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 مقدمھ

  
مشتري گرامي از اینكھ محصوالت شركت تلمبھ تـوس را برگزیـده ایـد 

 .بسیار سپاسگزاریم 
ــت  ــا رعای ــرب وب ــي مج ــي وفن ــادر مھندس ــالش ك ــا ت ــول ب ــن محص ای

ا امكانات پیشـرفتھ بـا كمـال دقـت استانداردھاي بین المللي و ب
رعایت اصول اسـتفاده از ایـن محصـول . تولید وكنترل گردیده است 

موجب حصول راندمان پیش بیني شده افزایش عمر مفید دستگاه خواھـد 
 .شد 

این دفترچھ بھ منظور كمك بھ شما جھت نصب ، راه انـدازي وتعمیـر 
 . است طراحي و ساختھ شده  توسط شركت تلمبھ توس ، پمپ

لطفًا كلیھ مطالب منـدرج در دفترچـھ را بـھ دقـت مطالعـھ واجـرا 
و یـا  ا نصـبیـ و  اگر چنانچھ در حین استفاده از پمـپ نمایید و

تعمیرآن با مشكلي مواجھ شدید كھ در ایـن كتابچـھ بـھ آن اشـاره 
 .نشده بود با كار شناس فني این شركت تماس حاصل فرمائید 

راه انـدازي اولیـھ دسـتگاه بـا  و توصیھ مي كنیم كھ بـرای نصـب
كارشناس فني منو پمپ ایران تماس حاصل نمایید تا در صـورت نیـاز 
در زمان راه اندازي در محل حضور یابد ، آدرس وشماره تمـاس ھـاي 

 . شركت در پشت جلد درج شده است 
 
  
  
  
  

  لطفاً در نگهداري دفترچه راهنما نهایت دقت را بعمل آورید متشکریم
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 ضمانتنامھ

  
  

  .......................: تاریخ درخواست ...........  .....................................: شماره درخواست خرید  ................................................... :خریدار 
  ...................................: مدل  ...............................: شماره دستور کار  ............................: .....شماره آیتم 

  .....................................:  تاریخ تحویل. .............................: تاریخ تولید  .................: .............شماره سریال 
                            وتوصـیه هـا  ) کـه در ذیـل ذکـر شـده اسـت     (کـاري مناسـب   گواهی می شـود کـه کـاالي فـوق چنانچـه تحـت شـرایط        

یـال مـورد اسـتفاده    ساخت ومتر و دستور العمل هاي این شرکت مورد بهره برداي قرار گیرد فاقد هر گونه نقص در تولید ، 
  . می باشد 
  ...............................: سرعت . : .............ش ارتفاع ران.. : ..................ظرفیت 

  .................: ...........وزن مخصوص .... : ........ما د.. ....: ..................نوع سیال 
  ....................: .................مواد جامد  درصد.... ....: .......................ویسکوزینه 

  .........................پس از راه امدازي دستگاه ، ویا .... ..........امه مدت اعتبار این ضمانت ن
  .می باشد ) هر کدام زودتر اتفاق افتد (پس از تاریخ ارسال  

آنها مربوط بـه   يتعهدات  این شرکت محدود می شود به اصالح ، تعمیر ، یا تعویض آن بخش از قطعات که آسیب دیدگیها
فقـط در  ( ساعت پس از مشـاهده نقـص   24پیوست می باشد تا  به ایست فرم اعالم نقص را کهخریدار می ب کارخانه بوده و
  :اعتبار این ضمانتنامه منوط به  و ارسال نماید پر کرده و) دوران گارانتی 

  .رعایت کلیه دستور العمل ها ي نصب وراه اندازي که همراه آن ارسال شده است  -1
 .یدار روي دستگاه انجام نشده باشد ي از سوي خرهیچ گونه تغییر یا تعمیر  -2

این ضمانتانامه هیچ گونه خسارت ناشـی از بـی دقتـی در حمـل ، دستکاري،سـانحه ، پوسـیدگی طبیعـی وخرابـی ناشـی          
  .ازخوردگی فیزیکی وشیمیایی را در بر نمی گیرد 

 ...............................................ینده شرکت تلمبه توس نما ..................................................................: ..تاریخ 
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 فرم اعالم نقص

  
  . )فرم زیر را جهت ارائه خدمات پس از فروش تکمیل و ارسال نمائید , لطفا در صورت مشاهده هرگونه نقص (

  .......................................: شماره سریال پمپ . ..................................:  شماره آیتم .....................: ..............ه درخواست شمار
  ...................................: ....جنس قطعات در تماس با سیال  ..................................: .................مدل پمپ 

   .......................: ...............دما .................. ..................: نوع سیال ................ : ................. جنس استاتور پمپ
  .............: .................تاریخ راه اندازي . ............. ...............:تاریخ نصب  ......................: ...............یل تاریخ تحو

  : خرابی  شرح
.........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  
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    کارکرد پمپ شرایط

 Capacity  ( m³/h)     متر مکعب بر ساعت ( ظرفیت آبدهی(............................................    

Suction Pressure (BARG) .................................) ....................بار ( مکش  فشار       

Diccharge Pressure (BARG)    بار ( فشار خروجی................... (..........................  

Differential Pressure (BARG) .................. ...........................) ...بار ( اختالف فشار    

Hydroulic power : تــوان هیــدرولیکی ..........  .......................................................     

Service : continuos  .          )دائمی ( intermittent (stare/day) ............. ) استارت/ روز (     

LIQUID :  ....................................................................................  ( مایع ) 

Name of liquid :  نام سیال..............................................................................   

Pumping temp   . (C º) ( دمای پمپاژ ) : normal  ) نرمال(  ..........  max ( )حداکثر  .......  min ( حداقل ) .......  

Specific gravity (at max . temp ) : وزن مخصوص در حداکثر دمای پمپاژ ........  (          ) 

Viscosity (at PT )  ویسکوزیته در دمای پمپاژ : .............  (CP)    ................... و آزوسانتی پ  

MAX viscosity (at min temp ) )حداکثر ویسکوزیته در دمای حداقل(  ........................  ( cp    )    

Corrosive / Erosive agent    خوردگی / عامل سایش..................................................   

Chloride concentration (PPM)  یداکلر  درصد .....................................................  

