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تعریف پمپ: مقدمه

رامکانیکیانرژیکهمی شودگفتهوسیله ایبهپمپکلیطوربه•

بهمی دهدانتقالسیالبهوکردهدریافتانرژیمنبعیکاز

منبع.دمی یابافزایشپمپازخروجازبعدسیالانرژیکهطوری

وز،درون سموتورهایالکتریکی،موتورهایاست،ممکنانرژی

باد،جنبشیانرژیسیال،جنبشیانرژیسوز،برونموتورهای

.باشد...وحیواننیرویانسان،نیروی
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کاربرد پمپ: مقدمه

ش می یابد در اثر انتقال انرژی به سیال توسط پمپ، انرژی سیال افزای•
ایش که این افزایش انرژی می تواند به صورت افزایش فشار، افز

.سرعت و یا افزایش ارتفاع هندسی سیال باشد

آبیاری، زهکشی، آب : در زمینه های مختلفی از قبیلپمپ ها •
 نشانی، آشامیدنی، انتقال آب، استخراج و پاالیش مواد نفتی، آتش

.پیدا کرده اندصنایع شیمیایی و غیره کاربرد وسیعی 
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منظوربهقطفکههستندوسایلیاست،شدهشناختهپمپعنوانبهکهوسایلیاولین•
برندهاالبراوسایلاینعلتهمینبهوبودندشدهساختهآبهندسیارتفاعافزایش

.می گویندنیزآب
ساختهپیشسال3500حدوددروباستانمصردرپمپ ها،نوعایننمونه هایاولین•

دموردنیانقاطازبعضیدرنیزهنوزواستمعروفشدوفبهکهپمپاین.شد
االکلنگکیبهظاهرلحاظازومی کندکارانساننیرویتوسطمی گیرد،قراراستفاده

.استشبیه
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ازنوریا.دمی باشرومی هاتوسطنوریانامبهوسیله ایابداعپمپ ها،تکاملدربعدیمرحله•
موردرودخانه هاساحلدرعمدتاًومی باشدبزرگچاهچرخیکبهشبیهظاهرلحاظ

.می کندحرکترودخانهآبجنبشیانرژیتوسطومی گیردقراراستفاده

یاانساننیرویباکه(ایرانیچرخ)بودندساختهمشابهیوسایلنیزایرانی هاوچینی ها•
.می کردکارحیوان

سال250حدود)ارشمیدستوسطبعدهاکهبودندکردهابداعنیزدیگریوسیلهمصری ها•
تکاملشکلردوسیلهایناز.یافتشهرتارشمیدسپیچنامبهوشدتکمیل(میالدازقبل

.می شوداستفادهمزارعآبیاریبرایدنیانقاطازبعضیدرهنوزآنیافته

کردهیداپدنیاسرتاسردرفراوانیکاربردامروزهکهپمپ هاازدیگرینوع•
.می باشدمرکزازگریزپمپاست،
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طبقه بندی پمپ ها

ثال طبقه بندی پمپ ها معیارهای مختلفی وجود دارد، بعنوان مبرای 

 شود، می توان پمپ ها را بر مبنای جنس پمپ، نوع سیالی که پمپ می

.نحوه انتقال انرژی و غیره طبقه بندی کرد

ر مبنای نحوه رایج ترین و بهترین نوع طبقه بندی پمپ ها، طبقه بندی ب•

ته اصلی براین اساس پمپ ها به دو دس. انتقال انرژی به سیال می باشد

.تقسیم می شوند

دینامیکیـ پمپ های 2، (PDP)ـ پمپ های جابجایی مثبت 1
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تعاریف

سیالنرژیاافزایشپمپکاربرد.شودمیاستفادهپمپازسیستمیکدرسیالحرکتبرای:پمپ

،نمایدمیورعبآنازکهسیالیبهواخذمنبعیکازرامکانیکیانرژیکهاستدستگاهیپمپیعنیاست

.دهدانتقال

:موارد استفاده از پمپ

 پرفشارپمپاژ سیال از منطقه ی کم فشار به

به منظور افزایش دبی جریان

 باالترانتقال سیال از کد ارتفاعی پایین تر به کد ارتفاعی
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انواع

