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CONSIDERATIONS SUR LES POMPES À MEMBRANES (II)
Le travail présente les principaux types d’usures qui apparaissent aux
pompes des machines pour la protection des plantes. Pendant le
fonctionnement d’un système technique, apparaissent des usures, dues aux
frictions et aux agréssions physique et/ou chimiques, usures qui modiffient
géométriquement, dimensionnellle et structurale, les qualités fontionnelles du
système. Les usures bessent les performances fonctionnelles du mécanisme.
La connaissance de la spécificité et des limites de ces usures, dans des
conditions complèxes où elles se passent, a un caractère empirique. Celle-ci
impliquent une observation attentive de tous les zones et de tous les types
d’usures, qui, dans le cas des pompes des machines pour les travaux pour la
protection des plantes, sont influencées différamment par l’agressivité chimique
des substances pompées. L’optimisation de la relation prix de revient-sécurité
en fonctionnement (fiabilité et maintenence) amène a un degré elevé
d’utilisation des pompes à membrane, avec le maintien constant des
paramètres de fontionnement, qui peut se faire seulement par des essais
complexes, dans des différentes conditions de matériau et d’environnement.
Cuvinte cheie: uzura specifică, pompe volumice, pompe cu
membrană, membrană flexibilă
Mots-clés: porter spécifiques, pompes volumétriques, pompes à
membrane, la membrane souple

3. Pompe cu presiuni mari
Pentru pomparea la presiuni mai mari a unor lichide cu conţinut
de corpuri solide în suspensie, sau pentru vehicularea unor lichide
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puternic corosive, se utilizează pompe cu membrane confecţionate din
tablă de oţel inoxidabil. Construcţia unei astfel de pompe este arătată în
figura 6.
Membrana metalică 1 este prinsă între discurile concave 2,
care îi limitează deformarea. În camera de lucru se găsesc supapa de
aspiraţie 4 şi supapa de refulare 5. Pistonul 9, antrenat de un
mecanism bielă-manivelă, acţionează asupra lichidului, 3, care
realizează mişcarea alternativă a membranei. Pompa de compensaţie
6 şi supapa de reţinere 7 servesc la completarea lichidului de acţionare,
iar supapa de siguranţă 8 limitează creşterea presiunii de refulare,
peste o anumită valoare stabilită.
Pompele cu membrană metalică se dimensionează după
modelul pompelor cu piston, luând în considerare şi pompa de
compensaţie.

Fig. 6 Schema unei pompe cu membrană metalică

În cazul membranelor metalice, calculul se face pe baza
schemei din figura 7, unde este reprezentată fibra medie deformată.

Fig. 7 Schemă pentru dimensionarea unei membrane metalice
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După integrarea ecuaţiei fibrei medii deformate, scrisă pentru o
membrană subţire, considerând săgeata f0 din centrul membranei mai
mare decât grosimea membranei δ şi admiţând soluţia particulară:
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unde:
- E este modulul de elasticitate al materialului membranei;
- p este presiunea lichidului refulat, care este aproximativ egală
cu presiunea lichidului de acţionare în timpul lucrului;
- σr şi σR sunt tensiunile radiale pentru r = 0 (în centrul
membranei);
- r = R, în secţiunea de încastrare, considerând valoarea
ν = 0,25 pentru coeficientul lui Poisson.
Neglijând raportul:
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faţă de alţi termeni, care pentru valori uzuale variază între 10 şi
se obţin valorile de dimensionare:
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Suprafeţele concave între care oscilează membrana se
construiesc după funcţia:
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pentru:
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Debitul teoretic geometric la o cursă completă a membranei este:
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şi:

Q′t = π R 2 f0
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Grosimea membranei se alege ţinând seama de posibilităţile
de etanşare ale plăcilor cu suprafeţe concave şi de necesitatea ca
presiunea de deformare a membranei să fie cât mai mică.
Este preferabil ca membrana să fie cât mai subţire pentru a se
putea deforma cu un lucru mecanic cât mai redus.
4. Uzuri specifice pompelor cu membrană
La pompele cu membrană, în mod firesc, uzura specifică este
uzura de oboseală a membranelor propriu-zise, solicitate alternativ la
încovoieri cu amplitudine mare în ambele sensuri.
De asemenea, se mai întâlnesc uzuri de abraziune şi de
coroziune ale sistemului de supape. Mecanismul de antrenare al
membranelor suportă uzuri specifice mecanismelor.
Confecţionarea membranelor prin crearea de materiale
rezistente la specificul de solicitare alternativă la încovoieri repetate, a
mărit ponderea de utilizare a pompelor cu membrană la maşinile pentru
protecţia plantelor.
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5. Concluzii
■ Cunoaşterea cât mai amănunţită a specificului uzurilor
componentelor pompelor de la maşinile pentru protecţia plantelor, pune
bazele unei proiectări şi utilizări optime a pompelor. Costul de fabricaţie
nu poate depăşi însă limita de rentabilitate, potrivit gradului de utilizare.
Fiabilitatea şi mentenanţa necesare, trebuie să asigure un grad ridicat
de securitate, în precizia de distribuţie a cantităţii de substanţe toxice
utilizate. În principal, aceasta sunt legate de preţul materialelor de
fabricaţie şi de precizia de execuţie.
■ Utilizarea materialelor de calitate superioară, nobile şi
seminobile, asigură parametri necesari funcţionării în condiţii de
siguranţă, dar măresc enorm preţul de cost al pompelor. În acest sens
durabilitatea exagerată duce la apariţia uzurii morale cu mult înaintea
duratei de amortizare planificate.
■ Optimizarea relaţiei preţ de cost-siguranţă în funcţionare
(fiabilitate şi mentenanţă) duc la un grad înalt de utilizare a pompelor,
cu menţinerea constantă a parametrilor de funcţionare, ceea ce se
poate face doar prin încercări complexe, în cele mai diverse condiţii de
material şi de mediu.
■ Înregistrarea şi interpretarea corectă a acestor rezultate,
propun utilizarea materialelor mai ieftine, dar suficient de rezistente
pentru durata de viaţă preconizată, alegerea tipului de pompă cel mai
adequat specificului lucrării, a nivelului preciziei de execuţie şi a
tehnologiilor de execuţie.
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