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 مقدمه -1

م با از مرکز عمودی که به طور مستقیای است از یک پمپ گریز کتریکی مجموعهبا محرک ال های شناور چند طبقهپمپ

ده های عمیق و نیمه عمیق کم قطر طراحی شها جهت پمپاژ آب از چاهشود. این دستگاهموتور الکتریکی شناور کوپله می

( نمای کلی 3121-3متر محدوده قابل توجهی است. در شکل ) 111مترمکعب در ساعت در ارتفاع  651است. آبدهی تا 

 اور و قطعات اصلی آن ارایه شده است. از الکتروپمپ شن
 

 شناور الکتروپمپ از نمایی 3121-3 شکل

www.pumpiran.com 
 

 هدف -2

ن های شناور است. در تدویهای مربوط به نصب و نگهداری الکتروپمپتدوین این استاندارد ارایه دستورالعملاز هدف 

 های شناور شرکت پمپیران استفاده شده است. این استاندارد از راهنمای مربوط به الکتروپمپ

 

  مفاهیم -3
 الکتروموتور شناور 3-1

یق و نیمه های عمشوند. قابل کاربرد در چاهاین موتورها از نوع قفس سنجابی آنسکرون سه فاز شناور بوده و با آب پر می

 شود. انجام میعمیق است. خنک کاری موتور توسط جریان آب مورد پمپاژ در اطراف بدنه موتور 
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 استاتور 3-2

شود تا موتور خشک کار نکند. آب مورد استفاده در پر کردن موتور نباید خورنده یا ساینده باشد. این بخش از آب پر می

 ترین آب برای پر کردن الکتروموتور شناور است. آب شرب معمولی مناسب
 

 سیم پیچی استاتور 3-3

 ود. شپلیمری است که مانع هر گونه تماس آب داخل موتور با هسته مسی میسیم مورد استفاده دارای روکش عایق 
 

 روتور 3-4

ه از شوند کهای مغناطیسی روتور روی یک محور فوالدی سنگ خورده سوار میروتور از نوع قفس سنجابی است. ورق

 نظر ابعادی قادر به انتقال توان مورد نیاز جهت کار پمپ است. 
 

 فاظتدرجه عایقی و ح 3-5

 . مگا اهم خواهد بود 51مقاومت عایقی دستگاه کامل، نو و بدون نصب کابل انتقال قدرت در هنگام تحویل بیشتر از 
 

 یاتاقان و روانکاری  6 -3

ها شیارهای مخصوصی دارند که کند. این یاتاقانهای شعاعی با خاصیت روانکاری خوب دوران میروی یاتاقان روتور

کند. نیروی هیدرولیکی محوری پمپ و وزن اجزای گردان از طریق یک دیسک به را تسهیل میروانکاری فیلم آب 

ند اهایی است که از نظر شکل و اندازه چنان طراحی شدهگرد دارای بالشتک شود. یاتاقان کفگرد منتقل می یاتاقان کف

 کنند. که با ایمنی کامل کلیه بارهای وارده را تحمل می
 

 آب بندی 3-7

-بندی دینامیک موتور توسط کاسه نمد و رینگآب

یت که کیفشود. در صورتیبندی تامین میهای آب

 توانآب مورد پمپاژ ایجاب نماید این مجموعه را می

 (. 3121-2با آب بند مکانیکی تعویض نمود )شکل 

موتورها دیافراگمی وجود دارد که در قسمت پایین 

تغییرات حجم آب داخل موتور در اثر حرارت را 

جبران نموده و در شرایط عادی از ورود آب چاه از 

ها به داخل موتور طریق آب بندی یا سوپاپ

 کند.جلوگیری می

 

 

  
 

 کاری الکتروموتور شناورخنک 3-8

 
آب بند مکانیکی الکتروموتور شناور 3121-2شکل   

www.pumpiran.com 
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ب آ گیرید.یابد صورت میپوسته خارجی استاتور جریان میکاری موتور توسط آب داخل آن و آبی که روی خنک 

( و یا بین موتور و غالف خنک کننده 3121-1که بین بدنه موتور و لوله جدار چاه )شکل ای مورد پمپاژ باید از طریق حلقه

 لیتر بر ثانیه باشد.  1تا  25/1شود جریان یابد. مقدار سرعت آب عبوری باید بین ( تشکیل می3121-4)شکل

 

