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  مقدمه
 

  .گزاريم تلمبه توس را برگزيده ايد بسيار سپاسمشتري گرامي از اينكه محصوالت شركت 
با امكانـات پيشـرفته بـا     وبين المللي  ا رعايت استانداردهاياين محصول با تالش كادر مهندسي وفني مجرب وب

رعايت اصول استفاده از اين محصول موجب حصول راندمان پيش بينـي  . كمال دقت توليد وكنترل گرديده است 
  . شده افزايش عمر مفيد دستگاه خواهد شد

 طراحـي و  تلمبه تـوس ط شركت توس ، اين دفترچه به منظور كمك به شما جهت نصب ، راه اندازي وتعمير پمپ
   . است ساخته شده

ـ  و  اگر چنانچه در حين استفاده از پمپ لطفاً كليه مطالب مندرج در دفترچه را به دقت مطالعه واجرا نماييد و ا ي
ن اشاره نشده بـود بـا كـار شـناس فنـي ايـن       نصب و يا تعميرآن با مشكلي مواجه شديد كه در اين كتابچه به آ

  . فرمائيدشركت تماس حاصل 
               راه اندازي اوليه دستگاه با كارشناس فني منو پمپ ايران تمـاس حاصـل نماييـد    نصب و توصيه مي كنيم كه برای

آدرس وشماره تماس هاي شـركت در پشـت جلـد    ، تا در صورت نياز در زمان راه اندازي در محل حضور يابد 
   . درج شده است

   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

داري دفترچھ راھنما نھایت دقت را بعمل لطفًا در نگھ
 آورید متشکریم
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  ضمانتنامه
  
  

  ............................................................... : شماره درخواست خريد       ............................................ : خريدار
  .................................................: تاريخ درخواست 

  ....................................... :دل م .................................................. : شماره دستور كار ................................... : شماره آيتم
  ............................. : تاريخ تحويل                             .........................: تاريخ توليد                 ..................... :شماره سريال 

                            وتوصـيه هـا  ) كه در ذيل ذكـر شـده اسـت   (گواهي مي شود كه كاالي فوق چنانچه تحت شرايط كاري مناسب 
ـ سـاخت ومتر  ل هاي اين شركت مورد بهره برداي قرار گيرد فاقد هر گونه نقـص در توليـد ،   و دستور العم ال ي

  .  مورد استفاده مي باشد
   ......................................:سرعت : .............................  ارتفاع رانش ...................................................... :ظرفيت 

  .......................................:وزن مخصوص ...... : ......................... دما .................................................... :نوع سيال 
  ................................ :درصد مواد جامد  ........................................................................................... :كوزينه ويس

  ماه پس از تاريخ تحويل به جز اجزاء مصرفی نظير استاتور و  سيستم آببندی  ١٢مدت اعتبار اين ضمانت نامه 
   

آنها  یمي شود به اصالح ، تعمير ، يا تعويض آن بخش از قطعات كه آسيب ديدگيها شركت محدودتعهدات  اين 
سـاعت پـس از    ٢٤تـا  پيوست مي باشـد   به م اعالم نقص را كهخريدار مي بايست فر ط به كارخانه بوده ومربو

  :نامه منوط به اعتبار اين ضمانت و ارسال نمايد ده وپر كر) فقط در دوران گارانتي (          مشاهده نقص
  .ست رعايت كليه دستور العمل ها ي نصب وراه اندازي كه همراه آن ارسال شده ا - ١
 . ي از سوي خريدار روي دستگاه انجام نشده باشدهيچ گونه تغيير يا تعمير  -٢

اين ضمانتانامه هيچ گونه خسارت ناشي از بي دقتي در حمل ، دستكاري،سانحه ، پوسيدگي طبيعي وخرابي ناشـي  
  . ازخوردگي فيزيكي وشيميايي را در بر نمي گيرد

 تلمبه توس نماينده شركت  امضاء                               ............: ...........................تاريخ 
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  فرم اعالم نقص
 

  . )فرم زير را جهت ارائه خدمات پس از فروش تكميل و ارسال نمائيد , لطفا در صورت مشاهده هرگونه نقص (
  .....................: .......... شماره آيتم............. : ....................شماره درخواست 

   .................................: ....................شماره سريال پمپ  
  ......................................................: ....................................جنس قطعات در تماس با سيال ............................: مدل پمپ 

  :....................................................................ويسكوزيته  .........: ........................دما  ......: ....................................سيال  نوع
  .......................................................................................... :تاريخ نصب  ...............   : ...........................تاريخ تحويل 

  ..................................: .................تاريخ راه اندازي  
  

 : شرح خرابي 
........................................................................................................................................................................................................  
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    شرایط کارکرد پمپ
Capacity  ( m³/h    )     متر مکعب بر ساعت ( ظرفیت آبدهی( .............................................................................................................       

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

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

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

Hydroulic power :  توان هیدرولیکی......................................................  ................................................................................................     

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

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

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

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

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

Viscosity (at PT ) ویسکوزیته در دماي پمپاژ  : .............................. (CP)    .......................................  و آزوپسانتی  

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

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

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

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

Min . continuous flow (m³/h    ).              مترمکعب بر ساعت(دبی حداقل......................................................... (.. . .....  

NPSH AVAIL :   ( MH20 ......... (........................................................... )آب متر ستون( ارتفاع مثبت خالص مکش موجود    
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 فرم گزارش عملكرد پمپ
 
 
 
  

 مالحظات
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  کلیات
  

    کلیات)  1
كا نيكي را از يك منبع خـارجي  ستگاهي اطالق مي گردد كه انرژي مبطور كلي پمپ به د  : تعریف پمپ)  1-1

يال بعد از خروج از ماشين افـزايش  در نتيجه انرژي س.  به سيالي كه از آن عبور مي نمايد انتقال دهد و   اخذ
يا حركت سيال در مدارهاي مختلف  و معينهندسي  ارتفاع از اين دستگاه براي انتقال سيال به يك  . مي يابد

  .  بطور كلي انتقال سيال از نقطه اي به نقطه ديگر استفاده مي شود سيستم هاي لوله كشي و و  هيدروليکی
وزن ،  گرانـروی شيميايي سيال از نظـر   همچنين خصوصيات فيزيكي و مشخصات هيدروليكي مدارهاي مختلف و

مقـدار   سرانجام همراه با سيال وهمچنين وجود اجسام ناخالص و گازهاي  ، خورندگي و درجه حرارت،  مخصوص
فشار مورد لزوم سبب آن شده است تـا انـواع پمپهـا بـا سـاختمان و       حجم عبوري سيال از پمپ در واحد زمان و

  .  توليد شود و   طرزكارهاي مختلف ساخته
                       انـرژي  تقسيم بندي پمپها بر اساس عوامل مختلف صورت مي گيرد كه متداولترين آن بـر مبنـاي نحـوه انتقـال    

   .به سيال است 
  : دسته اصلي تقسيم بندي مي گردند دودر اين روش پمپها به 

ي كه انتقال انرژي از آنها به سيال بطور دائمي انجام مـي گيـرد ايـن پمپهـا را بـه نـام پمپهـاي        يپمپها : دسته اول
  )سانتريفيوژنظير پمپها ي . ( مي نامند       ديناميكي 

اين پمپهـا بـه نـام    . پريوديکی می باشد پمپهاي كه انتقال انرژي از آنها به سيا ل به صورت متناوب يا  : سته دومد
  ) پريستالتيک و مارپيچی ، و پيستونی ،  مانند پمپهاي دنده اي( .ي مثبت ناميده مي شود پمپهاي جابجاي
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  کلیات
  

  : ساختمان پمپ  )1-2
نوع پمپ از نوع پمپهاي گريز از مركز ، افقي ، تك مكشه يا تك راهه ، با مكـش افقـي و رانـش شـعاعي     از نظر ساختمان اين 

داراي پايه ياتاقان مي باشد كه شيپوره خروجي سيال عمود بر محور پمپ قرار گرفتـه اسـت ابعـاد اصـلي و منحنـي هـاي       
  .  مي باشد DINعملكردي آنها مطابق استاندارد 

