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 مقدمه -1-1

یجه انسان از ابتدا تالش مداومی را براي بهبود زندگی خود آغاز کرده و این تالش همچنان ادامه دارد که نت  

مهم مسئله انتقال مواد مختلف  مسائلاین  ازجملهیافته است.  دست همهایی ها به موفقیتآن در تمام زمینه

ها انسان يها تالششود. یکی از داراي مشکالت زیادي بوده و هزینه زیادي در این راه صرف می که باشد یم

مالی و انرژي انسانی در این راه جلوگیري مواد بوده تا از صرف هزینه  ونقل حملبهبود بخشیدن به وضعیت 

باشد. تاریخ استفاده از این نوع انتقال به روزگار مدرن نمی وجه چیه بهشود. مفهوم خطوط انتقال سیال 

هاي هادي براي انتقال و ذخیره آب و دفع فاضالب استفاده ها، از لوله، رومیمثال عنوان بهگردد. میباستان بر

دادند. ثبت خط لوله انتقال هاي بامبو انتقال میها گاز طبیعی را از میان لولهچینی که یدرحالکردند، می

افتتاح اولین سیستم انتقال نیوماتیک به سال  منظور بهمواد جامد داخل جریان هوا همراه استفاده از فن 

- می 19در اوایل قرن ها اولین کاربرد در مقیاس بزرگ انتقال نیوماتیک، انتقال مکشی دانه رسد.می 1866

ها رایج گردید. از آن تاریخ به بعد انتقال با فشار مثبت و منفی براي دانه 1920باشد. در اواسط دهه 

اي رشد یافت و چنان توسعه پیدا کرد که گستره مختلفی از العادهصورت فوقهاي انتقال نیوماتیک بهتکنیک

وسط انجمن تحقیق هیدرودینامیک بریتانیا نشان داد که ت شده انجامذرات جامد را در برگرفت. یک بررسی 

گیري افزایش یافت و در طول بازار انتقال نیوماتیک در بریتانیا به میزان چشم 1977تا  1971هاي بین سال

هاي انتقال نیوماتیک به ثبت تجهیزات سیستم درفروشافزایش  50بیش از % 1977-1978یک سال 

 لهیوس بهانتقال مواد فله خشک از میان خطوط لوله  مثابه بهتوان هوایی را میانتقال نیوماتیک یا  رسید.

استفاده از حرکت هوا براي انجام کار  آن راتوان جریان هوا با فشار مثبت یا منفی تعریف کرد. همچنین می

ر ب لوگرمیک 222/1داراي  پاسکال لویک 325/101و فشار  گراد یسانتدرجه  15هوا در  تشریح کرد.

وزنش را از دست  هوا با قانون گازها، مطابق که هوا از فشار مطلق کمتر گردد. یزمان وزن است. مترمکعب

دهد.  یمظرفیت حمل مواد درون لوله را کاهش  شود یمکه از چسبندگی آن کم  طور همانو  دهد یم

شود بنابراین  یم تر نیسنگبرعکس اگر فشار در لوله از فشار مطلق بیشتر شود مطابق قانون گازها هوا 

مهندسین براي  لهیوس بهزیادي  تالش شود. یمشود و قادر به انتقال مواد بیشتر  یمظرفیت حمل بیشتر 

یل علمی را بدهد صرف شده است نتیجه برخی از تحل لهیوس بهمرتبط کردن اطالعاتی که اجازه طراحی 
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صات فیزیکی مواد است. بسیاري اوقات مواد بوده است این موضوع به علت تنوع زیاد مشخ ناموفقي ها تالش

-با توجه به انعطاف باشند. یمبسیار وسیعی  دامنهو ظاهري یکسان داراي مشخصات فیزیکی انتقال با  نام با

هاي انتقال، این سیستم داراي هاي انتقال نیوماتیک نسبت به انواع دیگر سیستمپذیري باالي سیستم

هاي مهم این سیستم در بارگیري و تخلیه کاربرد ازجملهباشد اورزي میهاي وسیعی در صنعت و کشکاربرد

