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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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 گفتارپيش  

- ه(اعضاي عضو ايزو) است. كار آماد (سازمان جهاني استاندارد سازي) يك فدراسيون جهاني متشكل از اعضاي استاندارد جهاني ايزو

هاي مورد مند در زمينهگيرد. هر يك از اعضاي عالقههاي فني ايزو صورت ميمعموال توسط كميتهسازي استانداردهاي جهاني 

هاي فني، اين حق را دارد كه به عنوان نماينده آن كميته معرفي شود. موسسات جهاني، ائم از دولتي يا غير دولتي، كه تاييد كميته

دارند. ايزو در تمامي مسائل استانداردسازي الكتريكي، با كميسيون جهاني  باشند، معموال در كارها مشاركتدر ارتباط با ايزو 

نويس پيش ISO/IECهاي استانداردهاي جهاني با توجه به قوانين آورده شده در دستورالعمل كند.) همكاري ميIEC( الكتروتكنيك

نويس استانداردهاي جهاني كه توسط . پيشباشدسازي استانداردهاي جهاني ميآماده ،هاي فنيوظيفه اصلي كميته شوند.مي

-پذيرفته ميبه عنوان استاندارد جهاني كه آيد. انتشاراتي گيري اعضا به جريان در ميشود، براي رايهاي فني پذيرفته ميكميته

جهاني ممكن است بايد توجه شود كه بعضي از اجزاي استانداردهاي دارند.  دهنده نيازدرصد آراي اعضاي راي 75به حداقل شوند، 

توسط كميته  5199استاندارد ايزو  موضوع امتياز ثبت اختراعاتي باشد. ايزو نبايد مسئول شناسايي هيچ يك از اين اختراعات باشد.

چاپ دوم اين استاندارد چاپ اول را  ابعاد و تعاريف تخصصي پمپ، تهيه شده است.  SC1 پمپ و زير كميته  ISO/TC 115تخصصي

هاي اصلي اين قسمت Dو  A ،Cهاي پيوست باشد كه به صورت فني در آن تجديد نظر شده است.جايگزين آن ميباطل كرده و 

  باشند. تنها براي اطالع ميH  و  B ،E ،F ،Gهاي دهند. پيوستاستاندارد را تشكيل مي

 مقدمه  

باشد. اين استانداردها به سانتريفيوژ در ارتباط مياين استاندارد جهاني، يكي از استانداردهايي است كه با خصوصيات فني پمپ 

انتخاب نوع  باشد.مي الزاماتترين شامل خفيف 3شامل شديدترين و كالس  1تخصيص يافته است. كالس  3و  2، 1هاي كالس

بايد مورد توافق فني براي كاربردهايي است كه براي پمپ خواسته شده است. كالس انتخاب شده  الزاماتكالس استاندارد بسته به 

  ايمني اضافي با توجه به زمينه كاربرد پمپ بايد در نظر گرفته شود. الزاماتباشد.  كنندهتامينو  خريداربين 

باشد، زيرا هر يك از هاي سانتريفيوژ براي يك كاربرد خاص ممكن نميدر هر صورت، استانداردسازي كالس الزامات فني براي پمپ

تواند مورد متفاوت كاربردهاي پمپ مي الزاماتها با توجه به باشد. تمامي كالسمتفاوتي مي لزاماتاهاي كاربرد شامل زمينه

، در كنار پمپ ديگري در يك كارخانه 3و  2، 1هاي استفاده قرار گيرد. بنابراين ممكن است كه پمپ ساخته شده با توجه به كالس

  استفاده شود.
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معيارها براي انتخاب كالس  گيرد.اي مورد بحث قرار ميصنايع خاص، در استانداردهاي جداگانهمات بيشتر براي كاربردها و الزا

  پمپ براي يك كاربرد معين مي تواند شامل موارد زير باشد:

 قابليت اعتماد -

 عمر عملياتي مورد نياز -

 شرايط عملياتي -

 شرايط محيطي، و  -

 شرايط پيرامون محلي -

 خريدارگيري توسط دهنده جايي است كه بايد تصميمننشا Hت و فهرست موجود در پيوست مراجع نشان داده شده با حروف درش

 كننده يا سازنده بايد صورت گيرد.و تامين خريدارصورت گيرد، يا جايي كه توافق بين 

 هدف .1

با هر عامل يا عمودي، هاي تك طبقه، چند طبقه، با ساختار افقي مورد نياز جهت پمپ الزاماتاين استاندارد جهاني  .1,1

هاي يا پمپ( هاي مورد استفاده در صنايع شيمياييكند. پمپرا تعريف ميجهت كاربردهاي عمومي  محرك و نصب

 دهد.ها را تحت پوشش قرار ميهايي هستند كه اين استاندارد آن) پمپ2858مطابق ايزو 

انسيون، كوپلينگ و ها شامل فوندبراي پمپ نظر، نگهداري و ايمنيهاي طراحي مورد اين استاندارد جهاني شامل ويژگي .1,2

شود را هايي كه به توان اسمي خروجي مربوط ميبه جز آن ،درايور الزامات ضروريشود، اما همه مي هاي جانبيكشيلوله

 باشد.دارا نمي

 جايگزينهاي طراحياست، ممكن است  هاي طراحيتعريف ويژگي مندو نياز الزمدر كاربردهايي كه اين استاندارد جهاني  .1,3

 به صورت مشروح تهيه شود. نيز ديگري كه منظور اين استاندارد جهاني است

ها را كه تمامي اين تفاوتشودبيان ميمالحظاتي اين استاندارد جهاني مطابق نباشد،  الزاماتهايي كه با تمامي پمپدر 

  .كنداظهار 

 مراجع اصلي .2

دار، ضمائم براي مراجع تاريخ دهد.ها، مقررات اين استاندارد را تشكيل مياست كه متون آن قوانينياسناد اصلي زير شامل 

شود. براي منابع بدون تاريخ، چاپ آخر منابع اصلي ارجاع داده پيرو، يا تجديد چاپ هر يك از اين انتشارات، به كار برده نمي
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) هر يك از استانداردهاي جهاني معتبر حاضر را نگهداري IEC( ) و آي اي سيISO( شده، به كار رفته شده است. اعضاي ايزو

  كنند.مي

  بارهاي استاتيك نامي -هاي غلتشي، ياتاقان76ايزو 

  هاي محاسبه:روش1قسمت  -بارهاي ديناميك نامي و عمر نامي -هاي غلتشي، ياتاقان281-1ايزو

  طه نامي كاريعالئم، ابعاد و نق – بار) 16( هاي مكش از انتها، پمپ2858ايزو

  هاي نرمبندهاي مكانيكي و پكينگها براي آبابعاد حفره – بار) 16( هاي مكش از انتها، پمپ3069ايزو

  تركيب سطح: روش پروفيل -هاي ابعادي پمپمشخصه، 3274ايزو 

با استفاده از روش مهندسي فشار صوتي در زمينه آزاد در تعاريف سطوح توان صوتي منابع صوتي  -، آكوستيك3744ايزو 

  يك سطح بازتابيطول 

  ابعاد نصب و فوندانسيون -هاي سانتريفيوژ مكش از انتها، پمپ3661ايزو 

روش مميزي با استفاده از محاط  - اريف سطوح توان صوتي منابع صوتي با استفاده از فشار صوتيعت -، آكوستيك3746ايزو

  گيري در طول يك سطح بازتابيازهكردن سطح اند

  هاي فوالديقسمت اول: فلنج -هاي فلزيفلنج، 7005-1ايزو

  هاي چدنيقسمت دوم: فلنج -هاي فلزي، فلنج7005-2ايزو

  هاي كامپوزيت و آلياژهاي مسيقسمت سوم: فلنج -هاي فلزي، فلنج7005-3ايزو

  2و1درجه  -هيدروليكي هاي پذيرش عملكردتست -هاي روتوديناميك، پمپ9906ايزو

گيري در نقاط : اندازه1قسمت  -تعاريف سطوح توان صوتي منابع صوتي با استفاده از شدت صوت -، آكوستيك9614-1ايزو

  گسسته
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گيري به وسيله : اندازه1قسمت  -تعاريف سطوح توان صوتي منابع صوتي با استفاده از شدت صوت -، آكوستيك9614-2ايزو

  اسكن كردن

 تعاريف واژگان و .3

  كاريشرايط  .3,1

  شوند.تعيين مي وندهو سيال پمپ شپمپ كاربرد  يي كه جهت مشخصتمامي پارامترها

  دهند.را مورد تاثير قرار مي مورد استفاده در پمپو مواد  مان پمپساختنوع توجه: اين پارامترها 

 محدوده عملياتي مجاز .3,2

كاويتاسيون، حرارت، ارتعاشات، سر و صدا،  با در نظر گرفتنكه ها يا هدها در شرايط عملياتي مشخص پمپ محدوده جريان

  شود.مي تعيينانحراف شفت و ديگر محدوديت ها، 

  شود.محدوده، به وسيله جريان پيوسته بيشينه و كمينه، مشخص مياين حد باال و پايين  توجه:

 (شرايط اعالم شده) شرايط اسمي .3,3

 هاي. با احتساب تمامي محدوديتكندتعريف ميراي شرايط عملياتي تعريف شده، برا الزم  شدهشرايطي كه مقادير تضمين

  الزم.

 (توان اعالم شده) درايوراسمي توان خروجي  .3,4

  باشد.درايور تحت شرايط تعريف شده ميمجاز بيشترين توان خروجي پيوسته 

 فشار طراحي ابتدايي .3,5

  باشد.مي فشار تحتهاي اي مواد به كار رفته شده در قسمتگراد بردرجه سانتي 20تنش مجاز در  از به دست آمدهفشار 

 )MAWP( فشار كاري مجاز بيشينه .3,6

  باشد.مي فشار براي يك جزء بر اساس مواد به كار رفته شده و بر اساس قوانين محاسباتي در دماي عملياتي مشخص
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 اعالم شده)( فشار ورودي اسمي .3,7

  باشد.مي فشار ورودي شرايط عملياتي در نقطه تضميني

 (اعالم شده) فشار خروجي اسمي .3,8

  باشد.مي اسمي، چگالي و فشار ورودي اسمي، سرعت اسميفشار خروجي پمپ در نقطه تضميني با جريان 

 حد دما/فشار .3,9

  نگاه كنيد) 1به شكل ( محدود فشار و دماي يك جزء در طراحي و ماده داده شده

 مجاز خوردگي حد .3,10

باشند با ضخامتي بيشتر از ضخامت تئوري مورد كه در تماس با سيال پمپ شده مي هاييآن قسمت از ضخامت ديواره قسمت

  .نياز براي تحمل محدوده فشار در شديدترين شرايط عملياتي

 باالترين سرعت پيوسته مجاز  .3,11

  دهد.باالترين سرعتي كه سازنده اجازه عملكرد پيوسته را مي

  قطعسرعت   .3,12

  كنند تا عامل محرك را خاموش كتتد.مستقل فعاليت مي اضطراري سرعت بيش از اندازه،قطع سرعتي است كه در آن تجهيزات 

  سرعت بحراني  اولين .3,13

- شده و مطابقت مياجزاي چرخشي به فركانس چرخش مربوط  اتارتعاش جانبيسرعت چرخشي است كه اولين فركانس طبيعي 

  كند.

