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فصل اول :مقدمه
عالئم اﯾمنی
تعارﯾف
تعرﯾف

سطح پيغام اﯾمنی

خطرناک:

ﯾک وضعيت خطرناک که اگر از آن اجتناب نگردد منجر به مرگ و ﯾا صدمات جدی می شود.

اخطار:

ﯾک وضعيت خطرناک که اگر از آن اجتناب نگردد منجر به مرگ و ﯾا صدمات جدی می شود.

توجه:

ﯾک وضعيت خطرناک که اگر از آن اجتناب نگردد منجر به صدمات کوچک و ﯾا معمولی می شود.

خطر الکترﯾکی

در صورتی که دستورالعمل ھا به درستی اجرا نگردد ،امکان خطرھای الکترﯾکی وجود دارد.

عالمت اﯾمنی مطابق با استاندارد IEC 417-5036
و دستورالعمل ھای وﯾژه در ارتباط با محافظت انفجاری
* وضعيت بالقوه که اگر از آن اجتناب نگردد منجر به نتاﯾج ﯾا حاالت ناخواسته می شود.
تذکر
* وضعيتی که مربوط به صدمات پرسنلی نمی باشد.

کليات
وضعيت ھای خطرناک
توجه
اﯾن محصول شرکت آرﯾا سپھر مطابق با آخرﯾن تکنولوژی ھای روز دنيا ساخته شده است .اﯾن محصول با بيشترﯾن دقت و کنترل
کيفيت پيوسته در تمامی مراحل توليد شده است.
ھدف از اﯾن دستورالعمل آشناﯾی با دستگاه و طرز استفاده از آن می باشد.
اﯾن دفترچه شامل اطالعات مھمی برای کارکرد مطمئن ،مناسب و بھينه دستگاه می باشد .برای اطمينان از قابليت اعتماد و
عمر طوالنی دستگاه و ھمچنين اجتناب از ھرگونه رﯾسک ،مطالعه و عمل به اﯾن دفترچه اھميت حياتی دارد.
اﯾن دستگاه  /پمپ خارج از محدوده بيان شده برای سيال پمپ شونده ،دبی ،سرعت ،دانسيته ،فشار ،دما و توان الکتروموتور در
مدارک فنی پمپ مورد استفاده قرار گيرد .مطمئن شوﯾد که عملکرد دستگاه مطابق با دستورالعمل ھای اﯾن دفترچه و ﯾا مدارک
فنی قرارداد می باشد .در صورت نياز با کارخانه تماس بگيرﯾد.
پالک پمپ نشان دھنده نوع پمپ ،ساﯾز ،اطالعات مھم کاری و شماره سرﯾال می باشد .در تمامی استعالمات و ﯾا مکاتبات
جھت سفارش قطعات ﯾدکی اﯾن اطالعات را منظور کنيد.
در صورتی که به اطالعات بيشتری خارج از محدوده اﯾن دفترچه احتياج دارﯾد و ﯾا در صورت خرابی دستگاه با نزدﯾکترﯾن نماﯾندگان
فروش و ﯾا کارخانه تماس بگيرﯾد.
اﯾمنی
اخطار
* مصرف کننده باﯾد از اقدامات احتياطی برای اﯾمنی و جلوگيری از صدمات فيزﯾکی آگاھی داشته باشد.
* پمپ دستگاھی حاوی فشار با تجھيزات دوار می باشد و می تواند خطرناک باشد .ھر دستگاه حاوی فشار می تواند منفجر
شود و ﯾا بترکد اگر به اندازه کافی فشارش افزاﯾش ﯾابد .اﯾن موضوع ممکن است باعث مرگ ،صدمات انسانی و آسيب ھای
محيطی شود .تمام اقدامات الزم باﯾد بعمل آﯾد تا از افزاﯾش فشار بيش از اندازه ممانعت بعمل آﯾد .شرکت آرﯾا سپھر در مقابل
صدمات انسانی ،خرابی و ﯾا تعللی که به خاطر عدم رعاﯾت دستورالعمل ھای اﯾن دفترچه بوجود می آﯾد ،مسئوليتی ندارد.
* اگر راه اندازی ،نصب و تعميرات و نگھداری دستگاه به صورتی به غير از مواردی که در اﯾن دفترچه توضيح داده می شود ،انجام
گيرد ،ممکن است منجر به مرگ ،جراحات فيزﯾکی شدﯾد و ﯾا آسيب دستگاه شود .اﯾن موضوع شامل ھرگونه اصالح دستگاه و ﯾا
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استفاده از قطعاتی که از اﯾن شرکت تأمين نشده است می باشد .اگر سوالی در خصوص استفاده از دستگاه وجود دارد ،قبل از
ھرگونه اقدام ،با نماﯾنده ھای اﯾن شرکت تماس بگيرﯾد.
دفترچه نصب ،راه اندازی و تعميرات و نگھداری به طور واضح روش ھای دمنتاژ پمپ را نشان می دھد .به اﯾن روشھا ھميشه
پاﯾبند باشيد .باالخص ،گرم کردن پروانه ھا و ﯾا استفاده از وساﯾل نگھدارنده به منظور کمک جھت خارج کردن آنھا به طور
وسيعی فراموش می شود.
سيال گير افتاده می تواند به سرعت منبسط شود و باعث انفجارھای ناگھانی و جراحات شود.
* بدون تأﯾيد نماﯾنده رسمی اﯾن شرکت ،سروﯾس کاری پمپ را تغيير ندھيد.
* ھرگز پمپ را زﯾر دبی مينيمم ،و ﯾا حالت خشک و ﯾا بدون پراﯾم کردن استفاده نکنيد.
* ھرگز پمپ را با شير فلکه رانش بسته استفاده نکنيد.
* ھرگز پمپ را با شير فلکه مکش بسته استفاده نکنيد.
محافظت انفجاری
تصور می شود خطوط مکش و رانش قسمتھای داخلی در تماس با سيال پمپ در تمامی زمانھای کارکرد کامال ً با سيال پمپ
شونده پر شده اند و بنابراﯾن اتمسفر انفجاری وجود ندارد.
اگر بھره بردار اﯾن شراﯾط را نمی تواند تضمين نماﯾد ،سيستم ھای کنترلی مناسب می باﯾست استفاده گردد .بعالوه ،الزم
است مطمئن شوﯾد محفظه آببند ،سيستم ھای جانبی آببندی محور و سيستم ھای خنک کاری و گرم کننده به طور مناسبی
پر شده اند.
عالمتگذاری
عالمتگذاری ھا بر روی پمپ تنھا مربوط به قطعات پمپ می باشد .کوپلينگ و موتور باﯾد به طور جداگانه عالمتگذاری شوند.
مثالی از عالمتگذاری روی پمپ . Ex II 2 G T1 – T5 :اﯾن عالمتگذاری نشان می دھد که از لحاظ تئوری محدوده دمای قابل
دسترسی چگونه می باشد.
محدوده ھای دماﯾی
اخطار
ھم نوارھای گرافيتی و ھم آببندھای مکانيکی اگر خشک کار کنند ممکن است از محدوده دماﯾی مجاز خود خارج شوند.
کارکرد خشک نه تنھا نتيجه ای از مقدار سيال ناکافی در محفظه آببندی می باشد بلکه به خاطر وجود گازھای اضافی در سيال
نيز می باشد .در محيط ھای بالقوه انفجاری ،نوار گرافيتی تنھا باﯾد با دستگاه مناسب مونيتورﯾنگ دما استفاده شود،

در کارکرد عادی ،انتظار می رود دماھای بيشينه در سطح پوسته پمپ ،در آببندی پمپ و نزدﯾکی ھای ﯾاتاقانھا اتفاق بيفتد.
دمای سطح پوسته پمپ وابسته به دمای سيال پمپ شونده می باشد.
اگر پمپ گرم شده باشد ،باﯾد مطمئن شوﯾد که کالس ھای دماﯾی که برای ساﯾت وضع شده است ،رعاﯾت می شود.
سطوح دستگاه در اطراف محفظه ﯾاتاقان باﯾد به راحتی در معرض اتمسفر باشد.
در ھر حالتی ،پاسخگوﯾی مطابقت دماھا با دمای کاری سيال بر عھده مصرف کننده می باشد .ماکزﯾمم دمای مجاز سيال
وابسته با کالس دماﯾی است که پمپ برای آن ساخته شده است.
جدول زﯾر کالس ھای دماﯾی را مطابق با استاندارد  EN 13461-1نشان می دھد .برآورد دماھا مبنای تئورﯾک دارد و افزاﯾش دما
در نزدﯾکی آببندھا نيز در آن لحاظ شده است.
Temperature class to EN 13463-1:
Temperature limit of fluid handled
T5
85 C
T4
120 C
T3
185 C
T2
280 C
T1
)* max. 400 C
*) depending on material variant
تذکر
دمای مجاز کاری پمپ در دﯾتاشيت ذکر شده است .در شراﯾط دمای محيط  ۴٠درجه سانتيگراد و تعميرات و نگھداری مناسب
باشد ،کالس دماﯾی  T4برای ﯾاتاقانھا غلتشی قابل دسترس می باشد.

اﯾمنی محيطی
محل کار
ھميشه محيط نصب پمپ را تميز نگه دارﯾد.
دستورالعمل ھای بازﯾافت
ھميشه بازﯾافت را مطابق با دستورالعمل ھای زﯾر انجام دھيد:
 .١اگر دستگاه و ﯾا قطعات توسط شرکت بازﯾافت قابل قبول است ،از دستورالعمل ھا و قوانين آن پيروی کنيد.
 .٢اگر دستگاه و ﯾا قطعات توسط شرکت بازﯾافت قابل قبول نيست ،دستگاه و ﯾا قطعات را به نزدﯾکترﯾن نماﯾندگی اﯾن شرکت
منتقل کنيد.
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اﯾمنی و بھداشت مصرف کننده
تجھيزات اﯾمنی
از تجھيزات اﯾمنی مطابق با دستورالعمل ھای سازنده استفاده کنيد .تجھيزات اﯾمنی زﯾر باﯾد در محل کار مورد استفاده قرار
گيرد:
* کاله اﯾمنی
* عينک اﯾمنی
* کفش ھای محافظ
* دستکش ھای محافظ
* ماسک گاز
* محافظ گوش
محل کار
به اخطارھای زﯾر در محل کار توجه کنيد:
* ھميشه محيط کار را تميز نگه دارﯾد.
* به خطراتی که ناشی از گاز و ﯾا بخار در محل کار می باشد توجه کنيد.
* از تمام خطرات الکترﯾکی مانند شوک ھای الکترﯾکی و قوس الکترﯾکی خطرناک اجتناب کنيد.
محصول و الزامات قرارگيری آن
به الزامات زﯾر توجه کنيد:
اخطار
* تنھا از اتصاالت با ساﯾز و مواد مناسب استفاده کنيد.
* تمام اتصاالت خورده شده را تعوﯾض کنيد.
* مطمئن شوﯾد که تمام اتصاالت به طور مناسبی محکم شده اند و چيزی از قلم نيفتاده است.
*
*
*
*
*

ھرگز
ھرگز
ھرگز
ھرگز
ھرگز

قبل از اﯾنکه تجھيزات اﯾمنی نصب شده باشند از پمپ استفاده نکنيد.
قبل از اﯾنکه محافظ کوپلينگ نصب شده باشد از پمپ استفاده نکنيد.
برای اتصال لوله کشی و پمپ ،لوله ھا را فشار ندھيد.
پمپ را بدون پراﯾم کردن مناسب راه اندازی نکنيد.
پمپ را زﯾر نقطه دبی مينيمم و ﯾا با شير فلکه مکش و رانش بسته استفاده نکنيد.

تنظيمات اتصاالت الکترﯾکی
اتصاالت الکترﯾکی باﯾد توسط تکنسين ماھر که دارای تأﯾيدﯾه ھای بين المللی ،ملی ،منطقه ای و ﯾا محلی می باشد ،انجام
گيرد.
برای اتصاالت الکترﯾکی به دستورالعمل و اخطار زﯾر توجه کنيد:
* مطمئن شوﯾد که محصول از منبع تغذﯾه قطع شده است.
اتصال زمين
تمام تجھيزات الکترﯾکی باﯾد سيم اتصال به زمين داشته باشند .اﯾن موضوع برای پمپ ھا و تجھيزات مونيتورﯾنگ آنھا نيز صادق
است.
اقدامات احتياطی قبل از کار
قبل از کار با محصول به اقدامات احتياطی و امينی زﯾر توجه کنيد:
* مطمئن شوﯾد که تمام محافظ ھای اﯾمنی در محل خودشان قرار دارند.
* در ھنگام کار با دماھای باال ،مطمئن شوﯾد که دستگاه به طور مناسبی عاﯾق شده است.
* قبل از حمل پمپ و ﯾا اجزای آن ،اجازه دھيد آنھا سرد شوند.
* مطمئن شوﯾد که دستگاه نمی تواند بيفتد و ﯾا غلط بخورد و باعث صدمات فيزﯾکی و ﯾا آسيب دستگاه شود.
* مطمئن شوﯾد که تجھيزات باالبرنده در شراﯾط مناسبی قرار دارند.
* مطمئن شوﯾد که محصول قبال ً به طور کامل تميز شده باشد.
* مطمئن شوﯾد که در محيط کار گازھای سمی وجود ندارد.
* مطمئن شوﯾد که جعبه کمک ھای اوليه در دسترس می باشد.
* قبل از انجام تعميرات برق دستگاه را خاموش و آن را قفل کنيد.
* قبل از جوشکاری و ﯾا استفاده از ابزارھای الکترﯾکی ،رﯾسک ھای انفجاری را بررسی کنيد.
اقدامات احتياطی حين کار
ھنگام کار با محصول به اقدامات احتياطی و اﯾمنی زﯾر توجه کنيد:
* ھرگز به تنھاﯾی کار نکنيد.
* ھميشه لباس و دستکش اﯾمنی به تن کنيد.
* دور از بارھای آوﯾزان قرار گيرﯾد.
* ھميشه دستگاه را با تجھيزات باالبرنده اش بلند کنيد.
* اگر دستگاه با کنترل سطح اتوماتيک می باشد ،مواظب خطرات ناشی از استارت ناگھانی دستگاه باشيد.
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* بعد از دمنتاژ پمپ ،آن را با آب بشوﯾيد.
* از ماکزﯾمم فشار کاری پمپ تجاوز نکنيد.
* وقتی سيستم تحت فشار است ،شير ھواگيری و ﯾا تخليه را باز نکنيد .قبل از دمنتاژ پمپ ،و ﯾا باز کردن اتصاالت لوله کشی،
مطمئن شوﯾد که پمپ از سيستم جدا شده است و پمپ تحت فشار نمی باشد.
* ھرگز پمپ را بدون محافظ کوپلينگ استفاده نکنيد.
* ھميشه خطرات الکترﯾکی و جراحات ناشی از سوختن را به ﯾاد داشته باشيد.
مواد شيمياﯾی را از چشم پاک کنيد.
 .١با انگشتتان پلکتان را محکم فشار دھيد.
 .٢چشم ھاﯾتان را حداقل به مدت  ١۵دقيقه با آب بشوﯾيد.
 .٣به دکتر مراجعه کنيد.
مواد شيمياﯾی را از بدن پاک کنيد.
 .١لباس ھای آلوده را عوض کنيد.
 .٢پوست را با آب و صابون حداقل به مدت ﯾک دقيقه بشوﯾيد.
 .٣اگر نياز شد به دکتر مراجعه کنيد.
مقررات اﯾمنی برای محصوالت ضد انفجار در محيط ھای بالقوه انفجاری
توصيف ATEX
دستورالعمل ھای  ATEXمشخصه ھای اجباری در اروپا برای تجھيزات الکترﯾکی و غير الکترﯾکی می باشد ATEX .به کنترل محيط
ھای بالقوه انفجاری و استانداردھای تجھيزات و سيستم ھای محافظتی استفاده شده در اﯾن محيط ھا رسيدگی می کند.
الزامات  ATEXمحدود به اروپا نمی شود .شما می توانيد اﯾن الزامات را برای تجھيزات نصب شده در ھر محيط بالقوه انفجاری
استفاده کنيد.
الزامات مربوط به پرسنل
شرکت آرﯾا سپھر مسئوليتی در برابر پرسنل آموزش ندﯾده ندارد.
* تمامی کارھا بر روی پمپ باﯾد توسط تکنسين ھای برق و مکانيک ماھر انجام شود.
* ھمه مصرف کنندگان باﯾد از خطرات الکترﯾکی و مشخصه ھای فيزﯾکی و شيمياﯾی گاز و ﯾا بخار موجود در محيط ھای انفجاری
مطلع باشند.
الزامات محصول و حمل و نقل آن
الزامات محصول و حمل آن در محيط ھای بالقوه انفجاری به شرح زﯾر می باشد:
* پمپ ممکن است فقط با مشخصات موتوری که در پالک آن نوشته شده است قابل استفاده باشد.
* محصوالت ضد انفجار ھرگز نباﯾد در شراﯾط کار نرمال خشک کار کنند .کارکرد خشک تنھا ھنگام سروﯾس و بازرسی و خارج از
محيط انفجاری مجاز است.
* ھرگز بدون آنکه پمپ را پراﯾم کنيد آن را روشن نکنيد.
* قبل از شروع به کار با محصول ،مطمئن شوﯾد که محصول و تابلو برق از منبع تغذﯾه مجزا شده اند و نمی توانند تحرﯾک شوند.
* محصول را در حالی که تحرﯾک شده و ﯾا در محيط انفجاری باز نکنيد.
* دستگاه را بدون تأﯾيد نماﯾنده رسمی اﯾن شرکت اصالح و ﯾا تغيير ندھيد.
* تنھا از قطعاتی که توسط اﯾن شرکت تأمين می شود استفاده کنيد.
مونيتورﯾنگ دستگاه
برای اﯾمنی بيشتر از دستگاه ھای مونيتورﯾنگ استفاده کنيد .تجھيزات مونيتورﯾنگ شامل موارد زﯾر می باشد .اما محدود به آن
نمی شود.
* گيج ھای فشار
* دبی سنج ھا
* نماﯾشگرھای سطح
* سنجه ھای بار موتور
* دما سنج ھا
* مونيتور کننده ھای ﯾاتاقان ھا
* حس گرھای نشتی
* سيستم کنترلی Pump Smart
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فصل دوم :حمل و نگھداری در انبار
تحوﯾل دستگاه
 .١دستگاه را برای بررسی آسيب و ﯾا آﯾتم ھای از قلم افتاده حين حمل مورد بازرسی قرار دھيد.
 .٢ھرگونه خرابی و ﯾا کسری قطعات را روی رسيد و ﯾا صورتحساب حمل تذکر دھيد.
 .٣در صورتی که موضوعی خارج از سفارش اتفاق افتاده است با شرکت حمل و نقل در ميان گذارﯾد.
باز کردن بسته بندی دستگاه
 .١مواد بسته بندی را از دستگاه خارج کنيد.
 .٢دستگاه را برای تعيين ھر گونه خرابی قطعات و ﯾا کسری آنھا که قبال ً اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار دھيد.
 .٣در صورتی که موضوعی خارج از سفارش اتفاق افتاده است با شرکت آرﯾا سپھر تماس بگيرﯾد.
حمل پمپ
اخطار
مطمئن شوﯾد که پمپ نمی تواند بغلتد و ﯾا بيفتد و به پرسنل و دستگاه آسيب برساند.