   محفظه حلزونی) 1-2-1
بدنه يا پوسته حلزوني پمپ يا محفظه حلزوني به صورت يك تكه بوده كه در جهت محور پمپ بصورت قطري ، از طـرف   

جلو پمپ با در پوش داراي فلنج ورودي و از طرف موتور با درپوش داراي محفظه آب بندي به يكديگر جفت مي شود و هر 
  .شود  يك از سه قطعه مزبور به صورت جداگانه ريخته گري مي

با توجه به جدا بودن سرپوش با فلنج ورودي از محفظه حلزوني دسترسي به پروانه پمپ جهـت بازديـد يـا تعميـر بـدون      
  .بازكردن محفظه حلزوني بسيار ساده و آسان مي باشد 

  پروانه ) 1-2-2
براي آنكـه پمـپ از نظـر    . است و براي پاسخگويي به نيازهاي انواع و اقسام پمپها ، طرح پروانه ها بسيار متفاوت و گوناگون

اقتصادي مقرون به صرفه بوده و از عملكرد مناسبي برخوردار باشد نبايد فراموش كرد كه انتخاب نـوع پروانـه در درجـه    
  .اول اهميت قرار دارد 

از نظـر  كـه  . اسـتفاده شـده اسـت   ) sime-open(با توجه به نوع سيال و محتويات آن در اين نوع پمپ از پروانه نيمـه بـاز   
  .نصب مي شود ) ouer=hug(هيدروليكي باالنس به نحو مطلوبي باالنس پروانه بوده و بصورت يكسر آويز 

با توجه به اهميت بسيار زياد تناسب انحناي تيغه هاي پروانه با درپوش فلنچ دار پمپ ، جهت حصول يـك بـازده مناسـب    
  .ا حداقل بادخور ، با دقت بسيار باالئي ماشينكاري شده اند پروانه و درپوش فلنچ دار با انحناي متناسب با يكديگر ب

  مجموعه آب بندي ) 1-2-3
آب بندي اين پمپ توسط آب بند مكانيكي انجام مي گيرد كه بر دوانكاري و خنك كـاري آن توسـط سـيال در حـال پمپـاژ      

  .صورت مي پذيرد 
  یاتاقانها ) 1-2-4

  .گ شيار عميق كه توسط روغن روانكاري مي شود ، تشكيل شده است تكيه گاههاي محور در اين پمپ از دو بلبرين
و با پايه هاي نگهدارنده ، آن كه تمامي وزن پمپ بر روي آن سوار شده است محفظه ياتاقانها بصورت يك تكه بوده 

  .ريخته گري مي شود  GG-25بصورت يكپارچه از جنس چدن . 
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  کلیات
  

  مپ محور پ) 1-2-5
محور پمپ به شكل يكپارچه از جنس فوالد ضد زنگ با دقت بسيار باالئي ماشينكاري شده است كه ساير اجـزاء   

  .بدون لقي و با دقت روي آن نصب شده اند 
در اين پمپ از يك بوش محافظ از جنس فوالد ضدزنگ ، محور را در مقابل خطرات ناشي از خواص خورندگي يـا  

  .اژ ، محافظت مي نمايند سائيدگي مواد قابل پمپ
  سیستم آب بندي)  1-2-6

  .جهت آب بندی استفاده شده است )  seal mechanical( از آب بند مکانيکی ،   در اين نوع پمپ
a (آب بند مکانیکی   )mechanical seal :  (  
  . مطابق نقشه هاي پيوست مي باشده اندازه مكانيكال سيل نصب شد نوع و -
  . در كارخانه نصب گرديده است و هيچ گونه تنظيمي الزم ندارد مكانيكال سيل  -
شار مايع نگهداشته مي مكانيكال سيل بااستفاده از دو صفحه موازي كه با يكديگر تماس دارند و به كمك فنر وف -

  .ت سيال جلوگيري بعمل مي آيد شوند از نش
ــدي   - ــاي آب بنـ ــه هـ ــك آب ب  (seal ring)حلقـ ــه كمـ ــرك ، بـ ــت و متحـ ــالي ثابـ ــاي اتصـ ــدي هـ                                                            نـ
  . )در برابر ساير اجزاء مجاور آب بندي مي شوند oringمانند (
b ( نوار آب بندي: 
  . ندي از نوع مرغوب قرار داده شده استب ندي ، نوارهاي آبب داخل محفظه آب -
                     سـتفا ده مانـده  بـا شـد     اماه بطول ا نجاميد پمپ تـا آ ن زمـان بـال     ٣ ا زچنانچه زمان راه اندازي پمپها بيش  -

  . زمان راه اندازي تعويض نمائيددر نوا رها ي آ ب بند ي آن را بايد 
  . قبل از قرار دادن نوار جديد ، حتماً شفت ومحفظه آنرا كامالً تميز نمائيد -
  . جدول مربوطه انتخاب شود و ) ٨( ا توجه به شكلتوصيه مي گردد نوار آب بندي ب -
آن وارد محفظه نمائيد و محل قرار گرفتن خط بـرش   گلند با استفاده از نوارهاي آب بندي را بطور جداگانه و -

  . داشته باشد درجه ٩٠ زاويهيد نسبت به يكديگر نوارها با
محكم نموده و مطمئن شويد كه هر دو پيچ به يك سان را به آهستگي ، بطور يك (gland)كي نيمهره هاي قطعه ع -

 قاط از پايه آن يكسان مي باشد ، سپس مهره هـا را شـل كـرده و   فاصله گلند در تمام ن اندازه سفت شده اند و
  . بوسيله دست آنها را محكم كنيدا مجدد

گرفتـه شـده    شستشو پكينيگ شفت در نظر كاري و خنکبه منظور بهبود كاركرد پمپ ، يك مسير آب جهت  -
  )٨شكل (     .است 
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  کلیات
  

  محرك پمپ ) 1-2-7
پمپ هاي گريز از مركز يا مستقيماً به يك موتور متصل مي شوند و يا با استفاده از يك تسمه و چرخ تسمه متصل 

 وي الكتروموتور پمپ هر دو بـر ر . آید  اين پمپ مستقيماً بوسيله يك الكتروموتور به گردش در مي. مي گردند 
  به هم وصل ) flexible(يك شاسي فوالدي متناسب با مجموعه الكتروپمپ توسط يك كوپلينگ قابل انعطاف 

  .شده اند 
  آماده سازي براي حمل) 1-3
تمامي فلـنج هـا وسـطوح ماشـين       مونتاژ گرديد ، ساخته و تلمبه توسپس از آنكه دستگاه در كارگاه شركت  

بـراي   ،آنها بوسيله مواد ضد خوردگي نظير گريس پوشيده مي شـود   سطح تميز كاري مي گردند و كاري شده
مـي   نازلها بوسيله درپوشهاي مخصوص مسـدود   نصب تمامي فلنج ها و نقل و در حين حمل و     محافظت پمپ 

  .شوند 
                    يـا بـه طـور مسـتقيم      روي يك شاسي مشـترك و  تامين شده و تلمبه توسحرك توسط شركت معموالً موتور م

بنـابراين سـوراخ    ، تنظيم مي گـردد  چرخ تسمه به پمپ كوپله و يا بوسيله تسمه و گ مناسب ونليبه وسيله كوپ
وزن پمپ اجازه دهد پمپ  در شرايطي كه اندازه و ، كاري شاسي متناسب با سيستم نيرو محركه انجام مي گيرد

در حالتي كه اين امكان وجـود نداشـته باشـد     ، ددالكتروموتور به صورت نصب شده روي شاسي ارسال مي گر و
  .  بايد شاسي در سايت مشتري و متناسب با موتور سوراخ كاري گردد

  روش حمل ) 1-3-1
از وصل نمـودن  . زير پمپ و موتور قرار دهيد ) مطابق شكل زير(در موقع حمل الكتروپمپ كوپله شده طناب  را 

  روش حمل الكتروپمپ كوپلھ شده) ١(شكل .نماييد طناب به حلقه روي الكتروموتور خودداري 
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 كلیات
  

