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در● كاويتاسيون● آغاز● بر● ●SiO2 نانو● ذرات● اثرات● بررسی● مقاله● اين● اصلی● هدف●
پمپ●آب●گريــز●از●مركز●می●باشــد.●يک●پمپ●گريــز●از●مــركـز●با●هد●نامی●
و●دبی●m 2.4 و l/min 12●استفاده●شده●است.●بعالوه●nm 7 ذرات●نانو●به●آب●
ديونيزه●به●منظور●آماده●سازی●جريان●نانو●با●غلظت●های●0.1●،●0.4●و●0.7●درصد●
اضافه●شده●اند )ml sio2/ml h2o(.●آزمايشات●در●سه●دمای●مختلف●)10●درجه●
سلسيوس●و●25●درجه●سلسيوس●و●40●درجه●سلسيوس(●به●منظور●بررسی●آغاز●
كاويتاسيون●و●شدتش●در●گذرگاه●پره●پمپ●انجام●شده●است.●پارامتر●اصلی●اين●
تحقيق●ذرات●نانو●SiO2●و●دمای●سيال●می●باشد.●آغاز●كاويتاسيون●در●گذرگاه●پره●
با●استفاده●از●دو●روش●متفاوت●شناسايی●می●شوند:●الف(●مشاهده●كثرت● پمپ●
حباب●ها●در●جريان●توسط●دوربينی●با●سرعت●باال.●ب(●بررسی●منحنی●مشخصه●
ی●پمپ.●نتايج●نشان●می●دهد●ذرات●نانو SiO2●می●توانند●شروع●كاويتاسيون●را●به●
تاخير●بيندازند●و●به●مقدار●قابل●توجهی●مقدار●رشد●كاويتاسيون●را●كاهش●دهند.●
همچنين●اين●نتيجه●حاصل●شد●كه●هنگامی●كه●ذرات●نانو●افزايش●می●يابد●رشد●

حباب●كاهش●می●يابد●و●اين●عمل●در●دما●های●باالتر●بيشتر●به●چشم●می●خورد.

◄مهندسبهروزجلیلپور
کارشناسآزمایشگاه

● تاثیر ذرات نانو SiO2 بر آغاز 
و شدت کاویتاسیون در پمپ آب 

گریز از مرکز

■ چکیده
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1. مقدمه

●

كاويتاسيون●يك●رويداد●حائز●اهميت●است●كه●درجريان●مايعات●روی●می●دهد.●ممكن●است●

هنگامی●كه●فشار●استاتيك●محلی●در●قطره●های●سيال●كمتر●از●فشار●تبخير●مايع●در●درجه●

حرارت●واقعی●باشد●رخ●دهد.●عالقه●به●ديناميك●كاويتاسيون●حباب●ها●عمدتا●از●پيامد●های●مخرب●

آن●ها●حاصل●می●شود.●كاويتاسيون●يك●مشكل●شايع●در●پمپ●ها●و●كنترل●شير●ها●است●كه●
منجر●به●آسيب●جدی●می●شود.●در●شرايط●غلط●كاويتاسيون●می●تواند●عمر●اجزا●را●به●شدت●
كاهش●دهد●و●از●بين●رفتن●حباب●ها●حجم●زيادی●صدا●توليد●می●كند●و●به●اجزا●آسيب●می●رساند●

و●باعث●كاهش●بازده●می●گردد.●تالش●های●زيادی●در●طول●ساليان●زيادی●برای●مشخص●كردن●

تاثيرات●ويژگی●های●سيال●از●قبيل●دما●و●چسبندگی●كاويتاسيون●در●پمپ●ها●صورت●گرفته●

است.●از●طرفی●ديگر●تعدادی●از●تحقيقات●منتشر●شده●اند●كه●تاثير●ذرات●افزاينده●بر●ويژگی●های●

كاويتاسيون●پمپ●گريز●از●مركز●را●در●نظر●گرفته●اند.●بيشتر●اين●تحقيقات●بر●تاثير●تعداد●پره●ها●و●

پارامترهای●هندسی●تمركز●دارند.●

بنابراين●مطالعه●ی●رابطه●بين●استفاده●صحيح●ذرات●افزاينده●و●كاويتاسيون●می●تواند●عنوانی●

جالب●برای●تحقيق●باشد.●برخی●از●محققان●تاثيرات●اضافه●كردن●ذرات●پليمر●در●كاويتاسيون●را●

ارزيابی●كرده●اند.●از●طرفی●ديگر●ذرات●نانو●می●توانند●در●زمينه●های●مختلف●برای●اهداف●متفاوت●

مانند●انتقال●گرما●و●انتقال●جرم●و●كاربرد●آن●در●انرژی●های●جديد●مورد●استفاده●قرار●گيرد.●اخيرا●
تاثيرات●ذرات●نانو●در●عمل●جذب●حباب●آزمايش●شده●است●و●نشان●داده●كه●اضافه●كردن●ذرات●

نانو●عمل●جذب●را●تا●3.21●برابر●افزايش●می●دهد.●با●توجه●به●تحقيقات،●ذرات●نانو●دامنه●ی●

وسيعی●از●كاربرد●در●سيستم●های●سيال●دارند●كه●برخی●ازآنها●مربوط●به●كاويتاسيون●هستند.●

بنابراين●اين●كاربرد●ارزشمند●تكنولوزی●نانو●محققان●را●انگيزه●بخشيده●كه●در●تحقيقاتشان●روی●

رابطه●ی●بين●افزودن●ذرات●نانو●و●فرايند●كاويتاسيون●در●شير●تمركز●كنند.●اما●هيچ●كدام●از●آنها●

●SiO2●تاثيرات●ذرات●نانو●روی●كاويتاسيون●در●پمپ●را●بررسی●نكرده●اند.●همچنين●ذرات●نانو

ويژگی●های●آب●را●تغيير●می●دهد●و●اين●باعث●تغيير●در●ساختار●و●رشد●و●از●بين●رفتن●حباب●

می●شود.●در●اين●باره●نكات●ذيل●بايد●مورد●توجه●واقع●شود:
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1.●تشكيل●حباب●با●افزايش●چسبندگی●به●نحوی●كه●مانع●شكل●گيری●و●انتشارشان●شوند●تحت●تاثير●قرار●می●گيرد.●
از●طرف●ديگر●افزايش●ذرات●نانو●SiO2●باعث●افزايش●چسبندگی●سيال●می●شود●كه●امری●شناخته●شده●است.●

2.●انرژی●تشكيل●حباب●در●اطراف●ذرات●نانو●در●مقايسه●با●شرايط●يكسان●در●آب●خالص●بيشتر●است.●بر●اساس●
ازمايشات●در●دسترس●اين●امر●تاثير●مهمی●در●پايداری●حباب●ها●دارد.

3.●آغاز●كاويتاسيون●و●شدتش●می●توانند●تحت●تاثير●اينكه●ذرات●نانو●SiO2●در●فشار●تبخير●و●كشش●سطحی●
می●باشند●تغيير●كند،●حتی●در●شرايطی●كه●ساختار●ضعيف●نانو●منجر●به●حضور●قابل●چشم●پوشی●اين●نوع●عامل●

ها●شوند.
4.●سرانجام●مطالعات●اخير●نشان●می●دهد●به●كار●گرفتن●ذرات●نانو●در●جذب●حباب●های●نابجا●موثر●می●باشد.

در●اين●تحقيق●ذرات●نانو●SiO2●به●آب●يونيزه●به●منظور●خنثی●كردن●كاويتاسيون●در●پمپ●گريز●از●مركز●با●پره●
های●خميده●و●وارونه●افزوده●می●شوند.●پمپ●دبی●نامی●l/min●12●متناظر●با●هد●m●2.4 می●رسد.●تغيير●در●
تراكم●ذرات●نانو●و●دمای●سيال●به●عنوان●پارامتر●های●اصلی●در●نظر●گرفته●می●شوند.●همچنين●راه●های●بسياری●

برای●يافتن●كاويتاسيون●وجود●دارد●اما●اين●تحقيق●بر●مشاهدات●تصويری●در●طول●يك●فرايند●ازمايشی●با●دوربين●
سرعت●باال●تمركز●می●كند.●سپس●نتايج●با●روش●منحنی●مشخصات●به●منظور●بازيابی●تعويق●كاويتاسيون●ذرات●

نانو●افزودنی●SiO2●مقايسه●می●شوند.

2. دستگاه های آزمایشی و فرآیند ها
2.1.سكوی●آزمايش

سكوی●آزمايشگاهی●در●شكل●شماره●1●نشان●داده●شده●
است●و●همچنين●يك●الگو●در●شكل●شماره●2●نشان●داده●
شده●است●كه●شامل●پمپ●آب●گريز●از●مركز●و●فشارسنج●و●

روتامتر●و●دمای●ثابت●می●باشد.

شکل●1.●سکوی●آزمايشگاهی
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دور●پمپ●معادل●3000●و●هد●نامی●و●مقدار●جريان●m 2.4●●و●l/min 12●می●باشد.●برای●
جريان،●مشاهده●قسمتی●از●پمپ●گريز●از●مركز●از●شيشه●اكريلی●تهيه●شده●است●كه●در●شكل●
شماره●3●نشان●داده●شده●است.●همچنين●يك●پره●برای●ديد●بهتر●به●رنگ●قرمز●عالمت●گذاری●
شده●است.●يك●دوربين●سرعت●باال●سونی●سايبر●شات●اچ●2●با●قابليت●ضبط●1000●فرم●در●ثانيه●

و●عكسبرداری●با●كيفيت●6/8●ميليون●پيكسل●برای●مشاهده●حباب●ها●استفاده●شده●است.

شکل●2.●شماتيک●از●اجزای●تست●●

شکل●3.●تيغه●های●پمپ●با●پوشش●شيشه●ای●آكريلی●●
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■ آمادگی سیال نانو 
نوع●پودر●نانو●كه●در●فرايند●آزمايش●با●قطر●7●نانو●متر●استفاده●شده●است●سيليكا●می●باشد.●
اين●پودر●نانو●توسط●شركت●واكر●توليد●می●شود●و●چگالی●خالص●و●واقعی●به●ترتيب●99.9●
درصد●و●kg/m3●2143●می●باشد.●اساس●سيال●استفاده●شده●آب●يونيزه●و●درصد●های●
 ml●(●حجمی●ذرات●نانو●در●نمونه●های●آماده●شده 0.1 و 0.4 و 0.7●درصد●می●باشد
SiO2/ml H2O(،      از●نانو●سيال●برای●هر●نمونه●توسط●خردكن●فراصــوتی●400●

وات●تهيه●شده●كه●توسط●شركت●هيلسچر●آماده●شده●است.●جرم●ذرات●نانو●برای●مقدار●
مشخصی●از●تراكم●از●تراكم●ذيل●قابل●محاسبه●می●باشد.

)1(●

جايی●كه●vp●نشانگر●حجم●ذره●و●vt●نشانگر●حجم●كل●می●باشد.سپس●جرم●ذرات●نانو●مشخص●
می●شود.