H2S concentration (PPM) ................................................. سولفید هیدروژن درصد   

Min . continuouse flow  ( m³/h)                    .... .) ..........مترمکعب بر ساعت(دبي حداقل  

NPSH AVAIL :   ( MH20 .... (................. )آبمتر ستون ( ارتفاع مثبت خالص مکش موجود    

kg  
m³  
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 فرم گزارش عملکرد پمپ
 
 
 
  

 مالحظات

 فشار
 خروجي
(bar) 

 ظرفیت
 آبدهی

 

 دماي
 یاتاقانها
(C º) 

 سطح صدا
  آمپر

  مصرفي

ساعت
روز  
تاری  
  خ

 موتور گیربكس  پمپ

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
  
  

m³ 
hr  
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 كلیات

  
  كلیات )  ١

نیکی را از یک منبع خارجی اخذ و بـه  کاستگاهی اطالق می گردد که انرژي مبطور کلی پمپ به د  :تعریف پمپ )  ١-١
ایـن  از . در نتیجه انرژي سیال بعد از خروج از ماشین افـزایش مـی یابـد    .  سیالی که از آن عبور می نماید انتقال دهد

دستگاه براي انتقال سیال به یک ارتفاع هندسی معین و یا حرکت سیال در مدارهاي مختلـف هیـدرولیکی و سیسـتم    
  . هاي لوله کشی و بطور کلی انتقال سیال از نقطه اي به نقطه دیگر استفاده می شود 

،  ، وزن مخصوص گرانروي مشخصات هیدرولیکی مدارهاي مختلف و همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیال از نظر
درجه حرارت ، خورندگی و همچنین وجود اجسام ناخالص و گازهاي همراه با سیال و سرانجام مقدار حجم عبوري سیال از 
پمپ در واحد زمان و فشار مورد لزوم سبب آن شده است تا انواع پمپها با ساختمان و طرزکارهاي مختلف سـاخته و تولیـد   

  .شود  
هـا بـر اسـاس عوامـل مختلـف صـورت مـی گیـرد کـه متـداولترین آن بـر مبنـاي نحـوه انتقـال انـرژي                                      تقسیم بندي پمپ

  . به سیال است 
  :در این روش پمپها به دو دسته اصلی تقسیم بندي می گردند 

ا را بـه نـام پمپهـاي    پمپهـ پمپهایی که انتقال انرژي از آنها به سیال بطور دائمی انجام می گیرد ایـن   :دستھ اول 
  )نظیر پمپها ي سانتریفیوژ. (می نامند  دینامیکی

این پمپها به نام پمپهـاي  . پمپهاي که انتقال انرژي از آنها به سیا ل به صورت متناوب یا پریودیکی می باشد  :دسته دوم 
  )تالتیک ، و پریسمارپیچی،  پیستونی و  مانند پمپهاي دنده اي. (جابجایی مثبت نامیده می شود 

ساخت شرکت تلمبه توس از نوع پمپ با جابجایی مثبت بوده که جهت نصب به حالـت افقـی   ) منوپمپها(پمپهاي مارپیچی 
بـار طراحـی و    6,12,18,24به ترتیـب بـراي فشـارهاي    , سه مرحله اي و چهارمرحله اي,یا عمودي بصورت تک مرحله اي

  .بار ساخته شده است6راي فشار حداکثر ساخته می شوند که اطن مدل از نوع تک مرحله اي ب
یکـی  . اساس کار این پمپها شباهت زیادي به کار پمپهاي رفت وآمدي دارد این پمپها از دو قسمت متمایز تشکیل شده اند

درجـه تعبیـه شـده اسـت کـه      180جداره ثابت که از داخل داراي دو پیچ مشابه روتور می باشد که به صورت دوبل و زاویه 
بـوده کـه ) مـارپیچ(گـردان بـه شـکل هلیکـال  نامیده می شود و دیگري قسمت دوار که شـامل یـک محـور   ) stator(استاتور

  .می شودنامیده )  Rotor(دنده ای با مقطع دایره خارج از مرکز می باشد که روتور دارای یک پیچ 
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 كلیات 

  
هدایت می کنند در پمپهاي مارپیچی مقداري  برخالف پمپهاي گزیز از مرکز که مایع را به سرعت به قسمت خروجی پمپ

از مایع بین دندانه هاي روتور و استاتور که بواسطه اختالفی که در تعداد گام آن وجود دارد بوجـود مـی آیـد کـه در حـین      
حرکت چرخشی و خارج از مرکز روتور به صورت تناوبی در هر نقطه باز و بسته می شود و مقداري از سیال در داخـل فضـا   

جود آمده که به شکل رفت و برگشتی و دائم از سمت مکش و به سمت رانش پمپ حرکت می کند و به قسمت خروجـی  بو
تلمبه رانده می شود به دلیل طراحی هندسی و تالقی روتور و استاتور با یکدیگر در دو نقطه در پمپ هاي یک مرحله اي و 

پمپ یک خط آببندي بین قسمت مکش و رانش پمپ به وجـود  چهار نقطه در پمپهاي از نوع دو مرحله اي در طول محور 
می آید که این خط آببندي در هر موقعیتی که روتور قرار داشته باشد همیشه وجود دارد، این آببند باعـث مـی شـود کـه     

  .و عملکرد آن مستقل از سرعت باشدمکش مناسبی در پمپ به وجود آید 
ي خروجی بسته باشد فشار باال رفته یا خود پمپ از بین مـی رود و یـا اینکـه    در این پمپها چنانچه شیري در مسیر لوله ها

سـاختمان ایـن نـوع    ) چنانچه شیر اطمینانی در مسیر خروجی تعبیه نشده باشد و یا اگر شده عمـل نکنـد  ( لوله می شکند
دي و خروجی پمپ بسـته  پمپا طوري است که اجزاء گردنده آن در دو جهت می توانند دوران نمایندو در نتیجه قسمت ورو

  .به نوع کار قابل تعویض می باشند
  :عمده ترین خصوصیات این نوع پمپها عبارتنداز

 .انتقال انواع مایعات روان یا بسیار لزج خنثی یا خورنده -
 .انتقال انواع مایعات حاوي ذرات جامد معلق یا فیبرهاي از مواد با گاز یا حبابهاي غیر مخرب -
 .خودمکش هستند داراي عملکرد دائمی و -
 .انتقال مواد بدون ایجاد کف و به صورت آرام و مناسب جهت موادظریف و حساس و عاري از هرگونه تالطم -
 .داراي ساختمان بسیار ساده -
 .تعمیر بسیار ساده -

 :کاربردھای اصلی پمپای مارپیچی
نشاسته، صنایع ، کارخانجات صنایع غذایی و لبنیاتی، صنایع قند و شکر، کارخانجات خوراك دام و طیور و ماهی 

آرایش و بهداشتی، صنایع شیمیایی، کارخانجات رنگ و روغن جال،صنایع کاغذسازي و سلولزي، صنایع 
پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع داروسازي،صنایع پالستیک سازي، صنایع چسب و مواد چسبنده، صنایع سرامیک 

  ..سازي ،تصفیه آب و فاضالب،و
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  کلیات
  

  اده سازي براي حملآم) 1-2
 تمامی فلنج هـا وسـطوح ماشـین کـاري شـده       مونتاژ گردید ، پس از آنکه دستگاه در کارگاه شرکت تلمبه توس ساخته و 

در حـین   براي محافظت پمـپ  ،سطح آنها بوسیله مواد ضد خوردگی نظیر گریس پوشیده می شود  تمیز کاري می گردند و
  .می شوند  زلها بوسیله درپوشهاي مخصوص مسدود نا نصب تمامی فلنج ها و نقل و حمل و