تذکر
از ليفتراک برای بلند کردن پالت پمپ استفاده کنيد .در غير اﯾنصورت ممکن است دستگاه آسيب ببيند.
روش ھای بلند کردن
اخطار
* دستگاه و تجھيزات جانبی آن سنگين ھستند .عدم بلند کردن مناسب و نگھداری دستگاه ممکن است باعث صدمات فيزﯾکی
و ﯾا آسيب به دستگاه شود .دستگاه را تنھا از محل ھای تعبيه شده بلند کنيد .تجھيزات باالبرنده باﯾد به طور مناسبی تحمل وزن
دستگاه را داشته باشند.
روشھا
نوع پمپ
پمپ خالی بدون دستگيره ھای باالبرنده

روش بلند کردن
از قالب مناسب که به نحو مطلوبی به قسمتھای صلب پمپ
مانند حلزونی ،فلنج ھا و ﯾا محفظه ﯾاتاقان متصل شده اند
استفاده کنيد.
پمپ را با دستگيره ھای آن بلند کنيد.
از قالب ھاﯾی استفاده کنيد که به زﯾر پوسته و موتور و ﯾا
زﯾر رﯾل ھای شاسی انداخته شده است.

پمپ خالی با دستگيره ھای باالبرنده
پمپ روی شاسی

اخطار
ھرگز طناب ھای قالب را به محور متصل نکنيد .در غير اﯾنصورت ممکن است دستگاه آسيب ببيند.

مثال

مثالی از روش بلند کردن مناسب
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مثالی از روش بلند کردن مناسب

مثالی از روش بلند کردن مناسب
الزامات انبار داری پمپ
الزامات انبار کردن وابسته به مقدار زمانی است که پمپ انبار می شود .بسته بندی نرمال تنھا برای محافظت پمپ در طول
حمل و نقل طراحی شده است.
مدت زمان انبار کردن
زمان کوتاه )کمتر از شش ماه(

*
*
*
*
*

زمان طوالنی )بيش از شش ماه(

الزامات انبارداری
دستگاه را در محيط خشک و سرپوشيده انبار کنيد.
دستگاه را در محل تميز و بدون ارتعاش انبار کنيد.
دستگاه را در محيط خشک و سرپوشيده انبار کنيد.
دستگاه را در محل تميز ،خنک و بدون ارتعاش انبار کنيد.
حداقل ھر سه ماه ﯾکبار محور پمپ را با دست بچرخانيد.

سطوح ماشينکاری شده و ﯾاتاقانھا را به دقت محافظت کنيد .به دستورالعمل ھای سازنده کوپلينگ و موتور برای نگھداری
طوالنی مدت مراجعه کنيد.
شما می توانيد بسته بندی مناسب برای نگھداری طوالنی مدت را حين سفارش پمپ و ﯾا حتی پس از خرﯾد پمپ خرﯾداری
نماﯾيد.
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فصل سوم :شرح محصول
مشخصات کلی محصول
شرح عمومی
پمپ ھای  OH2به صورت تک طبقه ،نشيمن مرکزی ،گرﯾز از مرکز ،مکش از انتھا با خروجی مماسی و ﯾا مرکزی و از آلياژھای
متنوعی ساخته می شود.
ساختار
طراحی شده به صورت  Back pull-outبا تماس فلز با فلز
روش طراحی
تکنيک ھای پيشرفته راﯾانه ای شامل مدل سازی ھای سه بعدی FEA ،و CFD
استاندارد طراحی
* مطابق با استاندارد  API 610وﯾراﯾش دھم و ﯾا استاندارد  ISO 13709سال ٢٠٠٣
* مطابق با استاندارد ATEX EC-Directive 94/9/EC
فشار کار
 51.8بار در دمای  ٢٠درجه سانتيگراد
فشار مکش
* ) 20 bargساختار استاندارد(
* ) 40 bargساختار کارکرد سنگين(
دمای کار
*  -۴٠تا  ٢٠٠درجه سانتيگراد )ساختار استاندارد(
*  -۴٠تا  ۴٠٠درجه سانتيگراد )ساختار کارکرد سنگين(
دمای طراحی
 ١۵٠درجه سانتيگراد )ساختار استاندارد(
محدوده ھيدروليکی
* دبی تا  ۵۵٠متر مکعب بر ساعت
* اختالف فشار تا  ٢۶٠متر
* سرعت تا  ٣٠٠٠دور بر دقيقه
پيکربندی
* شاسی کوپله شده Long coupled pump
* محور ﯾکپارچه
* قطعات دوار مونتاژ شده
ساﯾز و ابعاد
 050x025x160تا 200x150x450
عمر طراحی
 ٢٠سال )سه سال کارکرد بدون وقفه(
خصوصيات کليدی
* پمپ ھای  OH2به صورت تک طبقه با نشيمن مرکزی و از نوع سانترﯾفوژ می باشند.
* فشار طراحی اﯾن پمپ ھا  ۵١اتمسفر و مطابق با استاندارد  API 610وﯾراﯾش دھم و  ATEXمی باشد.
* محدوده دماﯾی اﯾن پمپ ھا از  -۴٠تا  ٣٧٠درجه سانتيگراد می باشد.
* پروانه پمپ به صورت بسته و ﯾا نيمه باز می باشد.
* محدوده وسيعی از آلياژھا شامل مواد در تطابق با استاندارد  NACEقابل تأمين می باشد.
* مطابق با روﯾه ھای استاندارد  API 610 / ISO 13709تست دبی ،ھد ،NPSH ،نوﯾز و ارتعاش می شوند.
* سيستم آببندی پمپ ھا مطابق با استاندارد  API 682می باشد.
* شاسی و ابعاد آن مطابق با استاندارد  API 610می باشد.
پوسته
نکات فنی
خصوصيات
رﯾخته گری ﯾکپارچه با فلنج مکش و  ٣ميليمتر خوردگی مجاز
ساختار
ISO PN20 / ANSI 150 / ANSI 300 & 600
استاندارد فلنج
API 610
بارھای فلنج
ASTM 320 Grade B8MX
بست ھا
گرافيت تقوﯾت شده
گسکت ھا
Expanded PTFE
مطابق با درخواست مشتری
سمت مکش ) فقط برای پروانه ھای بسته(
رﯾنگ ھای ساﯾشی
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تخليه
پيچ ھای تنظيم
پروانه
خصوصيات
ساختار
پره ھا
نوع
طرﯾقه بسته شدن
رﯾنگ ھای ساﯾشی
باالنس ھيدروليکی
باالنس دﯾناميکی
آببندی و پالن آببندی
خصوصيات
قطر محور
انواع آببندی
پالن ھای آببندی

سازنده
محفظه ﯾاتاقان
خصوصيات
نوع
ساختار
ﯾاتاقانھا
عمر طراحی ﯾاتاقانھا
مترﯾال محور

X

فلنج جوشی ”¾ ½” /
بدون شير تخليه
استنلس استيل ٣١۶

X
نکات فنی

رﯾخته گری ﯾک تکه
نوع شعاعی
بسته
نيمه باز
قفل شده با خار نگھدارنده و مھره پشت گير
سمت مکش )فقط برای پروانه ھای بسته(
پره ھای شعاعی پشت  /سوراخ ھای باالنس
ISO 1940 Gr 2.5
ISO 1940 Gr 1.0
نکات فنی
 ٣٠تا  ٨٠ميليمتر
مکانيکال سيل تک مطابق با API 682
مکانيکال سيل دوبل مطابق با API 682
پالن ١١/۶١
پالن ھای ١١/۶٢ ،١٣ ،٢١ ،٣١ ،۵٢ ،۵٣ ،۵۴
مطابق با درخواست مشتری
بورگمن ،جان کرﯾن
مطابق با درخواست مشتری
نکات فنی
رﯾخته گری ﯾک تکه
رﯾخته گری جھت کاربردھای سخت با سطوح ماشينکاری در دو انتھا
بلبرﯾنگ ھای دو ردﯾفه تماس زاوﯾه ای )محوری( بعالوه رولربيرﯾنگ )شعاعی(
 ٢۵ھزار ساعت ) (L10در کارکرد استاندارد
استنلس استيل
مطابق با درخواست مشتری
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فصل چھارم :نصب
اقدامات اوليه
توجه
* وقتی در محيط قابل انفجار در حال نصب می باشيد ،مطمئن شوﯾد که الکتروموتور جھت نصب در اﯾن محيط گواھی )(certified
شده باشد.
* تمام تجھيزات الکترﯾکی می باﯾست سيم اتصال به زمين داشته باشند .اﯾن موضوع برای تجھيزات پمپ ،الکتروموتور و ھرگونه
تجھيزات مونيتورﯾنگ صادق می باشد .از عملکرد سيم اتصال به زمين با تست کردن آن مطمئن شوﯾد.
تذکر
نظارت بر نصب توسط نماﯾنده رسمی شرکت آرﯾا سپھر جھت اطمينان از درستی نصب توصيه می گردد .عدم توجه به اﯾن
توصيه ممکن است منجر به خرابی دستگاه و ﯾا کاھش عمکرد آن شود.
راھنمای موقعيت نصب پمپ
توجه
مجموعه پمپ و تجھيزات مربوط به آن معموال ً سنگين می باشند .عدم توجه به نحوه بلند کردن پمپ و جابجاﯾی آن ،ممکن است
منجر به صدمات شدﯾد فيزﯾکی و ﯾا آسيب به دستگاه گردد .دستگاه را حتماً از محل ھای تعبيه شده آن جابجا نماﯾيد .وساﯾلی
مانند قالب ،اھرم و مانند آن باﯾد تحمل وزن دستگاه را داشته باشند.
تذکر
از ليفتراک جھت جابجاﯾی پالت دستگاه استفاده نماﯾيد .دقت کنيد که ليفتراک تحمل وزن دستگاه را داشته باشد .عدم توجه به
اﯾن موضوع ممکن است به دستگاه آسيب رساند.
الزامات فونداسيون
* فونداسيون باﯾد قادر باشد ھرگونه ارتعاشی را جذب نماﯾد و تکيه گاه محکم و صلبی را برای مجموعه پمپ بوجود آورد.
موقعيت و ساﯾز سوراخ بولت ھا در نقشه ھای پمپ نشان داده شده است.
* وزن فونداسيون باﯾد بين دو تا سه برابر وزن مجموعه پمپ باشد.
* فونداسيون باﯾد صاف باشد تا ھر گونه تنش و کرنش حين محکم نمودن بولت ھا بوجود نياﯾد.
* بولت ھای نوع بوشی و ﯾا  Jشکل ،متداول ترﯾن بولت ھای قابل استفاده می باشد .ھر دوی اﯾن بولت ھا اجازه حرکت برای
تنظيم نھاﯾی را می دھد.

بولت نوع بوشی

 .١شاسی
 .٢شيم ﯾا لبه
 .٣فونداسيون
 .۴بوش ﯾا اسليو
 .۵مانع
 .۶بولت )نوع بوشی(

بوش  Jشکل

 .١شاسی
 .٢شيم ﯾا لبه
 .٣فونداسيون
 .۴مانع
 .۶بولت ) Jشکل(
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چک ليست لوله کشی
چک ليست عمومی
توجه
* ھرگز لوله را با زور و فشار به سمت فلنج پمپ نکشيد .اﯾن کار می تواند تنش ھای خطرناکی اﯾجاد کند و سبب ناھمراستاﯾی
موتور و پمپ گردد .تنش بر روی لوله تأثير نامطلوبی بر عملکرد پمپ خواھد داشت و ممکن است سبب خرابی دستگاه و
جراحات گردد.
تذکر
نيروھای فلنج که از سيستم لوله کشی وارد می شود ،شامل انبساط حرارتی لوله ،نباﯾد از حد مجاز آن فراتر رود .تغيير شکل
پوسته پمپ به واسطه نيروھای زﯾاد وارد بر فلنج ممکن است باعث ساﯾش قطعات ثابت با متحرک گردند و سبب افزاﯾش دمای
بيش از حد ،جرقه و خرابی زودھنگام دستگاه شود.
دستورالعمل ھای لوله کشی
راھنماﯾی ھای کلی برای لوله کشی در استاندارد  HIقابل دسترس می باشد .قبل از نصب دستگاه شما باﯾد اﯾن مدارک را
مطالعه نماﯾيد.
چک ليست
بررسی
تمامی لوله کشی ھا را چک کنيد تا به طور
مستقل ساپورت شده باشند و به طور طبيعی به
فلنج پمپ متصل شده باشند.

لوله کشی را تا جاﯾی که ممکن است کوتاه نگه
دارﯾد.
بررسی نماﯾيد تا تنھا اتصاالت ضروری استفاده
شده باشند.
لوله ھا و پمپ را قبل از اﯾنکه موارد زﯾر اتفاق
بيفتد ،به ﯾکدﯾگر متصل نکنيد:
* گروت سخت شده باشد.
* پيچ ھای نگھدارنده پمپ و موتور کامال ً سفت
شده باشد.
مطمئن شوﯾد که تمام اتصاالت و بست ھای لوله
کشی آببندی شده باشند.
اگر پمپ سيال خورنده پمپاژ می کند ،مطمئن
شوﯾد که سيستم لوله کشی اجازه تخليه سيال
قبل از اﯾنکه پمپ خارج شود را می دھد.
اگر پمپ سيال داغی را پمپاژ می کند ،مطمئن
شوﯾد که لوپ ھای انبساطی و اتصاالت به نحو
مناسبی نصب شده اند.

توضيح  /تذکر
اﯾن موضوع از اتفاقات زﯾر جلوگيری می کند:
* کشيدگی پمپ
* ناھمراستاﯾی بين پمپ و محرکه
* ساﯾش بلبرﯾنگ ھای پمپ و کوپلينگ
* ساﯾش بين آببند و محور پمپ
کمک جھت کاھش اتالفات اصطکاکی

وضيعت

کمک جھت کاھش اتالفات اصطکاکی
-

اﯾن موضوع از ورود ھوا به سيستم لوله کشی جلوگيری
می کند و ھمچنين حين کارکرد از نشت سيال ممانعت
بعمل می آورد.
-

اﯾن موضوع کمک می کند تا ناھمراستاﯾی به خاطر
انبساط خطی سيستم لوله کشی بوجود نياﯾد.

معيارھای ھمراستاﯾی برای فلنج پمپ
نوع
محوری
موازی
ھم مرکزی

معيار
ضخامت گسکت فلنج  ± 0.03اﯾنچ و ﯾا  0.8ميليمتر می باشد.
فلنج را بين  0.001تا  0.03قطر فلنج تنظيم نماﯾيد.
شما باﯾد قادر باشيد پيچ ھای فلنج را به راحتی با دست نصب نماﯾيد.

چک ليست لوله کشی مکش
مرجع منحنی عملکرد
 NPSHaھميشه باﯾد از  NPSHrبزرگتر باشد NPSHr .در منحنی ھای عملکرد پمپ گزارش گردﯾده است.
چک ليست لوله کشی مکش
بررسی
بررسی نماﯾيد که فاصله بين فلنج مکش پمپ تا
نزدﯾکترﯾن زانوﯾی دست کم پنج برابر قطر لوله
باشد.
بررسی نماﯾيد که زانوﯾی ھا به طور کلی خمش
تندی نداشته باشند.

توضيح  /تذکر
اﯾن موضوع خطر بروز کاوﯾتاسيون به خاطر اﯾجاد جرﯾان
گردابی را کاھش می دھد.
-
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بررسی نماﯾيد که لوله مکش ﯾک ﯾا دو ساﯾز
بزرگتر از فلنج مکش باشند.
ﯾک تبدﯾل خارج از مرکز باﯾد بين فلنج مکش و لوله
مکش نصب گردد.
بررسی نماﯾيد که تبدﯾل خارج از مرکز در ورودی
فلنج مکش ،شراﯾط زﯾر را داشته باشد:
* شيب از سمت پاﯾين باشد
* قسمت باالﯾی افقی باشد.
اگر در سمت مکش از صافی استفاده می شود،
بررسی شود که مساحت مش ھای صافی
حداقل سه برابر مساحت لوله مکش باشد.
اگر از ﯾک منبع سيال ،بيش از ﯾک پمپ تغذﯾه می
گردند ،بررسی نماﯾيد که ھر پمپ لوله مکش
جداگانه ای داشته باشد.
اگر الزم باشد ،مطمئن شوﯾد که لوله مکش
دارای شير تخليه می باشد که به نحو مناسبی
نصب شده است.

قطر لوله مکش ھرگز نباﯾد کمتر از قطر فلنج مکش پمپ
باشد.

-

صافی مکش از گرفتگی لوله ممانعت بعمل می آورد.
حداقل مش صافی  1/16اﯾنچ و ﯾا  1.6مليمتر توصيه می
شود.
اﯾن موضوع باعث می شود ھر پمپ عملکرد مطلوبی
داشته باشد.
-

منبع سيال پاﯾين تر از پمپ قرار دارد.
چک ليست لوله مکش
بررسی
مطمئن شوﯾد که لوله مکش عاری از ذرات ھوا
می باشد.
بررسی نماﯾيد که شيب لوله مکش از منبع سيال
به سمت مکش پمپ رو به باال می باشد.
اگر پمپ خود مکش نمی باشد ،بررسی نماﯾيد
که تمھيدات الزم برای پراﯾم پمپ نصب شده
است.

