قرار میاز آنجا که پو

قطعات مزبور به سرعت آنها نهایت دقت به عمل آید. اگر مواد به درستی انتخاب نشوند، 

خورده شده و نگهداری الزم سیستم در بازده حداکثر آن به تالش بیشتری نیاز خواهد 

ز مواد ناسازگار استفاده شود، بین قطعات مختلف یک واکنش عالوه بر این، اگر اداشت. 

الکترولیتی )جریان الکتریکی ناشی از واکنش شیمیایی در فلزات ناهمجنس( ایجاد خواهد 

برای خنثی کردن عمل خوردگی و واکنش الکترولیتی، عالوه بر فلزات خاص باید از شد. 

 رنگ یا پوششهای ویژه نیز استفاده شود.
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 ه پمپ معموالً از جنس فوالد ریختگی است. گاهی نیز از فوالدهای آلیاژی استفاده لوله تخلی

های برنز و یا از برنج نیز استفاده شود، هر چند قیمت باالتری دارند. همچنین از لولهمی

 شود. مواد مورد استفاده به کاربرد مورد نظر بستگی دارد.می

تواند مستقیماً این محور میوله تخلیه ادامه دارد. از موتور تا ل 5-3محور انتقال مطابق شکل 

توسط یک محور توخالی هزارخار یا با استفاده از یک اتصال قابل انعطاف به موتور متصل 

تواند از فوالد یکپارچه و یا از چند قطعه ساخته شود. محور بسته به طول آن میگردد. 

گیرند تا باعث تراز نگهداشتن و میهای نگهدارنده گاهی در امتداد محور قرار یاتاقان

های ها معموالً با پرهجلوگیری از انحراف محور در ضمن چرخش آن شوندو این یاتاقان

 شوند.ای به لوله تخلیه وصل میشیپوره

 

 
 ایامتداد محور گرداننده پمپ پروانه -5-3شکل 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 01 

 کند. خم لوله تخلیه عبور می که محور پمپ ازگیرد ای قرار میدر نقطهمعموالً  نمدکاسه

نمد، تواند از جنس ریسمان بافته یا از نوع واشر مکانیکی باشد. عالوه بر کاسهنمد میکاسه

( که آب را در امتداد یک 6-3احتماالً چند پره راهنما در ناحیه خم وجود دارند )شکل 

 کنند.نمد دور میها همچنین مقدار از آب را از کاسهکنند. این پرهمنحنی هدایت می

 

 
 ایهای پروانههای راهنما در پمپاستفاده از پره -6-3شکل 

 

گیرد. ای جداگانه در داخل لوله تخلیه قرار میدر برخی از کاربردها، محور انتقال نیرو در محفظه

ها به استثنای روغن اعمال شده در محل یاتاقان، در یک در این موارد، محور و یاتاقان

 کنند.کار می فضای خشک

 

 های جریان مختلطپمپ -5-2-5

شود. ای جریان محوری باز محسوب میای جریان مختلط نوع دیگری از پمپ پروانهپمپ پروانه

، از 7-3اگر چه از نظر طراحی و نوع مواد به یکدیگر بسیار شبیه هستند، اما مطابق شکل 

 باشند.لحاظ پروانه کامالً متفاوت می
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 ای محوری )راست( و مختلط )چپ(های پروانهیسه پروانه پمپمقا -7-3شکل 

 

آورند، های جریان محوری که آب را در امتداد موازی با محور به حرکت در میبر خالف پروانه

های پروانه، یک حرکت چرخشی های جریان مختلط به آب هنگام خروج از ناحیه تیغهپروانه

ها به لحاظ طراحی و اثر گریز از مرکزی که پروانهاین دهند. یا اندکی گریز از مرکز می

دور در  2422توانند خیز یا ارتفاع مکش منفی ایجاد نمایند، لیکن سرعت آنها به دارند، می

دور در دقیقه نیز بازده کاری آنها به  2422شود. در سرعتهای کمتر از دقیقه محدود می

 یابد.ای کاهش میطور قابل مالحظه

و سیال در آنها اند در روپوشهایی محصور شده 8-3نه جریان مختلط مطابق شکل های پرواپره

اگر چه این نوع پمپ جریان مختلط شود. مشابه پمپ گریز از مرکز به بیرون تخلیه می

تواند حجم ای طراحی شده است که میشبیه پمپ گریز از مرکز عمودی است اما به گونه

 د.بسیار بیشتری از آب را انتقال ده

شود تا های جریان محوری یا مختلط اندکی کوچکتر از لوله تخلیه ریخته میمعموالً پوسته پمپ

ها و اتصاالت از بدین طریق بتوان پوسته و پروانه را بدون نیاز به پیاده کردن تمام لوله

فوت یا  22ها در حدود شود که پمپپمپ جدا نمود. این امر هنگامی سودمند واقع می

ها و پوسته پمپ به زمان بسیار و تر قرار گرفته و پیاده کردن لولهر ارتفاع پایینبیشتر د

دهنده به لوله تجهیزات خاصی نیاز داشته باشد. پوسته کوچکتر توسط یک حلقه تطبیق

توان پوسته را به راحتی از لوله شود. پس از جدا کردن حلقه میتخلیه بزرگتر متصل می

 بیرون کشید.
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 مقطع پروانه جریان مختلط محصور -8-3شکل 

 

 ایپروانههای پمپکاربردهای خاص  -5-2-0

شوند که پروانه ای جریان محوری و مختلط در مواردی استفاده میهای پروانهپمپهر چند اکثر 

ای به صورت افقی و باالی سطحی های پروانهگردد، برخی از پمپور میآنها در آب غوطه

حتی در صورت نصب شدن در حالت افقی نیز پمپ دارای مکش  شوند.آب نصب می

 ها کاربرد محدودی دارند.انتهایی یا از پایین خواهد بود. این پمپ

 توان به صورت دو یا سه ای را میهای پروانهدر مواردی که ارتفاع پمپ زیاد است، پمپ

هنگام کار، آب تخلیه ای ساخت که طرح پروانه در هر مرحله یکسان خواهد بود. در مرحله

شود. در نتیجه این عمل، فشار و به ناحیه مکش بعدی هدایت میشده از یک پروانه 

 یابد که بر ارتفاع فایق آید.ای افزایش میسرعت سیال تا اندازه

، در موارد انتقال پساب چاهکهای تر وچک معموالً از نوع گریز از مرکزندهای چاهک کاگر چه پمپ

ها البته ظرفیت بیشتری داشته و این پمپشود. ای استفاده میو یا دوغاب، از پمپ پروانه

 آیند.اسب و یا با توان بیشتر به گردش در می 12و  5معموالً توسط موتورهای 

ای و یا غلتکی باشند، هتوانند از نوع بوش، ساچمها میهای نگهدارنده محورهای این پمپیاتاقان

توانند بر حسب نوع یاتاقان و ها میتوانند از نوع محوری باشند. این یاتاقاننمیلیکن 

بندها از نوع کاربرد یا طراحی پمپ توسط روغن، گریس و یا آب، روانکاری شوند. آب

 نمد بوده و بر اساس مشخصات سازنده تعیین خواهند شد.مکانیکی یا کاسه
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 توربینی هاییی با پمپآشنا -5-5

 توربینی عمودی هایپمپ -5-5-1

شوند؛ اما معموالً برای کار در حالت عمودی طراحی می( Turbine pumps)های توربینی پمپ

دو نوع از لحاظ ساختمان و طراحی این شوند. نصب مینیز برخی انواع به صورت افقی 

 نابع آب شهری و صنعتی به کار های توربینی معموالً برای مپمپ باشند.متفاوت می

گالن در  25222تا بیش از  12تواند از می 9-3ها مطابق شکل روند. ظرفیت این پمپمی

ها برای کار در ارتفاع تا حدود دقیقه تغییر کنند. عالوه بر انتقال مقدار زیاد سیال، این پمپ

نشان  12-3کل های توربینی عمودی در شنحوه نصب پمپ شوند.فوت طراحی می 1222

 داده شده است.

 

      
 چند نمونه پمپ توربینی عمودی -9-3شکل 
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 های توربینی عمودیبرداری از پمپنحوه نصب و بهره -12-3شکل 

 

شوند. این های توربینی عمودی معموالً به قطر چاه مربوطه محدود میاندازه و ظرفیت پمپ

 ظ ظرفیت همچنین به مقدار آبی محدود ها، از لحاها در صورت استفاده در چاهپمپ

های پمپتوانند بدون خالی کردن آب لوله منبع به درون خود بکشند. شوند که میمی

 مورد نیاز معموالً از دو یا چند قطعه یا مرحله ساخته مزبور بسته به نوع چاه و ارتفاع 

 شوند.می

ها، غالباً در چاهکهای با آب ل چاهمستقیم در داخ، عالوه بر نصب 11-3ها مطابق شکل این پمپ

شوند. در این گونه موارد، پمپ معموالً به جای آب تازه برای ورودی ثابت نیز نصب می
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شود و الزم است در مقابل فشار باالیی عمل کنند. انتقال بخار تقطیر شده به کار گرفته می

توانند با مختلط میای با جریان های پروانههای توربینی عمودی نیز مانند پمپپمپ

 های تخلیه باال یا پایین خط تراز ساخته شوند.دهانه

 

 
 اهکچای از یک پمپ توربینی نمونه -11-3شکل 

 

تواند با طرحهای مختلف ساخته شود. پوسته پمپ چنانکه در شکلهای فوق نشان داده شد می

نامند. ارتفاع عمودی معموالً پوسته پروانه را به دلیل شباهت آن به کاسه، کاسه پمپ می

در برخی موارد، پروانه تقریباً تخت بوده و کاسه کاسه بسته به طرح سازنده، متغیر است. 

ای ها، سازنده ممکن است از پروانهدر سایر پمپآن دارای ارتفاع عمودی کمی است. 
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د، در این موارهای محوری یا جریان مختلط بیشتر شبیه است. استفاده کند که به پروانه

کاسه از ارتفاع زیادی برخوردار است تا بتواند بدون ایجاد تالطم غیرضروری در داخل 

 ها معموالً دارای کاسه پمپسیال پمپ شونده، جریان سیال مناسبی را فراهم نماید. 

توان از اغلب مواد ها را میاین کاسهای برای کنترل جریان سیال هستند. های شیپورهپره

 ای و گریز از مرکز ذکر شده است.های پروانهقبالً برای پمپریختگی ساخت که 

های توان از مواد معمولی یا آلیاژهای ویژه ساخت. حلقههای پمپ توربینی عمودی را میپروانه

عالوه بر این، تنظیمات مربوط توان بر روی پروانه و کاسه هر دو نصب نمود. سایش را می

این تنظیمات شود. در طراحی پمپ در نظر گرفته می به محور گرداننده عمودی و پروانه

دهد تا در فواصل مجاز اندکی نسبت به پوسته قرار گرفته و به پروانه پمپ اجازه می

 توان از گردش مجدد بیش از حد سیال پمپ شونده جلوگیری نمود.بدین ترتیب، می

اگر گیرند. ای پوسته قرار میهها معموالً در محفظه پمپ توربینی داخل هر یک از کاسهیاتاقان

ها دارای یک یاتاقان نگهدارنده ها به صورت متوالی قرار گیرند، هر یک از کاسهکاسه

توانند در نقاط ها همچنین مییاتاقانمحور بوده و تمامی آنها مشابه هم خواهند بود. 

 خود سیال پمپ ها توسطمیانی امتداد محور گرداننده نصب شوند. غالباً، روغنکاری یاتاقان

 ها با گریس یا روغن روانکاری خی موارد نیز یاتاقانبرگیرد. در شونده صورت می

های توربینی عمودی ممکن است در یک محفظه جداگانه قرار محور پمپشوند. می

 گرفته یا با سیال پمپ شونده تماس مستقیم داشته باشد.

 ری از تراوش آب، بسیار شبیه واشرها یا نمدهای مورد استفاده برای جلوگیواشرها یا کاسه

 باشند.ای جریان محوری یا مختلط میهای پروانهنمدهای به کار رفته در پمپکاسه

 

 های توربینی افقیپمپ -5-5-2

بیشتر به پروانه یک توربین بخار یا کوپالژ سیال شبیه  12-3نشان داده شده در شکل پروانه پمپ 

شود پمپ ها باعث میای. شکل تیغهریز از مرکز یا پروانهاست تا به پروانه یک پمپ گ

 های باززا ها از لحاظ فنی، پمپبتواند آب را انتقال دهد. این پمپ

(Regenerative turbine pumpنامیده می )کارهای( شوند اما بیشتر اپراتورهای )مراقبت

  یند.گوهای توربینی میپمپ و افراد نگهداری و تعمیر، آنها را پمپ
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 ای از یک پمپ توربینی افقینمونه -12-3شکل 

 

نشان داده  13-3ها در شکل ساختمان این پمپ کند.اصطالح باززا، طرز کار پمپ را بهتر بیان می

ای ساخته شوند. ها ممکن است به صورت چند مرحلهشده است. همچنین، این پمپ

 شده است.نشان داده  14-3ساختمان این نوع پمپ نیز در شکل 

 

 
 ایساختمان پمپ توربینی افقی یک مرحله -13-3شکل 
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 ایساختمان پمپ توربینی افقی چند مرحله -14-3شکل 

 

شوند، لیکن طرز کار آنها کامالً متفاوت ای قبلی ساخته میها از همان مواد پمپقطعات این پمپ

 است، به ویژه از لحاظ عملکرد سیال در داخل پمپ.

شود. بدین طریق، نیروی ز این پمپ، سیال در دو نقطه از یک سطح پروانه وارد میدر یک نوع ا

هنگام چرخش پروانه، آب در جهت چرخش و نیز شود. شعاعی وارد بر پروانه متعادل می

آید. به گردش در می 15-3ای حول پروانه و مجرای خروجی مطابق شکل در جهت دایره

شود وجی و اثر متقابل آن بر روی پروانه باعث میاین چرخش داخلی سیال در مجرای خر

 پمپ تحت عنوان باززا نامیده شود.

با افزایش ارتفاع سیال در اتاقک داخلی پمپ، سیال پس از عبور از دو دهانه پوسته وارد یک 

 شود. این محفظه باز باعث کاهش فشار سیال و مالیم شدن جریان آن محفظه باز می

 گردد.می

شود. سبب رابطه چرخشی نزدیک بین پروانه و پوسته بدون حلقه سایش عرضه میاین پمپ به 

بندی آن توسط یک مجموعه شیار کنده شده در پوسته و پروانه پمپ ویژگیهای آب

 شود.حاصل می
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 جریان سیال در یک پمپ توربینی یکطرفه -15-3شکل 

 

دهد تا از مرکز به سیال اجازه می شود کهدر نوع دیگر پمپ باززا، از یک پروانه استفاده می

از طریق مجاری داخل پوسته به دو سوی پروانه  16-3پروانه عبور کرده و مطابق شکل 

کند نیروهای شعاعی و محوری پمپ را متعادل پمپ جریان یابد. این جریان سیال سعی می

 ها را کاهش دهد.ساخته و در نتیجه، بار محوری یاتاقان

وانه و محفظه پمپ بسیار کم است و در نتیجه، قابلیت پمپ در رسیدن به فاصله مجاز بین پر

دهد تا یابد. عالوه بر این، فاصله کم مذکور به پمپ اجازه میارتفاع مکش باال افزایش می

 هوا را از سیستم خارج نماید.

ی پمپ یابد، یک مجرای بیضی شکل در لبه بیروناز آنجا که سیال به هر دو طرف پروانه راه می

شود. این مجرا به منزله مجرای تخلیه پمپ بوده و برای حرکت پروانه در نظر گرفته می

ای باعث نگهداری بهتر سیال ای استو این شکل دایرهبه جای شکل حلزونی به صورت دایره

 سازد.شده و امکان افزایش ارتفاع الزم را فراهم می

ها ای توخالی بین تیغهدایرهاوی و مناطق نیمهای عمودی با فواصل مسطرح پروانه شامل تیغه

 شود.ای سیال میای پروانه باعث ایجاد حرکت دایرهباشد. برش دایرهمی
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 طرفه جریان سیال در یک پمپ توربینی دو -16-3شکل 

 

توانند سیاالت را با و ( بوده و میSelf-primingانداز )های باززا به صورت خود راههر چند پمپ

ها معموالً این پمپدون وجود بخار انتقال دهند، اما از لحاظ ظرفیت محدودیت دارند. یا ب

 522گالن در دقیقه و ارتفاع حداکثر  122های کوچک با ظرفیت کمتر از به صورت پمپ

ظرفیت انتقال بر حسب در کاربردهایی که به ارتفاع باال نیاز است، شوند. فوت ساخته می

gpm همچنین، اگر ظرفیت باال نیاز باشد، میزان ارتفاع پایین خواهد بود. . نسبتاً پایین است

توان الزم برای چرخاندن پمپ در فشار باال و ظرفیت حجمی پایین بیشتر است. البته با 

 یابد.کاهش ارتفاع و افزایش ظرفیت، توان الزم کاهش می

ها تنها شوند، این پمپاخته میهای باززا با فاصله اندک بین پوسته و پروانه ساز آنجا که پمپ

های ریز باشند. اگر تصادفاً توانند انتقال دهند که فاقد ماسه و سایر دانهسیاالتی را می

یابد. مواد خارجی وارد پمپ شود، پمپ به صرعت فرسوده شده و ظرفیت آن کاهش می

 شود.خوردگی داخل پمپ نیز باعث کاهش ظرفیت پمپ می
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 چهارمفصل 

 ی مثبتیدوار جابجای هاپمپ
 

 

 مقدمه -4-1

( از نظر طراحی و ساختمان بسیار Rotary positive displacement pumpsهای دوار )پمپ

انتخاب یک در مقایسه با دیگری بر اساس شرایط خاص، طراحی  سازنده متفاوت هستند. 

های دوار لی و طرز کار پمپتجهیزات و فضای الزم برای نصب پمپ استوار است. طرح ک

و برخی از ویژگیهای ساختمانی و تعمیراتی آن در این فصل مورد بررسی قرار خواهند 

 گرفت.

