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شرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری  ،ASKطراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای
بهینه سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.

توجه !
مقاالت تخصصی با عنوان  White Papersجهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش
شده است .استفاده از این مقاالت رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرمایید:
 -1انتشار مجدد مطالب مقاالت (به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری) با ذکر منبع ،بالمانع است.
 -2استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.
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ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻃﻲ ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎل ﻟﺰج
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻟﺰﺟﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از آب ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻫﺪ ،دﺑﻲ،
ﺗﻮان NPSH ،و  ...ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺰﺟﺖ رژﻳﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻃﻲ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻳﻌﻲ
ﺑﺎ ﻟﺰﺟﺖ دﻟﺨﻮاه ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻃﻲ ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ دو روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﺳﺖ:
.1

روش ﺗﺠﺮﺑﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ) (HIﻛﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

.2

روش ﺗﺌﻮري ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻨﺪﺳﻪ ي ﭘﻤﭗ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻟﺰﺟﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙﻲ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﻤﭗ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﻛﺮد:






در رواﺑﻂ ﻓﻮق  CQ ،CHو  Cﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺪ ،دﺑﻲ و ﺑﺎزده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺪﻳﺲ  visﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻴﺎل وﻳﺴﻜﻮز و اﻧﺪﻳﺲ w
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آب اﺳﺖ .در ﺷﻜﻞ  1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪ ،ﺑﺎزده و ﺗﻮان ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﺰج ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻜﻞ  ،1ﻋﺪد  1ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي آب و ﻋﺪد  2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﻣﺎﻳﻊ ﻟﺰج اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ  3ﺧﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﻔﻴﻮزر ﻳﺎ ﺣﻠﺰوﻧﻲ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺧﻂ ،ﺧﻂ راﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪا ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺪ دﺑﻲ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ آب ) (BEPWوﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﺷﻜﻞ 1
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آب ،ﻣﻌﺎدﻻﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪد رﻳﻨﻮﻟﺪز و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎل ﻟﺰج ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﺤﺪوده اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
.1

ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  3000ﺳﺎﻧﺘﻲ اﺳﺘﻮﻛﺲ

.2

دﺑﻲ آب در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻦ  3ﺗﺎ  360ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

.3

ﻫﺪ آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻦ  6ﺗﺎ  130ﻣﺘﺮ

.4

ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز

اﮔﺮ از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  NPSHﻣﻮﺟﻮد و  NPSHﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻋﻬﺪه ي اﻓﺰاﻳﺶ  NPSHﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﺰﺟﺖ ﺑﺮآﻳﺪ.
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺎم اول ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  1زﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 1
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ و ﺳﻴﺎل اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﺰج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﻤﭗ ﺗﺤﺖ آب ﻣﻲ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﻮق ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﺪ و دﺑﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺰﺟﺖ ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  3ﺑﺮاي
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻛﻨﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﺎدﻻت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﻤﭗ آب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ
ﺳﻴﺎل ﻟﺰج ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 2
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Bﺑﺮ اﺳﺎس دﺑﻲ آب در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد:
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اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 3
.
.

.
.

16.5

ﻛﻪ در آن دﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور در دﻗﻴﻘﻪ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﺳﺘﻮﻛﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  Bﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ي  1<B<40ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺑﺮوﻳﺪ.
اﮔﺮ 40

ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﺗﺌﻮري )ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح

داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
اﮔﺮ 1

ﺑﺎﺷﺪ1 ،

&1

و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭼﻬﺎرم ﺑﺮوﻳﺪ.
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ﻣﺮﺣﻞ دوم
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ دﺑﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
.

.

2.71

ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﺑﻲ ،از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ دﺑﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ:

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:
.

1

1

ﺷﻜﻞ 2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ  2ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻋﺪد  1ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Bدر
دﺑﻲ  QBEPاﺳﺖ .ﻋﺪد  2ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Bدر دﺑﻲ  ،1/2QBEPﻋﺪد  3ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Bدر دﺑﻲ  0/8 QBEPو
ﻋﺪد  4ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  Bدر دﺑﻲ  0/6 QBEPاﺳﺖ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎزده را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Bﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻜﻲ از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:
ﺑﺮاي : 1<B<40
.

.



ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻜﻞ  3ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﺷﻜﻞ 3
ﺑﺮاي : B<1
.






در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ :


ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮان ورودي ﺑﺮاي ﺳﻴﺎل ﻟﺰج از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:
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ﻛﻪ در آن دﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ و ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮوات اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺑﻲ ،ﻫﺪ و ﻟﺰﺟﺖ داده ﺷﺪه
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺪ و دﺑﻲ و ﻟﺰﺟﺖ ﺳﻴﺎل در دﻣﺎي ﭘﻤﭙﺎژ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد آب آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻫﺎ ي ﻟﺰج ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي زﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Bﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
.
.

2.8

.

ﻛﻪ در آن دﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور در دﻗﻴﻘﻪ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ
اﺳﺘﻮﻛﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار  Bﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزه ي  1<B<40ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﺑﺮوﻳﺪ.
اﮔﺮ 40

ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از روش ﺗﺌﻮري )ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح

داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
اﮔﺮ 1

ﺑﺎﺷﺪ1 ،

&1

و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭼﻬﺎرم ﺑﺮوﻳﺪ.

ﻣﺮﺣﻞ دوم
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ دﺑﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
.

.

2.71

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم
ﻫﺪ و دﺑﻲ آب از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﺑﻲ در ﻧﻘﻄﻪ ي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوي اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺪ را ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ دﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺑﺎ ﻫﺪ و دﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺳﻮم ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد.
368

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) ( 1392

ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﭘﻨﺠﻢ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎزده را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  Bﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻜﻲ از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:
ﺑﺮاي : 1<B<40
.

.



ﺑﺮاي : B<1
.






در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ :







ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮان ورودي ﺑﺮاي ﺳﻴﺎل ﻟﺰج از راﺑﻄﻪ ي زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ:


ﻛﻪ در آن دﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ و ﺗﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮوات اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  – 17766ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ در ﺣﺎل ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻴﺎل ﻟﺰج – ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ISO/TR 17766 – Centrifugal pumps handling viscous liquids – Performance corrections
)ISO17766:2005(E
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