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 :به طور کلی تقسیم بندی زیر برای انواع پمپ های دوزینگ انجام شده است

 پمپ های سولنوئیدی -

 پمپ های موتوری -

 پمپ های پروسس -

 :پمپ های سولنوئیدی

این پمپ ها دارای مگنت می باشند. با ورود جریان برق، این مگنت دارای بار الکتریکی شده و توسط میدان مغناطیسی 

شفت فلزی را به حرکت در می آورد و با قطع و وصل شدن جریان، شفت با یک فنر به عقب رانده می شود. بوجود آمده 

 .این شفت متصل به دیافراگم یا پیستون بوده و به این روش عملیات مکش و تزریق انجام می گردد

 :پمپ های موتوری 

دنده منتقل شده و توسط یک شفت متصل به دیافراگم در این دسته از پمپ ها نیرو توسط یک الکتروموتور به قسمت جعبه 

 .با پیستون عمل رفت و برگشت و در نهایت دوزینگ انجام می شود

 

 :پمپ های پروسس

کند. اغلب  های دوزینگ باال و یا فشارهای باال را تأمین میباشد که ظرفیت ها می ای از پمپ این مجموعه شامل دسته 

 .اند و قابلیت کارکرد در شرایط انفجاری را نیز دارندطراحی شده  api675 ساسهای این مجموعه بر اپمپ 

 

 :پمپ هاي نوع جابجائي مثبت

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطالق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي  

قیم با تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراین نوع پمپ ازمایع راپمپاژ مي كنندومقدارمایع پمپاژ شده رابطه مست

هااگرشیرمسیرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزایش فشـاربیش ازحـد خروجي ونهایتا شكسته شدن وتركیدن 

 .بدنه پمپ و لوله ها مي شود

  :این نوع پمپ ها به دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند

 پمپ هاي دوار -ب  وبرگشتيپمپ هاي رفت  -الف

 :پمپ هاي رفت وبرگشتي

عملیات پمپاژ دراین نوع پمپ ها با استفاده ازاختالف فشارایجاد شده دراثرتغییر حجم ناشـي ازحركـت رفـت وبرگشتي  

اي مكانیزم پمپ انجام مي شودكه باتوجه به ماهیت سـاختماني ایـن نـوع پمـپ هـا درصـورت تـامین قدرت مورد نیازبر

پمپ ودارابودن مقاومت كافي بدنه فشار پمپ راتابي نهایت مي توان افـزایش دادكـه یكي ازمحاسن مهم این پمپ ها 

بشمارمي ایدولي ازطرف دیگردرصـورتي كـه جلـوي مسـیرخروجي انهابسـته شودافزایش فشارحاصله مـي توانـد باعـث 

ي ومـالي شود.همچنین باتوجه به نوساني بودن فشارهاي ورودي تركیـدن بدنـه پمـپ وایجادخسـارت هـاي سـنگین جـان

دارند تافشارهاي نوساني رابه فشارهاي خطي  Dampener وخروجي این پمپ هانیازبـه ظـروف متعـادل كننـده فشار

یرهاي تبدیل كندبعالوه این كه نسبت به انواع پمـپ هاي دیگرنیاز به قطعات اضافي دیگـري مثـل شـیرهاي داخلـي وشـ

براي مسائل عملیاتي مثل By pass درقسـمت خروجي پمپ وطراحي مسیرهاي كنارگذرSafety valve اطمینـان

 .تغییرفلـووراه انـدازي وبسـتن پمپ الزم مي باشد

 Air الزم به توضیح است كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام

Chamberرازودربعضي دیگDampener  استفاده مي شودكه اصول كار ان ها با هم متفاوت است ولي همه انهـا روي

الین هاي خروجي وورودي پمپ نصب مي شو ند .اصول كارانها به این صورت است كه موقعي كه مـایع ازپمپ خارج 

ده دران مي شود وباعث مي مي شودمقداري ازمایع دراین كپسول ها ذخیره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس ش

