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 لهیخال و خارج کردن هوا، از وس جادیا  یمختلف صنعت برا یدر بخش ها
دارد که بسته به  ی انواع  زی تجه نیا .کنند ی به نام پمپ خال استفاده م  یا

مقاله ضمن   نی ا در .آن ها را انتخاب کرد دینوع کاربرد و محل استفاده با
 .میآشنا کن زیشما را با انواع و نحوه عملکرد آن ها ن میآن، قصد دار ی معرف 

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 (Vacuum Pump) ست؟یپمپ خال چ 1#

خارج  قیخال از طر جادیا یپمپ خال برا د،یآ ی طور که از نام آن بر م همان
ناگفته   البته .شود ی محفظه بسته استفاده م کیگاز از   یکردن مولکول ها

  .ستین ریامکان پذ یدرصد 100به خال به صورت  ی ابینماند که عمال دست
محفظه نسبت    کیاست که در آن فشار  ی نسب ی منظور از خال مفهوم  بلکه

 دینبا جهیدرنت .کند  ی م  دایکاهش پ  ی به طور قابل توجه رامونیپ طیبه مح
  یلکول هاتوان تمام مو ی خال م یکه به کمک پمپ ها  میطور فکر کن نیا

خال که به کمک پمپ  زانیم .کرد ه یبسته را تخل طیمح کیگاز موجود در 
  یکه به کمک پمپ ها یطور  به .متفاوت است زیاست ن ی ابیها قابل دست

 اردمیلیم کی اس یدر مق ی محفظه را حت کیتوان فشار  ی خالء قدرتمند م
  نیروت  یدر کاربردها ی خالء معمول  یها  پمپ .کاهش داد زیپاسکال ن
فشار  هیو تهو یز یرنگ آم ،یرشته ا یالمپ ها ،ی جاروبرق دیمانند تول

خالء قدرتمند در سطوح حساس   یپمپ ها  اما .شوند ی استفاده م  ی منف
 .کاربرد دارند یهسته ا ی مانند راکتورها ی عی و صنا ی شگاه ی آزما
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 انواع پمپ خال 2#

 :عبارت اند از عملکرد پمپ خال  یبرا ی اصل زمی مکان دو

 گاز ی مولکول ها  انتقال •
 گاز  یدام انداختن مولکول ها به •

شوند   ی م یطبقه بند  ی دسته کل 2خال در  یاساس انواع پمپ ها نیا بر
 .میکن ی م  ی آن ها را معرف لیکه در ادامه به تفص

وک 2#- 1  Positive)  مثبت  ییجابجا   ومیپمپ 
Displacement Vacuum Pump ) 

محفظه مهر و   ک یمثبت بر اساس انبساط و انقباض  یی خال جابجا پمپ
 یها چهیدر قی از طر الیس انیمحفظه جر نیا در .کند ی موم شده کار م 
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به  یورود ریش  کیبه کمک  الیکه س یطور  به .شود یطرفه کنترل م  کی
محفظه به حداکثر حجم خود   ی وقت  .شود ی کشانده م یدرون محفظه ا

  ای ی خروج  چهیدر  سپس .شود ی آن بسته م یورود  چهی کرد، در دایدست پ
شود از آن  ی حال که فشرده م نیدر ع  الیشود و س ی اگزوز محفظه باز م 

  ی چند بار در پمپ تکرار م یبرا  هیثان کیچرخه در  ن یا .گردد ی خارج م
 .شود

 

شوند   ی م میمثبت به دو دسته تقس یی خالء جابجا یپمپ ها  ی طور کل به
 :که عبارت اند از

 (Reciprocating Pump) یرفت و برگش  پمپ .1
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رفت و برگشت   قیدارد که از طر یمحفظه ا ی خالء رفت و برگشت  پمپ
حرکت  دامنه .شود ی منقبض م ایمنبسط  افراگمی د ای ستونیپ ی نوع

  چهی دو در نی همچن .است ریگونه پمپ ها متغ نیدر ا افراگمی د ستونیپ
مکش و   یبرا  ی ک ی دسته از پمپ ها وجود دارند که نی طرفه در بدنه ا کی
 .شود ی گاز استفاده م  هیتخل یبرا یگر ید

شوند که عبارت اند  ی م  میبه سه دسته تقس زین ی رفت و برگشت  یها پمپ
 :از

 (piston pump) ی ستون یپ •
 (plunger pump) پالنجر •
 (diaphragm pump) ی افراگم ید •

 

 (Rotary Pump) دوار پمپ .2
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چرخش  قی طور که از نام پمپ خالء دوار مشخص است، از طر  همان
که با چرخش   یطور  به .شود ی گاز انجام م هیتخل ات یمتحرک عمل یاجزا

