
 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه 

 

2-1 

  (کالیمکان) یکیمکان ساتیتأس و ساختمان : اول بخش

  اتیکل – اول فصل

 3-2 ........................................................................................................................... مقدمه 1-1

 3-2 ................................................................................................................. پمپ خچهیتار 2 -1

 3-2 ........................................................................................... یاریآب یبرا آب انتقال یها روش 1-3

 4-2 ........................................................................................................ پمپاژ ستگاهیا یطراح 4 -1

 هاپمپ یبند طبقه – دوم فصل

 1-2 ..................................................................................................... مثبت ییجابجا یهاپمپ 1-2

 1-2 ........................................................................................................... یکینامید یهاپمپ 2 -2

 1-2 ................................................................................................ مرکز از زیگر یهاپمپ 2-2-1

 2-2 .......................... دوران محور به نسبت انیجر جهت لحاظ از مرکز از زیگر یهاپمپ انواع 1ـ1ـ2ـ2

 3-2 .......................................................... پوسته شکل لحاظ از مرکز از زیگر یها پمپ 2ـ1ـ2ـ2

 4-2 ............................................................ طبقه تعداد لحاظ از مرکز از زیگر یهاپمپ 3ـ1ـ2ـ2

 4-2 ..................................................... پروانه بودن بسته لحاظ از مرکز از زیگر یهاپمپ 4ـ1ـ2ـ2

 5-2 ................................................................................. کشور در تولیدشده هایپمپ انواع معرفی-2-3

 5-2 .............................................................................. (افقی)حلزونی مرکز از گریز هایپمپ 2-3-1

 6-2 ............................................................................(افقی) فشارقوی مرکز از گریز هایپمپ 2-3-2

 7-2 .......................................................................................... شناور ینیتورب هایالکتروپمپ -2-3-3

 9-2 .......................................................................................... شناور کشلجن هایالکتروپمپ 2-3-4

 پمپاژ ستگاهیا ملزومات - سوم فصل

 1-3 ............................................................................................................................. پمپ 3-1

 2-3 .................................................................................................................. محرکه یروین 3-2

 2-3 ........................................................................................................................... یشاس 3-3

 2-3 ..................................................................................................................... ونیفونداس 4 -3

 2-3 ...................................................................................................................... مکش خط 3-5

 2-3 ....................................................................................................................... رانش خط 3-6

 3-3 .................................................................................................... (کلکتور) کننده جمع لوله 3-7

 3-3 ...................................................................................................................... گاهها هیتک 3-8

 3-3 ................................................................................................................. مکش حوضچه 3-9

 3-3 ....................................................................................................................... لیجرثق 3-11

 4-3 ......................................................................................... مکش یها لوله یریهواگ ستمیس 3-11

 4-3 .............................................................................................. ستگاهیا آب زه هیتخل ستمیس 3-12

 4-3 ............................................................................................ سوخت انتقال و رهیذخ ستمیس 3-13

 4-3 ................................................................................................................... برق ستمیس 3-14

 4-3 .................................................................................................... پمپاژ ستگاهیا قیدق ابزار 3-15

 5-3 ................................................................................................ ستگاهیا ازین مورد ساختمان 3-16

 5-3 ............................................................................................................ ستگاهیا  محوطه 17 -3

 5-3 ................................................................................................... ستگاهیا محدوده حفاظت 3-18



 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه 

 

2-2 

 5-3 ............................................................................................................... یدسترس جاده 3-19

 پمپاژ ستمیس یمنحن - چهارم فصل

 2-4 ......................................................................................................... ستمیس یمنحن انواع 1 -4

 2-4 ....................................................................................... ستمیس یآبده راتییتغ حدود نییتع 4-2

 3-4 ....................................................................................................... ستمیس یمنحن میترس 3 -4

 3-4 .................................................................................... ستمیس یمنحن میترس در خاص نکات 4 -4

 محرکه یروین و هاپمپ یفن مشخصات - پنجم فصل

 1-5 ........................................................................................................................... مقدمه 5-1

 1-5 .................................................................................................... محرکه یروین و پمپ دور 5-2

 1-5 ...................................................................................... محرکه یروین و پمپ دور رییتغ 1ـ2ـ5

 2-5 ................................................................................... پمپ( یدب ت،یظرف ،یآبده ان،یجر) بده 5-3

 2-5 .............................................................................................................. پمپ دیتول ارتفاع 5-4

 3-5 .......................................................................................... محرکه یروین و پمپ توان و بازده 5-5

 3-5 ........................................................................ پمپ تحمل قابل فشار و پمپ پروانه و بدنه جنس 5-6

 4-5 ................................................................................................ هاپمپ مشخصه یها یمنحن 5-7

 5-4 ............................................................................... (Q-H) ارتفاع ـ بده مشخصه یمنحن 1ـ7ـ5

 5-5 ................................................................................. (Q-P) توان ـ بده مشخصه یمنحن 5-7-2

 بازده ـ بده مشخصه یمنحن 3ـ7ـ5 Q ............................................................................. 5-6 

 5-6 ................................................. (Q-NPSH) خالص مثبت مکش ارتفاع ـ بده مشخصه یمنحن 4ـ7ـ5

 NPSH ............................................................................................................... 5-7 محاسبه 5-8

 8-5 ............................................................................................................... مخصوص سرعت 5-9

 11-5 ................................................................................................................ تشابه نیقوان 5-11

 I ...................................................................................................... 5-11 تشابه نیقوان 5-11-1

 II .................................................................................................... 5-11 تشابه نیقوان 5-11-2

 12-5 .................................................................................................. یمواز و یسر یهاپمپ 5-11

 12-5 .................................................................................................... یمواز یهاپمپ 1ـ11ـ5

 13-5 .............................................................. یمواز یهاپمپ مشخصه یها یمنحن 1ـ1ـ11ـ5

 14-5 ..................................................................................................... یسر یهاپمپ 2ـ11ـ5

 15-5 یسر یهاپمپ مشخصه یها یمنحن 1ـ2ـ11ـ5

 

 

 
  



 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه 

 

2-3 

 کلیات –فصل اول 
 مقدمه 1-1

شود که انرژی مکانیکی را از یک منبع انرژی دریافت کرده و به سیال ای گفته میبه طور کلی پمپ به وسیله

یابد. منبع انرژی ممکن است، دهد به طوری که انرژی سیال بعد از خروج از پمپ افزایش میانتقال می

سیال، انرژی جنبشی باد، سوز، موتورهای برون سوز، انرژی جنبشی موتورهای الکتریکی، موتورهای درون

 انسان، نیروی حیوان و ... باشد. نیروی 

ه صورت تواند بیابد که این افزایش انرژی میمپ، انرژی سیال افزایش میدر اثر انتقال انرژی به سیال توسط پ

ر ها دافزایش فشار، افزایش سرعت و یا افزایش ارتفاع هندسی سیال باشد. با این خصوصیات امروزه پمپ

های مختلفی از قبیل: آبیاری، زهکشی، آب آشامیدنی، انتقال آب، استخراج و پاالیش مواد نفتی، زمینه

ی اند به طوریکه عنوان یکی از وسایل مهم و ضرورنشانی، صنایع شیمیایی و غیره کاربرد وسیعی پیدا کردهآتش

 شوند. زندگی امروزی بشر محسوب می
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اولین وسایلی که به عنوان پمپ شناخته شده است، وسایلی هستند که فقط به منظور افزایش ارتفاع هندسی 

 گویند. بودند و به همین علت این وسایل را باال برنده آب نیز می آب ساخته شده

سال پیش ساخته شد. این پمپ که به  3511ها، در مصر باستان و در حدود های این نوع پمپاولین نمونه

گیرد، توسط نیروی انسان کار شدوف معروف است و هنوز نیز در بعضی از نقاط دنیا مورد استفاده قرار می

نوریا  ای به نامها، ابداع وسیلهد و از لحاظ ظاهر به یک االکلنگ شبیه است. مرحله بعدی در تکامل پمپکنمی

ها باشد و عمدتاً در ساحل رودخانهباشد. نوریا از لحاظ ظاهر شبیه به یک چرخ چاه بزرگ میها میتوسط رومی

ل ها نیز وسایها و ایرانیکند. چینیکت میگیرد و توسط انرژی جنبشی آب رودخانه حرمورد استفاده قرار می

 کرد.مشابهی ساخته بودند )چرخ ایرانی( که با نیروی انسان یا حیوان کار می

سال قبل از میالد(  251)حدود ها وسیله دیگری نیز ابداع کرده بودند که بعدها توسط ارشمیدس مصری

در شکل تکامل یافته آن هنوز در بعضی از نقاط  تکمیل شد و به نام پیچ ارشمیدس شهرت یافت. از این وسیله

 شود. دنیا برای آبیاری مزارع استفاده می

اشد. بها که امروزه کاربرد فراوانی در سرتاسر دنیا پیدا کرده است، پمپ گریز از مرکز مینوع دیگری از پمپ

سترسی به انرژی مکانیکی ( اختراع گردید ولی به علت عدم د1647ـ1714این نوع پمپ توسط پاین فرانسوی )

های گریز از مرکز، با اختراع موتور بخار و بعد از مناسب استفاده از آن رایج نگردید. استفاده وسیع از پمپ

های توسط برادران ولزر گسترش پیدا کرد. انواع مختلف پمپ 1891طراحی عملی و تولید صنعتی آن در سال 

ر ایجاد آبدهی ها و فشارهای متنوع و همچنین داشتن بازدهی خوب گریز از مرکز بدلیل قابلیت بسیار زیاد د

 های مختلف از جمله آبیاری پیدا کرده است. امروزه کاربرد فراوانی در زمینه
 روش های انتقال آب برای آبیاری  1-3

به طور کلی جهت انتقال آب از منبع آب به ابتدای مزرعه در صورتی که رقوم سطح مزرعه بلندتر از رقوم 

باشد. از جمله این تدابیر استفاده از بندهای انحرافی، سطح آب در منبع آب باشد نیاز به تدابیر خاصی می
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ز این روشها بستگی به شرایط فنی باشد. انتخاب هر یک ااحداث ایستگاه پمپاژ و یا روشهای خاص دیگر می

طرح و شرایط اقتصادی دارد. به هر حال در بسیاری از موارد استفاده از پمپ بعنوان بهترین گزینه مطرح 

نیاز به تأمین فشار  های نوین آبیاریسامانههای باشد. از طرف دیگر در میان انواع روشهای آبیاری، روشمی

ها در سطح مزرعه پخش نمایند. این فشار در صورتی که شرایط وسط شبکه لولهمناسب دارند تا بتوانند آب را ت

و  اهپمپشود. بنابراین توپوگرافی امکان دهد از اختالف سطح و در غیر این صورت توسط پمپ تأمین می

وری طبه  ،باشنددارا می های نوین آبیاریسامانههای در شبکههای پمپاژ نقش بسیار حیاتی و مهمیایستگاه

محسوب کرد. چون در حقیقت این  های نوین آبیاریسامانهتوان ایستگاه پمپاژ را قلب شبکه که حتی می

تأمین کرده و آب را در خطوط لوله شبکه  های نوین آبیاریسامانهها هستند که فشار الزم را برای شبکه پمپ

 اندازد. به جریان می
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صب ، نمکانیک، برق و ابنیه ایستگاه پمپاژ مناسب، عالوه بر رعایت اصول صحیح طراحی برای داشتن یک

 چیدمان صحیح وباشد. ای برخوردار میالعادهبرداری مناسب از ایستگاه پمپاژ نیز از اهمیت فوقدرست و بهره

ردن برای برآورده ک. نمایدبرداری مناسب را تسهیل میمعماری و ابنیه متناسب و شکیل، شرایط نصب و بهره

ر باشد. برای این منظواهداف فوق عالوه بر داشتن دانش کافی، تجربه کافی نیز در هر یک از این موارد الزم می

ه و تهی« های نوین آبیاریسامانهضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در روشهای »دستورالعمل حاضر تحت عنوان 

در حد ممکن، اطالعات و تجارب مورد نیاز برای طراحی تدوین گردیده است و در آن سعی شده است که 

برداری و های نصب، بهره، قرار دهد. دستورالعملهای نوین آبیاریسامانهایستگاه پمپاژ را در اختیار طراح 

اژ های پمپبرداران ایستگاهای تهیه گردیده است که مجریان و بهرههای جداگانهنگهداری نیز در دستورالعمل

 ها مراجعه نمایند.ند به این دستورالعملتوانمی

تنظیم گردیده است که در طی این فصول مسائلی مختلفی مانند: منحنی فصل  21حاضر دردستورالعمل 

های پمپاژ، انتخاب پمپ، انتخاب ها و نیروهای محرکه، موقعیت و تعداد ایستگاهسیستم، مشخصات فنی پمپ

 ها وها، حوضچه مکش، لوله، آرایش پمپفونداسیوننیروی محرکه، تعیین رقوم ایستگاه پمپاژ، شاسی و 

 های ایستگاه پمپاژ، محوطه ایستگاهها، ساختمانهای فشار، نگهدارندهاتصاالت ایستگاه پمپاژ، کنترل کننده

 ی قرار گرفته است. پمپاژ و مسائل ضروری دیگر مورد بررس

های مناسب در طی فصول و مثالهای عملی در پایان عالوه بر این، برای تفهیم بهتر مسائل، در حد ممکن طرح

ها تعدادی نقشه نمونه ارائه شده بعضی از فصول ارائه گردیده است. همچنین در جلد هشتم از دستورالعمل

برگیرنده  ها درتوان ادعا نمود که این نقشهماید. البته نمیناست که کمک شایانی به طراحی ایستگاه پمپاژ می

باشد چون با توجه به شرایط مختلف طرح از نظر تعداد و های مختلف طراحی ایستگاه پمپاژ میتمام حالت

نوع پمپ، تعداد و نوع نیروی محرکه، تجهیزات جانبی، آرایش ایستگاه، شرایط هیدرولیکی شبکه و ... طراحی 

