
 

  جايي مثبت روتاري نوع پمپ جابه 4مقايسه 

ايـن پمـپ هـا بـه چهـار دسـته       . به جايي مثبت روتاري هميشه كار آساني نيسـت  انتخاب مناسب يك پمپ جا
متداول دنده داخلي، دنده خارجي، لوب و پره اي تقسيم مي شوند ساختار اكثر پمپ هاي جابه جايي مثبـت بـه   

دامنه هاي بسيار وسيعي از كاربردها سـازگار شـوند امـا بـراي يـك كـاربرد بـا        گونه اي است كه مي توانند براي 
  .به جايي مثبت از انواع ديگر آن مطلوب تر خواهد بودا خاص عملكرد يك نوع از پمپ هاي ج شرايط

 معموال از قبل تعيين شده كه براي اين كاربرد بايـد از يـك  . مهم ترين موضوع در هر كاربردي شرايط پمپاژ است
به عنوان مثال مي خـواهيم كـه صـرف نظـر از اخـتالف فشـار موجـود در        . جايي مثبت استفاده شودبه  مپ جاپ

سيستم دبي ثابتي از سيال را داشته باشيم، يـا ويسـكوزيته سـيال بـه قـدري زيـاد باشـد كـه اسـتفاده از پمـپ           
  .و موارد ديگريا اينكه به اختالف فشار زيادي نياز داشته باشيم .  سانتريفيوژ غيرممكن شود

قبل از انتخاب پمپ بايد شرايط ورودي، دبي مورد نياز سيال، اختالف فشار، دما، انـدازه ذرات معلـق در سـيال و    
  . ميزان سايش و خوردگي سيال به دقت بررسي گردد

      بـه دليـل خـودمكش بـودن پمـپ هـاي       . شرايط مكش مناسب يك شرط الزم براي عملكرد مناسب پمپ اسـت 
. ت اغلب تصور مي شود كه شرايط مكش سيال اهميتي ندارد اما اين باور كـامال اشـتباهي اسـت   به جايي مثب جا

اگـر  . بتواند حفره هاي آغازين پمپ را پر كندبه جايي مثبت به يك حداقل فشار ورودي نياز دارد تا  هر پمپ جا
زندگان پمپ حداقل فشار سا. اين حفره ها به صورت كامل از سيال پر نشوند، دبي خروجي سيال كاهش مي يابد

در صورتي كه ارتفاع مكش باال يـا شـرايط خـال در سيسـتم     . ورودي مورد نياز را به مشتريان خود ارائه مي كنند
  . وجود داشته باشد، براي مكش پمپ بايد شرايط مناسبي اتخاذ شود

 (Internal Gear)داخلي پمپ هاي دنده 

            كـه دنـده داخلـي يـا دنـده هرزگـرد را        دنده داخلي ماه و سـتاره داراي يـك دنـده محـرك بيرونـي اسـت       پمپ
دنده هرزگرد كه از دنده محرك كوچك تر است روي يك پين ثابـت مـي چرخـد و درون    ). 1شكل (مي چرخاند

سـيال  وقتي كه دنده ها از هم فاصله مي گيرند يك فضاي خالي ايجاد شـده و  . دنده محرك ايفاي نقش مي كند
ها به هم نزديك مي شوند، حجم هـاي محصـور بـين آنهـا كـاهش       وقتي كه دنده. به درون پمپ جريان مي يابد

سيال قادر است از طريق حفرهـاي در حـال انبسـاط در    . وديافته و سيال از درگاه خروجي به بيرون رانده مي ش
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هاللي پمپ كه با سـري پمـپ بـه    . دنده محرك و نواحي محصور با سري پمپ در طول دندانه ها وارد پمپ شود
 . از جريان يافتن سيال از دهش پمپ به سمت مكش جلوگيري مي كند استارچه صورت يكپ

  
  . پمپ هاي دنده داخلي براي پمپاژ سياالت ويسكوز ايده آل هستند اما هنگام انتقال ذرات جامد آسيب مي بينند-1شكل 

دنـده  . دنده محرك توسط يك شفت كه درون يك ياتاقان ژورنال يا برينگ قرار مـي گيـرد چرخانـده مـي شـود     
. ياتاقان ژورنال است كه روي يك پين ثابت درون سيال پمپ شونده در حـال چـرخش اسـت   هرزگرد شامل يك 

هنگـام  . ه قرار گيرنـد بسته به نوع آب بندي شفت، ممكن است بيرينگ هاي شفت روتور درون سيال پمپاژ شوند
  . پمپاژ سياالت ساينده بايد به اين موضوع توجه شود تا از سايش بيرينگ جلوگيري شود

تـا   حـداكثر معمـوال سـرعت   .. سرعت پمپ هاي دنده داخلي در مقايسه با پمپ هاي سانتريفيوژ كمتر مي باشـد 
1450rpm  براي پمپاژ سياالت با ويسكوزيته باال و هنگامي كـه فشـار   . متداول هستندجهت سياالت غير ويسكوز

ورودي سيال كم باشد اين پمپ ها انتخاب خوبي هستند زيرا در سرعت هـاي پـايين عملكـرد خـوبي را از خـود      
  . نشان مي دهند

