معرفی
شركت بوستر كار از سال  1372بعنوان يكی از حاميان صنعت كشور با جمعی از مجربترين متخصصان و تكنسينهاي فنی در زمينه آب و
صنعت در خدمت كشور بوده است .در سال  1380با به كارگيري تكنولوژي صنعت اروپا و با ارائه محصوالت معتبر دنيا از قبيل :
() EBARA- AEG –SIEMENS –VEM –LOWARA –PENTAX –BONFIGLIOLI
توانسته محصوالت خود را در رابطه با ساخت بوستر  ،پمپ هاي آبرسانی و آتشنشانی ،جهت برجها ،مجتمع هاي مسكونی ،ادارات،
بيمارستانها ،مجموعه هاي ورزشی و ...به كشور اسالمی ايران ارائه دهد .

يكی از ويژگيهاي متمايز كننده ي برون سازمانی بوستر كار تفاوت در نوع ارائه خدمات ،قيمت و همچنين بهره گيري از پشتوانه قدرتمند
سخت افزاري و نرم افزاري (در زمينه طراحی و ساخت سفارشات صنعتی) از قبيل:
 .1گيربكس هاي مركب
 .2هليكال
 .3هالوشافت
 .4دور متغيير ،با كنترل دورهاي فركانسی) اينورتر) مكانيكی
 .5ارائه بوستر پمپ هاي دورمتغيير ( با بكارگيري تكنولوژي اينورتر و قرار دادن سنسورهاي هوشمند كه نسبت به ميزان مصرف آب ،
اطالعات الزم را جهت تغير دور موتور به اينورتور ارسال می نمايد و موجب صرفه جويی در مصرف آب و برق و جلو گيري از زود مستحلك
شدن لوله ها و پمپ ها ميشود)
ميباشد z.
ما پس از تدوين برنامه استراتژيك خود ،با ايجاد سازمانهاي فروش ،گارانتی و خدمات پس از فروش با قيمت مناسب به عنوان سازمانی
پويا و مشتري گرا فعاليت می كنيم.

درباره شرکت پمپیران
شركت صنايع پمپيران در سال  1354هجري شمسی با نام صنايع پمپ سازي ايران تاسيس گرديد و توليد انواع پمپ و الكترو موتور هاي
شناور را تحت ليسانس  KSBآلمان آغاز نمود .اين شركت در شهر تاريخی و صنعتی تبريز در زمينی به مساحت  87000متر مربع قرار
داشته و كل زيربناي كارگاه هاي توليدي ،آزمايشگاهی و پشتيبانی آن بيش از  40000متر مربع می باشد .پمپيران در سال  1365هجري
شمسی ساخت محصوالت سفارشی را آغاز نموده و موفق شد براي اولين بار صنعت پمپ را در كشور بومی سازي نموده و به خودكفايی
برسد.

اين شركت با بيش از  40سال سابقه فعاليت در زمينه پمپ سازي ،ضمن نهادينه نمودن اين صنعت در كشور ،با بيش از  400نفر نيروي
متخصص ،مجرب و كارآزموده در و احد هاي مجهز مهندسی ،كنترل و توليد و  ...مفتخر است فعاليت تخصصی خود در زمينه طراحی و

ساخت انواع پمپ هاي مورد نياز مشتريان را مطابق با استانداردهاي بين المللی ISO 9908 , NFPA 20, ISO 5199, API 610
ارائه نمايد.
پمپيران كه اكنون به عنوان برترين پمپ ساز خاورميانه شناخته می شود با بكارگيري آخرين ابداعات و پيشرفت هاي تكنولوژي در صنعت
پمپ سازي جهان ،محصوالت خود را ارتقاء داده و در تامين نياز صنايع گوناگون مانند فوالد ،مس ،نفت و پتروشيمی ،دريايی ،نيروگاهی و
صنعت آب كشور موفقيت هاي چشمگيري بدست آورده و در زمينه راهبري بهينه محصوالت خود نيز با برگزاري دوره هاي آموزشی و
سمينار هاي متعدد ،توان مهندسی خود را براي آموزش روش هاي پيشرفته به كاربران ايرانی بكار گرفته است و همچنين با دارا بودن
نمايندگی در اغلب شهر هاي ايران و در برخی از كشور هاي جهان از شبكه قدرتمند فروش و خدمات پس از فروش براي تامين نياز هاي
مشتريان بهرمند می باشد.