 نصـب ودرداخـل جعبـه چـوبی     فلـزي  روي شاسیبر جهت حمل آسان وپیشگیري از آسیب دیدگی، پمپ به صورت موقت
   .قرارگذاشته شده است

   نگهداري در انبار ) 3- 1
ــار ا      ــد مــدت پمــپ در انب ــا بلن ــدت و ی ــاه م ــت نگهــداري کوت ــی جه ــتور العمل ــن بخــش دس ــه در ای ــردد  رائ ــی گ                         ،م

ایـن   از عـدم رعایـت  یا بلند مدت دستگاه اشکاالتی در آن به وجودآیـد کـه ناشـی     چنانچه در طول نگهداري کوتاه مدت و
  .دستور العمل باشد هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت تلمبه توس نخواهد بود 

  : نگهداري کوتاه مدت  ) 1-3-1
  .باید در محلی خشک ، سر پوشیده و فاقد رطوبت نگهداري شوند بیرینگها  )الف 

  .در پوش هاي نصب شده روي فلنج هاي ورودي و خروجی پمپ نبایستی برداشته شوند  )ب 
             .                                             شل شود  باید پیچهاي مربوط به گلند شودمی براي حالتی که نوار آبند استفاده  )ج 

  )به خاطر داشته باشید که قبل از راه اندازي پمپ آنرا مجدداً تنظیم نمایید (
  . نگ محافظت شوند زقسمتهاي ماشین کاري شده توسط پوشش ضد  )د 
  . روي دستگاه بوسیله پالستیک کامالً پوشانده شود  )و 
  :نگهداري بلند مدت )  1-3-2

   . مدتی طوالنی در انبار خواهد ماند عالوه بر رعایت موارد فوق الذکرمواردزیر نیز باید در نظر گرفته شود  اگر پیش بینی می شود که پمپ براي
  :براي مواردي که پمپ به صورت بسته بندي نگهداري می شود  )٢-٢-١

آنهــا                      بایـد مراقبــت الزم از بسـته هـایی کـه روي      هـیچ بسـته یــا جعبـه اي نبایـد بـاز نگــه داري شـود مخصوصـاً        )الـف 
  .به عمل آید  )) عبارت دور از رطوبت نگه داري شود((

  .مکانی انتخاب شود که خشک بوده و تغییرات دمایی آن کم و از تهویه مناسبی برخوردار باشد  )ب 
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 كلیات
 

  
و از دیـواره   .از سطح زمین قرار دهید اینگونه جعبه ها را بوسیله چوب یا آجر باالتر  ، کوالسیون بهتر هوابه منظور سیر )ج

  .سانتیمتر فاصله دهید  30هاي جانبی حداقل 
  .سانتیمتري از یکدیگر قرار گیرند  30جعبه ها در فاصله   )د
اگر چنانچه مجبورید جعبه ها را روي یکدیگر قرار دهید جعبه هاي سبک تررا بـاالتر قـرارداده و در فواصـل بـین آنهـا       )ه 

  .قرار دهید یا آجر  چوب و
پوشـش مناسـب جهـت     متـراز لبـه سـقف رعایـت کـرده و      2اگر محل نگه داري فاقد دیوار جانبی است حداقل فاصله  )و

  .حفاظت از باران وگردوغبار در نظر گرفته شود 
  .بال استفاده مانده است  اگر پمپ نصب شده و )٢-٢-٢
  .محفظه یاتاقانها بریزید بعد از نصب حجم مناسبی از روغن ضد خوردگی را داخل  )الف 

  .غبار و رطوبت بپوشانید  قسمت هاي داخلی را به منظور حفاظت از گرد و )ب
بار در روزهایی که هوا مساعد است محل انبار را تهویه کنید در زمان تهویه ، بسته هـایی کـه داراي پوشـش     2ماهیانه  )ج

  .ضد آب هستند باز نمایید 
  .می باشند باید با دقت بیشتري بازرسی شوند  )دور از رطوبت نگهداري شوند(جعبه هایی که داراي عبارت  )د

  :بازرسی در زمان دریافت از انبار  )٭٭٭
  .بازدید ظاهري به منظور عدم وجود هر گونه زنگ زدگی ، کوبیدگی و یا صدمه  )الف

آنهــا را بوســیله مکنــده             یـا داراي گــرد وغبــار مــی باشـند    اگـر چنانچــه قســمت هــاي داخلـی پمــپ کثیــف بــوده و   )ب
  .تمیز نمایید ) نظیر جاروبرقی (

اگــر چنانچــه پمــپ مــی بایســت بــراي مــدت طــوالنی در انبــار نگهــداري شــود قســمت هــاي داخلــی آن مــی بایســت                       
  .با مایع محافظت کننده مناسب پرشده و فلنج هاي آن مسدود گردد 
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  نصب

  
  :نصب ) 2
بی دردسـر   پس از آنکه متناسب با نیازهاي کار مورد نظر پمپ مناسب انتخاب شد براي آنکه عملکرد آن رضایت بخش و   

در نصب صحیح پمپ باید عوامل متعددي را درنظر داشت که یکـی از   ،باشد الزم است که آن را به طرز صحیح نصب نمود 
  .مپ است آنها اندازه موقعیت پ

   :موقعیت پمپ) 2-1
  :براي انتخاب موقعیت نصب پمپ به نکات زیر باید توجه شود 

پمپ در مکانی مناسب قابل دسترس و حتی االمکان نزدیک به مخزن مـاده پمـپ شـونده و ترجیحـاً زیـر سـطح آن        )الف
  . نصب شود 

  .ا باشد مکان نصب دستگاه باید داراي روشنایی کافی ، خشک و فاقد گرد و غب )ب
  .جاي کافی جهت باز و بسته کردن و بازرسی قطعات آن وجود داشته باشد  )ج

براي پمپهاي داراي ابعاد بزرگ و وزن زیاد می بایست تمهیدات از قبیل قالب جهت آویـزان کـردن جرثقیـل دسـتی و یـا      
جرثقیـل سـیار نمـی باشـد قطعـات      سایر دستگاههاي مشابه در نظر گرفته شود تا بتوان در مواقعی که امکان دسترسی به 

  .سنگین پمپ را بوسیله آن جابجا نمود 
قبل از آنکه در مورد محل نصب پمپ تصمیم قطعی بگیرید دفترچه راهنماي پمپ را به دقـت مطالعـه نماییـد تـا      :توجه 

  . مطمئن شدید که موقعیت لوله هاي ارتباطی پمپ رضایت بخش خواهد بود 
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 نصب

  نداسیون فو) 2-2
مطمـئن و ثـابتی    با مصالح ساختمانی مناسب و سخت پر کرد کـه سـطح   را باید حتی االمکان محل استقرار پمپزیربناي 

