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راهنمای نصب و بهره برداری

HDS پــــمـــــپ هــای

INSTALLATION AND OPERATION
MANUAL

مشتری گرامی: با سپاس از انتخاب محصوالت شرکت پمپیران، خواهشمند است 

جهت بهره مندی از مزایای گارانتی مشخصات این محصول را در آدرس اینترنتی  

www.pumpiran.com ثبت فرمایید.
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       گــروه صنایــع پمــپ ســازی ایــران )پمپیــران( در ســال 1354 شمســی تأســیس 
گردیــد و تولیــد انــواع پمــپ را تحــت لیســانس شــرکت KSB آلمــان آغــاز نمــود. 

ــرکت  ــش از ده ش ــاد بی ــا ایج ــران( ب ــران )پمپی ــازی ای ــپ س ــع پم ــروه صنای        گ
ــه یــک شــرکت هلدینــگ تولیــدی تبدیــل گردیــده و  ــون ب تولیــدی و مهندســی اکن

ــه مــی باشــد. ــروه پمــپ ســاز خاورمیان ــن گ بزرگتری
ــوده در  ــروی متخصــص مجــرب و کارآزم ــر نی ــش از 1000 نف        در حــال حاضــر بی
ــروه  ــرکتهای گ ــگاههای ش ــتیبانی و آزمایش ــی، پش ــد، مهندس ــز تولی ــای مجه واحده
ــع  ــر مرب ــدود 160000 مت ــرکتها ح ــن ش ــای ای ــه ه ــاحت کارخان ــد. مس ــتغال دارن اش
بــوده کــه بیــش از 75000 مترمربــع آن فضاهــای سرپوشــیده خطــوط تولیــد، انبارهــا، 

آزمایشــگاه هــا و ســالن هــای پشــتیبانی مــی باشــد. 

         شرکتهای گروه و فعالیتهای آنها:

         شــرکت صنایــع پمپیــران: تولیــد کننــده انــواع الکتروپمــپ هــای شــناور ، گریــز 
از مرکــز ، فشــار قــوی ، دو مکشــه، نیروگاهــی، صنعتــی و معدنــی، دریایــی و نفــت و 

پتروشــیمی )API( و عرضــه راه حــل جامــع.

         شــرکت نویــد ســهند: طراحــی و ســاخت و تولیــد انــواع پمــپ هــای  صنعتــی، 
ــواع الکتروپمــپ هــای مســتغرق  معدنــی ، دریایــی ، نفــت و پتروشــیمی )API( و ان

ملخــی و فاضالبــی، پمــپ هــای دو مکشــه نیروگاهــی و عرضــه راه حــل جامــع. 

        شــرکت نویــد موتــور: تولیــد انــواع الکتــرو پمــپ هــای خانگــی و تاسیســاتی، 
ســاخت قطعــات پمــپ و ارائــه خدمــات قالــب ســازی و پــرس کاری.

        شــرکت تلمبــه ســازان تبریــز: توزیــع قطعــات یدکــی پمــپ هــای تولیــدی گــروه 
و انجــام خدمــات پــس از فــروش.

        شرکت راشا: ریخته گری قطعات چدنی و فلزات رنگین.

ــزات  ــاژی و فل ــوالدی ، آلی ــات ف ــری قطع ــه گ ــداز: ریخت ــوالد گ ــرکت آذر ف         ش
ــن. رنگی

ــتم  ــه سیس ــودن گواهینام ــا دارا ب ــران ب ــع پمپی ــرکت صنای ــر ش ــال حاض        در ح
 ،EN ISO 9001-2015 شــامل سیســتم مدیریــت کیفیــت )IMS( مدیریــت جامــع
سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی EN ISO 14001-2015، سیســتم مدیریــت ایمنــی 
ــگاه    ــت آزمایش ــد صالحی ــه تائی ــغلی OHSAS 18001-2007، گواهینام ــت ش و بهداش
ــت  ــی مدیری ــن الملل ــه بی ــی CE، گواهینام ــه اروپای ISO/IEC 17025- 2005، گواهینام

رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان ISO 10002-2014 و تندیــس ســیمین تعالــی 
ســازمانی صنعــت پتروشــیمی  محصــوالت خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای          
بیــن المللــی تولیــد نمــوده و مصــرف کننــدگان را از کیفیــت محصــوالت خــود مطمئــن 

مــی ســازد. 
       پمپیــران در اغلــب شــهرهای ایــران و برخــی از کشــورهای جهــان دارای نمایندگــی 
فــروش اســت و مشــتریان مــی تواننــد بــا نــرخ یکســان محصــوالت مــورد نیــاز خــود 

را از نزدیکتریــن نماینــده خریــداری نمایند.
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        کیفیت خود را ارتقاء دهد.

        محصوالت فعلی را متنوع تر کند.

        محصوالت جدید تولید نماید.

        در صنایع تکمیلی و هم خانواده سرمایه گذاری کند.

        زمان تحویل را به حداقل برساند.

        رضایت مشتری را جلب نماید.

        خدمات پس از فروش بهتر ارائه نماید.

گروه صنایع پمپ سازی ایران )پمپیران( 
محصوالت زیر را تولید می کنند.

        الکتروموتورهای شناور چاه عمیق

        پمپ های شناور چاه عمیق

        الکتروپمپ های شناور تکفاز

        الکتروپمپ های شناور مخزنی

        پمپ های دومکشه

) EN 733 پمپ های گریز از مرکز )مطابق        

        پمپ های صنعتی

        پمپ های معدنی

        پمپ های دریایی

        پمپ های سفارشی

        پمپ های گریز از مرکز فشار قوی چند طبقه

        پمپ های گریز از مرکز یکپارچه

        پمپ های گریز از مرکز گل کش

        پمپ های عمودی طبقاتی استیل

        پمپ های گریز از مرکز روغن داغ

        پمپ های سیرکوالسیون آب گرم

        پمپ های تغذیه دیگ بخار

        پمپ های کف کش شناور

        پمپ های لجن کش شناور

        پمپ های ملخی شناور

 API پمپ های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطابق استاندارد        

        انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی

        ریخته گری انواع قطعات چدنی، برنزی و فوالدهای آلیاژی

        انواع خدمات پرسکاری

P         قطعات یدکی سفارشی
U

M
P

IR
A

N

پمپیران موفقیت و رشد خود را در آینده 
جـستـجـو مـی کـنـد و در تـالش اسـت کـه:

8
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1- ساختمان پمپ

1 - Over - hung           2 - Module        3 - Back pull out design 

     

      از نظـــر ســـاختمان ، ایـــن پمـــپ هـــا گریـــز از مرکـــز، افقـــی ، یـــک طبقـــه، 
تـــک مکشـــه، بـــا مکـــش انتهائـــی و دارای پایـــه یاتاقـــان هســـتند و شـــیپوره 
ـــی  ـــاد اصل ـــرد. ابع ـــی گی ـــرار م ـــپ ق ـــور پم ـــر مح ـــود ب ـــیال عم ـــی س خروج
ـــه  ـــد. پروان ـــی باش ـــق EN 733 م ـــا مطاب ـــی آنه ـــرد نام ـــای عملک ـــی ه و منحن
ـــب ـــز 1نص ـــر آوی ـــورت یکس ـــه ص ـــوده و ب ـــس ب ـــی باالن ـــر هیدرولیک از نظ
ـــام  ـــدی انج ـــای آب بن ـــه نواره ـــا مجموع ـــور ب ـــدی مح ـــود، آب بن ـــی ش م
مـــی گیـــرد. جهـــت حفاظـــت محـــور، بـــوش قابـــل تعویـــض از جنـــس 
ـــود. ـــی ش ـــوار م ـــور س ـــدی روی مح ـــه آب بن ـــکل در ناحی ـــروم نی ـــاژ ک آلی

      تکیــه گاه هــای محــور عبارتنــد از دوبلبرینــگ شــیار عمیــق گریــس کاری 
شــده، کــه در صــورت نیــاز مــی تــوان یاتاقــان را بــه صــورت روانــکاری بــا 
روغــن نیــز تهیــه نمــود. محفظــه حلزونــی یــک تکــه بــوده و بــا پایــه هــای 
نگهدارنــده آن بــه صــورت یکپارچــه ریخته گــری می شــود. محفظــه حلزونی توســط 
چهــار عــدد پیــچ بــه شاســی بســته مــی شــود. ایــن پمــپ هــا بــه صــورت 
ــه و  ــل انفصــال 2ســاخته مــی شــوند و مجموعــه پروان مجموعــه هــای قاب
روتــور بــه عــالوه پایــه یاتاقــان را بمنــظور ســرویس یــا تعمیــر مــی تــوان 
ــردن  ــدون بازک ــود. 3)ب ــدا نم ــاژ ج ــبکه پمپ ــور از ش ــرف موت ــا از ط ــک ج ی

محفظــه حلزونــی پمــپ از خطــوط لولــه(.

• 1-1- کاربرد
      توصیــه مــی شــود کــه ایــن پمــپ هــا بــرای پمپــاژ ســیاالت تمیــز کــه 
ــات  ــه در قطع ــیاالتی ک ــتند و س ــد نیس ــاینده و ذرات جام ــواد س ــاوی م ح
پمــپ خوردگــی شــیمیایی یــا مکانیکــی ایجــاد نکننــد، بــکار رونــد. ترکیــب 
و نــوع  آب بنــدی محــور بســتگی بــه دمــای کارکــرد پمــپ دارد )جــدول 1(.