)2(●

در●اين●كار●برای●هر●درصد●حجمی●نانو●ذرات،●آن●ها●به●اصل●سيال●در●طول●فرايند●فراصوت●
30●دقيقه●افزوده●می●شوند.●به●علت●طبيعت●هيدروفيل●ذرات●نانو●سيليكا●كه●در●تست●استفاده●
شده●اند●الزم●نيست●از●هيچ●نوعی●مواد●فعال●در●سطح●استفاده●كنيم.●سپس●همانطور●كه●انتظار●
می●رفت●هيچ●رسوبی●پس●از●فراصوت●به●مدت●24●ساعت●قبل●ازآزمايشات●ديده●نمی●شود.●پس●
از●تكميل●آماده●سازی●5L●نانو●سيال،●در●ديگ●حرارتی●با●ظرفيت●7L●ريخته●می●شود.●سپس●
ديگ●حرارتی●روشن●می●شود●سيال●نانو●از●دمای●اتاق●به●دمای●اشباع●در●مدت●نيم●ساعت●تغيير●
می●كند.●نانو●سيال●به●مدت●يك●ساعت●در●دمای●اشباع●بدون●گاز●نگهداری●می●شود.●چگالنده●كه●
در●قسمت●باالی●تست●جای●گذاری●شده●است●به●هر●گاز●چگال●پذير●به●هنگام●هم●چگال●شدن●
بخاری●كه●به●جهت●رسيدن●به●تراكم●اصلی●به●ديگ●بازمی●گردد●امكان●فرار●می●دهد.●هنگامی●كه●

يك●ساعت●گازيابی●سپری●می●شود●شير●بااليی●كه●ديگ●حرارتی●را●به●كندانسور●متصل●می●كند●
بسته●می●شود●و●كندانسور●حذف●می●شود.

5L
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2.3.فرآیند های ازمایشی 

هدف●اصلی●اين●كار●مشاهده●ی●تاثير●افزاينده●های●نانو●سيليكا●بر●كاويتاسيون●برای●سه●چگالی●
متفاوت●می●باشد.●اين●نكته●بايد●در●نظر●گرفته●شود●كه●بسته●شدن●شير●مكش●جزئی●كمبود●
فشار●الزم●برای●كاويتاسيون●را●فراهم●می●كند.●برای●قضاوت●بهتر،●منحنی●مشخصه●در●طول●
تشكيل●و●گسترش●كاويتاسيون●به●دست●آمده●است.●اولين●سری●نتايج●توسط●اب●يونيزه●شده●

به●عنوان●اصل●سيال●به●دست●می●آيد.●فرايند●آزمايشی●همانند●ذيل●است:
1.●شير●مكش●كامال●باز●است.

2.تخليه●شير●زمانی●كه●كامال●باز●است●نسبت●به●زمانی●كه●كامال●بسته●است●تفاوت●دارد.
3.در●هر●گام●فشار●مكش●و●هد●پمپ●و●دبی●اندازه●گيری●و●ثبت●می●شوند.

4.جدول●H–Q●ترسيم●شده●است.

5.شير●مكش●از●باز●بودن●كامل●به●85●درصد●و●سپس●75●درصد●باز●بودن●تغيير●كرده●است.
6.گام●های●شماره●2-4●برای●هر●كدام●از●شير●های●مكش●باز●شده●تكرار●شده●است.

اين●فرايند●در●سه●دمای●مختلف●آب●10●درجه●و●25●درجه●و●40●درجه●و●همچنين●تراكم●های●
مختلف●نانو●سيال●سيليكا●0.1 ●درصد●و●0.4●درصد●و●0.7●درصد●تكرار●شده●است.●

اشاره●به●اين●نكته●حائز●اهميت●است●كه●در●يك●چگالی●باالتر●با●توجه●به●حضور●تيره●نانو●سيال●
ها●كه●دارای●نمای●شفافی●از●حباب●ها●است●برای●غلظت●بيش●از●0.7●درصد●ممكن●نيست.●
سرانجام●آغاز●كاويتاسيون●●با●در●نظر●گرفتن●روش●منحنی●مشخصه●و●مقايسه●نتايج●با●نتايج●به●

دست●آمده●توسط●مشاهدات●تصويری●حاصل●می●شود.●به●منظور●افزايش●صحت●و●اطمينان●
تكرار●نتايج●مورد●توجه●واقع●شده●است.
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3.نتايج●و●بحث
در●اين●مقاله●نتايج●در●دو●گروه●1.مشاهدات●تصويری●و●2.●روش●منحنی●مشخصه●تقسيم●بندی●
شده●اند.●اين●ها●در●قسمت●بعدی●با●توجه●به●آغاز●كاويتاسيون●و●شدت●ان●به●صورت●كامل●شرح●

داده●شده●اند.

3.1.روش●مشاهدات●تصويری
3.1.1.شدت●كاويتاسيون

شكل●شماره●4●، چهار●تصوير●مختلف●از●حباب●های●كاويتاسيون●از●گذرگاه●پره●در●شرايط●عملی●
يكسان●برای●چهار●غلظت●مختلف●نانو●سيال●كه●با●دوربين●با●سرعت●باال●گرفته●شده●اند●را●نشان●

می●دهد.گفتنی●است●كه●دما●در●اين●موارد●يكسان●است.
سيال●های●كاری●شامل●الف(●آب●يونيزه●شده●ب(●نانو●سيليكا●0.1●درصد●ج(نانوسيليكا●0.4●
درصد●و●د(نانو●سيليكا●0.7●درصد●می●باشد.●همانطور●كه●در●اين●اشكال●ديده●می●شود●حباب●های●
كاويتاسيون●هنگامی●كه●غلظت●نانو●سيال●افزايش●می●يابد●به●طور●گسترده●ای●كاهش●می●يابند.

برای●ديد●عميق●تر●اين●رويداد●حجم●كاويتاسيون●تخمين●اندازه●حباب●ها●و●تعداد●آن●ها●محاسبه●
شده●است.●اندازه●وتعداد●حباب●ها●توسط●نــــرم●افزار●J. River Media Center●محاسبه●
شده●است.●سپس●حجم●حباب●ها●برای●هر●حالت●توسط●برنامه●متلب●محاسبه●شده●است.كاهش●
حجم●كاويتاسيون●در●نانو●سيال●ها●با●غلظت●های●0.1●درصد●و●0.4●درصد●و●0.7 درصد●فقط●

شکل 4. حباب های کاویتاسیون برای الف( آب مقطر، ب(  SiO2 0.1%ج( SiO2  0.4% و
 د( SiO2 0.7% در 400c با مکش در ٪85 و رانش در ٪75  بازشدگی شیر
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3.1.2.آغاز●كاويتاسيون

با●توجه●به●استاندارد●ANSI●فرايند●زير●به●منظور●شناسايی●آغاز●كاويتاسيون●بايد●صورت●گيرد.●
در●حالت●ثابت●شير●مكش●بازشده●مانند●75●يا●85●درصد،●شير●رانش●از●باز●بودن●نرمال●به●كامال●
بسته●تغيير●می●كند.●به●محض●اين●كه●اولين●حباب●ها●مشاهده●شوند●به●معنای●آغاز●كاويتاسيون●
و●دبی●مربوطه●و●فشار●مكش●و●هد●پمپ●ثبت●می●شود.●اين●در●شكل●شماره●5●نشان●داده●شده●
است.●مقدار●جريان●مربوطه●در●مورد●شكل●گيری●اوليه●حباب●های●كاويتاسيون●در●جدول●شماره●

2●ثبت●و●ليست●شده●اند.

شکل 5. تشخیص حباب های کاویتاسیون برای شیر رانش باز الف( %75,ب( %60ج( %50 د( %40در حالت 
 400c ثابت  %75 بازشدگی شیر مکش و دمای

جدول●1.●كاهش●حجم●حباب●در●غلظت●های●مختلف●از●نانوذرات●در●مقايسه●با●آب●مقطر.

توسط●آب●يونيزه●شده●در●جدول●شماره●1●در●دماهای●مختلف●جدول●بندی●شده●است.●با●توجه●
به●اين●جدول●می●توان●نتيجه●گرفت●كه●جمعيت●حباب●ها●به●طور●قابل●توجهی●با●افزايش●غلظت●

نانو●ذرات●كاهش●می●يابد●و●اين●در●دماهای●باالتر●بيشتر●روی●می●دهد.



سال 30
پاییز وزمستان
1393

  14   

مقدار●جريان●آغاز●كاويتاسيون●با●افزايش●تراكم●نانو●سيليكا●افزايش●می●يابد.●همچنين●همانگونه●
كه●قابل●پيش●بينی●است●مقدار●جريان●آغاز●كاويتاسيون●با●افزايش●دما●برای●تراكم●نانو●سيليكا●

و●مكش●باز●سطح●كاهش●می●يابد.

●2و3.●روش●منحنی●مشخصه
در●اين●روش●نمودار●H–Q●بايد●برای●هر●حالت●ثابت●شير●مكش●بازشده●مانند●75●يا●85●درصد●

ترسيم●شود.●بدين●منظور●هد●پمپ●از●رابطه●زير●محاسبه●می●شود:
)3( 

z2-z1 , v2 نشانگر●اختالف●فشار●و●اختالف●سرعت●و●اختالف●
2 - v1

2 , p2 - p1●جايی●كه
ارتفاع●بين●ورودی●وخروجی●پمپ●می●باشد.●همچنين●γ●وزن●ويژه●سيال●و●g●شتاب●گرانشی●

می●باشد.●عالوه●بر●اين●چگالی●نانو●سيال●ρnf●از●رابطه●ی●زير●محاسبه●می●شود:
●●●

)4(

كه●در●fi●غلظت●ذرات●نانو●و●ρbf●و●pρ●چگالی●های●سيال●اصلی●و●ذرات●SiO2●می●باشند.●
سپس●منحنی●مربوط●به●حالت●كامال●باز●منحنی●رفرنس●نام●گذاری●می●شود.●با●توجه●به●رفرنس●●
ANSI،3●درصد●هد●از●دست●رفته●در●نمودار●H–Q●در●مقايسه●با●منحنی●رفرنس●به●عنوان●

آغاز●كاويتاسيون●در●نظر●گرفته●می●شود.●بنابراين●آغاز●كاويتاسيون●می●تواند●با●تقسيم●كـردن●دو●
منحنـی●تعيين●شود:●1.منحنی●H–Q●كـه●هـد●آن●97●درصــد●مقـدار●هـد●منحنـی●رفـرنـس●
است●●و●2.●منحنی●هايی●كه●مربوط●به●85●يا●75●درصد●حالت●باز●شير●مكش●می●باشند.●اختالف●
85●درصد●و●75●درصد●منحنی●از●منحنی●مرجع●می●تواند●معياری●برای●شدت●كاويتاسيون●باشد.●

همچنين●اين●مقايسه●برای●آب●يونيزه●انجام●شده●است.

جدول●2.●دبی●مربوط●به●آغاركاويتاسيون●به )l/min(●در●٪75●و●٪85●باز●شدگی●شير●مكش●جريان. ●
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شكل●6●●مثالی●برای●نانو●سيال●●SiO2با●غلظت●0.1●درصد●را●نشان●می●دهد.

كه●در●ان●p1●و●v1●فشار●و●سرعت●مكش●می●باشند●و●●pʋفشار●تبخير●در●دمای●سيال●می●باشد.
دو●نوع●NPSH●وجود●دارد:

جدول●شماره●3●مقدار●نرخ●جريان●برای●نقطه●آغاز●كاويتاسيون●كه●برای●هر●مورد●از●منحنی●
مشخصه●محاسبه●می●شود●را●نشان●می●دهد.