نمایی از خنک کاری الکتروموتور شناور 3121-1شکل   

www.pumpiran.com 
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ساختمان  3-9 

 اجزا هیدرولیکی پمپ

 پروانه 3-9-1

 . است ب(( 3121-5الف( یا مختلط)شکل ) 3121-5)بسته، چند کاناله، شعاعی )شکل ) پروانه در انواع

 

مختلط( -شعاعی، ب -) الف شناورهای نواع پروانه پمپا 3121-5شکل   

www.pumpiran.com 

 محفظه مکش پمپ شناور 3-9-2

 

شناور با لوله غالف خنک کننده -نمایی از خنک کاری الکتروموتور شناور 3121-4شکل   

www.pumpiran.com 
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تواند شود که از ورود ذرات خارجی بزرگ که مینصب می 4136/3روی این قطعه ورق صافی از جنس فوالد زنگ نزن 

 کند. های پروانه شود جلوگیری میباعث تخریت قطعات یا مسدود نمودن کانال

 
 طبقات پمپ شناور محفظه 3-9-3

اژ ای است که توسط سیال مورد پمپی است که تکیه گاه محور پمپ است و طراحی آن به گونهشامل یک یاتاقان شعاع

 روانکاری شود. 

 
 رینگ سایشی پمپ شناور 3-9-4

 این رینگ برای تامین لقی الزم بین پروانه و محفظه طراحی شده است به نحوی که اتالفات داخل پمپ به حداقل برسد. 

 
 شیر یکطرفه )سوپاپ( 3-9-5

 جلوگیری از برگشت سیال پمپاژ است.عملکرد شیر یکطرفه 

 شود.  مراجعه  ILIS1111برای اطالعات بیشتر در مورد شیر یکطرفه به استاندارد *

 
 مواد  3-11

 است:  (3121-3با توجه به جدول )مواد قطعات اصلی الکتروموتور شناور 

 

مواد قطعات اصلی الکتروپمپ شناور  3121-3جدول   

 قطعات مواد استاندارد
 کوپلینگ 1.4021

GG  25 محفظه یاتاقان 
CK  45 محور روتور 

Bronze – Carbon بوش یاتاقان 
Composite Fiber یاتاقان کفگرد 

 پیچ ها 8.8
 مهره ها 5.8

www.pumpiran.com 

 

 

 

 

 
 های نصب در ایستگاه پمپاژروش 3-11
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 نصب افقی الکتروپمپ شناور 3-11-1

 گاه ومخازن اطمینان سطح آب داخل الکتروموتورالکتروپمپ شناور با در نظر گرفتن لوله غالف خنک کننده، تکیه

 . ( 3121-6)شکل  شوندبصورت افقی نصب می

 

نصب افقی الکتروموتور شناور 3121-6شکل   

www.pumpiran.com 

 
 نصب الکتروپمپ شناور به عنوان بوستر پمپ 3-11-2

تواند برای تامین افت فشار یا آبدهی در خطوط آبرسانی استفاده شود. در این حالت الکتروپمپ در الکتروپمپ شناور می

ت تواند به صورشود این تجهیزات میدارد که بصورت سری یا موازی در خط لوله بسته میداخل یک لوله غالف قرار 

 .(3121-7)شکل  افقی یا عمودی نصب شود

 

 نصب الکتروموتور شناور بصورت بوستر پمپ 3121-7شکل 

www.pumpiran.com 

 
 پمپ شناور با لوله غالف خنک کننده 3-11-3

شود. در شرایطی که امکان خنک کاری بهینه وجود نداشته باشد مثل ایجاد میخنک کاری موتور توسط جریان آب 

شود و ورودی آب در باالی پمپ قرار دارد آرایش مناسب استفاده شرایطی که پمپ شناور در مخزن یا چاهک نصب می

 از لوله غالف خنک کاری است. 
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 موارد کاربرد پمپ شناور 3-12

 انتقال آب تمیز یا حاوی کمی امالح در مصارف آبیاری  -

 های آبیاری بارانی سیستم -

 های تقویت فشار ایستگاه -

 تأمین آب اضطراری  -

 های تحت االرضی زهکشی آب -

 تأسیسات تصفیه آب  -

 های آتش نشانی مصارف شستشوی صنعتی و سیستم -

 در معادن و آبنماها و غیره  کاربرد

 
 های برای حمل و نقل الکتروپمپ شناورتوصیه  -4

 .الکتروپمپ کوپله شده باید به صورت عمودی جابه جا شود -

خوردن  افتادن الکتروموتور جدا جلوگیری شود. در صورت افتادن الکترو موتور باید آنرا  تهنگام حمل و نقل از غل -

 دمونتاژ کرده و لنگی موتور را کنترل کرد. 