)جدول 1(

با نوار آب بندی

از  oC ۵٠- تا oC ١٤٠با آب بند مکانیکی 

١١٠ oC ۵٠- تا oC از

• 1-2- محدودیت فشار و دما
)جدول 2(

دمای سیال مورد پمپاژ
حداکثر فشار مجاز
جنس محفظهدر خروجی پمپ

١٢٠ oC ۳٠- تا oC
١۶٠ oC ١٢٠  تا حداکثر oC بیش از

١٢٠ oC ۵٠ - تا oC
١۶٠ oC١٢٠ تا حداکثر oC بیش از

١٢٠ oC ۴٠- تا oC
١۶٠ oC ١٢٠ تا حداکثر oC بیش از

١٠
٨

١٦
١٣

١٠
٨

چدن خاکستری
GG-25

چدن داکتیل
GGG - 40

برنز
G-GuAl10Fe
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2- برپا کردن1  

1 - Erection

      اگــر برپــا کــردن مجموعــه موتــور و پمــپ در محــل بهــره بــرداری بــا 
اشــکال یــا ســهل انــگاری انجــام گیــرد، در مــدت کوتاهــی عملکــرد پمــپ 
دچــار اختــالل شــده و ســایش شــدید در اجــزای داخلــی پمــپ روی خواهــد 

داد. لــذا الزم اســت مطالــب ذیــل بــه دقــت مــورد توجــه قــرار گیــرد: 

•  2-1- فونداسیون
ــا  ــا ب ــده و ی ــری ش ــه گ ــتری ریخت ــدن خاکس ــتگاه از چ ــی دس       شاس
ــن و  ــی، تیرآه ــی، نبش ــد ناودان ــوالدی مانن ــای ف ــل ه ــکاری پروفی جوش
ــن دو  ــن ای ــا صفحــات خــم کاری شــده ســاخته مــی شــود. انتخــاب بی ی
ــه آن دارد. شاســی هــای ســاخته  ــدازه پمــپ و محرک ــه ان روش بســتگی ب
شــده از چــدن و قطعــات فــوالدی در حــد قابــل قبــول محکــم و بــی لــرزش 
اســت. بنابرایــن حتمــًا الزم نیســت کــه ایــن شاســی هــا روی فونداســیون 
نصــب شــود. بــرای چنیــن شاســی هایــی ســه نقطــه اتــکا کافــی اســت. در 
مــواردی مجموعــه ســوار شــده روی شاســی مســتقیمًا در کنــار رودخانــه یــا 

چــاه قــرار داده مــی شــود. 

ــل  ــان حاص ــد اطمین ــی بای ــیون بتن ــب روی فونداس ــورت نص       در ص
ــه  ــاژ ب ــزات پمپ ــه تجهی ــذاری مجموع ــل از جایگ ــیون قب ــه فونداس ــود ک ش

ــد.  ــده باش ــفت ش ــک و س ــل خش ــور کام ط

      •2-2- روش حمل
      بــرای انتقــال پمــپ یــا مجموعــه پمــپ طنــاب را )مطابــق شــکل هــای 
زیــر( زیــر پمــپ و موتــور قــرار دهیــد. از وصــل نمــودن طنــاب به حلقــه روی 
الکتروموتــور یــا انتهــای محــور خــودداری نماییــد. همیشــه پمــپ )مجموعــه 

پمــپ( را بــه حالــت افقــی جابجــا نماییــد.

max.90
0

max.90
0

الف)

ب)

ج)

شکل 1- الف( حمل پمپ به تنهایی - ب( حمل مجموعه پمپ
ج( حمل پمپ با شاسی
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       در صورتــی کــه مجموعــه شاســی، پمــپ و محرکــه توســط 

شــرکت پمپیــران فراهــم شــود، کوپلینــگ قبــل از بارگیــری تراز 

مــی شــود. بــا وجــود ایــن الزم اســت پــس از نصــب مجموعه 

روی فونداســیون بــاز هــم تــراز بــودن کوپلینــگ کنتــرل شــود. 
ــک خــط کــش  ــگ ، کافیســت ی ــودن کوپلین ــراز ب ــرل درســتی ت ــرای کنت ب
ــد  ــود. بای ــرار داده ش ــور ق ــوازات مح ــه م ــگ ب ــه کوپلین ــاف روی دو نیم ص
ــه یــک  ــه خــط کــش از محــور ب ــگ فاصل در هــر نقطــه از پیرامــون کوپلین
ــه بیــن ســطوح متقابــل دو نیمــه کوپلینــگ  انــدازه باشــد. همچنیــن فاصل
بایــد یکســان باشــد. ایــن مــوارد را نیــز مــی تــوان توســط فیلــر یــا ابزارهای 

ــود )شــکل 4 و 5(. ــرل نم ــری کنت ــدازه گی ان

      در شــرایطی کــه تعــداد زیــادی کوپلینــگ بایــد کنتــرل شــود مــی تــوان 
ــا ســرعت و دقــت بیشــتری  ــن عمــل ب ــا ای ــزار مخصوصــی را ســاخت ت اب
انجــام گیــرد )شــکل 6(. هــرگاه پــس از کارکردهــای طوالنــی نشــانه هــای 
ــه  ــد ب ــود بای ــاهده ش ــگ مش ــاف کوپلین ــل انعط ــات قاب ــایش در قطع س

ــا قطعــات جدیــد تعویــض شــود. موقــع ب

a b

b1a1

خط کش

خط کش فیلر

شکل 4- تراز کردن کوپلینگ به کمک خط کش و فیلر

خط کش

فیلر

شکل 5- تراز کردن کوپلینگ با قطعه واسطه به کمک خط کش و فیلر

شکل 6- الف( ابزار تراز کردن کوپلینگ

     بعــد از اتصــال پمــپ بــه ســامانه لولــه کشــی، تــراز کوپلینــگ را کنتــرل 
نماییــد. در شــرکت پمپیــران بــرای هــم محــور نمــودن موتــور - پمــپ هــای 

بــزرگ از دســتگاه لیــزری دقیــق اســتفاده مــی گــردد )شــکل 6- ب(. 1 - Shims   

• 2-3- نصب
ــی( روی  ــپ و شاس ــور- پم ــاژ )موت ــه پمپ ــذاری مجموع ــس از جاگ پ
ــراز  ــه کمــک یــک ت ــن عمــل ب ــراز نمــود. ای ــد شاســی را ت فونداســیون بای
بنایــی و ورقــه هــای نــازک فلــزی 1 انجــام مــی گیــرد. هــدف از تــراز نمــودن 
ایجــاد شــرایط کارکــرد آرام و بــدون لــرزش اســت. بــرای تأمیــن ایــن هــدف 
ــزی ســوار  ــا فل ــرزه گیرهــای الســتیکی ی ــه مــی شــود شاســی روی ل توصی
ــش  ــش و ران ــای مک ــه ه ــپ و لول ــن پم ــر بی ــه گی ــاالت ضرب ــود و اتص ش

نصــب شــود. 
ــل هــای  ــا پروفی ــدن و ی ــی هــای ســاخته شــده از چــ ــر از شاســ اگ
فـــوالدی استـــفاده شــود کافیســـت پیچ های فونداســیون در بتن جاســازی 
شــود. در مــورد شاســی هایــی کــه بــا جــوش دادن ورقهــای فــوالدی ســاخته 
شــده اســت بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه تمــام گوشــه و کنــار شاســی 

کامــالً بــا ســیمان پــر شــده و حفــره ای باقــی نمانــده اســت.
ــه  ــره هــای فونداســیون ب ــد مه ــز بای ــالت نی ــس از ســفت شــدن م پ

ــم بســته شــود.   ــکان محک ــا حــد ام ــب و ت ترتی

•• 2-3-1- تراز کردن موتور - پمپ روی شاسی
ــب از  ــوند اغل ــی ش ــل م ــه وص ــه محرک ــتقیمًا ب ــه مس ــی ک ــپ های در پم

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــکل2 و3( اس ــاف )ش ــل انعط ــگ قاب کوپلین

طرف پمپ

شکل 2- کوپلینگ قابل انعطاف

طرف پمپ

شکل 3- کوپلینگ قابل انعطاف با قطعه واسطه

مزیــت اســتفاده از کوپلینــگ بــا قطعــه واســطه در آن اســت کــه هنــگام 
تعمیــر پمــپ نیــازی بــه بــاز کــردن پیــچ هــای اتصــال محرکــه و جابجایــی 

آن نیســت. 
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* مکش منفی به حالتی اطالق می شود که پمپ باالتر از سطح آب نصب می شود.

پمپ (ثابت)

منبع تامین اشعه
منعکس کننده

موتور (قابل تنظیم)

شکل 6- ب( دستگاه لیزری برای کنترل هم محوری موتور- پمپ                                                                                                              

•• 2-3-2- ابعاد انتهای محور
ابعاد انتهای محور

اندازه پمپ قطر
t

٤٨/٥
٤٨/٥
٤٨/٥

١٤
١٤
١٤

١٠٦
١٠٦
١٠٦

٤٥
٤٥
٤٥

u
d j6

L

HDS 50-300
HDS 80-300

HDS 150-300

ابعاد به میلیمتر
 

Lu

dj6

t

DIN 748 انتهای محور طبق
DIN 6885  خار مطابق

• 2-4- اتصاالت
ــوی  ــه نح ــد ب ــپ بای ــی پم ــیرهای ورودی و خروج ــی مس ــه کش       لول
انجــام گیــرد کــه هیــچ گونــه تنــش و کشــش روی پمــپ اعمــال نشــود . در 
هــر حــال نبایــد از پمــپ بــه عنــوان تکیــه گاه ســامانه لولــه کشــی اســتفاده 

نمود. 

