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شرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری  ،ASKطراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای
بهینه سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.

توجه !
مقاالت تخصصی با عنوان  White Papersجهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش
شده است .استفاده از این مقاالت رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرمایید:
 -1انتشار مجدد مطالب مقاالت (به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری) با ذکر منبع ،بالمانع است.
 -2استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.
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ﭘﻼن ﻫﺎي آب ﺑﻨﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در
وﻳﺮاﻳﺶ  4اﺳﺘﺎﻧﺪارد API682
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در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  API 682و  4 ISO 21049ﭘﻼن آب ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﻲ در آب ﺑﻨﺪ ﺗﻜﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي آن در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

Plan 65A, 65B
در ﭘﻼن ) 65Aﺷﻜﻞ  (1-1ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﺸﺘﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازﻫĤب ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺘﻲ از
آب ﺑﻨﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻛﻪ داراي ﻳﻚ روزﻧﻪ )  (Restriction Orificeدر ﺧﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي از ﻧﺸﺘﻲ ﺳﻴﺎل اﺗﻔﺎق ﺑﻲ اﻓﺘﺪ ﻣﻘﺪاري از آن از  Orificeﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ وارد ﻣﺨﺰن
ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎل داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و ﺗﻮﺳﻂ  Level Switchﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آب
ﺑﻨﺪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ 1-1

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از اﻳﻦ ﭘﻼن آﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﻲ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﭘﻼن
ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺘﻲ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﻦ ﭘﻼن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ آوري را ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدن
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﻧﺸﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺷﻜﻞ
 2-1ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻼن  65Aﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻜﻞ2-1
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﭘﻼن  65Bﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼن  65Aﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺸﺘﻲ آﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﭘﻼن در ﻧﺎﺣﻴﻪ  orificeاز ﻳﻚ ﺷﻴﺮ  Normally Closedاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻼن  65Bدر ﺷﻜﻞ  1-3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

(Aﺳﻴﺎل ورودي ازSeal

ﺷﻜﻞ 3-1

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼن  61ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺘﻲ
 ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺘﻲ
 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﻲ و ﻫﺸﺪار در ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺎﻻ
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ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي Single Seal
 ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﻬﺎي اﻓﻘﻲ

ﻧﻜﺘﻪ
 در ﭘﻼن  65Aدر ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻋﻤﻮدي  Orificeﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﻗﻄﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﭘﻼن  65Bﺷﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻋﻤﻮدي در زﻳﺮ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Kept closedﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮ روي glandﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  Glandﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Kept Openﺑﺎﺷﺪ

Plan 66A, 66B
دو ﭘﻼن آﺑﻨﺪي در وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ  API682ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن آﺳﻴﺐ آب ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ دو روش ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از  Sealﻣﻴﺰان ﻧﺸﺘﻲ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 Plan 66Aﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺑﻮش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن در) (glandﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ  Sealدر ﺷﻜﻞ  4-1ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺸﺖ  Sealاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﻴﺎل را ﻋﺒﻮر دﻫﺪ اﮔﺮ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﺸﺘﻲ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ) 3و (4در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻧﺸﺘﻲ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﻮش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و از ﻧﺎﺣﻴﻪ  Drainﺧﺎرج
ﺷﻮد ﻣﻘﺪاري از ﺳﻴﺎل ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺑﻮش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ وارد ﻣﺨﺰن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻂ
pressure Transmitterﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺷﻜﻞ 4-1

در plan 66Bﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎل از ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﻴﺎل) (orifice plugاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺘﻲ از آب
ﺑﻨﺪ از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ )3و (4اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺎل از ﻧﺎﺣﻴﻪ  2ﺧﺎرج ﺷﺪه و اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه )(pressure Transmitterاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻧﺸﺘﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه در آب ﺑﻨﺪ را اﻋﻼن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﺷﻜﻞ 5-1
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ:
 -1اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ  Orifice Plugدر  Plan 66Bو  Throat Boshدر  Plan 66Aﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺧﺮوج ﺳﻴﺎل
ﻧﺸﺘﻲ از درﻳﻦ.
 -2ﻧﺸﺘﻲ ﻧﺮﻣﺎل از  drainﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -3در ﺻﻮرت ﻧﺸﺘﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه  PITﻫﺸﺪار داده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

www.flowserve.com
www.eagleburgmann.com
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