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 تعالی بسمه

 لوب( )پمپ ای گوشواره های پمپ معرفی

 

 :تهیه کننده

  حسین بهشتی امیری 

 

 

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 ویرایش اول

 79 فروردین
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 خالصه -1

 ای های گوشواره معرفی پمپ سندعنوان 

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ لوب موضوع 

 مقاله نوع فایل

 کاربردهای پمپ لوب، تجهیزات جانبی پمپ لوبای، پمپ لوب،  رهپمپ گوشوامعرفی،  کلمات کلیدی

 



 ای پمپ گوشواره موضوع مقاله:

 

 ART-PULO-001-01 :مقالهشماره 

 0.791711 تاریخ: محصولواحد  واحد:نام 

 6از  2 صفحه: اول ویرایش:

 

 GEN-FR-108-00شماره سند:  2 

 

 مقدمه -2

منبع خارجی اخذ و بهه سهیال   ی مکانیکی را از یک ژشود که انر به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می

ی سیال په  از خهروا از ایهن دسهتگاه (پمهپ       ژدهد. در نتیجه انر کند، انتقال می مایعی که از آن عبور می

ها برای انتقال سیال به یک ارتفهاع معهین و یها جها بهه جهایی آن در یهک سیسهت           یابد. از پمپ افزایش می

گردد. در آن  ریخچه پمپ سازی در ایران به دهه پنجاه باز میتانمایند.  استفاده می یکشی و یا هیدرولیک لوله

های معتبرخارجی و با هدف تامین نیازهای شهری و روسهتایی   های صنعتی تحت لیسان  شرکت زمان واحد

 ها فعالیت دارند. های مختلف تولید انواع پمپ ها گوناگونی در حوزه فعالیت خودرا آغاز نمودند. اکنون شرکت

مبنای نحوه  بر ها را پمپ باشند. ی انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی میها دارا پمپ

 :کنند انتقال انرژی به سیال به دودسته تقسی  بندی می

  .:که انتقال انرژی ازآنها به سیال به طوردائمی است(دورانی  های دینامیکی پمپ -1

 .نها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک استکه انتقال انرژی ازآ :مثبت های جابجایی پمپ -2

همانطور که در این  به نمایش در آمد است. 1-1 شکل ها به لحاظ نحوه کارکرد در  نحوه طبقه بندی پمپ

جایی مثبت گردشی بوده که دارای دو  های جابه های لوب از دسته پمپ شکل به نمایش در آمده است، پمپ

 باشند.  شفت می
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 ها از نظر نحوه کارکرد : طبقه بندی انواع مختلف پمپ1-1 شکل 
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دارند استفاده  ییمثبت برای کاربردهایی که نیاز به فشار خروجی باالجایی  های جابه اصوالً از پمپ

ای از  گیرند. نمونه باشند در این زیر مجموعه قرار می ای که هدف این گزارش می های گوشواره شود. پمپ می

 به نمایش در آمده است.  2-1 شکل ای در  پمپ گوشواره

 

 یا لوب ای : نمایش یک پمپ گوشواره2-1 شکل 

 

 نحوه کارکرد -1 -2

چرخانهده  توسط الکتروموتهور  شفت محرک ابتدا به این نحو است که گوشواره یا لوب نحوه کارکرد پمپ 

بها  چرخهد.   مهی با شفت محرک در ارتباط اسهت  های هلیکال  چرخ دندهسپ  شفت متحرک که با شود.  می

هر دو گوشواره با سهرعت برابهر بهدون    نمایند.  ها در فضای پوسته شروع به چرخش می ها لوب چرخش شفت

ها سیال بین حفره لهوب و پوسهته محبهوس شهده و در      با چرخش لوبشوند.  تماس در کناره  چرخانده می

 .به نمایش در آمده است 3-1 شکل نحوه کار این پمپ در شود.  انتها به سمت خروجی فشرده می
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 ای یا لوب گوشواره  نحوه کارکرد پمپ: نمایش 3-1 شکل 

 ای های گوشواره های پمپ ویژگی -2 -2

 توان به موارد زیر اشاره نمود. ها می از مهمترین مزایا این پمپ

 قابلیت تمیزکاری در محل(Clean-In-Place) 

  قابلیت استریلیزه کردن درمحل (Sterilize-In-Place) 

 کیفیت بهداشتی و راندمان باال 

  کار در سرعت پایین وکاهش سایش 

 باال قابلیت اعتماد 

 مقاومت سایشی باال 

 NPSH پایین 

 ای از سیاالت  گسترده  انتقال محدوه 

  انتقال سیاالت با ویسکوز متوسط تا باال(100.000-1 mPa.s) 

 انتقال سیاالت حساس به برش و خوردگی 

 انتقال سیاالت شامل ذرات جامد و معلق 

 ) 40-انتقال سیاالت در دمای باال to 180°C  

 ها (گیالس، زیتون و ...  ال قطعات جامد بزرگ بدون آسیب به آنانتق 

  ظرفیت آبدهی ک  تا زیاد(360 - 0.5 m3/h) 

 کار کردن برای مدت کوتاه  خشک 

 کار کردن در جهت برعک  چرخش اصلی 
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 ای های گوشواره کاربردهای پمپ -3 -2

 ها در صنایع زیر می باشد.  مهمترین کاربرد این پمپ

 صنایع پلیمری 

 صنایع کاغذسازی 

 صنایع رنگ و چسب 

 سازی صنایع صابون 

 صنایع الستیک 

 خمیر، رب، س  و ...   صنایع مواد غذایی) 

 دارویی صنایع   

 صنایع آرایشی و بهداشتی 

 ای های گوشواره تجهیزات جانبی در پمپ -4 -2

 باشد. یر میبه شرح ز گیرد، مورد استفاده قرار می ای های گوشواره در پمپکه تجهیزات جانبی  مهمترین

1و سرمایی جاکت گرمایی .1
 

2ریالیف ولو .2
 

3شیر امنیت .3
 

4اتصاالت برگشت سیال .4
 

تجهیزات جانبی و محل استفاده آنها در مقاالت بعدی مطالب بیشهتری شهرح داده خواههد     عدر مورد انوا

 شد. 

                                                 

1 Heat Jacket 

2 Relief Valve 

3 Safety Valve 

4 By-Pass Valve 


