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بررسی سوال پدیده کاویتاسیون چیست؟

برای پاسخ به سوال پدیده کاویتاسیون چیست بهتر است آن را این گونه بشناسید

که یک فرایند آسیب زا و نامطلوب برای قطعات مختلف انواع پمپ آب است.

می توان گفت هواکشیدن پروانه از چمله روش هایی است که می توان این پدیده

مخرب را شناسایی کرد. مادامی که هوا وارد پمپ می شود شما را با انواع صداهای

ناخوشایند و همچنین لرزش های ریز و درشتی در انواع پمپ آب مواجه می کند که

البته روش هایی برای جلوگیری از چنین مشکلی نیز وجود دارد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پدیده کاویتاسیون چیست

همه چیز در مورد سوال پدیده کاویتاسیون چیست

پدیده کاویتاسیون چیست؟
برای پاسخ به این سؤال پرتکرار کاربران که پدیده کاویتاسیون چیست بهتر است بدانید، کاویتاسیون

را با نام هایی همچون خوردگی و حتی حفره سازی هم می شناسند. زمانی که مایعی با فشار پا�ن در

قسمتی از خود دچار تشکیل حباب می شود و سپس حباب به وجود آمده، دچار ترکیدگی می شود و

این ترکیدگی به تخلیه انرژی ختم می شود با پدیده ای به اسم کاویتاسیون روبرو می شوید که به هیچ

عنوان پدیده مطلوب و جالبی نیست.

حرکت غیرمنظم مایعات متأسفانه سبب تغ�رات فشار در مایع می شود و همین تغ�رات که شدید

نیز است به کاهش فشار موضعی نسبت به فشار مایع کمک می کند. بدین ترتیب، حباب هایی به

وجود می آید که مملوء از بخار است که به آن حفره می گویند. زمانی که حباب های به وجود آمده به

منطقه ای که فشار باالیی حاکم است ورود پیدا می کند، طبیعتًا منفجر خواهد شد. همین انفجار

حباب ها، قطعًا شوک خاصی را به وجود می آورد که بسیار آسیب زا است. قیمت کف کش را لطفًا قبل

از موضوعی همچون کیفیت کف کش مدنظر قرار ندهید؛ چرا که اگر پمپ کف کش مورد نظر شما

کیفیت ساخت خوبی نداشته باشد، شاید با پدیده ای همچون کاویتاسیون هزینه های تعمیراتی

زیادی را برای شما به وجود آورد.

کاویتاسیون ثانویه چیست؟

انواع آن پدیده کاویتاسیون

تأثیرات پدیده کاویتاسیون

راه های جلوگیری از کاویتاسیون در پمپ

نتیجه گیری

همه چیز در مورد سوال پدیده کاویتاسیون چیست

کاویتاسیون ثانویه چیست؟

حال که در مورد پدیده کاویتاسیون چیست با شما صحبت می کنیم، بهتر است به کاویتاسیون ثانویه

هم اشاره ای داشته باشیم. این نکته را به خاطر بسپارید که حباب های به وجود آمده، از نحوه تخریب

اولیه خود بسیار استقبال می کنند و با بازگشت به آن محل، سعی می کنند تا کار خود را از همان

محل ادامه دهند. بدین ترتیب است که شما را با پدیده ای به نام کاویتاسیون ثانویه آشنا می کنند.

نمی توان گفت که نوع پمپ کف کش ایرانی در ایجاد این پدیده تا چه اندازه تأثیر دارد، ولی اگر شما

به عنوان مثال تنها به قیمت پمپ کف کش توجه کنید و مقوله کیفیت را نادیده بگیرید، به جزء

ظهور این پدیده باید مشکالت و آسیب های بیشتری را مدنظر داشته باشید.

انواع آن پدیده کاویتاسیون

کاویتاسیون تبخیری، کاویتاسیون چرخش مجدد داخلی و کاویتاسیون از نوع مکش هوا، 3 نوع

کاویتاسیون در پمپ ها را شامل می شوند که اگر شما به خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی هم

اقدام کنید، ولی با انواع کاویتاسیون و راه های جلوگیری از آن آشنا نباشید قطعًا به مشکل برخواهید

خورد.

یکی از رایج ترین و عادی ترین کاویتاسیون ها در پمپ، کاویتاسیون تبخیری نام دارد. زمانی با این

نوع مواجه می شوید که مطلق مکش مثبت در سیستم NPSHA با پا�ن ترین مقدار خود در مقایسه

با NPSHR رو برو شود و بهتر است همیشه NPSHA در مقایسه با NPSHR باالتر نگه داشته شود.