)NPSH(3.3●.●ارتفاع●مکش●مثبت●خالص
به●طور●مرسوم●پارامترهای●مختلف●نظير●NPSH●برای●ارزيابی●كاويتاسيون●به●كار●گرفته●

می●شود.●با●توجه●به●اين●پارامتر●NPSH●همانند●ذيل●تعريف●می●شود:

شكل●6.●نمودار H-Q●نشان●دادن●شروع●و●شدت●كاويتاسيون●در●دمای●ثابت●C ° 40●با●غلظت●٪0.1●نانو●سيال.

جدول●3.●دبی●جريان●نقطه●آغاركاويتاسيون●)l/min( بر●اساس●٪3●تجزيه●و●تحليل●هد●قطره.

)5(●
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انرژی●كلی● به●صورت● NPSHSYS●كه● يا● و● برای●سيستم● ارتفاع●مكش●مثبت●خالص● ●.1
تعريف●می●شود●كه●در●مايع●موجود●می●باشد●و●می●تواند●از●معادله●5●محاسبه●شود.

2.●ارتفاع●مكش●مثبت●خالص●برای●پمپ●يا●NPSHp●كه●به●صورت●ارتفاع●مكش●الزم●در●
از●كاويتاسيون●است●تعريف●می●شود.● مايع●در●قسمت●ورودی●پمپ●به●منظور●جلوگيری●
برای●محاسبه●ی●NPSH●می●توان●از●معادله●5●با●جايگزين●كردن●سرعت●و●فشار●برای●
كاويتاسيون●استفاده●كرد.●توليد●كنندگان●پمپ●معموال●منحنی●مشخصه●NPSH●را●در●
خاص● كشی● لوله● سيستم● هر● برای● بايد● ●NPSH اما● دهند.● می● ارايه● كاتالوك●هايشان●

محاسبه●شود.●واضح●است●كه●شرايط●اجتناب●از●كاويتاسيون●به●صورت●زير●است:

برای● را● ●NPSHSYS مقدار● تواند● می● ●NPSHp از● كوچكتر● مقدار● كه● است● مشخص●
است.● جريان● مقدار● از● عملكردی● ●  NPSHp دهد.  افزايش● كاويتاسيون● از● جلوگيری●
بنابراين●منحنی●مشخصه●NPSHp●كه●عملكردی●از●●نرخ●جريان●ارايه●شده●از●منحنی●

مشخصه●توسط●توليدكنندگان●پمپ●می●باشد.
مقدار●های●Q●،●p1●و●pv●و●●NPSHp با●0.7●درصد●نانو●سيليكا●و●آب●يونيزه●شده●در●
دماهای●متفاوت●در●جدول●شماره●4●نشان●داده●شده●اند.●همچنين●برای●قضاوت●بهتر●نتايج●
حاصل●برای●جدول●NPSHp●0.7●درصد●نانو●سيليكا●و●آب●يونيزه●در●دمای●40●درجه●در●
شكل●شماره●7●ترسيم●شده●است.●با●توجه●به●اين●شكل●مقدار●NPSHp●برای●نانو●سيليكا●

0.7 درصد●كمتر●از●آب●يونيزه●شده●می●باشد●كه●تاخير●كاويتاسيون●را●نشان●می●دهد.   16   

جدول●4.●محاسبه●مقدارهای●NPSHp●برای●●0.7●درصد●نانو●سيال●و●آب●مقطر
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4.نتيجه●

تاثير●نانو●سيال●SiO2●در●غلظت●ها●و●دماهای●مختلف●بر●آغاز●و●شدت●كاويتاسيون●پمپ●گريز●
از●مركز●بررسی●شده●است.●از●مشاهدات●تشكيل●حباب●ها●و●روش●منحنی●مشخصه●افزودن●
7nm●ذرات●نانوسيليكا●به●آب●باعث●تاخير●می●شود●و●كاويتاسيون●را●كاهش●می●دهد.●همچنين●
مشاهده●شده●است●كه●حجم●دبی●شكل●گيری●اوليه●كاويتاسيون●كه●از●نتايج●روش●منحنی●
مشخصه●به●دست●امده،●نسبت●به●روش●مشاهده●مقدار●بيشتری●دارد.●اين●به●اين●خاطر●است●كه●
آغاز●تشكيل●حباب●مرتبط●با●آغاز●كاويتاسيون●در●روش●منحنی●مشخصه●در●نظر●گرفته●نشده●
است.●در●عوض●در●نظر●گرفته●شده●است●كه●آغاز●كاويتاسيون●زمانی●رخ●می●دهد●كه●رشد●حباب●

تا●حدی●پيش●رفته●است●كه●منجر●به●3●درصد●افت●هد●می●شود.

مقدار●های●يافت●شده●از●NPSH●در●رابطه●خوب●با●نتايج●مشاهدات●و●روش●منحنی●مشخصه●
می●باشد.●آغاز●كاويتاسيون●توسط●افزايش●غلظت●ذرات●نانو●تاخير●پيدا●می●كند.●نتايج●اعالم●شده●
به●خوبی●با●نتايج●اعالم●شده●ی●Kim●مطابقت●می●كند.●آن●ها●نشان●داده●اند●كه●افزودن●ذرات●
نانو●باعث●افزايش●جذب●حباب●ها●می●شود.●عالوه●بر●اين●مشاهده●شده●است●كه●رشد●حباب●با●

افزايش●غلظت●ذرات●نانو●كاهش●می●يابد●و●در●دما●های●باالتر●بيشتر●كاهش●می●يابد.

  17   

●40°●Cبرای●آب●مقطر●و●●٪0.7نانو●سيال●در●NPSHp●.7●شكل

1."The influence of SiO2 nanoparticles on cavitation initiation and intensity in a 
centrifugal water pump", Mahsa Ebrahimi Bidhandi, Alireza Riasi Mehdi Ashjaee, 
Experimental Thermal and Fluid Science, May 2014

2- j.k.kim, J.Y.jung , Y.T.kang , The effect of  nanoparticles on bubble absorption 
performance in a binary nano fluid , Int. J.Refrig. 29)2006)

مراجع:
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◄مهندس پگاه آب روانی
      کارشناس مهندسی فروش

●فرآیند انتخاب -سیستم های جدید

■  انتخاب پمپ مناسب برای بهینه کردن هزینه چرخه عمر 
شروع●فرايند●انتخاب●سيستم●پمپ●)پمپ،●موتور●و●درايو(●با●بررسی●نيازهای●هيدروليكی●و●بصورت●
سيستماتيك●امری●ضروريست.●هنگاميكه●نقطه●كار●ماكزيمم●پمپ●مشخص●شود،●حداكثر●توان●و●سرعت●

برای●درايو●پمپ●مشخص●می●شود.
بطور●معمول●اجزای●سيستم●)پمپ●ها،●موتورها●و●درايو●ها(●برای●داشتن●ضريب●اطمينان●بيشتر،●از●نظر●
اندازه●بزرگتر●انتخاب●می●شوند.●اين●كار●به●علت●ايجاد●هزينه●های●باالی●چرخه●عمر●توصيه●نمی●گردد.
هرگاه●برای●سيستم●با●هد●استاتيكی،●يك●پمپ●پوياگرد1●با●يك●درايو●سرعت●متغير●)VSD2(●انتخاب●
شود،●پمپ●طوری●انتخاب●می●شود●كه●حداكثر●دبی●)گذر●جريان(●در●سمت●راست●نقطه●راندمان●بهينه●
)BEP3(●قرار●گيرد.●برای●سيستم●های●با●دبی●ثابت●در●فشار●ماكزيمم،●انتخاب●يك●پمپ●در●سمت●چپ●

BEP●پيشنهاد●می●شود.
هنگام●طراحی●سيستم،●تمامی●شرايط●كاركرد●سيستم●بايد●مورد●توجه●قرار●گيرد●)شكل●5.1(.

شكل●5.1●:●نمودار●مدت●زمان●برای●يك●سيستم●پمپ

●برخی●از●موارد●عملكردی●می●توانند●با●نصب●پمپ●های●متعدد●با●سرعت●ثابت●و●يا●متغير●به●خوبی●اجرا●
شوند.●استفاده●از●محاسبات●انرژی●مخصوص4●بهترين●انتخاب●را●از●نقطه●نظر●انرژی●مورد●بررسی●قرار●می●

دهد.●اين●امر●سيستم●را●به●سوی●حداقل●هزينه●نگهداری●سوق●می●دهد.
مشخص●شدن●توان●مورد●نياز●و●محدوده●كار●پمپ،●اندازه●موتورها●و●درايو●ها●را●تعيين●می●كند.

Roto daynamic  1
Variable Speed Drive  2
Best Efficiency Point  3

●مقاله●"●اصول●برآورد●هزينه●های●انرژی●پمپاژ"●–●نشريه●شماره●43●پمپ-●پاييز●و●زمستان●91  4
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■ فلوچارت ها
فلوچارت●های●تعيين●VSD●های●مناسب●برای●سيستم●های●پمپ●در●شكل●9.1●برای●پمپ●های●پوياگرد●و●در●

شكل●9.2●برای●پمپ●های●جابجايی●مثبت●نشان●داده●می●شوند..
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اين●موارد●به●استفاده●از●درايو●فركانس●متغير●بستگی●دارند●كه●نسبت●به●ساير●وسيله●های●كنترل●سرعت،●موثرتر●می●
باشند.●با●تشخيص●اينكه●استفاده●از●يك●VFD5●مناسب●می●باشد،●فلوچارت●شكل●9.3●به●انتخاب●درايو●مناسب●و●

محاسبه●هزينه●چرخه●عمر●كمك●می●كند.

Variable Frequency Drive  5

6

Variable Frequency Drive  5
Net Posetive Inlet Pressure  6
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■ فرآیند انتخاب -  به روزآوری تجهیزات موجود

ساالنه●تقريباً●به●ميزان●20●برابرتعداد●پمپ●های●در●حال●كار،●پمپ●های●جديد●عرضه●می●شوند.●
بنابراين●واضح●است●كه●فرصتی●بسيار●بزرگ●برای●بهبود●سيستم●های●نصب●شده،●جهت●موثرتر●

و●بهره●ورتر●شدن●آن●ها●از●نظر●انرژی●ايجاد●می●شود.●
بيشتر●طراحان●در●مورد●هد●مورد●نياز●سيستم،●يك●احتمال●را●در●نظر●می●گيرند.●تخمين●زده●
می●شود●كه●75%●سيستم●های●پمپاژ،●از●نظر●اندازه●20%●بزرگتر●هستند.●اين●چنين●بر●می●
آيد●كه●با●بازسازی●و●بهبود●درايو●های●سرعت●متغير،●تطابق●پمپ●با●نيازهای●واقعی●سيستم●

دقيق●●تر●شده●و●مقادير●قابل●توجهی●از●انرژی●صرفه●جويی●می●شود.
همچنين●در●بيشتر●سيستم●های●موجود●از●شيرهای●كنترل●و●بای●پس76●استفاده●می●شود●كه●
در●همه●آن●ها●انرژی●جذب●شده●برای●نيازهای●سيستم●قابل●قبول●نيست.●اتصال●درايو●های●
سرعت●متغير●و●برداشتن●شيرهای●كنترل●و●بای●پس●موجب●صرفه●جويی●در●انرژی●و●كاهش●
اصالحات●و●تغييرات●می●شود.●توجه●داشته●باشيد●كه●كاهش●سرعت●يك●پمپ●پوياگرد●به●
ميزان●10%●،●باعث●صرفه●جويی●در●انرژی●الكتريكی●جذب●شده●به●ميزان●30%●می●شود.

