
  روش هاي تزريق سيال به درون محفظه آب بندي

به طور كلي اكثر مصرف كنندگان براي توصيف تزريق سيال به درون محفظه آب بندي از واژه فالشينگ استفاده 
اگرچه متخصصان مجرب در مبحث آب بندي از عبارات مختلفي براي روش هاي مختلف تزريق سيال . مي كنند

  ..برندبه محفظه آب بندي بهره مي 

 بازچرخش از دهش )Discharge Recirculation ( 

 باز چرخش به مكش )Suction Recirculation( 
 فالشينگ )Flushing( 
 سيال برير يا بافر)Barrier or Buffer Fluid( 
  سيال پوشاننده)Jacketing Fluid( 
 كوئنچ )Quenching( 

  )Discharge Recirculation(بازچرخش از دهش

از طريق ايـن خـط سـيال    . تصال بين دهش پمپ  و محفظه آب بندي را برقرار مي سازددر اين روش يك خط، ا
دا بـه  ت پروانـه جـاري شـده و در نهايـت مجـد     پرفشار از دهش پمپ به سمت محفظه آب بندي و از آنجا به پش

  استفاده از اين روش مشكالتي را براي متخصصـان تعميـر و نگهـداري بـه وجـود      . سمت دهش پمپ خواهد رفت
  :از جمله. ي آوردم

  اثر گريـز از مركـز پروانـه باعـث     ) همين طور است اكثر موارد همكه (اگر سيال حاوي ذرات جامد باشد
تجمع ذرات جامد در جداره داخلي حلزوني پمپ مي شود و در نتيجه سيال كثيف به سمت محفظه آب 

كامال مشخص است كه اين فرايند به هـيچ وجـه بـراي آب بنـد مكـانيكي      . بندي بازچرخش خواهد شد
ث ي ثابـت و متحـرك آب بنـد نفـوذ كـرده و باعـ      مناسب نيست زيرا ذرات جامد به فضاي بين فيس ها

 .آن خواهند شد انسداد و جلوگيري از لغزش اجزا و درنهايت خرابي
     ،به دليل گذر ذرات جامد از فضاهاي داراي تلرانس هاي بسته، سايش سريع براي رينـگ هـاي سايشـي

 .تلرانس هاي بحراني و بوشهاي فيتينگ اتفاق خواهد افتاد

در . ين روش ايجاد فشار درون محفظه آب بند به منظور جلوگيري از تبخيـر سـيال مـي باشـد    رد مجاز اتنها كارب
صورت استفاده از اين روش در كاربردههاي آب داغ به ويژه زماني كه از يك مبدل گرمـايي در خـط بـازچرخش    
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نـد بـراي پرسـنل    مـي توا نصب مي شود، بايد بسيار مراقب بود زيرا نشتي آب يا بخار داغ در هريـك از اتصـاالت   
  . همچنين ذرات جامد ممكن است باعث انسداد در مبدل گرمايي شوند. حاضر در منطقه بسيار خطرناك باشد

وقتي كه از اين روش براي ايجاد فشار در محفظه آب بندي استفاده مي شود بايد بـه چنـد نكتـه توجـه داشـته      
  :باشيد

 0.002لقي مجـاز آن بايـد   . يك بوش فيتينگ در پايين محفظه آب بندي نصب كنيد mm    بـه ازاي هـر
 .ميلي متر از قطر شفت باشد

       اگر از سيل بيلوز فلزي استفاده مي كنيد، مطمئن شويد كـه خـط بـازچرخش را در مسـيري بـه دور از
 .فيس هاي آب بند و صفحات فلزي نازك هدايت مي كنيد

 كه قاعدتا هم بايد همين (تي نصب شده انددر صورت استفاده از آب بندهاي اورينگي باالنس كه به درس
، تا زماني كه فشار محفظه آب بند يك اتمسفر از فشار بخار سيال بيشتر باشد، سيال مصرفي )طور باشد

بنابراين اطمينان حاصل كنيـد كـه فشـار خروجـي      .در فضاي بين فيس هاي آب بند تبخير نخواهد شد
 .پمپ به اندازه كافي باشد

  )Suction Recirculation( بازچرخش به مكش

 در.در اين روش از يك خط اتصال بين مكش پمپ و پايين محفظه آب بندي يا گلند آب بندي استفاده مي شود
امـا در صـورتي كـه ايـن     . اكثر پمپ ها براي نصب گيج مكش، يك اتصال در گلويي مكش پمپ موجود مي باشد