 های الکتروموتور استفاده نشود. جایی موتور به هیچ وجه از کابلدن و جابهبرای بلند کر -

 

 اندازی نصب و راه -5
 قبل از نصب در چاه 5-1

ای الکتروموتور ه. یاتاقانکردقبل از پر کردن با آب و الکتروپمپ کوپله شده را قبل از نصب روشن باید الکتروموتور  -

 و پمپ با آب روانکاری شود و در صورت کار کردن بدون آب به شدت صدمه خواهد دید. 

اگر الکتروپمپ قبل از نصب برای مدتی انبار شده است محور آن را با دست بچرخانید تا از حرکت آن مطمئن شوید.  -

ود به سر محور و به صورت عمودی ضربه زده شدرصورت گیر کردن محور با قطعات سربی یا چکش پالستیکی به آرامی 

 تا آزاد شود اگر این عمل موثر نباشد باید الکترو موتور توسط تعمیر کار مجاز دمونتاژ شود. 

در کلیه مراحل نقل و انتقال و نصب الکتروپمپ مراقب باشید که دستگاه در اثر ضربه آسیب نبیند همچنین مراقب باشید  -

 ر دچار لهیدگی، زدگی یا کشیدگی نشوند.های الکترو موتوکابل

قبل از نصب الکتروپمپ در چاه آن را به شکل عمودی قرار داده و با آب پاکیزه بدون ماسه و اسید و ترجیحا آب شرب  -

معمولی پر نمایید. برای این کار دو عدد درپوش بر روی قطعه اتصال دهنده الکتروموتور به پمپ تعبیه شده است که یکی 

پر کردن آب به داخل موتور و دیگری برای تخلیه هوا می باشد. هر دو در پوش در موقع آماده کردن الکتروپمپ  برای

 باید باز شوند. 
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ود. این شگیرد که به همراه هر دستگاه الکتروپمپ داده میدستگاه به کمک یک قیف مخصوص انجام میآماده کردن 

باشد و باید متناسب با مجرای ورودی آب یک یا دو پله از آن را قطع می شود دارای سه پلهقیف در قسمتی که پیچ می

 نمود. سپس قیف در مجرا باید پیچ شود. 

های هوا درون آب کامال تخلیه شود. برای تسریع این وقتی الکتروموتور از آب پر شد برای نیم ساعت رها شده تا حباب

ها وشنموده درپ ها با کمی آب الکتروموتور را لب ریزج شدن حبابکار الکتروپمپ را به آرامی تکان داده پس از خار

 ر نشتی نداشته باشد. ورا در جای اولیه خود بسته توجه نمایید که الکتروموت

 لوله پر از آب اطمینان از ظرفیت جرثقیل برای بلند کردن وزن کل الکتروپمپ و -

 بررسی عمق و اندازه چاه -

است که ابتدا پیچ قطعه کوپلینگ الکتروموتور را تا حدی باز کنید که محور پمپ بتواند به رت وکوپل کردن به اینص -

الکتروپمپ بصورت عمودی قرار داده و به وسیله جرثقیل حرکت دهید. محور آن را درست  راحتی وارد کوپلینگ شود.

د. پمپ را به ن بر خار کوپلینگ منطبق شول کوپلینگ الکتروموتور قرار دهید. محور را بادست بچرخانید تا شیار آدر مقاب

آهستگی و کامال عمود پایین آورید به طوری که محور پمپ در داخل کوپلینگ قرار گیرد. قطعه مکش پمپ را توسط 

پیچ و مهره به قطعه اتصال دهنده موتور بسته و با آچار کشی ضربدری محکم نمایید. پیچ کوپلینگ را در محل مربوطه به 

 ببندید. اگر کوپلینگ در موقعیت صحیح باشد نباید پیچ باالتر از سطح کوپلینگ بماند. صورت کامل 

 
 نصب در چاه 5-2

 الکتروپمپ های سبک 5-2-1

لوله اول و در یک جفت گیره آویز متصل شده به آن را به الکتروپمپ وصل نمایید. پس از بستن اولین لوله به سوپاپ،  