  بار شعاعي طراحي   .3,14

  باشد.ياتاقان مي بار شعاعي روتور پمپ جهت انتخاب سيستم
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  بار شعاعي بيشينه  .3,15

  باشد.بيشترين بار شعاعي روتور پمپ كه در نتيجه عملكرد پمپ در هر شرايطي، در محدوده عملياتي مجاز مي

  انحراف محور  .3,16

-محور ميانحراف شود، گيري مياندازه دستگاهرا كه به وسيله يك  ياتاقان محفظهدر ارتباط با موقعيت محور انحراف شعاعي كلي 

ها حول محفظه ياتاقان و لنگش آن شدهدوران داده ها در ياتاقاندر اين حالت محور در حالت افقي به صورت دستي  كه گويند

  باشد.با چرخش شفت به صورت دستي در ياتاقان، شفت در حالت افقي مي شود.گيري مياندازه

  (لنگي صفحه) صفحه انحراف  .3,17

-شفت مي و بابند شفت كه به وسيله يك ابزار كه به انتهاي شفت وصل شده بشعاعي خارجي آ صفحهانحراف محوري كلي كه در 

  شفت در حالت افقي باشد.انجام شده و  چرخش شفت به صورت دستي در ياتاقانكه در حاليشود، چرخد، نشان داده مي

  باشد.بند ميكننده تراز اجزاي آبشعاعي تعيين صفحهتوجه : 

  شفت خمش .3,18

  باشد.ميشفت از مركز هندسي خود در واكنش به نيروهاي هيدروليكي شعاعي وارد بر پروانه  جاييهجاب

ياتاقان، خميدگي ايجاد شده به  فواصل عدم رعايت فاصله)( شفت كه به وسيله كج شدنجايي جابهشفت شامل  خمشتوجه : 

  باشد.شود نميشفت مي انحراف و وسيله عدم تعادل پروانه

  يبندآب فالشينگ  .3,19

  را گويند. بندبازگشت سيال پمپ شده از قسمت پرفشار به حفره آب

بند، نگه و براي از بين بردن گرماي توليد شده در آب بودهكشي خارجي تواند بوسيله مسير داخلي يا لولهميموضوع توجه : اين 

است كه آن د. در بعضي موارد دلخواه شواستفاده بند محيط كاري براي آبشرايط بند و يا بهبود داشتن فشار مثبت در حفره آب

  بند به مناطق فشار پايين چرخش پيدا كند.جريان از حفره آب
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  شستشوي پاششي  .3,20

به تخليه آن بندي و در نهايت شونده) از يك منبع خارجي به محفظه آب(تميز، همخوان با سيال پمپ تزريق يك سيال مناسب

  باشد.شونده ميسيال پمپ

  باشد.بند ميبندي و همچنين بهبود محيط كاري آبهدف از شستشوي پاششي همانند فالشينگ آبتوجه : 

  (كوئنچ) يا حفاظت سرد كردن  .3,21

در قسمت اتمسفريك (بند درمحفظه فشار آب (تميز، همخوان با سيال پمپ شونده) پيوسته يا متناوب از يك سيال مناسب تزريق

  باشد.مي شفت )بند اصليآب

بند كاري آب)، روان زدگي يخ شامل(  يا پاك كردن رسوباتبراي راه ندادن هوا يا رطوبت، براي جلوگيري موضوع توجه : اين 

  شود.استفاده مي گرم يا سرد كردن نشتي، خاموش كردن آتش، رقيق سازي، جانبي

  )بارير( مانعسيال   .3,22

  شود.كاري پمپ از محيط استفاده ميسازي سيال بند مكانيكي دوبل براي عايقسيالي كه بين آب

  شود.بند ميمعموالً باالتر از فشار فرآيندي است كه آب باريرتوجه : فشار سيال 

  بافرسيال   .3,23

  رود.بند مكانيكي دوبل به كار ميدر آب بافركار يا سيالي كه به عنوان روان

  شود.بند ميكه آبتر از فشار فرآيندي است توجه : اين سيال معموالً در فشاري پايين

  پمپH ( Q )   منحني  .3,24

  ظرفيت پمپ -منحني هد

  منحني مشخصه پمپ
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  باشد.مي رابطه بين هد كلي پمپ و نرخ جريان در شرايط كاري/ نامي سرعت و سيال

  %3هد مكش مثبت خالص   .3,25

  درصد افت در هد كلي اولين طبقه پمپ  3هد مكش مثبت خالص مورد نياز جهت محدود كردن تا 

  هاي عملكردي است.استفاده شده در منحني مبناي %3افت هد توجه : 

  نگاه كنيد. 1به شكل 

  

  فشار/دماي نامي -فشار تحتقسمت  -1شكل 
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 طراحي   .4

  كليات  .4,1

  اسناد  .4,1,1

  متعارضي باشد، بايد به ترتيب زير به كار برده شوند : الزاماتزماني كه اسناد شامل 

  مشاهده شود) Dو  Cهاي  پيوستالف) سفارش خريد (

  )مشاهده شود  Aپيوست  ( ديتا شيتب) 

  اين استاندارد جهاني الزاماتپ) 

  باشد.در سفارش به عنوان مرجعي براي ساخت ميت) استانداردهاي ديگري كه 

 پمپ (منحني مشخصه) H ( Q )  منحني   .4,1,2

هاي مشخصه باشد آماده سازد، منحنيمجاز پمپ ميدهنده محدوده عملياتي بايد منحني مشخصه را كه نشان كنندهتامين/سازنده

ها زماني كه توسط و انواع ديگر پمپ 2858هاي منطبق بر ايزو عملكرد براي پمپ نمودارقطر پروانه بايد در بيشترين و  با كمترين

  شود، رسم شود.دهنده درخواست ميسفارش

  د.نشوهاي مشخصه پايدار ترجيح داده ميي با منحنيهاپمپ
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پمپ بايد قادر باشد با محركه سرعت ثابت و با نصب يك يا چند پروانه جديد يا بزرگتر و يا دهنده تعيين شود، اگر توسط سفارش

  درصدي در شرايط كاري ايجاد نمايد.   5متفاوت، افزايش هدي تقريبا 

 خاص پمپبه عنوان تابعي از كاربرد  ريدارختوسط  بايستمي ،مكان نقطه عملكرد در محدوده جريان مرتبط با نقطه بهترين كارائي

  بيني شده در جريان براي عملكرد بهينه، تعيين شود.و اختالف پيش

  )NPSHهد مكش مثبت خالص (  .4,1,3

اي كه به شيوهباشد. مگر آن 9906ايزو  ا استانداردمطابق ب ) بايد بر اساس آب سرد وNPSHRهد مكش مثبت خالص مورد نياز (

  باشد.ديگر توافق شده 

- ( %3مثبت خالص هد مكشبايد  NPSHRآب تهيه كند. منحني دبي را به عنوان تابعي از   NPSHRبايد منحني  كنندهتامين/سازنده

NPSH3( .هاي ها نبايد در منحنيدروكربنيفاكتور تصحيح براي ه باشدNPSHR .به كار برده شود  

پمپ در كمترين محدوده  NPSHRدر نصب، بيشتر از  (NPSHA)در دسترس  NPSHها بايد طوري انتخاب شود كه كمترين پمپ

هاي ايمني باالتر مشخص را كه به محدوده كنندهتاميناما سازنده/ .باشد متر 0,5ايمني باشد. اين محدوده ايمني بايد كمتر از 

  :كندميتعيين  ،فاكتورهاي زير بستگي دارد

 هيدروليك يا طراحي پمپاندازه، نوع، سرعت مخصوص، هندسه  -

 كارسرعت  -

 شوندهسيال پمپ -

 مقاومت سايشي كاويتاسيون مواد ساختي -

  (نصب خارجي) نصب در محيط باز  .4,1,4

  د.نمناسب باش ،كنندهتامينشده به وسيله سازنده/نصب در محيط باز تحت شرايط محيطي تعريف جهتبايد ها پمپ

 مناسب  هاآنكه پمپ بايد براي  هاي شنيهاي خورنده، طوفانباال، محيطهر شرايط محيطي محلي متفاوت، مثل دماي پايين يا 

  شود. ميتعريف  (خريدار) دهندهبه وسيله سفارش باشد
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  هامحركه  .4,2

  :بايد مدنظر قرار بگيرد درايور شده)(اعالم اسميعريف عملكرد تموارد زير هنگام 

با و الف) كاربرد و روش عملكرد پمپ. به عنوان مثال در مورد عملكرد موازي، محدوده عملكرد ممكن تنها با عملكرد يك پمپ 

  احتساب مشخصات سيستم بايد در نظر گرفته شود.

  ب) مكان نقطه عملياتي بر روي منحني مشخصه پمپ

  بند شفتآب يكاكپ) افت اصط

  هايي با نرخ جريان پايين)مخصوصاً براي پمپكي (بند مكانيت) جريان چرخش براي آب

  )لزجت، محتويات جامد، چگاليشده (ج) خصوصيات سيال پمپ

  توان القچ) قدرت و افت لغزش در خالل انت

  اژخ) شرايط اتمسفريك در ايستگاه پمپ

  د) استارت پمپ

جهت ارزيابي خصوصيات گشتاور سرعت مورد نياز درايور، مالحظاتي در مورد خصوصيات سيستم بايد در نظر گرفته شود، به 

خروجي  خطخروجي باز يا بسته استارت شده يا براي پر كردن  شير فلكهخصوص كه آيا پمپ به صورت دستي يا اتوماتيك با 

  اصلي استفاده شود.

حداقل  اعالم شدهباشند، بايد داراي توان خروجي يتحت پوشش اين استاندارد م هايدرايور براي پمپعوامل محركي كه به عنوان 

 وات باشد.كيلو 1گاه نبايد كمتر از  اين مقدار هيچ نشان داده شده باشد. 2پمپ كه در شكل  اعالم شدهبرابر با درصد انرژي ورودي 

شود، يك پيشنهاد جايگزين بايد اخذ و براي ب ابعاد بزرگ غير ضروري درايور ميجايي كه به نظر برسد اين موضوع منجر به انتخا

  تاييد به خريدار ارائه شود.



ASK R&D 
 

	200		آريا سپهر كيهان
 

  

  اعالم شدهدرايور، درصد انرژي ورودي پمپ در شرايط  اسميخروجي  -2شكل 

  سرعت بحراني، باالنس و ارتعاش .4,3

  سرعت بحراني  .4,3,1

درصد باالتر از  10شود بايد حداقل حقيقي روتور وقتي با درايور كوپل مي جانبيسرعت بحراني اولين تحت شرايط عملياتي، 

  باشد. )پمپ گردانده شده به وسيله توربين قطعشامل سرعت ( بيشترين سرعت پيوسته مجاز

سرعت تر از سرعت بحراني بايد پايينين اول، )و افقي چند طبقه شفت و غالفيهاي عمودي پمپها (براي برخي از انواع پمپ

هايي كه با گيرد. توجه خاصي بايد در مورد پمپمورد موافقت قرار مي كنندهتاميندهنده و سازنده/باشد كه بين سفارش يعملكرد

  كنند، لحاظ شود.هاي متغيير كار ميسرعت

  باالنس و ارتعاش .4,3,2

  كليات  .4,3,2,1

  تمامي تجهيزات چرخشي اصلي بايد باالنس شوند.

  هاي افقيپمپ  .4,3,2,2
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- اندازه كنندهتامينزماني كه توسط تجهيزات تست سازنده/ 1نشده نبايد از شدت ارتعاش مجاز ذكر شده در جدول ارتعاشات فيلتر 

  ) .1شود، بيشتر شود (گيري مي

 ± 5(% شدهاعالم و جريان ) ± 5(% شدهاعالماين مقادير به صورت شعاعي در محفظه ياتاقان، در يك نقطه عملياتي تك در سرعت 

  شوند.گيري ميعملياتي بدون كاويتاسيون اندازهدر شرايط  )

  شدت ارتعاشات مجاز بيشينه -1جدول 

  

ترين فركانس طبيعي تركيب ماشين و سيستم پايه در باشد، و يك پايه صلب كه پايينارتفاع خط مركز پمپ مي h، 1در جدول 

-پذير فرض ميهاي ديگر انعطافباشد. تمامي پايهدرصد باالتر از فركانس چرخشي مي 25در كمترين حالت  ،گيريجهت اندازه

كننده بايد درجه باالنس مورد نياز، جهت سطح ارتعاش مورد قبول را كه در اين استاندارد جهاني محدوده آن تامينسازنده/ شوند.

  مشخص شده است را تعيين كند.

