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در  ه نیستند،استفاد هاي متداول الکتریکی موجود در صنعت اکثرا بدون اتصال به یک منبع الکتریکی قابلاز آنجا که پمپ

ئوري تین بصورت که بصورت عملی ساخته شده و همچني طراحی و ساخت یک پمپ احتراقی پیستون دوبل نامه ایدهاین پایان

- ار کتریکی قابل توجه تواند بدون نیاز به انرژي الکشود. این پمپ میتحلیل شده است معرفی می در فضاي نرم افزار کامسول

رسی به دستبه که ي حاضر امکان انجام پمپاژ را در شرایط خیلی سخت مثل زمین لرزه، سیل، جنگ و موارد مشاایدهکند. 

در نظر  3cm 1825و حجم محفظه احتراق  cm9/15کند. یک پمپ  نوعی به قطر سیلندرشبکه برق وجود ندارد فراهم می

kPa ترتیبو دماي اولیه ب هوا در فشار - آدیاباتیک مخلوط استوکیومتري گاز طبیعیثابتاحتراق در حجم با فرضگرفته شد. 

ابتدا هوا بجاي  برآورد شد. در این مدل، از  K2246و  kPa700، فشار و دماي محصوالت بعد از احتراق بترتیب K300و  86

- می دهد که پمپ در هر پالسمحصوالت احتراق در دما و فشار مذکور محصوالت فرض شد. نتایج حاصله نشان می

ه احتراق در بکه  ،K 2473و  kPa 883متري پمپ کند. با افزایش فشار و دماي اولیه هوا به  30آب به هد  3cm600تواند

ر د 3cm1100 هشود، مقدار حجم پمپاژ در هر پالس توانست بهوا مربوط می –حجم ثابت مخلوط استوکیومتري ایزواکتان 

و  6000د به مقادیر توانصورت آهنگ پمپاژ، دبی جریان بترتیب میپالس در دقیقه ب 10 همان هد افزایش یابد. با فرض انجام

ق ماي احترادیش فشار و توان نتیجه گرفت که افزامکعب بر دقیقه در دو حالت فوق برآورد شود. بنابراین میمترسانتی 11000

  لزوما باعث افزایش دبی پمپاژ در این نوع پمپ خواهد شد.
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  مقدمه - 1- 1

ها و طبقه بندي آنها و همچنین معرفی پمپ در این فصل به بررسی و معرفی انواع پمپ       

پرداخته خواهد با این پمپ هاي کارکردي و هدف از طراحی و پژوهش در رابطه احتراقی و فرضیه

- میشد. در انتهاي این فصل به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش پرداخته 

  .شود

  بیان مسئله- 1-2  

یک منبع خارجی اخذ و به  ازرا  مکانیکی انرژيکه  شودمیگفته  دستگاهیبه پمپ  کلیبطور        

دهد در نتیجه انرژي سیال پس از خروج از این دستگاه کند انتقال میمایعی که از آن عبور می

از پمپ ها براي انتقال مایعات به یک ارتفاع معین و یا جابجایی آنها در یک سیستم . یابدافزایش می

تر از پمپ براي انتقال سیال از یک نقطه به شود. به عبارت کلیلیکی استفاده میکشی و یا هیدرولوله

 که هر کدام کاربرد خاصی دارند. کنند. پمپ ها داراي انواع مختلفی هستندمی نقطه دیگر استفاده

  کنند:زیر تقسیم بندي میها را با توجه به انرژي وارد به سیال به دودسته کلی پمپ

 هاي جابجاییپمپ-1

 هاي دینامیکیپمپ-2

ها این نوع پمپ، از شودوارد میایی انرژي بصورت پریودیک به سیال در پمپ هاي جابج      

اي و پیستونی اي، دندههاي پرهشود که نیاز به جریان پایین و فشار باال باشد،  پمپزمانی استفاده می

  شود.جایی مشاهده میاي از پمپ جابهنمونه )1-1(در شکل  باشند.می هایی از این نوع پمپنمونه
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  )2010، 1(هلنا پمپ پیستونی محوري با محور خمیده. :1- 1شکل

و  اال را ندارندبهاي جایی توانایی مقاومت در فشارهاي جابههاي دینامیکی برخالف پمپپمپ       

ز یرهاي گکه پمپ گیرند.می در جاهاي که نیاز به فشار پایین و جریان باال باشد مورد استفاده قرار

