 مهندس عبدالوحید کردی تودزیلی
مهندس شیفت شرکت سیمان خاش

تغییر طرح خشتیهای ورودی به پمپهای

فشار قوی آس�یابهای سیمان و مواد به

سیستم فلنجی در شرکت سیمان خاش

 ابوالفضل گلشاهی
ماشینکار شرکت سیمان خاش

چکیده:

نح�وه عملک�رد در پمپهای دنده خارجی درون فضای مکش که به مخزن متصل اس�ت ،بهعلت دور ش�دن دندهها از هم ،فش�ار افت

مینماید و به مقدار آن از فش�ار اتمس�فر کم میش�ود .از آنجا که مخزن روغن با محیط اطراف در ارتباط است ،روغن درون مخزن با فشار
اتمس�فر بهس�مت فضای دنده ها رانده میشود .در فضای نزدیک ش�دن دندهها حجم بین آنها کاهش مییابد و در نتیجه روغن با فشار از

این منطقه خارج شده و بهسمت مصرف کنندهها انتقال مییابد.

این مقاله با هدف معرفی پمپهای دندهای فش�ار قوی و ارتقاء عملکرد و بهرهبرداری هر چه بهتر و در راس�تاي افزایش س�طح آگاهی

همکاران از آن تنظيم شده است .در این مقاله سعی شده نحوهي کارکرد پمپهای دندهای فشار قوی بهعنوان یکی از پرمصرفترین انواع

پمپها در صنعت س�یمان ،بیان ش�ود .همچنین اين نوشته به تغییر طرح خشتیهای ورودی به پمپهای فشار قوی آسیابهای سیمان و

مواد به سیستم فلنجی در شرکت سیمان خاش با نمايش تصاویر مربوطه پرداخته است.

واژههای کلیدی :سیمان خاش ،پمپهای دنده خارجی ،صرفهجویی انرژی ،سیستم فلنجی.

 -1مقدمه
با توجه به رش��د روزاف��زون سیس��تمهای هیدرولیکی در
صنعت س��یمان ،وجود پمپهایی با توان و فش��ارهای مختلف
بیش از پیش مورد نیاز اس��ت .بهطور کلی پمپ به دس��تگاهی
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گفته میشود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته
و به سیالی که از آن عبور میکند ،انتقال دهد .درنتیجه انرژی
سیال پس از خروج از پمپ افزایش مییابد .در پمپها تغییرات
انرژی س��یال همواره بهصورت تغییر فش��ار س��یال مش��اهده

میگردد .از پمپها برای انتقال س��یال به یک ارتفاع معین و یا
جابهجایی آن در یک سیستم لولهکشی و یا هیدرولیک استفاده
مینمایند .به عبارت دیگر ،پمپ دس��تگاهی اس��ت که سیاالت
غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطهای دیگر جابهجا مینماید.
پمپه��ا دارای انواع مختلفی هس��تند .در یکی از رایجترین این
طبقهبندیه��ا ،ب��ر پایه نح��وه انتقال انرژی از پمپ به س��یال،
پمپها به دو دسته تقسیم میشوند:
پمپهای دینامیکی :در این پمپها انتقال انرژی به سیال
بهطور دائمی اس��ت .انواع پمپهای دینامیکی عبارتند :گریز از
2
مرکز ،1جریان محوری
پمپهای جابجایی مثبت :در ای��ن پمپها انتقال انرژی
به س��یال به صورت متناوب صورت میپذی��رد .انواع پمپهای
4
جابهجایی مثبت عبارتند از :رفت و برگشتی 3و دوار