کـار  فراهم نماید و بایستی طوري طراحی گردد که فشارها و ارتعاشـات معمـولی را کـه در هنگـام      براي شاسی موتور پمپ
  )ترین فوندانسیون نوع بتونی می باشدمناسب ( پمپ رخ می دهد به راحتی تحمل نماید

  .پیچهاي مهارکننده می بایست به تعداد مورد نیاز به شکل مطمئن در داخل فوندانسیون کار گذاشته شوند
  )1مطابق شکل( 

  .از باال آمدن یا چرخیدن پیچ می شود شر بزرگ مربعی شکل قرار گرفته که مانعیک وا در قسمت پایین پیچ
برابر بزرگتـر  3که تقریبا قطر آن ) لوله یا محفظه(وندانسیون اطراف هریک ازپیچها را توسط یک غالف قبل از بتون ریزي ف

  .از قطر پیچ می باشد تعبیه نمایید
سـانتیمتر پـایین تـر از ارتفـاع     4تـا 2دقت کنید که این غالف باالتر از بتونه ریزي واقع نشود سطح بتون ریزي می بایسـت  

  .فضاي الزم براي گروت کردن شاسی وجود داشته باشد نهایی فوندانسیون باشد تا
محل قرار گیـري پیچهـا را مـی توانیـد      )2مطابق شکل (با استفاده از یک شابلون پیچها را در موقعیت مناسب قرار دهید

ایـد،  سپس مهره هاي مربوط به هر پیچ را بچرخانید تا پـیچ بـاال بی  , روي نقشه هاي موجود در این دفترچه مالحظه نمائید
  .قرار گیرد) بعد از گروت(سانتیمتر باالتر از سطح نهایی فونداسیون  1مقدار باال آمدن پیچ باید اندازه اي باشد که 

  .برابر با سطح باالیی فونداسیون باشد)  از نظر ارتفاعی(شابلون باید طوري قرار گیرد که سطح زیر آن 
شـود سـپس کـار بتـون رِزي را انجـام دهیـد،بهتر اسـت ارتفـاع         همچنین ضخامت آن را ضخامت پایه پمپ در نظر گرفته 

تا تفاله ها یا مایعاتی که از طرف پمپ به بیرون نشـت مـی    سانتیمتر از سطح زمین باالتر باشد 2فونداسیون حداقل حدود 
  .کنن زیر دستگاه جمع نشود

ون را قبـل از بتـون ریـزي بـا یـک قالـب       براي اینکه برجستگی فونداسیون به صورت قالبی درآید می توان اطراف فونداسی
  .چوبی حفاظ کشیده و سپس آنرا پر از بتون کرد

  .ساعت دست زد 48پس از ریختن بتون به درون قالبها، خود بتون و پیچها را نباید تا 
ا در ساعت شاسی دسـتگاه ر  48ساعت یک بار مرطوب نموده و پس از  12براي اطمینان از استحکام بتون آنرا می توان هر 

تا زمانی که فونداسیون به خوبی خشک نشده از قـرار دادن دسـتگاه بـر    ( روي فونداسیون قرارداده و پیچها را سفت نمایید 
فلزي یا سازه هـاي فلـزي نصـب مـی شـود مـی بایسـت حـد          اگر چنانچه پمپ روي فونداسیون .)روي آن خودداري کنید

االمکان روي تیر اصلی و یا نزدیکترین نقطه به تیر اصلی و یا دیوار نصب گردد تا انبساط و انقباض یا سایر تغییـرات سـازه   
  .باعث بهم خوردن تنظیم پمپ نگردد) یا شاسی( هاي فلزي 
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  نصب

  
  : فوندانسیونقراردادن پمپ روي ) 2-3
ل از قرار دادن دستگاه یا شاسی روي فونداسیون ، سطح فونداسیون را تمیز نمایید و قطعاتی که ترك خورده یا لـق مـی   قب

  .باشد را از سطح فونداسیون جدا نمایید 
سطح فونداسیون چنانچه صاف است بوسیله قلم ناصاف و مجدداً آنرا تمیز کنیـد سـپس سـطح را کـامالً خـیس کنیـد تـا        

  .ا سریعاً جذب نماید رطوبت گروت ر
  . اطراف پیچهاي فونداسیون را مسدود نمایید تا مانع از جریان یافتن گروت به داخل محفظه پیچها شود 

ورقه هـا مـی    ،به تعداد الزم آماده نمایید و در دو طرف هر یک از پیچهاي فونداسیون قرار دهید) shims(ورقه هاي فلزي 
سانتی متر پهنا داشته باشند و ضخامت آنها به گونه اي باشد که امکان یـک الیـه    8تا  5سانتیمتر طول ،  15تا  10بایست 

  . سانتیمتر گروت ریزي بین شاسی و فونداسیون وجود داشته باشد  5/2
  .نشان داده شده است) 3(محل قرار گرفتن ورقه ها در شکل 

  .شاسی را تمیز کرده و روي فونداسیون قرار دهید
  .از گروت ریزي آن خودداري نمایید قبل از تنظیم شاسی
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  نصب
  تنظیم پمپ ) 4- 2

بـه  در صـورتیکه تنظـیم اولیـه    . آنرا به طور مناسبی تنظیم نمود     براي اینکه پمپ عملکرد مناسبی داشته باشد در ابتدا باید
طاف ، شرایط اصلی را به پمپ بازگردانـد  طور مناسبی صورت نگیرد نباید انتظار داشت که استفاده از یک کوپلینگ قابل انع

هر چند که اگر تنظیم اولیه به صورت مناسـب و دقیقـی صـورت گرفتـه باشـد اسـتفاده از یـک کوپلینـگ قابـل انعطـاف           
(flexible)     این حسن را دارد که از انتقال نیروهاي زائد و ناخواسته از یک قسمت به قسمت دیگـر جلـوگیري کـرده و در

همچنین این نوع کوپلینگ ها  براي خنثی نمـودن   ،ات جزئی در حین کار پمپ از راندمان آن نمی کاهد صورت بروز تغییر
  . انبساط ناشی از تغییرات دمایی حاصل از گرم شدن دستگاه مناسب است 

کـه از   هاییاز این رو در دسـتگاه را باید به دقت در کارخانه تنظیم نمود ) الکتروپمپ(قبل از بسته بندي و ارسال هر پمپ 
کارخانه شرکت تلمبه توس ارسال می گردد پمپ و الکترو موتور معموالً روي شاسی مشترك نصب گردیده و قبل از ارسال 

اما به دلیل اینکه شاسی پمپها کامالً صلب نیستند بـر اثـر حمـل و نقـل ممکـن اسـت تنظـیم        . به دقت تنظیم شده است 
ر است پس از خشک شدن گروت و محکم نمودن پیچها فونداسـیون آنهـا را بـه    لذا در این صورت بهت. دستگاه بهم بخورد 

