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 تعالی بسمه

 لوب( )پمپ یا گوشواره  پمپ نصب در نکات ینمهمتر

 
 

 :تهیه کننده
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 خالصه -1

 ای )پمپ لوب( گوشواره  مهمترین نکات در نصب پمپ سندعنوان 

 حسین بهشتی امیری تهیه کننده

 پمپ لوب موضوع 

 مقاله ایلفنوع 

 ای، نصب پمپ، جهت چرخش، فنداسیون، محل نصب پمپ لوب، پمپ گوشواره کلید واژه

 

 مقالهمحتوا  -2

ای  های لوب و یا پمپپ گوشپواره    شود تا مهمترین نکات در زمینه نصب پمپ در این مقاله کوتاه سعی می

 بیان شود. 

 فنداسیون -1 -2

 فنداسیون و محل نصب پمپ باید تراز، محکم، تخت و بدون لرزش باشد.

 های فنداسیون باید مشخص باشد.  محل نصب پیچ

 شیم به صورت کامالً تراز بر روی فنداسیون قرار دهید. الکتروپمپ را با استفاده از 

 های الکتروپمپ را بر روی فنداسیون سفت نمائید.  گروت ریزی نموده و بعد از سفت شدن آن پیچ

در این سری از ترازی  بعد از نصب پمپ هم ترازی پمپ را مجدد چک نمائید. میزان همترازی و روش هم

 باشد. مقاالت قابل مشاهده می
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بپه نمپایش در    1-2 شکل فنداسیون پمپ باید به نحوی باشد که دچار خمش نشود. این مهم به خوبی در 

 آمده است. 

 

 نمایش فنداسیون مناسب و غیر مناسب که دچار خمش شده است: 1-2 شکل 

با ایپن حپال ایمینپان حاصپل     های لوب تقریبا با گشتاور حین کار برابر است.  اندازی در پمپ گشتاور راه

نمائید که گشتاور موتور به اندازه کافی باال باشد که حداکثر گشتاور مورد نیاز پمپپ را تپامین نمایپد. بپرای     

 یاز پمپ لوب بیشتر باشد.درصد از ماکسیمم گشتاور مورد ن 05ایمینان بهتر است که گشتاور پمپ 

ی و یپا معناییسپی اسپتفاده    برای زیر بار بیش از حد نرفتن موتور الکتریکی بهتر است از یک رله حرارتپ 

 شود.

 جهت چرخش -2 -2

 کند. ای مشخص می جهت چرخش شفت پمپ موقعیت مکش و دهش را در پمپ گوشواره

در ایپن  مپپ بپه آن نهپاه کنپیم.     های ساعت است، اگر از پشت پ جهت چرخش استاندارد در جهت عقربه

 شود. صورت سیال از راست به چپ منتقل می

تواند تغییر کنپد. از مزایپای    اگرچه جهت انتقال حرکت سیال به راحتی با تغییر جهت چرخش شفت می

 توان به امکان تعویض مکش و دهش پمپ با تغییر جهت چرخش شفت اشاره نمود.  پمپ لوب می

 شفت محرک را در موقعیت پایین قرار داد. توان به صورت انتخابی می
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 به صورت انتخابی می توان پمپ را از حالت افقی به صورت عمودی استفاده نمود. 

 به خوبی به نمایش در آمده است.  2-2 شکل کلیه موارد باال در 

 

 جهت چرخش شفت نمایش ورودی و خروجی پمپ متناسب به: 2-2 شکل 

 نحوه صحیح بلند نمودن پمپ -3 -2

پمپ و الکترو پمپ لوب عموماً سنهین تر از آن است که بتوان به صورت دستی آنها را منتقل نمپود. لپ ا   

نحوه صحیح بلند نمودن پمپپ و   3-2 شکل جا نمودن آنها باید از وسایل مناسب استفاده نمود. در  برای جابه

 نمایش در آمده است. الکترو پمپ گوشواره ای به

 

 ای یا پمپ لوب نمایش نحوه صحیح بلند نمودن پمپ گشواره: 3-2 شکل 
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 ای یا لوب نمایش نحوه صحیح بلند نمودن الکترو پمپ گشواره: 4-2 شکل 

تپا از تسپمه و    ای و یا الکترو پمپ لوب داشپت،  ارهع دقیقی از وزن پمپ گوشوهمچنین الزم است تا ایال

 جهت بلند نمودن آن استفاده نمود.باالبر مناسب 

 

 محل نصب پمپ -4 -2

در محل نصب پمپ دقت نمائید تا جایی که امکپان دارد پمپپ بپه مخزنپی کپه سپیال از آن وارد پمپپ        

 شود. هد استاتیک بر روی پمپ میشود نزدیک باشد. این کار باعث ماکسیمم شدن  می

تا حد امکان تا فاصله مناسبی از ورودی و خروجی پمپ زانویی و شکستی در مسپیر جریپان نباشپد کپه     

 شود. منجر به افزایش افت فشار می

در هنهام انتخاب موقعیت نصب پمپ سعی نمائید تا فضای مناسبی بپرای نههپداری و بازرسپی روزانپه و     

 یرید. این نکته بسیار اهمیت دارد که پمپ حتی در حین کار در دسترس باشد. هفتهی پمپ در نظر به

بهتر است موقعیت نصب پمپ در نزدیکی مجرای پساب باشد تا به منظور تمیز نمودن پمپ در محل بپه  

 های حاصل از شستشو آن را تخلیه نمود.  بآراحتی بتوان محتویات پمپ و 
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 نصب در فضای باز 

توانند در فضای باز مورد استفاده قرار گیرند که برای آنها  ی یا لوب تنها در صورتی میا های گوشواره پمپ

 یک سقف تهیه شود. 

 نصب در فضای بسته 

ای و یا لوب در فضای بسته از تهویپه مناسپب پمپپ و الکتپرو موتپور       در صورت استفاده از پمپ گوشواره

 ایمینان حاصل نمائید. 

شود باید  ای و یا لوب برای انتقال مواد سمی و قابل انفجار استفاده می وارههای گوش در مواردی که از پمپ

 از الکتروموتور، کوپلینگ و اتصاالت مناسب استفاده شود.

باشد و باید مورد توجه  درجه سانتیهراد خطرناک می 07در حالت معمولی باال رفتن دما پمپ به بیش از 

 جدی قرار گیرد.

 ستقیم به پمپ متصل گردد. ها باید در یک خط م لوله

 حداکثر فشار کاری خط و فشار پمپ مورد ارزیابی قرار گیرد.

 حداکثر توان مورد نیاز در سیستم و حداکثر توان موتور و گیربکس انتخاب شده مورد مقایسه قرار گیرد. 

ویسپکوزیته  از سرعت و دور انتخاب شده برای پمپ ایمینان حاصل شود. این پارامتر به شدت بپا تغییپر   

 کند. سیال تغییر می

 

 


