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  ينحوه نامگذار - 1

 3Lسري ) الف

 
  
 MDسري ) ب

  
  
 FSسري ) ج

  



٣  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

   محدوده كار - 2
  . مشخصات آب مورد استفاده به اين شرح مي باشد

  

 C°  110  حداكثر دما
 C°  -10 3LM  حداقل دما

  bar 10  يحداكثر فشار كار
  C°  90  حداكثر دما

C ° MMD 130 MD 
  bar 10  يحداكثر فشار كار
 C°  80  حداكثر دما
  C°  0 FS  حداقل دما

   16و bar 10  يحداكثر فشار كار
  

كه سيال ديگري غير از آب وجود دارد مطمئن شويد جنس پمپ و سيل مكانيكي با سيال مورد نظر در صورتي
  .براي كسب اطالعات بيشتر مي توانيد با دفتر ابارا تماس بگيريد. زگار استسا
  

  )FSبجز مدل  (مشخصات موتور  - 3
  

  ) به كمك فنيخنك كار (TEFC  مدل
 F  يق بنديكالس عا

 IP55  درجه حفاظت 

   MMD4) براي مدلrpm 2900)   1450دور موتور 
  

  حمل و نقل -4
  . وزن آن حمل شودپمپ بايد بصورت افقي و روشي متناسب با

  

  
  



٤  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 ارتفاع نصب  - 5
 

ساخته شده است و نمي تواند بيش از چند متر سـيال را مكـش               ) ايجاد فشار (پمپ هاي سانتريفوژ براي رانش سيال       
علت . پديده كاويتاسيون رخ مي دهد     ارتفاع نصب پمپ بيش از اندازه پايينتر از منبع مكش باشد           كهيدر صورت . نمايد

 به پمپ ممكن است آنقدر كم شود كه از فشار بخار آب             يون آن است كه مقدار فشار آب ورود       يتاسيبوجود آمدن كاو  
ش ي بالفاصله پس از ورود بـه پمـپ بعلـت افـزا            وشود  يل م يال تشك ي هوا در س   يحباب ها  جهينتر باشد در نت   ييهم پا 

از عالئـم وجـود     . ديـ خورد نما واره بر ي شود ذرات آب اطراف آن ها به شدت به د          ي تركد  و باعث م     يفشار حباب ها م   
  .  باشدي پروانه مي و خوردگي پمپ، كاهش دبيش نامتعارف صدايون افزايتاسيكاو

ان ير بي با رابطه زيبي بطور تقر براي سيال آب توانيانگر مقدار مكش پمپ است را مي كه نما(H) ارتفاع نصب پمپ
  :كرد

   - H = 9.5 – NPSHR  افت فشار در لوله مكش-  اليفشار بخار س 
  

  . پمپ آمده استي هايگر منحني به همراه دي بر حسب دبي هر پمپ بصورت منحنNPSHR مقدار
  .مقدار فشار بخار آب در دماهاي مختلف از جدول زير استفاده نماييد براي تعيين

  
  فشار بخار

 )متر آب(
 C°)(دما 

  فشار بخار
 )متر آب(

 C°)(دما 

3.1 70 0.12 10 

4.7 80 0.23 20 

5.7 85 0.42 30 

7 90 0.7 40 

8. 4 95 1.2 50 

10 100 2 60 

  
 درجـه سـانتيگراد   40 مترمكعـب در سـاعت و دمـاي     240 در دبـي   3LM80-160/18.5ارتفاع مكش پمپ     :مثال

 درجه باشد مقدار مكـش پمـپ چنـد متـر            60 متر مكعب در ساعت و دماي آب         150چقدر است؟ در صورتيكه دبي      
  خواهد بود؟
.  متـر مـي باشـد      8 مترمكعب در ساعت نزديك به       240پمپ در دبي    اين   NPSHRمقدار   ار صفحه بعد،  مطابق نمود 