پمپ های جابجای  ی

پمپ سانتریفیوژ  مدی
 
پمپ های رفت و ا پمپ های گردشی

پمپ دینامیکی

جریان شعاعی جریان مختلط
دوار پیستونیپیچی دیافراگمی لوبیایی

جریان محوری 

عمودی افقی
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پمپ های جابجای  ی

پمپ سانتریفیوژ  مدی
 
پمپ های رفت و ا پمپ های گردشی

جریان شعاعی جریان مختلط
دوار پیستونیپیچی دیافراگمی لوبیایی

جریان محوری 

عمودی افقی

پمپ های جابجایی مثبت آن دسته از•

و پمپ ها هستند که مرز متحرک داشته

 شوند سیال را با تغییرات حجمی جابجا می

با یعنی در آنها سیال به طور فیزیکی

قسمت متحرک پمپ مثل پیستون،

.  دپالنجر، چرخ دنده و غیره جابجا می شو

سته پمپ های جابجایی مثبت خود به دو د

:تقسیم می شوند

ـ پمپ های رفت و برگشتی،1•

ـ پمپ های گردشی یا دورانی2•
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پمپ های جابجایی مثبت
Positive Displacement Pumps

یکوپمپمکشقسمتدریافتهگسترشخالیفضاییکدارایمثبتجابجاییهایپمپ:کاراصول

باوردهکعبورمکشیمحفظهدرویافتهجریانپمپدرسیال.استرانشقسمتدریافتهکاهشفضای

.شودمیراندهبیرونبهرانشیمحفظهازفشار
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پمپ های چرخ دنده ای
Gear Pumps

:اصول کار
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VANE PUMPS
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پمپ های پیچشی
Screw Pumps
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SCREW PUMP
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لوبیاییپمپ 
Lobe Pump
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پمپ های رفت و برگشتی

Reciprocating Pumps:

مدی
 
پمپ جابجای  ی مثبت رفت و ا
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Plunger pump

1.Have high efficiency.

2.Capable of developing very 
high pressures.

3.Low and easy maintenance

Plunger pump (single acting)
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Diaphragm Pump
1.flexible diaphragm is used
(rubber, thermo-plastic, metal).

2. Can be used to make artificial 
hearts.

3. Can handle highly viscous 
liquids.

4.Can handle toxic or corrosive 
liquids.

5. 97% efficient.

Diaphragm Pump (single acting)
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AXIAL PISTON PUMP
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RADIAL PISTON PUMP
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Centrifugal pump
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Submersible pump
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پمپ های جابجای  ی

پمپ سانتریفیوژ  مدی
 
پمپ های رفت و ا پمپ های گردشی

پمپ دینامیکی

جریان شعاعی جریان مختلط
دوار پیستونیپیچی دیافراگمی لوبیایی

جریان محوری 

عمودی افقی

تندهسپمپ هاییدینامیکی،پمپ های•

باعثسیالبهانرژیاعمالباکه

هبپمپ هایاین.می شوندآنحرکت

:می شوندتقسیمدستهسه

ویژه،اثرپمپ هایـ1•

محیطیهایپمپ-2•

مرکزازگریزپمپ هایـ3•
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اصول کار 
بههایغهتدوارقسمتطریقازمتوالیادینامیکی،انرژیهایپمپدر:دینامیکیپمپ

فشارافزایشبهخروجیدهانهازعبورزماندرسرعتافزایشاین..شودمیمنتقلسیال

.شودمیتبدیل
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درچرخشحالدرپروانهبهورودازبعدسیالمرکز،ازگریزپمپ هایدر•

سیالارفشوسرعت.می شودخارجپروانهمحیطازمرکز،ازگریزنیرویاثر

اززیادیسمتقسپسمی کند،پیداافزایشمرکزازگریزنیرویتأثیرتحت

ومی شودشارفبهتبدیلپمپپوستهبابرخورددرسیالجنبشیانرژیاین

می شودجلوبهسیالشدنراندهباعث
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پمپ سانتریفیوژ 
:اصول کار

