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 اطالعاتي براي كاربر 

 
هاي زير را مطالعه بفرمائيد. آشنايي با اين نكات، باعث استفاده لطفاً راهنمايي

 شود. يبهينه از اين دستور كار م

  

 اند: نكات كليدي متن به صورت زير نشان داده شده 

   نكات 

  هاي كاربري راهنمايي 

  

 (NOTE)توجه  

 نكات مربوط به كاربري 

  

 هاي ايمني: راهنمايي 

  

 
  (WARNING)اخطار 

 
يا جراحت شديد روبرو  در صورت عدم توجه به نكات ايمني با خطر مرگ

 خواهيد شد!

  

 
 (CAUTION)احتياط 

 
ف ي ا خا ارت ب ه در صورت عدم توجه به نكات ايمني، خطر جراحت خفي 

 دستگاه وجود دارد!

  

 
  (IMPORTANT)مهم 

 در صورت عدم توجه به نكات ايمني، خطر خاارت به دستگاه وجود دارد.  

 

ه هاي دوزينگ موتوري و ضمائم هيدروليكي آنها فقط ب دستور كار كلي پمپ

، alpha ،Varioهمراه دستور كار خاص پم پ موت وري مربوط ه ب راي م  ال 

Meta ،Sigma ،Hydro ،Makro/5  وMakro Tz  .كاربرد دارد 
 
 

 هاي دوزينگ موتوري كاربري پمپ -1 
و ض مائم آنه ا ص رفاً ب راي اس تفاده جه ت  ProMinentهاي دوزين گ موت وري پمپ 
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 دوزينگ مايعات هاتند! 

 

دستورات اروپايي، در مناطقي كه خط ر انفج ار وج ود دارد، در  EC/94/9ر طبق دستو

ت وان پم پ را ب دون پ ال  ، نميIICگ روه انفج اري  II2Gبندي اب زار ، طبقه1ناحيه 

ه اي ه اي م ورد اس تفاده در محلمربوطه( براي پمپ ECبندي )و اعالميه تائيد طبقه

بندي و نوع محافظت نشان داده شده روي هقابل انفجار، به كار برد. گروه انفجاري، طبق

پال  بايد با شرايط الزم محل نصب پمپ مطابقت داشته و يا از آن بهتر باشد. در غي ر 

 صورت از هر گونه استفاده يا اصالحات، اجتناب نماييد! اين

 
بن دي )و اعالمي ه در مناطقي كه خطر انفجار وجود دارد، هرگز نبايد بدون پال  طبقه

 مربوطه( از پمپ استفاده نمود.  EC تائيد

 
ب راي دوزين گ گازه ا و م واد جام د  ProMinentهاي دوزينگ موت وري نبايد از پمپ

 استفاده نمود. 

 
براي كاب اطالعات فني پمپ خاص، به دستور كار و كاتالوگ مربوط ب ه آن، مراجع ه 

 نماييد. 

 تند از: ها عبارشرايط اصلي مربوط به استفاده مناسب از پمپ 

  در مقابل انفجار  درجه حفاظت پمپ 

  گيرند. مقاومت قطعاتي از پمپ كه در تماس با مايع دوز شده قرار مي 

   فشار و دماي مايع دوز شده 

  

 نكات ايمني -2 

 
 اخطار 

 
  در مواقع ضروري، بالفاصله پمپ را خاموش كنيد! از دكمه مربوطه روي پمپ يا

 حل پمپ، استفاده كنيد. كليد اضطراري در م

 
 هاي مورد استفاده براي مواد راديواكتيو نبايد از مايرهاي معمولي حمل و پمپ

 نقل شوند. 

 

  در صورت استفاده براي دوزينگ مايع ات قاب ل اش تعال، باي د از اس تانداردهاي

 (**ATEX137)اروپ  ايي تبعي  ت ش  ود، مانن  د دس  تورالعمل اروپ  ايي ك  اربر 

99/92EC*قانون فدرال رسمي ]لمان از طريق سازمان جديد ايمني كاربري ، )در آ

و ق  انون م  واد  ]2002/10/2منتش  ره در ب  ن در  70، ش  ماره 1، بخ  ش 2002

 شود(!شيميايي خطرنا  آلمان، اعمال مي

 شد. ناميده مي ExVo, VoFقبالً  * 

 شد. ناميده مي ATEX118Aقبالً  ** 

   قوانين ملي مربوطه مراجعه نماييد!براي نصب در خارج از اروپا به 

  

 
 احتياط

  !راه دسترسي به پمپ را مادود نكنيد 

و نگه داري وج ود داش ته  سريع بايد هميشه امكان دسترسي به پمپ جهت كاربري 
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 باشد. 

  ها و توانند نگهداري و تعمير پمپاند ميفقط افراد مجازي كه آموزش خاص ديده

 هند!ها را انجام دضمائم آن

   هميشه قبل از كار بر روي پمپ، فشار سر تغذيه(liquid end) !را تخليه كنيد 

  شود، قبل از انجام هر كاري روي پمپ، سر چنانچه مواد مضر يا ناشناخته دوز مي

 تغذيه را تخليه و شاتشو نماييد!

   به مشخصات ايمني مايع دوز شده مراجعه كنيد! بايد قبل از شروع ك ار، امك ان

 اقدامات احتياطي و اضطراري فراهم گردد. 

   ،هميشه به هنگام كار با مواد مضر يا ناشناخته، از وسايل ايمني )عين   ايمن ي

دستكش و ...( استفاده نماييد. خصوصاً در موقع كار با سر تغذيه به اين نكته توجه 

 كنيد!

   هرگز از قطعاتي كه توسطProMinent ه اي ر پمپاند دآزمايش و تائيد نش ده

تواند منجر به صدمه جاني و استفاده نكنيد زيرا مي ProMinentدوزينگ موتوري 

 مالي شود كه در اين صورت هيچ مائوليتي پذيرفته نخواهد شد!