اً غیرعملی های پمپاژ تقریبهای تیپ برای ایستگاهباشد و ارائه الگو یا نقشههای پمپاژ بسیار متنوع میایستگاه

باشد. با این وجود سعی شده است در حد ممکن و برای مواردی که در طراحی ایستگاه پمپاژ مشترک می

 های تیپ ارائه گردد. باشد نقشهمی
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طراحی ایستگاه پمپاژ عالوه بر لزوم داشتن دانش کافی، تجربه عملی نیز همانطور که قبالً ذکر گردید، برای 

را از مطالعه کتابها بدست آورد و تا زمانی که  باشد و تجربه نیز چیزی نیست که بتوان آنمورد نیاز می

ین اکارشناس وارد عرصه عمل نشود، تجربه کافی را بدست نخواهد آورد. با این وجود و به منظور کوتاه کردن 

مسیر، در این دستورالعمل سعی شده است که حداکثر استفاده از تجربیات و نظریات کارشناسان، طراحان و 

 های سازنده موجود در کشور بعمل آید. کارخانه

 شود که فصولهای جداگانه پرهیز شده است، توصیه میبا توجه به اینکه از آوردن مطالب تکراری در فصل

 تیب آورده شده، مطالعه گردد. مختلف، با توجه به تر
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 هاطبقه بندی پمپ –فصل دوم 

 

ها را بر مبنای جنس پمپ، توان پمپها معیارهای مختلفی وجود دارد، بعنوان مثال میبندی پمپبرای طبقه

بندی بندی کرد. رایج ترین و بهترین نوع طبقهو غیره طبقه شود، نحوه انتقال انرژینوع سیالی که پمپ می

ها به دو دسته اصلی باشد. براین اساس پمپبندی بر مبنای نحوه انتقال انرژی به سیال میها، طبقهپمپ

 های دینامیکیـ پمپ2(، PDPهای جابجایی مثبت )ـ پمپ1شوند. تقسیم می

 

 های جابجایی مثبتپمپ 1-2

ها هستند که مرز متحرک داشته و سیال را با تغییرات حجمی جابجایی مثبت آن دسته از پمپهای پمپ

در آنها سیال به طور فیزیکی با قسمت متحرک پمپ مثل پیستون، پالنجر، چرخ دنده  شوند یعنیجابجا می

ی رفت و برگشتی، هاـ پمپ1شوند: های جابجایی مثبت خود به دو دسته تقسیم میشود. پمپو غیره جابجا می

 های گردشی یا دورانیـ پمپ2

 شود.یمهای نوین آبیاری، توضیحات بیشتر در مراجع دیگر دنبال ها در سامانهبا توجه به عدم کاربرد این پمپ

 

 های دینامیکیپمپ 2 -2

به  هایشوند. این پمپهایی هستند که با اعمال انرژی به سیال باعث حرکت آن میهای دینامیکی، پمپپمپ

 های گریز از مرکزـ پمپ3پمپ های محیطی -2، های اثر ویژهـ پمپ1شوند: دسته تقسیم می سه

کاربرد دارند که در مورد  های آبیاری تحت فشاراز میان این سه دسته، تنها پمپ های گریز از مرکز در سامانه

  آنها توضیح داده خواهد شد.

 

 های گریز از مرکزمپپ 2-2-1

های گریز از مرکز، سیال بعد از ورود به پروانه در حال چرخش در اثر نیروی گریز از مرکز، از محیط در پمپ

سمت کند، سپس قشود. سرعت و فشار سیال تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز افزایش پیدا میپروانه خارج می

ال شود و باعث رانده شدن سیفشار میزیادی از این انرژی جنبشی سیال در برخورد با پوسته پمپ تبدیل به 

 شود. به جلو می

، باشند و به علت این قابلیتهای مختلف میها و ارتفاعهای گریز از مرکز قادر به ایجاد آبدهیانواع مختلف پمپ

 امروزه کاربرد زیادی در آبیاری پیدا کرده اند. 

 بندی کرد. متوان تقسیهای مختلفی میهای گریز از مرکز را از جنبهپمپ

ـ 2          ـ شعاعی، 1شوند: ها از لحاظ جریان سیال نسبت به محور دوران به سه دسته تقسیم میاین پمپ

 ـ مختلط. 3محوری، 

 ـ پروانه باز.3ـ پروانه نیمه باز، 2ـ پروانه بسته، 1باشند: پروانه سه نوع مینظر بسته بودن از 
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شود(، ـ پمپ خشک )خارج از آب نصب می1شوند: دو نوع تقسیم میاز لحاظ وضعیت نصب نسبت به پایاب به 

 شود(. که در داخل آب نصب مییا مستغرق ) ـ پمپ شناور2

 از لحاظ تعداد طبقه نیز ممکن است یک طبقه یا چند طبقه ساخته شوند. 

 دهد.های گریز از مرکز را نشان میهای پمپبندی( انواع تقسیم1ـ2شکل )

 
 های گریز از مرکزاع پمپانو 1ـ2شکل 

 

 های گریز از مرکز از لحاظ جهت جریان نسبت به محور دورانانواع پمپ 1ـ1ـ2ـ2

ه . با توجشوندهای گریز از مرکز از لحاظ نوع جریان به سه دسته شعاعی، مختلط و محوری تقسیم میپمپ

ن شود، در ایمرکز شعاعی استفاده میهای گریز از های آبیاری تحت فشار بیشتر از پمپبه اینکه در سامانه

 بخش بطور مختصر در مورد این پمپ ها صحبت خواهیم کرد.

 

 های گریز از مرکز شعاعیپمپ

ها در جهت محور پمپ وارد پروانه شده و در جهت شعاع پروانه )عمود بر محور( از آن خارج در این نوع از پمپ

باشند و در نتیجه عمل گریز از مرکز به طور کامل انجام ها از نوع بسته میها پروانهشود. در این نوع پمپمی

های گریز از مرکز شعاعی که باشد. پمپها به صورت یک طبقه و از نوع حلزونی میگیرد. پوسته این پمپمی

مترمکعب  1811متر و ایجاد آبدهی تا  95تا  5باشند، قادر به ایجاد فشار های حلزونی نیز معروف میبه پمپ

شود که عدد سمت راست قطر پروانه را ها به صورت دو عدد مشخص میباشند. مدل این پمپدر ساعت می
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دهد. بعنوان مثال پمپ حلزونی مدل به میلیمتر و عدد سمت چپ دهانه رانش پمپ را به میلیمتر نشان می

 دهد. رانش را به میلیمتر نشان میقطر دهانه  111قطر پروانه را برحسب میلیمتر و عدد  325که  100-325

بازده مناسب  های گریز از مرکز حلزونی، یعنی ارتفاع آبدهی زیاد و آبدهی نسبتاً کم دراین مشخصات پمپ

 کاربرد فراوانی پیدا کند. های نوین آبیاریسامانهها در آبیاری و بویژه باعث شده است که این نوع از پمپ

 های نوین آبیاری، به مراجع دیگر مراجعه فرمایید.ها در سامانهانواع پمپبا توجه به کمی کاربرد سایر 

 

 های گریز از مرکز از لحاظ شکل پوسته  پمپ 2ـ1ـ2ـ2

  .شوندهای گریز از مرکز از لحاظ شکل پوسته به دو نوع حلزونی و افشان تقسیم میپمپ

 

 های گریز از مرکز حلزونیالف ـ پمپ

عمل تبدیل انرژی جنبشی )سرعت زیاد( به فشار، توسط شکل خاص پوسته انجام ها در این نوع از پمپ

شه ها همیشود. این نوع از پمپی میژگیرد. شکل مارپیچی پوسته باعث افزایش بازده و کاهش تلفات انرمی

، یگیرند و بدلیل قیمت ارزان، بازده زیاد و خصوصیات هیدرولیکبه صورت یک طبقه مورد استفاده قرار می

 اند. کاربرد زیادی در آبیاری پیدا کرده

 
 پمپ گریز از مرکز حلزونی 2ـ2شکل 

 های گریز از مرکز افشان  ب ـ پمپ

های ثابت که اطراف پروانه را ها عمل تبدیل انرژی جنبشی به فشار توسط یک سری پرهدر این نوع از پمپ

شود و اند که در ابتدا فاصله آنها کم و بتدریج زیاد میگرفتهها طوری قرار شود. این پرهفرا گرفته اند انجام می

های افشان بندرت به صورت شود. پمپدر نتیجه با زیاد شدن فاصله آنها سرعت آب کم و فشار آن زیاد می

عمودی  های توربینیای فشار قوی و پمپهای چند طبقهروند و بیشترین کاربرد آنها در پمپیک طبقه بکار می

 دهد. را نشان می برش عرضی دو نوع پمپ گریز از مرکز( 3ـ2اشد. شکل )بمی
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 های گریز از مرکزبرش عرضی پمپ 3ـ2شکل 

 های گریز از مرکز از لحاظ تعداد طبقه پمپ 3ـ1ـ2ـ2

ستند هایی ههای یک طبقه پمپبرند. پمپهای گریز از مرکز را به صورت یک طبقه یا چند طبقه بکار میپمپ

های گریز از مرکز این امکان را پروانه روی محور آنها نصب شده است. خصوصیات دینامیکی پمپ که یک

کند )در این آورد که با افزایش تعداد طبقات، ارتفاع آب خارج شده از پمپ هم افزایش پیدا میبوجود می

ع طبقه غالباً از نو های یکشود(. پمپهای سری بیشتر توضیح داده میرابطه در بخش به هم پیوستن پمپ

شند باهای چند طبقه از نوع افشان میشوند ولی پمپهای حلزونی هستند که به صورت افقی نصب میپمپ

  دهد.( مقطع یک پمپ چند طبقه افقی را نشان می4ـ2که ممکن است به صورت افقی یا قائم باشند. شکل )

 
 برش طولی پمپ گریز از مرکز چند طبقه افقی 4ـ2شکل 

 های گریز از مرکز از لحاظ بسته بودن پروانه پمپ 4ـ1ـ2ـ2

 بسته به نوع سیالی که قرار است پمپ شود و همچنین خصوصیات فنی پمپ، ممکن است 

 از سه نوع پروانه استفاده شود: 

تقال نگیرد. این نوع پروانه برای ادر این حالت پروانه بین دو صفحه بنام لفافه قرار می الف ـ پروانه بسته:

سیاالت رقیق مانند آب معمولی، آب گرم، روغن گرم، اسیدها و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار 

 گیرد.می
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در این حالت پروانه فقط از یک طرف توسط لفافه بسته شده است. این نوع پروانه برای  ب ـ پروانه نیمه باز:

 رود.ره بکار میانتقال سیاالت لزج مثل فاضالب، خمیر کاغذ، محلول شکر و غی

باشند و در پمپاژ سیاالتی که دارای مواد جامد مثل شن ها دارای صفحه لفافه نمیاین پروانه ز:اج ـ پروانه ب

 باشند و همچنین الیروبی لجن ها کاربرد دارد.و ماسه می

 

 

 

 

 انواع پروانه ها از لحاظ بسته بودن  5ـ2شکل 

 کشوری تولیدشده در هاپمپمعرفی انواع -2-3

های مختلف مورد کاربرد در صنعت آب و فاضالب، ساخته با توجه به اینکه سالهاست در داخل کشور، پمپ

 های ساخت ایران موردهای داخلی، پمپشوند و با توجه به قیمت و کیفیت و زمان تحویل، در بیشتر پروژهمی

ها ل در اینجا معرفی شوند. این پمپهای ساخت داخل معموگیرند، مقتضی است انواع پمپاستفاده قرار می

 عبارتند از:

 افقی ز از مرکز حلزونییهای گرپمپ -1

  افقی ز از مرکز فشار قوییهای گرپمپ -2

  شناورتوربینی  هایپمپالکترو  -3

 شناورکش لجن هایپمپالکترو  -4

 ملخی شناورهای الکتروپمپ -5

 های دومکشهپمپ -6
 

شود که با توجه به تولیدات داخل مشخصات آنها استفاده می 4تا  1در سامانه های تحت فشار، بیشتر از موارد 

 شود.در زیر ذکر می

 

 های گریز از مرکز حلزونی)افقی( پمپ 2-3-1

 مواردکاربرد -الف

د روهای نوین آبیاری بکار میها جهت انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی و سامانهاین پمپ

م و های اتانرها به نامیسات گرمایشی و سرمایشی نیز کاربرد دارد. این نوع پمپو برای انتقال آب گرم تأس

 شوند.اتاآلت نیز شناخته می

 

 مشخصات پمپ -ب

 میلی متر 311تا  32قطر خروجی:                
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 متر مکعب در ساعت 2111تا  5ظرفیت آبدهی:              

 ترم 111تا  5ارتفاع:                        

 در بر دقیقه 2911دور بر دقیقه و یا  1451دور موتور:                  

 

 ساختمان پمپ -ج

ها، برای شوند اما در بسیاری از پروژهها ساده بوده، معموالً از جنس چدن خاکستری ساخته میبدنه این پمپ

. با شودداکتیل نیز ساخته میهای مختلف، از جنس چدن ماندگاری باالتر و مقاومت در مقابل سایش و تنش

رد، گیها، دهانه مکش پمپ در راستای محور پمپ و نیرومحرکه قرار میدر این نوع پمپ توجه به اینکه معموالً

 کند.تر میای با رعایت موارد استانداردی در ایستگاه پمپاژ خواهد داشت و ایستگاه را سادهچیدمان ساده

باشد. میمکشه مرکزی  ه حلزونی، یک طبقه، پروانه یکسرآویز، موتور جدا، تکپمپ گریز از مرکز افقی، با محفظ

شود. این یبندی موسیله آببند مکانیکی و یا نوار گرافیتی آب پروانه پمپ باالنس دینامیکی بوده و محور به

جدا کردن از راحتی از طرف الکتروموتور بدون  اند که روتور و پایه یاتاقان آن بهها طوری طراحی شدهپمپ

 باشد. سیستم لوله کشی قابل باز شدن می

ها در صنعت آب و فاضالب، دانش الزم به ذکر است که با توجه به قدمت ساخت و استفاده از این نوع پمپ

