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 مقدمه -1

ها ساخته تخلیه جریان زهکش تراز باالتر، یابه کانال به منظورآبگیری از منبع تامین آب، انتقال آب  آبیاریایستگاه پمپاژ

ر برداری و نگهداری مدنظر است دنصب، بهره سادگیتوجه به اینکه در طراحی و انتخاب ایستگاه پمپاژ،  شده است. با

رمان، های کنترل خودکار، تابلو فهای ایستگاه پمپاژ، طراحی حوضچه مکش، سیستماین استاندارد به بررسی ویژگی

 ت.ها، پرداخته شده استجهیزات و متعلقات آن
 

 هدف-2

ها، رعایت نکات مهم در ایستگاه کلی در نحوه انتخاب پمپتدوین استانداردهای این بخش، ارائه دستورالعمل هدف از

ها، باتوجه ظرفیت پمپ که انتخاب نوع ساختمان ایستگاه، نوع ومتعلقات آن است. بدیهی است و زهکشی وآبیاری  پمپاژ

اندارد از که در ارائه این استگیرد. الزم به ذکراستتوجه به ماهیت طرح مورد بررسی قراربه شرایط ویژه هر پروژه باید با 

-ریزیرنامهبو  های آبیاری و زهکشی سازمان مدیریتضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه پمپاژ شبکه 137نشریه شماره 

    گرفته شده است.کشور بهره
 

 مفاهیم -3
 های پمپاژانواع ایستگاه 3-1

پمپاژ از رودخانه،  پمپاژ گیرند، عبارتند از:مورد استفاده قرار می فضای سبز آبیاریهایپمپاژ که در پروژههای انواع ایستگاه

-های عمیق و نیمه عمیق، پمپاژ از تصفیهپمپاژ از چاه ،های ذخیره آبمخزن پمپاژ ازهای کم عمق نزدیک رودخانه، از چاه

 برای تامین فشار مورد نیاز سیستم آبیاری.های پساب و پمپاژ خانه
 

 پمپاژ از رودخانه 3-1-1

های ا مخزنی ،آبیاری، از رودخانه به داخل یک کانال روباز یا مجرای بستهها آب برای استفاده در شبکهدر این ایستگاه

ایدار در قسمت بیرونی یک قوس پهای با پیچ و خم زیاد، در رودخانه شود. محل ایستگاه پمپاژمی ذخیره و تنظیمی پمپاژ

نند و کها پمپاژ را دچار مشکل میشود. در این شرایط مواد معلق آب و ناخالصیتوصیه میو ترجیحا در ربع سوم قوس 

 باشد.بینی تمهیدات الزم مینیاز به پیش
 

 آبپمپاژ از مخزن ذخیره 3-1-2

 .کنندبه تراز مورد نظر پمپاژ میهای آب ها آب را از مخازن طبیعی یا مخزناین ایستگاه
 

 های کم عمق کنار رودخانهچاه پمپاژ از 3-1-3

بز های فضای سهای کم عمق کنار رودخانه برای آبیاری عرصهاز چاهها برای آبیاری اراضی باالتر، آب را این ایستگاه

 .کنندپمپاژ می
 

 های عمیقپمپاژ از چاه 3-1-4

آب زیرزمینی به  ایهباشند. به منظور انتقال آب از سفرهپمپاژ فضای سبز شهری از این گونه میهای عموما بیشتر ایستگاه

 شود. های فضای سبز استفاده میسطح برای مشروب نمودن عرصه



 

 

 زهکش با پمپاژتخلیه 1-5 -3

مورد زهکشی به صورت ثقلی از نظر باال بودن سطح آب در  هایعرصهجریان زهکشی از  که امکان تخلیهدر شرایطی

 .شودتخلیه گاه فراهم نباشد، در این مواقع از پمپاژ برای تخلیه جریان زهکشی استفاده می
 

 های پمپاژظرفیت ایستگاه 3-2

رح و مساحت یاری طپمپاژ آبیاری با توجه به هیدرومدول آب هایظرفیت ایستگاه ،صرفنظر از وجود یا عدم وجود آب کافی

 ILIS 340 و  ILIS 320های)جهت اطالعات بیشتر به استاندارد گرددخالص اراضی زیر پوشش آبیاری محاسبه می

  باشد.میگیاه(  یترین زمان سال )بیشترین نیاز آبدر بحرانییا به عبارتی تابع تقاضای آب منطقه تحت پوشش  مراجعه شود(
 

 پمپاژاجزای ساختمان ایستگاه  3-3

 دهانه آبگیر 3-3-1

گانه به صورت ساختمان جدا ،ایهای پمپاژ رودخانهدهانه آبگیر یکی از اجزای ساختمان ایستگاه است، که در ایستگاه

آبگیر،  دهانهها، درشود. برای جلوگیری از ورود آشغال به پمپمتناسب با توپوگرافی ساحل رودخانه پیش بینی می

 .شودآشغالگیر پیش بینی می
 

 حوضچه مکش 3-3-2

های ایستگاه پمپاژاست،که اگر طراحی و ابعاد آن مناسب نباشد، شرایط جریان ترین قسمتحوضچه مکش یکی از مهم