   ابزارهاي ايمني نظير شير سرريز(overflow) !در سياتم نصب كنيد 

 oscillating) ه اي لرزن ده جابج ايياز ن وع پمپ ProMinentه اي موت وري پمپ 

displacement) است خط تزريق در  ها بدون توجه به اينكه ممكنهاتند. اين پمپ

دهند و ممكن است فشار توليد ي  شير باته باشد، به كار خود ادامه مي اثر گرفتگي

توان د شده توسط پمپ تا چند برابر فشار مجاز سياتم افزايش يابد. اي ن ما هله مي

و عواقب خطرنا  آن شود، خصوصاً در حضور مواد س مي ي ا  منجر به تركيدگي لوله

 خورنده. 

  هاي پياتوني هميشه به تاهيالت حفاظت در برابر كار خش  مجهز هاتند پمپ

تواند منج ر ب ه س ائيدگي زودرس گ ردد، تا از كار پمپ در حالت خش  كه مي

 اجتناب شود. 
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 مهم 

  وز، موادي كه تماس ماتقيم با مايع مشخص سازنده بر مبناي بهترين تكنولوژي ر

 كند. شده دارند را به دقت انتخاب مي

سازنده ماؤوليتي در قبال صدمات ناشي از دوزينگ مواد ديگر يا مواد با خواص تغيير  

 ها و غيره( ندارد. ها، ناخالصيداده شده )غلظت، چگالي، دما، افزودني

  حداقل  از تغذيه اضافي با اختالف فشار م بت(bar1 بين طرف تخليه و مك ش )

 اجتناب نماييد. 

   .فقط اشخاص آموزش ديده مجاز به كار با دوزينگ پمپ هاتند 

بايد با اعم ال ش روط جل وگيري از تص ادف، از ب ه خط ر افت ادن كاربره ا در ح ين  

 كاري معمولي )فشار، دما، خورندگي و ...( اجتناب نمود. شرايط

  

  (Mounting)جايگذاري  -3 

 
 مهم 

 

 هاي پمپ را روي سطح افقي قرار دهيد. براي كاب اطالع از محل قرارگيري پيچ

 هاي پمپ( به اطالعات مكتوب پمپ مربوطه، مراجعه نماييد. ايمني )براي باتن پايه

 اي باشد كه از پايداري و ع دم ل رزش پم پ، محل جايگذاري پمپ بايد به گونه

 اطمينان حاصل گردد. 

 

 اي قرار دهيد كه شيرهاي روي سر تغذيه به پمپ را در ارتفاع مناسب و به گونه

 صورت عمودي، شير ورودي در پائين و شير خروجي در باال قرار گيرد. 

 

  از وجود فضاي كافي(f)  در جلوي سر تغذيه، باالي شير خروجي و پ ائين ش ير

 تعمير آنها به سهولت انجام شود. ورودي اطمينان حاصل كنيد تا بازكردن و سرويس يا 

http://www.maharfan.com/


 

 

 

 

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

www.maharfan.com  

 

 اي قرار دهيد كه دكمه تنظيم طول حركت ديافراگم، نشان دهنده پمپ را به گونه

، نشانگر سطح روغن، فيلتر روغن، محل تخليه روغن پمپ و شيرها براي (A)مقياس 

 سرويس، قابل دسترسي باشند. 

 

 يرهاي پمپ )شيرهاي ورودي ها و اتصاالت به اندازه شمطمئن شويد كه قطر لوله

 و خروجي روي سر تغذيه( و يا بزرگتر از آن باشد. 

  

 

 نصب هيدروليكي  -4 

 
 مهم 

 

 كشي، اتصاالت مناسبي شود كه براي چ  كردن فشار در سياتم لولهتوصيه مي

ها، در جوار شيرهاي ورودي و خروجي روي سر تغذيه در نظر گرفت ه سنجبراي فشار

 شود. 

 

 گونه فشاري در اثر وزن، انبااط يا اي به پمپ وصل كنيد كه هيچها را به گونهلوله

هاي فوالدي به سر تغذيه كوتاهي طول لوله به پمپ وارد نشود. فقط براي اتصال لوله

 پذير استفاده كنيد. پالستيكي پمپ از ي  آداپتور انعطاف
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 نصب استاندارد -4-1        
  
 

 
 8نمودار  

 

 
 (Dirt trap)گير آشغال  (Metering pump)پمپ دوزينگ 

 
 (Metering valve)شير دوزينگ 

 
 (Solenoid valve)شير سولنوئيدي 

 
 Adjustable)شير كنترل فشار قابل تنظيم )شير س رريز( 

pressure control valve overflow valve)   
 (Pulsation damper)يكنواخت كننده جريان 

 
  (Foot valve with sieve filter)شير مكش يا فيلتر توري 

 
 (Float valve)شناور 

 (Pressure gauge)سنج فشار 
 

 (Filler device)تغذيه 

 (Ball check valve)دار شير توپي 
 

 (Siphon vessel)مخزن سيفون 

 
   (Shut-off cock valve)شير قطع جريان 
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 رد نصب و طرف مكش نكاتي در مو 4-2 

 

 توجه 

 از خالي شدن خط مكش اجتناب كنيد.