برای●حصول●اطمينان●از●امكان●راه●اندازی●پمپ●در●سرعت●های●پايين●بدون●ايجاد●مشكل●در●
پمپ●بايد●با●توليدكنندگان●پمپ●ارتباط●برقرار●شده●و●برای●حصول●اطمينان●از●مناسب●بودن●
موتورها●برای●استفاده●از●درايو●های●سرعت●متغير●بايد●با●توليدكنندگان●موتور●در●ارتباط●بود.●
آلترناتيوهای●ديگری●نيز●وجود●دارد.●برای●مثال●اگر●اندازه●يك●پمپ●بزرگ●بوده●اما●عملكرد●آن●
فقط●برای●يك●نقطه●كاری●می●باشد،●می●توان●قطر●پروانه●را●بطور●ثابت●كم●كرد.●اين●كار●موجب●
كاهش●يكسان●انرژی●به●اندازه●كاربرد●يك●VSD7●8●●می●شود●و●با●هزينه●كمتر●می●شود.●با●اين●

تفاوت●كه●هزينه●كاهش●قطر●پروانه●كمتر●است.

■●موتور●مناسب●و●كاهش●توان●خروجی●موتور●در●اثر●كاهش●دور●
موتور9

هنگام●اضافه●كردن●يك●درايو●سرعت●متغير●به●موتور●موجود●بايد●دقت●شود●كه●مشخصات●
الكتريكی●موتور●و●مبدل●فركانس●آن●باهم●مطابقت●داشته●باشند.●در●غير●اين●صورت●خطر●

خرابی●های●بی●موقع●در●سيستم●مطرح●می●شود.●
پارامترهايی●كه●در●ادامه●ذكر●می●شوند●از●مبدلی●به●مبدل●ديگر●تغيير●می●كند●و●كارايی●

سيستم●درايو●را●تحت●تاثير●قرار●می●دهند:
• اغتشاش●هارمونيك●كلی	
• حداكثر●ولتاژ	
• حداكثر●نرخ●تغيير●ولتاژ	
• فركانس●سويچينگ	
• طول●كابل●موجود●بين●موتور●و●مبدل	

Bay Pass  6
Variable Speed Drive  7

Bay Pass  7
Variable Speed Drive  8

De-rating  9
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مبدل●های●فركانس●اوليه،●خروجی●هايی●●با●حجم●بسيار●باال●از●هارمونيك●های●موجی●شكل●توليد●می●كردند.●
در●نتيجه●به●دليل●گرم●شدن●سيم●پيچ●ها●به●ميزان●قابل●توجه،●در●هنگام●استفاده●از●مبدل،●توان●موتور●كاهش●
می●يافت.●در●مبدل●های●فركانس●مدرن،●خروجی●مبدل،●سطوح●نسبتا●كوچكی●از●اغتشاش●هارمونيك●جريان●
در●سيم●پيچی●های●موتور●ايجاد●می●كند●و●بنابراين●كاهش●توان●كمتری●مورد●نياز●می●باشد.●در●حاليكه●اين●
كاهش●توان●كمينه●می●باشد،●از●موتوری●به●موتور●ديگر●تغيير●می●كند.●همچنين●ميزان●آن●به●مبدل●مورد●

استفاده●نيز●بستگی●دارد.
هنگاميكه●فن●نصب●شده●در●روی●محور●موتور،●جريان●نرمال●هوا●را●در●سرعت●سنكرون●ايجاد●نمی●كند،●برای●
جبران●كاهش●خنك●سازی●موتور●در●سرعت●پايين●)به●دليل●كاهش●سرعت●فن●خنك●كاری●موتور(،●ممكن●
است●نياز●به●كاهش●توان●موتور●باشد.●پيشنهادات●فنی●توليد●كنندگان●موتور●در●خصوص●تعيين●ميزان●كاهش●
توان●مناسب●مورد●استفاده●قرار●می●گيرد.●در●اين●مورد●قوانين●تعريف●شده●ای●وجود●ندارد●كه●بتوان●برای●تمامی●

موتورها●بكار●برد.
در●حالت●كلی●برای●درايو●پمپ●های●پوياگرد●كاهش●توان●كمتری●مورد●نياز●بوده●و●در●برخی●موارد●هيچ●كاهش●
توانی●مورد●نياز●نيست.●در●حاليكه●پمپ●های●جابجايی●مثبت●با●مشخصات●گشتاور●ثابت،●برای●كاهش●سرعت●
عملكرد●به●كاهش●توان●موتور●نيازمندند.●اين●گشتاور●بسيار●كمتر●از●گشتاور●راه●اندازی●می●باشد.●معموال●
موتورهای●با●درايو●های●جدا،●سرعت●ثابت●و●فن●خنك●كاری●ميتوانند●در●يك●محدوده●وسيعی●از●سرعت،●يك●
گشتاور●ثابت●متناوب●را●ايجاد●كنند.●در●سرعت●های●باالی●سرعت●نرمال●پايه●،●در●نتيجه●ايجاد●ميدان●ضعيف،●
درايو●باعث●ايجاد●ولتاژ●ثابت●می●شود.●در●اين●ميدان●نيروی●گشتاور●موتور●كاهش●يافته●و●در●بهترين●حالت●
موتور●می●تواند●يك●توان●ثابتی●ايجاد●كند.●در●فركانس●های●باالتر●از●سرعت●پايه●ممكن●است●مشخصات●طرح●
موتور●محدوديت●های●بيشتری●ايجاد●كند●و●در●اين●حالت●اطالعات●تخصصی●موتور●بايد●از●توليد●كنندگان●موتور●
بدست●آيند.●شكل●10.2●تاثير●تغييرات●فركانس●بر●توانايی●های●گشتاور●در●يك●نوع●موتور●با●يك●نرخ●توان●

وابسته●به●كالس●B●)80●درجه●كلوين●افزايش●دما(●را●نشان●می●دهد.●
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■●فلوچارت●ها
برای●تصميم●گيری●در●مورد●ضرورت●يا●عدم●ضرورت●به●روزآوری●تجهيزات●موجود●،●به●فلوچارت●شكل●10.1●مراجعه●نماييد.
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■ ارتقای●يک●VFD●نصب●شده●بر●روی●موتور
در●صورتيكه●پمپ●و●موتور●در●محدوده●خطرناك●نبوده●و●صرفه●جويی●هزينه●چرخه●عمر●و●
يا●مزايای●هيدروليكی●ديگر●از●نصب●يك●VFD●حمايت●كنند،●در●برخی●موارد●ممكن●است●
استفاده●از●يك●مبدل●فركانس●نصب●شده●بر●روی●موتور،●راحت●ترين●و●ارزان●ترين●راه●برای●

تجهيز●كردن●يك●پمپ●نصب●شده●با●اين●تكنولوژی●باشد.
برای●موتورهای●با●سايزهای●1.1●تا●22●كيلو●وات●)VFD●،)1.5-30HP●های●نصب●شده●
بر●روی●موتور●می●توانند●روی●موتورهای●AC●سه●فاز●بدون●نياز●به●ماشينكاری●بر●روی●بدنه●

موتور●نصب●شوند.
اين●ابزار●با●فن●موتور،●خنك●كاری●شده●و●به●IP54/NEMA 12●وصل●شده●و●مستقيما●به●

جعبه●ترمينال●موتور●سيم●كشی●می●شوند.●مثالی●در●شكل●10.3●نشان●داده●می●شود.

Europump and Mydraulic
Institute (2004) / Uariable
Speed Pumping / ELSE-
VIER

مراجع:
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◄مهندس عیسی آزاد وار
رئیس طراحی محصول

● اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در هنگام 
نصب و نگهداری 

مقدمه :
ناميده● ●megger آزمون● عمومًا● )كه● عايقی● مقاومت● آزمون● روش● از● مختصری● حاضر● جزوه●
می●شود(●كابل●های●ولتاژ●ضعيف●)كمتر●از●5kV(●را●ارائه●می●كند.●اين●مقاله●صرفًا●به●آزمون●هايی●
می●پردازد●كه●از●ديدگاه●كاربران●كابل●اهميت●دارد.●به●اين●آزمون●ها●آزمون●"نصب"●و●"تعمير●و●
نگهداری"●می●گويند.●آزمون●بايد●توسط●پرسنل●با●تجربه●و●كارآمد●كه●آشنايی●كاملی●با●آزمون●
مقاومت●عايقی●دارند●و●از●چگونگی●عملکرد●ايمن●تجهيزات●آزمون●مطلعند،●انجام●پذيرد.●مقادير●
مقاومت●عايقی●واقعی●به●سادگی●قابل●دستيابی●نيستند،●زيرا●به●عوامل●متعددی●كه●شامل●موارد●

زيراست●بستگی●دارد:●

1● جنس●عايق●-

2● سايز●هادی●-

3● دمای●عايق●روی●هادی●)مثاًل●در●صورتی●كه●در●معرض●نور●مستقيم●خورشيد●قرار●گيرد(●-

4● رطوبت●)مثاًل●در●حالتی●كه●كابل●مرطوب●باشد(●-

5● طول●كابل●-

شرايط●كابل●)مثالً●اينکه●عايق●كابل●عقب●كشيده●نشده●باشد،●يا●سر●رشته●های●كابل●از●هم●جدا●
نشده●باشند(.●

چهار●نوع●آزمون●برای●اندازه●گيری●مقاومت●عايقی●وجود●دارد:●

1● آزمون●نوعی●/●آزمون●تصديق●/●آزمون●انطباق●(

2● آزمون●كارخانه●●ای●(

3● آزمون●نصب●(

4● آزمون●تعمير●و●نگهداری●(
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آزمون●نوعی●)كه●به●آن●آزمون●تصديق●يا●انطباق●هم●می●گويند(●عموما●بر●روی●يك●
كابل●جديد●يا●كابل●با●طراحی●اصالح●شده●انجام●می●شود●و●هدف●از●انجام●اين●آزمون●
اثبات●مطابقت●كابل●با●استاندارهای●معتبر●می●باشد.●اين●نوع●آزمون●در●حين●فرايند●

توليد●انجام●نمی●شود.●

آزمون●مقاومت●عايقی●كارخانه●ای●هنگامی●انجام●می●شود●كه●الزم●باشد●مطابقت●
كابل●با●استانداردها●يا●مشخصات●فنی●مورد●نظر●در●محل●كارخانه●بررسی●شود.●اين●

آزمون●بر●طبق●روش●مندرج●در●استاندارد●صورت●می●گيرد.●

آزمون●مقاومت●عايقی●"تعمير●و●نگهداری"●را●می●توان●طبق●برنامه●زمانی●مشخصی●
از●بررسی●اين●داده●ها● انجام●داد●و●داده●های●مربوطه●را●جمع●آوری●نمود●و●پس●
مشخص●نمود●كه●آيا●عايق●روی●هادی●كابل●در●طول●زمان●به●كارگيری●از●آن●به●