  آيد.به دست مي 1940-1ايزو  از  G 6,3توجه : جهت اطالع، اين باالنس به طور معمول با توجه به درجه 

  باشند.تر ميداده شده است پايين 1مقادير فيلتر شده براي فركانس چرخشي و فركانس گذر از پره از مقاديري كه در جدول 

تجاوز كند. در اين موارد  1هاي جدول ، ممكن است از محدوديته، به عنوان مثال يك پروانه تك كانالخاصبا پروانه  هايپمپ

  اظهار كند.را بايد در پيشنهادش  مواردكننده اين تامينده/سازن

  هاي عموديپمپ  .4,3,2,3

هاي صلب قرار دارد و نزديك ياتاقان بااليي هاي عمودي با كوپلينگگيري ارتعاشات بايد از فلنج بااليي درايور كه روي پمپاندازه

  پذير، انجام شود.هاي انعطافهاي عمودي با كوپلينگپمپ در پمپ
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، زماني كه 1هاي غلتشي و غالفي نبايد از محدوده شدت ارتعاشات داده شده در جدول هاي با ياتاقانمحدوده ارتعاشات براي پمپ

) عملياتي بدون ± 5(% شدهاعالم) و جريان ± 5(% شدهاعالمهاي تست در سرعت توسط دستگاه كنندهتامينتوسط سازنده/

  بيشتر شود.شود، كاويتاسيون اندازه گيري مي

  فشار تحتهاي قسمت   .4,4

  فشار/دما تغييرات .4,4,1

توسط سازنده تعريف شود. در هيچ شرايطي بيشترين فشار  بايدترين شرايط كاري به روشني بدبيشترين فشار كاري مجاز پمپ در 

  هاي پمپ تجاوز كند.كاري مجاز پمپ نبايد از فشار فلنج

  :يد رعايت شودموارد زير با 2858هاي مطابق با ايزو براي پمپ

 فشار طراحي پمپ، زماني كه پمپ از چدن، چدن نشكن، كربن استيل و يا فوالد ضدزنگ ساخته شود بايد حداقل مبنايالف) فشار 

  باشد. گراد درجه سانتي 20بار در  16

 شدهاعالمبايد با توجه به دماي تنش اعالم شده د، دما / فشار هدبار فشار را نمي 16، اجازه هاآن كششي الزاماتب) براي موادي كه 

  بيان شود. كنندهتامينتنظيم شده و بايد به وضوح توسط سازنده/ مورد نظر براي مواد

  ضخامت ديواره .4,4,2

بند، بايد داراي ضخامتي باشند كه براي تحمل فشار و محدود بند شفت و صفحه انتهايي آبفشار شامل محل آبتحت هاي پوسته

بيشينه مجاز در دماي عملياتي، مناسب باشد. پوسته بايد براي تست فشار هيدرواستاتيك در دماي  كردن شكست تحت فشار

  محيط مناسب باشد.

  كه موضوع ديگري مورد توافق قرار بگيرد. باشند، مگر آن mm3  خوردگيمحدوده مجاز داراي فشار، بايد  تحتهاي قسمت

  مواد  .4,4,3

 فشار به نوع سيال پمپ شده و كاربرد پمپ بستگي دارد. تحتهاي مواد مورد استفاده در قسمت
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  هاي مكانيكيويژگي .4,4,4

  پياده كردن قطعات مونتاژ شده )دمونتاژ ( .4,4,4,1

د نترجيحاً بايد طوري طراحي شو هاهاي سايشي، پمپهاي چند طبقه با رينگشفت خطي و پمپبا هاي عمودي به استثناء پمپ

در اتصاالت فلنج ورودي و  خلل و تغييراتيبدون ايجاد  ،مونتاژ ياتاقاننيز بند شفت و پروانه، شفت، آب و تعويض كه اجازه حذف

باشد، اين موضوع بايد توسط در دسترس نميها آنهاي مكش از انتها كه ساختار بيروني د. براي پمپنرا بده ،خروجي

  بيان شود. كنندهتامينسازنده/

  پيچ تنظيم .4,4,4,2

شود، يكي از سطوح بايد جهت جلوگيري از استفاده مي ،اي براي جداسازي سطوح در تماسبه عنوان وسيله پيچ تنظيماز زماني كه 

بدون نياز به مداخله نيرو و يا ريسك  ،كافي جهت اطمينان از جدايي اجزاء تنظيمهاي پيچنشتي داراي برجستگي باشد. بايد تعداد 

  هايي با سرهاي توخالي استفاده نشود.پيچخرابي اجزاء، وجود داشته باشد. تا حدامكان از 

  )نمديا كاسه (جداره پوشش .4,4,4,3

 6ها بايد در فشار كاري حداقل جدارهباشد. يا هر دو، اختياري مي بنديآب محفظهبراي گرمايش و سرمايش پوسته يا  ايجاد جداره

 200بار فشار در  16هاي گرمايشي تا جدارهگراد طراحي شوند. در كاربردهاي معين الزم است كه درجه سانتي 170دماي و بار 

  گراد طراحي شوند.درجه سانتي 350بار در  6گراد يا تا درجه سانتي

  واشرهاي پوسته .4,4,4,4

پوسته، واشرهاي  درپوشباشند. براي برخوردار واشرهاي پوسته بايد از يك طراحي مناسب براي تست فشار هيدرواستاتيك پمپ 

  شوند. گذاريفشارجهت جلوگيري از خروج فشار بايد در قسمت اتمسفريك  آن،پوشاننده 

  خروجي بخار .4,4,4,5

كند، بايد طوري طراحي شود كه بخار به محتويات گازي پمپ ميهمراه با يا  آنپمپي كه سيالي را در فشار نزديك به فشار بخار 

  درستي از آن تخليه شود.راحتي و 
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  هاي بيرونييچپ .4,4,4,6

 12كنند نبايد از قطر بند شفت را به هم متصل ميشامل محفظه آب ،فشارتحت كه اجزاء پوسته  ايهاي دوسر دندهپيچها يا پيچ

متري ممكن ميلي 12 ايهاي دوسر دندهپيچها يا چيهاي فضايي، استفاده از پتر باشند. اگر با توجه به محدوديتمتر كوچكميلي

هاي انتخاب شده بايد براي بيشترين فشار كاري مجاز توان استفاده كرد. پيچتر ميهاي كوتاهپيچيا و  ايهاي دوسر دندهپيچنبود، از 

  پمپ و فرآيند محكم كردن كافي باشند.

-. تا حدامكان از پيچها انتخاب شوندپيچد هم كيفيت با ديگر با كيفيت مخصوص بود، باي هاييپيچاگر در نقاطي نياز به استفاده از 

  هاي سرخالي استفاده نشود.

  پوسته با قابليت تحمل دماي باال .4,4,4,7

  پوسته پمپ در نظر گرفته شود.داشتن نگهدر خط مركز گراد، تمهيداتي بايد براي درجه سانتي 175براي كاربردهاي بادماي باالي 

  متفرقهها) و اتصاالت انشعابات (نازل .4,5

  اندازه .4,5,1

  باشند.انشعابات و نازل مترادف مي كلماتاين استاندارد جهاني،  در

  ها چه در عملكرد و چه در نگهداري مورد توجه قرار دارد.اين ماده در تمامي اتصاالت سياالتي پمپ

  اتصاالت ورودي و خروجي .4,5,2

ها طراحي شوند. براي ديگر پمپ شدهاعالم بايد فلنج شوند و براي فشار  اتصاالت ورودي و خروجيهاي مكش از انتها، براي پمپ

بايد آن  كنندهتامينباشند كه سازنده/مجاز مي اتصاالت ورودي و خروجيمتفاوتي براي  اعالم شدههاي چندطبقه) فشارهاي (پمپ

  را اظهار كرده و به ملزومات الزم جهت تخليه فشار تأكيد كند.

  تخليه سيالگيج فشار و  هواگيري، .4,5,3

كه چينش انشعابات پمپ طوري طراحي بند بايد مهيا شوند مگر آنتمام مناطق پوسته و محفظه آب هوا در براي تخليه تجهيزاتي

  شوند كه خود تخليه باشد.
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هاي فشار در انشعابات ورودي و خروجي بايد در نظر گرفته شود اما اين اتصاالت تا تعيين نهايي در تداركات الزم جهت اتصال گيج

  كاري شوند.سوراخدستور و سفارش نبايد 

ترين نقطه يا نقاطي از پمپ بايد فراهم شود. سفارش/دستور بايد اين اتصاالت مورد نياز را تداركات الزم جهت تخليه، در پايين

  كاري شده و به وسيله يك درپوش بسته شوند.اظهار كند كه سوراخ

  ها) ها (درپوشدريچه .4,5,4

ها بايد متناسب با سيال پمپ شونده باشند. بايد توجه الزم به مواد جهت تناسب آنرود به كار مي عملكه در  هاييپوشمواد در

  شود. ها)(دنده پيچ هاكردن امكان گيرپاژ يا سائيدگي شيار داخل پيچبراي مقاومت خوردگي و كم

- پوشفت، بايد توسط دربند شهاي آبگيرند، شامل سوراخشده تحت فشار قرار ميسيال پمپ كه در تماس با هاييتمامي سوراخ

  شوند. بسته، با قابليت تحمل فشار مربوطههاي قابل حذف، 

  كشي جانبياتصاالت لوله .4,5,5

  باشند. كشي جانبيلولهسازگاري مواد، اندازه و ضخامت تعريف شده براي  الزاماتبايد مطابق با  كشي جانبيلولهتمامي اتصاالت 

  بايد داراي اتصاالت قابل جدايش باشند كه دمونتاژ راحتي را فراهم كنند. هاي جانبيكشيلوله

  متر بايد فلنج شوند.ميلي 25نوع اتصاالت بايد مورد توافق باشد. در هر مورد اتصاالت مساوي يا بزرگتر از قطر 

  شناسايي اتصاالت .4,5,6

بر شود كه اين شناسايي ناخته شوند. پيشنهاد مينصب، با توجه به وظيفه و عملكردشان ش هايطبق نقشهتمامي اتصاالت بايد 

  انجام شود. پمپ نيز  روي

  )مكش و رانشها (نيروها و گشتاورهاي خارجي وارد بر فلنج .4,6

كه از مقادير مجاز  كنترل نمايدكشي ايجاد شده را محاسبه كرده و بايد نيروها و گشتاورهاي وارد بر پمپ كه توسط لوله خريدار

  قرار گيرد.توافق مورد  كنندهتامينو سازنده/ خريدارتجاوز نكند. وقتي بارها از حد مجاز بيشتر شود، راه حلي بايد بين 
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شود، مگر در حالتي كه روش پذير استفاده ميهاي انعطافهايي با كوپلينگروشي كه در پيوست پيشنهاد شده است براي پمپ

  مورد توافق قرار گيرد. كنندهنميتاو سازنده/ رخريداديگري بين 

  فلنج انشعابات .4,7

  مطابقت نمايند. 7005ها با ايزو ها بايد در ابعادي باشد كه فلنجمحفظه فلنج

چه به صورت نامي تعريف شده باشد، باشد، تر از آنهاي استاندارد سازندگان پمپ مستلزم ضخامت فلنج و قطري بزرگاگر روش

  كاري شود.كاري و روكشبزرگتري تهيه شود اما بايد طبق تعريف سوراخبايد فلنج 

تنظيم مركزي  با توجه به خطها بايد ها بايد مطمئن شد. سوراخ پيچها در پشت فلنجها در جلو و مهرهاز نشستن خوب سرپيچ

  شوند. 

  هاپروانه .4,8

  طراحي پروانه .4,8,1

گري شده يا جوشكاري شده بايد هاي ريختهجه به كاربردشان انتخاب شوند. پروانهباز يا باز بايد با توهاي بسته، نيمهطراحي پروانه

  اي يك تكه باشند. قطعههاي سايشي، به استثناء رينگ

 باشند.د خاص مجاز ميرمواديگر يا  كمعرض خروجي با هاي ديگر در موارد خاص براي پروانه هايروششده به هاي ساختهپروانه

  باشد.مي خريداربه هر حال اين موضوع نيازمند توافق با 

  پروانه و استحكام حفاظت .4,8,2

  مستحكم باشند. يجانبي و محور هايجاييجابهبرابر ، در در جهت خواسته شدههنگام گردش ها بايد در پروانه

  تنظيمات محوري .4,8,3

مورد نياز است. اگر تنظيم به وسيله حركت محوري روتور به  در خارج پروانه تمهيداتياگر تنظيم فاصله محوري پروانه الزم باشد، 

  بند مكانيكي توجه كرد.ممكن وارد بر روي آب آفريندست آيد، بايد به تأثيرات خطر

  هاآن هاي سايشي يا اجزاي معادلرينگ .4,9
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يد قابل تعويض و جديد شدن گيرند باهاي سايشي قرار ميهاي سايشي بايد در جايي كه مناسب است به كار رود. وقتي رينگرينگ

  ها جلوگيري شود.شوند تا از چرخش آن محكم صورتي ايمنباشند و به 

  هاي متحركلقي .4,10

، مالحظاتي در مورد شرايط كاري و خصوصيات مواد استفاده شده شوندتعيين ميبين اجزاء ثابت و متحرك  هاي متحركلقيوقتي 

  در نظر گرفته شوند. ) براي اين اجزاء بايد مثل سختي و مقاومت سائيدگي(

فواصل بايد در ابعادي باشند كه از تماس در حين شرايط عملياتي جلوگيري كنند و تركيب مواد انتخاب شده امكان خوردگي و 

  فرسايش را كم كند.