    وقتي كه پمپ باالتر از حداك ر سطح مايع دوزشونده در مخزن باشد، باي د ي

 مكش، نصب شود. شيرمكش در انتهاي خط

 ( ارتفاع محاسبه شده"h"  نبايد از حاصل ارتفاع مكش مشخص شده )در نمودار

 گالي مايع دوز شونده، بيشتر باشد. براي پمپ تقايم بر چ

 هاي با جداره ناز  استفاده نكنيد. مكش كوتاه باشد و از لولهسعي كنيد خط 

 توجه 

 مكش به مخزن را كمي باالتر از كف مخزن، انتخاب كنيد. محل اتصال لوله 

 
 مهم 

 

 ها، در نظر بگيريد! تمهيداتي جهت اجتناب از ناخالصي

زدن به پمپ و سيا تم ش وند! م  الً ي   نصورت، ممكن است باعث صدمهدر غير اي

تا  100گير نصب كنيد )اندازه توري را باته به مايع دوزشونده و نوع پمپ بين آشغال

 ميكرون، انتخاب كنيد(.  400

 توجه  

 

 نصب كنيد.  inletبراي مايعات گازدار )فشار بخار باال(، در طرف مكش پمپ، 

  

 

 

 

  توجه

 

براي مخازن با سطح باالي مايع، از سياتم سيفون براي تغذيه پمپ استفاده كنيد. در 

 اينصورت نيازي به استفاده از اتصاالتي در كف مخزن نيات. 

  .براي خط سيفون )خط مكش( فيلتر نصب كنيد 
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  به فشارهاي(Acceleration pressures) تر توج ه ناشي از خط مك ش ط والني

 يد. داشته باش

  

 نكاتي در مورد نصب در طرف تزريق  4-3 

 
 اخطار 

  (EX-pump)هاي ضدانفجار فقط پمپ 

  كنند باياتي هاي دوزينگ كه در فضاهاي قابل انفجار كار ميدر اصل، پمپ

گردد. با ي  شير سرريز مناسب مجهز گردند كه در خروجي پمپ نصب مي

خالل افزايش خورا  كه منجر ب ه  )براي محافظت در برابر افزايش دما در

 گردد(. تر  خوردن قطعات پمپ مي

  پمپ دوزينگ پياتوني كه در شرايط دمايي كالسT4  مورد استفاده ق رار

كننده جريان در خروجي مجهز گردند )به منظور ند باياتي به كنترلگيرمي

 محافظت در برابر افزايش دما در خالل عملكرد خش (

 گ با ديافراگم هيدروليكي، اگر پمپ در شرايط دمايي هاي دوزينبراي پمپ

جري ان كنن ده گيرد، باياتي ي   كنترلمورد استفاده قرار مي T4كالس 

 داشته باشد. 

 

 

 

 
 مهم 

 

از فشار مجاز تعيين شده، تجاوز نكنيد! در غير اينصورت ممكن اس ت پم پ ص دمه 

شير يا مادود شدن خط لوله، دهيد در اثر باتن ي  ببيند. در صورتيكه احتمال مي

ممكن است از فشار مجاز پمپ، تجاوز شود، از تمهيداتي براي آزادسازي فشار اضافي، 

 استفاده كنيد. 

  ي  شير سرريز(overflow) .در خط تزريق بگذاريد 

  از شير سرريز سرتغذيه استفاده كنيد )باته به نوع پمپ، به برگه اطالعات پمپ

 (. مربوطه مراجعه كنيد

 در صورت استفاده از شير سرريز، به نكات زير در مورد خط سرريز توجه كنيد:  

 

  خط سرريز را به مخزن تامين مايع در فشار اتمافر يا كانال باز س رريز ه دايت

 كنيد. 
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 مكش وصل كنيد. فقط در صورتي اين كار امكان دارد ك ه خط سرريز را به خط

 ط مكش وجود نداشته باشد. در خ (check valve)شير كنترل 

 
 مهم 

 

ي  طرفه در خط مكش اس تفاده  (check valve)براي برگشت سرريز از شير كنترل 

 نكنيد چون ممكن است باعث پارگي خط مكش گردد. 

 
 مهم 

 

 خط برگشت را از خط اصلي جدا كنيد! 

 ود. در غير اينصورت ممكن است به طور ناخواسته در خط تغذيه مخلوط ش

  .در نقطه تزريق، شير دوزينگ نصب كنيد 

 
 مهم 

 در شرايط زير، با نصب يكنواخت كننده جريان، جريان پالاي را يكنواخت كنيد.  

  اگر به دليل نياز فرآيند به جريان يكنواخت نياز است؛ 

  كش ي ني از ب ه ك اهش نيروه اي اگر ب ه دلي ل مش كل هندس ي سيا تم لوله

 دهنده است. شتاب

 دهنده ممكن است اتفاقات زير، رخ دهد:در صورت عدم كاهش نيروهاي شتاب 

   تشكيل حباب در طرف مكش و تزريق پمپ و در نتيجه نوسانات در تزريق، خطا

 و سايش  (valve knocking)، ضربه در شير pressure surgesگيري، در اندازه

  صدمه مكانيكي به پمپ، نشت و ض ربه در ش ير (valve knocking)  در نتيج ه

 تجاوز از حداك ر فشار مجاز در طرف تزريق پمپ. 

  

 

 يكنواخت كننده جريان در طرف تزريق 
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 مراجعه كنيد(. 3-5)به بخش 

  

 

 يكنواخت كننده جريان براي تزريق در فضاي آزاد 

  .در انتهاي خط تزريق شير كنترل فشار يا شير دوزينگ نصب كنيد 

  

 

 Trailsت كننده جريان بدون يكنواخ

 )م الً به همراه نازل(: 

  .شير سولنوئيدي را به صورت الكتريكي با منبع برق پمپ دوزينگ مرتبط كنيد 

 جمع كننده بدون ديافراگم: ي  شير هواگيري نصب كنيد. *

  

  

  (How hot to install pumps)ها نصب نادرست پمپ 4-4 

 
 مهم 

 مكش را هواگيري كرد. طتوان خنمي 

 

  حباب در خط مكش 

  

 

 كننده جريان مؤثر نيات. كاركرد يكنواخت

  صحيح نيات.  (1)و شير نگهداري فشار  (2)ترتيب نصب يكنواخت كننده جريان 
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 اثر سيفون 

  

 

 فشار در قامت مكش خيلي زياد است. 

