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 فلودیوایدر:
 

های برابر های گازی به عنوان ابزاری کارآمد برای حفظ جریاناز فلودیوایدرها در بسیاری از توربین    

فلودیوایدر در توربین وظیفه توزیع سوخت ورودی به طور کاملا مساوی در شود. سوخت مایع استفاده می

ها درصورت وجود اختلاف بین دبی سوخت در محفظهها را بر عهده دارد. های احتراق توربینکلیه محفظه

ی های مکانیکاعمال تنش در نقاط مختلف توربین شده و در نتیجه موجب باعث ایجاد اختلاف درجه حرارت

ر میزان سوخت اعمال شده بین . عدم یکنوختی دشودتوربین می روی قطعات مسیر سوخترتی و حرا

 گردد.می های سوخت سبب کاهش عمر مفید قطعات داغ توربین و همچنین کاهش راندمان حرارتینازل

ه ک هایی منفعل هستند که نیروی حرکتی خود را از انرژی موجود در جریان سوختفلودیوایدرها دستگاه   

وایدرها ودیها و طرح بندی فلند. اگرچه طراحیکنشود، تامین میها منتقل میتوسط پمپ سوخت اصلی به آن

ها تقسیم جریان به صورت یکسان است. هنگامیکه سوخت مایع به متفاوت است اما اصل اساسی عملکرد آن

شود که همین امر ال میک اعمشود همزمان فشار بر قسمت ورودی موتورهای هیدرولیفلودیوایدر وارد می

به طور کلی یک شود. ها با نرخ جریان )سرعت دبی( یکسان میگیری سوخت آنو اندازه باعث چرخش

با  هااند که چرخش آنای تشکیل شده است و به نوعی به هم متصل شدهفلودیوایدر از تعدادی پمپ دنده

شود. در گفته می( flow element)یک جز جریان ها های برابر حفظ شود. به هر کدام از این پمپسرعت

وخت سورود رسد. هنگامیکه حین کار، سوخت بوسیله پمپ سوخت اصلی به درگاه ورودی فلودیوایدر می

کند. های ورودی کلیه اجزای جریان تغذیه مییابد که از قسمتاز طریق یک مسیر مشترک جریان میسوخت 

شود و مانند موتور چرخش کلیه اجزای جریان به طور همزمان میانرژی موجود در جریان سوخت باعث 

 دها وجود دارها تقریبا یک اندازه و لقی اندکی بین آنکند. از آنجاییکه تمام چرخ دندههیدرولیکی عمل می

کند. گیری میاز سوخت را از قسمت تخلیه اندازهبنابراین هر جز جریان با چرخش خود جریان برابری 

 کنند.های احتراق توربین منتقل میمتصل شده به خروجی تخلیه هر جز، سوخت برابر را به نازل هایلوله

ای که طی دوره زمانی مشخص از طریق یک نرخ جریان )سرعت جریان( هیدرولیک به عنوان حجم ماده     

از نظر ریاضی  شود. واحد نرخ جریان، حجم در هر ثانیه است ویابد تعریف میسطح معین شده جریان می

شود. برای دانستن جریان هیدرولیک در مهندسی تعیین شار حجمی و نیروی نشان داده می Qبا حرف بزرگ 

ت که ممکن اس ازم است. برای محاسبه سطح مقطعمورد نیاز برای پمپاژ یک جریان از طریق کانال یا لوله ل

استفاده شود. سطح مقطع به شکل کانال عمود بر  ، از معادلات پایه هندسیای، مستطیلی یا ذوزنقه باشددایره

شود. اگر سطح مقطع و جریان کاملا عمود باشند، زاویه سرعت جریان صفر است. مقدار جریان شناخته می
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تتا زاویه جریان بین سطح و جهت جریان است(. از تتا در مواقعیکه سطح مقطع در کسینوس تتا ضرب شود )

 شود. پذیر نیست استفاده میمحاسبه دقیق سطح مقطع امکان 

 شوند.تقسیم میای و فلودیوایدر اسپول فلودیوایدر دندهفلودیوایدرهای هیدرولیک به دو دسته 