ند. کهای قطعات کمتری نیز طلب میفنی تعمیرات و نگهداری آن در بیشتر جاهای کشور وجود دارد و هزینه

 ، باعث شده آموزش تعمیرات آن براحتی میسر گردد.سادگی ساختمان پمپ

 

 )افقی(  های گریز از مرکز فشارقویپمپ 2-3-2

 مواردکاربرد -الف

های مصارف صنعتی و کشاورزی، بوستر پمپ، مراکز آبیاری تحت فشار و همچنین برای انتقال آب شهرها، آب

عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار، پمپاژ آب کندانس شده، تأسیسات آب گرم و سرد و پمپهای آتش نشانی  به

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 

 مشخصات پمپ -ب

 میلی متر 211تا  32قطر خروجی:                

 متر مکعب در ساعت 1111تا  2ظرفیت آبدهی:              

 متر 711تا    ارتفاع:                     

 دور در دقیقه 2911دور در دقیقه و یا  1451دور موتور:                  

 

 ساختمان پمپ -ج

اند. پمپ افقی گریز از مرکز فشار های سری بوده که بصورت متمرکز قرار گرفتهها در حقیقت، پمپاین پمپ

 باشد. های شعاعی)برش قائم( میظههای بین یاتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و با محفقوی با پروانه
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شوند. وسیله پیچ بست بهم دیگر بسته می شود. طبقات بهبندی میهر طبقه توسط اورینگ یا واشر کاغذی آب

اند. نیروهای شعاعی و گری شدهصورت یکپارچه و با محفظه مکش و رانش ریخته های نگهدارنده پمپ بهپایه

اند ها واقع شدهعدد بلبرینگ گریس کاری شده که در دو طرف پروانهمحوری وارد بر محور پمپ توسط دو 

 شود. تحمل می

ن ای گردد.ها تعیین میباشد که با توجه به نیاز پروژهها قابل ساخت میها نیز از انواع چدنبدنه این پمپ

 های حلزونیپمپ های زیاد مناسب بوده و بطور متوسط، جریان خروجی کمتری نسبت بهها برای ارتفاعپمپ

تر، متر، با توجه به سادگی بیشتر و قیمت ارزانتر و تعمیرات و نگهداری آسان 111های زیر دارند. برای ارتفاع

 باشند.های حلزونی در اولویت میپمپ

 اند و در صنعت آب وها نیز سالهاست در ایران تولید شده و مورد استفاده قرار گرفتهبیشتر انواع این پمپ

گردند. تعمیرات و نگهداری آنها نسبتاً آسان است و بیشتر انواع آن بخاطر تولید انبوه، الب، مرسوم تلقی میفاض

 اند.قیمت مناسبی پیدا کرده

ها باید این نکته مد نظر قرار گیرد که مکش پمپ از کنار بوده و رانش آن در باال قرار در استفاده از این پمپ

چیدمان ایستگاه پمپاژ به جهت رعایت الزامات طراحی که در فصول آینده به آنها گرفته است، بنابراین در 

 ای داشت.بایست دقت ویژهپرداخته خواهد شد، می

 

  شناور توربینی  یهاالکتروپمپ -2-3-3

 مواردکاربرد -الف

ای هستگاههای آبیاری تحت فشار، ایجهت انتقال آب تمیز یا حاوی کمی امالح در مصارف آبیاری، سیستم

های سطحی، تأسیسات تصفیه خانه، مصارف شستشوی تقویت فشار، تأسیسات آب اضطراری، زهکشی آب

گرم در متر مکعب  25رود. میزان مجاز رسوب در آب مورد پمپاژ نشانی بکار میهای آتشصنعتی و سیستم

 باشد. می
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 مشخصات پمپ -ب

 
 پمپ های شناور توربینی 6ـ2شکل 

 اینچ 8تا  و نیم 1  قطر نامی سوپاپ :          

 متر مکعب در ساعت 651تا  5ظرفیت آبدهی:              

 متر 811ارتفاع:                        تا 

 دور دردقیقه 2911دور موتور:                  

 

 ساختمان الکتروپمپ -ج

گیرد. الکتروموتور آسنکرون جریان ور روی آن قرار میها، پمپ در پایین و الکتروموتدر این نوع الکتروپمپ

 ها و همشود. آب داخل موتور، هم برای روانکاری یاتاقانمتناوب و از نوع قفس سنجابی است که با آب پر می

 شود. برای خنک کاری حرارت سیم پیچی داخل الکترو موتور استفاده می

مکشه، محفظه با برش شعاعی و مخصوص نصب عمودی  پمپ از نوع گریز از مرکز، یک یا چند طبقه، تک

باشند. محفظه مکش بین موتور صورت جریان شعاعی و یا مختلط بوده و قابل تراش می ها بهپروانه. باشدمی

ها معموالَ دارای سوپاپ کند. پمپو پمپ توسط صافی مکش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می

 باشند.ها به پمپ های توربینی معروف میپباشند. این پمیکطرفه می

دی بنگرفته است و با توجه به آبها مورد استفاده قرار میها از قدیم برای استخراج آب از چاهاین الکتروپمپ

برداری، باشد تا در عملیات بهرهتر میباالی موتورها و در معرض دید نبودن پمپ، دارای استانداردهای دقیق

های زیاد نامناسب نخواهد. بطور معمول جریان این پمپها کم تا متوسط بوده و برای جریان تعمیرات زیادی

 باشند.می
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های بعضی از مدل ،شوند اما با لحاظ تمهیداتی در طراحی آنهاها بصورت سنتی، بطور عمودی نصب میاین پمپ

 توانند بصورت افقی نصب گردند. آنها می

 

 شناور  کشی لجنهاالکتروپمپ 2-3-4

 مواردکاربرد -الف

شود. های آلوده و... استفاده میها برای پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق، فاضالب، آباز این الکترو پمپ

 توان با تغییر ساختمان پروانه، غلظت مایع پمپ شونده را نیز تغییر داد. ها میدر این الکتروپمپ

 

 مشخصات پمپ -ب

 میلی متر 511تا  32     قطر خروجی:           

 متر مکعب در ساعت 5111ظرفیت آبدهی:              تا 

 متر 85ارتفاع:                        تا 

 

 ساختمان پمپ -ج

شود. ها الکتروپمپ گفته میشود لذا به آنهمراه پمپ عرضه می ها الکتروموتور بهاز آنجایی که در این نوع پمپ

از، ها در سه نوع بگیرد. پروانه این الکتروپمپیین و الکتروموتور در روی آن قرار میپروانه پمپ درقسمت پا

شود. پروانه های باز برای آب یا فاضالب با ذرات معلق بزرگتر و بیشتر مناسب بوده نیمه باز و بسته ساخته می

 اما بازده کمتری نسبت به انواع دیگر دارند.

 باشد:الکتروپمپ شامل سه محفظه اصلی می

 باشد. های موتور و سنسورها میمحفظه الکتروموتور: محل استقرار استاتور، روتور، بلبرینگ -1

ها )آببندها(: فضای واسطه بین محفظه موتور و پمپ توسط دودست سیل ازورود آب محفظه سیل -2

 کند. جلوگیری می

رگیرنده اجزای مهمی چون کند و در بمحفظه پمپ: فضایی است که سیال پمپاژ شونده از آن عبور می -3

 باشد.سیل الماس و پروانه پمپ می
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 الکتروپمپ لجن کش شناور 7ـ2شکل 
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 ملزومات ایستگاه پمپاژ -فصل سوم 

 

در هر ایستگاه پمپاژ بسته به شرایط ممکن است تجهیزات مختلفی نیاز باشد که در طراحی ایستگاه پمپاژ الزم 

ز در ایستگاه پمپاژ این تجهیزات را در نظر بگیرد تا بتواند موجبات است طراح با توجه به شرایط و امکانات مورد نیا

برداری و نگهداری از سیستم را فراهم آورد. اصوالً در یک ایستگاه پمپاژ الزم است موارد ذیل مدنظر تسهیل بهره

 قرار گرفته و در صورت لزوم تجهیزات مناسب انتخاب گردد. 

 الف ـ پمپ

 ب ـ نیروی محرکه 

 پ ـ شاسی پمپ 

 پمپ  فونداسیون -ت

 ث ـ خط مکش

 ح ـ خط رانش

 خ ـ حوضچه مکش 

 کننده( چ ـ کلکتور )لوله جمع

 هاگاهدـ تکیه

 ذـ جرثقیل

 ر ـ سیستم برق

 ز ـ ابزار دقیق

 س ـ سامانه هواگیری

 ش ـ سامانه تخلیه زه آب

های پمپاژ را بر اساس جریان خروجی ایستگاه به تعریف: برای سهولت در ارجاع و ارائه الزامات مربوطه، ایستگاه

 311های متوسط با ظرفیت بیشتر از لیتر بر ثانیه و کمتر، ایستگاه 311های کوچک با ظرفیت سه دسته ایستگاه

متر مکعب بر ثانیه  1های بزرگ با ظرفیت بیش از متر مکعب بر ثانیه و ایستگاه 1لیتر بر ثانیه و کمتر و مساوی 

 شود. این تفکیک صرفاً در این استاندارد بوده و الزاماً برای استانداردهای دیگر کاربرد ندارد.تعریف می

 
 پمپ 3-1

های مناسب را انتخاب نماید تا بتواند تحت شرایط مختلف بسته به نیاز آبدهی و فشار، طراح بایستی پمپ یا پمپ

های مورد نیاز، نین طراح ممکن است عالوه بر پمپبرداری از سیستم، جریان و فشار را تأمین نماید. همچبهره

ه های رزرو وارد مدار شدها بدلیلی از کار افتد پمپهای رزرو نیز در نظر گیرد تا در شرایطی که بعضی از پمپپمپ

ها آبی جلوگیری کنند. در برخی سیستم ها، پمپ های رزرو نیز همانند سایر پمپاز آسیب به محصول در اثر کمو 
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 شوند مقدارها به نوبت و براساس میزان ساعت کارکرد، وارد مدار میمدار کار قرار گرفته اما از آنجایی که پمپ در

 گردد.ساعت کارکرد هر پمپ محدود می

 
 نیروی محرکه  3-2

ن ی نویهاسامانهپمپ برای تأمین انرژی مورد نیاز جهت پمپاژ آب نیاز به نیروی محرکه دارد. این نیرو معموالً در 

شود. انتخاب نوع نیروی محرکه بستگی به دسترسی از طریق الکتروموتور یا موتورهای درون سوز تأمین می آبیاری

 های ثابت تهیه نیرویهای انتقال برق و سایر هزینهبه نیروی برق و همچنین مسائل اقتصادی مربوط به هزینه

 برداری از سیستم دارد. سالهای بهرهبرداری از آن طی های ناشی از بهرهمحرکه و هزینه

 
 شاسی   3-3

نماید که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به محور پمپ و نیروی محرکه در هنگام کار کردن لرزشهایی ایجاد می

پمپ و محل نصب پمپ الزم است شاسی فلزی مناسبی برای پمپ و نیروی محرکه در نظر گرفته شود. عدم دقت 

سب شاسی موجبات انتقال لرزش به تأسیسات مجاور، خارج شدن پمپ یا نیروی محرکه آن از در تعیین ابعاد منا

 های پمپ و نیروی محرکه و تضعیف پی آنها را در پی دارد. تقارن و تشدید ارتعاشات و تخریب یاتاقان

 
 فونداسیون 4 -3

داشته و طراحی مناسب پی، عمر  ثری در کارکرد روان و بدون لرزش آنهاؤپی پمپ و نیروی محرکه نقش بسیار م

برداری و تعمیرات شود. وزن و ابعاد پی، در ایجاد فضای الزم برای عملیات بهرهپمپ و نیروی محرکه را موجب می

ر ثیر زیادی بأای نیز تو همچنین جلوگیری از لرزش پمپ نقش اساسی دارند. ارتباط پی با سایر عناصر سازه

 پایداری الکتروپمپ دارد.

 
 خط مکش 3-5

کلیه تجهیزات نصب شده در انتقال آب از حوضچه مکش به دهانه مکش پمپ را خط مکش گوییم. پمپ ممکن 

است بطور مستقیم از حوضچه مکش و یا خط لوله وارد شده به ایستگاه پمپاژ، برداشت کند و در صورت وجود 

کننده( مکش برداشت کند. طراح چند خط مکش، ممکن است خط مکش هر پمپ از کلکتور )هدر یا لوله جمع

ایستگاه پمپاژ در شرایط مختلف بایستی ضمن در نظر گرفتن الزامات طراحی، اتصاالت مورد نیاز و شیرآالت 

 مناسب را نیز انتخاب نماید که این موارد در جای خود بحث خواهد شد. 

 
 خط رانش 3-6

یه تجهیزات بعد از خروجی پمپ و داخل ایستگاه شود، بنابراین کلوارد میجریان خروجی از پمپ به خط رانش 

متصل شود و چنانچه از چند پمپ استفاده نامیم. خط رانش ممکن است مستقیماً به لوله اصلی را خط رانش می
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ستی شوند. طراح ایستگاه پمپاژ بایبه یک کلکتور)هدر یا لوله جمع کننده( متصل می هر پمپ رانش لولهشده باشد 

اتصاالت و شیرآالت مناسب را نیز تعیین کند و همچنین آرایش اتصاالت و  ،مناسب لوله رانش ضمن انتخاب قطر

 لوله را در ایستگاه معین نماید که نحوه تعیین آن در فصل مربوطه بیان خواهد شد. 

 
 لوله جمع کننده )کلکتور( 3-7

ه ها را جمع نمودجریان خروجی از پمپ ، الزم است که کلکتورچنانچه در ایستگاه پمپاژ از چند پمپ استفاده شود

را به  های رانشو به لوله اصلی انتقال دهد. طراح عالوه بر تعیین قطر کلکتور الزم است زاویه مناسب اتصال لوله

 کلکتور مدنظر قرار دهد. 