دهد تا پیش از شروع کار واقعی، آگاهی درباره ساختمان پمپ دوار به شما این امکان را می

شما در حل قسمتهای مختلف پمپ را شناسایی کنید. یادگیری مشخصات کاری یک پمپ به 

کند مشکالت کل سیستم پمپاژ یاری خواهد رساند. در نتیجه، این اطالعات به شما کمک می

 تر انجام دهید.تا کار خود را راحت

 

 های دوارآشنایی با پمپ -4-5

کننده باشد اما تعریف آن، نوع پمپ مورد نظر را اصطالح پمپ دوار ممکن است گمراهاگر چه 

ترین بیان، پمپ دوار یک پمپ با جابجایی مثبت است که از به ساده کند.تر بیان میروشن

ای های دندهکه پمپ تتوان بسط داد و گفگیرد. این تعریف را میحرکت دورانی بهره می

ای، یک پمپ دوار با شوند. بنابراین، یک پمپ دندهای نیز از نوع دوار محسوب میو پره

ای استفاده های دوار نوع دندهای هیدرولیک از پمپهجابجایی مثبت است. در اکثر سیستم

 شود.می
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ای ساختمان آن با پمپ دندهپمپ دوار نوع پیچی نیز یک پمپ با جابجایی مثبت بوده، لیکن 

های پیچی به لحاظ متفاوت است.؛ البته مشخصات کاری آنها یکسان است. معموالً پمپ

 روند.ال به کار میهای انتقظرفیت زیادی که دارند به عنوان پمپ

باشد؛ اما روشهای محاسبه ارتفاع مکش مثبت و منفی این پمپ مشابه پمپ گریز از مرکز می

بر حسب ، و ارتفاع مکش منفی نیز psiفشار خروجی سیال به جای فوت ارتفاع بر حسب 

های گریز از های دوار مانند پمپنام قطعات پمپشود. اینچ جیوه یا فشار خالء بیان می

ها و محورها ها، پوستههای مذکور پروانهمرکز است. یعنی اگر چه ممکن است که در پمپ

نگاهی به ساختمان همگی شکل متفاوتی داشته باشند اما کارکرد یکسان دارند. در این فصل، 

 اندازیم.های دوار صنعتی میبرخی از انواع پمپ

 

 ایهای دندهپمپ -4-5

 نده خارجیای با دهای دندهپمپ -4-5-1

( External gear pump)با دنده خارجی های که گاهی پمپ( Gear pumps)ای های دندهپمپ

همانطور که قبالً ترین نوع پمپ دوار در صنعت باشند. متداولشوند، شاید خوانده می

ای هستند؛ اما های دندهکننده پمپترین مصرفهای هیدرولیک عمدهگفته شد، سیستم

ها و رساندن سیال به ای برای روغنکاری یاتاقانهای دندهها از پمپسیستم در بسیاری از

ها از شود. عالوه بر این، پمپ روغن موتور بیشتر لیفتراکنقاط مختلف ماشین استفاده می

های مورد استفاده در صنایع شیمیایی از نوع ای است. همچنین، بسیاری از پمپنوع دنده

 باشند.ای میدنده

ترین ابهاماتی که مردم یکی از رایجبسیار ساده است.  1-4ای مطابق شکل ار پمپ دندهطرز ک

 بسیاری از افراد فکر شود. ای دارند به جریان سیال مربوط میهای دندهدرباره پمپ

ها قرار گرفته و سپس به های دندهکنند که مواد پمپ شونده با فشار بین دندانهمی

ها در شکل پیداست، سیال پمپ شونده مانطور که از جهت فلشهشوند. بیرون رانده می

ها به فضای بین روتور و پوسته پمپ کشیده شده و از دهانه خروجی به توسط دنده

تواند به طرف ها در یکدیگر نمیشود. سیال به سبب درگیر شدن دندهبیرون رانده می

ای با دنده خارجی نشان یک نمونه پمپ دنده 2-4در شکل  دهانه مکش پمپ باز گردد.

 داده شده است.
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 ای )با دنده خارجی(طرز کار یک پمپ دوار دنده -1-4شکل 

 

 
 ای با دنده خارجیای از یک پمپ دوار دندهنمونه -2-4شکل 

 

( است اما Spur gearای از نوع ساده )های دندهترین پروانه مورد استفاده در پمپاگر چه رایج

 ( آن نیز در بسیاری از Herringbone gear( و جناغی )Helical gearانواع حلزونی )
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اند. نوع پروانه نشان داده شده 3-4شود. هر سه نوع مذکور در شکل ها استفاده میپمپ

شوند از سوی سازنده پمپ انتخاب مورد استفاده در یک پمپ به دالیلی که شرح داده می

 شود.می
 

 

 

 
 ، به ترتیب از باال به پایین: ساده، حلزونی و جناغیایهای دندهانهانواع مختلف پرو -3-4شکل 
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 ها رابطه مستقیم دارند. در های دنده جناغی یا حلزونی با طرح و شکل دندانهانتخاب پروانه

های ساده های حلزونی و جناغی توان را نرمتر از دندهها، دندهدندهها نیز مانند چرخپمپ

ای های دندهسازند. معموالً پروانهجریان سیال آرام را برقرار میدهند و یک انتقال می

تر است. ساده برای اکثر کاربردها مناسب بوده و ساخت، نگهداری و تعمیر آنها اقتصادی

کنند، به کار های بزرگتر که با ظرفیت بیشتر کار میهای حلزونی و جناغی در پمپدنده

 ساده سرعت باالتری دارند. ایهای دندهروند و نسبت به پمپمی

 در بیشتر کاربردها، ضربانهای جزئی ایجاد شده در خط خروجی سیال، در هنگام استفاده از 

کند. معموالً این ای خاصی را توجیه نمیهای دندههای ساده، معموالً استفاده از پروانهدنده

 روند.ضربانهای جزئی، توسط سیال خروجی تحت فشار از بین می

 

 با دنده خارجی ایهای دندهساختمان پمپ -4-5-5

ای در مقایسه با پمپ گریز از مرکز یا توربینی نسبتاً ساده است. اساساً پوسته ساختمان پمپ دنده

گری دهد و معموالً از چدن یا فوالد ریختهای محفظه بیرونی پمپ را تشکیل میپمپ دنده

لزات با استحکام کافی نیز استفاده نمود. توان از سایر فشود؛ هر چند میشده ساخته می

این فلزات شامل فلزات مقاوم در برابر خوردگی مانند فوالد ضدزنگ برای انتقال مواد 

ها استفاده توان از مواد پلیمری برای ساخت دندهشوند. در مواردی نیز میشیمیایی می

 نمود.

آید. قسمت داخلی پمپ نیز ر می، پوسته پمپ در هر دو انتها به صورت سطح د4-4مطابق شکل 

، نقطه مرکزی پمپ 8شود. این عدد ( ساخته می5-4( )شکل 8معموالً شبیه به عدد هشت )

گیرند. از آنجا های مکش و تخلیه پمپ در نقطه مرکزی قرار میدهانهکند. را تعیین می

ا و سایر اتصاالتی هگیرند، برای اتصال لولهها در قسمت نسبتاً سنگین قرار میکه این دهانه

های بیشتری استفاده کرد. به عالوه، قسمت توان از رزوهکنند، میکه سیال را حمل می

( 1-4شود. دو پروانه )مطابق شکل فشار باالی پمپ نیز با استحکام بیشتری ساخته می

سازند که با شکل بدنه را می 8گیرند و مجموعاً شکل یک عدد درون پمپ قرار می

 رد.مطابقت دا

های درپوش کوچک ساخت. معموالً یک واشر با صفحه 4-4توان مطابق شکل دو انتهای پمپ را می

شود تا از نشت سیال بسیار نازک بین تمام سطوحی که با هم تماس دارند، قرار داده می

 جلوگیری کند.
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 ای با دنده خارجیساختمان یک پمپ دنده -4-4شکل 

 

 
 ای با دنده خارجیی دندههاطرح محفظه پمپ -5-4شکل 
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شوند و با پوسته ناحیه مرکزی در تماس قطعات انتهایی پوسته پمپ به صورت مسطح ساخته می

های محور را در خود جای دهند. معموالً هستند. این قطعات معموالً سوراخ شده تا یاتاقان

ها در مقایسه با این بوشگیرند. های مخصوصی قرار میها یا بوشدر این سوراخها، یاتاقان

 محورهای فوالدی نگهدارنده پروانه از جنس نرمتری )معموالً برنج یا برنز( ساخته 

درپوشهای انتهایی به منظور اطمینان از تراز بودن در هنگام مونتاژ با خار یا شوند. می

 شوند. اشپیل مخصوص ارائه می

های آنها توسط کنند، یاتاقانوغنی کار میها معموالً با سیاالت هیدرولیک یا راز آنجا که این پمپ

حتی اگر این سیال یک ماده شیمیایی غیرخورنده باشد، باز شوند. خود سیال روغنکاری می

اما اگر این ماده خاصیت روانکاری نداشته باشد، از واشر کند. ها را روغنکاری میهم یاتاقان

 اری خارجی بهره گرفته شود و در طراحی پمپ نیز از یک روش روغنکاستفاده می

 شود.می

رود و آن محور تنها یک محور از انتهای پوسته فراتر میبینید، می 4-4همانطور که در شکل 

شود و نیروی خود را از گرداننده است. محور دیگر با پروانه آن، محور بار گفته می

 کند.درگیری با محور گرداننده دریافت می

شوند، بدین مفهوم که ای دوار به صورت دوجهته ساخته میدندههای باید توجه داشت که پمپ

تواند بدون هیچ تغییر خاصی در پمپ یا پوسته آن، در هر دو جهت کار کنند. اگر می

کافی است جهت چرخش محور مطمئن نیستید دهانه مکش پمپ در کدام طرف است، 

های بیرونی ه در اطراف لبهبه یاد دارید که سیال پمپ شوندگرداننده را مشاهده نمایید. 

توان دهانه مکش را یابد. با استفاده از این نکته میای و نه مابین آنها جریان میپروانه دنده

 شناسایی نمود.

بندی محور تنها در دنباله اند، آباز آنجا که قطعات فعال پمپ در داخل پوسته محصور شده

نمد تواند از نوع مکانیکی یا کاسهمحور میبندی شود. مکانیزم آبمحور گرداننده الزم می

 باشد )بسته به سیال پمپ شونده، طراحی پمپ و نوع کاربرد(.

 

 ای با دنده داخلیهای دندهپمپ -4-5-5

این ( است. Internal gear pump or Gerotorای دوار، پمپ با دنده داخلی )نوع دیگر پمپ دنده

 ی یا استاندارد کامالً متفاوت است.پمپ از لحاظ ساختمان با پمپ دنده خارج
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دنده بیرونی را شود. نیز از دو دنده درگیر با هم تشکیل می 6-4پمپ دنده داخلی مطابق شکل 

نامند. یک دنده گرداننده و دنده داخلی را دنده گردنده و یا دنده هرزگرد پمپ می

ن گردابی و افزایش قطعه هاللی شکل دو دنده را از هم جدا نگهداشته و باعث کاهش جریا

دهد ها، این قطعه متحرک بوده و به پمپ اجازه میشود. در برخی از مدلبازده پمپ می

 تا در هر دو جهت کار کند.

 

 
 ای با دنده داخلیهای دندهساختمان پمپ -6-4شکل 

 

باز  های هر دو دنده را در ناحیه دهانه ورودیکار، دنده چرخان داخلی، فضای بین دندانههنگام 

 از قسمت هاللی عبور  7-4کند. سیال از دهانه ورودی کشیده شده و مطابق شکل می

کنند، ها دوباره در نزدیکی دهانه خروجی با هم تماس پیدا میهمچنان که دندهکند. می

های چرخدنده گرداننده توجه داشته باشید که تعداد دندانهشود. سیال به خارج رانده می

همیشه بدون هیچ اختاللی به راحتی های مذکور کمتر است، لیکن دندهچرخدنده دیگر از 

ها با هم برابر است، هر چند قطر این بدان دلیل است که گام دندهشوند. با هم درگیر می

 گام یکسان نیست.
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 ای با دنده داخلیهای دندهطرز کار پمپ -7-4شکل 

 

 اما زنند، ل از کنار پوسته پمپ بیرون میهای ورودی و خروجی پمپ طبق شکاگر چه دهانه

ها بیضوی است معموالً شکل دهانهدر انتهای پوسته نیز قرار داد. توان آنها را به راحتی می

 تا امکان تخلیه بهتر سیال را فراهم سازند.

 های دارای قطعه هاللی شکل معموالً برای انتقال سیاالت ویسکوز مورد استفاده قرار پمپ

د. برای سیاالت با ویسکوزیته کمتر )مانند روغن اتومبیل(، معموالً قطعه هاللی شکل گیرنمی

 (.8-4شود )شکل حذف می

های دنده های دنده داخلی همان مواد مورد استفاده در پمپمواد استفاده شده در ساخت پمپ

ز نرم دیگر خارجی است. دنده گرداننده معموالً از فوالد و دنده هرزگرد از فوالد یا یک فل

شود. شود. پوسته پمپ معموالً بسته به طرح سازنده از چدن یا فوالد ساخته میساخته می

دارد. محور، چرخدنده یک یاتاقان تنها، محور را در محل عبور از قاب پمپ نگه می

گرداند. دنده هرزگرد توسط یک یاتاقان در قسمت کالهک انتهایی گرداننده را می

شوند تا یابی میهای دو چرخدنده در هنگام تولید به دقت مکانیاتاقان شود.نگهداشته می

 ها را درون محفظه پمپ فراهم سازند.امکان کارکرد نرم دنده
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 های دنده داخلی بدون قطعه هاللی شکلساختمان پمپ -8-4شکل 

 

تر و فشرده چرخد، بدنه پمپ باید ساختمانبه علت اینکه دنده گرداننده حول دنده هرزگرد می

گردتری داشته باشد که این ساختمان بر خالف شکل کشیده پمپ دنده خارجی است. 

، خارج از مرکز دنده گرداننده قرار گرفته و شود که محور دنده هرزگردخاطر نشان می

 شود. تنها توسط کالهک یا درپوش انتهایی نگهداشته می

 

 های دنده حلزونیپمپ -4-5-4

انتقال روغن یا دیگر یک پمپ دوار با جابجایی مثبت که در صنعت کاربرد فراوانی دارد )برای 

( است. پمپ پیچی با طرح Screw pumpای از نوع پیچی )سیاالت گرانرو( پمپ دنده

تواند حجم زیادی از روغن را به راحتی انتقال دهد. از آنجا که مکانیزم ای خود میدوپروانه
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پیچیده است، تولید آن پرهزینه بوده و در ضمن در برابر  9-4مطابق شکل  پایه این پمپ

 پذیرند.مواد ساینده نیز بسیار آسیب

 

 

 
 دوار پیچی هایپمپ ساختار کلی -9-4شکل 

 

اید و دو روتور در عمل، پمپ پیچی توسط روتور مرکزی یا روترو گرداننده به گردش در می

آورد. هر دو روتور هرزگرد مشابه هم حرکت در میهرزگرد درگیر با آن را نیز به 

 شوند.ای است که با روتور گرداننده درگیر میهای آنها به گونهبوده و دندانه

از طرف  11-4با چرخش روتور گرداننده، سیال از یک طرف پمپ کشیده شده و مطابق شکل 

  تور هرزگرد جفهای روتور گرداننده با روتاز آنجا که دندهشود. دیگر تخلیه می

ها و به سمت خروجی پمپ به جلو رانده شوند، سیال در مجاری باز داخل ناحیه دندهمی

 شود.می
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 قسمتهای یک پمپ دوار پیچی -11-4شکل 

 

ای دو محوره از یک پوسته مرکزی صلب از جنس فوالد یا چدن پمپ پیچی نیز مانند پمپ دنده

ه بتواند سه روتور را درون خود جای دهد. شود کساخته شده و چنان ماشینکاری می

محور روتورهای هرزگرد معموالً از زند. روتور گرداننده از یک انتهای پوسته بیرون می

شود تا انتهای پوسته به صورت مسطح ماشینکاری و مته میزنند. پوسته انتهایی بیرون نمی

ی که محور از انتهای پمپ ابرای نقطههای محور روتور بر روی آن نصب گردند. یاتاقان

های پمپ توسط روغنکاری یاتاقانشود. بندی فراهم میزند یک نوع واشر آببیرون می

های پیچی به جای انتها در های برخی پمپیاتاقانگیرد. خود سیال پمپ شونده صورت می

گهداشته های از نوع بوش بوده و سه یاتاقان را ناین یاتاقانگیرند. پوسته مرکزی قرار می

 دهند.و همچنین، سطوح داخلی پمپ را نیز تشکیل می

در فرسایش توانند باعث گرفتگی یا تسریع مواد ساینده در پمپ میکه قبالً گفته شد، همانطور 

فاصله اندک بین روتور و پوسته دنده باعث  دلیلتوانند به می ،روتورها شوند. در ضمن

 صدمه دیدن آنها نیز بشوند.
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ر )یا پیچ( معموالً از یک فلز واحد مانند فوالد با کربن باال، فوالد آلیاژی و یا مواد روتوهر سه 

های نگهدارنده یاتاقانشوند. مقاوم در برابر خوردگی از قبیل فوالد ضدزنگ ساخته می

شوند و یا در قسمت محور معموالً از نوع غالف یا بوش هستند که یا به محور پرس می

 گیرند.ته جای میانتها یا مرکز پوس

 

 ایهای پرهپمپ -4-4

هستند که در صنایع کاربرد دوار  هایع دیگری از پمپانوا( Vane pumpای )های پرهپمپ

ها معموالً برای انتقال روغن روانساز یا هیدرولیک به کار فراوان دارند. اگر چه این پمپ

شوند. این به کار گرفته می ها نیزروند، گاهی برای جابجایی مواد شیمیایی یا حاللمی

روند که ممکن ها برای انتقال مواد گرانرو مانند رنگ یا سایر سیاالت دیگر به کار میپمپ

تری نسبت به پوسته ها از جنس نرمدر این موارد، پرهاست حاوی ذرات ساینده باشند. 

 رزان تمام ها کمتر ساییده شده و تعویض آنها نسبتاً اشوند. این پرهپمپ ساخته می

 شود.می

با چرخش روتور، ای دارد. ، طرز کار بسیار ساده11-4ای نشان داده شده در شکل پمپ پره

دهد تا به سمت بیرون ها اجازه میها یا تیغهفاصله آن نسبت به خط مرکزی پمپ، به پره

امکان حرکت کرده و سیال را به داخل بکشد. فضای باز بین پروانه و محفظه در پایین پمپ 

 سازد. همچنان که پروانه به چرخش خود ادامه حرکت سیال را در پمپ فراهم می

این تنگ شوند. ها با نزدیک شدن به باالی پمپ به سمت عقب رانده میدهد، پرهمی

 شود.شدن فضای داخل پمپ باعث رانده شدن سیال به بیرون از طریق دهانه خروجی می

 

 
 ایپره طرز کار پمپ دوار -11-4شکل 
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 چهارم عرض پوسته را در بر های ورودی و خروجی پمپ به شکل بیضی بوده و سهدهانه

گیرد. شکل بیضی دهانه، باز، پره را در پوسته پمپ در بر میگیرند. این فضای نیمهمی

نشان داده شده  12-4ها در شکل ساختمان این نوع پمپ سازد.انتقال سیال را آرامتر می

 است.

 

 
 ایهای دوار پرهدهنده ساختمان پمپاجزای تشکیل -12-4شکل 

 

 ایساختمان پمپ پره -4-4-1

های دوار معموالً چدن یا فوالد ریخته ای نیز همچون سایر پمپجنس محفظه یا پوسته پمپ پره

همانند پمپ دنده داخلی، دو انتهای آن ماشینکاری و صیقل شده و قسمت شده است. 

 آید.دایره در میداخل آن نیز به شکل 

پروانه پمپ حول نقطه مرکزی آن به شکل دایره بوده و قطر آن از محفظه کوچکتر و دارای 

توانند از فلز یا مواد نرم ها میپرهها را در خود جای دهد. ها یا تیغهشیارهایی است تا پره

ساخته ( Phenolic resin( یا رزین فنولیک )Molded Neopreneهمچون نئوپرین قالبی )

 ها نیز به سیال پمپ شونده بستگی دارد.جنس پرهشوند. 
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د. نشوند تا امکان حرکت آزاد سیال را فراهم سازها با فاصله اندکی در داخل پروانه نصب میپره

 در پایه به فنرهایی متصل  13-4های پروانه مطابق شکل ها، پرهدر برخی از پمپ

ها همواره با بدنه پمپ در تماس کامل باشند. در شوند پرهاین فنرها باعث میشوند. می

ها صرفاً در جای خود نصب شده و برای حفظ تماس خود با بدنه پمپ ها، پرهسایر پمپ

 باشند.به نیروی گریز از مرکز و فشار هیدرولیک داخل پمپ متکی می

 

 
 های فنردار پروانه در پمپ پیچیپره -13-4شکل 

 

 گر چه ساخت آن چندان دشوار نیست اما نیازمند تعیین موقعیت دقیق پ، پوسته انتهای پم

های دنده داخلی بوده و بر اساس باشد. تعیین موقعیت و محل نصب آنها مشابه پمپمی

موقعیت صحیح خط مرکزی پروانه نسبت به خط مرکزی پوسته پمپ استوار است. از آنجا 

شود، رفته و تقریباً وارد انتهای دیگر پوسته می که محور پروانه از یک انتهای پوسته فراتر

تواند هر گونه عدم تراز بین دو انتها مییابی شوند. سوراخهای محور باید به دقت مکان

 سبب درگیر کردن پروانه در داخل پوسته شود.

