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 کلی راهنمایی هاي
 

 اند:موارد زیر در متن به صورت پررنگ مشخص شده

 نکات 

 دستورها 

 

 دستورهاي کاري: 

 توجه

 کار شما است.  تر شدنهدف از این نکات، آسان

 

 :هاي ایمنیراهنمایی

 

 اخطار

تواند باعث خطر جانی یا جراحت کند. چنانچه از مورد ذکر شده اجتناب نشود، میوضعيت بالقوه خطرناک را توصيف می

 شدید شود.

 

 احتياط

 در صورت عدم توجه به نکات ایمنی، خطر جراحت خفيف یا خسارت به دستگاه وجود دارد. 

 

 مهم

تواند باعث صدمه به دستگاه )اموال( کند. چنانچه از مورد ذکر شده اجتناب نشود، میت بالقوه خطرناک را توصيف میوضعي

 شود.
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 نکات ایمنی -1
 

 اخطار 

 توانند شروع به کار کنند. ینگ به محض اتصال به کابل برق میهاي دوزپمپ 

 .کندصل کنيد که هيچ مادة سمی نشت نمیاطمينان حا

 را فشار داده یا پمپ را فوراً از جریان برق جدا کنيد. Start/Stopاید دکمه ار را انجام ندادهکاگر این 

 توان پمپ را با کليد خاموش کردنمی. 

 کابل را از برق اصلی جدا کنيد.در صورت بروز اشکال الکتریکی، 

 .قبل از هر گونه کار بر روي پمپ، کابل را از برق اصلی جدا کنيد 

  کاسه هدراز هر گونه کار بر روي پمپ، فشار هميشه قبل (Liquid end) .را تخليه کنيد 

 شود، هميشه قبل از هر گونه کار بر میيایی خطرناک یا ناشناخته استفاده چنانچه پمپ براي دوزینگ مواد شيم

 را تخليه کنيد و بشوئيد. هدرکاسه روي پمپ، 

 توسط پست فرستاده شوند. د هاي مورد استفاده براي مواد رادیواکتيو نبایپمپ  

 

 احتياط

 هاي دوزینگ مونتاژ و نصب پمپProMinent  با قطعات غير اصلی، که توسطProMinent  بررسی و تایيد

صورت هيچگونه مسئوليتی تواند باعث صدمه زدن به افراد یا اموال شود که در ایناند، مجاز نيست و مینشده

 شود.پذیرفته نمی

  به جدول مقاومت شيميایی مواد  سازندة پمپ در هنگام استفاده از مایعات خورنده، توجه نمایيد.به مقاومت مواد(

ابزار تماس مراجعه و یا با شرکت مهارفناین شرکت  Home pageبا  ProMinentمختلف در ابتداي کاتالوگ 

 (. دبگيری

  ریزي برنامه          کارخانه مجددا تی دربا اندازه متفاوت تنظيم گردد، پمپ بایس کاسه هدراگر پمپ باید براي

 شود. 

  .لطفا به تمام نکات ایمنی مربوط به نصب توجه نمایيد 
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 مونتاژ و نصب هيدروليکی -2
 اخطار

 هاي دوزینگ باید دقيقا مطابق دستورات ارائه شده در دفترچه راهنما نصب شوند. پمپ 

 هاي دوزینگ مونتاژ و نصب پمپProMinent طعات غير اصلی، که توسط با قProMinent  بررسی و تایيد

يچگونه مسئوليتی صورت هتواند باعث صدمه زدن به افراد یا اموال شود که در ایناند، مجاز نيست و مینشده

 شود.پذیرفته نمی

 وئيد.هميشه قبل از هر گونه کار بر روي پمپ، فشار سر تغذیه را تخليه کنيد. سر تغذیه را تخليه کنيد و بش 

 گاه اجازه ندهيد که پمپ تحت فشار فزاینده قابل توجه یا در مقابل یک شير بسته در طرف تخليه کار کند. هيچ

 تواند باعث ترکيدن لوله شود.این وضعيت می

  اگر از پمپ براي دوزینگ مایعی استفاده می نمایيد که نبایستی با آب تماس داشته باشد، حتماً بعد از شستشوي

 ی آب آن را خالی کرده یا قبل از راه اندازي مجدد با محلول مناسب شستشو دهيد.پمپ تمام

  .لطفا به تمام نکات ایمنی مربوط به نصب توجه نمایيد 

 

 مونتاژ پمپ دوزینگ 2-1

 مهم  

 .پمپ نباید بعد از نصب، ارتعاش داشته باشد 

 ري بایستی روبروي مجراي مربوط بهه گي)شير هوا تخليه بایستی به صورت عمودي قرار گيرند. مکش و شيرهاي

 (خود باشد

 باید هميشه امکان دسترسی به پمپ جهت کاربري و نگهداري وجود داشته باشد. 

