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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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  API 682استاندارد  مطابق پالن هاي آببندي
پالن هاي آببندي به منظور كنترل شرايط محيطي سيستم هاي آببند مكانيكي در تجهيزات دوار (مانند پمپ هاي سانتريفيوژ) 

شده پالن آببندي منحصر به فرد طبقه بندي  API 682 / ISO 21049 ،25مورد استفاده قرار مي گيرند. مطابق استاندارد 
  .گيردتركيب مناسبي از اين پالن ها مورد استفاده قرار  داست كه بسته به شرايط سيستم پمپاژ، مي توان

  
  آببند مكانيكي: طبقه بندي پالن هاي آببندي بر حسب نوع 1جدول شماره 
  پالن هاي آببندي مرتبط نوع آببند مكانيكي

 Single  01, 02, 11,12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 51آببند مكانيكي تك 

  53A, 53B, 53C, 54 ,52  با سيال واسطه مايع Doubleآببند مكانيكي دوگانه 
 Gas seal  71, 72, 74, 75, 76با سيال واسطه گاز  Doubleآببند مكانيكي دوگانه 

 62 ,61  پالن هاي مشترك در آببند تك و دوگانه

  
  به شرح زير وجود دارد: Arrangement مكانيكي سه نوع جانماييمطابق اين استاندارد، براي آببندهاي 

  يك آببند مكانيكي در يك كارتريج وجود دارد (آببند مكانيكي تك) :1جانمايي الف) 
دو آببند مكانيكي با يك فاصله در يك كارتريج وجود دارد به طوريكه  فشار آن كمتر از فشار محفظه آببند : 2جانمايي ب) 

  )Bufferند مكانيكي دوگانه با سيال بافر مي باشد (آبب
بارير  (گاز يا مايع) يك سيال از دو آببند مكانيكي با يك فاصله در يك كارتريج وجود دارد به طوريكه: 3جانمايي پ) 

Barrier تغذيه مي شود، استفاده مي كند (آببند مكانيكي دوگانه با منبع خارجي با فشار باالتر از فشار محفطه آببند  كه از
  )Barrierسيال بارير 

   نشان داده شده است. 2تركيب پالن هاي آببندي براي انواع جانمايي آببندهاي مكانيكي در جدول 
  

  : تركيب پالن هاي آببندي مربوط به انواع جانمايي2جدول 
  توضيحات  پالن هاي آببندي  جانمايي

1  
01, 02, 11,12, 13, 14, 21, 

22, 23, 31, 32, 41, 51, 61, 

62 

مربوط به آببند مكانيكي است. پالن هاي  51تا  01پالن هاي آببندي 
براي ايزوله كردن و يا شستشوي پشت آببند (سمت  62و  61

اتمسفريك آببند) از محيط بيرون استفاده مي شود و در تمامي جانمايي 
  ها قابل استفاده است.

2  
01, 02, 11,12, 13, 14, 21, 

22, 23, 31, 32, 41, 52, 61, 

62, 71, 72, 75, 76  

مربوط به آببند مكانيكي اول (داخلي) است، پالن  41تا  01پالن هاي 
مربوط به آببند مكانيكي دوم (خارجي) است كه سيال بافر از نوع  52

مربوط به آببند مكانيكي دوم (خارجي)  76تا  71مايع است. پالن هاي 
  است كه سيال بافر از نوع گاز است.

3  01, 02, 11, 13, 32, 53A, 

53B, 53C, 54, 61, 62, 74  

مربوط به آببند مكانيكي اول (داخلي) است، پالن  32تا  01 پالن هاي
مربوط به آببند مكانيكي دوم (خارجي) است كه  54و  A/B/C 53هاي 

مربوط به آببند مكانيكي دوم  74از نوع مايع است. پالن سيال بارير 
  (خارجي) است كه سيال بارير از نوع گاز است.
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در هر جانمايي با توجه به شرايط پمپاژ يكي از پالن هاي آببندي براي هر آببند مكانيكي استفاده مي شود و در صورت نياز 
، پالن آببندي 1ج آببند انتخاب مي شود. به عنوان مثال در جانمايي سمت اتمسفريك كارترينيز براي  62و يا  61پالن هاي 
، براي آببند خارجي 11، پالن آببندي براي آببند داخلي 2. براي جانمايي (Plan 11+61)انتخاب گردد  61و  11مي تواند 

دي به عنوان مثال مي ، پالن آببن3و براي جانمايي  (Plan 11+52+62)انتخاب گردد  62و سمت اتمسفريك كارتريج  52
  .شودانتخاب  Plan 11+53B+62تواند 

در تركيب با  41و  31 ,22 ,21 ,12 ,11 ,1، ممكن است پالن هاي API 610استاندارد  VSدر پمپ هاي عمودي سري 
 Plan 13+21+61ممكن است تركيب پالن آببندي به صورت  1استفاده شوند. در اين حالت مثالً براي جانمايي  13پالن 
  باشد.

  
  انتخاب پالن هاي آببندي مناسب

  براي انتخاب يك پالن يا تركيبي از پالن هاي آببندي مناسب بايد اطالعات دقيقي از خصوصيات زير وجود داشته باشد:
شامل دما، فشار، فشار بخار، گرماي ويژه، خاصيت سيال در تماس با آببند:  و ترموديناميكي مشخصات فيزيكي )1

 ل، ويسكوزيته، دانسيته و دماي نقطه جوش روانكار بودن سيا

 : وجود ذرات جامد معلق در سيال پمپ شونده و يا وجود گازهاي محلول و نامحلول در سيالسيال چند فازي )2
شيميايي و تغيير فاز در سيال تحت شرايط خاص و تشكيل رسوب،  و همچنين احتمال بروز واكنش هاي

شرايط محيطي آببند مكانيكي دارد. وجود ذرات جامد باعث سايش در ، تأثير بسزايي در كريستال و نظاير آن
وجوه آببند و قطعات االستومري مي شود و تشكيل گاز يا بخار در محفظه آببند ممكن است باعث از بين رفتن 

رسوب و تشكيل كريستال در سيال باعث  فيلم سيال بين وجوه آببند و افزايش دماي غيرمجاز در آن شود.
 نسداد در حركت و يا سايش بيش از حد قطعات مي شود.ايجاد ا

به مقدار زياد و يا  S2Hتركيبات خطرناك و سمي در سيال: وجود يا عدم وجود گازهاي خطرناكي چون  )3
سياالت قابل انفجار، سمي، كشنده و يا آلوده كه باعث تخريب محيط زيست مي شود، تأثير مهمي در انتخاب 

 ي دارد. پالن آببندي از منظر ايمن

پمپاژ سيال  تعداد ساعات كاركرد قابل انتظار از دستگاه در سال، عواملي همچون، سرويس عملكردي دستگاه: )4
هزينه نشتي مجاز حين عملكرد، مهم و يا گرانقيمت، الزام جهت كاركرد ايمن و بدون نقص به مدت طوالني، 

در كنار لزوم تأمين الزامات فني، بر انتخاب نوع تمام شده و هزينه هاي مربوط به طول عمر دستگاه، مي تواند 
 پالن آببندي تأثيرگذار باشد.
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  معرفي پالن هاي آببندي
 01پالن  -

  
  01پالن شماتيك 

  
است با اين تفاوت كه در اين پالن جريان مستقيم به محفظه آببند از يك خط داخلي كه پشت پروانه  11مشابه پالن  01پالن 

ممكن است به  01و نزديك خروجي مي باشد، استفاده مي شود. اين پالن تنها براي سياالت تميز توصيه شده است. پالن 
دماي محيط جامد يا كريستال مي شوند مورد  جهت كاهش خطرات يخ زدگي سيال در خط فالشينگ، براي سياالتي كه در

  استفاده قرار گيرد. در اين حالت بايد توجه ويژه اي شود كه گردش سيال براي عملكرد مطمئن آببند كافي باشد.