ش های غالفی یا بوای دارای یاتاقانهای دندهای نیز مانند پوسته پمپپوسته انتهایی پمپ پپره

بندی و اتصاالت تواند شامل مکانیزم آبباشد. پوسته انتهایی بر حسب مورد میمی

بندی شده، های آبای دارای یاتاقانهای پرهیک نمونه از پمپمخصوص روغنکاری باشد. 

موجود در رنگ در صورت تماس با های ساینده رنگدانهای انتقال رنگ است. پمپ پره

برای جلوگیری از این آنها را در مدت کوتاهی از بین ببرند.  توانندهای پمپ مییاتاقان

گیرند. های داخلی پوسته انتهایی قرار میدر لبه 14-4بندی مطابق شکل امر، واشرهای آب

گیرد، زیرا سیال پمپ شونده خاصیت روانسازی روغنکاری توسط اتصاالت بیرونی انجام می
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ساز باشد، تنها واشر محور مورد نیاز در ندارد. در صورتی که سیال پمپ شونده روان

 زند.ای قرار خواهد گرفت که محور گرداننده از پوسته انتهایی بیرون مینقطه

 

 
 بندی در محور پمپ دواراستفاده از واشر آب -14-4شکل 

 

 ه کنیم، اما باید بگوییم که موتورهای هوایی نیز شبیها بحث میاگر چه در اینجا درباره پمپ

کنند. تنها اختالف آنها در این است که روتور آنها کوچکتر بوده و ای عمل میهای پرهپمپ

به جای آنکه خود هوا را پمپ کنند، توسط هوا به حرکت در آمده و باعث چرخش 

طرز کار آنها یکسان است، با این فرق که دهانه خروجی آنها به هوای شوند. مکانیزم می

شوند. ها از جنس رزین فنولیک بوده و معموالً بدون فنر تهیه مییغهیابد. تمحیط راه می

حفظ تماس با جداره داخلی پمپ به نیروی گریز از مرکز و فشار هوای بنابراین، برای 

 باشند.داخل پوسته پمپ متکی می

ات های انتقال رنگ یا مایعای در سیستمهای پرههای بارز کارکرد موتورهای هوایی و پمپنمونه

ای در کاربردهایی توسط موتورهای هوایی به حرکت های پرهپمپباشد. قابل اشتعال می

 آیند که معموالً به موتورها و وسایل کنترل ضدانفجار نیاز دارند.در می

 

 پذیرای انعطافهای پروانهپمپ -4-4-5

شود، پمپ ته میهای دوار که در بسیاری از کاربردهای شیمیایی به کار گرفیک نوع دیگر پمپ

این پمپ از نوع ( است. Flexible impeller rotary pumpپذیر )دوار با پروانه انعطاف

 ای است.جابجایی مثبت بوده و ویژگیهای کاری آن بسیار شبیه پمپ پره
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ای دارد. این پمپ و ساختمان بسیار ساده ( طراحی15-4پذیر )شکل پمپ دوار با پروانه انعطاف

پذیر، قاب نگهدارنده، پوسته پمپ و یک درپوش انتهایی است. انعطافنه شامل یک پروا

های دهد و در بر گیرنده یاتاقانهای انتهایی را تشکیل میقاب پمپ یکی از درپوش

 از آنجا که قاب، بخشی از بدنه پمپ را تشکیل باشد. محورها، روغن و واشر روغن می

 شود.ه میدهد، معموالً از همان جنس پوسته ساختمی

ای نبوده بلکه نامشخص است. این شکل نامشخص ای، شکل داخل پمپ، دایرهبر خالف پمپ پره

، امکان پمپ کردن هر دو نوع سیال 16-4باعث افزایش بازده پروانه شده و مطابق شکل 

 سازد.رقیق و غلیظ را فراهم می

 

 
 پذیرای انعطافهای پروانهطرز کار پمپ -16-4شکل 

 

دارد. بدین طریق، دیگر نیازی به مپ معموالً دارای هزارخاری است که پروانه را نگه میمحور پ

های پمپ، با محور ساده و پیچ قفلی یا دیگر وسایل مشابه نخواهد بود. البته برخی از مدل

شوند. در هنگام پیاده کردن قطعات پمپ باید دقت الزم را به پیچهای قفلی عرضه می

 عمل آورد.

اوقات، درپوش انتهایی پمپ از همان جنس پوسته پمپ ساخته شده و با چند پیچ و مهره به بیشتر 

 ای در نظر گرفته شود. در اینجا هیچ یاتاقان محور یا پروانهپوسته محکم بسته می

تواند توان به سرعت و به راحتی تعویض نمود. پروانه میشود؛ از این رو، پروانه را مینمی

 از جمله الستیک و یا مواد مرکب پالستیکی ساخته شود.از مواد مختلف 
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 پذیریک نمونه پمپ دوار با پروانه انعطاف -15-4شکل 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 56 

 های دوارنصب پمپ -4-2

باشند، معموالً به ها و شاسی الزم میهای دوار معموالً کامل بوده و دارای یاتاقاناز آنجا که پمپ

پس با پیچ و مهره به یک صفحه پایه متصل صورت یک دستگاه جداگانه نصب شده و س

توان با منابع مختلف از جمله موتور الکتریکی، موتور شوند. به همین دلیل، آنها را میمی

استفاده از سوز به حرکت درآورد. هوایی، موتور هیدرولیک و یا موتورهای درون

اً بزرگ بستگی های هیدرولیک قابل حمل نسبتسوز به استفاده از پمپموتورهای درون

 آالت مختلف نصب شده در یک ساختار واحد دارد که سیاالت هیدرولیک را به ماشین

های معموالً پمپپذیرد. آالت ساختمانی تحقق میاین امر معموالً در ماشینرسانند. می

در محیطهای خطرناک، آیند. داخل کارخانه توسط موتورهای الکتریکی به چرخش در می

 توان توسط موتورهای خاص و یا با کنترل از راه دور راه انداخت.ها را میپمپ

 پذیر به موتور متصل کنند، معموالً از طریق یک کوپالژ انعطافهایی که با موتور کار میپمپ

در این موارد، تراز بودن محورها و اتصاالت برای کارکرد صحیح پمپ اهمیت شوند. می

واند باعث فرسایش گسترده پمپ و کاهش طول عمر آن تبسزایی دارد. عدم تراز آنها می

 شود.

شوند. یک معموالً به عنوان پمپ دستی نیز به کار گرفته میای( ای و پرههای دوار )دندهپمپ

 های دوار دستی در گالنی است. سایر انواع پمپ 55های کاربرد رایج آنها در بشکه

یک نمونه پمپ  17-4در شکل  شوند.یهای مختلف روغن روانساز به کار گرفته مبشکه

 دوار دستی نشان داده شده است.
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 ای( دستیدوار )دنده یک نمونه پمپ -17-4شکل 
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 پنجمفصل 

 رفت و برگشتیی هاپمپ
 

 

 مقدمه -5-1

های جابجایی مثبت های جابجایی مثبت دوار آشنا شدید. این فصل به پمپدر فصل قبل با پمپ

پردازد. اگر چه ( میPiston pump( یا پیستونی )Reciprocating pumpرفت و برگشتی )

مان و طرز کار آنها با هم هر دو پمپ مذکور از نوع جابجایی مثبت هستند، اما ساخت

متفاوت است. این فصل درباره طرز کار پمپ پیستونی و برخی کاربردهای آن در صنایع 

 کند.صحبت می

 

 های پیستونیکاربردهای پمپ -5-7

های شود، گروه نگهداری و تعمیرات اغلب به یاد پمپصحبت میهنگامی که از پمپ پیستونی 

کنند و سالهاست در کار می( Steam piston pumps)بخار افتند که با نیروی پیستونی می

ها در طول سالهای شوند. اگر چه تعداد کاربردهای این پمپصنایع به کار گرفته می

ها و صنایع شیمیایی در حال گذشته کاهش یافته اما هنوز هم بسیاری از آنها در پاالیشگاه

در دسترس بوده و از آن به صورت ها، معموالً بخار در این کارخانهباشند. کار می

ها اساساً ضدحریق و شود. از آنجا که این پمپها استفاده میاقتصادی برای راندن پمپ

 باشند.آل میانفجار هستند، برای انتقال مایعات فرار یا قابل اشتعال ایده

ها که ن پمپکنند. ایدر صنعت، تعداد بسیاری پمپ پیستونی وجود دارند که با فشار هوا کار می

های مبتنی شوند، از پمپنامیده می( Pneumatic piston pumps)نیوماتیک )یا پنوماتیک( 

های نیوماتیک برای انتقال سیستم سیال از تر هستند. بسیاری از پمپبر نیروی بخار رایج
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ای هها سیاالت را از بشکه به خط لولروند. معموالً این پمپبشکه به سایر مخازن به کار می

 دهد. کنند که سیال را مستقیماً به ماشین یا واحد توزیع سیال مورد نظر انتقال میتخلیه می

های پیستونی بخاری یا هوایی مشخصات کلی مشابهی دارند، اما از لحاظ ساختمان پمپهر چند 

 باشد.، شکل ظاهری دو پمپ نیز کامالً متفاوت می2-5و  1-5 های. مطابق شکلندتفاوتم

 

 های پیستونیتعاریف مربوط به پمپ -5-7

توان به عنوان پمپی تعریف نمود که بر اساس حرکت رفت و برگشتی در پمپ پیستونی را می

کند. کند. این پمپ معموالً توسط نیروی بخار یا هوا کار میامتداد یک خط راست عمل می

باشد. این می ای به نام دسته پیستون به پمپ متصلکننده توسط میلهپیستون عمل

ها خوداتکا بوده و نیازی به پشتیبانی اضافی برای نگهداشتن دسته پیستون ندارند. پیستون

آیند که خود از یک موتور لنگی به حرکت در میبرخی از انواع پمپ پیستونی توسط میل

 گیرد.سوز یا الکتریکی نیرو میدرون

 

      
 ی هواییهای پیستونهایی از پمپنمونه -1-5شکل 
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 های پیستونی بخاریهایی از پمپنمونه -2-5شکل 
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در بخش مایع، اند: بخش مایع و بخش بخار یا هوا. های پیستونی از دو بخش تشکیل شدهپمپ

شود و در بخش هوا یا بخار، نیروی محرک الزم برای بخش مایع عمل پمپاژ انجام می

 شود.فراهم می

های مختلف از لحاظ ساختمان متفاوت ژ و انتقال نیرو در پمپاگر چه ممکن است قسمتهای پمپا

باشند اما مشخصات کاری و طرح کلی آنها شبیه به هم است. اصطالحات به کار گرفته 

، 3-5شده برای توصیف قطعات مختلف این دو بخش )پمپاژ و نیروی محرک( مطابق شکل 

 در اکثر موارد یکسان است:

 

 
 های پیستونیعات پمپقط -3-5شکل 

 

 :کند. در بخش نیرو، فشار هوا یا بخار را به انرژی مکانیکی تبدیل میاین قطعه  پیستون

 کند.پیستون در بخش پمپاژ، انرژی مکانیکی را به حرکت سیال تبدیل می

 :بندی بین پیستون و جداره سیلندر عمل به عنوان عنصر آب رینگ یا حلقه پیستون 

 کند.می

 :دهد.ای شکل که پیستون را درون خود جای میمحفظه استوانه سیلندر 

 :پوشاند و به پیستون اجازه درپوش انتهای سیلندر است که سیلندر را می سرسیلندر

 دهد تا فشار بخرا یا هوا را به انرژی مکانیکی تبدیل کند.می

 این کند. یگیرد که دسته پیستون از سرسیلندر عبور مای قرار میدر نقطه نمد:کاسه

 کند.قطعه از نشت بخار یا مایع از سیلندر به بیرون جلوگیری می
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 :کند. اگر نیروی قسمت پمپاژ پیستون را به قسمت انتقال نیرو متصل می دسته پیستون

لنگ منتقل شود، دسته پیستون بخش مایع معموالً از دو تکه ساخته محرک توسط میل

 شود.می

 :است؛ یک نوع آن جریان انرژی )بخار یا هوا( را به درون  سوپاپ دو نوع شیر یا سوپاپ

کند. اگر چه هر قسمت گرداننده و دیگری جریان مایع را به درون بخش پمپاژ کنترل می

کنند، اما از لحاظ ساختمان و عملکرد با هم کامالً دو سوپاپ جریان سیال را کنترل می

ال نیروی پمپ به صورت مکانیکی های بخش انتقمتفاوت هستند. توجه کنید که سوپاپ

 کنند.ها بخش پمپاژ سیال به واسطه سیال عمل میعمل کرده در حالی که سوپاپ

کنند اما اصطالحات دیگری نیز وجود اگر چه اصطالحات فوق، قطعات مختلف پمپ را تعریف می

 باشند، از جمله:دارند که بیانگر انواع مختلف پمپ و طرز کار آنها می

 باشد، اما اگر چه پمپ نیز دارای هر دو بخش پمپاژ و انتقال نیرو می یلندر:پمپ تک س

 کند.اصطالح تک سیلندر تنها به بخش پمپاژ مایع اشاره می

 :شود که در کنار یکدیگر در معموالً از دو پمپ تک سیلندر تشکیل می پمپ دو سیلندر

 گیرند.یک محفظه مشترک قرار می

 ( پمپ یکطرفهSingle acting or Simplex pump:)  سیال را 4-5این پمپ مطابق شکل ،

کند و در مسیر برگشت، تنها در کورس یا ضربه رو به جلوی پیستون به بیرون تخلیه می

کند؛ لذا این نوع پمپ، سیال را به تنها سیلندر را پر کرده و هیچ سیالی را تخلیه نمی

 کند.صورت پالسی یا منقطع تخلیه می
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 های یکطرفه به همراه پمپ نمونهجریان سیال در پمپ -4-5شکل 

 

 ( پمپ دوطرفهDouble acting or Duplex pump:)  سیال را ، 5-5مطابق شکل این پمپ

کند. همچنان که پیستون به یک انتهای پمپ حرکت در هر دو ضربه پیستون تخلیه می

 ز انتهای دیگر کشیده شود. در این حین، سیال اکند، سیال از آن انتها تخلیه میمی

 کند، انتهایی که سیال تخلیه شود. هنگامی که پیستون در جهت عکس حرکت میمی

 شود و برعکس.شد این بار سیال وارد میمی
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 های دوطرفه به همراه پمپ نمونهجریان سیال در پمپ -5-5شکل 

 

اما هنگامی که پیستون به های یکطرفه بازده بیشتری دارند، های دوطرفه از پمپاگر چه پمپ

 کند.رسد، جریان سیال اندکی حالت پیدا میانتهای مسیر خود می

ها مخالف یکدیگر است. این بدان مفهوم های دو سیلندری در عمل، جهت حرکت پیستوندر پمپ

کنند. هنگامی که پیستونی در مسیر تخلیه خود به ها ضد یکدیگر عمل مینیست که پیستون

در مسیر یا کورس مکش  6-5کند، پیستون مجاور آن مطابق شکل ت میسمت جلو حرک

 کند.سیال در جهت عکس حرکت می

ها دیگر کاربرد چندانی در شوند، اما این پمپها به صورت سه سیلندر طراحی میبرخی پمپ

 صنایع ندارند.

 

 
 دو سیلندری جریان در یک پمپ -6-5شکل 
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توان به روش زیر محاسبه کرد. کافی است ( را میgpm)ظرفیت پمپ بر حسب گالن در دقیقه 

حجم سیلندر را )بر حسب اینچ مکعب( در تعداد رفت و برگشت یا ضربه در دقیقه ضرب 

توان از ضرب کردن سطح پیستون در طول مسیر حرکت پیستون کنیم. حجم سیلندر را می

باشد. حال می 00433/0به دست آورد. حجم سیال در یک اینچ مکعب بر حسب گالن برابر 

ها پیستون در یک دقیقه ضرب نماییم، ظرفیت تخلیه پمپ اگر این حجم را در تعداد ضربه

 آید.به دست می gpmبر حسب 

 

 های بخاری )گردنده با نیروی بخار(پمپ -5-7

چند نمونه پمپ پیستونی بخاری نشان داده شد. از این شکل پیداست که این نوع  2-5در شکل 

عموماً، مشخصات کاری آنها یکسان نظر شکل ظاهری تا حدودی متفاوت است.  پمپ از

 باشد.های آنها میاست و تنها اختالف آنها در ساختمان بدنه و سوپاپ

کنند. ظرفیت خارج می psi 050تا  125های پیستونی بخاری، سیال را با فشار حدود اغلب پمپ

توانند ها با اندکی تغییر در قطعات مین پمپاست و ای gpm 1200تا بیش از  200آنها بین 

 با مایعات گرم یا سرد کار کنند.

 

 قسمت پمپاژ -5-7-1

ها در دو توجه کنید که سوپاپدهد. مقطع یک پمپ پیستونی بخاری افقی را نشان می 0-5شکل 

ر توان طرز کار یک سیلندردیف بوده و سیلندر از هر دو انتها بازد است. بدین ترتیب، می

در سیلندرهای یکطرفه، سیلندر احتماالً تنها از یک انتها باز بوده دوطرفه را مشاهده نمود. 

ها، سیال گیرد. در برخی از پمپو سیال پمپ شونده نیز در همان طرف پیستون قرار می

شود. نوع ساختمان پمپ به از انتهای پایین سیلندر کشیده شده و از انتهای باال تخلیه می

 نده بستگی دارد.طرح ساز

ها در انتهای پمپاژ پمپ توجه کنید. در عمل، هنگامی که پیستون از به نحوه قرار گرفتن سوپاپ

شود. هنگامی که جهت شود، سیال از سوپاپ همان انتها وارد مییک انتهای سیلندر دور می

سیال  کند، فشار سیال داخل پمپ باعث بسته شدن سوپاپ و تخلیهحرکت پیستون تغییر می

شود. با تغییر جهت حرکت پیستون، سوپاپ تخلیه به لحاظ اثر مکش و از سوپاپ تخلیه می

شود تا نیروی فنر بر روی سوپاپ، سوپاپ بسته شده و سوپاپ ورودی دوباره باز می

 سیال از طریق آن وارد پمپ گردد.
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 مقطع یک پمپ پیستونی بخاری افقی -0-5شکل 

 

ای. ساختمان و طرز شوند: تخت و قابلمهپمپاژ این پمپ به دو دسته تقسیم میهای انتهای سوپاپ

 کند.کار کلی این دو نوع سوپاپ شبیه هم است اما نحوه نصب آنها با هم فرق می

های باشند، اغلب پمپمی 8-5هایی که انتهای پمپاژ آنها بر اساس سوپاپ تخت مطابق شکل پمپ

گیرد و در زیرا سوپاپ تخلیه آنها باالی پیستون قرار می شوند،پیستونی شناور گفته می

 ماند.انتهای ضربه تخلیه )قبل از باز شدن سوپاپ ورودی( مقداری سیال باقی می

شوند. در های تخلیه در یک طرف سیلندر نصب میای، سوپاپهای با طرح سوپاپ قابلمهدر پمپ

شود اما مقدار سیال باقیمانده خلیه نمیاین طرح نیز سیال پمپ شونده کامالً از سیلندر ت

 کمتر است.
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 های انتهای مایعطرح انواع سوپاپ -8-5شکل 

 

گیرند تا جریان معموالً باالی سیلندر قرار میهای ورودی ای، سوپاپهای با سوپاپ قابلمهدر پمپ

 سیال را به درون سیلندر در طول ضربه مکش پمپ هموارتر سازند.

