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 آن انواع و پمپ تعريف
پمپها ؛  از استفاده هدف  .ميشود استفاده مايعات مانند ناپذير تراكم سياالت جابجايي براي آن از كه ميشود اطالق ماشيني پمپ به
 .نقطه ديگر است به اي نقطه از انتقال جهت ناپذير به  سياالت تراكم فشار همان يا پتانسيل انرژي افزايش

 .پمپها داراي انواع مختلفي هستند كه در زير به آنها اشاره شده است
 جابجايي مثبت -1
. خارج ميگردد فشار با نياز مايع مورد قطعات؛ جابجايي با سپس و شده انداخته گير قطعه دو الي در مايع معين مقدار پمپها اين در 

 . كاربرد اين نوع پمپها در صنعت در مواردي خاص است
 )ديافراگمي -4پيستوني،  -3اتصال مستقيم،  -2انگشتي،  -1(تناوبي  -1-1
 .ميشود استفاده باشد نظر مد باال خروجي فشار كه هنگامي پمپ نوع اين از 
 )پيستوني -5حلزوني،  -4تيغه ايي،  -3گوشواره ايي،  -2دنده ايي،  -1(دوراني  -1-2
 .ميشود استفاده باال ويسكوزيته با سياالت جابجايي براي پمپ نوع اين از 
 )جريان محوري -5جريان مختلط،  -4توربيني،  -3افشانه ايي،  -2پيچكي،  -1(گريز از مركز  -2
 و ميرود باال عمده به طور ) سرعت(جنبشي  انرژي پروانه دوراني حركت اثر در در اين پمپها . جنبشي هستند ماشينهاي جزء پمپها اين 

 حلزوني نام به گشاد يك مجراي در جنبشي انرژي عمده قسمت نهايت در و مي يابد افزايش جزئي مقدار به نيز ) فشار(پتانسيل  انرژي
 .ميگردد تبديل پتانسيل انرژي به
 اجزاي پمپهاي گريز از مركز -2-1
 (Impeller)پروانه  -1
 (Casing)پوسته  -2
 (Sealing system)سيستم آب بند  -3
 (Searing)ياتاقان  -4
  (Shaft)شافت  -5
 
 مقدار. استفاده ميشود كم دبي و باال فشار براي مثبت جابجايي پمپهاي از و زياد تا كم ارتفاع و باال دبي براي مركز از گريز پمپهاي از

 ياد نيز پمپ ظرفيت به عنوان از دبي پمپها در . گويند دبي را ميشود جا به جا پمپ يك توسط زمان واحد در كه مايع از حجمي
 . ميشود

 در تعريف بنابه . ميكنند پمپ استفاده خاصيت بيان براي  (Head)ارتفاع  از پمپ سازندگان فشار اصطالح از استفاده جاي به معموال 
. ميشناسند پمپ هد عنوان به را داده ميشود مايع وزن واحد به كه انرژي مقدار پمپ، پروانه دوران سرعت و قطر بودن ثابت صورت

 .است مخصوص وزن از مستقل و ثابت خاصيت اين
 راندمان هد، مصرفي، نظير توان پمپ ويژگيهاي و ميشود استفاده پمپ منحني از خريدار؛ نظر مورد پمپ خواص كردن مشخص براي 

 تناوبي پمپهاي در و ارتفاع -برحسب دبي  دوراني و مركز از گريز پمپهاي در منحني اين . شد خواهد مشخص طريق اين از NPSHو 
 .پمپ است كل دبي به واقعي دبي نسبت پمپ، راندمان .ميشود ارائه سازنده شركت طرف از و زمان بوده –دبي  حسب بر
 

 :سه نوع جريان در پروانه پمپ گريز از مركز وجود دارد
 (Radial)جريان شعاعي  -1
 (Axial)جريان محوري  -2



  

 

 (Mixed)جريان مختلط  -3
 به شده و پروانه وارد محوري صورت به و چشمه طريق از مايع آنها در كه است مركز از گريز پمپهاي نوع پيچكي متداولترين پمپ

 انرژي جنبشي به انرژي تبديل باعث و دارد شونده گشاد مجراي كه شده طراحي طوري. ميشود رانده پوسته داخل به شعاعي صورت
 . ميشود فشاري

 بخش استفاده دو اين اتصال براي تسمه از يا پمپ به الكتروموتور كردن كوپل روش از معموال موتور الكترو به پمپ اتصال نحوه در
 يا الكتروموتور پمپ تعميرات كه است اين كار اين دليل .ميكنند خود داري پمپ و موتور الكترو مستقيم اتصال از معموال و ميشود
 پمپها . ميشود درجه استفاده 100از  كمتر دماي با مايعات براي پمپها مستقيم اتصال از. پذيرد صورت راحتي به ديگري كردن باز بدون

 . ميباشند كوپلينگ نوع از عموما صنعت در
 موتور، الكترو جاي كه به صورت اين به. است متفاوت مركز از گريز پمپهاي ساير با مايع به انرژي اعمال روش توربيني  در پمپهاي

