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گــروه صنایــع پمــپ ســازی ایــران )پمپیــران( در ســال ۱۳۵۴ شمســی تاســیس گردیــد 
و تولیــد انــواع پمــپ را تحــت لیســانس KSB آلمــان آغــاز نمــود.

گــروه صنایــع پمــپ ســازی ایــران )پمپیــران( بــا ایجــاد بیــش از ده شــرکت تولیــدی 
و مهندســی اکنــون بــه یــک شــرکت هلدینــگ تولیــدی تبدیــل گردیــده و بزرگتریــن 

گــروه پمــپ ســاز خــاور میانــه مــی باشــد.
در حــال حاضــر بیــش از ۱۰۰۰ نفــر نیــروی متخصص مجــرب و کار آزموده در واحدهای 
مجهــز تولیــد، مهندســی، پشــتیبانی و آزمایشــگاه هــای شــرکت هــای گــروه اشــتغال 
دارنــد. مســاحت کارخانــه هــای ایــن شــرکت هــا حــدود ۱۶۰۰۰۰ متــر مربــع بــوده کــه 
بیــش از ۷۵۰۰۰ متــر مربــع آن، فضاهــای ســر پوشــیده خطــوط تولیــد، انبارهــا، 

آزمایشــگاه هــا و ســالن هــای پشــتیبانی مــی باشــند.
گــروه صنایــع پمــپ ســازی ایــران )پمپیــران( فعالیــت های خــود را در طراحی وســاخت 
و تولیــد انــواع پمــپ هــای مــورد نیــاز بــرای آب، نفــت و انــرژی و صنایــع وابســته، 
ــاز را  ــا اســتانداردهای جهانــی، توســعه داده اســت و پمــپ هــای مــورد نی ــق ب مطاب
بــا مــواد مختلفــی همچــون چــدن، برنــز و فوالدهــای کربنــی و آلیــاژی بــه بازارهــای 

داخلــی و خارجــی عرضــه مــی نمایــد.

شرکت های گروه و فعالیتهای آنها

ــز از  ــواع الکتروپمــپ هــای شــناور، گری ــده ان ــد کنن ــران: تولی ــع پمپی شــرکت صنای
ـی، نفــت و  ـی، دریاـی مرکــز، فشــار قــوی، دو مکشــه، نیروگاهــی، صنعـتـی و معدـن

پتروشــیمی )API( و عرضــه راه حــل جامــع. 
شــرکت نویــد ســهند: طراحــی و ســاخت و تولیــد انــواع پمــپ هــای صنعتــی، معدنــی، 
ــرو پمــپ هــای مســتغرق ملخــی و  ــواع الکت دریایــی، نفــت و پتروشــیمی )API( و ان

فاضالبــی، پمــپ هــای دو مکشــه نیروگاهــی و عرضــه راه حــل جامــع.
شــرکت نویــد موتــور: تولیــد انــواع الکتــرو پمــپ هــای خانگــی و تاسیســاتی، ســاخت 

قطعــات پمــپ و ارائــه خدمــات قالــب ســازی و پــرس کاری.
ــع قطعــات یدکــی پمــپ هــای تولیــدی گــروه و  ــز: توزی ــه ســازان تبری شــرکت تلمب

ــروش. ــس از ف ــات پ انجــام خدم
شرکت راشا: ریخته گری قطعات چدنی و فلزات رنگین.

شرکت آذر فوالد گداز: ریخته گری قطعات فوالدی، آلیاژی و فلزات رنگین.
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در حــال حاضــر شــرکت صنایــع پمپیــران بــا دارا بــودن گواهینامــه سیســتم مدیریــت 
EN ISO 9001-2015، سیســتم  کیفیــت  مدیریــت  شــامل سیســتم   )IMS( جامــع 
و  ـی  ایمـن مدیریــت  سیســتم   ،EN ISO  14001-2015 محیطــی  زیســت  مدیریــت 
بهداشــت شــغلی OHSAS 18001-2007، گواهینامــه تاییــد صالحیــت آزمایشــگاه

ISO/IEC 17025 -2005، گواهینامــه اروپایــی CE ، گواهینامــه بیــن المللــی مدیریــت 

رســیدگی به شــکایات مشــتریان ISO 10002 -2014 و تندیس ســیمین تعالی ســازمانی 
صنعــت پتروشــیمی محصــوالت خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی تولیــد 

نمــوده و مصــرف کننــدگان را از کیفیــت محصــوالت خــود مطمئــن مــی ســازد.
پمپیــران در اغلــب شــهرهای ایــران و برـخـی از کشــورهای جهــان دارای نمایندـگـی 
فــروش اســت و مشــتریان مــی تواننــد بــا نــرخ یکســان محصــوالت مــورد نیــاز خــود 

ــد. ــداری نماین ــده خری ــن نماین را از نزدیکتری

پمپیــران موفقیــت و رشــد خــود را در آینــده جســتجو مــی کنــد و در 
تــاش اســت کــه :

• کیفیت خود را ارتقاء دهد.
• محصوالت فعلی را متنوع تر کند.

• محصوالت جدید تولید نماید.
• در صنایع تکمیلی و هم خانواده سرمایه گذاری کند.

• زمان تحویل را به حداقل برساند.
• رضایت مشتری را جلب نماید.

• خدمات پس از فروش بهتر ارائه نماید.

گــروه صنایــع پمــپ ســازی ایــران )پمپیــران( محصــوالت زیــر را تولیــد 
مــی کننــد.

• الکتروموتورهای شناور چاه عمیق
• پمپ های شناور چاه عمیق

• الکتروپمپ های شناور تکفاز
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• الکتروپمپ های شناور مخزنی
• پمپ های دومکشه

)EN 733 پمپ های گریز از مرکز )مطابق •
• پمپ های صنعتی
• پمپ های معدنی
• پمپ های دریایی

• پمپ های سفارشی 
• پمپ های گریز از مرکز فشار قوی چند طبقه

• پمپ های گریز از مرکز یکپارچه 
• پمپ های گریز از مرکز گل کش

• پمپ های عمودی طبقاتی استیل
• پمپ های گریز از مرکز روغن داغ
• پمپ های سیرکوالسیون آب گرم

• پمپ های تغذیه دیگ بخار
• پمپ های کف کش شناور
• پمپ های لجن کش شناور

• پمپ های ملخی شناور
 API پمپ های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطابق استاندارد •

• انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی
• ریخته گری انواع قطعات چدنی، برنزی و فوالد آلیاژی

• انواع خدمات پرسکاری
• قطعات یدکی سفارشی
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1 - موارد عمومی 
ــرداری شــامل  ــره ب ــای نصــب و به راهنم
مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد در هنــگام 
و  بــرداری  بهــره  انــدازی،  راه  نصــب، 
گیــرد.  قــرار  توجــه  مــورد  تعمیــرات 
ــًا  ــا حتم ــن راهنم ــی شــود ای ــه م توصی
پمــپ  انــدازی  راه  و  نصــب  از  قبــل 
توســط عوامــل نصــب و بهــره بــرداری 
ــز  ــه شــده و در مراحــل بعــدی نی مطالع

در دســترس ایــن افــراد باشــد.
هنــگام حمــل و نقــل، فلنــج هــای مکــش 
مناســب  هــای  درپــوش  بــا  رانــش  و 

مســدود شــود.
هرگــز قــالب هــا یــا بســت هــای طبقــات 
نبایــد بــرای جابجایــی مجموعــه مونتــاژ 
شــده پمــپ اســتفاده شــود. ایــن قالبهــا 
فقــط بــرای جابجاـیـی قطعــات هنــگام 
همچنیــن  اســت.  دمونتــاژ  و  مونتــاژ 
بــرای جابجاـیـی مجموعــه کوپــل شــده 
الزم اســت قــالب هاـیـی روی شاســی 
نصــب شــود و بــا تســمه هــای مناســب 
بــه اطــراف بدنــه ماننــد گلویــی فلنــج هــا 
حمــل  و  انداختــه  زیــر  شــکل  مطابــق 

شــود.   

پمپهــای   MC ســری  هــای  پمــپ 
بــرای  و  بــوده  افقــی  طبقــه،  چنــد 
مصــارف  و  پمپــاژ  هــای  ایســتگاه 
بخــار  دیــگ  تغذیــه  ماننــد  صنعـتـی 

اســت. مناســب 
آببنــدی اجــزا پمــپ توســط اورینــگ 
هــای  محفظــه  و  گیــرد  مــی  انجــام 
ــا بســته شــدن بســت هــای  ــات ب طبق
و  شــده  فشــرده  هــم  کنــار  طبقــات 

آببنــد مــی شــود.
یاتاقــان های غلتشــی محور، توســط 

روغــن ویــا گریــس روانکاری میشــود.
ــا دمــای 10-  ــرای آب ب ایــن پمــپ هــا ب
تــا 100+ درجــه سلســیوس و فشــار کار 
ــا bar 50 مناســب اســت. در صــورت  ت
ســاخت پمــپ بــا آلیاژهــای فــوالدی 
ــرد  کــروم دار مــی تــوان محــدوده کارب
را گســترش داد. بــرای اتصــال پمــپ 
قابــل  کوپلینــگ  از  الکتروموتــور  بــه 
اســتفاده   DIN  740 مطابــق  انعطــاف 
ــادر  ــد ق ــگ بای ــن کوپلین مــی شــود. ای
در  محــور  کوچــک  حرکتهــای  باشــد، 
جهــت محــوری، شــعاعی و زاویــه ای را 

ــد. ــل نمای تحم
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در  اگــر  نشــود.  بــاز  اتصــاالت  محــل 
محــل، عملیــات ســاختمانی در جریــان 
پوشــانده  پمــپ  اســت  بهتــر  باشــد 

شــود.
ســاخت  بایــد  نصــب  هنــگام 
فونداســیون و دیگــر عملیــات بناـیـی 
بــه اتمــام رســیده و فونداســیون کامــال 
ــم شــده باشــد. ســطح  خشــک و محک
فونداســیون بایــد تــراز ، صــاف و تمیــز 
ــه جهــت  ــای مقدماتــی ک باشــد وکاره
نصــب الزم اســت بــه پایــان رســیده 

باشــد.