ر شکل د .روندها به شمار میهاي کاربردي از این نوع پمپاز مرکز (سانتریفیوژ) و محوري نمونه

  شود.اي از پمپ دینامیکی مشاهده مینمونه )1-2(

 

  

  

  )2017، ا(هلن دهد.هاي محوري و سانتریفیوژ را نشان میپمپ :2- 1شکل 

                                                
1 - Helena 
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  ز:شوند عبارتند ااستفاده می هاي که در صنایعمهمترین پمپ

 پمپ هاي سانتریفیوژ  

 پمپ هاي رفت وبرگشتی  

 ايپمپ هاي چرخ دنده  

هاي گیرد. پمپمیسیال به طور پیوسته انجام به  هاي سانتریفیوژ انتقال انرژيدر پمپ      

-موتور (موتور الکتریکی) دریافت میسانتریفیوژ معموال نیروي محرکه خود را از طریق یک الکترو

اي انتقال انرژي به سیال به صورت پریودیک و دوره (پیستونی) هاي رفت و برگشتیکنند.درپمپ

گردد. در این البا توسط موتورهاي الکتریکی تامین میها نیز غباشد. نیروي محرکه این نوع پمپمی

- نوع پمپ حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل به حرکت رفت و برگشتی پیستونی در یک سیلندر می

طریق یک شیر ورودي  شود. با عقب رفتن پیستون در سیلندر ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از

  .)2010(هلنا،   شودداخل سیلندر می

اند که در مراحل رفت و و خروجی یک طرفه بوده وطوري طراحی شدههاي ورودي شیر       

-پمپ شود.برگشتی پیستون از ورود مایع داخل سیلندر به قسمت کم فشار و بالعکس ممانعت می

آیند و از دو قسمت متمایز تشکیل حساب میهاي گردشی یا روتاري بهاي از پمپهاي چرخ دنده

باشد. در پوسته ثابت و قسمت دوار که شامل یک محور گردان با چرخ دنده می اند قسمتشده

در اثر  هاي چرخ دنده  پمپ به تله می افتد واي مقداري مایع بین دندهدندهپمپ هاي چرخ

   شود.ها این مایع به قسمت خروجی پمپ رانده میچرخیدن چرخ دنده

 ،سرو صداي زیاد ،ظیر استفاده از انرژي الکتریسیتهباتوجه به ملزومات سه رده پمپ مذکور ن      

پدیده کاویتاسیون و نیاز به تعمیر و نگهداري توسط تکنسین   ،ایجاد ضربه قوچ ،استهالك قطعات

کار ساده ساخته شود که انرژي مکانیکی حاصله از  و اي باسازمیرسد که اگر وسیله بنظر ،ماهر

تواند بدون استفاده از منبع الکتریکی عمل مایعات بکار بگیرد میاحتراق را مستقیما براي انتقال 
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هاي مایع و یا گازي در دسترس استفاده تواند از سوختانتقال مایعات را سبب شود. این وسیله می

  کند.

توان عنوان پمپ احتراقی را اطالق نمود. پمپ احتراقی براي شرایط اي میبه چنین وسیله       

- وشرایط عدم برق و یا موتور ،زلزله و...  ،سخت بحرانی مثله (جنگ  شرایط ،یگوناگون اقلیم

اندازي نیازي به هاي مرسوم وجود ندارد کارایی داشته و براي راهاندازي پمپاحتراقی که امکان راه

در این بین باید به این نکته توجه داشت که این نوع پمپ  .توجه ندارد انرژي الکتریکی قابل

باشد. اي را دارا میقی منحصر به فرد بوده و توانایی کارکرد در شرایط گوناگون جوي و منطقهاحترا

نوع سوخت مصرفی و حجم   ،هاي طراحیاحتراقی بستگی به مولفه دبی و هد این نوع پمپ

و   ،یک محفظه ذخیره هوا  ،محفظه احتراق پمپ  مربوطه دارد. این پمپ از یک محفظه احتراق 

راي ایجاد فشار روي سیال ه ذخیره سیال ساخته شده و نیازي به پروانه و یا چرخدنده بیک محفظ

در این پایان نامه هدف معرفی کامل  .است این سه محفظه در یک مجموعه سیلندر تعبیه شدندارد. 

