
  براي پمپهاي گريز از مركز افقي با مكش از انتها مخصوص فرايندهاي شيميايي ASME/ANSI B73.1استاندارد 

 حوزه كاربردي -1

روي خط مركزي پمپ را پوشش مي دهد. نيازهاي  دهشمكش از انتها و  ،اين استاندارد پمپهاي گريز از مركز با طراحي افقي
مربوط به قابليت تعويض و مشخصات طراحي معين به منظور نصب و راه اندازي آسان از مفاد اين استاندارد است. هدف از اين 

بعاد ا اسـتاندارد آن اسـت كه پمپهاي با ابعاد طراحي اسـتاندارد كه توسـط توليدكنندگان مختلف ســاخته شده اند با توجه به    
قابليت تعويض را داشــته  ســوراخ هاي پياصــلي، اندازه و محل قرار گرفتن نازل هاي ورودي و خروجي،شــافت ها، شــاســي و 

    باشند.

 طرح هاي جايگزين -2

طرح هاي جايگزين بايد به گونه اي باشـند كه پيش نيازهاي استاندارد را ارضا نمايند و عملكرد و ساختماني كه مطابق با اين  
  باشد را پوشش دهند. تمام انحرافات از اين مشخصات بايد دقيق و جزيي توصيف شود.مشخصات 

 واژه نامه و تعاريف -3

ــتاندارد پمپمنبع. تمام تعاريف و واژه هاي مربوط به اجزا پمپ بايد مطا-3-1 هاي گريز از مركز  بق با بخش مربوط به اس
  باشد. (H.I) موسسه هيدروليك

 ويژگي هاي طراحي و ساخت -4

  دما و فشار محدوده-4-1
  فشار محدوده-4-1-1

فشار فلنج هاي -محفظه كه شـامل كاسـه نمد و گلند نيز مي باشد، مي بايست حداقل به بزرگي درجه دما  فشـار طراحي  
ASME/ANSI B16.1  يا  125كالسASME/ANSI B16.5  فشــار -درجه دمابراي متريال مورد اســتاده باشــد.  150كالس

مانند فوالد كربني ريخته گري باشــد. محفظه،پوشــش و ژاكت بايد طوري طراحي شــوند كه تا در  براي چدن نشــكن بايد
  برابر ماكزيمم فشار طراحي براي متريال مورد استفاده باشد را تاب بياورند. 5/1مقابل تست هيدرواستاتيكي كه 

  محدوده دما  -4-1-2
درجه  150ت) در دسترس باشند. پمپهاي چدني بايد به درجه فارنهاي 500درجه سـيلسيوس(  260پمپ ها بايد تا دماي 

ممكن است براي سازگاري با دماي عملكردي از ژاكت بندي يا اصالحات درجه فارنهايت) محدود شود.  300سـلسـيوس (  
  ديگر نيز استفاده شود.

  تفصيل-4-1-3
  فشار بايد توسط سازنده پمپ به طور كامل اعالم شود.-محدوده دما

  فلنج ها-4-2
 ASME/ANSI B16.5چدن يا  125كالس  ASME/ANSI B16.1با ابعاد فلنج هاي بـايد مطابق   دهشفلنج هـاي مكش و  

 ANSIفلنج ها بايد اســـتانداردهاي جاي پيچ فلنج بندي شـــوند.  تعداد و اندازه فوالدي مربوط به دايره پيچ و 150كالس 
ده و رويه كامال مسطحي داشته باشند. سوراخ هاي پيچ بايد مربوط به ضـخامت رويه فلنج براي آن ماده خاص را ارضا نمو 
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در استاندارد  250فلنج هاي چدني داراي كالس در جهت خطوط مركزي افقي و عمودي به طور مناســب گسترده شوند. 
ASME/ANSI B16.1  در اسـتاندارد   300يا كالسB16.5     اگر متناسـب با محدوده دما فشـار محفظه كه توسـط سازنده

مربوط به فلنج ها در  Yو  Xشـده باشند مي توانند به عنوان يك پيشنهاد ارايه شوند. اين پمپها ملزم به رعايت ابعاد   اعالم
 مي باشند.) 1( جدول