  

  

  

 نكات مهم در مورد نصب  4-5 

 
 م مه

با اعمال اختالف فشار م بت بين طرف تزريق و طرف مكش از فشار بيش از ح د ب ر  

 پمپ اجتناب كنيد: 

 

  .انتهاي خط تزريق را باالتر از سطح مايع مخزن تامين كننده، نصب كنيد 

 يا:  

 

 تزريق را باالتر از سطح مايع مخزن، قرار دهيد. خروجي خط

 يا:  
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  ،شير كنترل فشار قرار دهيد. در خط تزريق پمپ 

 
 مهم 

 سعي كنيد فشار خط مكش ثابت بماند!  

  

 (Istransmitted)مكش يا مخزن تامين كننده ثاب ت نباش د در صورتي كه فشار خط 

 ممكن است جريان پمپ نامنظم شود. 

 

 گي رد، از در مواردي كه تامين مايع براي پمپ از خطوط تحت فشار ص ورت مي

 دن ارتفاع منبع، اطمينان حاصل كنيد! ثابت بو

 

 شود، از ثابت ماندن س طح ا سطح باال انجام ميدر مواردي كه مكش از مخازن ب

 منبع، اطمينان حاصل كنيد. 

 

  :از اثر سيفون )مكش( به هنگام تزريق در خط اصلي تحت خالء اجتناب كنيد 

 نگ نصب كنيد! يا شير دوزي (DHV-SR)در خط تزريق، شير كنترل فشار 
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 توجه  

ها، الزم است كه براي اجتناب از تش كيل رس وبات، در صورت دوزينگ سوسپانايون 

 سرتغذيه پمپ شاتشو شود.

  به صورت شاتشوي مياني يا 

   شاتشو پس از خاموش كردن پمپ 

 
 مهم 

 قبل از شاتشو، پمپ را خاموش كنيد!  

  bar 2حداك ر فشار مجاز براي شاتشو:  

 ابزار شاتشوي دستي  

 

 
 ابزار شاتشوي خودكار 

 

 
 نصب الكتريكي  -5 
  

 موتور  5-1 

 
 مهم 

   موتور الكتريكي پمپ را همانطور كه در نمودار نش ان داده ش ده اس ت مط ابق

 كشي كنيد. سيم VDEمقررات 

  ا چ   بودن ولتاژ و فركانس برق، پال  روي موت ور ر جهت اطمينان از مناسب

 كنيد. 

   ًتمهيدات مناسبي براي حفاظت از موتور در برابر بار اضافي ف راهم كني د )م  ال

 كليد حفاظت موتور با قطع مدار در برابر حرارت ناشي از جريان اضافي(. 

 فيوزها ابزار حفاظت موتور نياتند!  

  رمناسب، ايمن ش وند. ب راي موت و ها بايد توسط كليد حفاظتيموتورهاي پمپ 

بايد از كليد حفاظتي مخصوص استفاده شود. )محافظت  "Ex"eهاي ضد انفجار پمپ
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 در برابر گرماي حاصل از بار اضافي(. 

و ارتفاع  C40خروجي مشخص شده براي موتور هر پمپ، در دماي محيطي حداك ر  

 از سطح دريا، صادق است.  m 1000كمتر از 

 VDE 0530ياب د )ب ه ج ي موت ور ك اهش ميچنانچه اين مقادير افزايش يابند، خرو 

 مراجعه كنيد(. 

   كننده، اطمينان حاصل كنيد! از جريان آزاد هواي خن 

   

  هاي خيس يا فضاي آزاد: نصب در اتاق 

  اي قرار دهي د ك ه كاب ل موت ور ب ه س مت پ ائين باش د جعبه ترمينال را به گونه

 درخواست كنيد(. توانيد در هنگام سفارش پمپ، اين مورد را )مي
  Glands  پيچPG  مناسب براي خط تامين برق را انتخاب كنيد و در صورت لزوم از

 كاهنده استفاده كنيد. 

 بندي كنيد. در غيراينصورت س اير اق دامات اث ر كم يمحل ورود كابل را به خوبي آب 

 خواهند داشت. 

  بندي را به تركيب آبglands  پيچPG هاي و دندانهDummy plugs  ،اعمال كني د

 بندي پوشش دهيد. به خوبي در جاي خود بپيچانيد و مجدداً با تركيب آب

  بندي جعبه ترمينال و پوشش جعب ه را ب ه خ وبي قبل از نصب مجدد، سطوح آب

 ها بايد در ي  طرف چابانده شوند. بنديتميز كنيد. آب

 هاي شكننده را تعويض كنيد. بنديببعد از مدتي، آّ 

باته به كاربرد و خروجي مورد نياز، از موتورهاي مختلفي استفاده شده اس ت. بن ا ب ه  

هاي اطالعاتي موتور را براي انواع موت ور م ورد نظ ر ش ما برگه ProMinentدرخواست، 

 كند. ارسال مي

 هاي قابل انفجار موتورهاي مناسب براي محيط 

 
 اخطار 

 ... 
  ACاز به شبكه متناوب ف 3نحوه اتصال موتورهاي  

 موتور سه فاز قفس سنجابي  

 

 
 م ال: 

 V 400/230   كالس مشخص شده  

 V400  فاز قابل دسترسيشبكه سه 

 Y   اتصال صحيح موتور مدار 
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 دو كابل برق را جابجا كنيد.   جهت تعويض چرخش 

  

 ( Dab Landerتعويض كننده قطب )دو سرعته در مدار  ACموتور  

 1U-1V-1Wديد، اتصال ستاره وقتي كه توسط كليد انتخاب قطب، سرعت را تغيير مي 

 شود. )در كليد(به صورت خارجي برقرار مي

 

 
 شوند.موتورهايي كه به شبكه جريان متناوب وصل مي 

تواند به همراه ي  خازن متناسب در ش بكه جري ان متن اوب، فاز ميسه ACهر موتور  

% گشتاور مش خص ش ده ب راي 30بايد دقت نمود كه گشتاور شروع، فقط  كار كند. اما

 موتور، باشد. 