 )چرخشی( ایفلودیوایدر مدل دنده

کند. این نوع فلودیوایدر از هوزینگ، دو یا  اتواند جریان را به دو یا چند مسیر جدای میفلودیوایدر دنده    

ای اصول کاری فلودیوایدر دنده کند ساخته شده است.ها را از هم جدا میچند چرخ دنده و موانعی که بخش

بر اساس جابجایی مثبت است. این بدان معناست که برای هر چرخش، مقدار معینی از حجم جابجا شده 

های چرخ بخش یک شفت مشترکگیرد. در بیشتر موارد تحت فشار قرار نمیوجود دارد. این نوع فلودیوایدر 

های چرخ شود و از طریق یک کانال به بخش. جریان وارد انتهای هوزینگ میدکنرا به هم متصل می دنده

ها در جهت شود و باعث چرخش آنهای چرخ دنده وارد میکند. نیروهای سیال بر دندانهدنده مسیریابی می

د. شوهای چرخ دنده و هوزینگ به طرف مقابل بخش چرخ دنده منتقل میگردد. سیال بین دندانهف میمخال

چرخند. ها با سرعت یکسان میتمام چرخ دنده های چرخ دنده به هم متصل هستندشاز آنجاییکه تمام بخ

ب ودی به طور متناسکند. جریان ورهای مثبت بخش چرخ دنده تقسیم ثابتی از جریان را ایجاد میجابجای

 شود.بین هر بخش تقسیم می

 فلودیوایدر نوع اسپول

شامل یک قرقره تقسیم کننده، یک ورودی و دو درگاه خروجی و قرقره لی فلودیوایدر اسپول اجزای اص    

اصول  کار یک فلودیوایدر اسپول بر مبنای جبران فشار است. این بدان معناست  قابل حرکت داخلی است.

هر دو مسیر تعادل  برایروغن فشار مورد نیاز بین تواند از هر طرف تغییر جهت دهد تا که یک قرقره می

الت حها افزایش یابد، از طریق افت فشار و تغییر برقرار کند. در واقع اگر سیال عبوری از یکی از خروج

دنبال  مسیر با کمترین مقاومت را ،شود. از آنجاییکه سیالقرقره توسط سیستم هیدرولیک خروجی تنظیم می

 اشد.وجود داشته ب کند، باید مقاومت یکسانی در هر دو مسیر به منظور امکان عبور مقدار برابری از جریانمی

ر است تای بزرگتر و سنگیناست. فلودیوایدر دندهای آن هزینه فلودیوایدرهای اسپول کمتر از نوع دنده    

ه نوسانات ها ب، حساسیت آنترین عیب فلودیوایدر نوع اسپولاما در برابر آلودگی مقاومت بیشتری دارد. عمده

 فشار است. از دیگر معایب فلودیوایدر نوع اسپول تولید گرما است. زیرا این نوع فلودیوایدر با افت فشار کار 
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ای شوند. به طور کلی، اگر هزینه، ابعاد یا وزن مهم نباشد، فلودیوایدر نوع دندهو باعث تولید گرما میکند می

 در بین سایر فلودیوایدرها دارد. بهترین عملکرد را

 شوند.ای تقسیم میفلودیوایدرها از نظر نوع آرایش اجزا به دو دسته فلودیوایدرهای خطی و دایره   

 زئی خطی:فلودیوایدرهای دو ج

های فلودیوایدرهای خطی از اجزای جریان که در یک ردیف به هم متصل هستند و در داخل بوسیله شفت     

ای با یک ورودی و شوند. این فلودیوایدر از چندین جز پمپ دنده( وصل میcoupling shaftsکوپلینگ )

همگام سازی سرعت، کلیه چرخ چندین خروجی در آرایش خطی تشکیل شده است. به منظور انطباق و 

 توان به صورت افقیشوند. این فلودیوایدرها را میهای اتصال به هم وصل میهای متحرک توسط بوشدنده

نشان داده شده فلودیوایدر دو جزئی خطی  هایهتصویر و مشخص 1یا عمودی نصب کرد. در شکل و جدول 

 ، GE Frame 6B ،GE Frame 6C های نفلودیوایدر دو جزئی خطی جهت کاربرد در توربی است.