شودضربات ناشي ازافزایش فشاربه هواي داخل محفظه منتقل شـودو باعـث یكنواخت شدن جریان خروجي پمپ وكاهش 

 .لرزش وارتعاشات هم چنین ازانتقال لـرزش پمـپ روي سیسـتم لوله كشي ممانعت مي شود
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 :پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه دسته كلي زیرطبقه بندي مي شوند

  Pump Pistonپمپ هاي پیستوني- ۱ 

  Pump Plungerپمپ هاي پالنجري- ۲

 Pump Diaphragmپمپ هاي دیافراگمي- ۳

اصول كار یك پمپ رفت و برگشتي پیستوني مبتني بر حركت رفت و  Pump Pistonپمپ هاي رفت وبرگشتي پیستوني

مكانیكي محرك پیستون تعداد و طرز قرار گرفتن این پمپ ها متناسب با سیستم  .برگشتي پیستون درداخل سیلندر است

 .سیلندرها سیستم سوپاپ ها و ... به انواع مختلفي دسته بندي مي شوند

دراین نوع پمپ هاوقتي پیستون درحالت مكش است دراثرافزایش حجم درداخل سیلندرخال ایجادمي شود)كاهش 

ته دراین حالت به علت باالبودن فشارالین خروجي فشار(وباعث ورودمایع ازطریق شیرورودي به سیلندرمي شود)الب

واعمال ان روي ولوخروجي شیرخروجي بسته است(ووقتي كه پیستون درجهت تراكم حركت مي كند باعث باالرفتن 

فشاردرسیلندرمي شود)وموجب بسته شدن ولو ورودي پمپ مي شود(ودراثرباالتررفتن فشار سیلندر شیر خروجي بازمي 

 .لندربه طرف لوله خروجي هدایت مي شودكه پي درپي انجام شدن این عمل باعث پمپاژمایع مي گرددشودوسیال داخل سی

از ویژگیهاي عمومي پمپ هاي رفت و برگشتي عالوه بر صفت جابجائي مثبت ، تناسب مستقیم مقدار جریان خروجي آنها 

لندرمعموالبسیاركم است تاازبرگشت مایع همچنین كلرنس بین پیستون وسی . با حجم جابجائي و سرعت خطي پیستون است

البته  .ازقسمت هاي اطراف پیستون درجهت عكس)نشتي داخلي( كه باعث كم شدن بازدهي پمپ مي شود ممانعت شود

 .درپمپ هاي باسایز باالتوسط پیستون رینگ ها این عمل انجام مي شود

  :براي پمپ هاي رفت و برگشتي دو محدودة كاري وجود دارد

 حداكثر فشار كاري طراحي- ۱

       حداكثر دور مجاز ظرفیت اسمي این پمپ ها عبارتست از حاصل ضرب اندازه )حجم جابجائي( در سرعت پمپ– ۲ 

) تعداد كورس دردقیقه( . اگرازنظرتوان ورودي كمبودي وجودنداشته نباشدودستگاه گرداننده بتواندان راتامین كند فشار 

 .طرناكي افزایش پیداكندتولیدي مي تواند به حد خ

مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانیكي اجزا پمپ در مقابل فشار داخلـي تعیـین مـي كنند ولي 

درعین حال حداكثر سرعت خطي مجاز پیستون ،كار رضایتبخش سوپاپها و حداقل زمان كافي بـراي پر شدن سیلندر از 

سرعت خطي پیستون بطور غیر مستقیم روي مقدار فلوي پمپ موثر  . شخص مي كندمایع وضعیت كاردهي پمپ ،را م

 است از این رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زیاد باشد )تعداددوردردقیقه( ممكن است الزم باشد مقدار جابجایي
Strokeایع پمپ شونده بیشتر پمـپ كـم شـود كـه اینكار سبب كاهش ظرفیت )فلو ( پمپ مي شود .هر چه غلظت )لزجت( م

باشد ، براي پر شدن سیلندر از مایع به زمان بیشتري نیاز است بدون آنكه مسئله جدایي جریان و یا كانالي شـدن جریـان 

