چگونگی راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ و تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ

فروش:
انواع پمپ های دوزینگ (پاالیشگاهی – شیمیایی – صنعتی  -نفتی)

برندهای

جسکو – برندلوب – لوا – دوزیورو – گرندفوس(الدوز) – ابارا – اتاترون  -اینجکتا
Dosing Pumps or Metering Pump

API 675 standard

شرکت افق پمپ
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" دوزینگ پمپ " يا " مترینگ پمپ " ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از يک سیال را پمپاژ
(تزريق) نمايند  .لذا به آنها "پمپ های تزریق" نیز گفته می شود .الزم به ذکر است که دبی اين پمپ
ها قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار خط  ،عمل تزريق را انجام می دهند .محرک اين پمپ ها به
صورت برقی (الکتروموتور) ،سلونوئیدی (الکترومغناطیسی) ،هیدرولیکی و يا پنوماتیکی می باشد.

ساختار پمپهای دوزینگ
محرکه
عموماً محرکه این پمپ ها یک الکتروموتور جریان متناوب  ACدور ثابت می باشد .در بعضی
موارد ممکن است الکتروموتورهای دور متغیر ،موتورهای پنوماتیکی و یا هیدرولیکی نیز مورد
استفاده قرار گیرد.

مکانیزم حرکت
مکانیزم حرکت بگونه ای است که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می
گردد .غالب پمپ هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد ،اجزا مکانیزم حرکتی آنها درون
روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد.

تنظیم دبی
دبی پمپ با تغییر طول موثر کورس و یا تغییر سرعت کورس تنظیم می گردد .بیشتر دوزینگ پمپ
ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی شبیه آن برای تنظیم دبی استفاده می کنند  .میکرومتر می تواند با
یک عملگر پنوماتیکی و یا الکترونیکی جایگزین گردد .در این حالت عملگر با سیگنالی که از
سیستم دریافت می کند ،دبی را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند.
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نکات مهم پمپ دوزینگ پمپ
- ۱همواره فشار کاری پمپ باید از فشار محل تزریق به میزان حداقل  ۱۰%بیشتر باشد.
- ۲نصب  Foot Valveدر مخزن و  Injection Valveدر نقطه تزریق الزامی است.
- ۳عمل هواگیری اولیه حتما باید در مرحله اول انجام شود.
- ۴نصب در جای مناسب (از نظر ارتفاع ،شاسی محکم ،جلوگیری از خیس شدن ،نصب با  ۴عدد
پیچ و مهره)
- ۵تنظیم صحیح طول ضربه به آرامی و در حالتی که پمپ روشن است باید انجام شود.
- ۶تنظیم تعداد ضربه (در مورد پمپهای کنترلی) به آرامی و با دقت انجام شود.
- ۷کشیدن سوپاپ روغن فقط یک بار در اولین مرتبه نصب (در مورد دستگاه هایی که جعبه دنده
دارند)
- ۸شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد را باز نکنید مگر برای تعویض
- ۹نصب صحیح شیر مکش و تخلیه روی کاسه هد با توجه به جهت عالمت پیکان
- ۱۰توجه به جهت صحیح گردش پروانه خنک کننده الکتروموتور (در پمپ های موتوری)
- ۱۱هنگام خاموش کردن پمپ برای مدت طوالنی ،حتماً مسیر مکش و اتصاالت پمپ شستشو شود.
- ۱۲برای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز از منبع تغذیه مناسب استفاده شود.
- ۱۳همواره پمپ را هنگامی که روشن است تنظیم کنید
 - ۱۴از نوار تفلون برای آب بندی اتصاالت پالستیکی استفاده نکنید .برای این کار از اورینگ یا
واشر مناسب استفاده نمائید.
- ۱۵به دلیل حساس بودن اغلب فرآیندهای دوزینگ برای جلوگیری از اختالل در آن پیشنهاد می شود
قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تهیه و نگهداری شود.
برای کسب اطالعات بیشتر ،دفترچه راهنمای پمپ را مطالعه و یا با کارشناسان شرکت افق پمپ
تماس بگیرید.

راهنمای انتخاب پمپ


آیا سیال خورنده است؟



میزان دبی وفشار باید چقدر باشد؟



آیا حامل ذرات جامد می باشد؟



آیا مایع ویسکوز است ؟ ویسکوزیته آن چقدر است؟



آیا درمقابل درجه حرارت حساس است؟
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API 675 standard
The ecoflow series fulfills the internationally valid quality standard of the
American Petroleum Institute API 675. It includes all definitions for a
diaphragm metering pump in industrial use in terms of its design, construction,
performance and acceptance test.
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چکیده
در تحقیق به عمل آمده بررسی و عملکرد انواع پمپ هاي هیدرولیک ضمن تعریف ،تاریخچه ،مزایا و معایب
پمپ هاي هیدرولیکی به معرفی انواع نشانه هاي اخالل در سیستم هاي هیدرولیک راندمان و توان و ارزیابی
عالیم درسیستم ها پرداخته است و شیوه کارکرد سیستمهاي هیدرولیکی در راه سازي را مورد مطالعه و
بررسی و تحلیل قرار داده است و همچنین در مورد ساختمان انواع پمپ ها ،پمپ هاي پیستونی شعاعی و
محوري و پمپ هاي پره اي به طور ویژه اي توضیح داده است .امید است جمع آوري این اثر ناچیز که قطره
کوچکی از دریاي وسیع هیدرولیک است ثمر بخش و مورد مطالعه و استفاده دانشجویان قرار بگیرد.

واژگان کلیدی:

دوزینگ پمپ  OMG,دوزینگ پمپ او ام جی ,دوزینگ پمپ  EMEC,دوزینگ پمپ امک ,

دوزینگ پمپ  JESCO,دوزینگ پمپ جسکو ,دوزینگ پمپ  PROMINENT,دوزینگ پمپ پرومیننت ,دوزینگ پمپ
BRAN + LUEBBE,دوزینگ پمپ برندلوب ,دوزینگ پمپ  SERA,دوزینگ پمپ سرا ,دوزینگ پمپ ETATRON,
دوزینگ پمپ اتاترون ,دوزینگ پمپ  MILTON ROY,دوزینگ پمپ میلتون روی ,دوزینگ پمپ  NEPTON,دوزینگ
پمپ نپتون ,دوزینگ پمپ  THOMAS,توماس ,کلمات کلیدی  :پمپ اتاترون ,پمپ تزریق اتاترون ,پمپ دوزینگ ,پمپ
دوزینگ چیست ,پمپ های دوزینگ ,خرید دوزینگ پمپ ,دوزینگ پمپ ,دوزینگ پمپ  ALLDOS,دوزینگ پمپ ,کلمات
کلیدیBRAN+LUEBBE, :دوزینگ پمپ  DOSEURO,دوزینگ پمپ  ETATRON,دوزینگ پمپ  FWT,دوزینگ پمپ
INJECTA,دوزینگ پمپ  ITC,دوزینگ پمپ  JESCO,دوزینگ پمپ  LEWA,دوزینگ پمپ  SEKO,دوزینگ پمپ
آلدوز ,دوزینگ پمپ اتاترون ,دوزینگ پمپ اسید ,دوزینگ پمپ ایتالیایی ,دوزینگ پمپ ایرانی ,دوزینگ پمپ
اینجکتا ,دوزینگ پمپ برند لوب ,دوزینگ پمپ پرومیننت ,دوزینگ پمپ پیستونی ,دوزینگ پمپ جسکو ,دوزینگ پمپ
چیست ,دوزینگ پمپ دوزیورو ,دوزینگ پمپ دیافراگمی ,دوزینگ پمپ کلر ,دوزینگ پمپ لوا ,دوزینگ پمپ ها ,فروش
دوزینگ پمپ ,فروشگاه دوزینگ پمپ ,قیمت دوزینگ پمپ,کاربرد دوزینگ پمپ ,نمایندگی دوزینگ پمپ کلمات کلیدی
 :پمپ  ،پمپ الدکس  ،پمپ  ، eldexپمپ دوزینگ  ،پمپ سرنگی  ،پمپ فشار باال  ،پمپ  ، sringpumpپمپ مالشی ،
پمپ پریستالتیک  ،پمپ آزمایشگاهی ،کلمات کلیدی دوزینگ پمپ :محصوالت پمپ  ،پمپ  ، peristalticپمپ کوچک ،
پمپ دقت باال  ،پمپ  ، flomپمپ  ، pump ،langerpumpانواع پمپ  ،پمپ خال  ،پمپ و فیلتر  ،پمپ  ، hplcپمپ
پیستونی  ،پمپ حلزونی  ،پمپ فلو پایین  ،پمپ فشار  ،الین کشی پمپ  ،پمپ مغناطیسی  ،پمپ الکتریکی  ،لوازم پمپ ،
لوازم پمپ الدکس  ،لوازم پمپ  ، Eldexلوازم جانبی پمپ الدکس  ،قطعات پمپ ،تعمیر پمپ  ،تعمیر پمپ الدکس  ،تعمیر
پمپ  ، eldexتعمیر پمپ دوزینگ  ،تعمیر پمپ سرنگی  ،کلمات کلیدی :تعمیر پمپ فشار باال  ،تعمیر تعمیر پمپ
 ، sringpumpتعمیر پمپ مالشی  ،تعمیر پمپ پریستالتیک  ،تعمیر پمپ آزمایشگاهی  ،تعمیر محصوالت پمپ  ،تعمیر
پمپ ، peristalticتعمیر پمپ کوچک ،کلمات کلیدی :تعمیر پمپ دقت باال  ،تعمیر پمپ  ، flomتعمیر پمپ
 ، langerpump, pumpتعمیر انواع پمپ  ،تعمیر پمپ خال  ،تعمیر پمپ و فیلتر  ،تعمیر پمپ  ، hplcتعمیر پمپ
پیستونی  ،تعمیر پمپ حلزونی  ،تعمیر پمپ فلو پایین  ،تعمیر پمپ فشار  ،تعمیر الین کشی پمپ  ،تعمیر پمپ مغناطیسی
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فصل اول

مقدمه و اهمیت موضوع
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1-1مقدمه
نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه اي به نقطه اي دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت
دستگاهی که این مشکل رابرطرف کند بیافتد .اولین نمونه هاي پمپ ها که نیروي محرک آنها توسط
انسان یاحیوانات تامین میشد ،توسط مصریان باستان در  17قرن پیش از میالد مسیح ساخته شد و
مورد استفاده قرار گفتند.آنها توانسته بودند آب را با پمپ هاي رفت و برگشتی از عمق  91.5متر ي
زمین بیرون بکشند .در یونان باستان نیز پمپ هاي رفت و برگشتی با طرح ساده  4قرن قبل از میالد
ساخته شده بود .تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهاي سانتریفیوژوجود ندارد ،اما گفته میشود که
نقاشیهاي لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میالدي نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروي
گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده  ،آب را تا مقدار معینی باال برد.اولین پمپ هاي سانتریفیوژ
در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوي و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد
عملی یافتند ( .)1732در نیمه هاي قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهاي رفت و برگشتی که عبارت از
مقدار جریان پایین می باشد ،موجب این شدکه پمپ هاي سانتریفیوژ با استقبال بیشتري روبرو شوند
و جایگاه وسیعتري در صنعت پیدا کنند.ایران پس از روسیه ،دومین کشور از نظر دارا بودن ذخایر
گازي است .میزان ذخایر گازي شناخته شده ایران معادل  ۱۷۶میلیارد بشکه نفت خام است که معادل
حدود  ۱۵/۵درصد کل ذخایر گاز جهان است .اکنون ایران با تولید  ۱۱۵میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
در سال پس از روسیه ،آمریکا و کانادا چهارمین تولید کننده گاز طبیعی جهان است .گاز ثروت ملی
مردم ایران است بنابراین باید حداکثر استفاده از آن صورت گیرد.براي اینکه ما بتوانیم از این ثروت
ملی بخوبی استفاده ونگهداري کنیم باید از تجهیزات مناسب استفاده کنیم که یکی از این تجهیزات
مخازن و پمپ هاي نگهداري مواد شیمیایی مانند گاز و نفت است.ما در این پژوهش سعی بر آن
کردیم که به شیوه اي نو به این موضوع مهم یعنی پمپ ها بپردازیم.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 - 1-2اهمیت موضوع
 -1-2-1اهمیت کلی
آشنایی با انواع پمپ ها  -اجزاي سازنده  -طرز کار آنها و روشهاي طراحی آنها-عیب یابی ها و اقدامات
پیشگیرانه.

 -1-2-2اهمیت های جزئی
در صنعت ،انتخاب پمپها متناسب با نیاز -موضوع بسیار مهمی می باشد .درنتیجه تصمیم بر آن گرفتم که
تحقیقاتی مفید در این موضوع تهیه وارائه نمایم تا بتوانم اطالعات علمی خود را دراین موضوع پر اهمیت
درصنعت افزایش دهم .از سوي دیگر با توجه به پیشرفت هایی که کشورمان در سال هاي اخیر داشته و چشم
انداز هایی که براي پیشرفت صنعت مخصوصا صنایع مربوط به ماشین آالت راهسازي وراهداري و دیگر مواد
صنعتی پر اهمیت دارد بر لزوم آشنایی یک مهندس مکانیک با پمپ ها و ادوات می افزاید.بدون شک این
تحقیق میتواند تجربه اي مفید براي اعضاي دانشجویان باشد که درآینده بتوانند در صنعت هیدرولیکی از آن
استفاده کنند و با توجه به نفوذ روز افزون سیستم هاي هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان
و فشار هاي مختلف بیش از پیش مورد نیاز است  .پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژي مکانیکی را
که توسط موتورهاي الکتریکی ،احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژي هیدرولیکی تبدیل می کند .در
واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژي سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این
انرژي افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد .فشار اتمسفر در اثر خال نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزاي
مکانیکی پمپ  ،سیال را مجبور به حرکت به سمت مجراي ورودي آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت
هاي مدار هیدرولیک رانده شود .حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت
پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد .ظرفیت پمپ با واحد گالن
در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود .نکته قابل توجه در در مکش سیال ارتفاع عمودي مجاز پمپ نسبت
به سطح آزاد سیال می باشد  ،در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از  10متر باشد زیرا بر اثر بوجود آمدن
خال نسبی اگر ارتفاع بیش از  10متر باشد روغن جوش آمده و بجاي روغن مایع  ،بخار روغن وارد پمپ شده
و در کار سیکل اختالل بوجود خواهد آورد  .اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و
تنها توان پمپ است که می تواند آن رامعین کند.
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امتیازات هیدرولیک روغنی
 )0امکان اتوماتیک کردن حرکات.
 )1قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی
 )2امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت
 )3نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها
 )4مراقبت ساده دستگاهها و تاسیسات هیدرولیکی توسط مانومتر
 )5تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی رفت و برگشتی
 )6قابلیت تنظیم غیر پله ئی نیرو  ،فشار  ،گشتاور و سرعت قطعات کار کننده
 )7ازدیاد عمر کاري قطعات هیدرولیکی در اثر وجود روغن در این قطعات
 )8استارت حرکت قطعات کارکننده هیدرولیکی ،در زمانی که زیر بار قرار گرفته باشند.
 )9تولید و انتقال نیروهاي قوي توسط قطعات کوچک هیدرولیکی ،که داراي وزن کمتري بوده و نسبت وزنی
آنها نسبت به دستگاههاي الکتریکی  1به  10میباشد.
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فصل دوم

تاریخچه
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 -2-1تعریف و تاریخچه

هیدرولیک][1

تعریف و تاریخچه هیدرولیک از کلمه یونانی " هیدرو " مشتق گردیده است و این کلمه بمعناي جریان حرکات
مایعات می باشد.در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم
بیشتري بخود گرفت و معنی ومفهوم آن بررسی در مورد بهره برداري بیشتري از آب و حرکت دادن چرخ هاي
آبی و مهندسی آب بوده است.مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتري
بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگري  ،بخصوص " روغن معدنی " میباشد  ،زیرا که آب بعلت
خاصیت زنگ زدگی  ،در صنایع نمی تواند بعنوان انرژي انتقال دهنده مورداستفاده قرار گیرد و بعلت آنکه
روغن خاصیت زنگ زدگی دارد  ،امروزه در صنایع از آن بخصوص براي انتقال انرژي در سیستم کنترل استفاده
بسیار میگردد.بطور خالصه میتوان گفت:فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد " هیدرولیک
" نامیده میشود.از آنجائیکه هیدرولیک آبی داراي خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی
هم بخاطر روغن کاري قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژي در سیستم هاي کنترل استفاده میشود
 .وقتیکه در صنعت از هیدرولیک نام برده میشود  ،مقصود همان " هیدرولیک روغنی " می باشد .بطور دقیق
میتوان گفت که  :حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژي دینامیکی و استاتیکی آن بوده و در مهندسی
کنترل براي انتقال زیگنال ها و تولید نیرو می باشد.وسائل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در
صنعت میسر میسازد خود داراي تاریخچه بسیار قدیمی میباشد.یکی از قدیمی ترین این وسائل  ،پمپ هاي
هیدرولیکی بوده  ،که براي اولین بار کتزي بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح  ،پمپی از
نوع پیستون اهرمی که داراي دو سیلندر بود اختراع و ساخته است .قرن شانزده را میتوان توسعه پمپهاي آبی
دانست و در این قرن بود که انواع پمپ با ساختمانهاي مختلفی پدیدار گردیدند و اصول ساختمانی این پمپ
ها  ،امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئی  ،هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاري را دارا می باشد.در اواخر
قرن شانزدهم اصول ساختمان پرس هیدرولیکی طراحی گردیده و حدوداً بعد از یک قرن اولین پرس
هیدرولیکی که جنبه عملی داشت  ،شروع بکار نمود.قرن نوزدهم زمان کاربرد پرسهاي هیدرولیک آبی بود و
اوائل قرن بیستم را میتوان شروع و زمان توسعه هیدرولیکی روغنی در صنایع و تاسیسات صنعتی دانست.
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▪ سال  ۱۹۰۵پیدایش گیربکس هیدرواستاتیکی تا فشار  ۴۰بار
▪ سال  ۱۹۱۰پیدایش ماشین هاي پیستون شعاعی
▪ سال  ۱۹۲۲پیدایش ماشین هاي شعاعی با دور سریع
▪ سال  ۱۹۲۴پیدایش ماشین هاي پیستون محوري با محور مایل
▪ سال  ۱۹۴۰پیدایش و تولید انواع مختلف وسائل و ابزار هیدرولیکی براي فشارهائی بیش از  ۳۵۰بار  ،که
بعضی از آن وسایل در حال حاضر بطور سري تولید میگردد.توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیک روغنی پس از
جنگ جهانی دوم پدید آمد  ،ودر اثر همین توسعه ،بسیاري از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاضر
بصورت استاندارد شده تولید میگردند.
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 -2-2تعریف وتاریخچه