درباره پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
پمپ گريز از مركز پمپيران نوعی از پمپ هاي مكانيكی هستند و در
گروه پمپ هاي با جابجايی غير مثبت قرار می گيرند  ،پمپ گريز از مركز
پمپيران با چرخيدن يك پروانه در داخل خود انرژي را به سيال انتقال

داده و فشار توليد شده از پروانه ها باعث حركت سايت می شود .پمپ ها
گريز از مركز پمپيران با دو نام ديگر معروف است و با نام هاي پمپ
سانتريفيوژ پمپيران  ،پمپ اتانروم پمپيران نيز شناخته می شوند.
پمپ سانتريفيوژ پمپيران داراي پروانه پمپ (كه باالنس ديناميكی شده)
می باشند و محور به وسيله مكانيكال سيل و يا نوار گرافيتی آب بندي می
شوند.

محور پمپ سانتريفيوژ پمپيران توسط بوش فوالد كروم نيكل قابل تعويض ،محافظت می گردد.
نيروهاي شعاعی و محوري وارد بر محور پمپ گريز از مركز توسط دو عدد بلبرينگ گريس كاري شده كه در يك طرف پروانه واقع شده
اند تحمل می شود.
پمپ گريز از مركز افقی همراه با محفظه حلزونی كه به صورت يك طبقه می باشد كه پروانه آن به صورت سر آويز بوده و موتور پمپ
گريز از مركز پمپيران مدل جدا ،تك مكشه مركزي و از نظر ابعاد و عملكرد مطابق  EN733می باشد.
اين پمپ ها طوري طراحی شده اند كه روتور و پايه ياتاقان آن به راحتی از طرف الكترو موتور بدون جداكردن محفظه از سيستم لوله
كشی قابل باز شدن می باشد.

کاربرد پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
اين پمپ ها جهت انتقال آب براي مصارف كشاورزي ،شهري و صنعتی به كار رفته و براي انتقال آب گرم تاسيسات گرمايش و سرمايش
كاربرد دارد.

نمودار فنی پمپ گریز از مرکز پمپیران مدل 250-40
نمودار فنی پمپ گريز از مركز پمپيران مدل 250-40
با دور موتور 1450

مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40

مشخصات فنی پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
قطر خروجی

 32تا  300ميليمتر

ظرفیت آبدهی (دبی پمپ)

 5تا  1800متر مكعب در ساعت

ارتفاع (هد پمپ)

 5تا  90متر مكعب

درجه حرارت سیال در آببندی با نوار گرافیت

از  50-تا  110درجه سانتيگراد

درجه حرارت سیال در آببندی با مکانیکال سیل

از  50-تا  140درجه سانتيگراد

جنس پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
محور

فوالد ST 60 - 2

پروانه

چدن GG-25

محفظه

چدن GG-25

** جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغيير می باشد.

Pipe Dia
قطر لوله

Pump flange
فلنج پمپ

Motor
موتور

رانش

مکش

AMP

HP

KW

رانش

***

**

362
243
163

272
180
122

200
132
90

250

141

102

75

**

مکش

300

میزان آبدهی(متر مکعب)

قطر
پروانه
405
380
360
340

)Capacity (m3/h
1200
35
21
-

1000
43.5
32
23.5

800
48
38.5
31.5

600
51.5
42.5
36.2

400
53.5
45.2
39

-

17

25

30

33.1

RPM
1450
دور 1450
ارتفاع
(متر)
Head
)(m

اندازه فلنج مکش پمپ الزاما برابر اندازه لوله مکش نمی باشد .قطر لوله مکش طوری انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن از  2متر بر ثانیه

تجاوز ننماید.

