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  مقدمه
    قبل از توضیح در مورد گاز باالست Gas Ballast الزم است مختصری در مورد خالء و دلیل نیاز به ایجاد خالء و سپس در مورد یکی از 

انواع  پمپ های ایجاد کننده خالء شرح داده شود. 
الیه جو پیرامون زمین، فشاری به سطح کلیه اجسام زمین وارد می کند که دانشمندان در گذشته دور مقدار آن را در سطح دریا آزاد یعنی محلی 
که ارتفاع ندارد انداره گیری و با واحدهای مختلفی مقدار آن را مشخص کرده اند،که عبارتند از: mbar 1013  یا  mmHg 760ویا واحدها دیگر.

الکترونیک،  نانوتکنولوژی، شتابگرها،  نشانی  الکترونیک، غذایی، الیه  داروئی،  تولیداتی مثل: شیمیایی،  یا  فرایند ها  اکثر  برای   در صنایع 
هایتک.... این فشار جو باید به مقدار مشخصی کاهش یابد تا آن فرایند امکان پذیر شود.

وظیفه پمپ وکیوم کاهش فشار جو و نزدیک کردن آن به صفر است، ولی هیچگاه صفر نخواهد شد یعنی خالء مطلق وجود ندارد. 
برای کاهش این فشار انواع پمپ های وکیوم طراحی شده اند که هر کدام با توجه به مکانیزم ساخت قادرند مقدار مشخصی خالء ایجاد 
کنند. با دانش و تکنولوژی امروزی، و با ساخت انواع پمپ های وکیوم  و نشانگرها جهت انداره گیری میزان خالء، هنوز انسان به خالء باالتر  

mbar 12-10 دست نیافته است

* انواع پمپ وکیوم و دامنه خالء آنها:

  جدول شماره  1

mbar  ارتفاع از زمين (كيلو متر)پمپ هاى وكيومدسته بندى خالءمقدار خالء

1013 Rough  
vacuum...سطح دريارينگ آبى

10km 30
1  

low vacuum  ...روتارى روغنى
km 50

)0.01)     10- 2  km 80

10-3

high vacuum  ...روتس- ديفيوژن
km 100

10-6km 200

10-7     Ultra-high
vavuum

توربو مولكوالر..
پمپ هاى جذبى

km 500

km 1000 باالتر10-12

10-13height؟.....

G a s  B a l l a s t   
 در پمپ هاى وكيوم 

  R o t a r y  V a n e
روغنى يا 

مهندس حسین زاغی

مدیر R&D صنایع واکیوم پارس

E-mail : zaghi_homani@yahoo.com

  پاسخگویی به سواالت در باره وکیوم(خالء): 09123960995 
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    همانطور که در   جدول شماره )1( مشاهده می کنید هرچه از سطح 
زمین به سمت فضا برویم از ضخامت الیه جو کاسته شده فشار سیر 
مرتفی  قله  یک  به  وقتی  تر  لمس  قابل  مثال  کند.  می  پیدا  نزولی 
صعود   می کنید فشار جو کمتر از سطح دریا بوده وبه دلیل رقیق شدن 
هوا )کاهش اکسیژن( نفس کشیدن سخت می شود. میزان خالء با 

فاصله گرفتن از سطح زمین  افزایش پیدا می کند.

:  Rotary Vane (تیغه اى روغنی)عملكرد پمپ وکیوم روتارى*  
پمپ وکیوم روغنی یکی ازانواع  پمپ های وکیوم طراحی شده در 
صنعت است که برای ایجاد خالء )کاهش فشارجو( مورداستفاده قرار 
می گیرد. شکل)1( بهترین حالت برای نشان دادن حداکثر قطعات و 

ارتباط آنها با هم می باشد. 