2 - ۲ - نصب شاسی

هــای  پیــچ  هــای  باکــس  داخــل 
شــده  تمیــزکاری  کامــال  فونداســیون 
آمــاده  عملیــات  انجــام  از  پــس  و 
شاســی  فونداســیون،  روی  ســازی 
بــا در نظــر گرفتــن مناســبات طراـحـی 
بــرروی  و اجــرای پایپینــگ ایســتگاه 
تــراز  گرفتــه،  قــرار  فونداســیون 
مطابــق  ریــزی  گــروت  وآمــاده  شــده 
شــود.  مربوطــه  هــای  دســتورالعمل 
شاســی بایــد بــا اســتفاده از پیــچ هــای 
تنظیــم تــراز شــود. در مــورد شاســی 
هایــی تــا طــول 1600 میلــی متــر، تنظیم 
در شــش نقطــه مناســب اســت. چهــار 
نقطــه در طرفیــن شاســی در ناحیــه ای 
کــه الکتروموتــور نصــب می شــود و دو 
نقطــه در مرکــز طرفــی کــه پمــپ نصــب 

2 - نصب پمپ

2 - 1 - عملیات ساختمانی

بخصــوص  ســاختمانی  عملیــات 
ســاخت فونداســیون پمــپ بایــد مطابــق 
شــود.  احــداث  مربوطــه  هــای  نقشــه 
و  اتصــاالت  انــدازه  ـی،  اصـل ابعــاد 
موقعیــت پیــچ هــای فونداســیون و... 
را مــی تــوان از نقشــه شاســی و کاتالوگ 

آورد. بدســت 
در هنــگام نصــب و تعمیــرات بعــدی 
باید تجهیزات حمل و جرثقیل مناســب 
ــا و  ــالب ه ــاب ق اســتفاده شــود. انتخ
تســمه هــای مناســب مهــم بــوده و در 
صــورت بــی توجهــی ممکــن اســت بــه 
صدمــه دیــدن افــراد و مجموعــه منجــر 
شــود. پــس از نصــب، پمــپ بایــد از 

هــر طــرف قابــل دسترســی باشــد.

طراحــی ایســتگاه پمپــاژ و انتخــاب 
ــد طــوری باشــد کــه دفعــات  پمــپ بای
روشــن و خامــوش شــدن بــه حداقــل 
رســیده و عمــر پمــپ را کاهــش ندهــد. 
الزم است روی شاسی و فونداسیون 
محلــی بــرای تخلیــه آب هــای نشــتی از 
آببنــدی محــور در نظــر گرفتــه شــود بــه 
نحــوی کــه آب خنــک کاری بــه مســیر 

مشــخصی هدایــت شــود.
بــرای حفاظــت پمــپ قبــل از نصــب 
آن، ســرپوش فلنــج هــا و درپــوش هــای 
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2 - 3 - تراز نمودن کوپلینگ

تــراز  و  کوپلــه  انجــام  از  قبــل 
ــودن چرخــش  ــردن آن، هــم جهــت ب ک
الکتروموتور و پمپ را کنترل نمایید. در 
کوپلینگ های قابل انعطاف الزم اســت 
کــه عملیــات تــراز بــا دقــت انجــام گیرد. 
ــرار دادن ورقهــای  ــداول، ق روش کار مت
نــازک فلــزی زیــر پایه هــای الکتروموتور 
مــی باشــد. کــم دقـتـی در تــراز کــردن 

منجــر بــه تخریــب کوپلینــگ و صدمــه 
دیــدن پمــپ و الکتروموتــور مــی شــود.
بــرای تــراز کــردن کوپلینــگ هــای 
ــدون قطعــات واســطه، کافــی اســت  ب
اســتفاده  کــش  خــط  یــک  از  کــه 
شــود. بــا ایــن وســیله مــی تــوان هــم 
ســطح بــودن قطــر خارـجـی دو نیمــه 
کوپلینــگ را در نقــاط مختلــف پیرامــون 
کوپلینــگ  لنگــه  دو  طــول  در  آن 
لبــه  دو  بیــن  فاصلــه  نمــود.  کنتــرل 

مــی شــود. تــراز بــودن شاســی را مــی تــوان بــا تجهیــزات مناســب کنتــرل نمــود 
ـی متــر در یــک متــر اســت. انحــراف مجــاز حداکثــر تــا 0/5 میـل

طــول پیــچ هایــی کــه شاســی را بــه فونداســیون متصــل مــی کنــد بایــد طــوری 
تعییــن  شــود کــه ســرپیچ هــا بــه حــد کافــی باالتــر از ســطح بتــن باشــد. محــل نصــب 
پیــچ هــا بتــن ریــزی نمــی شــود.توصیه مــی شــود محــل قرارگیــری پیــچ هــا مطابــق 

شــکل درنظــر گرفتــه شــود.
گــروت ریــزی ابتــدا بایــد داخــل محــل قرارگیــری پیــچ هــا تــا زیــر 5 ســانتی متــری 
ــراف آن و  ــد اط ــردن شاســی بای ــراز ک ــس از ت ــام شــود ، پ ســطح فونداســیون انج
ــا گــروت مناســب تثبیــت نمــود. پــس از  درزهــای بیــن فونداســیون و شاســی را ب

ســفت شــدن گــروت بــاز هــم ممکــن اســت تــراز شاســی بــه هــم خــورده باشــد.
الزم اســت پــس از نصــب پمــپ ،الکتروموتــور و نصــب لولــه و اتصــاالت، مجــددا 

مجموعــه را تــراز نمــود.

Shim Shim

9



  MC300 راهنمای نصب و بهره برداری پمپ های  MC300 راهنمای نصب و بهره برداری پمپ های

تجهیــزات  و  کشــی  لولــه   -  ۳
ـی نـب جا

۳-۱- لوله کشی مکش و رانش

تعییــن قطــر لولــه هــا در زمــان طراحــی 
عوامــل  گیــرد.  مــی  انجــام  ایســتگاه 
دخیــل  محاســبات  ایــن  در  بســیاری 

کوپلینــگ نیــز بایــد توســط ضخامــت 
ــرل شــود. ــه کنت ــن نقط ســنج در چندی

2 - 4 - تراز گرم
در پمپــاژ ســیاالت بــا دمــای بــاال، 
درصورتــی کــه پیــچ هــای اتصــال پمپ به 
شاســی محکــم باشــد،  بــرای جلوگیــری 
ــن  ــاال رفت ــگام ب ــش در هن از ایجــاد تن
درجــه حــرارت بایــد بــرای راه انــدازی، 
پیــچ هــای فــوق شــل شــده و پــس از 
تــراز نمــودن کوپلینــگ پیــچ هــای طرف 
مکش محکم شــده و پس از باال رفتن 
حــرارت مجموعــه پیچ های طرف رانش 
ــدازه  ــه ان محکــم شــود. )الزم نیســت ب
طــرف مکــش محکــم شــود(. مقادیــر 
پیشــنهادی بــرای گشــتاور محکــم کــردن 
اســت. زیرآمــده  جــدول  در  هــا  پیــچ 

گشتاور بستن پیچ
اندازه اسمی پیچطرف مکشطرف رانش 

MA[Nm]

40
80
140
220
320
450
600
1000

60
120
220
350
480
680
900
1500

M 16
M 20
M 24
M 27
M 30
M 33
M 36
M 42

خط کش

خط کش فیلر

a1 b1

a b

خط کش

فیلر

DD
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ــق      ــر مطاب ــه قطــر  6.3  میلــی متـــ ب
DIN 24941 و یک توری با چشــمه های 

 )0.315  x  2 ســیمی  )بافــت  باریــک 
مطابــق DIN 4189 کــه بــه صفحــه نقطه 
جوش می شــود، تشــکیل شــده اســت.

