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 -1خالصه
عنوان سند

تاثیر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی

تهیه کننده

حسین بهشتی امیری

موضوع

پمپ اسالری

نوع فایل

مقاله

کلمات کلیدی

پمپ اسالری ،سایش ،دبی ،ماکسیمم نرخ سایش ،کات واتر یا آب شکن

 -2مقدمه
در این مقاله سعی شده تا اثر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش در حلزونی پمپ اسالری گریزز
از مرکز مورد بررسی قرار گیرد .در واقع با تغییر مقدار دبی مکانیزم های سایش بر روی ولوت تغییر کزرده و
محل ماکسیمم نرخ سایش بر روی ولوت جابهجا میشود.
موضوع این مقاله از این سو مورد اهمیت است که میتوان با تنظیم شرایط عملکردی پمپ عمر قطعزاتی
مانند حلزونی رو افزایش داد و یا با تغییر فرایند طراحی و مقاوم نمودن بخشهایی کزه بیشزتر تحزت تزاثیر
سایش قرار دارند ،عمر قطعات را بهبود بخشید.
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 -3تاثیر دبی بر سایش حلزونی
 -1 -3تقسیم بندی حلزونی
به منظور بررسی اثر دبی بر روی موقعیت ماکسیمم سایش بر روی حلزونی ابتدا حلزونی بزه بخزشهزای
مختلفی که در شکل  1-3نمایش داده شده تقسیم میشود.

شکل  :1-3نمایش تقسیمبندی بخشهای مختلف پوسته

نتیجه این بررسی با استفاده از روش عددی بوده که با نتایج آزمایشگاهی مورد اعتبار سنجی قرار گرفتزه
که مرجع آن در انتهای مقاله گزارش شده است .الزم بزه ککزر اسزت کزه منظزور از سزایش در ایزن مقالزه
 Erosionمیباشد که در مقاالت قبل مورد بررسی قرار گرفته است .این رژیم از سایش ،بسیار در پمزپهزای
اسالری خصوصاً در حلزونی شایع میباشد.

2

موضوع مقاله

پمپ اسالری

شماره سند:

ART-PUSL-006-01

نام واحد:

واحد محصول

تاریخ:

 15دی 79

ویرایش:

اول

صفحه:

 3از 5

 -2 -3بررسی موقعیت ماکسیمم سایش
نمودار بسیار ارزشمندی که از نتیجه مقاله روکو 1و همکاران به دست آمده در شکل  2-3بزه نمزایش در
آمده است .همانطور که از این نمودار مشخص است محل  B, C, Fدارای بیشترین مکانهای سایش بزوده و
نقطه  Fدارای بیشترین نرخ سایش میباشد.

شکل  :2-3نمایش تغییرات نرخ سایش بر روی حلزونی با تغییر دبی

Roko
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با بررسی دقیقتر این شکل می توان به این نتیجه رسید که با کاهش دبی محل ماکسیمم نرخ سایش بزه
سمت آب شکن یا  Cut Waterتغییر میکند .میزان سزایش نسزبی در ایزن منطقزه وقتزی دبزی پمزپ بزه
ماکسیمم حالت خود برسد تا  25درصد کاهش می یابد .این اعداد نشان از این دارد که در بسیاری از پمپهزا
که محل ماکسیمم سایش در آب شکن پمپ رخ میدهد نشان از دبی کم پمپ دارد و در صزورت امکزان بزا
افزایش دبی می توان عمر حلزونی را افزایش داد.
با افزایش دبی پمپ موقعیت ماکسیمم سایش به سمت نقطه  Fتغییر میکند .با بررسی دقیقتر میتزوان
به این نکته پی برد که مقدار سایش نسبی در این نقطه با تغییر دبی تنها از  1به  5795تغییر میکند .یعنزی
در جمیع حاالت این بخش دارای سایش باالیی می باشد و طراح با در نظر گرفتن این موضوع باید به تقویت
بیشتر این ناحیه از پمپ بپردازد.
این نمودار از دو جنبه قابل بررسی میباشد ،اول از نگاه بهره برداری که در صورت امکان بتوان بزا تغییزر
شرایط عملکردی پمپ عمر آنها را بهینه نمود و دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است طراح بایزد بزا در
نظر گرفتن این شرایط و تقویت مناطقی که دارای ماکسیمم نرخ سایش هستند بتواند عمر قطعزه را بهینزه
نماید.
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 -4جمعبندی
در این مقاله سعی شده تا اثر دبی پمپ بر موقعیت ماکسیمم نرخ سایش بر روی حلزونزی مزورد بررسزی
قرار گیرد .همانطور که بررسی ها نشان دادند با کاهش دبی پمپ محل ماکسیمم نرخ سایش در قسزمت آب
شکن یا  Cut Waterحلزونی پمپ رخ میدهد .منتها با افزایش دبی محل ماکسیمم نرخ سزایش بزه سزمت
دهانه خروجی نزدیکتر میشود .این بررسی از دو جنبه افزایش عمر پمزپ در بهزرهبزرداری و طراحزی بهتزر
پمپها با هدف افزایش عمر قابل استفاده میباشد.

 -5مرجع
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