  . دقت و مجدداً تنظیم نمود 
زیر شاسی در نزدیکی جاي  .مربوط به کوپلینگ را باز نمایید به منظور تنظیم پمپ پس از قرار دادن روي فونداسیون پیچ 

تگاه در ارتفاع تقریبی مورد نظر قرار گیرد و بین شاسی و قرار دهید بطوریکه دس) ورقه هاي فلزي (پیچها چند عدد گوه 
در صورت ) .سانتیمتر  5تا  2حدود (سطوح فونداسیون فاصله مناسب جهت گروت ریزي بوجود آید                            

قرار داده و ورودي و خروجی یا سطح پوسته پمپ ) فلنج(نیاز بهتر است یک تراز صنعتی بر روي قسمتی از محور پمپ 
و جابجا کردن آنها دستگاه را تنظیم  (shims)تراز بودن دستگاه را کنترل نموده و در صورت لزوم با قرار دادن چند گوه 

در عین حال .در این حالت باید فلنج محفظه مکش یا سطح پوسته کامالً افقی و فلنج رانش کامالً عمودي باشد  ،نمود 
با نصب و تراز  همزمانوقعیت پمپ متناسب با چیزي باشد که از قبل پیش بینی شده بود باید توجه داشت که ارتفاع و م

ق بمطا(اطمینان حاصل نمود  موتور وپمپ را بهم مربوط می سازدکردن دستگاه باید از میزان بودن دو نیمه کوپلینگ که 
  ) 4،5شکل 
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  نصب
  

كامالً گونیائي  براي این منظور مي توان از یك سري فیلر و یك قطعھ
استاندارد استفاده كرده و از موازي  و ھمسطح و ھم راستا بودن 

 .محورھاي موتور و پمپ اطمینان حاصل نمایید 
زیـر شاسـي كوپلینـگ را تنظـیم  shimsقرار دادن  در صورت لزوم با

 .نمایید 
 ١/٠نقطـھ كوپلینـگ حداكثر انحراف مجاز شـعاعي و محـوري بـین دو

بـھ  shimsن است با قرار دادن ورقـھ ھـاي فلـزي ممك.میلیمتر است 
منظور تنظیم زاویھ اي دستگاه باعث بھم خوردن تنظیم فلنج ھا شود 

 :بنابراین مي بایست بھ صورت زیر عمل نماییم 
تنظیم افقي پمپ با قرار دادن خط كش در دو طرف كوپلینگ چك شود  -

در )  ٥( بدین منظور باید یك خط كـش بـا لبـھ صـاف مطـابق شـكل 
دوقسمت كوپلینگ قرار گیرد بھ طوري كھ ھر دو نیمـھ كوپلینـگ بـا 

 .لبھ آن كامالً مماس باشد 
تنظیم عمودي پمپ نیز با قـرار دادن خـط كـش در بـاال و پـایین  -

كوپلینگ كنترل مي شود براي این مورد ھم باید لبھ خط كش بـا ھـر 
 ) ٥(دو نیمھ كوپلینگ مماس باشد  مطابق شكل 

را یكبـار دیگـر كنتـرل discharge ورانـش  suction فلـنج مكـش تنظیم  -
نمایید در صورتیكھ نیاز بھ تنظیم مجدد داشتھ باشد با كم و زیاد 

 .نمودن ورقھ ھاي نازك زیر شاسي این كاررا انجام دھید 
گذاشـتھ shims  گاھي اوقات ممكن است الزم شود كھ زیر پایھ پمپ نیـز

 .را نیز چك نمایید   وپلینگ، ك شود بعد از ھر بار تنظیم
انجام تغییرات بھ منظور تنظیم پمپ در یك جھت ممكـن اسـت  :توجھ 

باعث بھم خوردن تنظیم دستگاه در جھات دیگر شود لذا باید ھمیشـھ 
بعد از ھر تنظیم در یك جھت ، جھات دیگر نیز مجددًا تنظیم وكنترل 

 . گردد 
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  نصب      
   سیمان کاري   )  5 - 2
از میزان بودن دسـتگاه اطمینـان حاصـل    یکباردیگرس از تنظیم دستگاه پیچهاي مربوط به فونداسیون را محکم نمایید و پ

این عمل را بدون شتاب انجام دهید زیرا صرف زمانی کوتاه و به کار بردن کمی دقت باعث طوالنی شدن عمر پمـپ  .نمایید 
براي اینکه بتون مناسـب و یکنـواختی   . قالبندي نمایید)  7( بق شکل اطراف فونداسیون را مطا. وموتور گیربکس می شود 

به دستی آوریم باید از صحیح بودن هر کدام از عوامل تشکیل دهنده گروت یعنی ماسه و سیمان اطمینـان حاصـل نماییـد    
بـوده و مقـدار   ماسه باید تمیز )ت از یک قسمت گروت ودو قسمت ماسهمناسب ترین میزان براي اختالط گروت عبارت اس(

و نه آنقدر کم باشد که گـروت سـاخته    اد باشد که گروت را شل وروان کندآبی که به مخلوط اضافه می شود نباید آنقدر زی
زیر و داخل شاسی را کامالً پر نمایید وآنرا بهم بزنیـد تـا هـوا داخـل     . شده سفت بوده و فاقد خاصیت پذیري مناسب گردد 

پس از آنکه گروت بـه خـوبی سـفت    . سانتیمتر باشد  5/2تا  2روت در زیر شاسی باید حدود ضخامت گ  ،گروت باقی نماند 
شد یکبار دیگر تنظیم پمپ را چک کنید و در صورت نیاز با قرار دادن ورقه هاي تمیز زیر پایه پمپ یا موتـور آنـرا تنظـیم    

  .در حین کار شود این کار را با دقت انجام دهید تا مانع از داغ شدن بیرینگ ها  ،نمایید 
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 لولھ کشی

  
       لوله کشی ) 6- 2
 : (discharge)وخروجي(suction) لولھ ورودي) ١-٦-٢

زیرا در غیر ایـن صـورت پمـپ از تنظـیم خـارج      . اجراي خط لوله ورودي وخروجی پمپ باید به شکل صحیح انجام پذیرد 
نشت سیستم آب بندي و بروز اشکال در شـفت و حتـی    ،عث ایجاد لرزش شده و یاتاقانها داغ می کنند حتی ممکن است با

براي جلوگیري از حبس هوا در حالتیکه مسیر مکش منفی است لوله مکش باید با شـیب  .ترك برداشتن محفظه پمپ شود 
 وضعیتی که مخزن مکش بر پمپ سوار(یکنواخت صعودي به طرف پمپ نصب شود و در حالتیکه مسیر مکش مثبت است 

  . لوله مکش باید با شیب یکنواخت نزولی به طرف پمپ نصب شود ) است
آب   جهت جلوگیري از حبس هوا شیب لوله مکش به طرف پمپ باید یکنواخت ومثبت بـوده و مسـیر لولـه بایـد کـامال       -