  شفت بوششفت و  .4,11

  كليات .4,11,1

  تا : مطلوب و مناسب باشدشفت بايد از نظر سايز و استحكام، 

  اسمي عامل محرك را انتقال دهد الف) توان

  بند يا پكينگ را كم كندب) عملكرد بد آب

  را كم كندو گيرپاژ ج) امكان سايش 

و بارهاي اينرسي را  اندازيراههايي براي د) تا مالحظاتي در جهت بارهاي شعاعي ديناميك و استاتيك، سرعت بحراني و روش

  دربرداشته باشد.

  زبري سطح .4,11,2

 0,8	كار، در صورت وجود نبايد بيشتر از بند روانبند مكانيكي و آب، آببنديمحفظه آبشفت در  بوشزبري سطح شفت يا 

بند نياز باشد. مالحظات بسياري در مواردي كه درجه كمتري از زبري آبمقادير ديگري در باشد مگر در حالتي كه به 

	(سطح روند، بايد مدنظر بندهاي غالف به كار ميهاي ديناميكي محوري يا آبشفتبندهاي مكانيكي كه در براي آب )0,4 	

  باشد. 3274گيري زبري سطح بايد با توجه ايزو باشد. اندازه
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  انحراف شفت .4,11,3

) به وسيله بارهاي بند مكانيكي(يا در سطح آب بنديجعبه آبدر صفحه شعاعي در قسمت بيروني شفت انحراف محاسبه شده 

  :تجاوز كند 50	نبايد از  تحت شرايط زير آمده در خالل عملكرد پمپ به وجودشعاعي 

  الف) در محدوده عملكردي مجاز پمپ

  ب) در محدوده عملكردي مجاز پمپ با حداكثر قطر پروانه

  باشدشرايط (ب) نيازمند توافق ميشود، كار برده ميهمواره بهشرايط (الف) 

  پكينگ نبايد مدنظر قرار بگيرد.هنگام محاسبه و تعيين انحراف شفت، 

  قطر .4,11,4

  باشد كه كاربردي است. 3069بندهاي شفت بايد با توجه به ايزو شفت در تماس با آب بوشهاي شفت يا قطر قسمت

  شفت لنگي .4,11,5

شفت در صفحه شعاعي در قسمت  كه لنگي ، بايد اين اطمينان را حاصل كندنصبآن در صورت  بوشساخت و مونتاژ شفت و 

	باشد و نبايد بزرگتر از 50	بزرگتر از  mm50بند شفت نبايد براي قطرهاي خارجي نرمال كوچكتر از خارجي پوسته آب 	80 

	و نبايد بزرگتر ازmm100تا  mm 50براي قطر خارجي اسمي بين   باشد. mm100براي قطرهاي خارجي بزرگتر از 100	

  محوري جاييجابه .4,11,6

  بندهاي مكانيكي داشته باشد.بر عملكرد آب مخربيشود نبايد تأثير ها انجام ميمحوري روتور كه به وسيله ياتاقان جاييجابه

 شفت بوشبند كردن محافظت و آب .4,11,7

تواند براي همچنين ميموضوع اين هاي شفت در صورت تعبيه بايد در برابر حركات محوري و محيطي به محور محكم شوند. بوش

  .بندهاي مكانيكي كارتريجي به كار رودآب بوش
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شفت به كار رود. جايي كه امكان خوردگي شفت وجود دارد، ترتيبي بايد  بوشبندي بايد براي جلوگيري از نشتي بين شفت و آب

  داده شود كه مطمئن شويم شفت در معرض سيال نباشد.

  شفت هايبوش تركيب .4,11,8

بند ادامه بايد تا آن سوي سطح خارجي پيرو آب نصب،شفت، در صورت  بوشدر پمپي كه براي پكينگ طراحي شده است، انتهاي 

بند ادامه يابد. در شفت بايد تا آن سوي صفحه انتهايي آب بوشند، ابندهاي مكانيكي طراحي شدههايي كه براي آبيابد. در پمپ

ند ادامه بشفت بايد تا آن سوي صفحه انتهايي آب بوششود، كننده استفاده مييا يك بوش خفهبند يدكي هايي كه از يك آبپمپ

  ها اشتباه شود.بندهاي مكانيكي يا پكينگتواند با نشتي سطوح آبنمي بوشيابد. نشتي بين شفت و 

  امل بايد توصيف شود.بندهاي مكانيكي چند تايي به طور كبندهاي مكانيكي خارجي يا آبشفت براي آب تركيب بوش

  محوريياتاقان  كردنمحكم .4,11,9

قسمت ها نبايد براي انتقال تراست از شفت به در تماس مستقيم با ياتاقان هاي خورشيدييا به عبارتي رينگ هاي دايرويكليپس 

  شوند.ترجيح داده مي فنري در اين موارد گيرتبند و واشرهاي پشهاي پشتد. مهرهناستفاده شو محوريياتاقان  داخلي

  هاياتاقان .4,12

  كليات .4,12,1

ها بايد استفاده ع ياتاقانانواديگر در مواردي خاص . گيرندعموما مورد استفاده قرار مي، با طراحي استاندارد غلتشيهاي ياتاقان

  شوند.

  غلتشيهاي عمر ياتاقان .4,12,2

 17500) بايد حداقل عمر نامي ابتدايي ( انتخاب شوند.و بندي درجه 281-1و ايزو  76بايد با توجه به ايزو  غلتشيهاي ياتاقان

كننده بايد محدوده فشار ، سازنده/تهيههاي مكش از انتها. براي پمپ)زماني كه در محدوده عملياتي مجاز عمل كند( ساعت باشد

  ساعت، تعيين كند. 17500بار بيشينه براي رسيدن به عمر ياتاقان محاسبه شده حداقل از داخلي را به صورت تابعي 

  دماي ياتاقان .4,12,3
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را جهت نگه داشتن دماي ياتاقان در محدوده داده شده الزم گرمايش يا سرمايش  لزومپمپ بايد در صورت  كنندهتامينسازنده/

  مشخص نمايد.

  كاريروان .4,12,4

  آن باشد. استفاده از كار مورد استفاده و تناوبعملكرد بايد شامل اطالعات نوع روان هايدستورالعمل

  طراحي محفظه ياتاقان .4,12,5

كار، نبايد يا قالويزي براي جداسازي سيال سرمايشي يا گرمايشي از روان ي، اتصاالت واشرروغن براي جلوگيري از افت يا آلودگي

  مورد استفاده قرار گيرند.

نرمال ار تحت شرايط عملياتي ها در محفظه ياتاقان بايد طوري طراحي شوند كه از ورود آلودگي و خروجي روانكتمامي دريچه

  جلوگيري كند.

  زني نباشد.جرقه عاملبند كردن محفظه ياتاقان بايد طوري طراحي شود كه اي براي آبخطرناك، هر وسيله هايمحيطدر 

 بايد ايجاد شود. درپوشكاري روغن، يك سوراخ تخليه روغن با درمورد روان

بايد استفاده شود. نشانه  ثابتسطح  تغذيه روغن بادهنده سطح روغن يا باشد، نشاناگر محفظه ياتاقان به عنوان يك منبع روغن 

ير د طوري باشد كه ثابت بودن يا متغكننده سطح روغن بايد دائمي و قابل مشاهده باشد و بايپيشنهادي براي سطح روغن يا ثابت

  بودن سطح را نشان دهد.

  شود، محل تخليه گريس بايد فراهم شود.خور استفاده ميهاي باز گريسوقتي ياتاقان

  بايد فراهم گردد. خريدارها، امكان مشاهده دما و ارتعاش، در صورت درخواست در محل ياتاقان

  بند شفتآب .4,13

  كليات .4,13,1

  زير را فراهم سازد:هاي اهاجازه استفاده از يك يا بيشتر از ر، طراحي پمپ بايد 2858هاي منطبق با ايزو براي پمپ
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 پكينگ نرم -

 بند مكانيكي تكآب -

 تاييبند مكانيكي چندآب -

 بند شود، طراحي پمپ بايد طوري باشد كه اجازه استفاده از يك يا چند راه را دهد.ها كه شفت پمپ بايد آببراي انواع ديگر پمپ

مورد استفاده ، كه در موارد خاص كاريخنكهاي طراحيانواع  شود.ها اجازه داده ميبندهاي كارتريجي براي پمپاستفاده از آب

باشد به جز شرايط عملكردي كه چيز  3069بند بايد با توجه به ايزو ابعاد حفره آب شود.مشاهده مي Eدر پيوست  گيرند،قرار مي

  بندها بايد موجود باشد.ها از مناطق آب، جمع آوري و تخليه تمامي نشتيذخيرهبراي  هاييحطر ديگري را تحميل كند.

  محدوده عملياتي براي انتخاب .4,13,2

  :هاي نرمبند مكانيكي و پكينگمحدوده عملياتي اصلي براي انتخاب آب

 شوندهخواص شيميايي و طبيعت سيال پمپ -

 بندي مورد انتظاركمترين و بيشترين فشار آب -

 بنددما و خواص فيزيكي سيال در آب -

هاي تميزكاري و استرليزه مكانيكي و حرارتي، سيكلهاي (شامل استارت، خاموش شدن، شوك شرايط عملكرد مخصوص -

 )كردن و......

 سرعت و قطر شفت -

 بندي مكانيكي، جهت گردش پمپ است.معيارهاي مكمل براي آب -

  بندهاي مكانيكيآب .4,13,3

  نوع و تركيب .4,13,3,1

تعريف شده در صفحه دهد، اما اجزاء بايد براي تحمل شرايط بند مكانيكي را پوشش نمياين استاندارد جهاني طراحي اجزاي آب

  ها مناسب باشند.داده
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ها تعريف شوند. اگر پمپ سيالي را در نزديكي (تك، دوگانه، باالنس و يا نامتعادل) بايد در صفحه داده بندهاي مكانيكيتركيب آب

دما در نزديكي و  بند بايد به طور كاملي باالتر از فشار ورودي باشد، يانقطه جوش خود پمپ كند، فشار در نزديكي محفظه آب

  باشد. )بندجهت جلوگيري از بخار شدن در سطوح آب( تر از دماي بخاربند بايد كامالً پايينمجاورت آب

بندها بايد با فرآيند و فشار باالتر (پشت به پشت يا پشت سرهم)، مايع سرد بين آب بند تحت فشار دوبل به كار روداگر تركيب آب

طوري محكم بند پشت به پشت نصب شود، بايد مطمئن شد كه رينگ ثابت سمت پروانه اگر يك آب شد.بند سازگار بااز فشار آب

  جا شود.تواند جابهشده است كه در اثر افت فشار سيال مانع، نمي

تواند ميتوان سيستم مايع محافظ را به كار برد كه خود ميكنند، گراد عمل ميهايي كه در دماي زير صفر درجه سانتيبراي پمپ

  از تشكيل يخ جلوگيري كند.

  مواد .4,13,3,2

هاي مكانيكي و حرارتي و غيره را بند بايد طوري انتخاب شوند كه خوردگي، سائيدگي، دما، تنشمواد مناسب براي اجزاي آب

پوسته شونده بايد حداقل كيفيت موادي همانند هاي فلزي تحت اثر سيال پمپهاي مكانيكي، قسمتبنديتحمل كنند. براي آب

 داشته باشند. را با در نظر داشتن خواص مكانيكي و مقاومت خوردگي ،پمپ

  هاي ساختاريويژگي .4,13,3,3

قطر داخلي  مد نظر قرار دادنبند بايد فراهم گردد. سوراخ محفظه آبو بند الزم جهت مركز قرار دادن صفحه انتهاي آب مهيداتت

  .باشديا خارجي، روش مناسبي براي رسيدن به اين هدف مي

-بند و صفحه انتهايي، شامل پيچداشته باشد. محفظه آب تاب برداشتنبند بايد صلبيت الزم را جهت جلوگيري از آب پشتصفحه 

  هاي ثابت، بايد براي فشار عملياتي مجاز در دماي كاري و بار مورد نياز براي نشستن واشر طراحي شوند.