پمپه��ای دندهای از دس��ته پمپها ب��ا جابهجایی مثبت
اس��ت که با هر بار چرخیدن چرخدندهها ،مقدار ثابتی از سیال
را پمپ میکنن��د .اين پمپها بهدليل طراحي آس��ان ،هزينه
س��اخت پايين ،جثه کوچک و جم��ع و جور در صنعت کاربرد
زي��ادي پيدا کردهان��د .ولي از معايب اي��ن پمپها ميتوان به
کاهش بازده آنها در اثر فرس��ايش قطع��ات بهدليل اصطکاک
و خوردگ��ي و در نتيجه نش��ت روغن در قس��متهاي داخلي
آن اش��اره کرد .اين افت فش��ار بيش��تر در نواحي بين دندهها
و پوس��ته و بي��ن دندهها قابل مش��اهده اس��ت .پمپ دندهای
در دو ن��وع پمپ دنده خارج��ی و پمپ دنده داخلی س��اخته
میشوند .بر اس��اس طرحها و نوشتههای باقیمانده از قرن 16
می�لادی پمپهای دندهای یک��ی از قدیمیترین انواع پمپها
میباشند .این نوع پمپها همچنین معروفترین پمپ از گروه
پمپه��ای دوار بوده ،ای��ن نیز بهدلیل تنوع و وس��عت کاربرد
این نوع پمپها میباش��د .پمپهاي دندهاي بسيار ارزان بوده
و به نوع س��يال هيدروليک حساس��يت ندارند .اين پمپها در
مقاب��ل آلودگي مقاوم بوده و نياز به طراحيهاي خاص ندارند.
فش��ار در اين سيس��تمها بين ۱۵۰۰تا  psi ۵۰۰۰ميباش��د.
اين ويژگيها باعث ش��ده که در تجهيزات متحرک ،بيش��تر از
پمپهاي دندهاي اس��تفاده ش��ود ،چراکه مقاومتشان در برابر
آلودگي بسيار زياد و کارايي آنها درخور توجه است.

باعث به حركت درآوردن محوري كه به يكي از دندهها متصل
گرديده ش��ده و باعث حرکت آن میش��ود .اين چرخدنده نيز
ب��ا توجه به اتصال دن��ده به دنده با چرخدن��ده ديگر باعث به
حرك��ت درآوردن چرخدن��ده بعدي ش��ده و از طريق توان به
چرخدندهها منتقل ميشود .هنگاميكه چرخدندهها ميچرخند
در يك طرف ،دندانهها به انتهاي درگيري با يكديگر رس��يده و
بدين ترتيب س��يكل چرخش تكرار ميگ��ردد .هنگاميكه يك
دندانه به خارج از فضاي بين دو دندانه كش��يده شد ،آنگاه اين
حالت باعث ايجاد يك خأل ميگردد .چون محفظه مايع موجود
در ورودي مكش پمپ با ش��تاب وارد پمپ ش��ده تا بتواند اين
فضاي خالي را پر كند .بهمحض اينكه فضاهاي بين چرخدندهها
از مايع پر شده و مايع در اين فضاهاي خالي قرار گرفت ،آنگاه
اين مايع در داخل محفظه پمپ 5به تله افتاده ،تا اين به قسمت
خروجي پمپ برسد .مايع در فضاي بين دندانهها تا زماني كه به
قسمت ديگر از درگيري دندانهها برسد ،ميماند .سپس هنگامي
كه ي��ك دندانه از چرخدنده ديگر به فض��اي بين دندانهها وارد
ميگ��ردد ،آنگاه در اي��ن لحظه بر روي مايع نيرويي بهس��مت
بيرون وارد ميشود .چون فضاي موجود در داخل محفظه پمپ
كام ً
ال آببند اس��ت ،لذا تنها جايي كه اين مايع بر آن نيرو وارد
شده بتواند به سمت بيرون برود ،قسمت خروجي پمپ ميباشد.
پم��پ در اين وضعيت همانند ي��ك كانواير عمل ميكند ،بدين
صورت كه بس��تههاي مايع كه در بين چرخدندهها ميباش��د را
برداش��ته و به قس��مت ديگري برده و آنها را در فضاي بيرون از
درگي��ري چرخدندهها تخليه ميكند .پمپه��اي دندهاي به دو
گروه اصلي طبقهبندي ميشوند:
 -1-2پمپ دنده داخلی (ماه و ستاره)