GE Frame 7FA ،GE Frame 9E و GE Fame 9FA .کاربرد دارد 
 

  
 فلودیوایدر دو جزئی با آرایش خطی. -1شکل 

 های فلودیوایدر دو جزئی با آرایش خطی.مشخصه -1جدول 

GE Frame 6B, GE Frame 6C, GE Frame 

7FA, GE Frame 9E, GE Frame 9FA 
Design for 

6; 10; 14; 18 Number of elements 

75 l/min (19.8 GPM) at 2000RPM Flow rate per element 

96 bar  Operating pressure 

Max. 130 ˚C Fuel temperature 

Distillate, Heavy Fuel, Crude, Naphtha Fuels 

Optional 

(available in various types) 
Starter motor 
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 ای:فلودیوایدر دایره

ای با یک ورودی و چندین خروجی در یک آرایش ای از چندین اجزای پمپ دندهفلودیوایدر نوع دایره     

ای به دو چرخ دنده متحرک و چرخشی در محفظه چرخ ای تشکیل شده است. تمام اجزای پمپ دندهدایره

های متحرک توسط یک چرخ دنده مرکزی ندهدنده با لقی جانبی و قطری کوچک مجهز هستند. کلیه چرخ د

ای ای به هم متصل هستند. هر جز پمپ دندهبه منظور مطابقت و همگام کردن سرعت اجزای پمپ دنده

شود، بنابراین به طور مستقیم با سرعت فلودیوایدر تناسب دارد. در بوسیله جریان سوخت حرکت داده می

تصاویر فلودیوایدر نوع  2در شکل  شود.ر سوخت یکسان وارد مینتیجه به هر نازل سوخت توربین گاز، مقدا

ای شامل های فلودیوایدر نوع دایرهمشخص 2ای و اجزای پمپ نشان داده است و همچمین در جدول دایره

 هایاین نوع فلودیوایدر در توربین تعداد اجزا، دمای سوخت، فشار کاری و نرخ جریان ارائه شده است.

 GE Frame 6B ،GE Frame 7E ،GE Frame 9E و GE Fame 9FA گیرد.مورد استفاده قرار می  
 

  
 ای.فلودیوایدر نوع دایره -2شکل 

 ای.های فلودیوایدر دایرهمشخصه -2جدول 

GE Frame 6B, GE Frame 7E, GE Frame 

9E, GE Frame 9FA 
Design for 

10; 14; 18 Number of elements 

30.3 l/min – 75 l/min 

(89 GPM - 19.8 GPM) at 2000RPM 
Flow rate per element 

83 bar – 103 bar Operating pressure 

Max. 130 ˚C Fuel temperature 

Distillate, Heavy Fuel, Crude, Naphtha Fuels 

Optional 

(available in various types) 
Starter motor 
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  فلودیوایدرGE Frame 9 

به همراه مشخصات عملکردی آن ارائه  GE Frame 9Fو  GE Frame 9Eفلودیوایدر مورد کاربرد در توربین 

 آورده شده است.  3و جدول  3در شکل  در ادامه Roperشده توسط کمپانی 

   

 .GE Frame 9Fو ب(  GE Frame 9Eفلودیوایدر توربین الف(  –3 شکل

 

 .GE Frame 9Fو  GE Frame 9Eمشخصات فلودیوایدر توربین  -3جدول 

Frame 9F GE Frame 9E  

Circular Circular Type of Flow Divider 

Distillate Naphtha, Distillate Flow Divider Application 

Distillate Various Fuel Application 

18 14 Number of Flow Elements 

354 GPM 168 GPM (636 l/min) Rated Flow Capacity  

 

 فلودیوایدر توربین  GE Frame 5  وGE Frame 6 

 GE Frame 6و فلودیوایدر  Roper نیپاارائه شده توسط کم GE Frame 5 مشخصات فلودیوایدر     

 ذکر شده است. 5و  4های در جدول Scherzinger توسط کمپانی
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 .GE Frame 5فلودیوایدر توربین  -4شکل 

 .  GE Frame 5 مشخصات فلودیوایدر توربین -4جدول 

Linear Type of Flow Divider 

Naphtha, Distillate Flow Divider Application 

Various Fuel Application 

10 Number of Flow Elements 

24 GPM  Rated Flow Capacity  

 