هـم فاصـله بگيرنـد بنـابراين     در هر دور چرخش يك پمپ دنده داخلي، دنده ها زمان تقريبا زيـادي دارنـد تـا از    
. فضاهاي بين دندانه ها فرصت كافي دارند تا از سيال پر شوند و حفره هاي خالي در بـين دنـده هـا بـاقي نمانـد     
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را با موفقيت پمپ كنند و در عين  Cst 1.320.000پمپ هاي دنده داخلي موفق شدند كه سياالتي با ويسكوزيته 
  . ويسكوزيته كم مثل پروپان و آمونياك دارندبا حال توانايي زيادي در پمپاژ سياالت 

      پمپ هاي دنده داخلي با تلرانس هاي بسته اي ساخته مـي شـوند و هنگـام پمپـاژ ذرات معلـق درشـت آسـيب       
اين پمپ ها مي توانند ذرات معلق كوچك را در جاهايي كه سايش وجود دارد پمپ كنند امـا سـايش   . مي بينند

بخشي از كـاهش عملكـرد پمـپ را مـي تـوان بـا       . يج در پمپ اتفاق مي افتداجزا و كاهش كفيت عملكرد به تدر
    . لقي انتهايي فاصله بين دنده روتور و سري پمپ مي باشد. تنظيم لقي انتهايي پمپ بازيابي كرد

 (External Gear) پمپ هاي دنده خارجي

هـاي دنـده   مشابه پمپ  در اين پمپ ها. عملكرد پمپ هاي دنده خارجي مشابه پمپ هاي دنده داخلي مي باشد
اگرچه در پمـپ  ). 2شكل (صل مي گيرند تا جريان ايجاد شود دو دنده با هم درگير شده و سپس از هم فا داخلي

هر چرخ دنده توسـط يـك شـفت    . هاي دنده داخلي دو چرخ دنده هم شكل در جهت خالف يكديگر مي چرخند
ار بيرينگ درون سيال پمپ شونده غوطه معموال، تمام چه. كه از دو طرف ياتاقان بندي شده نگه داشته مي شود

 . ور هستند

 

  .به كار مي روند) مثل هيدروليك(پمپ هاي دنده خارجي براي ايجاد فشارهاي باال -2شكل 
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از آنجا كه چرخ دنده هاي پمپ هاي دنده خارجي از دو طرف توسط ياتاقان ها نگه داشته مي شوند، ايـن پمـپ   
    ساختار پمپ هـاي دنـده خـارجي بـه آنهـا اجـازه        .به كار مي روند) هيدروليكمثل (براي ايجاد فشارهاي باالها 

عملكـرد   برق لاثير ذرات معت. تلرانس هاي بسته تري ساخته شوندمي دهد تا نسبت به پمپ هاي دنده داخلي با 
ازآنجا كه در هر دو طرف چرخ دنده هـا لقـي وجـود دارد، نمـي تـوان بعـد از       . اين نوع پمپ قابل اغماض نيست

  . سايش در پمپ دوباره لقي را تنظيم نمود

ايـد  را به خوبي انتقال مي دهند اما براي مايعات غليظ سـرعت ب  رقيقويسكوز و  سياالتپمپ هاي دنده خارجي 
دندانه چرخ دنده در مدت زمـان كوتـاهي از درگيـري خـارج مـي شـود و سـياالت        . به نحو مناسبي انتخاب شود

به همين دليل در هنگـام  . ويسكوز بايد بتوانند در همين زمان كوتاه فضاي بين دندانه هاي چرخ دنده را پر كنند
  . اهش يابدانتقال سياالت ويسكوز سرعت پمپ بايد به طور قابل مالحظه اي ك

وقتي كه فضاي بين دندانه هاي چـرخ  . شرايط مكش مطلوب نباشد اين پمپ عملكرد مطلوبي نخواهد داشت اگر
با افـزايش ويسـكوزيته سـيال گشـتاور     . سياالت فرار در آنجا تمايل به تبخير پيدا مي كنند انبساط مي يابددنده 

پيچشي شفت پمپ در مقابل اين افزايش گشـتاور كـافي   مورد نياز پمپ افزايش مي يابد و ممكن است استحكام 
  .در صورت اهميت ميزان حداكثر گشتاور مجاز، سازنده پمپ بايد مقدار آن را در اختيار مشتري قرار دهد. نباشد

  ) Lobe Pump(پمپ لوب 

بـدون آسـيب   در صنايع غذايي به وفور از پمپ هاي لوب استفاده مي شود زيرا آنها قادر بـه انتقـال ذرات جامـد    
از . اندازه ذرات جامد در پمپ هاي لوب مي تواند به مراتب بيشتر از ساير پمپ هاي روتـاري باشـد  .ديدن هستند

و لقي بين آنها به اندازه ديگر پمپ هاي روتاري بسته نيست  آنجا كه لوب هاي پمپ با يكديگر در تماس نيستند
تحمل بار در پمپ هاي لـوب بـه خـوبي پمـپ     . ت مي كندعملكرد اين پمپ ها در هنگام انتقال سياالت رقيق اف