سفت شوند تا از باز شدن لوله اول از سوپاپ جلوگیری به عمل آید. سپس الکتروپمپ های برنزی روی سوپاپ باید پیچ

های بعدی را به همین ترتیب به سر لوله اول وصل نمایید و الکتروپمپ را را در چاه فرو برید تا گیره به لبه چاه برسد. لوله

ر اتصال ر محکم به هم پیچ شوند. اقدامات حفاظتی دها باید بسیادر چاه فرو برید تا آنکه دستگاه به عمق نصب برسد. لوله

شده و در زمان  ها شلصورت ممکن است دستگاه به ته چاه سقوط کرده و یا اینکه پیچ لولهاینلوله را رعایت کنید. در غیر 

کیه گاه تها همواره بایستی یک جفت گیره به کار کردن الکتروپمپ از هم باز شوند. در زمان نصب و اضافه نمودن لوله

 پیچ شود تا از سقوط الکتروپمپ جلوگیری کند.

 
 های سنگینالکتروپمپ 5-2-2

ل های سنگین، گیره آویز بایستی به یک فلنج نصب متصل شود. سپس الکتروپمپ را با قالب جرثقیبرای نصب الکتروپمپ

گیره در زمان اضافه کردن اولین لوله به به درون چاه آویزان نموده و بر سر چاه از دو قطعه تیر آهن کمک بگیرید. این 

ها را یکی پس از دیگری به هم اضافه نموده و الکتروپمپ را فلنج نصب، تکیه گاه الکتروپمپ خواهد بود. آنگاه لوله

 تدریجا به عمق چاه فرو ببرید.
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 نحوه قرار گرفتن کابل های برق روی لوله های نصب 5-2-3

، کابل برق به وسیله گیره کابل در محل اتصال در لوله )باال و پایین هر است متر 4از  کمتر در مواردی که طول هر لوله

شود. گیره بایستی بسیار محکم بسته شود. جهت جلوگیری از لهیدگی و فلنج( و یا به محل اتصال در بدنه لوله وصل می

یجاد می ها )مناسب با کابل( النج لولهزدگی کابل در موقع نصب یا بیرون آوردن الکتروپمپ، از محل بریدگی که در ف

 شود، استفاده نمایید.

یت ارتجاعی توان برای این کار از الستیکی که قابلگیره کابل بایستی مناسب با سطح مقطع و وزن کابل انتخاب شود و می

 داشته باشد استفاده نمود.

لوگیری از هوا کشیدن و بروز پدیده حفره پمپ را در عمقی نصب کنید که هنگام کار حداقل ارتفاع آب الزم برای ج

متر است. در مورد  5/1تر حداقل اینچ و کوچک 4های زایی باالی فلنج سر پمپ وجود داشته باشد. این مقدار برای پمپ

محاسبه شود. الزم است سطح آب پس از راه اندازی و در  NPSHتر این مقدار باید با توجه به منحنی های بزرگپمپ

 کارکرد پمپ نیز کنترل شود.حین 

هیه های الکترونیکی با دقت زیاد انجام داد ولی با توجه به هزینه تتوان به کمک دستگاهگیری ارتفاع سطح آب را میاندازه

 شود.این تجهیزات استفاده از روش زیر توصیه می

 روی زانوی خروجی سر چاه محلی برای الکتروپمپ در سر چاه باید به نحو مناسبی مهار شود. برای کنترل عملکرد آن -

 نصب فشارسنج در نظر بگیرید.

 
 پس از نصب 5-3

 بعد از نصب پمپ در داخل چاه توجه به نکات زیر ضروری است: 

 های خروجی از چاهچک کردن مقاومت عایقی کابل -

عیین فشار فشارسنج تتعیین جهت چرخش محور با تعویض دو سیم از هر کابل )جهت درست چرخش در باالترین  -

 شود(می

 بررسی مقدار ماسه در آب خروجی  -

 . گرم باشد 25آن در هر مترمکعب آب بیشتر از قدار توجه: به علت حساسیت الکتروپمپ به ماسه نباید م**

رود از دستگاه حفاظت برای جلوگیری از خشک کار در شرایطی که سطح آب چاه بطور مداوم باال و پایین می -

 موتور استفاده نمایید. کردن 

باشد  ( 3121-2)بین روشن و خاموش کردن الکتروپمپ نباید کمتر از مقادیر داده شده در جدول  فاصله زمانی -

دور  2311برای الکتروموتور های دوقطبی با دور  این جدولارقام . ولت است( 3111)مقادیر داده شده برای ولتاژ زیر 

 در دقیقه می باشد.