ها، اثر نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در جانمایی اجزای حوضچه مکش بهترین نتیجه برداری از پمپورودی در بهره

بدست آورد که دهانه ورودی حوضچه مکش به قدری بزرگ باشدکه جریان بدون هیچ مانع توان را در شرایطی می

 ها جریان یافته و عمود بر جهت جریان ورودی قرار گیرد.ای به طرف پمپعمده
 

 ابعاد حوضچه مکش -الف

 باشد:در تعیین ابعاد حوضچه مکش برای ایجاد شرایط مناسب هیدرولیکی موارد زیر ضروری می

 شود.مکش بر اساس بیشترین سطح آب طراحی، تعیین میحوضچه دیوارهتراز  -3

های مکش و همچنین کنترل سرعت جریان در داخل حوضچه مناسب ابعاد حوضچه مکش باید برای استقرار لوله -2

 باشند.

صورت  ها بهای طراحی شوندکه جریان آب به سمت لوله مکش پمپابعاد و شکل حوضچه مکش باید به گونه -1

واخت هدایت شده و از ایجاد جریان گردابی وکم شدن ارتفاع استغراق روی دهانه لوله مکش هرپمپ یکن

 جلوگیری نماید.

 

 ظرفیت حوضچه مکش -ب

ها بستگی دارد. روشن و خاموش شدن نوبتی ظرفیت ذخیره حوضچه مکش به میزان و تعداد روشن و خاموش شدن پمپ

برداری خودکار ان ورودی کمتر از میزان بده پمپاژ باشد. در موارد بهرهپمپ در مواردی ضرورت داردکه میزان جری

ها در هر ساعت از میزان پیش های قطع و وصل پمپها، ظرفیت حوضچه مکش باید در حدی باشد که تعداد نوبتپمپ

 های سازنده تجاوز نکند.بینی شده از کارخانه



 

 

 شود:محاسبه می زیرظرفیت ذخیره حوضچه مکش با استفاده از معادله
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 :که در اینجا

 S :کعب، مترمظرفیت ذخیره حوضچه مکش 

n: ها درساعتروشن شدن پمپدفعاتمجاز تعداد 

pQ :ها، لیتر برثانیهپمپ دبی 

iQ :جریان ورودی، لیتربرثانیه دبی 

 

 مکشطراحی حوضچه  -ج

سازی بهینه حجم جریان زهکشی از میزان حداکثر که حجم حوضچه پمپاژ یا در حقیقت ابعاد حوضچه پمپاژ برای ذخیره

ذخیره کل جریان زهکشی( و مقدار شود. این حجم بین دو مقدار حداکثر )برای طراحی میمعادل حجم جریان زهکشی 

 باشد. حداقل )حجم متناظر با تعداد خاموش و روشن شدن مجاز پمپ( می

بار در روز محدود گردد.  2ها ممکن است به برای سیستم راه اندازی دستی ایستگاه پمپاژ، تعداد دفعات راه اندازی پمپ

 در این صورت حجم حوضچه مکش برابر است با:

 (2)     S=Cs.Q 

 :اینجاکه در 

S :مقدار ذخیره، متر مکعب  

Cs : 84/31ضریب معادل 

Q  :ظرفیت آبدهی پمپ، لیتر برثانیه 

شود. وحداقل حجم نوبت درساعت محدود می 31ها به برداری پمپهای بهرهبرای راه اندازی خودکار پمپ تعداد سیکل

 ذخیره حوضچه مکش برابر است با:

(1      )                                                                                                                                    
n

QCL
S


      

 :اینجا که در

S :حجم ذخیره، مترمکعب 

Cl : 3/1ضریب معادل 

Q :ظرفیت آبدهی پمپ، لیتر برثانیه 

 n :برداری در هر ساعتسیکل بهره تعداد 



 

 

ها بین پمپ D2و به فاصله  D5روش استاندارد برای بهبود کارکرد پمپ ها در حوضچه مکش ایجاد دیواره هایی به طول *

شود که سرعت ورودی سیال به پمپ تعیین می به نحویاین قطر  باشد.قطر دهانه مکش پمپ ها می Dباشد که در آن می

 (.3131-2و 3131 -3های بر ثانیه نباشد )شکلمتر 5/3بیشتر از 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد:( می Zوری) غوطه عمق دقیق تعیین برای

   Z=(1+
2

1
  F) × 𝐷                                )4( 

 :اینجاکه در 

Z: وریعمق غوطه 

D: قطر دهانه مکش 

F: عدد فرودF=
𝑉

√𝑔𝐷
 

V:  دهانه مکش پمپسرعت سیال در ورودی به 

( چیدمان صحیح 3131-4در شکل )( محل قرار گیری پمپ در حوضچه مکش ارایه شده است. 3131-1در شکل )