 تثبيت گردد.در یک سطح افقی  محکمپمپ دوزینگ بایستی بوسيله یک پایه 

 

 هانصب لوله 2-2
 

 توجه

 (را ببينيد 3-2)بخش  کشیسيستم لولهراهنماي نصب 

 

 

 هاي غيرخود هواگيرنصب پمپ 2-2-1
 

 توجه
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 ها پس از نصب نبایستی تحت تنش مکانيکی قرار داشته باشند.لوله 

 لولهه از قسهمت نصب یکهواگيري را با که  شودکنيد پيشنهاد میخطرناک یا خورنده را دوز می ايهزمانی که ماد 

 و مکش انجام دهيد.تخليه هاي ع کننده در طرفقطشيرهاي و به داخل مخزن تغذیه  هواگيري

  هاي با اندازة درست استفاده نمایيد.ها و نازلها، لولهاتصاالت، حتماً از رابط صحتبراي اطمينان از 

 هاي اصلی با قطر و ضخامت مشخص شده استفاده نمایيد!فقط از لوله 

 ن شده تجهاوز يز تعير مقدار مجاکشی از حداکثتی براي پمپ دوزینگ و سيستم لولهمطمئن گردید که فشار عمليا

 نکند.

 

 توجه

ها را مناسب انتخاب نمایيد تا پمپ دوزینگ و لولة تخليه مایع را در صورت لزوم بتوان به اطراف حرکت داد و اندازه شيلنگ

 چرخاند.

 TTو  PP ، NP   ،PVانواع 

 (را ببينيد 1ها را متناسب با شيرهاي پالستيکی انتخاب نمایيد )شکل لوله

 ها را کامالً صاف ببرید.انتهاي لوله 

 ( مهرة یونيونunion nut)[2] ( و واشرcirclip) [3]  سوار کنيد. [1]را روي لوله 

 لنگ را گشاد کنيد(يفشار دهيد تا جایی که متوقف شود. )در صورت نياز ش [4]را روي نازل  [1] انتهاي لوله 

  گذاري شده است.یجا [6]بدرستی در درون شير  [5]مطمئن گردید که حلقه یا واشر 

 

 توجه

 باشد.می EPDM تخت واشر نکته متفاوت بایک  FPM تخت ، واشرPV در مورد

 قرار دهيد. [6] روي آن سوار شده، روي شير [4] را که نازل [1] لنگیيش 

 اتصال رابط شيلنگ: 

 ( پيچ یونيونunion nut )[2] سفت شود بپيچانيد.[1]لنگ يرا تا زمانی که روي ش 

 ا مجدداً پيچانده و سفت کنيد:له ررابط لو 

 را مجدداً سفت کنيد. [2] به نرمی کشيده و پيچ یونيون کمی را [1] متصل به سرتغذیه لوله 
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 SS نوع

 

 را ببينيد( 2)شکل  کنيد.وصل هاي لولة استيل شيرهاي استيل را به رابط

 10  را تقریباً [4و  3]و واشرها  [2]اي یونيون همهرهmmعقب برانيد. [1] روي لوله 

  داخل کنيد. [5] را تا جایی که متوقف شود در شير [1]لوله 

 را سفت کنيد. [2]هاي یونيون مهره 

 

 هاي استيلها بر روي شيرنصب لوله

 مهم

 استفاده نمایيد. PTFEیا  PEبراي شيرهاي استيل فقط از لوله هاي 

 لوله هاي  به منظور تقویت بيشتر لوله، یک لوله از جنس استيل در درونPE  یاPTFE  .قرار دهيد 

 

 (SEKهاي خودهواگير )مدل نصب پمپ 2-2-2
 احتياط  

 هاي استاندارد توجه نمایيد.پمپبراي ه تمامی نکات ایمنی و نصب ب 

 .از حداکثر مقادیر تعيين شده براي ارتفاع مکش، فشار و گرانروي مایع دوزینگ، تجاوز نکنيد 

ي بهاالي سهر تغذیهه گردد. این خط به شير هواگيرخطوط تخليه و مکش نصب میدر محل  همچنين یک خط برگشتی

 گردد.متصل می

 

 توجه

 سر تغذیه قرار دارد. جلويشير تخليه در  SEKدر مدل 

 نصب خط برگشتی
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 توجه

 در صورت وجود فشار معين در طرف مکش، فشار خط برگشتی بایستی بزرگتر یا برابر با آن باشد.