توضيح  /تذکر
اﯾن موضوع از گرفتگی مکش به خاطر وجود ھوا و ﯾا
اﯾجاد کاوﯾتاسيون جلوگيری می کند.
-

وضيعت

از ﯾک فوت والو با قطر حداقل برابر با قطر لوله مکش
استفاده کنيد.

منبع سيال باالتر از پمپ قرار دارد.
چک ليست لوله مکش
بررسی
بررسی نماﯾيد که شير اﯾزوله در لوله مکش نصب
شده باشد .موقعيت نصب اﯾن شير حداقل دو
برابر قطر لوله مکش از سمت فلنج مکش پمپ
می باشد.

مطمئن شوﯾد که لوله مکش عاری از ذرات ھوا
می باشد.
بررسی نماﯾيد که شيب لوله مکش از منبع سيال
به سمت مکش پمپ رو به پاﯾين می باشد.
مطمئن شوﯾد که ھيچيک از اجزای لوله مکش
پاﯾين تر از خط تراز فلنج مکش پمپ نمی باشد.
مطمئن شوﯾد که لوله مکش به ميزان کافی پاﯾين
تر از سطح منبع سيال می باشد.

توضيح  /تذکر
اﯾن شير باعث می شود ھنگام تعميرات و بازرسی ھای
دوره ای خط به راحتی بسته شود.
ھرگز از اﯾن شير برای اﯾجاد خفگی و تراتلينگ استفاده
نکنيد که ممکن است باعث اتفاقات زﯾر شود:
 (١اﯾجاد اختالل در پراﯾمينگ پمپ
 (٢افزاﯾش غير عادی دمای سيال
 (٣آسيب پمپ
 (۴عدم امکان خدمات گارانتی
اﯾن موضوع از گرفتگی مکش به خاطر وجود ھوا و ﯾا
اﯾجاد کاوﯾتاسيون جلوگيری می کند.
اﯾن موضوع از ورود ھوا به لوله مکش به خاطر اﯾجاد
ورتکس و گرداب جلوگيری می کند.
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مثال :زانوﯾی نزدﯾک به ورودی مکش پمپ
صحيح
فاصله صحيح بين فلنج مکش پمپ و نزدﯾکترﯾن زانوﯾی حداقل
پنج برابر قطر لوله می باشد.

غلط

 .١فاصله مناسب جھت جلوگيری از کاوﯾتاسيون
 .٢تبدﯾل خارج از مرکز مناسب
مثال :تجھيزات لوله مکش
غلط

صحيح

 .١شيب لوله مکش از منبع سيال به سمت مکش پمپ رو به
باال می باشد.
 .٢زانوﯾی با شعاع خمشی زﯾاد
 .٣صافی
 .۴فوت والو
 .۵تبدﯾل خارج از مرکز صحيح

 .١محبوس شدن ذرات ھوا در لوله مکش به خاطر عدم
استفاده از تبدﯾل خارج از مرکز صحيح و ھمچنين عدم
شيب مثبت لوله مکش

چک ليست لوله رانش
چک ليست
بررسی
بررسی نماﯾيد که شير اﯾزوله کننده در خط رانش
نصب شده باشد.

بررسی نماﯾيد که شير ﯾکطرفه بين شير اﯾزوله کننده
و فلنج رانش پمپ نصب شده باشد.

اگر تبدﯾل افزاﯾنده استفاده شده است ،بررسی
نماﯾيد که بين فلنج رانش و شير ﯾکطرفه نصب شده
باشد.
اگر شيرھای زود بسته شونده استفاده می شود،
بررسی نماﯾيد که تجھيزات ضربه گير نصب شده
باشد.

توضيح  /تذکر
اﯾن شير برای موارد زﯾر الزم است:
* راه اندازی )پراﯾم( پمپ
* تنظيم دبی پمپ
* بازرسی و تعميرات پمپ
اﯾن موقعيت نصب اجازه بازرسی و تعميرات شير
ﯾکطرفه را ممکن می سازد.
وقتی موتور خاموش می شود ،شير ﯾکطرفه از
آسيب پمپ و آببند به خاطر جرﯾان برگشتی به داخل
پمپ جلوگيری می کند .ھمچنين اﯾن شير از
بازگشت سيال نيز ممانعت بعمل می آورد.
-

تجھيزات ضربه گير از اﯾجاد ضربه قوچ جلوگيری بعمل
می آورد.
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مثال :تجھيزات لوله خروجی
صحيح

.١
.٢
.٣
.۴

غلط

خط کنار گذر By-pass
شير شات اف
شير ﯾکطرفه
شير اﯾزوله کننده خط رانش

 .١شير ﯾکطرفه )موقعيت نادرست(
 .٢شير اﯾزوله کننده نباﯾد بين شير ﯾکطرفه و پمپ قرار گيرد.

مالحظات مربوط به لوله کنار گذر By-pass
وقتی که از لوله کنار گذر استفاده می کنيم
ﯾک خط کنار گذر برای سيستم ھاﯾی که برای عملکرد طوالنی مدت نيازمند کاھش دبی می باشند فراھم کنيد.
خط کنار گذر را قبل از ھر شيری در خط رانش به منبع سيال در مکش متصل کنيد.
وقتی که ارﯾفيس برای کنترل حداقل دبی استفاده می کنيم Minimum-flow orifice
شما می توانيد ﯾک ارﯾفيس مناسب برای کنترل حداقل دبی در خط کنار گذر نصب کنيد .اﯾن ارﯾفيس از بای پس جرﯾان بيش از
حد جلوگيری می کند.
برای انتخاب ساﯾز مناسب ارﯾفيس با شرکت آرﯾا سپھر تماس بگيرﯾد.
وقتی که ارﯾفيس برای کنترل حداقل دبی در دسترس نمی باشد.
اگر بای پس ثابت )ارﯾفيس برای کنترل حداقل دبی( در دسترس نباشد و ﯾا امکان پذﯾر نباشد ،شما می باﯾست از ﯾک شير
کنترل اتوماتيک ﯾا شير سلونوئيدی استفاده کنيد.

چک ليست لوله کشی ھای جانبی
توجه
سيستم ھای خنک کاری مانند سيستم ھای روانکاری بيرﯾنگ ھا و ﯾا آببندھای مکانيکی باﯾد به نحو مطلوبی عمل نماﯾند تا از
اﯾجاد گرمای بيش از حد ،جرقه و آسيب زود ھنگام جلوگيری بعمل آﯾد.
* سيستم ھای آببندی که خود تھوﯾه نمی باشند مانند پالن  ،٢٣نياز به تھوﯾه دستی حين کارکرد دارند .عدم توجه به اﯾن
موضوع باعث اﯾجاد گرمای زﯾاد و خرابی مکانيکال سيل می شود.
تذکر
آببند مکانيکی نيازمند سيستم فالشينگ مناسب می باشد .در غير اﯾن صورت ممکن است گرمای بيش از حد سبب خرابی
آببند شود.
ھنگام نصب
شما ممکن است نياز داشته باشيد به نصب لوله کشی ھای جانبی برای خنک کاری ﯾاتاقانھا ،محفظه آببند مکانيکی و ﯾا ھر
گونه دستگاه اختصاصی که ھمراه پمپ تأمين شده باشد .از دﯾتاشيت ھا و مدارک فنی که ھمراه پمپ ارسال شده است
استفاده نماﯾيد تا توصيه ھای مورد نياز را بدست آورﯾد.

چک ليست
بررسی
1
بررسی نماﯾيد که حداقل دبی برای ھر جز
 gpmو ﯾا  4 lpmباشد.
اگر ﯾاتاقان و محفظه آببند خنک کاری می شود ،دبی
 2 gpmو ﯾا  8 lpmمورد نياز است.

توضيح  /تذکر
مطمئن شوﯾد که اﯾن دستورالعمل رعاﯾت می شود.
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بررسی نماﯾيد که فشار آب خنک کاری نباﯾد از 100
 psigو ﯾا  6.8 bargتجاوز نماﯾد.

مطمئن شوﯾد که اﯾن دستورالعمل رعاﯾت می شود.

چک ليست نھاﯾی لوله کشی
بررسی
بررسی نماﯾيد که محور پمپ به نرمی می چرخد.

دوباره ھمراستاﯾی پمپ و موتور را بررسی نماﯾيد تا
مطمئن شوﯾد که تنش ھای لوله کشی باعث
ناھمراستاﯾی پمپ و موتور نشده است.

توضيح  /تذکر
محور را با دست بچرخانيد .مطمئن شوﯾد که ھيچ نوع
ساﯾشی که بتواند گرمای غير عادی و ﯾا جرقه اﯾجاد
نماﯾد وجود ندارد.
اگر تنش و کشيدگی در لوله کشی وجود داشت ،لوله
کشی را اصالح نماﯾيد.

وضيعت

دستور العمل نصب شاسی
آمادگی جھت نصب شاسی
در اﯾن دستور العمل تصور شده است که اطالعات اوليه در مورد شاسی و طراحی فونداسيون و روش ھای نصب را دارﯾد .قبل از
گروت رﯾزی از دستورالعمل ھای ارائه شده در استانداردھای بين المللی مانند  API RP 686 / PIP REIE 686و ﯾا اﯾن دستور
العمل استفاده نماﯾيد.
 .١مطمئن شوﯾد که تمام سطوح شاسی که در تماس با گروت می باشد عاری از زنگ زدگی ،روغن و ﯾا دوده و چرک باشد.
 .٢تمام سطوح شاسی که در تماس با گروت می باشد را کامال ً تميز نماﯾيد.
مطمئن شوﯾد از پاک کننده ھاﯾی استفاده می کنيد که رسوبات بر جای نمی گذارند.
تذکر
شما ممکن است نياز داشته باشيد که سطوح شاسی که در تماس با گروت می باشد را سند بالست نماﯾيد .در اﯾن صورت
می باﯾست بعد از سند بالست اﯾن سطوح را با پوشش مناسبی که با گروت ھمخوانی داشته باشد رنگ بزنيد .مطمئن شوﯾد
که تمام تجھيزات قبل از سند بالست جدا شده اند.
 .٣مطمئن شوﯾد که تمام سطوح ماشين کاری شده عاری از ھرگونه زنگ زدگی ،پوسته پوسته شدن و رنگ باشد.
 .۴اگر الزم باشد سطوح ماشينکاری را سنگ بزنيد.
آماده نمودن فونداسيون برای نصب
 .١روی فونداسيون را حداقل  ١اﯾنچ و ﯾا  ٢۵ميليمتر بتراشيد .اﯾن کار برای از بين بردن خلل و فرج و ﯾا استحکام کم روﯾه بتن می
باشد.
اگر شما از ﯾک مته نيوماتيکی استفاده می کنيد ،مطمئن شوﯾد که سطح چکش آلوده به روغن ﯾا مواد چسبناک دﯾگر نباشد.
تذکر
روﯾه بتن را با ابزارھای خيلی خشن مانند مته ھای مخصوص سوراخ کردن سنگ و مانند آن نتراشيد .اﯾن کار باعث می شود
پيوستگی بتن فونداسيون از بين برود.
 .٢آب و خرده سنگ را از داخل سوراخ بولت ھای فونداسيون خارج کنيد.
 .٣آﯾا در شاسی شما از بولت ھای بوشی استفاده می شود؟
* اگر بله :داخل بوش ھا را با ﯾک ماده سفت نشدنی پر کنيد و طوری پوشش دھيد که از ورود گروت به داخل آن محافظت شود.
اگر نه :به مرحله  ۴بروﯾد.
 .۴قسمت ھای خارجی پيچ ھای فونداسيون را با ماده غير چسبناکی مانند واکس و مانند آن پوشش دھيد .اﯾن کار باعث می
شود که گروت به پيچ ھا نچسبد.
 .۵اگر توسط سازنده گروت توصيه شده باشد ،سطح فونداسيون را با ﯾک پرامر مناسب پوشش دھيد.

نصب شاسی با پيچ تنظيم Jackscrew
شما به موارد زﯾر نياز دارﯾد:
* قطعه رھا کننده Anti-seizing
* پيچ تنظيم Jackscrew
* ميله ورق فلزی
* دو عدد تراز
 .١به پيچ تنظيم قطعه رھا کننده را اضافه کنيد.
اﯾن قطعه اجازه می دھد بعد از گروت رﯾزی پيچ ھای تنظيم به راحتی خارج شود.
 .٢شاسی را با دقت روی پيچ ھای فونداسيون پاﯾين آورﯾد و اعمال زﯾر را انجام دھيد:
الف( صفحات را از ميله ورق فلزی ببرﯾد و لبه ھای آن را پخ بزنيد تا تمرکز تنش کم شود.
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ب( صفحات را بين پيچ تنظيم و فونداسيون قرار دھيد.
پ( با پيچ ھای تنظيم در چھار گوشه ،شاسی را از فونداسيون باال بکشيد.
فاصله بين سطح شاسی و فونداسيون باﯾد بين  0.75تا  1.5اﯾنچ و ﯾا  ٢٠تا  ۴٠ميليمتر باشد.
ت( مطمئن شوﯾد که پيچ ھای تنظيم مرکزی ھنوز با سطح فونداسيون در تماس نيستند.

 .١پيچ تنظيم
 .٢شاسی
 .٣فونداسيون
 .۴صفحه

 .٣صفحات نشيمن موتور را به صورت زﯾر تراز کنيد.
تذکر
صفحات نشيمن را به دقت تميز کنيد تا تمام آلودگی ھا از سطح آن پاک شود .اﯾن کار باعث می شود تا تراز به دقت انجام گيرد.
عدم توجه به اﯾن موضوع باعث خرابی دستگاه و ﯾا کاھش عملکرد آن می شود.
الف( ﯾکی از ترازھا را به صورت طولی بر روی ﯾکی از صفحات نشيمن موتور قرار دھيد.
ب( تراز دوم را به صورت عرضی بر روی سطح دوم نشيمن موتور قرار دھيد.
پ( سطوح را به وسيله چھار پيچ تنظيم در چھار گوشه شاسی تراز کنيد .مطمئن شوﯾد که ترازھا ھم در جھت طولی و ھم در
جھت عرضی تا آنجا که ممکن است اعدادی نزدﯾک صفر نشان می دھند.
 .۴پيچ ھای تنظيم مرکزی را بچرخانيد تا به آرامی بر روی صفحه روی فونداسيون قرار گيرند.
 .۵صفحات نشيمن پمپ را به صورت زﯾر تراز کنيد.
تذکر
صفحات نشيمن را به دقت تميز کنيد تا تمام آلودگی ھا از سطح آن پاک شود .اﯾن کار باعث می شود تا تراز به دقت انجام گيرد.
عدم توجه به اﯾن موضوع باعث خرابی دستگاه و ﯾا کاھش عملکرد آن می شود.
الف( ﯾکی از ترازھا را به صورت طولی بر روی ﯾکی از صفحات نشيمن موتور قرار دھيد.
ب( تراز دوم را به صورت عرضی بر روی سطح دوم نشيمن موتور قرار دھيد.
پ( سطوح را به وسيله چھار پيچ تنظيم در چھار گوشه شاسی تراز کنيد .مطمئن شوﯾد که ترازھا ھم در جھت طولی و ھم در
جھت عرضی تا آنجا که ممکن است اعدادی نزدﯾک صفر نشان می دھند.
 .۶مھره ھای پيچ ھای فونداسيون را با دست سفت کنيد.
 .٧بررسی نماﯾيد که صفحات نشيمن موتور تراز ھستند .در صورت نياز پيچ ھای تنظيم و ﯾا پيچ ھای فونداسيون را تنظيم نماﯾيد.
اندازه ھای تراز صحيح ماکزﯾمم  0.002 in/ftو ﯾا  0.167 mm/mمی باشند .اختالف تراز بين طرفين شاسی حداکثر  0.015اﯾنچ و
ﯾا  0.38ميليمتر می باشد.
نصب پمپ ،موتور و کوپلينگ
 .١پمپ را بر روی شاسی نصب و پيچ ھای آن را محکم کنيد.
 .٢موتور را بر روی شاسی نصب کنيد و پيچ ھای آن را با دست محکم کنيد.
 .٣کوپلينگ را نصب کنيد.
دستورالعمل سازنده جھت نصب کوپلينگ را ببينيد.

تنظيم و ھمراستاﯾی موتور و پمپ
توجه
* از دستورالعمل ھای ھمراستا نمودن محور پيروی نماﯾيد تا از خرابی ھای مصيبت بار اجزای پمپ و الکتروموتور و ﯾا ساﯾش
قطعات دوار جلوگيری بعمل آﯾد .از دستورالعمل ھای سازنده کوپلينگ جھت نصب آن پيروی نماﯾيد.
* ھميشه و ھميشه قبل از انجام ھرگونه نصب و ﯾا تعميرات ،برق الکتروموتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد.
عدم توجه به اﯾن موضوع جراحات فيزﯾکی شدﯾدی خواھد داشت.
تذکر
تنظيم و ھمراستاﯾی مناسب از جمله مسئوليت ھای نصاب و بھره بردار می باشد .شما باﯾد قبل از راه اندازی دستگاه تراز بودن
مجموعه را بررسی نماﯾيد .عدم توجه به اﯾن تذکر ممکن است باعث خرابی دستگاه و ﯾا کاھش عملکرد آن شود.
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روش ھای ھمراستاﯾی
سه روش متداول جھت ھمراستا نمودن وجود دارد:
 .١روش نماﯾشگر عقربه ای Dial Indicator
 .٢روش نماﯾشگر عقربه ای معکوس Reverse Dial Indicator
 .٣روش ليزر Laser
در اﯾن دستورالعمل ما روش نماﯾشگر عقربه ای را مورد بررسی قرار می دھيم .برای روش ھای دوم و سوم به دستورالعمل
ھای سازنده آن تجھيزات مراجعه نماﯾيد.
بررسی ھمراستاﯾی
وقتی بررسی ھای ھمراستاﯾی انجام می شود
بررسی ھای ھمراستاﯾی در مواقع زﯾر انجام می شود:
* دمای فرآﯾند تغيير می کند.
* لوله کشی ھا تغيير می کند.
* پمپ تعمير و سروﯾس شده باشد.
انواع بررسی ھای ھمراستاﯾی
انواع بررسی ھا
ھمراستاﯾی اوليه )بررسی ھمراستاﯾی سرد(
ھمراستاﯾی نھاﯾی )بررسی ھمراستاﯾی گرم(

چه موقع استفاده می شود؟
قبل از کارکرد وقتی پمپ و موتور در دمای محيط کار می کنند.
بعد از کارکرد وقتی پمپ و موتور در دمای کاری خود ھستند.