صورت●تدريجی●در●حال●افت●كيفيت●است●يا●خير.●

آزمون●مقاومت●عايقی●"تعمير●و●نگهداری"●را●می●توان●طبق●برنامه●زمانی●مشخصی●
انجام●داد●و●داده●های●مربوطه●را●جمع●آوری●نمود●دو●پس●از●بررسی●اين●داده●ها●
مشخص●نمود●كه●آيا●عايق●روی●هادی●كابل●در●طول●زمان●به●كارگيری●از●آن●به●
صورت●تدريجی●در●حال●افت●كيفيت●است●يا●خير.●در●صورتی●كه●مقاومت●عايقی●
از●حداقل●مقدار●قابل●پذيرش●توسط●مصرف●كننده●كاهش●يابد●يا●در●طول●زمان●به●
كارگيری●از●كابل●به●يكباره●افت●كند،●كابل●را●با●كابل●جديد●ديگری●جايگزين●كنند.●

اين●مقاله،●صرفاً●به●آزمون●های●مورد●نظر●كاربران●كابل●يعنی●آزمون●های●"نصب"●و●
"تعمير●و●نگهداری"●می●پردازد.●اقداماتی●كه●پيش●از●اندازه●گيری●مقاومت●عايقی●

بايد●انجام●شود:●

آزمون●مقاومت●عايقی●و●نتايج●حاصل●از●آن●به●عواملی●نظير●دما●و●رطوبت●وابسته●
است.●به●همين●دليل●در●آماده●سازی●كابل●مورد●آزمون●بايد●دقت●كافی●به●عمل●آيد.●

برای●دستيابی●به●بهترين●نتيجه:●

1● كابل●را●از●حالت●بهره●برداری●خارج●كنيد.●كابل●را●از●هر●گونه●مدار●يا●تجهيزات●(
متصل●به●آن●قطع●كنيد.●همچنين●هرگونه●اتصاالت●و●ملحقات●و●سركابل●ها●را●
از●كابل●جدا●كنيد●و●در●هر●دو●سر●كابل●رشته●ها●را●از●هم●جدا●كنيد.●مطمئن●

شويد●كه●هادی●ها●از●يكديگر●عايق●شده●اند.●

2● كابل●را●صرفاً●زمانی●آزمون●كنيد●كه●دمای●هادی●ان●باالتر●از●نقطه●شب●نمی●(
باشد.●در●غير●اين●صورت●رطوبت●بر●روی●سطح●عايق●تشكيل●می●شود●كه●در●
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صورت●جذب●شدن●رطوبت●توسط●عايق●می●تواند●منجر●به●مردود●شدن●نتيجه●آزمون●شود.●

3● مطمئن●شويد●كه●سطح●هادی●عايق●عاری●از●كربن●يا●هر●گونه●مواد●هدايت●كننده●جريان●برق●است.●(

4● از●حد●تعيين●شده●پيشنهادی●برای●ولتاژ●آزمون●كابل●تجاوز●نكنيد.●درغير●اين●صورت●عايق●روی●هادی●(
امكان●پر●تنش●شدن●يا●حتی●آسيب●ديدگی●خواهد●داشت.●

5● دمای●عايق●روی●هادی●را●پيش●از●هر●اندازه●گيری●مقاومت●عايقی●ثبت●كنيد.●در●غير●اين●صورت●مقاومت●(
عايقی●اندازه●گيری●شده●می●تواند●بسيار●كمتر●يا●بيشتر●از●مقدار●واقعی●آن●باشد.

نحوه●اعمال●ضريب●دما●بر●مقاومت●عايقی●

توجه●به●اين●نكته●بسيار●حائز●اهميت●است●كه●دمای●عايق●ممكن●است●بسيار●باالتر●يا●پايين●تر●از●دمای●محيط●
باشد.●هرگاه●دمای●عايق●يا●مقاومت●عايقی●اندازه●گيری●شده●در●آن●دما●معلوم●باشد●می●توان●مقاومت●عايقی●
در●هر●دمای●ديگری●را●محاسبه●نمود.●ضرايب●مربوط●به●تصحيح●دما●در●مقاومت●عايقی●در●جدول●پيوست●ارائه●

شده●است.●دمای●مرجع●15●درجه●است.●

محاسبات:●

مقاومت●عايقی●را●می●توان●با●به●كارگيری●رابطه●زير●در●دمای●مشخصی●محاسبه●كرد:

كه●در●آن:●

=●مقاومت●عايقی●اندازه●گيری●شده●عموماً●بر●حسب●مگا●اهم●يا●گيگا●اهم.● measuredR

●●●●●●●●●●●●●●●●●●=●مقاومت●عايقی●در●دمايی●مورد●نظر،●همان●واحد●اندازه●گيری●مقاومت●عايقی●اندازه●گيری●شده●

=●دمای●اندازه●گيری●شده●عايق●بر●حسب●سلسيوس.● measuredT

●●●●●●●●●●●●●=●دمای●مورد●نظر●برای●عايق●بر●حسب●سلسيوس.●
K=●ضريب●مخصوص●برای●نوع●ماده●عايقی.●

به●عنوان●مثال●می●توانيم●مقاومت●عايقی●در●دمای●مورد●نظر●را●با●به●كارگيری●داده●های●زير●محاسبه●كنيم.

K=1.16

Tmeasured=●500C

Rmeasured=2.7MW

Tstandard=●150C

با●به●كارگيری●رابطه●فوق●مقاومت●عايقی●در●دمای●مورد●نظر●150C●مساوی●با●487MW●خواهد●بود.●توجه●
داشته●باشيد●35●درجه●تفاوت●در●دما،●حدود●200●برابر●تغيير●در●مقاومت●عايقی●ايجاد●خواهد●كرد.
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به●كارگيری●ضريب●تصحيح●دما●در●مقاومت●عايقی●

به●روش●ديگر●مقاومت●عايقی●را●می●توان●با●استفاده●از●ضرايب●مندرج●در●جدول●پيوست●در●
دمای●مورد●نظر●تصحيح●كرد.●در●اين●حالت،●دمای●استاندارد●150C●انتخاب●شده●است.●ضريب●

تصحيح●مقاومت●عايقی●در●رابطه●زير●به●كار●گرفته●می●شود:●

به●همان●معنای●پيش●گفته●و●F●ضريب●تصحيح● measuredR كه●در●آن●●●●●●●●●●●●●●●●●●●و●
مقاومت●عايقی●است●كه●از●جدول●پيوست●به●دست●می●آيد.●مثاًل●می●توانيم●با●استفاده●از●داده●

های●زير،●مقاومت●عايقی●را●در●دمای●استاندارد●150C●محاسبه●كنيم:●

K=1.16

Tmeasured=●500C

Rmeasured=2.7MW

از●روی●جدول●پيوست●در●می●يابيم●كه●ضريب●تصحيح●دما●برای●مقاومت●عايقی●)F(●برای●
ماده●عايقی●با●ضريب●ويژه●1/16●مساوی●180/31●است.●به●كارگيری●اين●ضريب●مقاومت●

عايقی●در●دمای●استاندارد●150C●عبارت●است●از:●

حداقل●مقاومت●عايقی●قابل●قبول●)مقاومت●برو●/●نرو(●

آزمون●برو●/●نرو●بر●روی●كابل●هايی●كه●تازه●نصب●شده●اند●انجام●می●شود●تا●مشخص●شود●
كه●عايق●كابل●در●حين●نصب●آسيب●ديده●است●يا●خير.●حداقل●مقاومت●عايقی●قابل●قبول●با●

رابطه●زير●محاسبه●می●شود:●

كه●در●آن●:

=●حداقل●مقاومت●عايقی●قابل●قبول●بر●حسب●مگا●اهم. InsulationR

●●●●●●●●●=●طول●كابل●بر●حسب●متر●

در●مورد●كابل●هادی●با●ولتاژ●نامی●600●ولت●حداقل●مقاومت●عايقی●برای●كابل●های●به●طول●
●)IEEE525●30●تا●300●متر●در●جدول●زير●آمده●است.●)استاندارد
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■ آزمون هنگام نصب 

آزمون●مقاومت●عايقی●عموماً●بر●روی●كابل●برقدار●نشده●بالفاصله●پس●از●نصب●و●پيش●از●
اتصال●آن●به●هر●گونه●تجهيزات●يا●ملحقات●انجام●می●شود.●اين●آزمون●برای●بررسی●آسيب●
ديدگی●احتمالی●عايق●روی●هادی●در●هنگام●نصب●كابل●صورت●می●گيرد.●اين●نوع●آزمون●را●
به●اصطالح●آزمون●"برو●/●نرو"●)يا●آزمون●استقامت●دی●الكتريك(●می●نامند،●زيرا●در●صورتيكه●
هيچگونه●شكست●ولتاژ●در●عايق●رخ●ندهد،●كابل●در●اين●آزمون●پذيرفته●می●شود.●ولتاژ●كه●
در●اين●آزمون●انتخاب●می●شود●كمتر●از●5kV●و●به●مدت●حداكثر●تا●يك●دقيقه،●يا●تا●زمانی●
كه●مقدار●خوانده●شده●مقاومت●عايقی●عدد●ثابتی●را●نشان●دهد،●اعمال●می●شود.●ولتاژ●آزمون●
همان●ولتاژ●نامی●كابل●)ولتاژ●خط●به●خط(●انتخاب●می●شود.●انتخاب●هر●ولتاژ●ديگری●بيش●
از●اين●مقدار●ممكن●است●سبب●ايجاد●تنش●در●كابل●و●آسيب●ديدگی●زود●هنگام●در●آن●شود.

روش●آزمون

برای●هر●كابل●مورد●آزمون:●

الف-●داده●های●زير●را●از●روی●برچسب●يا●پالک●قرقره●ثبت●كنيد.●

شماره●قرقره●يا●كالف● ●

تاريخ●توليد●كابل● ●

طول●كابل● ●

نوع●كابل ●

سايز●هادی●كابل● ●

ب:●دماي●عايق●هادي●كابل●را●اندازه●گيري●و●ثبت●نماييد.●براي●كابلي●كه●داراي●چند●رشته●
سيم●عايق●شده●است،●اندازه●گيري●و●ثبت●دماي●عايق●يكي●از●رشته●ها●كافي●است.●اين●دما●
ممكن●است●با●دماي●محيط●متفاوت●باشد.●خصوصاً●در●صورتي●كه●كابل●در●معرض●مستقيم●نور●

خورشيد●قرار●گرفته●باشد.●

ج:●دو●سر●رشته●هاي●كابل●را●درست●مطابق●حالتي●كه●مي●خواهيد●به●برق●ورودي●و●تجهيزات●
مربوطه●متصل●كنيد،●لخت●نماييد.●)روكش●رشته●هاي●كابل●را●از●هم●جدا●كنيد●و●دوسر●رشته●
هاي●كابل●را●عايق●برداري●كنيد(●كابل●را●بايد●از●هر●دو●سر،●از●هر●گونه●تجهيزات●جدا●كنيد.●اين●
تجهيزات●شامل●سويچ،●پريز●و●هر●وسيله●ديگري●است●كه●ممكن●است●به●هادي●متصل●شده●
باشد.●حتي●سوييج●بازي●كه●به●كابل●متصل●شده●باشد●مي●تواند●مداري●با●مقاومت●كم●را●به●دست●

دهد●و●اينگونه●نشان●دهد●كه●كابل●مورد●نظر●در●آزمون●مردود●است.●
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د:●رشته●هاي●كابل●را●از●يكديگر●و●نيز●از●سيم●اتصال●زمين●جدا●كنيد●تا●امكان●مناسب●ترين●
قرائت●براي●مقاومت●عايقي●فراهم●شود.●