 کند.میرا محدود  گيريرگشتی اختالل ناشی از عملکرد هوافشار معين درخط ب

 این امکان وجود دارد که بتوان عمليات را با فشار اضافی در خط برگشتی و فشار اتمسفر در طرف مکش انجام داد.

  لوله را روي نازل لولة برگشتی و یا برروي شير هواگير سر تغذیه خودهواگير سوار نمایيهد. )لولهةPVC   6×4نهرم 

 شود(می توصيه

 .انتهاي آزاد لولة برگشتی را در مخزن مایع قرار دهيد 

  که با مایعات شيميایی داخل مخزن تماس نداشته باشد ببریدانتهاي لوله را طوري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشیهاي لولهنصب سيستم راهنماي2-3
 

 مهم

 هاي فشار در يد تا امکان بررسی نسبتنمایروي رابط تخليه ایجاد  یک رابط فشارسنج در نزدیکی رابط مکش و بر

 کشی وجود داشته باشد.لوله سيستم

 ساط خطوط لوله ها را طوري به پمپ متصل کنيد که مطمئن گردید هيچ نيرویی ناشی از حرکت ، وزن یا انبلوله

 گردد.روي پمپ اعمال نمی

 استفاده کنيد. ر تغذیه پالستيکی هاي استيل به سبراي اتصال لولهيلنگ قابل انعطاف ش تکهیک  از هميشه   
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 نصب پمپ شماتيکنمونه 
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 اجزاي سيستم
 

 کاربرد عملکرد  

 دوزکردن مقدار مشخصی از مایع در یک سيستم؛  A *پمپ دوزینگ

 اندازي: دستی یا اتوماتيک )سيگنال خارجی(راه

پهذیري بهينهه بهراي اندازي خارجی امکهان انطباقشده و تسهيالت راهقابليت تنظيم مقدار دوز 

 آورد. کاربردهاي دوزینگ را فراهم می

 شير یک طرفه B *شير تزریق 

 به عنوان ایجاد کننده فشار در خط تزریق

 کشی بسته، جهت اجتناب از برگشت و مخلوط شدن جریان در خط تزریق. ... در سيستم لوله

 اي با خروجی آزاد، جهت توليد یک فشار تزریق تعریف شده. ه... در سيستم

اتصاالت قطع 

 جریان

C هاي مجهزا کشهی در قسهمتجهت قطع سيسهتم لوله

 هاي کاري()قسمت

 ... براي انجام کارهاي نگهداري، تبدیل یا تعمير، جهت قطع جریان قسمتی از سيستم 

کننده یکنواخت

جریان مخزن 

 هواي فشرده

D کشههی )در طههرف ردن در سيسههتم لولهیکنواخههت کهه

 تزریق(

 کشی طوالنی جهت کاهش افت فشار. هاي لوله... در سيستم

 ... براي تامين یک جریان یکنواخت )تزریق(.

 کشی ساز در سيستم لوله... جهت اجتناب از ارتعاشات مشکل

شير کنترل فشار 
* 

E کنهد )محهدوده یک فشار تزریق تعریف شده ایجاد می

 که در اطالعات فنی مشخص شده است(  تنظيم

کشی بها خروجهی آزاد جههت اطمينهان از کهارکرد بهدون اشهکال پمهپ هاي لوله... در سيستم

 دوزینگ.

 شود تا یک فشار تزریقی ثابت ایجاد کند. ... به همراه یکنواخت کننده جریان استفاده می

شير چندمنظوره 

 )چندکاره( 

F  توليد فشار برگشتی مشخص 

 

 سيفون جتناب از اثر ا

 کمک مکش )خوراک(

 مکانيسم رهاسازي براي خط توليد

 در صورت گذر از فشار مجاز 

 دکنیکی از خطوط سرریز را باز می

 شکل پمپ در سيستم مکش با فشار خروجی اتمسفر متخمين کارکرد بدون 

 در صورت وجود اختالف فشار مثبت بين خطوط مکش و تخليه 

 کنيماندازي میجهت خالف فشار راه زمانی که پمپ را در

 مثال براي تعميرات 

 به عنوان وسيله ایمنی براي محافظت سيستم دوزینگ 

 از جریان خوراک اضافی بوسيله پمپ دوزینگ 

 در برابر فشار اضافی  ... به عنوان ابزار ایمنی براي حفاظت سيستم دوزینگ یا پمپ دوزینگ کند.شير کنارگذر را در فشار مشخص باز می  *شير سرریز 

بودن سطح مایع را گزارش  با فرستادن سيگنال، پائين G مایع کليه سطح

اي، قبل از تمام شدن مهایع کند. در مدل دو مرحلهمی

 دهد. نيز اخطار می

 ... براي کارکرد بدون اشکال سيستم. 