 
 تکیه گاهها 3-8

ین ثیر وزن آب و همچنخط مکش، کلکتور مکش، خط رانش و کلکتور رانش پس از بهره برداری از سیستم تحت تأ

اههای گها نیاز به در نظر گرفتن تکیهکند. بسته به طول لولهوزن خود لوله و متعلقات آن وزن زیادی پیدا می

گاهها در جای باشد که الزم است طراح مورد توجه قرار دهد. نحوه انتخاب این تکیهمناسب در نقاط مورد نیاز می

 خود بحث خواهد شد. 

 
 کش حوضچه م 3-9

یا از طریق  گیرد وها بیشتر مورد استفاده قرار میآبگیری ایستگاه پمپاژ یا از خط لوله است که در مورد بوستر پمپ

گیرد. چنانچه آبگیری از حوضچه انجام شود بایستی در طراحی، به ابعاد حوضچه و شکل حوضچه مکش انجام می

وگیری از ورود رسوب و آشغال به لوله مکش و همچنین آن توجه کافی نمود. هدف از در نظر گرفتن حوضچه، جل

های باشد. در طراحی حوضچه بایستی فواصل مناسب لولههای مکش میتأمین عمق استغراق الزم روی ورودی لوله

 مکش و سرعت مجاز جریان آب در حوضچه مدنظر باشد. 

 
 جرثقیل 3-11

 ها و تعمیرات الزمشود برای سهولت در نگهداری از پمپدر ایستگاههای پمپاژ بزرگ، که از چند پمپ استفاده می

 های موردشود. جرثقیلاست از جرثقیل استفاده شود. معمواًل در این ایستگاهها از جرثقیل برقی استفاده می

تواند استفاده شود اما جهته می 4های کوچک از جرثقیل جهته هستند، در ایستگاه 6یا  4استفاده عمومًا از نوع 

جهته استفاده گردد. طراح ضمن انتخاب جرثقیل  6شود از جرثقیل های متوسط و بزرگ، توصیه میایستگاه در

ای ساختمان ایستگاه، بار جرثقیل، فضای مورد نیاز بارگیری و باراندازی جرثقیل و مناسب بایستی در طرح سازه

 گیرد.ورد بحث قرار میبینی کند. در جای خویش این موضوع بیشتر ممحلهای نصب ریل را پیش

 



 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه

 

3-4 

 سیستم هواگیری لوله های مکش 3-11

تر از ارتفاع نصب هایی که دارای مکش منفی هستند )سطح آب در حوضچه مکش پاییناندازی پمپدر هنگام راه

باشد. برای این منظور ممکن است از منبع ذخیره آب که در ارتفاع باشد( نیاز به سیستم هواگیری میپمپ می

نسبت به پمپ قرار دارد استفاده شود و یا از یک پمپ کوچک استفاده شود. همچنین ممکن است از  بیشتری

های کوچک استفاده گردد. در هر حال الزم است طراح با در نظر گرفتن مسائل های هواگیری برای پمپتلمبه

مربوطه توضیح داده خواهد  برداری، روش مناسب هواگیری را تعیین نماید. این روشها در بخشاقتصادی و بهره

 شد.

 
 سیستم تخلیه زه آب ایستگاه  3-12

ها نیز معموالً برداری از سیستم ممکن است بعضی از اتصاالت نشت کنند. همچنین از محل پمپپس از بهره

طراف اتر باشد و سطح آب در زمین نشتهایی وجود دارد. عالوه بر این چنانچه ایستگاه پمپاژ از سطح زمین پائین

بندی ممکن است زه آب اراضی وارد ایستگاه شود، در نتیجه برای ایستگاه باالتر از کف ایستگاه باشد با وجود عایق

باشد که ممکن است بتوان آنرا بصورت ثقلی تخلیه نمود و آوری و تخلیه زه آب نیاز به سیستم مناسب میجمع

 یه این زه آب استفاده نمود. های مناسب برای تخلدر غیر اینصورت بایستی از پمپ

 
 سیستم ذخیره و انتقال سوخت 3-13

شود الزم است منبعی برای ذخیره سوخت مورد نیاز موتور در ایستگاههای پمپاژ که از موتورهای دیزل استفاده می

ر اختیار کشی دبرداری از ایستگاه بهتر است سوخت از طریق لولهدر نظر گرفته شود و برای راحتی بیشتر در بهره

 موتورها قرار داده شود. در این ارتباط در جای خویش مفصالً بحث خواهد شد.

 
 سیستم برق 3-14

دهد، بایستی با رعایت اصول و معیارهای فنی، برق هایی که نیروی محرکه را الکتروموتور تشکیل میدر ایستگاه

دازی، تابلوهای فیوز، کابلها و ... پرداخت. عموماً با مصرفی را تأمین نمود و با توجه به آن به طراحی تابلوهای راه ان

توجه به تعداد و توان الکتروموتورها و سایر دستگاههای برقی مانند جرثقیل، سیستم روشنایی و ... بایستی تجهیزات 

 قمناسب و الزم را تعیین کرد. همچنین بایستی موارد ایمنی را مدنظر قرار داد. اصول و نحوه طراحی سیستم بر

 ایستگاه پمپاژ در بخش مربوطه بیان خواهد شد. 

 
 ابزار دقیق ایستگاه پمپاژ  3-15

م ها و سیست، الکتروموتورها، پمپهای نوین آبیاریسامانهبرای جلوگیری از آسیب های احتمالی به خطوط لوله 

ق را مورد م ابزار دقیبرق الزم است که سیستم ایمنی در نظر گرفته شود. برای این منظور بایستی طراحی سیست

توجه قرار داد تا در صورت باالتر رفتن فشار آب خروجی ایستگاه، از حد مجاز سیستم یا افزایش ارتفاع مکش و یا 
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سایر تغییرات احتمالی غیر مجاز، سیستم دچار مخاطره نگردد. همچنین برای پایش از راه دور یا نزدیک ایستگاه 

مپاژ آب یا شبکه باال دست و پایین دست یا سد باالدست، سامانه ابزار دقیق های پو هماهنگی با سایر ایستگاه

 ضرورت دارد.

 
 ساختمان مورد نیاز ایستگاه  3-16

ایستگاههای پمپاژ بسته به شرایط و موقعیت نیاز به ساختمانهای مختلفی دارد. این ساختمانها ممکن است شامل 

کنترل )سیستم برق و ابزار دقیق( سرویس بهداشتی، انبار و ... باشد ساختمان اصلی ایستگاه، اتاق نگهبانی، اتاق 

 که طراح بایستی با در نظر گرفتن شرایط و نیاز طرح ساختمانهای مورد نیاز را در نظر بگیرد. 

 
 محوطه  ایستگاه  17 -3

، دپوی بعضی از وسایلروها، فضای سبز، پارکینگ، محل ها، پیادهتواند شامل جادهسازی ایستگاه پمپاژ میمحوطه

گیرد. با توجه به محل نصب ترانس برق و ... باشد که معموالً در ایستگاههای پمپاژ بزرگ مورد توجه قرار می

بایست فضای الزم برای تردد و بارگیری و باراندازی وسایط نقلیه کوچک، متوسط یا بزرگ بودن ایستگاه پمپاژ، می

های کوچک، فضای مورد نیاز برای کامیونت یا وانت بار رفته شود. در ایستگاهمتناسب با اندازه ایستگاه در نظر گ

زرگ های کفی بها یا کامیونهای متوسط و بزرگ، فضای الزم برای کامیونبایستی مورد نظر باشد اما در ایستگاه

 بایست مد نظر قرار گیرد.می

 
 حفاظت محدوده ایستگاه 3-18

وگیری از سرقت تجهیزات ایستگاه در صورت نیاز بایستی محدوده ایستگاه را با برای تأمین امنیت ایستگاه و جل

حصار مناسب حفاظت نمود که این بستگی به اهمیت ایستگاه و موقعیت آن دارد و الزم است مورد توجه طراح 

 قرار گیرد. 

 
 جاده دسترسی 3-19

وسایط نقلیه مورد نیاز الزم است جاده  آالت وبرای سهولت دسترسی به ایستگاه پمپاژ و امکان تردد ماشین

باشد. این جاده دسترسی با توجه به موقعیت ایستگاه، کانال یا دسترسی مناسب، طرح شود که بعهده طراح می

گردد. در این ارتباط، در جای خود های خروجی ایستگاه طراحی میلوله های ورودی به ایستگاه و لوله یا کانال

 بحث مفصل خواهد شد.
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 منحنی سیستم پمپاژ -فصل چهارم 

  

این اشد. بمی پمپاژ های مختلف سیستمدهنده تغییرات فشار مورد نیاز به ازاء جریاننشان پمپاژمنحنی سیستم 

ا به همنحنی رفتار سیستم پمپاژ را به ازاء تغییرات مختلف جریان و همچنین وارد یا خارج شدن تعدادی از پمپ

( نمونه ای 1ـ4شکل شماره )گذارد. یستم را به نمایش میسیستم و یا تغییر دور آنها و اثرات بر جریان و فشار س

شود با افزایش جریان، فشار مورد نیاز سیستم افزایش دهد. همانگونه که مالحظه میاز منحنی سیستم را نشان می

با افزایش  شود کهیابد. منحنی سیستم از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش آن ارتفاع استاتیک نامیده میمی

کند. این ارتفاع در خطوط انتقال برابر با اختالف رقوم سطح آب در حوضچه پمپاژ با رقوم سطح ی تغییر نمیآبده

این ارتفاع عالوه بر اختالف ارتفاع، فشار  های نوین آبیاریسامانهباشد ولی در آب در خروجی انتهای خط لوله می

شود و معموالً برابر با مجموع اختالف نیز شامل میمورد نیاز در سر خروجی )آب پاش، پاشنده یا گسیلنده( را 

ارتفاع هندسی و فشار مورد نیاز در ابتدای بال آبیاری و یا واحد آبیاری )آخرین نقطه کنترل فشار در شبکه( 

 باشد. می

 
 منحنی سیستم و اجزای تشکیل دهنده آن 1ـ4شکل 

یابد و ا افزایش آبدهی در خطوط لوله افزایش میباشد که ببخش دیگری از منحنی سیستم، ارتفاع دینامیک می

ت ها و افت اتصاالناشی از افت فشار در طول خطوط لوله و خطوط لوله مکش و رانش پمپ و ناشی از اصطکاک لوله

 یابند. باشد که این افت ها با افزایش جریان، افزایش میمی

گیرد و معموالً با افزایش جریان پمپاژ افت سطح آبگیری از حوضچه انجام می های نوین آبیاریسامانهعموماً در 

آب حوضچه ناچیز است ولی در زهکشی و یا پمپاژ از چاه این تغییرات در مقایسه با کل ارتفاع قابل مالحظه است 
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ط مکش روی ختوجه قرار گیرد. همچنین فشار باالدست پمپ )فشار بر و بایستی در ترسیم منحنی سیستم مورد 

 د.بایست در نظر گرفته شوباشد و در طراحی و ترسیم منحنی سیستم میپمپ( بر روی فشار خروجی اثرگذار می

 

 انواع منحنی سیستم  1 -4

 تواند در یک طرح ترسیم شود که عبارتند از:معموالً بسته به هدف دو نوع منحنی سیستم می

 برداری ـ منحنی سیستم بهره1

 تم جهت استفاده در طراحی ـ منحنی سیس2

های برای ترسیم منحنی سیستم مورد استفاده در طراحی بایستی کلیه افتها در خطوط لوله انتقال و توزیع و لوله

مکش و رانش پمپ و ارتفاع استاتیک کل با توجه به رقوم سطح آب در محل مکش پمپ در نظر گرفته شود تا 

برداری از منحنی سیستم بایستی با توجه به موقعیت و باشد و در بهره پمپ انتخابی بتواند جوابگوی فشار الزم

ارتفاع لوله در محل نصب فشارسنج کنترل فشار خروجی از ایستگاه پمپاژ ترسیم گردد. در نتیجه میزان افت در 

خطوط لوله مکش و رانش تا محل فشارسنج و اختالف ارتفاع سطح آب در حوضچه مکش تا محل فشارسنج از 

 حنی سیستم طراحی حذف شود. من

 
 تعیین حدود تغییرات آبدهی سیستم  4-2

م است باشد و الزبرداری متغیر میآبدهی سیستم عموماً با توجه به نوع سیستم آبیاری، وسعت طرح و برنامه بهره

یک  اطراح در انتخاب پمپ و ترسیم منحنی سیستم حدود تغییرات آبدهی را تعیین نماید. در یک طرح که تنه

دستگاه آبیاری مانند آبفشان غلطان یا آبفشان خطی وجود دارد، آبدهی مورد نیاز سیستم همیشه تقریباً ثابت 

ای که هر واحد آبیاری به باشد و یا در یک طرح آبیاری قطرهاست و برابر با جریان مورد نیاز دستگاه آبیاری می

 بیاری یکسان است، جریان مورد نیاز سیستم نیز ثابت است. شود و جریان مورد نیاز واحدهای آتنهایی آبیاری می

توان آبفشان دوار را نام برد. در مورد ای تغییر نماید که از این دسته میگاهی ممکن است که جریان بصورت پله

آبفشان دوار عموماً دو مقدار جریان مختلف مورد نیاز است که یکی در حالت خاموش بودن آبپاش تفنگی انتهایی 

رسیم ه تو دیگری در حالت روشن بودن آن است. در مورد چنین حالتی بایستی منحنی سیستم بین این دو نقط

افتد. عالوه بر آبفشان دوار، استفاده از دو دستگاه و توجه شود که فقط دو نقطه ابتدا و انتها در عمل اتفاق می

 تواند همین حالت را ایجاد نماید. آبیاری آبفشان غلطان و یا آبفشان خطی با جریان یکسان نیز می

معمول است، استفاده از تعداد زیادی بال آبیاری یا  های نوین آبیاریسامانهآنچه که در بسیاری از طرحهای 

ند و کباشد که بین یک حداقل و حداکثر تغییر میدستگاههای آبیاری با جریان مورد نیاز بسیار متفاوت می

شود. جریان حداکثر براساس جریان مورد نیاز در ماه حداکثر مصرف و ریزی آبیاری تعیین میبراساس برنامه

برداری روزانه، گردد. جریان حداقل سیستم با توجه به ساعات بهرهداری از سیستم تعیین میبرساعات بهره

شود. در نتیجه منحنی سیستم مربوطه بایستی ریزی آبیاری و مدیریت آبیاری در ماه حداقل مصرف معین میبرنامه

 بین حداقل و حداکثر جریان ترسیم شود. 