  
  

  ابعاد پمپ( ابعاد به اينچ مي باشد.): 1جدول 
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  :ابعاد شاسي(ابعاد به اينچ مي باشد.)2جدول 

  

  محفظه-4-3
  (Drain Connection Boss(es))اتصال تخليه )هاي(برآمدگي-4-3-1

 NPTهايي باشــد تا اتصــال پيچ تخليه را ايجاد كند.. اندازه برآمدگي طبق اســتاندارد  (BOSS) پمپ بايد داراي برآمدگي
  .سوراخ كاري و قالويززني اختياري است. اينچ باشد 0,5بايد حداقل 

 (Gage Connection Boss(es))برآمدگي هاي اتصال گيج-4-3-2

ــند. اندازه برآمدگي طبق    ــاالت گيج بـه پمپ نازل هاي ورودي و خروجي بايد داراي برآمدگي(هايي)باشـ بـه منظور اتصـ
 اينچ باشد. سوراخ كاري و قالويززني اختياري است. 0,25بايد حداقل  NPTاستاندارد 

  
  تكيه گاه-4-3-3

  بين محفظه و شاسي كامال محكم شود. محفظه يا توسط يك پايه زير خود و يا يك تكيه گاه مناسب
  دمونتاژ-4-3-4
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طراحي پمپ بايستي به نحوي باشد كه بدون ايجاد اختالل در اتصاالت ورودي و خروجي يا محرك بتوان پروانه و اتصاالت 
چرخان را از پمپ جدا كرد. به منظور سـهولت ديمونتاژ محفظه و پوشــش كاســه نمد و همچنين رفع ضرورت استفاده از  

  گوه محرك و اتصاالت اهرمي بايد از سوراخ هاي قالويز شده براي جك هاي پيچي و يا ابزارهاي مشابه استفاده گردد.
  ژاكت ها-4-3-5

فشار عملكردي ژاكت ها حداقل  براي سـرمايش و گرمايش محفظه، كاسـه نمد و محفظه آببند از ژاكت استفاده مي شود.  
درجه سيلسيوس مي توان  260) باشد. تا دماي 340Fدرجه سـيلسيوس(  170) در 100psiكيلوپاسـكال گيج(  690بايد 

اينچ  ⅜اتصال بايد  NPTاز ژاكت حرارتي اسـتفاده نمود. البته كاهش فشـار نيز بايد در نظر گرفته شــود. طبق استاندارد   
  ترجيح داده مي شود.   ½باشد. با اين حال سايز 

تصـال ورودي بايد در ربع فوقاني محفظه يا كاسه نمد و اتصال تخليه نيز  در صـورت اسـتفاده از ژاكت گرمايشـي با بخار، ا   
بايد در بخش پاييني محفظه يا كاسـه نمد نصب شود تا از ايجاد حباب آب جلوگيري شود. ژاكتهاي مخصوص سرمايش با  

  آب به منظور جلوگيري از يخ زدگي بايد مجهز به يك پيچ تخليه باشند.  
  درزگير-4-3-6

  پوشش به منظور جلوگيري از انفجار بايد در طرفي كه در معرض جو قرار دارد نصب شوند.  -محفظهدرزگيرهاي 
  پروانه-4-4
  انواع-4-4-1

  پروانه هاي بسته، نيمه باز و باز قابل استفاده هستند.
  تطابق-4-4-2

  پروانه اجباري است.در صورتي كه تطابق در طراحي ضروري باشد، فراهم آوردن ابزارهايي براي تنظيم خارجي لقي 
  باالنس-4-4-3

ــبت ماكزيمم قطر     ــند. اگرچه هنگامي كه نس ــده باش ــفحه اي باالنس ش تمام پروانه ها بايد حداقل براي چرخش تك ص
كمتر باشد باالنس پروانه براي گردش در دو جهت مورد نياز مي  6صفحات كناري از خروجي نسـبت به عرض با احتساب  

  باشد.
  اتصال به شفت-4-4-4

پروانه را مي توان به وسـيله خار به شفت ضميمه نموده و يا اينكه به وسيله حديده كاري داخلي با چرخاندن رو ي شفت  
  آن را به شفت متصل كرد. شيارهاي پيچ و جاي خارها نبايد با مايع پمپ شونده تماس پيدا كنند.