 متر 5/0با فرض آنكه مقدار افت در لوله مكش پمپ  باشد،مي  متر 7/0  درجه سانتيگراد    40 در دماي    فشار بخار آب  
  .  بود متر خواهد3/0 مقدار مكش پمپ نزديك به ارائه شده در باال طبق رابطه باشد

3/0= 5/0- 7/0- 8 - 5/9  
  

 متـر مـي   5 پمـپ تقريبـا    NPSHR مترمكعب در ساعت مورد استفاده قرار گيرد، 150در صورتيكه پمپ در دبي 
 2ارتفاع مكش پمپ طبـق رابطـه         متر افت در لوله مكش،       5/0 متر بوده و با فرض       2فشار بخار آب در اين دما       . شود

  .متر خواهد بود
 2 = 5/0- 2- 5 - 5/9  

  
  
  



٥  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  

  
  

  3LM80-160/18.5منحني هاي مشخصه مربوط به پمپ 



٦  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  نصب  مالحظات -6
  

 وزن پمپ و نيروهاي ناشي از لوله ها آنقدر زياد           MD و   3LMبا توجه به آنكه در بسياري از پمپ هاي سري            
نـصب پمـپ روي صـفحه بـستر      با اين حـال   باشد(Baseplate)نيست كه لزومي به استفاده از صفحه بستر     

 و در ضـمن     اعث مي شود در مواقعي كه نياز به تخليه آب درون پمپ باشد اين كار ساده تـر صـورت گيـرد                     ب
در صورتي كه پمپ مستقيما روي كف قرار مي گيرد تنها كاري كه بايـد                .خطر آب گرفتگي پمپ كاهش يابد     

 .انجام گيرد پيچ كردن پمپ و موتور به كف مي باشد
 

 شفت پمپ و موتور جدا بوده و بوسيله كوپلينگ به هم متصل شده انـد،                 كه FS و   3LPFدر پمپ هاي مدل      
ناهمراستايي بين پمپ و موتور ممكـن اسـت بـه دو     .كنترل هم راستايي شفت پمپ و موتور بسيار مهم است     

 . صورت ناهمراستايي محوري يا زاويه اي رخ دهد
  

    
  ناهمراستايي زاويه اي  ناهمراستايي محوري

 
اگرچـه عمليـات   . براي كوپل نمودن شفت پمپ و موتور بهتر است از كوپلينگ هاي انعطـاف پـذير اسـتفاده شـود          

 قبال در كارخانه انجام گرفته باشد، با اين حال طي عمليـات حمـل و نقـل و نـصب                     (alignment)همراستا سازي   
مراحل نصب به كمك ساعت همراستايي،      به اين لحاظ الزم است پس از اتمام         . بخوردهمراستايي بهم   ممكن است   

براي كنترل همراستايي محوري ساعت روي كوپلينگ پمپ نصب شده و قطر            . كنترل و در صورت نياز اصالح شود      
عت روي  بـراي كنتـرل همراسـتايي زاويـه اي سـا          . بيروني كوپلينگ موتور را در چهار نقطه اندازه گيري مي كنـد           

 بـراي تـصحيح     .كوپلينگ پمپ نصب شده و صفحه داخلي كوپلينگ موتور را در چهار نقطه اندازه گيري مي كنـد                 
  .را زير پايه هاي موتور قرار داد) شيم(همراستايي مي توان فاصله اندازهاي فلزي 

 
  

  
 

   روي قطر بيروني كوپلينگ كنترل ناهمراستايي محوري
   ميليمتر05/0حداكثر 

   روي صفحه داخلي كوپلينگ ترل ناهمراستايي زاويه ايكن
   ميليمتر1/0حداكثر 

 
 و عمليـات     از طريق فـن پـشت موتـور        حداقل فاصله مورد نياز بين پمپ و ديوار هاي كناري جهت تهويه هوا             