یاایدایرهمسیریکدرکهجسمیهر..استمرکزازگریزنیرویاساسبرهاپمپاینکاراساس

طوریورمذکنیرویجهت.شودمیواقعمرکزازگریزنیرویتاثیرتحتکندحرکتالشکلمنحنی

.سازددوردورانمحوریامرکزازراجسمکهداردتمایلهموارهکهاست

.کندمیتبدیلمکانیکیانرژیبهشافتطریقازرااولیهمحرکنیرویانرژی

.میدهندانتقالسیالبهرامکانیکیانرژیهاپروانه

.شودمیتبدیلفشاریانرژیبهمارپیچیاولوتطریقازجنبشیانرژی

Dr. Mahdi Gheysari, Isfahan Univ. of 
Technology, https://gheysari.iut.ac.ir



Centrifugal Pumps
How do they work?

• Liquid forced into 

impeller

• Vanes pass kinetic 

energy to liquid: liquid 

rotates and leaves 

impeller

• Volute casing converts 

kinetic energy into 

pressure energy
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Centrifugal Pump

Volute

Diffuser
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پمپ های گریز از مرکز را از جنبه های مختلفی می توان تقسیم بندی کرد  .

:شوندیاین پمپ ها از لحاظ جریان سیال نسبت به محور دوران به سه دسته تقسیم م•
. مختلطـ 3ـ محوری، 2شعاعی،           ـ 1

:از نظر بسته بودن پروانه سه نوع می باشند•
.ـ پروانه باز3ـ پروانه نیمه باز، 2پروانه بسته، ـ 1

:از لحاظ وضعیت نصب نسبت به پایاب به دو نوع تقسیم می شوند•
که در داخل آب )ـ پمپ شناور یا مستغرق 2، (خارج از آب نصب می شود)پمپ خشک ـ 1

(.  نصب می شود
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:  سیاللحاظ جریان تقسیم بندی پمپ از 

.اده می شوداز پمپ های سانتریفیوژ بوده و برای فشار زیاد و دبی کم استف :پمپ های شعاعی

ای این پمپ ها نسبت به پمپ های شعاعی در فشارهای کمتر و دبی ه :پمپ های محوری 

.. بیشتر کار می کنند

ری کار این پمپ ها نسبت به پمپ های جریان محوری در فشار بیشت :پمپ های جریان مختلط

.میکنند در حالیکه دبی بیشتری نسبت به پمپ های جریان شعاعی دارند
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پروانه یا باز بودن نظر بسته از •

وانه برای انتقال این نوع پر. در این حالت پروانه بین دو صفحه بنام لفافه قرار می گیرد:بستهپروانه •
رار سیاالت رقیق مانند آب معمولی، آب گرم، روغن گرم، اسیدها و مواد شیمیایی مورد استفاده ق

.می گیرد

این نوع پروانه . تدر این حالت پروانه فقط از یک طرف توسط لفافه بسته شده اس:ب ـ پروانه نیمه باز•
.رودبرای انتقال سیاالت لزج مثل فاضالب، خمیر کاغذ، محلول شکر و غیره بکار می

مواد جامد مثل این پروانه ها دارای صفحه لفافه نمی باشند و در پمپاژ سیاالتی که دارای:ج ـ پروانه باز•
.شن و ماسه می باشند و همچنین الیروبی لجن ها کاربرد دارد
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Centrifugal Pump

Open Semi-Open Closed

Impellers

Vanes
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Impellers
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Volute Casing

Impeller/ Blades

Shaft

بخش های اصلی
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اجزاء اصلی
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کنندنمیمکشادایجپرنشوندآبازهاپروانهاینکهازقبلابتدا،درسانتریفیوژهایپمپ

سانتریفیوژپمپیپروانهکهستفرآیندیاندازیراه.دارنداندازیراهبهنیازنتیجهدر

امااستنیازموردپمپازاستفادهاولیندرعملاین.شودپرسیالازهواازایذرهبدون

.شوداستفادهپمپازاندازیراهازبعدتنهاشودمیتوصیه

دارند؟اندازی راهبهنیازسانتریفوژ هایپمپچرا
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پمپ سانتریفیوژ
:اصلیاجزاء