  شفت-4-5
  قطر شفت -4-5-1

براي استفاده از آب بند مكانيكي  ) باشد.”⅜ميلي متر( 3,18بايد باالتر از قطر شفت يا آستين شفت در محفظه آب بندي 
  ) تجاوز كند.”0.002ميلي متر ( 0,05تلرانس قطر  شفت نبايد از 

  پرداخت كاري-4-5-2
) .32μinميكرون( 0,8حداكثر زبري مجاز در سـطوح پرداخت شده شفت و آستين شفت در كاسه نمد و محفظه آب بند  

  آنكه براي نصب آب بند مكانيكي چيزي جز اين مقدار مدنظر باشد. مي باشد مگر
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  خروج از محور-4-5-3
اينچ) مي باشد.(طبق  0,002ميلي متر( 0,05حداكثر خروج از محور مجاز شـفت در صـفحه كاسه نمد و همچنين پروانه   

  ))FIMمعيار جنبش كامل انديكاتور (
  انحنا-4-5-4

  اينچ) براي گروه هاي زير مي باشد. 0,005ميلي متر( 0,13در خط مركزي پروانه حداكثر انحنا ديناميكي مجاز شفت 
  A70 تا سايز AAالف)حداكثر بار براي پمپهاي 

  و بزرگتر A80ب)بار طراحي براي پمپهاي سايز 
  لقي خروج از محور-4-5-5

  شود. لقي خروج از محور بايد به اندازه كافي باال باشد تا زا تماس لغزشي داخلي جلوگيري
  سرعت بحراني-4-5-6

  درصد بيشترين سرعت كاري درنظرگرفته شود. 120مجموعه چرخان بايد  جانبي سرعت بحرانيحدقال 
  گوشه زني-4-5-7

ــعاع دار( ــه هاي گردشـ ــفت(Fillet & Radiiبراي كاهش تمركز تنش غيرمجاز بايد از گوشـ ــانه شـ  Shaft) براي شـ

Shoulder.استفاده شود ( 

 

  شفتآب بندي -4-6
  طراحي-4-6-1

ــه نمد و محفظه آب بند  ــنهادي كاس ــند. محفظه آب بند براي دربرگرفتن آب بند  دو نوع پوشــش آب بندي پيش مي باش
مكانيكي استفاده شده و بسته به انواع مختلف آب بند ها داراي طرح هاي مختلفي مي باشد. محفظه آب بندي در صورت 

ه نيز باشــد. كاسه نمد به منظور آب بندي پكينگ استفاده مي شود اما مي نياز مي تواند شـامل يك صـفحه گلند جداگان  
توان از آن براي جاي دادن آب بند مكانيكي نيز اســـتفاده نمود. مي توان از يك تطبيق دهنده پوشـــشـــي جداگانه براي 

  پوشاندن محفظه سيل و كاسه نمد نيز استفاده نمود.
  محفظه آب بند-4-6-2

درجه  4داراي ساختار استوانه اي يا مخروطي باشد. محفظه آب بند مخروطي بايد حداقل داراي  محفظه آب بند مي نواند
  بازشدگي به طرف پروانه پمپ باشد.

  باشد.   2و  1محفظه آب بند بايد مطابق با جزئيات مقياس بندي شده در شكلهاي 
  ميكرون بيشتر باشد. 1,6زبري سطوح تماسي آب بند ثانويه نبايد از 

به طور مثال آنهايي كه براي فالشــينگ و  -اســت كه گوشــه هاي داخلي محفظه آب بند و ســوراخ هاي ورودي ضــروري
به طور مناسبي پخ زني شده و يا گرد شوند تا از آسيب رسيدن به آب بندهاي ثانويه هنگام  -هواگيري اسـتفاده مي شوند 

