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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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  پمپ خود مكش
  

  مقدمه
اندازي كامال از آب پر نمود. اين كار براي انجام صحيح  لوله مكش آنها را بايد قبل از راهپمپ هاي گريز از مركز و 

  عمل مكش در اين پمپ ها انجام مي شود.
مي ب از منبع مكش نصب مي شوند، پمپ در تمام مواقع پر از آ يدر تاسيساتي كه پمپ ها در ارتفاعي پايين تر

ي باسرعت مخصوص باال و همچنين ي. نصب پمپ ها در ارتفاعي پايين تر از مخزن مكش براي تمام پمپ هاباشد
  زيادي دارند معمول مي باشد. NPSHآنهايي كه نياز به ارتفاع مكش مثبت 

اع پمپ ليكن پمپ هايي كه مكش آنها بصورت منفي صورت مي گيرد (يعني مخزن مكش آنها پايين تر از سطح ارتف
  قرار دارد) همواره بايد قبل از راه اندازي از آب پر شود.

پمپ هايي به نام پمپ هاي خود مكش وجود دارند كه داراي يك پروانه مخصوص هستند كه در طرف مكش پروانه 
ز پر اپمپ اصلي نصب مي گردد. هنگام راه اندازي ابتدا اين پروانه پوسته و لوله مكش را از هوا تخليه كرده و پس 

شدن پوسته پمپ از سيال، پروانه اصلي شروع به كار مي كند. در ضمن با استفاده از وسايل كمكي نيز مي توان 
  از آب پر شود.آنها پمپ ها را بصورت خود مكش در آورد. در پمپ هاي خود مكش احتياجي نيست كه لوله مكش 

متر خودمكش هستند.  5/8سب تا حد مكش كل پمپ هاي جابجايي مثبت رفت و برگشتي و دوراني در شرايط منا
  بايد پمپ هواگيري شود. ولي در هنگاميكه لوله مكش طوالني باشد و يا در شرايط نصب خاص 

پمپ ديافراگمي، دنده اي، پيچي نيز هنگاميكه بصورت خشك راه اندازي مي شوند توانايي مكش را دارند و در نتيجه 
  خود مكش هستند.

  بصورت خود مكش عمل مي كنند. "داقلحسرعت "ط براي سرعت هاي باالتر از پمپ هاي تيغه اي فق
پمپ هاي گريز از مركز يا بقيه پمپ هاي روتوديناميك (جريان مختلط يا جريان محوري) خود مكش نيستند چراكه 

 Sideدر هنگام خشك بودن قادر به خارج كردن هوا از محفظه پمپ نمي باشند. در حقيقت، به جز يك مورد (

Channel Regenerative Pumpپروانه و خط مكش  ا قابليت خارج كردن هوا از محفظه،) پمپ هاي روتوديناميك ذات
  را ندارند. اگرچه با استفاده از روش ها و يا طرح هاي ابداعي مي توان آنها را بصورت خودمكش در آورد.

  شرط اصلي خودمكشي براي پمپ هاي گريز از مركز اين است كه:
: سيال پمپ شونده بايد قابليت وارد كردن هوا را به صورت حباب داشته باشد تا هوا از قسمت مكش پمپ خارج الف

  شود.
هوا از طريق پره تخليه شد، بايد به هوا امكان جدا شدن از سيال داده شود و همچنين - ب: بعد از اينكه مخلوط سيال

  ريق خروجي فراهم شود.امكان خارج شدن يا جارو شدن هواي جدا شده نيز از ط
 تا بزرگ يا مخزن كننده هوا كه غالبا يك محفظه نسببنابراين چنين پمپ خودمكشي در سمت رانش به يك جدا 

  حفظه پمپ بچسبد يا درون محفظه ساخته شود) مي باشد احتياج دارد.كه مي تواند به م(
  

  پمپ هاي گريز از مركز
ز متداول خودمكش نيستند. ولي با قرار دادن آنها در مكش مثبت و يا همانطور كه گفته شد، پمپ هاي گريز از مرك

مجهز كردن پمپ با وسائل خود مكش مناسب مي توان اين مشكل را حل كرد. در اين صورت اين پمپ ها در طبقه 
هاي پمپ هاي خود مكش قرار مي گيرند. تجهيزات خود مكشي عبارتند از: نازلها، ديفيوزرها، اژكتورها و يا پمپ 

  هواي جداگانه.
در پمپ خود مكش گريز از مركز وقتي كه پره ها به چرخش در مي آيند خال بوجود مي آيد و هوا را به داخل پمپ 