بررسی ھمراستاﯾی اوليه )ھمراستاﯾی سرد(
چه وقت
قبل از گروت رﯾزی شاسی
بعد از گروت رﯾزی شاسی
بعد از اتصال لوله کشی ھا

چرا
اﯾجاد اطمينان از اجرای ھمراستاﯾی
اﯾجاد اطمينان از اﯾنکه ھيچ تغييری حين گروت رﯾزی اتفاق نيفتاده است.
اﯾجاد اطمينان از اﯾنکه تنش ھا و کشش ھای لوله کشی تأثيری بر ھمراستاﯾی نگذاشته
است.
اگر ھمراستاﯾی از بين رفته باشد ،شما باﯾد لوله کشی را مورد بازبينی قرار دھيد تا ھر
گونه تنش و کرنش اضافی در فلنج پمپ از بين برود.

بررسی ھمراستاﯾی نھاﯾی )ھمراستاﯾی گرم(
چه وقت
بعد از اولين راه اندازی
به صورت تناوبی

چرا
اﯾجاد اطمينان از ھمراستاﯾی صحيح وقتی پمپ و موتور در دمای کاری خود می باشند.
اﯾن موضوع از دستورالعمل ھای عملکرد واحد ) (plantپيروی می کند.

مقادﯾر مجاز ساعت نماﯾشگر برای بررسی ھمراستاﯾی
تذکر
مقادﯾر مجاز مشخص شده تنھا برای دمای کاری اعتبار دارند .برای تنظيم سرد ،مقادﯾر دﯾگری مجاز خواھند بود .شما باﯾد از
تلرانس ھای صحيح استفاده کنيد .عدم توجه به اﯾن موضوع ممکن است منجر به عدم ھمراستاﯾی و کاھش قابليت اعتماد
دستگاه گردد.
مھم
* برای موتورھای الکترﯾکی ،تنظيم ھمراستاﯾی عمودی موازی اوليه )سرد( محور موتور می باﯾست  0.002تا  0.004اﯾنچ و ﯾا
 0.05تا  0.1ميليمتر کمتر از محور پمپ باشد.
* برای محرکه ھای دﯾگر مانند توربين و ﯾا دﯾزل موتور ،از توصيه ھای سازنده آن پيروی نماﯾيد.
وقتی برای بررسی ھمراستاﯾی نھاﯾی از نماﯾشگر عقربه ای )ساعت نماﯾشگر( استفاده می شود ،پمپ و موتور به طور صحيح
ھمراستا شده اند اگر شراﯾط زﯾر اتفاق بيفتد:
* انحراف کلی عقربه نماﯾشگر ) (total indicator run-outماکزﯾمم  0.002اﯾنچ و ﯾا  0.05ميليمتر در دمای کاری باشد.
* تلرانس نماﯾشگر  0.0005 in/inو ﯾا  0.0127 mm/mmجداﯾش عقربه در دمای کاری باشد.
بدﯾن معنی که در ھر ميليمتر ،ماکزﯾمم انحراف عقربه  0.0127ميليمتر باشد به شرطی که انحراف کلی عقربه نماﯾشگر از 0.05
ميليمتر تجاوز نکند.
دستورالعمل ھای اندازه گيری ھمراستاﯾی
دستورالعمل
فک کوپلينگ پمپ و فک کوپلينگ موتور را با ھمدﯾگر
بچرخانيد به طوری که ميله نماﯾشگر تنھا با ﯾک نقطه از فک
کوپلينگ موتور در تماس باشد.
برای تنظيم ،تنھا زﯾر موتور شيم گذاری نماﯾيد و ﯾا تنھا
الکتروموتور را حرکت دھيد.
مطمئن شوﯾد که پيچ ھای پاﯾه موتور در حين اندازه گيری
ساعت محکم بسته شده اند.

توضيح
از اندازه گيری ناصحيح جلوگيری می کند.

از اﯾجاد کرنش در لوله کشی جلوگيری می کند.
بستن پيچ ھا از حرکت الکتروموتور که باعث اندازگيری
ناصحيح می باشد ،جلوگيری می کند.
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مطمئن شوﯾد که پيچ ھای پاﯾه موتور حين اصالحات
ھمراستاﯾی باز شده اند.
ھمراستاﯾی را بعد از ھرگونه تنظيم مکانيکی مجدداً بررسی
نماﯾيد.

اﯾن موضوع اجازه حرکت الکتروموتور را برای تنظيم می دھد.
اﯾن اقدام ھرگونه ناھمراستاﯾی را حين تنظيم اصالح می
کند.

اتصال نماﯾشگر ھای عقربه ای برای ھمراستاﯾی
برای تکميل اﯾن دستورالعمل شما نيازمند دو نماﯾشگر عقربه ای می باشيد.
 .١دو نماﯾشگر عقربه ای را روی فک کوپلينگ پمپ نصب کنيد.
الف( نماﯾشگر اول را طوری نصب کنيد که ميله نماﯾشگر در تماس با پيرامون فک کوپلينگ موتور شود.
اﯾن نماﯾشگر برای اندازه گيری ناھمراستاﯾی موازی استفاده می شود.
ب( نماﯾشگر دوم را طوری نصب کنيد که ميله نماﯾشگر در تماس با انتھای سطح داخلی فک کوپلينگ موتور شود.
اﯾن نماﯾشگر برای اندازه گيری ناھمراستاﯾی زاوﯾه ای استفاده می شود.

 .٢فک کوپلينگ پمپ را بچرخانيد و بررسی نماﯾيد که نماﯾشگرھا در تماس با فک کوپلينگ موتور می باشند.
 .٣اگر الزم شد نماﯾشگرھا را تنظيم نماﯾيد.
دستورالعمل ھای ھمراستاﯾی پمپ و موتور
انجام ھمراستاﯾی زاوﯾه ای )اصالح عمودی(
 .١نماﯾشگر ھمراستاﯾی زاوﯾه ای را در مرکز و باالی فک کوپلينگ موتور قرار دھيد )ساعت  (١٢و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگر را بچرخانيد تا قسمت مرکزی و انتھاﯾی فک کوپلينگ موتور )ساعت (۶
 .٣عدد نماﯾشگر را ثبت کنيد.
مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

موقعيت فک ھای کوپلينگ
فاصله قسمت پاﯾينی فک ھای کوپلينگ نسبت به قسمت باالﯾی بيشتر است.
فاصله قسمت پاﯾينی فک ھای کوپلينگ نسبت به قسمت باالﯾی کمتر است.

 .۴اعمال زﯾر را انجام دھيد.
اگر مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

*
*
*
*

آنگاه ...
پاﯾه موتور زﯾر محور را باال بياورﯾد )شيم اضافه کنيد( .و ﯾا
سمت دﯾگر را پاﯾين بياورﯾد )از سمت دﯾگر پاﯾه شيم ھا را کم کنيد(.
پاﯾه موتور زﯾر محور را پاﯾين بياورﯾد )شيم ھا را کم کنيد( .و ﯾا
پاﯾه موتور را از سمت دﯾگر باال بياورﯾد )شيم اضافه کنيد(.

ھمراستاﯾی عمودی ناصحيح )نمای جانبی(
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 .٥گام ھای قبلی را تکرار کنيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.

انجام ھمراستاﯾی زاوﯾه ای )اصالح افقی(
 .١نماﯾشگر ھمراستاﯾی زاوﯾه ای را سمت چپ فک کوپلينگ موتور قرار دھيد به طوری که با باالی کوپلينگ زاوﯾه  ٩٠درجه
داشته باشد )ساعت  (٩و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگر را  ١٨٠درجه بچرخانيد )ساعت  (٣به طوری که از قسمت باالﯾی کوپلينگ عبور کند.
 .٣عدد نماﯾشگر را ثبت کنيد.
مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

موقعيت فک ھای کوپلينگ
فاصله قسمت سمت راست )ساعت  (٣فک ھای کوپلينگ نسبت به قسمت سمت چپ
بيشتر است
فاصله قسمت سمت راست )ساعت  (٣فک ھای کوپلينگ نسبت به قسمت سمت چپ
کمتر است

 .۴اعمال زﯾر را انجام دھيد.
اگر مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

*
*
*
*

آنگاه ...
انتھای محور موتور را به سمت چپ ببرﯾد .و ﯾا
سمت دﯾگر را به راست ببرﯾد.
انتھای محور موتور را به سمت راست ببرﯾد .و ﯾا
سمت دﯾگر را به چپ ببرﯾد.

مثالی از ھمراستاﯾی افقی ناصحيح )نمای باال(
 .٥گام ھای قبلی را تکرار کنيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.

انجام ھمراستاﯾی موازی )اصالح عمودی(
قبل از اﯾنکه اﯾن دستورالعمل را اجرا کنيد ،مطمئن شوﯾد که نماﯾشگر عقربه ای به درستی نصب شده است.
دستگاه از لحاظ موازی تراز است اگر نماﯾشگر ) Pنماﯾشگر موازی( بيش از  0.002اﯾنچ و ﯾا  0.05ميليمتر در چھار نقطه با زاوﯾه
 ٩٠درجه در دمای کاری تغيير نکند.
 .١نماﯾشگر زاوﯾه ای را در قسمت مرکزی و باالی )ساعت  (١٢فک کوپلينگ موتور قرار دھيد و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگر را  ١٨٠درجه بچرخانيد )ساعت .(۶
 .٣عدد نماﯾشگر را ثبت کنيد.
مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

موقعيت فک ھای کوپلينگ
فک کوپلينگ پمپ پاﯾين تر از فک کوپلينگ موتور می باشد.
فک کوپلينگ پمپ باالتر از فک کوپلينگ موتور می باشد.

 .۴اعمال زﯾر را انجام دھيد.
اگر مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

آنگاه ...
از ھر طرف پاﯾه موتور به ضخامت نصف عدد نماﯾشگر شيم ھا را بردارﯾد.
به ھر طرف پاﯾه موتور به ضخامت نصف عدد نماﯾشگر شيم اضافه کنيد.

تذکر:
شما باﯾد به ھر طرف پاﯾه موتور به ﯾک ميزان شيم اضافه و ﯾا کم کنيد تا از اﯾجاد ناھمراستاﯾی جلوگيری شود .عدم توجه به اﯾن
موضوع ممکن است موجب خرابی دستگاه و ﯾا کاھش عملکرد آن شود.
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 .١شيم ھا

مثالی از ھمراستاﯾی عمودی ناصحيح )نمای جانبی(
 .٥گام ھای قبلی را تکرار کنيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.
انجام ھمراستاﯾی موازی )اصالح افقی(
دستگاه از لحاظ موازی تراز است اگر نماﯾشگر ) Pنماﯾشگر موازی( بيش از  0.002اﯾنچ و ﯾا  0.05ميليمتر در چھار نقطه با زاوﯾه
 ٩٠درجه در دمای کاری تغيير نکند.
 .١نماﯾشگر را در قسمت سمت چپ فک کوپلينگ موتور )ساعت  (٩قرار دھيد و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگر را  ١٨٠درجه بچرخانيد )ساعت  (٣به طوری که از قسمت باالﯾی کوپلينگ عبور کند.
 .٣عدد نماﯾشگر را ثبت کنيد.
مقدار قرائت شده
منفی باشد
مثبت باشد

موقعيت فک ھای کوپلينگ
فک کوپلينگ موتور سمت چپ فک کوپلينگ پمپ است
فک کوپلينگ موتور سمت راست فک کوپلينگ پمپ است

 .۴اعمال زﯾر را انجام دھيد.
اگر مقدار قرائت شده
مثبت و ﯾا منفی

آنگاه ...
موتور را به دقت به سمت مناسب حرکت دھيد )بلغزانيد(.

تذکر
مطمئن شوﯾد که موتور را به صورت صاف و ھموار حرکت می دھيد .عدم توجه به اﯾن موضوع ممکن است تأثير منفی بر
ھمراستاﯾی زاوﯾه ای افقی داشته باشد.

مثالی از ھمراستاﯾی افقی غلط )نمای باال(
 .٥گام ھای قبلی را تکرار کنيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.
انجام ھمراستاﯾی کامل )اصالح عمودی(
دستگاه در تراز کامل است اگر ھر دو نماﯾشگر ) Aنماﯾشگر زاوﯾه ای( و نماﯾشگر ) Pنماﯾشگر موازی( بيش از  0.002اﯾنچ و ﯾا
 0.05ميليمتر در چھار نقطه با زاوﯾه  ٩٠درجه در دمای کاری تغيير نکند.
 .١دو نماﯾشگر زاوﯾه ای و موازی را در موقعيت مرکز و باال )ساعت  (١٢فک کوپلينگ موتور قرار دھيد و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگرھا را  ١٨٠درجه بچرخانيد )ساعت .(٦
 .٣اعداد نماﯾشگرھا را ثبت کنيد.
 .٤با استفاده از دستورالعمل ھاﯾی که در باال بيان شد اصالحات زاوﯾه ای و موازی را انجام دھيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.
انجام ھمراستاﯾی کامل )اصالح افقی(
دستگاه در تراز کامل است اگر ھر دو نماﯾشگر ) Aنماﯾشگر زاوﯾه ای( و نماﯾشگر ) Pنماﯾشگر موازی( بيش از  0.002اﯾنچ و ﯾا
 0.05ميليمتر در چھار نقطه با زاوﯾه  ٩٠درجه در دمای کاری تغيير نکند.
 .١دو نماﯾشگر زاوﯾه ای و موازی را در موقعيت سمت چپ )ساعت  (٩فک کوپلينگ موتور قرار دھيد و عدد آن را صفر کنيد.
 .٢نماﯾشگرھا را  ١٨٠درجه بچرخانيد )ساعت  (٣به طوری که از قسمت باالﯾی فک کوپلينگ عبور نماﯾند.
 .٣اعداد نماﯾشگرھا را ثبت کنيد.
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 .٤با استفاده از دستورالعمل ھاﯾی که در باال بيان شد اصالحات زاوﯾه ای و موازی را انجام دھيد تا مقادﯾر مجاز بدست آﯾد.
گروت رﯾزی شاسی
شما به موارد زﯾر نياز دارﯾد:
* پاک کننده ھا :از پاک کننده ھای پاﯾه روغنی استفاده نکنيد .دستورالعمل ھای سازنده گروت را مالحظه کنيد.
* گروت :گروت  Non-shrinkتوصيه می شود.
تذکر
تصور می شود نصابی که گروت شاسی را می رﯾزد در خصوص روشھای قابل قبول گروت رﯾزی آگاھی دارد .جزئيات دستورالعمل
ھا در استانداردھای مختلفی ذکر شده است از جمله استاندارد  API 610وﯾراﯾش دھم ،ضميمه  ،API RP 686 ،Lفصل پنجم؛ و
استانداردھای صنعتی دﯾگر
 .١تمامی سطوح شاسی که در تماس با گروت خواھد بود تميز کنيد.
 .٢ﯾک سد و مانع اطراف فونداسيون اﯾجاد کنيد.
 .٣فونداسيون را که در تماس با گروت خواھد بود کامال ً خيس نماﯾيد.
 .٤گروت را از داخل سوراخ ھای گروت که روی شاسی تعبيه شده است ،برﯾزﯾد .اﯾن کار را تا سطح مانع ادامه دھيد.
وقتی گروت را می رﯾزﯾد اجازه دھيد حبابھای ھوا خارج شوند .ممکن است از ﯾکی از روشھای زﯾر استفاده شود:
* صفحه لرزان Paddle with a vibrator
* پمپاژ گروت و اجازه قرارگيری گروت.

 .١شاسی
 .٢شيم ھا ﯾا لبه ھا
 .٣گروت
 .٤فونداسيون
 .٥بوش
 .٦سد ﯾا مانع
 .٧پيچ فونداسيون

 .٥باقيمانده شاسی را با گروت پر کنيد و اجازه دھيد گروت حداقل  ٤٨ساعت بماند.

 .١شاسی
 .٢گروت
 .٣فونداسيون
 .٤سد ﯾا مانع
 .٥پيچ فونداسيون

 .٦بعد از اﯾنکه گروت سخت شد ،پيچ ھای تراز ) (Leveling Screwرا خارج کنيد تا ھرگونه نقاط تنشی خارج شود.
 .٧پيچ ھای فونداسيون را محکم ببندﯾد.
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فصل پنجم :راه اندازی
اقدامات اوليه
وضعيت ھای خطرناک
اخطار
عدم توجه به اقدامات احتياطی زﯾر قبل از راه اندازی ممکن است منجر به جراحات شدﯾد فيزﯾکی و ﯾا خرابی دستگاه شود.
* ھرگز و به ھيچ وجه پمپ را در دبی ھای زﯾر دبی مينيمم و ﯾا با شيرھای مکش و رانش بسته راه اندازی و استفاده نکنيد.
وجود چنين شراﯾطی به خاطر بخار شدن سيال ممکن است باعث خطرھای انفجاری و ﯾا خرابی سرﯾع دستگاه و صدمات
فيزﯾکی شود.
* ھرگز پمپ را بدون آنکه محافظ کوپلينگ را نصب نکرده اﯾد ،روشن و استفاده نکنيد.
* ھميشه قبل از ھرگونه اقدامی برای نصب و ﯾا تعميرات ،برق موتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد .عدم توجه به اﯾن موضوع
ممکن است صدمات بسيار شدﯾد فيزﯾکی داشته باشد.
* کارکرد با دور معکوس می تواند منجر به تماس قطعات فلزی ،توليد گرما و خرابی قطعات شود.
توجه
* قبل از روشن کردن دستگاه ،از صحيح بودن تنظيمات الکتروموتور مطمئن شوﯾد.
* مطمئن شوﯾد که گرم شدن دستگاه بيش از ) 2.5°F (1.4°Cدر دقيقه نمی باشد.
اقدامات احتياطی
قبل از روشن کردن پمپ می باﯾست اقدامات احتياطی زﯾر انجام شود:
* برای اجتناب از خرابی زودرس در راه اندازی اوليه ،سيستم را کامال ً تميز و شستشو دھيد تا کثافات و چربی ھا در سيستم
لوله کشی خارج شود.
* در صورتی که از سيستم ھای دور متغير استفاده می کنيد ،دور دستگاه را تا آنجا که مقدور است به سرعت به دور کاری
برسانيد.
* اگر دمای سيال پمپ شونده از  ٢٠٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ٩٣درجه سانتيگراد بيشتر است ،قبل از راه اندازی ،پمپ را با مقدار
کمی از سيال گرم کنيد تا اختالف دمای پمپ و سيال پمپ شونده کمتر از  ١٠٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ٣٨درجه سانتيگراد باشد.
* در ھنگام راه اندازی اوليه ،دستگاه ھای تغيير دور را تنظيم نکنيد .اﯾن کار باﯾد قبل از راه اندازی انجام شده باشد .در صورتی
که تنظيم دستگاه ھای تغيير دور انجام نشده است ،موتور را از کوپلينگ خارج کنيد و دستورالعمل ھای سازنده دستگاه تغيير
دور را مطالعه کنيد.
خارج کردن محافظ کوپلينگ
 .١مھره ،پيچ و واشرھا را از شيار مرکزی محافظ کوپلينگ باز کنيد.
 .٢نيمه محافظ کوپلينگ سمت موتور را به سمت پمپ بلغزانيد.
 .٣مھره ،پيچ و واشرھا را از نيمه محافظ کوپلينگ سمت موتور باز کنيد.
 .۴صفحه انتھاﯾی سمت موتور را خارج کنيد.
 .۵نيمه محفاظ کوپلينگ سمت موتور را خارج کنيد.
الف( تا اندازه ای پاﯾين آن را بکشيد.
ب( بعد به سمت باال بکشيد.
 .۶بقيه پيچ و مھره و واشرھا را از نيمه محافظ کوپلينگ سمت پمپ خارج کنيد .الزم نيست صفحه انتھاﯾی سمت پمپ را خارج
کنيد .در صورتی که محفظه ﯾاتاقان نياز به تعميرات داشته باشد ،بدون خارج کردن اﯾن صفحه ،به پيچ ھای باالﯾی آن دسترسی
خواھيد داشا.
 .٧نيمه محافظ کوپلينگ سمت پمپ را خارج کنيد.
الف( تا اندازه ای پاﯾين آن را بکشيد.
ب( بعد به سمت باال بکشيد.

