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 ه مولفمقدم

توسـط بشـر سـاخته و مـورد اسـتفاده       ییکه بصورت کامالً ابتـدا هایی است  نین ماشیپمپ جزء اول

ان بـه  ـافـت و مهندسـ  یش یزاـــ افها  تفاده از پمپــاس یرار گرفته است. همزمان با انقالب صنعتـق

 ،ع مختلـف یاز صـنا یـ و ن يشـرفت تکنولـوژ  یتر دست زدنـد. بـا پ  رد باالـبا عملکهایی  ساخت پمپ

شـرفته نقـش   یپ يکشـورها هـا   ن سالیدر اقرار گرفت.  بشرار یساخته و در اخت یگوناگونهاي  پمپ

و سـاخت   یطراح یجه دانش فنیدر نتبر عهده داشتند. ها  و ساخت پمپ یند طراحیرا در فرآ یاصل

 ار گرفتند.یند را در اختیصب پمپ در فرآو نبرداري  ح بهرهین نحوه صحیو همچن

موجـب شـده تـا    هـا   از پمـپ برداري  بهرهح اصول عملکرد و نحوه یعدم درك صحدر حال حاضر 

ابد. کتاب حاضر با توجـه  یش یافزاها  پمپ یصورت نگرفته و به تبع آن خراب یانتخاب پمپ بدرست

بـرداري   بهـره و  يح نگهداریصحه و نحوها  نه درك اصول عملکرد پمپیبه مشکل روز کشور در زم

ن کتـب و  یو اطالعات موجود در برتر ین اثر از تجارب شخصیف ایدر تالاز آن نگاشته شده است. 

بـه   ینانـه و بـوم  یواقع ب یتا نگاهایم  هکرد یسعن کتاب یدر اا بهره گرفته شده است. یدن یمنابع علم

کـرده و   يخـوددار هـا   پمپ یطراحدر ده یچیپ هاي ن معنا که از ذکر فرمولیم به ایداشته باشها  پمپ

از آن بـرداري   ح انتخـاب و بهـره  یو نحـوه صـح   ياصـول عملکـرد   یح اجمـال یدر عوض بـه توضـ  

پمـپ بـه نـدرت     یشور مـا طراحـ  ـدر کـ  اصوالًگردد که  می ن موضوع به آن بریل ایدل ایم. هپرداخت

 .  زنند می دستها  صورت گرفته و مهندسان معموالً به انتخاب پمپ

 يه و اصـول عملکـرد  یم اولیمفاهل شده است. در بخش اول یتشک یاز سه بخش اصل حاضر کتاب

، نحوه عمکلرد پمـپ  ين بخش شامل اصول عملکردیا ؛قرار گرفته است یبررس موردها  پمپانواع 

فـه آن  یپمپ  و وظ یقطعات اصل یباشد. در بخش بعد به بررس می ند، انتخاب و تست پمپیدر فرآ

 ياز کشور بوده و بـرا یحات ارائه شده متناسب با نیشده تا توض یسع ایم؛ همان پمپ پرداختدر ساخت

نـگ و  یپیت و در بخش سـوم بـه نصـب، پا   یرا داشته باشد. در نها ییخوانندگان محترم حداکثر کارا

ن کتـاب  ید بتوان گفت که دو بخش آخر از سه بخش ایشا ایم. هاز پمپ توجه کردبرداري  نحوه بهره

 باشد.   می موجود در بازارهاي  کتاب یز آن با تمامیه تماوج

نـد بـوده   یپمپ در فرآ یمحاسبات افزار نرم يباشد، حاو می مه کتابیکه ضماي  هضمناً لوح فشرد

 کند.   می لیار تسهیو محاسبات پمپاژ و انتخاب پمپ را بس

 زیـ هموطنـان عز  ندر ضـم رد. یـ ز قـرار بگ یـ ن اثر بتواند مورد توجه هموطنـان عز ید است ایام

شنهادات ارزنـده خـود را   ینظرات و پ malekiyan.books@yahoo.com انامهیق رایتوانند از طر می

 ان بگذارند.  یدر م نویسندهبا 

 با تشکر
 ابوذر ملکیان
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 مقدمه

 مقدمه 

 اهداف 

 کند؟ یرا پمپاژ م يزیک پمپ چه چی 

 ل شده است؟  یتشک ییک واحد پمپاژ از چه قسمتهای 

 ؟کند  یجابجا مال را یپمپ چگونه س 

 ها در مورد پمپ یاتیکل 

 فیاصطالحات و تعار 

 
  مقدمه

 سـاخت  فکـر  بـه  انسان که شد سبب گرید يا نقطه به يا نقطه از او ییجابجا و آب به بشر ازین