  
  : گردش داخلي از خروجي پمپ به آببند. تنها براي پمپاژ سياالت تميز توصيه شده است. 01پالن محفظه آببند 

  كه گردش كافي سيال براي شرايط پايدار وجوه آببند ايجاد مي شود.بايد دقت شود 
  

V =  هواگيري  
I = ورودي  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
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 02پالن  -

  
  02پالن شماتيك 

  
در صنايع شيميايي و در كاربردهايي كه فشار محفظه  02يك محفظه آببند بسته بدون فالشينگ مي باشد. پالن  02پالن 

با محفظه آببندي كه سوراخ مخروطي دارد و براي  ممكن است آببند و دماي فرآيند پايين مي باشد، متداولتر است. اين پالن
لند يا قطعات تسهيل در ورود سيال اصالح شده است، مورد استفاده قرار مي گيرد. سيال فرآيند براي اجتناب از سايش در گ

آببند، بايد نسبتاً تميز باشد. فشار بخار سيال فرآيند به منظور اجتناب از بخار شدن در محفظه آببند و يا وجوه آن بايد مورد 
براي سياالت تميز سرد با گرماي ويژه باال، مانند آب، و سرعت هاي نسبتاً پايين پمپ مي تواند  02بررسي قرار گيرد. پالن 

  بايد اختالف دماي سيال پمپ شونده به دقت مورد بررسي قرار گيرد. استفاده مي شود،قرار گيرد. وقتي اين پالن  مورد استفاده

  
  : محفظه آببند انتها بسته بدون بازچرخش سيال فالشينگ 02پالن محفظه آببند 

  
  : اتصاالت مسدود شده براي امكان بازچرخش جريان در آينده 1

HCI =  باشدورودي گرمايش / سرمايش اگر نياز.  
ICO =  باشدخروجي گرمايش / سرمايش اگر نياز.  
V =  باشدهواگيري  (اگر نياز(  
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 11پالن  -

  
  11پالن شماتيك 

  
، سيال از خروجي پمپ به محفظه 11پالن پيش فرض براي فالشينگ آببند تمامي آببندهاي تك مي باشد. در پالن  11پالن 

آببند فرستاده مي شود. اين سيال خنك كاري آببند و تخليه هوا يا بخارات از محفظه آببند را بعهده دارد. سيال پس از آن از 
طريق فضاي خالي پشت آببند به داخل محفظه پمپ بر مي گردد. اين پالن متداولترين پالن براي كاربردهاي عمومي و تميز 

اشد. براي كاربردهاي فشار باال، بايد توجه ويژه اي براي محاسبه دبي فالشينگ مورد نياز انجام گيرد. براي تعيين ابعاد مي ب
اريفيس مناسب و بوش خفه كننده به منظور اطمينان از جريان فالشينگ در آببند، محاسبات مورد نياز است (در هر حال سايز 

  ميليمتر باشد). 3.2اينچ يا  1/8اريفيس نبايد كمتر از 
اين پالن براي سياالتي كه شامل ذرات جامد ساينده مي باشند و يا سياالتي كه ممكن است پليمر شوند، مورد استفاده قرار 

  نمي گيرد.

  
  : بازچرخش از خروجي پمپ از طريق يك اريفيس كنترلي به آببند. 11پالنمحفظه آببند

  وجوه آببندهاي مكانيكي تنظيم مي شود و جريان به پمپ برگردانده مي شود.جريان ورودي به محفظه آببند براي 
  

  : از خروجي پمپ 1
F  : فالشينگ اتصال  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
V =  باشدهواگيري (اگر نياز(  
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 12پالن  -

  
 12پالنشماتيك

  
قبل از اريفيس نصب مي شود. با نصب اين صافي امكان  Yمي باشد، با اين تفاوت كه يك صافي نوع  11مشابه پالن  12پالن 

فالشينگ سياالت تا اندازه اي كثيف به محفظه آببند امكان پذير مي شود. اين پالن به خاطر قابليت اطمينان پايين صافي نوع 
Y   .معموالً عملكرد نامطمئني داشته است  

 
  : بازچرخش از خروجي پمپ به آببند از طريق يك صافي و اريفيس.  12پالن محفظه آببند 

  است اما با اين تفاوت كه يك صافي براي خارج كردن ذرات جامد معلق اضافه شده است.  11اين پالن مشابه پالن 
  عموماً صافي ها به خاطر امكان انسداد و خرابي آببند، توصيه نمي شود.

  
  : از خروجي پمپ 1
F  : الشينگ فاتصال  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
V =  باشدهواگيري (اگر نياز(  
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 13پالن  -

  
 13پالنشماتيك

  
فشار پالن فالشينگ استاندارد براي پمپ هاي عمودي است كه پايين محفظه آببند بوش خفه كننده نداشته باشند.  13پالن 

محفظه آببند در پمپ هاي عمودي كه بوش خفه كننده نداشته باشند، به طور عادي برابر با فشار كاري پمپ مي باشد. به 
، سيال از محفظه آببند به مكش پمپ 13وجود ندارد. در پالن  11خاطر اين جانمايي، اختالف فشاري براي كاركرد پالن 

 ,21 ,12 ,11 ,1واگيري و تخليه بخارات در محفظه آببند فراهم شود. پالن هاي برگردانده مي شود تا خنك كاري آببند و ه

  استفاده مي شوند. VSبراي پمپ هاي عمودي سري  13در تركيب با پالن  41و  31 ,22
براي پمپ هاي عمودي خطي، خود هواگير مي باشد. اختالف فشار براي گردش سيال كافي است و فشار محفظه  13پالن 

  اي جلوگيري از تشكيل بخار كفايت مي كند.آببند بر
انتخاب يك اريفيس با سايز خيلي كم مي شود و يا باعث  11براي پمپ هاي فشار باال كه استفاده از پالن  13همچنين پالن 

دبي فالشينگ را بسيار زياد مي كند، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پالن عموماً در پمپ هاي فشار پايين خيلي خوب عمل 
سبه دبي با محا 13نمي كند چرا كه اختالف فشار كم بين محفظه آببند و مكش پمپ پايين است. مناسب بودن عملكرد پالن 

  فالشينگ و در نتيجه محاسبه سايز اريفيس قابل تعيين مي باشد. 

  
  : بازچرخش جريان از محفظه آببند پمپ به مكش آن از طريق يك اريفيس. 13پالن محفظه آببند 

  
  : از خروجي پمپ 1
F  : فالشينگ اتصال  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
V = (اگر نياز شود) هواگيري  
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 14پالن  -

  
  14پالن شماتيك 

  
 ، گردش سيال به مكش پمپ مي باشد. اين پالن13، گردش سيال از خروجي پمپ، و پالن 11تركيبي از پالن  14پالن 

) را فراهم مي كند. Plan 13) و هواگيري كامل محفظه آببند (Plan 11به محفظه آببند (جريان خنك كاري  تأمين همزمان
در پمپ هاي عمودي بيشترين  14مي شود. پالن  11شار محفظه آببندي نسبت به پالن استفاده از اين پالن باعث كاهش ف

  كاربرد را دارد.

 
: گردش جريان از خروجي پمپ به آببند از طريق يك اريفيس كنترلي و همزمان بازچرخش آن از محفظه آببند به  14پالن محفظه آببند 

  است. 13و پالن  11تركيبي از پالن  14مكش پمپ از طريق يك اريفيس كنترلي (اگر نياز باشد). پالن 
  

  : به سمت مكش پمپ1
  : از سمت خروجي پمپ2
FI = ورودي فالشينگ  
FO = خروجي فالشينگ  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 21پالن  -

  
 21پالنشماتيك

  
است جهت جلوگيري از تشكيل بخار و يا  سيال خنك را به آببند فالشينگ مي كند. در كاربردهاي دماي باال ممكن 21پالن 

رسيدن به محدوديت هاي دمايي قطعات االستومري آببند، يا كاهش تشكيل كوك و پليمر و همچنين بهبود خواص روانكاري 
اين است كه نه تنها سيال خنك را فالشينگ  21(مثالً در آب داغ)، خنك كردن سيال فالشينگ مورد نياز باشد. مزيت پالن 

، بلكه اختالف فشار كافي براي جريان مناسب گردش سيال دارد. عيب اين پالن اين است كه كاركرد كولر به شدت مي كند
و اگر ويسكوزيته سيال فالشينگ نيز باال باشد، ممكن است باعث انسداد در سمت باعث تشكيل رسوبات و انسداد در سمت آب 

بيشتري مصرف مي كند چرا كه سيال پمپ شده كه براي فالشينگ  انرژي 23نسبت به پالن  21فرآيندي كولر شود. پالن 
  استفاده شده است بايد مجدداً از مكش به خروجي، پمپ شود.