پمپ][1

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم هاي هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار هاي
مختلف بیش از پیش مورد نیاز است  .پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژي مکانیکی را که توسط
موتورهاي الکتریکی ،احتراق داخلی و  ...تامین می گردد به انرژي هیدرولیکی تبدیل می کند .در واقع پمپ
در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژي سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژي افزوده
به کار مطلوب تبدیل گردد .فشار اتمسفر در اثر خال نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزاي مکانیکی پمپ
 ،سیال را مجبور به حرکت به سمت مجراي ورودي آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت هاي مدار
هیدرولیک رانده شود.حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در
نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد .ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا
لیتر بر دقیقه بیان می شود.نکته قابل توجه در در مکش سیال ارتفاع عمودي مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد
سیال می باشد  ،در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از  10متر باشد زیرا بر اثر بوجود آمدن خال نسبی اگر
ارتفاع بیش از  10متر باشد روغن جوش آمده و بجاي روغن مایع  ،بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل
اختالل بوجود خواهد آورد  .اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ
است که می تواند آن رامعین کند.پمپ دستگاهی است که انرژي مکانیکی را به انرژي هیدرولیکی تبدیل می
کند و نتیجه آن افزایش انرژي پتانسیل ( فشار سیال عبوري از پمپ) و یا انرژي جنبشی (سرعت سیال و
انتقال سیال) می باشد.به صورت کلی پمپ ها به دو رده پمپ هاي دینامیکی و پمپ هاي جابجایی مثبت
تقسیم می گردند .پمپ هاي دینامیکی پمپ هایی هستند که در آنها انتقال انرژي به سیال به صورت دینامیکی
می باشد.پمپ هاي جابجایی مثبت پمپ هایی هستند که سیال توسط آنها جابجا می گردد .به عبارتی تفاوت
دو نوع پمپ اشاره شده در نحوه انتقال انرژي به سیال است .با مثال زیر می توان تمایز دو نوع پمپ فوق را
نشان داد .فرض کنید قرار است تکه سنگی از سطح زمین به ارتفاع  ۱۰متري منتقل شود .این عمل را می
توان به دو طریق انجام داد :روش اول این است که با بستن سنگ به یک تکه نخ و چرخاندن و رها کردن
ناگهانی آن سنگ به ارتفاع مورد نظر پرتاب کرد و در روش دوم می توان سنگ را از طریق جابجا کردن مثال
استفاده از پلکان به ارتفاع  ۱۰متري منتقل کرد .همانطور که مالحظه می شود در هر دوروش انرژي خاصی
به صورت پتانسیل به سنگ داده می شود ولی در روش اول به صورت دینامیکی (سرعت) ودر روش دوم به
صورت جابجایی و در نهایت سنگ به ارتفاع مورد نظر منتقل شده است.نیاز انسان به آب و جابجایی آن از
نقطه اي به نقطه اي دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل رابرطرف کند
بیافتد.اولین نمونه هاي پمپ ها که نیروي محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین میشد ،توسط مصریان
باستان در  17قرن پیش از میالد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گفتند.
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آنها توانسته بودند آب را با پمپ هاي رفت و برگشتی از عمق  91.5متر ي زمین بیرون بکشند.
در یونان باستان نیز پمپ هاي رفت و برگشتی با طرح ساده  4قرن قبل از میالد ساخته شده بود.
تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهاي سانتریفیوژوجود ندارد ،اما گفته میشود که نقاشیهاي لئوناردوداوینچی
در قرن پانزدهم میالدي نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروي گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده ،
آب را تا مقدار معینی باال برد.اولین پمپ هاي سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط
مهندسین فرانسوي وایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند ( .)1732در نیمه هاي قرن نوزدهم عیب
اصلی پمپهاي رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد ،موجب این شدکه پمپ هاي
سانتریفیوژبا استقبال بیشتري روبرو شوند و جایگاه وسیعتري در صنعت پیدا کنندپمپ دستگاهی است که
باازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه اي به نقطه اي دیگر میگردد .اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس
نیروي گریز از مرکز است ،به این صورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی قطرات آب را از مرکز
به خارج پرتاب میکند،چون قطرات داراي سرعت زیاد میباشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل
میگردد .در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروي گریز از مرکزو تبادل اندازه حرکت در پره هاي پروانه به واحد
وزن مایع مبتنی است.پمپ هاي سانتریفیوژ که متشکل ازسه نوع جریان شعاعی،جریان وتري وجریان محوري
میباشند ،عموما با عناوین در اصطالح فرانسه شناخته میشوند.دامنه کاربرد پمپ هاي سانتریفیوژ بسیار وسیع
بوده ،ودرصنایع شیمیایی،کاغذسازي ،صنایع غذایی ولبنیات،فلزات مذاب،آب وفاضالب ،فع موادزائد،نفت
وپتروشیمی ودیگر موادبه کارمی روند.از نظرظرفیت وهد،توانایی این پمپ ها براي ظرفیت هاي باالومتوسط
نوع جریان وتري و هدهاي پایین نوع محوري و هدباالنوع شعاعی می باشد.البته دو کمیت هد و ظرفیت
مستقل از هم نیستندوبه شکل،اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند.
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فصل سوم

شرح موضوع هیدرولیک
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 -3-1کاربرد هیدرولیک امروزه در اغلب صنایع بخصوص صنایع ذیل
متداول

میباشد][2

▪ پرس سازي
▪ تاسیسات صنایع سنگین
▪ ماشین هاي راه و ساختمان و معادن
▪ هواپیما سازي
▪ کشتی سازي
▪ تبدیل انرژي در تاسیسات هیدرولیکی
انرژي مکانیکی اغلب توسط موتورهاي احتراقی و یا الکترو موتورها تولید میگردد ،در هیدرو پمپها تبدیل به
انرژي هیدرولیکی گشته و این انرژي از طریق وسائل هیدرولیکی به قطعات کار کننده هیدرولیکی منتقل
میگردد ،واز این قطعات کارکننده میتوان مجددا انرژي مکانیکی را بدست آورد.

 -3-1-1خواص مثبت هیدرولیک روغنی
تولید و انتقال نیروهاي قوي توسط قطعات کوچک هیدرولیکی  ،که داراي وزن کمتري بوده و نسبت وزنی
آنها نسبت به دستگاههاي الکتریکی  ۱به  ۱۰میباشد.
▪ نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها
▪ تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیالتوري (رفت و برگشتی)
▪ قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی
▪ امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت
▪ استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی  ،در موقعیکه زیر بار قرار گرفته باشند.
▪ قابلیت تنظیم غیر پله ئی نیرو  ،فشار  ،گشتاور ،سرعت قطعات کار کننده
▪ ازدیاد عمر کاري قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات
▪ مراقبت ساده دستگاهها و تاسیسات هیدرولیکی توسط مانومتر
▪ امکان اتوماتیک کردن حرکات

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

در مقابل این خواص مثبت  ،البته خواص منفی نیز در هیدرولیک موجود است که طراحان بایستی با آنها نیز
آشنا گردند  ،البته الزم بتذکر است که بزرگترین خاصیت منفی هیدرولیک  ،افت فشار میباشد  ،که در حین
انتقال مایع فشرده پدید می آید.

 -3-1-2خواص منفی هیدرولیک روغنی
خطر در موقع کار با فشارهاي قوي  ،لذا توجه بیشتري بایستی به محکم وجفت شدن مهره ماسورهها با لوله
ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کار کننده نمود
راندمان کمتر مولدهاي نیروي هیدرولیکی نسبت به مولدهاي نیروي مکانیکی ،بعلت نشت فشار روغن و
همچنین افت فشار در اثر اصطکاک مایعات در لوله و قطعات بعلت قابلیت تراکمی روغن و همچنین نشت آن
 ،امکان سینکرون کردن جریان حرکات بطور دقیق میسر نمی باشد.
گرانی قطعات در اثر باال بودن مخارج تولید.

 -3-2مزایا و معایب سیستمهای هیدرولیکی

روغنی][2

سادگی طراحی و نصب آسان قطعات هیدرولیک به دلیل استاندارد بودن آنها.
تولید و انتقال نیروهاي بزرگ توسط قطعات کوچک هیدرولیکی.
افزایش عمر قطعات بدلیل استفاده از روغن در داخل سیستم هاي هیدرولیک و کاهش میزان
فرسایش.
امکان بدست آوردن نیرو ،فشار ،گشتاور و سرعتهاي غیرپله اي و یا اصطالحاً داشتن تعداد بی نهایت
سرعت ،فشار و نیرو.
انعطاف پذیري بسیار زیاد سیستم با استفاده از لوله و شلنگ ها.
سرویس و نگهداري آسان و امکان کنترل سیستم توسط تعدادي فشارسنج و حرارت سنج.
امکان تعویض جهت حرکت با سرعت زیاد.
بکارگیري نیروي کم کارگري و امکان اتوماسیون کامل سیستم.
اقتصادي بودن بکارگیري سیستمهاي هیدرولیک.
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 -3-3معایب سیستمهای هیدرولیک
* در صورت استفاده از روغن نامناسب و یا اشکال در طراحی مسیرها ،افت فشار و در نتیجه اتالف
انرژي وجود خواهد داشت.
* فشار در سیستم هاي هیدرولیک زیاد بوده و به همین دلیل لوله و شلنگ هاي قوي وبست هاي
بسیار دقیق جهت آب بندي مورد نیاز می باشد.
*بدلیل حساسیت بسیار زیاد سیستم هاي هیدرولیک ،وجود کوچکترین مقدار گرد و خاک ،زنگ زدگی و
آشغال درداخل سیستم باعث خرابی آن می گردد.

 -3-4فشار چیست؟
درک مفهوم فشار بدلیل استفاده مکرر این کلمه در سیستمهاي هیدرولیک داراي اهمیت بسیاري میباشد
براي درک مفهوم فشار به مثالهاي زیر توجه نمایید.
اگر بر روي یک لوله آب ،فشار سنجی را نصب کنیم و مسیر حرکت آب را بازنگاه داریم فشارسنج عددصفر را
نشان خواهد داد.
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 -3-4-1مفهوم فشار در مدارهای

هیدرولیک]3و[4

قبل از پرداختن به بحث فشار در یک مدار هیدرولیک بهتر است ابتدا به شرح مفهوم مدار و سیستم هیدرولیک
بپردازیم .براي آنکه یک جک هیدرولیک حرکت کند و یا یک پرس هیدرولیکی عمل پرس راانجام دهد می
بایست یک مدار یا سیستم هیدرولیک براي آن طراحی گردد .البته توضیح در مورد جزئیات و ملزومات یک
مدار کامل هیدرولیک در فصل هاي بعدي بطور کامل خواهد آمد ،اما براي آنکه در اینجا تصوري درست از یک
مدار یا سیستم هیدرولیک داشته باشیم می توان گفت سیستم هیدرولیک از یک تانک یا مخزن آغاز و نهایتاً
به همان تانک خاتمه می یابد و در داخل مدار قطعاتی از جمله پمپ ،صافی،مصرف کننده ها و شیرها وجود
دارند .مجموعه قطعات داخل مدار در ارتباط با یکدیگر کار مورد انتظار ازسیستم را به انجام می
رسانند.مدارهاي هیدرولیک شباهت زیادي به مدارهاي برقی دارند .در مدارهاي برقی مقاومت را به شکل نشان

می دهند .در مدارهاي هیدرولیک نیز عالمت مشخصه مقاومت می باشد .

 -3-5پمپها
یک پمپ هیدرولیک روغن را از تانک یا مخزن روغن گرفته و به داخل مدار هیدرولیک ارسال می کند.
در مدارهاي هیدرولیک  aبراي انجام این کار فشار روغن را تا سطح مورد نیاز باال می برد.
نشان داده شده است نمایش داده می شوند  ،سمت نوک مثلث  bپمپها با سمبلی که در شکل3
داخل پمپ  ،جهت جریان روغن را مشخص می سازد.براي بحرکت در آوردن پمپها نیاز به نیروي محرک می
باشد و این نیروي محرک بسته به نوع پمپ ازطریق نیروي ماهیچه اي  ،موتورهاي برقی  ،موتورهاي بنزینی و
دیزلی و غیره تامین می گردد .
گونه هاي مختلفی از نیروهاي محرک پمپها نمایش داده شده است

.
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 -3-6انواع پمپها
پمپها داراي انواع مختلف از نظر ساختمان و اساس کار می باشند که در این فصل به شرح آن خواهیم پرداخت
.از جمله طبقه بندي پمپها بر اساس کار آنها دو نوع پمپهاي دبی ثابت و پمپهاي دبی متغیر می باشند که
البته منظور در یک دور ثابت می باشد .پمپهاي بکار رفته در سیستمهاي هیدرولیک ماشین آالت کشاورزي ،
راهسازي و صنعتی امروزه اغلب از نوع دبی ثابت می باشند .پمپهاي دبی متغیرر بگونه اي ساخته شده اد که
در یک دور ثابت می چرخند ولی مقدار روغن خروجی آنها را می توان از صفر تاحداکثر بسته به پمپ تغییر
داد .این گونه پمپها داراي ساختمان پیچیده تر و قیمت هاي باالتري هستند و به همین دلیل فقط در موارد
خاصی که احتیاج به تغییر دبی و شدت جریانهاي متفاوت باشد ازآنها استفاده می شود.

 -3-7تقسیم بندی پمپ ها
همانطور که درتقسیم بندي نشان داده شده در زیر آمده است هر کدام از دو رده پمپ دینامیکی و پمپ
جابجایی مثبت در انواع مختلفی در صنعت وجود دارد.

 -3-7-1پمپ دینامیکی
توربو پمپها (سانتریفوژ)
•

پمپ جریان شعاعی

•

پمپ جریان مخلوط

•

پمپ جریان محوري

•

پمپ مخصوص انژکتور

 -3-7-2پمپ جابجائی مثبت
 1پمپ رفت و برگشتی
•

پمپ پیستونی

•

پمپ دیافراگمی

 2پمپ دوار
•

پمپ دنده اي

•

پمپ پره اي
شرکت افق پمپ
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 -3-8پدیده کاویتاسیون
این پدیده یکی از خطرناکترین حالتهایی است که ممکن است براي یک پمپ به وجود آید .آب یا هر مایع
دیگري ،در هر درجه حرارتی به ازاي فشار معینی تبخیر میشود .هرگاه در حین جریان مایع در داخل چرخ
یک پمپ ،فشار مایع در نقطهاي از فشار تبخیر مایع در درجه حرارت مربوطه کمتر شود ،حبابهاي بخار یا
گازي در فاز مایع به وجود میآیند که به همراه مایع به نقطهاي دیگر با فشار باالتر حرکت مینمایند .اگر در
محل جدید فشار مایع به اندازه کافی زیاد باشد ،حبابهاي بخار در این محل تقطیر شده و در نتیجه ذراتی از
مایع از مسیر اصلی خود منحرف شده و با سرعتهاي فوق العاده زیاد به اطراف و از جمله پرهها برخورد
مینمایند .در چنین مکانی بسته به شدت برخورد ،سطح پرهها خورده شده و متخلخل میگردد .این پدیده
مخرب در پمپها را کاویتاسیون مینامند .پدیده کاویتاسیون براي پمپ بسیار خطرناک بوده و ممکن است
پس از مدت کوتاهی پرههاي پمپ را از بین ببرد .بنابراین باید از وجود چنین پدیدهاي در پمپ جلو گیري
گردد .کاویتاسیون همواره با صداهاي منقطع شروع شده و سپس در صورت ادامه کاهش فشار در دهانه ورودي
پمپ ،بر شدت این صداها افزوده میگردد .صداي کاویتاسیون مخصوص ومشخص بوده وشبیه برخورد
گلولههایی به یک سطح فلزي است .همزمان با تولید این صدا پمپ نیز به ارتعاش در میآید .در انتها این
صداهاي منقطع به صداهایی شدید ودائم تبدیل میگردد و در همین حال نیز راندمان پمپ به شدت کاهش
مییابد .کاویتاسیون در لغت از کلمه  Cavityبه معناي حفره آمده و منظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره
زائی است .در صورت وقوع این پدیده یکی از خسارات آن ایجاد خوردگی وحفره برروي بدنه پروانه و پوسته
پمپ است .قبل از توضیح پدیده کاویتاسیون الزم است اشاره به نقطه جوش و فشار بخار مایعات صورت گیرد
.نقطه جوش مایعات به فشاري که مایع در آن قرار دارد بستگی دارد .مثال آب در فشار یک آتمسفر در
دماي ۱۰۰درجه سانتیگراد میجوشد که این دما در فشار ۰/۵آتمسفر درحدود ۸۰درجهاست .ممکن است در
داخل پمپ شرایطی بوجود آید به طوریکه در دماي موجود با توجه به کاهش فشاریکه ایجاد شده ،سیال
بجوشد .این پدیده در صورت وقوع در ابتداي پره در داخل پروانه رخ میدهد  .تبدیل مایع به حبابهاي بخار
همراه با افزایش حجم ناگهانی میباشد ( دانسیته مایع بیش از  ۱۰۰۰برابر دانسیته بخار در این شرایط است
)  .حباب تشکیل شده با سرعت زیادي به جلو هدایت میشود .درنیمه دوم پره با افزایش فشار سیال شرایط
از حالت اشباع به حالت مایع فشرده بر میگردد و طی پدیده پیچیدهاي حباب بخار سقوط کرده و ضمن تقطیر
شدن با سرعت زیاد ( تا  ۵۰متر برثانیه) به اطراف برخورد میکند .قطرات سیال که با این سرعت به اطراف
برخورد میکنند ،داراي ممنتوم بسیار باالیی هستند به طوري که نیروي وارد شده از طرف این ذرات بر دیواره
پروانه قادر است قسمتی از بدنه پروانه را کنده و بر روي آن ایجاد حفره کند .کمتر فلزي در برابر این نیرو
مقاومت میکند ،آلیاژهاي فوالد -کرم مقاومت بهتري در مقابل این پدیده دارند  .این پدیده معموال با ایجاد
سر و صدا نیز همراه است که فرکانس آن به  ۱MHZمیرسد به این صدا اصطالحا صداي سفید گفته میشود
 .میتوان از طریق اندازه گیري صدا بروز کاویتاسیون را تشخیص داد.
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 -3-9کاربرد پمپها در سیستم های هیدرولیک