هـ:●هادي●هاي●لخت●شده●دو●سر●كابل●را●از●هر●گونه●كثيفي●و●آلودگي●به●خوبي●تميز●نماييد.●
هنگام●آزمون،●هادي●هاي●دو●سر●كابل●بايد●به●طور●كامل●خشك●شده●باشند.●اين●موضوع●

باعث●بهبود●در●اندازه●گيري●مي●شود.●

و:●آزمون●مقاومت●عايقي●را●مطابق●دستورلعمل●سازنده●دستگاه●آزمون●انجام●دهيد.●اعمال●
ولتاژ●بين●هر●دو●رشته●از●سيم●هاي●كابل،●بين●هر●رشته●كابل●با●سيم●لخت●اتصال●زمين،●
شليدها●و●رزه●كابل●توصيه●مي●گردد.●همه●هادي●هاي●لخت●اتصال●زمين●بايد●به●يكديگر●و●
همچنين●به●شيلد●و●يا●زره●وصل●و●همگي●به●ارت●متصل●شوند.●هر●هادي●عايق●دار●بايد●به●طور●
جداگانه●آزمون●شده●و●نتيجه●آزمون●آن●ثبت●شود.●در●مورد●كابل●سه●فاز،●شامل●سه●هادي●
عايق●دار●)A.B.C(●كه●با●يك●رشته●سيم●لخت●اتصال●زمين●)G(●به●صورت●كابل●درآمده●

است.●آزمون●هاي●پيشنهادي●به●صورت●زير●مي●باشد:●

• 	●B●به●●A

• 	●C●به●●B●

• 	●A●به●●C

• 	●G●به●●A

• 	●G●به●●B

• 	●G●به●●C

ز:●اندازه●گيري●هاي●ثبت●شده●را●بررسي●كنيد.●در●پايان●توجه●داشته●باشيد●كه●اين●آزمون●از●
نوع●برو/●نرو●است.●بدين●معني●كه●همه●مقادير●اندازه●گيري●شده●مقاومت●عايقي●بايد●بيش●از●
مقدار●محاسبه●شده●مورد●قبول●كه●قباًل●گفته●شد،●باشند.●مقاديري●كه●نزديك●به●حد●باالي●
قرائت●دستگاه●و●بسيار●بزرگ●باشند●ممكن●است●ناشي●از●اتصاالت●نامناسب●در●سيستم●باشد.●
مقاديري●كه●صفر●يا●نزديك●به●آن●باشند●ممكن●است●در●اثر●بروز●عيب●در●نقطه●اي●از●عايق●
باشد،●كابل●تحت●آزمون●به●خوبي●آماده●سازي●نشده●باشد.●)يعني●هنوز●تجهيزات●به●كابل●

متصل●باشند●و●يا●سر●رشته●هاي●كابل●از●هم●جدا●نشده●باشد(.●
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■  آزمون تعمیر و نگهداري پیشگیرانه: 
آزمون●تعمير●و●نگهداري●پيشگيرانه●عموماً●بر●روي●كابلي●انجام●مي●شود●كه●قباًل●به●مدت●
زمان●طوالني●تر●به●كار●گرفته●شده●است.●)اين●زمان●مي●تواند●چند●ماه●يا●چند●سال●باشد(●
اين●آزمون●براي●نشان●دادن●هر●گونه●افت●كيفيت●در●عملكرد●عايق●در●طول●زمان●به●كارگيري●
كابل●مي●باشد.●ثبت●دقيق●تاريخ●انجام●آزمون،●مقاومت●عايقي●و●همچنين●دماي●عايق●هادي●
كابل●بايد●دقيقاً●انجام●گيرد●و●بايگاني●شود.●اين●داده●ها●را●مي●توان●براي●بررسي●وضعيت●

كيفي●عايق●به●كار●گرفت.●

ولتاژي●كه●در●اين●آزمون●انتخاب●مي●شود●كمتر●از●5kV●و●به●مدت●حداكثر●تا●يك●دقيقه،●
يا●تا●زماني●كه●مقدار●خوانده●شده●مقاومت●عايقي●عدد●ثابتي●را●نشان●دهد،●اعمال●مي●شود.●
ولتاژ●آزمون●همان●ولتاژ●نامي●كابل●)ولتاژ●خط●به●خط(●انتخاب●مي●شود.●انتخاب●هر●ولتاژ●
ديگري●بيش●از●اين●مقدار●ممكن●است●سبب●ايجاد●تنش●در●كابل●و●آسيب●ديدگي●زود●هنگام●

در●آن●شود.●

■ روش آزمون: 
براي●هر●كابلي●مورد●آزمون:●

را● ان● هادي● و●سايز● كابل● نوع● نماييد.●همچنين● ثبت● و● گيري● اندازه● را● كابل● الف-●طول●
يادداشت●نماييد.●

ب-●دماي●عايق●هادي●كابل●را●اندازه●گيري●و●ثبت●نماييد.●براي●كابلي●كه●داراي●چند●رشته●
سيم●عايق●شده●است،●اندازه●گيري●و●ثبت●دماي●عايق●يكي●از●رشته●ها●كافي●است.●اين●دما●
ممكن●است●با●دماي●محيط●متفاوت●باشد.●خصوصاً●در●صورتي●كه●كابل●در●معرض●مستقيم●

نور●خورشيد●قرار●گرفته●باشد.●

ج-●دو●سر●رشته●هاي●كابل●را●از●همه●تجهيزات●و●وسائط●قطع●كنيد.●اين●تجهيزات●و●وسايل●
شامل●سوييچ●ها،●پريز●و●هر●گونه●وسيله●ديگري●است●كه●ممكن●است●به●هادي●هاي●كابل●
متصل●باشند،●حتي●سويچ●بازي●كه●به●كابل●متصل●باشد●مي●تواند●مداري●با●مقاومت●كم●را●به●

دست●دهد●و●اينگونه●نشان●دهد●كه●كابل●موردنظر●در●آزمون●مرود●است.●

د-●رشته●هاي●كابل●را●از●يكديگر●و●نيز●از●سيم●اتصال●زمين●جدا●كنيد●تا●امكان●مناسب●ترين●
قرائت●براي●مقاومت●عايقي●فراهم●شود.●

هـ-●هادي●لخت●شده●●در●دو●سر●كابل●را●هر●گونه●كثيفي●و●آلودگي●به●خوبي●تميز●نماييد.●
هنگام●آزمون،●هادي●هاي●دو●سر●كابل●بايد●به●طور●كامل●خشك●شده●باشند.●اين●موضوع●

باعث●بهبود●دز●اندازه●گيري●مي●شود.●

و:●آزمون●مقاومت●عايقي●را●مطابق●دستورالعمل●سازنده●دستگاه●آزمون●انجام●دهيد.●اعمال●
ولتاژ●بين●هر●دو●رشته●از●سيم●هاي●كابل،●بين●هر●رشته●كابل●با●سيم●لخت●اتصال●زمين،●
شيلدها●و●زره●كابل●توصيه●مي●گردد.●همه●هادي●هاي●لخت●اتصال●زمين●بايد●به●يكديگر●و●
همچنين●به●شيلد●و●يا●زره●وصل●و●همگي●به●ارت●متصل●شوند.●هر●هادي●عايق●دار●بايد●به●طور●
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جداگانه●آزمون●شده●و●نتيجه●آزمون●آن●ثبت●شود.●در●مورد●كابل●سه●فاز،●شامل●سه●هادي●
عايق●دار●)A.B.C(●كه●با●يك●رشته●سيم●لخت●اتصال●زمين●)G(●به●صورت●كابل●درآمده●

است.●آزمون●هاي●پيشنهادي●به●صورت●زير●مي●باشد:●

• 	●B●به●●A

• 	●C●به●●B●

• 	●A●به●●C

• 	●G●به●●A

• 	●G●به●●B

• 	●G●به●●C

ز:●اندازه●گيري●هاي●ثبت●شده●را●بررسي●كنيد.●اين●اندازه●گيري●ها●به●داليل●بررسي●وضيعت●
كابل●طي●مرور●زمان●ثبت●مي●شوند●و●تنها●با●مقادير●قبلي●همان●كابل●مقايسه●مي●گردند.●بايد●
توجه●نمود●كه●همه●مقاديري●مقاومت●عايقي●يا●بايد●در●دماهاي●يكسان●ثبت●شوند●و●يا●مقادير●
ثبت●شده●بايد●در●دماي●خاصي●تصحيح●شوند●تا●امكان●مقايسه●بين●آنها●فراهم●شود.●اين●نوع●
آزمون●را●معموالً●در●فواصل●زماني●معيني●انجام●دهند.●پيشنهاد●مي●شود●فواصل●زماني●ساليانه●

يا●در●سال●يكبار●براي●اين●آزمون●در●نظر●گرفته●شود.●

جدول●زير●برای●جمع●بندی●آزمون●های●مقاومت●عايقی●ميدانی●مناسب●است:●
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■ اهمیت و کاربرد های اندازه گیری جریان سیاالت 

جریان سیال اهمیت بسیار زیادی در اندازه گیری های 
متغیرهای دیگری  بر  آن  مقدار  زیرا  دارد.  صنعتی 
مانند فشار، سطح، دما و غلظت شیمیایی اثرگذار 
و  کارکرد  منظور  به  فشار  گیری  اندازه  است. 
از  اطمینان  همچنین  و  سامانه  درست  عملیات 
و  هزینه، ضروری  به  توجه  با  کیفیت  بودن  بهینه 
الزم است.]2,1[ اندازه گیری جریان کار ساده ای 
نیست. حتی اگر اثر خطاهای ناشی از نویز، لرزش 
ناشی  خطاهای  نگریم،  نظر  در  را  غبار  و  گرد  و 
اثر  اندازه گیری  این  بر دقت  توانند  از نصب می 
بگذارند. معموال دقت جریان سنج ها بین 0/2 تا 
5 درصد کل بازه ی اندازه گیری 3(FSR) است. 

مشابه  کاری  اصول  دارای  ها  سنج  جریان  تمام 
مهنــدسی  کار  وسیله  بهترین  انتخاب  و  نیستند 

ساده ای  نیست. جریان سنج ها را براساس اصول 
کار می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 

حجمی  ●
جرمی  ●
استنتاجی4 ●
سرعتی  ●

به  را  جریان سنج های حجمی و جرمی، جریان 
طور مستقیم اندازه گیری می کنند. انواع استنتاجی 
به طور غیرمستقیم عمل اندازه گیری را انجام می 
تفاضلی، سطح  فشار  های  دسته  به  و خود  دهند 
جریان  ها  آن  شوند.  می  تقسیم  هدف5  و  متغیر 
سیال را براساس پدیده های فیزیکی دیگر اندازه 

گیری می نمایند.

◄مهندس امیر لطفی 
کارشناس مهندسی پروژه- دپارتمان نفت

● اصول عملکرد فلومترها

دراین مقاله ویژگی های جریان سیاالت1 و تفاوت اصول کاری فلومترها2 یا به عبارت دیگر جریان سنج های 
گوناگون تشریح شده است. به منظور ایجاد یک زمینه فنی مناسب در ذهن خواننده مبانی ریاضی مرتبط با موضوع 
نیزارائه شده است. مباحث مطرح شده از اهمیت بسیار زیادی برای درک سامانه های ابزار دقیق و موجود در 
فرایندهای صنعتی برخوردارند. همچنین از این مباحث میتوان به عنوان مبنایی برای پیاده سازی حسگر هوشمند 
استفاده کرد. در بخش اول اهمیت اندازه گیری جریان و همچنین مبانی کارکردی روشهای اندازه گیری جریان 
جرمی و حجمی بیان میشود. درانتها تحلیلی از خطاهای اندازه گیری جریان و روش های جبران خطا و همچنین 

شرحی پیرامون جریان سنج های هوشمند ارائه خواهد شد. 