 .نگهداري و تعميرات احتمالي را در نظر داشته باشيد



٧  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  لوله كشي -7
 

 سـبب افـزايش افـت        بخصوص در مكش پمپ    هاي با قطر كم   لوله. ماييداز لوله هاي با قطر مناسب استفاده ن        
 . ميگردد و تلفاتفشار

 .در لوله هاي مكش و رانش پمپ از ساپورت هاي مناسب استفاده نماييد تا باعث بهم خوردن تراز پمپ نشود 
 .هوابند باشدپمپ بايد كامال  لوله هاي مكشاتصاالت  
 . از يك شير يكطرفه در خروجي پمپ استفاده نماييدبراي كاهش اثرات پديده ضربه قوچ آب 
 دو برابـر    مقـدار انتهاي لوله مكش پمپ بايد حداقل بـه         اگر پمپ از درون مخزن پايين دست مكش مي كند،            

 برابر قطر لوله مكـش از كـف منبـع    5/1 مقداراندازه قطر لوله مكش در مخزن آب غوطه ور بوده و حداقل به              
 20د حـداقل    يـ ، لولـه با   ) متـر  يلـ ي م 100(نچ  ي ا 4ان مثال در صورت استفاده از لوله         بعنو .فاصله داشته باشد  

 .متر فاصله داشته باشدي سانت15ز ي متر در آب غوطه ور بوده و از كف منبع نيسانت
 .شـود از يك فيلتر مناسب در انتهاي لوله مكش استفاده نماييد تا از ورود ذرات خارجي به پمـپ جلـوگيري                      

 . از انسداد سريع، سطح موثر فيلتر بايد دست كم سه برابر سطح لوله مكش باشدبراي جلوگيري
 باشـد تـا از تجمـع        بـه طـرف پمـپ      بخشي از لوله مكش پمپ كه بصورت افقي است بايد داراي شيب كمـي              

 . هاي هوا جلوگيري شودحباب
 كوتـاه   ز تا حـد امكـان     ي ن ن ورودي پمپ بوده و طول آ      فلنجقطر لوله مكش بايد حتي المقدور بزرگتر از سايز           

 .  اين مساله سبب مي شود تلفات در لوله مكش كاهش يافته و آب با فشار كافي به پمپ برسد.باشد
اسـتفاده از   . وارد پمپ شـود )بدون اغتشاش (لوله كشي مكش بايد به گونه اي باشد كه سيال بطور يكنواخت 

 بالفاصـله   .كليه اتصاالت لوله كشي از قبيل زانويي و شيرها در بخش لوله مكش پمپ بايد بـه حـداقل برسـد                    
 مـستقيما بـه پمـپ متـصل          هيچ نوع اتصالي   بايد لوله اي مستقيم وجود داشته و      پيش از دهانه ورودي پمپ      

  .نشود
 

  
  

  

  
    

 
 .براي اتصال لوله مكش به فلنج مكش پمپ از كاهنده غير هم مركز استفاده نمايد 
 . تا يكسان باشدجهت چرخش موتور را با جهت چرخش پمپ كه روي بدنه پمپ درج شده مقايسه نماييد 
 .نترل نمودلوله هاي مكش و رانش پمپ بايد مجهز به فشارسنج باشد تا بتوان عملكرد پمپ را با دقت ك 

  
  
  
  



٨  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 
 

                                      

  
  

   ح نصب پمپيروش صح
 روش نادرست نصب پمپ

A يور غوطهيعمق كاف  A كميورعمق غوطه   
B خط لوله صحيح ب يش  B تجمع حباب( خط لوله يب منفيش(  
C با شعاع بزرگييزانو   C اديافت فشار ز( با شعاع كوچك ييزانو(  
Dلوله هايپورت مناسب براسا   
Eلوله مكش با قطر بزرگتر از فلنج مكش پمپ  