  .بندي شود 
  .درطول مسیراجتناب نمود  باید تا حد امکان کوتاه بوده و از زانوي تیز و تغییر قطر ناگهانی) مکش(لوله ورودي  -
  .فلنج لوله ورودي و خروجی می بایست کامال با فلنج پمپ موازي بوده و بخوبی به هم کوپل شده باشند  -
دقت کنیدکه وزن لوله ها بر روي پمپ اعمال نشود چرا که اعمال نیرو از جانب لوله ها به پمپ یکی از علت هـاي اصـلی    -

  . بروز اشکال در دستگاه می باشد
به  به پمپ تکیه گاه مناسب نصب گردد براي لوله ورودي و خروجی و متعلقات آنها می بایست در نزدیک ترین نقطه -

  .ازانتقال وزن وفشار به پمپ جلوگیري شود به تکیه گاه واردشده وکه وزن آنها کامال طوری
روجی نمی بایست کمتر از قطر نامی فلنج خروجی قطر لوله خ. از ایجاد خمهاي تند و تغییر قطر ناگهانی اجتناب نمایید  -

  .پمپ باشد 
بین پمـپ   اده می کنید محل نصب آن می بایستاستف(check valve) اگرچنانچه در مسیر خروجی از شیر یک طرفه  -

  .وشیر اصلی باشد 
بسـاط دمـایی بوجـود    اگر چنانچه سیال مورد پمپاژ داغ است می بایست جهت خنثی نمودن تغییرات طولی که در اثـر ان  -

  .استفاده شود  (expansion joint)می آید در مسیر لوله کشی از 
بـه   که مساوي پـنج برابرقطـر لولـه اسـت     باید بالفاصله پس ازخروج از مجراي پمپ تا ارتفاعی) رانش(خط لوله خروجی  -

و به عنـوان   اخل پمپ جلوگیري کردهگاز وهوادردانجام این عمل از ایجاد حبابهاي  ،عمودي به طرف باال کشیده شود طور
  .نماید  مپ در مقابل خألهاي زیادي عمل مییک وسیله مطمئن در مورد آب بندي پ

براي اینکه هواي داخل لوله ها بالفاصله پس از روشن شدن پمپ تخلیه شود بهتر است از باالي خـط لولـه عمـودي یـاد      -
  .  شده از یک سوپاپ استفاده نمود 

  



)منو پمپ ایران( شرکت تلمبھ توس        
 های مارپیچی اهنمای نصب و بهره برداری پمپر      

  ١٤و١٢بین سعادت  –  ٩٣آزادی  –ابتدای بزرگراه آسیایی   -مشهد : آدرس 

 ٠۵١-٣۶۶۵٠١١۴و ۶۶۵۰۹۴۱۳ :تلفن  - ٦٩پالک 
)١٨( 

  
  
  

  لوله کشی
  
براي پیشگیري از ازدیاد فشار در داخل لولھ ھا در فصل سـرما و  -

در اثربستھ بـودن شـیر افزایش فشار ناگھانى كھ ممكن است ھمچنین 
  By pass)(خروجى پیش بیاید بھتر است از یك مسیر لولھ برگشـت فرعـي

 .استفاده نمایید ) (safety valveو یك شیر فشار شكن 
حالي كھ لولھ ھـا بـھ پمـپ وصـل ھسـتند از انجام جوشكاری در  -  

 .پرھیزكنید 
مطمئن شوید كھ گسكت كلیھ فلنجھا كامالً در مركـز قـرار گرفتـھ  -  

 .ومسیر لولھ را سد ننموده اند 
قبل از راه اندازي ، كلیھ مسیرھا و نیز مخزن اصلي مي بایسـت  -  

 .بدقت با فشار آب پاك شوند 
یسـت كلیـھ اری شـده انـد ضروركھ لولھ ھا ھمھ جوش کـمواردیدر -  

 .داخل لولھ ھا پاك شوند ضایعات جوش از
 :لولھ ھاي جانبي )  ٢-٦-٢

لولھ ھاي جانبي شامل لولھ ھاي مربوط بـھ سیسـمتھاي خنـك كـاري ، 
گرمكن ، شستشو ، آب بندي واندازه گیري فشـار و دمـا و غیـره مـي 

 .باشند 
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 سیستم آب بندی

  
 ی بند سیستم آب) ۴

  .در این نوع پمپ ، از آب بند مکانیکی جهت آب بندي استفاده شده است
 :نوار آب بندی) ١-۴
  .داخل محفظه آب بندي ،نوارهاي آب بندي از نوع مرغوب قرار داده شده است -
ارهاي آب بندي ماه بطول انجامید پمپ تا آن زمان بال استفاده مانده باشد باید نو3چنانچه زمان راه اندازي پمپها بیش از -

  .آن را در زمان راه اندازي تعویض نمائید
  .قبل از قراردادن نوارجدید ، حتما شفت و محفظه آنرا کامال تمیز نمائید -
  .و جدول مربوطه انتخاب شود) 8(آب بندي با توجه به شکل توصیه می گردد نوار  -
ارد محفظه نمائید و محل قرار گرفتن خط برش نوارها باید گلند آن ونوارهاي آب بندي را بطور جداگانه و با استفاده از  -

  .درجه داشته باشد90نسبت به یکدیگر زاویه 
را به آهستگی ، به طور یکسان محکم نموده و مطمئن شوید که هر دو پیچ به یک  (gland)مهره هاي قطعه عینکی  -

می باشد، سپس مهره ها را شل کرده و مجددا بوسیله اندازه سفت شده اند و فاصله گلند در تمام نقاط از پایه آن یکسان 
  .دست آنها را محکم کنید

  .به منظور بهبود کارکردپمپ ، یک مسیر آب جهت خنک کاري و شستشو پکینگ شفت در نظر گرفته شده است -
  )8شکل (

  : (mechanical seal)آب بند مکانیکی )4-2
 .اي پیوست می باشدنوع و اندازه مکانیکال سیل نصب شده مطلبق نقشه ه -
 .مکانیکال سیل در کارخانه نصب گردیده است و هیچ گونه تنظیمی الزم ندارد -
 مکانیکال سیل با استفاده از دو صفحه موازي که با یکدیگر تماس دارند و به کمک فنر و فشار مایع نگهداشته  -

 .می شوند از نشت سیال جلوگیري بعمل می آید
در برابر سایر  oringثابت و متحرك ، به کمک آب بندي هاي اتصالی مانند   (seal ring)حلقه هاي آب بندي  -

  .اجزاء مجاور آب بندي می شوند
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 روانكاري

 

  روانکاري)  5
 : روانكاري بیرینگھا) ١ -٥
در صورتیكھ روانكاري بیرینگھا توسط گریس انجام پذیردگریس  )١-١-٥

ھ لیتـیم بـا پایـ فاده بایستي از نوع نسوز یا گریسمورد است
 تھ و خالي از مواد اسـیدي و رزینـیباشد و خاصیت قلیایي داش

