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، طراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای ASKشرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری 

 سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.بهینه 

 

 توجه ! 

جهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش  White Papersمقاالت تخصصی با عنوان 

 د:رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرماییشده است. استفاده از این مقاالت 

 انتشار مجدد مطالب مقاالت )به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری( با ذکر منبع، بالمانع است. -1

 استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.  -2
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  لغت نامه روغنكاري
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خطر عمليات تصحيح مورد نياز را گوشزد مي :  مقدار از پيش تعيين شده ي يك پارامتر كه در آن مقدار يك زنگ 2نقطه ي اخطار
  كند.

: بازه ي زماني مورد نياز براي ايزوله كردن بخشي از يك وسيله مانند كمپرسور از سيستمي كه در آن كار مي كند و از  3زمان قطع
  زير فشار خارج كردن آن.

  : يك پمپ روغن كه از تخليه ي يك پمپ ديگر مكش انجام مي دهد تا فشار روغن را باال ببرد. 4پمپ تقويتي

  : زمان الزم براي قرار گرفتن يك وسيله در حالت بي كاري. 5زمان كناره گيري

  : ادواتي مانند مخزن، پمپ، شير، خنك كننده و فيلتر كه قسمتي از سيستم روغن رساني هستند. 6 اجزا

  تامين روغن كه اجزا و كنترلرهاي آن به عنوان يك بخش مستقل روي يك پايه كنار هم قرار گرفته اند. سيستم  : 7 كنسول

:  يك شير انتقال پيوسته مي تواند بدون اينكه پيوستگي جريان مختل شود هر دو جريان ورودي و خروجي 8 شير انتقال پيوسته
  ده منتقل كند. يكي از اجزا را به وسيله ي ثانويه ي تعبيه ش

  : روغني كه براي كنترل عملكرد اجزايي مانند رله، سروو و پيستون هاي قدرت الزم است. 9 روغن كنترل

  : زمان مورد نياز براي آنكه روغن در مدار خود بچرخد تا از خسارات ناشي از دماي باال جلوگيري كند. 10زمان خنك سازي

اي كه در مواقع از كار افتادن پمپ اصلي و پمپ آماده به كار فشار و دبي الزم براي پمپ روغن جداگانه  :  11پمپ روغن اضطراري
  خاموشي مطمئن و بي خطر دستگاه فراهم مي كند.

  : وسيله ي اصلي كه توسط روغن، روغن كاري مي شود. 12دستگاه

فشار مشخص كه توسط سازنده : حداكثر دماي مجاز براي عملكرد پيوسته دستگاه تحت سيال مشخص با  13حداكثر دماي مجاز
  تعيين مي شود.

                                                            
2 Alarm point 
3 Block‐in time 
4 Booster pump 
5 Coast‐down time 
6 Components 
7 Console 
8 Continuous‐flow transfer valve  
9 Control oil 
10 Cool‐off time 
11 Emergency oil pump 
12 Equipment 
13 Maximum allowable temperature 
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: حداكثر فشار مجاز براي كنسول يا اجزا حين كاركرد تحت سيال مشخص با حداكثر دماي مجاز  14حداكثر فشار كاركرد مجاز 
  كه توسط سازنده تعيين مي شود.

ي در مواقع شروع به كار و در حال : حداكثر فشار در آب بند در تمامي حاالت خاموشي و كاركرد و حت 15حداكثر فشار آب بند
  خاموش كردن.

: مجموع مقدار روغني كه اجزاي دستگاه مانند ياتاقان ها، آب بند ها، كپلينگ ها و كنترلرهاي شرايط پايا نياز  16جريان معمولي
  نيست. دارند. شايان ذكر است كه اين مقدار شامل روغن دوره ي گذار يا روغني كه مستقيما به مخزن وارد مي شود

  : نقطه اي كه عملكرد معمول در بهترين بازده ممكن مد نظر است. 17نقطه ي كاركرد معمول

  : محفظه اي جهت نصب، نمايش و محافظت از گيج ها، كليد ها و ساير ادوات مربوطه. 18تابلو برق

  : نقطه اي از پيش تعيين شده كه در آن سيستم نياز به خاموشي دارد. 19نقطه ي خاموشي

: پمپ روغني كه  در حالت معمولي خاموش است يا در حالت بي باري كار مي كند ولي اين امكان براي آن در  20آماده به كارپمپ 
 نظر گرفته شده است كه سريعا شروع به كار كند در سرعت مورد نظر كاركرد به صورت پيوسته كار كند.

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                            
14 Maximum allowable working pressure 
15 Maximum sealing pressure 
16  Normal flow 
17 Normal operating point 
18 Panel 
19 Shut‐down point 
20 Stand‐by pump 