پمپ هاي هیدرولیک تنها یک وظیفه مهم را بدوش دارند و آن به جریان انداختن سیاالت هیدرولیک است.
عامه مردم تصور می کنند که پمپ ها ،فشار مورد نیاز را ایجاد می کنند ،لیکن این تصور نادرست است .فشار
ناشی از عواملی مانند مقاومت خطوط لوله ،گرانروي و بار روي محرک ها ( )Actuatorدر مقابل جریان سیال،
مقاومت می کنند .در واقع شفت پمپ ،انرژي مکانیکیِ موتور الکتریکی یا موتورهاي دیزلی و بنزینی را به
انرژي سیال تبدیل می کند .پمپ هاي سیستم هاي هیدرولیک از نوع پمپ هاي جابجایی مثبت هستند .در
این پمپ ها که با آب بندهاي خاص و لقی هاي بسیار کم طراحی می شوند ،با هر جابجایی حجم معینی از
سیال تحت فشارهاي نرمال پمپ می گردد به طوري که احتمال برگشت سیال تقریباً غیرممکن است.در نتیجه
هنگامی که فشار سیستم به دلیل بار روي محرک ( )Actuatorافزایش می یابد ،موتور الکتریکی یا موتور
دیزلی باید شدیدتر کار کند تا حجم مورد نیاز را منتقل کند که این به معناي توان الکتریکی بیشتر و یا افزایش
مصرف سوخت است .در واقع چون این جریان به نواحی حساس سیستم پمپ می شود (آب بندها ،شلنگ ها
و غیره ) همیشه سیستم به یک شیر اطمینان مجهز می شود.
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 -3-10انواع پمپ های

هیدرولیک][5

پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
*پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت ( پمپ هاي دینامیکی)
*پمپ هاي با جابه جایی مثبت
پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت  :توانایی مقاومت در فشار هاي باال را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک
مورد استفاده قرار می گیرند و معموال به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه اي به نقطه دیگر بکار گرفته می
شوند .بطور کلی این پمپ ها براي سیستم هاي فشار پایین و جریان باال که حداکثر ظرفیت فشاري آنها به
psi 250تاpsi 3000محدود می گردد مناسب است .پمپ هاي گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوري نمونه
کاربردي پمپ هاي با جابجایی غیر مثبت می باشد.

پمپ هاي با جابجایی مثبت  :در این پمپ ها به ازاي هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت
خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد  .این پمپ ها مزیت هاي بسیاري
نسبت به پمپ هاي با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کوچکتر  ،بازده حجمی باال  ،انعطاف پذیري
مناسب و توانایی کار در فشار هاي باال.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 -3-11پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان
 -1پمپ هاي دنده اي
-2پمپ هاي پره اي
-3پمپ هاي پیستونی

 -3-11-1پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی
-1پمپ ها با جا به جایی ثابت
 -2پمپ هاي با جابه جایی متغییر

در یک پمپ با جابه جایی ثابت ) (Fixed Displacementمیزان سیال پمپ شده به ازاي هر یک دور
چرخش محور ثابت است در صورتیکه در پمپ هاي با جابه جایی متغیر )(Variable Displacement
مقدار فوق بواسطه تغییر در ارتباط بین اجزاء پمپ قابل کم یا زیاد کردن است .به این پمپ ها  ،پمپ ها ي
دبی متغیر نیز می گویند.
باید بدانیم که پمپ ها ایجاد فشار نمی کنند بلکه تولید جریان می نمایند .در واقع در یک سیستم هیدرولیک
فشار بیانگر میزان مقاومت در مقابل خروجی پمپ است اگر خروجی در فشار یک اتمسفر باشد به هیچ وجه
فشار خروجی پمپ بیش از یک اتمسفر نخواهد شد .همچنین اگر خروجی در فشار  100اتمسفر باشد براي
به جریان افتادن سیال فشاري معادل  100اتمسفر در سیال بوجود می آید.
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 -3-11-2پمپ های دنده ای
این پمپ ها به دلیل طراحی آسان  ،هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و جمع و جور در صنعت کاربرد زیادي
پیدا کرده اند  .ولی از معایب این پمپ ها می توان به کاهش بازده آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل
اصطکاک و خوردگی و در نتیجه نشت روغن در قسمت هاي داخلی آن اشاره کرد .این افت فشار بیشتر در
نواحی بین دنده ها و پوسته و بین دنده ها قابل مشاهده است.
پمپ ها ي دنده اي:
 -1دنده خارجی External Gear Pumps
 -2دنده داخلی Internal Gear Pumps
 -3گوشواره اي Lobe Pumps
-4پیچی Screw Pumps
 -5ژیروتور Gerotor Pumps

1دنده خارجیExternal Gear Pumps
در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد .با چرخش
محور محرک و دور شدن دنده هاي چرخ دنده ها از هم با ایجاد خالء نسبی روغن به فضاي بین چرخ دنده

ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می شود.
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لقی بین پوسته و دنده ها در اینگونه پمپ ها حدود  mm 0.025می باشد.

 -3-11-3پمپ دنده خارجی
افت داخلی جریان به خاطر نشست روغن در فضاي موجود بین پوسته و چرخ دنده است که لغزش پمپ
) (Volumetric efficiencyنام دارد.با توجه به دور هاي باالي پمپ که تا rpm 2700می رسد پمپاژ
بسیار سریع انجام می شود ،این مقدار در پمپ ها ي دنده اي با جابه جایی متغییر می تواند از  rpm 750تا
 rpm 1750متغییر باشد .پمپ ها ي دنده اي براي فشارهاي تا 200کیلوگرم بر سانتی متر مربع طراحی
شده اند که البته اندازه متداول آن  psi 1000است.

 -3-11-4دنده داخلی
این پمپ ها بیشتر به منظور روغنکاري و تغذیه در فشار هاي کمتر از  psi 1000استفاده می شود ولی در
انواع چند مرحله اي دسترسی به محدوده ي فشاري در حدود 4000 psiنیز امکان پذیر است .کاهش بازدهی
در اثر سایش در پمپ هاي دنده اي داخلی بیشتر از پمپ هاي دنده اي خارجی است.
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 -3-11-5پمپ های گوشواره ای
این پمپ ها از خانواده پمپ هاي دنده اي هستند که آرامتر و بی صداتر از دیگر پمپ هاي این خانواده عمل
می نماید زیرا هر دو دنده آن داراي محرک خارجی بوده و دنده ها با یکدیگر درگیر نمی شوند .اما به خاطر
داشتن دندانه هاي کمتر خروجی ضربان بیشتري دارد ولی جابه جایی حجمی بیشتري نسبت به سایر پمپ
هاي دنده اي خواهد داشت.

 -3-11-6پمپ های پیچی
پمپ پیچی یک پمپ دنده اي با جابه جایی مثبت و جریان محوري بوده که در اثر درگیري سه پیچ دقیق
(سنگ خورده) درون محفظه آب بندي شده جریانی کامال آرام  ،بدون ضربان و با بازده باال تولید می کند .دو
روتور هرزگرد به عنوان آب بندهاي دوار عمل نموده و باعث رانده شدن سیال در جهت مناسب می شوند.حرکت
آرام بدون صدا و ارتعاش  ،قابلیت کا با انواع سیال  ،حداقل نیاز به روغنکاري  ،قابلیت پمپاژ امولسیون آب ،
روغن و عدم ایجاد اغتشاش زیاد در خروجی از مزایاي جالب این پمپ می باشد.

 -3-11-7پمپ های ژیروتور
عملکرد این پمپها شبیه پمپ هاي چرخ دنده داخلی است .در این پمپ ها عضو ژیروتور توسط محرک خارجی
به حرکت در می آید و موجب چرخیدن روتور چرخ دندهاي درگیر با خود می شود.در نتیجه این مکانیزم
درگیري  ،آب بندي بین نواحی پمپاژ تامین می گردد .عضو ژیروتور داراي یک چرخ دندانه کمتر از روتور چرخ
دنده داخلی می باشد.حجم دندانه کاسته شده ضرب در تعداد چرخ دندانه چرخ دنده محرک  ،حجم سیال
پمپ شده به ازاي هر دور چرخش محور را مشخص می نماید.
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 -3-11-8پمپ پره ای
به طور کلی پمپ هاي پره اي به عنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند .سرعت
آنها معموال از  rpm 1200تا  rpm 1750بوده و در مواقع خاص تا  rpm 2400نیز میرسد .بازده حجمی
این پمپ ها  %85تا % 90است اما بازده کلی آنها به دلیل نشت هاي موجود در اطراف روتور پایین است
حدود  %75تا %80عمدتا این پمپها آرام و بی سر و صدا کار می کنند  ،از مزایاي جالب این پمپ ها این
است که در صورت بروز اشکال در ساختمان پمپ بدون جدا کردن لوله هاي ورودي و خروجی قابل تعمیر
است.فضاي بین روتور و رینگ بادامکی در در نیم دور اول چرخش محور  ،افزیش یافته و انبساط حجمی
حاصله باعث کاهش فشار و ایجاد مکش می گردد ،در نتیجه سیال به طرف مجراي ورودي پمپ جریان می
یابد .در نیم دور دوم با کم شدن فضاي بین پره ها سیال که در این فضاها قرار دارد با فشار به سمت خروجی
رانده می شود .همانطور که در شکل می بینید جریان بوجود آمده به میزان خروج از مرکز(فاصله دو مرکز)
محور نسبت به روتور پمپ بستگی دارد و اگر این فاصله به صفر برسد دیگر در خروجی جریانی نخواهیم
داشت.

پمپ هاي پره اي که قابلیت تنظیم خروج از مرکز را دارند می توانند دبی هاي حجمی متفاوتی را به سیستم
تزریق کنند به این پمپ ها  ،جابه جایی متغییر می گویند .به خاطر وجود خروج از مرکز محور از روتور(عدم
تقارن) بار جانبی وارد بر یاتاقان ها افزایش می یابد و در فشار هاي باال ایجاد مشکل می کند.براي رفع این
مشکل از پمپ هاي پره اي متقارن (باالنس) استفاده می کنند .شکل بیضوي پوسته در این پمپ ها باعث می
شود که مجاري ورودي و خروجی نظیر به نظیر رو به روي هم قرار گیرند و تعادل هیدرولیکی برقرار گردد .با
این ترفند بار جانبی وارد بر یاتاقان ها کاهش یافته اما عدم قابلیت تغییر در جابه جایی از معایب این پمپ ها
به شمار می آید چون خروج از مرکز وجود نخواهد داشت.حداکثر فشار قابل دستیابی در پمپ هاي پره اي
حدود  psi 3000است.
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 -3-11-9پمپ های پیستونی
پمپ هاي پیستونی با دارا بودن بیشترین نسبت توان به وزن ،از گرانترین پمپ ها هستند و در صورت آب
بندي دقیق پیستون ها می تواند باال ترین بازدهی را داشته باشند .معموال جریان در این پمپ ها بدون
ضربان بوده و به دلیل عدم وارد آمدن بار جانبی به پیستونها داراي عمر طوالنی می باشند ،اما به خاطر
ساختار پیچیده تعمیر آن مشکل است.از نظر طراحی پمپ هاي پیستونی به دو دسته شعاعی و محوري
تقسیم می شوند.

 -3-11-10پمپ های پیستونی محوری با محور خمیده
در این پمپ ها خط مرکزي بلوک سیلندر نسبت به خط مرکزي محور محرک در موقعیت زاویه اي مشخصی
قرار دارد میله پیستون توسط اتصاالت کروي به فلنج محور محرک متصل هستند به طوري که تغییر فاصله
بین فلنج محرک و بلوک سیلندر باعث حرکت رفت و برگشت پیستون ها در سیلندر می شود .یک اتصال
یونیورسال بلوک سیلندر را به محور محرک متصل می کند.
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 -3-11-11پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر
در این نوع پمپ ها محوربلوک سیلندر و محور محرک در یک راستا قرار می گیرند و در حین حرکت دورانی
به خاطر پیروي از وضعیت صفحه زاویه گیر پیستون ها حرکت رفت و برگشتی انجام خواهند داد  ،با این
حرکت سیال را از ورودي مکیده و در خروجی پمپ می کنند .این پمپ ها را می توان با خاصیت جابه جایی
متغیر نیز طراحی نمود  .در پمپ هاي با جابه جایی متغییر وضعیت صفحه زاویه گیر توسط مکانیزم هاي
دستی  ،سرو کنترل و یا از طریق سیستم جبران کننده تنظیم می شود .حداکثر زاویه صفحه زاویه گیر حدود
 17.5درجه می باشد.

 -3-11-12پمپ های پیستونی شعاعی
در این نوع پمپ ها  ،پیستون ها در امتداد شعاع قرار میگیرند.پیستون ها در نتیجه نیروي گریز از مرکز و
فشار سیال پشت آنها همواره با سطح رینگ عکس العمل در تماسند.براي پمپ نمودن سیال رینگ عکس
العمل باید نسبت به محور محرک خروج از مرکز داشته باشد ( مانند شکل ) در ناحیه اي که پیستون ها از
محور روتور فاصله دارند خال نسبی بوجود آمده در نتیجه مکش انجام میگیرد  ،در ادامه دوران روتور ،پیستون
ها به محور نزدیک شده و سیال موجود در روتور را به خروجی پمپ می کند .در انواع جابه جایی متغییر این
پمپ ها با تغییر میزان خروج از مرکز رینگ عکس العمل نسبت به محور محرک می توان مقدار خروجی
سیستم را تغییر داد.
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 -3-11-13پمپ های پالنچر
پمپ هاي پالنچر یا پمپ هاي پیستونی رفت و برگشتی با ظرفیت باال در هیدرولیک صنعتی کاربرد دارند.
ظرفیت برخی از این پمپ ها به حدود چند صد گالن بر دقیقه می رسد.پیستون ها در فضاي باالي یک محور
بادامکی (شامل تعدادي رولر برینگ خارج از مرکز) در آرایش خطی قرار گرفته اند .ورود و خروج سیال به
سیلندر ها از طریق سوپاپ ها(شیر هاي یک ترفه) انجام می گیرد.
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 -3-12راندمان پمپ ها
بازده یک پمپ بطور کلی به میزان تلرانسها و دقت بکار رفته در ساخت  ،وضعیت مکانیکی اجزاء و باالنس
فشار بستگی دارد .در مورد پمپ ها سه نوع بازده محاسبه می شود:
1بازده حجمی که مشخص کننده میزان نشتی در پمپ است و از رابطه زیر بدست می آید
دبی تئوري که پمپ باید تولید کند میزان دبی حقیقی پمپ =بازده حجمی
 2بازده مکانیکی که مشخص کننده میزان اتالف انرژي در اثر عواملی مانند اصطکاک در یاتاقان ها و اجزاي
درگیر و همچنین اغتشاش در سیال می باشد.

 -3-12-1بازده مکانیکی
قدرت حقیقی داده شده به پمپ /قدرت تئوري مورد نیاز جهت کار پمپ 3بازده کلی که مشخص کننده کل
اتالف انرژي در یک پمپ بوده و برابر حاصضرب بازده مکانیکی در بازده حجمی می باشد.

 -3-13نقش و کاربرد پمپ در سامانههای هیدرولیکی
 -3-13-1سامانههای آبی
از پمپهاي هیدرولیکی در سامانههاي هیدرودینامیکی براي انتقال آب آشامیدنی ،آبیاري ،انتقال فاضالب،
گرداندن آب سرد و گرم در سامانهها براي خنککاري و انتقال مواد شیمیایی اسیدي و بازي استفاده میشود.
این پمپها ممکن است براي انتقال مواد جامدي مانند گرد و غبار ،پودر و شن نیز استفاده شود.

 -3-13-2هیدرولیک صنعتی
تصور اشتباهی که در میان بسیاري وجود دارد این است که پمپ در مدار ایجاد فشار میکند در حالی که بر
خالف این تصور غلط ،عامل ایجاد فشار در سامانه هیدرولیک مقاومت در برابر جریان سیال هیدرولیکی و باري
است که روي سامانه اعمال میشود پمپ تنها جریان سیال را ایجاد میکند و این سیال بدون وجود بار در
سیستم به هیچ وجه فشارش باال نمیرود.