قطعات سازند. بدین ترتیب، ، امکان استفاده از هر دو سوپاپ را فراهم میهاان پمپاغلب سازندگ

 شود.تر میالزم برای انبار کردن کاهش یافته و کار نگهداری ساده

توان این آسترها را میها اغلب به یک آستر قابل تعویض مجهزند. سیلندرهای سیال در این پمپ

از چدن یا فوالد یا گاهی ختلف ساخت اما به طور کلی، بسته به سیال مورد نظر از مواد م

شوند. این آسترها در محل قرارگیری خود پرس نیز از برنز یا مواد ضدسایش ساخته می

 شوند و معموالً به بست اضافی برای جلوگیری از حرکت نیاز ندارند.می

شت سیال از پیستون به های طرف مایع معموالً از چدن ساخته شده و برای جلوگیری از نپیستون

های مذکور حلقهشوند. نمد عرضه میبندی و کاسههای آبطرف دیگر پمپ، با حلقه

تواند بر حسب موارد شوند اما ترکیب آنها میمعموالً از فوالد یا آهن نرم ساخته می

 .استفاده خاص، متغیر باشد

 

 بخش انتقال نیرو -5-7-7

شود و فاقد آستر نده سیلندر از فوالد یا چدن ساخته میدرپوش انتهایی متصل به سیستم گردان

باشد، زیرا میزان سایش بین سیلندر و پیستون اندک ایت )بیشتر سایش در انتهای پمپاژ می

 های درون سیال و یا ماهیت ساینده خود سیال صورت سیال در اثر وجود ناخالصی

 گیرد(.می
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ها، خودتنظیم بوده باشند. معموالً این حلقهدن میهای پیستون در طرف گرداننده از جنس چحلقه

 شود.و برای هر پیستون دو یا چند سری ساخته می

ای دارد و اساساً از یک ورق تخت با چند شکاف سوپاپ کشویی کنترل جریان، مکانیزم بسیار ساده

 شود.در سطح مرتبط با بدنه پمپ تشکیل می

شود. سپس به یکی از دو طرف بخار به طور پیوسته به قسمت مرکزی سوپاپ وارد میدر عمل، 

در طول حرکت پیستون، راند. ها هدایت شده، آن را در یک جهت به پیش میپیستون

س کبازوی کنترل سوپاپ متصل به دسته پیستون، سوپاپ با شیر کشویی را در جهت ع

شویی در هنگامی که پیستون به انتهای شود شیر کاین عمل باعث میدهد. حرکت می

 رسد، بخار را به طرف دیگر پیستون هدایت کند.مسیر خود می

 

 های پیستونی با محرک دوارپمپ -5-5

 آیند؛ لیکن با موتورهای ها معموالً توسط موتورهای الکتریکی به حرکت در میاین پمپ

لنگ پمپ متصل شده ماً به میلمستقیتواند کنند. موتور محرک میسوز نیز کار میدرون

ها از نسبتاً دهنده سرعت صورت گیرد. اندازه این پمپیا آنکه اتصال از طریق یک کاهش

گالن در دقیقه یا کمتر( تا بزرگ با ظرفیت چند هزار گالن در دقیقه )مطابق  20کوچک )

 ( تغییر کند.10-5و   9-5 هایشکل

پوند بر اینچ تغییر  000،20د پوند بر اینچ تا بیش از ها نیز از چند صگستره فشار کار این پمپ

ها، باید مطمئن باشید فشار سیستم با توجه به قابلیت فشار تخلیه باالی این پمپکند. می

های فشار قوی معموالً برای ها کاهش یافته باشد. ایم پمپقبل از قطع هر یک از لوله

روند. عالوه بر الد و شیمیایی به کار میزدایی سیستم هیدرولیک صنایع فوعملیات رسوب

 شوند.سازی پالستیکی و اکستروژن نیز به کار گرفته میاین، در صنایع قالب

 

 های پیستونی افقیپمپ -5-5-1

های شوند: یکی پمپهای پیستونی با نیروی محرک دوار معموالً به دو دسته کلی تقسیم میپمپ

و دیگری پیستون دارای حلقه است.  (9-5)شکل  پیستونی افقی با پیستون بدون حلقه

پیستون بدون حلقه در مقایسه با پیستون با حلقه، بلندتر بوده و در داخل یک حفره نسبتاً 

تواند در پایان ضربه ( میPlungerکند. انتهای پیستون بدون حلقه یا پالنجر )باز عمل می

 تخلیه تا داخل حفره ادامه داشته باشد.
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 پمپ پیستونی افقی با محرک دوار -9-5شکل 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 77 

های های مورد استفاده در سایر پمپها، شبیه سوپاپهای ورودی و خروجی این پمپسوپاپ

ها بسته به سازنده کنند. این سوپاپپیستونی بوده و همانند آنها توسط سیال عمل می

 توانند از نیروی فنر سود جویند.پمپ برای بسته شدن بهتر می

شود. دسته پیستون در یک ن پیستون بدون حلقه برای اتصال به دسته پیستون رزوه میانتهای پایی

شود. یاتاقان متحرک کند و خود به یک یاتاقان متحرک متصل میخط راست حرکت می

باعث پایداری حرکت پیستون و تبدیل حرکت دورانی دسته پیستون به حرکت رفت و 

 شود. برگشتی پیستون می

شود و انتهای انتقال نیرو یا محرک پمپ پمپ توسط سیال پمپ شونده روانکاری میانتهای پمپاژ 

 کند.معموالً در یک حوضچه جداگانه روغن عمل می

 

 های پیستونی عمودیپمپ -5-5-7

نیز  10-5ها یپیستونی با محرک دوار از لحظ اندازه بزرگتر بوده و مطابق شکل نوع دیگر پمپ

لنگ و یاتاقان متحرک طرز کار این پمپ تا جایی که به میلرد. گیبه صورت قائم قرار می

شود، شبیه پمپ افقی است. انتهای پمپاژ آن نیز از نوع پالنجر یا پیستون بلند مربوط می

 باشد.است، لیکن ساختمان و طرز کار آن متفاوت می

شود. جر استفاده میبرای پمپاژ سیال از پالنهای افقی کوچکتر، ها نیز همانند پمپدر این پمپ

کنند. این قاب در باالی برای کنترل حرکت پالنجر، آن را به یک قاب متحرک متصل می

دهنده های اتصالشود. هنگامی که میلهبدنه پمپ نصب شده و به یاتاقان متحرک پیچ می

یابند. کنند، پایداری بیشتری میقاب و یاتاقان متحرک از قسمت باالی قاب پمپ عبور می

پالنجر در حال کار در سیلندر در امتداد قائم حرکت کرده و سیال را به داخل کشیده و 

 سازد.خارج می

 شود. البته در نقاطی که های افقی انجام میهای پیستونی عمودی شبیه پمپروانکاری پمپ

گذرند، روانکاری بیشتری صورت دهنده قاب از قسمت باالی بدنه پمپ میهای اتصالمیله

 پذیرد.ها به روشهای پاششی و فشاری انجام میروانکاری در این پمپگیرد. می
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 پمپ پیستونی عمودی با محرک دوار -10-5شکل 

 

 های هواییپمپ -5-7

ها معموالً عمودی نصب این پمپشود. های هوایی توسط شرکتهای سازنده مختلف تولید میپمپ

یه هم هستند. اختالف آنها در نحوه کنترل شده و از لحاظ طرح، ساختمان و طرز کار شب

 نشان داده شده است.  1-5ها در شکل هایی از این نوع پمپهوا و سیال است. نمونه

در کنند. های بخاری تعیین میهای پیستونی هوایی را همانند پمپسازندگان پمپ، ظرفیت پمپ

 این باید دو نکته مهم را خاطر نشان ساخت:

  های همایی به عملکرد آزاد و پیوسته آنها بستگی دارد. هنگامی ده پمپآنکه باز اولنکته

که در دهانه خروجی پمپ، فشار منفی بیش از حد وجود داشته باشد، پمپ تا باز شدن 

 ایستد.دوباره خط تخلیه از کار می

  های مختلف دارند و این ممکن است اندازه ،های محرکآن است که دستگاهنکته دوم

های فید بین دو انتهای محرک و پمپاژ به دست دهد. برای مثال، اگر پیستونیک نسبت م



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 77 

این نسبت یک به یک است. اگر سطح پیستون طرف سیال و هوا دارای قطر یکسان باشند، 

به  10اینچ مربع و سطح پیستون سیال برابر یک اینچ مربع باشد، این نسبت  10هوا برابر 

گذارد. ماند، این نسبت بر جریان سیال تأثیر نمیابت میتا زمانی که فشار هوا ثیک است. 

اگر فشار هوا از فشار الزم برای پمپاژ سیال کمتر باشد، پمپ از کار ایستاده و یا با 

ظرفیت کمتر کار خواهد کرد. این نسبت، مقدار فشار سیال در حال تخلیه را نیز افزایش 

 خواهد داد.

و فشار  1به  10الذکر در پمپ نی است. اگر نسبت فوقتشریح و محاسبه فشار خروجی کار آسا

خواهد بود. اگر یک موتور  psi 800باشد، فشار تخلیه سیال  psi 80هوای تغذیه موتور 

هوایی دو پمپ را به طور همزمان بچرخاند، فشار روی هر پمپ نصف مقدار کل خواهد 

 بود.

 

 بخش سیال -5-7-1

ها شود، این پمپیی به کارکرد یک سیلندر تنها محدود میاز آنجا که اغلب کاربردهای پمپ هوا

کامالً متفاوت از آنچه تا کنون ، بخش پمپاژ 11-5معموالً دوطرفه هستند. البته مطابق شکل 

شود. سطح شود که سیلندر در دو اندازه ساخته میمالحظه میشود. گفته شد ساخته می

است. همچنین، هر سیلندر پیستون خود را  پایین سیلندر تقریباً دو برابر سطح باالی آن

 دارد. ظرفیت خروجی به سطح باالی سیلندر بستگی دارد و نه به سطح پایین آن.

اگر از حالت خالی پمپ آغاز کنیم، پیستون پایینی در هنگام باال رفتن آن و عبور از سوپاپ )توپی یا 

بدین ترتیب، قسمت پایین کشد. دیسکی( واقع در پایین پمپ، سیال را به درون پمپ می

شود. با تغییر جهت حرکت پیستون به سمت پایین، فشار سیال در قسمت سیلندر پر می

شود. آنگاه سیال پایین پمپ باعث بسته شدن سوپاپ پایینی و باز شدن سوپاپ پیستون می

 گردد.وارد محفظه باالیی سیلندر می

شتری پس از عبور از سوپاپ پایینی وارد با تغییر جهت حرکت پیستون به سمت باال، سیال بی

شود. سوپاپ پیستون پایینی بسته شده و حرکت پیستون به سمت قسمت پایین سیلندر می

شود تقریباً نصف سیال در قسمت باالی سیلندر وارد لوله تخلیه گردد. نصف باال باعث می

ماند. هنگامی که اقی میدیگر سیال در بخش گوچکتر سیلندر باالیی و پایینی پیستون باالیی ب

کند، پیستون باالیی سیال، بخش کوچکتر سیلندر باالیی را پیستون به سمت پایین حرکت می
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به لوله تخلیه رانده و بدین ترتیب سوپاپ پیستون پایینی در اثر نیروی سیال پشت آن باز 

 شود.شده و سیال بیشتری به قسمت باالی سیلندر پایینی کشیده می

 

 
 های هواییبخشهای سیال در پمپ -11-5شکل 

 

های شوند. در پمپسیلندرهای سیال معموالً از آلومینیوم، فوالد یا لوله فوالد ضدزنگ ساخته می

ها از محورهای فوالدی بادوام یا فوالد سیلندر پمپ، 11-5با فشار باالتر مطابق شکل 

 شوند.ضدزنگ با قطر مناسب ساخته می

ها معموالً از فوالد ضد زنگ یا آلیاژ فوالد ها و دسته پیستونقبیل پیستونقسمتهای داخلی پمپ از 

 شوند.مقاوم در برابر خوردگی ساخته می

تواند از چرم، نئرین، نایلون، تفلون و یا مواد مشابه باشد که نوع آن بستگی نمد پیستون میکاسه

نمد چرمی بهترین کارایی در بیشتر موارد کاربردی، کاسهبه نوع سیال پمپ شونده دارد. 

گیرند که یکی رو نمدهای پیستون پایینی طوری قرار میشود که کاسهرا دارد. مالحظه می
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نمدها به سمت به باال و دیگری رو به پایین باشند؛ در حالی که در سیلندر باالیی، کاسه

نین قرار نمدهای پیستون پایینی به این دلیل چگیرند. کاسهبخش سیال در پمپ قرار می

 شود.گیرند که سیال در هر دو ضربه رفت و برگشت، پمپ میمی

 

 بخش هوا -5-7-7

این بخش شامل یک سیلندر برنجی یا فوالدی به صورا اساساً بخش هوا در پمپ بسیار ساده است. 

از نوع تخت ساده باشد. پیستون لوله است که در مقابل فشار هوا دارای مقاومت کافی می

بندی پیستون هوا، پشت به دو حلقه )معموالً چرمی( است که به منظور آب و متشکل از

 شوند.پشت هم نصب می

ها ترین و مهمترین قطعه در بخش هوای پمپ است. این سوپاپسوپاپ کنترل هوا تقریباً پیچیده

شوند، اما اصول کار مکانیکی آنها شبیه هم به اشکال مختلف ساخته می 12-5مطابق شکل 

 شند.بامی

 

 
 های هواییبخشهای سیال در پمپ -12-5شکل 

 

کند. با نزدیک شدن سوپاپ کنترل هوا را به پیستون پمپ متصل مییک میله کنترل کوچک، 

پیستون به انتهای مسیر برگشت خود، اتصال میله کنترل هوا برقرار شده و باعث تغییر 

های سوپاپ کنترل شود. بدین ترتیب، دهانهوضعیت سوپاپ کنترل هوا در باالی پمپ می
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در این حالت، باز شدن دهانه باعث شوند. هوا بسته به آرایشی که دارند باز یا بسته می

شود شود. در همان زمان، دهانه باالیی کنترل هوا بسته میورود هوا به پایین پیستون می

 شود.و هوای باالی پیستون به فضای بیرون تخلیه می

ال رفتن پیستون و نزدکی شدن به نقطه اوج مسیر رفت آن، میله کنترل دوباره تغییر وضعیت با با

بندد. در همان زمان، لوله داده و سوپاپ هوای مربوط به قسمت پایین سیلندر را می

پایینی، هوا را به شود. آنگاه دهانه کنترل هوای کنترل هوا به قسمت باالی پیستون باز می

 کند.بیرون تخلیه می

یابد و یا پیشتر آموختید که اگر جریان سیال در خط تخلیه محدود شود، سرعت پمپ کاهش می

دهد که فشار طرف سیال برابر فشار هوای این حالت هنگامی رخ میشود. متوقف می

همچنین، پیستون در هر زمان شود )حتی اگر پمپ دارای یک نسبت باشد(. ورودی می

 حرکت کند و تا قبل از رسیدن به نقطه انتهای مسیر خود  تواند در یک جهتفقط می

 تواند جهت خود را تغییر دهد.نمی

سیلندر توسط شوند. های اتصال یا مهار به سیلندر محکم میدو انتهای سیلندر توسط میله

اند، ( که بین جداره سیلندر و دو انتهای آن تحت فشار قرار گرفتهO’ringsواشرهایی )

 شود.ندی میبکامالً آب

 های هوایی نصب نمد درگر در پمپنمد بخش سیال پمپ، معموالً یک کاسهعالوه بر کاسه

گیرد که این دو ای قرار مینمد بین دو بخش سیال و هوا و در نقطهگردد. این کاسهمی

اضافی نه تنها نمد این کاسهشوند. در زیر قسمت پایین سیلندر هوا به هم متصل میبخش 

نمد به سیلندر هوا بندی کرده، بلکه از ورودی سیال عبور کرده از کاسهر هوا را آبسیلند

نماید. اغلب سازندگان همچنین یک خروجی سرریز در نزدیکی باالی قسمت جلوگیری می

دهد تا نمد اجازه میکنند که به سیال یا مواد عبور کرده از کاسهسیال پمپ فراهم می

 یه شوند.دوباره در بخش پمپاژ تخل
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 ششمفصل 

 گیراندازهی هاپمپ
 

 

 مقدمه -6-1

 گیر و مشخصات کاری آنها های اندازهدر این فصل به تشریح برخی از انواع گوناگون پمپ

ها به تعداد زیاد و در برخی دیگر ها در برخی از صنایع مانند پالیشگاهپردازیم. این پمپمی

گیر بر اساس کاربرد، طراحی و دازههای انشوند. پمپبه تعداد اندک به کار گرفته می

 ها از نظر طرح و ساختمان شبیه اگر چه این پمپشوند. ساختمان آنها شرح داده می

باشند، اما به لحاظ حجم دقیق سیالی اند میهای با جابجایی مثبت که قبالً تشریح شدهپمپ

 که باید پمپ کنند از ویژگیهای کاری مهمتری برخوردارند.

 

 گیرهای اندازهط کاری پمپشرای -6-2

( معموالً شبیه سایر انواع پمپ بوده لیکن Measuring or metering pumpsگیر )های اندازهپمپ

دقیقی به لحاظ ساختمان ها این پمپباشند. از طرح و ساختمان بسیار خاصی برخوردار می

عالوه بر این،  که دارند، نسبت به تغییرات دمای سیال پمپ شونده بسیار حساس هستند.

توانند استفاده نادرست فیزیکی از قبیل ضربه، لرزش یا انداختن چیزی به روی آنها را نمی

گیر به اندازه کافی توان مقاومت در برابر هر فشار داخلی ایجاد ها اندازهتحمل کنند. پمپ

های ماند و همچنین، مکانیزشده را دارند، اما قطعات حساس و دقیق که به هم پیچ شده

 کننده میزان جریان باید در مقابل صدمات خارجی محافظت شوند.قابل تنظیم کنترل

شوند. گیر با فواصل بسیار کم بین پوسته و قطعات داخلی پمپ طراحی میهای اندازهبیشتر پمپ

شونده معموالً قبل از رسیدن به پمپ از فیلتر  برای حفظ این فواصل اندک، سیال پمپ
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گیری مواد محتوی جامد از قبیل دوغاب یا در مواردی که پمپ برای اندازه کند.عبور می

های کند زیرا در پمپشوند، این امر مشکلی ایجاد نمیسیاالت حاوی رنگدانه طراحی می

 مربوطه، فواصل مذکور بیشتر است. 