براي  يبند بايد به صورت خارجي محدود شده يا طراحي معادلصفحه انتهايي آببند ثابت يا بند و رينگ آبواشر بين محفظه آب

  جلوگيري از خروج سيال داشته باشد.
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د. وقتي نچرخش مخافظت شويا از و  بوشبند، بايد از تماس ناگهاني با شفت يا بند، شامل صفحه انتهايي آبثابت آب تمامي اجزاء

 بايدد كامالً سخت و مقاوم خوردگي باشد. تماس پيدا كند، سطح در تماس با شفت باي شفت بوشبندي ثابت با شفت يا اجزاي آب

  بند در حين جا زدن، حذف شوند.هاي تيز جهت جلوگيري از زيان به آببرجستگي

بند ثابت آببند را در رينگ آب به ميزاني باشد تا لنگي صفحهبند بايد بند و صفحه انتهايي آبكاري محفظه آبهاي ماشينتلرانس

جهت كاهش نشتي در كننده اگر بوش خفه بند، محدود كند.مكانيكي تا ميزان باالترين مقدار مجاز اعالم شده به وسيله سازنده آب

متر، بين بوش و شفت بايد در عمل در حالت در صفحه انتهايي فراهم شود، فاصله قطري، به ميليبند از بين رفتن كامل آب

  در هيچ موردي نبايد بزرگتر از فرمول زير باشد :كمترين باشد اما 

                                                                                                                                            + 0.2  

 باشد.قطر شفت مي d در اين رابطه كه

بند بايد طوري طراحي شود باشد. محفظه آببند كمكي ضروري مييك آباستفاده از در جايي كه بايد نشتي وجود نداشته باشد، 

بند بايد براي كاربر اگر اين امر ميسر نباشد محفظه آب جلوگيري كند. ،باشدبسيار معمول مياي پديدههوا كه  محبوس شدنكه از 

  آورده شده است. برداريكتابچه راهنماي بهرهم اين امر در قابل تخليه باشد. روش انجا

حتي در مواردي  بندهاي مكانيكي مناسب باشد.بند بايد براي آباز محفظه آب هاي سيال و در صورت لزوم خروجيمحل ورودي

  ها گذاشته شود.درپوش بر روي آنو  شده كاريبايد سوراخ ييهاسوراخكه اتصال مورد نياز نباشد، 

  مونتاژ و تست .4,13,3,4

   را مشاهده كنيد. 7,1براي مونتاژ و تست قسمت 

بايد  خريدار قرار گيرد.بند از حد مجاز فشار آبدر معرض فشاري بيشتر نبايد بند مكانيكي آبدر يك تست فشار هيدرواستاتيك 

  مطلع شود.باشد، بندها براي عملكرد با آب مناسب نمياگر سطوح آباز اين موضوع كه قبل از سفارش، 
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  كاسه نمدها .4,13,4

كننده تواند توسط سازنده/تهيهتداركات الزم جهت نصب يك حلقه بسيار نازك بايد فراهم شود. اتصاالت در جايي كه نياز است مي

بندها، بايد ها يا آباي از اجزاء حفاظتعيين شود. فضاي وسيعي جهت پكينگ دوباره بدون حذف يا دمونتاژ هيچ قطعه خريداريا 

  بندها بايد به صورت مثبت نگه داشته شده حتي اگر پكينگ فشردگي خود را از دست بدهد.مكن باشد. اجزاي آبم

  بندهاي مكانيكينمدها و آبكشي يدكي براي كاسهلوله .4,13,5

بند شفت در شرايط مخصوص كشي يدكي كه ممكن است براي آبپمپ بايد طوري طراحي شود كه با يك لوله .4,13,5,1

  داشته باشد.مطابقت نياز شود، 

  كشي يدكي ممكن است براي شرايط زير نياز شود :لوله .4,13,5,2

  شوند :شود كه وارد فرآيند ميبندي الف) سرويسي كه شامل سياالت فرآيندي يا سياالتي ميطبقه

  مسيرهاي داخلي نباشداز ، اگر سيال درگردش -

  (شستشو) سيال تزريق -

  سيال مانع -

  سيال تحت فشار -

  شوند :سياالتي كه وارد فرآيند نميبندي ب) سرويس براي طبقه

  گرمايش -

  سرمايش -

  گيريضربهسيال  -

  كوئنچ -

 كشي يدكيطراحي مكانيكي لوله .4,13,6

و  خريدارهاي خارجي، بايد مورد توافق بين اتصاالت آن براي سرويسجزئيات كشي يدكي و محدوده تامين و جزئيات لوله

  باشد. Fكننده باشد، ترجيحا بايد مطابق با پيوست سازنده/تهيه
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پمپ تهيه شده و در صورت امكان به طور  كنندهتامينكشي، شامل تمامي متعلقات، بايد توسط سازنده/ ، سيستم لولهپس از تعيين

  كامل بر روي پمپ مونتاژ شود.

جهت كشي بايد طوري طراحي شود كه اجازه حذف را براي تميزكاري و تعمير نگهداري بدهد و نيز بايد به ميزان كافي، لوله

قطر داخلي لوله در  هاي تعمير و نگهداري تقويت شده باشد.هاي ارتعاشاتي تحت شرايط عادي و فعاليتجلوگيري از آسيب

  باشد.هاي باالتر مورد دلخواه ميقطرها و ضخامت متر باشد.ميلي 1متر و ضخامت ديواره آن ميلي 8كمترين حالت بايد 

ها در گردش است نبايد از فشار و دماي پوسته كمتر يدكي كه سياالت فرآيندي به وسيله آنكشي فشار و دماي نامي سيستم لوله

  مقاوم باشد. كشي بايد طوري باشد كه در برابر خوردگي ايجاد شده توسط سيال در گردش و شرايط محيطيباشد. جنس لوله

ها بايد در نقاط بسيار حل تخليه آب و خروجي نشتيم طراحي مناسب طراحي شود.فشار كشي بايد براي دماي نامي و سرويس لوله

 كشي بايد طوري طراحي شود كه از محبوس شدن گاز جلوگيري شود.لوله پايين، جهت تخليه كامل، تعبيه شوند.

كنار  ورود ازها بايد به صورت بخاري بايد به صورت ورود از باال و خروج از كف باشند. به طور كلي ديگر سرويسحاوي هاي سرويس

  د.نيا كف و خروج از باال باش

  متر باشد.ميلي 3بايد كوچكتر از نيك اريفيس محدود، قطر آن ترجيحا در صورت تامين 

  تنظيم، كمينه جريان پيوسته بايد تامين شود.هاي قابلبا استفاده از اريفيس

 هابرچسب .4,14

 هاپالك .4,14,1

اي به پمپ متصل شدهشرايط محيطي ساخته شوند و نيز به طور محافظتها بايد از مواد مقاوم در برابر خوردگي، مناسب با پالك

(به عنوان مثال شماره  كننده، شماره شناسايي پمپها بايد نام و آدرس سازنده/تهيهكمترين اطالعات مورد نياز بر روي پالك شوند.

  سريال محصول)، مدل و اندازه باشد.

(حالت بيشينه و حالت  بيشتري مثل نرخ جريان، هد كلي پمپ، سرعت پمپ، قطر پروانهفضاي بيشتر اين پالك بايد به اطالعات 

  هاي مورد نياز تعلق يابد.نصبي)، فشار و دماي كاري مجاز بيشينه پمپ و يا ديگر نشانه
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 جهت چرخش .4,14,2

  جهت چرخش بايد در مكان مشخصي با يك فلش مناسب در يك فرم دائمي نشان داده شود.

 هاكوپلينگ .4,15

بيشينه پذير به درايور خود نصب شود. كوپلينگ بايد در ابعادي باشد كه ايد به صورت نرمال توسط يك كوپلينگ انعطافپمپ ب

هاي درايور پمپ مورد نظر مطابقت هاي سرعت كوپلينگ بايد با تمامي سرعتگشتاور درايور مورد نظر را انتقال دهد. محدوديت

  داشته باشد.

جايي درايور، دمونتاژ شود. طول شود كه الزم باشد روتور پمپ بدون جابهزماني استفاده مي ا قطعه واسط،ب اندازفاصلهيك كوپلينگ 

يك مطابق با باشد. فاصله دو انتهاي شفت بايد به فاصله مورد نياز بين دو انتهاي شفت براي دمونتاژ وابسته ميانداز فاصلهكوپلينگ 

  باشد. 2858استاندارد جهاني مثل ايزو 

ها و اگر اجزاي كوپلينگ با يكديگر در تماس باشند، محل مونتاژ صحيح بايد با يك نشانه دائمي و واضح نشان داده شود. كوپلينگ

  اندازها بايد داراي يك درجه باالنس يكسان مثل پروانه پمپ باشند.فاصله

ه توسط سازنده كوپلينگ داده شده است تجاوز اي، محوري و شعاعي نبايد از حد مجازي ك(انحراف) مجاز زاويه محوريتهمغير

ها، بارهاي لوله و ها بايد در شرايطي انتخاب شوند كه شرايط كاري مثل دما، اختالف گشتاورها، تعداد استارتكند. كوپلينگ

  صلبيت پمپ و صفحه فوندانسيون آن مورد محاسبه قرار گيرد.

  ارد بايد با توجه به قوانين ايمني جهاني طراحي شوند.گارد مناسب كوپلينگ بايد تهيه گردد. اين حفاظ و گ

  دهنده و سازنده طي توافقاتي انتخاب شود:تحويل شود، موارد زير بايد بين سفارشبدون درايور بخواهد اگر پمپ 

  (استقرار) سيستم گرداننده: نوع، قدرت، ابعاد، جرم، روش سوار شدن الف)

  كاري، حفاظماشينكوپلينگ: نوع، سازنده، ابعاد،  ب)

  محدوده سرعت و توان ورودي پ)
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 (شاسي) فوندانسيون .4,16

 كليات .4,16,1

  در جايي كه كاربردي باشد، ابعاد فوندانسيون بايد با توجه به استاندارد جهاني باشد.

  توافق قرار گيرد.نباشد، بايد مورد  3661مطابق با ايزو ، 2858هاي مطابق با ايزو فوندانسيون به كار رفته براي پمپ در صورتي كه 

فوندانسيون بايد طوري طراحي شود كه نيروهاي خارجي وارد بر انشعابات پمپ بدون تجاوز از مقادير ارائه شده براي انحراف شفت 

  باشد. Bداده شده در پيوست 

  باشد. سازندهو  خريدارن بايد مورد توافق بين آجنس فوندانسيون و نصب 

 ريزي)هاي بدون دوغابشاسي( هاي بدون مالطفوندانسيون .4,16,2

براي نصب آزاد و نصب به وسيله  4,6بايد به ميزان كافي جهت تحمل بارهاي تشريح شده در قسمت  ريزيهاي بدون دوغابشاسي

  دوام داشته و صلب باشند. بولت بر روي فوندانسيون بدون مالط سيماني، 

 ريزي شده)هاي دوغاب(شاسي هاي سيمانيفوندانسيون .4,16,3

آن اطمينان حاصل شود، به عنوان مثال از  ريزيدوغابهاي نيازمند مالط بايد طوري طراحي شود كه از صحت فوندانسيون

  شدن هوا بايد جلوگيري شود.محبوس

  متر باشد.ميلي 100ها نبايد كوچكتر ازها بر روي سيمان مورد نياز باشد، قطر اين سوراخكه سوراخ در جايي

 سي)طراحي شا( طراحي فوندانسيون .4,16,4

در كاربردهايي كه سياالت خطرناك و كاربردهاي مورد  شاسيهاي ديگر بايد بر روي جهت تخليه نشتي و خروجي تمهيداتي

  رعايت شود.تخليه دريچه بايد در جهت  1:100حداقل شيب باشد، مد نظر قرار گيرد. مي خريداردرخواست 

  سبب تخليه كامل شود. متر با لبه برآمده به سمت پمپ بوده تا ميلي 25اتصاالت جهت تخليه بايد داراي سوراخ حداقل 