  
  : بازچرخش از خروجي پمپ به كولر از طريق يك اريفيس كنترلي و سپس به داخل محفظه آببندي 21پالن محفظه آببند 

  
  : از سمت خروجي پمپ 1
F =  فالشينگاتصال  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
TI = نمايشگر دما  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 22پالن  -

  
  22پالن شماتيك 

  
قبل از اريفيس روي خط ورودي به كولر نصب مي شود. با  Yاست، با اين تفاوت كه يك صافي نوع  21مشابه پالن  22پالن 

، اين پالن به 12نصب اين صافي امكان فالشينگ سياالت تا اندازه اي كثيف به محفظه آببند امكان پذير مي شود. مشابه پالن 
  معموالً عملكرد نامطمئني داشته است.   Yخاطر قابليت اطمينان پايين صافي نوع 

  
: بازچرخش جريان از خروجي پمپ به داخل محفظه آببند از طريق عبور از صافي، اريفيس كنترل جريان و كولر.  22ن پالمحفظه آببند 

  عموماً صافي ها به خاطر امكان انسداد و خرابي آببند، توصيه نمي شود. 
  نمي شود. سال تأييد 3اين پالن در استاندارد به عنوان يك مرجع نشان داده شده است اما براي عمر كاري 

  
  : از سمت خروجي پمپ 1
F =  فالشينگاتصال  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
TI = نمايشگر دما  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 23پالن  -

  23پالن شماتيك 
  

براي تمامي سرويس هاي آب داغ، بويژه پمپ تغذيه ديگ بخار و بسياري از سرويس هاي هيدروكربن، انتخاب مي  23پالن 
درجه سانتيگراد و باالتر و آب تغذيه ديگ بخار انتخاب استاندارد است. اين پالن همچنين در  80شود. اين پالن براي آب داغ 

كه الزم است اختالف بين فشار در محفظه آببند و فشار بخار سيال (در  بسياري از سرويس هاي هيدروكربن و مواد شيميايي
 ، كولر تنها گرماي توليد شده در وجوه آببند و23دماي محفظه آببند) در حد مطلوب باشد، كاربرد وسيعي دارد. در يك پالن 

  مي باشد. 22يا پالن  21منتقل شده از سيال فرآيند را خارج مي كند. اين وظيفه معموالً بسيار كمتر از پالن  گرماي
و پالن  21اين كاهش وظيفه بسيار مطلوب است چرا كه عمر كولر را افزايش مي دهد. صنايع تجربه هاي منفي زيادي با پالن 

  به خاطر انسداد كولر داشته اند. 22

  
  : بازچرخش از يك رينگ پمپاژ در محفظه آببند به كولر و برگشت آن به محفظه آببند.23محفظه آببند پالن

  اين پالن در كاربردهاي دما باال براي به حداقل رساندن بار گرمايي كولر مي تواند استفاده شود.  
  كولر تنها مقداري از سيال را كه بازچرخش مي شود، خنك مي كند.

FI = دي فالشينگورو  
FO = خروجي فالشينگ  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
TI = نمايشگر دما  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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ه پروانه توسط بوش خفه كننده، ايزوله مي شود. آببند يه يك وسيله سيركوله قط، سيال در محفظه آببندي از من23در پالن 
اين  مجهز شده است كه سيال محفظه آببند را داخل كولر سيركوله و برمي گرداند. در )Pumping Ring(رينگ پمپاژ  داخلي

جانمايي كولر تنها سيال آببند را خنك مي كند و اين سيال خنك شده به فرآيند وارد نمي شود. اين منجر به راندمان انرژي 
  باالي اين پالن مي شود.

ر ترموسيفون انجام مي گيرد و در شرايط كار تبادل گرما به كمك رينگ در حالتي كه پمپ خاموش است تبادل گرما توسط اث
  پمپاژ صورت مي گيرد). استفاده از بوش خفه كننده در اين پالن آببندي الزم است.

مورد بررسي قرار گيرند. كولر ممكن است سيال را تا زير  23سياالت با دماي يخ زدگي باال و ويسكوز بايد هنگام انتخاب پالن 
را مورد بررسي  21در اين كاربردها، استفاده از بخار به عنوان سيال خنك كننده يا استفاده از پالن يخ زدگي خنك كند.  يادم

  قرار دهيد.

  23نصب نمونه وار يك سيستم سيركوالسيون پالن 
  

  . به سمت كولر آببند 1
  . از سمت كولر آببند 2
  . هواگيري در نقطه بااليي در اتصال لوله كشي 3
  . تخليه در نقطه پاييني در اتصال لوله كشي اگر نياز باشد. 4
  . جانمايي براي كابردهاي پمپ عمودي  5

  . جانمايي براي كاربردهاي پمپ افقي 6
  . كولر آببند 7
  تخليه سرويس آب خنك كننده.  8

CWI ورودي آب خنك كننده :  
CWO خروجي آب خنك كننده :  

  
  تذكرات:

 مايع خنك كاري در سمت پوسته است. سيال فرآيند در سمت تيوب است. .1

 بايد توجه شود كه نصب كولر آببند، جانمايي لوله كشي و موقعيت هواگيري (ها)، باعث هواگيري كامل مجموعه مي شود. .2

جانمايي كولر بايد تخليه سيال خنك كاري و سيال فرآيند را تأمين كند. ممكن است امكان پذير نباشد كه كولر آببند طوري  .3
نصب شود كه هم هواگيري مناسب و هم تخليه مناسب انجام شود، در اين حالت، بسيار اهميت دارد كه كولر طوري نصب شود 

 ر شود. كه هواگيري مناسب به طور كامل امكان پذي

درجه را مينيمم  90براي لوله كشي، از لوله هاي صاف و با شعاع خم زياد استفاده كنيد. براي لوله كشي، تعداد زانويي هاي  .4
 درجه ممكن است استفاده شود. 45كنيد، اگرچه خم هاي 

اينچ در هر فوت) به صورت  0.5ميليمتر در هر متر ( 40تمامي خطوط بايد از گلند به سمت باالترين نقطه تخليه با شيب حداقل  .5
 شيبدار باشند. 

در حالي كه همزمان فضاي كافي براي كاركرد و تعميرات وجود  كولر آببند بايد تا آنجا كه امكان دارد به پمپ نزديك باشد .6
  داشته باشد. كولر نبايد به طور مستقيم باالي پمپ نصب شود. 
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 31پالن  -

 31پالنشماتيك
  

بيشتر از سيال فرآيندي مي باشد به كار مي  جامد با وزن مخصوص دوبرابر يا ذراتتنها براي سرويس هايي كه شامل  31پالن 
رود. يك كاربرد نمونه اي اين پالن در پمپاژ آب براي خارج كردن شن يا تفاله لوله از محيط محفظه آببند مي باشد. در پالن 

ه مي شود. ذرات جامد از طريق نيروي گريز از مركز جريان در سيكلون جدا و به ، سيال از خروجي پمپ به سيكلون فرستاد31
مكش پمپ برگردانده مي شود. سيال فالشينگ تميز از سيلكون به صفحه گلند محفظه آببند حركت مي كند. اگر سيال 

بكار  31ش خفه كننده وقتي پالن ناكافي است و توصيه نمي شود. استفاده از بو 31فرآيند بسيار كثيف يا اسالري باشد، پالن 
  مي رود، توصيه مي شود. 

  
  : بازچرخش جريان از خروجي پمپ به يك سيكلون كه سيال تميز را به محفظه آببند تخليه مي كند.  31پالن محفظه آببند 

  ذرات جامد به خط مكش پمپ تخليه مي شود.
  

  : از سمت خروجي پمپ 1
  : به سمت مكش پمپ 2
F = فالشينگ  

Q/D = كوئنچ / تخليه  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 32پالن  -

  
  32پالن شماتيك 

  
در سرويس هاي شامل ذرات جامد يا آلوده استفاده مي شود، جاييكه فالشينگ يك پاك كننده مناسب يا كولر  32پالن 

نفود هوا (در سرويس هاي خال) به  محيط آببند را بهبود مي دهد. همچنين اين پالن براي كاهش بخار شدن سيال ياخارجي 
ناحيه وجوه آببند از طريق فالشينگ يك سيال با فشار بخار پايين تر و افزايش فشار محفظه آببند به حد مطلوب، استفاده مي 
شود. فالشينگ خارجي بايد پيوسته و قابل اعتماد باشد حتي در شرايط غير استاندارد مانند لحظه روشن شدن يا خاموش 

سيال خارجي همچنين بايد با سيال فرآيند هم خواني داشته باشد چرا كه اين سيال از محفظه آببند به سيال فرآيند شدن. 
  جريان خواهد يافت.