 

 گیرهای اندازهبندی پمپطبقه -6-3

های پیستونی و دیافراگمی؛ شوند: پمپتقسیم می گیر معموالً به دو دسته عمدههای اندازهپمپ

 شوند. که هر یک از آنها با توجه به ساختمان خودشان شناخته می

باشند که البته های پیستونی دوار و یا سیلندر هوا میگیر شامل پمپهای اندازهسایر انواع پمپ

های کاری و های پیستونی و دیافراگمی کاربرد کمتری دارند. مشخصهنسبت به پمپ

 های دوار و با سیلندر هوا بعداً در همین فصل بررسی خواهند شد.ساختمان پمپ

گیرند که توسط گیر از یک پمپ با ظرفیت ثابت بهره میهای اندازهعالوه بر این، برخی از پمپ

شوند. به این ترتیب، موتور سرعت دهنده سرعت متغیر رانده مییک موتور یا کاهش

غییر سرعت پمپ به جای تنظیم مکانیکی داخل پمپ باعث تغییر مقدار جریان متغیر، با ت

 شود.سیال می

 ها و پوسته، مشابه اصطالحات مربوطه در ها مانند پیستوناصطالحات مربوط به این پمپ

 باشند که در فصول گذشته شرح داده شدند.های عمومی و با جابجایی مثبت میپمپ

 

 های پیستونیپمپ -6-3-1

باشند. ترین نوه مورد استفاده در صنایع میگیر پیستونی با جابجایی مثبت، رایجهای اندازهپمپ

طراحی پایه و ساختمان پیستونی مرسوم در صنعت هنگام استفاده از آن به صورت پمپ 

کند و اگر تغییر هم صورت گیرد در بخش نیروی محرک گیر تغییر چندانی نمیاندازه

ای تغییرات نیز ممکن است در سیلندرها برای انتقال سیاالت هر چند پارهپمپ خواهد بود، 

 چند نمونه پمپ پیستونی قابل تنظیم مکانیکی را نشان  1-6خاص اعمال شود. شکل 

 دهد.می

شود. یک میله مطابق شکل، محفظه پمپ به صورت مستقل از مکانیزم گرداننده آن نصب می

رود. دنده یا موتور به کار میای اتصال پیستون به جعبهاتصال خارجی بسته به نوع پمپ بر
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معموالً در این نوع پمپ، میله اتصال مزبور یا دسته پیستون به منظور تغییر مقدار سیال 

 لنگ قابل تنظیم است. پمپ شونده در محل نصب به میل
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 گیرچند نمونه پمپ پیستونی اندازه -1-6شکل 

 

ای برای تنظیم از قبیل ه پیستون در محل اتصال به پیستون دارای وسیلهها، دستدر برخی از پمپ

شونده را  تر جریان سیال پمپباشد. این قابلیت تنظیم اضافی، امکان تنظیم دقیقرزوه می

 سازد.گیر فراهم میبرای پمپ اندازه

شوند تا ص میگذاری با فواصل مساوی مشخدسته پیستون قابل تنظیم معموالً مدرج یا با عالمت

گذاری، مقدار سیال بدین ترتیب طول مسیر حرکت پیستون معلوم شود. با این عالمت

 پمپ شونده با هر ضربه پیستون نیز مشخص خواهد شد.

گالن در دقیقه انتقال دهد. مقدار  02تواند سیال را از صفر تا گیر در هنگام کار میپمپ اندازه

هایی که به محدوده کند. سیستمنوع پمپ تغییر می سیال پمپ شده با توجه به اندازه و

 توانند از دو یا چند پمپ بهره گیرند.ظرفیت باالیی نیاز دارند می

نشان داده شده است. در این  0-6( یک پمپ در شکل Liquid endنمای کامل از انتهای مایع )

های یکطرفه را اپنمد پیستون و شیرها یا سوپتوان ساختمان بدنه، پیستون، کاسهشکل می

مشاهده نمود. از آنجا که پمپ از نوع پیستونی است، یاتاقان متحرک یا نگهدارنده پیستون 

گیرد. بدین طریق، حرکت پیستون پایدار شده و بار یا فرسایش در پشت پمپ قرار می

 رود.غیرمعمول بین پیستون و بدنه از بین می
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 ایعساختمان پمپ انتهای م -0-6شکل 

 

ها از فوالد ضدزنگ یا سایر آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی های پمپ و پیستوناغلب بدنه

شوند. معموالً فاصله بین پیستون و بدنه پمپ بسیار کم است. در بسیاری از ساخته می

موارد، پیستون و بدنه پمپ به منظور تشکیل یک مجموعه با فواصل نزدیک به هم، با 

شوند. این فواصل اندک باعث جلوگیری از نشت داخل کاری میو صیقلیکدیگر پرداخت 

 گیری شود.کند تا مقدار جریان سیال خروجی با دقت بیشتری اندازهپمپ شده و کمک می

 شکل، از نشت سیال جلوگیری  Vنمد با مقطع کاسهدر پیستون این پمپ با استفاده از چند 

تواند الستیک، نئوپرین، نایلون و یا مواد یال مینمد بسته به نوع سنماید. جنس کاسهمی

توان نمد قابل تنظیم در پشت پمپ میدیگر باشد. همچنین، معموالً با قرار دادن یک کاسه

بندی را حفظ کرده و بنابرین از نشت سیال های آبنمدها یا حلقهفشار مثبت روی کاسه

 جلوگیری نمود.

بینیم پیستون یا پالنجر در داخل سیلندری مجهز به یک می 0-6در پمپ نشان داده شده در شکل 

تواند به ناحیه سوپاپ یکطرفه قرار گرفته است. در برخی از طرحهای پمپ، پیستون می

مربوط به این سوپاپ یکطرفه نفوذ کند. طرح مربوطه به نظر سازنده و یا سیال پمپ 

 شونده بستگی دارد.

های باشند، سوپاپهای پیستونی یا پالنجری میسایر پمپگیر شبیه های اندازهاز آنجا که پمپ

کنند. در مدل نشان داده شده ورود و خروج سیال توسط خود سیال پمپ شونده عمل می

دو سوپاپ یکطرفه در هر دو دهانه ورودی و خروجی پمپ به کار گرفته ، 0-6در شکل 

بوده و همچنین امکان  شده است. این سیستم دوگانه متضمن کنترل قطعی و دائمی سیال
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برد. باز ماندن سوپاپ یکطرفه در اثر انباشت مواد اطراف نشیمنگاه سوپاپ را از بین می

ها نیز باشند و در برخی از پمپای میهای یکطرفه نشان داده شده از نوع ساچمهسوپاپ

 شود.ای استفاده میاز سوپاپ دیسکی یا صفحه

توان آنها را از فوالد شوند اما میز فوالد ضدزنگ ساخته میهای یکطرفه ااغلب شیرها یا سوپاپ

 کاری ها از هر جنسی باشند چنان صیقلاین سوپاپآلیاژی با آبکاری کروم نیز ساخت. 

در شوند که هنگام بسته شدن آنها به خوبی بر روی نشیمنگاه سوپاپ جای گیرند. می

 امل فشار سیال توسط فنر نیز بسته ها عالوه بر عهای پیستونی، سوپاپبسیاری از پمپ

 شوند.می

ها، شوند. در برخی از پمپگیر توسط خود سیال پمپ شونده روانکاری میهای اندازهاغلب پمپ

نمد نقاط بیشتری برای روانکاری وجود دارند. بدین طریق، مواد روانکار به در ناحیه کاسه

نده تماسی ندارند. باید مراقب باشید رسند که معموالً با سیال پمپ شونقاطی از پمپ می

هایی که تنها با یک نوع سیال تا از روانکاری بیش از اندازه این نقاط پرهیز شود. برخی پمپ

توانند توسط خود ماده پمپ شونده روانکاری شوند، اما برخی دیگر چنین کنند میکار می

قبالً به دقت تعیین کنیم که اگر پمپی به یک بخش دیگر کارخانه سوئیچ شود باید نیستند. 

نمد با سیال جدید سازگار است بندی و کاسهآیا ماده روانکار در بدنه پمپ و سیستم آب

نمد باید آن را حذف کرده و واشرها یا کاسهاگر ماده روانکار با سیال سازگار نباشد، یا نه. 

 را تعویض نماییم.

در این پمپ، یک مکانیزم خارج از است.  نشان داده شده 3-6نوع دیگر پمپ پیستونی در شکل 

 ای از مرکز بر روی محوری قرار گرفته که مستقیماً توسط یک موتور یا مجموعه

این مکانیزم خارج از مرکز توسط یک یوغ و خار اتصال آید. ها به حرکت در میدندهچرخ

 ر همانند یک شود. مکانیزم مزبوهای قائم انتقال نیرو متصل میای از میلهبه مجموعه

کند. حرکت چرخشی از طریق مکانیزم های پیستونی عمل میدر بسیاری از پمپلنگ میل

های انتقال نیرو در پمپ پیستونی به حرکت رفت و برگشتی تبدیل خارج از محور و میله

 انتهای پالنجر مطابق شکل، رزوه شده و بر روی یوغ فیلتر انتقال نیرو قفل شود. می

مهره قفلی و پیچاندن مهره خروسکی انتهای یمات پالنجر از طریق شُل کردن شود. تنظمی

های گیرد. دو انتهای پمپ و موتور گرداننده آن مشابه سایر پمپپالنجر صورت می

 شود.پیستونی در عمل از لحاظ فیزیکی از هم جدا می
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 گیر عمودیمقطع یک پمپ پیستونی اندازه -3-6شکل 

 

 های دیافراگمیپمپ -6-3-2

بهر گیر دیافراگمی برای عمل کردن دیافراگم از یک پمپ نوع پیستونی های اندازهبیشتر پمپ

گیرد. (، سیال در دو طرف دیافراگم قرار می4-6گیرند. در این شرایط )مطابق شکل می

 ر دهد طرف مایع و طرفی که پمپ را به حرکت دطرفی که عمل پمپاژ را انجام می

 آورد، طرف نیرو نام دارد.می

 

 
 طرز کار پمپ دیافراگمی -4-6شکل 
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دهد. از آنجا که دیافراگم قابل انعطاف است، در برابر هر گونه فشار خارجی واکنش نشان می

 معموالً عامل نیروی خارجی یک سیال هیدرولیک است که توسط پمپ پیستونی تأمین 

لیک به داخل بخش نیرو، دیافراگم به سمت بیرون با پمپ شدن سیال هیدروگردد. می

گردد. با برگشتن پیستون یا یابد. بدین طریق، مواد طرف مایع دیافراگم تخلیه میانحنا می

شود. عمل دیافراگم به سمت خارج از پالنجر، سیال هیدرولیک از طرف نیرو کشیده می

 شوند.داخل فشار داخل کشیده می طرف مایع بوده و بنابراین، مواد پمپ شونده به

کند. اما اصول کار در چگونگی کنترل سیال در طرف نیروی دیافراگم بر حسب سازنده تغییر می

 های دیافراگمی یکسان است.تمام پمپ

تواند به چند روش تنظیم شود. در یکی از این طرحها، از یک طرف نیروی پمپ دیافراگمی می

لنگ و دسته پیستون پالنجر، به روشی مشابه پمپ ظیم بین میلنقطه خارج از مرکز قابل تن

با تغییر ضربه پالنجر در طرف نیرو، مقدار شود. پیستونی با ضربه قابل تنظیم استفاده می

کند. این امر باعث تغییر مقدار جابجایی آورد تغییر میسیالی که به دیافراگم فشار می

یک پمپ با ضربه قابل تنظیم را  5-6ردد. شکل گدیافراگم و مقدار سیال پمپ شونده می

 دهد.نشان می

 

 
 یک پمپ دیافراگمی با ضربه قابل تنظیم -5-6شکل 
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گیرند. این موتور به برخی از سازندگان از یک موتور با سرعت متغیر متصل به پالنجر بهره می

ها یا ضربهجای تغییر طول مسیر ضربه، به عنوان روشی دیگر کنترل جریان پمپ، تعداد 

 دهد.های ایجاد شده در هر دقیقه را تغییر میچرخه

 . چرخش ثابت (6-6)شکل  دهدلنگ قرار میسازنده دیگر، پالنجر را مستقیماً در داخل میل

شود. با تغییر مکان حلقه واکنش به حرکت رفت و برگشتی تبدیل میلنگ و پالنجر میل

 یگر موجب تغییر مقدار سیال پمپ شونده تغییر مکان این حلقه به یک طرف یا طرف د

ای سیال به طرف دیافراگم هدایت شده و باعث انعطاف دیافراگم و شود. جریان ضربهمی

شود که در حال کار، قابل شود. این پمپ طوری طراحی میپمپاژ سیال در طرف مایع می

 وقف قابل تنظیم های قابل تنظیم مکانیکی تنها در هنگام تتنظیم باشد )بسیاری از پمپ

 ها نشان داده شده است.ای از نوع پمپ، نمونه7-6باشند(. در شکل می

 

 
 ساختمان پمپ دیافراگمی با پالنجر یا پیستون گردان -6-6شکل 
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 یک پمپ دیافراگمی با پالنجر یا پیستون گردان -7-6شکل 

 

انند گذشته، طرف نیروی دهد. مدیافراگمی نشان مییک تغییر دیگر را بر روی پمپ  7-6شکل 

آید. ضربه پالنجر معموالً قابل تنظیم لنگ به حرکت در میپمپ پیستون توسط یک میل

نیست. مقدار سیال پمپ شونده در داخل پمپ توسط یک دکمه تنظیم ظرفیت سیال 

دهد که با تغییر موقعیت گردد. این دکمه مقدار سیالی را تغییر میهیدرولیک تنظیم می

 شود.سداد سیال به طرف نیرو وارد میدهانه ان
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 کنترل سیال پمپ شونده در پمپ دیافراگمی -7-6شکل 

 

 8-6کند در شکل اصول پمپ پیستونی عمل مینوع دیگر پمپ دیافراگمی که بر اساس همان 

ای شکل بوده و پمپاژ سیال نشان داده شده است. در این نوع پمپ خاص، دیافراگم استوانه

 پذیرد.ای انجام میا خمیده شدن کل دیافراگم استوانهب
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 ای شکلهای دیافراگمی استوانهساختمان پمپ -8-6شکل 

 

شود. ای در اثر پمپ شدن سیال هیدرولیک به داخل فضای دیافراگم منبسط میدیافراگم استوانه

رل ظرفیت تنظیم توسط یک دهانه کنتمقدار سیال هیدرولیک وارد شده  به دیافراگم 

گردد. با حرکت پالنجر به سمت پایین، سیال کنترل تا زمانی که دهانه کنترل بسته شود می

گردد. سیال جذب شده سپس به داخل محفظه رانده شده، در دوباره به مخزن باز می

 شود.دیافراگم انبساط یافته و سیال طرف مایع پمپ مینتیجه 

دیافراگم از یک دهد. ضدزنگ معموالً بدنه پمپ را تشکیل مییک آلیاژ ضدخوردگی مانند فوالد 

برای هر شود. اکثر سازندگان ماده قابل انعطاف و مقاوم در برابر مواد شیمیایی ساخته می

باشند، اما ها با هم قابل تعویض میسازند. البته این دیافراگمهای مختلفی میپمپ دیافراگم

 ای یک کاربرد خاص مناسب باشد.باید دقت نمود که یک دیافراگم بر

 ای یا دیسکی های ورودی و خروجی هر دو با فشار سیال عمل کرده و از نوع ساچمهسوپاپ

 توانند فنری یا غیرفنری باشند.باشند که بسته به کاربرد مورد نظر میمی

امک یا مکانیزم گیر که به صورت مکانیکی قابل تنظیم هستند )با استفاده از بادهای اندازهاکثر پمپ

 این . باشندمیسرعت متغیر(، با استفاده از عملگرهای برقی یا پنوماتیکی قابل کنترل 

قابل  زگیری قابل تنظیم متصل بوده و از راه دور نیها به وسایل کنترل و اندازهکنترل

ر معموالً، یک مکانیزم حسگر در خط جریان سیال به سیستم سیال اصلی قراباشند. کنترل می

تغییر مقدار ماده شیمیایی از کننده هر گونه حسیک وسیله در این موارد، شود. داده می
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کند، به هنگامی که این وسیله تغییری را حس میسازد. یک مقدارمعینی سیال را آشکار می

دارد که باعث افزایش یا ای را به واحد کنترل ارسال میطور خودکار عالمت هشدار دهنده

 گردد.یمیایی افزوده به سیستم میکاهش ماده ش

  

 گیر دوارهای اندازهپمپ -6-3-3

ای با جابجایی مثبت هستند و ساختمان آنها شبیه گیر دوار معموالً از نوع پرههای اندازهپمپ

ها از قابلیت جریان متغیر اما برای آنکه این پمپای با ظرفیت ثابت است. های پرهپمپ

 تواند حرکت نماید. نها حول یک نقطه مرکزی میبرخوردار باشند، بدنه آ

بدنه بیرونی پمپ برای ایجاد تغییر در است. تر نشان داده شده روشن 9-6این امر در شکل 

چرخد. بدین های ساعت یا بر خالف آن میمقدار سیال پمپ شونده در جهت عقربه

توان جریان بنابراین می کند وهای پروانه تغییر میترتیب موقعیت بدنه پمپ نسبت به پره

 گیر دوار در شکل چند نمونه پمپ اندازه سیال را بر حسب شرایط مورد نیاز تغییر داد.

 نشان داده شده است. 6-12

توان توسط یک فلکه یا پیچ دستی نصب شده در قسمت بیرونی پمپ موقعیت بدنه پمپ را می

چرخاند و دنده ی دیگر محور را میتغییر داد. این فلکه، دنده مارپیچی )یا فنری( انتها

شود که به بدنه پمپ متصل مارپیچی نیز باعث تغییر موقعیت قسمتی از چرخدنده می

 است. 

گیر دوار به کاربرد مورد نظر پمپ بستگی دارد. مانند مواد به کار رفته در ساختمان پمپ اندازه

های داخل پمپ از مواد گیر دیگر، بدنه پمپ، پروانه و محفظههای اندازهاغلب پمپ

 شوند. این مواد برای عمر طوالنی و نگهداری اندک انتخاب ضدخوردگی ساخته می

 شوند.می

 

 
 ای با جابجایی متغیرگیر پرههای اندازهنحوه تنظیم موقعیت بدنه پمپ -9-6شکل 
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 ای با جابجایی متغیرگیر پرهپمپ اندازهچند نمونه  -12-6شکل 
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گیر با چرخدنده داخلی است. این پمپ نیز گیر دوار با جابجایی مثبت، پمپ اندازهپمپ اندازهیک 

متغیری که آن را  -داخلی است و به لحاظ نیروی محرکه دور -های دندهشبیه سار پمپ

ها، قسمت هاللی آید. در برخی مدلگیر متغیر به شمار میچرخاند یک پمپ اندازهمی

رکت آن باعث تغییر موقعیت چرخدنده هرزگرد نسبت به دریچه پمپ متحرک است و ح

 شود.ورودی بدنه پمپ و در نتیجه، تغییر جهت جریان سیال در پمپ می

گیر دنده داخلی شبیه مواد مورد استفاده در سایر های اندازهمواد به کار رفته در ساختمان پمپ

 کننده است.های تغذیهپمپ

  

 با سیلندر هوایر گهای اندازهپمپ -6-3-9

دهد. با توجه به شکل، گیر با سیلندر هوا را نشان میهای اندازههایی از پمپنمونه 11-6شکل 

 باشند.ها از نوع پیستونی میکلیه این نوع پمپ
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 گیر هواییهای اندازههایی از پمپنمونه -11-6شکل 

 

هایی است که قبالً شرح تمان و طرز کار مشابه پمپها از لحاظ طراح، ساخانتهای مایع در این پمپ

اند. اما انتهای نیرو در آنها اندکی متفاوت است. به جای استفاده از حرکت داده شده

لنگ به منظور ایجاد حرکت رفت و برگشتی در پمپ از یک سیلند میلدورانی مکانیکی 

. این دو انتهای نیرو از لحاظ شودهوای با اتصال مستقیم یا یک پمپ دیافراگمی استفاده می

 ساختمان متفاوت بوده، لیکن از لحاظ طرز کار به یکدیگر شباهت بسیار دارند.