***

قطر لوله رانش طوری انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن تا حد ممکن پایین نگه داشته شود تا از افت انرژی جلوگیری بعمل آید .لیکن در این

مورد نیز برقراری توازنی اقتصادی بین قطر لوله رانش و انرژی پمپ الزم میباشد.

ابعاد و اندازه پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40

Pump Size تیپ پمپ

X . Y . Z [mm]

Weight [KG] وزن

250-40

1060x725x925

373

ابعاد شفت پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40

انتهای محور
t

u

l

قطر

53/5

14

135

50

تیپ پمپ Pump Size
250-40

وضعیت صحیح مکش منفی پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
براي آنكه پمپ به نحو مناسبی كار كند الز است لوله مسير مكش به طرز صحيحی نصب شود .اين مسير بايد مطالقا بدون نشتی بوده و
امكان حبس هوا وجود نداشته باشد .به اين منظور بايد لوله ها در جهت پمپ شيب صعودي داشته باشد.

❖ در تبديل متقارن (شماره  )1امكان خبس هوا وجود دارد لذا از تبديل خارج از مركز كه انحراف آن به سمت پايين باشد استفاده
می شود.
❖ دسته شير قطع و وصل (شماره ) 2در حالت عمودي می تواند عامل حبس هوا باشد بنابراين شير را به صورتی نصب می كنند كه
دسته آن به صورت افقی يا به طرف پاييد قرار گيرد.
❖ لوله مكش (شماره  )3بايد داراي شيب صعودي ثابت و همواري در جهت پمپ باشد.
❖ فقط بايد از زانو هاي و اتصاالت (شماره  )4استاندارد استفاده شود و از ايجاد گوشه هاي تيز در مسير حركت سيال اجتناب شود.
❖ سوپاپ و صافی ورودي (شماره )5بايد دست كم  0.5متر پايين تر از حداقل سطح آب ممكن الوقوع و  0.5متر باالتر از كف
حوضچه مكش نصب شود تا از ورود هوا و شن و ساير اجسام به پمپ جلوگيري شود.
❖ درپوش  6Dمحل هواگيري و پركردن لوله مكش می باشد.

وضعیت صحیح مکش مثبت پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40

در مسير مكش با ارتفاع مثبت نيز وجود شير قطع و وصل الزم است تا بتوان هنگام بازرسی و تعميرات ،پمپ را از منبع مربوطه جدا كرد.
اين شير هنگام بهره بردارب از پمپ بايد كامال باز باشد .لوله مكش بايد با شيب يكنواخت نزولی به طرف پمپ نصب شود تا از حبس
هوا جلوگيري شود.
به غير از اختالف شيب در بقيه موارد تمامی المانهاي رعايت شده در شيب منفی در اين قسمت نيز بايد رعايت شود.

وضعیت صحیح مکش مثبت و مسیر تعادل خالء پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
اگر مانند پمپ هاي كندانس ،سيال از منبع تحت خالء وارد پمپ شود ،توصيه می شود كه مسير تعادل ،به مانند شكل زير نصب گردد.
بخصوص در مواردي كه ارتفاع مكش كم باشد .به اين ترتيب هوا و حباب هاي گاز كه همراه سيال وارد مسير پمپاژ شده است از طريق
اين لوله به مخزن مكيده می شود .لوله بايد تا حد امكان نزديك به ورودي پروانه پمپ وصل شده و به باالي مخزن خالء باز گردد .قطر
لوله نيز به ظرفيت پمپ بستگی دارد و معموال بين  1تا  2اينچ است.

نقطه باالي محفظه پمپ (سوراخ هواگيري  ) 6Dبايد توسط يك لوله كوتاه به مسير خالء وصل شود تا پمپ قبل از راهاندازي هواگيري
شود .روي اين لوله شير ضد خالء  Eنصب می شود كه بايد پس از هواگيري و قبل از راه اندازي بسته شود .شير قطع و وصل اصلی مسير
تعادل  Aبايد در زمان بهره برداري از پمپ كامال باز باشد و فقط هنگام خاموش بودن پمپ بسته شود.