  مونتاژ جلوگيري شود.
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از به دام افتاده را داشــته باشــد. بدين منظور مجراي هواگيري در باالترين نقطه محفظه آب بند بايد قابليت حذف هوا يا گ
ممكن تعبيه مي شـود. اگر درگاه تخليه مورد نياز باشـد بايد آن را در پايين ترين نقطه ممكن تعبيه نمود. محل اتصاالت   

  پايپينگ به محفظه سيل براي كاربردهاي ديگر اختياري مي باشد.
ــيل بايد حداقل  حداقل اندازه مج ــاالت به محفظه آب بند و گلند س ــد، البته  NPTاينچ طبق  0,25از براي تمام اتص باش

  مطلوب تر است. 0,375استفاده از 
  
  

  
  : محفظه آب بندي استوانه اي1شكل 

  
  : محفظه آب بندي مخروطي2شكل 
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  كاسه نمد-4-6-3

رينگ فانوسي  اتصال ميكرون مي باشـد. استفاده از يك  1,6 حداكثر زبري مجاز سـطح داخلي پكينگ شـونده كاسـه نمد   
اتصال دوم اختياري است. كاسه نمد بايد قابليت جاي دادن آب بند مكانيكي را نيز داشته باشد و همچنين اجباري اسـت.  

ــه نمد و گلند   ــاالت پايپينگ به كاس ــد. محل اتص قابليت تخليه هوا يا گاز به دام افتاده را در باالترين نقطه كاري دارا باش
ســطح داخلي با  FIMباشــد. ميزان   NPTاينچ طبق  0,375جا اينچ و ترجي 0,25ســايز آن حداقل بايد اختياري اســت. 

 0,08ميان سطح كاسه نمد با شفت پمپ مونتاژ شده بايد كمتر از  FIMميلي متر و  0,13محور پروانه پمپ بايد كمتر از 
  ابعاد پيشنهادي كاسه نمد را نشان مي دهد. 3ميلي متر باشد. شكل 

  
  : كاسه نمد3شكل 

  
  خروج از محور محفظه آب بند-4-6-4

عملكرد آب بند مكانيكي به شدت به ميزان خروج از محوري كه در محفظه آب بند وجود دارد وابسته است. انواع مختلفي 
  از خروج از محوري وجود دارد كه تاثيرات قابل توجهي روي عملكرد آب بند دارند. از جمله:

  الف) خروج از محوري سطح محفظه آب بند
نسبت به شفت پمپ را نشان مي دهد. اين مقدار با قرار دادن يك انديكاتور عددي ميزان چهارگوش بودن محفظه آب بند 

روي شفت پمپ و اندازه گيري ميزان خروج از محوريت كل در سطح محفظه سيل انجام مي شود. بيشترين ميزان خروج 
  مي باشد.   FIMميلي متر  0,08از محوريت قابل قبول 

  خروج از محوري رجستر محفظه آب بند ب)
براي هم مركز ســازي گلند با رجيســتر قطر داخلي يا خارجي بايد مالحظاتي انجام شــود. اين رجيســتر بايد با شــفت يا  

  بيشتر شود. FIMميلي متر  0,13آستين شفت هم محور بوده و خروج از محوري كل انديكاتور نبايد از 
  ج)خروج از محوريت شفت/بوش شفت
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اين كار معموال با منظور خروج از محوريت شـفت يا قطر خارجي آسـتين شـفت نسـبت به يك نقطه ثابت در فضـا است.      
تعبيه سـازي يك انديكاتور عددي در يك نقطه ثابت در فضــا(مثال صفحه محفظه آب بند) و سپس اندازه گيري خروج از  

د. بيشترين ميزان مجاز خروج از محوريت آستين در قطر خارجي آسـتين شفت نصب شده انجام مي پذير  FIMمحوريت 
  ميلي متر مي باشد. 0,05شفت 

  فضاي مورد نياز -4-6-5
فضاي اختصاص داده شده در انواع مختلف محفظه آب بند بايد به نحوي باشد كه بتواند يكي(يا بيشتر) از پيكربندي هاي 

  ه را فراهم نمايد.  آب بندهاي كارتريجي و يا غيركارتريجي را كه در زير آورده شد
 Throat(الف) آب بند مكانيكي داخلي تك، باالنس شده يا باالنس نشده همراه با بوش گلوگاه Boushing(  ،يا بدون آن

  ) يا بدون آنThrottle Boushingخفه كن(همراه با بوش 
  ب) آب بند دوجانبه، باالنس شده يا باالنس نشده، داخلي يا خارجي.