3-3- تست فشار

وجــود  نظــر  از  بایــد  کشــی  لولــه 
نشــتی کنتــرل شــود. تســت فشــار بایــد 
در هــر مــورد مطابــق اســتانداردهای 

رســمی و معتبــر انجــام گیــرد.
ـی شــامل وســایل  تجهیــزات جانـب
ــدازه گیــری  کنتــرل ماننــد تجهیــزات ان
ابزارهــای  و  غیــره  و  دمــا  فشــار، 
هــای  نقشــه  باشــد.  مــی  تعمیراـتـی 
ــن تجهیــزات را  جانمایــی، موقعیــت ای
مشــخص مــی کنــد. در صورتــی کــه از 
نظــر عملــی امــکان پذیــر باشــد رعایــت 
نصــب  در  ذیــل  هــای  دســتورالعمل 
ــی شــود: ــه م ــزات جانبــی توصی تجهی

پایــه  روی  هــا  فشارســنج   -
نصــب شــده و توســط  ای  جداگانــه 
لولــه هــای انعطــاف پذیــر بــا قطــر 8 
روی  مربوطــه  نقــاط  بــه  متــر  ـی  میـل
ــه کشــی وصــل شــود. در  ــا لول پمــپ ی
صــورت اســتفاده از لولــه هــای صلــب، 
اتصــاالت انبســاطی در مســیر نصــب 
و  قطــع  شــیر  مســیر  هــر  در  شــود. 
وصــل و شــیر هواگیــری نصــب شــود.

پمــپ  ســازنده  بــرای  کــه  اســت 
نامشــخص اســت. بطــور کلــی توصیــه 
مــی شــود ســرعت ســیال در مکــش 
در  رانــش  لولــه  در  و   2  m/s حــدود 
حــدود m/s 3 باشــد. در اکثــر مــوارد بــا 
در نظــر گرفتــن مقادیــر مذکــور قطــر 
ــر از  ــش بزرگت ــه هــای مکــش و ران لول

فلنــج پمــپ خواهــد بــود.

۳-۲- تمیز کردن لوله ها

قبــل از راه انــدازی بایــد اجســام خارجی 
ــه هــا و مخــازن تخلیــه شــود. اگــر  از لول
جوشــکاری انجام شــده باشــد، گدازه های 
فلزی و سرباره های جوش باید تمیز شود.

به منظور جلوگیری از نفوذ اجســام 
خارجــی )ماننــد رنــگ، ســرباره و غیــره( از 
لولــه بــه پمــپ، کــه معمــوال بــه فاصلــه 
کوتاهــی از زمــان تحویــل و راه انــدازی 
ــک صافــی  ــد، نصــب ی ــی افت ــاق م اتف
مخروطــی از فــوالد زنگ نــزن در ورودی 
مکــش پمــپ مفیــد خواهد بود. ســطح 
مؤثــر روزنــه هــای ایــن صاـفـی بایــد 
حداقــل 1.5 تــا 2 برابــر قطــر لولــه باشــد. 
ــد صافــی  اگــر دبــی رانــش کاهــش یاب
ــاز شــده و تمیــز شــود. پــس از  بایــد ب
مدتــی کار هنگامــی کــه دیگــر اجســام 
نمانــده  باـقـی  سیســتم  در  خارـجـی 
باشــد مــی تــوان صافــی را حــذف کــرد.

یــک  از  مخروـطـی  هــای  صاـفـی 
ـی بــا ســوراخ هــای گــرد  صفحــه اصـل
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در  مســتقیما  بایــد  هــا  دماســنج 
محــل انــدازه گیــری وصــل شــود. عمــق 
ورود سنســور در ســیال بایــد حداقــل 

ـی متــر باشــد. 40 میـل
ســوراخ هــای تخلیــه پمپ مــی تواند 
از طریــق لولــه کشــی مناســب بــه مخزن 
جمــع آوری متصــل شــده و یــا بــه لولــه 
فاضــالب راه پیــدا کنــد. اگــر در مســیر 
نصــب  وصــل  و  قطــع  شــیر  تخلیــه، 
شــده باشــد، فشــار نامــی شــیر بایــد بــا 

فشــار نامــی پمــپ متناســب باشــد.

4 - بهره برداری

۴-۱- راه اندازی

قبــل از اولیــن راه انــدازی اقدامــات 
ذیــل بایــد انجــام شــود: 

بــه  را  یاتاقــان  محفظــه   - الــف 
منظــور شستشــوی آن بــا روغــن ســبک 
)از ســوخت هــا اســتفاده نشــود( پــر 
کنیــد و صبــر کنیــد تــا دوبــاره کامــال 
تخلیــه بشــود. روغــن روانــکاری را تــا 
خــط مشــخصه روغــن نمــا پــر کنیــد. 
روغنــدان  از  اســتفاده  صــورت  در 
ــر کنیــد. اتوماتیــک آن را نیــز نیمــه پ

)در یاتاقــان هــای گریســی ایــن مرحلــه 
انجــام نمــی شــود.(

ب - تراز کوپلینگ را کنترل کنید.
ج - آببندی محور را کنترل کنید.

د - پمــپ را کامــال پر کنید. محفظه 
پمــپ و در صــورت اســتفاده از  آببنــد 
مکانیکــی آن را نیــز  هواگیــری نمایید. 
در صورتــی کــه مخــزن مکــش بــر پمــپ 
ســوار نیســت )مکــش منفــی( بایــد در 
ــا شــیر یــک  مســیر مکــش، ســوپاپ ی

طرفــه وجــود داشــته باشــد.
محــور پمــپ را بــه آرامــی بچرخانید. 
هنگامــی کــه ســیال بــدون حبــاب از 
ســوراخ هــای هواگیــری خــارج شــد، 

ــد. ــا را ببندی آنه
ه - بــا اســتارت لحظــه ای موتــور، 
درســتی جهــت دوران روتــور را مجــددا 

کنتــرل کنیــد.

خامــوش   - روشــن  محدودیــت   -2-4
پمــپ شــدن 

حداكثــر دفعــات خامــوش و روشــن 
کــردن پمــپ 12 بــار در ســاعت می باشــد.

الــف - در صــورت وجــود تجهیــزات 
و  نمــوده  انــدازی  راه  را  آنهــا  ـی  جانـب
ــاز  شــیر فلکــه هــای ایــن مســیرها را ب
کنیــد. تجهیــزات انــدازه گیــری فشــار را 

ــد. ــری کنی هواگی
ب - راه انــدازی بــا مســیر رانــش 

ـی خاـل
-  شــیر خروجــی را ببندیــد )جریــان 
ســیال بایــد از حداقــل آبدهــی مجــاز 
عملکــرد  ـی  منحـن در  شــده  تعییــن 

پمــپ بیشــتر باشــد.(
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-  الکتروموتور را استارت کنید.
-  شــیر فلکــه خروجــی را بــه تدریــج 
بــاز کنیــد تــا زمانــی کــه اختــالف فشــار 
ــت شــده در  ــورد نظــر )ثب ــدار م ــه مق ب

بــرگ داده هــا( برســد.
تحــت  در شــبکه  انــدازی  راه   - ج 

فشــار 
کــه  هنگامــی  را  الکتروموتــور    -
شــیر فلکــه خروجــی بــاز اســت روشــن 

کنیــد.

اخطــار: اختــالف فشــار نبایــد بطــور 
محســوس بــه زیــر نقطه طراحی ســقوط 
کنــد. همچنیــن در سیســتم هایــی کــه 
ــن  ــد ای ــاد اســت نبای نوســان فشــار زی

کار انجــام گیــرد.

د- بــه آمپــر ســنج الکتروموتور توجه 
کنیــد. مقــدار آمپــر نبایــد از مقــدار ذکــر 
شــده در پــالک مشــخصات الکتروموتــور 

تجــاوز کند.

۴-3- خاموش کردن

الــف - اگــر در مســیر رانــش شــیر 
یکطرفــه نصــب شــده اســت مــی تــوان 
فلکــه  شــیر  کــردن  بســته  و  بــاز  از 
رانــش در مواقعــی کــه فاصلــه روشــن و 
خامــوش کــردن کــم اســت، صــرف نظــر 

کــرد.
در توقــف هــای طوالنــی و تعمیــرات 

الزم  حتمــا  یکطرفــه،  شــیر  نبــود  یــا 
اســت کــه شــیر فلکــه مســیر رانــش 

بســته شــود.
ب - الکتروموتــور را خامــوش کنید. 
توجــه کنیــد کــه روتــور بــه نرمــی از 

چرخــش بازایســتد.
ج - اگــر پمــپ در شــرایط مکــش 
منفــی کار مــی کنــد و یــا اگــر نبایــد 
ــاده باشــد،  ــدد آم ــدازی مج ــرای راه ان ب
شــیر قطــع و وصــل در مســیر مکــش 

ــد بســته شــود. ــز بای نی
د- در حالتــی کــه خطر رســوب کردن 
وجــود دارد و یــا هنگامــی کــه پمــپ بــه 
ـی از بهــره بــرداری خــارج  مــدت طوالـن
مــی شــود، پمــپ را تخلیــه نمــوده و در 
صــورت لــزوم در مقابــل نفــوذ اجســام 
حفاظــت  جــوی  عوامــل  یــا  خارـجـی 

ــد. نمایی

5- عیب یابی

5-1- عیب یابی پمپ

کارکــرد آرام و بــدون ارتعــاش پمپ 
در حــال کار را بررســی کنیــد. بــه عــادی 
بــودن صــدا توجــه کنیــد. در صــورت 
خطرنــاک،  و  ناآشــنا  صــدای  وجــود 
ــت  ــد. عل ــف کنی ــه آن را متوق بالفاصل
را مشــخص نمــوده و اشــکال را رفــع 
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نماییــد.
هــر چنــد وقــت یکبار تــراز کوپلینگ 
از  جلوگیــری  بــرای  کنیــد.  بررســی  را 
ـی را  خســارت بیشــتر هرگونــه نامیزاـن

