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 خالصه

 تیراستا اهم نیدر ا  فوژیسانتر هایپمپو فاضالب است و  آب هایشرکت هایاولویتآب از  هایخانهتصفیهمستمر در  دیتول نکهیبا توجه به ا

 ،ییتک و دو مجرا هایحلزونیبا  Between bearingsو   Overhung فوژیسانتر هایپمپ سهیو مقا یمقاله  به بررس نیدارند لذا  در ا یادیز

از منظر  نیهمچن .قرار گرفت یبه ساختمانشان مورد بررس با توجه هاپمپنوع  نیوارده به هرکدام از ا یو محور شعاعی یروهایشد و ن رداختهپ

مشخص  نهایتاً. دیآب اهواز، ارائه گرد هایخانهتصفیهدر  هاپمپ نیا یخراب زانیاز م یشده و آمار یهردو نوع پمپ بررس راتیو تعم ینگهدار

مختلف،  طیو در شرا هاخانهتصفیهدر   رسانیآبامر  تیحساس آب با توجه به هایخانهتصفیهاستفاده در  یو به چه علت، برا یچه نوع پمپ دیدگر

را  انراندم نیتوجه داشت تا باالتر یگریبه چه نکات د ازیمورد ن تیهر کدام از دو نوع پمپ عالوه بر ظرف دیهنگام خر بایستمیاست و  ترمناسب

 .میداشته باش یدر بهره بردار

 

 محوری  نیروهای ،شعاعی هاینیروی ،Overhung، Between bearings  نت،کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه. 1

 
اقتصادی در بخش تعمیرات، از کاهش و یا قطع  جوییصرفهعالوه بر  تواندمیاصلی هر شرکت است که  هایاولویتتعمیرات از  هایهزینهکاهش 

هستند و  ایشبکه هایشرکتآب و فاضالب که جزء  ایهشرکتاین امر برای  .ناشی از آن را نیز کاهش دهد هایهزینهتولید جلوگیری کرده و 

تولید و توزیع مدام صورت گیرد و زنجیره  بایستمی،  هاشرکتاست چرا  که در این نوع از  ترحساسمدام در حال فعالیت باشند، بسیار  ،بایستمی

را به همراه   اجتماعی خاص خود اقتصادی و یا حتی ه و تبعات فرآیند را با مشکل مواجه کرد تواندمی خرابیتولید و توزیع قطع نگردد. کوچکترین 

عوامل در جلوگیری از بروز حوادث  ترینمهمیکی از  .نگریسته شود ایویژهبه بخش نگهداری و تعمیرات با حساسیت  ، بایستمیلذا  .داشته باشد

سانتریفوز  هایپمپاین مقاله سعی بر آن شده که دو نوع متداول از  لذا در.برای کارکردی خاص است ، مکرر، طراحی اولیه و انتخاب تجهیز مناسب 

از  ایعمدهنگهداری و تعمیرات که حجم  هایهزینهتا بتوان با انتخاب صحیح نوع پمپ ،  ،دنموجود در صنعت آب و فاضالب  مورد بررسی قرار گیر

 .و ساعات توقف و قطع تولید را به کمترین میزان ممکن رساند .داد را کاهش دهندمیآب و فاضالب را به خود اختصاص  هایشرکت هایهزینه

و Between bearings ، Overhungبه سه دسته   هاپمپ ،هابندیطبقه این یکی از انواعمختلفی دارند  هایبندیطبقه سانتریفوژ هایپمپ

Vertically suspended  هایاز پمپردگی استفاده که در این مقاله با توجه به گست ]1[. شوندمیتقسیم Between bearings  وOverhung 

 د گرفت.نمورد بررسی قرار خواه هاپمپاین نوع در صنعت آب و فاضالب ، 
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 (Overhung) ی سانتریفیوز اورهنگ هاپمپ1-1
 

در این نوع از .دهدمیدبی را پوشش ز نظر فشار و بسیاری را ا هایرنجو  شودمیتلف و کاربردهای  متنوع استفاده در سایزهای مخ هاپمپاز این 

برای  . از نظر نیروی اعمالی در حالت ثابت دیاگرام نیروشوندمیبا نام اورهنگ شناخته  اصطالحاًکه  (1)شکل ، پروانه بعد از دو بیرینگ قرار داردهاپمپ

 (نیریوی اعمالی وزن پروانه استfn و  فنظر شده استاست.)از نیروی وزن شافت صر نشان داده شده (2)در شکل  هاپمپاین نوع از 