 .ها در حوضچه مکش ارایه شده استپمپ
 

 محاسبه ابعاد حوضچه مکش -

  ( استفاده کرد.3131-5شکل ) درتوان از ابعاد توصیه شده برای محاسبه ابعاد حوضچه مکش می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حوضچه مکش شامل سه عدد پمپ توربینی عمودی 3131-3 شکل

w : کننده جدا دیوار دو فاصله  

:X  کننده جدا دیوار طول  

A :مکش محور تا حوضچه کف طول 

S : مکش محور تا حوضچه کف افقی قسمت 

β : مکش حوضچه ورودی دیواره افقی زاویه 

B : حوضچه دیوار تا پمپ محور فاصله 

:Y آشغالگیر تا پمپ محور فاصله 

C : حوضچه کف تا پمپ فاصله 

α : مکش حوضچه ورودی دهانه کف شیب زاویه 

D : مکش دهانه قطر 

Z: مکش دهانه وریغوطه عمق حداقل 

 مراجعه شود. ILIS1040* جهت اطالعات بیشتر در رابطه با پمپ توربینی به استاندارد 



 

 

 

 حوضچه مکش 3131-2شکل 

w  : کننده جدا دیوار دو فاصله 

:X کننده جدا دیوار طول 

A: مکش محور تا حوضچه کف طول 

S: مکش محور تا حوضچه کف افقی قسمت 

β: مکش حوضچه ورودی دیواره افقی زاویه 

:B حوضچه دیوار تا پمپ محور فاصله 

:Y آشغالگیر تا پمپ محور فاصله 

C : حوضچه کف تا پمپ فاصله 

α : مکش حوضچه ورودی دهانه کف شیب زاویه 

D : مکش دهانه قطر 

Z : مکش دهانه وریغوطه عمق حداقل 

 

محل قرار گیری پمپ درحوضچه مکش 3131-1شکل   

 



 

 

 

 ها در حوضچه مکشصحیح پمپ چیدمان 3131-4شکل 

 



 

 

 
 

 

 ابعاد حوضچه مکش با استفاده از آبدهی پمپ 3131-5شکل 
 

 
 آشغالگیر 3-3-3

برای جلوگیری از ورود آشغال یا قطعات چوب شناور در سطح آب ورودی به حوضچه مکش در محل ورودی حوضچه 

ش، به دار و در جهت بیرون حوضچه مکگیرد. شبکه آشغالگیر، به صورت شیبشبکه آشغالگیر مورد استفاده قرار می

سطح آب شناور شده و در نتیجه براحتی توسط چنگگ  شودکه آشغال و قطعات چوب  به طرف باالیشکلی مستقر می

 تعبیه شده در باالی شبکه آشغالگیر برداشته شود.

 ورای باشدکه سرعت عبو سطح کل شبکه باید به اندازه استمتغیر متر سانتی 5/7تا  75/1های آشغالگیر بین فاصله میله

 .متر بر ثانیه بیشتر نباشدسانتی 75از آشغالگیر از  جریان

 های مورد استفاده در تاسیسات آبیاری و زهکشیپمپ 3-4



 

 

 هاانواع پمپ 3-4-1

ا یک قسمت ساده که به آن پوسته یشود و ها از یک قسمت متحرک که چرخنده یا پروانه نامیده میبه طور کلی پمپ

هت هدایت ج و چگونگی ای از نظر مشخصات، نوع ساختمان پروانه،های پروانهگویند تشکیل شده است. پمپمحفظه می

 شوند:دسته زیر تقسیم می چهارجریان به 

ها به صورت های پره به صورت عمود بر محور پمپ بوده و آب از بین پرهها با جریان شعاعی که درآن تیغهپمپ -

 یابد.جریان می، ای عمود بر محورصفحه

 شود.محوری استفاده می ها از تیغه جریانکه در این نوع پمپها با جریان محوریپمپ -

های نوع فرانسیس به طور کلی به صورت سه بعدی بوده و جریان از ورودی تا که تیغه پرهها با جریان فرانسیسپمپ -

 باشد.خروجی تیغه پره، ترکیبی از شعاعی و عمودی می

که  یس را داشته با این تفاوتهای فرانسهای جریان مخلوط تقریبا همان شکل تیغهها با جریان مخلوط که تیغهپمپ -

های با جریان مخلوط  مورد استفاده قرار دار بوده و برای پمپخروجی تیغه در جهت مورب نسبت به محور نیز شیب

 .گیرندمی

 

 انتخاب پمپ 3-5

 انتخاب اولیه پمپ 3-5-1

امل گیرد. عوو توجه قرار میها مورد بررسی در انتخاب پمپ باید نوع، مشخصات، ظرفیت، ارتفاع پمپاژ و تعداد آن

 که باید در انتخاب  پمپ مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:ایاولیه

 و فاضالب( پسابکیفیت آب )آب صاف، آب گل آلود،  -3

 ظرفیت پمپاژ -2

 ارتفاع پمپاژ و هد فشاری مورد نیاز -1

 و نوع استفاده پمپ برداریشرایط بهره -4

 مپاژآبگیری و حوضچه پمشخصات  -5

 هاموقعیت اجتماعی محل استقرار پمپ  -6

 الکتروموتور نوع -7

 و غیرهمورد نظر کارفرما، زمان مورد نیاز برای تحویل پمپ  هایسایر مواردشامل: اولویت -8

 
 انتخاب نهایی 3-5-2

 ای که باید در این مرحله به آن توجه نمود:موارد ویژه

ط مختلف های انتخابی در شرایباید تدوین شده و وضعیت هر یک از پمپ هاارزیابی تفضیلی سیستم هیدرولیکی پمپ

 گیرد.کار مورد توجه قرار می

ان قرار مطرح اولیه و اطالعات و نیازهای هیدرولیکی، طرح اولیه ایستگاه پمپاژ و جزییات طراحی اولیه  باید در اختیار ساز

تروپمپ و الکمفید  به آن و مقدار برق مصرفی در طول عمرقیمت خرید پمپ و الکتروموتور و تجهیزات مربوط  گیرد.