) در صورتي كه لوله براي سورخ كردن و رزوه زني مناسب نبـود (اتصال موجود نبود مي توانيد در لوله يا فلنج لوله
  .يك اتصال ايجاد كنيد

مايع از پشت پروانه به محفظـه  . تقريبا هميشه فشار در محفظه آب بندي پمپ بيشتر از فشار مكش آن مي باشد
يـده شـده و   ازآنجاكه سيال در پشـت پروانـه چرخ  . آب بندي رفته و از آنجا به مكش پمپ بازچرخش خواهد شد

سيالي كه به محفظه آب بند وارد مي شود به طور قابل مالحظه اي از سـيال پمـپ   ذرات جامد آن جدا مي شود 
در بيشتر موارد نيازي به استفاده از سيال تميـز و رقيـق كـردن سـيال فراينـدي شـما       . شونده تميزتر خواهد بود

  .نخواهد بود

كارخانـه    Durironمشابه پروانه پمپ   وانه هاي بازي كه طراحي آنهااين روش در مواردي كه از پروانه بسته يا پر
Flowserve باشد بازخورد نسبتا مناسبي دارد.  

WWW.RASHIDIPUMPAG.COMWWW.RASHIDIPUMPAG.COM



 )Flushing(فالشينگ

ر محفظـه آب بنـدي بـه وسـيله يـك شـير       بيشتر از فشا 1barمايعي تميز از يك منبع خارجي با فشاري معادل 
پاكسازي كامل سيال فالشينگ بايـد وارد پـايين محفظـه آب بنـد     براي . كنترل وارد محفظه آب بندي مي شود

  .تمام اين مايع در نهايت وارد سيال پمپ شونده خواهد شد. شود

اگر از آب بندهاي اورينگي باالنس استفاده ميكنيد براي دفع ذرات جامدي كه ممكن اسـت در عملكـرد آب بنـد    
نيازي به مايع اضافي بـراي  . كافي از سيال فالشينگ مي باشد اختالل ايجاد كنند تنها چيزي كه نياز داريد مقدار

  . خنك سازي نمي باشد زيرا آب بندهاي باالنس معموال در اكثر كاربردها گرماي مشكل ساز توليد نمي كنند

ليتر بر سـاعت مـايع نيـاز     8تا  4در آب بندهايي كه فنر آنها خارج از سيال قرار مي گيرد براي فالشينگ حدودا 
  :سيال تميز براي فالشينگ از منابع زير تامين مي شود. باشدمي 

 آب تميز 

 سيال سازگار 

 حالل 

 يكي از اجزاي سيال 

در صورت استفاده از آب به عنوان فالشينگ بايد مراقب بود زيرا ذرات جامد درآب فالشـينگ مـي تواننـد باعـث     
مي تواند حتي به پايين تر از فشـار محفظـه    فشار آب در طول روز متغير بوده و. انسداد شير كنترل جريان شوند

 .آب بند نيز برسد

 )Barrier or Buffer Fluid(سيال برير يا بافر

 

اگـر فشـار بـين آب    . در صورت استفاده از دو آب بند مكانيكي ناگزير به استفاده از يك سيال بين آنهـا  هسـتيم  
بندها از فشار محفظه آب بندي بيشتر باشد به آن سيال برير و در صورت كمتر بودن فشار بين آب بندها از فشار 

WWW.RASHIDIPUMPAG.COMWWW.RASHIDIPUMPAG.COM



و يا  اژچرخش اجباري، رينگ پمپط توسط چرخش سيال توس. محفظه آب بندي به آن سيال بافر گفته مي شود
  . روش انتخابي شما توسط فشار، سرعت پمپ و سايز شفت تعيين مي شود. همرفت حرارتي صورت مي گيرد

در صورت استفاده از چرخش اجباري بايد ورودي سيال در قسمت تحتاني و خروجي سـيال در قسـمت فوقـاني    
كه فضاي بين دو آب بند هـواگيري شـده و خنـك كـاري مناسـب      اين پيكربندي به ما  اطمينان مي دهد . باشد

 .اتفاق مي افتد

اگرچـه ممكـن اسـت كـه شـفت      . در صورتي كه شفت عمودي باشد استفاده از چرخش اجباري توصيه مي شود
مقداري از مركز گلند سيل منحرف شود و مقداري از ظرفيت پمپاژ را كاهش دهـد زيـرا سـرعت مـايع در حـال      

  .در اتصالالت مخزن تبادل گرمايي تغيير مي كندند گردش در آب ب

هرجـا كـه سـيال بريـر روغـن      . در نسل جديد آب بندها از يك رينگ پمپاژ براي بهبود همرفت استفاده مي شود
شكل زير نمونه اي از يك سيستم همرفت را نشان مي دهد كه مي تواند همراه . باشد اين آرايش توصيه مي شود