 ( Steinmetzفاز با خازن )مدار سه ACموتور  

 

 
 موتور با تنظيم الكترونيكي سرعت  

آين د، هاي كنترل الكترونيكي به حركت در ميچنانچه موتورهاي الكتريكي توسط ابزار 

توس ط كنت رل  DCفاز توس ط مب دل فرك انس ي ا موتوره اي سه ACم الً موتورهاي 

، جهت اتص االت مربوط ه ب ه نم ودار م دار سيا تم (thyristor)هاي ترياتوري كننده

 كنترل مراجعه نماييد. 

  

 هاي خارجي فن 

 
 مهم 

(، ب راي ف ن "Z"ي ا  "R"كنن ده مج زا )ك ه شناس ايي براي موتورهاي با فن خن  

 منبع تغذيه جداگانه استفاده شده است!كننده مجزا از خن 

  Actuators / servometorsتنظيم طول حركت ديافراگم توسط  

نحوه اتصال الكتريكي موتورها در نمودار اتص ال ترمين ال ض ميمه و در نم ودار اتص ال  

 نصب شده در داخل جعبه ترمينال، نشان داده شده است. 

 
 مهم 

توانيد از ابزاره اي كنت رل و تنظ يم ط ول حرك ت يفقط در حين كاركردن موتور م 
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 ديافراگم استفاده نماييد! 

  

 ساير اجزاء الكتريكي در مناطق قابل انفجار  5-2 
  

 شروع -6 

 
 مهم 

  هايي كه در تماس با مايع مشخص شده توسط مشتري ، براي قامتسازنده پمپ

 ، مواد مناسب را انتخاب نموده است. گيرند، به دقت و بر مبناي تكنولوژي روزقرار مي

ا خ واص جدي د )غلظ ت، بدر صورتي كه دوزينگ مواد ديگر يا نوع اصالح شدة ماده  

و غيره( باعث بروز خاارت به پمپ شود، س ازنده  هاها، ناخالصالي، دما، افزودنيچگ

 مائول نخواهد بود. 

  تند.فقط اشخاص آموزش ديده، مجاز به كاربري پمپ دوزينگ ها 

، از ايمني كاربران در حين استفاده سوانحبايد با اعمال تمهيدات مناسب جلوگيري از  

 از پمپ در شرايط كاري مشخص )فشار، دما، خورندگي و غيره( اطمينان حاصل نمود. 

 
 مهم 

  مراجعه نماييد. پمپ خاص  به دستورات كاربري مخصوص كاربرد 

  االت موتور پمپ و ضمائم اضافي، اطمينان حاصل قبل از شروع كار، از درستي اتص

 كنيد! 

   !خطوط مكش و تزريق را براي احتمال نشت، چ  كنيد 

   !اتصاالت خطوط شاتشو را چ  كنيد 

  !در تمام خطوط تزريق از شيرهاي ايمني سرريز استفاده كنيد 

   :طرف تزريق را هواگيري كنيد 

به كار بياندازيد ت ا س ر  (Stroke length)ت % طول حرك100پمپ را روشن كنيد و در  

 تغذيه پر شود. 

 پمپ را خاموش كنيد.  

   .شير هواگيري طرف تزريق را ببنديد 

 حاال پمپ آماده كار است.  

   شير قط ع جري ان(Shut-off)  در خ ط تزري ق را ب از نم وده  و پم پ را ب ه ك ار

 بياندازيد. 

  چ  كنيد.  فشار تنظيم شده براي شير سرريز را 

   .ظرفيت تزريق را چ  و در صورت لزوم تصحيح كنيد 

 
 مهم 

  فشرده نصب شده است، فشار را به طور م نظم  اگر در طرف تزريق، منبع هواي

 تخليه كنيد! 

   ًدرصد متوس ط فش ار ك اري(  80تا  60از مقدار صحيح فشار مجاز گاز )تقريبا

 مطمئن شويد. 
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  كنيد، ب ه اطالع ات مرب وط ب ه يت كنترل سرعت استفاده مياگر از پمپي با قابل

 مبدل فركانس كه در دستور كار پمپ، ارائه شده است مراجعه كنيد. 

  

 نگهداري  -7 

 
 اخطار 

  هاي منظم )نشتي، صدا، دما، تغيير رنگ ناشي از دماي اضافي و ...( بايد با بازرسي

 ن حاصل نمود. از كاركرد مناسب پمپ و موتور آن، اطمينا

  !در صورت نياز، از قطعات يدكي اصلي استفاده كنيد 

  هاي هاي دوزينگ كه در محيطها و ...( پمپها، ياتاقانقطعات سايشي )ديافراگم

 % عمر خود، تعويض شوند 90شوند، بايد بعد از رسيدن به قابل انفجاز استفاده مي

  سطح روغن و بازرسي چشمي ب راي هاي روغني را از نظر بايد منبع روغن پمپ

 چ  كرد.  نشت،

 هرگز اجازه ندهيد كه دماي پمپ به دليل تمام شدن روغن، باال برود! 

  هاي احتمالي را بگيريد! پمپ را از نظر نشت روغن چ  كنيد و جلوي نشتي 

 ندهيد كه دماي پمپ به دليل تمام شدن روغن، باال برود!  هرگز اجازه 

  صحيح شير اطمينان فشار بعد از پمپ، مطمئن شويد!  از كاركرد 

دنده و گرم شدن هاي قابل انفجار، شير اطمينان فشار بايد از اضافه بار جعبهدر محيط 

 ناشي از آن، جلوگيري كند! 

  هاي ضدانفجار براي پمپ(EX-Pump) بايد دقت كرد تا در موقع تمي ز ك ردن :

 ايجاد جرقه نشود. به عالمت خطر توجه كنيد.  قطعات پالستيكي، مالش زيادي باعث

 
 مهم 

   !به نكات ذكر شده در دستور كار پمپ مربوطه مراجعه نماييد 

   اگر پمپ دوزينگ را جهت تعمير به كارخان ه س ازنده ي ا نماين دهProMinent 

هايي را كه با مايع دوزشونده در تماس هاتند، فرستيد، قبل از ارسال، تمام قامتمي

 تميز كنيد. 