حرکت سیلندر هوا با محدود ساختن مقدار هوای ورودی به سیلندر، یا با استفاده در هنگام کار، 

 ل ( نصب شده بر روی دسته پیستون، کنترLimit switchاز یک کلید محدودکننده )

سنجی گیری با زمانکنترل هوای ورودی معموالً با استفاده از یک وسیله اندازهشود. می

بدین طریق، هوا برای مدت زمان معینی با فشار الزم وارد گیرد. الکتریکی صورت می

بندد، هوایی که مزبور سوپاپ ورودی را میسنج همچنان که زمانشود. سیلندر هوا می

پیستون البته از آنجا که گردد. می شود، قطعن در سیلندر هوا میباعث جلو رفتن پیستو
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هوایی که وارد سیلندر شده، تا هنگام تکمیل ضربه پیستون ، بندی شده استای آبقطعه

بدین ترتیب، هوا سیلندر را در موقعیت خود نگهداشته و این ماند. در همان جا باقی می

هایی کوتاه های کامل و طوالنی، ضربهجای ضربه سازد تا بهامکان را برای پمپ فراهم می

 و سنجیده انجام دهد.

پیستون به انتهای ضربه، هوای طرف نیرو تخلیه شده، در حالی که هوا به طرف دیگر با رسیدن 

بدین طریق پیستون هوا تغییر جهت داده و با یک حرکت آرام به گردد. پیستون وارد می

در انتهای نیروی پمپ دیافراگمی از یک دیافراگم فنردار  گردد.موقعیت اولیه خود باز می

گردد، در حالی که هوای شود. در این حالت، دیافراگم در اثر نیروی فنر باز میاستفاده می

 شود.ورودی به اتمسفر تخلیه می

کننده تا هوای عملگیرند، در سیلندرهای هوایی که از مکانیزم کنترل کلید محدودکننده بهره می

کننده متصل به دسته با عبور مکانیزم قطعشود. اندازی و متوقف میدودی متفاوت راهح

هنگامی شود. باز یا بسته می نده، سوپاپ هوای ورودی هنگام نیازپیستون از کلید محدودکن

هوا به طرف شود. ورودی تخلیه میرسد، هوای که سیلندر به انتهای مسیر ضربه خود می

گردد. در خالل شده و پیستون دوباره به نقطه شروع خود باز میمقابل پیستون وارد 

برگشت پیستون، با استفاده از یک کلید محدودکننده غالب، از تأثیر کلیدهای مسیر 

 شود.محدودکننده بر حرکت بازگشت آرام سیلندر جلوگیری می

ه شدن سیال در هر دو پمپ شرح داده شده، بازگشت پیستون به موقعیت اولیه آن باعث کشید

گیر پیستونی صادق های اندازهشود. این امر در مورد تمام پمپبه درون محفظه پمپ می

های ای از سوپاپاست. همانطور که قبالً گفته شد، ورود و خروجی سیال توسط مجموعه

 شود.یکطرفه کنترل و هدایت می
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 هفتمفصل 

 خاصی هاپمپ
 

 

 مقدمه -1-7

های گریز از مرکز، دوار و پیستونی انواع مختلف پمپدر فصول گذشته، ساختمان و طرز کار 

هایانتقال مواد مورد استفاده در صنعت شرح داده شد. در این فشل، درباره انواع پمپ

 خاص بحث خواهد شد.

در شته هستند. های توصیف شده در فصول گذپهای خاص نیز شبیه سایر انواع پماساساً، پمپ

های معمولی از نظر طراحی و ساختمان های خاص انواع تغییر یافته پمپواقع، اغلب پمپ

های خاصی نیز آشنا خواهید شد که باشند. عالوه بر این تغییرات، در این فصل با پمپمی

 در فصول گذشته درباره آنه صحبت نشده است.

 

 د خاصکار با موا -1-2

در این فصل عالوه بر مثالهای های انتقال مواد خاص بحث شد. در فصل اول درباره برخی پمپ

های مورد استفاده، طراحی، ساختمان و طرز کار تری درابره پمپبیشتر، اطالعات کامل

 آنها نیز ارائه خواهد شد.

مختلف معانی متفاواتی شود و از نظر افراد آفرین شامل مواد گوناگونی میاصطالح مواد مشکل

دارد. برای مثال، یک ماده خاصی ممکن است از دیدگاه گروه نگهداری و تعمیرات به 

 تواند به معنای دیگران میمفهوم مواد شیمیایی خورنده بوده، در حالی که از دیدگاه 

کند مواد دیگر در جامد یا ساینده باشد. در این موارد، هر کارگر متخصص فکر مینیمه
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آفرین نیستند زیرا الزامی نیست که با آنها سر  و کار داشته باشد. او تنها نگران قع مشکلوا

 مشکالت مربوط به خودش است.

گیرد، ممکن است یک ای تحت شرایطی با تفاوت اندک مورد عمل واقع میعالوه بر این، اگر ماده

ونه آن نفت است. نفت ساز بوده، در حالی که حالت دیگر چنین نباشد. یک نمحالت مسئله

شود، حال آنکه پس از پاالیش دیگر چنین ساز محسوب میدر حالت خام یک ماده مشکل

کند. در اینجا نگاهی به برخی موارد نیست. این مطلب حتی در مورد آب هم صدق می

 اندازیم.کاربردی مختلف می

 

 های مواد شیمیاییپمپ -1-3

های مواد ت شیمیایی در سالهای اخیر، کاربرد پمپبا توجه به گسترش شدید کاربرد محصوال

یابد. مواد شیمیایی ممکن است با ای رواج میشیمیایی در تمامی صنایع به طور فزاینده

توانند شامل موادی از قبیل کود مایع، اسید، حال و صمغ گرانروی پایین یا باال بوده و می

 پالستیک باشند.

ر ابتدای امر به صورت مایعات شیمیایی هستند. این مواد تقریباً همه محصوالت پالستیکی د

های شیمیایی مایع باید پیش از تبدیل به محصوالت نهایی در واحدهای شیمیایی توسط پمپ

توانند به گندله خشک یا پودر مختلف جابجا شوند. در طول فرآوری نهایی، مایعات می

بمانند که در این حالت صمغ یا  تبدیل شوند و یا ممکن است به همان صورت مایع باقی

 شوند.رزین نامیده می

اگر مواد شیمیایی به صورت مایع به کار برده شوند معموالً هنگام اختالط نهایی با ماده شیمیایی 

شوند. کاتالیزور باعث ایجاد واکنش شیمیایی در مایع و دیگری به نام کاتالیزور ترکیب می

های ای از صمغتولید محصوالت فیبر شیشه درگردد. در نتیجه، سخت شدن آن می

 شود.شیمیایی به عنوان ماده پایه استفاده می

های انتقال مواد صمغی معموالً از نوع پیستونی هوایی هستند. دلیل استفاده از مواد صمغی پمپ

آن است که این مواد دارای گرانروی باال بوده و لذا برای انتقال آنها به پمپ با جابجایی 

ت نیاز است. ویژگی افت سرعت در پمپ هوایی باعث ثابت ماندن فشار در سیستم مثب

الخط شود. عالوه بر این، حرکت مستقیمحتی در هنگام عدم استفاده از سیال می

های دوار شود که معموالً در پمپپیستونموجب کاهش حرارت و کف یا حبابهای هوا می

 گردد.ایجاد می
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های دوار یا گریز از مرکز انتقال داد. اولین نکته مهم توان توسط پمپمی تر رامواد شیمیایی رقیق

ها آن است که مطمئن شویم مواد مورد استفاده در پوسته و پروانه در انتخاب این پمپ

بندی توانند در برابر مواد شیمیایی پمپ شده مقاومت کنند. البته شیستم آبپمپ می

 مناسبی نیز باید انتخاب گردد.

های پمپ عالوه بر آلیاژهای ضدخوردگی از مواد پالستیکی دیگری چون تفلون، یاری از پوستهبس

توانند شوند. بیشتر این مواد میپروپیلن، سی پی وی سی و سایر مواد مشابه ساخته میپلی

با بیش از یک نوه ماده کار کنند؛ اما باید مطمئن باشیم که مواد انتخاب شده برای یک 

ال مواد شیمیایی با سیال مورد نظر سازگار بوده و در اثر واکنش شیمیایی سیستم انتق

 درون سیستم دچار خوردگی یا فرسایش نخواهند شد.

شوند که های گریز از مرکز مورد استفاده برای مواد شیمیایی معموالً از موادی ساخته میپمپ

م باشند. به عنوان مثال، در مقابل اغلب اسیدها، حاللها و سایر مواد شیمیایی آلی مقاو

 برخی قطعات ها دارای آستری از جنس گرافیت است. پوسته و پروانه برخی از پمپ

 شوند.ساخته می)پالستیک( از مواد پلیمری  1-7ها نیز مانند شکل پمپ
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 تصاویری از پمپ گریز از مرکز پالستیکی -1-7شکل 

 

 های مارپیچپمپ -1-4

اند، دو نوع پمپ غیرمعمول نیز وجود شیمیایی که قبالً شرح داده شدههای مواد پمعالوه بر پ

( است زیرا قطعات متحرک آنها که Spiral pumpsها، مارپیچ )نام رایج این پمپدارند. 

گردد، به شکل مارپیچ است. اگر چه این نام توصیفی برای هر دو باعث جریان سیال می

 باشد.متفاوت می پمپ یکسان است اما ساختمان آنها کامالً

 

 ایهای مارپیچ لولهپمپ -1-4-7

ای قابل ( نام دارد و با پمپ نوع پرهPeristaltic pumpای )پمپ مارپیچ لوله 2-7پمپ شکل 

یابند، لوله پمپ به همچنان که غلتکهای پمپ با لوله قابل انعطاف تماس میمقایسه است. 
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ای آن، لوله لتک در طول مسیر دایرهشود. با حرکت غسمت مسیر خمیده فشار داده می

راند. پس از عبور فشار قرار گرفته، سیال موجود را به سمت خارج میجلوی آن تحت 

غلتک، لوله مزبور دوباره به شکل عادی خود برگشته و سیال را از ناحیه ورودی به درون 

 کشد.پمپ می

 

 
 ایهای مارپیچ لولهنحوه عملکرد پمپ -2-7شکل 

 

 شوند. ها به منظور تغییر ظرفیت با تعداد غلتکهای متفاوت ساخته می، پمپ3-7کل مطابق ش

 توان از مواد مختلف از جمله ترکیبات الستیک طبیعی و مصنوعی ساخت. ها را میلوله

کشدار یا االستیک باشند تا بتوانند پس از قابل انعطاف بوده، بلکه های مواد باید نه تنها لوله

 توانند با قطرها و ها میخود برگردند. این لولهباره به شکل اولیه فشرده شدن دو

های جداره متفاوت ساخته شوند. هر چه قطر لوله بیشتر باشد، ظرفیت پمپ بیشتر اندازه

 شود.می
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 ایچند نمونه پمپ مارپیچ لوله -3-7شکل 
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توان با استفاده از ا میها رگالن در ساعت متغیر است. پمپ 2222تا  5از ظرفیت پمپ مارپیچ 

ی هامتغیر با کنترل الکترونیکی یا مکانیکی به کار انداخت. این پمپ -موتورهای سرعت

توانند برای پمپاژ با ظرفیت ثابت یا متغیر به کار میمتغیر  -سرعتبه موتورهای  مجهز

 ها دارای موتور یا مکانیزم محرک سرعت متغیرگرفته شوند. همچنین، برخی از پمپ

 های برقی یا پنوماتیکی به منظور تنظیم سرعت به روش مکانیکی بوده و دارای سیستم

 باشند.می

 

 های حلزونی مارپیچ پمپ -1-4-2

 نشان داده شده، پمپ حلزونی مارپیچ 5-7و  4-7 هایپمپ مارپیچ که در شکلنوع دیگر 

(Progressive cavity pump .است )حلزونی دوار با  این پمپ دارای حلزونی مانند پمپ

(، میله Rotor(، روتور )Statorباشد و از پنج بخش اصلی بدنه، استاتور )جابجایی مثبت می

رابط و محور گرداننده تشکیل شده است. روتور معموالً از فوالد ضدزنگ یا فوالد با 

اِن -از مواد مختلف از جمله الستیک طبیعی، بونا استاتورشود. روکش کروم ساخته می

(Buna-Nو الستیک بوتیل ساخته می ) شود. جنس انتخابی روتور و استاتور بر حسب

 شود.کاربرد مورد نظر تعیین می

 

 

 
 مارپیچ نوع حلزونی هایپمپساختمان  -4-7شکل 
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 چند نمونه پمپ مارپیچ نوع حلزونی -5-7شکل 
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ها شود. پمپ، گردانده میدندهپمپ معموالً توسط موتوری متصل به یک کاهنده سرعت یا جعبه

باشند؛ در حالی که دور در دقیقه دارا می 1222بیشتری بازده خود را در سرعتهای پایین 

های سرعت کنند. کاهندهدور در دقیقه کار می 022های بزرگتر با سرعتی حدود پمپ

دهای بر حسب نیاز دارای سرعت متغیر یا ثبت باشند. در صورت استفاده از واحتوانند می

 گیری به کار گرفت.توان در کاربردهای اندازهها را می، این پمپمتغیر  -سرعت

 در هنگام کار، سیال از دهانه مکش وارد پمپ شده و وارد ناحیه خالی بین روتور و استاتور 

شود. شود. با چرخش روتور، سیال توسط روتور به ناحیه تو خالی استاتور رانده میمی

 شود.ور باعث رانده شدن سیال به دهانه تخلیه میچرخش پیوسته روت

محور نمد روی محور گرداننده قرار دارد. میله رابط در داخل ، یک کاسه4-7با توجه به شکل 

 گیرد. انتهای این میله در محور مذکور بسته بوده و به سیال اجازه گرداننده قرار می

نمد ه امکان نشت دارد، در میان کاسهدهد تا از محور گرداننده بگذرد. تنها محلی کنمی

شود، به جز هنگام توقف پمپ، در یک ناحیه نمد از آنجا که سیال از آن دور میکاسهاست. 

 گیرد.فشار منفی قرار می

یک ویژگی دیگر پمپ حلزونی مارپیچ، قابلیت کار کردن آن در جهت مخالف، بدون ایجاد مشکل، 

کند، هر گونه انسداد در خط ورودی یا الف کار میباشد. هنگامی که پمپ در جهت مخمی

تواند با استفاده از جریان معکوس سیال برطرف شود. پس از بر طرف شدن خروجی می

گرداند و گرفتگی، معکوس کردن جهت چرخش پمپ آن را به جهت چرخش اولیه باز می

 تواند کار پمپاژ را از سر گیرد.بنابراین، می

توان شود، اما از فوالد ریختگی یا فوالد ضدزنگ نیز میچدن ساخته میبدنه پمپ معموالً از 

تواند بر حسب اندازه پمپ به صورت یکپارچه یا دوپارچه ساخته استفاده نمود. بدنه می

 شود.

روند که در آنها ها و صنایع شیمیایی به کار میهای حلزونی مارپیچ معموالً در پاالیشگاهپمپ

ها برای این پمپشوند. یا سیاالت حاوی مواد جامد، فرآوری میدوغاب مواد گوناگون 

روند. این انتقال فاضالب یا پساب صنعتی با مقادیر زیاد لجن یا مواد سنگین نیز به کار می

ای مخصوص پوشش سقف از قبیل گچ معدنی و پرلیت ها حتی برای انتقال مواد دانهپمپ

ربردها، لوله ورودی به یک قیف ورودی که دارای گیرند. در این کامورد استفاده قرار می

یابد. این منفذ چهارگوش از پل می(، تغییر 0-7یک گلویی یا منفذ چهارگوش است )شکل 

کند. یک نوار یا خوراکدهنده حلزونی زدن یا تشکیل ناحیه قوسی در مواد جلوگیری می
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روتور پمپ به کار کوچک در پایین قیف به منظور حصول اطمینان از جریان مواد به 

 شود.گرفته می

 

 

 

 
 مارپیچ نوع حلزونی مجهز به منفذ چهارگوش هایساختمان پمپ -0-7شکل 

 

توان متناسب با کاربرد مورد نظر تغییر داد. در شکل ها را میهمچنین، شکل روتور این نوع پمپ

ده شدن طرح با کشی هایی از طرحهای مختلف روتور نشان داده شده است.، نمونه7-7

 یابد.روتور، ظرفیت انتقال سیال پمپ افزایش می
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 های مارپیچ نوع حلزونیطرحهای مختلف روتور پمپ -7-7شکل 

 

توان مقدار کمی مواد جامد معلق یا با توجه به طرح ناحیه باز و خالی بین روتور و استاتور، می

درجه فارنهایت نگهداشته  222 شن ریز را توسط پمپ انتقال داد. دمای سیال باید کمتر از

 شود تا از شکنندگی استاتور جلوگیری به عمل آید.

در این شرایط، از  توان به صورت عمودی نیز طراحی نمود.های مارپیچ نوع حلزونی را میپمپ

 متری نیز استفاده نمود. 12توان برای پمپاژ مواد تا عمق ها میاین پمپ

 

 بندین آبهای مواد شیمیایی بدوپمپ -1-1

ها در برابر مواد شیمیایی، تغییرات بسیاری اعمال شده است اما تر ساختن پمپاگر چه برای مقاوم

با وجود اینکه پمپ در برابر مواد هنوز یک مشکل باقی مانده و آن، مسئله نشت است. 

شیمیایی محافظت شده است اما ساختارهای نگهدارنده و موتورها معموالً چنین نیستند. 