  مورد استفاده آن است. کاریهشرایط  این نوع پمپ احتراقی و

 

  سواالت- 1- 3

  بدون چرخدنده و پروانه باعث ایجاد فشار برروي سیال شود؟ این پمپ چگونه می تواند-

  هاي مرسوم چگونه است؟اي در مقایسه با پمپعملکرد چنین وسیله-

  عملکرد این پمپ بدون انرژي الکتریکی قابل توجه چگونه است؟-
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  فرضیات- 1- 4

ي احتراق را مستقیما براي در این پایان نامه فرض اولیه براین است که اگر بتوان بخشی از انرژ       

دنده و پروانه و یا منبع انرژي توان بدون نیاز به تعلیقاتی چون چرخمایعات بکار گرفت می پمپاژ

تخلیه و تنفس محفظه احتراق بوسیله پیستون احتراق انجام  الکتریکی مایعات مختلف را پمپاژ کرد.

- ولت صورت می 6ولتاژ باال با ولتاژ ورودي پذیرد، ایجاد جرقه و احتراق بوسیله شمع و کیت می

  گیرد.

 

  اهداف- 1- 5

هاي آب در شرایطی که استفاده از پمپکار مناسب براي پمپاژ مایعات باالخصایجاد راه         

متداول مرسوم امکان پذیر و یامقرون به صرفه نباشد. افزایش راندمان کاري و کاهش استهالك در 

ها با استفاده از این نوع پمپ. استفاده مستقیم از انرژي حاصل از مزارع و گلخانهها و آبیاري کشتزار

  هاي فسیلی براي پمپاژ مایعات.احتراق سوخت

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 1- 6

جایی مایعات و پمپاژ آن احساس نیاز به انواع باتوجه به نیاز روز افزون جامعه بشري به جابه       

ها به قطعات جانبی در امر پمپاژ اهمیت پیدا میکند. در نتیجه هرچه وابستگیها مختلفی از پمپ

ها و صرفه جویی در این امر خواهد شد. همچنین با توجه به صرف کاهش یابد باعث کاهش هزینه

- هکار مناسب براي صرفهاي گزاف براي تولید برق و انتقال آن به مناطق مسکونی، ایجاد راههزینه

همچنین پمپ احتراقی طراحی شده توانایی آن اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد.  جویی در مصرف

انتقال مستقیم انرژیی حاصل از انفجار مخلوط سوخت و هوا را به مایع پمپ شونده دارد که این 
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بنابراین با تولید و بکارگیري این خود باعث کاهش تعلیقات به کار رفته براي امر پمپاژ خواهد شد. 

دیگر براي امر پمپاژ  متداول هايی که به هیچ گونه قطعات جانبی مورد مصرف پمپپمپ احتراق

- هاي فسیلی را مستقیما به مایعات انتقال میوابستگی نداشته و انرژي حاصل از سوختن سوخت

هاي ذکر شده گام مثبتی برداشت. به همین دلیل پژوهش در جویی هزینهتوان در صرفهدهد، می

  کند.پمپ احتراقی اهمیت خاصی پیدا میرابطه با این 

  

  پیشینه پژوهش- 1- 7

 نیرا ارائه کردند. آنها ا يدیخورش يهااز پمپ یجالب دهی) ا2002( نو همکارا2ستوفریکر      

که  یدر مناطق يدیخورش ي، پمپ هادادندکشاورزان ارائه  يبرا وركیوین االتیرا ابتدا در ا طرح

 گرید يبرا یمناسبنیگزیمنبع آب دورتر از مصرف کنندها است جا ایبرق وجود ندارد و  يانرژ

 نی. در اکنندیم هیاست توص ادیکه تابش نور آفتاب ز یمناطق يها را براپمپ نیاست. آنها ا هاپمپ

- یم لیتبد یکیالکتر يرا به انرژ دیخورشنور  یحرارت يانرژ مایمستق يدیخورش يهاسلولها پمپ

  . شوندیم یکیالکتر يانرژ لهیپمپاژ آب به وس جادیاو باعث  کنند

آب و  يبرا ریپذ دیتجد يها يرا تحت عنوان انرژ ی) کتاب2003و همکاران در سال (3آرگا       

  اشاره کردند: رینوشتند آنها در کتاب خود به موارد ز ییروستا مناطقپمپاژ در 

. باشدیم یجامعه جهان يرو شیپ يدیبه آن از مسائل کل یابیدست  ییدسترس بودن آب و توانا در

مسئله  نیا ییو روستا يکشاورز يهابخش نیمناطق در حال توسعه و همچن يازهایبا ن مواجههدر 