 .  GE Frame 6 مشخصات فلودیوایدر توربین -5جدول 

Linear Type of Flow Divider 

Various Fuel Application 

10 Number of Flow Elements 

34 GPM  Rated Flow Capacity  

 

  فلودیوایدر توربینGE Frame 7  

  Scherzinger توسط کمپانی GE Frame 7FAو  GE Frame 7EAفلودیوایدر های عملکردی مشخصه    

 فلودیوایدر ای واز نوع دایره GE Frame 7EAفلودیوایدر ارائه شده است.  6 هایدر جدول

 GE Frame 7FA .از نوع خطی است 
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 .GE Frame 7EAفلودیوایدر توربین  -5شکل 

 

 

 .GE Frame 7FAفلودیوایدر توربین  -6شکل 

 .  GE Frame 7 مشخصات فلودیوایدر توربین -6جدول 

Frame 7FA GE Frame 7EA  

Linear Circular Type of Flow Divider 

Distillate Various Fuel Application 

14 10 Number of Flow Elements 

266 GPM (1050 l/min) 160 GPM (605 l/min) Rated Flow Capacity  
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ها همراه با نوع طراحی و فلودیوایدرهای چدنی استاندارد برای کاربرد در انواع توربین 7در جدول      

فلودیوایدر چدنی با آرایش  Frame 3شده است. به عنوان مثال برای توربین  ارائههای عملکردی آن مشخصه

 شود.بکار برده می GPM111 و نرخ جریان 6خطی و تعداد اجزای 

 وایدرهای چدنی استاندارد.فلودی -7جدول 

 
 

ارائه شده است. این  8در جدول  Scherzingerکمپانی  مشخصات یک نوع فلودیوایدر طراحی شده توسط

ترین شرایط کاری و دستیابی به عمر سرویس بالاتحت شرایط بحرانی طراحی شده فلودیوایدر برای سخت

های نفت خام، روغن سنگین، روغن گرمایشی، قابل کاربرد در مواردی با سوختفلودیوایدر نوع این است. 

توان به توربین گاز برای سوخت مایع با چندین محفظه احتراق، توربین میآن نفتا و آب است. از کاربردهای 

 اشاره کرد. MW 411-41گاز برای سوخت دوگانه با چندین محفظه احتراق و توربین گاز با توان 
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ای باشد. تواند به صورت خطی یا دایرهشود طراحی این فلودیوایدر میمشاهده می 8همانطور که در جدول 

اری، دبی جریان و افت فشار در این جدول ارائه شده کسایر مشخصات عملکردی آن مانند فشار، دمای 

 نیوم برنز است.است. متریال مورد استفاده در این نوع فلودیوایدر چدن، فولاد ضد زنگ و آلومی

 .Scherzingerکمپانی محدوده کاری فلودیوایدر طراحی شده توسط  -8جدول 

- Linear, Single element 

- Circular 

- Linear, double element 

Design 

Synchronized, external pump stages Distribution Principle 

2-18 Number of elements 

50 l/min to 1350 l/min Flow rate 

5.4-36 ccm/U Displacement 

Max. 7 bar Pressure drop 

1 mPas to 40 mPas Viscosity range 

-10 ˚C to  130 ˚C Media temperature 

-10 ˚C to  65 ˚C Ambient temperature 

Up to 96 bar Operating pressure 

- Nodular cast iron (surface treated) 

- Stainless steel 

- Aluminium bronze (TiNOX) 

 

Materials 

 

 انواع عیوب در فلودیوایدرها:

( برابر از فلودیوایدر تحت شرایط فشارهای discharge flowsهای تخلیه شده )به منظور حفظ جریان     

، فلودیوایدرها را ( درون هر جز جریان باید بسیار اندک باشد. این ویژگیrunning clearnessمختلف، لقی )

میکرون باید فیلتر  21کند. ذرات بزرگتر از به رسوب ذراتی که اجازه عبور از مناطق لقی را دارند حساس می

توانند از فیلتر عبور کنند منبع مشکلات دیگر هستند. ای سوخت که نمیهای غیر ذرهشوند. برخی ناخالصی