  خارجي، باالنس شده يا باالنس نشده، با يا بدون بوش گلوگاهج)آب بند مكانيكي 
  د) آب بند دو پشته، باالنس شده يا باالنس نشده

  گلند  -4-6-6
  تعبيه پيچ-4-6-6-1

  پيچ گلند باشند، اما گلندها بايد 4پمپها بايد داراي 
  الف) دوپيچ يا چهارپيچ براي پكينگ

  ب) چهارپيچ براي آب بند مكانيكي باشند.
  درزگير-4-6-6-2

به منظور جلوگيري از انفجار پمپ، درزگير مورد اسـتفاده براي درزگيري گلند و كاسـه نمد يا اورينگ مورد استفاده براي   
  آب بندهاي مكانيكي بايد در معرض جو قرار داده شود.

  متريال ساخت  -4-6-6-3
باشــد. متريال هاي ديگر بسته به درخواستهاي  316گلند آب بند مكانيكي بايد از جنس فوالد ضـدزنگ با حداقل درجه   

 خريدار استفاده مي شوند.  

Material  Material specification 

Cast iron (not be used for hazardous liquids)  ASTM A 278m (or a 48 for nonpressure containing parts) 
Cast ductil iron  ASTM A 395 (or a 536 for nonpressure containing parts) 
Cast carbon steel  ASTM A 216 – grade wcb

Cast high alloy steel (similar to 316 stainless steel  ASTM A 744 – grade cf8m
Other  Optional 
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  ياتاقان ها-4-7
  طراحي-4-7-1

استفاه از دو مجموعه ياتاقان به منظور غلبه بر اصطكاك ضروري است. يك مجموعه بايد بتواند به راحتي در فريم حركت 
نيز براي تحمل هردونوع ضــربات محوري و شــعاعي اســتفاده مي نموده و ضــربات شــعاعي را تحمل كند و مجموعه ديگر 

  شود.
  طول عمر-4-7-2

ــتاند     كه مربوط به نرخ بارگذاري و عمر  ANSI/AFBMA‐9و  ANSI/AFBMA‐11ارد يـاتـاقـان هـا بايد مطابق با اسـ
  خستگي ياتاقان هاي توپي و غلتشي مي باشد انتخاب شوند.

  حركت محوري شفت-4-7-3
حركت محوري شـفت در ياتاقان هاي محوري بايد حداقل مقدار ممكن باشد، تعيين مقدار دقيق اين حركت به لقي هاي  

  بند مكانيكي بستگي دارد. داخلي و ملزومات آب
  آب بندي-4-7-4

  براي محافظت ياتاقان ها در مقابل آب،گرد و غبار و آلودگي هاي ديگر نياز به ساخت محفظه ياتاقان مي باشد..
  روان كاري-4-7-5

از  و يا با سطح ثابت كننده براي روان كاري از روغن اسـتفاده مي شود. براي اين كار مي توان از يك محفظه روغن تغذيه 
  روش هاي ديگر روانكاري هم ممكن است استفاده شوند.يك شاخص تنظيم كننده استفاده نمود.

  تخليه-4-7-6
  محفظه ياتاقان در پايين ترين نقطه خود بايد داراي يك سوراخ تخليه قالويز شده و درپوش دار باشد.

  متريال هاي ساخت-4-8
اخت قسمت هايي از پمپ است كه در تماس فيزيكي با سيال پمپاژ شونده منظور از متريال پمپ، ماده به كار رفته در سـ 

  هستند. پمپ هاي با متريال زير بايد در دسترس باشند.
  تعميرات محفظه از نوع درپوش گذاري، پين گذاري يا نشت گيري قسمت هاي خيس شده تحت فشار مجاز نمي باشد.