نح��وه عملک��رد پمپ دن��دهای داخل��ی 6بهگونهای اس��ت
که س��یال با وارد ش��دن به پمپ با حرکت چرخدنده بهس��مت
خروج��ی پمپ میش��ود .این نوع پمپ در عی��ن حال که برای
پمپ کردن س��یاالت رقیق مانند حاللها ،روغنها و  ...استفاده
میش��ود ،برای س��یاالت غلیظی چون آس��فالت و چس��ب نیز
کاربرد دارد .محدوده ویس��کوزیته عملکرد پمپ دندهای داخلی
بسیار گسترده میباشد .عالوه بر محدوده وسیع ویسکوزیته در
محدوده وس��یع دمایی نیز خوب عمل میکند .از مزایای پمپ
دندهای داخلی عملکرد عالی پمپ در هر دو جهت ،طراحی قابل
 -2اصول کار پمپهاي دندهاي
انعطاف با توجه به نیاز مش��تری ،خروجی بدون نوسان ،مناسب
پمپه��اي دندهاي از دو يا چند چرخدنده كه در داخل يك برای س��یاالت با ویس��کوزیته باال قابل ذکر میباشد .از معایب
محفظه در نزديك يكديگر هستند ،تشكيل شدهاند .يك محرك پمپ دندهای داخلی نداش��تن س��رعت عملکرد باال ،محدودیت
فشار متوسط و ایجاد بار زیاد بر روی شفت عنوان میگردد.
1- Centrifugal
2- Axial
3- Reciprocating
4- Rotary

5- Housing
6- Internal Gear Pump

125

شکل  -1پمپهاي دندهاي

از پمپهای دندهای داخلی در موارد زیر اس��تفاده میکنند:
پمپ دندهای داخلی در عین حال که جهت پمپ کردن سیاالت
رقیق مانن��د حاللها ،روغنها و  ...کاربرد دارد ،برای س��یاالت
غلیظی چون آسفالت ،شکالت و قیر نیز استفاده میشود.
 -2-2پمپ دندهای خارجی

پمپه��ای دندهای خارجی در دو ن��وع یک یا دو محوره با
چرخدندههای ساده و یا مارپیچ موجود میباشند .از نوع مارپیچ
اصوالً در مواردی اس��تفاده میش��ود که جریان آرامتری نسبت
به چرخدنده س��اده میخواهیم و همچنی��ن ظرفیت باالتری از
پمپدندهای الزم داریم .اگرچه حتی چرخدنده ساده نیز جریان
آرام و یکنواخت��ی تولید میکند .پمپه��ای دنده خارجی غالباً
جهت پمپاژ روغن در سیس��تمهای انتقال قدرت ،سیستمهای
هیدرولیک و ماش��ینهای ابزار و  ...کاربرد وسیع دارد .ظرفیت
پم��پ با واحد گالن در دقیقه و یا لیتر بر دقیقه بیان میش��ود.
لق��ی بین پوس��ته و دندهها در اینگون��ه پمپها حدود 0/025
میلیمتر میباش��د .از آنجا که در پمپهای دنده خارجی مقدار
دبی با توجه به دور و س��اختمان داخلی قابل کنترل میباش��د،
لذا جه��ت پمپاژ مقدار دقیقی از س��یاالت گوناگون مانند انواع
سوختها ،پلیمرها ،افزودنیهای شیمیایی ،اسیدها و بازها مورد
استفاده قرار میگیرند.
1

