












 
   

                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  موارد عمومی -1

  

وارد مهمی اهنماي نصب و بهره برداري شامل مر

است که باید در هنگام نصب، راه اندازي، بهره 

برداري و تعمیرات مورد توجه قرار گیرد. توصیه 

شود این راهنما حتماً قبل از نصب و راه اندازي می

پمپ توسط عوامل نصب و بهره برداري مطالعه 

شده و در مراحل بعدي نیز در دسترس این افراد 

  باشد.

هاي مکش و رانش و هنگام حمل و نقل، فلنج

رزوه شده و دیگر منافذ با  هاي سوراخ

  هاي مناسب مسدود شود.درپوش

هاي قطعات نباید براي قالب ها یا پیچهرگز قالب

جابجایی مجموعه مونتاژ شده پمپ استفاده شود. 

این قالبها فقط براي جابجایی قطعات هنگام 

  مونتاژ و دمونتاژ است. براي جابجایی مجموعه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کویل شده الزم است قالبهایی روي شاسی نصب 

شود و یا کمربندهایی به اطراف بدنه مانند گلویی 

  ها و بدنه محفظه یاتاقان انداخته شود.فلنج

هاي چند طبقه، افقی پمپ MCهاي سري پمپ

هاي پمپاژ و مصارف صنعتی  بوده و براي ایستگاه

  مانند تغذیه دیگ بخار مناسب است.

گیرد و دي اجزا پمپ توسط اورینگ انجام میآببن

هاي طبقات توسط بست طبقات کنار هم محفظه

  شود.نگهداشته می

روانکاري غلتشی محور، توسط روغن  هايیاتاقان

  شود.می

+ 100تا  - 10ها براي آب با دماي این پمپ 

مناسب  bar50گراد و فشار کار تا درجه سانتی
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آلیاژهاي فوالدي در صورت ساخت پمپ با  .است

  کاربرد را گسترش داد. توان محدودهکروم دار می

براي اتصال پمپ به محرك از کوپلینگ قابل 

شود. این استفاده می DIN 740انعطاف مطابق 

هاي کوچک  کوپلینگ باید قادر باشد، حرکت

اي را محور در جهت محوري، شعاعی و زاویه

  تحمل نماید.

  

  نصب پمپ -2

  تمانیعملیات ساخ -2-1

پمپ  1عملیات ساختمانی بخصوص ساخت شالوده

هاي مربوطه انجام شود. ابعاد باید مطابق نقشه

هاي اصلی، اندازه اتصاالت و موقعیت پیچ

هاي شماتیک توان از نقشهفونداسیون و ... را می

  و کاتالوگ بدست آورد.

در هنگام نصب و تعمیرات بعدي باید تجهیزات 

ستفاده شود. انتخاب ل مناسب ایثقحمل و جر

قالبها و کمربندهاي مناسب اهمیت دارد و در 

صورت بی توجهی ممکن است به صدمه دیدن 

مجموعه منجر شود. پس از نصب پمپ باید از هر 

  طرف قابل دسترسی باشد.

طراحی ایستگاه پمپاژ باید طوري باشد که دفعات 

روشن و خاموش شدن به حداقل رسیده و عمر 

  هد.پمپ را کاهش ند

الزم است روز شاسی و شالوده محلی براي تخلیه 

آبهاي محل نشتی آببندي محور در نظر گرفته 

                                                   
 

از اطراف پمپ  نشت یافته شود به نحوي که آب

  به مسیر مشخصی هدایت شود.

براي حفاظت پمپ قبل از نصب آن سرپوش 

اگر  .هاي محل اتصاالت باز نشودها و درپوشفلنج

بهتر  اجرا می شوددر محل، عملیات ساختمانی 

  است پمپ پوشانده شود.

هنگام نصب باید ساخت شالوده و دیگر عملیات 

بنایی به اتمام رسیده و کامالً خشک و محکم 

شده باشد. سطح شالوده باید صاف و تمیز باشد. 

کارهاي مقدماتی که جهت نصب الزم است به 

هاي بزرگ باید  پایان رسیده باشد. براي دستگاه

و تجهیزات حمل و نقل مناسب درهاي بزرگ 

  فراهم شده و در محل نصب شده باشد.

  

  نصب پمپ و محرکه -2-2

هاي شاسی وارد شده و  هاي شالوده در سوراخپیچ

ها تا حدي که چند دور تا محکم شدن مانده مهره

شود. پمپ باید در جهت افق با است بسته می

هاي فوالدي با ضخامت 2استفاده از ورقهاي نازك

 1600تا طول  هاف تراز شود. در مورد شاسیمختل

  گذاري در شش نقطه مناسب است. متر، ورقمیلی

  

 اي که چهار نقطه در طرفین شاسی در ناحیه

 شود و دو نقطه در مرکز طرفی کهمحرکه نصب می

  ا توان بتراز بودن پمپ را می شود.یپمپ نصب م

  

                                                   
1- Foundation       2- Shims 
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