 
 ]2[اورهنگ هایپمپدیاگرام نیرو در -2شکل                                     اورهنگ هایپمپنمونه ای  -1شکل

 

 

 (  between-bearingسانتریفوژ میان بیرینگ ) هایپمپ   2-1
 

اما تفاوت کلی  .گرددمیگرفته و پمپاژ ، انرژی سیال با استفاده از نیروی گریز از مرکز اعمالی توسط پروانه نیز که از نوع سانتریفوژ هستند هاپمپدراین 

صورت  ژسیال از دو طرف پروانه وارد شده و عمل پمپا هاپمپدر این  باشدمی هاآناورهنگ در ساختمان  هایپمپبا  هاپمپاین نوع 

 است. (4)صورت شکل شماره به  هاپمپقان قرار دارد که تعادل نیرویی در حالت استاتیکی برای این نوع از پروانه بین دو یاتا (3)شکل.پذیردمی

 

 

 

 

 

  

  ]2[میان بیرینگ هایپمپدیاگرام نیرو در  -4شکل میان بیرینگدو  هایپمپنمونه ای  -3شکل

 

 

 بر اساس مجرای حلزونی هاپمپطبقه بندی -3-1
 

دیگر اختالف با یک  یم بندی داخل حلزونیسو هم از نظر تقاز نظر هندسی هم شکل های مختلفی وجود دارد که  ی بههایحلزونیسانتریفوژ  هایپمپدر 

بر اساس اینکه حلزونی  هاپمپدر این طبقه بندی  .تک بخشی و دو بخشی است هایحلزونی،و فاضالب متداول است  آب ولی آنچه  در صنعت  .دارند

 هاپمپاین نوع از  .سانتریفوز با حلزونی تک مجرایی حلزونی تنها یک مجرا دارد هایپمپدر  .شوندمییا تک بخشی تقسیم بندی دو بخشی باشد و 

سانتریفوژ با حلزونی دو  هایپمپ اما در .د از نوع میان بیرینگی و یا اورهنگ باشدنتوانمیبرای کارهای سبک تا نسبتا متوسط کاربرد داشته وهم 

.این  گیردمیاز سیال از یک بخش و نیمی دیگر از بخش دیگر به پروانه رسیده و عمل پمپاژ صورت  ی، حلزونی به دو بخش تقسیم شده و نیم مجرایی

اد الزم به ذکر است در بسیاری مواقع دیده شده که تقسیم بندی بر اساس تعد .گرددمیمیان بیرینگی و اورهنگ استفاده  هایپمپنوع حلزونی نیز در 

دو مکشه باشد و حلزونی تک مجرا داشته  تواندمیدر حالی که پمپ  شودمیمجرای حلزونی با اینکه پمپ تک مکشه و یا دو مکشه باشد اشتباه گرفته 

 .باشد و یا برعکس تک مکشه باشد و حلزونی دو مجرایی داشته باشد
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 بیرینگاورهنگ و میان  هایپمپبررسی نیروهای وارد به پروانه در  -2

 

 نیروی محوری یا تراست:-1-2
 

و قسمتی از سیال پر فشار از فاصله بین رینگ سایشی و پروانه  به پشت پروانه راه پیدا کرده  شودمیاورهنگ سیال از یک طرف وارد پروانه  هایپمپدر 

حرکت رو به جلو پروانه شده و نیرو را به شافت و متعاقبا به  باعث تواندمیو به پشت پروانه فشار وارد می کند این کار با توجه به سطح زیاد پروانه ، 

 .بیرینگ ها وارد نماید

میان  هایپمپاما در ( 5)شکل.گرددمی هاآندر صورتی که بیرینگ ها توانایی تحمل این نیروی محوری را نداشته باشند باعث آسیب به  

به این ترتیب که  کنندمیاعمال شده و یکدیگر را خنثی  دو طرفمحوری در  نیروهای الًعمبیرینگ، به دلیل ورود سیال از دو طرف به چشمه پروانه 

هیچ نیروی محوری را تحمل کنند ولی به دلیل عدم تقارن در ساخت  و یا عدم تقارن در ورود سیال به دو  بایستنمییی در حالت نرمال هاپمپچنین 

با ایجاد یک فاصله بین پروانه و بخش حلزونی از تعادل اتوماتیک استفاده نمود و نیروی  توانمیکه  گرددمیطرف پروانه یک نیروی محوری ایجاد 

