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رتبه دوم نوآوري 
               

                                                                               

 عنوان طرح : ساخت دستگاه پمپ خالء توربومولكوالر با ظرفيت های مختلف 
 موسسه    مجري: شركت كاربران صنعت مهر

نماينده: مهندس مجيد انتظامي پژوه  

چكيده طرح:
پمپ مولكوالرداراي توربين تيغه اي شكل مي باشد كه گازها و سيال گازي را بوسيله انتقال ممنتوم از تيغه هاي 
ازاد متوسط  اين پمپ زماني كه مسير پويش  تبديل ميكند. در  به مولكولهاي گاز متراكم  متحرک سريع روتور 
به  نسبت  روتور  به  ذرات  برخورد  مولكولي(  )جريان  باشد  واستاتور  روتور  بين  فاصله  از  بزرگتر  ذرات  مولكولي 
برخوردهاي بين مولكولي ماكزيمم است كه نتيجه ان يک فرايند پمپاژ باال مي باشد. از نكات بسيار مهم در رابطه 
با كار اين پمپ اين است كه سرعت دوراني محور روتورها بسيار باال مي باشد و براي همين در رابطه با ساخت 
اين دستگاه رعايت نكات زيادي از جمله لرزش گيري و باالنسينگ و روش سيل كردن محور به همراه كنترل تيغه 
هاي دوراني با سرعت بسيار باال اهميت دارد. از اين بابت جزو صنايع  با دقت باال مي باشد بخصوص  كه سيستم  
روتور كال يک پارچه است وساخت چنين قطعه اي از لحاظ اجرايي با دقت مورد نظر بسيار دشوار است. پمپ 

توربومولكوالر به انواع مختلف تقسيم بندي مي شود كه بطور خالصه مي توان گفت: 
الف - پمپ توربو مولكوالر.  

ب - پمپ مولكوالر-درگ به روش هالووک) شياردار(. 
ج - پمپ مولكوالر- درگ به روش ساي باهن) ديسكي(. 

د-پمپ مولكوالر هيبريد ويا تركيبي.
حركت ماده در پمپ توربومولكوالر با استفاده تبديل جريان الكتريكي به مكانيكي و نهايتاً انرژي جنبشي ملكولي 
صورت مي گيرد. محدوده كاري اينگونه پمپها از خالء باال تا خيلی باال مي باشد. لذا پمپ و اجزاء آن تحت تأثير 
فشار دما، سرعت و در نتيجه نوع جريان هاي مختلف، بايستي كاماًل تطبيق پذير  باشد. در لحظه شروع به كار نوع 

جريان لزج يا معمولي، سپس انتقالی  و در نهايت ملكولي خواهد بود.

 

 