توسطتشاف.میکندپشتیبانیرادوارهایقسمتودیگرپرهودادهانتقالراگشتاورنیروی:شافت

.شودمیمحافظتپوسیدگیوفرسایشازمحفظهدرونتعویضقابلروکشی

رارژیانوآوردمیدرحرکتبهپروانهدرونراسیالکهاستشدهتشکیلهاییپرهازپروانه:پروانه

.(هیدرولیکیانرژی).میدهدانتقالسیالبه

کلشبهمارپیچیپوشش.اندشدهمتناسبمحفظهباهاپروانهیاندازه.:پوشش/حلزونیپوسته

ایشافزراآنفشاروکاهشراسیالسرعتولوت.استبیشتراطرافدرآنمساحتدرکهستمنحنی

..میدهد
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PARTS

Wear RingsGland Packing Lantern RingDr. Mahdi Gheysari, Isfahan Univ. of 
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:وندلحاظ وضعیت نصب نسبت به پایاب به دو نوع تقسیم می شاز •
که )ـ پمپ شناور یا مستغرق 2، (خارج از آب نصب می شود)پمپ خشک ـ 1

(.  در داخل آب نصب می شود
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شعاعیپمپ های گریز از مرکز 

(محوربرعمود)پروانهشعاعجهتدروشدهپروانهواردپمپمحورجهتدرپمپ هاازنوعایندر•

مرکزاززگریعملنتیجهدرومی باشندبستهنوعازپروانه هاپمپ هانوعایندر.می شودخارجآناز

. باشدمیحلزونینوعازوطبقهیکصورتبهپمپ هااینپوسته.می گیردانجامکاملطوربه

تا5فشارادایجبهقادرمی باشند،معروفنیزحلزونیپمپ هایبهکهشعاعیمرکزازگریزپمپ های

.می باشندساعتدرمترمکعب1800تاآبدهیایجادومتر95

یلیمترمبهراپمپرانشدهانهچپسمتعددومیلیمتربهراپروانهقطرراستسمتعدد•
325-100مدلحلزونیپمپ.می دهدنشان

کمنسبتاً آبدهیوزیادآبدهیارتفاعیعنیحلزونی،مرکزازگریزپمپ هایمشخصاتاین•
نوینسامانه هایبویژهوآبیاریدرپمپ هاازنوعاینکهاستشدهباعثمناسببازدهدر

.کندپیدافراوانیکاربردآبیاری
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ـ پمپ  های گریز از مرکز افشان 

ای ثابت که در این نوع از پمپ ها عمل تبدیل انرژی جنبشی به فشار توسط یک سری پره ه

ه در ابتدا این پره ها طوری قرار گرفته اند ک. اطراف پروانه را فرا گرفته اند انجام می شود

عت آب کم و فاصله آنها کم و بتدریج زیاد می شود و در نتیجه با زیاد شدن فاصله آنها سر

د و بیشترین پمپ های افشان بندرت به صورت یک طبقه بکار می رون. فشار آن زیاد می شود

. اشدکاربرد آنها در پمپ های چند طبقه ای فشار قوی و پمپ های توربینی عمودی می ب

.  برش عرضی دو نوع پمپ گریز از مرکز را نشان می دهد( 3ـ2)شکل 
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پمپ های گریز از مرکز حلزونی

کل خاص به فشار، توسط ش( سرعت زیاد)در این نوع از پمپ ها عمل تبدیل انرژی جنبشی 

لفات انرژی شکل مارپیچی پوسته باعث افزایش بازده و کاهش ت. پوسته انجام می گیرد

رند و بدلیل این نوع از پمپ ها همیشه به صورت یک طبقه مورد استفاده قرار می گی. می شود

. دا کرده اندقیمت ارزان، بازده زیاد و خصوصیات هیدرولیکی، کاربرد زیادی در آبیاری پی
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پمپ های تولید ایران و موجود در بازار