   نگهداري در انبار ) 1-4
                        ، مـي گـردد   يـا بلنـد مـدت پمـپ در انبـار ارائـه        در اين بخش دستور العملي جهت نگهداري كوتاه مـدت و  

از عـدم   آيـد كـه ناشـي   گاه اشكاالتي در آن بـه وجود ت دستيا بلند مد چنانچه در طول نگهداري كوتاه مدت و
 .نخواهد بود  تلمبه توساين دستور العمل باشد هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت            رعايت 

  : نگهداري کوتاه مدت  ) 1-4-1
  . فاقد رطوبت نگهداري شوند بايد در محلي خشك ، سر پوشيده و بيرينگها) الف 

  .خروجي پمپ نبايستي برداشته شوند  ده روي فلنج هاي ورودي ودر پوش هاي نصب ش) ب 
                                                            . شل شود بايد پيچهاي مربوط به گلند شودمي برای حالتی که نوار آبند استفاده ) ج 

  )نماييدم اه اندازي پمپ آنرا مجدداً تنظيبه خاطر داشته باشيد كه قبل از ر (
   . نگ محافظت شوندزط پوشش ضد سقسمتهاي ماشين كاري شده تو) د 
  .  روي دستگاه بوسيله پالستيك كامالً پوشانده شود) و 
  :نگهداري بلند مدت )  1-4-2

       الذكر موارد  فوقاگر پيش بيني مي شود كه پمپ براي مدتي طوالني در انبار خواهد ماند عالوه بر رعايت موارد 
   . ير نيز بايد در نظر گرفته شودز
  : براي مواردي كه پمپ به صورت بسته بندي نگهداري مي شود )٭

                     نهـا  آبسـته هـايي كـه روي     بايـد مراقبـت الزم از   ي شود مخصوصـاً هيچ بسته يا جعبه اي نبايد باز نگه دار )الف
  .به عمل آيد  )) عبارت دور از رطوبت نگه داري شود((

  .مکانی انتخاب شود که خشک بوده و تغييرات دمايي آن کم و از تهويه مناسبی برخوردار باشد ) ب 
                     .  اينگونه جعبه ها را بوسيله چوب يا آجر باالتر از سطح زمـين قـرار دهيـد    ، كوالسيون بهتر هوابه منظور سير )ج
  .فاصله دهيد سانتيمتر  ٣٠از ديواره هاي جانبي حداقل  و
  .سانتيمتري از يكديگر قرار گيرند  ٣٠جعبه ها در فاصله )  د
اگر چنانچه مجبوريد جعبه ها را روي يكديگر قرار دهيد جعبه هاي سبك تررا باالتر قرارداده و در فواصل بين ) ه 

  . يا آجر قرار دهيد آنها چوب و
پوشـش مناسـب    متراز لبه سقف رعايت كـرده و  ٢ اگر محل نگه داري فاقد ديوار جانبي است حداقل فاصله) و

  .جهت حفاظت از باران وگردوغبار در نظر گرفته شود 
  . بال استفاده مانده است اگر پمپ نصب شده و )٭٭

  .بعد از نصب حجم مناسبي از روغن ضد خوردگي را داخل محفظه ياتاقانها بريزيد ) الف 
  .غبار و رطوبت بپوشانيد  و قسمت هاي داخلي را به منظور حفاظت از گرد) ب
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  کلیات
  

بار در روزهايي كه هوا مساعد است محل انبار را تهويه كنيد در زمان تهويه ، بسته هايي كـه داراي   ٢ماهيانه ) ج
  .پوشش ضد آب هستند باز نماييد 

شـتري  مي باشـند بايـد بـا دقـت بي     )دور از رطوبت نگھداري شوند(جعبه هايي كه داراي عبارت ) د
  .بازرسي شوند 

  :بازرسي در زمان دريافت از انبار  )٭٭٭
  .يا صدمه  بازديد ظاهري به منظور عدم وجود هر گونه زنگ زدگي ، كوبيدگي و) الف

                          يا داراي گرد وغبـار مـي باشـند آنهـا را بوسـيله مكنـده       اگر چنانچه قسمت هاي داخلي پمپ كثيف بوده و) ب
  . تميز نماييد) جاروبرقي  نظير(

                    اگر چنانچه پمپ مي بايست براي مدت طوالني در انبار نگهداري شـود قسـمت هـاي داخلـي آن مـي بايسـت       
  . فلنج هاي آن مسدود گردد با مايع محافظت كننده مناسب پرشده و
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  نصب
  

  :نصب ) 2
                     پس از آنكه متناسب با نيازهاي كار مـورد نظـر پمـپ مناسـب انتخـاب شـد بـراي آنكـه عملكـرد آن                       

در نصـب صـحيح پمـپ بايـد      ، صحيح نصب نمود طرز بي دردسر باشد الزم است كه آن را به رضايت بخش و
  .است پمپ  موقعيت عوامل متعددي را درنظر داشت كه يكي از آنها اندازه

در مـدت زمـان كوتـاهي    . اگر مجموعه موتور پمپ در محل بهره برداري با اشكال يا سهل انگاري انجـام گيـرد   
  .عملكرد پمپ دچار اختالل شده و سايش شديد در اجزاي داخلي پمپ روي خواهد داد 

  :لذا الزم است مطالب ذيل به دقت مورد توجه قرار گيرد 
  موقعیت پمپ ) 2-1

  :موقعيت نصب پمپ به نكات زير بايد توجه شود براي انتخاب 
پمپ در مكاني مناسب قابل دسترس و حتي االمكان نزديك به مخزن ماده پمپ شونده و ترجيحاً زير سطح ) الف

  . آن نصب شود 
  .مكان نصب دستگاه بايد داراي روشنايي كافي ، خشك و فاقد گرد و غبا باشد ) ب
  .ن و بازرسي قطعات آن وجود داشته باشد جاي كافي جهت باز و بسته كرد) ج

براي پمپهاي داراي ابعاد بزرگ و وزن زياد مي بايست تمهيدات از قبيل قالب جهت آويزان كردن جرثقيل دستي 
و يا ساير دستگاههاي مشابه در نظر گرفته شود تا بتوان در مواقعي كه امكان دسترسي بـه جرثقيـل سـيار نمـي     

  .بوسيله آن جابجا نمود  باشد قطعات سنگين پمپ را
قبل از آنكه در مورد محل نصب پمپ تصميم قطعي بگيريد دفترچه راهنماي پمـپ را بـه دقـت مطالعـه     : توجه 

  . نماييد تا مطمئن شديد كه موقعيت لوله هاي ارتباطي پمپ رضايت بخش خواهد بود 
  فونداسیون ) 2-2

ر ناوداني ، نبشي ، تيرآهن و يا صفحات خم كاري شده شاسي دستگاه بوسيله جوشكاري پروفيل هاي فوالدي نظي
بنابراين حتماً الزم نيست كه . شاسي هاي ساخته شده در حدقابل قبول محكم و بي لرزش است . ساخته مي شود 

  .براي چنين شاسي هايي چهار نقطه اتكا كافي است . اين شاسي ها روي فونداسيون نصب شود 
تني بايد اطمينان حاصل شـود كـه فونداسـيون قبـل از جايگـذاري مجموعـه       در صورت نصب روي فونداسيون ب

  .تجهيزات پمپاژ بطور كامل خشك و سفت شده باشد 
سـاعت شاسـي    ٤٨ساعت يك بار مرطـوب نمـود ، و پـس از     ١٢براي اطمينان از استحكام بتن آنرا مي توان در 

  .ا سفت نمائيد دستگاه را در روي فونداسيون قرار داده و پمپها تعبيه شده ر
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  نصب
  

اگر چنانچه شاسي پمپ روي فونداسيون فلزي يا سازه هاي فلزي نصب مي شود مي بايست حداالمكان روي تير 
اصلي و يا نزديكترين نقطه به تير اصلي و يا ديوار نصب گردد تا  انبساط و انقباض يا ساير تغييـرات سـازه هـاي    

  .م پمپ نگردد باعث بهم خوردن تنظي) يا شاسي(فلزي 
   فوندانسیونقراردادن پمپ روي ) 2-3