 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه

 

4-3 

 
 ترسیم منحنی سیستم  3 -4

تم جهت انتخاب پمپ بایستی پس از طراحی خطوط لوله و محاسبه افتهای آن و با توجه به افت منحنی سیس

م برداری ترسیاصطکاک لوله مکش و رانش و افت ضمائم مربوطه با توجه به جریانهای مختلف سیستم در بهره

های لوله نیست بایستی افتشود. با توجه به اینکه در ابتدا پمپ انتخاب نشده است و قطر لوله مکش و رانش معین 

 مکش و رانش بصورت تقریبی تعیین گردد و پس از انتخاب پمپ کنترل صورت گیرد. 

های فشار تعیین شده به ازاء هر جریان توسط منحنی سیستم بایستی جوابگوی فشار مورد نیاز در ابتدای تمام بال

هد های مختلف تشخیص دسیستم را به ازاء جریان آبیاری یا واحدهای آبیاری باشد لذا طراح بایستی نقاط بحرانی

باشد یا بایستی از کامپیوتر استفاده نمود. در این زمینه که این مستلزم صرف وقت زیاد در طرحهای بزرگ می

توان تواند بسیار مفید باشد. با مشخص شدن نقطه بحرانی سیستم با استفاده از رابطه ذیل میتجربه طراح می

 را تعیین نمود.  فشار مورد نیاز

 

های مکش و رانش( + )فشار مورد نیاز ابتدای های مکش و رانش( + )افت ضمائم لولهفشار مورد نیاز= )افت در لوله

بال آبیاری یا واحد آبیاری بحرانی( + )افت اصطکاکی و افت ضمائم خطوط لوله منتهی به نقطه بحرانی( + )اختالف 

 تا سطح آب حوضچه مکش(ارتفاع استاتیکی از نقطه بحرانی 
 

از این  توان با استفادهگردد که میبا استفاده از رابطه ذکر شده به ازاء جریانهای مختلف فشار مورد نیاز تعیین می

 نقاط منحنی سیستم را ترسیم نمود. 

 

 نکات خاص در ترسیم منحنی سیستم  4 -4

طکاک بعد از مدتی بدلیل فرسودگی یا زنگ زدگی های فوالدی، ضریب اصبرای بعضی از جنسهای لوله مانند لوله

یابد؛ لذا در تعیین منحنی سیستم بایستی با توجه به عمر مفید سیستم ضریب اصطکاک معقولی افزایش می

انتخاب نموده و منحنی سیستم را ترسیم نمود و انتخاب پمپ را براساس آن انجام داد. با توجه به اینکه در طراحی 

شود، بنابراین ضریب اصطکاک لوله باید بر اساس ، بدترین شرایط کارکرد در نظر گرفته میو انتخاب تجهیزات

( 2ـ4آخرین حد عمر لوله باشد و لوله زیر یا زنگ زده مالک طراحی قرار گیرد. منحنی سیستم طراحی شکل )

 دهد. تغییر منحنی سیستم یک لوله فوالدی را با گذشت زمان نشان می
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 شیب منحنی سیستم لوله فوالدی با گذشت زمانتغییر  2ـ4شکل 

دهد. یتم شده و نقطه کار پمپ را تغییر مسباید توجه داشت هرگونه تغییرات در سیستم منجر به تغییر منحنی سی

های عمیق فاصله سطح دینامیک آب چاه تا سطح مخزن مکش چنانچه تغییر کند، منحنی بطور نمونه برای چاه

 کند. طه کار نیز تغییر میتم تغییر کرده، نقسسی

کنند، تغییرات دور مستقیماً باعث تغییر جریان شده هایی که از پمپ با دور متغیر استفاده میهمچنین در سیستم

غییر دور دهد. با توجه به اینکه سیستم تگذارد و منحنی سیستم را تغییر میو بالفاصله بر ارتفاع دینامیکی اثر می

شود طراح باید این تغییرات سیستمی ژ، برای اهداف درازمدت و همیشگی در نظر گرفته میهای پمپادر ایستگاه

را در نظر داشته باشد و نگاه آرمانی نسبت به تغییر دور نداشته باشد. در حقیقت، تغییرات منحنی سیستم، تغییرات 

طراحی سیستم تغییر دور، دور از  سازد و این محدودیت، در انتخاب ودور و بالطبع، تغییرات جریان را محدود می

 برای تفصیل این مطلب به بخش مربوطه در فصل برق مراجعه گردد. ذهن نباید باشد.
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 یک مثال از ترسیم منحنی سیستم -(1)پیوست 

 

دهد. در روی خط لوله را نشان می های نوین آبیاریسامانه( آرایش خط لوله اصلی یک طرح 3ـ4شکل شماره )

های فرعی و سایر مشخصات هیدرولیکی خط اصلی مورد نیاز حداکثر و فشار مورد نیاز در ابتدای لولهاصلی جریان 

 نشان داده شده است.  

 
 آرایش خط لوله اصلی و توپوگرافی منطقه3ـ4شکل 
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برای ترسیم منحنی سیستم، ارتفاع استاتیکی و دینامیکی برای جریان حداکثر محاسبه و در جدول زیر تنظیم 

 شده است. 
 مقایسه فشار مورد نیاز در محل ایستگاه برای مسیرهای مختلف 1ـ4جدول 

 اختالف ارتفاع *افت خط لوله خط لوله ردیف
فشار مورد نیاز در 

 ابتدای خط اصلی

از در فشار مورد نی

 محل ایستگاه پمپاز

1 AB 13/2 5- 45 13/42 

2 AD 28/7 8 44 28/43 

3 1AD 26/11 11- 41 26/41 

ویلیامز محاسبه شده است و قطر داخلی لوله های پلی  -* مقادیر افت در خطوط لوله با توجه به قطر داخلی و براساس رابطه هیزن 

 باشد. میلیمتر می 8/79و  2/177میلی متر  91و  211اتمسفر و با قطر خارجی  6اتیلن با فشار کارکرد 

 

بیشترین  ADحل ایستگاه پمپاژ برای آبدهی حداکثر، در خط شود فشار مورد نیاز در مهمانطور که مالحظه می

ود. رابطه شباشد. بنابراین برای محاسبه منحنی سیستم از آبدهی و فشار مورد نیاز این قطعه استفاده میمقدار می

های مختلف برای بحرانی ترین مسیر که به همین روش محاسبه شده در جدول آبدهی و فشار مورد نیاز در آبدهی

 زیر آورده شده است. 

 
 فشار مورد نیاز در محل ایستگاه برای بحرانی ترین مسیر 2ـ4جدول 

 فشار مورد نیاز در ایستگاه پمپاژ خط لوله بحرانی آبدهی ایستگاه ردیف

1 35 AD 28/43 

2 28 AB 74/41 

3 21 AB 83/41 

4 14 AB 39/41 

5 7 AB 1/41 

 شود. ( مالحظه می4ـ4منحنی سیستم این شبکه براساس اطالعات جدول فوق رسم شده است که در شکل )
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 منحنی سیستم رسم شده برای مثال 4ـ4شکل 
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 ها و نیروی محرکهمشخصات فنی پمپ -فصل پنجم 

 
 مقدمه 5-1

است طراح اطالعاتی از ها الزم برای حصول انتخاب مناسب پمپ و در نظر گرفتن شرایط مناسب کار پمپ

های سازنده پمپ موظف هستند ها و نیروی محرکه داشته باشد برای این منظور کارخانهمشخصات فنی پمپ

اطالعات مورد نیاز را در اختیار بگذارند تا طراح با مطالعه و بررسیهای الزم و انجام محاسبات مورد نیاز کارآیی 

دی نحوه انتخاب پمپ و نیروی محرکه ارائه خواهد شد. هدف از ارائه این های بعایستگاه را تضمین نماید. در فصل

فصل، این است که طراح بداند در انتخاب پمپ به چه اطالعاتی نیاز دارد و در صورت تغییر در خصوصیات فنی 

 کنند. ها چگونه تغییر میها، مشخصات پمپهیدرولیکی و یا در مدل بهم بستن پمپ

 

 وی محرکه دور پمپ و نیر 5-2

شود و برحسب دور در دقیقه تعداد چرخش محور )شافت( پمپ و نیروی محرکه در واحد زمان دور نامیده می

(RPMسنجیده می )های نوینسامانههای گریز از مرکز یک طبقه و چند طبقه افقی مورد استفاده در شود. پمپ 

ها در خصوص جریان، و اطالعات ارائه شده پمپ شوند( تولید میRPM) 2911یا  1451ایعموماً با دوره آبیاری

توان، بازده و 
rNPSH د. نماینباشد و این خصوصیات با کاهش یا افزایش دور تغییر میمربوط به آن دور خاص می 

شاره شوند که در بخش مربوط به خود به آنها االکتروموتورها و موتورهای دیزل در دورهای متفاوتی تولید می

ای که در اینجا قابل ذکر است این است که دور نیروی محرکه بایستی هماهنگ با پمپ خواهد شد. ولی نکته

باشد ولی در موتورهای دیزل انتخاب شود. در مورد موتورهای الکتریکی دور پمپ معیار انتخاب دور الکتروموتور می

یاد آن جلوگیری شود و دور پمپ بایستی در حدود دور شود از دور نهایی استفاده نشود تا از استهالک زسعی می

 نرمال موتور باشد. 

با توجه به مطالب ذکر شده در مورد دور پمپ و نیروی محرکه و با توجه به اینکه توان مورد نیاز پمپ و توان 

تغییرات  یباشد لذا در صورت تغییر دور پمپ یا موتور بایستخروجی نیروی محرکه تحت تأثیر قوانین تشابه می

 مورد نیاز در نظر گرفته شود که هر یک از موارد در جای خود ذکر خواهد شد. 

باید توجه داشت که هرقدر دور کمتر باشد، استهالک پمپ کمتر بوده و همچنین ریسک خطرات احتمالی در 

ور های با دتخاب پمپشود. در شرایط مساوی، اولویت با انهای گذرا در خط لوله و ایستگاه پمپاژ کمتر میپدیده

 باشد.تر میپایین

 

 تغییر دور پمپ و نیروی محرکه  1ـ2ـ5

 پذیر است:تغییر دور پمپ و نیروی محرکه به دو صورت امکان
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باشد. در این روش تغییرات دور موتور نسبت به زمان به صورت تدریجی و پیوسته می الف( به صورت پیوسته:

 پذیر است. این حالت فقط در مورد موتورهای احتراقی و با تنظیم دسته گاورنر موتور امکان

به  ادر این حالت تغییرات دور موتور یا الکتروموتور نسبت به زمان به صورت ناگهانی و ی ای:ب( به صورت پله

 باشد. های انتقال نیرو میباشد. این حالت بیشتر به وسیله جعبه دنده و یا تسمهای میصورت پله

 

 آبدهی، ظرفیت، دبی( پمپجریان، )بده  5-3

های بدهباشد. یک پمپ قادر به تولید پمپ، حجم آب عبور کرده از دهانه خروجی پمپ در واحد زمان می بده

باشد، چون استفاده از به مفهوم مجاز بودن استفاده از پمپ برای هر مقدار جریان نمیباشد، ولی این مختلفی می

 هایدر حالت بدهشود. برای این منظور پمپ در بعضی از شرایط جریان باعث کاهش عمر مفید موتور و پمپ می

 گیرد. زیر مورد مالحظه قرار می

 پمپ در بازده حداکثر. بدهمقدار  (:optQبهینه ) بده

 شود. که پمپ براساس آن انتخاب می بده (:desQطراحی ) بده

بهینه در نظر  بدهدرصد  121شود و معموالً که باعث آسیب دیدن پمپ می بدهحداکثر  (:maxQحداکثر ) بده

 شود. گرفته می

بهینه در نظر گرفته  بدهدرصد  51شود و معموالً که باعث آسیب دیدن پمپ می بدهحداقل  (:minQحداقل ) بده

 شود. می

 بدهطراحی( در حدود  بدهدر نظر گرفته شده برای پمپ ) بدهبرای اهداف طراحی باید همیشه سعی نمود که 

 بهینه باشد. 