بالفاصلــه اصــالح نمائیــد.
تجهیــزات انــدازه گیــری فشــار، دمــا 
ــر را در فواصــل زمانــی مشــخص  و آمپ

کالیبــره کنیــد.
در صــورت وجــود پمــپ هــای رزرو، 
انــدازی  راه  را  بصــورت دوره ای آنهــا 
کنیــد. در شــرایطی کــه پمــپ بــه مــدت 
طوالنــی اســتفاده نمــی شــود پمــپ را 
مناســب  روش  بــه  و  نمــوده  تخلیــه 

ــد. حفاظــت کنی
اگــر آبدهــی و فشــار پمــپ کاهــش 
یابــد، بدون آنکه تغییراتی در سیســتم 
لولــه کشــی و یــا مقاومــت لولــه هــا )به 
ــر رســوب( ایجــاد  ــت گرفتگــی در اث عل
شــده باشــد، ایــن پدیــده ممکــن اســت 
ـی  داخـل قطعــات  ســایش  از  ناشــی 
پمــپ باشــد کــه در ایــن شــرایط پمــپ 

بایــد تعمیــر شــود.
باالنــس  پیســتون  پشــت  فشــار 
بایــد همــواره ثابــت باشــد. اگــر ایــن 
ـی  قبـل مقــدار  بــا  مقایســه  در  فشــار 
ـى 3 بــار افزایــش یابــد احتمــال  2 اـل
بایــد  تعــادل  لولــه  شــدن   مســدود 
بررســی گــردد. اغلــب الزم اســت کــه 

شــود. تعویــض  مربــوط  قطعــات 

5-2- آببندی محور )نوار آببندی(

مجموعــه نوارهای آببنــدی را می توان 
بــا آرایــش مختلفــی نصــب کــرد کــه 
ــر  ــه شــرایط کار بســتگی دارد و در ه ب
مــورد بایــد بــه نقشــه مونتــاژ یــا نقشــه 

آببنــدی محــور مراجعــه نمــود.
در ایــن پمــپ آرایــش نوارها بصورت 

آرایــش ســاده می باشــد.

5-2-1-آرایش نوارهای آببندی

مطابــق شــکل زیر،درمحفظــه آببنــدی، 
نوارهــای آببنــدی قــرار مــی گیــرد. ســیال 
بایــد در حــد کفایــت خاصیــت روانــکاری 
باشــد.  تمیــز  کامــال  و  داشــته 

قطعه عینکی

ورود سیال خنک کاری

نوار آببندی

5-2-2- جا زنی نوارهای آببندی
 

نوارهــای  بــا  معمــوال  هــا  پمــپ 
آببندی مونتاژ شده و تحویل می شوند.
نوارهــای  کــردن  ســوار  از  قبــل 
ــوش محــور و محفظــه  ــد ب ــدی بای آببن
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5-2-3- نگهداری

ـی از نوارهــای آببنــدی  نشــت جزـئ
بــه منظــور روانــکاری و خنــک کاری در 
حیــن کارکــرد الزم اســت. نشــت تقریبــا 
ریــزش  یــا  و  ثانیــه  در  قطــره  یــک 
جریانــی دائمــی بــه قطــر 2 میلــی متــر 
)در دمــای 60 درجــه سلســیوس( عــادی 

محســوب مــی شــود.
ــا فشــار خروجــی  ــپ هایــی ب درپم
زیــاد  نشــت  اگــر  بــار،   10 از  کمتــر 
باشــد، قطعــه عینـکـی را بــه تدریــج 
محکــم  کامــال  امــا  کنیــد  ســفت 

قابــل  هــم  بــاز  نشــتی  اگــر  نکنیــد. 
کــردن قطعــه  بــوده و ســفت  توجــه 
عینـکـی منجــر بــه داغ شــدن ســیال 
نوارهــای  تمــام  شــود،  مــی  نشــتی 
مــورد  در  کنیــد.  تعویــض  را  آببنــدی 
ــا فشــار خروجــی بیــش  پمــپ هایــی ب
از 10 بــار، محکــم کــردن قطعــه عینکــی 
در زمــان کار پمــپ منجــر بــه صدمــه 

دیــدن آن   مــی شــود.
تجدیــد  آببنــدی  محفظــه  بــرای 
نــوار شــده، بایــد یــک دوره راه انــدازی 
در نظــر گرفــت کــه ـطـی آن مرتــب 
خــود  زیــاد  نشــتی  شــود.  ـی  بازبیـن
بخــود پــس از مدتــی برطــرف خواهــد 

شــد.

6- روانکاری

6-1- یاتاقــان هــای غلتشــی بــا پاشــش 
روغــن 

یاتاقــان هــای پمــپ هــای گریــز از 
ــا تنــش هــای ســنگین  ــب ب مرکــز اغل
ناشــی از کار مــداوم و نیروهــای قــوی 
شــعاعی و محــوری مواجــه هســتند. 
کیفیــت روغــن عامــل موثــری در عمــر 
طوالنــی و کارآیــی، یاتاقــان مــی باشــد. 
خارـجـی،  اجســام  فاقــد  بایــد  روغــن 

اســید و رزیــن باشــد.
در مــورد یاتاقــان هــای غلتشــی، 

آببنــدی تمیــز شــود و صاـفـی ســطح 
بــوش روی محــور کنتــرل شــود. خــارج 
از محــوری بــوش نیــز انــدازه گیــری 
ـی متــر  تــا 0.05 میـل انحــراف  شــود. 

مجــاز اســت.
توصیــه مــی شــود بــه مقــدار کافــی 
نوارهــای بریــده شــده در انبــار موجــود 

باشــد.
ابعــاد نــوار آببنــدی 20 × 20 و بــه 
طــول کلــی 460 میلــی متــر مــی باشــد 
کــه انتهــای هــر حلقــه بطــور اریــب 
داده  بــرش  درجــه   45 زاویــه  تحــت 

مــی شــود.
نوارهــای فــرم داده شــده را یــک بــه 
یــک در محفظــه آببنــدی وارد کنیــد.

خــط بــرش حلقــه هــا بایــد نســبت بــه 
هــم 90 درجــه چرخــش داشــته باشــد.

15



  MC300 راهنمای نصب و بهره برداری پمپ های  MC300 راهنمای نصب و بهره برداری پمپ های

افزایــش درجــه حــرارت تــا حــد زیــادی 
قابــل قبــول اســت امــا بــرای ایجــاد 
فیلــم روانــکاری مناســب روغــن بایــد 
را دارا   12  mm2 / s حداقــل گرانــروی 

باشــد.
تــوان  مــی  را  روغــن  گرانــروی 
نمــود.   انتخــاب  زیــر  مطابــق جــدول 

نصــب  از  پــس  اولیــه  مراحــل  در 
پمــپ یــا تعمیــر یاتاقــان هــا روغــن را 
پــس از 10 الــی 15 ســاعت کار تخلیــه 
را  روغــن  مجــاز  ســطح  تــا  و  کــرده 
دوبــاره پرکنیــد. اگــر مقــدار آلودـگـی، 
ذرات خارـجـی و آب در روغــن ناچیــز 
را  بعــدی  تعویــض  دفعــات  باشــد، 
ــر انجــام  ــق جــدول زی ــوان مطاب ــی ت م

داد:

حداقل
نقطه
ریزش

بدنه
یاتاقان

مخزن
روغن

درجه
گرانروی

گرانروی
سینماتیک 

185254520VG46>50~70>40~65

185366530VG68>75~85>65~75

SAE

ISO oC

(oC)دما

40oC 30oC

mm2/s

دمــای  معیــن  ـی  زماـن فواصــل  در 
ــان را  ــا محفظــه یاتاق مخــزن روغــن ی

کنتــرل کنیــد.