 . بوجود اید و در نتیجه باید دور پمپ كمتر شود

  :ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زیرتشكیل شده اند

  .قرارگیري پیستون استسیلندركه محل 1- 

  .پیستون به عنوان عامل حركت وتغییرحجم سیلندر- ۲

 رینگ هاي پیستون براي اب بندي فاصله بین پیستون وجداره سیلندر -۳

 .ولوهاي ورودي وخروجي به عنوان عامل قطع ووصل كننده جریان مایع هستند4- 

  .پمپ بطرف بیرونمحفظه اب بندي وپكینگ براي ممانعت ازنشت مایع داخل 5  -
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  .سیستم روغنكاري پكینگ ها)همراه بامكانیزم ان(جهت روغنكاري پكینگ ها6- 

  . كراس هد كه وظیفه ان كنترل كردن حركت هاي جانبي پیستون است- ۷

دسته -یاتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-الف میل لنگ ب :مكانیزم تبدیل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل-۸

 چرخ دنده هاي كاهش دهنده دور-شاتون د

 سیستم روغنكاري قسمت هاي متحرك-۹ 

 مشخصه هاي كاري پمپ هاي پیستوني

نقطه كاري واقعي این پمپ ها رابا تغییردادن قدرت )توان ( ورودي ، راندمان و درجه حرارت مایع مي تـوان تغییر داد.   

راندمان با شیب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقریًبا ثابت مي ماند . به در این پمپ ها ابتدا با افزایش هد )فشار خروجي ( 

این ترتیب وقتي نقطه كاري در محدودة تغییـرات هـد و ظرفیـت جابجـا مـي شـود راندمان تغییر چنداني نمي كند )براي 

ري تغییر خواهدكرد . از آنجائي سرعتهاي مختلف ( البته باید در نظر داشت كـه بـا تغییـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موث

نیز مي تواند براي این Load Overكه توان مصرفي تقریًبا ب ا فشار تولیـدي پمـپ متناسـب است گاها شرایط اضافه بار

پمپ ها بوجود آید. با توجه به نكته فوق مقدار جریان خروجي پمپ را نباید بابازوبسته نمودن ولوهاي تعبیه شده در 

پمپ تغییـرداد زیـرا عالوه برخطرات ناشي ازافزایش فشارباعث افزایش توان یاامپرمصرفي نیزمي  خروجي یاورودي

 .درزیرمنحني مشخصه این نوع پمپ هااورده شده است .شود

  :براي تغییر مقدار فلوازروش هاي زیراستفاده مي شود

 روش هاي كنترل فلوي پمپ هاي رفت وبرگشتي 

رسیســتم گرداننــده كــه درعمــل بــه دلیــل ثابــت بــودن دورالكتروموتورهــا كمترمورداستفاده بــاكم وزیــاد كــردن دو -۱

  .واقع مي شود

تغییرمقدار حجم جابجائي پیستون)تغییردادن كورس پیستون( كه بااستفاده ازمكانیزم هـاي مخصوصـي كـه شامل چرخ -۲

 .دنده و.....است انجام مي شود

ساختمان واصول كارپمپ هاي پالنجري با پمپ ه اي پیستوني دقیقا یكسان است   Pump Plungerنجريپمپ هاي نوع پال

وتفـاوت انهادرابعـاد پیسـتون هاوپالنجرهاست . طول پالنجرها نسبت به قطرشان بیشتراست ومعموال براي كارهاي ظریف 

درحجم هاي كم مورد نیازباشد .كـاربردفراواني ودرجاهائي كـه كنترل شدیدي ازنظرمقدارفلوي مایع پمپ شونده بخصوص 

دارند ومعموال براي فلوهاي پایین وفشارهاي باالبكارمي روند وموارداستفاده انها براي تزریق مـواد شـیمیائي وهمچنین به 

ي عنوان پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پیسـتون رینـگ هاوپكینـگ رینـگ هـاي كمپرسورها وپمپ ها