( استفاده کنید. 3121-1ر تعیین میزان مقاومت عایقی الکتروموتورهای شناور در شرایط مختلف از جدول )به منظو  -  
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فاصله زمانی بین روشن و خاموش کردن الکتروپمپ 2-3121جدول   

 فاصله زمانی قدرت الکترو موتور

 )دقیقه( )کیلو وات(

 1 1تا 

 4 5/71الی  7/1از 

 6 5/71باالی 

www.pumpiran.com 

 
 میزان مقاومت عایقی الکتروموتورهای شناور در شرایط مختلف 3121-1جدول 

مشخصات الکتروموتور در هنگام اندازه گیری مقاومت 

 عایقی

 میزان مقاومت عایقی مجاز

 50MΩبزرگتر از  الکتروموتور شناور در هنگام خرید )بدون کابل قدرت(

سال داشته است(  2الکتروموتور با انبارداری طوالنی مدت )حداکثر 

 بدون کابل قدرت(

 20MΩبزرگتر از 

الکتروموتور کارکرده که دوباره در چاه نصب خواهد گردید )بدون 

 کابل قدرت(

 10MΩبزرگتر از 

 2MΩبزرگتر از  الکتروموتور نو که در چاه نصب شده است )به همراه کابل قدرت(

هایی که در چاه نصب شده و در حال کار می باشد )به الکتروموتور

 همراه کابل قدرت(

 0.5MΩبزرگتر از 

 0.5MΩکوچکتر از  الکتروموتور در حال تخریب )به همراه کابل قدرت(

www.pumpiran.com 

 نگهداری و تعمیرات -6

دقیقه الکتروموتور را روشن  5روز حداقل به مدت  8الکتروپمپ، در هر برای جلوگیری از رسوب بر روی یاتاقان های   -

 نمایید.

ست عمل نکرده و آب لوله تخلیه شود، پیش از روشن کردن الکتروپمپ شیر فلکه را رر صورتی که سوپاپ پمپ دد -

 بسته و پس از روشن نمودن به تدریج باز نمایید.

 های کنتاکتور را حداقل هر شش ماه یکبار بازدید نمایید.قطعات الکتریکی تابلوی برق مانند تیغه -

http://www.pumpiran.com/


 

ILIS 1020 

های شهرداری اصفهانمدیریت مطالعات و پژوهش  

 برای انجام تعمیرات مربوط به تابلو برق به متخصص مربوط اطالع دهید.  -

 

 انبارداری -7

وان به تهنگام انبار کردن الکتروپمپ را به صورت عمودی نگهدارید. در صورت محدودیت فضا الکتروموتور را می -

 .ه شوددرجه چرخاند 381نمود به شرطی که حداقل در هر ماه یک بار محور الکتروموتور  صورت افقی انبارداری

ندی بکیلووات وزن کابل را مهار کنید به طوری که از کشیده شدن کابل در قسمت آب 55در الکتروموتورهای باالی  -

 جلوگیری شود.

گردد. سپس داخل الکتروموتور را توسط محلول  در پوش تخلیه الکتروموتور را باز کنید تا آب آن کامال تخلیه  -

AQUA2  دقیقه تخلیه نمایید. 31آب و گلیسیرین پر کرده و پس از حداقل  51-51یا محلول 

ر گرد و های پالکتروپمپ را در محل سرپوشیده نگهداری کنید. قرار دادن الکتروموتور در معرض آفتاب داغ، محیط  -

 باعث کاهش عمر آن می شود.غبار و یا حرارت و سرمای زیاد 

در صورتی که درگیری کوپلینگ و محورها بیش از حد سفت نباشد هنگام نگهداری در انبار الکتروموتور و پمپ را   -

 جدا کنید.

 

 عیب یابی و روش رفع آن:  -8

 ( استفاده شود. 3121-4به منظور عیب یابی پمپ از جدول )

 
 شناوریابی الکتروپمپ راهنمای عیب 3111-4جدول

 راهکار عیب مشاهدات

 

 

 

الکتروپمپ آب 

 .دهدنمی

 

 * سیستم برق را بررسی نمایید. الکتروموتور نمی چرخد )نبودن ولتاژ (

 * احتماال بدون آب کار کرده است. روتور گیر کرده است )خوردگی یا اکسیده شدن (

لجن و آب گل آلود در الکتروپمپ است.   الکتروپمپ و شیر یک طرفه را تمیز کنید.*  داخل  

 کابل و یا الکتروموتور خراب است.