 ... براي نشان دادن زمان پرکردن یا تعویض مخزن.

 م در برابر کارکردن بدون مایع ... جهت حفاظت سيست

 طرفه شير یک H *شيرمکش 

 مجهز به توري به عنوان فيلتر درشت

 ... جهت حفاظت سيستم در برابر کارکردن بدون مایع )مثالً به هنگام تعویض مخزن( 

 ... جهت حفاظت پمپ دوزینگ در برابر ذرات جامد درشت.

 ... کامالً ضروري  دهد.ان میفشار واقعی در خط تزریق را نش I *سنج فشار

 براي تنظيم شير کنترل فشار، شير سرریز.

 ... براي تعيين فشار واقعی در خط تزریق 

کنهد، در سمت مکهش( خنثهی مینوسانات را در لوله )  مخزن خالء 

 توليد جریان خوراک، با نوشانی کم 

 کمک مکش 

 براي کاهش افت فشار در خطوط مکش طوالنی

 مکش با یک پمپ خالء  به عنوان کمک

مههانع ورود ذرات جامههد درشههت بههه سيسههتم مکههش   فيلتر

 شود. می

 ... جهت حفاظت پمپ و سيستم دوزینگ از ورودي آشغال و سایش بيشتر 

  جریان قطع خودکار   شير سلونوئيدي

اندازي: مثالً بهه صهورت الکتریکهی از طریهق منبهع راه

 تغذیه به پمپ دوزینگ 

 بزار ایمنی براي قطع جریان خط تزریق به هنگام توقف کار ... به عنوان ا

mailto:Info@maharfan.com
http://www.maharfan.com/


 

 پمپ سولنوئیديدستورکار دوزینگ
 

 

  1587754539پستی:کد 16واحد 40سیزده، پالکمیرعماد، کوچهبهشتی، خیابانتهران، خیابان 88500326فکس: 88500325تلفن:

Info@maharfan.com    www.maharfan.com  

 نکات مربوط به نصب در طرف مکش 2-3-1

 مهم 

 از فشار مجاز پمپ در طرف مکش تجاوز نکنيد.  

 )به دفترچة راهنماي ویژه این محصول مراجعه نمایيد(

 دار استفاده نمایيده از اتصاالت منحنی به جاي زاویهها هميشدر زانویی. 

 هاي با جداره نازک اسهتفاده مکش کوتاه باشد و از لوله سعی کنيد خط

 نکنيد. 

 هاي ههوا بایسهتی بهه صهورت ط مکش براي اجتناب از تشکيل حبابخ

 ایستاده )قائم( باشد.

 افزایشی ه فشارهايب (Acceleration pressures) مکهش  ناشی از خط

 تر توجه داشته باشيد.طوالنی

 ارتفاع محاسبه شد( ه"h"  نباید از حاصل ارتفاع مکش مشخص شده براي پمپ تقسيم بر چگالی مایع )در نمودار

 h(in m)= P (in mWS) / rho (in g/cm)3(دوز شونده، بيشتر باشد. 

  سطح مقطع و طول را طوري تعيين کنيد تا خالء ایجاد شده به وسيله 

 ( 6)شکل  مکش به فشار بخار مایع شيميایی نرسد.    

 به برگشتی ضر یامایع مقطع در سمت مکش در موارد حاد به صورت ستون  يزیاد خالء    

 گردد.ناقص نمایان می    

 ها، در نظر بگيرید! تمهيداتی جهت اجتناب از ناخالصی 

 400تها  100زشهونده و نهوع پمهپ بهين گير نصب کنيد )اندازه توري را بسهته بهه مهایع دوآشغال توري مثالً یک 

 نتخاب کنيد(. ميکرون، ا

 مکش را کمی باالتر از کف مخزن تنظيم کنيد. انتهاي لوله 

   هيهدروژن پراکسهيد،  فشار بخار زیادمادة شيميایی با  در صورتی که(

 شود: دوز می...(  بليچ و

  در صورت لزوم براي اجتناب از مکش حبابها به داخل، خطوط مکش

 (7)شکل  را در داخل مایع قرار دهيد.

