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 تعالی بسمه

 مرکز از گریز پمپ عملکرد بر اسالری تاثیر نحوه

 
 

 :تهیه کننده

  حسین بهشتی امیری 

 تهیه شده برای:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 

 ویرایش اول

 69 اسفند
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 خالصه -1

 گریز از مرکز بر عملکرد پمپ یاسالر یرنحوه تاث عنوان سند

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ اسالری موضوع 

 69اسفند  1 نوع فایل

 تاثیر اسالری، عملکرد پمپ، کاهش هد، کاهش بازده، افزایش توان کلمات کلیدی

 

 مقدمه -2

معرفی گرردد  بررای ایرن من رور      مهمترین تاثیرات اسالری بر عملکرد پمپدر این مقاله قصد شده است تا 

سعی شده است تا تاثیر اسالری بر سه فاکتور هد پمپ، توان پمپ، بازده پمپ در یک دبری مشر م مرورد    

 بررسی قرار گیرد  

هرای اسرالری برر     اهمیت این مقاله از آن سو است که کلیه اطالعات موجود در نمودارهای هد و دبری پمرپ  

 الری بر عملکرد پمپ لحاظ گردد  اساس آب تمیز بوده و باید اثر اس
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 اصطالحات -3

 در این ب ش ابتدا اصطالحات تعریف خواهند شد 

 پمپ اسالری -1 -3

مناسب است  ، باشد میمن ور از پمپ اسالری، پمپی است که برای پمپاژ مایعاتی که حاوی ذرات ساینده 

درصرد   05تا  2ها بین  هایی که فراوانی حجمی ذرات جامد آن های اسالری معموالً برای انتقال اسالری پمپ

 شود   نباشد به کار گرفته می 0.0باشد و وزن م صوص ذرات بیشتر از 

   1هد اسالری -2 -3

 شود   نماید که عموماً به متر یا فوت بیان می هد پمپ در حالی که اسالری پمپاژ می

 نسبت هد -3 -3

پمپراژ   کند به حالتی کره آب تمیرز   به نسبت هد تولید شده توسط پمپ در حالی که اسالری را پمپاژ می

 نماید  می

   
  
  

 

 نسبت بازده -4 -3

 کند به حالتی که آب تمیز پمپاژ می نماید  به نسبت بازدهی پمپ در حالی که اسالری پمپاژ می

   
  
  

 

                                                 

1 Hm 
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 ضریب هد کاهش یافته -5 -3

 منهای نسبت هد را گویند  اندازه واحد

        

 ضریب بازده کاهش یافته -9 -3

 اندازه واحد منهای نسبت بازده را گویند 

        

 تاثیر اسالری بر عملکرد پمپ -4

که  تغییرات چشمگیری داردبه طور کلی عملکرد پمپ در هنگام پمپاژ اسالری نسبت به حالت آب تمیز 

توان پمپ یک دبی مش م، شود در  ت  همانطور که مشاهده میآمده اسبه نمایش در 1-4 شکل این مهم در 

 یابد   افزایش یافته، مقدار هد و بازده پمپ کاهش می

یابد  عالوه بر آن با افرزایش سرایز    چگالی ذرات افزایش می ، فراوانی واهمیت این تغییرات با افزایش قطر

 یابد  ری بر عملکرد پمپ کاهش میپمپ، تاثیر اسال
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 نمایش تاثیر اسالری بر بازده و هد پمپ  : 1-4 شکل 

 نحوه محاسبه -5

 مده است  آبه نمایش در 1-5 شکل به خوبی در اثر اسالری بر عملکرد پمپ نحوه محاسبه 
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 تاثیر اسالری بر بازده و هد پمپنمودار محاسبه : 1-5 شکل 
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عملکرد پمپ باید به شکل باال مراجعه نمود  ابتدا از سمت چرپ  برای تعیین مقدار دقیق تاثیر اسالری بر 

 نمراییم  در گرام بعردی برر روی     روی نمودار حرکت خود را شروع مری  نمودار با تعیین قطر متوسط ذرات بر

کنیم  سپس با تعیین فراوانی حجمری حرکرت بعردی را انجرام داده و      منحنی چگالی ذره جامد پیشروی می

در گرام آخرر برا    قطر متوسط ذره به قطر پروانه منحنی بعدی را انت اب مری نمراییم    سپس با تعیین نسبت 

نسبت بازده اسالری به آب تمیرز معرین    و مقدارتمیز  به آبتعیین فراوانی حجمی مقدار نسبت هد اسالری 

 شود   می

آب تمیرز  اکنون با مراجعه به منحنی پمپ که بر اساس آب تمیز تهیه شده مقدار هرد اسرالری بره هرد     

 شود  تبدیل شده و موقعیت کاری پمپ معین می
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 بندی جمع -9

در این مقاله سعی شد تا تاثیر اسالری بر عملکرد پمپ گریز از مرکز مورد بررسی قرار گیرد  از مهمترین 

اشاره نمود  همانطور  پمپ توان به افزایش توان مصرفی و کاهش بازده و هد تاثیر اسالری بر عملکرد پمپ می

 افرزایش یافتره و منجرر بره تغییررات      مشاهده شد با افزایش قطر، چگالی و فراوانی ذرات تراثیر اسرالری   که

 یابد  شود  از سوی دیگر با افزایش سایز پمپ میزان تاثیر اسالری بر عملکرد پمپ کاهش می بیشتری می

برر   انت راب پمرپ   باشرد،  در ن ر گرفتن نکات ذکر شده در انت اب پمپ اسالری بسیار حایز اهمیت مری 

تواند خسارات جبران ناپذیری را به  ساس آب تمیز تهیه شده است میااساس نمودارهای پمپ اسالری که بر 

 مجموعه ها وارد نماید  

 مراجع -7
1. Warman Slurry Pumping System 