محوری یک طرفه را خنثی نمود. در صورتی که عدم تقارن باعث یک نیروی محوری گردد، چرخ به یک طرف حرکت کرده وفاصله تنگ تر 

که با نیروی  گرددمییک نیروی خالف جهت ایجاد  ره های دو طرف گردیده وهمین کوچک شدن فاصله خود باعث تغییر فشار در دیوا گرددمی

 (6)شکل.شودمیوارد شده مقابله کرده و به صورت اتوماتیک تعادل نیرویی برقرار 

 

 

 

 اورهنگ هایپمپروش مقابله با نیروی محوری در 2-2
 

ددی وجود دارد از جمله میتوان به سوراخ های تعادل در پروانه اشاره کرد به این ی متعهاروش هاپمپبرای مقابله با نیروهای محوری در این نوع از 

تا فشار ناحیه پشت و جلوی پروانه متعادل گردد در نتیجه از نیروی وارد  کنندمیترتیب که در پروانه چندین سوراخ  را با رعایت باالنس دینامیکی ایجاد 

در پشت  هاییپرهبه ایجاد پره در پشت پروانه اشاره کرد نصب  توانمی هاروشاز دیگر ( .7)شکل.آیدمیمل به پروانه تا حد بسیار زیادی جلوگیری به ع

نیروی محوری ایجاد شده تا حد مناسبی کاهش داد ولی  توانمیو با این کار  گرددمی ،پروانه باعث خروج قسمتی از سیال که در پشت پروانه قرار دارد

بستگی  هاآنپشت پروانه به زاویه،طول،کیلرانس بین پروانه و پوسته و تعداد  هایپرهعملکرد بهتر ]4[ .کندنمیاد شده را خنثی این روش تمام نیروی ایج

 (8)شکل  ]5[.از بقیه بیشتر است هاآندارد که از بین موارد ذکر شده تاثیر زاویه پره ها و طول 

در این روش چرخ آزادانه روی محور   شودمیی کاهش نیروی محوری از آن استفاده تعادل اتوماتیک نیز از جمله راهکارهایی است که برا

اما با تغییر مکان آن در یک جهت ، فاصله بین قسمت های ثابت و متحرک تغییر کرده ،با ایجاد اختالف فشار جهت نیروی محوری  دهدمیتغییر مکان 

یی که این اتاق تعادل را داشته باشند هزینه نسبتا زیادی دارد و استفاده از هاپمپه خرید البت (9)شکلشودمیعکس شده و تغییر مکان پروانه محدود 

 زیاد متداول نیست. هاآن

 

 

 

 

 
 ]5[.های تعادلسوراخ توازن نیرو با ایجاد -9شکل ]5[.های پشت پروانه ا استفاده از پرهتوازن نیرو ب -8شکل  ]4[.پروانه با اتاق تعادل-7شکل

 

 ]3[نیروی وارده به پشت پروانه در پمپ های اور هنگ -5شکل  ]4[تعادل نیروی وارد به پروانه دو مکشه-6شکل
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 ناشی از شکل حلزونی شعاعییروهای ن  3-2
 

و بنا به شکل پروانه در هنگام خروج  گیردمیسانتریفیوژ سیال پس از ورود به چشمه پروانه در هنگام خروج افزایش انرژی داشته و سرعت  هایپمپدر 

برای افزایش فشار سیال و تبدیل این سرعت به .باال است  بسیار آناما در این زمان نیز سرعت  .گرددمیقسمتی از انرژی سرعتی آن به فشار تبدیل  ،از پره

باال است  آنسرعت  ،به این ترتیب که در ابتدای ورود سیال به ورودی بخش حلزونی .را نیز  به صورت دیفیوز می سازند  هاپمپشکل حلزونی  ،فشار

شار آن افزایش می یابد .اما ایجاد چنین شرایطی برای باعث ایجاد ، بدلیل افزایش سطح حلزونی، از سرعت آن کم شده و ف ولی در ادامه حرکت سیال

تعادل نداشته که به مرور زمان این عدم  ،شودمییک عدم تقارن از نظر نیرویی شده و فشار دو طرف سیال که به پوسته و حلزونی و متعاقبا به پروانه وارد 

راه ،و پروانه، باعث خرابی گردد. برای جلوگیری از چنین آسیبی برخی سازندگان پمپ با ایجاد لرزش و آسیب به بیرینگ ها  تواندمیتعادل نیرو 