 Fit the pump with suction side intake 
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 توجه

 .از خالی شدن خط مکش اجتناب کنيد 

       رمکش در انتههاي باشد، باید یهک شهي قرار داده شده وقتی که پمپ باالتر از حداکثر سطح مایع دوزشونده در مخزن        

 (: 5نصب شود. )شکل  مکشخط

 مکش درست بهاالي کهف مخهزن قهرار گيهرد. در صهورتی کهه مهایع اي ببرید که شيرکش را به اندازهمانتهاي لوله       

  شونده حاوي آلودگی و رسوب باشد، باید شيرمکش به اندازه کافی از کف مخزن فاصله داشته باشد. دوز

 فون بهراي تغذیهه پمهپ کشی در کف استفاده کنيد، از یک خهط سهيچنانچه از مخزن عميق و بدون اتصاالت لوله

 استفاده کنيد: 

  ( در خط سيفون استفاده کنيد. 9( یا تجهيزات سيفون )شکل 8از تجهيزات پرکننده )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مربوط به نصب در ظرف تزریق 2-3-2

 مهم 

 مجاز تجاوز کند.افتد، از فشار هر ضربة دوزینگ اتفاق می حداکثر فشار عملياتی نبایستی با بروز فشار آنی که در 

  کننده کنيد بایستی از یکنواختکه با یک خط تخلية طوالنی کار میزمانی 

 هاي با قطر بيشتر استفاده نمایيد. يلنگجریان یا از ش

 به دقت مطالعه نمایيد.  هاي جریان راکنندهچة راهنماي عمليات یکنواختدفتر

 تخليه پيشنهاد  هايفی در لولهبه منظور محافظت از بار )جریان( اضا 

 با جریان  (Pressure relief Valve) شير اطمينان فشار  از یک گرددمی

 چند یک شيرمثالً از  ه گردد،دبرگشتی به منبع تغذیه استفا 

 (10)شکل  ProMinentمنظورة  
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 )اجتناب کنيد.  از برگشت مایع به خط اصلی )لولة اصلی 

 ناخواسته در خط تخليه گردد.تواند باعث اختالط این امر می         

 (11)شکل  یک شير تخليه در نقطة تزریق نصب نمایيد.         

 

 

 

 

 را که به دليل نيروهاي شهتابی ناشهی از  هاي جریان تغذیهپالس

يروههاي کنهد. اگهر نمی (damp) شوند، خفهتوليد می لولهبعاد ا

 : ممکن است باعث بروز مشکالت زیر گرددشتابی خفه نشوند 

 ، ضربه به(Pressure Surges) موج فشار،تغذیه خ تغيير نردر سمت مکش و تخليه پمپ که منجر به پدیده خویازایی  -     

  شود.می شير، پارگی و سائيدگی مفرط

         در شهيرها و  پمهپ، ضهربه کند که منجر به تخریب مکهانيکیقدار مجاز در سمت تخليه تجاوز میفشار از حداکثر م  -

 گردد.می ینشت
 

 

 نصب نادرست 2-3-3

 مهم

  در موقع نصب از موارد زیر اجتناب نمایيد: 

 مکش را هواگيري کرد. توان خطنمینقص: 

 حباب در خط مکش دليل: 

 عمل کنيد. 16رفع: از حباب هاي هوا اجتناب کرده یا طبق مثال 

 

 
 

 . نشده استایی پر است جریان کنترل هنگامی که مسير از مواد شيمي نقص:

 .آیدمی اثر سيفونی بوجود  ين بودن بيش از حد لولة تخليهدليل: به دليل پای

 17تخليه طبق مثال ایجاد تاخير در خط رفع: 
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 شوند. میکاسه هدر مواد شيميایی دوز شونده با فشار وارد نقص: 

 فشار  : با توجه به اختالف فشار منفی بين طرف تخليه و مکشدليل

 شود.ادي در قسمت ورودي مکش ایجاد مییبسيار ز

 عمل کنيد. 18و  17هاي رفع: طبق مثال

 

 

 

 

 

 مکش بترکد. ممکن است لولهنقص: 