آسان و ارزان به  یاز موارد عدم وجود دسترس یلی. در خدیآیبه شمار م یمشکل جهان کیواقعا 

از  دیبا نیشود. بنابرا ریگو وقت متیکه به دست آوردن آب، گران ق شودیم عثبا یمنابع آب

                                                
1- Christopher 
3  - Arga  
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 نیا یاستفاده از منابع آب بهره جست. هدف اصل يپمپاژ آب برا دیجد يهاستمیو س هايتکنولوژ

  خاص است.  طیشرا يخاص برا يهاانتخاب پمپ يبرا مناسب يکتاب ارائه راه کارها

 يکه فاقد آب سالم برا يامنطقه کی يرو یدانیمطالعه م کی) در 2007( انو همکار4سارا      

منظور مکش آب از چاه و رودخانه ارائه  به يباد ابیساخت آس يرا برا یبود طرح يکشاورز

 مهیپمپاژ آب با استفاده از پمپ ن يباد برا يرا که از انرژ يباد ابیآس کیاز  هینمونه اول آنهاکردند. 

ساخت  یعنی نهیهز دنیطرح به حداقل رسان نیاهداف ا گریساختند. از د شدیم استفادهدوار 

در دسترس  یکه کشاورزان محل ياهیخود کشاورزان تنها با استفاده از مواد اول لهیوس به يباد ابیآس

  .داشتند بود

وچرخه را دپدال  لهیجالب از پمپاژ آب به وس ی) طرح2010(  ایپدال ما یدولت ریغ شرکت       

 يهاهنیحال کاهش هز نیورزش سالم و در ع کیشرکت ارائه  نیطرح هدف ا نیا درارائه کرد، 

 نستویپ متصل به ریچرخ زنج لهیدوچرخه که بوس کیشرکت با استفاده از  نیابوده است.  يانرژ

  طرح خود را ارائه کرده است. استها مکش آب از چاه يبرا

کردند. در  یکیپنومات يهاکروپمپیساخت م و ی) اقدام به طراح2010( انهمکار و5جان       

 الیس یو خروج يمحفظه پمپ و دو سوپاپ ورود کی ،یافراگمیغشا د کیآنها از  يهاکروپمپیم

که به  کیصورت بود که فشار پنومات نیمذکور به ا کروپمپی. نحوه کار کرد ماست استفاده شده

 نی) شده و اافراگمیغشا (د يفشار بررو جادیباعث ا ابد،ییم شیفشار افزا گالتوریر کی يلهیوس

 دندیرس جهینت نیآنها به ا کروپمپیم نی. در روند ساخت و تست اگرددیم الیسغشا باعث پمپاژ 

و حداکثر فشار  قهیدر دق  تریلیلیم 41قابل اعتماد تا  انینرخ جر دیتول بهقادر  کروپمپیم نیکه ا

   پاسکال دارد. لویک 25کارکرد 

                                                
4 - Sara 
5  - John  
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و  50به قطر فشار باال  یافراگمید یاحتراق کروپمپیم کی) 2014( نو همکارا 6نویکونستانت      

و  يسوپاپ ورود ال،یمحفظه س کیاحتراق،  محفظه کیرا که متشکل از متر میلی 25ارتفاع 

واجرا کردند. در  یآب است طراح یخروج و يمتراکم شده وسوپاپ ورود يهوا انیجر یخروج

تا  تواندیپمپ م کرویم نیهوا است. ا وآب احتراق متان  يفشار بررو جادیپمپ عامل ا کرویم نیا

بر  تریل یلیم 40فشار به  نیدر ا آن یانیجر یتحمل کند و دب زیپاسکال را ن لویک 60ق فشار احترا

کننده استفاده  کیتحر عاملفقط از متان به عنوان  یاحتراق کروپمپیم نی. آنها در ارسدیم قهیدق

 ينسبت برا نیبهترکه  دندیرس جهینت نیبه ا یاحتراق کروپمپیم نیتست ا ندیکردند. آنها در فرآ

و محفظه  احتراقحجم محفظه  کروپمپیم نی. در اباشدیدرصد م 10-6متان و هوا  آلدهیاحتراق ا

  .شودیاحتراق مشخص م يحجم ضربه لهیبه وس  الیس

(خزنده) استفاده کردند.  ویربات  لوکوموت کیها در پمپکروی) از م2014( نو همکارا 7شلیم       

کرمها که اسکلت  ،يایمرکب،  ستاره در یماه رینظ یواناتیربات الهام گرفته شده از ح نیا زمیمکان

 نیاست. ا کروپمپیم لهیبه وس يدیتول یکیپنومات يرویربات ن نیندارند است. محرك ا سخت

کارکرد در  ییو توانا باشدیپاسکال را دارا م لویک138وفشار  لوگرمیک 8حمل بار تا  بهربات قادر 

 يسوار يخودرو کیتحمل فشار  ،یعبور از گودال آب کوچک،  منطقه برف همچون یسخت طیشرا

 را دارد.