 -3-14اطالعات عمومی در مورد الکتروموتور پمپ دورانی
پمپ سانتریفیوژ (یا گریز از مرکز) نوعی از این پمپ ها می باشد که در آن با افزایش فشار ،دبی کاهش می
یابد و اگر خروجی پمپ کامال بسته شود ،خروجی آن به صفر می رسد.استفاده از پمپ هاي هیدرولیکی
جابجایی غیر مثبت در مدارهاي هیدرولیک بین مخزن روغن و پمپ اصلی می باشد تا روغن از مخزن به
ورودي پمپ اصلی انتقال یابد و همچنین در سیستمهاي سرد کننده نیز بکار می رود.
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 -3-15اطالعات عمومی در مورد الکتروموتور پمپ جابجایی مثبت
پمپ هاي هیدرولیکی جابجایی مثبت ،بطور تئوري حجم ثابتی از سیال را در هر دور گردش انتقال می دهند
و اگر مجراي تخلیه یک پمپ جابجایی مثبت بسته شود فشار خروجی تا حدي که اجزاء مکانیکی پمپ دچار
شکستگی شوند ،باال می رود .اغلب تصور می شود که پمپ هاي هیدرولیکی فشار ایجاد می کنند ولی تنها
هدف پمپ هاي هیدرولیکی فشار ایجاد جریان است .فشار عبارت است از نیرو بر واحد سطح ،که به دلیل
مقاومت بر خالف جریان به وجود می آید .پمپ مکانیزمی است که براي تولید جریان الزم براي غلبه بر فشار،
طراحی شده است .پمپ هاي هیدرولیکی نمی توانند مقاومتی بر خالف جریان خودشام فراهم کنند در نتیجه
نمی توانند به تنهایی ایجاد فشار کنند .فاکتورهاي اصلی که پمپ هاي هیدرولیکی با آنها مشخص می شوند
عبارتند از:
بیشترین فشار کاري قابل تحمل بر حسب بارجابجایی هندسی به ازاء هر دور گردش پمپ ) (Lit/revو یا
دبی جریان خروجی بر حسب Lit/minدر بیشترین سرعت دورانی پمپمقادیر باال بوسیله سازنده ي مشخص
می شوند .اگر از این مقادیر در یک بازه زمانی تجاوز شود ،منجر به صدمات جدي به پمپ یا کاهش عمر مفید
پمپ می شود .جریان خروجی از پمپ ممکن است به وسیله جریان خروجی بر یک دور گردش پمپ )(L/rev
و یا جریان خروجی در دقیقه ) (Lit/minبیان شود .اما مشخصه اول که مستقل از سرعت دورانی است ،رایجتر
است.جابجایی (که گاهی اوقات جابجایی هندسی نیز خوانده می شود) ،آن حجم از سیال هیدرولیکی است
که به ازاء یک دور چرخش محور محرک ،از پمپ خارج می شود .پمپ ها ممکن است جابجایی ثابت یا متغیر
داشته باشند .این مسئله به طراحی پمپ و عملکرد آن درسیستم هیدرولیک بستگی دارد.

 -3-16اطالعات عمومی در مورد الکتروموتور تئوری پمپ کردن
یک پمپ هیدرولیکی جابجایی مثبت وسیله اي براي تبدیل انرژي مکانیکی به انرژي هیدرولیکی است .وقتی
این پمپ توسط موتور خود(محرک) به کار بیفتد ،به طور عمده دو عملکرد دارد :اوال یک خالء در دهانه ورودي
پمپ ایجاد می کند که باعث می شود سیال را از تانک به ورودي مکش نماید .ثانیاً ،حرکت مکانیکی پمپ،
این سیال را در حفره هاي پمپاژ به دام انداخته و آن را در پمپ جابجا کرده و به داخل سیستم هیدرولیک
می فرستد .هر چه مقاومت در دهانه خارجی بیشتر شود ،گشتاور اعمالی به پمپ بیشتر می شود تا به بار غلبه
نماید و لذا فشار افزایش می یابد.
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 -3-17موارد مهم در انتخاب پمپ با جابجایی ثابت
قطر دهانه هاي پمپ
فشار کاري در خروجی پمپ
فشار کاري در ورودي پمپ
سرعت دوران پمپ
حجم جابجایی روغن
دبی موثر
توان موتور محرک پمپ
دماي کاري روغن
درجه ویسکوزیته
فیلتراسیون

 -3-17-1نحوه انتخاب پمپ هیدرولیک
اولین مرحله در انتخاب پمپ هیدرولیک مناسب براي یک کاربري مشخص در سیستم هیدرولیک ،سنجش
میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است .ابتدا منحنی هاي جریان و فشار در یک سیکل زمانی باید بررسی
شود .سپس همزمانی مصرف درالمانهاي مختلف تعیین گردد .بدین نحو حداکثر جریان مورد نیاز مشخص می
گردد .براي تعیین یک مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:
 1در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریک اضافه می
نمایند.
2در انتخاب شیر اطمینان (فشار شکن) ،فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار کاري سیستم باشد.
هر دو مورد ( )۱و ( )۲باعث می شود توان بیشتري در سیستم هیدرولیک تزریق شود.
با تعیین فشار کاري و دبی مصرفی روغن ،توان مورد نیاز براي الکتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده
از فرمول زیر محاسبه می شود:
])۶۰۰P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar
در این رابطه  PتوانQ ،دبی و  pفشار می باشد .رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهاي مکانیکی و حجمی
ارائه شده است.
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 -3-18هفت اشتباه رایج در هیدرولیک
طی دو دهه کار با سیستمهاي هیدرولیک ،فرصت و شانس مشاهده و درس گرفتن از اشتباهات و سهل
انگاريهاي تعمیرکاران هیدرولیک براي من فراهم شده است .بر اساس این تجربه طوالنی ،هفت اشتباه رایج
در کار هیدرولیک را در اینجا می آورم تا شما از آنها دوري کنید.

 -3-18-1اشتباه شماره  – 1عوض کردن روغن با برنامه زمانی
تعویض یک روغن هیدرولیک فقط در شرایطی مجاز است که یا روغن پایه آن خراب شده باشد (افت خواص
و آلودگی) یا افزودنیهاي آن تمام شده باشند .چون عوامل بسیاري در خراب شدن روغن و افزودنیهاي آن
موثرند ،عوض کردن روغن هیدرولیک بر اساس ساعت کاري بدون روشن شدن وضع واقعی روغن ،مانند تیري
است در تاریکی.با توجه به قیمت باالي روغن ،دور ریختن آن آخرین کاري است که باید در فکرش باشیم .از
سوي دیگر ،اگر با یک روغن مشکل دار ادامه کار بدهیم به قطعات دیگر سیستم ضرر زده ایم .تنها راه براي
دانستن زمان عوض کردن روغن استفاده از آزمایشات روغن است.

 -3-18-2اشتباه شماره  – 2عوض کردن فیلترها
فیلترها هم مانند روغن هستند .اگر آنها را هم بر اساس زمان عوض کنید ،یا زودعوض میشوند یا دیر .اگر
آنها را زود عوض کنید ،در حقیقت پول خود را دور ریخته اید .اگر دیر و بعد از بازشدن فشار شکن کنار گذر
عوض کنید آلودگی هاي روغن عمر هر قطعه از سیستم هیدرولیک را کاهش داده و بسیار گرانتر تمام
خواهد شد.

 -3-18-3اشتباه شماره  -3کار با روغن داغ
کمتر کسی پیدا میشود که با یک موتور داغ کرده به کار ادامه دهد .متاسفانه در مورد هیدرولیک چنین
چیزي را نمیتوان گفت اما مثل موتور ،سریعترین راه براي از بین بردن قطعات( ،آب بندها -پمپها ،شلنگها
و خود روغن و  )...کار کردن در درجه حرارت باالست.دما تا چه مقداري میتواند باال برود؟ بستگی زیاد به
گرانروي روغن (ویسکوزیته) و شاخص گرانروي (اندیکس ویسکوزیته) و قطعاتی دارد که در سیستم به کار
رفته اند .هر چه دماي روغن باالتر برود ،گرانروي آن پایین می آید .پس زمانی یک سیستم هیدرولیک زیادي
گرم شده است که ویسکوزیته آن به دلیل گرماي زیاد از حد الزم براي کار درست قسمتهاي مختلف پایین
تر آمده باشد .یک پمپ تیغه اي (کارتریجی) نیاز به حداقل ویسکوزیته باالتري نسبت به یک پمپ پیستونی
دارد .از اینرو جنس و نوع قسمتهاي به کار رفته هم در مشخص کردن درجه حرارت کاري سیستم موثرند.
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عالوه بر این مسئله مهمی که نمیتوان نادیده گرفت صدمه دیدن و خراب شدن اکثر قطعات غیرفلزي
هیدرولیک در درجه حرارتهاي باالتر از  82درجه سانتیگراد است .گرماي زیاد به اکسیده شدن روغن هم
شتاب میدهد .با اینحال همانگونه که آمد درجه حرارت کاري حتی پیش از رسیدن به  82درجه هم می-
تواند زیادي گرم حساب شود.

 -3-18-4اشتباه شماره  – 4استفاده از روغن اشتباه
روغن مهمترین بخش هر سیستم هیدرولیک است .نه تنها روانکاري میکند بلکه نقش انتقال دهنده نیرو هم
دارد .همین کار کرد دوگانه مهمترین مشخصه روغن است زیرا عمر کاري ماشین و روغن از آن تاثیر میگیرند.
گرانروي روغن اثر بسیار مهمی در بازده و سالمتی دستگاه دارد .یک روغن با گرانروي باال براي یک محیط
سرد ،در لحظات شروع به کار درست جریان نیافته و خوب روغن کاري نخواهد کرد .اگر روغن با گرانروي
بیش از حد کم استفاده شود ،در روزهاي گرم سال روانکاري الزم را تامین نخواهد کرد.اما این تمام قضیه
نیست .در بین دو حد ویسکوزیته ،نوار باریکی از ویسکوزیته براي حداقل افت و مصرف انرژي داریم .با گرانروي
بیشتر ،افت انرژي براي اصطکاک داخلی روغن و با کمتر از آن ،افت انرژي به خاطر نشتی داخلی خواهیم
داشت .استفاده از روغن غلط نه تنها به خرابی زودرس قطعات اصلی منجر میشود ،بلکه مصرف انرژي را هم
باال میبرد.بر خالف آنچه ممکن است به نظر آید ،لزوماً ویسکوزیته درست از پیروي کورکورانه از مشخصات و
دستورات سازنده به دست نخواهد آمد.

 -3-18-5اشتباه  -5فیلتر در جای نادرست
هر فیلتري خوب است؟ درست نیست .نصب فیلتر در ورودي پمپهاي پیستونی یا خروجی روغن پوسته
(نشتی) این پمپها و موتورها اشتباه و ضرر آن بیشتر است .این تجربه با توصیه معروفی که گفته میشود
"واجب است در ورودي پمپها براي جلوگیري از ورود آشغال یک توري نصب باشد" در تقابل است .باید گفت
پمپها روغن خود را از یک مخزن معین میگیرند نه از یک سطل زباله و اگر شما جزء کسانی هستید که وجود
آشغال در تانک هیدرولیک را قابل قبول میدانند ،با خواندن این مقاله وقت خودتان را تلف کرده اید.اگر
مهمترین هدف رسیدن باالترین ساعت کاري پمپ هیدرولیک باشد ،جریان آزاد روغن و پرشدن سیلندرهاي
تزریق در هر دور بسیار مهمتر از حفاظت پمپ در برابر پیچ یا مهره و آچاري است که ممکن است در مخزن
جامانده باشد .اگر لوله مکش  5سانتیمتر باالتر از کف مخزن باشد ،چنین قطعاتی نمیتوانند وارد مکش پمپ
بشوند .تحقیقات نشان داده است که محدودیت در مکش یک پمپ دندهاي میتواند عمر آنرا 56درصد کم
کند .براي پمپهاي تیغه اي و پیستونی ،وضع از این هم بدتر است زیرا این نوع پمپها براي ایستادگی در
برابر نیروهاي مکش و خالء نسبی ناشی از یک ورودي کیپ ،آمادگی کمتري دارند .پمپ هاي هیدرولیک براي
مکش ساخته نشده اند.
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 -3-18-6اشتباه شماره  -6شروع به کار با مسیر و اجزاء خالی از روغن
اعتقاد به اینکه "قطعات هیدرولیک به صورت خودکار روغنکاري میشوند و خودراه انداز هستند" درست
نیست .شما هرگز یک موتور را با کارتر خالی از روغن روشن نمی کنید .در عین حال ،من بارها شاهد راه
انداختن بسیاري از قطعات گران قیمت هیدرولیک بدون روغن در داخل آنها بوده ام.واقعیت این است که اگر
مراحل راه اندازي اولیه قطعات هیدرولیک به درستی انجام نشوند ،آنها جداً صدمه خواهند دید .گاهی ممکن
است تا مدتی خوب کار کنند اما خسارت لحظه شروع به کار در نهایت باعث خرابی زودرس آنها می شود .
انجام درست مراحل راه اندازي اولیه دو بخش دارد .یکی دانستن آنجه باید انجام داد و دوم فراموش نکردن
انجام دادن آن .اگر یادتان باشد که پوسته پمپ نو را قبل از نصب از روغن تمیز پر کنید اما فراموش کنید
پیش از روشن کردن موتور ،شیر بین تانک و مکش را باز کنید چه حالی خواهید داشت؟

 -3-18-7اشتباه شماره  -7کار با سیستمهای هیدرولیک بدون آموزش
اگر تجهیزات هیدرولیک دارید ،با آنها کار می کنید یا آنها را تعمیر میکنید ،باید به آموزش و دسترسی به
معلومات الزم اهمیت بدهید و بی توجهی به این مورد تا چه حد میتواند به شما خسارت بزند.

 -3-19تفاوت پیستون و انگشتی
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آن در سیلندر کمتر است ،در صورتی که طول انگشتی از کورسآن )-1 (courseطول پیستون از کورس در
سیلندر بیشتر است -2.پیستون در داخل سیلندر بر مایع فشار وارد می کند و تمام سطح آن با مایع در تماس
است ،ولی انگشتی وارد سیلندر شده و به اندازه حجم آن مایع خارج می شود.پمپ پالنجري پمپ پیستونی
بیشتر از طو ل کو رس طو ل کو رس پالن جر طو ل کورس پیستون کمتر از طو ل کورس نشت بند در داخل
سیلندر است نشت بند در داخل پیستون است.

 -3-20تاثیر دبی و فشار در انتخاب

پمپ][6

همانطور که قبال بیان شد ،از جمله پارامترهاي مهم و موثر در انتخاب نوع پمپ ،دبی و فشار مورد نظر است.
در شکل زیر ،خطوط  ،حد نهایی قابلیت استفاده از پمپ ها را به طور تقریبی نشان می دهد:

مثال:
و  Q=1000 m3/hبا توجه به شکل قبل ،در صورتی که دبی و فشار مورد نظر به ترتیب برابر با باشد،
استفاده از کدامیک از پمپهاي زیر را پیشنهاد می کنید؟ P=100 bar
الف)پمپ هاي دورانی ب)پمپهاي رفت و برگشتی
ج)پمپهاي گریز از مرکز د)پمپهاي رفت و برگشتی یا گریز از مرکز
پاسخ:
با توجه به شکل ،در محدوده مشخص شده ،تنها می توان از پمپ هاي گریز از مرکز استفاده کرد.
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 -3-21انواع آب بندها
 -3-21-1اورینگ ها
معمولیترین آب بند مورداستفاده درماشین آالت میباشد.اورینگها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده
میشوند وجنس آنها معموالً از ترکیبات الستیکهاي مصنوعی میباشند.موارداستفاده اورینگ براي آب بندي
پیستون درسیلندر و شیرهاي هیدرولیکی محل اتصال شلنگها و پمپها استفاده میشود .طرح اورینگ طوري
است که براي نصب در شیارها ساخته شده است و زمان نصب تا 10درصد فشرده میشود.درموارد استفاده
متحرک عمر اورینگ به صافی سطح قطعهها و اندازه بودن آن مربوط میشود.اورینگها در مواردي که محل
آب بندي داراي گوشه و زاویه است استفاده نمیشود.اگر اورینگ در قطعهاي تحت فشار زیاد نصب شود ،با
گذاشتن یک رینگ فیبري در پشت آن از خارج شدن اورینگ از شیارخود جلوگیري میکند .همیشه بایدیک
رینگ فیبري درطرف کم فشاراورینگ نصب شود .در صورت استفاده از دو رینگ فیبري اورینگ در وسط آنها
قرار میگیرد.

 -3-21-2آب بندهای  Vشکل و  Uشکل
vپکها و  Uپکها از سیلهاي متحرکی هستند که براي آب بندي پیستون و شافت پمپها استفاده میشوند.
جنس آنها معموالً از چرم یا الستیک طبیعی و مصنوعی یا پالستیک میباشد.طرز نصبشان طوري است که
فشارسیال لبه آب بند را به دیواره بچسباند و آب بندي را بهتر و کامل تر کند.براي آب بندي قطعات پمپ
بایستی حداقل یک بسته از این نوع آب بند را بکار بر دو چند آب بند را همراه هم در یک شیار قرار داد.

 -3-21-3سیلهای فلنجی و گردگیرها
گردگیرها سیلهاي متحرکی از جنس چرم یا الستیک مصنوعی یا پالستیک بوده که معموالً در پیستونها
بکار میروند .عمل آب بندي بوسیله بازشدن لبه آنها و چسبیدن به سطح قطعه انجام میشود.