  قابليت خوردگي-4-9
    ميلي متري قابليت خورده شدن را داشته باشند. 3,2مق حداقل پوشش، محفظه و گلند بايد تا ع

  جهت چرخش-4-10
جهت چرخش بايد از يك در صـورت مشاهده از انتهاي كوپلينگ جهت چرخش بايد ساعتگرد باشد. براي مشخص كردن  

قطه بادوام كه در يك نپيكان اسـتفاده شـود. اين پيكان يا به وسـيله ريخته گري روي محفظه و يا با استفاده از يك صفه    
  مناسب به پمپ متصل شده تعبيه مي گردد.

  ابعاد-4-11
  باشند. 2باشند. ابعاد شاسي نيز مي بايست مطابق با جدول  1ابعاد پمپ بايد مطابق با جدول 
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  ساير ويژگي هاي طراحي-4-12
  حفاظ هاي امنيتي -4-12-1

شده باشند بايد از يك حفاظ امنيتي مطابق با استاندارد  در تمام واحدهايي كه يك پمپ با يك محرك روي شاسي كوپل
ANSI/ASME B15.1     اسـتفاده شـود. در صـورت اتصال قطعات خطرناك به شفت استفاده از حفاظ شفت در حدفاصل

بين كاسـه نمد و محفظه ياتاقان اجباري اسـت. اگر ســطح شــفت يا آستين شفت صيغلي باشد به محافظت بيشتري نياز   
  تفاده شود.نمي باشد. در صورت نياز به كنترل نشتي از كاسه نمد بايد از يك وسيله يدكي مناسب اس

  شيارها-4-12-2
  سازگار باشند. ANSIتمام اجزاي شياردار از جمله پيچ ها مهره ها و درپوش ها بايد با استاندارد 

  حلقه هاي باالبري-4-12-3
كيلوگرم بيشتر شود بايد از حلقه هاي باالبري يا ابزار مناسب ديگري براي حمل آسان  27اگر جرم پمپ و متعلقات آن از 

  شود.استفاده 
ــمي دار موجود روي موتورها براي بلند كردن مجموعه موتور ــي به   -پيچ هاي چش ــترس ــتند. براي دس ــب نيس پمپ مناس

  پمپ به راهنماي سازنده پمپ مراجعه شود.-دستورالعمل هاي مناسب براي بلند كردن مجموعه موتور
  سوراخ هاي قالويز شده-4-12-4

ــده از جمله آنهايي  ــوراخ هاي قالويز ش ــيال  تمام س كه در گلند آب بند مكانيكي قرار گرفته اند اگرچنانچه در معرض س
  پمپاژ شونده تحت فشار قرار بگيرند بايد توسط درپوش هاي فلزي رزوه دار پوشانده شوند.

درپوش هايي كه در تماس با ســيال پمپاژ شــونده هســتند بايد از جنس متريال محفظه باشــند. البته به جز درپوش هاي 
بني كه براي پمپهايي از جنس چدن يا چدن نشكن استفاده مي شوند. در ژاكت هاي سرمايشي و گرمايشي نبايد فوالد كر

به جاي درپوش  از درپوش هاي رزوه دار استفاده كرد. اين مهم شامل گلند با مسيرهاي سرمايش و گرمايش نيز مي شود.
كرد كه با استفاده از آن بتوانيم انباشتگي فشار احتمالي را  رزوه دار بايد از درپوش هاي فشـاري و يا نوار ضـدآب استفاده  

  فرونشانيم.
به منظور تشـخيص كاربرد تمام سـوراخ هاي قالويز شـده در گلند آب بند مكانيكي بايد نشـانه گذاري شـوند. اين نشـانه       

نشان دهنده  Qليه، نشان دهنده تخ Dنشان دهنده فالشينگ،  Fگذاري با ريخته گري و يا چسـباندن صـورت مي گيرد.   
نشـان دهنده هواگيري مي باشـد. وقتي از تخليه بخار اسـتفاده شـود. در صورت استفاده از كوئنچ بخار اتصال      Vكوئنچ و 

ورودي در ربع فوقاني گلند آب بند مكانيكي و اتصال تخليه در انتهاي تحتاني گلند آب بند مكانيكي نصب مي شود. هدف 
  از اين كار جلوگيري از تشكيل حباب آب مي باشد.