•• 2-4-1- مسیر مکش منفی * 
      بــرای آنکــه پمــپ بــه نحــو مناســبی کار کنــد الزم اســت لولــه مســیر 
ــدون  ــًا ب ــد مطلق ــیر بای ــن مس ــود. ای ــب ش ــح نص ــرز صحی ــه ط ــش ب مک
نشــتی بــوده و امــکان حبــس هــوا وجــود نداشــته باشــد بــه ایــن منظــور 

ــه در جهــت پمــپ شــیب صعــودی داشــته باشــد. بایــد لول

5

4 3 2 1 6D

شکل 8- وضعیت صحیح مسیر مکش منفی

ــل  ــذا از تبدی ــود دارد ل ــوا وج ــس ه ــکان حب ــارن )1( ام ــل متق • در تبدی
خــارج از مرکــز کــه انحــراف آن بــه ســمت پاییــن باشــد اســتفاده                                    

ــود. ــی ش م
ــل  ــد عام ــی توان ــودی م ــت عم ــل )2( در حال ــع و وص ــیر قط ــته ش • دس
حبــس هــوا باشــد بنابرایــن شــیر را بــه صورتــی نصــب مــی کننــد که دســته 
آن بــه صــورت افقــی یــا بــه طــرف پاییــن قــرار گیــرد )الزم بــه تذکــر اســت 

کــه شــیر مســیر مکــش هنــگام کار پمــپ بایــد کامــالً بــاز باشــد(.
• لولــه مکــش )3( بایــد دارای شــیب صعــودی ثابــت و همــواری در جهــت 

ــد. پمپ باش
ــده و از  ــتفاده ش ــتاندارد اس ــاالت )4( اس ــا و اتص ــد از زانوه ــط بای • فق

ــود. ــاب ش ــیال اجتن ــت س ــیر حرک ــز در مس ــای تی ــه ه ــاد گوش ایج
ــر  ــن ت ــر پایی ــم 0/5 مت ــت ک ــد دس ــی ورودی )5( بای ــوپاپ و صاف • س
ــه  ــف حوضچ ــر از ک ــر باالت ــوع و 0/5 مت ــن الوق ــطح آب ممک ــل س از حداق
ــه  ــا از ورود هــوا و شــن و ســایر اجســام خارجــی ب مکــش نصــب شــود ت

ــود. ــری ش ــپ جلوگی پم
• درپوش 6D محل هواگیری و پرکردن لوله مکش می باشد.

 
قطــر نامــی فلنــچ هیــچ اطالعاتــی در مــورد قطــر صحیــح لوله 
مکــش نمــی دهــد بنابرایــن تعییــن قطــر لولــه مکــش بایــد بــر اســاس 
ارتفــاع موقعیــت نصــب از ســطح دریــا، NPSH الزم نقطــه کار پمــپ، افــت 
ــه  ــان در لول ــرعت جری ــرد. س ــام گی ــیال انج ــای س ــش و دم ــاالت مک اتص
مکــش نبایــد از 2 متــر بــر ثانیــه بیشــتر شــود. بطــور کلــی بهتــر اســت بــرای 
هــر پمــپ لولــه مکــش جداگانــه نصــب شــود. اگــر بــه دالیــل عملی ایــن کار 
مقــدور نباشــد، قطــر لولــه کلکتــور بایــد طــوری انتخــاب شــود کــه ســرعت 
جریــان تــا حــد قابــل قبــول کــم بــوده و در عیــن حــال بهتــر اســت قطــر 
لولــه کلکتــور تــا ورودی آخریــن پمــپ یکســان باشــد )شــکل 9- الــف و ب(.
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الف) درست

ب) نادرست

شکل 9- اتصال چند پمپ به لوله کلکتور

• از هرگونــه پیــچ تنــد و تغییــر ســطح مقطــع شــدید و ناگهانــی پرهیــز 
شــود. اطمیــنان حاصــل شــود کــه لبــه داخلــی واشــرهای آب بنــدی فلنج ها 

در مســیر جریــان ســیال مانعــی ایجــاد نکننــد.
• گاهــی بــه جــای عملکــرد ســوپاپ ورودی از یــک پمــپ هواگیــری، کــه 
ــه مکــش متصــل شــده، اســتفاده مــی شــود. در ایــن صــورت نیــز  ــه لول ب
بهتــر اســت از صافــی اســتفاده شــود تــا از نفــوذ اجســام خارجــی بــه داخــل 

پمــپ جلوگیــری شــود. 

•• 2-4-2- مسیر مکش با ارتفاع مثبت  
       در مســیر مکــش بــا ارتفــاع مثبــت )وضعیتــی کــه مخــزن مکــش بــر 
پمــپ ســوار اســت( نیــز وجــود شــیر قطــع و وصــل الزم اســت تــا بتــوان 
هنــگام بازرســی و تعمیــرات ، پمــپ را از منبــع مربوطــه جــدا کرد. این شــیر 
هنــگام بهــره بــرداری از پمــپ بایــد کامــالً باز باشــد. لولــه مکش 
بایــد بــا شــیب یکنواخــت نزولــی بــه طــرف پمــپ نصــب شــود تــا از حبــس 
هــوا جلوگیــری شــود )شــکل 10(. بــه غیــر از اختــالف در جهــت شــیب بقیــه 
مــوارد بنــد 2-4-1 در ایــن مــورد نیــز بایــد رعایــت شــود. مســیر لولــه مکــش 
بایــد قبــل از اتصــال پمــپ شســته شــود تــا از ورود گــدازه هــای جوشــکاری، 

بــراده هــای لولــه و ســایر اجســام خارجــی بــه داخــل پمــپ جلوگیــری شــود. 

•• 2-4-3- مسیر تعادل خالء   
ــع تحــت خــالء وارد  ــد پمــپ هــای کندانــس، ســیال از منب        اگــر مانن
پمــپ شــود، توصیــه مــی شــود کــه مســیر تعــادل، بــه نحــوی کــه در شــکل 
)10( مشــخص شــده اســت، نصــب شــود. بخصــوص در مــواردی کــه ارتفــاع 
مکــش کــم باشــد. بــه ایــن ترتیــب هــوا و حبابهــای گاز کــه همــراه ســیال 
وارد مســیر پمپــاژ شــده اســت از طریــق ایــن لولــه دوبــاره بــه مخــزن مکیده 
مــی شــود.لوله بایــد تــا حــد امــکان نزدیــک بــه ورودی پروانــه پمــپ وصــل 
شــده و بــه بــاالی مخــزن خــالء بــاز گــردد. قطــر لولــه بــه ظرفیــت پمــپ 

بســتگی دارد و معمــوالً بیــن 1تــا 2 اینــچ اســت. 

لوله تعادل

A

E
6D

شکل 10- مسیر مکش مثبت و مسیر تعادل خالء

ــط  ــد توس ــری 6D( بای ــوراخ هواگی ــپ )س ــه پم ــاالی محفظ ــه ب      نقط
ــل از  ــا پمــپ قب ــادل خــالء وصــل شــود ت ــه مســیر تع ــاه ب ــه کوت ــک لول ی
راه انــدازی هواگیــری شــود. روی ایــن لولــه شــیر ضــد خــالء E نصــب مــی 
شــود كــه بایــد پــس از هواگیــری و قبــل از راه انــدازی بســته شــود. شــیر 
قطــع و وصــل اصلــی مســیر تعــادل A بایــد در زمــان بهــره بــرداری از پمــپ 

ــاز باشــد و فقــط هنــگام خامــوش بــودن پمــپ بســته شــود.  کامــالً ب

•• 2-4-4- مسیر رانش 
ــبی  ــای مناس ــپ، راهنم ــش پم ــج ران ــمی فلن ــر اس        قط

ــز  ــورد نی ــن م ــت و در ای ــش نیس ــه ران ــر لول ــاب قط ــت انتخ جه
ــوند  ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ ــی اقتص ــوارد فن ــاز و م ــورد نی ــی م ــد آبده بای
بــه نحــوی کــه ســرعت جریــان در لولــه رانــش از 3 متــر در ثانیــه )در محــل 
ــاژ( تجــاوز ننمایــد. از گوشــه هــا و انشــعابات تیــز در مســیر  ایســتگاه پمپ
اجتنــاب شــود. اگــر ارتفــاع رانــش بیــش از 15 متــر بــوده و یــا طــول مســیر 
ــن  ــه ای بی ــیر یکطرف ــد از ش ــد، بای ــاد باش ــه ای زی ــل مالحظ ــو قاب ــه نح ب
پمــپ و شــیر فلکــه خروجــی اســتفاده نمــود. ایــن شــیر مــی توانــد هرگونــه 
ضربــه قــوچ را کــه هنــگام خامــوش شــدن ناگهانــی پمــپ اتفــاق مــی افتــد 
جــذب کــرده و از وارد آمــدن صدمــه بــه پمــپ و ســوپاپ مکــش جلوگیــری 
نمایــد. همچنیــن توصیــه مــی شــود یــک شــیر دروازه ای نیــز در ایــن مســیر 
ــم نقطــه کار پمــپ و در صــورت  ــه منظــور تنظی نصــب شــود. ایــن شــیر ب

ــکار مــی رود.  ــزوم جلوگیــری از افزایــش بیــش از حــد تــوان جذبــی آن ب ل

• 2-5- محافظ کوپلینگ
ــوان  ــب کشــورها فقــط هنگامــی مــی ت ــی در اغل ــررات ایمن ــر مق       بناب
ــگ نصــب  ــظ مناســبی روی کوپلین ــه محاف ــود ک ــرداری نم ــره ب از پمــپ به

شــده باشــد.

ــه عملیــات تعمیــر و نگهــداری، قبــل از راه انــدازی مجموعــه   بعــد از هرگون
پمــپ، حتمــا بایســتی محافــظ کوپلینــگ را بــرروی کوپلینــگ نصــب نمایید.

• 2-6- بازرسی نهایی
ــراز  ــی 2-4-4 ت ــای 2-1 ال ــروح در بنده ــای مش ــل کاره ــس از تکمی       پ
بــودن کوپلینــگ بایــد یــک بــار دیگــر بــه دقــت کنتــرل شــود و در صــورت 
لــزوم دوبــاره تــراز شــود. بایــد بتــوان بــدون تقــالی زیــاد، محــور پمــپ را از 

ناحیــه کوپلینــگ بــا دســت چرخانــد.
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• 3-1- آماده سازی و راه اندازی 
      همیشــه قبــل از عملیــات تعمیــر و نگهــداری بــر روی مجموعــه پمــپ، از 

عــدم اتصــال مجموعــه پمــپ بــه بــرق اطمینــان حاصــل نماییــد.