 (شاسي) مونتاژ پمپ و درايور بر روي فوندانسيون .4,16,5



ASK R&D 
 

	218		آريا سپهر كيهان
 

 3اين تنظيم نبايد كمتر از  تعادل پمپ، بايد در نظر گرفته شود. و برايجهت تنظيم عمودي درايور  تمهيداتي  .4,16,5,1

 ايجاد شود. انداز و اليي فلزيمتر بوده و بايد به وسيله فاصلهميلي

كوپلينگ يا درايور را تامين كند، بايد ابعاد مورد نياز جهت نصب را براي  ،دهندهدر صورتي كه سفارش  .4,16,5,2

  كننده مهيا كند.سازنده/تامين

در  براي تنظيم ارتفاع خط مركز ،انداز قابل حذفتر بايد يك فاصلهكننده پمپ سوار نشود، پيشاگر درايور توسط سازنده/تامين

كننده درايور پيش از هاي ثابتمتر باشد، بايد تهيه شود. سوراخميلي 25انداز يا اليي فلزي بيش از به فاصله كه نيازت آنصور

 كاري شوند.تاييد ديگر موارد نبايد سوراخ

 ابزار مخصوص .4,17

  تهيه شود.كننده تامينبايد توسط سازنده/است مورد نياز هر ابزاري كه براي تنظيم، مونتاژ يا دمونتاژ پمپ 

 مواد .5

 انتخاب مواد .5,1

كننده بر اين نظر باشد انتخاب شوند اما سازنده/تامين خريدارمواد توسط  شوند. اگرها اظهار ميدر صفحه داده عاديمواد به طور 

عملياتي تعريف كننده با توجه به شرايط توسط سازنده/تامين ديگريباشند، بايد به صورت پيشنهاد تر ميكه مواد ديگري مناسب

  ها، ارائه شود.شده در داخل صفحه داده

(غير  پذيرقابل شكلدهنده پيشنهاد دهد. مواد غيركننده بايد مواد مناسبي را با توافق سفارشبراي سياالت خطرناك، سازنده/تامين

  اند، مورد استفاده قرار گيرند.پذير طراحي شدههايي كه براي سياالت اشتعالفشار پمپ تحتهاي نبايد براي قسمت خوار)چكش

كننده پمپ بايد گراد)، سازنده/تاميندرجه سانتي 10گراد يا زير منفي درجه سانتي 175(باالي  براي شرايط دما باال يا پايين

 4,13,3,2بند مكانيكي بخش براي مواد مورد استفاده در آب مورد نظر قرار دهد. ،مالحظات اساسي را با توجه به طراحي مكانيكي

  .الحظه نماييدرا م

 مواد  كيفيتو تركيب  .5,2

  شيميايي، خواص مكانيكي، رفتار حرارتي و فرآيندهاي جوشكاري بايد مطابق با استانداردهاي مناسب مواد باشد. تركيب
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- و تامين خريدارشود، فرآيند بايد مورد توافق بين ها براي خواص اشاره شده در باال مورد نياز مينامهها و گواهيزماني كه تست

  كننده قرار گيرد.

 تعميرات .5,3

ها و د. تعمير نشتيبه استانداردهاي مناسب مواد باش تعميرات به وسيله جوشكاري يا ديگر فرآيندها بايد به طور معيني وابسته

  باشد.ممنوع ميپركردن زدن، نقاشي يا كش، چگذاريدرپوشتوسط  شارگري شده تحت فهاي ريختهقسمتهاي موجود در نقص

 هاي كارگاهيها و بازرسيتست .6

 كليات .6,1

درخواست شود و زماني كه مورد  خريدارتواند توسط هاي مطرح شده در زير ميها و تستيك يا تمامي بازرسي .6,1,1

گواهينامه و مدرك باشد. تواند داراي ها ميها تعريف شود. بسياري از اين تستدرخواست باشد بايد در صفحه داده

ها بايد نامهكننده امضاء شود. گواهيدار بايد توسط بازرس و نماينده سازنده/تامينهاي گواهيصفحه نتايج تست

 كننده صادر شود.توسط كنترل كيفيت سازنده/تامين

هاي مورد ده را در زمانكننسازنده/تامينبايد اجازه انجام كارهاي  خريدارشود، بازرس زماني كه بازرسي تعيين مي .6,1,2

 فراهم شود.بخش بايد هاي منطقي جهت يك بازرسي رضايتتوافق دوجانبه بدهد و همچنين امكانات و داده

 بازرسي .6,2

 خوردگي، پيش از اتمام تست و بازرسي، رنگ شوند.فشار نبايد جز در مورد آستر ضد تحتهاي قسمت .6,2,1

 تواند مورد نياز باشد:هاي زير ميبازرسي .6,2,2

  امتحان اجزاء قبل از مونتاژالف) 

  عملكردهاي سايشي پس از تست ب) آزمايش داخلي پوسته و رينگ

  پ) ابعاد نصب

  ت) اطالعات بر روي پالك اسم

  كشي يدكي و تجهيزات اضافيلوله ج)
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 هاتست .6,3

 كليات .6,3,1

  ها تعيين كند.بايد ميزان مشاركت دلخواه خويش را در تست خريدار

ها با حضور بندي محصول انجام شده و تستبه اين معناست كه يك توقف در برنامه زمانهاي داراي گواهي الف) تست

  باشد.هاي دوبل ميشود. اين موضوع به طور معمول نيازمند تستميانجام  (خريدار) دهندهسفارش

ست بر اساس برنامه باشد. به هر حال تزمان تست مي يادآورينيازمند  خريداراي به اين معناست كه هاي مشاهدهب) تست

چون يك تست  يابد.كننده ادامه مي، مراحل توسط سازنده/تامينخريدارشود، كه در صورت عدم حضور بندي انجام ميزمان

  دار را منتظر بماند.از زمان انتظار براي يك تست گواهي بايد زمان بيشتري خريدارريزي شده است، برنامه

 تست مواد .6,3,2

  اشند:بدر دسترس  خريدارهاي زير بايد در صورت درخواست يا دستور نامه تستگواهي

  مذابشده توسط سازنده يا نمونه الف) تركيبات شيميايي: با توجه به استاندارد تعريف

  و رفتار حرارتي مذابب) خواص مكانيكي: با توجه به استاندارد تعريف شده توسط سازنده يا نمونه 

  بندي داخلي موادتخريب دانهپ) حساسيت به 

سكوپي و هاي رنگي، ذرات مغناطيسي، راديوگرافي، شناسايي اسپكترونشتي، التراسونيك، نفوذكننده( غيرمخربهاي ت) تست

  غيره....)

 تست هيدرواستاتيك .6,3,3

گراد براي درجه سانتي 15( هايشان بايد با آب تميز در دماي محيطفشار، شامل بست تحتهاي تمامي قسمت .6,3,3,1

بخش است كه فشار تست تست هيدرواستاتيك زماني رضايت مورد تست هيدرواستاتيك قرار گيرند. )استيلكربن

هاي موقتي به اي ثابت باشد. نشتي واشرها در دريچهدقيقه بدون هيچ نشتي قابل مشاهده 10حداقل در حدود 

 ها نشود.باشد كه مانعي براي مشاهده ديگر نشتيشرطي قابل قبول مي
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با اثر افزايش  هاي تحت تستبراي قسمت شود تا از بار اضافي و يا مانعها دريچه حطرانتخاب مراقبت زيادي بايد در  .6,3,3,2

 و يا كاهش تنش و تغيير شكل ناشي از فشار تست جلوگيري شود.

) aگيرند شامل بخش (شونده قرار ميفشار كه در معرض سيال پمپ تحتهاي فشار تست براي تمامي قسمت .6,3,3,3

 برابر بيشينه فشاركاري مجاز پمپ باشد. 1,5كشي يدكي، بايد حداقل لوله )4,13,5,2(قسمت 

برابر  1,5) بايد حداقل 4,13,5,2) (قسمت Bهاي يدكي با توجه به بخش (كشيها و لولهفشار تست براي بوش .6,3,3,4

 بيشينه فشار كاري مجاز باشد.

مقاومت ماده زير مقاومت ماده در دماي اتاق باشد. فشار  شود بايد در دمايي باشد كهجايي كه يك قطعه تست مي .6,3,3,5

شده با دماي اتاق باشد كه با استفاده از منحني برابر بيشينه فشار كاري مجاز تنظيم 1,5تست هيدرواستاتيك بايد 

فحه كه تست هيدرواستاتيك در دماي باالبرده شده انجام شود. صآيد. به جز اينفشار دما براي اجزاء به دست مي

 ها بايد شامل فشارهاي حقيقي تست هيدرواستاتيك باشد.داده

اگر يك تست هيدرواستاتيك براي يك پمپ كامال مونتاژ شده تعريف شود، از فشار بيش از اندازه بر روي اتصاالت  .6,3,3,6

دهاي بنهاي نرم يا آبنشتي از پكينگ بندهاي مكانيكي بايد خودداري شود.بندي يا آبهاي آبكمكي مثل پكينگ

 باشد.مكانيكي موقتي مورد قبول مي

 تست عملكرد .6,3,4

و  خريدارروش تبديل براي تست سياالتي به جز آب سرد تميز و براي شرايط عملياتي متفاوت بايد بين  .6,3,4,1

 كننده مورد توافق قرار گيرد.سازنده/تامين

كننده بايد بر روي درجه تست و سازنده/تامين خريدارباشند.  9906هاي عملكرد هيدروليكي بايد مطابق با ايزو تست .6,3,4,2

 توافق داشته باشند.

 انجام شود. 9906بايد مطابق با ايزو  NPSHدر صورت لزوم، تست  .6,3,4,3

 د:نشو كنترلهاي عملكرد، شرايط اضافي زير نيز بايد در حين تست .6,3,4,4

 ارتعاشات -

 دماي ياتاقان -

 بندنشتي آب -
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، 3744منتشر شده توسط پمپ مطابق با ايزو  يشده به وسيله هوادر صورت نياز به تست صدا، صداي انتقال داده  .6,3,4,5

  كننده، بايد انجام شود.و سازنده/تامين خريداربا توافق بين  9614-2يا ايزو  9614-1، ايزو 3746ايزو 

 بازرسي نهايي .6,4

 دهندهسفارش شده به صورت صحيح و كامل مطابق با دستورشود كه وسيله تامين كنترلهدف بازرسي نهايي آن است كه 

  باشد، باشد.رنگ آميزي، محافظت و مستندسازي ميكه شامل شناسايي اجزاء،  (خريدار)

 سازي براي ارسالآماده .7

 بندهاي شفتآب .7,1

نمدها جا زده ها مورد توافق باشند. زماني كه كاسهشوند كه تمامي قسمتبندهاي مكانيكي زماني نصب ميهاي نرم و آبپكينگ

  اي بر روي پمپ نصب شود.برچسب هشداردهنده بايد به طور كامال حفاظت شدهاند، يك نشده

 محافظت جهت حمل و انبار .7,2

اند، بايد پيش از حمل هاي ايجاد شده توسط محيط ساخته شدههاي داخلي كه از مواد غير مقاوم در برابر خوردگيتمامي قسمت

  محافظت قرار گيرند.زدگي مورد زنگضد و مواد مواد جاذب رطوبتتخليه شده و توسط 

آميزي استاندارد سازنده كه بر اساس شرايط كاري، بايد حداقل يك پوشش بر اساس رنگسطوح خارجي، به جز سطوح مورد ماشين

ريزي آماده هاي فوالد ضد زنگ و قسمت زيرين فوندانسيون كه بايد براي دوغابد. قسمتنشود، داشته باشمحيطي انتخاب مي

 آميزي ندارند.نيازي به رنگباشد، 

  كاري شده خارجي ساخته شده از كربن استيل و چدن، بايد از يك پوشش ضدزنگ مناسب پوشيده شوند.هاي ماشينقسمت

-اي كه نشانكارها سازگارند حفاظت شوند. برچسب هشداردهندهها بايد به وسيله روغن محافظ كه با روانها و محفظه آنياتاقان

ها بايد با روغن مناسب تا سطح مناسب براي استارت پر شود، بايد در جاي مناسب با ايمني ت كه محفظه ياتاقاندهنده آن اس

  نصب شود. بر روي پمپ كامل

بايد اين اطالعات اي بر روي پمپ نصب شوند. ها بايد به طور محافظت شدهآن نحوه خروجعوامل حفاظتي و  مربوط بهاطالعات 

  قابل مشاهده باشد.
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 حمل در حينمحافظت از اجزاي دوار  .7,3

هاي دوار با توجه به افتد، قسمتجايي اتفاق ميها كه به وسيله ارتعاشات در حين جابهديدگي ياتاقانجهت جلوگيري از آسيب

دهنده بايد ها بايد مورد محافظت قرار گيرند. در اين موارد يك برچسب هشدارجايي، وزن روتور و طراحي ياتاقانحالت و فاصله جابه

  نصب شود. هابر روي آن

 ي بازديدهادريچه .7,4

هاي ناگهاني را تحمل كند. جوي باشد تا آسيبدر برابر شرايط هاي محكم مقاوم هاي محفظه فشار بايد داراي دريچهتمامي ورودي

  توانند داراي قابليت نگهداري فشار باشند.نمي كن)هاي ديواره خنك(دريچه دارهاي بوشدريچه

 كشي و تجهيزات يدكيلوله .7,5

ديدگي در هنگام هاي كوچك و تجهيزات يدكي محافظت شوند، تا از آسيبكشيهر قسمت بايد به طور مناسب آماده شده و لوله

 حمل و انبار كردن جلوگيري شود.

