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 تعالی بسمه

 ها آن بندی طبقه و اسالری پمپ

 
 

 :تهیه کننده

  حسین بهشتی امیری 

 تهیه شده برای:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 

 

 ویرایش اول

 69 بهمن
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 خالصه -1

 پمپ اسالری و طبقه بندی آنها عنوان سند

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ اسالری موضوع 

 مقاله نوع فایل

 ها انواع پمپ ،پمپ اسالری، پمپ افقی، عمودی، شناور کلمات کلیدی
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 مقدمه -2

های اسالری ارائه شده و بهه معرفهی آنهها پردا تهه      بندی جامعی از پمپ شود تا طبقه در این مقاله سعی می

 شود. 

 به نمایش در آمده است.  1-2 شکل بندی مکانیکی در اسالری بر اساس طبقههای  دسته بندی پمپ

 

 نمایش نحوه طبقه بندی انواع پمپ اسالری: 1-2 شکل 
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 1آویزانپروانه  -3

 شود. انتها شفت نصب میای که به  پروانه

 فریم نصب شده -4

در  شهوند.  شود نصب می ها که به شکل مجزا کوپل می بندی پوسته و پروانه بر روی فریم یاتاقان در این طبقه

باشد و یا پوسته پمپ همچنین نگهدارنده دیگهری   حقیقت فریم پمپ امکان نگهداری از کل پمپ را دارا می

 هد داشت. هم  وا

 2یک سر نصب شده -5

 گیرد. شود. شفت پمپ در جهت عمودی قرار می ها پروانه به انتهای شفت نصب می در این پمپ

 گیرند.  محفظه یاتاقان در باالی سطح سیال قرار گرفته و پوسته و پروانه در دا ل سیال قرار می

 پمپ مستغرق -9

ان بها موتهور الکتریکهی قابهل شهناور در سهیال       های مستغرق دارای کوپل بسته، طراحی پروانه آویز پمپ

 شوند.  شناور میمل در سیالی که باید انتقال یابد، ها به شکل کا باشند. در حین کار این پمپ می

                                                 

1 Overhung Impeller 

2 Cantilevered Wet Pit 
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 3ای دو پوسته -7

این طراحی برای قابل تعویض بودن پوسته دا لی و حفظ همیشگی پوسته  ارجی مهورد اسهتفاده قهرار    

 باشند.  میها و فلزات مقاوم به سایش  گیرد. پوسته دا لی عموماً از الستیک می

 

 4ای تک پوسته -8

 توانند صفحات مقاوم به سایش داشته باشند.  ها دارای یک پوسته بوده که می این پمپ

تهری مهورد    های سنگین شوند برای انتقال اسالری می 5هایی که اتصال فریم آنها به شکل جداگانه کوپل پمپ

 گیرد.  استفاده قرار می

شوند که کالس سایش کمتر باشد و فراوانی ذرات جامهد   در فرایندهایی بیشتر استفاده می 9پمپ عمودی

 کند. ر تجاوز نمیمیلیمت 333ا از ه باال نباشد. دهانه  ارجی این پمپ

  

                                                 
3 Lined Type 

4 Unlined Type 

5 Separately Coupled Frame Mounted 

6 Cantilevered Wet Pit 
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 ها  نمایش انواع پمپ -6

 شود. ود دارد به نمایش گذاشته میوج  سالری که در هر یک از طبقه بندیهای ا ادامه مهمترین پمپدر 
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 بندی جمع -11

های اسالری معرفی گردد. پمپ اسالری ابتهدا بهه سهه     در این مقاله سعی شده است تا انواع مختلف پمپ

پوسهته ای   تک پوسته و یها دو شوند و سپس با توجه به اینکه  ناور تقسیم بندی میشدسته افقی؛ عمودی و 

باشند طبقه بندی فلزی جنس الستیکی و یا در نهایت بسته به اینکه داشته باشند تقسیم بندی می شوند و 

 می شوند. 

 مراجع -11
1. ANSI HI 12.1-12.6, Rotodynamic Slurry Pumps 2005. 