قبل از قرار دادن دستگاه يا شاسي روي فونداسيون ، سطح فونداسيون را تميز نماييد و قطعاتي كه ترك خورده 
  .يا لق مي باشد را از سطح فونداسيون جدا نماييد 

يز كنيد سپس سطح را كامالً خيس كنيد سطح فونداسيون چنانچه صاف است بوسيله قلم ناصاف و مجدداً آنرا تم
  .تا رطوبت گروت را سريعاً جذب نمايد 

پـس از  . اطراف پيچهاي فونداسيون را مسدود نماييد تا مانع از جريان يافتن گروت به داخل محفظه پيچها شـود  
  .جايگذاري مجموعه پمپاژ روي فونداسيون بايد شاسي را تراز نمود 

هدف از تراز نمـودن ايجـاد   . انجام مي گيرد ) sheems(ايي و ورقه هاي نازك فلزي اين عمل به كمك يك تراز بنّ
براي تامين اين هدف توصيه مي شود شاسـي را روي لـرزه گيرهـاي    . شرايط كاركرد آرام و بدون لرزش است 

  .الستيكي يا فلزي سوار كرد و اتصاالت ضربه گير بين پمپ و لوله هاي مكش و رانش نصب شود 
به تعداد الزم آماده نماييد و در دو طرف هر يك از پيچهاي فونداسيون قـرار دهيـد   ) sheems(هاي فلزي ورقه 

سانتي متر پهنا داشته باشند و ضخامت آنها به گونه اي باشـد   ٨تا  ٥سانتيمتر طول ،  ١٥تا  ١٠ورقه ها مي بايست 
  . ن وجود داشته باشد سانتيمتر گروت ريزي بين شاسي و فونداسيو ٥/٢كه امكان يك اليه 

اگر از شاسي هاي ساخته شده از پروفيل هاي فوالدي استفاده شود كافيست پيچهاي فونداسيون در بتن جاسازي 
  .شود 

در مورد شاسي هايي كه از خم كاري ورقهاي فوالدي ساخته شده است بايد پس از تراز كردن شاسي، اطراف آن 
در اين صورت بايد اطمينان حاصل شود كه تمام گوشـه و كنـار شاسـي     .با اليه اي از گروت زودگير محكم شود 

پس از سفت شدن مالت نيز بايد مهره هـاي فونداسـيون   . كامالً با سيمان پر شده و حفره اي باقي نمانده است 
  .به ترتيب و تا حد امكان محكم بسته شود 
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  نصب
  

  موتور پمپ روي شاسی ) تراز کردن(تنظیم ) 2-4
در صـورتيكه تنظـيم    .آنرا به طور مناسبي تنظيم نمود     ايددر ابتدا ب كه پمپ عملكرد مناسبي داشته باشدبراي اين

شرايط اصلي را  به طور مناسبي صورت نگيرد نبايد انتظار داشت كه استفاده از يك كوپلينگ قابل انعطاف ،  اوليه
دقيقي صورت گرفته باشد اسـتفاده از يـك    رت مناسب وهر چند كه اگر تنظيم اوليه به صو به پمپ بازگرداند

ناخواسته از يك قسمت به قسمت  ودارد كه از انتقال نيروهاي زائد  اين حسن را (flaxble)كوپلينگ قابل انعطاف 
همچنين ايـن   ، از راندمان آن نمي كاهد در صورت بروز تغييرات جزئي در حين كار پمپ ديگر جلوگيري كرده و

  . نوع كوپلينگ ها  براي خنثي نمودن انبساط ناشي از تغييرات دمايي حاصل از گرم شدن دستگاه مناسب است 
از ايـن رو در   را بايـد بـه دقـت در كارخانـه تنظـيم نمـود      ) الكتروپمـپ (ارسال هر پمـپ   قبل از بسته بندي و

الكترو موتور معموالً روي شاسي مشترك  ال مي گردد پمپ وشركت تلمبه توس ارسكه از كارخانه  دستگاههايي
   . قبل از ارسال به دقت تنظيم شده است و  نصب گرديده 

                           . نقل ممكـن اسـت تنظـيم دسـتگاه بهـم بخـورد       اما به دليل اينكه شاسي پمپها كامالً صلب نيستند بر اثر حمل و
 محكم نمودن پيچهـا فونداسـيون آنهـا را بـه دقـت و      ر است پس از خشك شدن گروت ولذا در اين صورت بهت

   . مجدداً تنظيم نمود
  .به منظور تنظيم پمپ پس از قرار دادن روي فونداسيون پيچ مربوط به كوپلينگ را باز نماييد 

در ارتفاع تقريبي ستگاه قرار دهيد بطوريكه د) فلزي ورقه هاي (زير شاسي در نزديكي جاي پيچها چند عدد گوه  
                           سـطوح فونداسـيون فاصـله مناسـب جهـت گـروت ريـزي بوجـود آيـد           بين شاسـي و  مورد نظر قرار گيرد و

  . )سانتيمتر  ٥تا  ٢حدود (
خروجي يا سطح پوسـته   ورودي و) فلنج(در صورت نياز بهتر است يك تراز صنعتي بر روي قسمتي از محور پمپ 

جابجـا   و (sheems) در صورت لزوم با قرار دادن چند گـوه  تراز بودن دستگاه را كنترل نموده وقرار داده و پ پم
فلنج رانـش   در اين حالت بايد فلنج محفظه مكش يا سطح پوسته كامالً افقي و ، را تنظيم نمود كردن آنها دستگاه
  . كامالً عمودي باشد

اشد كه از قبل پيش بيني شـده بـود   موقعيت پمپ متناسب با چيزي ب و در عين حال بايد توجه داشت كه ارتفاع
موتور وپمپ را بهم مربوط مـي  با نصب و تراز كردن دستگاه بايد از ميزان بودن دو نيمه كوپلينگ كه    همزمان 

  ) ٢ق شكل بمطا( اطمينان حاصل نمود  سازد
 و از مـوازي   وگونيـائي اسـتاندارد اسـتفاده كـرده      يك قطعه كامالً فيلر و براي اين منظور مي توان از يك سري

  .پمپ اطمينان حاصل نماييد  هم راستا بودن محورهاي موتور و و    همسطح 
  . زير شاسي كوپلينگ را تنظيم نماييد sheemsدر صورت لزوم با قرار دادن 

  .ميليمتر است  ١/٠ محوري بين دو نقطه كوپلينگ حداكثر انحراف مجاز شعاعي و
به منظور تنظيم زاويه اي دستگاه باعث بهم خوردن تنظيم فلنج  sheemممكن است با قرار دادن ورقه هاي فلزي 

  :ها شود بنابراين مي بايست به صورت زير عمل نماييم 
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  نصب
  
ك خط كش با لبـه  تنظيم افقي پمپ با قرار دادن خط كش در دو طرف كوپلينگ چك شود بدين منظور بايد ي -

بـا لبـه آن كـامالً    د به طوري كه هر دو نيمـه كوپلينـگ   در دوقسمت كوپلينگ قرار گير)  ٢ (صاف مطابق شكل 
  . مماس باشد

پايين كوپلينگ كنترل مي شود براي اين مورد هم بايـد   تنظيم عمودي پمپ نيز با قرار دادن خط كش در باال و -
  ) ٢(اس باشد  مطابق شكل لبه خط كش با هر دو نيمه كوپلينگ مم

را يكبار ديگر كنترل نماييد در صـورتيكه نيـاز بـه تنظـيم مجـدد      discharge ورانش  suction تنظيم فلنج مكش  -
  .زياد نمودن ورقه هاي نازك زير شاسي اين كاررا انجام دهيد  داشته باشد با كم و
                      ، كوپلينـگ   ذاشته شود بعد از هر بـار تنظـيم  گsheems  ست الزم شود كه زير پايه پمپ نيزگاهي اوقات ممكن ا

  .را نيز چك نماييد 
همچنين فاصله بين سطوح متقابل دو نيمه كوپلينگ بايد يكسان باشد اين مورد را نيز مي تـوان توسـط ميلـه يـا     