Gas Ballast 1- فیلتر سپراتور 2- اگزرو)خروجی( 3- گاز باالست
4- ورودی 5- صافی )توری (ورودی 6-شیر یکطرفه 7- تیغه 
8- روتور 9- خط ورودی روغن مصرفی پمپ 10- فیلتر روغن

11- نشانگر سطح روغن 12-سوپاپ خروجی
13- روغن برگشتی از فیلتر سپراتور 
14-خط برگشت روغن سپریت شده

15- س  یلندر 16- محفظه روغن 17- لرزه گیر
روغنی  روتاری  وکیوم  پمپ  یک  کلی  شمای   )1( شماره  شکل  در 
نشان داده شده . طراحی به گونه ای است که روتور)8( خارج از مرکز 
از  روغن  موتور  الکترو  توسط  روتور  دوران  با  و  گرفته  قرار  سیلندر 

محفظه روغن وارد سیلندر شده واز طرف دیگر تیغه ها )7( بصورت 
با سطح  و مماس  آمده  بیرون  روتور(  ) شیار  از محل خود  کشویی 
نقش  سیلندر  در  موجود  روغن  کنند.  می  حرکت  سیلندر  داخلی 
روانکاری ، آب بندی منفذ ها، و خنک کنند گی را ایفا می کند. با 
دوران روتور و مماس شدن تیغه ها به دیواره داخلی سیلندر فضای 
خالی بین روتور و سیلندر توسط تیغه ها به سه قسمت تقسیم می 
یا  از هوا، گازها و  از ورودی)4( پمپ بخشی  تیغه ها  با عبور  شود. 
بخارات  موجود در محلی که عمل وکیوم در آن انجام می شود را 
وارد فضای بین دوتیغه کرده ودرآنجا حبس می کند. با حرکت روتور 
در جهت فلش از حجم این فضا کاسته شده در نتیجه هوا  یا گازهای 
موجود در آن فشرده و فشرده تر می شوند. تا جای که نیروی این 
فشردگی بر نیروی سوپاپ خروجی )12( غلبه کرده باعث باز شدن 
و متاقبا خروج هوا و بخشی از روغن به بیرون می شود و این سیکل 

دائما در حال تکرار است.
به  بوده  وکیوم  پمپ  در   Gas Ballast نقش  شرح  هدف  چون   
همین مقدار توضیح در باره عملکرد پمپ وکیوم اکتفا نموده و سعی 
خواهدشد در شماره های بعدی بیشتر در مورد انواع پمپ های وکیوم 
و  آن  انتخاب  طورچگونگی  همین  و  صنایع  در  آن  استفاده  وموارد 

تفاوت ساختاری شان توضیح دهم.
                                                                                                    
*     Gas Ballaset  در پمپ هاى وکیوم R  otary Vane  یا روغنی :

م  رحله یك : جداسازى بر اساس اختالف دانسیته

پ  مپ وکیوم از دهانه مکش به یک مخزن وصل شده و هدف ایجاد 
خالء )کاهش فشار( درون مخزن است. حجم A )فضای بین تیغه 
یک و دو( با گردش تیغه شماره یک و دور شدن آن از محل اتصال 
پمپ به مخزن رفته رفته بزرگ و بزرگتر   می شود، و آن به این 
معنی است که مقداری از  گاز های داخل مخرن وارد پمپ یا همان 
حجم A شده است، تا جای که تیغه شماره دو با آنجا رسیده و ارتباط 

حجم A  را با آن مخزن قطع می کند.    
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 مرحله دو : تراکم                  

بعد از ورود گاز مخزن به داخل حجم A و سپس ورود مایع سیلینگ یا 
همان روغن به آن محل و متاقب آن با چرخش روتور وتغییر مکان حجم 

A  وکوچک شدنش باعث افزایش فشار گاز به دام افتاده می شود .

مرح  له سه : افزایش فشار

در خروجی پمپ وکیوم سوپاپی نصب گردیده )12(، که  با عبورتیغه 
شماره یک از محل خروجی پمپ  باید  حجم A  به محیط بیرون 
)اتمسفر( راه پیدا کند. اما هنوز فشار به حدی نرسیده که قادر برغلبه 

کردن نیروی سوپاپ باشد.

