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، طراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای ASKشرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری 

 سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.بهینه 

 

 توجه ! 

جهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش  White Papersمقاالت تخصصی با عنوان 

 د:رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرماییشده است. استفاده از این مقاالت 

 انتشار مجدد مطالب مقاالت )به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری( با ذکر منبع، بالمانع است. -1

 استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.  -2
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	285		آريا سپهر كيهان
 

 

 

 

 

 

  
 

 بارهاي وارد بر نازل
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ASK R&D 
 

	286		آريا سپهر كيهان
 

 (برگرفته از استاندارد  خارجي ها)انشعابات (نازل نيروها و گشتاورهايAPI 610(  
 عملكردي  جهتهاي معلق عمودي، بايد ها و پمپآن هايشاسيشده از فوالد يا آلياژهاي فوالدي و هاي افقي ساختهپمپ

بارهاي نازل از هاي افقي دو اثر ، طراحي شوند. در پمپ2و1هاي به معيارهاي ذكر شده در جدولبخش، با توجه رضايت
  راستا نبودن شفت و موتور.د: شكستگي پوسته پمپ و همنشودر نظر گرفته مي

 تخليه  هايبراي كانال 2و1ول ابرابر مقدار موجود در جد 2بايد  ،هاي خطي عموديگشتاورها و نيروهاي مجاز براي پمپ
  .خروجي باشد

 ها بزرگتر از هايي كه نازل آنهايي كه از موادي به جز فوالد و يا آلياژهاي فوالدي ساخته شده و يا پمپبراي پوسته پمپ
DN400  تهيه نمايد. 2و1باشد، فروشنده بايد ميزان بار نازل را با توجه به جداول 

  بارهاي نازل -1جدول 

  )SIواحدهاي استاندارد(  
  )DNازه نامي فلنج(اند  
  400  350  300  250  200  150  100  80  50كمتر از   
  نيرو(نيوتن)  

    هر انشعاب بااليي
FX 710  1070  1420  2490  3780  5340  6670  7120  8450  
FY  580  890  1160  2050  3110  4450  5340  5780  6670  
FZ  890  1330  1780  3110  4890  6670  8000  8900  10230  
FR  1280  1930  2560  4480  6920  9630  11700  12780 14850  

    هر انشعاب كناري
FX  710  1070  1420  2490  3780  5340  6670  7120  8450  
FY  890  1330  1780  3110  4890  6670  8000  8900  10230  
FZ  580  890  1160  2050  3110  4450  5340  5780  6670  
FR  1280  1930  2560  4480  6920  9630  11700  12780 14850  

    انشعاب انتهاييهر 
FX  890  1330  1780  3110  4890  6670  8000  8900  10230  
FY  710  1070  1420  2490  3780  5340  6670  7120  8450  
FZ  580  890  1160  2050  3110  4450  5340  5780  6670  
FR  1280  1930  2560  4480  6920  9630  11700  12780 14850  
  گشتاور(نيوتن * متر)  

    هر انشعاب
MX  460  950  1330  2300  3530  5020  6100  6370  7320  
MY  230  470  680  1180  1760  2440  2980  3120  3660  
MZ  350  720  1000  1760  2580  3800  4610  4750  5420  



ASK R&D 
 

	287		آريا سپهر كيهان
 

MR  620  1280  1800  3130  4710  6750  8210  8540  9820  
  

  بارهاي نازل -2جدول 

  واحدهاي عرف اياالت متحده  
  )NPSاندازه نامي فلنج(  
  16  14  12  10  8  6  4  3  2كمتر از   
  نيرو(پوند)  

    هر انشعاب بااليي
FX 160  240  320  560  850  1200  1500  1600  1900  
FY  130  200  260  460  700  1000  1200  1300  1500  
FZ  200  300  400  700  1100  1500  1800  2000  2300  
FR  290  430  570  1010  1560  2200  2600  2900  3300  

    كناريهر انشعاب 
FX  160  240  320  560  850  1200  1500  1600  1900  
FY  200  300  400  700  1100  1500  1800  2000  2300  
FZ  130  200  260  460  700  1000  1200  1300  1500  
FR  290  430  570  1010  1560  2200  2600  2900  3300  

    هر انشعاب انتهايي
FX  200  300  400  700  1100  1500  1800  2000  2300  
FY  160  240  320  560  850  1200  1500  1600  1900  
FZ  130  200  260  460  700  1000  1200  1300  1500  
FR  290  430  570  1010  1560  2200  2600  2900  3300  
  گشتاور(پوند * فوت)  