رفت وبرگشتي است .وحسن انها به قابـل انـدازه گیـري بـودن وتغییرمیـزان فلـوي انهاست كه با تغییردادن كورس 

 .پالنجرعملي مي شود

در این نوع پمپ ها با توجه به زیادبودن طول پالنجرها ونهایتـا زیـادبودن سـطح تماسـي پالنجروسـیلندرمثل پمپ هاي 

در صفحه بعد شمائي از یك عدد پمپ قطره اي نوع پالنجري  .داخلي )پیستون رینگ(ندارند پیستوني نیازي به اب بندي

رفت و ب رگشتي نشان داده شده است . حركت پالنجر به سمت باالبراي حالت تراكم توسط میل بادامكي كه بامیل لنـگ 

 مل مكش انجام شودحركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو توسط فنرپالنجر به سمت پایین حركت مي كندتاع

  :قطعات اصلي این پمپ ها شامل .

  .پالنجروسیلندر- ۱

  .ورودي Valve Checkشیر یك طرفه- ۲
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 شیریك طرفه خروجي - ۳

  .لوله ورودي وصافي- ۴

  .سیستم تحریك كننده پالنجروفنربرگرداننده- ۵

  .درپوش شیشه اي همراه باپیچ هواگیري واورینگ ها- ۶

  .تغییركورس پالنجرمكانیزم - ۷

۸ -Glass Sightنشان دهنده روغن.  

الزم به توضیح است كه فشارخروجي این نوع پمپ هارافشارسیستمي كه خروجي پمپ بـه ان متصـل شـده  .بدنه پمپ- ۹

ندبراینچ است تعیین مي كند .وبدنـه هـاي انهـاطوري طراحـي شـده اسـت كـه قادربـه تحمـل فشـارهاي باالتاچنـدین هزارپو

 .مربع راداشته باشند

پمپ هاي دیافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را  Pump Diaphragmپمپهاي دیافراگمي

یك دیافراگم قابل ارتجـاع تشكیل مي دهد .این پمپ هاازلحاظ اصول كاربسیار مشابه پمپ هاي نوع پیستوني یا پالنجري 

ت كه درپمپ هاي پیستوني حركت پیستون یاپالنجرمستقیماباعث جابجاشدن مایع مي شودولي در پمـپ مـي باشـندبااین تفاو

هاي نوع دیافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي دیـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغییرحجم داخل 

راسـاس فشـاردرجه حـرارت و ..... ازجـنس هـاي دیافراگم ها بسته به طراحـي پمـپ ب .پمپ وورودوخروج مایع مي شود

 .مختلفـي نظیرالسـتیك فلزویاپالستیك هاي مخصوصي ساخته مي شوند

  محاسن پمپ ها ي دیافراگمي

مهمترین حسن این پمپ هاعدم تماس بین مایع پمپ شونده باقطعات پمپ است كه عاملي حیـاتي ومهـم براي پمپاژ - ۱

  .ایدموادسمي وخطرناك بشمارمي 

از ویژگیهاي بارز پمپ دیافراگمي آن است كه تنها دیافراگم و مجاري ورودي و خروجـي پمـپ بـا مـایع پمپ شونده در - ۲

  .تماس است

این پمپ هانیازبه اب بندي ندارند ومي توان ادعا كرد كه نشتي این گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفیت اینگونه - ۳

یزان حركت دیافراگم )كورس حركـت( و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد پمپ ها با قطر دیافراگم ، م

زمان ) سرعت حركت( نسبت مستقیم دارد . از آنجـائي كـه مقـدار حركـت قابـل دستیابي دیافراگم محدوداست وبطور قابل 

قطر دیافراگم ثابت (عمآل به حداكثر مالحظه اي قطران كمتر از قطر دیـافراگم پمـپ اسـت ، حـداكثر ظرفیت پمپ) با 

سرعت رفت و برگشت دیافراگم كه معموآل كم اسـت بستگي خواهد داشت.در ساختمان این پمپ ها شیرهاي ورودي و 