  .ابزارهاي اندازه گيري كنترل نمود 
  : توجه 

نظيم پمپ در يك جهت ممكن است باعث بهم خوردن تنظيم دستگاه در جهـات  انجام تغييرات به منظور ت           
  .  از هر تنظيم در يك جهت ، جهات ديگر نيز مجدداً تنظيم وكنترل گردد ديگر شود لذا بايد هميشه بعد

 
 تراز كردن كوپلینگ بھ كمك خط كش و فیلر) ٢(شكل 
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  نصب
  
      سیمان کاري)  5 - 2

يكبار ديگر از ميزان بودن دستگاه اطمينـان   ز تنظيم دستگاه پيچهاي مربوط به فونداسيون را محكم نماييد وپس ا
  . حاصل نماييد

به كار بردن كمي دقت باعث طوالني شدن عمـر   اين عمل را بدون شتاب انجام دهيد زيرا صرف زماني كوتاه و
  .  قالبندي نماييد ) ٣ ( بق شكلاطراف فونداسيون را مطا .پمپ وموتور گيربكس مي شود 

به دستي آوريم بايد از صحيح بودن هر كدام از عوامل تشكيل دهنده گـروت  راي اينكه بتون مناسب و يكنواختي ب
  . سيمان اطمينان حاصل نماييد يعني ماسه و

  مناسب ترين ميزان براي اختالط گروت عبارت است از يك قسمت گروت ودو قسمت ماسه 
ميز بوده و مقدار آبي كه به مخلوط اضافه مي شود نبايد آنقدر زياد باشد كه گـروت را شـل وروان   ماسه بايد ت

  .  فاقد خاصيت پذيري مناسب گردد نه آنقدر كم باشد كه گروت ساخته شده سفت بوده و و كند 
ضـخامت گـروت در زيـر      ،انـد  د تا هوا داخل گروت باقي نمداخل شاسي را كامالً پر نماييد وآنرا بهم بزني زير و

  . سانتيمتر باشد  ٥/٢تا  ٢شاسي بايد حدود 
ورقـه   نكه گروت به خوبي سفت شد يكبار ديگر تنظيم پمپ را چك كنيد و در صورت نياز با قـرار دادن آپس از 

شدن بيرينگ ها  اين كار را با دقت انجام دهيد تا مانع از داغ ، هاي تميز زير پايه پمپ يا موتور آنرا تنظيم نماييد
  .در حين كار شود 

       لوله کشی ) 6- 2

 : (discharge)وخروجی(suction) لوله ورودي) 2-6-1
تنظـيم   اين صورت پمـپ از  غير در زيرا.  اجراي خط لوله ورودي وخروجي پمپ بايد به شكل صحيح انجام پذيرد

بـروز اشـكال    و نشت سيستم آب بندي ، لرزش ياتاقانها داغ مي كنند حتي ممكن است باعث ايجاد خارج شده و
  .حتي ترك برداشتن محفظه پمپ شود  در شفت و

براي جلوگيري از حبس هوا در حالتيكه مسير مكش منفي است لوله مكش بايد با شـيب يكنواخـت صـعودي بـه     
لوله ) وضعيتي كه مخزن مكش بر پمپ سوار است(طرف پمپ نصب شود و در حالتيكه مسير مكش مثبت است 

  . كش بايد با شيب يكنواخت نزولي به طرف پمپ نصب شود م
                 مسير لوله بايد كامال جهت جلوگيري از حبس هوا شيب لوله مكش به طرف پمپ بايد يكنواخت ومثبت بوده و -

  . آب بندي شود
  . ني درطول مسيراجتناب نمودقطر ناگها تغيير و زانوي تيز از بايد تا حد امكان كوتاه بوده و )مكش( لوله ورودي -
  . بخوبي به هم كوپل شده باشند فلنج پمپ موازي بوده و با خروجي مي بايست كامال فلنج لوله ورودي و - 

علـت   يكـي از مال نيرو از جانب لوله ها به پمپ دقت كنيدكه وزن لوله ها بر روي پمپ اعمال نشود چرا كه اع -
  . اشدهاي اصلي بروز اشكال در دستگاه مي ب
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  نصب
  
            خروجي و متعلقات آنها مي بايست در نزديك ترين نقطه به پمپ تكيـه گـاه مناسـب نصـب گـردد       براي لوله ورودي و -

  . فشار به پمپ جلوگيري شود به تكيه گاه واردشده و ازانتقال وزن و نها كامالآبه طوري كه وزن 
قطـر نـامي فلـنج خروجـي      از قطر لوله خروجي نمي بايست كمتر . اني اجتناب نماييدناگه قطر تغيير از ايجاد خمهاي تند و -

  . پمپ باشد
بـين پمـپ    استفاده مي كنيد محل نصب آن مـي بايسـت   (check valve) شير يك طرفه  اگرچنانچه در مسير خروجي از -

  . وشير اصلي باشد
مي      ي بايست جهت خنثي نمودن تغييرات طولي كه در اثر انبساط دمايي بوجود اگر چنانچه سيال مورد پمپاژ داغ است م -

  . استفاده شود (expantion joint)مسير لوله كشي از  آيد در
            بايد بالفاصله پس ازخروج از مجراي پمپ تا ارتفـاعي كـه مسـاوي پـنج برابرقطـر لولـه اسـت         )رانش(خط لوله خروجي  -

                    انجام ايـن عمـل از ايجـاد حبابهـاي گـاز وهوادرداخـل پمـپ جلـوگيري كـرده           ، به طرف باال كشيده شودبه طور عمودي 
  . مورد آب بندي پمپ در مقابل خألهاي زيادي عمل مي نمايد به عنوان يك وسيله مطمئن در و
ياد           ود بهتر است از باالي خط لوله عمودي داخل لوله ها بالفاصله پس از روشن شدن پمپ تخليه ش برای اينكه هوای -

  .   شده از يك سوپاپ استفاده نمود
براي اينكه بتوان هنگام بازرسي و تعميرات ، پمپ را از منبع مربوطه جدا كرد بايستي شير قطـع و وصـل در مسـير لولـه      -

  .اشد اين شير هنگام بهره برداري از پمپ بايد كامالً باز ب. مكش تعبيه شود 
در   براي پيشگيري از ازدياد فشار در داخل لوله ها در فصل سرما و همچنين افزايش فشـار ناگهـانى كـه ممكـن اسـت       -

 seftyيك شير فشـار شـكن    و  By pass)(اثربسته بودن شير خروجى پيش بيايد بهتر است از يك مسير لوله برگشت فرعي
valv) (استفاده نماييد . 

 . در حالي كه لوله ها به پمپ وصل هستند پرهيزكنيد جام جوشكاریاز ان -  
 . مطمئن شويد كه گسكت كليه فلنجها كامالً در مركز قرار گرفته ومسير لوله را سد ننموده اند -  
 . نيز مخزن اصلي مي بايست بدقت با فشار آب پاك شوند قبل از راه اندازي ، كليه مسيرها و -  
 .اند ضروريست كليه ضايعات جوش از داخل لوله ها پاك شوند لوله ها همه جوش کاری شده مواردي كه  در -  

  :لوله هاي جانبی )  2-6-2
 دمـا و  ندي واندازه گيري فشـار و ب لوله هاي جانبي شامل لوله هاي مربوط به سيسمتهاي خنك كاري ، گرمكن ، شستشو ، آب

 . غيره مي باشند
  محافظ کوپلینگ ) 2-7

قررات ايمني در اغلب كشورها فقط هنگامي مي توان از پمپ بهره برداري نمود كه محافظ مناسـبي روي كوپلينـگ   بنابر م
  .نصب شده باشد 

  
  بازرسی نهائی ) 2-8

تراز بودن كوپلينگ بايد يك بار ديگر بـه دقـت كنتـرل شـود و در      ٧-٢الي  ١-٢پس از تكميل كارهاي مشروح در بندهاي 
  بايد بتوان بدون تالش زياد محور پمپ را از ناحيه كوپلينگ با دست چرخاند. از شود صورت لزوم دوباره تر
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  آماده سازي ، راه اندازي و توقف

  
  آماده سازي ، راه اندازي و توقف  )3
  آماده سازي و راه اندازي) 3-1
سفت كردن . به صورت متقارن بسته شده باشد كنترل شود كه قطعه عينكي محفظه آب بندي با نيروي كم و * 