 -3-21-4آب بندهای فلزی
از نظرشکل و ساختمان مانند رینگهاي پیستون موتور بوده و ممکن است که فلزي یا غیرفلزي باشند .جنس
آنها عموما از فوالد بوده و داراي نشتی زیاد میباشند ،مگر اینکه خیلی دقیق نصب شوند .سیلهاي فلزي به
دو صورت بازشونده (پیستونی) وجمع شونده (شفت جک) وجود دارند و در جاهایی بکار میروند که میزان
حرارت بسیار باال است .این آب بندها به دلیل نشتی زیاد با کاسه نمد و کانال تخلیه به مخزن در سیستم بکار
میروند.
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 -3-21-5واشر کمپرسی
این واشرها فقط براي کاربرد ثابت مثل کوپلینگ ،لولهها ،پوسته پمپ و امثال آنها با پرکردن قسمتهاي ناصاف
آب بندي را انجام میدهد و ممکن است فلزي یا غیر فلزي باشند.

 -3-21-6کاسه نمدها
درجاهایی که شافت ازپوسته خارج میشودکاسه نمدها نصب میشوند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه نمد باالتر
باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد باالترازفشار جو باشدازنشت سیال یا بخار به بیرون
جلوگیري میکند.بهترین نوع قابل استفاده براي پمپ یک رینگ فانوسی است که بداخل آن آب تزریق
میشود.این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تامین میشود یا اگر سیال پمپ غیر آب باشد از یک منبع
مستقل آب را لوله کشی میکنند.اگر مایع آب بندي کننده داراي ذرات جامدي باشد که به غالفهاي کاسه
نمد آسیب برساند بهتر است که سر راه آن فیلتر قرار گیرد.

 -3-21-7گلندها
بوشهاي یکپارچهاي هستند ،که به منظور سفت کردن پکینگها جهت آب بندي بیشترازآنهااستفاده
میشود.میزان سفت کردن پیچهاي آن به طورتجربی به اندازهاي است ،که مابین اصطکاک ،آببندي ،روغن
کاري و خنک کاري تعادل حفظ شود.

 -3-21-8پکینگ کمپرسی
ازاین نوع آب بندمیتوان به جاي وي پک ویو پک هااستفاده کرد.جنس آن معموالً از پالستیک یا نخ نسوزو یا
الستیک نخ دار با روکش فلزي میباشد.آین آب بندها براي قسمتهاي با فشار کم بکار میروند.در حقیقت
عامل آب بندي کننده براساس افت فشار سیال در طول غالف میباشند .علت اینکه پکینگها باید داراي
خواص پالستیکی ( فرم پذیري ) باشنداین است تا مقدارفشردگی روي اسلیو (غالف ها) راتنظیم کنند ونیز
خواص االستیک جهت جذب انرژي و آسیب نرساندن به جزء دوار را داشته باشند و به صورت رینگ هایی
درداخل محفظه آب بندي قرارگیرند.انرژي اصطکاکی(گرما) تولیدشده دراثر گردش شافت از طریق نشت
مقدارکمی مایع از پوسته یا توسط محفظه خنک کاري پشت آن و یا استفاده از هر دو دفع میشود .پکینگها
از مواد گوناگون تشکیل شده و انواع گوناگونی دارند:

 -3-21-9آزبستوس
که براي درجه حرارتهاي پایین ازآن استفاده میکنند.این پکینگها قبال بوسیله گرافیت یا روغن ،روغن کاري
میشوند.
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 -3-21-10متالیک
این پکینگها براي فشارهاودماهاي باال استفاده میشوند.پکینگهاي متالیک ترکیبی از فویل فلزي(مس،
آلومینیم ،بابیت و )....باگرافیت یاموادچرب کننده دیگرمیباشند .روغنکاري نقش مهمی در این آب بند دارد
زیرا اگر خشک کار کند روي سطح تماس مثال سیلندر خط می اندازد.

 -3-21-11آب بندهای مکانیکی( در اصطالح فی فنر هم گفته میشوند)
آب بند هایی که تاکنون توصیف شد عمدتا از نوع پکینگ بودند.استفاده ازپکینگها به عنوان آب بند همیشه
مناسب و عملی نیست.با محکم کردن پیچهاي گلند اصطکاک و انرژي ایجاد شده سبب کاهش عمروخراب
شدن غالفها میگردد.از طرف دیگر بعضی از مایعات مثل بوتان و پروپان حالل مواد چرب کننده پکینگها
هستند که دراین صورت دقت آب بندي ازبین میرود .به دالیلی که گفته شد و همچنین زمانی که میزان
نشت باید حداقل باشد از آب بندهاي مکانیکی استفاده میکنند.سطح آب بندي درمکانیکال سیلها عمود بر
امتداد محور بوده ،درحالی که در کاسه نمدها سطح آب بندي در تماس با خود شافت یا اسلیو قرار میگیرد.
اگرچه مکانیکال سیلها در انواع گوناگون ساخته میشوند اما اصول کارشان یکسان و داراي دو جزء ثابت و
متصل به پوسته و یک جزء دوار متصل به شافت (یا غالف) میباشند و یک فنر دو قسمت را به یکدیگر محکم
میکند.یک دیافراگم یا رینگ الستیکی براي حرکت جانبی(مماسی) نیزوجوددارد.مکانیکال سیلها معموالً ازدو
قسمت فلزي و الستیکی هستند .بعضی اوقات قسمت چرخان آب بند از زغال با روکش فوالدي ساخته میشود.
البته سطح بین رینگهاي دوار و ثابت ،بسیار صیقلی ودر اصل از دو جنس متفاوت سیلیکون و کاربید کربن
میباشد.الیهاي از مایع با خاصیت خنک کنندگی و روانکاري اصطکاک را به حداقل میرساند .رینگهاي
مکانیکال (سیل رینگ ها) در دو وضعیت نسبت به پمپ قرار میگیرندکه ممکن است رینگ دوار در سمت
داخل و به طرف ایمپلر باشد ،و یا در قسمت بیرون قرار گرفته و با مایع پمپ شونده تماس نداشته باشد .در
هر دو وضعیتی که گفته شد فقط سه نقطه مهم وجود دارد که در آب بندي موثر است:
مابین رینگ ثابت و پوسته
مابین رینگ دوار و شافت (غالف شافت)
مابین رینگ ثابت و متحرک (بخشهاي ثابت ومتحرک مکانیکال)
آب بندي در حالت اول توسط گسکتها و اورینگها صورت میگیرد .در حالت دوم توسط رینگها و در حالت
سوم باتماس مستقیم و تنگاتنگ دو رینگ که همواره توسط فنري به به هم فشرده میشوند انجام میشود.
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موضوع قابل توجه در مورد رینگها این است که این رینگها با جنس ویژه خود در مقابل نیروي(بار)محوري
ضعیف هستند و دچار آسیب میشوند ،اما درمقابل سایش بسیار مقاوم هستندوبامقداري سایش دوباره توسط
فنري که میان آنها قرار دارد ساییده میشوند .به همین دلیل یکی از عوامل خراب شدن آنها وارد شدن نیروي
محوري است .با توجه به جنس آنها نیز معموالً ترد و شکننده هستند.

 -3-22راندمان سیستم های پمپاژ
راندمان پمپ ها با پیشرفت تکنولوژي و بهینه سازي هاي انجام شده بر روي آنها روز به روز افزایش یافته و
در مورد پمپ هاي با پره جریان مخلوط (سرعت مخصوص بین  ۲۰۰۰تا  )۴۰۰۰می تواند به بیش از نود
درصد برسد .با این وجود مطالعات انجام شده بر روي سیستم هاي پمپاژ در کشورهاي مختلف نشان می دهد
راندمان سیستم هاي پمپاژ به طور میانگین کمتر از  ۴۰درصد است .همچنین این مطالعات نشان می دهند
حدود  ۱۰درصد از سیستم هاي پمپاژ با راندمانی کمتر از ده درصد کار می کنند .علت راندمان پایین سیستم
هاي پمپاژ را بایستی در پایین بودن راندمان سیستم لوله کشی ،شیوه هاي نا مناسب کنترل دبی پمپ ،استفاده
از پمپ هایی با ظرفیت باالتر از حد نیاز و نگهداري نامناسب پمپ ها جستجو کرد.

 -3-23نشانه های اخالل در پمپ های هیدرولیک
سه نشانه عمده خرابی سیستم که در پمپهاي هیدرولیک به سادگی قابل تشخیص می باشند عبارتند از:
صداهاي غیر معمول ،حرارت باالي سیال هیدرولیک ،پاسخ کند در سیستم هیدرولیک .صداهاي غیر
معمول:وجود صداهاي غیر معمول در سیستم هیدرولیک به دو دلیل اصلی یعنی ورود هوا به سیکل هیدرولیک
و پدیده کاویتاسیون اتفاق می افتد.وجود هوا در روغن هیدرولیک ،هنگام چرخش در مدار آن ،باعث ایجاد
صداهاي نامعمول و تقه اي در هنگام متراکم شدن و تخلیه فشار سیال می شود.هم چنین وجود هوا در روغن
هیدرولیک ،پیامدهاي دیگري از جمله کف کردن سیال و حرکات غیر معمول عملگر ها را در پی خواهد
داشت.هوا در سیستم هیدرولیک باعث تسریع در تجزیه سیال شده و از طریق روانکاري نامناسب و گرم شدن
بیش از حد و از بین رفتن آب بندها بر تجهیزات مدار هیدرولیک صدمه وارد می کندهواي موجود در سیستم
هیدرولیک معموالً از راه مجاري ورودي پمپ وارد مدار هیدرولیک می شوند .به همین دلیل این مسئله بسیار
مهم

است

که

همواره

نحوه

اتصاالت

ورودي

پمپ

در

شرایط

مطلوب

باشد

خطوط ورودي پمپ ها که در آن از لوله هاي انعطاف پذیر پلیمري استفاده شده است به دلیل گذشت زمان
متخلخل می شوند ،لذا باید نسبت به تعویض و یا بررسی بیشتر آنها اقدام شودپایین بودن سطح سیال در
مخزن نگهداري سیال هیدرولیک باعث توسعه جریان گردابی و ورود هوا به خطوط ارتباطی به پمپ ها می
شود ،بنابر این ضروري است بصورت متناوب ،سطح سیال در مخزن سیال هیدرولیک کنترل شودهم چنین
احتمال ورود هوا از طریق آب بندهاي شفت پمپ هاي هیدرولیک نیز در مدار هیدرولیک منتفی نیست ...
اصوالً پدیده کاویتاسیون در مدار هیدرولیک هنگامی اتفاق می افتد که میزان روغن مورد نیاز براي هر
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قسمت از مقداري که براي آن تامین می گردد بیشتر باشد .این مساله باعث می شود که فشار مطلق سیال در
ناحیه پایین دست به زیر فشار بخار سیال هیدرولیک کاهش یابد که در نهایت باعث تشکیل بخارات سیال می
شود ،همچنین وجود بخارات سیال ،بعد از متراکم شدن آن باعث ایجاد صداهاي شدید و ضربه هاي تقه اي
می شود.
نتایج پدیده کاویتاسیون براي سیستم هاي هیدرولیک بسیار جدي است .زیرا که کاویتاسیون باعث ساییدگی
فلزات می شود که به تبع آن تخریب و صدمه اجزا سیستم هیدرولیک و آلودگی سیال به ذرات فلزي را بدنبال
داردهر چند امکان وقوع پدیده کاویتاسیون در تمام نقاط سیستم هیدرولیک وجود دارد ،لیکن شایع ترین
محل وقوع آن ورودي پمپ است .از آنجایی که هر گونه انسداد در مسیر ورودي پمپ ها همچون مسدود شدن
فیلترها و یا موانع دیگر باعث بخار شدن سیاالت خواهد شد ،لذا بازبینی فیلترها همواره ضروري است
نکته قابل توجه دیگر اینکه در صورت کاربرد شیرهاي دروازه اي در ورودي پمپ ها ،شیر بایستی کامالً باز
باشددرجه حرارت هاي باالي 800درجه سلسیوس سیال در سیستم هاي هیدرولیک ،باعث ایجاد صدمه به
آب بندها و تسریع در تخریب شیمیایی سیال هیدرولیک می شود .بدین معنی که در همه حاالت بایستی از
افزایش درجه حرارت باالي 800درجه سلسیوس جلوگیري کرد .درغیر این صورت افزایش درجه حرارت سیال
هیدرولیک باعث کاهش ویسکوزیته سیال خواهد شد که تبعات مربوطه را بدنبال خواهد داشت.
به طور معمول افزایش درجه حرارت سیال ناشی از کاهش ظرفیت انتقال حرارت سیستم و یا افزایش بار
حرارتی سیستم می باشد .تبادل حرارت در مدار هیدرولیک عموماً از طریق مخازن ذخیره روغن با محیط
صورت می گیرد ،از این رو کنترل سطح سیال در مخزن و اطمینان از عدم وجود موانعی بر سر راه جریان هوا
در اطراف آن ضروري است .هم چنین براي سیستم هاي داراي خنک کننده سیال ،کنترل دبی جریان سیال
و هوا یا آب خنک کن الزم می باشد هنگامی که سیال از نقطه اي با فشار باال به نقطه اي دیگر با فشار پایین
در جریان است ،بدون اینکه کار مفیدي انجام دهد باعث ایجاد افت فشار خواهد شد .افت فشار ایجاد شده
باعث افزایش درجه حرارت خواهد شد ،لذا وجود هر گونه نشتی داخلی در قطعات سیستم از طریق ایجاد افت
فشار باعث افزایش درجه حرارت سیال خواهد شداین مسئله می تواند از نشتی جزیی سیال با فشار باال ،از آب
بندهاي پیستون یک پمپ هیدرولیک و یا تنظیم نامناسب یک شیر کنترل فشار ناشی شود ،لذا همواره بایستی
در صدد پیدا کردن منابع تولید حرارت در سیستم بودوجود هوا در مدار هیدرولیک عالوه بر ایجاد آسیب هاي
مربوطه ،باعث ایجاد درجه حرارت نیز خواهد شد ،بدین ترتیب که هنگام تراکم سیال در پمپ ،هواي موجود
در سیال باعث ایجاد حرارت خواهد شد که در نهایت افزایش حرارت توده سیال را در پی خواهد داشت.
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 -3-24راندمان سیستم هیدرولیک
کاهش راندمان سیستم هیدرولیک ،اولین نشانه کارکرد نامناسب سیستم است .عمده ترین این عالمت ها
افزایش زمان هر سیکل سیستم و یا پاسخ کند مدار هیدرولیک است.نکته مهم این که در یک سیکل
هیدرولیک ،جریان سیال ،تعیین کننده سرعت مکانیسم عمل کننده است ،بنابراین هر گونه کاهش در سرعت
مکانیسم عمل کننده ،نشان دهنده کاهش جریان سیال خواهد بود .کاهش حجم سیال در مسیر سیکل
هیدرولیک می تواند ناشی از نشتی هاي داخلی و یا خارجی باشد.معموالً نشتی هاي خارجی واضح و قابل
برطرف کردن هستند ،اما نشتی هاي داخلی که ممکن است در پمپ ،شیرها و یا مکانیسم عمل کننده باشد،
توسط اشعه ایکس قابل تشخیص هستند..همان طور که گفته شد نشتی هاي داخلی باعث ایجاد افت فشار و
افزایش درجه حرارت می شوند .بنابراین استفاده از ابزاري مانند دماسنج مادون قرمز براي یافتن نشتی داخلی
در قطعات ،کارآمد خواهد بود.استفاده از این روش در تمام موارد ،روشی مناسب و پاسخگو نیست.در یک
جمع بندي کلی می توان گفت :کلیه موارد یاد شده به عنوان نشانه هاي کارکرد نامناسب سیستم هیدرولیک
در ارتباط با یکدیگر هستند ،بدین معنی که نشتی داخلی باعث افزایش درجه حرارت می شود و با افزایش
درجه حرارت ،ویسکوزیته سیال کاهش می یابد و به تبع آن مقادیر نشتی افزایش یافته و با افزایش آن ،درجه
حرارت سیال بیشتر می شود و این سیکل ادامه می یابد.