های کنند. در پمپدرصدی ظرفیت اطراف نقطه بهینه پمپ را توصیه می 21تا  11معموالً سازندگان پمپ محدود 

 نقطه کار پمپ در سمت راست نقطه بهینه پمپ باشد.گریز از مرکز بهتر است 

 
 ارتفاع تولید پمپ 5-4

کند و به عبارت دیگر ارتفاع تولیدی ارتفاع تولیدی پمپ، مقدار انرژی است که پمپ به واحد وزن سیال اعمال می

 باشد. ارتفاع پمپ در حاالت زیر اهمیت دارد: پمپ اختالف فشار بین مکش و رانش پمپ می

 شود.صفر است. این ارتفاع، ارتفاع شیر بسته نیز نامیده می بدهارتفاعی که در آن (: oH) بدهع قطع ارتفا

 ارتفاعی که در آن بازده حداکثر است.  (:optHارتفاع بهینه )

 شود. ارتفاعی که پمپ براساس آن انتخاب می (:desHارتفاع طراحی )

رسد و در صورت احتمال وقوع بایستی بنحو ارتفاعی که بیش از آن به خطوط لوله آسیب می ارتفاع حداکثر:

 ممکن کنترل شود. 
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 بازده و توان پمپ و نیروی محرکه  5-5

گیرد و معموالً با یکی از واحدهای وات، کیلووات و یا توان یا قدرت مقدار کاری است که در واحد زمان انجام می

باشد. توان نام برد که شامل توان مفید و توان مصرفی میشود. در مورد پمپ دو توان مختلف میاسب بخار بیان می

 آید. ( بدست می1ـ5توان مفید یا توان خروجی از رابطه )

                                                                   (                               1ـ5)
1000

QH
Pout


 

outP توان مفید یا توان خروجی بر حسب کیلووات = 

 وزن مخصوص سیال مورد پمپاژ برحسب نیوتن در مترمکعب = 3mN / 

Q =پمپ برحسب مترمکعب در ثانیه  بده sm /3 

Hارتفاع جریان پمپ برحسب متر = (m) 

و  بدهدهد و با تغییر ها و ارتفاع های مختلف پمپاژ نشان میبده( توان مفید یا خروجی پمپ را به ازاء 1ـ5رابطه )

 کند.ارتفاع پمپاژ توان مفید نیز تغییر می

نماید و همیشه از توان مفید بزرگتر است و از توان مصرفی یا توان ورودی پمپ، توانی است که پمپ مصرف می

 آید:( بدست می2ـ5) رابطه

Poutin                                                           (                                      2ـ5) PP / 

توان مصرفی پمپ و  inPکه در این رابطه 
P نماید و پمپ تغییر می بدهییر باشد این توان با تغبازده پمپ می

نمایند و در های سازنده منحنی توان مصرفی پمپ را برای یک دوره مشخص در کاتالوگهای خود ارائه میکارخانه

 نماید. صورت تغییر دور پمپ منحنی توان مصرفی تغییر می

توان ورودی پمپ است. توان  در مورد نیروی محرکه، توان خروجی در صورت نداشتن واسطه انتقالی تقریباً برابر

یابد که رابطه آن در بخش انتخاب توان نیروی محرکه ارائه خواهد شد. خروجی موتور با افزایش دور افزایش می

باشد و در مورد الکتروموتورها توان طراحی توان خروجی دارای حداکثری است که مربوط به حداکثر دور موتور می

های دیزلی برای جلوگیری از استهالک زیاد موتور و افزایش عمر مفید از دور نرمال باشد ولی در مورد موتورنیز می

 شود. موتور و توان معادل آن در طراحی استفاده می

شود و با تغییر دور موتور توان مصرفی موتور یا الکتروموتور، توانی است که از مصرف برق یا سوخت حاصل می

گیرد انتقال برق یا سوخت براساس حداکثر مصرف موتور یا الکتروموتور صورت مینماید. طراحی سیستم تغییر می

ولی میزان مصرف بستگی به دور کارکرد نیروی محرکه دارد. بخشی از توان مصرفی تلف شده و بخش دیگری از 

 شود.گفته میگیرد و به نسبت توان خروجی موتور به توان مصرفی آن بازده موتور آن مورد استفاده پمپ قرار می
 و فشار قابل تحمل پمپجنس بدنه و پروانه پمپ  5-6

شود. چدن بکار رفته در بدنه پمپ های گریز از مرکز افقی معموالً از جنس چدنی و برنز ساخته میبدنه پمپ

باشد که نسبت به چدن خاکستری می  GGG40و یا چدن داکتیل  GG25معموالً از جنس چدن خاکستری 

پذیری بیشتری می باشد. جنس برنز در مقابل شبه فوالدی که دارد دارای مقاومت باالتر و انعطافبخاطر رفتار 
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خوردگی در اثر ذرات معلق در آب مقاومتر از چدن است و در شرایطی که آب دارای رسوب یا ذرات معلق بزرگتری 

 باشد بایستی با نظر و مشورت سازنده جنس مناسب پمپ انتخاب شود. می

ها عموماً از فشار تولیدیشان بیشتر است اما باید در نظر داشت که فشارهای گذرا نیز مورد قابل تحمل پمپفشار 

شود بایستی دقت شود که فشار در پمپ ها به عنوان بوستر پمپ استفاده مینظر قرار گیرد. در مواقعی که از پمپ

ولیدی های تده پمپ موظف هستند تحمل فشار پمپاز حداکثر فشار قابل تحمل آنها تجاوز ننماید. شرکتهای سازن

 خود را در کاتالوگ ذکر نمایند. 

های آب معموالً از جنس چدن، آلیاژ نیکل برنز یا آلومینیوم برنز است که جنس چدنی معمول و ارزانتر پروانه پمپ

 .بایست جنس پروانه انتخاب گردداست اما با توجه به آنالیز آب و ذرات معلق در آن می

 
 هامنحنی های مشخصه پمپ 5-7

های تولیدی را به صورت معادالت ریاضی، جدول یا نمودار های سازنده پمپ، مشخصات هیدرولیکی پمپکارخانه

ی اند. این نمودارهاتر، کاربرد بیشتری پیدا کردهها بدلیل استفاده راحتدهند. نمودارهای مشخصه پمپنشان می

مورد نیاز پمپ را در یک دور ثابت  NPSHو  بدهو بازده پمپ و  بدهو توان پمپ،  هبدو ارتفاع پمپ،  بدهرابطه 

های تراش خورده، های سازنده این روابط هیدرولیکی را برای پروانهکند. عالوه بر این بعضی از کارخانهبیان می

 کنند. های مختلف ارائه میهای با تراش اصلی و همچنین سرعتپروانه

 

 (H-Qـ ارتفاع ) بدهمنحنی مشخصه  1ـ7ـ5

دهد این منحنی نزولی بوده و در پمپ و ارتفاع تولیدی آن را نشان می بدهـ ارتفاع رابطه  بدهمنحنی مشخصه 

( نقطه حداکثر این منحنی روی محور 1ـ5باشد. )شکل میهای سانتریفوژ )گریز از مرکز( به شکل سهمی پمپ

باشد. ( یا شیر بسته میDead Head( یا ارتفاع مرده )shut off headارتفاع قطع جریان )دهنده ارتفاع است و نشان

ـ ارتفاع به زاویه پره بستگی دارد به طوری که هر چه زاویه خروجی پره کوچکتر باشد شیب  بدهشیب منحنی 

دهد می ارتفاع نشان ـ بدهشود. منحنی مشخصه باعث تغییر سریع ارتفاع می بدهمنحنی بیشتر بوده و تغییرات 

شود و هر چه ارتفاع زیاد زیاد می بدهنسبت عکس دارد بطوری که هر چه ارتفاع کم شود  بدهکه ارتفاع پمپ یا 

 شود.کم می بدهشود 



 های نوین آبیاریضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در سامانه

 

5-5 

 
 پمپ بده -)فشار( منحنی ارتفاع 1-5شکل 

 

 (P-Qـ توان ) بدهمنحنی مشخصه  5-7-2

(، شکل منحنی 2ـ5باشد )شکل پمپ با توان ورودی پمپ )توان مصرفی( می بدهدهنده رابطه این منحنی نشان

ان ـ تو بدههای گریز از مرکز، منحنی ـ توان بستگی به سرعت مخصوص پمپ )نوع پمپ( دارد ولی در پمپ بده

 کند. پمپ توان مصرفی پمپ هم افزایش پیدا می بدهحالت صعودی دارد، یعنی با افزایش 

 
 پمپ بده -توانمنحنی  2-5شکل 
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ـ بازده  بدهمنحنی مشخصه  3ـ7ـ5 Q 

ص ـ بازده بستگی به سرعت مخصو بدهباشد. شکل منحنی پمپ و بازده پمپ می بدهدهنده رابطه این منحنی نشان

همان (. این نقطه حداکثر bepشکل است که دارای یک نقطه حداکثر است )آن سهمیپمپ دارد ولی شکل عمومی

های سازنده پمپ ( غالباً کارخانه3ـ5پمپ را در اطراف آن تثبیت کرد. )شکل  بدهای است که باید سعی شود نقطه

 دهند. های هم بازده برای چند قطر از پروانه یک پمپ نشان میـ بازده را به صورت منحنی بدهمنحنی 

 
 پمپ بده -منحنی بازده 3-5شکل 

 (NPSH-Qـ ارتفاع مکش مثبت خالص ) بدهمنحنی مشخصه  4ـ7ـ5

( مورد نیاز در دهانه پمپ را نشان NPSHپمپ و ارتفاع مکش مثبت خالص ) بدهدر حقیقت این منحنی رابطه 

های گریز بستگی به سرعت مخصوص پمپ دارد در مورد پمپ NPSHr-Qـد(. شکل منحنی 1ـ5دهد. )شکل می

مورد نیاز و در نتیجه خطر کاویتاسیون  NPSHمقدار  بدهافزایش  از مرکز این منحنی شکل صعودی دارد یعنی با

 یابد. هم افزایش می

 
 پمپ بده -NPSHrمنحنی 4-5شکل 
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 NPSHمحاسبه  5-8

کنندگان قرار های سازنده پمپ در اختیار مصرف( توسط کارخانهNPSHrارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز )

ای از آن نشان داده شده ( نمونه4ـ5یابد که در شکل شماره )افزایش می بدهبا افزایش  NPSHrگیرد. مقدار می

 است. 

NPSHaباشد. این مقدار تحت تأثیر دمای هوا، رقوم ، ارتفاع مکش مثبت خالص موجود در دهانه مکش پمپ می

 آید. باشد و از رابطه زیر بدست میمحور پمپ، رقوم سطح آب و افت لوله و اتصاالت می

 

hvahfhshatmNPSHa                                                                 (  3ـ5)  

 

atmh( فشار اتمسفر در سطح آب =m( ـ جدول شماره )1ـ5 ) 

sh( ارتفاع استاتیکی مکش =mـ مثبت برای مکش مثبت و منفی برای مکش منفی ) 

fh( افت در لوله و اتصاالت =m) 

vah فشار بخار =( آبm( ـ جدول شماره )2ـ5 ) 
 

 تغییرات فشار هوا با ارتفاع از سطح دریا 1ـ5جدول 

ارتفاع از 

سطح دریا 

(m) 

1 111 211 31

1 

41

1 

51

1 

611 71

1 

81

1 

91

1 

111

1 

121

1 

151

1 

211

1 

ستون جیوه 

در 

  Comm 0 

761 751 741 73

3 

72

4 

716 71

7 

699 691 682 674 658 634 598 

ستون آب 

در 

  Cm 04 

3/1

1 

2/1

1 

1/1

1 

9/9 8/9 7/9 6/9 5/9 4/9 3/9 2/9 9/8 6/8 1/8 

 فشار بخار آب در درجه حرارتهای مختلف 2ـ5جدول 

Ct0 5 01 01 01 01 51 01 01 01 01 011 

V )00/01 05/0 00/0 00/0 10/0 00/0 05/1 00/1 00/1 00/1 10/1 )متر آب 

V 

 2mKN / 
00/1 00/0 00/0 00/0 00/0 01/00 01/00 01/00 01/00 01/01 01/010 
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شود بزرگتر باشد و برای اطمینان توصیه می NPSHrاز  NPSHaبرای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون بایستی 

NPSHa  ازNPSHr .حداقل نیم متر بیشتر در نظر گرفته شود 

 5/0 NPSHrNPSHa 
 

پمپ است، الزم است  بدهتحت تأثیر دمای هوا، رقوم سطح آب در حوضچه و  NPSHaهمچنین با توجه به اینکه 

در  NPSHدر نظر گرفته شود. کاربرد  NPSHaحداکثر در تعیین  بدهدمای حداکثر، رقوم سطح آب حداقل و 

 باشد که در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد. تعیین رقوم پمپ می

 

 سرعت مخصوص 5-9

ها و انتخاب نوع پمپ که مناسب اهداف بندی پمپها، طبقهسرعت مخصوص پارامتری است که در طراحی پمپ

مورد نظر باشد کاربرد دارد. طبق تعریف سرعت مخصوص یک پمپ عبارت است از سرعت دورانی پمپ دیگری 

رتفاع و یک متر ا بده)پمپ مدل( که از نظر هندسی با پمپ مورد نظر مشابه بوده و بتواند یک مترمکعب در ثانیه 

ی که از نظر هندسی مشابه هستند، یکسان است و مقدار عددی آن از رابطه هایایجاد کند. سرعت مخصوص پمپ

 شود: محاسبه می

                                                                   (                    4ـ5)
75/0

5/0

.
H

Q
NNS  

SN( سرعت مخصوص پمپ برحسب دور در دقیقه =rpm ) 

N( سرعت دورانی پمپ برحسب دور در دقیقه =rpm) 

Q =در نقطه بازده حداکثر برحسب مترمکعب در ثانیه  بده sm /3 

H( ارتفاع در نقطه بازده حداکثر برحسب متر =m ) 

 

طه عکس با پمپ و راب بدهشود سرعت مخصوص پمپ ارتباط مستقیم با ( مالحظه می4ـ5همانطور که از رابطه )

ز های گریز از مرکها استفاده کرد. مثالً در کلیه پمپبندی پمپارتفاع پمپ دارد. از این موضوع توان برای دسته

شود و محدود می rpm45باشد و اغلب تا کم است، سرعت مخصوص پایین می بدهشعاعی چون ارتفاع زیاد و 

اع کم است، سرعت مخصوص زیاد است و حتی به باشد و ارتفزیاد می بدههای ملخی چون برعکس در پمپ

rpm311  باشد، یعنی سرعت های گریز از مرکز با جریان مختلط وضعیت حد وسط میرسد. در پمپمیهم

ها )نوع جریان( و همچنین ( رابطه سرعت مخصوص و شکل پره5ـ5باشد. شکل )می rpm161تا  45مخصوص بین 

دهد. برای اهداف طراحی بعد از تعیین های مختلف را نشان میبدهل در رابطه سرعت مخصوص و بازده قابل حصو

تفاع و ار بدهباشد، برای این منظور با توجه به مشخص بودن و ارتفاع طراحی قدم بعدی انتخاب نوع پمپ می بده

طراحی و همچنین مشخص بودن سرعت دورانی پمپ براساس سرعت دورانی موتور محرک مناسب )مثالً برای 
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(، سرعت دورانی مخصوص پمپ 4ـ5( و قرار دادن در رابطه )rpm2911یا  rpm1451وتورهای الکتریکی سرعت م