لف خوردگی باشند که این ذرات قادرند به مواد های مختهای مایع ممکن است حاوی آلایندهسوخت

یوایدر ها آب است. اگر فلودترین آلایندهفلودیوایدر که به روش سنتی ساخته شدند حمله کنند. یکی از رایج

قطرات معلق آب در سوخت شود، سوخت تقطیری پر میبا برای مدتی طولانی بدون استفاده باشد، 

(entrained water) نشیند. آب با اجزای چدنی های قسمت پایین سیستم میروی تورفتگی شود وجدا می

 نرشد ای .شودمی شده محصولات خوردگی آهن روی سطوح ترباعث تشکیل دهد و فلودیوایدر واکنش می

ها و هوزینگ شود و از تواند به سرعت باعث از بین رفتن لقی اندک بین چرخ دندهاکسیدهای آهن می
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ها با فلودیوایدر در کاربردهای توربین خرابیترین علت لوگیری کند. این امر رایجچرخش فلودیوایدر ج

سوخت دوگانه که با گاز طبیعی برای مدت طولانی بدون در نظر گرفتن اقدامات مناسب جهت نگهداری 

راکم تماست. حین کار با گاز طبیعی، سیستم سوخت مایع غیر قابل استفاده است و فلودیوایدر اغلب با حجم 

ماند. تحت این شرایط، زنگ زدگی به سرعت روی سطوح هوزینگ که چرخ از سوخت تقطیری باقی می

چرخش فلودیوایدر شود ادامه  رشد زنگ زدگی تا جاییکه مانعشود. اند تشکیل میها را احاطه کردهدنده

در  .تواند بدون توجه باشدمییابد. این شرایط تا زمانیکه انتقال بعدی از گاز به سوخت مایع انجام شود، می

ایستد کار خود ادامه دهد، توربین به علت فقدان جریان سوخت از گردش می هفلودیوایدر نتواند بیک نقطه که 

(trip.)  وقوع خوردگی در فلودیوایدر چدنی نشان داده شده است. 7در شکل 

 

 
)وقوع خوردگی به علت آب موجود در سوخت و  مشکلات روی داده شده در طراحی قدیمی فلودیوایدر -7شکل 

 . چرخ دنده در محفظه(

های ها بوده است. تکنیکالشرین چکی از بزرگنی وردگی در فلودیوایدرهای سوخت مایعجلوگیری از خ    

های ناشی از خوردگی ساده تعمیر و نگهداری، هنگامیکه به درستی اعمال شوند در به حداقل رساندن خرابی

های ها و یاتاقانهای پمپ، درایو شفتبا ساختن اجزایی مانند چرخ دندهها در طی سالبسیار موثر هستند. 

ایش در مقاومت به خوردگی حاصل شده است. همچنین ثابت شده های رو به افزاز استیل ضد زنگ پیشرفت

ه دیوایدر بی موثر است. هوزینگ چرخ دنده فلواست که آبکاری نیکل و کروم سایر اجزا در کاهش خوردگ

کاری ن. چدن به راحتی ماشیاست به طور سنتی از چدن ساخته شدهعلت هزینه کم و خواص مکانیکی مطلوب 

خ هنگام جفت شدن با چرمناسبی را  سایش و فرسایشتار گرافیتی آن مقاومت به شود و به علت ساخمی
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ود، کند. با این وجکند، فراهم میهای بالا عمل میهای استیل ضد زنگ که در نیروهای نسبتا کم و سرعتدنده

 ت.چدن مستعد به خوردگی است. یافتن ماده جایگزین چالش بزرگ طراحی بوده اس

توسعه داده است. در این  را لاین جدیدی از فلودیوایدرهای مقاوم به خوردگی Roper Pumpکمپانی      

ال متریطراحی جدید، چدن به طور کامل حذف شده است و توسط مواد با عملکرد بالا جایگزین شده است. 

 های )صفحه محافظت کننده از قطعات یک ماشین(فیس پلیتبکار رفته در هوزینگ استیل ضد زنگ است. 