یی وجود دارند که به این مورد توسط هاپمپاما هنوز  کنندمیکارهایی مانند ایجاد پره در داخل حلزونی و یا ازجدا کننده بخش حلزونی ، استفاده 

با این نیروی نامتقارن که به نیروی  توانمیبزرگتر که تحمل بار شعاعی بیشتری دارند  هاییاتاقانب با انتخا توانمیسازنده توجه نشده است .همچنین 

از همان ابتدای ورود،  ،بخش حلزونی در حلزونی دو مجرا دارد،  هاآنمیان بیرینگ که در  هایپمپمقابله کرد .اما در  ،رادیال فورس معروف است

درجه  181درجه تشکیل شده که نقطه شروع حلزونی دوم  181از دو حلزونی با قوس  ،این پوسته دو جداره شودمیسیال به دو قسمت مساوی تقسیم 

این تقسیم بندی در عمل باعث کاهش چشم گیر نیروهای نامقارن بخش حلزونی گردیده و از مشکالت مربوط به  .بعد از نقطه شروع حلزون اصلی است

به طور کامل از بین نمی روند زیرا علی رغم قرینه بودن شکل حلزونی  شعاعی نیروهای. البته تمام آیدمیعمل  آن تا حد بسیار زیادی جلوگیری به

نمایی    (11)در پمپ گردد. شکل شماره شعاعیباعث یک عدم توازن  تواندمیکه خود  ،،گذار سیال معموال به طور کامل از دو حلزونی یکسان نیست

ثابت در خود  هایپرههدایت کننده سیال که به صورت  هایپرههمچنین قراردادن  ]6[. دهدمیرا نشان  وارده شعاعیی و نیروهای از تقسیم حلزونی

 .دهدمیباعث کاهش نیروی شعاعی شده و عملکرد پمپ را افزایش  شوندمیحلزونی تعبیه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ]5[.یک و دو قسمته هایحلزونیتوازن نیرو با  -11شکل 

               

به عمل آمده در خصوص میزان نیروی شعاعی در قسمت های مختلف نشان داد بهترین گزینه جهت کاهش نیروی شعاعی استفاده  هایبررسی

 در تمام قسمت های حلوزی میزان نیروی شعاعی وارده تغییر محسوسی نکرده و انباالنسی نیروی تقریباًگفت  توانمیاز حلزونی دو قسمتی است چرا که 

( نیروی 12)در صد شکل  121تا  111پیدا است در محدوده   (11)با یک حلزونی همانگونه که در شکل شماره هایپمپشعاعی وجود ندارد  اما در 

 شعاعیشعاعی بسیار کم شده در حالی که در قسمت کات واتر شدت نیروی شعاعی بسیار باال است که این امر باعث ایجاد انباالنسی شدید نیروی 

 . گرددیم

 

 

 

 

 

 

 
 

    ]2[.تقسیم بندی حلزونی-12شکل                              ]2[.وارده در قسمت های مختلف حلزونی     شعاعینیروی  تغییرات -11شکل 



 

 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

 BEPافزایش نیروی شعاعی ناشی از عدم کارکرد پمپ در نقطه  4-2

 

یکسانی را ایجاد  تقریباًتوزیع فشار  که نتیجتاً،با زاویه کاتواتر برابر است  تقریباًوجی پره ( زاویه جریان در خرBEPدر نزدیکی نقطه بهترین عملکرد )

دچار کاهش  شودمیگفته  C2به آن  اصطالحاًبا سرعت مطلق که  ، در تمامی نقاط محیطی جریان خروجی از پره ،اما در بار های جزئی .می کند

 ،در دبی های بسیار کم تفاوت این دو سرعت .برساند شودمینشان داده  CSPانگین حلزونی که با تا سرعت جریان را به سرعت می شودمیسرعتی 

این امر باعث جدایش جریان شده و جدایش  .جت به محفظه بزرگ است یکجریان  بسیار زیاد بوده و خروج جریان از پره و ورود به حلزونی مانند 

نیروی شعاعی این نوسانات منجر به  .آیدمیر این حالت نوسانات شدید فشاری در محیط پره به وجود د .گرددمیجریان باعث افزایش مینیموم فشار 

دیگر است در دبی های بسیار  ایگونهشرایط به  ،که در حالت دبی برابر صفر بیشترین مقدار خود را داراست .اما در دبی های بسیار زیادشودمیبزرگی 

