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 .است محفوظ ناشر براي نشر و چاپ حق



 

 

 مطالب فهرست

 

 معرفی نویسندگان از زبان ناشر

 مقدمه

 پیشگفتار

 پمپ

 

 هابندي پمپ: دسته1فصل 

 هاي جابجایی مثبت  پمپ

 هاي پیستونی پمپ

 هاي دیافراگمی پمپ

 هاي دوار پمپ

 هاي حرکتی پمپ

 هاي گریز از مرکز پمپ

 هاي گریز از مرکز مزایا و معایب پمپ

 

 هاي سیستم پمپاژ : مشخصه2فصل 

 هد

 منحنی سیستم

 عملکرد پمپ  منحنی

 منحنی هد و دبی

 منحنی توان مصرفی

 منحنی راندمان

  NPSHمنحنی

 نقطه عملکرد پمپ

 BEPچــرا بایــد پمــپ را در محــدوده 

 انتخاب کرد

 BEPعملکرد پمپ در سمت چپ 

 BEPعملکرد پمپ در سمت راست 

در عمل چگونه نقطه عملکرد پمپـی را  

 که در حال کار است بیابیم؟

 از طریق هد

 از طریق دبی

 محاسبه توان پمپ

 )LCCمحاسبه هزینه طول عمر (

ــاي     ــر پمپه ــاکم ب ــابهی ح ــط تش رواب

 سانتریفیوژ

قوانین تشابه قطر پروانه (به شرط ثابت 

 ماندن راندمان)

قوانین تغییـر دور بـر روي پمـپ (بـه     

 شرط ثابت ماندن راندمان)

 

 : کاویتاسیون3فصل 

 نیروي کاویتاسیون چقدر است؟

 ویتاسیونانواع کا

 کاویتاسیون تبخیري

 کاویتاسیون کالسیک

 NETارتفــاع مکــش مثبــت خــالص (

POSITIVE SUCTION HEAD 

NPSH( 

ــیش  راه ــاي پ ــیون   ه ــري از کاویتاس گی

 کالسیک

 کاویتاسیون باز گردش داخلی



بر ۴  / پمپ  پمپا كا

 کاویتاسیون مکش هوا

 کاویتاسیون نارسایی گذر از تیغه

 کاویتاسیون توربوالنس

هـاي چـاه عمیـق همـراه بـا       جت پمپ

 اجکتور

 

 هاي موازي و سري : پمپ4فصل 

 ها موازي کردن پمپ

 هاي موازي منحنی مشخصه پمپ

 هاي موازي نقطه عملکرد پمپ

 ها سري کردن پمپ

 هاي سري منحنی مشخصه پمپ

 هاي سري نقطه عملکرد پمپ

 

 : بوستر پمپ تامین فشار5فصل 

 ها بندي بوستر پمپ تقسیم

 پمپ همراه با جاکی پمپ بوستر

 هاي مختلف بوستر پمپ بخش

 محاسبات بوستر پمپ

 Surge Tankسرج تانک 

 انواع سرج تانک

 استفاده از فلوسیستم

 محاسبه هد و دبی پمپ

 تنظیم فشار بوستر پمپ دور ثابت

 Hset,Hstopتنظیم 

 هاي دور متغیر سیستم

 قوانین تغییر دور بر روي پمپ

 تنظیم فشار

 نشانی بوستر پمپ آتش

 مکش پمپ

 انتخاب پمپ

 تست و نگهداري

 

 هاي سیرکوالتور : پمپ6فصل 

ــپ   ــاب پمـ ــبه و انتخـ ــاي  محاسـ هـ

 سیرکوالتور

 هاي سیرکوالتور محاسبه هد پمپ

 هاي سیرکوالتور محاسبه دبی پمپ

 پمپ برگشت آبگرم مصرفی

 محاسبات

 کننده برج خنک

 محاسبات

 هاي گردشی دور متغییر پمپ

 اي چند دوره پمپ

 براساس اختالف فشار

 بر اساس اختالف دما

 محل نصب پمپ در مدار

 

 : پمپ زمینی7فصل 

 مشخصات کلی

 موارد کاربرد

 کشی کوپله و شاسی

 