 تواند توسطمیگردد. به داخل خط مکش پس خور می: خط سرریز که دليل

  ،قف شودمتو شير مکش 

 عمل کنيد. 10رفع: طبق مثال 

 

 است. يایی در یک مدار بستهمواد شيم نقص: پمپ دوزینگ در حال دوز

 و شير چندکاره دليل: جریان سرریز به داخل خط مکش پس خور شده است 

 تواند بسته شود.پس از باز شدن نمی

 عمل کنيد. 10مثال  قرفع: طب

 

 نکات خاص در مورد نصب    2-3-4

 مهم 

با اعمال اختالف فشار مثبت بين طرف تزریق و طرف مکش از فشار بيش 

 بر پمپ اجتناب کنيد: از حد 

 مههواد مخههزن  در انتههاي خههط تزریههق را بههاالتر از سههطح مههایع

 ، نصب کنيد. شيميایی
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 یا: 

 قرار دهيد.  زریق را باالتر از سطح مایع مخزنتخروجی خط 

 

 

 

 

 

 

 

 :یا

 شير محدودکننده جریان یک شير توپی قابل تنظيم در خط تخليه و یک 

 (Check valve) که در زمان استراحت پمپ بایستی بسته باشد –پ نصب کنيد در خط مکش پم.  

 )یک شير سولنوئيدي ایده آل است(

 

 

 

 

 

 

 مهم 

هاي فشار متغير )غيرثابت( که از خطوط استخراج و یها مخهزن نسبت

 تغذیه کنترل نرخ  منجر به تواندمی ،به خط مکش منتقل شده تغذیه

 ماند:مکش ثابت میشار در خطگردید که فگردد. مطمئن نشده در پمپ 
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 گيرد، ط با فشار باال انجام میاز خطو تغذیهاگر 

 از یک مخزن داخلی با شير شناور استفاده کنيد.

 

 

 

 

 

 

  اگر تغذیه از منبعی با ارتفاع زیاد انجام می گيرد، از یک 

 مخزن داخلی با شير شناور استفاده کنيد.

 ط اصلی شامل خالء خل یک خدر حالتی که دوزینگ به دا 

 اجتناب  (through suctionميانی ) مکشگيرد از صورت می

 ( DHV – RMاز یک شير چندکاره، شير توپی ) براي اینکار، نمایيد.

 یا شيرتخليه در خط تخليه استفاده نمایيد.

 

 مهم 

  !قبل از شستشو، پمپ را خاموش کنيد 

  :حداکثر فشار مجاز براي شستشوbar 2  

، الزم است که براي اجتناب از تشکيل کاتالوگ اصلی مراجعه کنيد( 9-1)به قسمت  هادوزینگ سوسپانسيوندر صورت 

 پمپ شستشو شود. کاسه هدررسوبات، 

 دو روش اصلی براي شستشو: 

 شود( ي ميانی )دوزینگ براي انجام شستشو، متوقف میبه صورت شستشو -

 شستشو پس از خاموش کردن پمپ  -
 ابزار شستشوي خودکار              شستشوي دستی  ابزار    
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 اندازيراه -3
 اخطار

 پاک  کاسه هدرتمامی آثار آب را از  ،کنيد که نبایستی در تماس با آب باشد، قبل از نصباگر از مایعی استفاده می

 شد.پس از توليد حاوي آثار آب با کارخانه هايممکن است به دليل تست . کاسه هدرنمایيد

 تبلهور مهواد  زیرا ممکهن اسهتگردد. کارکرد کامل پمپ گارانتی نمی ،اندازيگذشت مدتی طوالنی از راه پس از

هها را ی به صورت منظم شيرها و دیهافراگمبایست .کارکرد صحيح پمپ گرددمانع  دیافراگمشيرها و  شيميائی در

 چک کنيد.

  را چک کنيد.سفت بودن اتصاالت پمپ 

 ي هواگيري بسته بودن شيرها fineو coarse.قسمت  را چک کنيد(Fine bleeding  ببينيدرا هم) 

 

 توجه

 تنظيم کنيد. پمپ  کارکردندر هنگام  طول ضربه را فقط 

  به حجم مکش بستگی دارد، پمهپ دوزینهگ در ابتهدا خالی است،  کاسه هدردر حاليکه مکش  ارتفاعاز آنجایی که

پمپ دوزینگ در ابتدا بایستی روي طول ضهربه کمتهري به هر علتی اگر طول ضربه تنظيم گردد.  100باید روي %