 

                                                
6 - Constantino 
7 - Michelle 



 
 

  

  دوم:فصل  

 مبانی نظري پژوهش

 



 
 

   مقدمه - 2- 1

 ها از قبیل هد، دبی، توان، راندمان، ویسکوزیته ودر این فصل به بیان تعاریف کاربردي پمپ        

بین جایی و دینامیکی و مقایسه هاي جابهتوضیحات مختصري در رابطه با انواع پمپ وپرداخته  غیره

هاي هم ارزي آنها هاي متداول در احتراق و نسبتبه بررسی سوخت در ادامه. شودمیآنها ارائه 

هاي مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهند ارزش حرارتی سوخت در نهایت و کنیممیاشاره 

  گرفت.

 

  تعاریف- 2- 2

  پمپ دبی -1-2-2

عبوري از پمپ را دبی حجمی پمپ گویند. و با توجه به اینکه  آهنگ جریان حجم مایع      

شوند از حاصلضرب چگالی در دبی حجمی، دبی جرمی بدست مایعات سیال تراکم ناپذیر تلقی می

، SIدر سیستم  حجمی آید. واحد دبیمی
3m

s
  ،

3cm

s
  ،

Lit

s
  باشد.می 

  هد پمپ -2-2-2

نامند، واحد هد در ها را هد میبه ارتفاع مایع پمپ شونده پس از دریافت انرژي از سوي پمپ      

  باشد.می SI ،(m)سیتم 

  توان ورودي -2-2-3

توان ورودي به پمپ عبارت است از توانی که ماشین محرك (الکتروموتور) روي شفت پمپ       

  ) است.1-2توان ورودي با بیان ریاضی بصورت رابطه (کند. اعمال می

 

  



 
 

  ):1388فر، (فصیح

)1-2(                                                            
 

3
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. . .
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P





    
     
        

- به ترتیب چگالی سیال، شتاب ثقل، دبی حجمی، هد، و بازده پمپ می ، ،g، Q ،H ،که در آن 

  باشد.

  توان مفید -2-2-4

به آن   )2-2نامند، که در رابطه (دهد را توان مفید میمقدار انرژي که پمپ به سیال انتقال می      

  اشاره شده است.

  ):1388فر، (فصیح 

)2-2        (                                                                              . . .outP g Q H       

 نشان دهنده تلفات هیدرولیکی و(خروجی)  اختالف بین مقادیر توان ورودي و توان مفید      

  باشد.   مکانیکی داخل پمپ می

  راندمان پمپ   -2-2-5

  .خروجی به توان ورودي پمپعبارت است از نسبت توان       

  ):1388فر، (فصیح

)2-3(                                                                                    

. . .out

in in

P g Q H

P P


     

  عمق استاتیک مکش -2-2-6



 
 

گویند. میبه فاصله قائم سطح سیال منبع مکش تا خط افق محور پمپ، عمق استاتیک مکش       

در  در صورتی که عمق استاتیک مکش بیشتر باشد، توان الزم براي پمپ زیادتر خواهد شد.

  عمق استاتیک مکش نشان داده شده است. )2-1(شکل

 

 

 شکل 2- 1: عمق استاتیک مکش (ایی جین8، 2017). 

 

  

  ارتفاع استاتیک مکش -2-2-7

منبع مکش باالتر از محور پمپ قرار  ان داده شده است اگرنش  )2-2همانطور که در شکل(      

- یمک مکش شود که به آن ارتفاع استاتیگیرد، فشاري معادل ارتفاع سطح سیال به پمپ وارد می

  گویند.