       کنتــرل شــود کــه قطعــه عینکــی محفظــه آب بنــدی بــا نیــروی کــم و 

بــه صــورت متقــارن بســته شــده باشــد. ســفت کــردن بیــش از حــد و یــا 
کــج قــرار گرفتــن آن باعــث قطــع جریــان ســیال خنــک کننــده محــور و داغ 
کــردن آن شــده و ممکــن اســت بــوش روی محــور معیــوب گــردد. در پمپ های 
ــا تــوان جذبــی کــم، ســفت کــردن بیــش از حــد قطعــه عینکــی  کوچــک ب

باعــث تحمیــل اضافــه بــار بــه موتــور خواهــد شــد. 

ــری از صــدای ســایش  ــد اث ــا دســت نبای ــدن محــور ب ــگام چرخان        هن
غیرعــادی وجــود داشــته باشــد. 

       اگــر پمــپ دارای یاتاقــان روانــکاری بــا روغــن اســت، محفظــه یاتاقــان 
ــش 5-2-2 و 2-3-5  ــه بخ ــود )ب ــر ش ــن پ ــا روغ ــاز ب ــطح مج ــا س ــد ت بای

مراجعــه شــود(.

ــل از                   ــد. قب ــدازی ننمایی ــک راه ان ــت خش ــه حال ــپ را ب ــز پم         هرگ
ــود.   ــر ش ــیال پ ــا س ــری و ب ــوا گی ــد ه ــپ بای ــدازی، پم راه ان

•• 3-1-1- راه اندازی درمکش منفی 
      شــیر قطــع و وصــل مســیر رانــش بــاز مــی شــود تــا هــوا بتوانــد در 
زمــان هواگیــری، از پمــپ و مســیر مکــش خــارج شــود. هواگیــری را مــی توان 
بــه کمــک یــک ظــرف یــا مخــزن پــر کننــده و از طریــق شــیر روی ســوراخ 
هواگیــری انجــام داد و یــا از یــک پمــپ دیگــر بــه عنــوان پمــپ هواگیــری 
اســتفاده نمــود. پــس از تکمیــل هواگیــری شــیر مســیر رانــش کامــالً بســته 

مــی شــود. 

           

•• 3-1-2- راه اندازی در مکش مثبت 
ــا هــوا در زمــان  ــاز مــی شــود ت       شــیر قطــع و وصــل مســیر رانــش ب
هواگیــری، از پمــپ خــارج شــود. ســپس شــیر قطــع و وصــل مســیر مکــش 
بــه آرامــی بــاز مــی شــود تــا پمــپ هواگیــری شــود. در نهایــت شــیر مســیر 

رانــش را بســته و وجــود فشــار مثبــت در مکــش بازرســی مــی شــود.

      پمــپ بــا شــیر بســته مســیر رانــش راه انــدازی مــی شــود. در                           
ــای  ــپ ه ــود. در پم ــی ش ــور بررس ــش مح ــت چرخ ــه، جه ــدازی اولی راه ان
راســت گــرد جهــت چرخــش در صورتــی کــه از طــرف کوپلینــگ پمــپ نــگاه 
شــود در جهــت عقربــه هــای ســاعت خواهــد بــود. گاهــی جهــت صحیــح 

ــود.  ــی ش ــخص م ــپ مش ــکان روی پم ــت پی ــا عالم ــش ب چرخ

      اگــر پمــپ برعکــس کار کنــد بایــد بالفاصلــه متوقــف شــود. اگــر محرکــه 
پمــپ الکتروموتــور ســه فاز باشــد کافیســت اتصــال دو فــاز در جعبــه ترمینال 

بــا هــم عــوض شــود. بهتــر اســت ایــن کار توســط برقــکار انجــام گیــرد. 

      پــس از آنکــه پمــپ بــه دور کامــل رســید، شــیر مســیر رانــش بــه آرامــی 
بــاز مــی شــود تــا زمانــی کــه فشــار کار مــورد نظــر روی فشــار ســنج خوانــده 
شــود. در صورتــی کــه تــوان موتــور مطابــق نقطــه کار پمــپ انتخــاب شــده 

3- آماده سازی، راه اندازی و توقف
ــث  ــت باع ــن اس ــه ممک ــن نقط ــس از ای ــیر پ ــی ش ــردن اضاف ــد، بازک باش
اضافــه بــار کشــیدن آن شــود. توصیــه مــی شــود هنــگام تنظیــم نقطــه کار 
از آمپرســنج اســتفاده گــردد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه آمپــر جذبــی از 

مقــدار مجــاز تجــاوز نمــی کنــد. 

•• 3-1-3- محفظه آب بندی با نوار آب بندی  
      گلنــد )قطعــه عینکــی( محفظــه آب بنــدی )شــکل 13( بــا نیــروی کــم 
بســته مــی شــود بــه طــوری کــه پــس از راه انــدازی مقــدار قابــل توجهــی 
نشــتی وجــود خواهــد داشــت. اگــر پــس از مــدت معینــی نشــتی بــه مقــدار 
مناســب تقلیــل پیــدا نکــرد، در حالــی کــه پمــپ کار مــی کنــد، مهــره هــای پیچ 
هــای دوســر مربــوط بــه قطعــه عینکــی را بایــد بــه آرامــی و بطــور متقــارن 
ــر  ــا حــدی ســفت نمــود کــه نشــت آب بصــورت قطــره قطــره باشــد. اگ ت
قطــرات آب از محفظــه آب بنــدی خــارج نشــود و یــا خــروج دود مشــاهده 
گــردد بایــد مهــره هــا را بــه آهســتگی شــل کــرد. پــس از تجدیــد نوارهــای 
محفظــه آب بنــدی تــا زمانــی کــه نوارهــای مذکــور خــوب جــا نیافتــاده انــد 

بازدیدهــای مرتــب و تنظیــم هــای متوالــی الزم خواهــد بــود.

• 3-2- متوقف کردن
      شــیر قطــع و وصــل مســیر رانــش بســته شــود. در صــورت امــکان شــیر 
مربــوط بــه خــالء ســنج مســیر مکــش نیــز بســته شــود. پــس از خامــوش 
کــردن محرکــه، آرام و یکنواخــت بــودن چرخــش محــور تــا توقــف کامــل آن 
را تحــت نظــر قــرار دهیــد. اگــر احتمــال یــخ زدن آب داخــل پمــپ وجــود 

دارد آب آنــرا بــا بــاز کــردن درپــوش تخلیــه ، خالــی نماییــد. 

 • 3-3- توقف طوالنی مدت
ــد  ــود بای ــد ب ــف خواه ــی متوق ــان طوالن ــدت زم ــرای م ــپ ب ــر پم       اگ
بــه دقــت حفاظــت شــود. ممکــن اســت در مــواردی پمــپ بــه طــور کامــل 
پیــاده شــده و پــس از تمیــز و خشــک نمــودن قطعــات دوبــاره ســوار شــود.        
فلنــج هــای مکــش و رانــش بــا درپــوش پالســتیکی کــور شــود تــا از ورود 
ــینکاری  ــطوح ماش ــام س ــردد. تم ــری گ ــپ جلوگی ــه پم ــی ب ــام خارج اجس
شــده کــه پــس از ســوار شــدن پمــپ در معــرض هــوا باشــد بایــد بــا مــواد 
ــس کاری  ــا گری ــن ی ــل روغ ــا حداق ــود ی ــش داده ش ــوب پوش ــظ خ محاف

شــود. 

      اگــر پمــپ جهــت تعمیــرات بــه ســازنده عــودت داده مــی شــود بایــد 
نخســت آب آن کامــالً تخلیــه شــود و تمــام فلنــج هــا بــه دقــت درپــوش 
زده شــده و کــور شــود. پمــپ بایــد همــواره در حالــت ســوار شــده کامــل 
انتقــال یابــد زیــرا ســطوح آب بنــدی قطعــات مجــزا ممکــن اســت در حیــن 

حمــل و نقــل صدمــه ببینــد. 
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ــه      ــی از طــرف ســازنده ارائ ــرداری از هــر پمــپ راهکارهای ــره ب ــرای به • ب
مــی شــود. نــکات ذیــل مــواردی اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار 

گیــرد: 
• پمــپ بایــد در تمــام اوقــات بــه نرمــی و بــدون ســروصدا و لــرزش کار 

کنــد.
ــش  ــه مک ــار در دهان ــش و فش ــزن مک ــا مخ ــه ی ــطح آب در حوضچ • س

ــان هــای مشــخص بازرســی شــود. پمــپ در زم
ــی  ــار خروج ــه فش ــق مقایس ــپ از طری ــه الکتروپم ــر مجموع ــار وارد ب • ب
موثــر پمــپ و جریــان جذبــی موتــور بــا مقادیــر حــک شــده در پــالک آنهــا 

در فواصــل زمانــی معیــن بررســی شــود. 
• محفظــه آب بنــدی از نظــر نشــتی بازرســی شــود،بخصوص هنگامــی کــه 

پمــپ بطــور منقطــع )غیرمــداوم( کار مــی کنــد. 
• در صــورت وجــود پمــپ هــای رزرو1 در ایســتگاه توصیــه مــی شــود کــه در 
فواصــل زمانــی مشــخص راه انــدازی شــوند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 

در موقــع لــزوم آمــاده کار و در وضعیــت مطلــوب مــی باشــند.  
• بــه جــدول زیــر بــرای تنظیــم رلــه زمانــی در راه انــدازی بــه روش ســتاره 

- مثلــث  توجــه نماییــد.

جدول )3( تنظیم رله زمانی برای راه اندازی ستاره - مثلث

(Y) توان الکتروموتورتنظیم کردن زمان برای حالت ستاره

<3s

>30kW <5s

<30kW

4- راهکارهای بهره برداری

1 - Stand by
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• 5-1- آب بندی محور
•• 5-1-1- محفظه آب بندی با نوار آب بندی 

در ایــن نــوع آب بنــدی الزم اســت ســیال بطــور قطــره قطــره و تــا حــد 
نیــاز از محفظــه آب بنــدی خــارج شــود. اگــر نشــتی قطــع شــود یــا خــروج 
دود از محفظــه مشــاهده شــود بایــد بــه تدریــج مهــره هــای قطعــه عینکــی 

را شــل نمــود.
زمــان تعویــض نوارهــای آب بنــدی هنگامــی اســت کــه در اثــر ســفت 
کــردن مکــرر مهــره هــای قطعــه عینکــی مجموعــه آب بنــد تقریبــًا بــه انــدازه 

عــرض یــک نــوار آب بنــدی فشــرده شــود.