 هاي ضدانفجار( ها )غير از پمپساير پمپ 

 شود.ها، محدود مياصوالً نگهداري پمپ به بازبيني ظرفيت دوزينگ و نشتي 

  

 خرابي ديافراگم 

   دستور كار پمپ مربوطه،  "واحد دوزينگ نوع ديافراگمي"مطابق دستورات قامت

 ديافراگم را عوض كنيد. 

 (?Impermissibly)هاي پياتوني ذيه پمپنشت زياد از سر تغ 

   نكاتي در مورد واش رها "و"واحد دوزينگ نوع پياتوني "همانطور كه در قامت" 

 را عوض كنيد.  (Packing)دستور كار پمپ مربوطه آمده است، واشرها 

كنيم كه هميشه ي  كي ت قطع ات ي دكي براي نگهداري واحد دوزينگ، ما توصيه مي 
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يشي نظير ديافراگم يا واشر پياتوني و قطعات ض روري ش يرها مانن د شامل قطعات سا

 توانيم كيت مناسب پمپ شما را پيشنهاد كنيم. ها و واشرها، داشته باشيد. ما ميگلوله

  

 رفع اشكال  -8 

 
 اخطار

  ان د(( و در ص ورت ل زوم ها را به طور منظم چ  كنيد )آيا به صدا افتادهياتاقان

  تعويض كنيد!

  !سطح روغن را به طور منظم چ  كنيد 

 از گرم شدن پمپ در اثر كمبود روغن، اجتناب كنيد! 

   !پمپ را از نظر نشت روغن چ  كرده و در صورت لزوم، تعمير كنيد 

 از گرم شدن پمپ در اثر كمبود روغن، اجتناب كنيد!  

  نماييد!  از عملكرد صحيح شير رهاسازي فشار بعد از پمپ، اطمينان حاصل 

حد گرم شدن آن، و بيش از  شير رهاسازي فشار بايد از بار اضافي بر روي جعبه دنده 

 هاي قابل انفجار، جلوگيري كند!خصوصاً در محيط

  هاي ضد انفجار: جهت اجتناب از نظر الكتريايته ساكن، هميشه قطعات در پمپ

 پالستيكي پمپ را با ي  پارچه خيس تميز كنيد! 

 
 مهم 

 هاي ارائه شده در دفترچه راهنما، عمل كنيد!هميشه مطابق روش 
 

 روش تصحيح علت اشكال
 شود مايع وارد پمپ نمي

 اندازي()در ابتداي راه

 ارتفاع مكش خيلي زياد است 

 فشار در خط تزريق باال است 

  پمپ را نزديكتر به منبع نصب كنيد 

  فشار خط تزريق را كاهش دهيد 

 يق خط كنارگذر( )م الً از طر

رغم كاركرد پمپ، م ايعي تزري ق علي

 شود نمي

 )پس از مدتي كار كردن(

پمپ در حال ت ص فر درص د تنظ يم ش ده 

 است. 

 مخزن مايع خالي شده است. 

                                                            مك  ش و س  ر تغذي  ه                                                                                    حب  اب ه  وا در خط

 تشكيل شده است. 

  (100طول استرو  را افزايش دهيد )به سمت% 

  .مخزن را پر كنيد و كار را ادامه دهيد 

  خط مكش را هواگيري كني د، از نب ود نش تي مطم ئن

 شويد و دوباره شروع كنيد. 

مايع دوز ش ده از خ ط تزري ق نش ت 

 كند. مي

 ديافراگم را عوض كنيد.   ديافراگم صدمه ديده است. 

ظرفيت دوزينگ كاهش يافت ه اس ت. 

 )پس از مدتي كاركردن(

 اند. قطعات سايشي شير معيوب شده

 اند.شيرها ك يف شده

  .قطعات سايشي را عوض كنيد 

  .قطعات شير را تميز نموده يا جايگزين كنيد 

 ضمائم هيدروليكي  -9 

 گاه كلي و نكاتي در مورد ضمائم ن -9-1 

هاي دوزينگ، ن ه تنه ا پم پ دوزين گ بلك ه جهت اطمينان از كاركرد بدون اشكال سياتم 

 ضمائم الكتريكي و هيدروليكي آن نيز بايد به صورت صحيح انتخاب شود. 

 شوند كه اگر چه هميشه به همة آنها ني ازيدر صفحات بعد، باياري از ضمائم نشان داده مي 

 نمايد. نيات، ولي ي  ديد كلي براي احتماالت مختلف، فراهم مي
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ما خوشحال خواهيم شد تا در انتخاب ضمائم مناسب براي كاربرد خاص به شما كم  كن يم  

 كشي، ارائه نماييم. اي براي محاسبه سياتم لولهو خدمات مشاوره

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
A  پمپ دوزينگ 

1A     ان    دازي و هيالت راهتا

 كنترل خارجي 
B  شير تزريق 
C اتصال قطع جريان 
D جريان سنج 
E كننده جريانيكنواخت 
F  شير كنترل فشار 
G  ش   ير س   رريز در خ   ط

 كنارگذر 
H  كليه سطح مايع 
I  شير مكش 
J سنجفشار 

 اجزاي سياتم
 

 كاربرد عملكرد  

 دار مشخصي از مايع در ي  سياتم؛ دوزكردن مق A *پمپ دوزينگ 

 اندازي: دستي يا اتوماتي  )سيگنال خارجي(راه

اندازي خارجي امكان قابليت تنظيم مقدار دوز شده و تاهيالت راه

 آورد. پذيري بهينه براي كاربردهاي دوزينگ را فراهم ميانطباق

 شير ي  طرفه B *شير تزريق 

 زريقبه عنوان ايجاد كننده فشار در خط ت

كشي باته، جهت اجتناب از برگش ت و مخل وط ... در سياتم لوله

 شدن جريان در خط تزريق. 