6-2- پرکردن روغن زن اتوماتیک
مطابــق شــکل صفحــه بعــد فنجانــی 
عقــب  بــه  را  اتوماتیــک  زن  روغــن 
برگردانیــد. از ســوراخ پــر کــردن روغــن 
تــا  را  روغــن  یاتاقــان،  محفظــه  روی 
ســطح مجــاز روغــن پــر کنیــد. ســپس
همــان  بــا  را  زن  روغــن  فنجــان    
نــوع روغــن پــر کــرده و بــه جــای خــود 
برگردانیــد. ایــن روش را تــا زمانــی کــه 
بمانــد  باـقـی  پــر  فنجــان  حداقــل  
تکــرار کنیــد. مقــدار روغــن فنجــان را 
بــه طــور مرتــب کنتــرل نمــوده و در 

صــورت لــزوم آن را پــر کنیــد.
موقــع کارکــرد پمــپ اگــر ســطح 
ــان از ســطح  ــه یاتاق ــن در محفظ روغ
ورود  اثــر  در  یابــد،  کاهــش  مجــاز 
هــوا، روغــن از فنجانــی روغــن زن بــه 
محفظــه یاتاقــان جریــان مــی یابــد تــا 
ـی کــه ســطح روغــن بــه ســطح  زماـن
مجــاز برســد و مســیر ورود هــوا بــه 

دفعات
تعویض

هر١٢ ماه یکبار

هر٦ ماه یکبار

بدنه یاتاقانمخزن روغن

>40~65

>65~75

>50~75

>75~85

oCدما

محل
اندازه
گیری

محدوده

پوسته
روی حلقهخارجی

خارجی
یاتاقان

محفظه
یاتاقان

در نزدیکی
یاتاقان

در شرایط
کار عادی
اعالم خطر

مدار الکتریکی 
خاموش

شدن مدار 

در مخزن
روغن

<80-<70-

>90

>100

oC
oCoC

->80-

>90- -

<90-

>110-

>100-

٢
٣

٢
٣
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ـی مســدود شــود. فنجاـن

6-3-تعویض روغن              

مالحظــات ذیــل را در هنگام تعویض 
روغــن رعایت کنید:

1- پمــپ را خامــوش کنید.
2- ظرفــی زیــر ســوراخ تخلیــه روغــن 
جهــت جمــع آوری روغــن تخلیــه شــده 
قــرار دهید.ســوراخ تخلیــه روغــن طــرف 

رانــش زیــر کالهــک بادبــزن اســت.
3- درپــوش تخلیــه را بــاز کنیــد تــا 
روغــن تخلیــه شــود. ســپس درپــوش ها 

را محکــم ســر جــای خــود ببندیــد.
بــا روغــن  4- محفظــه یاتاقــان را 
تــازه تــا ســطح مجــاز روغــن پــر کنیــد.

بــا  را  شــده  تعویــض  روغــن   -5
محیــط  بهداشــت  مقــررات  رعایــت 
امحــاء کنیــد. )هرگــز آن را در مســیر 

نریزیــد.( فاضــالب 

6-4- یاتاقان های غلتشی با گریس 

یاتاقــان پمــپ هــای گریــز از مرکــز 
اغلــب بــا تنــش های ســنگین ناشــی از 
کار مــداوم و نیروهــای زیــاد شــعاعی و 
محــوری مواجــه بوده و کارکرد مناســب 
یاتاقــان هــای پمــپ  بــه نــوع گریــس 
مــورد اســتفاده،مقدار و زمــان تعویــض 

آن، وابســته اســت. 
مــورد  گریــس  گریــس:  نــوع 
ـی پایــه  اســتفاده بایــد از نــوع صابوـن
و  بــوده  ـی  عاـل کیفیــت  بــا  لیتیــوم 
عــاری از هرگونــه ذرات رزیــن و اســید 
تامیــن  در  ســهولت  جهــت  باشــد. 
گریــس مناســب، جــدول انــواع گریــس 
مــورد اســتفاده در شــرکت پمپیــران بــه 
همــراه مشــخصات فنــی آن در صفحــه 

بعــد آمــده اســت:
یاتاقــان هــای محصول )بلبرینــگ ها و 
ــا گریــس  رولربرینــگ( هنــگام مونتــاژ ب
نیــاز  و  کاری شــده  گریــس  مرغــوب 
دوره  در  مجــدد  کاری  گریــس  بــه 
بهــره بــرداری نــدارد. لــذا گریــس کاری 
تعمیــر  زمــان  در  صرفــًا  هــا  یاتاقــان 
ــا تعویــض یاتاقــان هــا انجــام   پمــپ ی

پذیــرد. 
از  بیــش  گریــس  تزریــق  توجــه: 
انــدازه موجــب کــف کــردن گریــس و 
تخریــب ســاختار آن شــده و  افزایــش 
دمــای یاتاقــان، ایــراد خســارت را بــه 
در  بایــد  گریــس  مقــدار  دارد.  دنبــال 
حــد آغشــته شــدن ســطوح ســاچمه 

باشــد. بلبرینگ/رولربرینــگ 

برای پر کردن روغن فنجانی ، می توان آنرا برگرداند

سطح روغن
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7- تعمیرات

پمــپ  اساســی  تعمیــر  هنــگام 
ضــروری  یدـکـی  قطعــات  اســت  الزم 
بخصــوص قطعــات در معــرض ســایش 
و خوردـگـی قبــال تهیــه شــده باشــند 
ــا از طوالنــی شــدن زمــان توقــف کار  ت
بــرای  اجتنــاب شــود. معمــوال  پمــپ 
ــر اســت  ــات یدکــی بهت ســفارش قطع
ــد  ــورد قطعــه مانن ــل در م ــح کام توضی
نــام، شــماره قطعــه و همچنیــن نــوع 
)از  ســازنده  ســریال  شــماره  و  پمــپ 
روی پــالک پمــپ( بــه تأمیــن کننــده 

قطعــات یدـکـی اعــالم شــود.

7-1- جداسازی از خط لوله 
 - شــیر هــای مکــش و رانــش را 
بســته و آنهــا را در مقابــل بــاز شــدن 

کنیــد. محافظــت  تصادـفـی 
- الکتروموتــور را در مقابــل روشــن 

شــدن ناخواســته حفاظــت کنیــد.
- پمــپ را تخلیــه کنیــد، در صــورت 
روغنــی بــودن یاتاقــان هــا مخــازن روغن 

یاتاقــان هــا را تخلیــه کنیــد.
- محافظ کوپلینگ را باز کنید.

- کلیــه تجهیــزات و لولــه های جانبی 
را جــدا کنید.

7-2- دمونتاژ یاتاقان طرف رانش

را  بادبــزن  و  بادبــزن  ســرپوش    -
جداکــرده پیــچ هــای درپــوش را بــاز 
ــد  ــان را جــدا کنی ــوش یاتاق ــد درپ کنی

مهــره ســرمحور را بــاز کنیــد.
-  پیــچ هــای تنظیــم یاتاقــان در 
چهــار ســمت را شــل کــرده مهــره هــای 
کنیــد  بــاز  را  یاتاقــان  محفظــه  دور 
و همــراه یاتاقــان هــا )بیرینــگ هــا( 
ــارج  ــا را خ ــان ه ــرون بکشــید. یاتاق بی

کنیــد.
- حتمــا الزم اســت کــه روی قطعــات 

پــس از دو ســال کارکــرد پمــپ، یاتاقــان هــا )بلبرینــگ هــا و رولربرینــگ( تعویــض 
گــردد. در نظــر داشــته باشــید کــه در صورتــی کــه پمــپ کارکــرد نداشــته باشــد نیــز 

گریــس بایــد پــس از دو ســال تعویــض گــردد. 

جدول ویژگی گریس مناسب جهت روانکاری یاتاقان پمپ های گریز از مرکز

نام تجاری گریس

یاقوت۲ ( بهران)

ماهان ۲ (نفت پارس)
ماهان ۳

کرم رنگ تا قهوه ای روشن

کرم رنگ تا قهوه ای روشن

کرم رنگ تا قهوه ای روشن

صابون لیتیوم

صابون لیتیوم

صابون لیتیوم

پایه غلیظ کننده
نقطه قطره شدن

رنگ
نفوذپذیری جنس از
کار (0.1 میلی متر)

190-200265-295
265-295
220-250

180
180

oC
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عالمــت زده شــود تــا در هنــگام مونتــاژ 
هــر قطعــه درســت ســر جــای خود ســوار 
شــود. واشــرهای کاغــذی را تعویــض 

فرماییــد.

7-3- دمونتــاژ آببنــد محــور و پیســتون 
باالنس

 - قطعــات خارـجـی آببنــد محــور را 
بــاز کنیــد )قطعــه عینکــی یــا در پــوش 
ــه  ــا را از محفظ ــد مکانیکــی( و آنه آببن

آببنــدی جــدا کنیــد.
-  محفظــه آببنــدی را بــاز کــرده و 
بقیــه قطعــات آببنــدی را جــدا کنیــد.

-  پیســتون باالنــس را پیــاده کنیــد. 
ــوش روی محــور و در  الزم اســت کــه ب
مــورد آببنــد مکانیکــی، قطعــات گردنــده 

آببنــد نیــز بــاز جــدا ســازی شــود.
-  پیســتون باالنــس را بــه کمــک 
پیــچ هــای درآر خــارج کنیــد )مطابــق 

شــکل(.   

Drawing o� of the
balance piston

هیدرولیــک  قطعــات  دمونتــاژ   -4-7
پمــپ

بــاز  را  طبقــات  هــای  بســت    -
. کنیــد

ــا  ــت ب ــه دق ــش را ب -  محفظــه ران
بیــرون  ســمت  بــه  چکــش  ضربــات 

حرکــت دهیــد.
ــر ســری  ــا گذاشــتن زی الزم اســت ب
بقیــه پمــپ را بــه حالــت تراز نگــه دارید.
- پروانــه را خــارج کــرده و خــار آن را 

ــد. در آوری
- محفظه طبقات را پیاده کنید.

- ایــن عمــل را بــرای تمــام طبقــات 
ــد. ــرار کنی تک

- پیــچ هــای رینــگ هــای سایشــی را 
بــاز کنیــد. رینــگ سایشــی و دیفیــوزر را 
بــا ضربــه یــا فشــار مــی تــوان از محفظــه 

خــارج نمــود. 

