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I 

 

 تعالی بسمه

 یافق مرکز از یزگر یاسالر پمپ های سیستم معرفی

 
 

 :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

 اسالری گریز از مرکز افقیهای پمپ  معرفی سیستم عنوان سند

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ اسالری موضوع 

 مقاله نوع فایل

 بندی، سیستم یاتاقان بندی پمپ اسالری، سیستم هیدرولیکی، سیستم آب کلمات کلیدی

 مقدمه -2

 معرفی گردد. و قطعات به کار رفته  پمپ اسالری های سیستمدر این مقاله سعی شده تا مهمترین 

 شود: به چند سیستم به شرح زیر تفکیک میاز مرکز افقی  اسالری گریز مپبرای این مهم ابتدا پ

 سیستم هیدرولیکی .0

 بندی سیستم آب .2

 بندی و بیس سیستم یاتاقان .3

 گردد.  ح داده شده و سپس قطعات معرفی میها شر در ادامه ابتدا تنوع سیستم
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 سیستم هیدرولیکی -3

باشد کهه از مهمتهرین قطعهات ایهن      سیستم هیدرولیکی پمپ اسالری افقی شامل قطعات اصلی پمپ می

های داخلی و خارجی، قاب جلو و عقه  اشهاره کهرد. سیسهتم هیهدرولیکی       توان به پروانه، پوسته سیستم می

 تواند بسته به نوع پوسته و پروانه طبقه بندی شود.  های اسالری گریز از مرکز می پمپ

 عداد پوسته  ت -1 -3

 توانند تک پوسته ای یا دو پوسته ای باشند.  های اسالری گریز از مرکز می پمپ 

 مدل پروانه -2 -3

 های زیر تقسیم بندی شوند. های اسالری گریز از مرکز می توانند بسته به نوع پروانه به مدل پمپ

 پروانه نیمه باز  .0

 پروانه بسته  .2

از  باشهد  رشهته و الیهاه هسهتند و یها قطهر برات بهزر  مهی       اصوالً برای انتقال اسالری هایی که حهاوی  

 شود. های نیمه باز استفاده می پروانه

 معرفی قطعات -3 -3

 استفاده شده است.  1-3 شکل برای معرفی قطعات به کار رفته در بخش سیستم هیدرولیکی پمپ از 



 پمپ اسالری موضوع مقاله

 

 ART-PUSL-005-01 شماره سند:

 79 دی 01 تاریخ: محصولواحد  واحد:نام 

 8از  3 صفحه: اول ویرایش:

 

3 

 

 

 نمایش قطعات به کار رفته در سیستم هیدرولیکی پمپ: 1-3 شکل 
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 بندی سیستم آب -4

 باشد: وجود دارد که به شرح زیر میهای اسالری  بندی رایج در پمپ به طور کلی سه نوع سیستم آب

 به کالس اسالری و شرایط عملکردی پمپ بستگی دارد. بندی  نحوه انتخاب سیستم آب

 اولبندی  سیستم آب -1 -4

شود. این نوع آبندی بسیار  استفاده میو نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز  در حالت نخست از اکسپلر 

دهد. این نوع آبندی به همراه  ها را کاهش می ت فشار بر روی پکینگهای اسالری رایج بوده و به شد در پمپ

 مده است. به نمایش در آ 1-4 شکل معرفی قطعات به کار رفته در 

 

 بندی پمپ به روش اول نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب: 1-4 شکل 
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 بندی دوم سیستم آب -2 -4

شود. نکته مهم در این سیستم  در این سیستم آبندی از نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز استفاده می

ه کهار رفتهه در ایهن    قطعهات به   2-4 شککل  باشد. در  استفاده از یک نوار پکینگ و سپس تزریق آب تمیز می

 سیستم و نمای شماتیک آن به نمایش در آمده است.

 

 

 بندی پمپ به روش دوم نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب: 2-4 شکل 
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 بندی سوم سیستم آب -1 -4

در ایهن سیسهتم ابتهدا    شود.  ندی از نوار پکینگ به همراه تزریق آب تمیز استفاده میب در این سیستم آب

این قطعات به کار رفته در  3-4 شکل . در آب تمیز تزریق شده و سپس نوارهای پیکینگ قرار خواهند گرفت

 سیستم و نمای شماتیک آن به نمایش در آمده است.

 

 بندی پمپ به روش سوم نمایش قطعات به کار رفته در سیستم آب: 3-4 شکل 
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 بندی یاتاقانسیستم  -5

نوع سیستم بیس و یاتاقان بندی وجود دارد که متناسه  بها تهوان عملکهردی      چهاردر هر پمپ اسالری 

نحوه یاتاقان بندی به دو صورت ظرفیت باال و استاندارد طراحی شده گردد.  پمپ و کالس اسالری انتخاب می

نمایش در آمهده  همراه معرفی قطعات آنها به به  2-5 شکل و  1-5 شکل است که هر کدام از این دو حالت در 

نصه   متفهاوت  روی دو سایز شهفت   ای هر پمپ برنند برتوا این دو مدل یاتاقان بندی می ،است. عالوه بر آن

 شود. منجر به چهار حالت مختلف مینهایتاً که  شوند

 

 نمایش سیستم یاتاقان بندی استاندارد: 1-5 شکل 

 

 بندی ظرفیت باالنمایش سیستم یاتاقان : 2-5 شکل 
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 بندی جمع -6

ههای اسهالری گریهز از     بندی در پمپ بندی و یاتاقان سیستم هیدرولیکی، آدر این مقاله سعی شده تا سه 

مرکز افقی مورد بررسی قرار گرفته و سپس قطعات اصلی معرفی گهردد. سیسهتم هیهدرولیکی پمهپ شهامل      

بندی شامل  بندی در سه حالت طبق بندی شده و نهایتاً سیستم یاتاقان شود. سیستم آب چهاردسته کلی می

ها متناس  با شرایط عملکهردی و کهالس اسهالری     باشد. انتخاب صحیح هر یک از این بخش چهار بخش می

 گردد.  انتخاب می