درجـھ  ١٧٥ودرجھ سیالن آن حـداقل  هبوده ودر حین كار سفت نشد
 . باشدسانتیگراد 

چنانچھ روانکاری بیرنیگھا توسط روغـن انجـام گیـرد نـوع  )٢-١-٥
دارای کیفیت باال و از منابع معتبر تھیھ شـده  روغن مي بایست
 . ت زیر باشدو دارای مشخصا

  

دور در  ١٥٠٠تا   عنوان
  دقیقه

دور در  ١٥٠٠بیش از 
  دقیقه

برای محیطی با دمای 
  پایین

      º C 50 در  E  گرانروی 
     

  ٤تا  ٥/٢  ٥تا  ٣  ۶تا  ۴

 50 در cstگرانروی سینماتیک 
º C   

  ٣٠تا  ١٧   ٣٨تا  ٢١   ٤٥تا ٣٠

  ۹/۰اکثر حد  ۹/۰حداکثر   ۹/۰حداکثر    º C 20جرم مخصوص در 
  ١٩٥ º C حداقل  ١٩٥ º C حداقل  ١٩٥ º C حداقل  نقطه اشتعال
 +٥ º Cزیر  +٥ º Cزیر   +٥ º Cزیر   نقطه سیالن 

  ٣/٠کمتر از   ٣/٠کمتر از   ٣/٠کمتر از   عدد خنثی سازی 
  ٠٥/٠کمتر از   ٠٥/٠کمتر از   ٠٥/٠کمتر از   %ناخالصی 

  ٠  ٠  ٠  %مواد سنگین 
  

  .داراي مشخصات فوق می باشند  SAE 20کلیه روغن موتور هاي
سبک تـوربین  براي روانكاري گیربكس ھا از روغن: روغن کاري گیربکس ) 5-2

 .........در دمـای  ...........تـا  ............با ویسکوزیتھ 
ھرچنـد در . اسـتفاده نمائیـد کھ در اغلب شرایط کاری مناسب است 
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ن ھـا بـا گرانـروی ، ممکن است بـھ روغـنصب و کارکرد شرایط خاص 
 .متفاوت نیاز باشد 

ــن  ــا از روغ ــربکس ھ ــاری گی ــن ک ــرای روغ ــیم ب ــی کن ــیھ م توص
                            .استفاده شود ................. 

  
  روانکاري

  
 :تعویض روغن  ) ٣-٥

معمـوالً  . دارد دسـتگاه دوره تعویض روغن بستگی به وضعیت بهره برداري وسرویس دهی وکیفیت روغن مورد استفاده 
کـه اولـین تعـویض     توصـیه مـی شـود   . روغن کوتاه باشد  دماي باالتر قرار دارد باید دوره تعویضشرایطی که روغن در

روغن حداکثر سه ماه بعد از راه اندازي باشد و قبل از ریختن روغن جدید به داخل دستگاه بهتر است مخـزن آن را بـا   
طی این عمل محور دستگاه بـه آرامـی    .پاکیزه نمائید  یا بنزول فت یا گازوئیلیک ماده تمیز کننده هیدرولیکی نظیر ن

، مخـزن   پس از تکمیل تمیز کاري و برطرف شدن تمام ذرات و تخلیه مایع تمیز کننده. با دست گردش داده می شود 
                                                . پر گردد  به مقدار الزم با روغن تازه را یاتاقان پایۀ

  .لیتر می باشد .................. برابر با  مقدار روغن الزم تقریباً  
  : توصیه می شود 

  . از اضافه کردن روغن جدید به روغن کثیف قبلی خودداري کنید  -
  .روغن موجود در داخل دستگاه را همیشه وبه طور مرتب بازرسی کنید  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)منو پمپ ایران( شرکت تلمبھ توس        
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  تعمیرات
  
 عمیرات ت)  ٦ 
 :تعمیرات پیشگیرانھ )  ١ -٦

                  رانـدمان یــک پمـپ بســتگی بــه سـاعات کــارکرد آن ، شـرایط ســرویس دهــی ، جـنس مــواد مـورد مصــرف در ســاخت      
 انجام بازدیدهاي روزانه به منظور اجتنـاب از بـروز مشـکل و   .نیز توجه به سرویس کردن پمپ در زمان بهره برداري دارد  و

  . را در موارد بروز اشکال بسیار حائز اهمیت است  به موقع اقدامات پیشگیرانه از انجام سریع و اطمینان
تنها به مراقبت هاي جزئی نیاز  و. طراحی این نوع پمپ به گونه اي است که قادر است زمان طوالنی بدون مشکل کار کند 

  : دارد که عبارتند از 
  . صداي غیره نرمال  بازرسی پمپ از نظر وجود لرزش یا )الف 

  . ) دماي باالي یاتاقانها نشانگر وجود مشکل در پمپ است(کنترل دماي یا تاقانها  )ب
و یـا تعـویض    مورد تعمیـر توجه به فشار وروي و خروجی پمپ ومقایسه آن با مقادیر اصلی به منظور تصمیم گیري در  )ج

  قطعات داخلی 
  بندي ب کنترل کار سیستم  آ)د
   :قطعات پمپ) دمونتاژ( باز کردن)6-2

  .کلیه اتصاالت برقی مربوط به موتور باز شود) الف
  .شیر هاي ورودي و خروجی پمپ بسته شود) ب
  .تمام اتصاالت مربوط به متعلقات پمپ را باز کنید)ج
  .محافظ کوپلینگ را باز کنید) د
  .با باز کردن کوپلینگ ، پمپ را از موتورگیربکس جدا کنید) ه 
  :کردن استاتور باز) ١-٢-٦

  .را باز کنید)4(مهره و واشر مربوط به پیچ نگهدارنده استاتور  )الف
  ).19(فلنچ خروجی پمپ را باز کنید )ب 
  ).3(پیچهاي نگهدارنده استاتور را بیرون بکشید )ج
  .پیچهاي پایه استاتور را باز کنید )د 
  ).4(بکشیدشفت را ثابت نگه دارید و باچرخاندن استاتور آنرا بیرون )ه 
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  تعمیرات
   

   :باز کردن محفظه پمپ) 6-2-2
  .پیچهاي محل اتصال محفظه پمپ با پایه یاتاقان را بازکنید) الف

  .هاي مربوط به پایه محفظه پمپ را باز کنیدپیچ  )ب
  .و دقت کنید که به روتور آسیبی وارد نشود) 8(محفظه مکش را بیرون بکشید )ج 
  : ت بین روتور و شفت باز کردن اتصاال) 6-2-3

  .را باز کنید شپس آنهارا به سمت میل گاردان بکشید)گردگیر(بستهاي مربوط به پوشش اتصاالت ) الف
  ).5(مربوط به اتصاالت را بیرون بکشید (Sleeve)غالف   )ب
انیـد پـین سـمت    قرار دهید که با استفاده از از یک سـمبه برنجـی بتو   قعیتیورا در م (Coupling rod)میل گاردان  )ج 