سطح مقطع حلزونی دیگر جوابگوی این حجم دبی نبوده و به دلیل بزرگی زاویه حمله جریان ، در نازل ،  گرددمی زیاد BEPزیاد که فاصله از نقطه 

بهینه به عملکرد  بایستمیلذا هنگام خرید نصب و بهره برداری .گرددمیبه پره  شعاعیمنجر به ایجاد نیرویی  نهایتاًکه  .افتدمیجدایش اتفاق ،تخلیه 

دو مجرایی با توجه  هایحلزونی،با توجه به توضیحات داده شده  .دهدمیدرک بهتری از این موضوع را ارائه ( 14( و)13مود  اشکال)پمپ توجه بسیار ن

اما ممکن است  .دارند شعاعی نیروهایعملکرد بهتری در مقابل چنین  ،در جدایش در حالت دبی های پایین وجود دارد هاآنبه اینکه تقارن نیرویی برای 

کرده  عواملی مانند عدم تقارن در ساخت، نصب غیر صحیح و یا عدم توازن دقیق  تقسیم سیال از خنثی شدن دو نیروی ایجاد شده در حلزونی جلوگیری

    ]7[. د داشت.که اثرات بسیار مخرب تری به دنبال خواه گرددمیغیر همزمان هم باشند، به پمپ  تواندمیو باعث بروز اعمال دو نیرو که 

 

 

 

 

 

 
 ]7[.در دبی های پایین  شعاعیجدایش در ورودی به حلزونی و نیروی  -14شکل    ]7[. در دبی های باال  شعاعیجدایش در تخلیه و نیروی -13شکل

 

 

 میان بیرینگ: هایپمپاورهنگ و  هایپمپمقایسه نگهداری برای -5
 

دما فشار  پارامترهایاز پمپ که شامل روانکاری،آچارکشی،تنظیم کوپلینگ و االیمنت ، بازرسی های عمده فعالیت های نگهداری برای هر دونوع 

اورهنگ  هایپمپمیان بیرینگ را از  هایپمپنگهداری از  تواندمییکسان بوده و تفاوت آنچنانی ندارند.تنها تفاوت موجود که  ،باشدمیارتعاش 

تا در مواقع بروز مشکل جهت  گرددمیهمین قابلیت باعث  .الیی پمپ ،بدون  باز کردن فلنج ها و رکالژها استقابلیت باز شدن پوسته با ،متمایز سازد

بتوان براحتی و بدون هیچ مشکلی از قسمت های داخلی پمپ بازدید نمود و حتی تعمیرات الزم را بدون  ،  بازرسی از پروانه و دیگر قسمت های پمپ

 (15شکل)نداسیون پمپ انجام داد .ویا ف دستکاری قسمت های انتهایی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ]between-bearing .]8نمای دمونتاز پمپ های دو مکشه  -15شکل 
]4[ 
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 (  between-bearing میان بیرینگ)  هایپمپمزایا و معایب -6

 

شناخت این .تصمیمات الزم گرفته شود  ،در محلی خاص آندر مورد بکار گیری  هاآنبا بررسی  شودمیهر تجهیز دارای مزایا و معایبی است که باعث 

ناشی از عدم شناخت چنین تجهیزی  هایهزینهداشته باشد و از صرف  مؤثرینقش  هاآنانتخاب  یا عدمدر انتخاب و  تواندمی ، هاپمپمزایا و معایب 

 آورده شده است.( 2و) (1در جدول) هاپمپجلوگیری نماید مزایا و معایب این نوع از 

 

    ]9[.میان بیرینگ هایپمپمزایا و معایب  -1جدول                                                         

 

 

 (17(و)16شکل های ) به نمودار های توانمیدهیم بطور دقیق تری این دامنه را مورد بررسی قرار  اگر بخواهیمالبته در خصوص دامنه کاربرد پمپها 

 . دهدمیرا نشان  هاپمپدامنه کاربرد هر کدام از انواع  این نمودار ها ، مراجعه کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. [7] 

 

 

 (between-bearing میان بیرینگ)  هایپمپمعایب   (between-bearing میان بیرینگ)  هایپمپمزایای  

 بدون درآوردن لوله های مکش خارج شود تواندمیروتور 

 هاپمپموال این نوع به علت فلج های بزرگی که به دلیل چند تکه بودن پوسته پمپ نیاز دارند مع