به منظور دستيابي بـه عملكـرد مناسـب در پمپـاژ     . يي مكش آنها نيز پايين استاهاي روتاري ديگر نيست و توان
درصدي و بيشـتر از سـرعت    25كاهش . سياالت ويسكوز سرعت پمپ بايد به مقدار قابل مالحظه اي كاهش يابد

  سياالت غليظ معمول مي باشد طراحي در زمان انتقال 
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اين پمپ . لوب ها در پمپ لوب هيچ تماسي با هم ندارند زيرا حركت آنها به كمك دنده تايم هاي خارجي تنظيم مي شود -3شكل 
  .ها براي سياالت رقيق مناسب نيستند

بـاقي مانـدن    اگر به داليـل بهداشـتي  . تميزكاري پمپ هاي لوب با گردش يك سيال درون آنها صورت مي گيرد
مواد در پمپ قابل قبول نبوده و  يا موادي با رنگ ها و ويژگي هاي مختلـف بـا هـم مخلـوط مـي شـوند، بحـث        

  . تميزكاري پمپ اهميت پيدا مي كند

  )Vane Pumps( پمپ هاي پره اي

در يك روتور بـا شـكاف هـاي    . عملكرد پمپ هاي پره اي لغزشي با ساير پمپ هاي دنده اي و لوب متفاوت است
با چرخش روتور پره هـايي كـه كـامال درون    ). 4شكل (جهت شعاعي در خارج از مركز يك محفظه قرار مي گيرد

حركـت پـره هـا بـه كمـك نيـروي گريـز از مركـز، فشـار          . شكاف ها فيت شده اند به بيرون و داخل مـي لغزنـد  
اي منبسط و منقبض شونده عمل پمپاژ به كمك حجم ه. هيدروليكي و يا ميله هاي فشاردهنده صورت مي گيرد

عضو اصلي بـراي جلـوگيري از نشـتي    . كه توسط روتور، پره ها و محفظه پمپ محدود مي شوند صورت مي گيرد
. بين درگاه هاي دهش و مكش پمپ پره ها هستند و معموال از يك ماده كامپوزيتي غيرفلزي ساخته مـي شـوند  

  . و يا به صورت مجزا از سيال آب بندي شوندمي توانند درون سيال غوطه ور بوده بوش هاي روتور 
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  .پمپ هاي پره اي نسبت به انواع ديگر پمپ هاي جابه جايي مثبت قابليت بهتري براي راه اندازي خشك دارند -4شكل          

راه اندازي مـي شـوند، اگرچـه سـرعت كـاركرد آنهـا مـي توانـد          1000rpmپمپ هاي پره اي معموال در سرعت 
1750rpm اين پمپ ها عملكرد مناسبي در پمپاژ سياالت رقيق كه به آساني بتوانند حفره هاي ورودي . نيز باشد

هنگـام پمپـاژ سـياالت    . عملكرد مكش اين پمپ ها نيز نسـبتا مناسـب اسـت   . را پر كنند از خود نشان مي دهند
در اين كاربرد . كامال پر شوند حفره هاي وروديويسكوز بايد سرعت پمپ به طور قابل مالحظه اي كاهش يابد تا 

  .ها بايد استحكام متريال پره ها بيشتر از حد معمول باشد

ازآنجا كه در اين پمپ ها تماس فلز با فلز وجود ندارد، معموال براي سياالت رقيقي مثـل پروپـان يـا حـالل كـه       
پ هاي جابه جايي مثبـت قابليـت   نسبت به انواع ديگر پم اين پمپ ها. قابليت روانكاري ندارند استفاده مي شوند

پمپ پره اي مي تواند به صورت خشك كار كند اما پره هـاي آن در معـرض    .بهتري براي راه اندازي خشك دارند
پمـپ هـاي پـره اي    . در انتقال مواد ساينده انتخاب پره و آب بند بايد به دقت انجام گيرد. سايش قرار مي گيرند

هنگامي كه سايش . دو طرف روتور و پره ها داراي لقي انتهايي ثابتي هستندمانند پمپ هاي دنده خارجي  در هر
صفحات انتهايي قابل تعـويض  اتفاق بيفتد لقي اين پمپ ها مجددا قابل تنظيم نمي باشد، اما برخي از سازندگان 
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ه پمـپ پـس از   الينر محفظه راه ارزان قيمتي براي احياي عملكرد اولي. و يا قابل معكوس سازي را فراهم ميكنند
  . برخالف پمپ هاي لوب، پمپ هاي پره اي نمي توانند ذرات جامد را انتقال دهند. سايش مي باشد

  

  راهنماي انتخاب پمپ روتاري
    سايش  سياالت رقيق  غليظ  ذرات جامد  راه اندازي خشك  اختالف فشار

  دنده داخلي  خ  خ  ع  ض  م  خ
  دنده خارجي  ض  خ  خ  ض  م  ع
  لوب  خ  م  ع  ع  م  خ
  پره اي  ض  ع  م  ض  خ  م

  ضعيف=ض 								متوسط= م 							خوب=خ 						عالي=ع
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