مرحله چهارم : خروج گاز

که  محلی  به  و سپس  پمپ  خروجی  به  یک  تیغه  نزدیک شدن  با 
روتور و سیلندر کمترین فاصله را دارند )مماسی( با  کوچک وکوچکتر 
شدن حجم A  بخارات و گازهای موجود در آن فشرده شده به دنبال 
افزایش فزاینده  تراکم گاز داخل آن منجر به باز شدن سوپاپ شده و 
گاز محبوس شده در حجم A با مایع سیلینگ ) در پمپ های روتاری 
همان روغن است (از حجم  Aبه خارج پمپ راه پیدا می کند . ولی 
مقداری از این بخارات چگالیده ازمحل تماس روتوربا سیلندر عبور 
نموده مجددا این سیکل   را طی می کنند .این اتفاق دائما برای سه 

حجمA,B,C  بین تیغه ها در هر چرخش روتور اتفاق می افتد. نقش 
GAS BALLAST ازاین مرحله شروع می شود. در صورت ایجاد 
کانال یا منفذی در نزدیکی خروجی، محلی  که حجم A به حداکثر 
کمپرس )فشردگی( خود رسیده با ورود هوای محیط به داخل حجم 
A باعث تغییر چگالی بخارات و گازها شده شرایط را برای خروج 
کامل آنها )پرتاب شدن( به بیرون پمپ مهیا و از برگشت دوباره این 

بخارات به داخل پمپ جلوگیری می کند

*تاثیر Gas ballast در عملكرد پمپ 
Gas ballast با تغییر چگالی بخارات و گازهای موجود در پمپ که 

در مرحله مکش وارد پمپ شده اند را از پمپ خارج می کند.
با خروج بخارات و گازهای که در پمپ سیکل بسته ای را طی می کردند 

ظرفیت مکش پمپ بهبود پیدا می کند.
با باز کردن Gas ballast در مدت معینی پمپ براحتی به )فشار(
 Gas خالء نهایی و تعریف شده خود می رسد، اما هنگام باز بودن
ballast باید توجه داشت صدا، حرارت ، توان مصرفی پمپ بیشتر 

خواهد بود.
در صورتی که بخارات کندانس شده  با Gas ballast تخلیه نشوند 
رفته رفته بر حجم آن افزوده، و چگال تر شده بر عملکرد پمپ تاثیر 
دیدگی  وآسیب  خوردگی  زدگی،  زنگ  باعث  حتی  و  گذاشته  منفی 

قطعات می شود. بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد.

*نقش Gas   Ballast در تخیله بخارا  ت ، عوارض نبودن و یا کوچك 
Gas Ballast  بودن دریچه

Gas Ballast عملكرد پمپ بدون

همانطور که در شکل )6( می بینید عدم وجود Gas ballast در 
پمپ باعث چگالیده شدن بخارات داخل پمپ شده  درهر سیکل بر 

حجم آن افزوده شده بر عملکرد پمپ تاثیر منفی می گذارد. 
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• تالش صنعت پيشتاز•
C.N.C

Full Service

• عيب يابى، سرويس و تعميرات
و فروش انواع كنترلرهاى

HEIDENHAIN, FANUC
SIEMENS, PHILIPS

• عيب يابى، سرويس و تعميرات
فروش قطعات يدكى انواع موتورها

DC و AC و درايوهاى
INDRAMAT

FANUC, SIEMENS

• عيب يابى، سرويس و تعميرات
فروش انواع خط كش ها و اينكودرهاى

HEIDENHAIN, FANUC
• كاليبراسيون انواع ماشينهاى

ابزار CNC با استفاده از تجهيزات
Renishaw Ball QC 10

Renishaw Laser system ML10
ISO-ASME مطابق استانداردهاى

• برش و سوراخكارى انواع
سنبه و ماتريس قالب هاى

تنگستن و دوزه با دستگاه هاى
شارميلز سوئيس

• فروش قطعات و مواد مصرفى
Original دستگاه هاى

AGIE, CHARMILLES
گايد، كنتاكت، تسمه، سيم، رزين

: تلفن

 44906258،44906297،44906196

www.tspcncmachinetools.com

Gas ballast پعملكرد   پمپ با

در شکل   )7( عملکرد پمپی را مشاهده می کنید که دارای Gas ballast بوده وقبل از رسیدن 
حجم A به مرحله تخلیه، Gas ballast باز شده باعث تغییر چگالی بخارات شده و براحتی 
به خارج از پمپ هدایت می شوند. اندازه دهانه دریچه Gas ballast بر اساس حجم وسایز 
پمپ محاسبه و طراحی می شود. کوچک بودن آن نیز باعث عدم تخلیه کامل گازها می شود. 
طراحی شکل و موقعیت Gas ballast توسط شرکت های مختلف تولید کننده پمپ وکیوم 

روتاری با هم متفاوت بوده ولی عملکرد شان یکسان است .