 شناسايي .7,6

-نشانههاي شناسايي از پيش توصيف شده، بايد به طور واضح و مستمر به وسيله شماره ،وابستهپمپ و تمامي تجهيزات تامين شده 

  شوند. گذاري
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 Aپيوست 

  )الزامي(

  هاصفحه داده -هاي سانتريفيوژپمپ

 كليات .1

  :هاي سانتريفيوژ در خدمتهاي پمپها درخواست شده يا مورد نياز باشد، صفحه دادهدر صورتي كه صفحه داده

  براي تحقيق، سفارش و انجام قرارداد، ودهنده سفارش -

  كننده براي مناقصه و ساخت.سازنده/تامين -

  استاندارد جهاني است.اين مطابق با  ءاجزا هايويژگيو  مشخصات

ها ممكن است بزرگ شده و به دو قسمت تقسيم شود اما شماره جهت ايجاد فضاي بيشتر براي نوشتن يا تايپ كردن، صفحه داده

  استاندارد باشد.هاي مطابق با صفحه دادهخطوط در هر مورد بايد 

 هادستورالعمل تكميل صفحه داده .2

  اطالعات مورد نياز بايد توسط يك ضربدر (*) در ستون مناسب نشان داده شوند.

   دهنده جهت سفارش پر شوند.هاي خاكستري شده بايد توسط سفارشزمينه

ا اطالعات بايد وارد و يا اصالح شوند مورد هاي خالي ممكن است جهت نشان دادن اطالعات مورد نياز و نيز نشانه آن كه كجستون

  استفاده قرار گيرند.

  زير استفاده كنيد: روشدر مورد اطالعات در خط و ستون دلخواه، از ارتباط براي تسهيل 
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  ها:ستوني 3الف) براي 

  

  2/29به عنوان مثال: خط 

  .شماره ستون/شماره خط

  ها:ستوني 2ب) براي 

  

  1/55به عنوان مثال: خط

  .شماره ستون/شماره خط

  ها:ستوني 1ج) براي 

 

  7به عنوان مثال: خط 

  شماره خط.
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 Bپيوست 

  )آموزشي(

  گشتاورها و نيروهاي خارجي وارد بر انشعابات

 كليات .1

تغيير شكل تواند سبب غير هم محور شدن پمپ و شفت درايور، ، ميهاها با توجه به بار لولهگشتاورها و نيروهاي وارد بر فلنج پمپ

   هاي بين پمپ و فندانسيون شود.و تنش بيش از اندازه پوسته پمپ، يا تنش بيش از اندازه بست

كنندگان پمپ است تا يك روش ساده براي كاران نصب و مصرفكنندگان، پيماناين پيوست مورد درخواست سازندگان/تامين

  شود:كشي را ارائه دهد. اين روش با مقايسه موارد زير انجام ميط لولهاطمينان از مجاز بودن بارهاي انتقال داده شده به پمپ توس

 كشيبارهاي محاسبه شده به وسيله طراح لوله -

به شكل تابعي از  هاي متفاوتهاي داده شده در پيوست براي خانواده پمپها، طبق دادهمقادير بيشينه مجاز بر روي فلنج -

 .اتدازه و شرايط نصب

(انجمن اروپايي سازندگان پمپ) و همكاري  هاي انجام شده در يوروپمپقسمتي از نتايج مطالعات و تستتوجه: اين روش 

براي  B.5ضرايب نشان داده شده در جدول  رسد.به چاپ مي CENنتايج كامل به عنوان يك گزارش  باشد.كشي ميمتخصصين لوله

آورده  CENراي نيروها و گشتاورهايي كه تقريبا برابر با آنچه در گزارش اند تا مقادير مورد نظر بانتخاب شده 3و 1A ،1Bخانواده 

 شده است را دهد. 

 هاتعريف خانواده پمپ .2

 اند.ها با توجه به شكل پمپ و بيشترين شرايط عملياتي مورد استفاده شده، تعريف شدههاي مشخصي از پمپتعداد خانواده

 باشد.هاي عمودي ميبراي پمپ B.2هاي افقي و در جدول براي پمپ B.1هاي نشان داده شده در جدول خصوصيات خانواده پمپ

كننده پمپ را شبيه ها اشاره نشده است، سازنده/تامينهاي مشخصي داراي خصوصياتي باشند كه در جداول زير به آناگر پمپ

كننده دهنده و سازنده/تامينين صورت بايد تفاهم خاصي بين سفارشگيرد يا در غير اهاي موجود در جدول در نظر مييكي از پمپ

  .صورت گيردبراي موارد خاص 
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 مقادير مجاز براي گشتاورها و نيروها .3

ها با استفاده از ضرايب مناسب در مقادير اوليه كه به عنوان گشتاورها و نيروهاي بيشينه مجاز براي هر خانواده از پمپ .3,1

 باشند.هر خانواده پمپ در نظر گرفته شده، برقرار ميترين مقادير براي مناسب

- محور فلنج كاربردي مي 3هاي پمپ با توجه به اند براي هر كدام از فلنجداده شده B.3اي كه در جدول مقادير اوليه .3,2

 باشند.
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 هاي افقيمپخصوصيات خانواده پ – B.1جدول 
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  عموديهاي خصوصيات خانواده پمپ – B.2جدول 

  



ASK R&D 
 

	231		آريا سپهر كيهان
 

   B.2ادامه جدول 

  



ASK R&D 
 

	232		آريا سپهر كيهان
 

  هاي افقي و عموديمقادير اوليه نيروها و گشتاورها براي پمپ – B.3جدول 
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  B.3ادامه جدول 
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جايي عرضي انتهاي شفت، با توجه به يك نقطه ثابت در فضا، نبايد از تحت گشتاورها و نيروهاي بيشينه مجاز، جابه .3,3

 در جدول زير، بيشتر شوند.ها خانواده پمپ مقادير نشان داده شده براي هر يك از

  جايي عرضيجابه – B.4جدول 

 

هاي براي هر يك از خانواده B.6و  B.5ها اشاره شد، بايد در ضرايبي كه در جداول به آن B.3اي كه در جدول مقادير اوليه .3,4

 اند ضرب شوند.ها نشان داده شدهپمپ

باشند. براي مواد ديگر معتبر مي B.2و  B.1براي مواد تعريف شده در جداول  B.6و  B.5مقادير نشان داده شده در جداول  .3,5

 ها در دماي مناسب اين مقادير تصحيح شوند.بايد با توجه به نسبت مدول االستيسيته آن

به كار (مكش يا تخليه)  ات مثبت و منفي، يا به طور جداگانه در هر فلنجهزمان در همه جتواند به طور هماين مقادير مي .3,6

 روند.

هاي با فوندانسيوني براي ساختمان و تاسيسات استاندارد تعريف شده براي پمپ B.5مقادير ابتدايي داده شده در جدول  .3,7

 باشند.ميكننده به وسيله سازنده/تامين
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  هاي افقي و عموديمقادير ابتدايي گشتاورها و نيروها براي پمپ - B.5جدول 

  

  هاي عموديمقادير حقيقي پمپضرايب براي  - B.6جدول 
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 شرايط ممكن براي افزايش مقادير ابتدايي .4

 كليات .4,1

كشي، مقاديري جهت اضافه نمودن به كشي، جهت تجهيز طراحي و ساختمان سيستم لولهلولهبه ممكن است كه در صورت نياز 

  مقادير اوليه به كاربران پيشنهاد داده شود.

 هاي افقيپمپ .4,2

  افقي بايد مد نظر قرار گيرد:هاي دو امكان جهت پمپ

  رود.كننده به شمار ميهاي مستحكم كه جزء تعهدات سازنده/تامينالف) فوندانسيون

  رود.(نصب) كه جزء تعهدات كاربران به شمار مي ب) تنظيمات تاسيسات

  راستايي مجددها هنگام خاموش بودن با يا بدون تنظيم همپمپ

  پيش بارگذاري.

 هاي عموديپمپ .4,3

اضافي را داشته باشند. موارد زير محروم امكان اين امكانات  17Bو  12B ،14B ،15B ،16Bهاي هاي عمودي، تنها خانوادهپمپ براي

  باشند:از اين قضيه مي

 راستايي مجددهاي خاموش با يا بدون تنظيم همپمپ -

 هاي مستحكم يا سيمانيفوندانسيون -

  باشند:زير ميبنابراين تنها امكانات كاربردي به ترتيب 

 كشيپيش بارگذاري لوله -

 جبراني يا وزني رابطهاستفاده از  -

 تركيب هر دو امكان -
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  باشد.كاربردي نمي 16Bكشي براي خانواده بارگذاري لولپيش

  وجود داشته باشد.كننده دهنده و سازنده/تاميندر صورت استفاده از اين امكانات اضافه، يك پيش توافق بايد بين سفارش

 رابطه جبراني يا وزني .4,4

يابند، يكي از اين بارها ممكن است از حد مجاز تجاوز كند و شرايط مكمل زير ارضاء وقتي بارهاي كاربردي به حد مجاز دست نمي

  شود:

 برابر مقدار مجاز بيشينه محدود شود. 1,4يك جزء بار يا گشتاور به  -

 آيد:بطه زير به دست ميگشتاورها و نيروهاي حقيقي وارد بر هر فلنج از طريق را -

∑
∑ .

∑
∑ .

2 

به صورت محاسباتي بر روي هر فلنج، براي هر دو مقدار حقيقي و بيشينه مجاز بدون محاسبه عالمت  كه در آن مجموع بارها

  باشد.ها در سطح پمپ، ميجبري آن

 اثر ماده و دما .4,5

و در دماي  B.2و  B.1در جدول  ،هادهنده، تمامي مقادير نيرو و گشتاور براي ماده پايه خانواده پمپنشان كانتوردر غياب هر گونه 

  گراد داده شده است. درجه سانتي 20

  هاي مدول االستيسيته مواد، تصحيح شوند:باالي اين دما يا مواد ديگر، مقادير بايد به وسيله تابعي از نسبت

,

,
 

- درجه مي 20مدول االستيسيته ماده پايه در دماي  , مدول االستيسيته ماده انتخاب شده در دماي پمپاژ و ,كه در آن 

  شود:باشد. تغييرات مدول االستيسيته بر حسب دما براي مواد معمول در شكل زير ديده مي
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  دماتغييرات مدول االستيسيته بر حسب  -4,1شكل 

 دهندهكننده و سفارشتعهدات سازنده/تامين .5

  دهنده نشان دهد كه تجهيزات پيشنهادي به كدام خانواده تعلق دارد. كننده بايد به سفارشسازنده/تامين

  استاندارد، مستحكم، بتوني).( هر دو طرف بر روي نوع فوندانسيون بايد توافق داشته باشند

تحت همه شرايط سرما، گرما و تحت فشار) محاسبه ( هاي پمپ را در شرايط ثابتشده در فلنجايجاد دهنده بايد بارهاي سفارش

  كند.