 -3-25عوامل عمومی ایجاد اشکال در سیستم های هیدرولیک
الف :وجود هوا
 نیاز به هواگیري سیستم کور کردن منافذي که هوا از آن طریق وارد سیستم می شودب :گرفتگی مسیر روغن در شیرآالت
 کثیفی قطعات شیر هیدرولیکیکثیفی ورودي و خروجی شیر هیدرولیکیپ :گرفتگی مسیر روغن در سیلندر هیدرولیکی
 خرابی داخل سیلندر -استفاده غلط از سیلندر و جک
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ت :تغییرات فشار در آکوموالتور
 ظرفیت پایین آکوموالتور وجود نشتی در سیستم و خارج شدن آکوموالتور از سیستم-خارج شدن گاز آکوموالتور

 -3-25-1علل صدا در سیستم های هیدرولیک
 -1عدم تناسب فیلتر روغن با قدرت مکش پمپ
 -2وجود حبابهاي هوا درون روغن و ایجاد کف در سطح آن
 -3عدم آب بندي شیر و اتصاالت مخزن تا ورودي پمپ و نفوذ هوا از آن نواحی
 -4عدم تناسب و یکنواختی الزم بین قطر شیلنگ و یا لوله از مخزن تا مکش پمپ نسبت به قطر ورودي
پمپ
 -5بزرگی ظرفیت (دبی) پمپ نسبت به جکها وعمل کنندههاي سیستم هیدرولیک
 -6عدم هم محوري و یا در یک راستا نبودن شافت موتور ( تنظیمات کوپلینگ )
 -7سردي و سفتی بیش از حد روغن هیدرولیک
 -8لرزش پمپ به دلیل نصب نامناسب
 -9خرابی و مشکل داشتن کاسه نمد پمپ
 -10از بین رفتن آب بندي قطعات داخل پمپ و بروز نشت داخلی

 -3-25-2علل کمبود فشار در سیستم های هیدرولیک
 -1نشت داخلی بیش از حد در درون پمپ -جکها -هیدرو موتور و شیرآالت و چک والوها
 -2خرابی شیر فشار شکن -شیر فلو کنترل
 -3پایین بودن دور محرک پمپ
 -4ویسکوزیته ( چسبندگی ) پایین روغن
 -5انتخاب نامناسب شیرآالت هیدرولیک سیستم نسبت به دبی و فشار پمپ
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 -6گرفتگی مسیر روغن

 -3-25-3علل کمبود دبی سیستم های هیدرولیک
 -1سرعت گردش کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده ( 600الی  1800دور)
 -2روغن هیدرولیک نامناسب (ویسکوزیته یا چسبندگی باال)
 -3خرابی پمپ به دلیل استهالک زیاد (افت لیتراژ داخلی)

 -3-26علل استهالک سریع قطعات
 -1پیر شدن بیش از حد روغن هیدرولیک
 -2عدم وجود فیلتر مناسب در سیستم
 -3استفاده از روغن نامناسب
 -4باال بودن فشار سیستم
 -5انتخاب پمپ نامناسب
 -6نصب نادرست پمپ (وجود نیروهاي بیش از حد روي شافت پمپ)
 -7نفوذ هوا از داخل نواحی مکش به داخل پمپ
 -8آلودگی روغن سیستم هیدرولیک
علل حرارت بیش از حد در سیستم هاي هیدرولیک
 -1فشار ماکزیمم بیش از حد درون سیستم هیدرولیک (تنظیم غلط شیر کنترل)
 -2تحت فشار ماندن مداوم پمپ (اشکال سیستم هیدرولیک)
 -3نشت داخلی در سیستم هیدرولیک (جکها -شیرآالت -پمپ)
 -4حجم کم مخزن نسبت به نیاز سیستم به روغن هیدرولیک
 -5عدم کارآیی سیستم خنک کننده
 -6باال بودن دبی پمپ نسبت به ظرفیت مورد نیاز سیستم
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 -3-27عیب یابی در پمپ ها
 -3-27-1مقدمه
در حقیقت می توان گفت پمپ ها قلب هر سیستم هیدرولیک به شمار می آیند .موتورهاي هیدورلیک مانند
عملگرهاي گردان از اهمیت خاصی برخوردارند و آنها را از نظر مشکالت و عیب یابی به لحاظ شباهت در
طراحی و ساختمان می توان یکی دانست .به طور کلی  ،روال استاندارد عیب یابی و آزمایش سیستم هاي
هیدرولیک در مورد پمپ ها و موتورهاي هیدورلیک نیز به کار گرفته می شود.بسیاري از مسایل آنها دقیقاً
همان مسایلی می باشند که در سایر اجزاي سیستم هاي هیدرولیک بروز می کند؛ از جمله تراز نادرست ،نصب
عجوالنه و بدون دقت ،مشکالت سیال هیدرولیک ،فرسودگی ،دماي زیاد و فشارهایی که می توانند مشکل
آفرین باشند.این درس به بررسی علل اساسی و آثار مشکالت پمپ هاي هیدرولیک می پردازد .شناخت این
علل و تاثیر آنها بر موتور پمپ به شما در هنگام عیب یابی سیستم کمک می کند .جدول عیب یابی در پایان
این درس نیز به عنوان راهنما براي مراجعه در آینده سودمند خواهد بود.

 -3-27-2پمپ ها و موتورها
 پمپ به عنوان منبع انرژي مفید در یک سیستم هیدرولیک باید پیش از هر چیز دیگري به کار افتد .در واقعدر بسیاري از سیستم ها ،حتی در زمانی که سیستم نیز کار نمی کند ،پمپ فعال خواهد بود .در نتیجه ،پمپ
طول عمر فعال تري نسبت به سایر اجزاي سیستم هیدرولیک دارد .تنها موتور هیدرولیک از این امر مستثنی
است .به همین دلیل پمپ ها و موتورها در مقایسه با سایر اجزاي مدار به زمان بیشتري براي نگهداري و
تعمیرات نیاز دارند.
 پمپ ها و موتورهاي هیدرولیک توصیف شده شامل انواع زیر می شوند:دنده اي
پره اي
پیستونی محوري
پیستونی شعاعی
به لحاظ تشابه در طراحی و ساختمان ،مکشالتی که در پمپ ها بروز می کنند در موتورها نیز پدید می آیند.
اگر چه در این درس به پمپ اشاره می شود اما همان اطالعات در مورد موتورها نیز صدق می کند .اگر موردي
براي هر دو صادق نباشد ،به آن اشاره خواهد شد.
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 -3-28عیب یابی در انواع پمپ ها
 روال عیب یابی یک پمپ یا موتور هیدرولیک در حال بهره بهرداري معموالً به اندازه گیري فشار ،جریان ودما محدود می شود .از آنجا که بازدیدهاي ظاهري پمپ در حال کار محدود می باشند ،گوش دادن به صداي
پمپ تنها راه دیگر مشکالتی است که در داخل ان رخ می دهد .پس از پیاده شدن پمپ ،بازدید ظاهري قطعات
ان دید بهتري در زمینه علت مشکل مربوطه در پمپ فراهم می سازد.
 روال عیب یابی بقیه سیستم هیدرولیک در مورد پمپ ها و موتورها نیز به کار گرفته می شود .مانند گذشته،براي تعیین علت خرابی پمپ باید از یک روال منطقی پیروي نمود .ابتدا باید علل آشکارتر و سپس موارد
مشکل تر مورد بررسی قرار گیرند .اخرین مرحله عیب یابی شامل پیاده کردن پمپ به منظور بازدید ظاهري
آن می باشد.
 برخی از علل معمول تر عدم کارآیی پمپ ها عبارتند از :آلودگی ،خالزایی یا کاویتاسیون ،سیال هاي ناسازگارو دما .معموالً نشانه هاي این عوامل و صدماتی که وارد می آورند در تمام انواع پمپ ها یکسان می باشند .هر
یک از این عالیم و نشانه ها در پاراگراف هاي زیر شرح داده می شوند .آثار این عالیم در پمپ هاي مختلف
بعداً در همین درس بیان خواهند شد.
 وجود مواد آالینده جامد در یک پمپ معموالً به صورت دنده هاي خورده شده و شیارهاي دایره اي درصفحات جانبی آنها ظاهر می شود .پمپ هاي دنده خارجی می توانند مقدار زیادي مواد آالینده را بدون انکه
بالفاصله آسیب جدي ببینند از خود عبور دهند .ذرات سخت تر به ویژه ذرات فلزي ،بیشترین اسیب را به
پمپ می زنند .فرسایش ناشی از مواد االینده ،توان پمپ را در حفظ مقادیر درست جریان و فشار سیال کاهش
می دهد.
 وجود هوا در یک پمپ هیدرولیک به کاهش اثر روانکاوي و اسفنجی شدن سیستم (قابیلت تراکم جزئی)منجر می شود .معموالً سر و صداي زیاد پمپ در حال کار به مفهوم وجود هوا در پمپ است .اگر نفوذ هوا به
سرعت برطرف شود ،آسیب چندانی وارد نخواهد شد .در غیر این صورت کل سیستم ،هوا گرفته و از کار خواهد
افتاد.
 گاهی خالزایی با نفوذ هوا به درون پمپ اشتباه گرفته می شود چرا که باعث افزایش سر و صداي پمپ درحال کار می شود .این حالت در نزدیکی دهانه ورودي از همه جا مشخص تر است و چنین به نظر می رسد
که گلوله هاي ریزي در پمپ ریخته شده اند .در پدیده خالزایی ،خال ایجاد شده از پمپ می گذرد .با انتقال
خال از ورودي به خروجی ،روغن به سرعت از هم پاشیده و پدیده اي مانند انفار در جهت عکس رخ می دهد.
در نتیجه این عمل ،ذرات فلزي از قطعات پمپ جدا می وشد .قطعاتی که به این مشکل دچار می شوند ظاهر
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خورده شده یا حفره هاي کوچک دارند .به یک مفهوم ،خالزایی از آلودگی مشکل سازتر است ،زیرا خود
خالزایی نیز در داخل پمپ ایجاد آلودگی می کند.
 علل معمول خالزایی عبارت اند از :سرعت زیاد ،محدود شدن مجراي ورودي پمپ ،و گرفتگی فیلتر ورودي،در مواردي که براي ورودي از شلنگ استفاده می شود ،فرورفتگی شلنگ باعث محدود شدن مجراي ورودي
می گردد .بارهایی که از کنترل خارج می شوند نیز می توانند در موتور پمپ دنده اي باعث ایجاد خال شوند.
 اگر گرانروي سیال خیلی کم باشد ،بر روي سطوح خارجی آب بندي شیارهاي سطحی ایجاد می شود .حتیاگر روانکاوي سیال نیز مناسب باشد ،گرانروي پایین مشکل افرین خواهد بود .محدوده پایین گرانروي سیال
در حال کار پمپ هاي دنده اي معموالً  30تا  ssu60می باشد .گرانروي پایین ناشی از دماي کار زیاد می
تواند کاهش دماي کار برطرف شود .اگر دماي کار باالتر قابل قبول باشد ،از سیال با گرانروي باالتر استفاده
کنید .همیشه مطمئن باشید که سیال مورد استفاده با توصیه هاي سازنده مطابقت دارد.
 گرانروي پایین و روانکاوي ضعیف معموالً امکان تماس فلز به فلز را بین قطعات دوار و غیر دوار فراهم میسازد .تماس فلز به فلز باعث افزایش دما و ایجاد ترک هاي سطحی کوتاه می شود .رنگ این ترک ها ممکن
است نزدیک به آبی باشد ،که این بیانگر تولید حرارت است .تزاز نادرست ،فشار محوري یا اعوجاج بدنه ناشی
از نصف نادرست نیز چند علت دیگر تماس فلزي را تشکیل میدهند.
 موج فشار ،اگر چه به ندرت اما به هر حال اتفاق می افتد .اگر صفحه دهانه پمپ ترک سرتاسري بردارد،بیانگر ان است که امواج فشار زیاد به پمپ برگشت می یابند .امواج فشار زیاد می توانند باعث نقایص دیگر از
جمله شکستگ حلقه فشار ،خراب شدن مکرر آب بند محور ،شکستگی قطعات روتور ،ترک برداشتن یا شکستن
پره ها و دندانه ها و یا شکستن بدنه پمپ شوند .اگر چه همة پمپ ها با ضریب اطمینان طراحی می شوند اما
این نقایص نیز هرازگاهی بروز می کنند.
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 -3-28-1مشکالت پمپ دنده ای
پمپ هاي دنده اي از لحاظ ساختمان اندازه و ظرفیت (مقدار جریان و فشار سیال) با هم تفاوت دارند .تفاوت
هاي دیگري نیز از نظر انواع دنده هاي مورد استفاده و ویژگی هاي طراحی مورد نیاز براي کار پمپ در فشار
باالتر یا پایین تر وجود دارند.
پمپ هاي دنده اي ،سیال را با استفاده از درگیر شدن دو چرخ دنده انتقال می دهند .این دنده ها می توانند
به صورت پهلو به پهلو (خارجی) با یکی درون دیگري (داخلی) قرار گیرند .در هر صورت ،پرداخت نهایی سطح
دندانه هاي دنده در کارآیی پمپ اهمیت بسزایی دارد .بازدید سطوح دندانه هاي درگیر ،سطوح جانبی دنده
ها و همچنین بدنه پمپ می توانند حالت و وضعیت کلی پمپ را به سرعت مشخص نمایند .فرسایش و خراش
زیاد یا کارکرد با سروصدا به مفهوم آن است که مواد االینده به داخل پمپ نفوذ کرده است.
 فرسایش یا استهالکی که داخل پمپ دنده اي ایجاد می شود معموالً به طور یکنواخت در تمام سطوح آببندي و سایش دندانه هاي دنده و صفحات فشار جانبی ظاهر می شود .اگر در بدنه پمپ آثار فرسایش دیده
شود شاید دور انداختن پمپ از تعمیر آن اقتصادي تر باشد .تعیین اینکه آیا پمپی به اندازه کافی فرسوده شده
که آن را تعویض نماییم ،به تصمیم گیري صحیح بر پایه تجارب گذشته بستگی دارد.
 بسیاري از پمپ هاي دنده اي طراحی شده براي فشارهاي باال داراي صفحات سایش جداگانه هستند که میتوانند از توازن فشار برخوردار باشند .با ماشینکاري دقیق ،مواد و اجناس مستحکم تر و مشخصه هاي حرارتی
بهتر ،می توان پمپ بهتر و بادوام تر براي کاربرد موردنظر تولید نمود .از آنجا که چنین پمپ هایی گران تر
می باشند ،ترمیم یا تعمیر آنها به دقت بیشتري نیاز دارد.
 از آنجا که تمامی موتورها و پمپ هاي دنده اي از نوع جابجایی ثابت هستند .تنها کنترل مورد استفاده درآنها شیر فشارشکن توکار است که در برخی از موارد از آن استفاده می شود .به همین دلیل ،آلودگی و مناسب
نبودن شرایط سیال ،خالزایی ،و فرسودگی یاتاقان محور از جمله مشکالت عمده پمپ هاي دنده اي می باشند.
 پمپ هاي دنده داخلی مانند موتورها و پمپ هاي هاللی یا چرخ دنده ،صنعت کاربرد وسیعی دارند .پمپهاي دنده اي هاللی (که به صورت موتور ساخته نمی شوند) براي کاربردهاي فشار پایین ( )psi300-100و
مدارهاي انتقال یا تویت به کار می روند .پمپ هاي ژیروتوري اغلب در سرعت هاي باال ( – rpm 5000
 )2000و  psi 2000 – 1500کار می کنند .موتورهاي ژیروتوري که در سرعت هاي باالتر کار م یکنند.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 -3-28-2مشکالت پمپ های پره ای
 م وتورها و پمپ هاي پره اي از لحاظ ساختمان شبیه یکدیگر می باشند اما از لحاظ طرز کار با هم تفاوتهایی دارند .موتور پره اي همیشه دستگاهی با جابجایی ثابت محسوب شده و پره هاي ان به صورت مکانیکی
در جاي خود نگهداشته می شوند .یک پمپ پره اي را نمی توان مستقیماً به عنوان یک موتور پره اي به کار
گرفت .ولی اغلب موتورهاي پره اي می توانند به صورت پمپ کار کنند.
 پمپ هاي پره اي داراي ویژگی جابجایی ثابت یات متغیر هستند .اختالف بین آنها این است که پمپ باجابجایی ثابت یک حلقه بیضی شکل داشته ،اما حلقه پمپ با جابجایی متغیر دایره اي است.
 در پمپی که حلقة بیضی شکل دارد ،دهانه هاي متقابل ورودي و خروجی ،فشار وارد بر محور و یاتاقان هايان را متعادل می سازند ،در نتیجه ،یاتاقان هاي محور کوتاه تر بیشتر در پمپ هاي پره اي متعادل به کار می
روند تا در پمپ هاي پره اي غیر متعادل ،کارتریج پمپاژ واقعی یا محل قرارگیري پره ها و روتورها در هر نوع
پمپ مذکور شباهت بسیار به یکدیگر دارند .روتور و محور

می توانند یکپارچه یا چند قطعه جداگانه باشند

که با استفاده از هزارخار به یکدیگر وصل می شوند.
 در یک پمپ پره اي با بجابجایی متغیر ،حرکت حلقه دایره اي توسط یک جبران کننده کنترل می شود.جبران کننده در هنگامی که سرعت موتور ثابت می ماند ،تغییر میزان جابجایی یا حجم جریان را ممکن می
سازد .براي توصیف این نوع کنترل پمپ از اصطالح جبران کننده فشاري استفاده می شود زیرا جبران کننده
مزبور به سیگنال فشار پاسخ می دهد.
 از آنجا که جبران کننده فشاري به پمپ اجازه می دهد تا در وضعیت جریان صفر قرار گیرد ،به شیر فشارشکن نیازي نیست .در پمپ هاي پره اي با جاجایی متغیر کنترل هاي دیگري نیز براي تغییر حجم جریان
نسبت به فشار ،انتخاب شیرهاي چند جریانی یا چند فشاري ،کنترل از راه دور پمپ و برداشتن بار پمپ وجود
دارند.
 در عیب یابی یک جبران کننده فشاري ،نکته مهم آن است که کارکرد و هدف کنترل پمپ را درک کنیم.چنانچه با چنین سیستم هاي کنترلی مواجه شدید اگر به دستورالعمل ها برگه هاي اطالعات و مشخصات
فنی سازندگان رجوع نمایید .طرز کار آنها را بهتر درک خواهد کرد.
 بیشترین میزان فرسایش در تمامی پمپ هاي پره اي در نوک پره ها یعنی در محل تماس انها با حلقه پدیدمی آید .با استفاده از سیال مناسب ،حلقه و پره ها همواره با الیه نازکی از مایع از هم جدا می شوند .گرچه
سازندگان مختلف ،سیال هاي متفاوتی را توصیه می کنند ،گرانروي  ssu80حد پایین کاربردهاي با سرعت
پایین کاربردهاي با سرعت پایین (کمتر از  )rpm1200محسوب می شود .در سرعت هاي بین  1200و
 ،2400 rpmحد پایین گرانروي کار سیال معموالً بین  100تاssu 120است.
شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 اثر فرسایش و آسیب دیدگی ناشی از آالینده هاي جامد مشابه تاثیر همین عوامل در پمپ دنده اي است.اگر دهانه یا صفحه جانبی داراي شیارهاي عمیقی باشد که به نظر می رسد توسط پره ها ایجاد شده اند ،عدم
تراز صحیح محور یا فشار محوري انتقال یافت در طول محور را به دقت مورد بررسی قرار دهید .در برخی از
موارد ،تراز نامناسب داخلی علت اصلی این مشکل است .براي به حداقل رساندن احتمال این عدم تراز ،بسیاري
از سازندگان از ساختار اشپیل و یاتاقثان هاي خود تنظیم بهره می گیرند.