•• 5-1-2- تعویض نوارهای آب بندی  
       محفظــه آب بنــدی فقــط هنگامــی کارکــرد رضایــت بخــش خواهــد 

داشــت کــه بــا دقــت و بــه طــرز صحیــح آب بندی شــده باشــد. 

       قبــل از آب بنــدی، تمــام اجــزاء آب بنــدی کهنــه بایــد از محفظه آب 
بنــدی خــارج شــود. توصیــه مــی شــود ابــزار مناســب ماننــد درآرهــای قابــل 
انعطــاف و نــرم اســتفاده شــود تــا از صدمــه دیــدن بدنــه محفظــه آب بنــدی 

و بــوش محافــظ محــور جلوگیــری شــود. 
محــل آب بنــدی بــه دقــت تمیــز شــده و ســطح موثــر بــوش محافــظ محــور 
بازرســی شــود. اگــر نشــانه هــای ســائیدگی، خوردگــی و زبــری ســطح دیــده 
ــا ابعــاد  ــو تعویــض گــردد. از نوارهــای آب بنــدی ب ــا بــوش ن شــد، بایــد ب

درســت اســتفاده شــود )شــکل 11( و ) جــدول 3(.

a b

C

شکل 11- مقطع محفظه آب بندی با نوار آب بندی

هــر دو ســر نوارهــای آب بنــدی بایــد بطــور صــاف و تحــت زاویــه 45 درجــه 
بریــده شــود )شــکل 12(. دو ســر نوارهــای آب بنــدی بایــد هنــگام جــا زدن 

آن  تــا حــدی روی هــم فشــرده شــوند.

شکل 12- نوار آب بندی بریده شده

5-  تعمیرات
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هــر نــوار آب بنــدی بایــد در روغــن فــرو بــرده شــود و ســپس بــه کمــک 
حلقــه محفظــه آب بنــدی در محــل خــود جــا زده شــود. محــل اتصــال دو 

ســر نوارهــای متوالــی بایــد بــا o 90 چرخــش نســبت بــه یکدیگــر قــرار گیــرد. 

1( در صورتــی کــه فشــار در مکــش پمــپ بیشــتر از یــک بــار باشــد رینــگ 
ــه جــای آن اســتفاده  ــدی ب ــوار آب بن ــک کاری را درآورده و از دو عــدد ن خن

مــی کنیــم. 

پــس از جــا زدن آخریــن نــوار آب بنــدی بایــد فاصلــه ای بــه انــدازه حداقــل 
4 میلیمتــر در انتهــای محــل آب بنــدی باقــی بمانــد تــا قطعــه عینکــی بــه 
صــورت صحیــح در محــل خــود قــرار گیــرد. مهــره هــای قطعــه عینکــی بایــد 

بــه تدریــج و بــه صــورت متقــارن یــا نوبتــی محکــم شــود. 

ورود سیال به محفظه آب بندی حلقه محفظه آببندی

رینگ خنک کاری نوار آب بندی

قطعه عینکی

شکل 13- آرایش نوارهای آب بندی در محفظه آب بندی

شــکل 13 موقعیــت حلقــه خنــک کاری بیــن نوارهــای آب بندی را نشــان               
مــی دهــد. حلقــه هــای آب بنــدی و حلقــه خنــک کاری بایــد همــواره بــه 

ترتیــب مشــخص شــده جــا زده شــود.

• 5-2- یاتاقان ها
•• 5-2-1- یاتاقان با روانکار گریس )آرایش استاندارد(

بلبرینــگ هــای شــیار عمیــق معمــوالً بــا گریــس روانــکاری مــی شــوند. 
گریــس کاری اولیــه یاتاقــان هــا هنــگام مونتــاژ پمــپ در کارخانــه ســازنده 
انجــام مــی گیــرد. اگــر کارکــرد روزانــه پمــپ 8 ســاعت باشــد ایــن گریــس 
بــرای دو ســال کافــی خواهــد بــود. پــس از دو ســال بایــد یاتاقــان بازدیــد 
شــود. اگــر شــرایط ســخت باشــد بایــد دوره هــای بازدیــد، کمتــر از دوســال 
تعییــن شــود. در صــورت لــزوم بلبرینــگ هــا بــه همــراه محــور از پمــپ پیاده 
ــر شــده و روی پمــپ ســوار  ــازه پ ــس ت ــا گری ــزکاری ب ــس از تمی شــده و پ
ــه مشــخصات گریــس و مقادیــر الزم در بخــش 5-3 اشــاره شــده  شــوند. ب

اســت. 
 

•• 5-2-2 یاتاقان با روانکار روغن )آرایش مخصوص(
 

ســطح روغــن بایــد بــه صــورت منظــم از طریــق بازدیــد شیشــه روغــن نمــا 

یــا بیــرون کشــیدن ســیخ روغــن بازدیــد شــود.

13D 638

64213B
سوراخ سرریز روغن

شکل 14 - روانکاری با روغن 

مشخصاتشماره قطعه

638

642

13 B

13 D

ثابت کننده سطح روغن

شیشه روغن نما

درپوش تخلیه روغن

درپوش هواگیری و پرکردن روغن

     پــس از 2000 ســاعت کارکــرد، یاتاقــان هــا و اجــزاء روغنــکاری داخــل پایــه 
یاتاقــان بایــد بــا نفــت یــا بنــزول شستشــو شــود. طــی ایــن عمــل محــور 
بــه آرامــی بــا دســت گــردش داده مــی شــود. پــس از تکمیــل تمیــزکاری و 
برطــرف شــدن تمــام ذرات و تخلیــه کامــل مایــع تمیــز کننــده، پایــه یاتاقــان 
بــا روغــن تــازه پــر مــی شــود. مشــخصات و مقــدار روغــن الزم در بخــش 

5-3 ذکــر شــده اســت. 
      ســطح روغــن بایــد همــواره در نصــف شیشــه روغــن نمــا باشــد. روغــن 
اضافــی از ســوراخ ســرریز روغــن کــه در درپــوش یاتاقــان تعبیــه شــده اســت 

تخلیــه شــود. 
      اگــر پمــپ دارای روغنــدان ثابــت کننــده ســطح روغــن باشــد، هنگامــی 
ــردن  ــت پرک ــد جه ــد بای ــی آن برس ــه زانوی ــر لب ــه زی ــن ب ــطح روغ ــه س ک

ــدام نمــود. ــدان اق روغن

اندازه پمپ

HDS 50-300

HDS 80-300

HDS 150-300

شماره محور

50-300966545

45

45

65

65

96

96

80-300

150-300

ابعاد محفظه آب بندی
طول برش

4حلقه نوار آب بندی
1حلقه رینگ خنک کاری

١٧٣

١٠ x ١٠ ١٧٣

١٧٣

اندازه
نوار آب بندی

تعداد حلقه ها (1)
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شکل 15 - ثابت کننده سطح روغن 

 

برای پر کردن روغن فنجانی ، می توان آنرا برگرداند

سطح روغن

5-2-3- مشخصات یاتاقان های  انواع پمپ

جدول )5( مشخصات یاتاقان های انواع پمپ

6310  RS/C3HDS 50-300

HDS 80-300

HDS 150-300

6310  RS/C3

6310  RS/C3

اندازه پمپاندازه یاتاقان

 •• 5-2-4- دمای یاتاقان 

دمــای یاتاقــان مــی توانــد تــا C °50 باالتــر از دمــای محیــط باشــد، بــدون 
ــد.  ــد از C °90 تجــاوز کن ــا نبای ــان وارد شــود، ام ــه یاتاق ــه ای ب آنکــه صدم

دمــا روی ســطح خارجــی محفظــه یاتاقــان انــدازه گیــری مــی شــود.

• 5-3-مشخصات روانکار
•• 5-3-1- گریس

ــکاری       ــت روان ــوم جه ــه لیتی ــا پای ــوب ب ــای مرغ ــس ه ــط از گری       فق
بلبرینــگ هــا و رولربرینــگ هــا اســتفاده شــود. گریــس بایــد عــاری از مــواد 
رزینــی و اســیدی بــوده، تجزیــه نشــده و ایجــاد الیــه پایــدار روی ســطوح 
ــان کار  ــوذ در زم ــدد نف ــا ع ــد ت ــا 3 باش ــن 2 ت ــوذ1 آن بی ــدد نف ــد. ع ننمای
ــر از  ــد باالت بای

 2
ــزش ــه ری ــد. نقط ــی بمان ــا mm / 10 ، 295  باق ــن 220 ت بی

ــد.  C°175 باش

  1- Penetration number                2- Drop Point

•• 5-3-2- روغن 
ــده و دارای  ــه ش ــر تهی ــع معتب ــه از مناب ــاال ک ــت ب ــا کیفی ــن ب ــط از روغ فق

ــود.  ــتفاده ش ــد اس ــل باش ــخصات ذی مش

جدول )6( مشخصات روغن

تا ١٥٠٠ دور
در دقیقه

برای محیطی
با دمای پائین

بیش از ١٥٠٠ 
دور در دقیقه

 ۵۰°C   در E گرانروی

۵۰°C  در cst گرانروی سینماتیک

۲۰°C  جرم مخصوص در

°C نقطه اشتعال

°C  نقطه جاری شدن

عدد خنثی سازی 

ناخالصی ٪

مواد سنگین ٪

۴ تا ۶

۳۰ تا ۴۵

حداکثر ۰/۹

حداقل ۱۹۵

زیر ۵+

کمتر از ۰/۳

کمتر از ۰/۰۵

۰

۳ تا ۵

۲۱تا ۳۸

حداکثر ۰/۹

حداقل ۱۹۵

زیر ۵+

کمتر از ۰/۳

کمتر از ۰/۰۵

۰

۲/۵ تا ۴

۱۷ تا ۳۰

حداکثر ۰/۹

حداقل ۱۹۵

زیر ۵+

کمتر از ۰/۳

کمتر از ۰/۰۵

۰

کلیه روغن موتورهای SAE 20 دارای مشخصات فوق می باشند. 