 

 

ی( گذاری اولیه و هزینه جاری )برق مصرفهزینه برق مصرفی ارایه گردد. سپس بر اساس تحلیل اقتصادی هزینه سرمایه

 الکتروپمپ مناسب انتخاب گردد. 

 

 هاموتورهای محرکه پمپ  6-3

الکتریکی کرد. استفاده از موتورهایالکتریکی و دیزلی استفادهیاز موتورهاتوان آبیاری میهای پمپاژ شبکهدر ایستگاه

به آسانی با  توانندالکتریکی می. موتورهایشودها توصیه نمیدر فضای سبز شهری استفاده از دیزلتر است و اقتصادی

یاد در مصرف جویی زجر به صرفهنصب تابلوهای برق دور متغیر منبرداری قرارگیرند. سیستم کنترل خودکار مورد بهره

 شود. انرژی برق می

 

 های پمپاژقدرت مورد نیاز ایستگاه 3-7

موتور به پمپ انتقال داده شود و شامل افت قدرت در واحدهای الکتروباید از ( BHP) قدرت مورد نیاز موتور

ورت کیلو وات و به صباشد که بر حسب و افت داخل پمپ می ها، افت قدرت در کوپلینگتولیدکننده قدرت

 :باشدزیر می

 (5)                                                                                                                                       
e

QH
BHP

367


  

  :اینجاکه در

Q :بر ساعت پمپاژ، متر مکعب دبی 

Hارتفاع کل، متر : 

 : وزن مخصوص سیال، تن بر متر مکعب

e درصد کمتر باشد 75موتور که به طور کلی نباید از الکترو: راندمان کلی. 
 

 پارامترهای مورد نیاز در طراحی ایستگاه پمپاژ 3-8

 متوسط آبدهی 3-8-1

جریان  در از جدار چاه با توجه به تغییرات سطح دینامیک چاه شدت جریان در حدی انتخاب شود که ماسه و دیگر ذرات 

 پمپاژ وارد نشوند و سطح دینامیک بین نقاط کنترل نوسان کند. 

 * توجه: سطح دینامیک سطح ثابت آب درون چاه در زمان پمپاژ است. 

 
 سطح مجاز آب باالی پمپ  3-8-2

اختالف ارتفاع سطح آب داخل چاه یا مخزن ذخیره آب نسبت به محور پمپ و یا پره اصلی پمپ دارای محدوده مجازی 

 باشد به طوری که مانع از پدیده کاویتاسیون شود.می

 
 فشار مانومتریک الزم 3-8-3



 

 

لوله  دینامیک آب تا خروجیاین فشار حاصل جمع ارتفاع هندسی ) فاصله سطح مورد انتظار با توجه به متوسط آبدهی 

 های برآورد شده در طول مسیر و فشار آب الزم در خروجی لوله است. افت ، انتقال(

 دما و سایر ،امدجمیزان خوردگی توسط آب  و احتمال وجود ذرات  ،شود که مشخصات سیال مورد پمپاژتوصیه می *

  مراجعه گردد.  ILIS410استاندارد  7در این خصوص به بخش  .موارد بررسی و آنالیز گردد

 
 قطر چاه حفر شده  3-8-4

 های حفاری محلی که در برخیعوامل فنی و اقتصادی متفاوتی در انتخاب قطر چاه دخیل است. مانند امکانات شرکت

 .باشدموارد قطر چاه حفاری شده بسیار بزرگتر از قطر پمپ می

 . مراجعه شود ILIS1400*برای اطالعات بیشتر به استاندارد 

 

 قطر لوله رانش 3-8-5

ابراین باشد. بنباشد. سرعت مجاز تابع دبی و قطر لوله نیز میمتر بر ثانیه می 1تا  3سرعت مجاز سیال در لوله در چاه بین 

متر بر ثانیه( برای  3شود. سرعت مجاز کمتر )مقطع لوله رانش پمپ در چاه با رعایت سرعت مجاز و هزینه طراحی می

تر های کمتر لوله و دبیمتر بر ثانیه( برای سایزهای کوچک 1های زیاد و سرعت مجاز بیشتر )تر لوله و دبییزهای بزرگسا

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 بهترین ولی گرددمی منظور ثانیه بر متر 4 تا 2 از معموالا  خروجی لوله در جریان طراحی سرعت*