ــل  ــپ8فصـ ــناور   : پمـ ــاي شـ هـ

SUBMERSIBLE PUMP 
 هاي شناور بندي پمپ تقسیم

 قنات



 ۵فهرست مطالب /  

 چاه

 پمپ شناور

 هاي شناور هاي پمپ ویژگی

 هاي نگهداري و حمل روش

 هاي نصب نکات و روش

رابطه بین قطر بدنه الکتروموتور و قطر 

 چاه

 کش) پمپ شناور تخلیه فاضالب (لجن

آوري و انتقـال   سیستم اتوماتیـک جمـع  

 فاضالب

 محاسبات

 دبی فاضالب

 دبی آب باران

 هد پمپ

 : پمپ در استخرهاي شنا9فصل 

هـاي   به گردش در آوردن آب در فیلتـر 

 شنی

 محاسبات

 يهاي جکوز پمپ

 محاسبات

 ها ها و هواساز سیرکوالسیون مبدل

 مبدل آبگرم

 ها هوا ساز

 سیستم تصفیه با ازن

 هاي آبرسانی بوستر پمپ

 

 : پمپ در دیگ خانه10فصل 

 پمپ تغذیه

 استارت استاپ

 همراه با شیر کنترل

 همراه با شیر کنترل و دور متغیر

 دور متغیر

 محاسبات

 دبی

 هد

 پمپ کندانس

 

 ها : نکات اجرایی پمپ11فصل 

 هم محوري

 حاالت کلی ناهم محوري

 هاي ناشی از نا هم محوري خسارت

 هاي هم محور کردن دستگاهها روش

ــرداري از    ــره ب ــب و به ــاي نص راهنم

 هاي گریز از مرکز پمپ

 فونداسیون

 حمل و نقل

 نصب

 اتصاالت

 مسیر مکش منفی

 مسیر مکش با ارتفاع مثبت

 مسیر تعادل خالء

 راه اندازي در مکش منفی

 راه اندازي در مکش مثبت

 

 : برق در طراحی پمپ12فصل 

 الکتروموتور



بر ۶  / پمپ  پمپا كا

 (Stepper motor)اي  موتور پله

 ACموتور 

 استاتور

 روتور

 هاي الکتریکی پالك خوانی موتور

 

 : ضمائم13فصل 

طریقه صحیح لولـه کشـی در مکـش و    

 دهش پمپ سانتریفیوژ

Intelligent Control Check Valve   شـیر

 یکطرفه هوشمند

Intelligent Suction Diffuser  ــیر شـ

 هوشمند مکش

 معرفی شرکت صنایع الکتروپمپ رایان

 منابع

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 ناشر زبان از سندگانینو یمعرف

 

 ناغانی ابراهیمی پیمان مهندس

 مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  التحصـیل  فـارغ  ناغـانی  ابراهیمی پیمان مهندس

 باشد. می جنوب تهران واحد – اسالمی آزاد دانشگاه از انرژي) تبدیل گرایش( مکانیک

 جـزو  آن بـر  عـالوه  و اسـت  اسـالمی  آزاد دانشـگاه  علمـی  هیئت اعضاي از ایشان

 باشد. می مهندسی نظام سازمان رسمی مدرسین

 تاسیسـات  صنعت در اکنون هم و است کشور تاسیسات ارشد مشاوران ةزمر در وي

 مکـانیکی  تاسیسـات  گونـاگون  هـاي  تخصص و پردازد می نظارت و طراحی به مکانیکی

 طراحی – پیشرفته و مقدماتی HVAC طراحی - جکوزي و استخر سونا، طراحی از اعم

 گونـاگون  موسسـات  در را ...و HAP افـزار  نـرم  – چیلـر  - فاضالب و آبرسانی سیستم

 کـه  مهندسـانی  تعداد تدریسش، سالیان در و نماید می تدریس کشور سطح در تخصصی

 است. کرده تجاوز هزار ده عدد از اند هداشت حضور ایشان هاي کالس در

 ابراهیمی پیمان مهندس با ارتباطی پل

 Peyman587@Gmail.ComEmail:  
http://www.linkedin.com 



بر ۸  / پمپ  پمپا كا

 

 

 

 

 

 
 فاضل علی مهندس

 آزاد دانشگاه از ياریآب یمهندس رشته لیالتحص فارغ يآباد حسن فاضل یعل مهندس

 .باشد یم یاسالم

 سـاخت  و یطراحـ  نهیزم در یفن کارشناس عنوان به بخاران فارس شرکت در شانیا

 کـار  به مشغول انیرا پالکتروپم عیصنا شرکت یندگینما به پمپاژ يها ستمیس فروش و

 باشد یم

 يهـا  سـتم یس نـه یزم در کـه  سالهاسـت  انیرا پمپ رگاهیتعم و کارخانه که ییآنجا از