شوند؛ اما همواره به دنبال بندی با نتایج عالی استفاده مینواع گوناگون وسایل آبا

تکمیل  (Sealless pump) بندیبندی بهتر هستیم. در نتیجه، پمپ بدون آبروشهای آب

 شده است.
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های مواد شیمیایی موجود در مانند سایر پمپ( 8-7)شکل بندی شکل ظاهری پمپ بدون آب

 ها تفاوت دارد.ست اما ساختمان آن با سایر پمپواحدهای صنعتی ا

 

 
 بندیمواد شیمیایی بدون آب یک نمونه پمپ -8-7شکل 

 

در ناحیه پشت  9-7یک پمپ گریز از مرکز است. پروانه پمپ مطابق شکل بندی پمپ بدون آب

 )یا طرف موتور آن( دارای یک توپی است که مقداری از آن در داخل بدنه پمپ نفوذ 

شود. هنگام کار پمپ، موتور یک توپی پروانه از مواد مغناطیسی ساخته می کند.می

گرداند. این آهنربا در اطراف توپی آهنربای گرد کوچک موجود در پشت بدنه پمپ را می

کنند. همچنان که موتور آهنربا پروانه قرار گرفته، سرعت و موقعیت پروانه را کنترل می

ی توپی پروانه نسبت به تغییرات نیرو واکنش نشان داده و چرخاند، بخش مغناطیسرا می

  چرخد.همگام با آهنربای کنترل کننده می
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 بندیمواد شیمیایی بدون آب ساختمان پمپ -9-7شکل 

 

 های مزبور باید دو مورد را به خاطر سپرد:در هنگام استفاده از پمپ

 خیز مکش طراحی نشده است.  اول آنکه پمپ برای کار در شرایط ارتفاع مکش منفی یا

 اندازی پر شده باشد.این پمپ باید دارای ارتفاع مکش مثبت بوده و پیش از راه

  دوم آنکه چون توپی پروانه مغناطیسی است، ممکن است در حین کار حرکت نامنظم پیدا

 شود(.کند )موقعیت و موازنه توپی پروانه توسط سیال عبوری از پمپ پشتیبانی می

 ها به لحاظ ویژگیهایی که دارند، معموالً برای کاربردهای با ظرفیت ثابت به کار این پمپ

 25تا  12ها با موتورهای کوچک کار کرده و ظرفیت آنها از حدود روند. اکثر این پمپمی

 باشد.گالن در دقیقه می
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 های دوغاب یا پالپپمپ -1-1

د با مواد گوناگون کار کنند. از آنجا که تواننهای مورد استفاده در کاربردهای صنعتی میپمپ

( برخوردارند. این Modularها از طرح مدوالر )بیشتر مواد ماهیت ساینده دارند، پمپ

بدان مفهوم است که آنها برای نگهداری و قابلیت دسترسی بهتر، دارای قطعات یا بخشهای 

ستند. برخی از آنها های دوغاب از نوع گریز از مرکز هقابل تعویض هستند. بیشتر پمپ

 نیز از نوع دیافراگمی بوده که بعداً در همین فصل بررسی خواهند شد.

ها، آستر بسیاری از آنها از مواد مقاوم در برابر خوردگی عالوه بر قطعات قابل تعویض این پمپ

شود. با استفاده از این نوع از جمله الستیک، سرامیک و سایر مواد خاص ساخته می

توان هر یک از قطعات آن را بدون نیاز به نصب یک پمپ کامالً نو، تعویض یساختمان، م

 نمود.

توان فلنج اگر پروانه آنقدر ساییده شود که دیگر پمپ نتواند با ظرفیت کامل خود کار کند، می

(Flange ورودی و آستر ناحیه مکش پمپ را برداشته و پروانه را تعویض نمود. اگر عقب )

 توان جایگزین ساخت.اشد، آن را نیز میپمپ آسیب دیده ب

از نوع بسته و معموالً نسبتاً بزرگ بوده و به جای چندین ( 12-7)شکل های دوغاب پروانه پمپ

باشند. بدین ترتیب، دوغاب پره نزدیک به هم، دارای چند پرخ بزرگ و دور از یکدیگر می

 ند.تواند بدون ایجاد گرفتگی در پروانه پمپ از آن عبور کمی

 

  
 

 چند نمونه پروانه پمپ گریز از مرکز دوغاب -12-7شکل 
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توان به یک آستر دیسک مکش و یا ( را میBack-suctionمکش )های مجهز به پروانه پسپمپ

ها معموالً به های دوغاب تجهیز نمود. این پمپهر قطعه قابل تعویض موجود در پمپ

های غلتکی یا محوری جای بلبرینگ، دارای یاتاقانلحاظ بار محوری بیشتر بر روی پروانه به 

 بادوام هستند.

باشند، معموالً به های دوغاب دارای وزن و گرانروی باال مییافته در پمپجا که مواد انتقال ناز آ

شوند که نه ها بر روی صفحاتی نصب میموتورهای پرقدرت نیاز دارند. بسیاری از پمپ

 های سرعت را نیز بر روی خود نگه ها یا سایر کاهندههدندتنها موتورها، بلکه جعبه

 دارند.می

های مورد استفاده برای انتقال دوغاب و پالپ )به ویژه در صنایع معدنی(، یکی دیگر از انواع پمپ

هستند. مطابق ( 11-7)شکل ( Screw centrifugal pumpsهای گریز از مرکز پیچی )پمپ

های گریز از مرکز معمولی است با این ها مشابه پمپپ، ساختمان این نوع پم12-7شکل 

تفاوت که شکل پروانه و متعاقباً، محفظه پمپاژ به صورت مخروطی طراحی شده است. این 

 دهد. نوع طراحی، شکلی پیچ مانند به پره می

 ای مانند پمپاژ لجن و پالپ مواد معدنی در صنایع معدنی،این نوع پمپ برای کاربردهای گسترده

 گیرد.صنعت تولید کاغذ و پالپ کاغذ و پمپاژ پسابها مورد استفاده قرار می

 

 
 یک نمونه پمپ گریز از مرکز پیچی -11-7شکل 
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 گریز از مرکز پیچی هایساختمان پمپ -12-7شکل 
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 و پسابها های انتقال مواد خمیریپمپ -1-1

ای باز د. پروانه آنها معموالً از نوع پرهروندر صنایع خمیر و کاغذ به کار می معموالًها این پمپ

های با پره بسته پروانههای با پره بسته نیز سود جست. توان از پروانههستند، اگر چه می

باشند. های دوغاب دارای قطر نسبتاً بزرگ و با چند پره معدود مینیز مانند دیگر پمپ

های نوار حلزونی یا سایر مکانیزم های به کار رفته در انتقال مواد خمیری بهبرخی از پمپ

خوراکدهنده متصل هستند. در این موارد، عمل دریافت مواد توسط نوار یا خوراکدهنده 

 شود.حلزونی باعث جدایی خمیر و مکش آن به درون پمپ می

های دوغاب باید حجم زیادی از مواد را جابجا کنند. معموالً این های پساب نیز مانند پمپپمپ

ها، اغلب گیرند. این پمپاز نوع پمپ چاهک مرطوب بوده و داخل مایع قرار میها پمپ

شوند که برای تخلیه آب مکانهای حفاری کن قابل انتقالی محسوب میهای آب جمعدستگاه

های ها، دستمالها باید بتوانند مواد زائد، شاخهروند. این پمپشده یا آب گرفته به کار می

از  13-7های چاهک نشان داده شده در شکل انتقال دهند. پمپ کهنه و قطعات سنگ را

پروانه و پوسته این های چاهک مرطوب هستند. نوع استفاده شده در موارد کاربرد پمپ

توانند مواد را بدون گرفتگی پمپ انتقال دهند. در ها نسبتاً بزرگ بوده و لذا مینوع پمپ

توان از نقطه رین قرار گرفته، هر چند میها، نقطه مکش معموالً در قسمت زیاین پمپ

 مکش باال نیز بهره گرفت.

گیرد معموالً های چاهک قابل حمل، آن قسمت از پمپ که درست قبل از پروانه قرار میدر پمپ

قابل جایگزینی است. همچنین، یک صفحه پوشش کوچک در جلوی پروانه برای پاکسازی 

ها دقیقاً یکسان نیستند ه است. البته همه پمپمواد انباشته شده در طرف مکش طراحی شد

شوند؛ عالوه بر این، اما اغلب آنها با قابلیت دسترس آسان برای پاکسازی مواد ساخته می

باشند که برای های راهنمای متصل به پوشش مذکور میها دارای پرهبرخی از پمپ

توان یک عمر پمپ، می روند. برای افزایش طولهدایت مواد به درون پروانه به کار می

ای باز با یک ها نیز از نوع پرهلوله یا صفحه ضدسایش را به پوشش مزبور پیچ کرد. پروانه

 باشند.روپوش عقبی کامل می
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 چند نمونه پمپ چاهک مرطوب -13-7شکل 

 

 های دیافراگمیپمپ -1-1

 14-7ین امر در شکل عمل پمپاژ در یک پمپ دیافراگمی شبیه پمپ پیستونی یکطرفه است. ا

با نفوذ دیافراگم به قسمت باالی حفره پمپ، سیال از طریق سوپاپ نشان داده شده است. 

شود. با پایین رفتن دیافراگم، سیال از طریق سوپاپ یکطرفه لوله مکش وارد پمپ می

شود. با تکرار شدن این چرخه، سوپاپ خروجی یکطرفه لوله خروجی از سیلندر خارج می

 شود.فشار ناحیه خروجی و مکش ایجاد شده توسط ضربه ورودی بسته می در اثر

 نشان داده شده است. 15-7های دیافراگمی در شکل ساختمان پمپ

کنند اما برخی از آنها نیز بر اساس فشار هوا های دیافراگمی به شیوه مکانیکی عمل میاغلب پمپ

توانند با هوای فشرده یا خالء کار یهای هوایی بر حسب نوع پمپ مکنند. این پمپکار می

گیر، انتقال های اندازهای که دارند، به عنوان پمپها به لحاظ ساختمان سادهکنند. این پمپ
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توانند برای انتقال سیال، دوغاب و یا پساب به کار کنند. همچنین، میو یا چاهکی عمل می

ی و یک نمونه پمپ عمودی ، یک نمونه پمپ دیافراگمی افق10-7در شکل  گرفته شوند.

 نشان داده شده است. 

 

     
 عمودی های دیافراگمیمکانیزم عملکرد پمپ -14-7شکل 

 

مسیر حرکت دیافراگم در پمپ مکانیکی توسط یک میله رابط قابل تنظیم یا مکانیزم دیگری کنترل 

ل تنظیم های هوایی با استفاده از یک نگهدارنده قابشود. این مسیر حرکت در پمپمی

شود. این نگهدارنده به جای تنظیم حرکت کلی آن، حرکت رو به باال یا دیافراگم کنترل می

 کند.جانبی دیافراگم را محدود می

ها باید از فوالد ضدزنگ یا دیگر فلزات برای انتقال مواد شیمیایی یا سایر سیاالت، آستر پمپ

اشته باشید که جریان سیال در یک مقاوم در برابر خوردگی ساخته شود. باید به خاطر د

 ای است.پمپ دیافراگمی یکنواخت نبوده، بلکه به صورت منقطع یا ضربه
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 های دیافراگمی عمودیساختمان پمپ -15-7شکل 
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 چند نمونه پمپ دیافراگمی -10-7شکل 



 هاها و توربینپمپ

 گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 721 

 های پیستونی دوغابپمپ -1-1

نیز اب، دو نوع پمپ پیستونی دوغاب های گریز از مرکز و دیافراگمی انتقال دوغعالوه بر پمپ

های پیستونی از نخستین آنها، یعنی پمپ هوایی یا بخاری شبیه سایر پمپشود. ساخته می

ای است. پمپ پیستونی هوایی یا بخاری انتقال دوغاب معموالً دارای نشیمن نوع قابلمه

ایش مواجه بوده و ای قابل تعویض هستند. این قطعات با بیشترین سسوپاپ و غالف استوانه

به بیشترین نگهداری نیاز دارند. برای تضمین طول عمر باال، پمپ باید دارای قطعات قابل 

 تعویض باشد.

آید. در این نوع دیگر پمپ پیستونی دوغاب توسط موتور الکتریکی یا احتراقی به چرخش در می

خاری است. طرف نظیر آن در پمپ دوغاب هوایی یا بنوع پمپ، طرف سیال مشابه ناحیه 

آید. یک راهنمای میله سیلندر لنگ و از طریق میله رابط به چرخش در مینیرو توسط میل

شود. یاتاقان متحرک، نقطه قابل انعطاف الزم جداگانه یا یاتاقان متحرک نیز فراهم می

 نماید.برای اتصال دسته پیستون به میله رابط را فراهم می

توان با آستر الستیکی یا کالً از الستیک قالبی تهی نمود. بدین ا میها رهای مایع این پمپسوپاپ

 شود. توجه نمایید که این طریق، هنگام پمپاژ مواد ساینده از میزان سایش کاسته می

از نوع دوطرفه بوده، که هنگام رسیدن پیستون به انتهای مسیر خود، جریان سیال هاپمپ

 ایند.نمثابتی را با تغییرات اندک حفظ می
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 دوم بخش

 صنایع معدنی هایتوربینآشنایی با 
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 هشتمفصل 

 هاونتیالتورها و فن
 

 

 مقدمه -8-0

( مهمترین وسیله در مدار تهویه است و به کمک آن، هوا در Fan or Ventilatorبادبزن )

 افتد.قسمتهای مختلف شبکه به جریان می

دار تشکیل شده است که به وسیله موتور الکتریکی یا دیزلی، در حالت کلی، بادبزن از یک چرخ پره

اندازد. بادبزن اصلی را معموالً در بیرون معدن نماید و هوا را به جریان مییدوران م

کنند. بادبزن ممکن است به حالت مکشی یا دهشی کار کند. در حالت مکشی، نصب می

شود . هوا را از داخل معدن به بیرون بادبزن در دهانه چاه یا تونل خروج هوا نصب می

شود و هوا را در دهانه چاه یا تونل ورود هوا نصب میمکد. در طریقه دهشی، بادبزن می

 راند.با فشار به داخل معدن می

 

 انواع بادبزن -8-2

و ( Centrifugal or Radial flow fans)ها را به دو دسته کلی شعاعی یا گریز از مرکز بادبزن

 کنند.تقسیم می( Axial flow fans)محوری 

 

 یز از مرکزبادبزن جریان شعاعی یا گر -8-2-0

های متعددی به آن متصل است ( از یک چرخ گردنده که پره1-8بادبزن جریان شعاعی )شکل 

کند. گیرد، دوران میشود که این چرخ توسط محوری که از موتور انرژی میتشکیل می

درجه تغییر  09شود و سپس ها، هوا از طریق مجرای مرکزی وارد چرخ میدر این بادبزن
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آید. هوا پس از گردش، وارد محفظه و توسط چرخ به گردش در می دهدمسیر می

شود و سپس وارد مجرای گیر شده و آنگاه وارد مجرای حلزونی اطراف چرخ میضربه

گردد و سرانجام در آخرین مرحله، از طریق انتهای واگرا که مقطع آن به تدریج اضافه می

گیر باشد، هوا مستقیماً از محفظه ضربهد گردد. اگر بادبزن فاقاین مجرا وارد اتمسفر می

های شعاعی ممکن است هوا فقط از طرف شود. در بادبزنچرخ وارد مجرای حلزونی می

 یک چرخ و یا از هر دو سوی آن وارد شود. 

 

 
 تصویری از یک بادبزن شعاعی -1-8شکل 
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ممکن ( Blades)ها رهآن تشخیص داد. پهای توان توسط پرههای شعاعی را به سهولت میبادبزن

  (، خمیده به عقب2-8)شکل  (Radial blade) مستقیم شعاعی است به صورت

(Backward curved blade)  ( و یا خمیده به جلو3-8)شکل (Forward curved blade) 

در  هر یک از این شکلها برای مقاصد خاص مناسب است. ( تعبیه شده باشند.4-8)شکل 

 قوس  ها در جهت حرکت بادبزن است وه به عقب، قوس پرههای خمیدانواع با پره

 باشد.های خمیده به جلو در خالف جهت حرکت بادبزن میپره

 

 
 های مستقیمچرخ بادبزن شعاعی با پره -2-8شکل 
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 های خمیده به عقبچرخ بادبزن شعاعی با پره -3-8شکل 
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 وهای خمیده به جلچرخ بادبزن شعاعی با پره -4-8شکل 

 

 بادبزن جریان محوری -8-2-2

(، هوا از طریق مجرایی که در امتداد محور دستگاه 5-8 های جریان محوری )شکلدر بادبزن

در این قسمت، هوا رسد. ها است میشود . به چرخ دوار که حاوی پرهقرار دارد، وارد می

که   واگراالًوممع یگذرد و سپس وارد مجرایهای هادی میکند و آنگاه از پرهان میردو

در این قسمت به موازات محور حرکت هوا  شود.گردد میبه تدریج مقطعش زیاد می

ای ساخته شود. قسمت جلوی دستگاه به گونهبادبزن است و به همین طریق خارج می

 شده است که حداقل مقاومت را در برابر عبور هوا داشته باشد.
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 با مقطع واگرا تصویری از یک بادبزن محوری -5-8شکل 
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شوند. ها، به سهولت از انواع دیگر تمیز داده میهای محوری با توجه به شکل و تعداد پرهبادبزن

ها و در نتیجه شدت توان زاویه پرهها آن است که میاز جمله مشخصات دیگر این بادبزن

 جریان و فشار هوا را تغییر داد.

(، دو چرخ 6-8سازند. در بادبزن دو طبقه )شکل های محوری را در یک یا دو طبقه میبادبزن

شود و گردنده وجود دارد و بدین ترتیب، هوای خروجی از چرخ اول، وارد چرخ دوم می

 یابد.فشارش افزایش می
 

 

 
 تصویری از یک بادبزن محوری دو طبقه -6-8شکل 
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 هانصب بادبزن روشهای -8-3

 چاه )یا تونل اصلی( و ندرتاً در داخل آن نصب  ها را معموالً در بیرون معدن و کناربادبزن

 دهیم.کنند. در زیر، روشهای مختلف نصب را شرح میمی

 

 نصب بادبزن در بیرون معدن -8-3-0

ترین روش نصب بادبزن است، بادبزن را نزدیک چاه یا تونل اصلی، در در این روش که متداول

ی، آن را به چاه یا تونل اصلی محل مناسبی نصب و از طریق راهروی مخصوص زیرزمین

. بدیهی است برای اینکه هوا از داخل کارهای معدنی عبور کند، (7-8)شکل کنند مربوط می

دهانه چاه یا تونل اصلی همواره باید بسته باشد و این هدف به کمک دو درب مخصوص 

از دربها باز گردد. در این حالت، اگر یکی شود تأمین میکه در دهانه چاه یا تونل نصب می

 یابد زیرا درب دیگر مانع این ارتباط است.شود، باز هم هوا با بیرون ارتباط نمی

ای در امر تهویه معدن پیش نیاید، عالوه بر بادبزن برای اینکه به هنگام خراب شدن بادبزن، لطمه

کنند که ساختمان آن بایستی به اصلی هواره یک بادبزن یدکی نیز در کنار آن نصب می

ای باشد که در مواقع ضروری، به سرعت بتوان از آن برای تهویه معدن استفاده گونه

 کرد.

 

 
 نحوه نصب بادبزن در کنار چاه یا تونل اصلی -7-8شکل 
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برای رسیدن به این هدف، معموالً راهروی مخصوص تهویه به فضایی متصل است که هر دو 

توان هر کدام از آنها را در مدار ، میبادبزن با آن ارتباط دارند و توسط دربهای مخصوص

 (.8-8شبکه وارد کرد )شکل 

شود تا مانعی در مسیر حرکت هوا تولید موتور بادبزن همیشه در خارج از مسیر هوا نصب می

 نکند.