 لوله برای ثانیه بر متر 1سرعت آید. می دست به ثانیه بر متر  1 تا 4/2 هایسرعت در راندمان

 که شودمی گرفته نظر در فرض پیش عنوان به پمپاژ سامانه یک اولیه طراحی برای معموالا آبده

 شود.می پیدا دسترسی نهایی رقم به طراحی روند در

 
 الکتریکی تجهیزاتمشخصات  3-8-6

های ، سیستمخط، فرکانس، توان جذبی، نحو راه اندازی، حداکثر جریان مجازولتاژ این بخش شامل مطالعه و بررسی 

 باشد.می و غیرهکنترل دور موتور 
 

 های پمپاژضوابط هیدرولیکی ایستگاه  3-9

کارکرد پمپ به ارتفاع کل پمپاژ، سرعت چرخش)دور بر دقیقه(، بده جریان و قدرت موتور آن بستگی دارد. ارتباط این 

ل و هر شک شود. هر پمپ در هر سرعت چرخش معینیهای مشخصه پمپ توسط سازندگان ارائه میلب منحنیعوامل در قا

که برای بده حداقل و حداکثر آن پمپ، سه خصوصیت قدرت، راندمان و دارای یک منحنی مشخصه است و طول پره

ار به طوری که عالوه بر تامین دبی و فشاز منحنی مشخصه برای انتخاب بهترین پمپ دهد. می ارایه ارتفاع کل پمپاژ را

 شود.مورد نیاز باالترین راندمان را داشته باشد استفاه می
 های ضروری در طراحی پمپمشخصه 3-9-1

 ارتفاع استاتیک -الف



 

 

زم در و سطح آب الیا چاه سطح آب پیش بینی شده در حوضچه مکش حداقل ارتفاع استاتیک، اختالف ارتفاع بین 

 باشد.رانش میخروجی لوله 

 
 (tH) ارتفاع دینامیک کل -ب

و افت  مسیر انتقال شامل افت سوپاپ مکشهای ارتفاع دینامیک کل پمپ برابر است با مجموع ارتفاع استاتیک و افت

 .اشدبشیرآالت و اتصاالت میافت در مقصد. افت در پمپ، افت در لوله رانش، بین سطح آب مبدا و سطح آب لوله مکش 

 

 افت انرژی در ایستگاه پمپاژ   3-9-2
 افت ارتفاع در لوله مکش -الف

و فیلتر  و سوپاپ شیپوری دهانه ورودی به لوله مکش ،برای کاهش افت در لوله مکش پمپ، باید شکل، قطر لوله مکش

رعت آب در سها در شرایط استقرار مورد نظر تاثیر منفی نداشته باشد. به صورتی باشد که در وضعیت مکش پمپ مکش

 روی سوپاپ مکش و متناسببا فراهم نمودن شرایط استغراق الزم  .متر بر ثانیه باشد3/1ورودی لوله مکش باید کمتر از 

توان از ایجاد موج در حوضچه مکش جلوگیری کرد. در مورد پمپ شناور، ارتفاع آب باالی پره آبگیر با دبی پمپاژ می

اشد. با فراهم نمودن ارتفاع آب الزم باالی پره آبگیر از افت شدید سطح آب در چاه بپمپ تابع دبی پمپاژ و نوع پمپ می

 و پدیده کاویتاسیون جلوگیری خواهد شد. 

 

 افت ارتفاع در لوله رانش -ب

 باشند.های موضعی شیرآالت و اتصاالت میدر لوله و افتافت اصطکاک  شاملهای لوله رانش افت

 

 

 ارتفاع پمپاژ کل  3-9-3

 .اشدبمعادل ارتفاع دینامیکی پمپاژ یعنی ارتفاع کلی انرژی مورد نیاز برای بده طراحی پمپ می (Ht)ارتفاع پمپاژکل 

 (6)      Ht=H + Hv +Hf                                                                                                                     

 :اینجاکه در

H :ارتفاع استاتیکی، متر 

Hv : مترهای موضعیمعادل افتارتفاع ،(
g

V
HV

2

2

 )یا (
2

2

2
D

Q
cHV ) 

  2C : 8/1ضریب معادل  

V  : سرعت در لوله آبده، متر بر ثانیه 

 Q :بر ساعت ظرفیت آبدهی پمپ، متر مکعب 

D :قطر لوله آبده، متر 

Hf :رتفاع معادل افت اصطکاکی، متر ا 



 

 

افت بار هیدرولیکی از ورودی جریان به پمپ تا خروجی جریان از لوله آبده پمپ می باشد. مقدار افت بار در  Hfمقدار *

 :داخل مجموعه پمپ مقدار ناچیزی است، بنابراین فقط افت بار در لوله آبده و متعلقات آن منظور می شود

(7                                                                                                                        )𝐻𝑓 =
𝐶3

𝐷

4

3

𝐿𝑄

3

3        

 که در اینجا:

Lطول لوله آبدهی، متر : 

3C 1362/2-6تبدیل واحد : ضریب 

 
 سرعت چرخشی 3-9-4

ه بیان گذارد، عموما بر حسب دور بر دقیقتاثیر می ارتفاع پمپ و بده آنبر که هایی استیکی از مشخصهچرخشی سرعت 