بيش از حد و يا كج قرار گرفتن آن باعث قطع جريان سيال ، خنك كننده ، محور و داغ كـردن آن شـده و ممكـن    
در پمپهاي كوچك با توان جذبي كم ، سفت كردن بيش از حد قطعه عينكـي  . وش روي محور معيوب گردد باست 

  .ور خواهد شد باعث تحميل اضافه بار به موت
  . هنگام چرخاندن محور با دست نبايد اثري از صداي سايش غير عادي وجود داشته باشد  *
  .محفظه ياتاقانهاي پمپ بايد تامقدار مجاز با روغن پر شود  *
  .قبل از راه اندازي ، پمپ بايد توسط سيال مورد نظر و به روش پر كردن هواگيري شود  *
  ش منفیراه اندازي در مک) 3-1-1

. از مي شود تا هوا بتواند در زمان هواگيري ، از پمپ و مسير مكـش خـارج شـود    بشير قطع و وصل مسير رانش 
هواگيري را مي توان به كمك يك ظرف يا مخزن پر كننده و از طريق شير روي سوراخ هواگيري انحام داد و يـا از  

ز تكميل هواگيري شير مسير رانش كامالً بسته مـي  پس ا. يك پمپ ديگر به عنوان پمپ هواگيري استفاده نموده 
  .شود 

  راه اندازي در مکش مثبت ) 3-1-2
سپس شير قطع و وصل . شير قطع و وصل مسير رانش باز مي شود تا هوا در زمان هواگيري ، از پمپ خارج شود 

ـ  . مسير مكش به آرامي باز مي شود تا پمپ هواگيري شود  ته و وجـود فشـار   در نهايت شير مسير رانـش را بس
  .مثبت در مكش بازرسي مي شود 

در . در راه اندازي اوليه ، جهت چرخش محور بررسي شـود  . پمپ با شير بسته مسير رانش راه اندازي مي شود 
پمپ هاي راست گرد جهت چرخش در صورتي كه از طرف كوپلينگ پمپ نگاه شود در جهت عقربه هاي ساعت 

  . خش با عالمت پيكان روي پمپ مشخص مي شود گاهي جهت صحيح چر. خواهد بود 
اگر محركه پمپ الكتروموتور سـه فـاز باشـد كافيسـت     . اگر پمپ برعكس كار كند بايد بالفاصله متوقف شود 

  . بهتر است اين كار توسط برقكار انتجام گيرد . اتصال دو فاز در جعبه ترمينال با هم عوض شود 
شير مسير رانش به آرامي باز مي شود تا زماني كه فشار كل مـورد نظـر    پس از آنكه پمپ به دور كامل رسيد ،

در صورتي كه توان موتور مطابق نقطه كار پمپ انتخاب شده باشـد ، بـاز كـردن    . روي فشار سنج خوانده شود 
نقطـه   تنظـيم توصيه مي شود هنگام . اضافي شير پس از اين نقطه ممكن است باعث اضافه بار كشيدن آن شود 

  .از آمپرسنج استفاده گردد تا اطمينان حاصل شود كه آمپر جذبي از مقدار مجاز تجاوز نمي كند  كار
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  آماده سازي ، راه اندازي و توقف
  
  محفظه آببندي با نوار آببندي ) 3-1-3

قابل  با نيروي كم بسته مي شود به طوريكه پس از راه اندازي مقدار) 4شکل (محفظه آببندي ) قطعه عينكي(گلند 
اگر پس از مدت معيني نشتي به مقدار مناسب تقليل پيدا نكـرد ، در حاليكـه   . توجهي نشتي وجود خواهد داشت 

پمپ كار مي كند ، مهره هاي پيچ هاي دو سر مربوط به قطعه عينكي را بايد به آرامي و به طور متقارن تـا حـدي   
ب از محفظه آببندي خارج نشود و يا خـروج  اگر قطرات آ. سفت نمود كه نشت آب بصورت قطره قطره باشد 

پس از تجديد نوارهاي محفظه آببندي تا زمـاني كـه   . دود مشاهده گردد بايد مهره ها را به آهستگي شل كرد 
  .نوارهاي مذكور خوب جا نيافتاده اند بازديدها مرتب و تنظيم هاي متوالي الزم خواهد بود 

  محفظه آببندي با آببند مکانیکی ) 1-4-٣
پمپ هايي كه داراي آببند مكانيكي هستند هرگز نبايد ، تحت هيچ شرايطي ، قبل از هواگيري كامـل حتـي بطـور    

ممكن . زيرا اين عمل منجر به صدمه ديدن آببند مكانيكي خواهد شد . كوتاه مدت و آزمايشي راه اندازي شوند 
از جا افتادن آببند مكانيكي نشت آب بند است در مراحل اوليه راه اندازي نشت آب قابل مالحظه شود ولي پس 

  .مي آيد 
   توقف کردنم) 3-2

. در صورت امكان شير مربوط به خالء سنج مسير مكش نيز بسته شود . شير قطع و وصل مسير رانش بسته شود 
. پس از خاموش كردن محركه ، آرام و يكنواخت بودن چرخش محور تا توقف كامل آن را تحت نظر قـرار دهيـد   

  .احتمال يخ زدن آب داخل پمپ وجود دارد آب آنرا با باز كردن درپوش تخليه ، خالي نماييد  اگر
  توقف طوالنی مدت ) 3-3

ممكن است در مواردي پمپ . اگر پمپ براي مدت زمان طوالني متوقف خواهد بود بايد به دقت حفاظت شود 
مكـش و رانـش بـا    فلنج هاي . ره سوار شود به طور كامل پياده شده و پس از تميز و خشك نمودن قطعات دوبا

تمام سطوح ماشينكاري شده كـه  . درپوش پالستيكي كور شود تا از ورود اجسام خارجي به پمپ جلوگيري گردد 
پس از سوار شدن پمپ در معرض هوا باشد بايد با مواد محافظ خوب پوشش داده شود يـا حـداقل روغـن يـا     

  .گريس كاري شود 
ت به سازنده عودت داده مي شود بايد نخست آب آن كامالً تخليه شود و تمام فلـنج هـا   اگر پمپ جهت تعميرا

پمپ بايد همواره در حالت سوار شده كامل انتقـال يابـد زيـرا سـطوح     . به دقت درپوش زده شده و كور شود 
  .آببندي قطعات مجزا ممكن است در حين حمل و نقل صدمه ببيند 
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  راهکارهاي بهره برداري
  
  راهکارهاي بهره برداري ) 4

  :بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد نكات ذيل در هنگام بهره برداري 
  .پمپ بايد در تمام اوقات به نرمي ، و بدون سر و صدا و لرزش كار كند  *
  . در حوضچه يا مخزن مكش و فشار در دهانه  مكش پمپ در زمانهاي مشخص بازرسي شود  سطح سيال *
د بر مجموعه الكتروپمپ از طريق مقايسه فشار خروجي موثر پمپ و جريان جذبي موتور با مقادير حـك  بار وار *

  .شده در پالك آنها در فواصل زماني معين بررسي شود 
  .كار مي كند ) غير مداوم(محفظه آببندي از نظر نشتي بازرسي شود ، بخصوص هنگامي كه پمپ بطور منقطع  *
رزرو در ايستگاه توصيه مي شود كه در فواصل زماني مشخص راه اندازي شوند تـا   در صورت وجود پمپ هاي *

  .اطمينان حاصل شود كه در موقع لزوم آماده كار در وضعيت مطلوب مي باشند 
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  روانکاري  
  
  روانکاري)  5
  : روانکاري بیرینگها) 1 -5
مورد استفاده بايستي از نـوع نسـوز يـا    جام پذيردگريس ان در صورتيكه روانكاري بيرينگها توسط گريس )١- ١-٥

بـوده ودر حـين كـار     ته و خالي از مواد اسيدي و رزينیبا پايه ليتيم باشد و خاصيت قليايي داش     گريس 
 . باشددرجه سانتيگراد  ١٧٥ودرجه سيالن آن حداقل  هسفت نشد