گریز از مرکز حلزونی افقیپمپ های •
پمپ های گریز از مرکز فشار قوی افقی •
الکترو پمپ های توربینی شناور •
الکترو پمپ های لجن کش شناور•
الکتروپمپ های شناور ملخی•
پمپ های دومکشه•
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(  افقی)پمپ های گریز از مرکز حلزونی
مواردکاربرد-الف

نوین این پمپ ها جهت انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی و سامانه های
. نیز کاربرد داردآبیاری بکار می رود و برای انتقال آب گرم تأسیسات گرمایشی و سرمایشی

.این نوع پمپ ها به نام های اتانرم و اتاآلت نیز شناخته می شوند

مشخصات پمپ-ب
میلی متر300تا 32:                قطر خروجی

متر مکعب در ساعت2000تا 5:              ظرفیت آبدهی
متر100تا 5:                        ارتفاع

در بر دقیقه2900دور بر دقیقه و یا 1450:                  دور موتور
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مرکزازگریزپمپساختمان-•
درامامی شوندساختهخاکستریچدنجنسازمعموالً بوده،سادهپمپ هااینبدنه•

ایتنش هوسایشمقابلدرمقاومتوباالترماندگاریبرایپروژه ها،ازبسیاری
نوعایندرمعموالًاینکهبهتوجهبا.می شودساختهنیزداکتیلچدنجنسازمختلف،
دمانچیمی گیرد،قرارنیرومحرکهوپمپمحورراستایدرپمپمکشدهانهپمپ ها،
ساده تررااهایستگوداشتخواهدپمپاژایستگاهدراستانداردیمواردرعایتباساده ای
.می کند

جدا،موتورز،یکسرآویپروانهطبقه،یکحلزونی،محفظهباافقی،مرکزازگریزپمپ•
آببندوسیلههبمحوروبودهدینامیکیباالنسپمپپروانه.می باشدمرکزیمکشهتک

کهه اندشدطراحیطوریپمپ هااین.می شودآب بندیگرافیتینواریاومکانیکی
لولهیستمسازکردنجدابدونالکتروموتورطرفازراحتیبهآنیاتاقانپایهوروتور
.می باشدشدنبازقابلکشی

صنعتردپمپ هانوعاینازاستفادهوساختقدمتبهتوجهباکهاستذکربهالزم•
داردجودوکشورجاهایبیشتردرآننگهداریوتعمیراتفنیدانشفاضالب،وآب

دهشباعثپمپ،ساختمانسادگی.می کندطلبنیزکمتریقطعاتهزینه هایو
.گرددمیسربراحتیآنتعمیراتآموزش
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(  افقی)پمپ های گریز از مرکز فشارقوی •
مواردکاربرد-الف•
اکز برای انتقال آب شهرها، آب های مصارف صنعتی و کشاورزی، بوستر پمپ، مر•

ندانس شده، آبیاری تحت فشار و همچنین به عنوان پمپ تغذیه دیگ بخار، پمپاژ آب ک
.  دتأسیسات آب گرم و سرد و پمپهای آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیر

•

مشخصات پمپ-ب•
میلی متر200تا 32:                قطر خروجی•
متر مکعب در ساعت1000تا 2:              ظرفیت آبدهی•
متر700تا :                        ارتفاع•
دور در دقیقه2900دور در دقیقه و یا 1450:                  دور موتور•
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قویفشارپمپساختمان-•
افقیمپپ.گرفته اندقرارمتمرکزبصورتکهبودهسریپمپ هایحقیقت،درپمپ هااین•

فظه هایمحباوطبقهچندجدا،موتوریاتاقانی،بینپروانه هایباقویفشارمرکزازگریز
.می باشد(قائمبرش)شعاعی

دیگربهمستبپیچوسیلهبهطبقات.می شودآب بندیکاغذیواشریااورینگتوسططبقههر•
انشرومکشمحفظهباویکپارچهصورتبهپمپنگهدارندهپایه های.می شوندبسته