7-5- دمونتاژ یاتاقان طرف مکش

-  نیمــه کوپلینــگ را از روی محــور 
خــارج کنیــد. 

- خــار روی محــور را جــدا کنیــد ، 
پیــچ هــای درپــوش محفظــه یاتاقــان را 
بــاز کــرده ســپس مهــره ســرمحور را بــاز 

کنیــد.
- مهــره هــای محفظــه یاتاقــان را 
ــاز کــرده و محفظــه یاتاقــان را بیــرون  ب

بکشــید. یاتاقــان را خــارج کنیــد.
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موقعیــت  تثبیــت  بــرای  توجــه: 
ــه  ــوی پروان ــرف جل ــپ، ط ــه در پم پروان
نباید مجددا ماشــینکاری شــود. توصیه 
مــی شــود باالنــس پروانــه کنتــرل شــود 
و بــرای رفــع عــدم تــوازن از دســتگاه 
ــه را  باالنســی کــه امــکان باالنــس پروان

ــد. داشــته باشــد اســتفاده کنی

۷-9- لنگی محور

ــرار داده  ــک ق ــن دو مرغ ــور را بی مح
ــر  ــد )حداکث ــدازه بگیری و لنگــی آن را ان
ــا  مجــاز 0.05 میلیمتــر اســت(. محــور ب
لنگــی تــا ســه برابر مقدار مجــاز را مــی توان 
در شــرایط ســرد یــا گــرم لنــگ گیــری 
را  لنـگـی بیشــتر  بــا  ـی  کــرد. محورهاـی

ــود. ــوان اســتفاده نم ــب نمــی ت اغل

٠/٥

٠/٣

٠/٨

٠/٦

٠/٦

٠/۴

٠/٩

٠/٧

٠/٧

٠/٥

١

٠/٨

٠/٨

٠/٧

١/٢

١/١

٢)

١)

٢)

١)

تا
٨٠

بیش
از 
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تا

۱۴۰

بیش
از 
١۴٠
تا

٢٠٠

بیش
از 
٢٠٠

قطر موقعیت
آببندی پروانه 

برای قطعات نو

حداقل لقی
در قطر

برای قطعات
کارکرده

حداکثر لقی
در قطر

-  قطعات را عالمت بزنید.

7-6- دمونتاژ آببند محور

- مطابــق روش گفتــه شــده در طرف 
آببنــد  ســپس  و  کنیــد  عمــل  رانــش 

ــرون بکشــید. ــور را بی مح

7-7-کنترل قطعات داخلی

نظــر ســایش  از  را  تمــام قطعــات 
ــزوم مجــددأ  کنتــرل کنیــد. در صــورت ل
ماشــینکاری نمــوده یــا تعویــض کنیــد.

7-8- لقی پروانه

پروانــه را از نظــر صدماتــی که ممکن 
اســت در اثــر خوردگــی و ســایش ایجــاد 
شــده، کنتــرل نماییــد و در صورتــی کــه 
تخریــب پروانــه قابــل مالحظه باشــد،آن 
را تعویــض نماییــد. لقــی هــا را انــدازه 
بگیریــد و در صــورت لــزوم رینــگ هــای 

سایشــی را تعویــض کنیــد.
لقــى مجــاز بیــن پروانــه و رینــگ 
زیــر اســت: سایشــی مطابــق جــدول 

* کلیه ابعاد به میلیمتر می باشد.
1( چدن یا فوالد )با سختی کم(

2( فوالد زنگ نزن
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7-10- نوار آببندی
بــوش روی محــور را از نظــر وجــود 
ســائیدگی و شــیار، بررســی و در صورت 
لــزوم، دوبــاره ماشــینکاری کنیــد. انــدازه 
قطــر خارجــی بــوش مــی توانــد حداکثــر 
یــک میلیمتــر کمتــر از انــدازه نامــی آن 
انــدازه  بــا  باشــد. نوارهــای آببنــدی را 

جدیــد منطبــق کنیــد.

7-11- یاتاقــان های غلتشــی )بلبرینگ ها 
و رولربرینــگ ها(

ســبک  روغــن  بــا  را  هــا  یاتاقــان 
خــراب  صــورت  در  دهیــد.  شستشــو 

کنیــد. تعویــض  را  آنهــا  شــدن 

7-12- پیستون و بوش باالنس 

قطــر خارـجـی پیســتون باالنــس و 
ـی بــوش باالنــس را از نظــر  قطــر داخـل
تطابــق انــدازه هــا کنتــرل کنیــد. حداکثر 
ــی 0.5  ــن 0.2 ال ــر بی ــاز در قط ــی مج لق

اســت.

8- مونتاژ 

8-1- عملیات مقدماتی

-  قطعات پمپ را تمیز کنید.
-  روانســازها را تهیــه کنیــد. ماننــد: 

)روغــن، خمیــر مونتــاژ، ضدزنــگ، ...(
 - بــرای جــا انداختــن اورینــگ هــا 
فقــط از گلیســیرین یــا کلوبــر اســتفاده 

شــود.
-  در هــر بــار بــاز و بســته کــردن، 
واشــرها، اورینــگ هــا و نوارهــای آببندی 

ــد. را تعویــض کنی

هیدرولیــک  قطعــات  مونتــاژ   -2-8
پمــپ

ــه  ــه را جــا بزنیــد و پروان - خــار پروان
ــد. ــه اول را روی محــور ســوار کنی طبق

را  اول  طبقــه  محفظــه  دیفیــوزر   -
در آن جــا زده و رینــگ سایشــی را روی 

ــد. شــیار خارجــی ســوار کنی
بــا  را  محــور  مکــش  طــرف  ســر   -
پروانــه وارد محفظــه طبقــه اول نماییــد.
ــه بعــدی را از انتهــای طــرف  -  پروان
محفظــه  و  کــرده  وارد  محــور  رانــش 

تکمیــل شــده را نصــب کنیــد.
- طبقــات بعــدی را بــه همین ترتیب 

سوار نمایید.
- پیســتون باالنــس را بــا قطعــات 

مربوطــه مونتــاژ نماییــد.
- محفظــه رانــش را کــه دیفیــوزر 
ــر در آن نصــب شــده اســت  ــه آخ طبق

روی پلــه محفظــه آخــر قــرار دهیــد.
-  محفظــه مکــش را ملحــق نمــوده 
و کل مجموعــه را توســط بســت هــای 

طبقــات جمــع کنیــد.
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8-3- مونتــاژ آببنــد و محفظــه یاتاقــان 
در طــرف مکــش و رانــش

ــدی طــرف مکــش و  ــه آببن - محفظ
ــد. ــش را ببندی ران

- بــوش روی محــور را ســوار کــرده و 
ــرده  ــدی را وارد ک ــوار آببن ــای ن ــه ه حلق
و مهــره هــای قطعــه عینکــی را ببندیــد.

ــان طــرف مکــش و  - محفظــه یاتاق
ــد. ــش را ببندی ران

8-4-تعیین موقعیت صحیح روتور

قطعــات  تعویــض  صــورت  در   
روی محــور هنــگام مونتــاژ قبــل از جــا زنــی 
هــای آببنــد  انــدازه  هــا،  بیرینــگ 

کنتــرل  زیــر  روش  بــه  را  راهــه  پیــچ 
نماییــد، زیــرا طــول آببنــد هــای پیــچ راهه 
نــو )بــرای تنظیــم یاتاقــان هــا( بزرگتــر از 
انــدازه مــی باشــند. در غیــر ایــن صــورت 
مــی تــوان موضــوع را از بنــد 8-5 ادامــه 
ــری  ــدازه گی ــه ان ــوط ب ــه مرب داد و مرحل

هنــگام مونتــاژ را در نظــر نگرفــت.
-  محفظــه هــای یاتاقــان هــر دو 
ــن  ــرار گرفت ــرده و از ق طــرف را نصــب ک
بــوش هــا در محــل خود مطمئن شــوید. 
- از پیشــانی محفظه یاتاقان تا ســر 
بــوش روی محــور را در حالــی کــه محــور 
را بــه ســمت مکــش کامــال هــل داده 
ایــد انــدازه گرفتــه و یادداشــت نماییــد 
)a(. ایــن انــدازه را در ســمت مکــش نیــز 

یادداشــت نماییــد.
-  روتــور را تــا گیــر کــردن آن بــه 

طــرف رانــش فشــار دهیــد.
- از پیشــانی محفظــه هــای یاتاقــان 
تــا ســر بــوش روی محور را انــدازه گرفته 
و یادداشــت نمایید )b(. این اندازه را در 

ســمت مکش نیــز یادداشــت نمایید.
عمــق محفظــه یاتاقــان هــا را انــدازه 

.)d(بگیریــد
-                              این اندازه 

را یادداشت کنید.
ــدازه  - طــول آببندهــای موجــود را ان
مقایســه   )c( هــای  انــدازه  بــا  گرفتــه 
نماییــد، در صــورت نیــاز طــول آببندهای 
پیــچ راهــه را اصــالح نمــوده عملیــات 

مونتــاژ را ادامــه دهیــد.