مکش در انتها هستند مخصوصا برای  هایپمپداری وزن باالتر و اندازه بزرگتری نسبت به 

 با فشار کاری باال هایپمپ

 (between-bearing میان بیرینگ)  هایپمپادامه معایب   (between-bearing میان بیرینگ)  هایپمپادامه مزایای  

 ور نیاز نیستجهت تعمیرات جابجایی روت

که با  شودمیچشمه پروانه تنگ تر  هاپمپبا توجه به شفت میانی که از پروانه میگذرد در این 

و چرخش در  npshباعث مشکالت هنگام کاهش تواندمیتمدیداتی سطح آنرا افزایش که این 

البته در برخی طرح های جدید سعی شده تا حد زیادی سرعت چرخش در مکش  شودمیمکش 

 .ش یابدکاه

 کاهش مشکالت مربوط به بریدن و یا تغییر شکل شافت
زانویی ها و اتصاالت به صورت  بایستمیحساسیت نسبت به لوله کشی قبل از ساکشن که 

 استاندارد نصب شوند

مورد نیاز به دلیل اینکه به هر کدام از   NPSHR کاهش 

 .شودمیچشمه های پروانه نصف کل دبی پمپ وارد 
 بیشتر کند هاآنمکانیک سیل که ممکن است تعمیرات ونگهداری را برای  داشتن دو

 تنظیمات مکانیک سیل را مشکل میکند . هاپمپساختمان این نوع  .نیروهای هیدورلیکی محوری وجود ندارد

راندمان باالتر بدلیل اینکه نیرویی صرف باالنس نیروهای 

 .محوری نمیشود
 ]11[..استفاده کرد هاپمپالن در دقیقه نباید از این نوع گ 411برای جریان های کمتر از 

 نسبتا گران قیمت هستند. ]11[..را کاهش می دهد  NPSHRمقدار    %25ا 

دامنه کاربرد برای پمپ های  با حلزونی تک (16شکل )

   ]between the bearing.]12ودو مجرایی و 

 

دامنه کاربرد برای پمپ های حلزونی تک و (17شکل )

   ]overhung impeller.]12 ایی ودو مجر
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 اور هنگ هایپمپمزایا و معایب  -2جدول 

 

 

اورهنگ با حلزونی تک مجرایی  و میان بیرینگ با حلزونی دو مجرایی در  هایپمپ هایخرابیری تعداد بررسی آما-7

 آب شهید منجزی اهواز خانهتصفیه
 

بررسی مورد  95تا انتهای شهریور سال  94از ابتدای سال  هاخرابیشهید منجزی  تعداد  خانهتصفیهایستگاه پمپاژ آب خام ،  هاخرابیجهت بررسی تعداد 

اورهنگ می باشند شرایط کاری  هایپمپه و مابقی ، کشدو م هایپمپقرار گرفت، ایستگاه پمپاز شامل هشت دستگاه پمپ بوده که دو دستگاه آن 

داد که از وجود ندارد این بررسی نشان  هاآنیکسان بوده و تفاوت محسوسی از لحاظ کارکرد ،جنس قطعات و کیفیت ، بین  تقریباً هاپمپبرای تمام 

 شدمیحتی اگر دامنه بررسی بیشتر  ،باشدمیدو مکشه  هایپمپاورهنگ بسیار باالتر از  هایپمپعمده در  هایخرابیتاریخ یاد شده شمار تعداد 

 خانهتصفیهبررسی شد  در شهر اهواز نیز ،آب خانهتصفیهتصفیه در دو  آب.در این تحقیق دو ایستگاه پمپاژ گردیدمینیز بیشتر  هاخرابیتفاوت درصد 

درایو وجود دارد ولی در  اندازراهاست که در آن شش دستگاه پمپ اور هنگ با  ایتصفیهدارای ایستگاه پمپاژ آب  ،شهید محمدی آب اهواز

که  شودمیی اندازراهو دو مکشه با اندازه و ظرفیت بسیار بیشتری است که بدون درای هایپمپشماره دو شهید منجزی دارای هشت دستگاه  خانهتصفیه

اورهنگ بسیار کمتر  هایپمپدو مکشه علی رغم نداشتن امکان تغییر دور در مقایسه با  هایپمپ هایخرابیباز هم نتایج نشان داد تعداد 