 انتخاب نمایيد.، حجم مکشمتناسب با ارتفاع مکش کمتري  ،تنظيم شود

  مدلSEK کاسه هدر: ارتفاع مکش در مایعات گازدار در اولين مکش قابل استناد است زیرا هميشه مقداري گاز در 

 ماند.میباقی 

 ساعت کارکرد پمپ، مجدداً سفت کنيد. 24پس از  را کاسه هدرهاي پيچ 

 

 ها:يچگشتاور بستن )سفت کردن( پ

 mm70    Nm3- 5/2با قطر  کاسه هدر

 mm100 Nm 5- 5/4تا  mm90با قطر  کاسه هدر

 

 کاسه هدرتخليه 

 باشد تمامی آثار آب را پاک کنيد. در صورت کار با مایعی که نباید در مجاورت آب

  قرار بگيرد در پایين ترین حالت که رابط تخليهتا زمانی پمپ را. 

  خارج گردد. کاسه هدراجازه دهيد آب از 

  تزریق نمایيد. کاسه هدربه وسيله یک دستگاه مناسب و از طریق رابط مکش در باال، هواي فشرده به داخل 
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 پر کردن کاسه هدر

 اخطار 

حفاظتی استفاده کنيد. در این روش، مقداري ماده شيميایی هاي از پوششدر صورت کارکردن با مواد شيميایی خطرناک، 

 شود. از شير تخليه خارج می

 

 Coarse/fineهواگيري  بدون شير هاي هدرکاسه

  وصل کرده اما خط تخليه را وصل نکنيد. کاسه هدرخط مکش را به 

  کوتاه و شفاف را به شيرتخليه متصل کنيد. تکه لولهیک 

  پهر  کاسهه ههدرو آن را با حداکثر طول ضربه و سرعت ضربه به کار برید تا جایی که پمپ دوزینگ را روشن کرده

 خواهند بود(تخليه یا برگشتی قابل مشاهده شده و حاوي هيچ حبابی نباشد. )مواد شيميایی در لولة 

 .پمپ دوزینگ را خاموش کنيد 

  متصل کنيد. کاسه هدرخط تخليه را به 

 باشد.پمپ آماده کار می

 

 Coarse/fineهواگيري  با شيري هدر هاکاسه

  متصل کنيد. کاسه هدرخطوط مکش و تخليه را به 

 .خط برگشتی را متصل کنيد 

  هاي ساعت باز کنيد.دکمة ستاره اي در خالف جهت عقربهشير تخليه را به وسيله چرخاندن 

  این کار مسيري را براي هواگيريCoarse کند.از طریق خط برگشتی باز می 

 پهر  کاسهه ههدرنگ را روشن کرده و آن را با حداکثر طول ضربه و سرعت ضربه به کار برید تا جایی که پمپ دوزی

 شده و حاوي هيچ حبابی نباشد.

 هاي ساعت(ببندید. )چرخش در جهت حرکت عقربه شيرهواگيري را 

 .پمپ دوزینگ متوقف خواهد شد 

 باشد.پمپ دوزینگ آماده به کار می

 

 توجه

  گازدار باشد، جریان ثابتی از حجم دوزینگ را به داخل مخزن پس خور نمایيد. جریان  دوزشونده شيميایی مادهاگر

 حجم دوزینگ باشد. 20برگشتی بایستی تقریباٌ %

 شيميایی بایستی داراي گرانروي پایين بوده و شامل ذرات جامد معلق )سوسپانسيون( نباشد. ماده 
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  هواگيري  در این حالت، شيربگيرد. خط برگشتی بایستی در باالي سطح مایع قرارFine  به صورت خالءشکن عمل   

 شود. به این ترتيب، در صورت بروز خالء در خط تخليه، از خالی شدن مخزن، اجتناب می. کندمی

 Fineهواگيري 

به طور مداوم تواند می (مجهز شده باشد Coarse/Fineاگر به سيستم هواگيري ) کاسه هدردر مورد مواد شيميایی کم گاز 

 هواگيري شود. Fineاز طریق شيرهواگيري 

 (:24)شکل  .را باز کنيد Fineشيرهواگيري 

  دکمة[a]  شيرهواگيريCoarse/Fine [b].را بيرون بکشيد 

  پيچ[c]  شيرهواگيريCoarse/Fine را به وسيله پيچ گوشتی 

 هاي ساعت بچرخانيد. عقربه         

  خالف جهت حرکت تقریباً به اندازه یک دور در 

 

 