                                                
8 - YiJin 



 
 

 

 

  .)2017ن، دهد (ایی جیارتفاع استاتیک مکش را نشان می :2- 2شکل 

 

  ارتفاع استاتیک رانش -2-2-8

شود شناور باشد، ارتفاع لوله رانش کامال در مخزنی که سیال در آن ریخته میدر صورتی که       

باشد. اگر لوله رانش استاتیکی، تفاوت مابین افق سطح مایع مخزن رانش و مرکز خط افق پمپ می

استاتیکی رانش فاصله بین انتهاي لوله رانش و حالت ارتفاع   کامال در مخزن شناور نباشد، در این

  پمپ خواهد بود. خط مرکزي

 

  ارتفاع کلی استاتیک -2-2-9

ارتفاع کلی استاتیک عبارت است از فاصله قائم سطح سیال در مخزن مکش تا سطح مایع در       

) ارتفاع کلی 3-2در شکل ( شود.اي که سیال از لوله رانش خارج میمخزن رانش یا آخرین نقطه

  باشد.استاتیک قابل مشاهده می

 



 
 

  

 

  .)2017ن، (ایی جی ارتفاع کلی استاتیک :3- 2شکل 

 

 

عمق استاتیک مکش، ارتفاع استاتیک مکش و ارتفاع  ) هر سه حالت بحث شد براي2-3در شکل (

  شود.می کلی استاتیک مشاهده

 

  ویسکوزیته -2-2-10

ویسکوزیته یا گرانروي، مقاومت سیال در مقابل جاري شدن است، به عبارت دیگــر ســیالی کــه        

یابــد. شود. ویسکوزیته سیال با افزایش دما کاهش مــیباال است، به سادگی جاري نمیویسکوزیته آن 

  همچنین توجه به گرانروي سیالدر انتخاب نوع پمپ حائز اهمیت است.

  هد کلی سیستم - 2-3

د کلی سیستم عبارت است از مجموع هد کلی استاتیک، اختالف فشار سطوح میان دو منبع ه      

تا منبع رانش، ها و اتصاالت از منبع مکش رانش و مکش و افت فشار ناشی از اصطکاك و زانویی

  هد کلی سیستم باید با هد کلی پمپ برابر باشد. )4-2مطابق رابطه (



 
 

  ):1388فر، (فصیح

)4-2(                                                                             2 1pump lossH Z Z H    

 2 1Z Z باشد که به آن هد اختالف سطح مایع در مخزن مکش تا سطح مایع در مخزن رانش می

  به تلفات و یا افت فشار  معروف است.  lossHگویند. همچنین سیستم می

 

   lossHتلفات یا افت فشار  - 4-2

ها در مسیر حرکت سیال باعث ایجاد افت وجود زانویی، شیرآالت و همچنین اصطکاك در لوله      

  ها در راندمان پمپ تاثیر منفی خواهد داشت.گردد که این افت فشارفشار می

  

  کاویتاسیون پدیده - 2-5

این پدیده یکی از خطرناکترین حالتهایی است که ممکن است براي یک پمــپ بــه وجــود آیــد.       

 .به ازاي فشار معینی تبخیر می شود خاص آب یا هر مایع دیگري، در درجه حرارتی

از فشار تبخیــر مــایع در  ،هرگاه در حین جریان مایع در داخل چرخ یک پمپ، فشار مایع در نقطه اي

درجه حرارت مربوطه کمتر شود، حبابهاي بخار یا گازي در فاز مایع به وجود می آیند که بــه همــراه 

اي دیگر با فشار باالتر حرکت می نمایند. اگر در محل جدید فشار مایع به انــدازه کــافی مایع به نقطه

تیجــه ذراتــی از مــایع از مســیر اصــلی خــود زیاد باشد، حبابهاي بخار در این محل تقطیر شده و در ن

  و با سرعتهاي فوق العاده زیاد به اطراف و از جمله پره ها برخورد می نمایند.  شودمیمنحرف 

ها خــورده شــده و متخلخــل مــی گــردد. ایــن در چنین مکانی بسته به شدت برخورد، سطح پره      

کاویتاسیون براي پمپ بسیار خطرناك بــوده  پدیده. پدیده مخرب در پمپ ها را کاویتاسیون می نامند

-هاي پمپ را از بین ببرد. بنابراین باید از وجود چنین پدیــدهو ممکن است پس از مدت کوتاهی پره



 
 

هاي منقطع شروع شده و سپس در صــورت اي در پمپ جلو گیري گردد. کاویتاسیون همواره با صدا