باشد. امروزه از این هاي حامل سیمان، گچ و شن میو پودري مانند کامیون یگرانولهاي حمل مواد تانکر

  گردد.اي استفاده میهاي باربري مخصوص حمل مواد دانههاي تخلیه بار کشتیسیستم در اسکله

  هاي انتقال نیوماتیک در صنعت و کشاورزيمکاربرد سیست-1-2

تواند کاربرد داشته باشد. امروزه از این سیستم هاي مختلفی میدر بخش کشاورزي این سیستم از جنبه

انتقال بذور و ذرات کود شیمیایی از مخزن به واحد  منظور بهنیوماتیک  يکارها یخط در 1فاز رقیق صورت به

پخش سموم گردي  منظور به 2هاشود. همچنین از این سیستم در گردپاشمیکن کارنده استفاده شیار باز

- یابند و میهاي انتقال نیوماتیک از طریق لوله انتقال میتوجه به اینکه مواد در سیستم با گردد.استفاده می

-ند کاربردتوااین در صنایع غذایی، میاستفاده نمود، بنابر گردوخاكتوان این سیستم را در شرایط عاري از 

شستشو از این  رقابلیغ، شکر و سایر مواد غذایی خشک ریشانتقال  منظور بههاي وسیعی داشته باشد. امروزه 

حرکت مواد در  نییپا سرعتنیز به دلیل  3غلیظهاي انتقال نیوماتیک در فاز شود. سیستمسیستم استفاده می

قال بذور محصوالت کشاورزي که بسیار حساس و در انت ،توده متراکم صورت بهحین انتقال و انتقال مواد 

هاي گندم در توان به سیستم انتقال دانههاي مهم این سیستم میشکننده هستند، کاربرد دارند. از کاربرد

ها بدون سرعت کم مواد در حال انتقال در فاز متراکم، دانه هاي ذخیره گندم اشاره نمود که با توجه بهسیلو

ها را براي مدت بیشتري در سیلو توان دانهشوند و بدین ترتیب میر سیلو جابجا میشکستگی و آرد شدن د

- منظور کاهش خسارت هاي اصالح و تولید بذور محصوالت کشاورزي بهنگهداري نمود. همچنین در کارخانه

                                            
1 Dilute Phase 
2 Dusters 
3 Dense Phase 
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قال و هاي ناشی از شکستگی بذور و درنتیجه کاهش خلوص و قوه نامیه بذور تولیدي، از این سیستم در انت

  شود.بندي بذور استفاده میبسته

  مزایاي سیستم انتقال نیوماتیک  - 2-1- 1

  کند:هاي زیر را براي کاربر مهیا میانتقال نیوماتیک مزیت

 انواع محصوالت گردوغبارانتقال بدون .1

هاي افقی و توان محصول را به صورتمسیر انتقال، بدین معنی که می ازنظرپذیري انعطاف.2

 دن یک زانویی در خط انتقال، منتقل نمود.عمودي با اضافه کر

 چندین نقطه ازتوزیع محصول به نقاط مختلف و برداشت .3

 هزینه پایین تعمیر و نگهداري و نیروي انسانی.4

 توان استفاده کرداز یک خط لوله انتقال براي انتقال انواع محصوالت می.5

  باارزشامنیت باال در انتقال تولیدات .6

 رلسهولت اتوماسیون و کنت.7

  معایب سیستم انتقال نیوماتیک- 2-2- 1

  زیر وجود دارد: قرار بهدر مقابل مزایاي این نوع سیستم، معایب مشخصی نیز 

 مصرف توان باال.1

 استهالك و سایش تجهیزات.2

 .گردد یمطراحی نادرست سیستم انتقال باعث پایین آمدن کیفیت محصول .3
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ی براي طراحی، استفاده و نگهداري با توجه به پیچیدگی طبیعت جریان هوا نیاز به مهارت باالی.4

 .باشد یمسیستم 

انتقال نیوماتیکی عموماً براي انتقال  هاي یستمسمحدودیت در مسافت انتقال به خاطر باال بودن توان مصرفی 