•• 5-3-3- مقدار روانکار الزم 
جدول )7( مقدار روانکار الزم برای هر پمپ

شماره محور

مقدار تقریبی روانکار الزم

روغن (لیتر) گریس (گرم)

۵۰۴۵۰/۸
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6-  راهنمای عیب یابی
HDS پمپ های

جدول )8( عیب یابی و روش رفع آن
    

شماره مربوط به رفع عیبموارد عیب

آبدهی پمپ کافی نیست

موتور بار زیادی تحمل
می کند

فشار خروجی پمپ
زیاد است

درجه حرارت بلبرینگ ها
زیاد است

نشت آب از پمپ

نشت زیاد آب از نوار
آب بندی محور

پمپ روان کار نمی کند

افزایش بیش از اندازه
درجه حرارت داخل پمپ

صدای برخورد سنگ با فلز

٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١
٢٨،١٨،١١،١٠،٩

٢٧،٢٦،٢٠،١٥،١٤،١٣،١٢

١٥

٢٢ ،٢٣ ،٢٤، ٢٥

٢٨

٢٢،٢١،٢٠،١٩،١٧،١٦

٢٣،٢٢،١٩،١٢،١١،٦،٣
٣٠،٢٩،٢٥

١٨،٦،٣

٣١

عیب و روش رفع آن :  

1- پمپ تحت فشار معکوس بسیار زیاد کار می کند. 
ــود  ــه کار خ ــپ در نقط ــا پم ــد ت ــاز کنی ــدر ب ــی را آنق ــه خروج ــیر فلک • ش

ــم شــود.  تنظی

2- پمپ فشار مورد نیاز شبکه را نمی تواند تأمین کند.
• پروانه ای با قطر بزرگتر انتخاب نمایید.2(

• ســرعت دوران )موتــور( را افزایــش دهیــد. )حداکثــر دورمجــاز را لحــاظ 
کنیــد(.

3- پمپ و لوله ها کامالً از آب پرنشده و احتیاج به هواگیری دارند. 
• پمپ و لوله ها را هواگیری کنید.

 
4- مسیر لوله یا کانال پروانه دچار گرفتگی شده است.

• اجسام خارجی را از داخل پمپ و یا لوله مکش خارج کنید.
 

5- حبس هوا در لوله ها
• وضعیت لوله ها را اصالح کنید. 

• شیر هواگیری نصب کنید. 
• اتصاالت مسیر لوله ها را از لحاظ آب بندی کنترل کنید.
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6- پمپ از عمق زیادی مکش می کند. 

   ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید. 
   شیر فلکه لوله مکش پمپ را کامالً باز کنید. 

ــه هــای  ــاد اســت، وضعیــت لول ــه مکــش زی    چنانکــه افــت فشــار در لول
مکــش را اصــالح نماییــد. 

• وضعیت صافی ها را در لوله مکش کنترل کنید. 
7- بار مکش پمپ زیاد است.

• مسیر مکش و صافی پمپ را تمیز کنید. 
• ارتفاع مایع را در چاهک مکش تنظیم کنید.

• وضعیت مسیر مکش را اصالح کنید. 
8- هوا به محفظه آب بندی نفوذ می کند. 

ــع         ــزوم مای ــورت ل ــد. در ص ــز نمائی ــک کاری را تمی ــع خن ــرای مای • مج
ــع                   ــار مای ــا فش ــد و ی ــن نمائی ــی تأمی ــع خارج ــک منب ــک کاری را از ی خن

ــد. ــش دهی ــک کاری را افزای خن
• نوار آب بندی محور را عوض کنید. 

9- جهت گردش معکوس است. 
• جای دو سیم فاز را در تابلوی برق عوض کنید.

 
10- سرعت دورانی خیلی کم است.2(3(

• سرعت دوران را افزایش دهید. )حداکثر دور مجاز را لحاظ کنید(.
      ولتاژ برق را کنترل نمایید.

 
ــد  ــش از ح ــی( بی ــای سایش ــا رینگه ــه ی ــپ )پروان ــی پم ــات داخل 11- قطع

ــد.  ــده ان ــوده ش فرس
• آنها را تعویض کنید.

12- فشار خروجی پمپ کمتر از مقدار الزم است. 
ــم  ــر را تنظی ــورد نظ ــه کار م ــش نقط ــه ران ــه لول ــیر فلک ــم ش ــا تنظی • ب

ــد. نمایی
• در صورت تحمل بار زیاد به طور مداوم، پروانه را تراش بدهید.2(

ــدازه  ــش از ان ــاژ بی ــورد پمپ ــع م ــکوزیته مای ــا ویس ــوص ی 13- وزن مخص
ــت.  اس

• با دفتر فنی »پمپیران« تماس بگیرید.
 

ــور  ــا بط ــت ی ــفت اس ــدازه س ــش از ان ــی بی ــه عینک ــای قطع ــچ ه 14- پی
ــت. ــده اس ــفت نش ــان س یکس

• پیچ های قطعه عینکی را تنظیم کنید.
 

15- سرعت دوران بیش از اندازه است. 
• سرعت دوران )موتور( را کاهش دهید.2(3(

16- نوار آب بندی محور خراب شده است. 
• وضعیت نوار آب بندی را کنترل کرده و در صورت لزوم عوض کنید.

 
ــده  ــیده ش ــا خراش ــوده ی ــر ب ــور زب ــظ مح ــوش محاف ــی ب ــطح بیرون 17- س

ــت.  اس
• بوش محافظ محور را عوض کنید. 

18- آبدهی خیلی کم است. 
• میزان حداقل آبدهی را افزایش دهید. 

ــح در  ــور صحی ــه ط ــی ب ــد مکانیک ــه آب بن ــا محفظ ــی و ی ــه عینک 19- قطع
جــای خــود بســته نشــده انــد و یــا جنــس نــوار آب بنــدی صحیــح انتخــاب 

نشــده اســت. 
• اشکال را رفع کنید. 

20- پمپ به سختی کار می کند. 
• وضعیت مکش را تغییر دهید. 

• پمپ را مجددًا تراز کنید.
• روتور را باالنس دینامیکی کنید.

• فشار دهانه ورودی پمپ را افزایش دهید.
21- پمپ و موتور تراز نیستند. 

• کوپلینگ را کنترل کرده و در صورت لزوم مجددًا تراز کنید.
 

22- پمپ از تعادل خارج شده است. 
ــم  ــپ را محک ــال پم ــرده و اتص ــرل ک ــا را کنت ــه ه ــال لول ــت اتص • وضعی

ــد. کنی
 

23- فشار محوری بیش از اندازه است. 2(
• سوراخ های تعادل پروانه را تمیز کنید. 

• رینگ های سایشی را عوض کنید.
 

24- مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری 
• ماده روانکار کافی، با کیفیت مناسب بکار ببرید. 

25- فاصله صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است. 
• طبق نقشه نصب، کنترل کنید.

 
26- ولتاژ برق خیلی کم است. 

• با اداره برق محل تماس بگیرید. 
27- موتور دوفاز کار می کند. 

• فیوز خراب را عوض کنید. 
• محل اتصال کابل ها را کنترل کنید.

28- پیچ ها شل شده اند. 
• پیچ ها را سفت کنید. 

• واشر کاغذی را عوض کنید. 
29- روتور باالنس نیست. 

• روتور را تمیز کنید.
• روتور را بصورت دینامیکی متوازن کنید.

  
30- بلبرینگ ها خراب شده اند.

• بلبرینگ ها را عوض کنید.
31- پمپ دچار کاویتاسیون )حفره زایی( شده است. 

• شیر فلکه رانش را تا قطع صدای برخورد سنگ با فلز، ببندید. 
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• دمای سیال مورد پمپاژ را کاهش دهید.
• دور پمپ را کمتر کنید. 

ــع  ــبکه قط ــپ را از ش ــاط پم ــات، ارتب ــب از قطع ــع عی ــه رف ــل از هرگون 1( قب

ــد.  نمائی

2( با شرکت پمپیران تماس بگیرید. 

3( این اشکال را می توان با تغییر قطر پروانه رفع نمود. 
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 7 -  دمونتاژ و مونتاژ

      دمونتــاژ و مونتــاژ را مــی بایســت همیشــه بــه کمــک نقشــه بــرش پمــپ مربوطــه 

انجــام داد. 

• 7-1- دمونتاژ پمپ
ــاز  ــاژ نی ــگام دمونت ــه هن ــود ک ــی ش ــث م ــای HDS باع ــپ ه ــاص پم ــی خ       طراح
بــه بــاز کــردن محفظــه حلزونــی نبــوده و محفظــه حلزونــی بــر روی شاســی و سیســتم                 

ــد.  ــه کشــی باقــی بمان لول
      چنانچــه بــرای کوپلینــگ از قطعــه واســطه اســتفاده کنیــم مــی تــوان بــدون جابجــا 

کــردن الکتروموتــور عمــل دمونتــاژ را انجــام داد )شــکل 16(. 

شکل 16- مجموعه موتور - پمپ با قطعه واسطه کوپلینگ

ــاز نمــوده و از روی  ــور را ب ــدون قطعــه واســطه باشــد موت ــگ ب ــه کوپلین ــی ک 1- در صورت
ــا قطعــه واســطه باشــد، قطعــه واســطه را  شاســی برداریــد )شــکل 17(. اگــر کوپلینــگ ب

بــاز کنیــد. 
2- پایه گونیا را از روی شاسی باز کنید )ولی همچنان بر روی پمپ باقی بماند(.

3- مهره پیچ های دو سر محفظه حلزونی را باز کنید )شکل 18(. 