 -3-28-3موتورهای پره ای
 ت فاوت عمده بین موتور پره اي و پمپ پره اي آن است که پره هاي یک موتور باید محکم به حلقه فشارآورند(معموالً با استفاده از فنر) .در یک پمپ ،پره ها با استفاده از نیروي گریز از مرکز به حلقه فشار می آورند.
دلیل آنکه پره ها در این وضعیت نگهداشته می شوند ،آن است که موتور باید از سرعت صفر راه اندازي شود،
در حالی که هیچ نیروي گریز از مرکزي وجود ندارد که بتواند پره ها را در تماس با حلقه نگهدارد.
 موتورهاي پره اي با جابجایی ثابت بوده و می توانند در هر دو جهت بچرخند .سرعت موتور با تغییر سرعتجریان سیال عبوري از موتور تنظم می شود .از آنجا که بدنه موتور تحت فشار قرار دارد معموالً یک خط تخلیه
براي برگرداندن سیال اضافی به مخزن فراهم می کنند .براي جلوگیري از خراب شدن آب بند محور موتور،
فشار روي خط تخلیه باید پایین  psi 15نگهداشته شود.

 -3-28-4مشکالت پمپ پیستونی محوری
 پمپ ها و موتورهاي پیستونی محوري می توانند با جابجایی ثابت یا متغیر باشند .اساس ساختمان موتورهاو پمپ ها بسیار شبیه یکدیگر است .تفاوت آنها در صفحه دهانه لوله سیلندر و طرح پیستون است .شکل -10
 3یک پمپ پیستونی محوري پایه را با یک لوله سیلندر غیر دوار نشان می دهد.
 ص فحه دهانه پمپ پیستونی محوري نشان داده شده در تماس با لوله سیلندر دوار ثابت می ماند .چندپیستون به صورت شعاعی و با فواصل مساوي از یکدیگر در داخل لوله سیلندر قرار گرفته اند .پیستون به
صفحه لنگ یا صفحه بادامک متصل می شوند و در هنگام چرخش ،به سمت داخل و خارج حرکت می کنند.
این حرکت توسط صفحه بادامک تنظیم می شود که می تواند ثابت یا متحرک باشد .
 پمپ هاي پیستونی محوري براي فشار باالتر طراحی شده و با دقت زیاد ساخته می شوند .این نکته حایزاهمیت است که مواد آالینده از پمپ دور نگهداشته شوند ،زیرا حتی مقادیر اندک گرد و خاک نیز می تواند بر
کارآرایی پمپ تاثیر گذاشته یا آن را از کار بیندازد .با فیلترهاي بسیار ظریف که در ورودي پمپ نصب می
شوند می توان مواد آالینده را برطرف نمود.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 اگر مواد آالینده وارد پمپ شوند ،اثر آنها به سرعت نمایان می شود .فرسایش حتی در حدود چند هزارماینچ نیز می تواند باعث جدا شدن لوله و صفحه دهانه شود زیرا روغن تحت فشار وارد مسیر سطوح فرسایش
و دو قطعه را از یکدیگر جدا می سازد .به این اثر ،جدایش لوله ( )Blow offمی گویند .براي رفع این مشکل،
سطوح فرسایشی لوله و صفحه را دوباره صیقلی کنید.
 به لحاظ وجود فواصل بسیار کوتاه بین قطعات پمپ ،تلفات روغن ناشی از نشت آن معموالً بسیار کم است.این امر می تواند باعث گرم کار کردن پمپ ها به ویژه هنگامی شود که حجم جریان برابر یا نزدیک به صفر و
مقدار فشار اندک باشد .در نتیجه ترک هایی در اثر گرما ایجاد می شود که به فرسایش بیشتر پمپ می انجامد.
براي رفع این مشکل معموالً به تغییر مدار نیاز است .مطمئن باشید که از توصیه هاي سازنده پمپ پیروي می
کنید.

 -3-28-5مشکالت پمپ پیستونی شعاعی
 پمپ هاي پیستونی شعاعی مشابه پمپ هاي پیستونی محوري با شیرهاي یکطرفه عمل می کنند ،با اینفرق که پیستون مانند پره هاي چرخ قرار گرفته و مطابق شکل  5-10توسط یک بادامک گردان به حرکت در
می آیند .هر پیستون خود یک پمپ جداگانه محسوب می شود .بدین ترتیب پمپ می تواند بیش از یک مدار
را به کار انداخته ،توان مورد نیاز و تلفات حرارتی را کاهش دهد.
 اگر چه پمپ هاي پیستونی شعاعی با پمپ هاي پیستونی محوري متفاوت ساخته می شوند ،امام مشکالتآنها شبیه هم است .فواصل نزدیک قطعات پمپ و تلفات پایین سیال باعث مشکالت حرارتی شده و براي مواد
آالینده این امکان را فراهم می سازد تا فرسایش داخلی پمپ را افزایش دهند.

 -3-29تعمیر پمپ
 نخستین کاري که باید هنگام تعمیر یک پمپ یا موتور انجام دهید ،تهیه نقشه اي از نحوه سوار شدن قطعاتدستگاه مورد نظر است .نقشه به شما کمک می کند تا محل و چگونگی سوار شدن قطعات را به دقت تعیین
نمایید .عالوه بر این ،همیشه قطعات جدا شده را با همان ترتیب پیاده شدن از پمپ کنار یکدیگر بچینید .در
بلند مدت ،این امر کار شما را آسان تر می سازد.
 هنگام تعمیر هر نوع موتور یا پمپ دنده اي ،بهتر است همه یاتاقان هاي ضد اصطکاک ،آب بندهاي محورهاواشرهاي مربوطه را تعویض نمایید .این امر حتی در مورد تجهیزاتی که کامالً از کار نیفتاده اند نیز صادق می
باشد .قیمت این گونه قطعات پاین بوده ،بازرسی آنها براي رفتن عالیم فرسودگی یا صدمه هم دشوار است و
هم وقت گیر .باید دقت کنید که یاتاقان هاي جایگزین دقیقاً از همان نوع یاتاقان هاي کهنه باشند .همچنین

تمامی یاتاقان هاي غلتکی مخروطی و محوري باید درست نصب شوند تا درست کار کنند.
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 -3-29-1بازدیدهای نگهداری پمپ
 اگر یاتاقان هاي بوش ساده استفاده می شود ،بازدید دقیق سطوح داخلی معموالً نشان خواهد داد ایا بهتعویض نیازي هست یا نه .حتی اگر یاتاقان ها نشانی از آسیب یا فرسودگی نیز نداشته باشند ،بهتر است به هر
حال آنها را وارسی نمایید .هنگام نصب مجدد یاتاقن ها بوشی یا غالفی ،امتداد شیارهاي روانکاري را تنظیم
کنید .تنظیم نبودن صحیح محل این شیارها می تواند پس از بهره برداري مجدد دستگاه به سرعت باعث از
کار افتادن دوباره آن شود.
 مطمئن شودي که از آب بندهایی استفاده می کنید که با سیال هیدرولیک سیستم سازگار است .اگر قراراست از سیاالت ضد آتش استفاده شود ،بسیاري از پمپ ها به تعویض یاتاقان یا آب بند نیاز دارند.
 هنگام کار بر روي پمپ هاي پره اي مطمئن شوید که پره ها درست سر جاي خود قرار می گیرند .در برخیاز پمپ ها شما خواهید توانست پره ها را در شکاف هاي مربوطه بچرخانید و از لبه مقابل به عنوان یک سطح
فرسایشی جدید استفاده کنید .در برخی پمپ هاي دیگر ،پره ها یک لبه مورب دارند و تنها می توانند در یک
جهت قرار گیرند .به لحاظ تغییرات اعمال شده ،الزم است مطمئن شوید که پره ها درست نصب شده اند.
 در پمپ هاي با جبران فشار که کنترل ها از طریق یک پیستون هدایت شده بر روي حلقه عمل می کنند،وضعیت مجراي پیستون از نظر کارکرد درست پمپ اهمیت بسیار دارد.
اگر از حلقه هاي پیستون استفاده می شود ،تمامی برجستگی ها و خراش ها درون مجراي سیلندر را با سنگ
سمباده برطرف نمایید .سپس لقه ها را دوباره نصب نمایید .تنظیم قطر پیستون اولیه متناسب با مجراي سنگ
زده سیلندر باید این امکان را فراهم سازد که پمپ موردنظر مانند یک پمپ نو کار کند.

 -3-30عیب یابی سیستم های هیدرولیکی
 -3-30-1عیب یابی چیست؟
عیب یابی ( )troubleshootingاصطالحی است که به یک سیستم روشمند تفکر علت و معلولی و مراحل
بازرسی هاي منطقی انجام شده به منظور یافتن علت خرابی یا کارکرد نادرست یک سیستم و یا اجزاي آن
اطالق می شود .ساده تر بگوییم ،عیب یابی عبارت است از یافتن مشکل به روشی منطقی و منظم .مراحل
مربوطه به ترتیب اولویت ،یعنی با در نظر گرفتن منطقی ترین عامل قابل بازرسی ،انجام می شود .بیشتر بودن
احتمال بروز یک مشکل نسبت به مشکل دیگر بر اساس پیشینة عملکرد سیستم هیدرولیک موردنظر (یا هر
سیستم هیدرولیک دیگر) استوار است.
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 -3-30-2تشخیص عیب و عالیم مربوطه
 یکی از نخستین اقدامات الزم در هنگام خراب شدن سیستم ،بررسی آخرین سوابق کاري ان است .دومیناقدام ،ارزیابی عالیم به منظور تعیین علت خرابی است.
 سپس باید علل احتمالی مشکل را تعیین کرده و با یک نظم منطقی در مورد بررسی آن تصمیم گیرينمایید .این مرحله می تواند شامل رفع مستقیم عیب و یا انجام آزمایش هایی باشد که دیر یا زود به راه حل
مشکل مربوطه منتهی خواهد شد.

 -3-30-3ارزیابی آخرین سوابق نگهداری و تعمیرات
 بسته به شرایط حاکم ،ممکن است طرق مختلفی براي ارزیابی اخرین سوابق تعمیر و نگهداري وجود داشتهباشد .شما باید با شخصی که مشکل را گزارش کرده مذاکره نمایید در برخی موارد ،شاید الزم باشد شخصاً کار
سیستم را مشاهده کرده یا به صداي آن گوش دهید .در این موارد ،آخرین سوابق در واقع مشاهده عملکرد
سیستم است.

 -3-31ارزیابی

عالیم][7

گزارش مشکل همیشه با بیان حداقل یک و اغلب اوقات چندین نشانه بروز مشکل ارائه می شود .اگر نشانه ها
زیاد باشد ،بهترین کار آن است که آنها را به همان ترتیب گزارش یادداشت نماییم .همیشه این تمایل وجود
دارد که عالیم و نشانهها را به عنوان خود مشکل اصلی در نظر بگیریم .در واقع ،شخص گزارش دهنده معموالً
به عالیم نوعی به شرح زیر می باشند:
 -1پمپ ،فشار الزم را ایجاد نمی کند.
 -2پمپ ،جریان الزم را ایجاد نمی کند.
 -3سر و صداي پمپ زیاد است.
 -4فشار نوسان دارد.
 -5سیستم کند و آهسته عمل می کند.
 -6سیلندر حرکت نمی کند.
 -7ماشین سر و صدا دارد.
 -8شیر عمل نمی کند.
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 -9شیر ،غژغژ می کند.
 -10سیستم گرم می کند.

 -3-31-1تعیین علت عیب
 پس از شناسایی تمامی عالیم ،قدم بعدي تعیین علت انها می باشد .گاهی عالیم یا نشانه ها همگی به یکعلت منطقی واحد داللت می کنند .در سایر موارد ،علت می تواند یکی از چندین علت احتمالی باشد.
 یک قاعده مستحکم می تواند در وقت و کار صرفه جویی زیادي براي شما فراهم کند آن است که ابتدا عللاحتمالی را وارسی نمایید که بررسی آنها آسان تر است.

 -3-32ابزارها و سنجش گرها
 پیش از مطالعه سوابق موارد عیب یابی سیستم هاي هیدرولیک نوعی ،بهتر است نگاهی به ابزارها و سنجشگرها ( )gagesبیندازیم .ابزارها غالباً آچارهایی هستند که براي باز کردن اتصاالت خطوط هیدرولیک و نصب
یا پیاده کردن قطعات مختلف به کار می روند .همچنین می توان براي تعیین تراز درست محور موتورها و
محور پمپ ها از نشانگرهاي عقربه اي یا خط کش تراز استفاده کرد .سنجش گرها براي تعیین شدت جریان،
فشار ،و دماي سیال هیدولیک در سیستم به کار می روند.

 -3-32-1آچارها
 انتخاب آچار عمدتاً به نوع لوله یا اتصال سیستم بستگی دارد .براي مثال ،تیوب ها معموالً با اتصاالت دارايمهره شش گوش وصل می شوند .قاعدتاً ،آچار تخت با اندازه مناسب بهترین ابزار است .انواع دیگر این آچارها
عبارتند از رینگی و آچار ترکیبی
 نوع دیگر آچار ،آچار بوکس است .استفاده از اندازه صحیح آچار ،از لحاظ حایز اهمیت یکی آنکه ،آچار بزرگباعث صاف شدن گوشه مهره هاي شش گوش شده و در نتیجه ایجاد مشکل در سوار کردن مجدد آن قطعه
از خط لوله می شود .دوم آنکه ،آچار بزرگ احتمال لغزیدن دارد که باعث پوسته شدن یا فرسودگی اتصاالت
می شود.
 انتخاب دیگر ،آچار با فک قابل تنظیم یا همان آچار فرانسه و آچار لوله گیر (آچار شالقی) است .براي اتصاالتتیوب ها ،از یک آچار فرانسه با فک نرم استفاده کنید که اتصال را خراب نکند .آچار شالقی با فک شکاف دار
یا دندانه دار ،عملی ترین ابزاري محکم کردن مهره ها یا اتصاالت به کار رود.
 شکل  1-7نوع دیگر آچار ،آچار تسمه اي است که براي سطوح آبکاري شده یا صقیل خورده به کار می رود.زیرا تسمه آن که زا جنس مواد بافته شده ( )webbingاست ،باعث خراش خوردن سطح کار نمی شود .آچار
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لوله گیرهاي زنجیري نیز از لحاظ طرز کار شبیه آچار تمسه اي می باشند .اختالف عمده آنها در این است که
به جاي تسمه از یک قطعه زنجیر بهره می گیرند و لذا براي لوله هاي آبکاري شده مناسب نیستند .هر دو آچار
مذکور براي لوله هاي با قطر بزگتر به کار گرفته می شوند.

 -3-32-2سنجش گرها
 سنجش گرها ،اطالعات الزم را درباره دما ،فشار و شدت جریان سیال در اختیار شما قرار می دهند .اگرجریان سیال متوقف شود ،سیستم هیدرولیک مختل می شود .از آنجا که سیال در کارکرد صحیح یک سیستم
اهمیت دارد ،از بهترین راههاي تعیین عیب سیستم ،بررسی جریان سیال است .هر گاه سیستم با مشکلی
مواجه شود ،رفتار سیال هیدرولیک به یکی زاز سه شکل زیر تغییر می یابد:
فشار ،جریان ،و دما ،در عمل اغلب اوقات ترکیبی از هر سه تغییر می یابد .این گونه تغییرات به هر دلیل می
تواند رخ دهد.
 هم سیستم هاي هیدرولیک براي کار در یک سطح معین از فشار طراحی شده اند .اگر این فشار تغییر کند،سیستم آن گونه که طراحی شده است عمل نخواهد کرد .فشار سنج ها در برخی سیستم ها نصب می شوند،
هر چند از آنها انتظار نمی رود مقدار فشار را به طور پیوسته نشان دهند .در این موارد ،با استفاده از یک شیر
جریان سیال به فشار سنج قطع می شود و تنها هنگامی جریان وصل می شود که بخواهیم فشار را تعیین
کنیم .فشار سنج ها همچنین داراي وسایلی به نام ضربه گیر یا موج گیر می باشند که موج فشار را به منظور
حفاظت از فشارسنج به خود جذب می نمایند.
 به منظور تسهیل در امر آزمایش سیستم ،معموالً دهانه ها یا اتصاالتی براي آزمایش در نقاط مختلف خطوطلوله در شیرها نصب می گردد .هنگامی که می خواهیم از مقادیر مورد آزمایش آگاه شویم ،کافی است سنجش
گر مربوط را نصب نماییم.
 جریان سنج ها معموالً فقط برا آزمایش سیستم به کار می روند و به کارگیري یک جریان سنج دایمی دریک سیستم امري غیر معمول است .این وسایل معموالً در میزهاي آزمایش ( )test benchesبه کار می
روند که توسط سازندگان تجهیزات هیدرولیک و همچنی واحدهاي صنعتی با تعداد قابل مالحظه قطعات
هیدرولیک مورد بهره برداري قرار می گیرند .مقدار دما با استفاده از انواع مختلف دماسنج هاي صنعتی اندازه
گیري می شود.
 بسیاري از واحدهاي صنعتی داراي یک دستگاه اندازه گیري قابل حمل هستند این دستگاه هر سه سنجشگر فوق الذکر را در بر دارد .این دستگاه به گونه اي ساخته می شود که امکان جریان سیال از داخل آن و
برگشت آن به مخزن سیستم را فراهم می سازد .یک شیر بارگیري دستی ،تنظیم دستگاه بر روي فشار سیستم
مورد آزمایش را انکان پذیر می سازد .این دستگاه را می توان در هر یک از نقاط ممکن ،مانند خروجی پمپ
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ورودي شیر اطمینان و یا شیرهاي کنترل و عملگرهاي مربوطه متصل نمود .مقادیر خوانده شده در این نقاط
معموالً براي به دست آوردن یک تصویر دقیق از چگونگی کار سیستم و علل احتمالی مشکالت ان کافی خواهد
بود.