 

 * کابل را تعمیر و در صورت نیاز تعویض کنید.

*در صورتی که الکتروموتور از اول خراب بوده است با دفتر فنی پمپیران 

 تماس بگیرید.

لوله و قطعات نصب شده خراب شده اند.   * لوله ها وقطعات خراب شده را تعویض کنید.  

یا  زدگیالکتروپمپ به علت شکستن لوله در اثر زنگ 

 خوردگی از لوله ها جدا شده است

 

ظرفیت پیش بینی 

-شده را تامین نمی

 .کند

 ود برسد.مناسب خشیر فلکه خروجی را به تدریج باز کنید تا به نقطه  الکتروپمپ فشار خروجی زیادی را تحمل می کند. 

قسمت مکش پمپ یا پروانه ها به وسیله اشیای خارجی گرفته 

 شده است.

 اشیای خارجی موجود در ایستگاه یا لوله ها را خارج کنید.

 دو سیم فاز را جا به جا نمایید. جهت گردش معکوس 

استهالک بیش از حد قطعات   قطعات مستهلک شده را تعویض کنید 
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 راهکار عیب مشاهدات
 ها وقطعات خراب شده را تعویض کنید.لوله نصب شده خراب شده اند.لوله و قطعات 

  پایین رفتن غیر عادی سطح آب

مثلث الکتروموتور در حین راه اندازی  -کلید راه انداز ستاره

 بر روی ستاره گیر کرده است.

 

 آن را باز کنید. شیر فلکه لوله خروجی کامال باز نیست.

  در آب وجود دارد.هوا یا گاز بیش از حد 

 

 

 

ارتفاع آب دهی 

 کم است

قسمت مکش پمپ یا پروانه ها به وسیله اشیای خارجی گرفته 

 شده است.

 اشیای خارجی موجود در ایستگاه یا لوله ها را خارج کنید.

 دو سیم فاز را جا به جا نمایید. جهت گردش معکوس 

 تعویض کنیدقطعات مستهلک شده را  استهالک بیش از حد قطعات 

 لوله ها وقطعات خراب شده را تعویض کنید. لوله و قطعات نصب شده خراب شده اند.

مثلث الکتروموتور در حین راه اندازی  -کلید راه انداز ستاره

 ستاره گیر کرده است.بر روی 

 هوا یا گاز بیش از حد در آب وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمپر زیادی جذب 

 می کند

 * قطعات مستهلک شده را تعویض کنید استهالک بیش از حد قطعات 

  ولتاژ برق پایین است.

 الکتروموتور دو فاز کار می کند.
 * فیوزهای سوخته شده را تعویض نمایید.

 * مفصل های کابل را بررسی کنید.

 احتماال بدون آب کار کرده است. (روتور گیر کرده است )خوردگی یا اکسیده شدن

 کابل را تعمیر و در صورت نیاز تعویض کنید. کابل و یا الکتروموتور خراب است.

مثلث الکتروموتور در حین راه اندازی  –کلید راه انداز ستاره 

 بر روی ستاره گیر کرده است.

 

 آن را عوض کنید. آمپرسنج خراب است.

مقاومت عایق سیم پیچی کافی نیست ) حداقل مقاومت عایق 

 شده است (. ارایه (3121-1)در شرایط مختلف در جدول 

 

 آن را عوض کنید.    دیسک کفگرد الکتروموتور خراب است.

 آن را عوض کنید یاتاقان کفگرد خراب است.

 
 
 

قدرت مصرفی زیاد 

 است

 شده را تعویض کنید. قطعات مستهلک استهالک بیش از حد قطعات

 فشار الکتروپمپ کم است.

 

 شیر فلکه لوله خروجی را به اندازه مناسب باز کنید.

 در صورتی که افزایش بار مداوم باشد پروانه ها را باالنس کنید. 

وزن یا چسبندگی مایع پمپاژ بیش از مقدار درخواست شده 

 است.

 

 الکتروپمپ و شیر یکطرفه را تمیز کنید. داخل آلود در الکتروپمپ است.لجن و آب گل

 آن را عوض کنید. دیسک کفگرد الکتروموتور خراب است.  