دارای کيفيت باال و از منابع معتبر  مي بايستبيرنيگها توسط روغن انجام گيرد نوع روغن  روانکاریچنانچه  )٢- ١-٥
 . تهيه شده و دارای مشخصات زير باشد

  
  براي محیطی با دماي پایین  دور در دقیقه 1500بیش از   دور در دقیقه 1500تا   عنوان

  4تا  5/2  5تا  3  6تا  º C           4 50 در  E  گرانروي 
  30تا  17   38تا  21   45تا º C   30 50 در cstگرانروي سینماتیک 

  9/0حداکثر   9/0حداکثر   9/0حداکثر    º C 20جرم مخصوص در 
  º C 195 حداقل  º C 195 حداقل  º C 195 حداقل  نقطه اشتعال
 +º C 5زیر  +º C 5زیر   +º C 5زیر   نقطه سیالن 

  3/0کمتر از   3/0کمتر از   3/0کمتر از   عدد خنثی سازي 
  05/0کمتر از   05/0از کمتر   05/0کمتر از   %ناخالصی 

  0  0  0  %مواد سنگین 
  

  .دارای مشخصات فوق می باشند  SAE ٢٠کليه روغن موتور های
    : روغن کاري گیربکس ) 5-2

که در اغلـب   50ºCدر دمای      12.5ºEتا  ºE 10.8سبک توربين با ويسکوزيته  براي روانكاري گيربكس ها از روغن
، ممکن است به روغن ها با نصب و کارکرد هرچند در شرايط خاص . مائيد استفاده نشرايط کاری مناسب است 
  .گرانروی متفاوت نياز باشد 

                            .استفاده شود  توتالCARTER150 توصيه می کنيم برای روغن کاری گيربکس ها از روغن 
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  روانکاري
 

  :تعویض روغن  ) 5-3
 دسـتگاه س دهي وكيفيت روغن مـورد اسـتفاده   يروبه وضعيت بهره برداري وسن بستگي دوره تعويض روغ

توصـيه مـي   . روغن كوتاه باشد  معموالً شرايطي كه روغن در دماي باالتر قرار دارد بايد دوره تعويض. دارد 
داخـل   بـه جديـد   قبل از ريختن روغن كه اولين تعويض روغن حداكثر سه ماه بعد از راه اندازي باشد و شود

پـاكيزه   يـا بنـزول   دستگاه بهتر است مخزن آن را با يك ماده تميز كننده هيدروليكي نظير نفت يـا گازوئيـل  
تميـز کـاری و   پـس از تکميـل   . طی اين عمل محور دستگاه به آرامی با دست گردش داده می شود  . نمائيد

پـر   بـه مقـدار الزم   با روغن تـازه  را ياتاقان ، مخزن پاية ندهو تخليه مايع تميز کن  برطرف شدن تمام ذرات
                            . گردد 

  .ليتر می باشد .................. برابر با  مقدار روغن الزم تقريباً  
  

  : توصيه می شود      
  
   . از اضافه كردن روغن جديد به روغن كثيف قبلي خودداري كنيد -
  . روغن موجود در داخل دستگاه را هميشه وبه طور مرتب بازرسي كنيد -
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  تعمیرات

   
  تعمیرات )  6
  :تعمیرات پیشگیرانه )  1 -6

ـ                    ورد مصـرف در سـاخت  راندمان يك پمپ بستگي به ساعات كاركرد آن ، شرايط سرويس دهي ، جنس مواد م
 . رويس كردن پمپ در زمان بهره برداري دارده سنيز توجه ب و

                 به موقع اقدامات پيشـگيرانه   اطمينان از انجام سريع و انجام بازديدهاي روزانه به منظور اجتناب از بروز مشكل و
  . را در موارد بروز اشكال بسيار حائز اهميت است 

  .  زمان طوالني بدون مشكل كار كند طراحي اين نوع پمپ به گونه اي است كه قادر است
  : تنها به مراقبت هاي جزئي نياز دارد كه عبارتند از  و

   .نرمال بازرسي پمپ از نظر وجود لرزش يا صداي غيره  )الف 
  . ) دماي باالي ياتاقانها نشانگر وجود مشكل در پمپ است(كنترل دماي يا تاقانها  )ب
مـورد تعميـر                    مقايسه آن با مقادير اصلي بـه منظـور تصـميم گيـري در     خروجي پمپ و و رويوتوجه به فشار  )ج
  يا تعويض قطعات داخلي  و
  بندي ب كنترل كار سيستم  آ)د
  مونتاژ و مونتاژ د)6-2

  .دمونتاژ و مونتاژ را مي بايست هميشه به كمك نقشه برش پمپ مربوط انجام داد 
  مونتاژ پمپ د) 6-2-1

  .نموده و از روي شاسي برداريد موتور را باز 
 .اتصاالت مربوط به سيستم لوله كشي را باز كنيد تا محفظه حلزوني پمپ آزاد شود 

 . پايه ياتاقان پمپم را از روي شاسي باز كنيد 
 .مهره پيچهاي دو سر محفظه حلزوني از سمت فلنج مكش پمپ را باز كنيد 

 .را به سمت بيرون با احتياط بكشيد درپوش محفظه حلزوني به همراه فلنج مكش پمپ 
 .مهره پيچهاي دوسر محفظه حلزوني از سمت پايه ياتاقان پمپ را باز كنيد 

 .محفظه حلزوني پمپ را به سمت بيرون بكشيد 
واشر  فنري و واشر .مهره سر محور را در حاليكه انتهاي محور پمپ را مهار كرده باشيد تا محور نچرخد ، باز كنيد 

 .راه پروانه به كمك اهرمهاي مناسب در آوريد را به هم
مهره پيچهاي مربوط به سرپوش محفظه را باز كنيد و سرپوش را از نشيمنگاه خود بـر روي پايـه ياتاقـان جابجـا     

 .نموده و خارج نمائيد 
 .بوش محافظ محور همراه با آب بند مكانيكي از روي شافت به طرف بيرون خارج كنيد 

 .ه كمك پولي كش از انتهاي محور پمپ خارج نماييد نيمه كوپلينگ را ب - ١
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  تعمیرات

   
 .درپوش هاي بلبرينگ را باز نماييد  -٢
 ...) شكل (با ضربه هاي ماليم و آهسته به انتهاي شافت آنرا به دقت از پايه ياتاقان خارج نماييد  -٣
 ...) شكل (بلبرينگهاي شيار عميق را از روي محور خارج كنيد  -٤

انجام مراحل مونتاژ ، مي بايست كليه قطعات باز شده به دقت تميز شده و از لحـاظ سـايش و خـوردگي    پس از 
. قطعات صدمه ديده يا ساييده شده مي بايست تعمير شده و يا با قطعات جديد جايگزين شوند . بازرسي شود 

  . مواد خارجي روي پروانه و محفظه حلزوني مي بايست تميز شوند 
  ژ پمپ مونتا) 6-2-2

قبل از مونتاژ پمپ به نكات زير مي بايست به دقت توجـه و عمـل   . مراحل مونتاژ عكس مراحل دمونتاژ مي باشد
  : كرد 
  چنانچه آسيب ديده باشند مي بايست با قطعات ... ) اورينگها ، واشرهاي كاغذي و (همه اجزاي آب بندي

 .جديد جايگزين شوند 
 درجه سـانتيگراد حـرارت داده    ٨٠شد مي بايست در حمام روغن تا  چنانچه بلبرينگها جديد سوار خواهد

 ) حد االمكان مي بايست نظافت را رعايت نمود. (شده و سپس روي محور جازده شوند 
  ياتاقانها بايد با گريس پر شوند. 
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  قطعات یدکی
  

  : قطعات یدکی)  7
با در نظرگرفتن شرايط کـارکرد                  ، لذا با يد ی شود بايد حداقل باشد يدکی که در انبار نگهداری م مقدار قطعات

  .و امکان استفاده از قطعات مشابه در دستگاه ه های مختلفی که در محل نصب شده اند برآورد شوند 
  .معموال قطعات يدکی مورد نياز بايستی برای دو سال کارکرد در نظر گرفته شود 