8-5- تنظیم محفظه های یاتاقان 

در  را  گیــری  انــدازه  ســاعت   -
قــرار  محــور  روی  یاتاقــان  موقعیــت 
دهیــد و تعییــن کنیــد کــه محــور چــه 
انــدازه مــی توانــد بلنــد شــود. نتیجــه را 

کنیــد. یادداشــت 
محفظــه یاتاقــان را مونتــاژ کنیــد. 
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و ســپس  کــرده  را ســفت  هــا  مهــره 
اندکــی شــل کنیــد تــا بتــوان محفظــه را 
توســط پیــچ هــا تنظیــم حرکــت داد.

ـی یاتاقــان هــا را  - موقعیــت جانـب
توســط پیــچ هــای تنظیــم جانبــی تــراز 
کنیــد. انــدازه بین قطر نشــیمن بیرینــگ ها 
داخــل  بــا محــوررا توســط میکرومتــر 
ســنج، کنتــرل کنیــد تــا وقتــی کــه محور 
درســت در مرکــز قــرار گیــرد. مهــره هــای 

محفظــه را کنتــرل کنیــد.

باشــد  الزم  اســت  ممکــن  توجــه: 
پیــچ هــای  یاتاقــان توســط  محفظــه 
تنظیــم باالیــی و پایینــی جابجــا شــود.

ــدار  ــدازه نصــف مق ــه ان ــور را ب - مح
انــدازه گیــری شــده قبلــی توســط پیــچ 
پیــچ  و  ببریــد  بــاال  ـی  پاییـن تنظیــم 
تنظیــم را ثابــت کنیــد. محفظــه یاتاقان 
را پیــن بزنید.)هنــگام تعمیــرات ســوراخ 

ــد.(  ــو بزنی ــن را مجــددا برق پی
-  دوبــاره محفظــه یاتاقــان را بــاز 
کنیــد. بــرای ســهولت پیــاده کــردن یکــی 
از پیــچ هــای تنظیــم باالیی یــا پایینی و 
یکــی از پیــچ هــای جانبــی را شــل کنیــد. 

دو پیــچ دیگــر بایــد قفــل شــده باشــد.

-  رولربرینــگ مخروطــی را در حمــام 
درجــه   100 ـی  اـل  80 دمــای  تــا  روغــن 
سلســیوس گــرم کنیــد و مطابــق نقشــه 
ــد ســوراخهای  ــت کنی ــد. )دق ســوار کنی

پاییــن  طــرف  بــه  نگهدارنــده  حلقــه 
نگهدارنــده  حلقــه  ســپس  باشــد(. 
ــا  یاتاقــان را ببندیــد. پیــچ هــای آن را ب
آچــار گشــتاور تــا N.m 30 محکم نمایید.
را  کننــده  قفــل  مهــره  و  واشــر   -  

ببندیــد. محکــم 
- ســاعت انــدازه گیــری را بــه صــورت 
ببندیــد.  بــه پیشــانی محــور  عمــودی 
فاصلــه محــوری رولربرینــگ مخروـطـی 
تــا  محــور  افقــی  دادن  حرکــت  بــا  را 
ــد. در  ــرل کنی ــت نهایــی آن کنت موقعی
ایــن حــال بایــد بــا چکــش بــه آرامــی بــه 
محفظــه یاتاقــان ضربه زد تــا رولربرینگ 
ــان در جــای خــود بنشــیند. هــای یاتاق

اگــر فاصلــه ای باقــی نمانــد، یاتاقــان 
قفــل کــرده و یــا رینــگ بیــن حلقــه هــای 
خارجــی یاتاقــان بــه علــت ســفت کــردن 
بیــش از حــد پیــچ هــا تحــت تنــش قــرار 
مــی گیــرد کــه در ایــن صــورت بایــد 

اندکــی پیــچ هــا را شــل نمــود.
- درصــورت روانــکاری بــا گریــس بــه 
میــزان کافــی گریــس زنــی انجــام شــود. 

)بخــش 4-6(.
را  بادبــزن  ســرپوش  و  بادبــزن   -  

کنیــد. ســوار 

8-6- مونتاژ کوپلینگ

محــور  روی  را  کوپلینــگ  نیمــه   -
کنیــد. ســوار 

هــای  کوپلینــگ  ســرد  حالــت  در 
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از 100  گلوـیـی کمتــر  قطــر  بــا  ـی  چدـن
گلوـیـی  قطــر  بــا  فــوالدی  و  میلیمتــر 
کمتــر از 50 میلیمتــر را مــی تــوان ســوار 

کــرد.
در مــورد کوپلینــگ چدنــی بــا گلویــی 
بزرگتــر از 100 میلیمتــر و فوالدی بزرگتر 
از 50 میلیمتــر کار در حالــت گــرم انجام 
هــوای  کــوره  در  )حداقــل  شــود.  مــی 
خشــک تــا 80 درجــه سلســیوس حــرارت 

داده شــود(.
- تجهیــزات و لــوازم جانبــی را وصــل 

کنیــد.
- الکتروموتور را کوپل و تراز کنید.

- محافظ کوپلینگ را ببندید.
روغــن  بــا  روانــکاری  درصــورت   -
محفظــه یاتاقــان را بــا روغــن پــر کنیــد 

.)2-6 )بخــش 
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9- ايمنی

كليــه اطالعــات ايــن بخــش مربــوط 
بــه مواقــع خطــر مــی باشــد.

          
 عالئم ايمنی

                      عالمت خطر:

ايــن عالمــت نشــان دهنــده خطــر 
مــی باشــد كــه عــدم اجتنــاب از آن 
منجــر بــه مــرگ يــا آســيب جــدی شــود.

                    عالمت احتياط:

ايــن عالمــت نشــان دهنــده احتيــاط 
مــی باشــد كــه عــدم اجتنــاب از آن 
ممكــن اســت منجــر بــه مــرگ يا آســيب 

جــدی شــود.

                    عالمت توجه:

ـــه  ـــده توج ـــت نشـــان دهن ـــن عالم اي
ــاب از آن  ــدم اجتنـ ــه عـ ــد كـ ــی باشـ مـ
مــی توانــد منجــر بــه آســيب ديــدن 

گــردد. آن  عملكــرد  و  دســتگاه 

       عالمت حفاظت از انفجار:

دربــاره  اطالعاـتـی  عالمــت  ايــن    
ـی بــا  جلوگيــری از انفجــار در مكانهاـي

قابليــت انفجــار را نشــان مــی دهــد كــه 
مطـــــابق بـــــا دستـــورالـــــــعمل هــای 

                      می باشد.

       اخطار عمومی:

بــه همــراه كلمــات هشــدار دهنــده، 
خطــری  دهنــده  نشــان  عالمــت  ايــن 
اســت كــه مــی توانــد منجــر بــه مــرگ يــا 

آســيب جــدی شــود.

      خطــرات الكتريكــی:

بــه همــراه كلمــات هشــدار دهنــده، 
ــان  ايــن عالمــت خطــرات ناشــی از جري
ـی  بــرق را نشــان مــی دهــد و اطالعاـت
دربــاره حفاظــت در برابــر جريــان بــرق را 

بيــان مــی نمايــد.

      آســيب به دســتگاه:

ايــن  "توجــه"،  كلمــه  همــراه  بــه 
ــه دســتگاه و  عالمــت امــكان آســيب ب

مــی دهــد. را هشــدار  عملكــرد آن 

كليات

ايــن  ـی  ايمـن هــای  دســتورالعمل 
بخــش بايســتی كاماًل رعايت گــردد. اين 
بخــش بايســتی توســط كليــه پرســنل 
متخصــص مســئول و يــا اپراتورهــا و 

94/9/EC (ATEX),EC

! DANGER

! WARNING

CAUTION
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قبــل از آمــاده ســازی و نصــب تجهيزات، 
مطالعــه شــده و بــه كار گرفتــه شــود. 
راهنمــا  دفترچــه  ايــن  مطالــب  كليــه 
ــار پرســنل متخصــص  بايســتی در اختي
قــرار گرفتــه و در كنــار تجهيــزات پمپــاژ، 

نگهــداری شــود.

نحوه استفاده
مجموعه پمپ بايســتی در محدوده 
بهــره بــرداری بيــان شــده در مــدارك، 

مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.

ــه  ــه پمپــی ك ــا مجموع • از پمــپ ي
باشــد،  مــی  الزم  ـی  فـن شــرايط  دارای 

نماييــد. اســتفاده 

ــرای ســيال  • پمــپ بايســتی تنهــا ب
مشــخص شــده در برگــه اطالعــات يــا 

ــه شــود. ــه كار گرفت ــپ ب ــدارک پم م

• ميــزان حداقــل جريانــی كه در برگه 
اطالعــات يــا مــدارک پمپ آمده اســت را 
رعايــت نماييــد )بــرای جلوگيــری از گــرم 
ــد مكانيكــی،  ــه آب بن شــدن، آســيب ب
ــه ياتاقــان هــا  كاويتاســيون، آســيب ب

و ...(.
ــان در ســمت مكــش  • مســير جري
ــرای جلوگيــری از  ــد )ب را مســدود ننمايي
آســيب هــای ناشــی از كاويتاســيون(.

• همــواره در مــورد نحوه بهــره برداری 

ــه در  ــاژ ك ــزات پمپ و اســتفاده از تجهي
برگــه اطالعــات يــا مــدارک پمــپ نيامــده 

اســت بــا ســازنده مشــورت نماييــد.

