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 هاي پمپاژ و پمپ مرجع کاربردي و محاسباتی ایستگاه

 

 مهندس ابوذر ملکیان : تألیف و ترجمه 
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 نسخه 1000 شمارگان:  

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید:  

 چاپ: نوبت  

 978ـ600ـ168ـ171ـ4 شابک:  

 
 

 نمایشگاه دائمی و مرکز فروش:
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 6 دوم، واحد ، طبقه58 پالك

  66484189: تلفن

 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12نبش خ : تهران خ انقالب، 1فروشگاه 
 66402579-66413998، کتابفروشی گوتـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 2فروشگاه 
 66405385 - 66409924بفروشی صانعی تلفن: ، کتا1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 3فروشگاه 
 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 
  04113341986ـ  04113341669: تبریز، خ امام، فلکه دانشگاه، اول خ دانشگاه، کتابفروشی عالمه تلفن: 5فروشگاه 

براي ناشـر محفـوظ و منحصـراً     1348سال  بچاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصو کلیه حقوق

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،          متعلق به نشر نوآور می

وي دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره)    اینترنتی، سی دي، ديبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت  عکس

 گیرند. ت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میـرام اسـاً حـوده و شرعـوع بـر نوآور ممنـازه کتبی از نشـدون اجـب



 

 

 

 

 

 

 مقدمه مولف

از  پمـپ باشـد.   شاید امروزه کمتر کسی را بتوان یافت که با تجهیزي به نام پمـپ آشـنایی نداشـته   

همزمـان بـا انقـالب    گرفـت و  ها پیش (اگرچه بصورت ابتدایی) توسط بشر مورد استفاده قـرار مـی   قرن

هایی با عملکـرد باالتر دسـت   ها افــزایش یافت و مهندسـان به ساخت پمپ صنعتی اســتفاده از پمپ

لومتر خط لولـه. داشـتن آگـاهی و    ها کی ها پمپ وجود دارد و تبع آن میلیون امروزه در دنیا میلیونزدند. 

شناخت کافی از قوانین حاکم بر پمپاژ و پایپینگ به ما در دستیابی به دانش فنی طراحـی خطـوط پمپـاژ    

و همچنین تاثیرات آن بر پمپ مربوطه کمک شایانی خواهد کـرد. لـذا بـا در نظـر گـرفتن ایـن مـوارد        

 :شده استگردآوري سه بخش اصلی در کتاب حاضر 

فصـل اول کتـاب   ؛ ایـن بخـش شـامل    گـردد  ها مطرح مـی  پمپول مفاهیم اولیه در بخش ا

اصول دینامیکی حامل بـر سـیال در داخـل پمـپ و همچنـین      . در بخش بعد به بررسی شود می

هاي سـري و مـوازي،    خطوط لوله می پردازیم، مواردي از قبیل تاثیر ویسکوزیته بر پمپاژ، پمپ

و ... در این بخش قـرار دارنـد؛ ایـن بخـش شـامل      اژ ، محاسبات خوطو پمپهاي سیستم منحنی

شود. بخش سوم در واقع فصل نهم کتاب بوده که بررسـی پایپینـگ    فصل هاي دوم تا هشتم می

هایی قرار داده شده تا خوانندگان عزیز  پردازد. ضمنا در انتهاي کتاب ضمیمه پمپ سانترفیوژ می

 یرند.  در بتوانند در انجام محاسبات خود از آن کمک بگ

در پایان فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه عزیزانی که بنده را در تهیه این کتاب همراهـی نمودنـد   

گرامی خود که در طول مدت تألیف این کتاب با صـبر و شـکیبایی     همچنین از خانواده نمایم. تشکر می

ـ  فراوان و با فراهم آوردن محیطی آرام و مناسـب، ادامـه کـار را بـرایم امکـان      ذیر سـاختند، صـمیمانه   پ

 نمایم. سپاسگذاري و قدردانی می

ایـن مـرز   داد تا بتوانم خدمتی ناچیز به جوانان و محققـان  خرسندیم که خداوند این توانایی را به ما 

 انامید است این اثر بتواند مورد توجه هموطنان عزیز قرار بگیـرد. در ضـمن عزیـز   م. و بوم نمایی

نظـرات و پیشـنهادات ارزنـده خـود را بـا       Info@noavarpub.comتوانند از طریق رایانامه  می

 نویسنده در میان بگذارند.  