 -3-33جزئیات کد

بندی][8

بطور کلی کد فنی یک پمپ هیدرولیک که بر روي پالک آن حک شده است ،بر موارد زیر داللت میکند:
 -1تیپ پمپ از جهت دنده اي یا پیستونی یا کارتریجی ( پره اي) بودن
-2

توانایی فشار کاري و پیک فشار پمپ هیدرولیک

 -3سایز پمپ هیدرولیک در توانایی حجم جابجایی در هر دور بصورت واحد سیسی یا گالن
 -4چپ گرد یا راستگرد و یا دو جهته بودن پمپ
 -5نوع شفت خروجی پمپ یعنی تک خار یا هزار خارو ...
 -6مشخصات فلنج و نافی آن و نحوه بستن پمپ ( دو یا چهار و  ...پیچ بودن)
 -7قرارگیري و جهت ورودي و خروجی پمپ نسبت به هم
 -8نحوه بسته شدن لوله و یا شلنگ به آن
-9

امکان سري شدن چند پمپ در مدار هیدرولیک و یا تک بودن (یک یا چند طبقه بودن)

 -10نوع سیل و آب بندي پمپ
 -11سري سا خت و نوع کاربرد
 -12دنده خارجی یا داخلی ( پمپ هیدرولیک ماه ستاره) بودن براي پمپ دنده اي و محوري یا شعاعی
بودن بودن پمپ پیستونی
 -13دبی ثابت و یا دبی متغیر بودن پمپ هیدرولیک ( براي پیستونی یا کارتریجی )
 -14نوع عملکرد در مدار هیدرولیک بصورت حلقه بسته و یا حلقه باز( براي پیستونی یا کارتریجی )
 -15نوع شیر کنترلی نصب شده بروي پمپ هیدرولیک که بطور مثال شامل :کنترل فشار ،کنترل جریان،
کنترل توان خروجی ،کنترل الکتریکی موتور ،کنترل دستی ،کنترل هیدرولیکی خط پیلوت ،کنترل تناسبی
یا الکتروپروپشنال ،کنترل سروو ،کنترل سرعت و  ...می باشد (.براي پیستونی یا کارتریجی )
 -16نوع فیلتراسیون روغن
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 -17و برخی کدهاي دیگر در موارد خاص تر

 -3-34معادل سازی پمپ هیدرولیک
در برخی موارد بدلیل مشکککالت گفته شککده ،براي راهاندازي مجدد پمپ هیدرولیک معیوب دسککتگاه از پمپ
معادل استفاده میگردد.براي معادل سازي پمپ هیدرولیک رعایت اصول مهمی الزامی میباشد .کارشناسان
فنی شرکت جریان کارا هدف با توجه به کاربرد پمپ در مدار هیدرولیکی و مشاوره با کارشناس فنی دستگاه
و نیز اطالعات تکنیکی موجود در کاتالوگ کارخانه سکککازنده پمپ ،برخی موارد بسکککیار مهم و حیاتی در
جایگزینی پمپ هیدرولیک مورد نظر را لحاظ و بعضکککی دیگر که داراي درجه اهمیت کمتر بوده و به کارکرد
کلی دستگاه و زیر سیستم ها آسیب نمیرساند را با نمونه مطلوب جایگزین مینمایند.در این میان مسائلی از
قبیل:
•فشار  continousیا فشار کاري پمپ هیدرولیک
•محدوده ظرفیت و دبی خروجی پمپ
•نوع شیر کنترلی نصب شده بر روي پمپ هیدرولیک
•استفاده در سیکل حلقه باز یا حلقه بسته
•طبقات پمپ هیدرولیک
معموال از جمله مسایل بسیار مهم میباشد.در برخی دستگاهها ،مواردي مانند:
• تیپ پمپ(دنده اي یا پیستونی یا پره اي) که خود تابع فاکتورهاي مربوط به دبی خروجی ،فشار پمپ،
دبی متغیر یا ثابت بوده قابل جایگزینی میباشد .البته مسئله سر و صداي پمپ در این جایگزینی باید لحاظ
شود.
•جهت چرخش پمپ ،شکل و ابعاد شفت خروجی پمپ ،مشخصات نافی و فلنج ،موقعیت مکش و دهش
پمپ نسبت به هم ،اتصاالت ورودي و خروجی پمپ از جمله مواردي می باشند که با توجه به فضاي در
دسترس ،قابل جایگزینی و معادل سازي می باشند .با این وجود توجه به نکات ریزي که در هر دستگاه منحصر
به همان دستگاه است ،ضروري بوده و لزوم توجه به نقشه عملکردي مدار هیدرولیکی دستگاه را میطلبد.
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 -4-1جداول عیب

یابی][9

در اختیار داشتن یک جدول عیب یابی براي سیستم هاي هیدرولیک بسیار سودمند است .چنین جدولی به
شما کمک می کند تا افکار خود را سازمان دهید ام ا همه کار انجام نمی دهد .یک جدول عیب یابی خوب را
می توان براي هر سیستمی تهیه نمود .شما می توانید با یک راهنماي عیب یابی پایه شروع کنید و براي یک
سیستم معین ،ویژگی هاي خاص آن را به جدول اضافه نمایید.
یک جدول عیب یابی خوب ،امکان شناسایی سیستم و راهنمایی الزم را در سه زمینه فراهم می کند :مشکالت
احتمالی ،محتمل ترین علل مشکالت و متداول ترین راههاي چاره جدولی که در پی می آید در واقع یک
راهنماي پایه براي عیب یابی سیستم هاي هیدرولیک است.
این جدول راهنما براي آن که ساده تر شود به برخی از عناصر پایه تقسیم می شود .بخش هاي مختلف آن
بیانگر بسیاري از مشکالتی است که ممکن است هنگام کار با اجزاي سیستم هیدورلیک با آنها برخورد کنیم.
در این بخش ها ،علت و راه حل هر یک از مشکالت دج شده بیان می گردد .همواره به یاد داشته باشید که
فشار و تحویل حجمی عواملی هستند که به یکدیگر وابسته می باشند.در عمل ،مشکالت مربوط به شیرها
بسیار محدود بوده و دلیل عمده آن این است که مشکل زیادي نمی تواند در آنها اتفاق بیفتد .اما از آنجا که
شیرها بخش بسیار مهمی از هر سیستم هیدرولیک محسوب می شوند ،مشکالتی که در آنها رخ می دهد به
اندازه کافی اهمیت دارند تا سبب تگرانی شما شوند.در این درس ،مشکالتی شرح داده می شوند که اغلب در
شیرها بروز می کنند .علل این مشکالت و راههاي برطرف کردن آنها توضیح داده می شوند .بیشتر خرابی هاي
مربوط به شیرها در واقع از مشکالت نقاط دیگر سیستم ناشی می شوند .اگر عیب واقعی برطرف نشود باید
انتظار تکرار مشکل را در شیرهاي تعمیر شده یا تعویض شده داشت .در این قسمت دستورالعمل هاي تعمیر
شیرها ،زمان تعمیر شیر و زمان تعویض آن شرح داده می شود.

 -4-1-1نحوه محاسبه راندمان پمپ
براي محاسبه پمپ از رابطه زیر استفاده می کنیم:
μv= cμ μ
که در این رابطه  μvراندمان جبرانی ویسکوزیته cμ ،ضریب راندمان ویسکوزیته و  μراندمان اصلی بر
اساس منحنی پمپ می باشد.
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 -4-1-2نحوه محاسبه توان پمپ
براي محاسبه توان در سیستم  SIاز رابطه زیر استفاده می کنیم:
)Pv= qv hv ρv g / (3.6 106 μv
که در این رابطه  Pvتوان جبرانی براي ویسکوزیته بر حسب ) ρv ،(Kwچگالی سیال ویسکوزیته بر حسب
( ) kg/m3می باشد.
براي محاسبه توان در سیستم  Imperialاز رابطه زیر استفاده می کنیم:
)Pv= qv hv SG / (3960 μv
که در این رابطه  Pvقدرت جبرانی براي ویسکوزیته بر حسب ( )bhpو  SGوزن مخصوص سیال
ویسکوزمی باشد.

 -4-2نمودار ومنحنیهای عملکردی پمپ ها
کارخانههاي سازنده پمپها جهت مشخص نمودن شرایط و عملکردهاي هر پمپ ،منحنیهاي مختلفی را با
انجام آزمایشهاي مشخصی به همراه درخواست مشتري ارایه میدهند .مسئله مهم کاربردي بودن این نمودارها
بعد از خرید و در هنگام بهرهبرداري از آنها میباشد .سیال مورد استفاده جهت آزمون پمپ ،بیشتر آب و یا
گازوییل ،در دماي محیط میباشد .دلیل استفاده از آنها ارزانی ،راحتی و در دسترس بودن است .در صورتی
که سیال پمپ شونده سیالی با لزجت باالتر از آب باشد ،بایستی با استفاده از ضرایب تصحیح ،اصالحات الزم
بر روي منحنی عملکردي که با آب بدست آمده است ،انجام شود.معموالً منحنیهاي عملکرد پمپها را در
یک دور خاص نمایش میدهند (مثال در  ۱۴۵۰دور بر دقیقه یا  ۲۹۰۰دور بر دقیقه) .ترسیم منحنیهاي
عملکردي پمپهاي گردشی و جابجایی مثبت معموالً متداول نیست.
در ذیل  ۴نمونه از این منحنیهای عملکردی معرفی میگردند.
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 -4-2-1منحنی مشخصه پمپ)(H-Q
شرکتهاي سازنده پمپ ،با توجه به مشخصات پمپ از جهت تأمین فشار و دبی و بهرهوري کارکرد پمپ ،منحنی
مشخصه پمپ را ارایه میکنند تا مصرف کنندگان با در نظرگرفتن مشخصات فشار و دبی مورد نیاز خود و
منحنی مشخصه پمپها ،پمپ مورد نظر خود را انتخاب نمایند .الزم است ذکر شود که منحنی مشخصه
پمپهاي گریز از مرکزمنحنی H-Qمعموالً براي آب تهیه میشود نمودار زیر نمونهاي از منحنی مشخصه یک
پمپ را نشان میدهد.

شکل 1-4

در این شکل محور عمودي ارتفاع آبدهی (فشار بوجود آمده در خروجی پمپ) و محور افقی دبی پمپ را
نشان میدهد.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:

 -4-2-2منحنی مصرف یا انرژی)(P-Q
با توجه به الگوي مصرف دبی و فشار مورد نیاز متناسب با این مصرف ،منحنی توان مصرفی پمپ بر حسب
دبی ترسیم میگردد که این منحنی را ،منحنی مصرف مینامند .نمودار زیر نمایانگر این منحنی است.

شکل 2-4

تعیین نقاط مهم نقطه کاري روي نمودار مشخص شده است.
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 -4-2-3منحنی بازده یا بهرهوری)(ɳ-Q
وقتی آب از یک آبپاش که با زاویه  ۴۵درجه قرار گرفته است ،جریان یابد مسیري را میپیماید که شکل این
مسیر همان منحنی بهرهوري است .ابتدا آب به سمت باال رفته و به اوج میرسد (که به آن ،نقطه حداکثر
کارایی گفته میشود) و سپس به سمت پایین میآید که شکل سهمی را به وجود میآورد.

شکل 3-4

منحنی بهرهوري میتواند در منحنی مشخصه پمپ نیز رسم شود که در این حالت از نقطه حداکثر کارایی،
خطی عمودي رسم میشود تا منحنی مشخصه پمپ را در نقطهاي قطع کند که در آن نقطه بیشترین بهرهوري
پمپ جهت پمپاژ سیال رخ خواهد داد.
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 -4-2-4منحنی طول مکش خالص مثبت)(NPSH-Q
همواره باید فشار و دماي ورودي سیال به پمپ مورد توجه قرار گیرد .اگر فشار مطلق در مکش پمپ به فشار
بخار سیال ،نزدیک شود ،پدیده حبابزایی رخ میدهد .مقدار فشاري که باید به فشار بخار اضافه گردد تا در
سیال حبابهاي بخار تشکیل شود را ،عمق مکش درخواستی گویند .این مقدار جزو مشخصات پمپ است و با
سرعت پمپ و دبی عبوري از پمپ متناسب است و توسط سازنده پمپ محاسبه میگردد .هنگامی که سیال
عبوري از پمپ ،سیال با درجه حرارت باال باشد ،عمق مکش درخواستی اهمیت بیشتري پیدا میکند .فشار
بخار با افزایش دما ،افزایش مییابد و طول مکش خالص مثبت مجاز کاهش مییابد .اگر طول مکش خالص
مثبت مجاز کمتر از عمق مکش درخواستی پمپ شود ،حبابزایی ،سر و صدا ،غیریکنواختی جریان و مشکالت
مکانیکی ایجاد خواهد شد .براي جلوگیري از پدیده حبابزایی الزم است تا رابطه زیر برقرار باشد:
NPSHa > NPSHr + 2 ft

شکل 4-4

همانگونه که از منحنی عمق مکش مشخص است در محدودهاي نزدیک به نقطه کارایی حداکثر ،شیب منحنی
ناگهان به طور قابل مالحظهاي افزایش مییابد .یعنی امکان ایجاد پدیده حبابزایی به صورت ناگهانی بیشتر
میشود؛ بنابراین باید دقت نمود که پمپ در ناحیهاي قبل از شروع این افزایش انتخاب گردد.
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براي درک ارتباط و مقایسه چهار منحنی ذکرشده ،در نمودار زیر چهار منحنی عملکردي پمپ در یک نمودار
بر حسب دبی رسم شده است .یکی از نتایج این نمودار ،نقاط تالقی و مناطقی است که در انتخاب پمپ باید
مورد توجه قرار گیرند.
یکی از این مناطق مهم ،محدوده اطراف نقطه کارایی حداکثر است که پیش از این توضیح داده شد .نقاط
تالقی مهم نیز عبارتند از:

شکل 5-4



نقطه حداکثر کارایی :بیشترین بهرهوري پمپ جهت پمپاژ سیال در ابن نقطه رخ میدهد .در این
نقطه کمترین نیروي شعاعی به پروانه وارد میشود و پمپ حداقل ارتعاش و سروصدا را داراست .در
هنگام انتخاب پمپ نقطه کاري پمپ باید نزدیک نقطه حداکثر کارایی باشد تا باعث افزایش کارایی
پمپ شود.



نقطه کاری :محل تالقی منحنی مشخصه با منحنی مصرف است .اهمیت این نقطه بدین سبب است
که توصیه میشود نقطه کاري نزدیک نقطه حداکثر کارایی باشد ،زیرا در صورت دور شدن از این
نقطه بازده پمپ کاهش مییابد.

شرکت افق پمپ

تلفن021 – 65467871:

آدرس وب سایتwww.dosingpump.net:



نقطه نهایی پمپ :مقدار دبی در این نقطه بیشترین مقدار است زیرا پمپ حداکثر میزان توان را
مصرف میکند و پمپ با سر و صدا و ارتعاش زیاد کار میکند.



نقطه خفگی پمپ :در این نقطه پمپ بیشترین ارتفاع آبدهی را دارا میباشد .در نمودار
مشخصه پمپ این نقطه محلی است که در آن دبی تقریباً صفر میباشد.
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 -4-3تصاویر و شکلها

تست جک

شکل 1-3-4
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شیرهای یک طرفه و قطعات متشکله آنها

شکل 2-3-4
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نحوه قفل شدن هیدروموتور

شکل 5-3-4
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فصل پنجم

نتیجه گیری
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 -1- 5نتیجه گیری
با توجه به کاربرد گسترده و روز افزون علم هیدرولیک و پمپهاي هیدرولیک در صنعت داشتن اطالعات براي
کلیه رشته هاي فنی و داشتن اطالعات تخصصی براي رشته ها و اپراتورهایی که به طور مستقیم با سیستم
هیدرولیک سر و کار دارند امري ضروري به نظر می رسند با مطالعه این مجموعه نتیجه میگیریم که عواملی
که بر طول عمر قطعات هیدرولیکی تاثیر به سزایی دارند .این عوامل عبارتند از -1 :نوع قطعه -2طراحی
مدار -3بارگذاري -4طول دوره کاري -5شرایط کارکرد .که میتوان با رعایت آنها در نگهداري و تعمیر سیستم
هاي هیدرولیک نقش موثري داشته باشیم .براي انتقال قدرت به یک سیال تحت فشار (تراکم پذیر یا تراکم
ناپذیر) احتیاج داریم که توسط پمپ هاي هیدرولیک نیروي مکانیکی را تبدیل به قدرت سیال تحت فشار
نمود .مرحله بعد انتقال نیرو به نقطه دلخواه است که این وظیفه را در سیستم هاي هیدرولیک لوله ها،
شیلنگ ها و بست ها به عهده میگیرند .حال این سوال پیش میاید که مزایاي یک سیستم هیدرولیک نسبت
به سایر سیستمهاي مکانیکی یا الکتریکی چیست؟ در جواب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحی ساده  -قابلیت افزایش  -نیرو سادگی و دقت کنترل  -انعطاف پذیري  -راندمان باال  -اطمینان

 -5-2پیشنهادات
اولین معیار انتخاب روانکارمناسب برای پمپ های هیدرولیک:
در انتخاب یک سیال هیدرولیک برای اطمینان از عملکرد مناسب سیستم و زمان کارکرد طوالنی ،نوع
کاربرد بایستی به عنوان شاخص بسیار مهم در نظر گرفته شود .در این انتخاب بسیار ضروری است
تا نیازهای سیستم مشخص شود :از قبیل گرانروی ،افزودنی ها ،عملکرد و غیره.
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باتشکر و سپاس
گروه افق پمپ
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