 .١شيار داﯾروی
 .٢صفحه انتھاﯾی سمت پمپ
 .٣موتور
 .۴نيمه محافظ کوپلينگ سمت پمپ
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بررسی جھت چرخش
اخطار
* کارکرد با دور معکوس می تواند منجر به تماس قطعات فلزی ،توليد گرما و خرابی قطعات شود.
* ھميشه قبل از ھرگونه اقدامی برای نصب و ﯾا تعميرات ،برق موتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد.
عدم توجه به اﯾن موضوع ممکن است صدمات بسيار شدﯾد فيزﯾکی داشته باشد.
 .١برق موتور را خاموش کنيد.
 .٢مطمئن شوﯾد فک ھای کوپلينگ به طور اﯾمنی به محور کامال ً بسته شده اند.
 .٣مطمئن شوﯾد که بوش فاصله کوپلينگ خارج شده است.
ھنگام حمل بوش فاصله کوپلينگ خارج می شود.
 .۴برق موتور را روشن کنيد.
 .۵مطمئن شوﯾد که ھمه چيز درست است .موتور را روشن کنيد ،وقتی دور موتور کم شد جھت چرخش صحيح موتور را از روی
جھت فلشی که بر روی پمپ وجود دارد ،بررسی کنيد.
 .۶موتور را خاموش کنيد.
کوپل کردن موتور و پمپ
اخطار
* ھميشه قبل از ھرگونه اقدامی برای نصب و ﯾا تعميرات ،برق موتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد.
عدم توجه به اﯾن موضوع ممکن است صدمات بسيار شدﯾد فيزﯾکی داشته باشد.
برای استفاده در محيط ھای کالسه بندی شده توسط  ، ATEXکوپلينگ ھا باﯾد گواھينامه معتبری داشته باشند .برای نصب و
روانکاری کوپلينگ ،به دستورالعمل ھای سازنده مراجعه کنيد.

روانکاری ﯾاتاقانھا
اقدامات احتياطی
اخطار
مطمئن شوﯾد که ﯾاتاقانھا به نحو مناسبی روانکاری شده اند .عدم توجه به اﯾن اخطار ممکن است باعث توليد گرمای زﯾاد ،جرقه
و خرابی زود ھنگام دستگاه شود.
پمپ بدون روغن ارسال شده است
شما باﯾد ﯾاتاقانھا را در ساﯾت روغن کاری کنيد.
روانکاری رﯾنگ روغنی
برای پمپ ھای  OH2ﯾاتاقانھای روانکاری شده با رﯾنگ روغن استاندارد می باشد .مطمئن شوﯾد که رﯾنگ ھا به طور مناسب بر
روی شيارھای محور نشسته اند.
الزامات روانکاری روغنی
الزامات کيفيت روغن
از روغن توربين با کيفيت باال )ضد زنگ و اکسيده شدن( با وﯾسکوزﯾته  68 cStدر دمای  ١٠٠درجه فارنھاﯾت ﯾا  ٣٨درجه سانتيگراد
استفاده کنيد.
الزامات روغن بر مبنای دما
برای بسياری از حاالت ،دمای ﯾاتاقانھا بين  ١٢٠تا  ١٨٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ۴٩تا  ٨٢درجه سانتيگراد می باشد .شما می توانيد
از روغن با وﯾسکوزﯾته  68 Ctsدر دمای  ١٠٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ۴٠درجه سانتيگراد استفاده کنيد .اگر دما از  ١٨٠درجه فارنھاﯾت
و ﯾا  ٨٢درجه سانتيگراد بيشتر شود به جدول زﯾر مراجعه کنيد.
دما
دمای ﯾاتاقانھا از  ١٨٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ٨٢درجه سانتيگراد
بيشتر می شود.

دمای سيال پمپ شونده بسيار باال می باشد.

الزامات روغن
از روغن با وﯾسکوزﯾته گرﯾد  ISO 100استفاده کنيد .دمای
ﯾاتاقانھا عموماً در حدود  ٢٠درجه فارنھاﯾت و ﯾا  ١١درجه
سانتيگراد بيشتر از دما سطح بيرونی محفظه ﯾاتاقان می
باشد.
با کارخانه تماس بگيرﯾد و ﯾا از ﯾک متخصص روانکار کمک
بگيرﯾد.
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روانکاری ﯾاتاقانھا با روغن
پمپ ھای روانکاری شده با رﯾنگ روغن با ﯾک اوﯾلر تأمين می شوند .اوﯾلر سطح روغن در محفظه ﯾاتاقان را ثابت نگه می دارد.
 .١ميله تنظيم اوﯾلر را طوری تنظيم کنيد که روغن در سطح عالمت مشخص شده در فرﯾم باشد.

 .١سطح روغن  3/16اﯾنچ و ﯾا  4.8ميليمتر
 .٢تنظيم اندازه صفر

 .٢مخزن روغن در محفظه ﯾاتاقان را پر کنيد.
الف( بطری اوﯾلر را از روغن پر کنيد.
ب( بطری اوﯾلر را داخل محفظه اوﯾلر قرار دھيد.
شما احتياج خواھيد داشت اﯾن کار را چندﯾن بار تکرار کنيد.
تذکر
بدون استفاده از بطری اوﯾلر ،مخزن روغن را پر نکنيد.
 .٣سطح روغن را از شيشه  Sight glassدر طرف دﯾگر محفظه ﯾاتاقان نگاه کنيد و درستی آن را با سطح روغن در اوﯾلر مقاﯾسه
کنيد.
ﯾاتاقانھا را بعد از ﯾک دوره خاموشی روانکاری کنيد.
 .١ﯾاتاقانھا و محفظه ﯾاتاقان را با روغن سبک شستشو دھيد تا کثافات خارج شود.
در حين شستشو ،محور را به آرامی بچرخانيد.
 .٢محفظه ﯾاتاقان را با روغن مناسبی شستشو دھيد تا از کيفيت روغن بعد از شستشو مطمئن باشيد.
آببندی محور با آببندی مکانيکی
اقدامات احتياطی
اخطار
آببند مکانيکی که در محيط انفجاری مورد استفاده قرار می گيرد باﯾد به نحو مناسبی گواھی ) (Certifiedشود .قبل از راه
اندازی ،مطمئن شوﯾد تمام مناطقی که ممکن است سيال پمپ شونده به محيط نشت کند ،بسته باشد.
تذکر
آببند مکانيکی سيستم فالشينگ مناسبی داشته باشد .در غير اﯾنصورت ممکن است حرارت توليدی افزاﯾش و خرابی آببند
اتفاق بيفتد.
* سيستم ھای آببندی که خود تھوﯾه نمی باشند مانند پالن  ،٢٣نياز به تھوﯾه دستی حين کارکرد دارند .عدم توجه به اﯾن
موضوع باعث اﯾجاد گرمای زﯾاد و خرابی مکانيکال سيل می شود.
* سيستم ھای خنک کاری مانند اﯾن برای ﯾاتاقانھا و آببندھای مکانيکی ،باﯾد به نحو مطلوبی کار کنند تا از اﯾجاد گرمای زﯾاد،
جرقه و خرابی زود ھنگام جلوگيری شود.
حمل و نقل
پمپ ممکن است با و ﯾا بدون آببند مکانيکی نصب شده ،حمل و ارسال گردد.
آببندھای مکانيکی نوع کارترﯾجی
آببندھای مکانيکی کارترﯾجی به طور متداولی مورد استفاده قرار می گيرند .آببندھای کارترﯾجی توسط سازنده پيش تنظيم می
گردند و نياز به ھيچگونه تنظيمی ندارند .آببندھای کارترﯾجی که توسط مصرف کننده نصب می گردند ،می باﯾست قبل از کار،
گيره ھای نگھدارنده آن باز شوند تا آببند اجازه پيدا کند در محل خود قرار گيرد .اگر آببند توسط شرکت آرﯾا سپھر نصب گردﯾده
باشد ،اﯾن گيره ھا قبال ً باز می گردند.
انواع دﯾگر آببند ھای مکانيکی
برای انواع دﯾگر آببندھای مکانيکی ،به دستورالعمل ھاﯾی که توسط سازنده آببند برای نصب و تنظيم تھيه شده است مراجعه
کنيد.
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اتصال سيال آببندی به آببندھای مکانيکی
الزام برای روانکاری آببند
برای روانکاری مناسب وجود فيلم سيال بين وجوه آببند الزامی است.
روشھای فالشينگ آببند
شما می توانيد از روشھای زﯾر برای فالشينگ و ﯾا خنک کاری آببند استفاده کنيد.
توضيح
لوله کشی ھا را طوری انجام دھيد که سيال پمپ شونده با
فشار از حلزونی خارج و به گلند آببندی تزرﯾق شود .اگر الزم
باشد ،ﯾک مبدل حرارتی بيرونی ،سيال پمپ شونده را قبل
از ورود به گلند آببندی خنک نماﯾد.
لوله کشی ھا را طوری انجام دھيد که ﯾک سيال بيرونی
تميز ،خنک و سازگار با سيال پمپ شونده مستقيماً به گلند
آببندی تزرﯾق شود .فشار سيال فالشينگ باﯾد  ۵تا  ١۵پوند
بر اﯾنچ مربع ) (psiو ﯾا  0.35تا  1.01اتمسفر فشار بيشتر از
فشار محفظه آببند باشد .دبی تزرﯾق باﯾد بين  0.5تا  2گالن
در دقيقه ) (gpmو ﯾا  ٢تا  ٨ليتر در دقيقه ) (lpmباشد.
شما می توانيد روشھای دﯾگری برای فالشينگ استفاده
کنيد .به نقشه ھا و دﯾاگرام ھای آببندھای مکانيکی مراجعه
کنيد.

روش
فالشينگ با سيال پمپ شونده

فالشينگ با سيال بيرونی

روشھای دﯾگر

پراﯾم کردن پمپ
مخزن مکش باالی پمپ قرار دارد.
 .١به آرامی شير اﯾزوله کننده مکش را باز کنيد.
 .٢شيرھای ھواگيری مکش و رانش را باز کنيد تا سيال جرﯾان ﯾابد.
 .٣شيرھای ھواگيری را ببندﯾد.

 .١شير اﯾزوله کننده رانش
 .٢شير ﯾکطرفه
 .٣شير اﯾزوله کننده مکش

مخزن مکش زﯾر پمپ قرار دارد.
از ﯾک فوت والو و از ﯾک منبع سيال بيرونی برای پراﯾم کردن پمپ استفاده کنيد .سيال ممکن است از ﯾکی از روشھای زﯾر تأمين
شود:
* پمپ پراﯾم
* خط رانش با فشار زﯾاد
* منابع دﯾگر
 .١شير اﯾزوله کننده رانش را ببندﯾد.
 .٢شيرھای ھواگيری پمپ را باز کنيد.
 .٣شير منبع بيرونی را باز کنيد به طوری که سيال فقط از شيرھای ھواگيری خارج شود.
 .۴شيرھای ھواگيری را ببندﯾد.
 .۵شير منبع بيرونی را ببندﯾد.
اﯾن دستورالعمل تنھا مثالی برای پراﯾم کردن پمپ با فوت والو و ﯾک منبع سيال بيرونی می باشد.
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 .١شير اﯾزوله کننده رانش
 .٢شير شات-اف
 .٣خط منبع سيال بيرونی
 .۴فوت والو
 .۵شير ﯾکطرفه

روشھای دﯾگر پراﯾم کردن پمپ
در کنار روشھای توضيح داده شده در اﯾنجا ،شما می توانيد از روشھای زﯾر نيز برای پراﯾم کردن پمپ استفاده کنيد.
* پراﯾم کردن با اجکتور
* پراﯾم کردن با ﯾک پمپ پراﯾم اتوماتيک

روشن کردن پمپ
توجه
* بعد از روشن کردن پمپ ،بالفاصله گيج ھای فشار را نگاه کنيد .اگر فشار خروجی به سرعت بدست نيامد ،موتور را خاموش
کنيد ،پمپ را دوباره پراﯾم کنيد و مجدداً روشن نماﯾيد.
* اگر سطح ارتعاشی ،دمای ﯾاتاقانھا و نوﯾز دستگاه بيش از حد نرمال بود ،موتور را خاموش و علت را برطرف نماﯾيد.
قبل از روشن کردن پمپ ،اعمال زﯾر را انجام دھيد:
* شير مکش را باز کنيد.
* خط ھای بازگردش و خنک کاری را باز کنيد.
 .١بسته به شراﯾط سيستم ،شير رانش را کامال ً ببندﯾد و ﯾا تا اندازه ای باز کنيد.
 .٢موتور را روشن کنيد.
 .٣به آرامی شير رانش را باز کنيد تا پمپ به دبی کاری برسد.
 .۴بالفاصله گيج فشار را نگاه کنيد تا مطمئن شوﯾد که پمپ به سرعت به فشار خروجی درست رسيده است.
 .۵اگر فشار خروجی بدست نيامد ،اعمال زﯾر را انجام دھيد:
الف( موتور را خاموش کنيد.
ب( پمپ را مجدداً پراﯾم کنيد.
پ( موتور را مجدداً روشن کنيد.
 .۶در حين کار پمپ را زﯾر نظر بگيرﯾد:
الف( سطح ارتعاشی ،دمای ﯾاتاقانھا و نوﯾز دستگاه را بررسی کنيد.
ب( اگر شراﯾط پمپ نرمال نبود ،موتور را بالفاصله خاموش کنيد و مشکل را حل کنيد.
پمپ ممکن است به دالﯾل مختلف از شراﯾط نرمال خارج شود .جھت اطالع از راه حل ھای ممکن به فصل عيب ﯾابی مراجعه
کنيد.
 .٧مراحل  ۵و  ۶را تکرار کنيد تا پمپ به طور مناسبی کار کند.
اقدامات احتياطی حين کارکرد پمپ
توجه
* دبی را با باز و بسته کردن شير رانش تنظيم کنيد .ھرگز برای اﯾن کار از شير مکش استفاده نکنيد .اﯾن کار منجر به کاھش
عملکرد ،توليد گرمای زﯾاد و خرابی دستگاه می شود.
* بيش از حد به موتور بار )فشار( ندھيد .اﯾن کار ممکن است باعث توليد گرمای زﯾاد و خرابی دستگاه گردد .موتور ممکن است
در شراﯾط زﯾر اضافه بار ) (overloadشود:
* دانسيته سيال بيشتر از دانسيته قابل انتظار باشد.
* دبی پمپ بيشتر از دبی نقطه طراحی ) (Ratedباشد.
* مطمئن شوﯾد که پمپ نزدﯾک شراﯾط طراحی شده کار می کند .در غير اﯾنصورت ممکن است به خاطر کاوﯾتاسيون و ﯾا
بازچرخش دستگاه آسيب ببيند.
تذکر
در حالتی که روانکاری ﯾاتاقانھا بوسيله رﯾنگ روغن انجام می گيرد ،درپوش بازرسی رﯾنگ روغن را باز کنيد و بررسی ھای زﯾر را
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انجام دھيد:
* رﯾنگ ھای روغن ) (Oil ringsبه طور مناسبی بر روی شيارھای محور قرار گرفته اند.
* رﯾنگ ھای روغن می چرخند.
* رﯾنگ ھای روغن ،روغن را می پاشند.
مجدداً درپوش ھا را سرجای خود قرار دھيد.
کار در دبی ھای پاﯾين تر
اخطار
ھرگز اجازه ندھيد ھيچ سيستم پمپاژی با شيرھای مکش و رانش بسته کار نماﯾد .حتی برای چند لحظه کوتاه ممکن است
سيال محبوس داخل پمپ بيش از حد گرم شود و انفجار شدﯾدی رخ دھد .شما باﯾد تمام اقدامات الزم برای اجتناب از بروز چنين
حالتی را انجام دھيد.
توجه
* از ارتعاشات غير مجاز اجتناب کنيد .ارتعاشات غير مجاز باعث خرابی ﯾاتاقانھا ،محفظه آببند و آببندھای مکانيکی می گردد و
باعث کاھش عملکرد دستگاه می شود.
* از بارھای شعاعی زﯾاد اجتناب کنيد .در غير اﯾنصورت ممکن است تنش ھای غير مجاز روی محور و ﯾاتاقانھا اﯾجاد شود.
* از توليد گرمای زﯾاد اجتناب کنيد .در غير اﯾنصورت ممکن است قطعات دوار آسيب بينند.
* از کاوﯾتاسيون اجتناب کنيد .در غير اﯾنصورت ممکن است قطعات داخلی پمپ آسيب ببيند.
کار در شراﯾط فرﯾز و زﯾر نقطه انجماد
تذکر
ﯾک پمپ بی بار )خاموش( را در شراﯾط انجماد قرار ندھيد .تمام سيال داخل پمپ و لوله ھای خنک کاری را تخليه کنيد .در غير
اﯾنصورت سيال ممکن است منجمد شود و پمپ خراب شود.

