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I 

 

 تعالی بسمه

 اسالری تخریب های مکانیزم

 
 

 :تهیه کننده

  حسین بهشتی امیری 

 تهیه شده برای:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 گزارشی از:

 آوران رادین شرکت پارس فن

 

 

 

 

 

 ویرایش اول

 79دی 
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 خالصه -1

 های تخریب اسالری مکانیزم عنوان سند

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ اسالری موضوع 

 مقاله نوع فایل

 ، خوردگی، پمپ اسالریErosion، فرسایش Abrasionمکانیزم سایش، سایش  کلمات کلیدی

 

 مقدمه -2

 ه واسطه حضور اسالری معرفی گردد.های تخریب ب تا مهمترین مکانیزمشود  در این مقاله سعی می

 به طور کلی سه مکانیزم اصلی وجود دارد. 

 Abrasionسایش یا  .1

 Erosionفرسایش یا  .2

 Corrosionخوردگی یا  .3

ذا باا  لها یا هر سه وجود دارد.  ها امکان وجود دو مورد از این مکانیزم در اثر عبور پالپ یا اسالری در پمپ

این قطعات به نحوی انجام شاود  شود تا طراحی  تر فلسفه تخریب قطعات اصلی پمپ سعی می شناخت دقیق

 تا بیشترین عمر حاصل گردد.

  



 پمپ اسالری :مقاله موضوع

 

 ART-PUSL-004-01 شماره سند:

 79 دی 5 تاریخ: محصولواحد  واحد:نام 

 6از  2 صفحه: اول ویرایش:

 

2 

 

 Abrasionسایش یا  -3

طح که باا یکادی ر سارعت نسابی     ، یک ذره جامد تحت یک نیروی مشخص بین دو سAbrasion در سایش

به نمایش در آماده اسات. در ناوع اول ذرات     Abrasionسه نوع از سایش گیرد. در شکل زیر  دارند، قرار می

قرار خواهد گرفت، در این نوع تنش بسایار باا    طح که با یکدی ر سرعت نسبی دارند، زرگ بین دو سبسیار ب

شود. در نوع دوم قطر ذرات کاهش پیدا کرده و اگر چه به جای ضاربه   توام با ضربه به قطعات اصلی وارد می

ساوم قطار ذرات بسایار     شود. در نوع دهد منتها همچنان تنش با یی به قطعات اصلی وارد می لغزش رخ می

 شود.  قطعات اصلی می کاهش پیدا کرده که منتج به تنش کمی در

 

 

 Abrasionنمایش سه نوع از سایش : 1-3 شکل 

 وجود دارد: Abrasionناحیه امکان ایجاد سایش  سههای اسالری گریز از مرکز در  در پمپ

 چرخان و قاب جلویی ثابتبین پروانه  .1

 ثابتبین پروانه چرخان و قاب عقب  .2

 بین شفت اسلیو چرخان و نوار پکینگ ثابت .3
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 Erosionفرسایش یا  -4

سطح جامد در اثار ذرات  باشد. این نوع سایش  می Erosionهای اسالری، پدیده غالب سایش از نوع  در پمپ

انتقاال انار ی    Erosionشود. تفااوت مهاد در    جامد موجود در مایع فرسوده شده و از وزن قطعه کاسته می

 این مهد وجود ندارد.  Abrasionباشد که در  در ذرات می یجنبش

به خاطر  لذا. در واقع به خاطر انتقال انر ی جنبشی از ذرات به سطح، برخوردهای با تنش با  رخ خواهد داد

 های با  بسیار وجود دارد.  در هن ام برخورد امکان ایجاد تنششکل غیر منظد ذرات 

در ماده اسات.   آبه نماایش در   1-4  شکل که این مهد در ذکر استسه حالت قابل  Erosionدر تقسید بندی 

کنناد. در حالات دوم یاا     حالت نخست نشیمن لغزان، ذرات به صورت نزدیک به مماس با سطح برخورد مای 

کنند و در حالت آخار یاا برخاورد جهات دار،      در جهان مختلف با سطح برخورد می برخورد غیر منظد ذرات

 کنند.  یک زاویه مشخص با سطح برخورد می ذرات تحت

 

 Erosionنمایش سه نوع از فرسایش یا : 1-4  شکل
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شاوند کاه    می Erosionهای اسالری قطعات اصلی پروانه، پوسته و قاب عقب و جلو هم ی دچار  در پمپ

 تر آن در زیر فراهد آمده است.  شرح دقیق

فرسایش جهت دار قرار دارند. از سوی دی ار مسایر داخال    در پروانه، لبه های برخورد ورودی تحت تاثیر 

 پروانه و دو سمت بیرونی آن بیشتر تحت تاثیر فرسایش لغزشی قرار دارد.