 و یک سیستم مبتکرانه از صفحات سایشی برنز قابل تعویض اجزای جریان از استیل ضد زنگ

 (bronze wearplatesبر هر دو طرف چرخ دنده ) (. چرخ 8های پمپ را در خود جای داده است )شکل

گیرند، یماند. این مواد جدید تقریبا تحت تاثیر آب در سوخت قرار نها نیز از برنز مخصوص ساخته شدهدنده

تواند مساله مهمی باشد. این مواد بسیار مقاوم در برابر سایش هستند و به بنابراین خوردگی فلودیوادر نمی

ها ها و شفتها، یاتاقاناجزای داخلی فلودیوایدر شامل چرخ دندهکنند. افزایش طول عمر سرویس کمک می

 از استیل ضد زنگ است.

 

 

 .Roper Pumpفلودیوایدر کمپانی  -8شکل

مک کبه طراحی این نوع فلودیوایدرهای جدید علاوه بر این، این مواد دارای دو خاصیت دیگر هستند که      

های ذرات سوختی کمتر مستعد خرابی شوند. اولا، به دلیل سختی سطحی نسبتا کنند که در حضور آلایندهمی

تواند به هر ذره سخت کوچک موجود درسخت اجازه جادهی دهد. ثانیا برنز یک ماده عالی کم آن، برنز می
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اتا ذت سایشی برنز برای یاتاقان است که یک انتخاب ایده آل برای ساخت صفحات سایش است. صفحا

ن بدون زنگ زدگی را دارد. ایها قابلیت پشتیبانی از اجزای جریان با جنس استیل ضد زنگ مانند چرخ دنده

تی های عملیاترین اشکال خرابی فلودیوایدر و همچنین هزینهراحی فلودیوایدر تا حد زیادی از شایعنوع ط

 کاهد. نیروگاه می

ها ارائه وایدرهای مقاوم به خوردگی همراه با متریال مورد استفاده در آنمشخصات انواع فلودی 9در جدول 

 شده است. 

 
 .Frame 9FAفلودیوایدر توربین  وقوع خوردگی در -9شکل 

 مشخصات انواع فلودیوایدرهای مقاوم به خوردگی. -9جدول 
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های دیگری نیز باعث خرابی و از کار افتادگی آن علاوه بر وقوع خوردگی در خرابی فلودیوایدر پدیده    

 11و  11 در جدول و عیب خرابیو علل های فلودیوایدرها همراه با تصاویر شوند. مکانیزم سایر خرابیمی

های بسیار ریز و ساینده های سوختمطابق جدول حضور ذرات آلایند مانند آب، ناخالصی ارائه شده است.

تواند از طریق مکانیزم سایش سبب وقوع خرابی و آسیب تدریجی در فلودیوایدر شود. از سوی دیگر اگر می

ای رخ مواد مختل کننده سیستم فیلتر در فلودیوایدر وجود داشته باشد خرابی لحظه در سیستم ذرات بزرگتر و

 دهد.می

 خرابی در فلودیوایدرها. جدول انواع مکانیزم وقوع -11جدول 

های خرابیانواع 

 فلودیوایدر
 مثال مکانیزم

 مکانیزم خرابی تدریجی

 سایش
 های بسیار ریزساینده 

 های سوخت شیمیاییناخالصی 

 های میکروبیآلاینده 

 آب 
 وجود ذرات آلاینده حذف نشده توسط فیلتر

 مکانیزم خرابی آنی
م در سیستوجود ذرات بزرگتر و مواد مختل کننده 

 فیلتراسیون

 سرباره جوش در لوله 

  ذرات تولید شده در اثر خرابی

 سایر اجزا
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 علل انواع عیب در فلودیوایدرها. -11جدول 

 علت وقوع عیب تصویر فلودیوایدر معیوب
 

 
 

 های زنگ زدهوقوع جوش سرد بین چرخ دنده

 

 
 

وقوع زنگ زدگی در فیس پلیت چدنی 

 ایدایره فلودیوایدر نوع

 

 
 

ها بر اثر سایش کنده شدن مواد چدنی از سوراخ

های چرخ ها به نوک دندانهو جوش خوردن آن

 دنده

 

 
 

 آسیب سایش گالینگ در در فیس پلیت چدنی

 