D يا مساويكوچكتر (لوله مكش با قطر كم 
  )فلنج مكش پمپ

F ر هم مركزيكاهنده غ     



٩  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  يكياتصال الكتر - 8
  

   . ردي گي پالك الكتروموتور صورت ميروش درج شده رومطابق با كار مجرب و  توسط برقگريكديم ها به ياتصال س
  .بصورت ستاره يا مثلث در شكل هاي زير و همچنين پشت درپوش جعبه برق نشان داده شده استحوه اتصال ن

  

  
 

   ثلمثبصورت موتور سه فاز  يكي الكتراتصال
  
  

 
 

   ستارهبصورت موتور سه فاز  يكي الكتراتصال
  

 و مجهـز بـه    بـوده   د اسـتاندارد    يـ  تـابلو بـرق با     از پمـپ و الكتروموتـور،      محافظت   يد برا ين در نظر داشته باش    يهمچن
  :باشدر در ي زيزات حفاظتيتجه

o يرله حرارت  
o  كنترل فاز  
o كنترل بار  
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 يراه انداز - 9
  

در صورتي كه در لوله مكش پمپ شـير قطـع و            ن منظور   ي ا يبرا. د پر از آب باشد    ي شروع به كار، پمپ با     يبرا 
 پوسـته قـرار گرفتـه را بـاز          ي كه در قسمت باال    يريهواگچ  يپوصل وجود دارد آن را كامال باز نموده و سپس           

در . ديـ چ را محكـم ببند    ين پـ  يـ ز شـدن پمـپ از آب ا       يـ پـس از لبر   . ديزينموده و از آنجا به داخل پمپ آب بر        
صورتيكه سطح منبع مكش باالتر از پمپ باشد با باز نمودن پيچ هواگيري هوا خارج شده و پمپ از سيال پـر                      

كطرفـه از   ير  يك ش يتر از پمپ باشد به كمك       نييكه منبع مكش پا   يد در صورت  يه باش به خاطر داشت  . مي شود 
 .ديي نمايري شدن آب لوله مكش جلوگيخال

 
 

  
  3LM 80-160)به مدل  ربوطم( پمپ پيچ هواگيري

  
 ي رو يفلـش   معمـوال  ن منظور ي ا يبرا. ح است يد جهت چرخش پمپ صح    يه مطمئن شو  ي اول يپس از راه انداز    

. كسان باشد ي) در صورت وجود  (و يا كوپلينگ    جهت چرخش فن پشت موتور      وجود دارد كه بايد با       بدنه پمپ 
 كـه بـرعكس     يد پمپ ياد داشته باش  يبه  . ديي دو فاز را عوض نما     يح نبود جا  يكه جهت چرخش صح   يدر صورت 

 . آن كم استيدي و هد توليكه مقدار دبي كند در حالي مصرف مياديبچرخد آمپر ز
  

  
  3LM 80-160)به مدل  ربوطم( فلش جهت دوران پمپ

  
 پمـپ را در  ي مدت طـوالن يحال برانيبا ا. نيدك يته است راه انداز   آن بس  ير خروج ي كه ش  يپمپ را در حالت    

هرگـز از   . ديـ  مورد نظر بـاز كن     يدن به هد و دب    ي را تا رس   ير خروج يد و آرام آرام ش    ير بسته نگه ندار   يحالت ش 
 .دي پمپ استفاده نكنيم آبدهي تنظي پمپ براير وروديش



١١  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

  
ار رانـش، مقـدار دبـي، آمپـر         روليكي شامل فشار مكـش، فـش      پارامترهاي هيد بعد از راه اندازي پمپ مقدار        

 اندازه گيري مقدار فشار رانش و آمپـر مـصرفي آسـانتر بـوده و عمـال از اهميـت                     .مصرفي را كنترل نماييد   
بعـد از   .  مطمئن شويد پمپ صداي اضافه اي ندارد و ارتعاشـات آن طبيعـي اسـت               .بيشتري برخوردار است  