  ی هوا رخ م هیتخل جهیشوند و درنت ی م  جادیاجزا مناطق کم فشار ا نیا
استهالک   ی رفت و برگشت  یپمپ ها دوار نسبت به یپمپ ها تیمز  .دهد

استفاده از آن ها  ادیخالء ز جادی ا یوجود برا نیا با .کمتر آن ها است
 .شود ی نم  هیتوص

 

وک 2#- 2 مومنتوم  ومیپمپ   Momentum)  انتقال 
Transfer Vacuum Pump ) 

گاز  یبه مولکول ها ی جنبش  یانرژ  یخال انتقال مومنتوم با القا پمپ
در  معموال .دهد ی بسته را انجام م یخال در محفظه ها  جادیا ات یعمل
محفظه هست، به   کیاز خال در  یی سطح باال  جادیبه ا ازیکه ن ی طیشرا



 

6 www.namatek.com 

پمپ ها   نیمهم در خصوص ا نکته .روند ی دسته از پمپ ها م  نیسراغ ا
  ی خروج چهی در ای توان اگزوز  ی نم  ،یخالء قو جادیا لیآن است که به دل

پمپ خالء  کی دیبا بلکه .آزاد متصل کرد یه فضاب میآن ها را مستق
 بیترت  نیا به .مثبت باشد یی به آن نصب شود که از نوع جابجا بانیپشت

  یی از اگزوز پمپ انتقال مومنتوم، وارد پمپ جابجا  ی خروج  یابتدا هوا
عملکرد   بیترت   نیا به .شود ی شود و سپس به اتمسفر منتقل م ی مثبت م 

 .شود ی پمپ با مشکل مواجه نم

 

 :انتقال مومنتوم عبارت اند از یپمپ ها انواع

 (Turbomolecular Vacuum Pump) ی خال توربومولکول پمپ .1
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در ساختار خود  نیچرخان و ثابت تورب یاز پره ها ی پمپ مولکول پک
 ثابت ینسبت به پره ها ی خاص یا هی دوار با زاو یها  پره .برخوردار است

گاز   یحرکت مولکول ها یبرا ی تکانه کاف  جادیا باعث شوند که ی م ی طراح 
کند  ی از پره ها عبور م یگاز به صورت محور  یمولکول ها جهیدرنت .شوند

آورد   ی پمپ دوار که پره ها را به حرکت در م  روتور .تا به اگزوز پمپ برسد
 .برخوردار است یی باال اریاز سرعت چرخش بس زین

 

 (Diffusion Vacuum Pump) وژنیفیخال د پمپ .2

گاز از  یانتقال تکانه به مولکول ها یانتشار برا ای وژنیفیپمپ خالء د در
 قیکه از طر  یطور  به .شود ی بخار آب استفاده م ایمانند روغن  ی االتیس

گاز  یآب، ذرات داغ آن ها را به سمت مولکول ها ایگرم کردن روغن 
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ذرات جذب   نی هوا توسط ا یمولکول ها بیترت  نیا به  .کنند ی م  تیهدا
 .کنند ی شوند و به سمت اگزوز پمپ حرکت م  ی و از محفظه خارج م 

 

 

 مرطوب ای پمپ خال خشک  3#

توان آن ها را بر اساس  ی پمپ خال بر اساس عملکرد، م  یکنار دسته بند در
در  ی طور کل به .کرد میتقس زیشان ن یکار  ستمیخشک بودن س ای مرطوب 

 ایسرعت پمپاژ و... خشک  ش،یسا زانیخال بر اساس م  یانتخاب پمپ ها
مرطوب معموال   ومیوک یها پمپ .کنند ی م  نییمرطوب بودن آن ها را تع

 یبخش ها یروان کار  یروغن برا از خشک هستند و یارزان تر از پمپ ها 
 یمرطوب برا یدر پمپ ها البته .شود ی مختلف آن ها استفاده م 

 .وجود دارد ی مشکالت ی گاز در خروج یروغن از مولکول ها یجداساز 
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  یو د تیجامد مانند گراف یخشک از روان کننده ها وم یوک یپمپ ها در
  ی نییاصطکاک پا بیمواد ضر  نی ا .کنند ی استفاده م بدنیمول دیسولف

از حد پمپ را در زمان  شیداغ شدن ب یجلو لیدل  نیدارند و به هم
با مرطوب،   سهی خشک در مقا یپمپ ها تی مز .رندیگ  ی م  ی طوالن تیفعال

 است. یو نگهدار  ریکمتر به تعم ازین
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