 1هاي حال حاضر ظرفیت بین . اکثر سیستمباشند یممتر) مناسب  چند صدکوتاه (تا  فاصله یکذرات ریز در 

. رادارندمتر میلی 10متر با قطر میانگین ذرات کمتر از  1000عت در فاصله کمتر از تن در سا 400تا 

، فاکتور اقتصادي در حال تغییر است و وجود ینا باباشند تا تکنیکی. ها معموالً اقتصادي میمحدودیت

 قطر انتقال تا نماید. کاربردهاي اخیر شاملرا تضمین می تر یینپاهاي اخیر انتقال مواد در انرژي پیشرفت

متر و  300باالبري عمودي به طول  بار یک) در 1979(اسپرونسون و همکاران،  سنگ زغال متر یلیم 400

 ).1982دهند (کورتن، متر انتقال می 3000نیوماتیکی طویل که مواد مختلف را به فاصله  يها دهنده انتقال

؛ یابدافزایش می هرلحظهپتانسیل کاربردهاي  هاي انتقال نیوماتیک،سیستمي  ینهزمدر  روزافزونبا رشد 

براي انتقال مواد جامد، انتقال نیوماتیک  در وحله اول بایستی بررسی گردد و طرق دیگر در انتقال  ینبنابرا

  مواد ارزیابی شوند.

  سیستم انتقال نیوماتیکی  دهنده لیتشکاجزاء -1-3

 1- 1باشـند کـه در شـکل    ی زیـر مـی  قسـمت اساسـ   4هـاي انتقـال نیوماتیـک داراي    سیسـتم  یطـورکل  به

  .اند شده دادهنشان 

  محرکه هوا- 3-1- 1

باشد. گستره وسیعی از کمپرسورها، محرکه هوا یکی از اجزاء اصلی و مهم سیستم انتقال نیوماتیک می

شوند. بسته به براي انتقال گاز استفاده می یازموردنهاي مکشی براي تهیه انرژي ها و پمپفن ها،دمنده

در محرکه هوا  )مثبت یا منفی(م انتقال نیوماتیک، نیازمند شناسایی جریان گاز و فشار طراحی سیست

  باشیم.انتقال مطمئن مواد می منظور به
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 سیستم انتقال نیوماتیک :1 -1شکل

  کننده هیتغذقسمت - 3-2- 1

است. در این قسمت ویژه مواد  در هر سیستم انتقال نیوماتیک کننده یینتعهاي این قسمت یکی از قسمت 

شوند. مواد جامد ابتداً در حالت سکون قرار دارند، وقتی مواد توسط جامد به داخل جریان گاز هدایت می

افتد. نتیجه تغییر مومنتم نیاز به تهیه شوند تغییرات وسیعی در مومنتم اتفاق میجریان گاز مخلوط می

باشد که ازه دهد، این ناحیه شامل یک قسمت افقی از لوله میباشد. اگر فضاي فیزیکی اجمنطقه شتاب می

  گیرند.مواد جامد در داخل آن شتاب می

  خطوط انتقال  - 3-3- 1

باشد. ها میشوند. ناحیه انتقال شامل لولهو منطقه شتاب وارد ناحیه انتقال می کننده یهتغذ بعد ازمواد 

 یهناحو غیره استوار است.  یازموردنصول، فشار تعدادي فاکتور نظیر سایندگی مح یهبر پاها انتخاب لوله

هاي ثانویه تواند تعدادي زانویی و شیرهاي انحرافی داشته باشد که باعث افت فشار و ایجاد جریانانتقال می

گردند، لذا انتخاب صحیح زانویی و شیرهاي انحرافی در کاهش میزان افت فشار و یا در خطوط انتقال می

توانند است که میجامد مواد هوا و  هاي انتقال جریانخط لوله باشد.ویه بسیار مهم میهاي ثانایجاد جریان

ها تحت اثر فشار یا مکش فن خواهد بر اساس طرح هندسی و طول، انواع متفاوتی داشته باشند. طول لوله
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 بر اساس ابعاد سیکلونها را ها ارتباط مستقیم خواهد داشت. قطر لولهجریان در لوله فشار بود و با میزان افت