، سيال فالشينگ از يك منبع خارجي تأمين و به آببند مي آيد. تقريباً هميشه اين پالن در تركيب با يك بوش 32در پالن 
ده مي شود. بوش مي تواند هم به عنوان يك وسيله خفه كننده براي ثابت نگه داشتن فشار محفظه خفه كننده با لقي كم استفا

  آببند استفاده شود و يا به عنوان يك جداكننده سيال فالشينگ از سيال فرآيند مورد استفاده قرار گيرد.
بسيار باال شود. هزينه هاي تنزل درجه تنها براي خنك كاري توصيه نمي شود، چرا كه هزينه هاي انرژي مي تواند  32پالن 

  استفاده مي شود بايد در نظر گرفته شود. 32سيال پمپ شونده نيز وقتي از پالن 
نيز توصيه  و يا خواص روانكاري پايين دارد هايي كه سيال ممكن است اكسيد شود يا تشكيل پليمر دهد كاربرددر  32پالن 

  شده است. 
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  : جريان فالشينگ از يك منبع خارجي به داخل محفظه آببند.  32پالن محفظه آببند 

   فالشينگبايد براي انتخاب يك منبع مناسب فالشينگ به منظور حذف احتمال بخار شدن سيال 
  شود.دقت كافي  ،اجتناب از آلودگي سيال پمپ شوندهو 

  
  : توسط فروشنده1
  : توسط خريدار 2
  : از سمت منبع خارجي 3
  : اختياري 4

F=فالشينگاتصال  
FI = نمايشگر جريان  
PI = نمايشگر فشار 

Q/D = كوئنچ / تخليه  
TI = نمايشگر دما  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 41پالن  -

 
 41پالنشماتيك

  
است و فقط براي سرويس هاي داغ كه شامل ذرات جامد مي باشد، تعيين شده است.  31و  21تركيبي از پالن هاي  41پالن 

ذرات جامد بايد وزن مخصوص دو برابر يا بيشتر از سيال فرآيند داشته باشند. براي اين پالن آببندي، آببند بايد به خنك كاري 
نيز بكار مي رود.  41ضيح داده شده است، براي پالن تو 31و  21كه در پالن  تمامي موارد و مزايا و معايتاحتياج داشته باشد. 

  يك كاربرد نمونه اي اين پالن، سرويس آب داغ براي جداكردن ذرات جامد يا تفاله لوله از محيط محفظه آببند مي باشد.
جدا و به  ، سيال از خروجي پمپ به سيلكون فرستاده مي شود. ذرات جامد از طريق نيروي گريز از مركز از سيال41در پالن 

مكش پمپ ارسال مي شوند. سپس سيال تميز از سيكلون به كولر مي رود و از آنجا پس از خنك شدن به محفظه آببند 
  فرستاده مي شود.

  استفاده مي شود، تعبيه بوش خفه كننده براي پمپ توصيه مي شود.  41وقتي از پالن 

  
به محفظه آببند تخليه مي از طريق يك كولر بازچرخش جريان از خروجي پمپ به يك سيكلون كه سيال تميز را :  41پالن محفظه آببند 

  كند. ذرات جامد به خط مكش پمپ تخليه مي شود.
  

  : از سمت خروجي پمپ 1
  : به سمت مكش پمپ 2

F = فالشينگ  
Q/D = كوئنچ / تخليه  

V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 51پالن  -

  
  51پالن شماتيك 

  
مورد استفاده قرار مي گيرد. معموالً به جاي اين  جهت كوئنچ سمت اتمسفريك آببند با استفاده از يك مخزن سيال 51پالن 

  استفاده مي شود. 62يا  61پالن از پالن هاي 

  
  : مخزن خارجي كه يك پوشش انتها بسته براي سيال به منظور كوئنچ ايجاد مي كند. 51پالن محفظه آببند 

  
  : مخزن 1
F = فالشينگ  
Q = كوئنچ  
D = (بسته شده است) تخليه  
V = (اگر نياز باشد) هواگيري  
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 52پالن  -

  
  52پالن شماتيك 

، سيستم آببند دوگانه بدون فشار است كه در سرويس هايي كه نشتي به محيط اتمسفر مجاز نمي باشد، 2يا جانمايي  52پالن 
شامل آببندهاي مكانيكي دوگانه با يك سيال بافر بين آنها مي باشد. سيال  52مورد استفاده قرار مي گيرد. يك سيستم پالن 

است، ذخيره مي شود، بنابراين فشار سيال بافر نزديك فشار اتمسفر باقي مي بافر در سيل پات كه به سيستم هواگيري متصل 
  ماند. نشتي آببند داخلي باعث نشتي به سيال بافر مي شود. هميشه مقداري نشتي وجود دارد. 

، فر) دارندو فشار بخار بيشتري نسبت به فشار سيال بافر (فشار اتمس با سياالت تميز كه امكان تشكيل پليمر ندارند 52پالن 
بسيار خوب كار مي كند. اين سياالت در سيل پات بخار مي شوند و از طريق سيستم هواگيري خارج مي شوند. اگر سيال 
فرآيند فشار بخار كمتري نسبت به سيال بافر يا فشار سيال پات داشته باشد، نشتي به صورت مايع باقي مي ماند و سيال بافر را 

  آلوده مي كند.
  به صورت طبيعي (ترموسيفون) باشد.از طريق رينگ پمپاژ و يا  مي تواند افر بين آببند خارجي و سيل پاتگردش سيال ب

بايد به  53نبايد براي سياالت كثيف يا سياالتي كه امكان تشكيل پليمر دارند، استفاده شود. در اين وضعيت ها پالن  52پالن 
   عنوان يك جايگزين مورد بررسي قرار گيرد.
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  )، فراهم مي كند. 2: يك مخزن خارجي كه سيال بافر را براي آببند خارجي (جانمايي  52محفظه آببند پالن 

  حين عملكرد عادي، بازچرخش سيال به وسيله يك رينگ پمپاژ داخلي ايجاد مي شود. 
  مخزن به صورت نرمال و پيوسته به يك سيستم بازياب بخار هواگيري مي شود 

  ر از فشار محفظه آببند نگهداشته مي شود.و فشار آن كمت
 

  : توسط خريدار 1
  : توسط فروشنده 2
  : به سمت سيستم جمع آوري 3
  : به طور نرمال باز 4
  : اگر مشخص شده باشد 5
  : مخزن 6
  : تأمين سيال بافر 7

LBI ورودي سيال بافر :  
LBO خروجي سيال بافر :  
LSH  باال –: سويئچ سطح  
LSL  پايين –: سوئيچ سطح  
LI نمايشگر سطح :  
F فالشينگ :  
FI نمايشگر جريان :  

PI نمايشگر فشار :  
PS سويئچ فشار :  
V (اگر مشخص شده باشد) هواگيري :  
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 53c، پالن 53b، پالن 53aپالن  -

معموالً وقتي كه سياالت كثيف، ساينده يا سياالتي كه ممكن است پليمر شوند، وجود داشته باشد و باعث آسيب به  53پالن 
استفاده مي شود. دو  52مي شوند، به جاي پالن  52وجوه آببندها يا بروز مسائل و مشكالت با سيستم سيال بافر در پالن 

ار گيرد. هميشه مقداري نشتي از سيال بارير به سيال فرآيند وجود دارد. نرخ وجود دارد كه بايد مد نظر قر 53عيب براي پالن 
نشتي مي تواند با مونيتوريگ سطح سيال سيل پات، كنترل شود. اما، سيال فرآيند بايد با مقدار كمي از آلودگي سيال بارير 

ات در سطح مطلوبي باشد. اگر فشار وابسته به اين است كه فشار سيل پ 53وفق داشته باشد. عيب دوم، يك سيستم پالن 
مي كند، و ممكن است سيستم آببندي در اين پالن مطلوب  52سيل پات كاهش يابد، سيستم شروع به عملكرد مشابه پالن 