 .را چك كنيد تا بيش از اندازه داغ نشده باشد) محفظه بيرينگ(پ ساعت دماي پوسته پمگذشت نيم
  
  
  

  مهم
  

  :براي راه اندازي الكتروپمپ
 

 .ديچ وجه روشن نكنينان از پر بودن كامل آن از آب به هيد پمپ را بدون اطميبخاطر داشته باش 
  .تعيين كنيد با توجه به پالك الكتروموتور  را) مثلث–ستاره  (ينوع راه انداز 
 .با فلش روي پمپ يكسان باشدجهت چرخش پمپ كنترل نماييد  
 شير خروجي را آرام ،پمپ را در حالي كه شير خروجي آن بسته است راه اندازي نموده و پس از راه اندازي 

 .آرام تا رسيدن به هد و دبي مورد نياز باز نماييد
پمپ  مطمئن شويد تا را بررسي نموده اشات ارتع و آمپر مصرفي،دار هد مق پمپبالفاصله بعد از راه اندازي 

  .كندبصورت طبيعي كار مي
  
 
 خاموش نمودن  -10

در صـورتيكه   . نماييـد خـاموش   را  براي خاموش كردن پمپ، شير خروجي پمپ را آرام آرام بسته و سپس پمپ               
پمـپ را  گردد و يا در صورت نياز به تعميرات، شـير ورودي           راكد ماندن سيال داخل پمپ باعث ايجاد رسوب مي        

  . تخليه نماييدپيچ پاييني پمپ پمپ را از طريق سيال داخلنيز بسته و
 

  
  

 3LM 80-160)به مدل  ربوطم( پيچ تخليه سيال



١٢  سانتريفوژ زمينيدستورالعمل استفاده از پمپ هاي 

 
 بازديدهاي دوره اي -11

  
كنتـرل  آگاهي از وضعيت عملكرد پمپ بايستي برخـي از پارامترهـا بـصورت متنـاوب                و  ش طول عمر    ي افزا براي
 هـا  پارامتر نيـ ا . كندي م يك بازه زمان  يپاژ در طول    ط پم ي از شرا  ي به آگاه  يادين پارامترها كمك ز   ي ثبت ا  .شود

  : عبارتند از
 مصرفي) آمپر(توان  -1

گيري توان است كه مي توان به كمـك يـك آمپرمتـر انبـري انـدازه                 بطور معمول ساده ترين پارامتر قابل اندازه      
 .گيري شود

  پمپفشار مكش -2
 مكـش پمـپ     ينان از فشار كـاف    ي پمپ و اطم   يدي محاسبه هد تول   ي شود و برا   ي م يريكه با فشار سنج اندازه گ     

  .ردي گيمورد استفاده قرار م
  پمپفشار رانش -3

فشارسنج . براي عملكرد صحيح فشارسنج نصب آن بايد بدقت انجام شود         .  شود ي م يريكه با فشار سنج اندازه گ     
ل تجمـع حبـاب     بايد توجه داشت در مكانهايي كـه احتمـا        . بايد در مركز لوله و بصورت عمود بر لوله نصب شود          

 .هاي هوا يا ته نشين شدن رسوبات وجود دارد فشارسنج نصب نگردد
 دبي پمپ -4

 يط پمـپ كمـك مـ   ياندازه گيري مقدار دبي پمپ نسبتا مشكل است، با اينحال اطالع از مقدار آن به درك شرا                
 .كند

 كنترل مقدار صدا و ارتعاشات پمپ -5
 است  ي عامل ن مساله يا.  شوند ي در صدا و لرزش م     يراتيي از مشكالت معمول در پمپها در شروع باعث تغ         ياريبس

  .دي نمايريرادات عمده و صدمه در پمپ جلوگياز بروز ا تواند يكه در صورت دقت اپراتور م
  از پمپ و اتصاالتيكنترل نشت -6