  :پمپ شامل اقالم زیر است این  قطعات الزم براي
  پروانه  -
 بوش روي محور  -
 بلبرينگ  -
 رينگ ا -
 واشر كاغذي -
 آب بند مكانيكي  -
 شافت پمپ -

  :زير را اعالم کنيد ، الزم است که اطالعات هنگام سفارش قطعات يدکی 
  ، سايز و نوع آن شماره سريال پمپ  -
 .نام قطعه و کد آن که در نقشه های پيوست مشخص شده است  -
 عداد مورد نياز ت -

  .  پمپ حک شده است )  NAM  PLAT( شماره سريال پمپ معموال روی پالک مشخصات 
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  راهنماي عیب یابی پمپ هاي گریز از مرکز

  
  راهنماي عیب یابی پمپ هاي گریز از مرکز ) 8

  
  جدول عیب یابی و روش رفع آن

  شماره مربوط به رفع عيب  موارد عيب
  ٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١  في نيست آبدهي پمپ كا

٢٨،١٨،١١،١٠،٩  
  ٢٧،٢٦،٢٠،١٥،١٣،١٢  موتور بار زيادي تحمل مي كند 

  ١٥  فشار خروجي پمپ زياد است
  ٢٥،٢٤،٢٣،٢٢  درجه حرارت بلبرينگ ها زياد است 

  ٢٨  نشت آب از پمپ
  ٢٢،٢١،٢٠،١٧،١٦  نشت زياد آب از نوار گرافيكي محور

  ٢٣،٢٢،١٢،١١،٦،٣  پمپ روان كار نمي كند 
٣٠،٢٩،٢٥  

افزايش بيش از اندازه درجه حرارت داخل 
  پمپ

١٨،٦،٣  

  ٣١  صداي برخورد سنگ با فلز
    

  :عیب و روش رفع آن ) 8-1
  .پمپ تحت فشار معكوس بسيار زياد كار مي كند  -١

  .شير فلكه خروجي را آنقدر باز كنيد تا پمپ در نقطه كار خود تنظيم شود * 
  .ز شبكه را نمي تواند تامين كند پمپ فشار مورد نيا -٢
  . پروانه اي با قطر بزرگتر انتخاب نماييد * 
  .پمپ و لوله ها كامالً از آب پر نشده و احتياج به هواگيري دارند  -٣
  .پمپ و لوله ها را هواگيري كنيد * 
  .مسير لوله يا كانال پروانه دچار گرفتگي شده است  -٤

  .يا لوله مكش خارج كنيد  اجسام خارجي را از داخل پمپ و* 
  حبس هوا در لوله ها  -٥
  .وضعيت لوله ها را اصالح كنيد * 
  .شير هواگيري نصب كنيد * 
  .اتصاالت مسير لوله ها را از لحاظ آب بندي كنترل كنيد * 
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  راهنماي عیب یابی پمپ هاي گریز از مرکز
  
  .پمپ از عمق زيادي مكش مي كند  -٦
  .ا در مخزن مكش تغيير دهيد ارتفاع مايع ر* 
  .شير فلكه لوله مكش پمپ را كامالً باز كنيد * 
  .چنانكه افت فشار در لوله مكش زياد است ، وضعيت لوله هاي مكش را اصالح نماييد * 
  .بار مكش پمپ زياد است  -٧
  .مسير مكش و صافي پمپ را تميز كنيد * 
  .ارتفاع مايع را در چاهك مكش تنظيم كنيد * 
  .وضعيت مسير مكش را اصالح كنيد  *
  .هوا به محفظه آب بندي نفوذ مي كند  -٨
در صورت لزوم مايع خنك كاري را از يك منبع خارجي تامين نمائيد و يـا  . مجراي مايع خنك كاري را تميز نمائيد * 

  .فشار مايع خنك كاري را افزايش دهيد 
  .نوار آب بندي محور را عوض كنيد * 
  .معكوس است جهت گردش  -٩
  .جاي دو سيم فاز را در تابلوي برق عوض كنيد * 
  .سرعت دوراني خيلي كم است  -١٠
  ) .حداكثر دور مجاز را لحاظ كنيد. (سرعت دوران را افزايش دهيد * 
  .ولتاژ برق را كنترل نماييد * 
  .بيش از حد فرسوده شده اند)پروانه يا رينگهاي سايشي(قطعات داخلي پمپ -١١
  .را تعويض كنيد  آنها* 
  .فشار خروجي پمپ كمتر از مقدار الزم است  -١٢
  .با تنظيم شير فلكه لوله رانش نقطه كار مورد نظر را تنظيم نماييد * 
  .در صورت تحمل بار زياد به طور مداوم ، پروانه را تراش بدهيد * 

  .وزن مخصوص يا ويسكوزيته مايع مورد پمپاژ بيش از اندازه است  -١٣
  .بگيريد  ستما» شركت تلمبه توس«دفتر فني  با* 
  .سرعت دوران بيش از اندازه است  -١٤
  .را كاهش دهيد ) موتور احتراق داخلي يا توريبن(سرعت دوران * 

  .آببند مكانيكي محور خراب است  -١٥
  .كنترل كرده و در صورت لزوم عوض كنيد سطوح آببندي مكانيكال سيل را وضعيت * 
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  ماي عیب یابی پمپ هاي گریز از مرکزراهن
  

  .سطح بيروني بوش محافظ محور زبر بوده يا خراشيده شده است  -١٦
  .بوش محافظ محور را عوض كنيد * 

  .آبدهي خيلي كم است  -١٧
  .ميزان حداقل آبدهي را افزايش دهيد * 

  .پمپ به سختي كار مي كند  -١٨
  .وضعيت مكش را تغيير دهيد * 
  .دداً تراز كنيد پمپ را مج* 
  .روتور را باالنس ديناميكي كنيد * 
  . فشار دهانه ورودي پمپ را افزايش دهيد * 
  .پمپ و موتور تراز نيستند  -١٩
  .كوپلينگ را كنترل كرده و در صورت لزوم مجدداً تراز كنيد * 
  .پمپ از تعادل خارج شده است  -٢٠
  .صال پمپ را محكم كنيد وضعيت اتصال لوله ها را كنترل كرده و محل ات* 
  .فشار محوري بيش از اندازه است  -٢١
  .سوراخ هاي تعادل پروانه را تميز كنيد * 
  .رينگ هاي سايشي را عوض كنيد * 

  مقدار نامتناسب و يا كيفيت پايين ماده روانكاري  -٢٢
  .ماده روانكار كافي ، با كيفيت مناسب بكار ببريد * 

  .ها رعايت نشده است  فاصله صحيح بين كوپلينگ -٢٣
  .طبق نقشه نصب ، كنترل كنيد * 

  .ولتاژ برق خيلي كم است  -٢٤
  .با اداره برق محل تماس بگيريد * 

  .موتور دوفاز كار مي كند  -٢٥
  .فيوز خراب را عوض كنيد * 
  .محل اتصال كابل ها را كنترل كنيد * 
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  راهنماي عیب یابی پمپ هاي گریز از مرکز

  
  .پيچ ها شل شده اند  -٢٦
  .پيچ ها را سفت كنيد * 
  .كاغذي را عوض كنيد  واشر* 
  

  .روتور باالنس نيست  -٢٧
  .روتور را تميز كنيد * 
  .روتور را بصورت ديناميكي متوازن كنيد * 

  .بلبرينگ ها خراب شده اند  -٢٨
  . بلبرينگ ها را عوض كنيد * 

  .ه است شد) حفره زايي(پمپ دچار كاويتاسيون  -٢٩
  .شير فلكه رانش را تا قطع صداي برخورد سنگ با فلز ، ببنديد * 
  .دماي سيال مورد پمپاژ را كاهش دهيد * 
  .دور پمپ را كمتر كنيد * 

  .قبل از هرگونه رفع عيب از قطعات ، ارتباط پمپ را از شبكه قطع نمائيد  )١
 .تماس بگيريد  تلمبه توسبا شركت  )٢
  .غيير قطر پروانه رفع نمود اين اشكال را مي توان با ت )3

  
  
  