هاي با خروجي آزاد، جهت تولي د ي   فش ار تزري ق ... در سياتم
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 تعريف شده. 

هاي مج زا كشي در قامتجهت قطع سياتم لوله C اتصاالت قطع جريان

 هاي كاري()قامت

اري، تبديل يا تعمير، جهت قطع جريان ... براي انجام كارهاي نگهد

 قامتي از سياتم 

 ... براي كنترل حجم دوزينگ تنظيم شده. نمايش چشمي مقدار دوزشده )جريان حجمي( D جريان سنج چشمي

كننده يكنواخت

جريان مخزن هواي 

 فشرده

E كش ي )در ط رف يكنواخت كردن در سيا تم لوله

 تزريق(

 الني جهت كاهش افت فشار. كشي طوهاي لوله... در سياتم

 ... براي تامين ي  جريان يكنواخت )تزريق(.

 كشي ساز در سياتم لوله... جهت اجتناب از ارتعاشات مشكل

كن  د ي    فش  ار تزري  ق تعري  ف ش  ده ايج  اد مي F *شير كنترل فشار 

)محدوده تنظيم كه در اطالعات فني مشخص شده 

 است( 

وج ي آزاد جه ت اطمين ان از كش ي ب ا خرهاي لوله... در سيا تم

 كاركرد بدون اشكال پمپ دوزينگ.

شود تا ي   فش ار ... به همراه يكنواخت كننده جريان استفاده مي

 تزريقي ثابت ايجاد كند. 

... به عنوان ابزار ايمني براي حفاظ ت سيا تم دوزين گ ي ا پم پ  كند.شير كنارگذر را در فشار مشخص باز مي G *شير سرريز 

 ر برابر فشار اضافي دوزينگ د

ب ودن س طح م ايع را  با فرستادن س يگنال، پ ائين H مايع كليه سطح

اي، قبل از تم ام كند. در مدل دو مرحلهگزارش مي

 دهد. شدن مايع نيز اخطار مي

 ... براي كاركرد بدون اشكال سياتم. 

 ... براي نشان دادن زمان پركردن يا تعويض مخزن.

 در برابر كاركردن بدون مايع ... جهت حفاظت سياتم 

 طرفه شير ي  I *شيرمكش 

 مجهز به توري به عنوان فيلتر درشت

... جهت حفاظت سياتم در برابر كاركردن ب دون م ايع )م  الً ب ه 

 هنگام تعويض مخزن( 

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

 ... كامالً ضروري  دهد.مي فشار واقعي در خط تزريق را نشان J * سنجفشار

 براي تنظيم شير كنترل فشار، شير سرريز.

 ... براي تعيين فشار واقعي در خط تزريق 

 ... جهت اجتناب از افت فشار در خط مكش طوالني.  كند.جريان مايع سر خط مكش را يكنواخت مي k مخزن هواي مكش

 ... به عنوان كمكي مكش به همراه ي  پمپ خالء 

مانع ورود ذرات جامد درش ت ب ه سيا تم مك ش  L رفيلت

 شود. مي

... جه  ت حفاظ  ت پم  پ و سيا  تم دوزين  گ از ورودي آش  غال و 

 سايش بيشتر 

 اتصال قطع خودكار  M شير سلونوئيدي

اندازي: م الً به صورت الكتريكي از طري ق منب ع راه

 تغذيه به پمپ دوزينگ 

خ ط تزري ق ب ه هنگ ام  ... به عنوان ابزار ايمني براي قطع جري ان

 توقف كار 

 
 مهم 

 شوند. اين اجزاء سياتم به صورت كامل درزبندي نمي * 

  

 شير كنترل فشار / سرريز -9-2 
 ProMinent DHV-DL (DHV-S, DHV-S-DL, DHV-SR, DHV-RM) 
 شيرهاي كنترل فشار/سرريز براي نصب در خط تزريق:  

  ي نصب در خطوط تزريق. شير كنترل فشار قابل تنظيم برا 

   جهت ايجاد ي  فشار ثابت ب راي اطمين ان از تزري ق دقي ق ب ه هنگ ام دوزين گ ب ا

خروجي آزاد، جهت ايجاد فشار در خط مكش، در مواقعي كه فشار خط تزريق متغير است 

 شود.يا تزريق در خالء، انجام مي

  شود. به عنوان شير ايمني سرريز نيز استفاده مي 

  شود. در انته اي به عنوان شير كنترل فشار براي اجتناب از رزونانس استفاده  چنانچه
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 شود. خط تزريق يا تنظيم افت فشار نصب مي

 
 مهم 

شيرهاي كنترل فشار/سرريز، اجزاي قطع كننده جريان ها تند ك ه ب ه ص ورت كام ل 

 شوند. درزبندي نمي

خ ط تزري ق كوت اه، ب ه هم راه  فقط با خروج ي آزاد و DHV-S-DL , DHV-Sهاي سري 

 شوند. هاي جريان استفاده مييكنواخت كننده

ش وند و بن ابراين ب ه ط ور خ اص ب راي تحت تاثير فشار واق ع نمي DHV-SR/RMسري  

استفاده در موارد با فش ار متغي ر در خ ط تزري ق و ب راي اس تفاده ب ه هم راه يكنواخ ت 

را  DHV-SR/RMس ب ها تند. س ري هاي جريان يا خط وط تزري ق ط والني، مناكننده

 اي از ماير تزريق، نصب نمود. توان در هر نقطهمي

  

 نكاتي در مورد نصب و تنظيم  

Type DHV-S-DL 1-10 bar  اندازي پمپ: قبل از راه 

 

 پيچ تنظيم فشار زير دكمه رهاسازي فشار را شل كنيد. 