  مي كشد و با مايع درون محفظه مخلوط مي گردد.
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مخلوط هوا و مايع به محفظه مكش كه هوا را جدا مي كند كشيده مي شود. هواي جدا شده از مجراي خروجي 
رج مي گردد و مايع به علت جرم حجمي بيشتر برگشته و دوباره چرخش مي يابد. هنگاميكه تمام هوا از لوله خا

مكش تخليه مي شود، پمپ راه اندازي مي گردد و مثل يك پمپ گريز از مركز معمولي كار مي كند. اين پمپ مي 
  مخلوط هوا و مايع را نيز جابجا كند. تواند

خط مكش پمپ نصب مي گردد از برگشت مايع جلوگيري مي كند بنابراين هنگاميكه شير يك طرفه اي كه روي 
  پمپ دوباره راه اندازي مي گردد زماني براي خودمكشي صرف نمي شود.

زمانيكه هوا وارد خط مكش گردد، شير يك طرفه وجود مايع كافي در محفظه پمپ براي راه اندازي مجدد را تضمين 
  مي كند.

  نشان داده شده است. 2خودمكشي با عملكرد مشابه در شكل  برش ديگري از پمپ

  
 2شكل                                                                       

  
  سيكل راه اندازي يك پمپ خود مكش افقي را نشان مي دهد. مطابق شكل: 3،شكل 
  داشته باشد. سيال هوا را به داخل پره مي كشد. براي راه اندازي خوب بايد سيال كافي درون محفظه وجود - 1
مايع در محفظه با  –مايع از حلزوني خارج و وارد محفظه جدايش مي گردد. مخلوط هوا  –مخلوط هوا  - 2

بدون هوا از طريق مسير كنارگذر  وا از شير تخليه جدا مي شود. مايعروش ته نشين شدن مايع و تخليه ه
سيكل خروج گاز براي كاهش فشار در لوله  گردد. با ورود مجدد هوا، ه ها بر ميبراي مكش مجدد به پر

 مكش ادامه مي يابد.

مايع در لوله مكش باال مي آيد تا كامال پر گردد، آنگاه پمپ مانند پمپ هاي گريز از مركز با مكش مركزي  - 3
ق باز كردن مسير را از طريعمل مي كند. پس از راه اندازي، فشار افزايش يافته در درون حلزوني جريان 

 بر مي گرداند. كنارگذر
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  سيكل راه اندازي يك پمپ خودمكش افقي را نشان مي دهد. 3شكل                                                   

  
  پمپ هاي ديافراگمي خودمكش

خاك بكار مي روند. يك پمپ هاي ديافراگمي خودمكش اغلب براي پمپاژ آبهاي غليظ يا لجن حاوي مواد ساينده يا 
  نشان داده شده است. 4نمونه از اين پمپ ها در شكل 

در اين پمپ جريان سيال ناشي از حركت ديافراگم مي باشد. وقتي كه ديافراگم از كف محفظه باال مي رود ايجاد 
گم در حال مكش كرده و منجر به كشيده شدن مايع از طريق شير مكش به درون محفظه مي گردد. وقتي كه ديافرا

پايين رفتن است مايع از طريق شير تخليه خارج مي شود. وقتي كه ذرات جامد از حركت ديافراگم جلوگيري مي 
كنند يك ميله كوپلينگ فنري وارد عمل مي گردد. همچنين وقتي كه پمپ در حالت مكش تغذيه مي باشد و شن و 

دن داشته باشد اين ميله فنر كوپلينگ شروع به پودر بعلت متوقف شدن پمپ تمايل به ته نشين شدن يا سخت ش
 كار مي كند. وقتي كه پمپ مجددا روشن مي شود فنر چند ضربه ميزند تا دوباره پودر با مايع مخلوط گردد.

 
 
 
 
 
  

  پمپ ديافراگمي خودمكش 4شكل                                                        
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  نازل راه انداز
كرد نازل راه انداز تامين سيال براي مركز پروانه پمپ در هنگام راه انداز مي باشد. اين سيال از باقي مانده اساس عمل

سيال درون محفظه (بعد از آخرين توقف پمپ) كشيده مي شود. در اين روش از يك محفظه با شكل خاص استفاده 
فه) روي انشعاب از سيفون شدن مجدد سيال مي شود كه داراي يك انشعاب مكش در باال بوده و يك شير (يك طر

به عقب از طريق خط مكش جلوگيري مي كند. در حالت ديگري از اين روش، يك مخزن جداگانه حاوي مايع باقي 
  مانده كه به پمپ چسبيده است مورد استفاده قرار مي گيرد.