 كشيلوله در غير اين صورت بايد طراحي كند، تعيين كند.دهنده بايد مقادير اين بارها را كه از حدود مجاز تجاوز نميسفارش

  انتخاب شود.پ با قابليت تحمل بار بيشتر طوري باشد كه اين بارها را كاهش دهد يا نوع ديگري از پم

 مالحظات كاربردي .6

كشي نيست بلكه ماشيني دقيق شامل يك قسمت متحرك با سرعت باال و كمترين استاتيك سيستم لولهپمپ يك عضو  .6,1

اين بندهاي مكانيكي است. بنابراين تا حد امكان رعايت تمامي حدود مجاز در بندهاي بسيار دقيقي مثل آبفاصله با آب

 باشد.سيستم بسيار مهم مي

 كنيد:كننده و كاربر قرار گيرند، در زير مشاهده ميمواردي كه بايد به طور خاصي مورد توافق دو طرفه بين سازنده/تامين .6,2
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با دستور سازنده  بندي شده مطابقراستايي اوليه كوپلينگ درايور پمپ بايد با توجه خاصي انجام شده و به طور زمانالف) هم

  اين موضوع بايد چك شود.پمپ يا كوپلينگ، 

شود، مخصوصا براي يك واحد معموال ترجيح داده ميدار انداز شامل دو نقطه اتصالي مفصلب) كوپلينگ با يك قطعه فاصل

  گراد.درجه سانتي 250پمپاژ بزرگ يا يك سيستم با سياالتي باالي 

-اوليه بايد به صورتي جدي با توجه به قوانين و دستورات داده شده توسط سازنده/تامين كشي در خالل نصبپ) اتصاالت لوله

رعايت شوند. يك بازرسي در هر زماني كه امكان دمونتاژ كلي يا قسمتي از سيستم كشي كننده پمپ يا طراح سيستم لوله

  شود.وجود دارد، پيشنهاد مي

راستايي اوليه بايد در دمايي باالتر از فعاليت، در مواردي معين، تنظيم هم ت) مطابق نوع پمپ به كار رفته شده و دماي حين

  دماي محيط انجام شود.

  راستايي كوپلينگ و شرايط مونتاژ را تعيين كنند.كننده و كاربر بايد به دقت شرايط همسازنده/تامين

خطي بلند، عملكرد در فضاي خصوصيات خاصي مثل شفت شامل در خط، گيرنده نوع قرارهاي عمودي به جز پمپ .6,3

شونده هستند. در نتيجه، عملكرد كاري با سيال پمپاي قانوني و در بسياري موارد به صورت روانها در فاصلهياتاقان

آيد كه نيروهاي خارجي وارد بر راستايي درست بستگي دارد. اين مهم زماني به دست ميهاي چرخشي به همقسمت

 كننده را در بر نداشته باشد.تعريف شده توسط سازنده/تامينر از حد مجاز هاي پمپ انحراف بيشتفلنج

راستايي ها به عدم همهاي عمودي و حساسيت آناين دليل همين موضوع است كه از نقطه نظر طراحي مفهومي پمپ

  د.نباشهاي افقي ميبسيار كمتر از مقادير مجاز براي پمپ ،مقادير ارائه شده در حدود مجاز

زيرا موتور و متعلقات آن  باشدهاي افقي نميها به راحتي پمپراستايي در سطح كوپلينگ اين پمپمشاهده عدم هم اما

اند. اين گونه انحرافات تنها با يك نقطه مرجع ثابت فضايي قابل شناسايي به باالي پمپ وصل شده ايفشرده به طور بسيار

  كننده را دنبال كنند.تامين/هاي سازندهبا دقت توصيهباشند. كاربران در اين موارد بايد تنها مي

از بين بردن شرايط خوب عملكردي، معموال باعث ايجاد سطح ارتعاش باالتر از معمول و  اضافهبه  ،بارهاي بيش از اندازه

را نيز مشكل در چرخاندن روتور به وسيله دست در شرايط استراحت در زماني كه جرم روتور اجازه چرخش با دست 

  د.نشوبدهد، مي
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  Cپيوست 

  (الزامي)

  استعالم، پيشنهاد، دستور خريد

 استعالم .1

  اند.هاي خاكستري هاشور خوردهها به همرا اطالعات فني باشد كه توسط خانهاستعالم بايد شامل صفحه داده

 پيشنهاد .2

  پيشنهاد بايد شامل اطالعات فني زير باشد:

  نشان داده شده است. Xهاي كامل كه با عالمت صفحه داده

  ه.اولي كلينقشه 

  نقشه سطح مقطع معمول.

  منحني مشخصه.

 دستور خريد .3

  دستور خريد بايد شامل اطالعات فني زير باشد:

  هاي كاملصفحه داده

  مستندات مورد نياز.

  

  

  



ASK R&D 
 

	241		آريا سپهر كيهان
 

 Dپيوست 

  (الزامي)

  مستندات پس از دستور خريد

دهنده قرار در زمان مورد توافق قرار گرفته، در اختيار سفارشهاي خواسته شده از اسناد گواهي شده بايد تعداد كپي .1

 گيرد.

  تواند مورد توافق باشد.هر نوع و فرم اسناد مي -

 باشد:به طور معمول مستندات شامل موارد زير مي .2

  هاصفحه داده -

  گذاري شدهنقشه كلي اندازه -

رت)، عملكرد، خاموش كردن، تعميرات و سازي جهت اولين استا(آماده دستورالعمل شامل اطالعات نصب، كميسيون -

هاي كاركرد و غيره هاي پمپ و ليست قطعات، تلرانسهاي سطح مقطعمشاهده، سرويس و تعمير) شامل نقشه( نگهداري

  باشد.هاي خاص براي شرايط عملياتي خاص ميو در صورت نياز دستورالعمل

  هاي عملكردمنحني -

  .ليست قطعات يدكي -

 وضوح توسط موارد زير شناسايي شوند:مستندات بايد به  .3

  شماره اقالم، -

  شماره دستور خريد و -

  كننده.شماره دستور سازنده/تامين -
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  Eپيوست 

  (آموزشي)

  بندهاهايي براي تركيب آبمثال

 كليات .1

  دهد.بند را بدون جزئيات ساختارشان نشان ميهاي آبترين تركيباصلي 4تا  1شكل هاي  -

 پكينگ نرم .2

  

  هايي از پكينگ نرمنمونه -1شكل 

 بند مكانيكي تكآب .3

  توانند موارد زير باشند:بندها مياين آب

  )Z( ) و زيرB( )، باالنسU( الف) به طور معمول نامتعادل

  بندها.ب) با يا بدون گردش يا تزريق به سطوح آب

  پ) با يا بدون بوش گلويي.
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  بند مكانيكي تكهايي از آبنمونه -2شكل 

 مكانيكي دوبلآب بند  .4

  توانند نامتعادل يا باالنس باشند.بندها، ميهمه يا هيچ كدام از اين آب

  

  بند مكانيكي دوبلهايي از آبنمونه -3شكل 

 بندهاي مكانيكي تك يا دوبلتركيب كوئنچ براي پكينگ نرم، آب .5
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  هايي از تركيب كوئنچنمونه -4شكل 
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 Fپيوست 

  شيآموز

  بندهابراي آبكشي تركيب لوله

 كليات .1

  دهد.شان نشان ميبندها بدون جزئيات ساختاركشي را براي آبترين تركيبات لولهاساسي F.2و  F.1جداول 

 هاكشي ابتدايي آنبندها با توجه به لولهانواع آب .2

  

  بندهاانواع آب - F.1جدول
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  F.1ادامه جدول
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  F.1ادامه جدول
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  F.1ادامه جدول

 بندهاها براي آبكشيلولهعالئم تركيب  .3

هاي كشيدهنده تركيب لوله)، نشان3و2و1( ) و شمارهP,S,D,Q( بنددهنده تركيب آبعالئم شامل حروف بزرگ، نشان -

  باشد).بند نميدهنده مكان حفره آب(كه نشان )03و02و01( اوليه

اين ترتيب به تركيبشان در جهت جريان شوند. شوند، با شماره كدهايشان نشان داده ميها متصل ميجايي كه يدكي -

  بستگي دارد.

  يابد، تعيين شماره كد همان ترتيب را دارد.بند آغاز و پايان ميوقتي جريان در حفره آب -

يابد بايد با يك خط فاصله بند آغاز و پس از آن ادامه ميكشي، كه قبل از حفره آببند در تركيب لولهمكان حفره آب -

  نشان داده شود.

- گذاري تركيب لولهباشد. در چنين مواردي تركيب عالمتبندهاي مختلف ممكن ميهاي مختلف با آبكشييب لولهترك -

  شود.بندهاي مورد نظر، از سمت پمپ شروع ميكشي با آب

  باشد، كد آن بايد در داخل براكت قرار گيرد.آن هاي يدكي جزئي از پمپ يا ديگر اجزاي وقتي قسمت -

 بندهاي آبكشيبراي لوله لوازم يدكيتعريف  .4

  نگاه كنيد. F.2به جدول  -
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  بندهاي آبكشييدكي براي لولهلوازم  - F.2جدول 
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  F.2ادامه جدول 
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  F.2ادامه جدول 
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  F.2ادامه جدول 
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 Gپيوست 

  )شيآموز(

  Fو  Eعالئم نمونه با استفاده از مراجع پيوست 
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   Hپيوست

  )آموزشي(

  چك ليست

-دهنده و سازنده/تاميندهنده گرفته شود يا توافقي بين سفارشليست زير شماره پاراگرافي را كه يك تصميم بايد توسط سفارش

  كند.كننده انجام گيرد را بيان مي

  الف) طراحي

 هاي مشخصه كمترين و بيشترين قطر پروانهمنحني .4,1,2

  درصد 5ملزومات امكان افزايش هد به وسيله  -

  متناسب با نقطه بهترين عملكردمكان نقطه فرضي  -

 NPSHRاساس  .4,1,3

  پذير. شفت انعطاف4,3,1

  . خوردگي مجاز4,4,2

  . فشار و دماي طراحي پوشش حرارتي4,4,4,3

  (دريچه تخليه) . گيج فشار دريچه و آب گذر4,5,3

  كشي كمكي. انواع اتصاالت لوله4,5,5

  ها. گشتاورها و نيروهاي خارجي وارد بر فلنج4,6

  ساختار پروانه. 4,8,1

  . شرايط محاسبه انحراف شفت4,11,3

  بندهاي مكانيكي معين. تركيب غالف شفت براي آب4,11,8
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  ها. مانيتور كردن دما در مكان ياتاقان4,12,5

  بندهاي مكانيكي. تركيب آب4,13,3,1

  نشتي جلوگيري ازبند يدكي براي . آب4,13,3,3

 بندهاي مكانيكيها براي سرويس آبسوراخ -

  اتصاالت خارجي براي حلقه النترن -

  كشي يدكي. لوله4,13,6

  . اطالعات اضافي بر روي پالك اسم4,14,1

  . كوپلينگ: اطالعات در صورتي كه پمپ بدون درايور تحويل شود4,15

  3661ايزو  مطابق با هايبه جز پمپ 2858ايزو  مطابق با هاي. فوندانسيون: ابعاد فوندانسيون براي پمپ4,16,1

  ندانسيون: مواد و مالطفو -

  آوري و تخليه نشتي. فوندانسيون: تداركات جهت جمع4,16,4

  هاي ثابت درايوركاري سوراخ، سوراخدهنده: ابعاد نصب. درايور تهيه شده توسط سفارش4,16,5,2

  مواد ب)

  . مواد براي سياالت خطرناك5,1

  هاهاي كيفيت وگواهي. تركيب مواد، تست5,2

  هاي فروشگاهيتست ها وبازرسي پ)

  هاي مورد نياز. تست6,1,1

  . بازرسي6,2,2
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  . حوزه شراكت6,3,1

  هاي مواد. تست6,3,2

  هاي تبديل براي تست سياالت به جز آب سرد تميز و شرايط عملياتي متفاوت. روش6,3,4,1

  هاي عملكرد. درجه تست6,3,4,2

  NPSH. تست 6,3,4,3

  هاي اضافي. تست6,3,4,4

  تست صدا. 6,3,4,5

  سازي جهت ارسالآماده د)

  بندهاي شفت. آب7,1

  هاپيوست ج)

B.2هاي غير تحت پوشش. توافق جهت نيروهاي و گشتاورهاي خارجي انواع پمپ  

B.4.1 امكانات اضافي  

B.5 هاانواع فوندانسيون  

D.1 سازيفرم يا روش خاص پمپ  

  عجارم

[1]: ISO 5199, technical specifica on for centrifugal pumps‐ class II, 2002 