ینگبلبرعدددوتوسطپمپمحوربرواردمحوریوشعاعینیروهای.شده اندریخته گری
.می شودتحملشده اندواقعپروانه هاطرفدودرکهشدهکاریگریس

تعیینپروژه هانیازبهتوجهباکهمی باشدساختقابلچدن هاانواعازنیزپمپ هااینبدنه•
کمتریخروجیجریانمتوسط،بطوروبودهمناسبزیادارتفاع هایبرایپمپ  هااین.می گردد

وبیشترسادگیبهتوجهبامتر،100زیرارتفاع هایبرای.دارندحلزونیپمپ هایبهنسبت
.می باشنداولویتدرحلزونیپمپ هایآسان تر،نگهداریوتعمیراتوارزانترقیمت

دروفته اندگرقراراستفادهموردوشدهتولیدایراندرسالهاستنیزپمپ هااینانواعبیشتر•
واستانآسنسبتاً آنهانگهداریوتعمیرات.می گردندتلقیمرسومفاضالب،وآبصنعت

.کرده اندپیدامناسبیقیمتانبوه،تولیدبخاطرآنانواعبیشتر
رانشوبودهکنارازپمپمکشکهگیردقرارنظرمدنکتهاینبایدپمپ هااینازاستفادهدر•

.داشتویژه ایدقتمی بایستپمپاژایستگاهچیدماندربنابرایناست،گرفتهقرارباالدرآن

•
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پمپ های سانتریفیوژی چند طبقه

.به منظور دستیابی به فشار خروجی بیشتر چند پروانه در یک پمپ با توجه به نیاز استفاده میشوند
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Two Impellers in Series

Direction of Flow

• Twice the pressure
• Same amount of water

Dr. Mahdi Gheysari, Isfahan Univ. of 
Technology, https://gheysari.iut.ac.ir



Multiple Impellers in Series

• Placing impellers in series increases the amount of head 
produced

• The head produced = # of impellers x head of one impeller

Direction of Flow Direction of Flow
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الکتروپمپ های توربینی شناور  •

مواردکاربرد-الف•

ار، جهت انتقال آب تمیز یا حاوی کمی امالح در مصارف آبیاری، سیستم های آبیاری تحت فش•
صفیه خانه، ایستگاه های تقویت فشار، تأسیسات آب اضطراری، زهکشی آب های سطحی، تأسیسات ت

مورد پمپاژ میزان مجاز رسوب در آب. مصارف شستشوی صنعتی و سیستم های آتش نشانی بکار می رود
.  گرم در متر مکعب می باشد25

اینچ8و نیم تا 1:            قطر نامی سوپاپ •

متر مکعب در ساعت650تا 5:              ظرفیت آبدهی•

متر800تا :                        ارتفاع•

دور دردقیقه2900:                  دور موتور•
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ساختمان الکتروپمپ•
.  رددر این نوع الکتروپمپ ها، پمپ در پایین و الکتروموتور روی آن قرار می گی•

.  ب پر می شودالکتروموتور آسنکرون جریان متناوب و از نوع قفس سنجابی است که با آ
آب داخل موتور، هم برای روانکاری یاتاقان ها و هم برای خنک کاری حرارت سیم 

.  پیچی داخل الکترو موتور استفاده می شود
عاعی و پمپ از نوع گریز از مرکز، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش ش•

وده و پروانه ها به صورت جریان شعاعی و یا مختلط ب. مخصوص نصب عمودی می باشد
، پمپ را در محفظه مکش بین موتور و پمپ توسط صافی مکش. قابل تراش می باشند

پمپ ها معموالَ دارای سوپاپ یکطرفه . مقابل ذرات درون آب محافظت می کند
.این پمپ ها به پمپ های توربینی معروف می باشند. می باشند

فته است این الکتروپمپ ها از قدیم برای استخراج آب از چاه ها مورد استفاده قرار می گر•
داردهای و با توجه به آب بندی باالی موتورها و در معرض دید نبودن پمپ، دارای استان