 با تشکر

 ابوذر ملکیان
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 فهرست مطالب

 

 مقدمهفصل اول: 

 انواع پمپ

 الیخواص س

 وزن مخصوص

 تهیسکوزیو

 فشار بخار

 ژهیو يگرما

 عیفشار و هد ما

 یو معادله برنول عیما انیجر يانرژ

 پمپ تیهد و ظرف

 خالصه

 مسائل

 

 عملکرد پمپ: فصل دوم

 عملکرد شرکت سازنده پمپ يها یمنحن

 ازیتوان مورد ن

NPSH پمپ تیدر برابر ظرف 

 ازیمحرك پمپ و توان مورد ن

 يا چند مرحله يها پمپ

 ژهیسرعت و

 خالصه

 مسائل

 در برابر عملکرد پمپ عیخواص ما: فصل سوم

 پمپ ياز ناکارآمد ی، ناشعیما يدما شیافزا

 بسته هیتخل ریاندازي پمپ با ش راه
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 ستمیهد س یمنحن

 يقطر لوله و نامگذار

 خالصه

 مسائل

 

 کشی لوله يها ستمیافت فشار در س: فصل چهارم

 انیسرعت جر

 انیانواع جر

 از اصطکاك یافت فشار ناش

 بروك اصطکاك: معادله کال بیمحاسبه ضر

 اصطکاك بیضر يبرا حیمعادالت صر

 افت فشار يراب امزیلیو - زنیمعادله ه

 هاریافت فشار در اتصاالت و ش

 از انبساط و انقباض لوله یو تلفات ناش یو خروج يتلفات ورود

 يو مواز يسر يها لوله

 يکشی سر تلفات هد در لوله

 يکشی مواز تلفات هد در لوله

 خالصه

 مسائل

 

 ستمیهد س يها یمنحن: فصل پنجم

 پمپ و تلفات توان یخفگ

 ستمیهد س یانواع منحن

 خالصه

 مسائل

 مختلف پروانه يها عملکرد پمپ در اندازه و سرعت: فصل ششم

 نقطه عملکرد خاص کی يسرعت برا ایمحاسبه قطر پروانه و 

 خالصه
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 مسائل

 

 پمپ ونیتاسیو کاو NPSH: فصل هفتم

 خالصه

 مسائل

 

 کاربردها و اقتصاد پمپ: فصل هشتم

 يو مواز يسر يها پمپ

 ژپمپا يها ستمیس ياقتصاد یمبان

 خالصه

 مسائل

 

 وژیفیپمپ سانتر نگیپیپا: فصل نهم

 مقدمه

 یاز مرکز افق زیگر يها کشی پمپ لوله

 ياز مرکز عمود زیگر يها کشی پمپ لوله

 یکشی پمپ رفت و برگشت لوله

 )يدوار (روتار يها کشی پمپ لوله

 کشی گاه و تنش در لوله مسائل مربوط به تکیه

 

 ها پیوست

 الفت وسیپ

 ت بوسیپ

 ت وستیپ

 ث وستیپ

 پیوست ج

 پیوست چ

 پیوست ح
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 فصل اول

 مقدمه

از طریـق  (بـه نقطـه دیگـر     اي از نقطه سیالافزایش فشار وظیفه  پمپدر یک سیستم پمپاژ، 

تبـدیل انـرژي جنبشـی     از طریق . در اغلب موارد، فشار) را بر عهده داردکشی لولهیک سیستم 