 توان نوع پمپ را انتخاب کرد. آید، حال با داشتن سرعت دورانی مخصوص میمناسب بدست می

 
 الف رابطه سرعت مخصوص و شکل پروانه و منحنی بازده-5-5شکل 
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 مخصوص و شکل پروانه و منحنی های مشخصه پمپ رابطه سرعت  ب-5-5شکل 

نسبتاً کم و ارتفاع نسبتاً زیاد( و محاسبه  بده) های نوین آبیاریسامانهو ارتفاع مورد نیاز طرحهای  بدهبا توجه به 

های مناسب برای این گونه طرحها عمدتاً از نوع گریز سرعت دورانی مخصوص پمپ، مالحظه خواهد شد که پمپ

 باشد. عاعی یا گریز از مرکز جریان مختلط میاز مرکز ش

 

 قوانین تشابه  5-11

وان سرعت تجهت تغییر مشخصات هیدرولیکی پمپ به منظور تطبیق بیشتر با شرایط موجود سیستم پمپاژ می

مشخص  ه، ارتفاع و توان توسط قوانین تشاببدهدورانی یا قطر پروانه را تغییر داد. تأثیر تغییر سرعت یا قطر بر روی 

 شود. می

 

 Iقوانین تشابه  5-11-1

گیرند، ولی بایستی توجه های گریز از مرکز عمدتاً برای یک سرعت مشخص انتخاب و مورد استفاده قرار میپمپ

داشت که امکان تغییر سرعت دورانی پمپ نیز وجود دارد. با توجه به اینکه تغییر سرعت دورانی پمپ کلیه 

ان از تغییر تو، ارتفاع و توان پمپ میبده دهد، برای تغییر شرایط کاری پمپ یعنیمشخصات فنی پمپ را تغییر می

 I، سرعت ـ ارتفاع و سرعت ـ توان به قوانین تشابه بدهسرعت استفاده کرد. روابط مربوط به نسبت بین سرعت ـ 

 باشد. معروف می

 باشند: این روابط به شکل زیر می

                          (                              5ـ5)
3
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111 QHP  1N، ارتفاع و توان در سرعت بده ,,

222 QHP  2N، ارتفاع و توان در سرعت بده ,,

 

دور  %21حدود  شود در تغییر دورروابط ارائه شده در دامنه محدودی از تغییر دور دقت خوبی دارند و توصیه می

 اصلی پمپ از این روابط استفاده شود. 

شود، سرعت دوران را با استفاده از اهرم گاز در مواردی که از موتورهای درون سوز برای نیروی محرکه استفاده می

 رعتتوان سشود نمیتوان تغییر داد ولی در مواردیکه از موتورهای الکتریکی استفاده میو همچنین جعبه دنده می

باشند در چنین مواردی اگر دور در دقیقه می 2911و  1451، 751های استاندارد را به دلخواه تغییر داد، سرعت

 سرعت دیگری غیر از مقادیر ذکر شده در باال الزم باشد، باید از پولی دو قطره یا جعبه دنده استفاده کرد. 
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 IIقوانین تشابه  5-11-2

برای تغییر شرایط کاری پمپ و تطبیق بهتر مشخصات فنی پمپ انتخاب شده با شرایط مورد نیاز شبکه از تغییر 

وانین شود این تغییرات از قتوان استفاده کرد. تراش پروانه باعث تغییر مشخصات فنی پمپ میقطر پروانه نیز می

 باشد. معروف می IIکند که به قوانین تشابه زیر تبعیت می

(                                                        6ـ5)
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111 ,, QHP 1، ارتفاع و توان در سرعت بدهD 

222 ,, QHP 2، ارتفاع و توان در سرعت بدهD 

های خصوصیات پمپ براساس همین قطر باشند و در راهنمای پمپیک قطر اصلی می ها دارایعموماً پروانه پمپ

هایشان را برای قطرهای مختلف نیز بیان های سازنده مشخصات پمپشود ولی بعضی کارخانهاصلی بیان می

ی از روتوان مستقیماً ( در چنین حالتی مشخصات هیدرولیکی پمپ را بعد از تراش پروانه می6ـ5کنند )شکل می

 کاتالوگ پمپ بدست آورد.

قطر اصلی صادق است؛ چون تراش بیش از این مقدار  %11قابل ذکر است که روابط فوق فقط برای تراش تا 

های ارائه شده توسط توان از منحنیکند که در این شرایط فقط میخصوصیات فیزیکی پمپ را نیز عوض می

 فاده نمود. کارخانه سازنده برای قطرهای مختلف تراش است

 
 تغییرات منحنی های مشخصه پمپ با قطرهای مختلف پروانه 6ـ5شکل 
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 های سری و موازیپمپ 5-11

یا ارتفاع مورد نیاز ایستگاه پمپاژ نباشد از تعداد بیشتری پمپ  بدههنگامی که یک پمپ به تنهایی قادر به ایجاد 

 شود. که به صورت موازی یا سری به هم متصل شده باشند استفاده می

ابد. یآنها افزایش می بدهشوند، ارتفاع آنها ثابت مانده ولی وقتی دو یا چند پمپ به صورت موازی به هم وصل می

های موازی های موازی در موارد گوناگونی استفاده شود که در بخش پمپپمپاین ویژگی باعث شده است که از 

آنها ثابت مانده  بدهشوند توضیح داده خواهد شد. در حالتی که دو یا چند پمپ به صورت سری به هم وصل می

 های سری در مواردهای سری باعث شده است که پمپیابد، این خصوصیت پمپولی ارتفاع آنها افزایش می

به  های سریهای چند طبقه کاربرد فراوانی داشته باشد که در بخش پمپها یا پمپگوناگونی مثل بوستر پمپ

 طور مشروح تر توضیح داده خواهد شد. 

 

 های موازیپمپ 1ـ11ـ5

شوند. وقتی دو های موازی نامیده میدو یا چند پمپ که لوله رانش آنها به یک خط لوله متصل شده باشد، پمپ

شود ولی ارتفاع ثابت باقی آنها به هم اضافه می بدهشوند مقدار چند پمپ به صورت موازی به هم متصل می یا

یی، نها بدهها، ماند. نکته مهمی که در اینجا باید در نظر گرفته شود، این است که در بهم بستن موازی پمپمی

های موازی، مجموع پمپ بدهباشد و مقدار نهایی ها نیست و از این مقدار کمتر میهای تک به تک پمپبدهمجموع 

وابسته به منحنی سیستم است که می بایست با بهم بستن موازی، تقاطع پیدا کند. این موضوع در جای خود 

ها به صورت موازی وجود دارد، مثالً ممکن است مفصالً توضیح داده خواهد شد. دالیل متعددی برای اتصال پمپ

ه، چند مورد نیاز شبک بدهمورد نیاز شبکه نوسان داشته باشد. در این حالت بایستی با توجه به دامنه نوسان  بده

های شود، پمپمورد نیاز شبکه کم می بدهپمپ انتخاب شود و به صورت موازی بهم بسته شود تا در مواقعی که 

 گردد. مورد نیاز شبکه متعادل  بدهها با پمپ بدهاضافی خاموش شده و 

احتمال خراب شدن پمپ و موتور همیشه وجود دارد. از آنجا که خرابی پمپ یا موتور خصوصاً در فصل زراعی 

شود ناپذیر است، برای افزایش ضریب اطمینان و جلوگیری از خسارت به محصوالت کشاورزی، توصیه میجبران

مین کند، از دوپمپ مشابه که هر یک قابلیت همیشه بجای انتخاب یک پمپ که تمام ظرفیت مورد نیاز شبکه را تأ

که هر یک یک سوم باشند یا از سه پمپ درصد ظرفیت مورد نیاز شبکه را در حالت طبیعی دارا می 51تأمین 

شود و یا در موارد دیگر تعداد زیادتری در نظر گرفته شود. در چنین حالتی کنند، استفاده میظرفیت را تأمین می

گیرد. البته در چنین مواردی کل را بر عهده می بدهشوند و هر کدام درصدی از ازی وصل میها به صورت موپمپ

شود و در حالت عادی خاموش یک یا چند پمپ به عنوان رزرو نیز بعنوان ضریب اطمینان در نظر گرفته می

صادی مقرون به صرفه های کم استفاده از چند پمپ به جای یک پمپ منطقی نبوده و از نظر اقتبدهباشد )در می

 نیست( 

 هایمورد نیاز شبکه با هیچ یک از مدل بدهشود، وقتی است که های موازی استفاده میمورد دیگری که از پمپ

توان از دو یا چند پمپ به حالت موازی استفاده کرد به پمپ موجود تطابق نداشته باشد. در چنین حالتی می
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د ها نیز برابر ارتفاع مورورد نیاز شبکه بوده و ارتفاع تولیدی هر یک از پمپم بدهمجموع آنها برابر  بدهطوری که 

 نیاز شبکه باشد. 

 های انتخاب شدهدر انتخاب دو یا چند پمپ که باید به صورت موازی به هم وصل شوند باید توجه داشت که پمپ

یر این صورت ممکن است پمپی ارتفاع تولیدی یکسان داشته باشند و حتی االمکان یک مدل باشند؛ چون در غ

های دیگر را بگیرد و حتی در مواردی که ارتفاع تولیدی کند، جلوی جریان پمپکه ارتفاع بیشتری ایجاد می

معکوس شود.  بدههای اختالف زیادی با هم دارند ممکن است آب از یک پمپ وارد پمپ دیگر شده و باعث پمپ

هایی یافته و پمپ و موتور آسیب خواهند دید. بنابراین در انتخاب پمپ ها کاهشدر چنین مواردی قطعاً بازده پمپ

 است. ها الزامیشوند یکسان بودن ارتفاع تولیدی پمپکه به طور موازی به هم وصل می

 

 های موازیمنحنی های مشخصه پمپ 1ـ1ـ11ـ5

اید کند و بآنها تغییر می شوند، مشخصات هیدرولیکیوقتی که دو یا چند پمپ به صورت موازی به هم وصل می

باشد ترسیم شود و ها میدهنده مشخصات هیدرولیکی مجموعه پمپهای مشخصه جدیدی که نشانمنحنی

ها بصورت تک به تک نیست و تقاطع پمپ بدهها، جمع مجموع پمپ بدههمانطور که گفته شد در حالت موازی، 

 کند.را مشخص می منحنی مشخصه مجموع با منحنی سیستم، نقطه کار واقعی

 های موازی ـ ارتفاع پمپ بدهالف ـ منحنی مشخصه 
شود، ( انتخاب میHهای موازی، ابتدا یک مقدار ارتفاع مشخص )ـ ارتفاع پمپ بدهبرای ترسیم منحنی مشخصه 

ـ ارتفاع مربوط به  بده( از روی منحنی مشخصه Hها در این مقدار معین ارتفاع )هر یک از پمپ بدهسپس مقدار 

آید همان پمپ بدست می 12 QQ شود و سپس با هم جمع می ,..., PQ با انتخاب مقادیر دیگری از ارتفاع و ،

ارتفاع  ـ بدهترکیبی بدست آمده در مقابل ارتفاع انتخاب شده، منحنی مشخصه  بدهتکرار این روش و رسم مقادیر 

 آید. های موازی بدست میترکیبی پمپ

 

 های موازیـ توان پمپ بدهب ـ منحنی مشخصه 
شود. سپس ( انتخاب میHهای موازی، ابتدا یک مقدار معین ارتفاع )ـ توان پمپ بدهبرای رسم منحنی مشخصه 

ها دام از پمپمربوط به این ارتفاع برای هر ک بدهها مقادیر ـ ارتفاع هر یک از پمپ بدههای مشخصه از روی منحنی

آید بدست می 12 QQ شود و با هم جمع می,..., PQ از روی  بده. همچنین مقادیر توان مربوط به این مقادیر

آید ـ توان هر پمپ بدست می بدهمنحنی مشخصه  12 PP شود و با هم جمع می ,..., PP با انتخاب مقادیر .

آید که با رسم آنها در مقابل هم، و توان ترکیبی بدست می بدهدیگری از ارتفاع و تکرار این روش یکسری نقاط 

 های موازی حاصل خواهد شد. ـ توان ترکیبی پمپ بدهمنحنی مشخصه 
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 های موازیپمپ NPSHـ  بدهج ـ منحنی مشخصه 
ها مفهوم خارجی ندارد و باید منحنی مربوط به ترکیب پمپ NPSHـ  بدههای موازی منحنی مشخصه در پمپ

مورد نیاز به طور جداگانه مورد  NPSHموجود و  NPSHها از لحاظ مقایسه هر یک از پمپ NPSHـ  بدهمشخصه 

 بررسی قرار گیرد. 

 

 های موازیـ بازده پمپ بدهدـ منحنی مشخصه 
های موازی ترکیبی پمپ بدهی موازی، ابتدا مقادیر هاـ بازده پمپ بدهبرای رسم منحنی مشخصه  PQ  و توان

های موازی ترکیبی پمپ PP ( در یک ارتفاع مشخصHمحاسبه می )شود. سپس با استفاده ( مانند قسمت )ج

 آید. های موازی بدست می( مقدار بازده ترکیبی پمپ7ـ5از رابطه )

(                                                                                       7ـ5)
P

P
P

P

HQ ..
  

Pهای موازی )درصد(= بازده ترکیبی پمپ 

 وزن مخصوص آب = sm /3 

PQ =های موازی ترکیبی پمپ بده sm /3 

H( ارتفاع انتخاب شده =m) 

PPتوان ترکیبی پمپ =( های موازیW) 

 

های ( یکسری از مقادیر بازده ترکیبی پمپ7ـ5با تکرار این روش برای مقادیر دیگری از ارتفاع و استفاده از رابطه )

آید. با ترسیم مقادیر بازده ترکیبی بدست آمده ی مشخص بدست میموازی برای ارتفاعها P  در برابر مقادیر

ترکیبی  بده PQ  آید. های موازی بدست میـ بازده پمپ بدهمنحنی مشخصه 

 

 های سریپمپ 2ـ11ـ5

دو یا چند پمپ که به طور متوالی به هم متصل شده باشد به طوریکه لوله رانش یک پمپ به لوله مکش پمپ 

لید شوند، ارتفاع توها به طور سری به هم متصل میگویند. وقتی پمپهای سری میبعدی متصل شده باشد، پمپ

های سری استفاده ن در صورتی از پمپکند. بنابرایافزایش پیدا نمی بدهشود ولی ها با هم جمع میشده پمپ

مورد نیاز شبکه باشد ولی ارتفاع ایجاد شده توسط یک پمپ کمتر از  بدهها برابر هر یک از پمپ بدهشود که می

 ارتفاع مورد نیاز شبکه باشد. 