    هر انشعاب
MX  340  700  980  1700  2600  3700  4500  4700  5400  
MY  170  350  500  870  1300  1800  2200  2300  2700  
MZ  260  530  740  1300  1900  2800  3400  3500  4000  
MR  460  950  1330  2310  3500  5000  6100  6300  7200  

 

 1، مختصات مورد استفاده در نيروها و گشتاورهاي جداول 5تا  1هاي توسط سيستم مختصات نشان داده شده در شكل 
  كنيد.را مشاهده مي 2و 
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	288		آريا سپهر كيهان
 

 

  پمپ عمودي خطي -1شكل 

 

  عمودي معلق محفظه دوبلپمپ   - 2شكل 
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	289		آريا سپهر كيهان
 

 

  پمپ افقي با دريچه مكش و تخليه كناري -3شكل 

  

  پمپ افقي با دريچه مكش از انتها و دريچه تخليه از باال -4شكل 



ASK R&D 
 

	290		آريا سپهر كيهان
 

 

  بااليي افقي با دريچه پمپ -5شكل 

 كشي)طراحي لوله معيارهاي( هاي محاسبه بارهاي نازلروش .2

 هاي افقيپمپ .2,1

كشي كه سبب ايجاد مولفه راستايي پمپ و الكتروموتور شوند. اشكال لولهكشي نبايد سبب ايجاد عدم هماشكال مورد قبول در لوله
شوند، ميزان انحراف پوسته را به ميزان نصف مقادير معيارهاي طراحي فروشنده ) مي1( شده در جدولبار نازل در محدوده تعريف

  ميكرومتر خواهد بود. 250جايي شفت كمتر از ميزان جابهدهد كه پمپ محدود كرده و به ما اين اطمينان را مي

 2با فاكتور بيشتر از  )1( تك مولفه نيروها و گشتاورهاي وارد بر فلنج نازل پمپ، نبايد از محدوده ذكر شده در جدول شمارهتك
  تجاوز كنند.

شوند ) كه بر روي هر فلنج نازل پمپ وارد مي.( ) و گشتاورهاي كاربردي برآيند.( نيروهاي كاربردي برآيند
  بايد روابط زير را ارضاء كنند.
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	291		آريا سپهر كيهان
 

شوند بايد به مركز پمپ برگردان شوند. هاي پمپ اعمال مينازلهاي هاي كاربردي كه بر هر يك از فلنجگشتاورها و نيروهاي مولفه
  ) و گشتاور كاربردي بايد در روابط زير صدق كنند:( )، گشتاور كاربردي برآيندشدت نيروي كاربردي برآيند (
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  در آن:كه 
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باشد كه در واحدهاي انگليسي متر به متر و يا اينچ به فوت ميشود، ضريب تبديل ميليكه در روابط باال مشاهده مي 1000فاكتور 
  كند.تغيير مي 12به  1000از 
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	292		آريا سپهر كيهان
 

  فروشنده مورد توافق قرار گيرد. مقادير بار نازلي كه از مقادير به دست آمده توسط روابط باال بيشتر شود، بايد بين خريدار و

 هاي عمودي در خطپمپ .2,2

كشي كه در جداول آورده شوند كه در حدود دو برابر مقدار بار لولهكشي تقويت ميهاي عمودي در خط تنها به وسيله لولهپمپ
متر مربع در خروجي نشود. نيوتن بر ميلي 41شده است، مقاومت دارند. در صورتي كه اين بارها سبب يك تنش اساسي بزرگتر از 

 SIشوند. براي سيستم براي تخمين ميزان تنش اساسي، تنش طولي و تنش برشي با توجه به نازل، استفاده مي 16و 15،  14روابط 
  خواهيم داشت:
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  خواهيم داشت: USCبراي سيستم 
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 پاسكال، تنش برشي بر حسب مگا پاسكال، تنش طولي بر حسب مگا پاسكال، تنش اصلي بر حسب مگا ها كه در آن
، گشتاور حول محور  ، گشتاور حول محور  ، نيروي وارد بر محور  ، نيروي وارد بر محور  ، نيروي وارد بر محور 

 باشند. متر مينيز قطرهاي خارجي و داخلي نازل بر حسب ميلي و  و  حول محور  

  عجارم 

[1]: API 610, Eleventh edi on, 2010 
  