خاموش کردن پمپ
اخطار
پمپ می تواند سياالت خطرناک و سمی را پمپاژ کند .محتوﯾات پمپ را تعيين کنيد و مدارک فنی و دستورالعمل ھای آنھا را برای
عدم تماس با اﯾنگونه سياالت بررسی کنيد .پرسنل باﯾد لباس ھای حفاظتی مناسبی بپوشند .سياالت خطرناک ممکن است
دمای باالﯾی داشته باشند و ﯾا آتشزا ،اسيدی ،کاستيک ،انفجاری و مانند آن باشند.
 .١به آرامی شير فلکه رانش را ببندﯾد.
 .٢موتور را خاموش و برای جلوگيری از چرخش ناگھانی دکمه آن را قفل کنيد.
ھمراستاﯾی نھاﯾی پمپ و موتور
اخطار
* ھميشه قبل از ھرگونه اقدامی برای نصب و ﯾا تعميرات ،برق موتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد.
عدم توجه به اﯾن موضوع ممکن است صدمات بسيار شدﯾد فيزﯾکی داشته باشد.
* برای جلوگيری از خرابی ھای شدﯾد دستگاه و ﯾا ساﯾش قطعات دوار از دستورالعمل ھای ھمراستا نمودن محور پيروی کنيد.
برای نصب کوپلينگ از دستورالعمل ھای سازنده پيروی کنيد.
شما باﯾد ھمراستاﯾی نھاﯾی را بعد از اﯾنکه پمپ و موتور به دمای کاری خود رسيدند بررسی کنيد .برای دستورالعمل ھای
ھمراستاﯾی اوليه ،به فصل نصب مراجعه کنيد.
 .١برای اﯾنکه پمپ و موتور و سيستم ھای جانبی آن به دمای کاری برسند ،دستگاه را برای مدت زمان کافی در شراﯾط کاری
واقعی قرار دھيد.
 .٢دستگاه را خاموش کنيد.
 .٣محافظ کوپلينگ را خارج کنيد.
 .۴در حالی که دستگاه گرم است ،ھمراستاﯾی را بررسی کنيد.
 .۵مجدداً محافظ کوپلينگ را نصب کنيد.
 .۶مجدداً دستگاه را روشن کنيد.

دستور العمل نصب ،راه اندازی و بھره برداری پمپ ھای سری  ،OH2مطابق با استاندارد API 610,10th

28

OH1 Series

فصل ششم :تعميرات و نگھداری
برنامه تعميرات و نگھداری
بازرسی
برنامه تعميرات و نگھداری شامل انواع بازرسی ھای زﯾر می باشد:
* تعميرات و نگھداری روتين
* بازرسی ھای روتين
* بازرسی ھای سه ماھه
* بازرسی ھای ساليانه
اگر سيال پمپ شونده ساﯾنده و ﯾا خورنده باشد و ﯾا اگر محيط نصب پمپ انفجاری باشد ،زمان بازرسی ھای دوره ای را به نحو
مناسبی کوتاه کنيد.
تعميرات و نگھداری روتين
ھر موقع نگھداری روتين را انجام می دھيد ،اعمال زﯾر را انجام دھيد:
* ﯾاتاقانھا را روانکاری کنيد.
* آببند پمپ را بازبينی کنيد.
بازرسی ھای روتين
ھر موقع بازرسی ھای روتين را انجام می دھيد ،موارد زﯾر را بررسی نماﯾيد:
* سطح روغن و شراﯾط آن را در روغن نمای بيرﯾنگ ھا مورد بازرسی قرار دھيد.
* نوﯾز غير عادی ،ارتعاش و دمای ﯾاتاقانھا را مورد بررسی قرار دھيد.
* نشتی پمپ و لوله کشی ھا را بررسی نماﯾيد.
* ارتعاش پمپ را تحليل نماﯾيد.
* فشار خروجی پمپ را بازرسی نماﯾيد.
* دما را بازرسی نماﯾيد.
* نشتی محفظه آببند را مورد بررسی قرار دھيد.
* مطمئن شوﯾد که ھيچگونه نشتی از آببند مکانيکی وجود ندارد.
* اگر نشتی پکينگ ھا از حد مجاز بيشتر بود ،آنھا را تنظيم و ﯾا تعوﯾض نماﯾيد.
بازرسی ھای سه ماھه
اعمال زﯾر را ھر سه ماه ﯾکبار انجام دھيد:
* پيچ ھای فونداسيون و پيچ ھای پاﯾه موتور و پمپ را بررسی نماﯾيد که کامال ً محکم باشند.
* آببند مکانيکی را بررسی کنيد در صورت نياز آن را تعوﯾض کنيد.
* حداقل ھر سه ماه ﯾکبار ) ٢٠٠٠ساعت کارکرد( روغن را تعوﯾض کنيد.
* اگر شراﯾط محيطی نامناسب است و ﯾا شراﯾط دﯾگری وجود دارد که باعث اﯾجاد آلودگی در روغن می شود ،زودتر از موعد
روغن را تعوﯾض کنيد.
* ھمراستاﯾی محور را بازرسی نماﯾيد و در صورت نياز مجدداً تنظيم کنيد.
بازرسی ھای ساليانه
اعمال زﯾر را ھر سال ﯾکبار انجام دھيد:
* دبی پمپ را بررسی کنيد.
* فشار پمپ را بررسی کنيد.
* توان مصرفی موتور را بررسی کنيد.
اگر عملکرد پمپ مناسب با شراﯾط فرآﯾندی نمی باشد و شراﯾط فرآﯾندی نيز تغيير نکرده است ،اعمال زﯾر را انجام دھيد:
 .١پمپ را دمنتاژ کنيد.
 .٢پمپ را مورد بازبينی قرار دھيد.
 .٣قطعات ساﯾيده شده را جاﯾگزﯾن کنيد.
تعميرات و نگھداری ﯾاتاقانھا
برنامه روانکاری ﯾاتاقانھا
نوع ﯾاتاقان
ﯾاتاقانھای روانکاری شده با روغن
Oil-Lubricated Bearings

روانکاری اوليه
قبل از نصب و راه اندازی پمپ ،روغن
اضافه کنيد .برای ﯾاتاقانھای نو ،روغن را
بعد از  ٢٠٠ساعت کارکرد تعوﯾض
نماﯾيد.
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دوره ھای روانکاری
بعد از  ٢٠٠ساعت اول ،روغن را بعد از
 ٢٠٠٠ساعت کارکرد و ﯾا  ٣ماه ﯾکبار
تعوﯾض نماﯾيد.
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تعميرات و نگھداری آببند مکانيکی
اخطار
آببند مکانيکی که در محيط انفجاری مورد استفاده قرار می گيرد باﯾد به نحو مناسبی گواھی ) (Certifiedشود .قبل از راه
اندازی ،مطمئن شوﯾد تمام مناطقی که ممکن است سيال پمپ شونده به محيط نشت کند ،بسته باشد.
توجه
ھرگز پمپ را در حالی که آببند مکانيکی خشک کار می کند راه اندازی نکنيد .کارکرد خشک آببند مکانيکی حتی چند ثانيه
ممکن است باعث خرابی آن شود ،جراحات فيزﯾکی ممکن است اتفاق بيفتد اگر آببند مکانيکی بشکند.
تذکر
* سيستم ھای آببندی که خود تھوﯾه نمی باشند مانند پالن  ،٢٣نياز به تھوﯾه دستی حين کارکرد دارند .عدم توجه به اﯾن
موضوع باعث اﯾجاد گرمای زﯾاد و خرابی مکانيکال سيل می شود.
* سيستم ھای خنک کاری مانند اﯾن برای ﯾاتاقانھا و آببندھای مکانيکی ،باﯾد به نحو مطلوبی کار کنند تا از اﯾجاد گرمای زﯾاد،
جرقه و خرابی زود ھنگام جلوگيری شود.
* آببند مکانيکی باﯾد سيستم فالشينگ مناسبی برای گرمای بيش از حد توليدی داشته باشند.
قبل از راه اندازی
آببند و تمام لوله کشی ھای فالشينگ را بررسی نماﯾيد.
عمر آببند مکانيکی
عمر آببند مکانيکی وابسته به تميزی سيال پمپ شونده می باشد .به خاطر تنوع شراﯾط کاری ،تعرﯾف دقيق عمر آببند مکانيکی
غير ممکن می باشد.
دمونتاژ پمپ
اقدامات احتياطی
اخطار
قبل از دمنتاژ پمپ ،مطمئن شوﯾد که پمپ از سيستم مجزا شده است و پمپ تحت فشار نيست .برای اﯾنکار درپوش ھا،
شيرھای تخليه و شير ھواگيری را باز کنيد و ﯾا اﯾنکه پمپ را از لوله کشی باز کنيد.
* ھميشه و ھميشه قبل از انجام ھرگونه نصب و ﯾا تعميرات ،برق الکتروموتور را خاموش و دکمه آن را قفل کنيد.
عدم توجه به اﯾن موضوع جراحات فيزﯾکی شدﯾدی خواھد داشت.
مجموعه پمپ و تجھيزات مربوط به آن معموال ً سنگين می باشند .عدم توجه به نحوه بلند کردن پمپ و جابجاﯾی آن ،ممکن است
منجر به صدمات شدﯾد فيزﯾکی و ﯾا آسيب به دستگاه گردد .دستگاه را حتماً از محل ھای تعبيه شده آن جابجا نماﯾيد .وساﯾلی
مانند قالب ،اھرم و مانند آن باﯾد تحمل وزن دستگاه را داشته باشند.
* پمپ می تواند سياالت سمی و آتشزا را پمپاژ نماﯾد .مدارک فنی پمپ را مورد بررسی قرار دھيد تا از آسيب ھای ناشی از
برخورد با سياالت سمی و خطرناک حين دمنتاژ پمپ جلوگيری شود .تجھيزات محافظتی مناسب باﯾد توسط پرسنل پوشيده
شود .سياالت خطرناک شامل سياالت دما باال ،آتشزا ،اسيد ،کاستيک ،انفجاری و مانند آن باشد .سيال پمپ شونده باﯾد در
تطابق با شراﯾط محيط نصب تخليه شود.
تذکر
مطمئن شوﯾد که تمام قطعات جاﯾگزﯾن قبل از دمنتاژ پمپ در دسترس می باشد.
تخليه پمپ
 .١شيرھای اﯾزوله کننده را در سمت مکش و رانش پمپ ببندﯾد.
اگر ھيچ شيری نباشد ،شما باﯾد سيستم را تخليه کنيد.
 .٢شير تخليه پمپ را باز کنيد.
تا موقعی که سيال از شير تخليه خارج می شود عمل دﯾگری انجام ندھيد .اگر سيال به طور مداوم از شير تخليه خارج می
شود ،شيرھای اﯾزوله کننده مشکل دارند و به طور مناسبی آببند نيستند .شما باﯾد قبل از ھرکاری اﯾن شيرھا را تعمير کنيد.
 .٣شير تخليه را باز نگه دارﯾد و درپوش تخليه را که در قسمت زﯾرﯾن پوسته پمپ قرار دارد باز کنيد .شير تخليه و درپوش را تا بعد
از مونتاژ دوباره نبندﯾد.
 .۴سيال را از لوله کشی ھا تخليه کنيد و در صورت نياز پمپ را بشوﯾيد.
 .۵تمام اتصاالت و لوله کشی ھای جانبی را باز کنيد.
 .۶اوﯾلر را باز کنيد و در محل امنی قرار دھيد.
 .٧محافظ کوپلينگ را باز کنيد.
 .٨بوش فاصله کوپلينگ را باز کنيد.
از دستورالعمل سازنده کوپلينگ برای باز کردن آن کمک بگيرﯾد.
 .٩کوپلينگ را باز کنيد.
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خارج کردن قسمت Back pull-out
توجه
قسمت  Back pull-outرا بدون کمک و به تنھاﯾی خارج نکنيد.
 .١مھره ھای پيچ حلزونی را باز کنيد.
اخطار
اگر برای خارج کردن قطعات نياز به گرم کردن آنھا دارﯾد ،باﯾد تمام سيال و بخارات را خارج کنيد .برای اﯾنکار ،از ھوای فشرده
خشک استفاده کنيد و حلزونی و محفظه آببند را پاک کنيد.
 .٢پيچ ھای جکی ) (jackscrewرا به صورت مساوی و ﯾکنواخت سفت کنيد .از ﯾک الگوی تناوبی برای خارج کردن قسمت Back
 pull-outاستفاده کنيد.

 – 418پيچ ھای جکی Jackscrew

 .٣قسمت  Back pull-outرا با استفاده از قالب که به محفظه ﯾاتاقان متصل شده است ،خارج کنيد.

 .۴گسکت حلزونی را خارج کنيد.
بعد از مونتاژ دوباره گسکت باﯾد تعوﯾض شود.
 .۵پيچ ھای جکی را خارج کنيد.
 .۶تمام سطوح گسکت را تميز کنيد.
سطوح تميز از چسبندگی جزئی گسکت به خاطر مترﯾال آن به حلزونی جلوگيری می کند.
 .٧ھنگام حمل و نقل از قسمت  Back pull-outمحافظت کنيد تا حرکت نکند.
 .٨قسمت  Back pull-outرا برای دمنتاژ بيشتر به کارگاه تميز و مجھزی منتقل کنيد.
خارج کردن فک کوپلينگ
 .١اگر فک کوپلينگ به محور آوﯾزان شده باشد ،محور را برای جاﯾگذاری مجدد کوپلينگ بعد از مونتاژ مجدد عالمتگذاری کنيد.
 .٢فک کوپلينگ را با استفاده از پولی کش مناسب خارج کنيد.
از دستورالعمل ھای سازنده کوپلينگ پيروی کنيد.
خارج کردن پروانه
توجه
وقتی پروانه ھا را حمل می کنيد از دستکش ضخيم مناسب استفاده کنيد .لبه ھای تيز ممکن است باعث جراحات فيزﯾکی
شود.
 .١مھره پروانه را باز و خارج کنيد.
مھره پروانه رزوه ھای چپ گرد دارد.
 .٢پروانه را از روی شفت بکشيد.
در صورت نياز از پولی کش مناسب استفاده کنيد.
 .٣خار پروانه را خارج کنيد.
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خار پروانه را برای مونتاژ دوباره نگه دارﯾد مگر آنکه آسيب دﯾده باشد.
خارج کردن محفظه آببند
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶

مھره پيچ گلند را باز و خارج کنيد.
آببند مکانيکی کارترﯾجی را به سمت مخالف محفظه آببند بلغزانيد.
قالب را در سوراخ محفظه آببند که بدﯾن منظور تعبيه شده است نصب کنيد.
قالب را به دستگاه باالبرنده متصل کنيد.
پيچ ھای کاور محفظه آببند و محفظه ﯾاتاقان را باز و خارج کنيد.
کاور محفظه آببند را از محفظه ﯾاتاقان بوسيله چکش نرم و ﯾا چوبی جدا کنيد.

محور
122
کاور محفظه سيل
184
محفظه ﯾاتاقان
228
مھره پيچ گلند
355
واشر گلند
360Q
پيچ ھای محفظه ﯾاتاقان
370H
واشر کاور محفظه آببند
540C
 .٧کاور محفظه آببند را به انتھای محور ھداﯾت کنيد تا از محفظه ﯾاتاقان جدا شود.
تذکر
آببند مکانيکی کارترﯾجی ممکن است آسيب ببيند اگر کاور با آن در تماس باشد.
 .٨واشر کاور محفظه آببند و محفظه ﯾاتاقان را خارج کنيد و دور بيندازﯾد.
ھنگام مونتاژ مجدد اﯾن واشر باﯾد تعوﯾض گردد.
 .٩پيچ ھای بست آببند مکانيکی به محور را باز کنيد و آببند را از محور خارج کنيد.
 .١٠او-رﯾنگ ﯾا واشر گلند آببند مکانيکی را خارج کنيد و دور بيندازﯾد.
ھنگام مونتاژ مجدد اﯾن او-رﯾنگ ﯾا واشر تعوﯾض می شود.
بازرسی ھای قبل از مونتاژ
دستورالعمل ھای تعوﯾض
بررسی و تعوﯾض پوسته
پوسته پمپ را برای بررسی ساﯾش بيش از حد مجاز و ﯾا اﯾجاد حفره در آن مورد بازرسی قرار دھيد .سطوح واشرھا و محل ھای
تنظيم پوسته را کامال ً تميز نماﯾيد تا عاری از گرد و خاک و زواﯾد شود.
پوسته را تعمير و ﯾا تعوﯾض کنيد اگر ھر ﯾک از شراﯾط زﯾر اتفاق افتاده باشد:
* ساﯾش و ﯾا شيار در محلی بيش از  1/8اﯾنچ و ﯾا  3.2ميليمتر باشد.
* حفره ای با عمق بيش از  1/8اﯾنچ و ﯾا  3.2ميليمتر باشد.
* سطح نشيمن واشر پوسته تاب برداشته باشد.
مکان ھای پوسته برای بازرسی
شکل زﯾر محل نقاطی از پوسته را نشان می دھد که احتمال ساﯾش وجود دارد و نياز به بازرسی دارد
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تعوﯾض پروانه
جدول زﯾر معيارھای تعوﯾض قطعات پروانه را نشان می دھد.
موقع تعوﯾض
قطعات پروانه
* وقتی شيارھاﯾی عميق تر  1/16اﯾنچ و ﯾا 1.6ميليمتر
پره ھای پروانه
اﯾجاد شود .و ﯾا
* وقتی ساﯾش کلی پره ھا بيش از  1/32اﯾنچ و ﯾا 0.8
ميليمتر باشد.
وقتی بيش از  1/32اﯾنچ و ﯾا  0.8ميليمتر ساﯾش و ﯾا خمش
پره ھای پشتی
اﯾجاد شده باشد.
وقتی ترک ،حفره و ﯾا خوردگی مشاھده شده باشد.
لبه ھای پره
بررسی ھای پروانه
* سوراخ پروانه را بررسی و تميز نماﯾيد.
* باالنس پروانه را بررسی کنيد .پروانه را مجدداً باالنس کنيد اگر از حد مجاز استاندارد  ISO 1940 Gr 1.0خارج شده باشد.
تذکر
شما باﯾد دستگاه بسيار دقيقی داشته باشيد تا به معيارھای استاندارد  ISO 1940 Gr 1.0دست پيدا کنيد .تنھا در صورتی که
دستگاه مجھز دارﯾد تالش نماﯾيد که پروانه را باالنس نماﯾيد.
قسمت ھای پروانه برای بازرسی