 حسـب بر) USCSآمریکـا (  مرسومیکاي ستم د. فشار در سیشو میایجاد  يمایع به انرژي فشار

lb/in2 )psi(  بین یکاي سیستمو در ) المللیSI (رباکیلوپاسکال یا  بر حسب )bar( گیري  اندازه

 انتقـال  در. مطرح خواهند گردیـد بعدي این کتاب  يها بخشواحدهاي فشار در دیگر د. شو می

باید براي غلبه بر  ،این خط لوله Aشده توسط پمپ در مبدا  ایجادمایع در یک خط لوله، فشار 

. باشـد کـافی   B نقطـه انتهـایی  به  )طول لوله کلدر (مقاومت اصطکاکی بین مایع و داخل لوله 

در  باشـد. کـافی  نیـز   Bو  Aختالف ارتفـاع بـین   ا گونهعالوه بر این، فشار باید براي غلبه بر هر

رسـد،   می Bپایانه ید هنگامی که به با ،داشته باشدانتها  قرار است کارکرد مفیدي دراگر ، نهایت

(بـدین معنـی کـه در هنگـام خـروج سـیال از        وجود داشته باشد مایع برايفشار باقیمانده  یک

 .  انتهاي لوله فشار الزم را داشته باشد)
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 تلفات اصطکاکی در طول مسیر 1-1 شکل

یـک مزیـت    ،ستا  گرفتهپمپ قرار  در موقعیتی که باشد، A ارتفاع از تر پایین Bاگر ارتفاع 

. ددگـر  مـی شـود  که باید توسط پمپ تولیـد  ي کاهش در فشار منجر بهکه  وجود دارد ارتفاعی

براي غلبه بـر اخـتالف   (پمپ براي تولید فشار اضافی  باشد، A باالتر از Bبرعکس، اگر ارتفاع 

 .  کند کار سخت تر باید )ارتفاع

 

 انواع پمپ

 نـوع  تـرین  . امروزه رایجدگیر میقرار استفاده  مورد اژدر صنعت پمپ ها پمپانواع مختلفی از 

 پمپ، پمپاژ و پایپینگکتاب در  نحوه عملکرد آن بتفضیلکه  شدبا می پمپ گریز از مرکز ،پمپ

ي رفـت و برگشـتی و   هـا  پمـپ . انواع دیگر پمپ شامل شده استاز همین نویسنده شرح داده 

چـرا کـه در هـر     ،دنشـو  مـی نامیـده   1مثبت جابجایی يها پمپ، ها پمپنوع  . ایندنشبا می دوار

که به هندسه پمپ و سرعت دورانـی و یـا    را از مایع ییا چرخش، پمپ حجم ثابت پمپاژ سیکل

 شده ، حجم مایع پمپجابجایی مثبتي ها پمپدر . کند میمنتقل  دارد،بستگی رفت و برگشتی 

قـادر بـه    ،ي گریـز از مرکـز  هـا  پمپدر مقایسه با  ها پمپ. این شده استمستقل از فشار تولید 

در و تجهیـزات   کشـی  لولـه حفاظـت از   به منظـور . بنابراین، شندبا می تريتولید فشار بسیار باال

ي هـا  پمپتخلیه سمت در  2اطمینان شیر نظیرایمنی  تجهیزات ، نیاز به نصبپمپ معرض فشار

 . داریمجابه جایی مثبت 

  
 وژ و پمپ جابجایی مثبتپمپ سانتریفینحوه پمپاژ سیال در  2-1شکل 

 
 فشـار  خـاص از  محدودهدر یک  دبیاز  وسیعیهاي گریز از مرکز قادر به ارائه طیف  پمپ

. بسـتگی دارد بـه دبـی پمـپ    فشار تولید شده توسط یک پمپ گریز از مرکز  . از اینروباشند می

داشـته و   پـذیري بیشـتري   هاي گریز از مرکز، بدلیل تغییرات دبی در برابر فشـار، انعطـاف   پمپ

                                                      
١. positive displacemen-PD 
٢. PRV 
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در پمپـاژ   ها، شوند. این پمپ بطور معمول در کاربردهاي فرآیندي و خطوط لوله بکار گرفته می