  .س شده استفاده شودبا دو آب بند باالن

 

آب به علت ظرفيت گرمايي ويژه باال و خاصيت همرفتي مطلوب يكي از بهترين گزينه ها براي استفاده به عنـوان  
يكي از بدترين گزينه ها نيز روغـن نفـت مـي باشـد زيـرا ظرفيـت گرمـايي پـايين و         . سيال برير يا بافر مي باشد

  .تخاب سيال برير يا بافر اين نكته را به خاطر داشته باشيددر هنگام ان. خاصيت همرفتي نامطلوبي دارد

بيشـتر يـا   محفظـه آب بنـد    سيال برير از فشـار  نوع آب بندي كه شما انتخاب مي كنيد تعيين مي كند كه فشار
در اين روش وجود فشارهاي متغير اجتناب ناپذير خواهـد بـود بـه همـين دليـل بـراي جلـوگيري از        . كمتر باشد

از تغييرات فشار سيال برير يا سيستم بايد آب بندي را انتخـاب كنـيم كـه در دو جهـت بـاالنس       مشكالت ناشي
  .باشد

WWW.RASHIDIPUMPAG.COMWWW.RASHIDIPUMPAG.COM



اطمينان حاصل كنيد كه مخزن همرفت يا سيستم روغن كاري اجباري به گونه اي تنظـيم شـود كـه ورودي در    
آب بند به طور كامل  اين آرايش باعث مي شود كه. قسمت تحتاني آب بند و خروجي در قسمت فوقاني آن باشد

  .هواگيري شده و مسيرها و روزنه ها به طور كامل از سيال پر مي شوند

  )Jacketing Fluid(سيال پوشاننده 

  .گرمايشي استفاده مي شود/در پمپ هاي دما باال در اطراف محفظه آب بند پمپ از يك ژاكت سرمايشي

وش دمايي در قسمت زيرين كاسه نمد نصب شـده و  ژاكت دار آن است كه يك بعلت استفاده از محفظه آب بند 
نداشتن راه گريز به اين معني است كه هـيچ خـط   . سيال موجود در محفظه آب بند هيچ راه گريزي نداشته باشد

براي بوشينگ استفاده از ماده اي كه ضريب هدايت حرارتـي پـاييني   . بازچرخش دهش و مكشي نبايد نصب شود
كـربن يـك   . نظر مي رسد به شرط آنكه با سيال پمپ شونده سازگاري داشـته باشـد  داشته باشد راضي كننده به 

  . انتخاب عالي است چراكه برخالف تفلون با تغييرات دمايي ابعاد آن تغيير چنداني نمي كنند

براي دستيابي به دماي مطلوب در محفظه آب بند استفاده از مقدار كمي از سيال يـا بخـار مناسـب درون ژاكـت     
 به خاطر داشته باشيد كه اين. حرارت براي اين كار استفاده مي شودانتقال گاهي اوقات از روغن . ي كندميت كفا

  .را نيز تامين مي كند ژاكت سرمايش محفظه ياتاقان

يا هر ماده ديگري كه مي تواند يك فـيلم  -) آب سخت(اطمينان حاصل كنيد كه سيال پوشاننده عاري از كلسيم 
آب كنـدانس يـك انتخـاب مناسـب     . ژاكت ايجاد كند و انتقال حرارت را محدود كند باشد سيال در سطح داخلي

  .است كه مشكالت زيادي درپي ندارد و معموال دسترسي به آن آسان است

  )Quenching(كوئنچ

  )APIدر گلند استاندارد  Qاتصال . ( ناميده مي شود Vent and Drainمعموال 
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پشت آب بند مي باشند تا با اسـتفاده از بخـار يـا     Quenchيا  Ventبعضي از گلندهاي آب بند داراي يك اتصال 
يك فيتينگ بوشينگ كربنـي بـه سـمت بيـرون ايـن      . را در ناحيه آب بندي كنترل نمودهرماده ديگر بتوان دما 

  . اتصال نصب مي شود تا يك لقي بسته بين گلند و شفت ايجاد كند

  .مي گويند APIربردهاي پااليشگاهي از يك گلند داراي اتصال كوئنچ استفاده مي كنند و به آن گلند در كا

 

  مهندسي پمپاژ رشيدي

  صنايع غذايي و بهداشتي و الكتروموتورهاي ضدانفجار ،نفت، گاز و پتروشيميارائه دهنده الكتروپمپ هاي 
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