در هنگام راه اندازي، جريان پيوسته اي از اين مايع باقي مانده از طريق نازل راه انداز به مركز پروانه ريخته مي شود. 
جريان از نازل بصورت اسپري پاشيده شده و توسط پروانه جاروب مي گردد و هواي آن مجددا گردش مي يابد تا 

ريق پره ها به درون لوله مكش كشيده و از لوله تخليه خارج هنگاميكه هوا كامال تخليه شده و جريان نرمال از ط
 گردد.

  

  پمپ خودمكش با بازچرخش در رانش 5شكل                                               

  
سپس جريان سيالي كه از مدار راه انداز مي گذرد بطور دستي يا خودكار از طريق شير قطع كننده جريان متوقف 

طراحي ديگر پمپ خود راه انداز مي تواند شامل طراحي حلزوني هاي مخصوص يا پره هاي راهنما براي  مي شود.
هوا در روي گذرگاه پروانه بوجود مي  –بهبود اثر نازل باشد. هنگاميكه پمپ شروع به كار مي كند مخلوطي از مايع 

  و مايع براي گردش مجدد بر مي گردد.آيد. سپس هوا در مقطع نازل جدا شده و از انشعاب تخليه عبور كرده 
  كل لوله مكش از سيال ادامه دارد. اين روند تا تخليه شدن تمام هوا از لوله مكش و پر شدن

راندمان پمپ تحت شرايط عملكرد معمولي مقداري كاهش مي يابد، مقدار اين كاهش توسط طراحي فرم نازلي كه 
  و با استفاده از طراحي مناسب مي توان افتها را به حداقل رساند.در داخل محفظه باقي مي ماند، تعيين مي گردد 

  ديفيوزر
اصول كاركرد ديفيوزر همانند نازل راه انداز مي باشد بطوريكه بايد در زمان متوقف بودن پمپ شرايط را براي 

از كانال ديفيوزر  نگهداشتن مقداري از مايع باقي مانده در محفظه فراهم سازد. هنگام راه اندازي مجدد، اين مايع
عبور مي كند تا به پروانه ها برخورد نمايد و به صورت اسپري در آيد و به اين ترتيب هوا همانند سيستم نازل خارج 

 مي گردد.
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  اژكتور
پمپ جت يا پمپ اژكتور نيز بعنوان وسايلي كمكي براي ايجاد خاصيت خودمكشي در پمپ هاي گريز از مركز بكار 

ني از مايع در درون مدار اژكتور باقي مي ماند و هوا را از لوله مكش به داخل مي كشد. هوا از مي روند. سطح معي
پمپ مي گذرد تا از خروجي تخليه گردد (كه غالبا در مخزني كه در خروجي نصب شده است جدا مي گردد)، 

عادي شروع شود (يعني اگر گردش جريان ادامه مي يابد تا زمانيكه لوله مكش كامال از هوا تخليه شده و پمپاژ 
  مخزني نصب شده باشد، هوا كامال از مخزن تخليه گردد).

از آنجاييكه توسط جريان عبوري از تزريق كننده تلف مي شود، يك مدار خود باالنس بكار گرفته مي شود. هنگاميكه 
از مدار اژكتور را متوقف عمليات پمپاژ به حالت عادي خود برسد، اين خود باالنس به صورت خودكار جريان عبوري 

مي نمايد. اژكتورها اين مزيت را دارند كه مي توانند هد مكشي زيادي بوجود آورند و غالبا به وجود ناخالصي ها در 
مايعات جابجا شونده حساس نيستند، مگر در صورتيكه ناخالصي ها خاصيت چسبندگي داشته باشند. در حاليكه 

نك ته نشين (حوضچه آرامش) در طرف مكش قرار دارد، تا امكان ورود مواد سيال حاوي مواد جامد باشد، يك تا
  جامد را به مدار اژكتور كاهش دهد.

  
  پمپ خروج هواي ثانويه

مپ ثانويه را به پمپ گريز از مركز اوليه تركيب مي كند. وسيله دوم غالبا يك پمپ پاين سيستم خود مكش يك 
باشند) يا يك پمپ جانبي است كه مي تواند مقابل  محورم روي يك رينگ مايع (پمپ هايي كه مي توانند با ه

پروانه گريز از مركز نصب شود. در اين وضعيت يايد وجود مقدار معيني از مايع در كانال جانبي تضمين شود. هدف 
از پمپ ثانويه تخليه هوا از محفظه پمپ و خط مكش مي باشد. به محض اينكه محفظه از مايع پر شد، پمپ گريز 

  مركز شروع به كار مي كند و پس از اين هر دو پمپ بصورت موازي كار خواهند كرد.
  