در  ،وجود. با این ندگیر میقرار استفاده (با ویسکوزیته باال) مورد سنگین  سبک و نسبتاًمایعات 

از  اشـد نیاز ب، ممکن است وزیته باالکبا ویس بسیار سنگینمایعات  شامل يهاکاربردیاري از بس

 شـان باالتر ازدهب به علت اي دنده هاي دوار اسکرو (حلزونی) یا نظیر پمپ، جابجایی مثبتپمپ 

 . شود استفاده

ی کـه  هایدر کاربردعموماً  ،)3-1شکل ( اي و اسکرو ي دندهها پمپ، از قبیل دواري ها پمپ

پیش . همانطور که ندگیر میار قراستفاده  ، مورددنشو می اژمایعات با ویسکوزیته باال پمپ هادر آن

ثابـت  ي هـا  دبـی قادر به ایجاد فشارهاي بـاال در   جابجایی مثبتي ها پمپد، از این اشاره گردی

 بستگی دارد.  آنها طراحی، هندسه و سرعت چرخش بهکه باشند  می

جابجـایی  ي هـا  پمـپ ي گریز از مرکز در مقایسه بـا  ها پمپي عملیاتی و نگهداري ها هزینه

ـ  ،ي گریـز از مرکـز  ها پمپدر مقایسه با  جابجایی مثبتي ها پمپ اما. شدبا می رتمثبت کم ازده ب

در اغلـب مـوارد   ي گریز از مرکز ها پمپاستفاده از رواج ، . روند اخیر در صنعتباالتري دارند

ي گریـز  ها پمپبجاي باال که  ویسکوزیتهبا  ي خاصهاکاربرد برخی دربه جز  البته ،بوده است

، مـواد  لولـه آب   وطخطـ در د. از آنجـا کـه   شو میاستفاده  جابجایی مثبتي ها پمپ ، ازاز مرکز

تجزیـه و  د، شـو  مـی استفاده  ي گریز از مرکزها پمپیشتر از ب میپتروشیو صنایع  شیمیایی، نفت

 شد.   خواهدهدایت ي گریز از مرکز ها پمپسمت در این کتاب به  ما تحلیل

 
 

 روي و اسکا دندهي ها پمپ 3-1شکل 

 
 پمپ گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

 توان به سه دسته اصلی تقسیم بندي نمود: هاي گریز از مرکز را می پمپ

 هاي جریان شعاعی پمپ 

 هاي جریان محوري پمپ 

 هاي جریان مختلط  پمپ 
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اژ شـده در  مـایع پمپـ  درآوردن حرکت از طریق به فشار ، ایجاد هاي جریان شعاعی پمپدر 

 و هـد کم  ا دبیبدر کاربردهایی  ها این پمپ. گیرد انجام می شفت پمپ به نسبتشعاعی  جهت

 د.  نشو میبکار گرفته باال 

  
 ساخت یک پروانه محوري –انواع مختلف پروانه در پمپ سانتریفیوژ  4-1شکل 

 
ایجاد   پمپ شدهحرکت محوري مایع  در اثر فشار اي، پروانه هاي جریان محوري یا پمپدر 

ترکیبـی   مختلط، د. پمپ جریاننشو کم استفاده می هد باال و ا دبیبکاربردهایی اي و برگردد  می

هـاي   ع پمـپ انواطبقه بندي در . گیرد قرار می و بین این دو نوع بوده از انواع شعاعی و محوري

ـ  2در فصـل  که پمپ،  ویژهسرعت  ، ازگریز از مرکز (و همچنـین   شـده اسـت  ه آن پرداختـه  ب

هاي جریـان شـعاعی    پمپ شود. استفاده می ،)پمپ، پمپاژ و پایپینگکتاب مطالب اشاره شده در 

هـاي جریـان محـوري داراي     پمـپ  در حالیکـه  بـوده  )2000کم (کمتـر از   ویژهسرعت داراي 