 (19و18شکل)است.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میان بیرینگ با حلزونی دو مجرایی هایپمپاورهنگ با حلزونی تک مجرا در مقایسه با  هایپمپبررسی علل خرابی متعدد -8
 

اورهنگ و دو مکشه که شرایط کاری یکسانی داشتند در یک دوره یک ساله نشان داد که تغییرات ارتعاش در  هایپمپارتعاش سنجی از  هایبررسی

یار ناچیز بوده است ولی در مورد دو مکشه بسیار کم بوده و در مدت زمان یک سال از نصب ،افزایش ارتعاشات بس هایپمپمختلف برای  هایجهت

که با عملیات اصالحی که  شودمیبه دامنه ارتعاشات هر ماه مقداری اضافه  اورهنگ بررسی دامنه ارتعاشات نشان داد که پس از نصب پمپ ، هایپمپ

به طور کامل و مطابق  تنهانهاما  یدگردمیتا حدی این نوسانات کنترل  شدمیکوپلینگ  هایالستیکشامل آچارکشی و،تنظیم کوپلینگ و تعویض 

خارج شدن تجهیز از تعادل و  توانمیدلیل آن را  ترینمهمکه  گردیدمیبلکه پس از مدتی نیز به دامنه آن اضافه  ، گرفتنمیمحدوده استاندارد قرار 

 به عمل هایبررسیبا  گشتبرمیشات دوباره به تجهیز بود ولی پس از مدت کوتاهی ارتعا گوجوابالبته باالنس تجهیز تا حد خوبی   .برشمردباالنس 

اورهنگ کوچکترین عامل در تغییر باالنس ، باعث ایجاد لرزش های مخرب و فزاینده شده و عمر تجهیز را به شدت  هایپمپآمده مشخص گردید در 

 اورهنگ هایپمپمعایب  اورهنگ هایپمپمزایای 

 لزوم باز کردن اتصاالت جهت تعمیرات مناسب برای کارهای سبک و متوسط

 یی که حلزونی یک مجرایی دارندهاپمپدر  شعاعیه دلیل افزایش نیروی مناسب نبودن در فشار کاری باال ب قیمت مناسب

 یی که اتاق تعادل ندارند.هاپمپباال رفتن بیشترسطح ارتعاشات با کوچترین عامل ایجاد نامیزانی در  داشتن یک سیل آب بند که تعمیرات را ساده می کند

ن میامقایسه تعداد خرابی های پمپ های اورهنگ و -19شکل

ره دوآب در بخش آب خام تصفیه خانه شما بیرینگ دو مکشه

 اهواز

 

ش مقایسه درصد تعداد خرابی های پمپهای اورهنگ بخ-18شکل 

ینگ دو میان بیرآب تصفیه تصفیه خانه شماره یک و پمپ های 

نظر گرفتن  بخش آب تصفیه تصفیه خانه شماره دو )بدون در، مکشه

 شرایط کاری یکسان(
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 گیردمیگاه قراردارد و در پشت پروانه، اسلیو مورد استفاده قرار  پروانه بعد از دو تکیه هاپمپاز طرفی با توجه به اینکه در این نوع از   دهدمیکاهش 

زیرا در  گرددمیدر بخش پشت پروانه تغییر مقطع ناگهانی شافت باعث ایجاد تمرکز تنش شده و نیروهای معکوس شونده به  شافت  از طرف حلزونی 

این در حالی است که اگر پروانه  گرددمیاز طرح حلزونی به پروانه وارد  شعاعیحلزونی به صورت تک مجرایی بوده و همواره یک نیروی  هاپمپاین 

باعث  ایجاد  تواندمینیز باالتر رفته که  شعاعیخوردگی نیز شود به دلیل اختالف سطح پروانه و عدم تقارن محیطی آن عالوه بر لرزش اثر نیروی  دچار

.به همین دلیل یکی از  شودمیرین بخش که همان ناحیه تمرکز تنش است شکسته خستگی در شافت گردیده و شافت از ضعیف ترین  و مستعد ت

یی هاپمپنیروی شعاعی ناشی از عدم تقارن در حلزونی است لذا  شودمیتک مکشه اور هنگ   هایپمپعواملی که باعث بریدن شافت در  ترینمهم

ین که ارتعاشات و نیروهای معکوس شونده هم وجود دارد توصیه اور هنگی که دارای شافت کم قطر هستند برای کارهای مداوم و سنگ