  شناسايي-4-12-5
براي تشـخيص سـازنده و متريال پمپ بايد از شماره شناسايي كه روي پوشش،محفظه و پروانه پمپ ريخته گري يا قالب   

  استفاده شود.گيري شده 
  تطبيق دهنده-4-12-6

هايي نتطبيق دهنده فريم ياتاقان بايد به نحوي باشـد كه قابليت تحمل گشتاور پيچشي حداقل به اندازه گشتاور استحكام  
  شفت در انتهاي كوپلينگ را داشته باشد.
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تطبيق دهنده فريم يا رينگ تطبيق دهنده بايد از ماده نشــكن مناســب مانند چدن نشــكن و يا فوالد كربني ريخته گري 
  ساخته شود.

  صلبيت شاسي-4-12-7
ب را ر ساختاري صلبيت مطلوشـاسي هايي كه بدون استفاده از پيچ شاسي و با كمك پايه و فنر نصب مي شوند بايد از نظ 

ميلي متر محدود  0,05داشـته باشند تا جابه جايي شفت موتور نسبت به شفت پمپ هنگام اعمال گشتاور نامي موتور به  
  شود.

  اطالعات كلي-5
  كاربرد-5-1
  اصطالحات فني-5-1-1

  شد.با (HI)كاركرد پمپ و اصطالحات فني آن بايد مطابق يا استانداردهاي موسسه هيدروليك 
  بارگذاري روي فلنج-5-1-2

  حداكثر بار مجاز اعمال شده روي فلنج توسط سيستم لوله ها بايد توسط سازنده پمپ اعالم شود.
  سروصدا-5-1-3

  ماكزيمم مقدار سروصداي توليد شده توسط پمپ بايد با محدوده تعيين شده هم خواني داشته باشد.
اي موســســه هيدروليك باشد. سروصداي پمپ و محرك بايد به صورت تسـت هاي انجام شـده بايد مطابق با اسـتاندارده   

  جداگانه تعيين شود.
  ارتعاش-5-1-4

 5در سرعت نامي با تلرانس  -كه توسـط سازنده پمپ و روي محفظه ياتاقان اندازه گيري مي شود -ارتعاش كنترل نشـده  
ميلي متر  0,064تر بر ثانيه و يا دامنه حداكثر ميلي م 6,35درصد نبايد از سرعت حداكثر  5درصد و دبي نامي با تلرانس 

  تجاوز كند.
  قابليت هيدروليكي-5-1-5

 هرتز نشان مي دهد. 50تقريبي پمپ ها را براي فركانس  قابليت هيدروليكي 3جدول 

  آزمايش-5-2
  هيدرواستاتيك-5-2-1

برابر ماكزيمم فشار  1,5با آب با فشار دقيقه  10بعد از ماشين كاري محفظه ها پوشش ها و ژاكت ها بايد حداقل به مدت 
درجه سـيلسـيوس براي متريال پمپ تسـت شوند. دماي آب هنگام تست متريال فوالد كربني بايد حداقل     38طراحي در 

  درجه باشد. 15
  عملكرد-5-2-2

در صورت نياز به تست هاي عملكردي اين تست ها بايد مطابق با استاندارد موسسه هيدروليك مربوط به پمپهاي گريز از 
  مركز باشد.  
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  منحني عملكرد-5-2-3
  منحني هاي عملكردي انتشار يافته بايد مطابق با استانداردهاي موسسه هيدروليك باشند.

  پالك-5-3
بوده و به صورت كامال ايمن به پمپ  AISI300از جنس فوالد ضدزنگ سري  24U.S.Std Gageپالك(ها) بايد از تيپ 

منتقل شـوند. پالك بايد شـامل مدل پمپ،مشخصات ابعادي استاندارد، شماره سريال، اندازه، قطر پروانه(ماكزيمم و نصب   
  درجه سيلسيوس باشد. 38شده)، متريال ساخت و ماكزيمم فشار طراحي براي 

  

  
 ANSI (50Hz)لكرد تقريبي پمپهاي استاندارد : عم3جدول 
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