 

 
 نحوه نصب بادبزن کمکی -8-8شکل 

 

 نصب بادبزن در داخل معدن -8-3-2

شود، بادبزن را که طبعاً حجم آن بایستی کمتر یکمتر از آن استفاده مدر این روش که امروزه 

(. محل نصب 0-8کنند )شکل باشد در داخل معدن و به شکل بادبزن تقویتی نصب می

های راهرو در محل نصب، بایستی محکم و معموالً نزدیک چاه یا تونل اصلی است و دیواره

 مقاوم باشند.
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 نحوه نصب بادبزن در داخل معدن -0-8شکل 

 

بخواهند ضمن تهویه از این راهرو برای رفت و آمد نیز استفاده کنند، در کنار بادبزن دو اگر 

 (.19-8کنند )شکل درب با فاصله مناسب از یکدیگر تعبیه می

 

 
 دربهای رفت و آمد در راهروی بادبزن نصب شده در داخل معدن -19-8شکل 

 

 شرح بعضی از انواع بادبزن -8-1

 پردازیم.ای از انواع آن میها، ذیالً به شرح پارهت بادبزنبرای آشنایی با مشخصا
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 های شعاعیبادبزن -8-1-0

  11-8بادبزن که منظره عمومی آن در شکل قطر چرخ این  (:Guibal fanگول بال ) الف( بادبزن

دور در دقیقه است.  69تا  49و سرعت دورانش متر  15تا  6نشان داده شده است، بین 

های چرخ مماس بر یک قفس معموالً حدود یک سوم قطر آن است. پرهعرض این چرخ 

اند و ممکن است به حالت مستقیم یا متمایل به مرکزی با مقطع هشت ضلعی قرار گرفته

مقطع مجرای پره دارد که هر کدام آنها به شکل مستطیل است.  8عقب باشند. این بادبزن 

یر داد. هوا ممکن است از یک یا هر دو توان به کمک صفحه منحنی تغیخروج هوا را می

طرف چرخ مرکزی وارد بادبزن گردد که به ترتیب بادبزن با مکش ساده یا مضاعف 

انگلستان  Cannoch Woodای از این بادبزن که در معدن شوند. قطر نمونهنامیده می

فوت( و قطر مجرای مرکزی  12متر ) 4فوت(، عرض آن  49متر ) 13نصب شده حدود 

متر مکعب هوا با  5899متر است. این بادبزن در هر دقیقه حدود  4د هوا نیز حدود ورو

 کند.میلیمتر آب تولید می 38فشار 
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 گول بال تصاویری از بادبزن -11-8شکل 
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نشان داده شده است و به  12-8شکل چرخ این بادبزن در  (:Waddle fanب( بادبزن وادل )

پره منحنی خمیده به سمت عقب است که به  24د، چرخ دارای شوطوری که مشاهده می

( تشکیل شده است. عرض چرخ از مرکز به b( و کوتاه )aهای بلند )طور متناوب از پره

یابد و این امر به این دلیل است که مقطع عبور هوا از طرف محیط، به تدریج کاهش می

بودن مقطع و در نتیجه، ثابت بودن ها تا آنجا که ممکن است ثابت بماند. ثابت بین پره

 شود. ها سبب افزایش راندمان بادبزن میسرعت هوا در قسمتهای مختلف فضای بین پره
 

 
 وادل بادبزن ساختمان -12-8شکل 

 

 ها مستقیماً به هوای آزاد رانده نکته جالب در مورد این بادبزن آن است که هوا از البالی پره

ای وجود ندارد )بدین ترتیب این بادبزن را تنها حفظه بستهشود و در اطراف چرخ ممی

توان در طریقه مکشی مورد استفاده قرار داد(. البته قسمت انتهایی محیط چرخ کمی می

حالت واگرا دارد تا سرعت هوا در لحظه ورود اتمسفر کمتر و از اتالف انرژی تا حدودی 

های معمولی است ولی بدیهی ر بادبزنجلوگیری شود. این قسمت به مثابه مجرای واگرا د

کند و سرعت انواع متر تغییر می 19تا  5/1قطر چرخ بین است که اثر کامل آن را ندارد. 

متر قطر دارند و  6تا  5با چرخ بزرگ کمتر از چرخهای کوچکتر است. انواع متوسط آن 

از این  ، نوعی13-8شکل دور در دقیقه است. در  499تا  159سرعت دورانشان بین 

اسب بخار است و در  699شود. قدرت موتور بادبزن متر دیده می 5/5بادبزن به قطر 

 کند.میلیمتر آب تولید می 139متر مکعب هوا با فشار  14999هر دقیقه 
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 190کند، در سرعت متر، که در یکی از معادن انگلستان کار می 7بادبزنی از همین نوع و به قطر 

دور در  125میلیمتر آب و در سرعت  82تر مکعب هوا با فشار م 2899دور در دقیقه، 

 نماید.میلیمتر آب تولید می 196متر مکعب هوا با فشار  3249دقیقه، 

 

 
 متر 5/5به قطر  وادل تصویری از یک بادبزن -13-8شکل 
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ن این بادبزن از نوع بسته ایت و به عبارت دیگر، در اطراف آ (:Walker fanج( بادبزن واکر )

العاده تمام قسمتهای آن از فوالد و فوقفضای حلقوی و در انتها، مجرای واگرا وجود دارد. 

پره متمایل به عقب دارد که در محل اتصال به  19معموالً محکم است. چرخ بادبزن، 

(. هوا از هر دو سوی چرخ قادر است وارد 14-8اند )شکل قسمت مرکزی، باریک شده

شود هوا به شکلی است که سبب می Vگیر ای محفظه ضربهبادبزن شود. بادبزن دار

مشخصات این نوع  1-8جدول در ها را ترک کند. تدریج و نه به صورت ناگهانی، پره

 بادبزن در سه محل مختلف درج شده است.
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 واکر ویری از بادبزناتص -14-8شکل 

 

متر  22659ن( به کار رفته است، )در انگلستا Severnیک نوع بادبزن واکر که برای تهویه تونل 

میلیمتر آب در هر دقیقه ظرفیت دارد. نوع دیگری از همین بادبزن  80مکعب هوا با فشار 

متر مکعب  25489که برای معدن طالی آفریقای جنوبی ساخته شده است، در هر دقیقه 

در دنیا کند و یکی از بزرگترین تأسیسات تهویه میلیمتر آب تولید می 178هوا با فضار 

 باشد. می
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 های واکر نصب شده در معادن مختلفمشخصات بادبزن -1-8جدول 

 واحد مشخصات
 محل

Fileshire انگلستان Lancashire انگلستان Midland انگلستان 

 حجم هوای تولید شده
متر مکعب در 

 دقیقه
8589 6049 0989 

 190 190 06 میلیمتر آب فشار هوای تولید شده

 217 5/165 181 اسب بخار توان هوا

توان موتور الکتریکی 

 بادبزن
 4/312 241 262 اسب بخار

 4/88 - 09 درصد راندمان موتور

 6/78 - 77 درصد راندمان بادبزن

 45/60 60 60 درصد راندمان کلی موتور بادبزن

 - 160 145 دور در دقیقه سرعت دوران

 

های آن گی اصلی این نوع بادبزن، تعدد و کوتاه بودن پرهویژ (:Sirocco fanد( بادبزن سیروکو )

شود های این بادبزن به سمت جلو خمیده است و این امر سبب می. پره(15-8)شکل است 

ها، که با یک سرعت محیطی معین، فشار زیادتری تولید کند. با توجه به کوتاه بودن پره

بادبزن است و این امر در انواع مختلف قطر خود مجرای ورود هوا در بادبزن نیز عمالً هم

، مشخصات انواع این بادبزن ارائه شده 2-8جدول آن با قطرهای متفاوت صادق است. در 

 است.

 

 های سیروکو نصب شده در معادن مختلفمشخصات بادبزن -2-8جدول 

 قطر بادبزن

 )سانتیمتر(

 فشار تولید شده

 )میلیمتر آب(

 هوای تولید شده

 قیقه()متر مکعب در د

 معدن استفاده کننده

 )انگلستان(

309 317 14169 Yorkshire 

356 192 19629 Liwgnpia  وWales 

338 63 5664 Harton  وDurham 

240 76 7989 Bent  وLanckshire 

392 192 5664 Wellosley  وFileshire 
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 سیروکو تصاویری از بادبزن -15-8شکل 

 

این بادبزن نیز تا حدودی مشابه بادبزن سیروکو است با این  (:Turbon fanهـ( بادبزن توربون )

های جداگانه، در سطح خارجی استوانه چرخ خود، ساختمانی شبیه النه تفاوت که به جای پره

العاده محکم (. ساختن این بادبزن که با توجه به شکل چرخ فوق16-8زنبور دارد )شکل 

 راندمان آن نیز باال است و در شرایط مختلف باشد. در ضمن، است، بسیار ساده می

انگلستان نصب شده  Walesکه در معدن  توان آن را به کار بست. نوعی از این بادبزنمی

متر مکعب هوا با  4799دور در دقیقه،  285متر قطر دارد و با سرعت دوران  1/2است، 

 نماید.میلیمتر آب در هر دقیقه تولید می 199فشار 
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 توربون تصویری از بادبزن -16-8شکل 

 

های آن متمایل به این بادبزن از انواع معمول در معادن زغال و پره (:Capell fanو( بادبزن کپل )

متر که به  3متر و عرض  5/5(. نوعی از این بادبزن به قطر 17-8سمت عقب است )شکل 

در ر رفته است، انگلستان به کا Bentleyحالت مکش ساده ساخته شده و در معدن زغال 

دور در  155میلیمتر آب در سرعت دوران  125متر مکعب هوا با فشار  0409هر دقیقه 

 کند.دقیقه تولید می
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 کپل ویری از بادبزناتص -17-8شکل 
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ساختمان این بادبزن مشابه بادبزن سیروکو است. نوعی از این  (:Keit fanز( بادبزن کیت )

این بادبزن نشان داده شده است.   18-8است در شکل  بادبزن که دارای مکش مضاعف

شود ها سبب میپرهنیز دارای تعداد زیادی پره خمیده به سمت جلو است. متعدد بودن 

که چرخ محکم و مقاوم باشد. قطر دهانه مکنده بادبزن نیز زیاد و تقریباً معادل قطر خود 

های ، در وسط کمتر از کنارهشودبادبزن است. قطر خارجی چرخ، همانطور که دیده می

یابد که این امر سبب ها از کناره به سمت مرکز افزایش میآن است  و نیز عمق پره

گردد. نوعی از این بادبزن که در توزیع یکنواخت هوا در قسمتهای مختلف محیط چرخ می

 159ار متر مکعب هوا با فش 1339به کار رفته است، قادر به تولید انگلستان  Walesمعادن 

دور در دقیقه و قدرت  214باشد. سرعت دوران این بادبزن میلیمتر آب در دقیقه می

 اسب بخار بوده است. 599الکتریکی اعمالی به محور آن برابر 

 

 
 کیت بادبزن پرهتصویری از  -18-8شکل 
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ست. هوا های آن به سمت جلو خمیده ااین بادبزن از نوع کوچک و پره (:Ser fanح( بادبزن سر )

ای که از محور چرخ تا شود و از طریق صفحات خمیدهاز هر دو سوی چرخ وارد می

کند، به داخل قسمت میانی چرخ گسترش دارد و چرخ را به دو قسمت مجزا تقسیم می

در اطراف چرخ، فضایی حلقوی قرار دارد که این فشا . (10-8 شود )شکلها هدایت میپره

شود. وسط تسمه آهن به یکدیگر متصل هستند تشکیل مینیز از دو قسمت مجزا که ت

 سرعت دوران این بادبزن در مقایسه با سایر انواع زیادتر است.

 

 
 سر تصویری از پره بادبزن -10-8شکل 

 

ها و مجزای واگرای آن ویژگی این نوع بادبزن در شکل پره (:Rateau fanط( بادبزن راتیو )

اند. ای که در انتهای محور قرار گرفته، نصب شدهستوانهها روی اپره. (29-8)شکل است 

ها چهارگوش است. اند. شکل پرهعدد است و از ورق فوالدی ساخته شده 39ها تعداد پره

ای طراحی شده است که سرعت هوا در بین ها و فضای حلقوی به گونهفضای بین پره

ن نیز از طریق یک مجرای مخروطی ماند. ورود هوا به داخل بادبزها تقریباً ثابت میپره

گیرد. مجرای واگرای بادبزن )که از سه قسمت مجزا ساخته شده است( سبب صورت می

که تقریباً تمام انرژی سرعتی هوا به فشاری تبدیل شود. مشخصات این بادبزن در شود می

 ارائه شده است. 3-8جدول 
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 راتیو ویری از بادبزناتص -29-8شکل 

 

 های راتیومشخصات بادبزن -3-8جدول 

 عرض چرخ قطر خارجی مشخصات
قطر دهانه 

 ورودی هوا

سرعت 

 گردش

فشار هوای 

 تولید شده

حجم هوای 

 تولید شده

 میلیمتر آب دور در دقیقه سانتیمتر سانتیمتر سانتیمتر واحد
متر مکعب در 

 دقیقه

 1109 192 276 129 16 299 مقدار
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 های محوریبادبزن -8-1-2

 21-8شکل روند. های محوری نیز در بسیاری موارد جهت تهویه اصلی معدن به کار مینبادبز

 دهد. ( را نشان میSteart fanیکی از انواع اولیه این بادبزن، موسوم به استیرت )

 

 
 محوری استیرت تصویری از بادبزن -21-8شکل 

 

و به همین نام موسوم است. ( ساخته شده Aerenانواع جدید این بادبزن توسط کمپانی آرکس )

مجرای خروجی بادبزن آرکس  23-8مجرای ورودی بادبزن و در شکل  22-8شکل در 

 نشان داده شده است.

ای ساخته شده است که حداقل مقاومت را در برابر هوا داشته قسمت ورودی بادبزن به گونه

ودینامیکی است. مجرای ها از فوالد یا آلیاژهای مقاوم و شکل آنها نیز آئرباشد. جنس پره

شود هوا به راحتی وارد مجرای واگرا شده و ای دارد که سبب میخروجی هوا نیز زائده

 اش به فشاری تبدیل شود.انرژی سرعتی
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 های محوریمجرای ورودی بادبزن -22-8شکل 

 

 
 های محوریمجرای خروجی بادبزن -23-8شکل 

 

 )دو یا دو قطعه ( Single stage fan)بقه طممکن است به صورت یک  های محوریبادبزن

 (.24-8ساخته شود )شکل ( Two or Double stage fan)ای( مرحله
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 های محوری دو طبقهویری از بادبزناتص -24-8شکل 
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ها، توان با تغییر زاویه پرهها قابل تغییر است و میهای محوری، پرهای از انواع بادبزندر پاره

جهت کاربرد مناسب در معادن با مقاومتهای مختلف، تغییر دارد. از  مشخصات بادبزن را

توان جهت حرکت هوا را به سهولت ها آن است که میجمله محاسن این گونه بادبزن

تغییر داد و برای این کار، تغییر جهت دوران موتور بادبزن کافی است. عالوه بر این، منحنی 

توان آن را با راندمان باال به شرایط مختلف میتر است و بنابراین، در مشخصه آن آرام

 ، مشخصات برخی از انواع این بادبزن ارائه شده است.4-8کار برد. در جدول 

 

 آرکسهای بادبزنبعضی از انواع مشخصات  -4-8جدول 

 واحد مشخصات
 معدن )انگلستان(

Hickleton Powell Duffry Grimethorpe 

 3 1 2 - تعداد طبقه

 499 260 414 نتیمترسا قطر

 289 651 435 دور در دقیقه سرعت دوران

 0012 6513 11339 متر مکعب در دقیقه مقدار هوا

 293 192 149 میلیمتر آب فشار هوا

 599 170 374 اسب بخار قدرت

 

(( نشان داده شده Jeffreyهای محوری )بادبزن جفری )نیز نوع دیگری از بادبزن 25-8در شکل 

 است.

 

 های جدیدبادبزن -8-1-3

شود که از نظر ظرفیت، در مقایسه با های جدیدی ساخته میامروزه برای تهویه معادن، بادبزن

اندازند. به عنوان تر هستند و هوای بیشتری را در معدن به جریان میانواع قدیمی قوی

یات آنها در ها را به بازار عرضه کرده که خصوصهایی از بادبزنمثال، کمپانی آرکس نمونه

 ارائه شده است.  5-8جدول 

انگلستان به رفته، در هر ثانیه قادر است  Kilnhurstها که در معدن زغالسنگ نوعی از این بادبزن

 کیلو پاسکال تولید کند. 2متر مکعب هوا با فشار  5/198
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 تصویری از بادبزن محوری جفری -25-8شکل 

 

متر و قادر است  3دهد که قطر چرخ آنها نشان می نوعی بادبزن محوری آرکس را 26-8شکل 

کیلو پاسکال تولید نماید. سرعت دوران  14/1متر مکعب هوا با فشار  5/212تا  25/21

 کیلووات است. 329تا  49دور در دقیقه و توان الزم  749تا  379چرخ 

طر چرخ این ها محوری آرکس نشان داده شده است. قنیز نوع دیگری از بادبزن 27-8در شکل 

کیلو پاسکال  6متر مکعب در ثانیه، فشار حاصل  159متر، شدت جریان حاصل  35/2بادبزن 

 کیلووات است. 1995و توان جذب شده توسط آن، 
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 نصب شده در معادن مختلف های آرکسمشخصات بعضی از انواع بادبزن -5-8جدول 

 کشور
 توان فشار تولید شده شدت جریان هوا نوع بادبزن قطر چرخ

 کیلو وات کیلو پاسکال متر مکعب در ثانیه  متر

 724 40/2 7/217 شعاعی 63/3 زامبیا

 1227 74/2 4/287 شعاعی 63/3 

 1419 08/4 4/212 شعاعی 63/3 

 618 00/2 0/174 شعاعی 45/3 

 394 75/9 0/84 محوری 60/2 

 224 31/1 118 محوری 60/2 

 858 25/1 0/471 محوری 44/5 

 394 74/2 4/04 شعاعی 50/2 غنا

 485 1 0/353 محوری 93/5 کانادا

 112 87/9 0/414 محوری 60/2 

 261 21/1 6/141 محوری 15/3 

 140 40/2 2/47 محوری 08/1 

 75 1 2/47 محوری 82/1 زالند نو

 86 87/9 4/69 محوری 12/2 ترکیه

 63 22/1 5/38 محوری 68/1 

 34 75/9 3/28 محوری 68/1 

 183 17/1 199 محوری 60/2 

 10 25/9 2/47 محوری 12/22 هند

 27 37/9 2/47 محوری 07/1 

 35 81/9 6/23 محوری 95/1 

 21 25/9 2/47 محوری 12/2 

 18 25/9 2/47 محوری 13/2 

 03 81/1 3/28 محوری 33/1 پرو

 03 96/1 3/28 محوری 82/1 

 112 37/1 6/40 محوری 82/1 

 56 1 3/28 محوری 44/1 

 09 5/1 39 محوری 55/1 ایتالیا

 1345 16/3 2/343 شعاعی 26/5 انگلستان

 1922 01/2 392 شعاعی 08/4 

 1798 48/4 2/323 شعاعی 05/4 

 569 80/2 149 شعاعی 62/4 

 1945 38/5 3/157 شعاعی 57/4 
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 تصویری از یک نمونه بادبزن محوری آرکس -26-8شکل 

 

 
 های محوری آرکسیگری از بادبزننمونه د -27-8شکل 
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دهد که برای سهولت حمل و نقل در زیر زمین، در نوعی بادبزن محوری را نشان می 28-8شکل 

متر مکعب  75متر و قادر است در هر ثانیه  8/1قطر چرخ آن دو تکه ساخته شده است. 

 کیلو پاسکال تولید کند.  5هوا با فشار 

 

 
 زن محوری دو تکهتصویری از یک بادب -28-8شکل 

 

 20-8های محوری برای استفاده به عنوان بادبزن تقویتی مناسب هستند. در شکل بعضی بادبزن

 نشان داده شده است.را  هااز این بادبزن اینمونه
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 تقویتیتصویری از یک بادبزن محوری  -20-8شکل 
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