 توسـط  آمده عمل به يها یسربر از پس .دارد کشور سراسر در يا گسترده تیفعال پمپاژ

 عـدم  در را پمپاژ يها ستمیس هنگام زود یخراب و يانرژ اتالف در عامل نیتر مهم شانیا

ـ فعال بـه  توجـه  بـا  فلـذا  دانسـتند  محصـول  نیا فروشندگان و کاربران حیصح اطالع  تی

ـ  اطالعات به یدسترس و ایتالیا کالپدا شرکت محصوالت با شانیا ساله نیچند  بـه  و یفن

 شرویپ کتاب فیتال به اقدام یمیابراه مانیپ مهندس يهمکار با ییاروپا شرکت نیا روز

 .نمودند

 اضلف مهندس با یارتباط پل

Web:www.farsbokharan.com-www.samyangvalve.ir 

Email:info@farsbokharan.com 

 

 



 

 

 

 
 مقدمه

 کـه  اسـت  گونـاگون  عیصـنا  در کـاربرد  پـر  یعلمـ  هاي مقوله از یکی پمپاژ و پمپ

 است. ساخته مشغول خود به را نیمهندس

 .داد قرار بررسی و نقد مورد توان می دیدگاه دو از را پمپ

 اجـزاي  گونـاگون  هاي جنبه و پمپ درون سیال هیدرودینامیک بررسی گاهدید از ـ1

 .پمپ مختلف

 .آنها بکارگیري و انتخاب نحوه و موجود هاي پمپ انواع معرفی دیدگاه از ـ2

 زبـان  به گوناگون کتب در اطالعاتی فراوان پوشش نخست دیدگاه براي خوشبختانه

 را خالئـی  دوم دیـدگاه  براي میان این در اما دارد وجود فارسی زبان به حتی و انگلیسی

 مهندسـی  جامعـه  قبـول  مـورد  داریم امید که برآمدیم آن بردن بین از صدد در که یافتیم

 م.ای هرسید خود بزرگ هدف به ما صورت این در که شود واقع ایران

 حجازي مهندس قايآ ویژه به گرامی همکاران و دوستان تمامی زحمات از پایان در

 را مـا  طریقـی  هـر  به کتاب نگارش طول در که رایان الکتروپمپ صنایع رممحت مدیریت

   .سپاسگذاریم رساندند یاري

 کتـاب  علمـی  و ادبـی  احتمـالی  لغزشهاي ارجمند خوانندگان اگر است امتنان باعث

 ببریم. کار به را آنها بتوانیم کتاب بعدي چاپهاي در تا بگذارند میان در ما با را پیشرو

 

 فاضل علی – ناغانی یمیابراه پیمان

 



 

 

 

 

 پیشگفتار

ـ آ مـی  در نگـارش  رشته به یکیمکان ادوات از یکی درباره یکتاب یوقت  يابتـدا  در د،ی

 سوال نمودن مطرح يبجا دیشا اما شود. می پرداخته زیتجه آن هايکاربرد شرح به کتاب

ـ  پرسـش  ارجمنـد  خواننده از باشد بهتر کجاست؟ در پمپ کاربرد  کجـا  در پمـپ  میکن

 شود؟ نمی استفاده

 بـرق  کـل  %20 و باشـد یم پمپ شود می دیتول ایدن در که هایی نیماش کل از سوم کی

 کنند. می مصرف ها پمپ را ایدن در يدیتول

 گـردد  می بر حیمس الدیم از قبل سال 2000 حدود به ییابتدا ادوات توسط آب پمپاژ

 گرفت. می قرار استفاده مورد مصر و رانیا مانند روزگار آن شرفتهیپ ينهایسرزم در که

ـ ن بـا  کـه  یزمیمکـان  توسـط  آب اسـتخراج  التیتشک از اي هنمون ریز شکل در  يروی

 شود. می مالحظه کند می عمل واناتیح

 
 واناتیح يروین از استفاده با و هیاول هاي زمیمکان توسط آب استخراج ـ1 شکل



 ۱۱فهرست مطالب /  

 
 آب استخراج هیاول هاي زمیمکان 2 شکل

 

 مپپ

ـ  از را یکیمکـان  يژانـر  که شود یم گفته یدستگاه به تلمبه ای پمپ یکل طور به  کی

 يژانـر  جـه، ینت در دهد. می انتقال کند، یم عبور آن از که یالیس به و ،گرفته یخارج منبع