 به است، متفاوت از مركز گريز پمپ با آنها راندمان و است كم لقي داراي پمپ اين پروانه هاي. ميدهد انجام را انرژي اعمال توربين
 استفاده قابل باشد؛ زياد مدنظر) فشار(كم؛ ارتفاع  دبي كه جايي در دليل همين به .ميكنند توليد زيادي فشار كم، دبي در كه طوري
 خاصيت داراي مايعات ها براي پمپ نوع اين از پروانه، و پوسته كم فاصله و پروانه كم فاصله و پروانه لقي بودن كم دليل به. است

 .نميشود استفاده جامد ذرات داراي و خورندگي
 محور جهت در سرعت بردار و مييابد جريان پروانه و پمپ داخل به پمپ محور موازات به مايع ) ملخي(محوري  جريان در پمپهاي

 .نميباشد آنها زياد در) فشار(ارتفاع  افزايش. ميشوند استفاده دبي افزايش براي بيشتر پمپها اين دليل همين به . است
و ارتفاع  باال دبي براي محوري پمپهاي ولي دارند كاربرد كم دبي و زياد) فشار(ارتفاع  براي شعاعي پمپهاي كه است اين مهم نكته 

 .دارند كاربرد كم
 عميق چاههاي براي و معموال است مناسب ارتفاع و دبي داراي پيچيدگي مي باشد  و ملخي پمپ دو از مختلط كه برگرفته جريان پمپ

 .دارد كاربرد
 
 
 
 

 بر پمپاژ خواص تاثير
 وزن مخصوص -1

 تغيير پمپ مصرفي توان فقط) ثابت مشخصات و خواص باقي(باشد  آب مخصوص وزن مغاير انتقال حال در مايع مخصوص وزن اگر
 .ميكند مصرف كمتر توان آب مخصوص وزن بودن پايين و بيشتر توان وزن بودن باال. ميكند

 ويسكوزيته -2
 دليل به عمل در ولي .باشد داشته پمپ تاثيري بر نبايد ويسكوزيته تعيير عمال ميباشد؛ ويسكوزيته از مستقل پمپها منحني كه آنجا از

 متفاوت عوامل از يكي عبارتي به . ميگردد باعث تغيير آب با مايع ويسكوزيته تغييرات مايع؛ اصطكاك و ديسكي اصطكاك پديده وجود
 .ميباشد ويسكوزيته تفاوت به دليل) عملي و تئوري حالت تفاوت(پمپ  كاركرد شرايط با پمپ اطالعات بودن

 
 پمپاژ مايع همراه گازها ساير يا هوا حضور  -3

 تاثير مركز از گريز ارتفاع پمپهاي-دبي منحني روي شدت به ) درصد يك از كمتر حتي(مايع  همراه هوا يا گاز كمي مقدار حتي حضور
 .نمايد قطع را مايع جريان ميتواند درصد 6حدود  گاز وجود حتي . است نامطلوب پديده يك و ميگذارد

 
 
 



  

 

 جامد مواد -4
 در امر اين اصالح براي .ميشود آنها كاهش باعث و مي گذارد نامطلوب تاثير پمپ راندمان و دسترسي قابل ارتفاع بر جامد ذرات وجود
كه بيان كننده نسبت ارتفاع براي ) نسبت ارتفاع( HR: تصحيح مينمايند و تعريف را ضريب دو پمپ مشخصه منحني در اجباري موارد

آب  براي راندمان به جامد حاوي مايع كه نسبت راندمان براي) ت راندماننسب( ERمايع حاوي جامد به ارتفاع براي آب است و ضريب 
 . است

 
 كاويتاسيون

 ميشوند تركيده و ايجاد و پوسته پروانه درون حباب ذرات) فشار كاهش اثر در(شود  كمتر بخار فشار از پمپ ورودي در مايع فشار هرگاه
 مايع تبخير نهان انرژي همان از حبابها شده آزاد انرژي. شود مي پمپ قطعات ديگر و پروانه در خرابي باعث آنها از حاصل انرژي و

 . آشنا بود NPSHجهت جلوگيري از اين پديده بايد با  .ميباشد
NPSH عبارتي به .جلوگيري كند پمپ در ) بخار فشار به رسيدن(حباب  توليد از تا ميباشد پمپ مكش قسمت در الزم ارتفاع حداقل 

 از زيادي عوامل اين فاكتور تابع. باشد بايد بيشتر حداقل ميزان از هميشه پمپ NPSHپمپ؛  در كاويتاسيون پديده زا جلوگيري براي
 و جداول توسط آن ميزان كه مي باشد...  و حرارت درجه پروانه، لوله، قطر شدن، پمپ حال در مايع فيزيكي خواص جو، فشار جمله

 باعث كه كند نزول حدي در NPSHكه  است هنگامي كاويتاسيون پديده شروع .ميشود ارائه پمپ سازنده شركت توسط نمودارهايي
 پوسته، ايجاد و پروانه در حباب تشكيل پمپها  در كاويتاسيون پديده بروز عالئم. گردد درصد 3ميزان به پمپ كل ارتفاع كاهش

 قسمت در شده نصب سنجهاي فشار خروجي و لرزش قسمت در فشار راندمان، كاهش و دبي و ارتفاع لرزش، كاهش سروصدا، افزايش
 . پمپ هستند و ورودي خروجي
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