عمول بطور م. نخواهددقیق تر می باشد تا در عملیات بهره برداری، تعمیرات زیادی 
.دجریان این پمپها کم تا متوسط بوده و برای جریان های زیاد نامناسب می باشن

در طراحی این پمپ ها بصورت سنتی، بطور عمودی نصب می شوند اما با لحاظ تمهیداتی•
.  آنها، بعضی از مدل های آنها می توانند بصورت افقی نصب گردند
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پمپ های عمودی
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الکتروپمپ های لجن کش شناور •
مواردکاربرد-الف•
ای از این الکترو پمپ ها برای پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق، فاضالب، آب ه•

پروانه، غلظت در این الکتروپمپ ها می توان با تغییر ساختمان. استفاده می شود... آلوده و
.  مایع پمپ شونده را نیز تغییر داد

•

مشخصات پمپ-ب•
میلی متر500تا 32:                قطر خروجی•
متر مکعب در ساعت5000تا :              ظرفیت آبدهی•
متر85تا :                        ارتفاع•
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ساختمان پمپ-•
به آن ها از آنجایی که در این نوع پمپ ها الکتروموتور به همراه پمپ عرضه می شود لذا•

ر روی آن قرار پروانه پمپ درقسمت پایین و الکتروموتور د. الکتروپمپ گفته می شود
پروانه . می شودپروانه این الکتروپمپ ها در سه نوع باز، نیمه باز و بسته ساخته. می گیرد

اما بازده های باز برای آب یا فاضالب با ذرات معلق بزرگتر و بیشتر مناسب بوده
.کمتری نسبت به انواع دیگر دارند

:الکتروپمپ شامل سه محفظه اصلی می باشد•
سنسورها محل استقرار استاتور، روتور، بلبرینگ های موتور و: محفظه الکتروموتور•

. می باشد
دست سیل فضای واسطه بین محفظه موتور و پمپ توسط دو(: آببندها)محفظه سیل ها •

.  ازورود آب جلوگیری می کند
رگیرنده فضایی است که سیال پمپاژ شونده از آن عبور می کند و در ب: محفظه پمپ•
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اصطالحات اصلی

پمپخروجییدهانهاززمانواحددرکهستسیالیحجمموثرمقدار:حجمیدبی•

.(m3/hr).میگرددخارج

منتقلسیالوزنواحدبهپمپیوسیلهبهکهمفیدیقدرتمقدار:کلارتفاع•

.(ارتفاعاصطالحدرفشار)شودمی

.میشودمنتقلآببهپمپازکهنیرویی:هیدرولیکینیروی•

•)VACUUMخالء: .اتمسفرفشارازکمترفشاری)
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پمپ جابجایی در مقایسه سانتریفیوژی

.اندمناسبزیادجریانوکمفشاربرایسانتریفیوژیهایپمپ

.میکنندتولیدکمجریانوزیادفشارمثبتجابجاییهایپمپ

.دارندکاربردزیادهایسرعتبرایمثبتجابجاییهایپمپ

سرعت،زایشافبازیرانمیشوندتوصیهباالهایسرعتبرایسانتریفیوژهایپمپ

.یابدمیکاهشآنهادبی

.یگرددمنصبجابجاییهایپمپباهمراهفشاریکنندهمحدودشیریکمعموال
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Positive Displacement Characteristic

Actual

Theoretical

Flow Q m3/h

Total 

Head

H m
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Centrifugal Pump Characteristic

Flow Q m3/h

Total 

Head

H m

Theoretical 

Actual Discharge Characteristic 
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اصطالحات فنی مرتبط
فرآیندی ست که در طی آن به دلیل افت فشار حباب هایی در:کاویتاسیون

.مکش پمپ ایجاد می شود

شکل گیری حباب در داخل پمپ

.رشد حباب ها

.ترکیدن حباب ها

.کاویتاسیون

.تولید امواج مخرب

پمپ های معلق:

پمپ های بین بلبرینگ:

پمپ موتور سرخود:Dr. Mahdi Gheysari, Isfahan Univ. of 
Technology, https://gheysari.iut.ac.ir