  شود. با افزایش سرعت چرخش پمپ قادر به تامین فشار بیشتر خواهد بود.می
 

 بازده پمپ و قدرت نیروی محرکه 3-9-5

ار شود که بازده حداکثر را در نقطه کمیهای مهم در انتخاب پمپ است و اغلب پمپی انتخاب یکی از مشخصه پمپبازده 

 ای از تغییرات فشار و دبی بازده باالیی داشته باشد. باشد. پمپی مناسب است که در دامنهمورد نظر داشته 

 
 خالء زایی 3-9-6

شد، مایع اتر است و در صورتی که کمتر از فشار بحرانی بها پایینها، از بقیه قسمتها فشار جریان در ورودی پرهدر پمپ

بیشتراز  ای که فشارها از مکان اولیه به طرف منطقهشوند و این حبابهای بخار تشکیل میجاری در پمپ تبخیر و حباب

شوندکه با کاهش ناگهانی حجم همراه است و ایجاد کنند و در آن محل به مایع تبدیل میفشار بحرانی دارد حرکت می

 . فلز شده و خساراتی به دنبال دارد. این عامل باعث خوردگی کندخالء می

 کند.* فشار بحرانی یا فشار بخار اشباع فشاری است که یک مایع در درجه حرارت ثابت شروع به بخار شدن می
 

 (AvailableNPSH) ارتفاع مکش خالص مثبت 3-9-7

ار آب توجه به فشار بخارتفاع مکش مثبت عبارت است از جمع ارتفاع مکش محاسبه شده در ورودی لوله مکش که با 

 اصالح شده است.

 شود:ارتفاع مکش خالص مثبت با توجه به معادله زیر محاسبه می

 (8)                                                                                                               hf-Pv+Z-=PaAvailableNPSH 
 که درآن:

Pa اتمسفر در محل پمپ، متر: فشار 
Pvبرداری از پمپ، متردرجه حرارت بهره : فشاربخارآب در 

Z :ارتفاع استغراق در ورودی پمپ، متر 



 

 

hf :افت در لوله مکش، متر 

 

3-9-9 NSPH الزم پمپ 

بقه اول ط شود. با ورود آب به پروانههایی در اثر اصطکاک و تغییر سرعت آب ایجاد میدر ورودی پروانه پمپ نیز افت

ز های پروانه احتمال تشکیل کاویتاسیون و صدمات ناشی اکند. معموال در شروع پرهای افت میفشار سیال به طور فزاینده

 آن وجود دارد. 

شود و از مشخصات پمپ ( نامیده میNPSH)rافت فشار در داخل پروانه پمپ به عنوان ارتفاع مکش مثبت خالص الزم 

 در کاتالوگ پمپ ارایه شده است. پمپ هر تیپ r(NPSH )شود. منحنیمحسوب می

 r(NPSH )تواند باالتر از سطح آزاد آب در حوضچه مکش نصب گردد، با عنوانارتفاعی که پمپ میحداکثر بنابراین

 (.2-3131و  3-3131شود )جداول میتعریف 

 محقق شود. r (NPSH ) ≥ availNPSHدرهرشرایط باید رابطه
 

 کنترل خودکار و تابلوهای فرمانسامانه 3-11
 انواع سامانه کنترل 3-11-1

ستفاده های زیر اتوان از روشهای پمپاژ، بسته به مورد اهمیت آن، میایستگاه و شیرآالت ،هابرای کنترل عملکرد پمپ

 نمود:

 برداربرداری بوسیله بهرهبهره -

 اتوماتیک و هوشمندبرداری به صورت بهره -

رمان که های پمپاژ، از طریق تابلوی فها و موتورهای موجود در ایستگاهپمپ کلیهبردار برداری توسط بهرهدر سیستم بهره

-رداری میببردار، کنترل و بهرهکردن و توضیحات مربوطه بر روی آن قرار دارد بوسیله بهرهکلیدهای خاموش و روشن

عالئم  ها با استفاده از وسایل وبرداری و توقف پمپزی، بهرهانداه عملیات راهکلی، اتوماتیک و هوشمندشود. در سیستم 

 .گیردکنترل و هشدار دهنده انجام می

 

 روش کنترل با استفاده از تراز سطح آب -الف

ها به تدریج روشن های معینی از سطح آب در حوضچه مکش یا مخزن ذخیره آب یا کانال، پمپدر این روش، در تراز

 شوند. تدریج خاموش می و در ترازهای دیگر به
 

 روش کنترل با استفاده از میزان جریان  -ب

گیرد، با تغییر میزان جریان از پیش تعیین شده در این روش که در مجاری آبرسان، تحت فشار مورد استفاده قرار می

 کند.و یا دور چرخش آنها تغییر می شوندروشن و خاموش می هاپمپ
 

 از فشار کارروش کنترل با استفاده  -ج

های مجهز مدر سیست شوند.ها به تدریج خاموش یا روشن میدر این روش با تغییر و کنترل میزان فشار در لوله رانش، پمپ