س��رعت عملکرد باال ،فش��ار ب��اال ،کارکرد آرام و بی س��ر و
ص��دا ،وارد کردن بار بس��یار کم��ی بر روی ش��فت ،قابلیت
طراحی و س��اخت با مواد گوناگون ،حساس��یت کم نس��بت
ب��ه گرد و غبار میباش��د .معای��ب آن نیز عبارت اس��ت از:
بوش داخل س��یال یاتاقا نها درون س��یال قرار دارند ،ذرات
جامد و س��اینده نباید درون س��یال وجود داش��ته باشد که
باع��ث خوردگی چرخدندهها خواهد ش��د و لقی بس��یار کم
پمپ دندهای خارجی (س��ختی در ساخت) عنوان میگردد.
پمپهای دندهای خارجی جه��ت پمپ کردن انواع روغنها
و روغ��ن داغ ،روا نکاره��ای صنعت��ی ،س��وخت (گاز مایع،
بنزین ،گازوئیل ،مازوت ،نفت س��یاه و  )...کاربرد دارند.
عیب ویژه در پمپهای دندهای به برگش��ت سیال به دهانه
مکش ،نش��تی داخلی گفته میشود .نشتی داخلی باعث کاهش
دب��ی خروجی پمپ میگردد .عوامل مؤثر بر نش��تی داخلی در
پمپهای دندهای عبارت است از:
 -1نش��تی داخلی پمپ دندهای رابطه مس��تقیمی با تفاوت
فشار در خروجی و ورودی پمپ دارد.
 -2نش��تی داخلی پمپ دندهای رابطه مستقیمی میان لقی
موجود در دندهها و پوس��ته دارد؛ بهعبارتی هرچه لقی بیش��تر
باشد ،نشتی نیز بیشتر است.
 -3نشتی داخلی رابطه عکسی با ویسکوزیته دارد.

پمپ دن��دهای خارجی دارای تلرانس اندکی میباش��ند
و ش��افت اصلی از دو طرف س��اپورت میش��ود .این موضوع
باعث میش��ود حداکث��ر ظرفیت فش��اری پمپاژ آن تا  -3 200تشریع تغییر طرح پیشنهادی
در ش��کل  2بخشهای اصل��ی یک پمپ دن��دهای با طرح
ب��ار برس��د و پمپ دن��د های خارج��ی را برای اس��تفاده از
هیدرولیک مناس��ب میکند .مزای��ای پمپ دندهای خارجی دنده خارجی و در جدول  1مشخصات فنی آن نشان داده شده
اس��ت .نظر به اینکه تعداد زیادی از این مدل پمپها در شرکت
1- External Gear Pump
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س��یمان خاش وجود داش��ت ،تعمیر و نگهداری این سیستمها
مهم و حیاتی ب��ود .جک پمپها از مهمترین بخشهای مربوط
به آس��یابهای س��یمان و مواد بود؛ بهطوریکه با افت فش��ار،
آسیاب تریپ میخورد .لذا طرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت و
سپس با اجرای آن در یک بخش و تجربه مزایای آن ،همه جک
پمپهای فشار قوی را تغییر طرح دادیم .شکل شماتیک تغییر
طرح در شکل  3مالحظه میگردد.

جدول  -1مشخصات فنی پمپ دندهای با طرح دنده خارجی

شکل  -2بخشهای اصلی یک پمپ دندهای با طرح دنده خارجی

 -1پوس��ته -2 ،فلنج نصب -3 ،ش��فت محرک -4 ،بلوک نصب بیرینگ -5 ،بیرینگ -6 ،دیس��کهای جبران کننده فشار هیدرواستاتیک -7 ،پورت مکش،
 -8پورت فشار -9 ،چرخدنده محرک -10 ،چرخدنده هرزگرد

شکل  -3شماتیک تغییر طرح
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معایب طرح قبل عبارت است از:

دارد.