ساده و یا شیرهاي مخروطي )با سوزن مخروطي( است بكاررفته است كه البته  Valve Ball خروجـي كـه معمـوآلاز نـوع

همانگونه كه قبآل اشاره شد بـا تنظـیم میـزان كـورس یـا حركـت  .رهاي دیسكي مناسب تراستبراي پمپهاي بزرگ شـی

دیـافراگم كـه درپمـپ هـاي نـوع عملگـر هیدرولیكي باكم وزیادكردن فشارروغن زیـر دیـافراگم انجـام مـي شـود و یـا 

ایـن پمـپ هـا را تغییـر داد . در صـورت لـزوم سـرعت پمـپ )تعـدادكورس درواحدزمان( و یا هر دو مي توان ظرفیت 

مـي تـوان از دو دیافراگم متوالي كه روي هم قرارمي گیرند استفاده كرد كه در صورت پاره شدن یكي از آنها دیگري 

 .جلوي نشتي مایع را بگیرد

 :انواع پمپهاي دیافراگمي عبارتند از

ك مكانیزم رفت وبرگشتي مكانیكي مثل میل بادامك خـارج ازمركز پمپ دیافراگمي مكانیكي كه در آن دیافاگم به ی۱  

یاحركت شیطانك كه حركت نوساني یا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان 

 .پمپ هاي بنزین اتومبیل یاسیفون است
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  مقدمات الزم براي راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي

  .سطح روغن داخل محفظه روغنچك كردن -۱

  .گرم كردن یكنواخت پمپ درصورت لزوم-۲

  . هواگیري پمپ-۳

  .بازكردن مسیرهاي اب خنك كننده درصورت وجود-۴

  .درسرویس قراردادن سیستم روغنكاري مركزي درصورت وجود-۵

  .چك كردن جهت چرخش الكتروموتور-۶

 اطمینان ازروان چرخیدن وگیرنداشتن پمپ-۷

  .كردن كلیه قسمت ها ازنظرنشتي چك-۸

 .اطمینان كامل ازروان بودن ولوهاي ورودي خروجي ومسیركنارگذر-۹

 

 مراحل راه اندازي پمپ هاي رفت وبرگشتي

  :براي راه اندازي این نوع پمپ ها مراحل زیر بایدانجام شود 

  .بازنمودن مسیركنارگذر--۱

  .بازكردن ولو ورودي پمپ-۲

 بازنمودن ولوخروجي درصورتي كه روي مسیرخروجي شیریك طرفه یا چك ولو نصب شده باشد - ۲

  .بستن ولومسیرخروجي پمپ درصورتي كه شیریك طرفه نصب نشده باشدوفشارپشت پمپ باالباشد-۳

  . اماده سازي وراه اندازي سیستم گرداننده-۴

 )زباشدبستن تدریجي ولومسیركنارگذر)درصورتي كه ولوخروجي با- ۵

 

  خارج كردن پمپ هاي رفت وبرگشتي مراحل ازسرویس

  .بازكردن تدریجي مسیركنارگذر- ۱

  .بستن تدریجي ولوخروجي- ۲

 ازسرویس خارج نمودن دستگاه گرداننده-۳

  چك هاي روتین پمپ هاي رفت وبرگشتي

  .چك كردن فشارهاي ورودي وخروجي-۱

  .چك كردن میزان امپر الكتروموتور-۲
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  .كردن نشتي هاي روغن ومایع پمپ شوندهچك -۳