نباشد. به عبارت ديگر، جهت نشتي آببند داخلي عوض مي شود و سيال بارير با سيال فرآيند آلوده مي شود و ممكن است 
  كند و يا حتي سيستم آببندي خراب گردد.مشكالتي ايجاد 

  
  53پالنa 

  
 53aپالنشماتيك

، سيستم آببند دوگانه با فشار است كه در سرويس هايي كه نشتي به محيط اتمسفر مجاز نمي باشد، 3يا جانمايي  53پالن 
شامل آببندهاي مكانيكي دوگانه با يك سيال بارير بين آنها مي باشد.  53aمورد استفاده قرار مي گيرد. يك سيستم پالن 

بيشتر از محفظه آببند پمپ فشار سازي شده است، ذخيره مي شود.  bar 1.5سيال بارير در سيل پات كه با فشاري تقريباً 
رد. اگر فشار محفظه آببند نشتي آببند داخلي باعث نشتي سيال بارير به داخل پمپ مي شود. هميشه مقداري نشتي وجود دا

باشد، تنش هاي وارد بر آببند خارجي با بكار بردن  psig (34 bar) 500، يا بيشتر از بطور قابل مالحظه اي تغيير داشته باشد
  باالتر از فشار محفظه آببند تنظيم مي شود، كاهش مي يابد. psi 25 – 20يك رگوالتر اختالف فشار كنترلي كه بين 
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: مخزن خارجي تحت فشار سيال بارير كه سيال تميز به محفظه آببند تأمين مي كند. گردش سيال بوسيله رينگ  53aپالن محفظه آببند 

  استفاده مي شود. 3پمپاژ داخلي انجام مي شود. فشار مخزن بيشتر از سيال فرآيندي است. اين پالن با جانمايي 
  

  : توسط خريدار 1
  : توسط فروشنده 2
  از سمت منبع خارجي فشار:  3
  : به طور نرمال باز 4
  : اگر مشخص شده باشد 5
  : مخزن 6
  بارير: تأمين سيال  7

LBI ورودي سيال بافر :  
LBO خروجي سيال بافر :  

F فالشينگ :  
FI نمايشگر جريان :  
LI نمايشگر سطح :  

LSH  باال –: سويئچ سطح 

  

LSL  پايين –: سوئيچ سطح  
PI نمايشگر فشار :  

PSL  پايين –: سويئچ فشار  
V (اگر نياز باشد) هواگير :  
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  53پالنb 

  
  53bپالن شماتيك 

  
 Bladderدر استفاده از يك انباره كيسه اي  53aنيز شامل آببند دوگانه با فشار مي باشد و تفاوت آن با پالن  53bپالن 

type accumulator  .براي فشار سازي در مدار آببند است  
از طريق انباره كيسه اي، تماس مستقيم گاز با سيال بارير حذف مي شود. انباره قبل از پر كردن سيستم با سيال  53bدر پالن 

  بارير، فشار سازي مي شود. 
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 سيستم هوا خنك (لوله هاي فين دار)–53bپالنشماتيك
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: لوله كشي خارجي كه سيال را به آببند خارجي يك آببند دوگانه با فشار، تأمين مي كند. انباره كيسه اي فشار  53bپالن محفظه آببند 

سيستم گردشي را تأمين مي كند. جريان سيال بوسيله رينگ پمپاژ داخلي انجام مي شود. گرماي سيستم سيركوالسيون بوسيله مبدل هوا 
  استفاده مي شود. 3با جانمايي  خنك يا آب خنك خارج مي شود. اين پالن

  
  : تأمين سيال بارير 1
  : انباره كيسه اي 2
  : اگر مشخص شده باشد 3
  : اتصال شارژ انباره 4

LBI ورودي سيال بارير :  
LBO خروجي سيال بارير :  

F اتصال فالشينگ :  
PI نمايشگر فشار :  

PSL  پايين –: سوئيچ فشار  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  

  
  53پالنc  

 
 53cپالنشماتيك
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  نيز يك آببند دوگانه با فشار است ولي از يك انباره پيستوني براي فشار سازي استفاده مي كند. 53cپالن 

  لوله كشي خارجي كه سيال را به آببند خارجي يك آببند دوگانه با فشار، تأمين مي كند. :  53cپالن محفظه آببند 
  به انباره پيستوني متصل است، فشار سيستم سيركوالسيون را تأمين مي كند.خطي كه از محفظه آببند 

 

 : تأمين سيال بارير 1

 : اگر مشخص شده باشد 2

  : انباره پيستوني 3

LBI ورودي سيال بارير :  
LBO خروجي سيال بارير :  

F اتصال فالشينگ :  
LI نمايشگر سطح :  

LSL  پايين –: سوئيچ سطح  
PI نمايشگر فشار :  
TI نمايشگر دما :  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  

  
  مخازن سيال بافر و باريرمعيارهاي طراحي  

 .متر باشد 1و گلند مكانيكال سيل نبايد كمتر از  (NLL)ارتفاع بين سطح مايع داخل ترموسيفون در حالت نرمال  -

 ياشد و همچنين يك اتصال پر كن جداگانه داشته باشد. (Vent)مخزن بايد در باالترين نقطه داراي شير تخليه  -

براي محدود كردن جريان از مخزن و همچنين ايجاد فشار كافي جهت  (Vent)معموالً يك اريفيس در خط تخليه  -
 تخليه نصب مي شود.

 High liquidو يك گيج فشار باالي سطح بيشينه مايع  (pressure switch)روي مخزن بايد يك سوئيچ فشار  -

level (HLL)  نصب شود. خريدار بايد مشخص كند كه آيا نيازي به آالرم در موقع كاهش و يا افزايش فشار دارد يا
 نه.

(سيال بافر) وقتي فشار ترموسيفون باال مي رود يعني مكانيكال سيل آسيب ديده است و در پالن  52توجه: در پالن 
 52ل سيل آسيب ديده است. بنابراين معموالً در پالن وقتي فشار ترموسيفون كم مي شود يعني مكانيكا 53

وقتي فشار كاهش پيدا مي كند  53هنگامي كه فشار افزايش پيدا مي كند سويئچ فشار آالرم مي دهد و در پالن 
  اين اتفاق مي بايست بيفتد.

 Lowمخزن بايد داراي آالرم  - level  liquid (LLA)  باشد. اگر مشخص شده باشد آالرمHigh Level Liquid 

(HLA) .مي بايست فراهم شود 

ليتر  12ميليمتر و كمتر  60مي بايست حداقل براي قطر محورهاي  NLLحجم مايع در مخزن در سطح نرمال مايع  -
 گالن) باشد. 5ليتر ( 20گالن) و براي قطر محورهاي باالتر حداقل  3(

 باشد.  LLAميليمتر باالتر از نقطه  150بايد حداقل  NLLسطح  -
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 Lowو نقطه  NLLدر مخزن بايد برابر يا بيشتر از حجم مايع بين  NLLحجم فضاي بخار (گاز) در باالي سطح  -

Level Alarm (LLA)  .باشد 

 باشد. NLLميليمتر باالتر از سطح  50تعبيه شده باشد، نقطه اين آالرم بايد حداقل  HLAاگر آالرم  -

 الي اتصال خط برگشت باشد.ميليمتر باالتر از با 50بايد حداقل  LLAنقطه  -

ميليمتر باالتر از اتصال تغذيه (خروجي از  250اتصال برگشت (ورودي به مخزن) سيال بافر / بارير بايد حداقل  -
 مخزن) باشد.

 ميليمتر باالتر از كف مخزن باشد.  50اتصال تغذيه سيال بافر/بارير بايد حداقل  -

 بيه شود. مي بايست تع (Drain)در كف مخزن يك شير تخليه  -

 مي باشد. D.26يك ترموسيفون استاندارد مطابق با شكل  -

 ASMEتست ترموسيفون به همراه اتصاالت و لوله كشي ها در صورتي كه مشخص شده باشد مي تواند مطابق با  -

B31.3 .انجام شود 

 ساخته شوند. DN 200/PN40ليتري از  20و مخزن هاي  DN 150 / PN 40ليتري بايد از  12مخزن هاي  -

، فشار تست هيدرواستاتيكي و مينيمم و ماكزيمم دماي مجاز باشد. پالك MAWPپالك ترموسيفيون بايد شامل  -
 مي بايست به مخزن متصل شود.