  :در طي كاركرد پمپ 

پيچان دن پ يچ تنظ يم فش ار و خوان دن مق دار فش ار از روي فشار الزم خط تزريق را ب ا 

 سنج نصب شده در خط لوله، تنظيم كنيد. فشار

  :پيچ تنظيم فشار را قفل كنيد 

 پيچ قفل كننده را سفت كنيد. 

  :رهاسازي فشار 

سازي فشار را تا توقف در مقابل پيچ تنظيم فشار بپيچانيد و بعد ي  دور ديگر هم رها پيچ

 بچرخانيد. 

 كند. پيچ رهاسازي فشار را مجدداً شل كنيد، حاال فشار كاري تنظيم شده، عمل مي 

  
Type DHV-S 0,5-10 bar 

Type DHV-SR 1-10 bar 

Type DHV-RM 1-10 bar 
 
 

  .سرپوش محافظ را برداريد 

 اندازي پمپ: قبل از راه 

  به راحتي بچرخد، شل كنيد.  تا جايي كهپيچ تنظيم فشار براي شير رهاسازي را 

 

  :در حين كاركرد پمپ: فشار الزم را با چرخاندن پيچ تنظيم فشار، ايجاد كنيد 

 كشي، بخوانيد. فشار نصب شده در سياتم لولهمقدار فشار را از روي گيج

  :پيچ تنظيم فشار را ت بيت كنيد 

 را سفت كنيد.  كننده قفل ةمهر 

 و پيچ تنظيم فشار را شل كنيد.  كننده قفل ةرد نظر، مهردر فشار رهاسازي مو 

  

 هاي جريان يكنواخت كننده 9-3 
ش وند. هاي تزري ق پالا ي اس تفاده ميهاي جريان معموالً به همراه پمپيكنواخت كننده 

 استفاده از آنها در موارد زير ضروري است:

  به دليل نياز فرآيند.  به جريان نابتاً يكنواخت نياز است، به عنوان م ال 
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  كشي، كاهش فشار ماكزيمم پالس الزم است يا بايد از افت فشار باته به وضعيت لوله

هاي جريان در هر دو طرف مكش و كنندهاجتناب كرد؛ در اين حالت، استفاده از يكنواخت

 تزريق، ضرورت دارد. 

 

 
  

  

  

  

  

 عملكرد  

 

ه شدن و انبااط ي  بالش ت  گ ازي جه ت رهاس ازي ان رژي كاركرد آنها بر اساس فشرد

است. با افزايش فشار، قامتي از مايع دوزينگ ذخيره شده و با كاهش فشار به درون لول ه 

هاي جري ان ب ا دي افراگم اختالف ي ب ين يكنواخ ت كنن دهشود. در اص ل تزريق، آزاد مي

  شود.جداكننده و بدون ديافراگم جداكننده ايجاد مي

هاي جريان بدون ديافراگم )م الً مخزن هوا(، مايع دوزينگ ي ا بالش ت  كنندهيكنواخت در

آيد( تم اس ما تقيم دارد. بع د از ش روع، گازي )كه توسط فشرده كردن هوا به وجود مي

شود. از آنجا كه هواي فشرده ب ه ت دريج هواي فشرده در مخزن يكنواخت كننده، وارد مي

 بايد مرتباً فشار سياتم را آزاد كرده و آن را هواگيري نمود.  شودوارد مايع دوزينگ مي

توان از اين مشكل اجتن اب نم ود. در هاي داراي ديافراگم، ميكنندهبا استفاده از يكنواخت

پذير، مايع را از گاز جدا نم وده و از ج ذب آن جل وگيري اين حالت، ي  ديافراگم انعطاف

 كند. مي

  

 نصب  

 
 مهم 

هاي جريان، مقررات جاري محل نصب را مالحظه كنندهاندازي اوليه يكنواختبل از راهق 

 نمائيد! 

 
 مهم 

Diaphragm pulsation damper 
هاي جريان، فقط در صورتي كه به ط ور ص حيح نص ب ش وند، ك ارآيي كنندهيكنواخت

 خواهند داشت. 
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نص ب كني د ك ه ب ه راحت ي قاب ل  اي در سياتمهاي جريان را به گونهكنندهيكنواخت

 دسترسي بوده و ارتعاش نداشته باشند. 

اي كه نياز به كاهش پي  فشار دارد، نصب شوند. يعني ب راي آنها بايد در مجاورت نقطه

هاي دوزينگ در كوتاهترين فاصله ممكن بعد از شير خروجي سرتغذيه )يا بالفاصله پمپ

 هواي مكش نصب شود(. قبل از شير ورودي سرتغذيه، اگر مخزن 

هاي ارتباطي را در هاي ناشي از انحراف ماير يا اصطكا  لوله، لولهجهت اجتناب از افت

 كننده جريان، انتخاب كنيد. ماير ماتقيم و متناسب با قطر اتصال يكنواخت

  

 
 مهم 

ه ا( از بكننده حباهاي جريان نوع ديافراگمي )يا جمعبراي شارژ اوليه يكنواخت كننده

 اكايژن به جاي هوا يا نيتروژن استفاده نكنيد! 

In-line damper 
آي  د ك  ه فش  ار اولي  ه تقريب  ا دس  ت ميها وقت  ي بهكنن  دهبهت  رين ران  دمان يكنواخت

 متوسط فشار كاري بعدي باشد.  60 - % 80

 

اطع زي ر گيري فشار در مقسنج نباشد، اندازهكننده جريان مجهز به فشارچنانچه يكنواخت

 شود: توصيه مي

  ساعت كار  500بعد از 

 اندازي مجدد به دنبال ي  توقف طوالنيقبل از راه 

 شود. گيري مرتب در فواصل سه ماهه توصيه مياندازه

 

 ترجمه فارسي متن:

 
General Operating Instructions 

ProMinent Motor-Driven Metering Pumps 

and Hydraulic Accessories 
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