 ییابتـدا هـاي   ابتکارات بشـر در سـاخت پمـپ    کند. طرف بر را مشکل نیا کهافتد یب یدستگاه

کنواخـت آب  یت پمپـاژ  ین اختراع جالب قابلیاختراع شد. ا دسیچ ارشمینکه پیادامه داشت تا ا

ـ اوا و هفـدهم  قـرن  اواخر دردارا بود. را باالتر  ینر به سطحیک سطح پائیاز   هجـدهم  قـرن  لی

شرفت صنعت پمپ یپرا ساختند.  وژیفیسانتر  پمپ نیاول، ییایتالیا و يفرانسو نیمهندس يالدیم

ي ازیـ هر نوع پمـپ و بـا هـر ن    يصنعت پمپ پاسخگوهم اکنون نکه یو پمپاژ ادامه داشت تا ا

 باشد.   می

ع بوده و عملکـرد بـدون نقـص و بـا     یو صناها  نفک اکثر کارخانهیپمپ جزء الدر حال حاضر 



نتخا پمپ /    ۱۱فصل هفتم: 

 

   باشد. می برخوردار ییباالار یبست ینان آن از اهمیاطم

 ،يازانـد  هرا انتخـاب،  ،يریبکـارگ  مسـئول  ندهیآ ای حاضر حال در که يافراد يبراحاضر  کتاب

 گرفتـه  نظـر  در شوند،  یم پمپ مختلف انواع بودن اعتماد قابل و ينگهدار و ریتعم ،يبردار بهره

 هـر  .ستین انکار قابل خود یاتیعمل توان حداکثر به واحد یابیدست در پمپها تیاهم است. شده

 عـدم  از یناشـ  وارده خسارت باشد.  یم پمپها به وابسته خود روزانه دیتول جهت يندیفرآ واحد

 درجـه  و فشـار  سـرعت،  امروزه نیا بر عالوه است.ر قابل تصور یغ يدیتول واحد کی کارکرد

 و پمپـاژ  واحد یمنیا جه،ینت در است. یمنیا يبرا بالقوه مشکل کی، شونده پمپ الیس حرارت

 بود. خواهد برخوردار يا ژهیو تیاهم از آن کارکرد نانیاطم تیقابل

 
 باالتر یانتقال آب به سطح يدس برایچ ارشمیپ 1-1 شکل

 

 ،يانـداز  راه نصـب،  آن، یکمکـ  اجزاء و پمپ یطراح اصول ارائه کتاب، نیا از هدف ن،یبنابرا

 و چـرا  کـه ان کنـد  یـ در نظر دارد کـه ب  واست  یعمل يا وهیش به یابی بیع و ينگهدار و ریتعم

 دهد. یم نشان واکنش یخارج راتییتغ و يندیفرآ راتییتغ به پمپاژ واحد چگونه



بر پمپ، پمپا  پايپينگ / ۱۲  مرجع كا

 

 ينگهـدار  و يازاند هرا نصب، انتخاب، ملزومات بود خواهد قادر نندهاخو ،کتاب مطالعه از پس

 دهد. صیتشخ واحد یاتیعمل توان و نانیاطم تیقابل ،یمنیا حداکثر به دنیرس يبرا را پمپ

 

 اهداف

 کارخانـه  در اسـت  ممکـن  کـه  یمعمول پمپ کی شکل، نیا در د.یکن توجه 2-1 شکل به لطفاً

 بـه  هیشب کتاب نیا اهداف جهات، ياریبس از است. شده داده نشان ردیگ قرار استفاده مورد شما

 بـا  مثـال،  طـور  به دهد. آموزش را لیاتومب راتیتعم و ينگهدار شما به خواهد  یم که است آن

 اطالعـات  بود دیخواه قادر شما ل،یاتومب مختلف ياجزا عملکرد مورد در خود دانش بردن باال

ـ تعم بـه  خـود  شما آن، از بهتر ای و دیده قرار لتانیاتومب کیمکان اریاخت در يدیمف  لتـان یاتومب ری

 است: ریز شرح به اهداف نیبنابرا د.یبپرداز

 پمپ. یاصل ياجزا از کی هر ينگهدار و یطراح نصب، یاساس اصول درك 

 قابـل  و نمـ یا کارکرد يدارا شما پمپ تا دیکن استفاده اصول نیا از چگونه که دیاموزیب 

 باشد. نانیاطم

 