شکل 17- موتور از روی شاسی باز شده است.
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شکل 18- باز کردن مهره های شش گوش محفظه

ــه  ــه پمــپ، ب ــراه ســرپوش محفظــه و پروان ــه هم ــان را ب 4- محفظــه یاتاق

ــکل 19(. ــید )ش ــرون بکش ــمت بی س

شکل 19- بیرون کشیدن پایه یاتاقان

5- مهــره ســر محــور را )مطابــق شــکل 20( بــاز کنیــد. واشــر فنــری و واشــر را 
بــه همــراه پروانــه درآورید)شــکل 21(. خارهــا را درآوریــد.

شکل 20- باز کردن مهره شش گوش پروانه

شکل 21- خارج نمودن پروانه

ــا  ــان جابج ــه یاتاق ــر روی پای ــود ب ــیمنگاه خ ــه را از نش ــرپوش محفظ 6- س
ــکل 22(. ــد )ش ــارج نمائی ــوده و خ نم

شکل 22- دمونتاژ سرپوش محفظه

ــراه  ــه هم ــد و قطعــه عینکــی را ب ــاز کنی ــره هــای قطعــه عینکــی را ب 7- مه

حلقــه محفظــه آب بنــدی خــارج نماییــد. نوارهــای آب بنــدی را از محفظــه 
مربوطــه، بیــرون بیاوریــد. 

8- بوش روی محور و آب پخش کن را خارج کنید. 
9- نیمــه کوپلینــگ را بــه کمــک پولــی کــش از انتهــای محــور پمــپ خــارج 
نماییــد )شــکل 23(. هرگــز ســعی نکنیــد کــه آنــرا بــا ضربــات چکــش خــارج 

کنیــد.

 

شکل 23- خارج نمودن نیمه کوپلینگ

10- درپوش های بلبرینگ را باز نمایید)شکل24(.
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شکل 24- باز کردن درپوش بلبرینگ

شکل 25- خارج نمودن محور از روی پایه یاتاقان

شکل 26- خارج نمودن بلبرینگ از محور

ــه دقــت از  ــرا ب ــای محــور آن ــه انته ــم و آهســته ب ــه هــای مالی ــا ضرب 11- ب

ــکل 25(. ــد )ش ــارج نمایی ــان خ ــه یاتاق پای
      بلبرینــگ هــای شــیار عمیــق را از روی محــور خــارج کنیــد )شــکل26(. 
پــس از انجــام دمونتــاژ ، مــی بایســت تمامــی قطعــات بــاز شــده بــه دقــت 
تمیــز شــده و از لحــاظ ســایش و خوردگــی بازرســی شــود. قطعــات صدمــه 
دیــده یــا ســاییده شــده مــی بایســت تعمیــر شــده و یــا بــا قطعــات جدیــد 
جایگزیــن شــوند. مــواد خارجــی روی پروانــه و محفظــه حلزونــی می بایســت 

تمیز شــوند. 

• 7-2- مونتاژ پمپ
ــر را       ــکات زی ــی باشــد. ن ــاژ م ــاژ، عکــس، مراحــل دمونت       مراحــل مونت

ــه خاطــر ســپرد.  مــی بایســت ب
- همــه اجــزای آب بنــدی )واشــرهای کاغــذی، اورینــگ هــا، رینــگ بلبرینــگ 
در صــورت کاربــرد( چنانچــه آســیب دیــده باشــند، مــی بایســت بــا قطعــات 

جدیــد جایگزیــن شــوند . 
- چنانچــه بلبرینــگ هــای شــیار عمیــق نــو ســوار خواهــد شــد مــی بایســت 
در حمــام روغــن تــا 80 درجــه سلســیوس حــرارت داده شــده و ســپس روی  
محــور جــا زده شــوند. تــا حــد امــکان مــی بایســت نظافــت را رعایــت نمود.   

- یاتاقان ها باید با گریس پر شوند.                                  
ـــورده  ـــی خ ـــگ سایش ـــه و رین ـــی، پروان ـــن گلوئ ـــدی بی ـــه آب بن ـــر فاصل - اگ
شـــده باشـــد و تلرانـــس فاصلـــه آب بنـــدی خیلـــی زیـــاد شـــود، رینـــگ 
ــا  ــی یـ ــه حلزونـ ــر روی محفظـ ــت بـ ــی بایسـ ــدی را مـ ــی جدیـ سایشـ
ـــگ  ـــودن رین ـــوار نم ـــوه س ـــکل 27 نح ـــود. ش ـــوار نم ـــه س ـــرپوش محفظ س
سایشـــی جدیـــد را نشـــان مـــی دهـــد. در صـــورت ضـــرورت پروانـــه مـــی بایســـت 
ـــت  ـــی بایس ـــر را م ـــر کمت ـــا قط ـــی ب ـــای سایش ـــگ ه ـــود و رین ـــراش داده ش ت
ـــی  ـــگ سایش ـــه و رین ـــن پروان ـــد بی ـــت جدی ـــی در وضعی ـــود. لق ـــوار نم س

ـــت. ـــر اس ـــر در قط ـــی  مت 0/3 میل

شکل 27- سوار کردن رینگ سایشی  
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• 7-3- توصیه هائی برای قطعات یدکی 
ــت  ــن اس ــپ ممک ــر پم ــت تعمی ــاژ جه ــگام دمونت ــه هن ــی ک       از آنجائ
ــود  ــی ش ــنهاد م ــند پیش ــته باش ــض داش ــه تعوی ــاز ب ــات، نی ــی قطع برخ
قطعــات ذیــل را بــه عنــوان قطعــه یدکــی بــرای یــک دســتگاه پمــپ تهیــه 

ــد. نمائی

شماره قطعهنام قطعه  تعداد

٢

١

١

١

١

٢

320

400.1

400.2

340

458

461

Deep Groove ball bearing / بلبرینگ

Flat gasket /واشر کاغذی

 Flat gasket / واشر کاغذی

Thrower /آب پخش کن

Lantern ring /رینگ خنک کاری

Stuffing box packing /نوار آب بندی

همچنیــن توصیــه مــی شــود قطعــات ذیــل را کــه در معــرض فرســودگی قــرار 
دارند، قبالً تهیه نمائید. 

شماره قطعهنام قطعه تعداد

١

١

230

502

Impeller / پروانه

Casing wear ring /رینگ سایشی

• 7-4- نمای برشی و لیست قطعات 
شماره قطعه نام قطعه

101

210

230

320

330

340

360

400

412

422

452

458

461

502

902

920

940

محفظه پمپ

محور

پروانه

بلبرینگ

پایه یاتاقان

آب پخش کن

درپوش یاتاقان

واشر کاغذی 

اورینگ

کاسه نمد

قطعه عینکی

رینگ خنک کاری

نوار آببندی

رینگ سایشی محفظه

پیچ دو سر

مهره سر شش گوش

Pump casing/

Shaft/

Impeller/

Deep Groove Ball Bearing/

Bearing Pedestal/

Thrower/

Bearing cover/

Flat gasket/

O-Ring/

Radial shaft seal ring/

Stu�ng Box Gland/

Lantern ring/

Stu�ng Box Packing/

Casing wear ring/

Stud/

Hex.nut/

Key/ خار
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 8 -  ایمنی  

کلیات  

كلیه اطالعات این بخش مربوط به مواقع خطر می باشد.

عالئم ایمنی

ــت  ــالً رعای ــتی كام ــش بایس ــن بخ ــی ای ــای ایمن ــتورالعمل ه دس  
گــردد. ایــن بخــش بایســتی توســط كلیــه پرســنل متخصــص مســئول و یــا 
اپراتورهــا و قبــل از آمــاده ســازی و نصــب تجهیــزات، مطالعــه شــده و بــه كار 
گرفتــه شــود. كلیــه مطالــب ایــن دفترچــه راهنمــا بایســتی در اختیــار پرســنل 

ــود. ــداری ش ــاژ، نگه ــزات پمپ ــار تجهی ــه و در كن ــرار گرفت ــص ق متخص

ایــن عالمــت نشــان دهنــده خطــر مــی باشــد كــه عــدم اجتنــاب از آن منجــر 
بــه مــرگ یــا آســیب جــدی مــی شــود.

ــاب از آن  ــدم اجتن ــه ع ــد ك ــی باش ــاط م ــده احتی ــان دهن ــت نش ــن عالم ای
ــود. ــدی ش ــیب ج ــا آس ــرگ ی ــه م ــر ب ــت منج ــن اس ممك

ــاب از آن         ــدم اجتن ــه ع ــد ك ــی باش ــه م ــده توج ــان دهن ــت نش ــن عالم ای
ــردد. ــرد آن گ ــتگاه و عملك ــدن دس ــیب دی ــه آس ــر ب ــد منج ــی توان م

ــری  ــده خط ــان دهن ــت نش ــن عالم ــده، ای ــدار دهن ــات هش ــراه كلم ــه هم ب
ــود. ــدی ش ــیب ج ــا آس ــرگ ی ــه م ــر ب ــد منج ــی توان ــه م ــت ك اس

بــه همــراه كلمــات هشــدار دهنــده، ایــن عالمت خطــرات ناشــی از جریان بــرق را 
نشــان می دهد و اطالعاتی درباره حفاظت در برابر جریان برق را بیان می نماید.

بــه همــراه كلمــه »توجــه«، ایــن عالمــت امــكان آســیب بــه دســتگاه و عملكــرد 
آن را هشــدار مــی دهــد.

عالمت خطر:

عالمت احتیاط:

عالمت توجه:

عالمت حفاظت از انفجار:

اخطار عمومی:

خطرات الكتریكی:

آسیب به دستگاه:

! DANGER

! WARNING

CAUTION

این عالمت اطالعاتی درباره جلوگیری از انفجار در مكان هایی با قابلیت انفجار 
 EC (ATEX) /94/9را نشان می دهد كه مطابق با دستورالعمل های EC،                               می باشد.
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       تعویض قطعات تنها با رضایت سازنده امكان پذیر می باشد.