 شود.به تابلو دور متغیر با کاهش یا افزایش دور چرخش الکتروموتر فشار در لوله رانش تنظیم می



 

 

 

 استفاده از سیستم هشدار دهنده -د

 شود:برداری از تجهیزات ایستگاه پمپاژ در موارد زیر پیشنهاد میایمنی بهره افزایشای این سیستم بر

 چاه یا حوضچه پمپاژدر حالت قطع جریان به علت تغییرات غیر متعارف سطح آب در   -الف

 های الکترومکانیکی پمپقطع جریان به علت تغییرات و اشکاالت در قسمت  -ب
 

 ایستگاه پمپاژتجهیزات و متعلقات  3-11-2
 تجهیزات هواگیری -الف

فظه لوله مکش و مح برداری و پیش از روشن کردنشوند، باید مدتی قبل از بهرههایی که در خارج از آب نصب میپمپ

 هواگیری شوند.ها از آب پر شود یا به عبارتی پروانه
 
 سایر تجهیزات و متعلقات -ب

 پمپ زهکشی  اشاره کرد. و طح آب، مانومتر، کنتور، ونتوریتوان به وسایلی مانند شناورهای کنترل سمی
 

 گیرها در ایستگاه پمپاژهای فشار و ضربهمتعادل کننده 3-11
 پدیده ضربه قوچ و باال رفتن فشار 3-11-1

یده در اثر این پد .باشدهای ایستگاه پمپاژ، پدیده ضربه قوچ میدر خط لوله و پمپ یکی از عوامل مهم باال رفتن فشار

 آید:تغییر ناگهانی سرعت  به دالیل زیر بوجود می

 شروع یا توقف ناگهانی پمپاژ یا تغییرسریع در سرعت و دور پمپ -

 یا هر وسیله دیگر کنترل میزان جریان یا بسته شدن ناگهانی شیرها باز -

 
 و یا کاهش ضربه های جلوگیری از ایجاد پدیده ضربه قوچروش 3-11-2

 (t)بستن شیر، تغییر سرعت و افزایش زمان توقف پمپ-3

 نصب شیر تخلیه فشار در ایستگاه پمپاژ -2

 نصب شیرهای تخلیه و ورود هوا در شبکه -1

 تانک ضربه گیرنصب  -4

 

 محاسبه سطح مقطع کابل 3-12

 شود:بر اساس سه اصل زیر انجام می برقانتخاب کابل انتقال 

 درصد ولتاژ نامی 1بر اساس حداکثر افت ولتاژ مجاز  -

 افت توان در طول کابل -

 حداکثر جریان مجاز -

 مراجعه شود.  ILIS1210* جهت اطالعات بیشتر در رابطه با تجهیزات الکتریکی به استاندارد 
 



 

 

 انتخاب الکتروپمپ 3-13

ها در یگیرموازات هم در تصمیمدر انتخاب الکتروپمپ عوامل زیادی دخالت دارد که باید عوامل اقتصادی و فنی را به 

 نظر گرفت. 
 

 کاویتاسیون )حفره زایی( 3-14

 دهد. دمایاین پدیده با ایجاد بخار آب و حباب های گاز به علت کاهش فشار محلی در مقطعی ازجریان سیال روی می

ب در پمپاژ از فشار بخار آسیال تاثیر قابل توجهی در شدت بروز این پدیده دارد. در شرایطی که فشار محلی آب مورد 

یل دهد که از نقطه تشکهایی را میدمای پمپاژ کمتر شود گازهای محلول در آب آزاد شده و به همراه بخار تشکیل حباب

ه هادی ها در لبشوند. این وضعیت در توربوپمپبه همراه جریان سیال حرکت نموده و در کنار سطوح فلزی متمرکز می

 شود. ه میهای پروانه مشاهدپره

شوند. می د گازها دوباره حلشوسپس با افزایش فشار در امتداد جریان در مقطعی که فشار سیال بیش از فشار بخار آن می

شود با ضربه شدید به سطوح فلزی برخورد کرده و باعث تخریب آن های در حال انحالل میجت آبی که وارد حباب

 شود. می

زایی باعث کاهش بازده پمپ و سقوط شود حفرهطریق به پروانه و محفظه پمپ وارد میای که از این عالوه بر صدمه

 شود. ناگهانی منحنی آبدهی ارتفاع و ایجاد ارتعاش و سرو صدا می
 

 1شماره  مثال
 ایستگاه پمپاژ طرح خط انتقال اطالعات زیر موجود است:یک در انتخاب پمپ در 

 متر 5/364رقوم ارتفاعی انتهای خط لوله :

 متر 36رقوم ارتفاعی ابتدای خط لوله :

 متر 37/5افت اصطکاکی داخل لوله :

 متر 31عمق نصب پمپ : 

 متر 2افت سوپاپ : 

 متر 6هدآب مورد نیاز در انتهای خط لوله : 

  متر 2/3های موضعی : افت

 درجه سانتیگراد است.  21آب متر از سطح دریا و درجه حرارت  3551ارتفاع منطقه : 

rNPSH:3 متر 

 

 مورد نظر به صورت زیر است: شناور برای انتقال آب از ابتدا به انتهای لوله، مشخصات پمپ