  روش هاي تبديل پمپ هاي غير خودمكش به پمپ هاي خود مكش
در چنين پمپ هايي اتصال بازچرخش در مخزن تخليه تعبيه شده، كه مي بايست مكش پروانه ارتباط برقرار مي 

  كند.
تمام سيالي را كه از  ازي پمپ پر مي گردد. وقتي كه پمپ شروع به كار مي كند پروانهمخزن قبل از اولين راه اند

اتصال بازچرخش بدرون آن آمده به همراه مقدار معيني از هوا كه از خط مكش مي آيد، جابجا مي كند. اين مخلوط 
روجي پمپ خارج مي گردد و هوا و مايع به مخزن تخليه شده و در مخزن اين دو از يكديگر جدا مي شوند. هوا از خ

  سيال از طريق مسير بازچرخش مسير به مكش پروانه بر مي گردد.
اين عمل ادامه مي يابد تا تمام هوا از خط مكش خارج گردد، بنابراين خال ايجاد شده و اين خال سيال را از خط 

به درون پمپ كشيده شد مكش به لوله مكش و سپس به پره ها مي كشد. بعد از اينكه هوا تخليه شد و سيال 
اختالف فشار بين بدنه پمپ و ورودي باعث مي شود كه شير راه انداز (كه ارتباط بين تخليه و ورودي را برقرار مي 
كند) بسته شود. ضروري است هنگاميكه پمپ از كار مي افتد مخزن در طرف مكش از سيال پر باشد بطوريكه پمپ 

ين عمل توسط اتصال يك شير يا نوعي تله بين لوله مكش و پروانه انجام مي براي راه اندازي مجدد آماده باشد. ا
  گيرد.

مورد استفاده قرار مي گيرند و در آينده بيشترين استفاده از  امروزه پمپ هايي با بازچرخش در مكش به ندرت
  بازچرخش در رانش خواهد بود.

  بازچرخش در رانش
در اين است كه سيال راه اندازي به مكش پمپ بر نمي گردد بلكه در  تفاوت اين روش راه اندازي با روش هاي قبلي

پروانه يا محيط بيروني آن با هوا مخلوط مي گردد. مزيت اصلي اين روش، حذف پيچيدگي مكانيزم هاي شير داخلي 
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) B) درون محفظه حلزوني (Aشرح داده شده است. يك پره باز ( 5ن چنين پمپ خودمكشي در شكل مي باشد. اي
پمپ شروع به كار مي كند، سيال محبوس  وقتيكهتخليه مي كند.  Dبه درون مخزن  Cمي چرخد و مايع را از راه 

شده حباب وارده از مكش را به قسمت تخليه مي برد. آنجا هوا از سيال جدا گشته و خارج مي شود. هنگاميكه سيال 
ردد، پس از مخلوط شدن مجدد با حباب هاي هوا دوباره به پره باز مي گ Fدرون مخزن از طريق مجراي بازچرخش 

  تخليه مي گردد. اين عمل بصورت پيوسته تكرار شده، تا تمام هواي درون خط مكش خارج گردد. Cاز طريق مسير 
هنگام راه اندازي پمپ، توزيع فشار يكنواخت حول پروانه ايجاد شده و از هرگونه چرخش مجدد جلوگيري مي نمايد. 

  تخليه مي گردد.  Cو  Fبعد، مايع به درون مخزن از طريق  از اين لحظه به
  روشهاي تبديل پمپ به پمپ خودمكش با استفاده از وسايل كمكي نشان داده شده است. 6در شكل 

)a در حالت تغذيه مكش، با باز شدن شير مكش و ورود سيال، هوا از طريق شير هواي خروجي از محفظه پمپ :(
  خارج مي گردد. 

)bمسير كنارگذر نزديك شير يك طرفه تخليه امكان استفاده از سيال درون لوله خروجي براي راه اندازي  ): يك
  پمپ را پديد مي آورد.

)c.يك شير تغذيه سيال را در مسير مكش نگه مي دارد :(  
)d.پمپ جدايش هوا را از محفظه اصلي مي مكد تا عمل راه اندازي را انجام دهد :(  
)e عمل مكيدن هوا را از محفظه اصلي انجام مي دهد.): اژكتور همان  
)f.يك مخزن راه انداز مقدار كافي سيال را براي ايجاد جريان در شروع كار پمپ فراهم مي سازد :(  
)h  وg.پمپ هاي خال بطور دستي يا اتوماتيك راه اندازي پمپ اصلي را كنترل مي نمايند :( 

 

 6شكل
  
  


