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نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



درصد قیمت نهایی ۶0تا ۳0در معدنکاری و فرآوری مواد 

.مربوط به انتقال کانه می شود

ن انتقال کانه شامل حمل، انبار کردن، خوراک دهی، شست-

.کانه در راه و یا درطی مراحل مختلف فرآوری می شود



:پمپ ها به دو گروه تقسیم می شوند: پمپ ها

(؛ چرخشیبرگشتیرفت و )مثبت -پمپ های جابجایی( 1

پمپ های گریز از مرکز( 2



ش پمپ های جابجایی مثبت در هر ضربه مستقل از ارتفاع خروجی و یا مک

یز در حالی که پمپ های گر. پالپ را جا به جا می کند( حجم)مقدار معینی 

.حجمی که وابسته به ارتفاع خروجی است را تحویل می دهدمرکز، از 

است معموالً پمپ های جابجایی مثبت در جاهایی که ارتفاع باالیی مورد نیاز

(  تاییایس)کاربرد دارد و پمپ های گریز از مرکز زمانی که دبی  باال و ارتفاع 

.پایین باشد مورد استفاده قرار می گیرند

ل نیاز به پمپ های جابجائی مثبت به طور متناوب کار می کنند و به همین دلی

.شیرهای یک طرفه است که معموالً نگهداری آنها مشکل است



m3تاکمهایدبیازفرآوریصنایعدروسیعیبطورمرکزازگریزهایپمپ

s
1000
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درصدی کارآیی15کاهش :عدم تعمیرات نگهداری مطلوب 
روزانه-
(کندنمیزمانی که کار )کنترل روغن -
اگهانی مدن نآها در صورت باال رفتن و یا پایین یاتاقانبازرسی -

درجه حرارت
تعویض آستر در صورت نیاز. جستجو برای نشتی -
(Stuffing Box)ندیبسرکنترل -
سربندیپایش کنترل فشار -
دکنترل تسمه موتور در صورتی که تازه تعویض شده باش-
اندازه گیری کشش تسمه های جدید عوض شده به دلیل کش-

آمدن





هفتگی 

تنظیم مجدد سرعت در صورت نیاز-
ثبت قرائت از نشانگر ها-

چهار ماهه 

تعویض روغن-
کنترل تسمه ها از نظر سایش و اطمینان از کشش صحیح-
تمیز کردن تسمه ها و شیار پولی-
از جهت سایش و دوباره فشردن سربندیبازرسی جعبه -





شش ماهه

بازرسی کل پمپ -
تازهها و محل آنها و دوباره پر کردن با روغنیاتاقانتمیز کردن -
سربندیبازرسی و تخلیه لوله های آب -
کنترل هم راستا بودن پمپ و موتور-
دقت در نحوه قرائت و ثبت داده های مربوط به نشانگرها-
بررسی هر صدای غیر معمول در پمپ -



درصد در یک بازه زمانی معین100درصد کارکرد پمپ با سرعت 


