WHITE PAPERS
ASK-RD-ENG-062

R&D Department
ARYA SEPEHR KAYHAN (ASK) | SHAHID SALIMI INDUSTRIAL CITY, TABRIZ, IRAN

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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ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ)(similarity or affinityﮔﺮوﻫﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ،
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ) (rpmﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻼﺋﻢ زﻳﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ:
دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺎﻟﻦ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوي ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻓﻮت ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
وات و ﻳﺎ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﭘﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﭘﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮه ﭘﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
)(1

)(2

)(3

)(4

)(5

اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ

ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻫﺪ ﻳﺎ

ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎره :1
ﭘﻤﭙﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  3550دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ دارد .اﮔﺮ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ  4000دور در دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺟﺪﻳﺪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ؟

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  -1ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ در دور 3350
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد در  4000دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
1.43
ﭘﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:

1.27

1.13
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∗ 1.13
∗ 1.27
∗ 1.43
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دور اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﺑﻲ ،ﻫﺪ و ﺗﻮان ﭘﻤﭗ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎره :2
اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭙﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر  3000دور در دﻗﻴﻘﻪ  10درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﭼﻘﺪر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره  3ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:
∗ 0.729
ﭘﺲ در ﺣﺪود  27درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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