اورهنگ باز و بسته کردن مکرر پمپ از اتصاالت است به این معنا که رکالژ  هایپمپعوامل بروز مشکل در  ترینمهمنمیگردد.همچنین یکی دیگر از 

در نصب، میتوانند حتی به خود پمپ نیرو وارد کرده و باعث انحراف بسیار نیاز به دقت باال برای نصب دارند و در صورت عدم توازن  ،و اتصاالت میانی

دو مشکه جهت بسیاری از  هایپمپاثرات مخربی را به دنبال داشته باشد.در حالی در  تواندمیدر مدت زمان زیاد  ،همین انحراف ناچیز ،شوند آنناچیز 

 باز و بسته کردن مجدد رکالژها نیست. تعمیرات تنها قسمت باالیی پمپ باز شده و دیگر نیازی به 

 

 

 . نتیجه گیری 9

 

از طرف حلزونی به پروانه و متعاقب آب شافت و بیرینگ ها هستیم و  شعاعیاورهنگ  با حلزونی تک مجرایی همواره شاهد یک نیروی  هایپمپدر 

که  گرددمییشتر شده و نیروهای معکوس شونده به پروانه وارد ب شعاعیهمچنین در صورت خوردگی پروانه ناشی از سایش و یا کاویتاسیون اثر نیروی 

همچنین  به دلیل آسیب های ناشی از باز و بست مکرر ، پمپ از حالت استاندارد طراحی خارج .منجر به خرابی و یا حتی شکست شافت گردد تواندمی

و حتی پس از مدت کوتاهی از کارکرد پمپ دوباره  شودمیت انجام ، باالنس خود دستگاه سخ شده و حتی با باالنس پروانه و شافت و دقت در نصب

دو مشکه  این مشکالت به مراتب کمتر بوده و تعداد تعمیرات نسبت به  هایپمپاز تنظیم خارج شده و نیاز به باالنس مجدد پیدا  می کند اما در 

که  رسانیآبشبکه  هایپمپارج از محدوده کاری کار کند مانند اورهنگ بسیار پایین است همچنین در مواردی که ممکن است پمپ  خ هایپمپ

بهتر آب را به خطوط شبکه پمپاژ می کند ، به دلیل تغییر نرخ مصرف آب در ساعات شبانه روز، نوسانات فشار وجود دارد لذا با توجه به عملکرد 

 هایپمپبهتر است از این دی که سرعت مخصوص نسبتا باال است .در موارمنطقی تر است  و همچنین  هاآندو مکشه میان بیرینگ استفاده از  هایپمپ

آب و  هایشرکتیک ونیم برابر مشابه اورهنگ آن است که با توجه به نیاز  تقریباً هاپمپدومکشه  استفاده کرد  ، البته هزینه تهیه و نصب این نوع از 

ی دارد اما برای ترمناسبهم از نظر اقتصادی و هم از نظر فنی توجیه  هاپمپفاده از این نوع تعمیرات، است هایهزینهفاضالب به استمرار تولید و کاهش 

یی الزم است دقت در توازن بخش مکش سیال رعایت شده و معیار های نصب با دقت کافی لحاظ گردند تا بتوان باالترین راندمان هاپمپنصب چنین 

در تمام سطوح طراحی نصب و بهره برداری لحاظ شده تا پمپ در نقطه بهینه کاری  بایستمیخرید کسب کرد .رعایت معیارهای  هاپمپرا از این 

وافت راندمان کاهش یابد. همچنین الزم است در  شعاعیافزایش نیروی  آن قبمورد بهره برداری قرار گیرد و مشکالت مربوط به جدایش سیال و متعا

نوع پمپ و اینکه میان بیرینگ باشد و یا اورهنگ دقت الزم صورت پذیرد و با توجه به شرایط موجود در خرید هر دو نوع پمپ با توجه به کارکرد به 

خرید و بهره برداری بهترین گزینه انتخاب گردد همچنین بهتر است درهر دو نوع پمپ  میان  هایهزینهکارکرد ،نگهداری و تعمیرات و تناسب با 

وارد به پروانه و شافت و به بیرینگ ها کمتر شود .حتی در صورت اجبار در خرید پمپ  شعاعیوده تا نیروهای بیرینگ و اورهنگ ،حلزونی دو قسمتی ب

توجه به معیار های خنثی کنده را تعدیل میکند توجه شود.  شعاعیداخل حلزونی  که نیروهای  هایپرهبا حلزونی یک مجرایی الزم است به وجود 
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