ـی آمــد و خطــرات احتمالــی  ـپ
عــدم رعايــت دســتورالعمل هــای 

ــا دفترچــه راهنم
ــای  ــت دســتورالعمل ه ــدم رعاي • ع
دفترچــه، موجــب از بيــن رفتــن گارانتــی 
بــه شــكايت  مربــوط  كليــه حقــوق  و 

ــد شــد. مشــتری خواه
• عــدم رعايــت دســتورالعمل هــا، 

نتايــج زيــر را در برخواهــد داشــت:
- آســيب بــه اشــخاص در اثــر پديده 
مكانيـكـی،  حرارـتـی،  الكتريـكـی،  هــای 

شــيميايی و وقــوع انفجــار
اساســی  هــای  قســمت  نقــص   -

ل  محصــو
- عدم كارايی تعيين شده

هشدارهای ايمنی

عــالوه از دســتورالعمل هــای ايمنی و 
نحــوه اســتفاده از تجهيــزات پمپــاژ ايــن 
ـی زيــر  دفترچــه، رعايــت مقــررات ايمـن

توصيــه مــی شــود:
و  ســالمت  ـی،  ايمـن مقــررات   •

حــوادث از  پيشــگيری 
• مقررات حفاظت از انفجار

• استفاده از قوانين و استاندارد های 
الزم
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دســتورالعمل هــای ايمنی جهت 
تعميــر و نگهــداری، بازرســی و 

نصــب تجهيــزات پمپــاژ

• تعويــض قطعــات تنهــا با  رضايت 
ســازنده امكان پذير می باشــد.

• فقــط از قطعــات یدكــی اصلــی يــا 
قطعــات مــورد تاييــد ســازنده اســتفاده 
نماييــد. درصــورت اســتفاده از ديگــر 
قطعــات، شــركت پمپيــران هيــچ گونــه 
خســارات  قبــال  در  را  مســئوليتی 

ـی بــه عهــده نمــی گيــرد. احتماـل

     حفاظت در برابر انفجار

بــه هنــگام بهــره بــرداری از پمــپ در 
مكانهــای بــا قابليــت انفجــار بايســتی 
كليــه دســتورالعمل هــای موجــود در اين 
بخــش بــرای جلوگيــری از وقــوع انفجــار 

رعايــت گــردد.

بــا  كــه  هاـيـی  پمــپ  مجموعــه 
عالمــت ضــد جرقــه مشــخص شــده انــد 
و يــا در برگــه اطالعــات بــا اين مشــخصه 
معرفــی شــده انــد، مجــاز به اســتفاده در 
مكانهــای بــا قابليــت انفجــار می باشــند.

       بــرای بهــره بــرداری از مجموعــه 
شــرايط  جرقــه،  ضــد  هــای  پمــپ 
هــای           دســتورالعمل  در  شــده  ذكــر 
رعايــت  بايســتی   94/9/EC (ATEX),EC

گــردد.
قابــل  ـی  زماـن انفجــار  عــدم  مــوارد 
و  پمــپ  كــه  باشــد  مــی  تضميــن 
مجموعــه پمــپ در محــدوده ذكــر شــده 
توســط ايــن دفترچــه بــه كار گرفتــه 
شــود. هرگــز پمــپ و مجموعــه پمــپ را 
خــارج از محــدوده تعييــن شــده در برگــه 
بــه كار نبريــد.  اطالعــات و پــالك آن 
همــواره از روش هــای بهــره بــرداری غيــر 

مجــاز پرهيــز نماييــد.

تجهيزات نظارت و كنترل

مجموعه پمپ بايســتی در محدوده 
و  اطالعــات  برگــه  در  شــده  تعييــن 
پــالک پمــپ مــورد بهــره بــرداری قــرار 
گيــرد. اگــر اپراتــور پمــپ، عملكــرد پمــپ 
در محــدوده مجــاز را تضميــن نكنــد، 
بايســتی از تجهيــزات نظارتــی مناســب 
اســتفاده شــود. ايــن تجهيــزات جهــت 
كنتــرل عملكــرد صحيــح مجموعــه پمــپ 

ــه كار گرفتــه مــی شــوند. ب
مــورد  در  بيشــتر  اطالعــات  بــرای 
تجهيــزات نظارتــی بــا شــركت پمپيــران 

تمــاس حاصــل نماييــد.
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نحــوه دفــع ضايعــات بســته بنــدی 
محصوالت شركت صنايع پمپيران

دليــل  بــه  محتــرم:  كننــده  مصــرف 
 IMS اســتقرار سيســتم هــای مديريتــی
و ضــرورت تبعيــت از اســتانداردهای 
الزامی از جمله ISO 14001، خواهشمند 
اســت در هنــگام اســتفاده از محصــول 
ايفــای مســئوليت هــای  راســتای  در 
ــكات زيســت محيطــی  ــه ن اجتماعــی ب

ــد. ــت فرمايي ــر دقــت و عناي زي

لفــاف  بــه  مربــوط  ضايعــات 
نايلونــی موجــود در بســته بنــدی 

محصــوالت:
دورانداختــن  يــا  كــردن  رهــا  از   •
ـی و قطعــات پالســتيک  نايلوـن لفــاف 
جانبــی ماننــد درپــوش هــای پالســتيكی 
از  قبــل  بايــد  كــه  هاـيـی  برچســب  و 
شــوند،  جــدا  محصــول  از  انــدازی  راه 
شــهری  و  طبيعــی  هــای  محيــط  در 

فرماييــد. خــودداری 
• الزم اســت لفــاف هــای نايلونــی و 
قطعــات پالســتيكی از ســاير ضايعــات و 
زبالــه هــا جداســازی شــده و بــه همــراه 
مــواد زايــد پالســتيكی بــه مراكــز مجــاز 
بازيافــت مشــخص شــده در هــر منطقــه 

از جملــه شــهرداری تحويــل گــردد.
• از سوزاندن مواد و ضايعات فوق الذكر 

تحــت هر شــرايطی خــودداری فرماييد.

چــوب  بــه  مربــوط  ضايعــات 
هــا: جعبــه 

انداختــن  دور  يــا  كــردن  رهــا  از   •
قطعــات چوبــی جعبه هــا، در محيط های 
ــد. ــودداری فرمايي ــی و شــهری خ طبيع

• بــه دليــل محــدود بــودن منابــع 
ـی  طبيعــی از ســوزاندن ضايعــات چوـب

جــدًا خــودداری فرماييــد.
و  بهينــه  بازيافــت  جهــت  در   •
چــوب  ضايعــات  از  مجــدد  اســتفاده 
در صنعــت كاغــذ، تختــه ســه الی و 
... آنهــا را بــه صــورت جداگانــه جمــع 
آوری نمــوده و بــه مراكــز مجــاز بازيافــت 

فرماييــد. تحويــل 

با تشکر
واحد HSE شرکت صنایع پمپیران
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خط مشی
سيستم مديريت رسيدگی به شكايات

ISO 10002     

شركت پمپيران توليد كننده انواع پمپ های صنعتی، آبرسانی و الكتروموتورهای 
ــه نيازهــا و خواســته هــای مشــتريان و مصــرف  ــوده كــه جهــت ارج نهــادن ب شــناور ب
ــه شــكايات را  ــت رســيدگي ب ــود سيســتم مديري ــات خ ــدگان محصــوالت و قطع كنن
براســاس الزامــات اســتاندارد ISO 10002 انتخــاب نمــوده اســت و ضمــن بــاور درونــی بــه 
ارايــه محصــوالت بــا كيفيــت عالــی بــه مشــتريان و رعايــت الزامــات قانونــی، مشــتری 
مــداری را ســرلوحه فعاليــت هــای خــود قــرار داده اســت و در جهــت رســيدن بــه اهــداف 
مــورد انتظــار، خــط مشــی سيســتم مديريــت رســيدگی بــه شــكايات را بــه شــرح ذيــل 

اعــالم و خــود را نســبت بــه اجــرا و بازنگــری دوره ای آنهــا متعهــد مــی دانــد:
1- افزايــش ميــزان رضايتمنــدی مشــتريان از طريــق بهبــود مســتمر در سيســتم های 

مديريــت رســيدگی به شــكايات
2- حداقل نمودن مدت زمان رسيدگی به شكايات

3- تــالش در جهــت كاهــش درصــد شــكايات تكــراری از طريــق اقدامــات اصالحــی و 
پيشگيرانه

4- ايجاد كانال های ارتباطی بيشــتر جهت دريافت ســريع پيشــنهادات و شــكايات 
مشتريان

ــق شــكايات  ــن بررســی دقي ــان انتظــار مــی رود ضم ــه كاركن ــن راســتا از هم در اي
ــد.  ــت همــكاری كامــل را بنماين ــده مديري ــا نماين احتمالــی ، ب
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نحوه ارتباط با مشتری

تلفن گويای واحد خدمات پس از فروش:
041-32889912

تلفن گويای مديريت جهت استفاده در مواقع ضروری:
041-32890718

 فاكس:  041-32872233

ايميل:
Shekayat@Pumpiran.com

پيامك: 30009900009912
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