 (:SEKهاي دوزینگ خود هواگير )مدل در مورد پمپ

 

 توجه

)رابهط ههواگيري بها یهک خهط قرمهز  .رابط هواگيري در باال قرار دارد ورابط تخليه به صورت افقی  ،کاسه هدراین نوع  در

 (3)شکل  مشخص شده است

 پهر  کاسهه ههدربه به کار برید تا جایی که پمپ دوزینگ را روشن کرده و آن را با حداکثر طول ضربه و سرعت ضر

 خواهند بود(تخليه یا برگشتی قابل مشاهده شده و حاوي هيچ حبابی نباشد. )مواد شيميایی در لولة 

 .پمپ دوزینگ را خاموش کنيد 

 باشد.پمپ دوزینگ آماده به کار می    

 

 تنظيم دقيق دوزینگ  3-1

 توجه

 ة ممکن را انتخاب نمایيد.براي مایعات گاز دار بزرگترین طول ضرب 

 سرعت ضربه ممکن را انتخاب نمایيد. بيشترین ،براي اطمينان از اختالط خوب 

 تنظيم نمایيد )در مدل  30طول ضربه را روي حداقل % ،در یک دوزینگ نسبی پذیري خوببه منظور تکرارSEK  :

 نباشد( 50کمتر از %
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 لوازم جانبی  -4
 احتياط

هاي دوزینگ مجاز اند، براي مونتاژ و نصب پمپآزمایش و تائيد نشده ProMinentاصلی که توسط  استفاده از قطعات غير

هيچ مسئوليتی  ProMinentتواند در بعضی شرایط باعث صدمة جانی و مالی شود که در این صورت باشد. این کار مینمی

 پذیرد. را نمی

 (float switches) سطح مایعسوئيچ هاي  -

 متري 2اي با کابل رابط مرحلهدو           

 (fault – indicating relay) رلة نشانگر عيب -

 دهد.معایب را نشان می          

 فرستد.هایی به دیگر ابزار میده و پالسمعایب را مشخص کر ،Pacingعيب و رلة نشانگر  -

  (Signal Cable)کابل سيگنال  -

 تر م 10و  5، 2        یسيم universal      5کابل 

 متر  10و  5، 2        یسيم 2  صال خارجیکابل ات

 مکشبراي اتصال به انتهاي خط طرفهیکبا فيلتر مکش و شير  (Foot valve)شيرمکش  -

 طرفه فنري با شير یک (discharge valve)شير تخليه  -

رفتگی بر هاي بزرگ و براي اجتناب از گبراي دوزینگ در لوله( Injection Lancesهاي تزریق )نازل -

 اثر تبلور مایع

 ، با عملکردهاي زیر:سرتغذیهبراي نصب مستقيم روي ( Multifunction Valveشيرهاي چندکاره ) -

  pressure relief valve ،priming aid ،relief of DL)) شير اطمينان فشار توپی،اطمينان  شير          

ینهگ تکهرار پهذیر در فشهار عمليهاتی ( = بهراي دوز(Back pressure valve فشار برگشتیشيرهاي  -

 پایين یا به عنوان شير کنار گذر جریان سرزیر

در خطوط  ،ها )یکنواخت کردن جریان(. براي مثالکردن پالس(= براي خفهAccumulatorsمخازن) -

 تخليه طوالنی

در صورتيکه چند ضربه دوزینهگ ، تغذیه( = براي نمایش نرخ Feed Monitors) نمایشگرهاي تغذیه -

پمپ دوزینگ خاموش  تشخيص داده شده و شود( تائيد نشود، بروز عيبتعداد آن از قبل تنظيم می)

 گردد.می

 ها و مخازن ویژهو سوئيچ شناور براي بشکه شيرمکش( = با Suction Lancesمکش ) هاينازل -
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( = براي شستشو و تميز کردن سرتغذیه، خط و شهيرهاي Flushing Assemblyمجموعه شستشو ) -

 خليهت

 در انواع کنترل دستی/ اتوماتيک و مجهز به تایمر         

با درپوش پيچی قفل شونده و تمامی لوازم  L1000تا  L35(= ظرفيت Supply Tankمخزن تغذیه ) -

 جانبی.

(= براي مخلوط و همگن کردن محلولهاي Manual/Electric Stirrersهاي دستی الکتریکی )زنهم -

 دوزینگ

 (= به منظور تثبيت مکان پمپ مونتاژ شدهConsolesها( )ننده)ثابت ک هاکنسول
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