 بـه  الیسـ  ییجابجـا  سـبب  و ابدی یم شیافزا پمپ)( دستگاه نیا از خروج از پس الیس

 سـبب  توانـد  می ییجابجا نیا شود.یم دست نییپا یحت ای هد) شیافزا با( باالتر یارتفاع

ـ دل بـه  شـود.  بسـته  ستمیس کی داخل در آن گردش ای و مقصد به منبع از عیما انتقال  لی

 6 فصـل  در شیگرما و شیسرما يها ستمیس عملکرد بر آن ریتاث و پمپ انتخاب تیاهم

 م.یکن یم آنها مورد در یمفصل بحث



 

 1 فصل

 ها پمپ يبند دسته

ـ  شـوند  یمـ  بندي دسته یمختلف يها روش به ها پمپ  براسـاس  یکلـ  حالـت  در یول

 شوند. یم يبند میتقس یکل دسته دو به عملکردشان زمیمکان

 1دینامیک یا حرکتی هاي پمپ )1

 2مثبت جابجایی هاي پمپ )2

 

  مثبت ییجابجا هاي  پمپ

 شـود  یم عهقط دو نیب يا محفظه وارد عیما ینیمع مقدار مکش، اثر در ها پمپ نیا در

ـ ا از یکـ ی ییجابجا با سپس و شود یم انداخته ریگ قطعه دو نیب در و  عیمـا  قطعـات  نی

 مقـدار  بـه  عیمـا  فشـار  نکـه یا محـض  بـه  سـپس  و ردیـ گ یم قرار فشار تحت نظر مورد

 را مثبـت  ییجابجـا  هـاي  پمپ انواع یک نمودار شود. یم خارج پمپ از دیرس یمشخص

 دهد: می نشان

                                                           
١. Dynamic pumps  
٢. Positive displacement pumps 



 ۱۳: ضمائم / ۱۳فصل  

 

 مثبت جابجایی هاي پمپ انواع :1 نمودار



بر ۱۴  / پمپ  پمپا كا

 

 حرکتی هاي پمپ انواع :2 نمودار

 



 ۱۵: ضمائم / ۱۳فصل  

 1یستونیپ هاي پمپ

 و شسـت  يبرا و دارند یوانافر کاربرد يقو فشار هاي آبپاش ساخت در ها پمپ نیا

 گردد. می استفاده مختلف عیصنا و ها کارواش از اعم مختلف مصارف در شو

 
 آلمان کارشر ساخت بار 270 فشار با یستونیپ پمپ کی :3 شکل

 

ـتونی  پمپ ـیلندر  از اسـت  شـده  تشـکیل  پیس ـتون  ،(Cylinder) س ـیر  ،(Piston) پیس  ورودي ش

(Suction Valve) خروجی شیر و (Discharge Valve). بر آن سوي یک که اي هدست وسیله به پیستون 

 نپیستو حرکت هنگام .نماید می حرکت پایین و باال جهت در است، گرفته قرار دواري چرخ روي

 خروجـی  مجراي از جریان برگشت از ناشی نیروي و مکش اثر در خروجی دریچه باال، طرف هب

ـایع  و باز ورودي دریچه سیلندر، داخل در شده ایجاد مکش نیروي اثر در و شده بسته  درون بـه  م

 ورودي دریچـه  نمایـد،  می حرکت پایین طرف به پیستون که هنگامی .شود می مکیده پمپ محفظه

ـار  تحـت  و محفظه در محبوس لسیا و گردد می باز خروجی دریچه و شده بسته ـتون  فش  بـه  پیس

 دیگــر  محـل  بـه  محل یک از سیال انتقال سبب عمـل این رتکرا .یابد می انتقال خروجـی مجراي

 .نماید نشت خارج به نتواند مایع که باشد شده بندي  آب شکلی هب باید سیلندر .گردد می
 

 یافراگمید يها پمپ

 تزریـق  و شـنا  هـاي  اسـتخر  در کلـر  تزریق نظیر ییشیمیا مواد تزریق براي اکثرا ها پمپ این

 بـاتغییر  تـوان  مـی  ها پمپ این در یرد.گ می قرار استفاده مورد ها بویلر تغذیه آب به شیمیایی مواد

 .کرد تنظیم نیاز مورد میزان برابر را سیال تزریق میزان دیافراگم حرکتی کورس

                                                           
١. Piston pumps 
2.Diaphragm pumps  