قـرار   ایـن دو  هاي جریـان مخـتلط در میـان    . پمپباشند می )8000باال (بزرگتر از  ویژهسرعت 

 .  دارند

ارد سـمت مکـش پمـپ گریـز از     و فشار اولیه (فشار مکش) یکبراي تولید فشار، مایع در 

سـرعت   ناشـی از همراه با انرژي جنبشـی مـایع    ،این فشارمتناظر با  . انرژي مایعگردد می مرکز

زمـانی کـه وارد    در انرژي کـل مـایع   ،مکش کشی موقعیت لوله ناشی ازمکش و انرژي پتانسیل 

چـرخش پروانـه   مـایع در اثـر   پمـپ،   درونمایع یافتن جریان با  دارد. گردد را بیان می می پمپ

یابـد. در   و انرژي جنبشی مایع افزایش می گیرد می شتاب ،پمپ با توجه به نیروي گریز از مرکز

وارد  تخلیـه  کشـی  پیچـک پمـپ بـه لولـه    زمان خارج شدن مایع (هنگـامی کـه مـایع از    ، پایان

 . گردد می تبدیل يانرژي جنبشی به انرژي فشارگردد)  می

هر دو تابع سرعت چرخش پروانه پمپ و قطـر   ،پمپ و فشار تولید شده دبیکه  یهی استبد

فزاید. بنابراین، ظرفیت پمپ گریـز  ا است که به انرژي جنبشی مایع می  پروانهباشند زیرا این  می آن

 ی. حـد بـاالی  یابـد افزایش یا کاهش محدوده مشخصی، با تغییر سرعت پمپ در  اندتو از مرکز می

موتـور   نظیـر پمپ  محرك محدودیت وپمپ هاي  گاه تکیه د شده درهاي ایجا تنش وسطت سرعت

ه هد ایجـاد شـد  و پمپ خواهد شد. همچنین، ظرفیت  احتراقی تعیین ، توربین، یا موتورالکتریکی
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با توجه به محدودیت فضـا در   که . بدیهی استیابد ، افزایش میتوسط پمپ با افزایش قطر پروانه

پمـپ   عملکـرد  حداکثر اندازه پروانه وجود دارد. راي، یک محدودیت عملی بداخل محفظه پمپ

 هاي بعدي مورد بحث قرار گرفته است.   جزئیات بیشتر در فصل با گریز از مرکز

پمپ نوع پیچکـی   تواند به عنوان یک که می یک پمپ گریز از مرکز معمولی 5-1شکل در 

پیچکـه  ي گریز از مرکـز تـک   ها در پمپ. ستداده شده ا شماین شود، طبقه بندي یا دیفیوزري

گـردد، هـد    مـی  به داخل لوله تخلیـه پرتـاب   چرخش ي در حال پروانهاز میان  مایعهنگامی که 

 هپیچکـ دو هـاي  . پمـپ گردد می سرعت چرخش پروانه به فشار استاتیک تبدیلناشی از سرعت 

بارهـاي  بـاالنس بـودن   جه بـه  آنها با توبا این تفاوت که در کنند،  ار میه کبه نوع تک پیچکاشم

، دیفیـوزري نـوع  هـاي   پمپ. در شود ه میحداقل رساند به شفت شخم ،شفتوارد بر شعاعی 

 گـذرگاه  یتـدریج سـبب افـزایش   ها  هاي راهنماي ثابت پروانه را احاطه کرده است. این پره پره

ـ  هـد  جهت جریان و تبـدیل   ی درو در نتیجه به تغییر تدریج شده جریان مایع  هـد ه سـرعت ب

اي  چنـد مرحلـه  پمـپ گریـز از مرکـز    ، نماي برشی یک 6-1شکل . در گردند ي منجر میفشار

 .  نمایش داده شده است

  
 اي پمپ سانتریفیوژ یک مرحله 5-1شکل 

 

 
 اي پمپ سانتریفیوژ چند مرحله 6-1شکل 