 

رقوم ارتفاعی ابتدای خط لوله( + )افت اصطکاکی داخل لوله( + افت  -کل هد مورد نیاز= )رقوم ارتفاعی انتهای خط لوله

 های موضعی + عمق نصب پمپسوپاپ + هدآب مورد نیاز در انتهای خط لوله + افت



 

 

5/364-36+37/5+2+2/3+6+31=7/36 (متر)    

NPSHa= H1 - He 

 

 که درآن:

 1H(3551: ارتفاع نظیر فشار هوا بسته به ارتفاع منطقه )متر 6/8=( 3131-3)جدول از سطح دریا  

eH متر 21/1=( 3131-2)جدول  درجه سانتیگراد 21: ارتفاع فشار بخار هوا در دمای 

   aNPSH=  6/8 – 21/1=  4/8متر                                

                                                                                        .شودباشد، مساله بررسی می  r(NPSH) ≥ availNPSH با توجه به اینکه باید

 

 rNPSH -aNPSH=  4/8 -3=  -6/1متر 

 متر آب روی فلنچ خروجی پمپ یا سوپاپ پمپ قرار گیرد.سانتی 61باید حداقل  یعنی

 

 های آب در ارتفاعات مختلف از سطح دریامشخصه 3131-3جدول 

 ارتفاع از سطح دریا

 )متر(

 فشار بارومتریک

 متر جیوه()میلی

 ارتفاع آب معادل فشار اتمسفر

 )متر(

4/352- 7/774 55/31 

1 5/753 11/31 

4/352 8/746 38/31 

8/114 1/714 337/3 

2/457 8/738 11/31 

6/613 3/716 61/3 

2/3233 1/655 11/3 

8/3828 1/613 23/8 

4/2418 3/561 68/7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 های مختلفهای آب در درجه حرارتمشخصه 3131-2جدول

 درجه حرارت

 گراد()سانتی

 فشار بخار

 )کیلو پاسکال(

 وزن مخصوص

 بر مترمکعب()کیلوگرم 

1 633/1 3111 



 

 

31 21/3 3111 

21 14/2 338 

11 24/4 336 

41 18/7 332 

51 1/32 388 

61 3/33 384 

 متر آب است.  3/1* هر کیلوپاسکال برابر با 

  2شماره  مثال

 111است مقدار دبی پمپاژ  10A 1103/2و تیپ موتور  BRTS 435/3پمپ تهیه شده از شرکت پمپیران با تیپ 

درجه سلیسیوس و ارتفاع  11متر است چنانچه دمای آب مورد پمپاژ میلی 111مترمکعب بر ساعت است و قطر چاه پمپاژ 

 شود:مکش پمپ بصورت زیر محاسبه میپروانه اول متر باشد ارتفاع آب الزم در باالی  2111از سطح دریا 

متر  31مترمکعب بر ساعت  111الزم برای دبی  NPSH( مربوط به کاتالوگ پمپ مورد نظر 3131-6با توجه به شکل )

 است. 

 

 (3131-2( و )3131-3با توجه به جداول )

 متر 41/1برابر با  Pvدرجه سلیسیوس  11در درجه حرارت 

  متر است. 16/8برابر با  paمتر از سطح دریا  2111و در ارتفاع 
 متر است 13/1( برابر با HLافت فشار ناشی از سرعت )( 3131-7با توجه به شکل )

باشد. های کوچک میبرای پمپمتر  5/1)ضریب اطمینان  ید شرایط زیر برقرار باشدبه منظور جلوگیری از کاویتاسیون با

 :های بزرگتر باید محاسبه شود(برای پمپ

+0.5r)NPSH=(a)NPSH( 

 شود:پمپ به صورت زیر محاسبه میفلنچ رانش در باالی  (S)ارتفاع آب الزم 
0.5-VP-LH-r(NPSH)-aS=P 

S=8.06-10-0.39-0.43-0.5 

S=-3.26 
 

 

 

 

 



 

 

 

کاتالوگ انتخاب الکتروپمپ شناور 3131-6شکل   

 



 

 

 

منحنی افت ناشی از سرعت سیال در مقطع بین موتور و چاه 3131-7شکل   

 
متر آب باالی سوپاپ پمپ به منظور جلوگیری از  5/1ارایه نشده است وجود آنها  NPSHهایی که منحنی در مورد پمپ* توجه: 

  خشک کردن یاتاقان ها کافی است.

 

یابد. این اطالعات (کاهش میNPSH)rیابد و با کاهش دبی ( افزایش میNPSH)rها با افزایش دبی پمپاژ عموما در پمپ

شود. در زمان طراحی شرایطی که دبی فنی پمپ همراه با منحنی مشخصه پمپ ارایه میبصورت یک منحنی در اطالعات 

avail(NPSH )استخراج و با  ر(  را از نموداNPSH)rشود را بررسی کنید و پمپاژ بنا به دلیلی بیشتر از دبی طراحی می

 .مقایسه نمایید و از عدم ایجاد پدیده کاویتاسیون اطمینال حاصل کنید

 