 
 ـ سازه4ـ خطوط تغذیه روغن و سیال پمپاژ   3ـ اتاقک پمپاژ   2ـ تابلوي کنترل   1

 ـ سوئیچ فشار7ـ سیستم تنظیم میزان روغن   6ـ شیر کنترلی قطع جریان   5
 

 یساتیک واحد تاسیزات مربوطه در یو تجه وژیفیسانتر پمپ نوع کی 2-1 شکل



نتخا پمپ /    ۱۳فصل هفتم: 

 

 

 کند؟ یم پمپاژ ار يزیچ چه پمپ کی

 تـا  اسـت، ال یسـ  شـما  پاسـخ  اگـر  شود؟  یم پمپاژ يزیچ چه دییبگو و دیکن نگاه 2-1 شکل به

 را الیسـ  یسـت یبا پمـپ  د،ید دیخواه کتاب نیا در که همانطور اید. هحدس زد درست يحدود

 نـد، ک  یمـ  جابجـا  را الیس که دوار زاتیتجه از قطعه هر نیا بر عالوه کند. پمپاژ عیما حالت در

ـ ا شـود.   یم جابجا که است پول نیا واقع در کمپرسور، ای باشد پمپ زیتجه نیا خواه ـ ی نی  یعن

ـ  بـه  پمپـاژ  زمان افتادن ریتاخ به . ... و هیروپ ن،ی مارك، ،دالر ،الیر  زمـان  دادن دسـت  از یمعن

 ست.ا يا العاده فوق تیاهم يدارا پمپ بودن دسترس در و اعتماد تیقابل نیبنابرا است. دیتول

  
 یربکسیوژ گیفیسانتر پمپ نوع کی 3-1 شکل



بر پمپ، پمپا  پايپينگ / ۱۴  مرجع كا

 

 8700م بـر  یک پمپ در طـول سـال، تقسـ   یاز  يبردار ت اعتماد بصورت نسبت تعداد ساعت بهرهیقابل

 د. یآ ی) بدست میک سال شمسیتعداد ساعات (

 

قابلیت اعتماد      

 
 ت اعتمادیقابل 4-1شکل 

 

ـ قابل يبـه جـا   يریت در دسـترس پـذ  یدهند تا از قابل  یح میان ترجشتر بهره برداریب ت اعتمـاد  ی

 رد.یگ  یت اعتماد مورد استفاده قرار میشتر از قابلیت در دسترس بودن بیاستفاده کنند. قابل

 است. آمده 5-1 شکل در يریپذ دسترس در فیعرت
 

 واحد بودن دسترس در زمان به پمپ برداري بهره زمان میزان تقسیم از بودن دسترس در قابلیت

 شود. می حاصل سال طول در

 

 قابلیت در دسترس بودن 

 
 

 يریت در دسترس پذیقابل 5-1شکل 

 

 پمـپ  کـاربرد  و نـوع  بـه  بسته عدد نیا باشد. یم ٪ 95 يباالها  پمپ يریپذ دسترس درمعموالً 

 رد.ک خواهد رییتغ یتوجهقابل  بصورت

ـ کن فـرض  را یپمپ :دیریبگ نظر در را ریز مسأله يریرك مفهوم در دسترس پذد يبرا  بـا  کـه  دی

 سـال  کیـ  طـول  در پمـپ  نیا که دیکن نییتع کند.  یم کار )RPM( قهیدق در دور 3580 سرعت

 يحـد  تـا  اسـت  آمده دست به عدد .دیریبگ نظر در ساعت 8700 را سال کی .زند  یم دور چند

 در ازین نیا تیاهم بهتر فهم يبرا سال. کی در ونیلیم چند ست؟ین رنطویا ایآ ،است کننده جیگ

 دور هـر  در شـده  یط طیمح نیبنابرا ،باشد نچیا چهار شفت قطر دیکن فرض ،یکیمکان یطراح

ـ ما چنـد  ،سـال  کیـ  طـول  در پمـپ  شفت چرخش با دیکن نییتع .است فوت کی چرخش  لی

 یزمـان  مـدت  ن،یتمر نیآخر يبرا د.یریبگ نظر در فوت 5280 را لیما هر شود.  یم یط مسافت

ـ  د.یـ کن محاسبه بزند را نیزم کره طیمح دور کی شفت است، الزم که را  بـه  چـرخش  دور کی

   کی شما اگر ست؟ین نطوریا ایآ است، کننده جیگ کامالً .دیکن فرض لیما 25000 را نیزم دور

 تعداد ساعات بکارگیري در یک سال

 ساعت در یکسال 8700

 برداري در طول سال ات بهرهکل ساع

 ساعت 8700 –ساعات خاموشی واحد 