کاویتاسیون چرخش مجدد داخلی نیز به خاطر عدم خروج جریان از بخش تخلیه پمپ به وجود

می آید. می توان گفت این نوع کاویتاسیون متأسفانه به چرخش مجدد پمپ ختم می شود و بسیار

آسیب زا تشخیص داده شده است. کاویتاسیون از نوع مکش هوا زمانی رخ می دهد که قطعات

داخلی پمپ مورد نظر به درستی آب بندی نشده باشد و اتصال آن به نحوی نباشد که به عدم مکش

هوا کمک کند.

تأثیرات پدیده کاویتاسیون

متأسفانه برخی با پاسخ این سؤال که پدیده کاویتاسیون چیست به خوبی آشنا نشده اند و

به همین دلیل به تأثیرات مخرب آن نیز توجهی ندارند. این چنین از گفته ها بر می آید که این پدیده

به هیچ عنوان پدیده مناسبی نیست و نمی تواند مطلوب باشد. به این علت که مشکالت زیادی را در

بدنه داخلی دستگاه به وجود می آورد.

از جمله تأثیراتی که می توان برشمرد، به وجود آمدن صداهای بسیار ناخوشایند و ناهنجار است. این

خود موضوع کمی نیست که نتوان به آن توجه کرد. لرزه هایی که در پمپ به وجود می آید را نیز

می توان از اثرات این پدیده در نظر گرفت. متأسفانه کم شدن راندمان انواع پمپ مانند پمپ کف

کش ایرانی در کنار صدمه ای که به قطعات داخلی دستگاه وارد می آورد، باعث شده است که در حال

حاضر پدیده ای همچون کاویتاسیون تا این اندازه شناخته شود و برای رفع آن و حتی جلوگیری از آن

راهکارهایی را ارائه دهند.

راه های جلوگیری از کاویتاسیون در پمپ

حال که در مورد پدیده کاویتاسیون با شما صحبت کرده ایم، بهتر است به راهکارهای جلوگیری از این

پدیده هم اشاره ای داشته باشیم. چنانچه شما قطر ورودی لوله ورودی پمپ را افزایش دهید، قاعدتًا

سیال با سرعت کمتری رو به رو خواهد شد و شما را با این پدیده مواجه نمی کند.

همیشه باید نسبت به گشایش والو اصلی ورودی دستگاه پمپ به صورت کامل مطمئن باشید که این

خود یکی از روش های اصلی برای جلوگیری از این رخدادی همچون کاویتاسیون است. هرچقدر

سطح مایعی که در مخزن پمپ وجود دارد بیشتر باشد، شما با میزان بیشتری از هد استاتیکی نیز

روبرو خواهید شد که این خود یکی دیگر از راهکارهای اصلی به شمار می آید.

سعی کنید از انواع گوناگون شیر و زانو استفاده کنید و همچنین افت فشار در مسیرهای طوالنی

پمپ به وجود می آید که برخی به این موضوع بی توجه هستند. همیشه درجه حرارت سیالی که

درون پمپ در جریان است را سعی کنید پا�ن و کم نگه  دارید. با توجه به موارد گفته شده طبیعتًا با

پدیده کاویتاسیون در انواع پمپ مانند پمپ کف کش رو برو نخواهید شد.

کالم اخر

هرآنچه الزم بود در مورد “پدیده کاویتاسیون چیست” بیان کرده ایم. توجه داشته باشید که برای

بررسی این پدیده باید کمی تخصصی تر به این حوزه ورود پیدا کرد ولی ما به صورت مختصر و مفید

صحبت کرده ایم؛ چرا که از حوصله کاربر خارج است. توصیه ما به شما این است که برای سعی کنید

راهکارهای جلوگیری از این پدیده را به خوبی بشناسید و به خرید انواع پمپ آب های باکیفیت و

مرغوب تمایل بیشتری نشان دهید. در این بین، سایت توان تک از جمله سایت های معتبری به شمار

می آید که با قیمتی مناسب، باکیفیت ترین محصول را در اختیار شما قرار می دهد. برای کسب

اطالعات بیشتر با مشاورین ما در این مجموعه در ارتباط باشید.

سواالت متداول

معمول ترین کاویتاسیون کدام نوع است؟

کاویتاسیون تبخیری

چگونه می توان کاویتاسیون را تشخیص داد؟

هواکشیدن پروانه ساده ترین راه تشخیص است.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها عضو خبرنامه ما شوید

10 سال خدمات پس از فروشمشاوره و پشتیبانی رای�انصادر �ننده پمپ به �شور آلمانایمیل خود را وارد �نید
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