  .را از محل خود خارج کنید) 11(شفت پمپ 
همراه با روتور آزاد شده و شما می توانید با استفاده از روش فوق پین آن را خارج نموده و روتور ) 7(اکنون میل گاردان )د 

   .را آزاد نمائید
  : مکانیکال سیلباز کردن ) 6-2-4

  .کال سیل را با برداشتن غالف نگهدارنده ي آن باز کنیدشما می توانید مکانی 3-2-6پس از انجام مورد 
  : نوار آب بندباز کردن ) 6-2-5

  .را باز کنید و قطعه عینکی را بیرون بکشید (GLAND)پیچ مربوط به نگهدارنده نوار آب بندي) الف
  .نوارهاي آب بندي را خارج کنید  )ب
  : شفتباز کردن ) 6-2-6

  :)4-2-6(و )3-2-6(پس از انجام مورد 
  .پیچهاي مربوط به درب محفظه بیرینگها را باز کنید و آنرا بیرون بکشید) الف 
  .را بیرون بکشید) 12(شفت )ب 
  : بیرینگها باز کردن) 6-2-7

  .را از محل خود خارج نمایید) 14(بعد از باز کردن شفت شما می توانید بیرینگها 
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 تعمیرات

  
  :مکانیکال سیل)6-3

آیـد، در حـین جابحجـایی    طعه اي بسیار دقیق و حساس می باشد لذا باید مراقبت هاي الزم از آن بعمـل  مکانیکال سیل ق
باید دقت شود که هیچگونه خراشی روي سطوح آن ایجاد نشود و یا به زمین نیفتد ، به خصـوص بایـد دقـت ویـژه اي بـه      

  .عمل آید تا خراش روي سطوح آب بندي ایجاد نگردد
ل سیل سطوح آب بندي را به دقت تمیز کنیـد و از خـراش نداشـتن سـطوح آب بنـدي آن اطمینـان       قبل از نصب مکانیکا

  .حاصل کنید
  :شفت)6-4

، شفت و بخصوص محل هاي سوارشدن بیرینگها را از نظر خوردگی ، خراش و غیره بررسی کنید تـا  کردن پمپ پس از باز 
  .آیداز بروز لرزش و آسیب دیدگی قسمتهاي گدنده جلوگیري بعمل 

  :بیرینگها )6-5
بیرینگهایی که روي این مدل پمپ نصب گردیده اند بر روي شفت بصورت پرسی نصب نشده اند لذا براي خارج کردن آنهـا  
به ابزار خاصی نیاز نیست ، بیرینگها را باید بالفاصله بعد از خارج کردن بازرسی نموده و از عدم وجود سـاییدگی ، خـراش و   

  .شود نقص در آنها جلوگیري
  .بعمل آید تا از ورود ذرات خارجی به داخل آنها جلوگیري شودتوصیه می شود  که در حین انجام این کار دقت الزم 

پس از بازدید، بیرینگها را کامال تمیز کنید بطوریکه هیچگونه مواد زائد یـا ضـایعات روغنـی در آنهـا بـاقی نمانـد و مسـیر        
  .واد شیمیایی براي شستشو استفاده نمائیددر صورت نیاز از م. گردش روغن پاك شود

  :روتور)6-6
بعد از دمونتاژ کامل پمپ، روتور را بدقت بازدید کنید و آنرا از نظر وجورد خوردگی، سـایش و خرابـی روي سـطوح داخلـی     

  .آن مطمئن شوید و در صورت نیاز آنرا تعویض نمایید
  :استاتور)6-4

جود خوردگی ، سایش ،خراش ، خرابی روسی سطوح داخلی آن مطمـئن شـوید و   استاتور را بدقت بازرسی کنید و از عدم و
  .در صورت نیاز آنرا تعویض نمایید

  :(Coupling Rod)میل گاردان )6-8
  .میل گاردان و اتصاالت دوسر آنرا باز کنید و از عدم لقی غیر مجاز و نیز خمیدگی آن اطمینان حاصل نمایید

بـراي اطمینـان از پـر بـودن روغـن      . روغن پرشده اند و آماده راه اندازي می باشـند تمام گیربکس ها با  :گیربکس)6-4
کافیست درپوش تخلیه را کی باز کنید تا روغن بالفاصله از آن جریان پیـدا کنـد، در ایـن مـدت پمـپ گیـربکس بصـورت        
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داري و راه انـدازي بـه دفتـر    مستقیم و یکپارچه با الکتروموتور کوپل شده است و براي آگاهی از دستور العمل نصب و نگهـ 
  .راهنماي آن مراجعه نمایید

  
  

  تعمیرات
   

الیه محافظ شـفت برداشـته   (موتور گیربکس باید روي پایه اي مستحکم نصب گردد و شفت خروجی آن بخوبی تمیز شود 
  ).شود

. ه و سـپس جـا بزنیـد   کوپلینگ یا سایر متعلقات راروي شفت خروجی گیربکس محکم نمایید، در صورت نیاز آنرا گرم کـرد 
بـراي مـواردي کـه از کوپلینـگ مسـتقیم      . براي اطمینان از عملکرد ، گیربکس را به طرز مناسبی با پمـپ تنظـیم نماییـد   

ماننـد زنجیـر   (استفاده می شود، تنظیم شفت ها را بخوبی انجام دهید و براي مواردي که بطور غیر مستقیم کوپل می شوند
توجه کنید که محل بارگذاري روي شفت باید تا حد امکان به بیرینگها نزدیک باشد و شفت ) و چرخ زنجیر با پولی و تسمه

  .ها را تحت تنش و خمش قرار ندهید
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 قطعات یدکی
 

  :قطعات یدکی )  7
ارکرد                 بـا در نظرگـرفتن شـرایط کـ    ، لـذا بـا یـد    مقدار قطعات یدکی که در انبار نگهـداري مـی شـود بایـد حـداقل باشـد       

  .و امکان استفاده از قطعات مشابه در دستگاه هاي مختلفی که در محل نصب شده اند برآورد شوند 
  .معموال قطعات یدکی مورد نیاز بایستی براي دو سال کارکرد در نظر گرفته شود 

  :پمپ شامل اقالم زیر است این قطعات الزم براي 
  روتور -
  استاتور -
  میل گاردان -
 پین میل گاردان -
 مکانیکال سیل -
  بیرینگ -
 ارینگ میل گاردان -
 بوش -

زیـر را اعـالم ، الزم است کـھ اطالعـات ھنگام سفارش قطعات یدکی 
 :کنید 

 ، سایز و نوع آن شماره سریال پمپ  -
 .نام قطعھ و کد آن کھ در نقشھ ھای پیوست مشخص شده است  -
 تعداد مورد نیاز  -

پمپ حـک )  NAM  PLAT( مشخصات  شماره سریال پمپ معموال روی پالک
 .  شده است 

 
 
 
 
  
  
  
  