واژه های کلیدی: اندازه گیری، ابزار دقیق، فلومتر
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انتخاب بهترین جریان سنج کار ساده ای نیست. برای این کار باید اطالعات زیر موجود باشد: 
فرآیندی که می خواهید اندازه گیری را بر روی آن انجام دهید.  ●
ویژگی های سیال مورد اندازه گیری، دما و فشار سامانه، بازه ی اندازه گیری، طول مستقیم لوله  ●

های بخش باال است و پایین است جریان سنج، دقت مورد نیاز، افت فشار، تغییر بازه ی اندازه 
گیری، اثرات گران روی 6 سیال. 
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جزئیات فناوری بکار رفته در جریان سنج.  ●
به عنوان مثال در یک جا ممکن است دانستن افت فشار 
ناشی از سامانه ضروری باشد )به عنوان مثال اندازه گیری 
بخار فشار باالی یک دیگ بویلر( ولی در جای دیگر افت 
فشار قابل چشم پوشی باشد )به عنوان مثال اندازه گیری 

شار آب یک رودخانه با کانال های باز( 
در جدول 1 خالصه ای از اصول کاری، کاربردهای عمده، 
معایب و اشکال مختلف جریان سنج ها ذکر شده است. 
بدیهی است اگر قابلیت های هوشمند برای هر جریان 
سنج وجود داشته باشد )خودآزمونی، خودکالیبراسیون، 
تطبیق،  قابلیت  خودکار،  شناسایی  بازه،  خودکار  تعیین 
ذخیره و کار با داده های تاریخی و غیره( می توان برای 
هر نوع جریان سنج، نسخه ی هوشمند آن را نیز ارایه کرد. 

■ اندازه گیری مستقیم جریان سیال: فلومترهای حجمی و جرمی 
در کاربردهای صنعتی، اندازه گیری مستقیم جریان سیال کار متداولی است. با این وجود باید 
مشخص شود در فرآیند کنترل جریان، جرم مهم است یا حجم، حتی با در نظر گرفتن شرایط 

ایده آل، تغییرات چگالی سیال می تواند بر اندازه گیری حجمی اثرگذار باشد.

■ اندازه گیری حجمی جریان سیال 
جریان حجمی، حجم گاز یا مایعی را که از مقطع عمودی مجاری سیال )لوله( بر حسب واحد 
زمان می گذارد اندازه گیری می نماید. برای سادگی ما فقط جریان مایعات را در نظر می گیریم. 
چرا که معموال تراکم و حساسیت به تغییرات دما و فشار برای مایعات در نظر گرفته نمی شود. 
با پذیرش خطای کمتر از 5 درصد در صورتی که حداکثر سرعت جریان کمتر از 3/0 ماخ باشد 
ناپذیر در نظر گرفت.  تراکم  مایعات را  تمام  می توان 
صوت  سرعت  بر  سیال  سرعت  تقسیم  از  ماخ  عدد 
)سرعت صوت در سیال( به دست می آید. با افزایش 
نیز  تغییرات دما و فشار  قبیل تراکم،  از  ماخ، عواملی 
گرفته  نظر  در  باید  جریان  دقیق  گیری  اندازه  برای 
عمودی  سطح  در   (QVL) سیال  حجمی  شار  شوند. 
بر مسیر جریان S، از رابطه ی )1( به دست می آید: 

   )1(
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n بردار نرمال واحد  که در آن v بردار سرعت سیال و 
عمود بر سطح است )بردار با بزرگی یک(. 

با محورهای  نامحدود سطح )همراستا  dy عناصر  dx و 
داخلی  ضرب  بردارها،  بین  عملگر  و  هستند  مختصات( 
بردار  دو  هر  ایستا،  شرایط  در  ببینید.  را   1 شکل  است. 

به  توان  می  را   1 رابطه ی  و   )0( =α همراستا هستند 
صورت زیر نوشت: 

   )2(

که در آن v(x,y) بزرگی بردار سرعت است )شکل 1 را ببینید(. 
با استفاده از فرمول های استاندارد، می توان چهار پروفایل سرعت جریان حجمی را بررسی و 
تحلیل نمود. پروفایل سرعت سیال به عدد رینولدز (RN) بستگی دارد. عدد رینولدز متغیری 

بدون بعد است که براساس رابطه ی زیر به دست می آید: 

µ
ρ Dv

forcesviscous
frocesinertialRN

..
==    )3( 

µ درجه ی گران  ρ نشان دهنده ی چگالی سیال، v سرعت، D قطر لوله و  در این رابطه، 
روی سیال است. معموال برای RN بیشتر از 4000 رژیم 
بین   RN اگر  بیضوی(.  )سرعت  است  متالطم  سرعت 
باشد، حالت سرعت به صورت گذاری  2000 و 4000 

است. 
حالت  این  در  یکنواخت:  سرعت  پروفایل   .1 حالت 
پیکانی  توسط  و  است  ثابت   S سطح  در  سیال  سرعت 
که از لوله با سطح مقطع S بیرون می آید نشان داده می 
شود )شکل 2- الف(. از آ ن جایی که سرعت در طول 
خط قطری S ثابت است، پروفایل سرعت مستطیلی است 
)شکل 2-ب(. در نتیجه مقدار شار حجمی از رابطه ی 

زیر به دست می آید: 
           )4(

لوله  مقطع  سطح   S سرعت،  بزرگی   V عبارت  این  در 
 QVL واحد   ،1 رابطه ی  براساس  است.  لوله  قطر   D و 
انتظار  که  طور  )همان  است  ثانیه  بر  مترمکعب   ،SI در 

می رفت(. 

هندسی  پارامترهای  آن  در  که  ای  لوله  شکل   :1 شکل 
)لوله(   S به منظور محاسبه ی جریان حجمی در سطح 

n کار  مشخص شده است. ما فقط با جریان در جهت 
داریم. 
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حالت 2. سرعت سهموی: در این حالت، سرعت مایع در سطح S متغیر است و توسط پیکانی که 
از لوله بیرون می آید نشان داده می شود. سرعت در بخش درونی لوله بیشتر است و با نزدیک 
شدن به کناره های آن در طول خط قطری به سمت صفر میل می کند )شکل 3(. سرعت این نوع 

جریان، سهموی است. با استفاده از معادله ی منحنی سهمی به عبارت زیر می رسیم: 

                           )5(

بردار سرعت شار  از رابطه ی )2( می توان بزرگی متوسط  از تعریف شار حجمی  استفاده  با 
حجمی را از رابطه زیر بدست آورد: 

 s حالت3-سرعت بیضوی: در این حالت نیز سرعت مایع در سطح
 متغیر و در بخش درونی لوله بیشتر است. با نزدیک شدن به کناره های آن

در طول خط قطری به سمت صفر میل می کند.در حالت بیضوی، تقریب سرعت حداکثر ومیانگین شار کمتر است

شکل 4 حالت سرعت بیضوی را توسط پیکان ها نشان می دهد. در این شکل تغییرات سرعت 
در طول خط قطری لوله نشان داده شده است. با استفاده از معادله ی منحنی بیضی به عبارت 

زیر می رسیم: 

با استفاده از تعریف جریان حجمی از رابطه ی )2( می 
توان بزرگی متوسط بردار سرعت و شار حجمی را با 

روابط زیر به دست آورد: 
        

های  حالت  تمام  در  ما  گفت  توان  می  کلی  طور  به 
فوق به نتیجه ی مشابهی رسیدیم: شار حجمی همیشه 
برابر است با ضرب سرعت متوسط در سطح عمودی 

مسیر سیال: 

           )9(

حالت 4. پروفایل کلی سرعت : به طور کلی می توان 
از تقریب زیر برای سرعت استفاده کرد: 

)6(

)7(
)8(
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         )10(

که در آن R=D/2 و n ضریبی است که به عدد رینولدز بستگی دارد: 

11. در این حالت میانگین بزرگی بردار سرعت و شار حجمی از رابطه ی زیر به دست می آید: 

                    )12(

از رابطه ی 10 و 12 می توان مقدار x را با شرط Vy(x)=V(y)av که از رابطه ی زیر به دست
 می آید،  حساب کرد: 

                 )13(

n

n
n

R
x )

1
(1

+
−=

مستقیم  خط  سطح  در  سرعت  حالت  الف   –  5 شکل  در 
نشان  دارد  سیال وجود  مسیر  عمودی  برش  در  که  شعاعی 
و  متفاوت   n ضریب  با  متناظر  خط  هر  است.  ده  دادهش 
دارای  متفاوت  های  منحنی  است.   RN(3) متفاوت  مقادیر 
واحدهای نرمال شده هستند و در تمام آن ها مقدار بزرگی 

متوسط بردار سرعت برابر یک است. 
در  سیال  سرعت  حداکثر  رفت،  می  انتظار  که  طور  همان 
داخلی  سطح  در  سرعت  حداقل  و   (x/R=0) لوله  محور 
یا   RN مقدار  افزایش  با  آید.  می  به دست   (x/R=1) لوله 
افزایش مقدار n )در مثال ما n برابر v است(، حالت سرعت 

 (Vy)max سیال تقریبا بیضی یا حتی لگاریتمی است و نسبت
و av(Vy) پایین تر است )شکل 5- الف(. از سوی دیگر با 
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کاهس مقدار RN یا n )در مثال ما n برابر 3 است(، سرعت بیشتر سهمی می شود و نسبت بین 
max(Vy) و av(Vy) افزایش می یابد. 