ر باشد که کاربرد فراوانی دهای چند طبقه افقی یا عمودی میهای سری، پمپحالت رایج استفاده از پمپ

، برابر بدهها باشند. در این پمپمتر نیز می 211دارند و قادر به ایجاد ارتفاع خیلی زیاد تا  های نوین آبیاریسامانه

 باشد. باشد ولی ارتفاع ایجاد شده برابر مجموع ارتفاعهای ایجاد شده توسط هر یک از طبقات مییک طبقه می بده
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شود، وقتی است که پمپ تقویتی یا بوستر پمپ مورد نیاز باشد. های سری استفاده میحالت دیگری که از پمپ

رود. های سری است که برای افزایش فشار در قسمتی از شبکه آبرسانی بکار میپمپ تقویتی حالت خاصی از پمپ

های تقویتی بیشتر در زمینهایی که پستی و بلندی غیر یکنواخت دارند و یا در مواردی که خط لوله طویل پمپ

 گیرد. شد مورد استفاده قرار میبا

 

 های سری منحنی های مشخصه پمپ 1ـ2ـ11ـ5

اید کند و بشوند، مشخصات هیدرولیکی آنها تغییر میوقتی که دو یا چند پمپ به صورت سری به هم وصل می

 باشد ترسیم شود. ها میدهنده خصوصیات هیدرولیکی مجموعه پمپمنحنی مشخصه جدیدی که نشان

 

 های سریـ ارتفاع پمپ بدهمنحنی مشخصه الف ـ 
آنها ثابت و ارتفاع آنها به هم اضافه  بدهبا توجه به اینکه وقتی چند پمپ به صورت سری به هم وصل شوند، 

شود انتخاب می بدههای سری، ابتدا یک مقدار معینی از ـ ارتفاع پمپ بدهشود، برای ترسیم منحنی مشخصه می

(Qو از روی منحنی )شود محاسبه می بدهـ ارتفاع هر پمپ، ارتفاع مربوط به این  بدهمشخصه  های 12 HH ,..., 

های سری بدست آید شود تا مقدار ارتفاع ترکیبی پمپو سپس با هم جمع می SH با انتخاب مقادیر دیگری از .

 دهبهای انتخاب شده منحنی مشخصه بدهو تکرار این روش و رسم مقادیر ارتفاع ترکیبی بدست آمده در برابر  بده

 های سری بدست خواهد آمد. ـ ارتفاع پمپ

 

 های سریـ توان پمپ بدهب ـ منحنی مشخصه 
( و مقادیر توان Qشود )انتخاب می بدههای سری، ابتدا یک مقدار ـ توان پمپ بدهبرای رسم منحنی مشخصه 

آید ـ توان مربوط به هر پمپ بدست می بدهاز روی منحنی مشخصه  بدهمربوط به این مقدار  12 PP و سپس  ,...,

شود با هم جمع می SP های ترکیبی بدست آمده در مشخص و رسم توان بده، با تکرار این کار برای چند مقدار

 آید. های سری بدست میـ توان پمپ بدهانتخاب شده، منحنی مشخصه  هایبدهمقابل 

 

 های سریـ بازده پمپ بدهج ـ منحنی مشخصه 
های سری های سری، ابتدا مقادیر ارتفاع ترکیبی پمپـ بازده پمپ بدهبرای رسم منحنی مشخصه  SH  و توان

های سری ترکیبی پمپ SP  بدهدر ( معینQمحاسبه می )شود. سپس با استفاده از ( مانند قسمت )الف( و )ب

 آید. های سری بدست می( مقدار بازده ترکیبی پمپ8ـ5رابطه )

                                                                              (          8ـ5)
S

S
S

P

HQ..
  

Sهای موازی )درصد(= بازده ترکیبی پمپ 

 وزن مخصوص آب = 3mN / 
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Q =های موازی ترکیبی پمپ بده sm /3 

SH( ارتفاع انتخاب شده =m) 

SPهای = توان ترکیبی پمپ( موازیW) 

 

( یکسری از مقادیر بازده ترکیبی 8ـ5دیگر و استفاده از رابطه ) بدهبا تکرار این روش و برای چند مقدار  S 

های ترکیبی بدست آمده آید. با ترسیم بازدهمعین بدست می بدههای سری برای مقادیر پمپ S  های بدهدر برابر

 آید. های سری بدست میـ بازده پمپ بدهخاب شده، منحنی مشخصه انت

 

 های سریپمپ NPSHـ  بدهدـ منحنی مشخصه 
کند، شوند، بعد از هر پمپ ارتفاع مرتباً افزایش پیدا میبا توجه به اینکه وقتی چند پمپ به طور سری به متصل می

NPSH ـ  بدههای سری فقط منحنی های سری مفهوم خارجی نخواهد داشت. در پمپترکیب پمپNPSH  مربوط

 مورد نیاز مورد دقت قرار گیرد.  NPSHموجود و  NPSHکند و باید از لحاظ مقایسه به اولین پمپ اهمیت پیدا می

مورد نیاز  NPSHد پمپی را که ها غیر مشابه باشند بایهای به صورت سری، در صورتی که پمپدر اتصال پمپ

 کند.کمتری دارد، بعنوان اولین پمپ نصب کرد؛ این کار به افزایش بازده و جلوگیری از کاویتاسیون کمک می
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 پیوست: ترسیم منحنی مشخصه ترکیبی پمپ ها

برای  استفاده شده است 111ـ 411در یک ایستگاه پمپاژ از سه پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل  -( 2)مثال 

کنند و یک پمپ خاموش است و همچنین برای حالتی که هر حالتی که فقط دو پمپ به صورت موازی کار می

 ها را بدست آورید: های مشخصه ترکیبی پمپکنند، منحنیسه پمپ به صورت موازی کار می

و  بدهی مشخص، ها( و انتخاب ارتفاع4ـ5، شکل )111ـ411برای این کار ابتدا از روی منحنی مشخصه پمپ 

د، باشنآید. با توجه به اینکه هر سه پمپ از یک مدل خاص میتوانهای مرتبط با این مقادیر ارتفاع بدست می

شود و برای حالت سه پمپی نیز در عدد سه ضرب و توان در حالت دو پمپی در عدد دو ضرب می بدهمقادیر 

شود که ها مالحظه میشود که با توجه به مشابه بودن پمپ( محاسبه می7ـ5شود. مقادیر بازده نیز از رابطه )می

، توان و بازده برای حالت بدهمقادیر بازده در حالت موازی با حالت یک پمپی یکسان است. مقادیر محاسبه شده 

های مشخصه دهنده منحنی( نیز که نشان8ـ5( آورده شده است. شکل )3ـ5دو پمپی و سه پمپی در جدول )

 باشد نیز با استفاده از همین جدول ترسیم گشته است. حالت دو پمپی و سه پمپ می
 های موازیمحاسبات مشخصات هیدرولیکی پمپ 3ـ5جدول 

بازده پمپ 

 )درصد(

توان سه 

پمپ 
KW 

سه  بده

پمپ 
/hr3m 

بازده پمپ 

 )درصد(

توان سه 

پمپ 
KW 

سه  بده

پمپ 
/hr3m 

بازده 

 )درصد(

توان 
KW 

 بده
/hr3m 

 mارتفاع 

2/58 61 225 2/58 41 151 2/58 21 75 57 

3/71 5/73 345 3/71 49 231 3/71 5/24 115 55 

5/71 5/94 489 5/71 63 326 5/71 5/31 163 51 

8/96 99 564 8/69 66 376 8/96 33 188 45 

8/63 115 615 8/63 71 211 8/63 35 215 41 

9/56 5/119 654 9/56 73 436 9/56 5/36 218 35 

استفاده شده است. برای  wkl-125در یک ایستگاه پمپاژ از یک پمپ گریز از مرکز فشار قوی مدل  ـ( 3)مثال 

های مشخصه پمپ را بدست شود، منحنیحالتی که از این پمپ به صورت دو طبقه و یا سه طبقه استفاده می

 آورید. 

( با انتخاب مقادیر مشخصی از 6ـ5، شکل )wkl-125های مشخصه پمپ مدل برای این کار ابتدا از روی منحنی

بقه مانند های چند طآید. با توجه به اینکه استفاده از پمپبدست می بده، ارتفاع و توانهای مرتبط با این مقادیر بده

ر شود. مقادیرب میباشند، مقادیر بدست آمده برای ارتفاع و توان در تعداد طبقات ضهای سری مشابه هم میپمپ

شود که مقدار بازده در ها مالحظه میشود که با توجه به مشابه بودن پمپ( محاسبه می8ـ5بازده نیز از رابطه )

حالت چند پمپی با یک پمپی یکسان است. مقادیر محاسبه شده برای توان، ارتفاع و بازده برای حالت دو طبقه و 

را برای حالت  wkl-125های مشخصه پمپ ( نیز منحنی7ـ5و شکل ) ( آورده شده است4ـ5سه طبقه در جدول )

 دهد. دو طبقه و سه طبقه نشان می
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 400-100منحنی های مشخصه پمپ گریز از مرکز حلزونی مدل  7ـ5شکل 
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  برای حالت یک، دو و سه پمپ موازی 111ـ411منحنی های مشخصه پمپ گریز از مرکز  8ـ5شکل 
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 wkl-125منحنی های مشخصه پمپ گریز از مرکز چند طبقه  9ـ5شکل 
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 های چند طبقهمحاسبات مشخصات هیدرولیکی پمپ 4ـ5جدول 

 یک طبقه دو طبقه سه طبقه

بازده 

 )درصد(

توان 

KW 

بازده  mارتفاع 

 )درصد(

توان 

KW 

بازده  mارتفاع 

 )درصد(

توان 

KW 

 بده mارتفاع 

/hr3m 

9/38 42 121 9/38 28 81 9/38 14 41 51 

7/61 4/51 3/114 7/61 6/33 2/76 7/61 8/16 1/38 111 

2/75 5/58 7/117 2/75 39 8/71 2/75 5/19 9/35 151 

4/81 66 7/98 4/81 44 8/65 4/81 22 9/32 211 

8/75 4/74 8/82 8/75 6/49 2/55 8/75 8/24 6/27 251 

5/37 81 9/72 5/37 54 6/48 5/37 27 3/24 311 
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 wkl-125منحنی های مشخصه پمپ گریز از مرکز چند طبقه  11ـ5 شکل

 برای حالت یک طبقه، دو طبقه و سه طبقه
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 فصل ششم

 ــــــــــــــــــــــــــ
 ایستگاه پمپاژموقعیت و تعداد 
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 موقعیت و تعداد ایستگاه پمپاژ -فصل ششم 

 

های پمپاژ در یک طرح به عوامل مختلفی بستگی دارد که بایستی طراحان با تجربه تعیین موقعیت و تعداد ایستگاه

دد. در تعیین گرفقط نکاتی که در تعیین موقعیت ایستگاه پمپاژ مؤثر است ذکر میرا تعیین نمایند و در اینجا  آن

های پمپاژ الزم است تیم کامل طراحی شامل مهندس مکانیک، برق، سازه، آبیاری و زهکشی، تعداد و محل ایستگاه

مام ی با رعایت تزمین شناسی و... در این موضوع مشارکت داشته باشند و عالوه بر بررسی دفتری، پیمایش محل

 شود انجام پذیرد.نکاتی که ذیالً مطرح می

شوند، از نظر صنعتی، عمر های پمپاژ کشاورزی قلب شبکه انتقال و آبیاری محسوب میاز آنجایی که ایستگاه

سی دهای مهنبرداری، ارزیابیو براساس این میزان عمر بهره ه شودساله باید برای آنها در نظر گرفت 41تا  31حداقل 

 .گرددبرای طراحی و اجرای آنها ملحوظ 

 
 تعداد ایستگاه پمپاژ 6-1

 در تعیین تعداد ایستگاههای پمپاژ مورد نیاز یک طرح بایستی نکات ذیل مدنظر باشد:

 ـ سطح اراضی تحت پوشش و ظرفیت مورد نیاز1

 ـ توپوگرافی طرح2

 ـ شکل هندسی اراضی، پیوستگی و عوارض موجود 3

 چند ایستگاه در مقایسه با یک ایستگاه و تأسیسات جنبی مورد نیاز ـ هزینه احداث4

 ـ هزینه انتقال آب و برق به ایستگاههای مختلف5

 برداری و نگهداریـ مسائل بهره6

 ـ موقعیت منابع آب و تعداد آنها 7

 ـ مالکیت اراضی و مشکالت ناشی از تملک اراضی8

 نبع آب مورد نظر )سد، کانال، خط لوله و...(مسائل مربوطه انتقال آب به ایستگاه از م -9

 هاارتفاع باالدست و تامین ارتفاع مورد نیاز پایین دست ایستگاه -11

 ها با توجه به شبکه آبیاری مورد نظر پایین دست هر ایستگاهایستگاه تعدادیابی بهینه -11

ی های موبایل، امکانات ارتباطدهی شبکهآنتنهای اصلی و فرعی، پدافند غیر عامل ایستگاه )دسترسی به جاده -12

 ها و...(از راه دور برای ایستگاه

 هاها و سیالبهای زیر زمینی و مسیلعوارض جوی منطقه، زمین محل احداث، سطح آب -13

 ایمسائل اجتماعی و منطقه -14

 هابرداری ایستگاهامنیت و ایمنی اجرا، نگهداری و بهره -15
 