Gas ballast روش صح  یح استفاده از
1-شیر مدار مصرف )ورودی پمپ وکیوم ( را بسته سپس پمپ وکیوم روتاری روغنی روشن ) 
)start  شود. باید صبرکرد تا مدتی پمپ به اصطالح گرم شود )به یک دمای تعادل( برسد. 

حداقل زمان الزم سی دقیقه می باشد.
2- شیرGas Ballast  را باز نمایید.  در این حالت اگر پمپ با Gas Ballast  باز به مدت 

ده الی پانزده دقیقه کار کند بخارات چگالیده از آن خارج شده ) OUT GAS ( می شود.
3- بالفاصله بعد از روشن کردن پمپ هیچوقت Gas Ballast  را باز نکنید چون بخارات 
کندانس شده به سطوح سرد قطعات چسبیده خارج نمی شود . ) عمل Gas Ballast انجام 

نمی شود (
با روغن مخلوط شده  به داخل پمپ  با ورود بخارات وگازهای موجود در مدار مصرف    -4
کیفیت و کارایی روغن را بشدت کاهش می دهد با عمل Gas Ballast  روغن احیا شده و 

ناخالصی های موجود در آن)گازها و بخارات( خارج می شوند.
5- بعد ازعمل Gas Ballast  شیر Gas Ballast  را بسته و شیر ورودی پمپ را به آرامی 

باز نماید تا پمپ در مدار مصرف قرار گیرد.
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،Gas Ballast خطرات عدم استفاده از*
 بسته بودن، کوچک بودن اندازه Gas Ballast  آسیب های زیر را به دنبال دارد:

1- مخلوط شدن بخارات کندانس شده با روغن 
2- زنگ زدگی و خوردگی قطعات پمپ

3- کاهش کیفیت روغن و عدم روانکاری الزم
4- خراب شدن قطعات داخلی پمپ پس از مدت کوتاهی

آسیب های   وارده به   قطعات پمپ وکیوم روتاری در اثر عدم استفاده از Gas Ballast  را در 
شکل های روتور)8( محفظه روغن )9( سپراتور)10(  به وضوع قابل مشاهده می باشد .

                                          
                                           

شكل8               شكل 9               شكل 10

* جدول مقایسه ای عملکرد یک پمپ  270m³/hبا خالء نهایی 0.08mbar> درشراط 
Gas Ballast مختلف

Gas Ballast استاندارد                با 10درصد Gas Ballast با                  
 <0.7mbar2>فشار نهايىmbarفشار نهايى
30mbar60تلرانس بخار آبmbarتلرانس بخار آب
5.4l/h10حجم بخار آبl/hحجم بخار آب

200h/m³ ظرفيت پمپ در فشار
10 ميلى بار

180h/m³ ظرفيت پمپ در
فشار 10 ميلى بار

7.5h/m³18حجم ورودى گاز باالستh/m³ حجم ورودى ازگاز
باالست

که  است  ای  گسترده  بسیار  دانش  )خالء(  وکیوم 
هزاران شرکت  امروزه  دارد.  نیاز  آن  به  اکثر صنایع 
در زمینه ساخت پمپ های خالء، طراحی و ساخت 

مدارهای خالء و اتصاالت آن فعالیت می کنند .
در خیلی از دانشگاههای دنیا دپارتمان خالء و 

 و آزمایشگا های مجهز به پمپ خالء وجود 
دارد . در بعضی از دانشگا ههای و پژوهشکدهای 
کشور مان نیز پکیج های خالء باال وجود دارد که 
در زمینه های گوناگون مثل: نانوتکنولوژی ، الیه 

نشانی ، شتابگرها .....از آن استفاده می کنند. 

                                          
                                           

 با 20درصد گاز باالست  
<3mbarفشار نهايى
100mbarتلرانس بخار آب
16l/hحجم بخار آب

150m³/h ظرفيت پمپ در فشار
10 ميلى بار