ابعاد نوار گرافیت و موقعیت نصب پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
هر نوار گرافيتی بايد در روغن فرو برده شود و سپس به كمك حبقه محفظه آببندي در محل خود جا زده شود .محل اتصال دو سر نوار
هاي متوالی بايد با  90درجه چرخش نسبت به يكديگر قرار گيرد (به مانند شكل زير) و در نهايت حلقه هاي خنك كاري و آببندي بايد
همواره به ترتيب مشخص شده جا زده شود.

پس از جا زدن نوار گرافيتی بايد به اندازه حداقل  4ميليمتر در انتهاي محل آببندي باقی بماند تا قطعه عينكی به صورت صحيح در محل
خود قرار گيرد.

ابعاد محفظه آببندي
مدل پمپ

250-40

شماره محور

55

ØB

ØC

85

نوار گرافيتی
ØA

85

طول برش

60

235

اندازه

12x12

تعداد حلقه ها

 5حلقه نوار گرافيتی
 1حلقه رينگ خنك كاري

ابعاد مکانیکال سیل و موقعیت نصب پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40

اندازه پمپ اتانرم

نوع سیل مکانیکی

250-40

MG1-60

یاتاقان پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
 -1یاتاقان با روانکاری گریس
بلبرينگ هاي شيار عميق معموال با گريس روانكاري می شوند .گريسكاري اوليه ياتاقنهاي هنگام مونتاژ در كارخانه سازنده

انجام ميگيرد.

 -2یاتاقان با روانکاری روغن

سطح روغن بايد به صورت منظم از طريق بازديد شيشه روغن نما يا بيرون كشيدن سيخ روغن بازديد شود.

شماره قطعه

مشخصات

B

درپوش تخلیه روغن

643

درجه روغن

مشخصات یاتاقان پمپ گریز از مرکز پمپیران 250-40
اندازه یاتاقان با روانکار
نوع پمپ
روغن

گریس

6411 C3

6411 C3

250-40

مقدار روانکاری الزم برای هر پمپ
اندازه یاتاقان با روانکار
شماره محور
روغن (لیتر)

گریس (گرم)

½

45

3/25

55

250-40 مشخصات پمپ گریز از مرکز پمپیران

شماره
قطعه
102
162
171
210
230-1
230-2
321-1
321-2
331
360-1
360-2
400-4
412-1
421
452
458
461
502-1

نام قطعه
Valute Casing / محفظه حلزونی
Suction cover / درپوش مکش
Diffuser
Shaft
Impeller / پروانه
Impeller 1 st stage
Radial ball bearing
Radial ball bearing
Bearing pedestal
Bearing cover
Bearing cover
Flat gasket / واشر کاغذی
O-ring / اورینگ
Radial shaft seal ring / کاسه نمد
Stuffing box gland / قطعه عینکی
Lantern ring / رینگ خنک کننده
Stiffing box packing / نوار گرافیتی
Casing wear ring / رینگ سایشی

شماره
قطعه
502-2
502-3
502-4
507
524
525
643
731-1
920-4
931
940-1
940-2
940-3
XVI
XX
C
F

نام قطعه
Casing wear ring / رینگ سایشی
Casing wear ring / رینگ سایشی
Casing wear ring / رینگ سایشی
Thrower / آب پخش کن
Shaft protecting ring / بوش روی محور
Spacer sleeve / بوش فاصله
Oil dipstik / درجه روغن
Plug / درپوش رزوه دار
Nut / مهره پروانه
Lock / واشر قفلی
Key / خار
Key / خار
Protecting sleeve
Key / خار
Leakage drain تخلیه نشتی
Sealing liquid مجرای آب
Sealing liquid channel
Pump feet پایه پمپ