تعوﯾض رﯾنگ روغن
رﯾنگ ھای روغن برای آنکه به طور مناسبی عمل نماﯾند باﯾد تا حد ممکن داﯾروی باشند .اوﯾل رﯾنگ را تعوﯾض کنيد اگر آنھا
ساﯾيده شده اند و ﯾا از شکل طبيعی خارج شده اند.
تعوﯾض آببند مکانيکی کارترﯾجی
آببند مکانيکی کارترﯾجی باﯾد توسط سازنده آببند تعمير و سروﯾس شود .برای راھنماﯾی به دستورالعمل سازنده آن مراجعه
کنيد.
تعوﯾض محافظ کوپلينگ
اگر خوردگی و ﯾا آسيب ھای دﯾگری به محافظ کوپلينگ وارد شده است ،آن را تعمير و ﯾا تعوﯾض کنيد.
تعوﯾض واشرھا ،او-رﯾنگ ھا ،شيم ھا و نشيمن ھا
* در ھر بار تعمير و دمنتاژ تمام واشر ھا ،او-رﯾنگ ھا و شيم ھا را تعوﯾض کنيد.
* نشيمن ھا را بازرسی کنيد .نشيمن ھا باﯾد صاف و عاری از صدمات فيزﯾکی باشند .برای نشيمن ھای ساﯾيده شده از تکه
پوست چرم استفاده کنيد .دقت کنيد که روابط ابعادی حفظ شود.
* اگر آسيب ھا جدی باشد و ارزش تعمير نداشته باشد ،قطعات را تعوﯾض کنيد.
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دستورالعمل ھای تعوﯾض محور
بررسی ابعاد محور
محل ھای نشيمن ﯾاتاقانھا روی محور را بررسی کنيد .اگر خارج از محدوده مجاز تلرانس ھا در جدول ﯾاتاقانھا بود ،محور را تعوﯾض
کنيد.
بررسی مستقيم و راست بودن محور
مستقيم و راست بودن محور را بررسی کنيد .از بلوک ھای  Vشکل ﯾا غلتک ھای باالنس استفاده کنيد .محور را بر روی اﯾن
بلوک ھا در محل نشيمن ﯾاتاقانھا قرار دھيد .اگر انحراف عقربه نماﯾشگر از  0.001اﯾنچ و ﯾا  0.03ميليمتر تجاوز نمود ،محور را
تعوﯾض کنيد.
تذکر
از مرکز محور برای بررسی انحراف استفاده نکنيد .چرا که ممکن است محور حين دمنتاژ ﯾاتاقانھا و ﯾا پروانه آسيب دﯾده باشد.
بررسی سطح محور
سطح محور را به خصوص در محل ھاﯾی که در شکل زﯾر نشان داده شده است بررسی کنيد.
محور را تعوﯾض کنيد اگر غير قابل تعمير باشد.

بازرسی ﯾاتاقانھا
شراﯾط ﯾاتاقانھا
ﯾاتاقانھا نباﯾد مجدداً استفاده گردد.
چک ليست
وقتی ﯾاتاقانھا را مورد بازرسی قرار می دھيد ،اعمال زﯾر را انجام دھيد:
* ﯾاتاقانھا را از نظر آلودگی و خرابی مورد بازرسی قرار دھيد.
* شراﯾط روانکاری و آلودگی آن را توجه کنيد.
* بلبرﯾنگ ھا را مورد بازرسی قرار دھيد و ببينيد که آﯾا آنھا خراب و سفت شده اند و ﯾا ھنگام چرخاندن با دست اﯾجاد نوﯾز می
کنند.
* علت اشکاالت بوجود آمده در ﯾاتاقانھا بر پيدا کنيد .اگر به خاطر ساﯾش نرمال نمی باشد ،قبل از آنکه پمپ مجدداً وارد سروﯾس
شود ،اشکال را برطرف کنيد.
بازرسی و تعوﯾض رﯾنگ ھای ساﯾشی
انواع رﯾنگ ھای ساﯾشی
تمام دستگاه ھا دارای رﯾنگ ھای ساﯾشی پوسته ،پروانه و کاور محفظه آببند می باشد .وقتی لقی ھای بين رﯾنگ ساﯾشی از
حد مجاز بيشتر می شود ،عملکرد ھيدروليکی به طور چشمگيری کاھش می ﯾابد.
بررسی قطر رﯾنگ ساﯾشی
قطر تمامی رﯾنگ ھای ساﯾشی را اندازه بگيرﯾد و لقی ھای قطری رﯾنگ ساﯾشی را محاسبه کنيد .برای محاسبه لقی ھا از
جدول مينيمم لقی کاری استفاده کنيد.

دستور العمل نصب ،راه اندازی و بھره برداری پمپ ھای سری  ،OH2مطابق با استاندارد API 610,10th

34

OH1 Series

رﯾنگ ساﯾشی پوسته
 -100پوسته حلزونی
 -164رﯾنگ ساﯾشی پوسته

رﯾنگ ساﯾشی پروانه
 -101پروانه
 -202رﯾنگ ساﯾشی پروانه
 -203رﯾنگ ساﯾشی پروانه

رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه آببند
 -125بوش گلوﯾی  throat bushingمحفظه آببند
 -184کاور محفظه آببند
 -230رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه آببند

چه موقع رﯾنگ ھای ساﯾشی را تعوﯾض کنيم؟
وقتی لقی قطری از دو برابر مينيمم لقی که در جدول زﯾر نشان داده شده است بيشتر شود و وقتی عملکرد ھيدروليکی به
سطح غير قابل قبولی کاھش ﯾابد ،رﯾنگ ھای ساﯾشی را تعوﯾض کنيد.
جدول مينيمم لقی کاری
Minimum diametrical clearance
in.
mm
0.010
0.25
0.011
0.28
0.012
0.30
0.013
0.33
0.014
0.35
0.015
0.38
0.016
0.40
0.017
0.43
0.018
0.45
0.019
0.48
0.020
0.50
0.021
0.53
0.022
0.55
0.023
0.58
0.024
0.60
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Diameter of impeller wear ring
in.
Mm
<2.000
<50
2.000 to 2.4999
To to 64.99
2.500 to 2.999
65 to 79.99
3.000 to 3.499
80 to 89.99
3.500 to 3.999
90 to 99.99
4.000 to 4.499
100 to 114.99
4.500 to 4.999
115 to 124.99
5.000 to 5.999
125 to 149.99
6.000 to 6.999
150 to 174.99
7.000 to 7.999
175 to 199.99
8.000 to 8.999
200 to 224.99
9.000 to 9.999
225 to 249.99
10.000 to 10.999
250 to 274.99
10.000 to 11.999
275 to 299.99
12.000 to 12.999
300 to 324.99
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تعوﯾض رﯾنگ ھای ساﯾشی
تذکر
دستورالعمل ھای تنظيم پروانه و لقی رﯾنگ ساﯾشی باﯾد اجرا شود .تنظيم نامناسب لقی و ﯾا عدم اجرای صحيح دستورالعمل
می تواند منجر به جرقه ،توليد گرمای بيش از حد و خرابی دستگاه شود.
رﯾنگ ھای ساﯾشی پوسته ،پروانه و کاور محفظه آببند بوسيله پرس و سه پيچ بست در جای خود قرار می گيرند.
 .١رﯾنگ ساﯾشی را خارج کنيد.
الف( پيچ ھای بست را باز کنيد.
ب( رﯾنگ ساﯾشی از از پوسته ،پروانه و ﯾا کاور محفظه آببند بوسيله اھرم مناسب خارج کنيد.
 .٢محل نشيمن رﯾنگ را کامال ً تميز کنيد .مطمئن شوﯾد که سطح آنھا صاف و بدون خراش می باشد.
 .٣رﯾنگ ساشی جدﯾد پروانه را با استفاده از ﯾک اجاق به صورت ﯾکنواخت تا دمای  ١٨٠تا  ٢٠٠درجه فرانھاﯾت و ﯾا  ٨٢تا ٩٣
درجه سانتيگراد گرم کنيد .سپس رﯾنگ ساﯾشی را در محل نشيمن آن قرار دھيد.

 -101پروانه
 -202رﯾنگ ساﯾشی پروانه
 -203رﯾنگ ساﯾشی پروانه
 -320پيچ ھای بست

 .۴رﯾنگ ساﯾشی جدﯾد پوسته را با استفاده از ﯾخ خشک و ﯾا مواد سرد کننده مناسب دﯾگر سرد کنيد و در محل خود نصب
کنيد .در صورت نياز از چکش نرم و ﯾا چوبی استفاده کنيد.
اخطار
ﯾخ خشک و مواد سرد کننده دﯾگر می تواند باعث جراحات فيزﯾکی شود .برای حمل اﯾمن اﯾن مواد با تأمين کننده آن مشورت
کنيد.

 -100پوسته
 -164رﯾنگ ساﯾشی پوسته
 -222Eپيچ ھای بست

 .۵رﯾنگ ساﯾشی جدﯾد کاور محفظه آببند را نصب کنيد.
الف( رﯾنگ ساﯾشی را با استفاده از ﯾخ خشک و ﯾا مواد سردکننده مناسب دﯾگر سرد کنيد و رﯾنگ را در محل خود نصب کنيد .در
صورت نياز از چکش نرم و ﯾا چوبی استفاده کنيد.
ب( پيچ ھای بست را محکم کنيد.
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 -184کاور محفظه آببند
 -222Eپيچ ھای بست
 -230رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه آببند

 .۶انحراف و اعوجاج رﯾنگ ساﯾشی پوسته را بررسی کنيد.
الف( قطر سوراخ پيچ ھای بست را با ميکرومتر و ﯾا ورنيه اندازه گيری کنيد.
ب( قبل از تراشيدن رﯾنگ ھای ساﯾشی پروانه ،ھرگونه اعوجاج بيشتر از  0.003اﯾنچ و ﯾا  0.08ميليمتر را با ماشينکاری اصالح
کنيد.

 -100پوسته پمپ
 -164رﯾنگ ساﯾشی پوسته

 .٧برای اندازه صحيح قطر رﯾنگ ساﯾشی پروانه ،قطر سوراخ رﯾنگ ساﯾشی پوسته را اندازه گيری نماﯾيد .از جدول مينيمم لقی
کاری استفاده کنيد.
 .٨مراحل  ۶و  ٧را برای رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه آببند تکرار کنيد.
 .٩رﯾنگ ھای ساﯾشی پروانه را بعد از نصب بر روی پروانه بچرخانيد تا اندازه صحيح بررسی شود.
تذکر
* تمام رﯾنگ ھای ساﯾشی پروانه تعوﯾضی ،به غير از آنھاﯾی که سختی سطحی شده اند ،با  0.02تا  0.03اﯾنچ و ﯾا  0.51تا
 0.75ميليمتر اورساﯾز می باشند.
* رﯾنگ ساﯾشی پروانه سختی سطح  Hard-facedشده که به صورت ﯾدکی تأمين می شوند ،اورساﯾز نمی باشند ،بلکه به
گونه ای می باشند که در صورت تعوﯾض رﯾنگ ساﯾشی پوسته در لقی مجاز باشند.

 .١٠پروانه را نصب کنيد.
الف( خار پروانه را بر روی محور پمپ که در محفظه ﯾاتاقان قرار گرفته است ،قرار دھيد .مقدار انحراف  Run-outمحور باﯾد در
محدوده مجاز بيان شده باشد .برای نصب پروانه ،خار می باﯾستی در موقعيت باالﯾی محور )ساعت  (١٢باشد.
ب( پروانه را بر روی محور نصب کنيد.
پ( واشر پروانه را نصب کنيد.
ت( پروانه را با ﯾک پيچ و ﯾا مھره به صورت مطمئنی محکم کنيد.
رزوه پيچ پروانه چپ گرد می باشد.
 .١١انحراف رﯾنگ ساﯾشی پروانه را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را نصب کنيد.
ب( محور را بچرخانيد به طورﯾکه نماﯾشگر بر روی سطح خارجی رﯾنگ ساﯾشی پروانه که در سمت رﯾنگ ساﯾشی پوسته قرار
دارد ٣۶٠ ،درجه بچرخد.
پ( مراحل الف و ب را برای رﯾنگ ساﯾشی پروانه که در سمت کاور محفظه آببند قرار دارد ،تکرار کنيد.
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 -101پروانه
 -202رﯾنگ ساﯾشی پروانه – سمت پوسته

اگر انحراف ) (run-outرﯾنگ ساﯾشی پروانه از  0.005اﯾنچ و ﯾا  0.13ميليمتر بيشتر شد:
 .١اعوجاج در حوالی پيچ ھای بست را بررسی کنيد.
 .٢انحراف محور و تمامی سطوح محور و توپی پروانه را برای اﯾجاد حالت عمودی بررسی کنيد.
 .٣تمام سطوح آسيب دﯾده را اصالح کنيد.
 .۴مجدداً انحراف رﯾنگ ساﯾشی پروانه را بررسی کنيد.
بازرسی و تعوﯾض کاور محفظه آببند
مدل ھای کاور محفظه آببند
دو مدل برای کاور محفظه آببند وجود دارد.
* استاندارد
* با کولينگ جاکت
نقاطی از کاور محفظه آببند که نياز به بازرسی دارد.
* مطمئن شوﯾد که تمام سطوح آببندی گسکت ھا و او-رﯾنگ ھا تميز ھستند و ھيچگونه آسيبی که باعث عدم آببندی شود،
وجود ندارد.
* مطمئن شوﯾد که تمام گذرگاه ھای خنک کاری )در صورت وجود( ،فالشينگ و تخليه تميز ھستند.

تعوﯾض کاور محفظه آببند
قطعه کاور محفظه آببند
سطوح کاور محفظه آببند
قطر داخلی بوش کاور محفظه آببند )(125

چه موقع تعوﯾض می شود
وقتی ساﯾيده ،خراب و ﯾا بيش از  0.126اﯾنچ و ﯾا 3.2
ميليمتر خورده شده باشد.
وقتی لقی قطری بين بوش و توپی پروانه از  0.047اﯾنچ و ﯾا
 1.2ميليمتر بيشتر شده باشد.

تعوﯾض بوش کاور محفظه آببند
بوش کاور محفظه آببند بوسيله پرس در جای خود ثابت و با سه پيچ بست در محل خود قفل می شود.
 .١بوش را خارج کنيد.
الف( پيچ ھای بست را خارج کنيد.
ب( بوش را به سمت محفظه ﯾاتاقان از پرس خارج کنيد.

دستور العمل نصب ،راه اندازی و بھره برداری پمپ ھای سری  ،OH2مطابق با استاندارد API 610,10th

38

OH1 Series

 -125بوش
 -184کاور محفظه آببند

 .٢بوش کاور محفظه آببند جدﯾد نصب کنيد.
الف( محل نصب بوش روی کاور محفظه آببند را کامال ً تميز کنيد.
ب( با استفاده از ﯾخ خشک و ﯾا مواد سرد کننده مناسب دﯾگر بوش را در محل خود قرار دھيد.
در صورت نياز از چکش نرم و ﯾا چوبی استفاده کنيد.
اخطار
ﯾخ خشک و مواد سرد کننده دﯾگر می تواند باعث جراحات فيزﯾکی شود .برای حمل اﯾمن اﯾن مواد با تأمين کننده آن مشورت
کنيد.
پ( پيچ ھای بست را محکم کنيد.

 -1کاور محفظه آببند
 -2پيچ ھای بست
 -3بوش

بازرسی محفظه ﯾاتاقان
چک ليست
محفظه ﯾاتاقان را برای شراﯾط زﯾر مورد بررسی قرار دھيد:
* بازبينی ظاھری محفظه ﯾاتاقان و پاﯾه آن برای ترک ھا
* بازبينی سطوح داخلی محفظه برای گرد و خاک و کثيفی .تمام کثيفی ھا و مواد زاﯾد را خارج کنيد.
* مطمئن شوﯾد که تمام گذرگاه ھای روانکاری تميز ھستند.
* بازرسی سوراخ ھای داخلی ﯾاتاقانھا
در صورتی که ھر ﯾک از سوراخھا خارج از محدوده تلرانس مطابق جداول بيرﯾنگ ھا می باشد ،محفظه می باﯾستی تعوﯾض گردد.
مکانھای بازرسی
شکل زﯾر مناطقی از محفظه ﯾاتاقان را نشان می دھد که نيازمند بازرسی برای ساﯾش می باشد.

مکانھای بازرسی
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تلرانس ھای ﯾاتاقانھا
برای اطالعات بيشتر به استاندارد ) ISO 286 (ANSI/ABMA standard 7مراجعه کنيد.
مونتاژ مجدد
مونتاژ سيستم قدرت
اخطار
مجموعه پمپ و تجھيزات مربوط به آن معموال ً سنگين می باشند .عدم توجه به نحوه بلند کردن پمپ و جابجاﯾی آن ،ممکن است
منجر به صدمات شدﯾد فيزﯾکی و ﯾا آسيب به دستگاه گردد.
توجه
* وقتی از ھيتر بلبرﯾنگ استفاده می کنيد از دستکش ضخيم و مناسبی استفاده کنيد .بيرﯾنگ ھا ممکن است داغ باشند و
باعث جراحات فيزﯾکی شوند.
تذکر
* روش ھای متنوعی برای نصب بلبرﯾنگ ھا وجود دارد .روش توصيه شده استفاده از گرم کن القاﯾی است.
* مطمئن شوﯾد که تمام قطعات و رزوه ھا تميز ھستند و شما به درستی روشھای بيان شده جھت دمنتاژ پمپ را رعاﯾت کرده
اﯾد.
* مغناطيدگی محور پمپ را بررسی کنيد .در صورتی که محور خاصيت مغناطيسی پيدا کرده است ،آن را از بين ببرﯾد .مغناطيس
اشيای فرﯾتيک را به پروانه ،آببند و بيرﯾنگ ھا جذب می کند و ميتواند باعث افزاﯾش گرمای توليدی ،جرقه و خرابی زود ھنگام
شود.
 .١ﯾاتاقان شعاعی )داخلی( را بر روی محور نصب کنيد.