مخزن و تمامي لوله كشي ها و اتصاالت جوشي كه مستقيماً به ترموسيفون متصل شده اند مي بايست از استنلس  -
  باشند. AISI 316 Lاستيل  

 12ميليمتر و كمتر  60اتصاالت خطوط سيال بافر / بارير از مخزن به مكانيكال سيل بايد براي قطر محورهاي  -
 ميليمتر باشد.  18ميليمتر و براي قطر محورهاي بزرگتر اگر عملي باشد، 

 تمامي اتصاالت به مخزن بايد رزوه اي باشد (منظور اتصاالت لوله كشي ها مي باشد). -

فيون ها مجهز به كويل خنك كننده مي باشد. مشخصات فني كويل هاي خنك كننده به شرح ذيل تمامي ترموسي -
 مي باشد:

  الف) مينيمم سايز كويل هاي خنك كننده پس از محاسبات مربوط به انتقال حرارت بدست مي آيد.
اتصال خط برگشتي  ب) كويل بايد به صورت داخلي در مخزن تعبيه شود به صورتي كه باالترين سطح كويل، پايين

  باشد. سيال خنك كننده داخل لوله كويل مي باشد.
هزارم اينچ)  65ميليمتر ( 1,6ميليمتر و حداقل ضخامت ديواره  12پ) لوله كويل از جنس استنلس استيل و با قطر 

  مي باشد. 
 ت) هيچگونه اتصاالتي در قسمتهاي از كويل كه در مخزن نصب مي شود مورد قبول نمي باشد. 
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  مخزن بيروني استاندارد سيال بافر / بارير

  
  تذكرات:

  . براي تعريف اجزا به متون باال مراجعه شود. 1
  . خطوط نقطه چين براي قطعات نشان دهنده اين است كه در صورتي كه مشخص شده باشد، تأمين مي شود. 2
  . ابعاد به ميليمتر مي باشند. اعداد داخل پرانتز به اينچ هستند. 3
  امتداد دارد. LSHاينچ) باالي  1ميليمتر ( 25يا  NLLاينچ) باالي  3ميليمتر ( 75تا  LSL. طول قابل مشاهده از زير  4

FO اريفيس جريان :  
LSH  باال –: سوئيچ سطح  
LSL  پايين –: سوئيج سطح  
LI نمايشگر سطح :  
PI نمايشگر فشار :  

PSH  باال -: سويئچ فشار  
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  (طراحي جايگزين) مخزن بيروني سيال بافر / بارير

  
  تذكرات:

  . براي تعريف اجزا به متون باال مراجعه شود. 1
  . خطوط نقطه چين براي قطعات نشان دهنده اين است كه در صورتي كه مشخص شده باشد، تأمين مي شود. 2
  . ابعاد به ميليمتر مي باشند. اعداد داخل پرانتز به اينچ هستند. 3
  امتداد دارد. LSHاينچ) باالي  1ميليمتر ( 25يا  NLLاينچ) باالي  3ميليمتر ( 75تا  LSL. طول قابل مشاهده از زير  4

FO اريفيس جريان :  
LSH  باال –: سوئيچ سطح  
LSL  پايين –: سوئيج سطح  
LI  سطح: نمايشگر  
PI نمايشگر فشار :  

PSH  باال -: سويئچ فشار  
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  نصب نمونه وار يك مخزن سيال بافر / بارير

  
  : آالرم سطح باال ، نصب شده در اين محدوده 1
  NLL: سطح نرمال مايع  2
  : آالرم سطح پايين، نصب شده در اين محدوده 3
  

  تذكرات:
درجه را مينيمم  90استفاده كنيد. براي لوله كشي، تعداد زانويي هاي  براي لوله كشي، از لوله هاي صاف و با شعاع خم زياد .1

 درجه ممكن است استفاده شود. 45كنيد، اگرچه خم هاي 

اينچ در هر فوت) به  0.5ميليمتر در هر متر ( 40تمامي خطوط بايد از گلند به سمت باالترين نقطه تخليه با شيب حداقل  .2
 صورت شيبدار باشند. 

يد تا آنجا كه امكان دارد به پمپ نزديك باشد در حالي كه همزمان فضاي كافي براي كاركرد و تعميرات وجود كولر آببند با .3
 داشته باشد. كولر نبايد به طور مستقيم باالي پمپ نصب شود. اگر الزم باشد خطوط داغ بايد براي ايمني، عايق شوند. 
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 54پالن  -

  
  54پالن شماتيك 

نيز سيستم آببند دوگانه با فشار مي باشد كه نشتي آببند داخلي به سيال پمپ شونده مي رود. در يك پالن  54سيستم پالن 
 bar (20 1.4جي به عنوان سيال بارير، تأمين مي شود. فشار سيال بارير حداقل ، يك سيال سرد تميز از يك منبع خار54

psi)  بيشتر از فشار آببند داخلي مي باشد. اين باعث نشتي كم سيال بارير به سيال فرآيندي مي شود. اين جانمايي هرگز نبايد
جايي كه فشار سيال بارير كمتر از فشار آببند داخلي است مورد استفاده قرار گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد، نشتي آببند داخلي مي 

  ا آلوده كند و باعث خرابي آببند دوم شود. تواند كل سيستم سيال بارير ر
، اغلب در سرويس هايي كه دماي سيال پمپ شونده باال است و يا سيال داراي ذرات جامد است، استفاده مي شود. 54پالن 

 مشخص شده باشد، بايد توجه دقيقي به قابليت اطمينان منبع سيال بارير شود. اگر منبع قطع يا آلوده شود، 54اگر پالن 
خرابي هاي آببند به اين طريق بسيار پرهزينه است. يك سيستم سيال بارير كه به خوبي مهندسي شده باشد، معموالً پيچيده 
است و اغلب گران مي باشد. جاييكه اين سيستم ها مهندسي مناسبي داشته باشند، در زمره سيستم هاي بسيار قابل اطمينان 

  هستند. 

 
  تأمين مي كند.  كه سيال تميز را به محفظه آببندي: مخزن يا سيستم تحت فشار خارجي سيال بارير 54پالن محفظه آببند 

  يك پمپ خارجي يا فشار سيستم انجام مي شود.  باسيركوالسيون 
  استفاده مي شود. 3مي باشد. اين پالن با جانمايي  پمپفشار مخزن بيشتر از فشار سيال 

  
  : از سمت منبع خارجي 1
  : به سمت منبع خارجي 2

LBI ورودي سيال بارير :  
LBO خروجي سيال بارير :  

F اتصال فالشينگ :  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  
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 61پالن  -

  
  61پالن شماتيك 

  
در مواقعي كه نياز  61شده است. پالن  Plug بستهمي باشد كه اتصاالت كوئنچ و تخليه آن  62در واقع همان پالن  61پالن 

  شود، مورد استفاده قرار مي گيرد.  62است در آينده ممكن است جايگزين پالن 

  
  . در آينده : اتصاالت بسته براي استفاده خريدار 61پالن محفظه آببند 

  تهيه مي كند، استفاده مي شود. بيرونيمعموالً اين پالن وقتي خريدار سيالي (مانند بخار، گاز، يا آب) را براي يك وسيله آببندي 
  
F اتصال فالشينگ :  
D (بسته شده است) تخليه :  
Q (بسته شده است) كوئنچ :  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  
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 62پالن  -

  62پالن شماتيك 
  

، يك جريان كوئنچ از يك منبع خارجي به سمت اتمسفريك وجوه آببند فرستاده مي شود. جريان كوئنچ مي تواند 62در پالن 
تشكيل كوك (به عنوان مثال در  كه ممكن است باعثيك جريان كم فشار نيتروژن يا آب تميز باشد. اين پالن اكسيژن موجود 

ب تشكيل شده اطراف اجزا ديناميكي آببند (به عنوان مثال در شود و همچنين مواد نامطلوسرويس هاي هيدروكربن داغ) 
  سرويس هاي كاستيك يا نمك) را به بيرون شستشو مي دهد.

 
: منبع خارجي تهيه كوئنچ. كوئنچ ممكن است به منظور جلوگيري از تجمع ذرات جامد در سمت اتمسفريك آببند  62پالن محفظه آببند 

  نياز باشد. عموماً با يك بوش خفه كننده با لقي بسته مورد استفاده قرار مي گيرد.
  