بهط��ور خالصه مزایای طرح جدید بهش��رح زیر جمعبندی
 -1آببن��دی قطع��ه مورد بح��ث در موقع نصب بس��یار
مش��کل ب��ود .آببندی نامناس��ب دو مش��کل در پمپ ایجاد میگردد:
مینمود:
 -۱راهاندازی خط تولید در کمترین زمان
الف -سبب ورود هوای اضافی به سیستم و در نتیجه با افت
فشار مواجه بودیم.
ب -مقداری نش��تی روغن داش��تیم؛ با نفوذ روغن به سازه

 -۲صرفهجویی و کاهش هزینه
 -4نتیجهگیری

بتنی و تخریب بتن ،هزینه گزافی به ش��رکت تحمیل میگردید
آنچه مسلم اس��ت اینکه با به خدمت گرفتن این طرح
و همچنی��ن مجبور بودیم تانک روغ��ن را هر چند وقت یکبار
در صنع��ت س��یمان در بح��ث ان��رژی و تولید اث��ر مثبتی
شارژ کنیم.
خواهیم داش��ت؛ بهطور یک��ه با کاهش توقفات ناخواس��ته
 -2قطع��ه م��ورد بحث از لح��اظ وزنی س��نگینتر از قطعه ناش��ی از اف��ت فش��ار ،صرفهجویی در مص��رف انرژی و در
ساخته شده بود.
نهای��ت کاه��ش قیمت تمام ش��ده محصول ب��ه این صنعت
کم��کخواه��دک��رد.
ب��ا توج��ه به مش��کالت ب��اال تصمیم بر آن ش��د که در
طراح��ی قطعه مذکور به لح��اظ س��اخت ،تغییراتی اعمال کاهش توقفات خط تولید و کاهش هزینهها تاثیر بهس��زایی
ش��ود .با تغییر سیس��تم ورودی و خروجی از حالت خشتی داش��ته اس��ت .تجزیه و تحلیل طراحی و ساخت و استفاده
ب��ه حالت فلنجی ،موانع و مش��کالت بهش��رح ذیل برطرف فلنجها برای جک پمپهای فش��ار قوی آسیا بهای سیمان
گردید:
و مواد موجود در ش��رکت س��یمان خاش با موفقیت انجام
 -1قطعه س��اخته ش��ده جدی��د از لحاظ آببن��دی دارای ش��د .این کار چش��مانداز خوب��ی برای طراحی و س��اخت
شرایط بسیار مناسبتری است ،یعنی در طرح جدید افت فشار اجزای کوچک در ش��رکت س��یمان خاش ب��ود .باور داریم
که با انتقال فناوری میتوان به صنعت کش��ور خدمت کرد.
و نشتی روغن نداریم.
استفاده از این طرح در کارخانه سیمان خاش در بحث

 -2از لحاظ وزنی قطعه ساخته شده بسیار سبکتر از طرح
قدیمی میباشد.

.

ش��ایان ذکر اس��ت ای��ن قطع��ه در س��ایت کارخان��ه و با
ماشینکاری ساخته شده است

 -3قطعه س��اخته ش��دهی جدید از لحاظ شرایط نصب در
محل دارای شرایط بهتری است و به آسانی و با سرعت بیشتری منابع:
نصب میشود.
 -1مهدی نصر آزادانی ،جزوه آموزشی پمپها ،اداره آموزش
 -4در ط��رح قبل��ی ب��رای هر ب��ار تعویض پم��پ جای شرکت پاالیش نفت اصفهان
سوراخهای نصب خشتی روی پمپ جدید باید اصالح میشد،
درصورتیک��ه در ط��رح جدید نی��از به هیچگون��ه جابهجایی
 -3هیدرودینامی��ک پمپها ،کریس��توفر ارلز برنن ،جوالی
سوراخها نداریم.
1994
 -5ب��ا نصب ی��ک اورین��گ  4میلیمتری از نش��ت روغن
 -4آرشیو دفتر فنی شرکت سیمان خاش
جلوگیری میشود.
 -2محسن میرزایی ،مبانی پمپها

 -6جهت س��اخت قطعه بهمدت زمان بس��یار کوتاهتری
نیاز میباش��د ،از لحاظ س��اخت  1/3نفر س��اعت زمان نیاز
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5- Pump Handbook, Lgor J. Karassik, McGraw-Hill,
third edition
6- Design of piping System, M. W. Kellog company