  .نمایندها محاسبه میها و شعاع زانوهاي بکار رفته را با نسبت ثابتی از قطر لوله

   )1-1                                                                          (                            R=K×D  

  که در آن:

R) شعاع زانوها =m(  

D قطر لوله =)m(  

Kضریب ثابت =  

  ها کمتر خواهد شد.)، افت فشار در لولهR/Dنسبت (با بزرگ شدن این 

  ذرات جامد- قسمت جداسازي گاز- 3-4- 1

و تخلیه گردند.  يآور جمعدر انتهاي خط انتقال مواد ممکن است مستقیماً تخلیه شده یا توسط سیکلون 

از آلودگی محیط بکار رفته مخصوصاً  و جدا کردن محصول از هوا و جلوگیري يآور جمعها براي سیکلون

موقعی که مواد انتقالی خطرناك باشد. یک سیکلون عبارت از یک استوانه کوتاه عمودي که روي یک مخروط 

) مخلوط ضمن گذر از ورودي سیکلون در جدار استوانه فوقانی وارد شده 2- 1ناقص نصب شده است. (شکل 

مواد جامد به دلیل اصطکاك با جدار داخلی از سرعتش  دآی یدرمو در داخل محفظه سیکلون به دوران 

نیروي وزن سقوط  براثرمسیر مارپیچی روي جدار لغزیده و با از دست دادن سرعت،  و درکاسته شده 

هواي حاصل نیز مسیر حرکتش را از بخش میانی استوانه فوقانی ادامه داده و به مجراي مکش  کنند یم

باشد ارتفاع  تر کوچکاز مخلوط وجود دارد  شان يجداسازاتی که قصد قطر ذر هراندازه رسد یمدمنده 

  سیکلون بلندتر خواهد بود.
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 نماي برش خورده یک سیکلون جداکننده :2 -1شکل

  سایش در تجهیزات انتقال نیوماتیک-1-4

است که باعث  یکیمکان ویکرمسبب برخورد ذرات جامد روي صفحات فلزي یک فرایند پیچیده و به سایش 

. تکرار چنین برخوردهایی بین شود یمخسارت) در سطح داخلی تجهیزات انتقال سیال مواد (از دست رفتن 

که دیواره تجهیزات سایش پیدا کند. زمانی که این تجهیزات سیال پرفشار یا  شود یمذرات میکرو سبب 

که ممکن است منجر به مشکالت  شود یمباعث گسیختگی  ها یوارهدسایش  دهند یمسمی را انتقال 

که  ییها مکاناز  اند عبارتزیاد است  ها آنکه امکان سایش در  ییها مکانکاربردي، امنیتی و محیطی گردد. 

رها با جریان ومپرس، خم، شیر، تیغه توربین، پمپ و کمانند زانویی یابد یمسریعاً تغییر  ها آنمسیر جریان در 

 ها آنتورباالنسی ذرات جامد داخل جریان و دینامیک برخورد منطبق بر  رفتارداخلی متالطم و پیچیده. 

تک  هاي یانجرزیادي براي تعیین سایش در  يها مدل. باشد یمشدت و مکان ناحیه گسیختگی  کننده یینتع

فازي و چند فازي وجود دارد که اساساً بر شدت سایش برحسب کاهش ضخامت دیواره یا میزان کاهش مواد 

 یرتأثاست،  شده یبررس. اگرچه مکانیسم آسیب سایش و شدت منطبق بر آن اند کردهدیواره تمرکز از 

درك  یخوب بهو اندازه ذرات بر روي مکان آسیب بررسی نشده و  پارامترهاي مختلف از قبیل سرعت جریان

ایش شناسایی شدت سد نشده است. شناسایی مکانی که در معرض بیشترین سایش قرار دارد همانن

  را  ياعتماد قابلایمن و  یطرحوماتیک نیانتقال  هاي یستمستجهیزات مهم است تا طراحان و مهندسان 
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