 -112ﯾاتاقان تراست دوگانه
 -114رﯾنگ روغن
 -122محور
 -136مھره قفل کننده ﯾاتاقان تراست
 -168ﯾاتاقان شعاعی
 -382واشر قفلی
 .٢رﯾنگ ھای روغن و ﯾاتاقان ھا را نصب کنيد.
الف( رﯾنگ ھای روغن را بر روی محور نصب کنيد.
ب( ﯾاتاقان ھای تراست )خارجی( را بر روی محور نصب کنيد.
پ( واشر قفلی ﯾاتاقان تراست را بر روی محور نصب کنيد.
ت( مھره قفل کننده ﯾاتاقان را روی محور سفت کنيد.
ث( سطوح ﯾاتاقان داخلی را با روانکار مناسب پوشش دھيد.
 .٣مجموعه محور و محفظه ﯾاتاقان را مونتاژ کنيد.
الف( سطوح خارجی ﯾاتاقانھا را با روغن مناسب پوشش دھيد.
ب( سطوح داخلی ﯾاتاقانھا در محفظه ﯾاتاقان را با روغن مناسب پوشش دھيد.
پ( رﯾنگ ھای روغن را در شيارھای محور قرار دھيد.

دستور العمل نصب ،راه اندازی و بھره برداری پمپ ھای سری  ،OH2مطابق با استاندارد API 610,10th

40

OH1 Series

 -109Aکاور انتھاﯾی ﯾاتاقان تراست
 -122محور
 -228محفظه ﯾاتاقان
 -360Aگسکت
 -370Nپيچ محفظه ﯾاتاقان
ت( با دقت محور و مجموعه ﯾاتاقان را داخل محفظه ﯾاتاقان ھداﯾت کنيد تا ھنگامی که ﯾاتاقان تراست در محل خودش در محفظه
ﯾاتاقان قرار گيرد .مطمئن شوﯾد که رﯾنگ روغن به جاﯾی گير نکرده باشد و آسيب نبيند.
مجموعه را با نيروی زﯾاد به ھمدﯾگر فشار ندھيد.
ث( رﯾنگ ھای روغن را از داخل روغن نمای محفظه ﯾاتاقان ببينيد.
اگر رﯾنگ ھای روغن به طور مناسب در شيارھا قرار نگرفته اند از ﯾک سيم قالبی شکل استفاده کنيد.
ج( بررسی کنيد که محور به راحتی می چرخد.
اگر متوجه ساﯾش شدﯾد و ﯾا محور درگير می باشد ،علت را پيدا و مشکل را رفع کنيد.
مونتاژ فرﯾم
توجه
برای بررسی انحراف ،مجموعه محفظه ﯾاتاقان را محکم در موقعيت افقی قرار دھيد.
تعيين حرکت )لقی( انتھاﯾی محور
الف( نماﯾشگر عقربه ای را نصب کنيد.
ب( از ﯾک اھرم برای اعمال بار محوری در سمتی از محور که پروانه نصب می شود ،استفاده کنيد.
پ( بار محوری را در دو جھت اعمال کنيد تا قرارگيری صحيح ﯾاتاقان بر روی زبانه محفظه ﯾاتاقان و درپوش ﯾاتاقان مورد بررسی قرار
گيرد.
ت( مراحل ب و پ را چندﯾن بار تکرار کنيد و مقادﯾر را ثبت کنيد.
حرکت )لقی( انتھاﯾی محور باﯾد در محدوده  0.001تا  0.005اﯾنچ و ﯾا  0.025تا  0.125ميليمتر باشد.

بررسی انحرافات Run-outs
بررسی
انطباق پروانه
و محور

دستورالعمل
 .١نماﯾشگر عقربه ای را روی محفظه ﯾاتاقان نصب کنيد.
 .٢محور را از ﯾک سمت خار بچرخانيد تا پس از ﯾک دور گردش به سمت دﯾگر خار برسد.
اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.002اﯾنچ و ﯾا  0.05ميليمتر بود ،علت را پيدا و اصالح کنيد.
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انطباق
و محور

آببند

 .١نماﯾشگر عقربه ای را روی محفظه ﯾاتاقان نصب کنيد.
 .٢محور را  ٣۶٠درجه بچرخانيد .اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.002اﯾنچ و ﯾا  0.05ميليمتر بود ،علت را
پيدا و اصالح کنيد.

پيشانی
محفظه
ﯾاتاقان

 .١نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
 .٢محور را بچرخانيد به طوری که ميله نماﯾشگر بر روی پيشانی محفظه ﯾاتاقان  ٣۶٠درجه بچرخد .اگر
انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.004اﯾنچ و ﯾا  0.1ميليمتر بود ،محفظه را دمنتاژ و علت را پيدا و رفع نماﯾيد.

قفل محفظه
ﯾاتاقان

 .١نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
 .٢محور را  ٣۶٠درجه بچرخانيد .اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.004اﯾنچ و ﯾا  0.1ميليمتر بود ،محفظه
را دمنتاژ و علت را پيدا و رفع نماﯾيد.
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نصب کاور محفظه آببند
 .١قالب را در سوراخی که بدﯾن منظور در محفظه آببند اﯾجاد شده است قرار دھيد.
 .٢کاور محفظه آببند را بلند کنيد و در محل خود روی محور تنظيم کنيد.
 .٣کاور محفظه آببند را به مجموعه محفظه ﯾاتاقان متصل کنيد.
الف( کاور را به دقت داخل محور ھداﯾت کنيد تا به قفل محفظه ﯾاتاقان برسد.
ب( پيچ ھای کاور و محفظه ﯾاتاقان را نصب کنيد.
پ( پيچ ھا را به صورت ﯾکسان محکم کنيد .از الگوی تناوبی استفاده کنيد.
 .۴انحراف پيشانی کاور محفظه آببند را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
ب( محور را  ٣۶٠درجه بچرخانيد.
اگر انحراف کلی ) (TIRاز  0.005اﯾنچ و ﯾا  0.13ميليمتر بيشتر باشد ،علت را مشخص و اصالح کنيد.

 -122محور
 -184کاور محفظه آببند
 -228فرﯾم ﯾاتاقان
 -230رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه
آببند
 -370Hپيچ ھای فرﯾم ﯾاتاقان

 .٥انحراف قفل کاور محفظه آببند را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
ب( محور را  ٣٦٠درجه بچرخانيد .اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.005اﯾنچ و ﯾا  0.13ميليمتر باشد ،علت را مشخص و اصالح
کنيد.
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تذکر
دستورالعمل ھای لقی پروانه و رﯾنگ ساﯾشی باﯾد دنبال شود .تنظيم لقی نامناسب و ﯾا عدم پيروی از دستورالعمل ھای
مناسب ممکن است منجر به جرقه ،توليد گرمای ناخواسته و آسيب دستگاه گردد.
 .٦انحراف رﯾنگ ساﯾشی کاور محفظه آببند را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
ب( محور را  ٣٦٠درجه بچرخانيد .اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.006اﯾنچ و ﯾا  0.15ميليمتر باشد ،علت را تعيين و اصالح
کنيد.

 .٧انحراف پيشانی محفظه آببند را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را روی محور نصب کنيد.
ب( محور را  ٣٦٠درجه بچرخانيد .اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از مقادﯾر نشان داده شده در جدول باشد ،علت را مشخص و
اصالح کنيد.
ماکزﯾمم مجاز انحراف پيشانی محفظه آببند
Maximum Allowable Total Indicator Reading
)0.0018 in. (0.045 mm
)0.002 in. (0.05 mm
)0.0024 in. (0.06 mm
)0.0026 in. (0.065 mm
)0.0028 in. (0.07 mm
)0.0031 in. (0.08 mm

 .٨انحراف قفل محفظه آببند را بررسی کنيد.
الف( نماﯾشگر عقربه ای را روی محور و ﯾا بوش نصب کنيد.
ب( محور را  ٣٦٠درجه بچرخانيد.
اگر انحراف کلی ) (TIRبيشتر از  0.005اﯾنچ و ﯾا  0.125ميليمتر باشد ،علت را تعيين و اصالح کنيد.
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Group
SA
SX, MA
MX, LA
LX, XLA
XLX
XXL
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نصب آببند مکانيکی نوع کارترﯾجی و کاور محفظه آببند
تذکر
حين نصب آببند مکانيکی به دفترچه نصب آن که توسط سازنده ارائه شده است توجه گردد.
 .١پروانه را خارج کنيد.
الف( مھره پروانه را باز و خارج کنيد.
ب( پروانه ،مھره پروانه و کاور محفظه آببند را خارج کنيد – ھمانگونه که در قسمتھای قبل توضيح داده شد.
 .٢تمام او-رﯾنگ ھا را با روانکار مناسب روانکاری کنيد .مگر آنکه سازنده آببند دستورالعمل دﯾگری داشته باشد.
 .٣مجموعه آببند کارترﯾجی ) قسمت متحرک ،ثابت ،گلند ،واشر گلند و بوش( را داخل محور کنيد.
تذکر
مطمئن شوﯾد که اتصاالت گلند آببند مکانيکی در جھت مناسبی ھستند.

 -122محور
 -184کاور محفظه آببند
 -228محفظه ﯾاتاقان
 -355مھره گلند
 -370Hپيچ ھای محفظه ﯾاتاقان
 -540Cگسکت کاور محفظه آببند

.۴
.۵
.۶
.٧
.٨

گسکت کاور محفظه آببند و محفظه ﯾاتاقان را نصب کنيد.
کاور محفظه آببند را نصب کنيد.
پيچ ھای بست را ببندﯾد.
رﯾنگ فاصله ﯾا گيره را آزاد کنيد.
مطمئن شوﯾد که محور آزادانه می چرخد.

بررسی ھای پس از مونتاژ
بررسی ھای زﯾر را پس از مونتاژ پمپ انجام دھيد .پس از آن اقدامات الزم برای استارت پمپ را انجام دھيد.
* مطمئن شوﯾد که محور پمپ به راحتی با دست می چرخد و ھيچگونه ساﯾشی وجود ندارد.
* شيرھای اﯾزوله کننده را باز کنيد و نشتی پمپ را بررسی کنيد.
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فصل ھفتم :عيب ﯾابی
عيب ﯾابی حين کارکرد
دليل

نشانه
پمپ پراﯾم نشده است

خط مکش گرفته شده است
گذرگاه ھای پروانه گرفته شده است
محور در خالف جھت صحيح می چرخد
پمپ سيالی را پمپاژ نمی کند
فوت والو و ﯾا لوله مکش به اندازه کافی غوطه ور نشده
است

پمپ دبی و ﯾا ھد نقطه کاری را توليد نمی کند

ارتفاع مکش بسيار زﯾاد است
گسکت و ﯾا او-رﯾنگ نشتی دارند.
محفظه آببند نشتی دارد
گذرگاه ھای پروانه به صورت جزئی مسدود شده اند
لقی بين پروانه و پوسته از حد مجاز بيشتر شده است
ھد مکش کافی نيست
پروانه ساﯾيده و ﯾا شکسته است
پمپ پراﯾم نشده است

عمل پمپاژ به صورت تناوبی قطع و وصل می شود

در خط مکش ھوا و ﯾا بخار جمع شده است
خط مکش دارای نشتی ھوا می باشد

ﯾاتاقانھا داغ می کنند

پمپ و موتور به طور مناسب ھمراستا نمی باشند
روانکار به مقدار کافی وجود ندارد
روانکار به طور مناسبی خنک نمی شود
پمپ و موتور به طور مناسب ھمراستا نمی باشند
گذرگاه ھای پروانه به صورت جزئی مسدود شده اند
پروانه و ﯾا محور شکسته و ﯾا خم شده است
فونداسيون صلب نيست

نوﯾز و ارتعاش پمپ بيش از حد است
ﯾاتاقانھا ساﯾيده شده اند
لوله ھای مکش و رانش محکم نشده اند و ﯾا به طور
مناسب ساپورت نشده اند

محفظه آببند نشتی بيش از حد دارد

پمپ دچار کاوﯾتاسيون می باشد
گلند پکينگ به نحو مناسبی تنظيم نشده است
محفظه آببند به نحو مناسبی پکينگ نشده اند
اجزای آببند مکانيکی ساﯾيده شده اند
آببند مکانيکی بيش از حد گرم شده است
بوش محور ترک خورده است
ھد خروجی از مقدار کاری کمتر شده است و دبی
پمپ افزاﯾش ﯾافته است

توان جذبی موتور بيش از حد نرمال است

سيال سنگين تر از مقدار پيش بينی شده است
پکينگ محفظه آببند بيش از حد محکم شده است
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راه حل
پمپ را دوباره پراﯾم کنيد و بررسی کنيد که پمپ و
خط مکش از سيال پر شده است.
گرفتگی را بر طرف کنيد.
پروانه را تميز کنيد.
جھت چرخش را عوض کنيد .جھت چرخش باﯾد در
جھت فلشی باشد که روی حلزونی و ﯾا محفظه
ﯾاتاقان نشان داده شده است.
از نماﯾنده شرکت راھنماﯾی بخواھيد تا عمق
استغراق مناسب را محاسبه کند .از بافل برای
جلوگيری از اﯾجاد ورتکس در مکش استفاده کنيد.
لوله مکش را کوتاه کنيد.
گسکت و ﯾا او-رﯾنگ ھا را عوض کنيد.
مکانيکال سيل را مجدداً تنظيم و ﯾا تعوﯾض نماﯾيد.
پروانه را تميز کنيد.
لقی پروانه را تنظيم کنيد.
مطمئن شوﯾد که شير سمت مکش کامال ً باز است
و خط مکش مسدود نشده است.
پروانه را بازرسی کنيد و در صورت نياز آن را تعوﯾض
کنيد.
پمپ را دوباره پراﯾم کنيد و بررسی کنيد که پمپ و
خط مکش از سيال پر شده است.
خط مکش را دوباره آراﯾش دھيد تا ھوا و بخارات در
آن جمع نشود.
نشتی را تعمير کنيد.
پمپ و موتور را مجدداً ھمراستا کنيد.
سطح و مناسب بودن روانکار را بررسی کنيد
سيستم خنک کاری را بررسی کنيد
پمپ و موتور را مجدداً ھمراستا کنيد.
پروانه را تميز کنيد.
در صورت نياز پروانه و ﯾا محور را تعوﯾض کنيد.
پيچ ھای بست موتور و پمپ را محکم کنيد .مطمئن
شوﯾد که شاسی به طوز مناسبی گروت رﯾزی
شده است و خلل و فرج وجود ندارد.
ﯾاتاقانھا را تعوﯾض کنيد.
در صورت لزوم لوله ھای مکش و رانش را مطابق با
دستورالعمل ھای استاندارد انستيتو ھيدروليک
محکم کنيد.
مشکل سيستم را پيدا و حل کنيد
مھره ھای گلند را محکم کنيد.
پکينگ را بررسی کنيد و آن را تعوﯾض کنيد
قطعات ساﯾيده شده را تعوﯾض کنيد.
خطوط روانکاری و خنک کاری را بررسی کنيد.
در صورت نياز بوش محور را ماشينکاری و ﯾا تعوﯾض
نماﯾيد.
ﯾک شير خفه کننده در خروجی نصب کنيد .اگر اﯾن
کار کمکی نکرد پروانه را تراش دھيد .اگر اﯾن کار
ھم کمکی نکرد با نماﯾنده شرکت تماس بگيرﯾد.
وزن مخصوص و وﯾسکوزﯾته سيال را بررسی کنيد.
پکينگ را دوباره تنظيم کنيد .اگر پکينگ ساﯾيده
شده است ،آن را تعوﯾض کنيد.
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قطعات دوار با ھم درگير ھستند
لقی پروانه خيلی بسته است

لقی قطعات دوار را بررسی کنيد تا کمتر از حد مجاز
نباشد.
لقی پروانه را تنظيم کنيد.

عيب ﯾابی مونتاژ
نشانه
حرکت انتھاﯾی محور بيش از حد مجاز است
انحراف  Run-outمحور بيش از حد است
انحراف  Run-outفلنج محفظه ﯾاتاقان بيش از حد
مجاز است
انحراف  Run-outکاور محفظه آببند بيش از حد مجاز
است
انحراف  Run-outرﯾنگ ساﯾشی پروانه بيش از حد
مجاز است

دليل
لقی داخلی ﯾاتاقانھا بيش از حد مجاز است
کاور انتھاﯾی ﯾاتاقان محوری مونتاژ نشده است
پشت کاور انتھاﯾی ﯾاتاقان محوری شيم ھای زﯾادی
قرار گرفته است
محور خم شده است
محور خم شده است
فلنج محفظه ﯾاتاقان تاب برداشته است
کاور محفظه آببند به طور مناسبی روی فرﯾم قرار
نگرفته است
روی کاور محفظه آببند خوردگی و ﯾا ساﯾش اﯾجاد
شده است
محور خم شده است
رﯾنگ ساﯾشی به طور مناسبی ماشينکاری نشده
است
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راه حل
ﯾاتاقانھا را با ﯾک ﯾاتاقان مناسب جاﯾگزﯾن کنيد.
پيچ ھا را سفت کنيد.
شيم ھا را ﯾکی ﯾکی کم کنيد تا ضخامت مناسب
بدست آﯾد.
محور را تعوﯾض کنيد.
محور را تعوﯾض کنيد.
فلنج محفظه ﯾاتاقان را تعوﯾض کنيد.
کاور محفظه آببند را تعوﯾض و ﯾا دوباره ماشينکاری
کنيد.
کاور محفظه آببند را تعوﯾض کنيد.
محور را تعوﯾض کنيد.
رﯾنگ ساﯾشی را تعوﯾض و ﯾا دوباره ماشينکاری
کنيد.
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How did we measure up?
It is our sincere intention to exceed our customer’s expectations on every order. Tell us if we achieved
our goal on your order.
We appreciate you taking the time to provide your feedback. Thank you for buying ASK pumps, parts,
and Electro-power systems.

Visit our Web site for the latest version of this document and more information
www.aryask.com
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