قارار  حدی فرسایش جهت دار باا زاویاه کاد     های عقب و جلو بیشتر در معرض فرسایش لغزشی و تا قاب

 دارد.

وجود داشته و در ساایر پیراماون حلزونای    جهت دار حلزونی فرسایش  Cut Waterدر بخش آب شکن یا 

 فرسایش لغزشی وجود دارد.

  



 پمپ اسالری :مقاله موضوع

 

 ART-PUSL-004-01 شماره سند:

 79 دی 5 تاریخ: محصولواحد  واحد:نام 

 6از  5 صفحه: اول ویرایش:

 

5 

 

 خوردگی -5

که خوردگی فلز هد به عوامل الکتریکی و  افتد. از آنجایی با شار جریان الکتریکی اتفاق می خوردگی فلزات

، در ماورد  Fe-Feباشاد. اسااس خاوردگی      است، پدیده ای به شدت پیچیده می هد عوامل شیمیایی وابسته

ز به ماایع  آهن( مشابه عملکرد آند در یک باتری الکتروشیمیایی است. در سطح آند، یک شار  الکتریکی از فل

های جدا شده از ناحیه واکنش آندی به سمت کاتد حرکت کرده و باعث  یابد. الکترون  الکترولیت( انتقال می

ر متفاوت هستند و به نوع مواد تحت های الکترودی بسیا شوند. واکنش نجام واکنش کاتدی بر روی کاتد میا

 شرایط خوردگی و محیط خورنده بست ی دارند. 

ای،  یکنواخات، گالوانیاک، شاکافی، حفاره     خوردگی اناواع بسایاری دارد کاه بعضای از آنهاا عبارتناد از:      

بسیار اهمیات دارد   Slurryسایش. نوع آخر در محیط های -ای، فروشویی انتخابی، تنشی و خوردگی مرزدانه

 کنند و اغلب تشخیص مجزای آنها دشوار است.  ردگی و سایش همزمان با هد عمل مییرا دو پدیده خوز

شاوند. ا ساتومرها در تواناایی     یط های شامل گاز و مایع تخریب میا ستومرها معمو  در بسیاری از مح

در هن ام جاذب و   جذب گاز و مایع و همچنین تمایل به حل شدن در حالل ها متفاوت هستند. ا ستومرها

گاذارد و باعاث کااهش     حکام و مدول ا ستیک آنهاا تااثیر مای   تحل سازی منبسط می شوند که بر روی اس

 گردد.  مقاومت به سایش آنها می

مقاومت شیمیایی مفهومی کلی برای توضیح از بین رفتن مااده تحات شارایط غوطاه وری اساتاتیک یاا       

 باشد.  سیالن آهسته مایع می

توان به مقاومات آن باه خاوردگی یاا انبسااب کاه باعاث کااهش          شیمیایی یک ا ستومر را میمقاومت 

 گردد، نسبت داد.  استحکام آن می
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 بندی جمع -6

های اساالری ماورد بررسای قارار گیارد. در       در این مقاله سعی شده تا سه مکانیزم مهد تخریب در پمپ

دارند، باا یاک   قطعه که با یکدی ر سرعت نسبی  یک ذره جامد بین دو Abrasionمکانیزم نخست، سایش یا 

شاود. مکاانیزم دوم، فرساایش یاا      گیرد، این مکانیزم خود به سه دسته تقساید مای   نیروی مشخص قرار می

Erosion   به عنوان مکانیزم غالب در از بین رفتن قطعات پمپ اسالری شناخته شده است. این مکانیزم خاود

باشاد کاه    مای شود. مکانیزم انتهایی خاوردگی   به سه دسته تقسید می بسته به نحوه برخورد ذرات به سطح

 تر بوده و د یل زیادی برای ایجاد آن وجود دارد.  مکانیزم بسیار پیچیده

 مراجع -9
1. Warman Slurry Pumping Handbooks. 