  .چك كردن مقدارلرزش وسروصداي غیرعادي-۴

 ...چك كردن دماي یاتاقان هاو-۵

  .چك كردن سطح روغن محفظه روغن- ۶

  .چك كردن مقدارفلوي پمپ-۷

  معایب روتین پمپ هاي رفت وبرگشتي

  .خرابي شیرهاي یك طرفه داخلي-۱

 پالنجریادیافراگناسب نبودن كورس مت-۲

  .زیادبودن كلرنس هاي داخلي-۳

 اشكال درمكانیزم تبدیل حركت دوراني به رفت وبرگشتي-۴

  :راه هاي اصالح مشكل چرخش روغن شامل

 تغییر درجه حرارت روغن - ۱

 تغییردادن نوع روغن -۲

 تغییردادن كلرنس یا تاقان -۳

 تغییردادن فشار روغن- ۴

 نتغییر نوع یاتاقا– ۵ 

 چسیت؟ فشار:فشار هدانرژي:فشاري انرژي

 ومي است یكسان جهـات نیرودرتمـام مقـداراین كه كند مي اعمال سطح برواحد سیال توسط كه ازمقدارنیروئي فشارعبارتست 
 مي گیري اندازه ها فشارسنج توسط كشي لوله سیستم یك براي مقداران .كرد تعریف ازمایع ستوني ارتفاع رابرحسب ان توان

 اسـت شـده ریختـه دران مناسبي بادانسیته سیال كه تیوب پیتوت ازیك بااستفاده توان مي تر دقیـق گیـري اندازه براي ولي شود
 هدفشار مبـین ها لوله بین ارتفاع اختالف میزان كردكه گیري اندازه را ان زیر بصورت( لوله داخل مایع بیشترازدانسـیته)

 است....یا جیـوه سانتیمترسـتون ده بطورمثـال اسـت مـایع سـتون ارتفـاع......(میلیمتریـا) گیـري واحداندازه برحسب كه اسـت

 :مسائلي كه باعث كاویتاسیون مي شوند

افت فشاربیش از حد در قسمت ورودي پمپ به دلیل گرفتگي صافي و لوله هـا و.... كـه باعـث تبخ یـر مایع در این -۱  

 .رابراي تبخیروتشكیل حباب زیاد مي كندناحیه مي شود و شرایط 

كار كردن پمپ درشرا یط غیر طراحي ) فلوي بیش از حد ( به دلیل باال رفتن دور پمپ ویا افزایش بـیش از حد قطر  -۲

 .پروانه كه باعث افزایش فلوو زیاد شدن سرعت مایع در قسـمت ورودي پمـپ ونهایتـا كـاهش فشاردرورودي آن مي شود

تن دماي مایع پمپ كه باعث باال رفتن فشار بخار مایع مي شـود)زودترتبخیرشـدن مـایع درورودي پمپ( و باال رف-۳

  شرایط را براي كاویتاسیون بوجود مي اورد

  .زیاد شدن ارتفاع مكش پمپ ها-٤
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 (تغییر مایع پمپ شونده به دلیل تغییرات شرایط عملیاتي )پمپاژ مایعات سبك تر-٥

 

 قان ها شاملوظایف اصلي یاتا

 كنترل كردن وجذب وانتقال نیروهاي شعاعي- ۱

 كنترل كردن وجذب وانتقال نیروهاي محوري- ۲ 

 كاهش اصطكاك- ۳ 

 قراردادن محوردریك موقیت مناسب- ۴ 

 عوامل كاهشدهنده طول عمربال برینگ ها

 مسائل ومشكالت ناشي ازنصب-۱ 

 عدم هم محوري-۲ 

 باربیش ازحدروي برینگ-۳ 

 گرماي بیش ازحد-۴ 

 روغن نامناسب-۵ 

 روغنكاري ناقص-۶ 

  (مناسب نبودن برینگ براي ان شرایط)طراحي غلط-۷ 

 كثیف بودن روغن-۸

 ارتعاشات بیش ازحدمحور-۹ 

 مسائل ناشي ازحمل ونقل-۱۰ 

 جریان هاي الكتریكي-۱۱ 

 میشود:فلو مسائلي كه باعث كم شدن 

 مپهواگیري نشدن كامل پ-۱ 

 . بودن سرعت گردانندهپائین -۲ 

 . باال بودن بیش از حد فشار خروجي-۳ 

 و... . نشتي هاي داخلي- ۴ 