د از عـدم وجـود   يـ د در هـر بـار بازد     ياپراتور با .  است يكيل مكان ي س يدگيب د ي از پمپ معموال به علت آس      ينشت
 .دينان حاصل نماي در پمپ و لوله ها اطميچكه و نشت

 مشخصات سيال خروجي از نظر دما و ذرات -7
ال از نظر دما، مقدار ين سيت ايفين منظور كي ايبرا.  پمپ مناسب استيال داخل پمپ براين شد س  ئد مطم يبا

  .د كنترل شوديبا.....   ، كلر، خورندگي و PHذرات معلق، 
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   عيب يابي -12
  

o  موتور نمي چرخد(كند نميپمپ كار(  
  

  راه حل  دليل
  .علت قطع شدن جريان را بررسي  و آنرا رفع نماييد  جريان برق قطع است

  .ديتنظيمات اتوماتيك را بررسي نماي  كليد اتوماتيك عمل كرده است
  .علت داغ شدن موتور را بررسي نماييد  )فاز تكيهامدل(  حرارتي عمل كرده است ظمحاف

  .فيوز را با مدل مشابه تعويض نماييد  ) سه فازيهامدل(ظ سوخته است فيوز محاف
  .اتصاالت جعبه برق موتور و تابلوي برق را كنترل نماييد  اتصال الكتريكي اشتباه بسته شده است

  .ديبه تعميرگاه مراجعه نماي  خازن موتور از كار افتاده است
  .عه نماييدبه تعميرگاه مراج  ها در حالت گريپاژ استبيرينگ
  
  

o چرخدموتور مي( پمپ كار نمي كند(  
  

  راه حل  دليل
  .منتظر بمانيد تا ولتاژ به حالت نرمال برگردد  افت ولتاژ در خط اصلي

  .پمپ را از آب پر نماييد  پمپ بدون آب است
شير خروجي را كمي ببنديد و يا ارتفاع نصب پمپ را كاهش   .فشار مكش كامالً پايين است

  دهيد
 
 

o پ با دبي كمي كار مي كندپم  
  

  راه حل  دليل
جهت چرخش را با توجه به فلش روي پمپ كنترل كرده و در   .جهت چرخش معكوس است

  .صورت نياز جاي دو فاز را تغيير دهيد
پمپ مي بايست با ولتاژي كه روي پالك آن درج شده مورد   .پمپ مناسب نيست ولتاژ شبكه براي

  .استفاده قرار گيرد
  .اتصاالت لوله ها را كنترل نماييد  . نشتي داردلوله ها

بسيار ) فشار مورد نياز سيستم(فشار مقاوم در برابر پمپ 
  .باالست

را دوباره ) افت فشار+ فشار استاتيكي( فشار مقاوم سيستم 
  .محاسبه نماييد
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o  محافظ حرارتي عمل مي كند(پمپ بعد از مدتي كار كردن خاموش مي شود(  
  

  لراه ح  دليل
  .حداكثر دماي مجاز سيال را مد نظر داشته باشيد  دماي سيال بسيار باالست

  .به تعميرگاه مراجعه نماييد  اتصال داخلي
  
  

o ارتعاشات پمپ زياد است و با صداي غير عادي كار مي كند.  
  

  راه حل  دليل
  .دبي پمپ را كاهش دهيد  .دبي پمپ زياد است

  .به بخش مربوطه به كاويتاسيون همين دفترچه مراجعه نماييد  .پمپ در شرايط كاويتاسيون قرار دارد
  .كنترل نماييد اتصاالت لوله ها كامال محكم باشد  .لوله كشي هاي پمپ صحيح نيست

  .به تعميرگاه مراجعه نماييد  .بيرينگ ها آسيب ديده است
  .جسم خارجي را خارج نماييد  .است موتور پشتجسمي خارجي در تماس با پروانه 

  