نکته ی مهم آن است که براساس رابطه ی 3 وقتی که مقادیر سرعت سیال و قطر لوله با هم برابر 
هستند، کاهش نسبت جرم حجمی و گران روی به معنای کاهش مقدار RN است. برعکس این 

مساله نیز صادق است.
نمودار شکل 5. ب نشان دهنده ی نسبت  max(Vy) و av(Vy) بیشتر از زمانی است که RN بیشتر 

 .)TFR ،از 4000 باشد )حرکت شار با اغتشاش

■  خطای اندازه گیری در لوله هایی نیمه پر 
به دالیل متفاوت ممکن است لوله به طور ناقص پر شده باشد، اگر فشار پمپ کمتر از حداقل 
آستانه باشد، اگر قطر لوله خیلی زیاد باشد و یا اگر خطای نصب وجود داشته باشد )مثاًل میزان 
طول لوله در باال و پایین وسیله درست انتخاب نشده باشد(. در این صورت ممکن است خطای 
اندازه گیری قابل توجه باشد. به منظور محاسبه ی خطای اندازه گیری تحت شرایط فوق، ما رابطه 
ی نظری بین بزرگای خطای اندازه گیری و میزان پر شدن ناقص لوله را به دست می آوریم )شکل 

 .)6
با استفاده از شکل های 6-الف و 6-ب و محاسبات ریاضی در قسمت محاسبه ی خطای اندازه 

گیری در لوله های نیمه پر به روابط زیر می رسیم: 
   )14(
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نصف   AE لوله،  شعاع   R خالی،  بخش  تابع حرکت    f(y) خالی،  بخش  ارتفاع   dh رابطه  این  در 
مساحت بخش خالی و خطای اندازه گیری نسبی است. همان طور که انتظار می رود این خطا همیشه 
منفی است. زیرا مساحت بخش مفید سیال در لوله ای که ناقص پر شده است همواره کمتر از S است. 
شکل V خطای اندازه گیری ناشی از پر شدن ناقص لوله را که در آن R/dh=dn بین صفر )پر شدن 

کامل و یک )بخش خالی نصف لوله است( است نشان می دهد. 
محاسبه ی خطای اندازه گیری در لوله هایی که ناقص پر شده اند

با در نظر گرفتن شکل 6- الف و استفاده از فرمول محیط به رابطه ی زیر می رسیم: 

سپس با تبدیل عمودی در راستای محور y می توان به فرمول 
محیط شکل 6-ب رسید: 

محورهای  تالقی  محل  توان  می  آخر  ی  رابطه  از  استفاده  با 
عمومی و افقی را به دست آورد: 

)نصف  گیری  اندازه  خطای  با  مرتبط  مساحت  نهایت  در 
مساحت خالی لوله( از رابطه زیر به دست می آید: 

در نتیجه: خطای نسبی ناشی از خالی بودن لوله عبارت است 
از: 

ای  الکترومغناطیسی  فلومتر   8 مثال عملی،در شکل  عنوان  به 
ای  لوله  در  شار  گیری  اندازه  برای  که  است  داده شده  نشان 
که ناقص پر شده است استفاده می شود. اگر خطای ناشی از 
پایین  بسیار  گیری  اندازه  دقت  نشود،  جبران  ناقص  پر شدن 
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خواهد بود. ولی اگر از فلومتر مغناطیسی که ارتفاع سیال را در داخل لوله اندازه گیری می کند 
استفاده کنیم، دقت حتی برای لوله ای که ناقص پر شده است بهبود خواهد یافت. این فلومترها 
سیگنالی خارجی متناسب با سیال تولید می کنند )با دامنه ی در حد چند میلی ولت(. در شکل 

9 اصول کاری فلومتر الکترومغناطیسی نشان داده شده است. 
میدان الکترومغناطیسی القایی خارجی که توسط سیم پیچ های خارجی و حرکت ذرات باردار 
میدان  ایجاد  سبب  دارد(  بستگی  سیال  رسانایی  به  ذرات  این  )تعداد  است  شده  ایجاد  سیال 
الکترومغناطیسی در داخل لوله می شود. میدان الکترومغناطیسی سبب ایجاد اختالف ولتاژی بین 

پایانه های فلزی 1 و 2 می شود. مقدار ولتاژ برابر است با: 

          )15(
که در آن B بزرگی میدان الکترومغناطیسی القایی، D قطر داخلی لوله و v بزرگی سرعت سیال 
است. در حالت مطلوب میدان الکترومغناطیسی یکنواخت و عمود بر جهت حرکت سیال است. 
همچنین در حالت مطلوب رسانایی سیال نیز ثابت است که به معنای ثابت بودن دما و فشار 

داخل لوله است. 
از آن جایی که ولتاژ اندازه گیری شده از رابطه ی 15 با سرعت سیال تناسب دارد، فلومترهای 

الکترومغناطیسی حجمی هستند و سرعت سیال و نه جرم آن را اندازه گیری می کنند. 
مزایای اصلی این فلومتر عبارتند از روش کاری غیرتهاجمی9، دقت باال )در حدود 5/0 درصد یا 

کمتر(، افت فشار قابل چشمپوشی، عدم وجود قطعات 
متحرک و عدم حساسیت به گران روی سیال یا مقیاس 
اندازه گیری خطی معایب ان عبارت هستند از قیمت 
الکترومغناطیسی، حساسیت  تداخل  به  باال، حساسیت 
به لرزش مکانیکی، حساسیت به ولتاژ ناشی از تعامل 
الکترولیتی بین پایانه ی فلزی و سیال و نیاز به مقدار 
نباشد نسبت  پایین  پایین. اگر مقدار رسانایی  رسانایی 

سیگنال به نویز کاهش خواهد یافت. 

■ اندازه گیری جریان جرمی 
فلومترهای جرمی، جرم و نه وزن سیالی را که از مقطع 
مسیر سیال در واحد زمان عبور می کند، اندازه گیری 
تراکم  سیال  و  باشند  ثابت  دما  و  فشار  اگر  کنند.  می 
ناپذیر و با چگالی ثابت باشد، می توان از همان اصولی 
که برای اندازه گیری شار حجمی استفاده کردیم، بهره 

گرفت: 
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که در آن نشان دهنده ی سرعت سیال در مقطع عرضی مسیر سیال، n بردار واحد یکتای نرمال 
برای مقطع عرضی و چگالی سیال یا جرم بر واحد حجم است. در شرایط عادی و ایستا، هر 

)0( و رابطه ی 11 را می توان برای محاسبه ی شار جرمی به  =α دو بردار هم راستا هستند 
کاربرد: 

    )17(
        

این  در  کند.  می  کار  کوریولیس10  ویژگی  براساس  که  دهد  می  نشان  را  فلومتری   10 شکل 
دستگاه، جریان به صورت مستقیم و با استفاده از لوله ی مرتعشی اندازه گیری می شود که به ان 

شتاب های کوریولیس با جهت های متضاد اعمال می 
گردد. اندازه گیری به طور مستقیم به جرم سیال بستگی 
دارد و در نتیجه فارغ از خطای ناشی از تاثیر متغیرهای 
دارد.  تداخلی وجود  فلومترهای  متعددی است که در 
مزایای اصلی این فلومترها عبارتند از کاربرد ساده برای 
سیال های گوناگون، اندازه گیری جرم و چگالی واقعی 
و امکان اندازه گیری جریان های دو فاز مهم ترین عیب 
این نوع فلومترها قیمت باال و وجود قطعات متحرک 

در آن ها است. 

■ انتخاب فلومترهای حجمی و جرمی 
وقتی چگالی معلوم باشد، فلومترهای جرمی و حجمی 
متفاوت  یکدیگر  با  که  دهند  می  نشان  را  مقادیری 
هستند. یکی از مشکالت اصلی آن است که فلومترها 
سرعت یا Q را اندازه گیری می کنند در حالی که گاهی 
چگالی مشخص نیست. چگالی به فشار و دما بستگی 
دارد و در بسیاری از کاربردها فقط اندازه گیری جریان 
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 ،(S) جرمی اهمیت دارد. در شکل 11 تغییرات کیفی چگالی به عنوان تابعی از دما و فشار برای جامدات
مایعات (L) و گازها (G) نشان داده شده است. 

انتخاب بین فلومتر حجمی و جرمی به نوع کاربرد ما بستگی دارد. اگر از فلومتر برای سیالی که انرژی 
می دهد )مانند بنزین( استفاده می کنیم، چون انرژی سیال به جرم بستگی دارد پس بهتر از فلومترهای 
جرمی استفاده کنیم. در مورد سیال هایی که انرژی می دهند حداقل باید جبران دما محاسبه شود. زیرا 

تغییرات چگالی به تغییرات دما بستگی دارد )به ویژه برای گازها(. 
در مورد کاربردهای دیگر، فلومترهای حجمی بهتر هستند )مانند آب سنج ها(. شکل 12 سه فلومتر 

حجمی را نشان می دهد. 
اساس کار فلومترهای حجمی با جابه جایی مثبت عبارت است از محفظه های چرخانی که به یک میله 
متصل شده اند. تعداد دفعات چرخش کلی رابطه مستقیم به حجم سیال دارد و نیازی به انرژی الکتریکی 
نیست. می توان از یک شمارشگر مکانیکی ساده برای اندازه گیری استفاده کررد. از آن جایی که محفظه 
می تواند بسیار کوچک باشد، دقت این فلومتر نیز می تواند بسیار زیاد شود )تا حد 0/2 درصد جریان(. 
یادآوری می شویم که دقت به نرخ جریان و نه به حداکثر سرعت آن بستگی دارد. به عبارت دیگر حتی 
اگر سیال مورد نظر خیلی هم کم باشد )در حد چند قطره( باز هم دقت این فلومترها باالست. این یکی 
از دالیل مهمی است که به خاطر آن شرکت های توزیع آب از این فلومترها استفاده می کنند. عیب این 
فلومترها عبارت است از این که محدوده به مایعات شفاف هستند، دقت ان ها تحت تاثیر چسبندگی 

مایع است، قطعات متحرک دارند و افت فشار در آن ها باالست.

فلومترهای هوشمند 
عوامل زیادی دقت فلومتر را تحت تاثیر قرار می دهند که از آن جمله می توان دما، فشار، گران روی، 
ذرات حل نشده، سختی و مقاومت داخلی لوله، تراکم پذیری سیال، تغییرات سرعت سیال، چگالی 
سیال، اختالل ناشی از فلومتر )خطاهای طبیعی(، لرزش لوله و خطاهای نصب اشاره نمود. به دلیل وجود 
عوامل متعدد فوق، خطای فلومترهای قدیمی و سنتی معموال باالست. با این که دقت قلومترها زیاد باال 

نیست ولی تکرارپذیری ان ها خوب است. 
با استفاده از روش های تنظیم خودکار بی درنگ، پردازش داده های اندازه گیری شده و سایر قابلیت 
هایی که معموال در حسگرهای هوشمند  وجود دارد می توان ویژگی های اندازه گیری فلومترها را 

بهبود بخشید. 
شکل 13 نمایی ساده از یک فلومتر هوشمند را نشان می دهد که در کاربردهای صنعتی جدید و یا در 
ارتقای حلقه های ارتباطی صنعتی قدیمی استفاده می شود. با استفاده از واحد پرداشگر داده (DPU) به 
همراه مبدل های فشار و دما و همچنین یک فلومتر حجمی و جرمی که به صورت سری به هم متصل 
شده اند، می توان ضریب جبران سازی الزم را برای بهبود دقت و خطی بودن اندازه گیری در شرایط 
دمایی و فشاری مختلف به دست اورد. برای این کار از قابلیت تنظیم خودکار نیز استفاده می شود. در 
فلومترهای هوشمند می توان تعداد نقاط تنظیم را با توجه به تابع چگالی احتمال داده های اندازه گیری 
شده تغییر داد. با اتصال سری فلومتر جرمی و حجمی می توان چگالی سیال را از فرمول زیر اندازه 

گیری کرد: 
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از چکالی سیال برای اندازه گیری جریان سیال های فرار استفاده 
می کنیم. فلومترهای قدیمی از چنین قابلیتی برخوردار نبودند )چند 
تولید کننده ادعا می کنند فلومترهای کوریولیس آن ها می تواند 
جریان جرمی، چگالی و حتی جریان های دو فاز را اندازه گیری 

کند(. 

■ خالصه 
در این نوشته به بررسی اهمیت اندازه گیری دقیق جریان سیال در 
کاربردهای صنعتی و همچنین نیاز به افزایش دقت ان ها پرداختیم. 
ویژگی های جریان سیال و همچنین اثر این ویژگی ها بر سنجش 
جریان بررسی شد. از نمودارها، فرمول ها و شکل ها برای نشان 
داده عوامل مهم در استفاده از فلومترهای جرمی، حجمی و هوشمند 

استفاده گردید. 
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