  .ها افزوده می گرددن صداادامه کاهش فشار در دهانه ورودي پمپ، بر شدت ای

مشخص بوده وشبیه برخورد گلوله هایی به یــک ســطح فلــزي  صداي کاویتاسیون مخصوص و       

آیــد. در انتهــا ایــن صــداهاي منقطــع بــه این صدا پمپ نیز به ارتعاش در مــیاست. همزمان با تولید 

ه شدت کــاهش مــی یابــد. صداهایی شدید ودائم تبدیل می گردد و در همین حال نیز راندمان پمپ ب

این پدیــده در ســرعتهاي بــاال باعــث خرابــی و ایجــاد گــودال مــی گــردد . گــاهی در یــک سیســتم 

 بــه فشــار ایــن اســت ممکــن و یــدآ مــی پائین ايمنطقه فشار ، هیدرولیکی به علت باال رفتن سرعت

حوضــچه خالزایــی اید که برابر فشار سیال در آن شرایط باشد و یا در طول سرریز یــا بی پائین حدي

هاي کف سرریز خطوط جریان از بستر خــود جــدا شــده و بــر ها و یا ناهمواريدر اثر وجود ناصافی

ن است که بــه فشــار بخــار اثر این جداشدگی فشار موضعی در منطقه جداشدگی کاهش یافته و ممک

ریان اســت بــه عامل بالفاصله مایعی که در آن قسمت در ج . در این صورت بر اثر این دوسیال برسد

. این حبابهــا پــس و حبابهایی از بخار بوجود میاید مده و سیال به بخار تبدیل شدهآحالت جوشش در

از طی مسیر کوتاهی به منطقه اي با فشار بیشتر رسیده و منفجر میشود و تولید سر وصدا مــی کنــد و 

ز مــدت کوتــاهی روي امواج ضربه اي ایجاد می کند و به مرز بین سیال و ســازه ضــربه زده و پــس ا

مرز جامد ایجاد فرسایش و خوردگی میکند . تبدیل مجدد حبابها به مایع و فشار ناشــی از انفجــار آن 

  .)2017(ایی جین،  مگا پاسکال میرسد 1000گاهی به 

 

  افت فشار ناشی از وجود اصطکاك در لوله - 2-6

لوله نسبت مستقیم و با قطر لوله  ) افت فشار ناشی از اصطکاك با طول5-2با توجه به رابطه (      

ویژه در مواردي که احتمال بروز  نسبت عکس دارد. بنابراین در طراحی سیستم لوله کشی به

  ترین محل به منبعی که سیال از آن شود که پمپ در نزدیکزیاد است، اکیدا توصیه می کاویتاسیون
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Abstract: 

      Since electrical pumps used in industry usually cannot be applied without connecting to 

an electrical source, in the current study a design and construction idea of a double piston 

combustion pump which is practically made and theoretical analyzed in Comsol software 

is presented. This pump can be operated without requirement of significant electrical 

energy. The current idea provides capability of pumping in too hard conditions in which 

electrical network are not available such as earthquake, flood, war and so on. A typical 

pump was assumed in the software field with 15.9 cm in diameter and 1825 cm3 

combustion chamber volume. Supposing constant volume adiabatic combustion of 

stoichiometic natural gas-air mixture at initial pressure and temperature of 86 kPa and 300 

K, respectively, product pressure and temperature were evaluated to be 700 kPa and 2246 

K, respectively. In the model, air was initially assumed to be instead of combustion 

products at the pressure and temperature of the product. The obtained results showed that 

the pump can pump 600 cm3 water to 30 m head in each pulse. Increasing air pressure and 

temperature to 883 kPa and 2473 K, respectively, related to the constant volume 

combustion of stoichiometric isooctane-air mixture, the pumping volume of each pulse 

could be reached 1100 cm3 at the same head. Assuming 10 pulses per minute as pumping 

rate, the flow rate could be estimated to be 6000 and 11000 cm3/min for the two cases, 

respectively. Therefore, it can be concluded that enhancements of the combustion pressure 

and temperature lead to increase in pumping volume of the pump. 

Keywords: Pump, Combustion, Double piston, Comsol software  

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engieering 

Department of Mechanical Engieering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Mechanical Engineering- Energy Conversion 

 

Title: 

Design and construction of low pressure pump (1_4 bar) with combustion drive 

Supervisor(s): 

Ebrahim Abdi Aghdam (Ph. D) 

 

Advisor(s): 

Mohammad Reza Ranjbar 

By: 

Javid parsiavash 

       September – 2017 
 
 

 
 