F اتصال فالشينگ :  
D تخليه :  
Q كوئنچ :  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  
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 71پالن  -

  
  71پالن شماتيك 

  
، سيستم آببندي دوگانه بدون فشار، استفاده مي شود. اين پالن از يك آببند خشك و جاييكه گاز بافر 2با جانمايي  71پالن 

تأمين نشده است بهره مي برد. اما تهيه گاز بافر مناسب است. گاز بافر ممكن است براي كنار زدن نشتي آببند داخلي از آببند 
  رد نياز باشد.خارجي به يك سيستم جمع كننده نشتي، مو

  :  اتصال بسته شده براي استفاده خريدار. 71پالنمحفظه آببند
  عموماً اين پالن وقتي استفاده مي شود كه خريدار ممكن است در آينده از گاز بافر استفاده كند.

  
F اتصال فالشينگ :  

GBI (بسته شده است) ورودي گاز بافر :  
CSV  :اتصال هواگيري آببند بيروني  
CSD  :اتصال تخليه آببند بيروني  

V (اگر الزم باشد) هواگيري :  
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 72پالن  -

  
 72پالنشماتيك

  
آببند خشك مورد استفاده قرار گيرد. گاز بافر ممكن  ، سيستم آببندي دوگانه بدون فشار با2ممكن است با جانمايي  72پالن 

است براي كنار زدن نشتي آببند داخلي از آببند خارجي به يك سيستم جمع كننده نشتي و يا رقيق كردن نشتي براي كاهش 
  تشعشعات از محفظه آببند، به كار رود. 

معموالً جاييكه سيال پمپ شده داراي مقداري تشعشع و پرتو است، يا الزاماتي براي محدوديت بويايي دارد، يا جاييكه  72پالن 
  تشخيص يا آالرم نشتي از آببند داخلي قبل از خرابي كلي مناسب است، به كار مي رود. 

داخل يك شير ايزوله كننده و يكطرفه كه توسط خريدار تهيه شده  بافربه طريق زير عمل مي نمايد: ابتدا گاز  72سيستم پالن 
است، جريان مي يابد. سپس اين گاز وارد سيستمي مي شود كه معموالً روي يك صفحه يا پانل كه توسط فروشنده آببند تهيه 

(اگر مشخص  Coalescerبه همراه يك فيلتر اختالطي مي شود، نصب شده است. يك شير مسدود كننده ورودي روي پانل 
وظيفه خارج كردن هرگونه ذرات و مايعات كه ممكن است وجود داشته باشد را برعهده دارند. سپس ميكروني  10شده باشد) 

ر باالتر از فشا bar (7 psi) 0.5گاز داخل يك رگوالتر فشار (اگر مشخص شده باشد) جريان مي يابد كه رگوالتر فشار حداقل 
د يك اريفيس براي تنظيم دبي و بعد از آن يك نمايشگر دبي براي اندازه گيري دبي نصب شده اتمسفر تنظيم شده است. بع

است (بعضي مصرف كننده ها ترجيح مي دهند به منظور تنظيم دبي، يك شير سوزني يا سوپاپي جايگزين اريفيس كنند). 
، مورد استفاده قرار مي گيرد. آخرين قطعه روي نمايشگر فشار جهت اطمينان از اينكه فشار باالتر از فشار محفظه آببند نيست

پانل يك شير يكطرفه و شير مسدود كننده مي باشد. گاز بافر از طريق شلنگ به آببند فرستاده مي شود. درگاه هواگيري 
(CSV)  و تخليه(CSD) ن روي گلند آببند تعبيه مي شود و ممكن است مسدود يا به سمت سيستم هواگيري كه معموالً در پال

  فرستاده شود. استفاده مي شود،  76يا  75
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  . 2گاز بافر تأمين شده از بيرون براي آببندهاي جانمايي :  72پالن محفظه آببند 

  براي كمك به 76يا  75گاز بافر ممكن است به تنهايي براي خارج كردن نشتي آببند و يا در تركيب با پالن 
  ارسال نشتي به داخل سيستم بسته جمع آوري نشتي، استفاده شود. 

  فشار گاز بافر كمتر از فشار سمت فرآيند آببند داخلي است. 
  
  : پانل گاز بافر 1
  : توسط فروشنده 2
  : توسط خريدار 3
  : اگر مشخص شده باشد 4

F اتصال فالشينگ :  
GBI ورودي گاز بافر :  
CSV  : بيرونياتصال هواگيري آببند  
CSD  :اتصال تخليه آببند بيروني  
FI نمايشگر جريان :  
FIL  : وجود بافر تأمين شده فيلتر اختالطي، براي اطمينان از اينكه ذرات جامد كه ممكن است در گاز

  ، آببندها را آلوده نكند.داشته باشد
FSH  باال –: سويئچ جريان  
PCV  شير كنترل فشار، براي محدود كردن فشار گاز بافر به منظور جلوگيري از فشار سازي معكوس :

  آببند داخلي / يا محدود كردن فشار وارد به محفظه آببند
PI نمايشگر فشار :  

PSL  پايين –: سويئچ فشار  
V (اگر نياز باشد) هواگيري :  
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 74پالن  -

  
 74پالنشماتيك

، آببندهاي دوگانه با سيال بارير گازي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين پالن مشابه پالن 3با جانمايي  74سيستم هاي پالن 
است با اين تفاوت كه سيال بارير به جاي مايع، گاز مي باشد. متداولترين گاز بارير، نيتروژن سايت مي باشد. فشار تأمين  54

ر از فشار محفظه آببند مي باشد. اين باعث نشت مقدار كمي گاز به سمت بيشت bar (25 psi) 1.75شده به آببند معموالً 
پمپ و مقدار زيادي به محيط اتمسفر مي شود. اين جانمايي هرگز نبايد جايي كه فشار گاز بارير مي تواند كمتر از فشار 

  ند آلوده به سيال فرآيندي شود. آببندي شود، مورد استفاده قرار گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد، كل سيستم گاز بارير مي توا
معموالً در سرويس هايي كه خيلي داغ نيستند (در محدوده عملكرد االستومرها) اما ممكن است شامل  74سيستم هاي پالن 

مواد سمي يا خطرناك كه نشتي آنها قابل قبول نيست، باشند مورد استفاده قرار مي گيرند. به خاطر اينكه اين سيستم با 
دوگانه تحت فشار مي باشد، نشتي به سمت اتمسفر در شرايط كاركرد نرمال وجود ندارد. از آنجا كه ذرات جامد يا آببندهاي 

ممكن  74مواد ديگر كه ممكن است منجر به خرابي هاي زودهنگام آببند شوند، نمي توانند وارد وجود آببندها شوند، پالن 
ن شرايط مورد استفاده قرار گيرد. براي سرويس هايي كه شامل مواد چسبنده است براي دستيابي به قابليت اطمينان باال در اي

  معموالً توصيه نمي شود.  74پليمري هستند يا جايي كه آبزدايي سيال پمپاژ باعث تشكيل جامد مي شود، سيستم پالن يا 
ميكرون است و  3تا  2ميكرون،  10است با اين تفاوت كه اندازه فيلتر اختالطي به جاي  72مشابه پالن  74عملكرد پالن 

  ) روي گلند آببند وجود ندارد.CSVسيستم هواگيري (
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  گاز بارير تأمين شده از بيرون كه براي جلوگيري از نشتي سيال فرآيند به اتمسفر استفاده مي شود. :74پالنمحفظه آببند 

  فشار گاز بارير بيشتر از فشار سمت فرآيند آببند داخلي مي باشد. 
  هواگيري محفظه آببند ممكن است قبل از راه اندازي و عملكرد به منظور اجتناب از تجميع گاز در پمپ، مورد نياز باشد.