       فقــط از قطعــات یدكــی اصلــی یــا قطعــات مــورد تاییــد ســازنده اســتفاده 
نماییــد. در صــورت اســتفاده از دیگــر قطعــات، شــركت پمپیــران هیــچ گونــه 

مســئولیتی را در قبــال خســارات احتمالــی بــه عهــده نمــی گیــرد.
     

مجموعــه پمــپ بایســتی در محــدوده بهــره بــرداری بیــان شــده در مــدارك، 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــد،  ــی باش ــی الزم م ــرایط فن ــه دارای ش ــی ك ــه پمپ ــا مجموع ــپ ی        از پم
ــد. ــتفاده نمایی اس

       پمــپ بایســتی تنهــا بــرای ســیال مشــخص شــده در برگــه اطالعــات یــا 
مــدارك پمــپ بــه كار گرفتــه شــود.

       میــزان حداقــل جریانــی كــه در برگــه اطالعــات یــا مــدارك پمــپ 
ــه        ــری از گــرم شــدن، آســیب ب ــرای جلوگی آمــده اســت را رعایــت نماییــد )ب

ــا و ...( ــان ه یاتاق

ــپ  ــدارك پم ــا م ــات ی ــه اطالع ــه در برگ ــی ك ــر جریان ــزان حداكث        می
ــه                ــری از گــرم شــدن، آســیب ب ــرای جلوگی آمــده اســت را رعایــت نماییــد )ب

ــا و ...( ــان ه ــه یاتاق ــیب ب ــیون، آس ــی، كاویتاس ــد مكانیك آب بن

       مســیر جریــان در ســمت مكــش را مســدود ننماییــد )بــرای جلوگیــری از 
آســیب هــای ناشــی از كاویتاســیون(.

ــاژ  ــزات پمپ ــتفاده از تجهی ــرداری و اس ــره ب ــوه به ــورد نح ــواره در م        هم
كــه در برگــه اطالعــات یــا مــدارك پمــپ نیامــده اســت بــا ســازنده مشــورت 

نماییــد.

       عــدم رعایــت دســتورالعمل های دفترچــه، موجــب از بیــن رفتــن گارانتــی 
و كلیــه حقــوق مربــوط بــه شــكایت مشــتری خواهــد شــد.

       عدم رعایت دستورالعمل ها، نتایج زیر را در برخواهد داشت:

ــی،  ــی، مكانیك ــی، حرارت ــای الكتریك ــر پدیده ه ــخاص در اث ــه اش ــیب ب - آس
ــار ــوع انفج ــیمیایی  و وق ش

- نقص قسمت های اساسی محصول
 

- عدم كارایی تعیین شده

رعایــت  عــدم  احتمالــی  خطــرات  و  آمــد  پــی 
راهنمــا دفترچــه  هــای  دســتورالعمل 

هشدارهای ایمنی

عــالوه از دســتورالعمل هــای ایمنــی و نحــوه اســتفاده از تجهیــزات پمپــاژ ایــن 
دفترچــه، رعایــت مقــررات ایمنــی زیــر توصیــه مــی شــود:

       مقررات ایمنی، سالمت و پیشگیری از حوادث

       مقررات حفاظت از انفجار

       استفاده از قوانین و استانداردهای الزم

دستورالعمل های ایمنی جهت تعمیر و
نگهداری، بازرسی و نصب تجهیزات

پمپاژ

ــت  ــا قابلی ــای ب ــكان ه ــپ در م ــرداری از پم ــره ب ــگام به ــه هن ب  
ــرای  ــش ب ــن بخ ــود در ای ــای موج ــتورالعمل ه ــه دس ــتی كلی ــار بایس انفج

گــردد. رعایــت  انفجــار  وقــوع  از  جلوگیــری 

ــخص     ــه مش ــد جرق ــت ض ــا عالم ــه ب ــی ك ــپ های ــه پم مجموع  
شــده انــد و یــا در برگــه اطالعــات بــا ایــن مشــخصه معرفــی شــده انــد، مجــاز 

ــند. ــی باش ــار م ــت انفج ــا قابلی ــای ب ــكان ه ــتفاده در م ــه اس ب

حفاظت در برابر انفجار:

       مجموعــه پمــپ بایســتی در محــدوده تعییــن شــده در برگــه اطالعــات 
ــرداری قــرار گیــرد. اگــر اپراتــور پمــپ، عملكــرد  و پــالك پمــپ مــورد بهــره ب
ــی  ــزات نظارت ــتی از تجهی ــد، بایس ــن نكن ــاز را تصمی ــدوده مج ــپ در مح پم
ــح  ــرد صحی ــرل عملك ــت كنت ــزات جه ــن تجهی ــود. ای ــتفاده ش ــب اس مناس

ــی شــوند. ــه م ــه كار گرفت ــه پمــپ ب مجموع
ــران  ــركت پمپی ــا ش ــی ب ــزات نظارت ــورد تجهی ــتر در م ــات بیش ــرای اطالع ب

ــد. ــل نمایی ــاس حاص تم

تجهیزات نظارت و کنترل

بــرای بهــره بــرداری از مجموعــه پمــپ هــای ضــد جرقــه، شــرایط   
ذكــر شــده در دســتورالعمل هــای                                       بایســتی رعایــت گــردد.
مــوارد عــدم انفجــار زمانــی قابــل تضمیــن مــی باشــد كــه پمــپ و مجموعــه 
پمــپ در محــدوده ذكــر شــده توســط ایــن دفترچــه بــه كار گرفتــه شــود. هرگــز 
پمــپ و مجموعــه پمــپ را خــارج از محــدوده تعییــن شــده در برگــه اطالعــات 
ــر مجــاز  ــرداری غی ــره ب ــد. همــواره از روش هــای به ــه كار نبندی و پــالك آن ب

پرهیــز نماییــد.

94/9/EC (ATEX)،EC 

نحوه استفاده  
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نحوه دفع ضایعات بسته بندی محصوالت 
شرکت صنایع پمپیران

       مصــرف كننــده محتــرم: بــه دلیــل اســتقرار سیســتمهای مدیریتــی IMS و 
ــه ISO 14001، خواهشــمند  ــی از جمل ــت از اســتانداردهای الزام ضــرورت تبعی
ــای  ــئولیت ه ــای مس ــتای ایف ــول در راس ــتفاده از محص ــگام اس ــت در هن اس

اجتماعــی بــه نــكات زیســت محیطــی زیــر دقــت و عنایــت فرماییــد.

       از رهــا كــردن یــا دورانداختــن لفــاف نایلونــی و قطعــات پالســتیك جانبــی 
ماننــد درپــوش هــای پالســتیکی و برچســبهایی كــه بایــد قبــل از راه انــدازی از 

محصــول جــدا شــوند، در محیــط هــای طبیعــی و شــهری خــودداری فرمایید.

ــات  ــایر ضایع ــتیكی از س ــات پالس ــی و قطع ــای نایلون ــت لفافه        الزم اس
و زبالــه هــا جداســازی شــده و بــه همــراه مــواد زایــد پالســتیكی بــه مراكــز 
ــه شــهرداری تحویــل  مجــاز بازیافــت مشــخص شــده در هــر منطقــه از جمل

گــردد.

       از ســوزاندن مــواد و ضایعــات فــوق الذكــر تحــت هــر شــرایطی خــودداری 

فرمایید.

ضایعات مربوط به لفاف نایلونی موجود
در بسته بندی محصوالت:

 

       از رهــا كــردن یــا دور انداختــن قطعــات چوبــی جعبــه هــا، در محیطهــای 
طبیعــی و شــهری خــودداری فرماییــد.

ــه دلیــل محــدود بــودن منابــع طبیعــی از ســوزاندن ضایعــات چوبــی         ب
جــدًا خــودداری فرماییــد.

       در جهــت بازیافــت بهینــه و اســتفاده مجــدد از ضایعــات چــوب در صنعــت 
كاغــذ، تختــه ســه الی و ... آنهــا را بــه صــورت جداگانــه جمــع آوری نمــوده و 

بــه مراكــز مجــاز بازیافــت تحویــل فرماییــد.

 

ضایعات مربوط به چوب جعبه ها:

ــی،  ــای صنعت ــپ ه ــواع پم ــده ان ــد كنن ــران تولی ــركت پمپی ش  
کشــاورزی ، آبرســانی و الكتروموتورهــای شــناور بــوده كــه جهــت ارج نهــادن به 
نیازهــا و خواســته هــای مشــتریان و مصــرف كننــدگان محصــوالت و قطعــات 
خــود سیســتم مدیریــت رســیدگی بــه شــكایات را براســاس الزامــات اســتاندارد 
ISO 10002 انتخــاب نمــوده اســت و ضمــن بــاور درونــی بــه ارایــه محصــوالت 

بــا كیفیــت عالــی بــه مشــتریان و رعایــت الزامــات قانونــی، مشــتری مــداری را 
ســرلوحه فعالیــت هــای خــود قــرار داده اســت و در جهــت رســیدن بــه اهــداف 
ــه  ــه شــكایات را ب ــت رســیدگی ب ــورد انتظــار، خــط مشــی سیســتم مدیری م
شــرح ذیــل اعــالم و خــود را نســبت بــه اجــرا و بازنگــری دوره ای آنهــا متعهــد 

مــی دانــد:

ــتمر در  ــود مس ــق بهب ــتریان از طری ــدی مش ــت من ــزان رضای ــش می 1- افزای
ــكایات ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــای مدیری ــتم ه سیس

2- حداقل نمودن مدت زمان رسیدگی به شكایات
ــات  ــق اقدام ــراری از طری ــكایات تك ــد ش ــش درص ــت كاه ــالش در جه 3- ت

ــگیرانه ــی و پیش اصالح
4- ایجــاد كانــال هــای ارتباطــی بیشــتر جهــت دریافــت ســریع پیشــنهادات و 

شــكایات مشــتریان

در ایــن راســتا از همــه كاركنــان انتظــار مــی رود ضمــن بررســی دقیــق شــكایات 
احتمالــی، بــا نماینــده مدیریــت همــكاری كامــل را بنماینــد. 

سیستم مدیریت رسیدگی به شكایات

ISO 10002 
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