  
  : پانل گاز بارير 1
  : توسط فروشنده 2
  : توسط خريدار 3
  : اگر مشخص شده باشد 4

FI نمايشگر جريان :  
FIL  فيلتر اختالطي، براي اطمينان از اينكه ذرات جامد كه ممكن است در گاز بافر تأمين شده وجود :

  داشته باشد، آببندها را آلوده نكند.
FSH  باال –: سويئچ جريان  
GBI ورودي گاز بارير :  
GBO ) فشار محفظه آببند مورد استفاده ، تنها براي تخليه به صورت نرمال بسته است): خروجي گاز بارير

  قرار مي گيرد.
PI نمايشگر فشار :  

PCV .شير كنترل فشار، در فشاري باالتر از سمت فرآيندي آببند داخلي، ست مي شود :  
PSL  پايين –: سوئيچ فشار  
V (اگر الزم باشد) هواگيري :  
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  پانل استاندارد تأمين بيروني گاز بافر / بارير

  
  : به سمت آببند 1
  : از سمت تأمين گاز 2
  : اگر مشخص شده باشد. 3

CV شير يكطرفه :  
FI نمايشگر جريان :  
FIL فيلتر اختالطي :  
FO  اگر الزم باشد.(”0.062)ميليمتر  1.5: اريفيس جريان با سايز ،  
FSH  باال –: سوئيچ جريان  
PI نمايشگر فشار :  
PR رگوالتور فشار :  
PSL  پايين –: سوئيچ فشار  
V  قطع و وصل: شير  
  

  تذكرات:
شكل نشان دهنده جانمايي اجزا پانل تأمين گاز مي باشد. نقشه فيزيكي اجزا ممكن است متفاوت باشد به شرط آنكه اجزا مورد نياز و 

 چيدمان تچهيزات مشابه شكل باشد. 
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 75پالن  -

  
  75پالن شماتيك 

  
، آببندهاي دوگانه گاز خشك بدون فشار، استفاده مي شوند. جاييكه نشتي از آببند 2عموماً با جانمايي  75سيستم پالن 

  ) استفاده شود. 71) يا بدون گاز بافر (پالن 72كندانس شود. اين پالن ممكن است با يك گاز بافر (پالن داخلي ممكن است 
اگر يك آببند دوگانه بدون فشار نصب شده باشد، معموالً به خاطر اين است كه محدود كردن نشتي سيال پمپ شده به اتمسفر 

، بيشتر مي تواند انجام شود. بنابراين، يك وسيله براي جمع آوري نشتي و فرستادن آن به محل مناسب، 1نسبت به جانمايي 
آوري نشتي سيال پمپ شده كه ممكن است در فشار اتمسفر تشكيل مقداري مايع وظيفه جمع  75احتياج است. سيستم پالن 

توجه شود كه حتي اگر سيال پمپ شده كندانس نشود، مصرف كننده ممكن است مايل باشد (كندانس) بدهد را بر عهده دارد. 
  به خاطر برگرداندن ميعانات از سيستم جمع آوري، اين پالن را نصب كند.

به طريق زير عمل مي كند: نشتي از آببند داخلي از طريق محفظه آببند به خط تخليه فرستاده مي شود. كلكتور در  75پالن 
سطحي كه بايد  ،حالي كه بخار از داخل آن عبور مي كند، هرگونه سيال را ذخيره مي كند. يك نمايشگر سطح روي كلكتور

نشتي شديد آببند داخلي را كه باعث افزايش ط خروجي كلكتور جريان كلكتور تخليه شود را نشان مي دهد. يك اريفيس در خ
تنظيم شده است) مي شود را كنترل مي كند. شير انسداد در  bar (10 psi) 0.7(در فشار نسبي  PSHفشار و عملكرد 

داخلي  خروجي كلكتور، جهت ايزوله كردن آن براي تعميرات مي باشد. اين شير همچنين ممكن است براي تست آببند
استفاده شود. در اين حالت وقتي پمپ در حال كار مي باشد، شير بسته مي شود و فشار در كلكتور نبايد با گذشت زمان تغيير 
كند. اگر مشخص شده باشد، يك اتصال ممكن است براي تزريق گاز نيتروژن يا گازهاي ديگر براي مقاصد تست محفظه 

  آببندي مورد استفاده قرار گيرد. 
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  . 2آببندهاي جانمايي  ميعانيبراي نشتي  بيروني : تخليه محفظه آببند 75پالن محفظه آببند 

  اين پالن وقتي كه سيال پمپ شده در دماي محيط كندانس مي شود، استفاده مي شود. 
  سيستم توسط فروشنده تأمين مي شود.

  نسبت به زمين و موانع ديگر).آنها شيرآالتي كه اپراتور از آنها استفاده مي كند، بايد در دسترس باشد (در ارتباط با فاصله 
  
  : توسط خريدار 1
  : توسط فروشنده 2
  : اگر مشخص شده باشد 3
  : به سمت سيستم جمع آوري بخار 4
  : به سمت سيستم جمع آوري مايع 5
  : اتصال تست 6
  : از سمت منبع بيروني 7

F اتصال فالشينگ :  
GBI  متصل شده  72: ورودي گاز بافر (بسته شده است مگر پالن

  باشد)
CSV  آببند بيروني هواگيري: اتصال  
CSD اتصال هواگيري آببند بيروني :  
LG سطح سنج :  
LSH  باال –: سويئچ سطح  
PSH  باال –: سوئيچ فشار  

V (اگر الزم باشد) تخليه :  
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 76پالن  -

  
  76پالن شماتيك 

  
، آببندهاي دوگانه گاز خشك بدون فشار، استفاده مي شوند. جاييكه نشتي از آببند 2عموماً با جانمايي  76سيستم پالن 

  ) استفاده شود. 71) يا بدون گاز بافر (پالن 72داخلي كندانس نمي شود. اين پالن ممكن است با يك گاز بافر (پالن 
اگر يك آببند دوگانه بدون فشار نصب شده باشد، معموالً به خاطر اين است كه محدود كردن نشتي سيال پمپ شده به اتمسفر 

، بيشتر مي تواند انجام شود. بنابراين، يك وسيله براي جمع آوري نشتي و فرستادن آن به محل مناسب، 1نسبت به جانمايي 
اتفاق هايي كه هيچگونه ميعاني از نشتي آببند داخلي يا از سيستم جمع آوري  براي سرويس 76احتياج است. سيستم پالن 

  نمي افتد، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
يك  به طريق زير عمل مي كند: نشتي از آببند داخلي از طريق محفظه آببند به خط هواگيري فرستاده مي شود. 76پالن 

(در فشار نسبي  PSHآببند داخلي را كه باعث افزايش فشار و عملكرد اريفيس در خط خروجي كلكتور جريان نشتي شديد 
0.7 bar (10 psi)  تنظيم شده است) مي شود را كنترل مي كند. شير انسداد در خروجي كلكتور، جهت ايزوله كردن آن

براي تعميرات مي باشد. اين شير همچنين ممكن است براي تست آببند داخلي استفاده شود. در اين حالت وقتي پمپ در حال 
مان تغيير كند. اگر مشخص شده باشد، يك اتصال در لوله كار مي باشد، شير بسته مي شود و فشار در كلكتور نبايد با گذشت ز

كشي ممكن است براي تزريق گاز نيتروژن يا گازهاي ديگر براي مقاصد تست محفظه آببندي و همچنين بررسي تشكيل 
  هرگونه مايع، مورد استفاده قرار گيرد.
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  .2ميعاني آببندهاي جانمايي تخليه محفظه آببند بيروني براي نشتي غير:76پالنمحفظه آببند

  اين پالن وقتي سيال پمپاژ در دماي اتمسفر ميعان نمي شود، استفاده مي شود.  
  سيستم توسط خريدار تأمين مي شود.

  
  : به سمت سيستم جمع آوري 1
  : توسط خريدار 2
  : توسط فروشنده 3
  را ببينيد 1: شلنگ، تذكر  4
  را ببينيد 2: لوله، تذكر  5
  : از سمت منبع بيروني 6

F اتصال فالشينگ :  
GBI ورودي گاز بافر :  
CSV اتصال هواگيري آببند بيروني :  
CSD اتصال تخليه آببند بيروني :  
PSH  باال –: سوئيچ فشار  

V (اگر نياز باشد) هواگيري :  
  

  تذكرات:
به اتصال ابزار دقيق در لوله كشي  CSVو به طور پيوسته رو به باال از اتصال  mm (1/2”) 13لوله كشي (شلنگ) بايد حداقل  .1

 باشد. 

باشد. اين اتصال بايد از سازه بااليي يا كناري ساپورت شود به طوري  DN 15 (1/2”)محل اتصال در لوله كشي بايد حداقل لوله  .2
 كه هيچگونه تنشي به لوله كشي گلند آببند وارد نشود.

  
  
  