 آن را عوض کنید. یاتاقان کفگرد خراب است.
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 راهکار عیب مشاهدات

 
 

 

 

 

 

 

الکتروپمپ صدا 

 .می دهد

 
 
 
 

 

قسمت مکش پمپ یا پروانه ها به وسیله اشیای  -

 خارجی گرفته شده است.

اشیای خارجی موجود در ایستگاه یا لوله ها را خارج کنید.    

 
 

 مکش مثبت کافی نیست.

  
 

 سطح آب چاه را بررسی کنید.

شیر فلکه خط مکش را باز کنید.   

در صورت نیاز خط مکش را تعویض نمایید.    

 صافی مکش را بررسی کنید.     

 مراقبت نمایید تا الکتروپمپ از حداقل فشار مجاز پایین نیاید. 

 قطعات مستهلک شده را تعویض کنید. استهالک بیش از حد قطعات

فشار الکتروپمپ کم است.   

 

 شیر فلکه لوله خروجی را به اندازه مناسب باز کنید. 

 در صورتی که افزایش بار مداوم باشد پروانه ها را باالنس کنید. 

 روتور باالنس نیست.

 

 آن را تمیز نمایید.

روتور را دوباره باالنس دینامیکی نمایید.   

  هوا یا گاز بیش از حد در آب وجود دارد.

 آن را عوض کنید. دیسک کفگرد الکتروموتور خراب است.

  ارتعاشات ناشی از نصب الکتروموتور

 

 مهم نکات -9

باید داخل موتور پر از آب تمیز باشد در غیر اینصورت در چند ثانیه اول موتور تخریب در راه اندازی اولیه تجهیزات  -

 شود.  می

 برای سیال خورنده قطعات پمپ مقاومت الزم در برابر سایش و خوردگی را داشته باشند.  -

 ی شود. در شرایط نصب افقی پمپ حداقل یک متر زیر آب باشد تا از مکیده شدن هوا به داخل آن جلوگیر -

 .باشدگرم در متر مکعب می 25اژ میزان مجاز شن در آب مورد پمپ -

 

 موتور پمپ شناور ساخت شرکت پمپیرانراهنمای انتخاب   -11

های متفاوت موتور پمپ شناور ساخت شرکت پمپیران حدود دبی و هد مورد نیاز ارایه شده ( مدل3121-5در جدول )

 است. 
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های متفاوت الکتروپمپ شناور ساخت شرکت پمپیراندبی و هد مورد نیاز مدلحدوده م 3121-5جدول   

 (mهد مورد نیاز ) (مترمکعب بر ساعتدبی ) مدل

BRVS 486 221-581 5/26-228 

BPN 425 311-261 33-216 

BRTS 435 321-111 32-267 

BQTS 466 351-451 5/22-5/216 

URD 152 5-34 21-387 

UQH 193 8-21 21-336 

UQH 233 35-15 33-224 

BPD 271 21-55 5/6-32 

UQH 293 11-71 38-211 

UQN 345 41-311 5/36-412 

BPN 374 61-381 28-5/273 

BPH 384 23-5/218 51-341 

www.pumpiran.com 

 مثال  11-1

متر باشد. مراحل  55مترمکعب در ساعت و  381آبدهی و ارتفاع آن به ترتیب  باپمپ شناوری  مطلوب است انتخاب

 انتخاب این پمپ به شرح زیر است:

شود که مشخصات آن در جدول از شرکت پمپیران انتخاب می BPN 425با توجه به دبی مورد نظر و هد مورد نیاز مدل  -

 ( ارایه شده است. 6-3121)

متر  5/3متر مکعب بر ساعت مقدار افت سوپاپ  381برای آبدهی ( 3121-8)شکل با توجه به منحنی عملکرد پمپ  -

 است. 
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نمودار راهنمای انتخاب الکتروپمپ شناور 3121-8شکل   

www.pumpiran.com 

 

 شود:هد مورد نیاز پمپ بصورت زیر بیان می -
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  متر 5/56= 55+5/3
 

 مترمکعب بر ساعت ارتفاع تامین شده  381پ مربوط به یک طبقه است. برای آبدهی منحنی مشخصات هیدرولیکی پم -

 آید:تعداد طبقات پمپ با استفاده از رابطه زیر به دست میمتر هد مورد نیاز  5/56برای تامین بنابراین متر است.  11

56/5

11
= 3/81 ~2 

 باشد. می 2تعداد طبقات بنابراین 

 

 شود.متر تعیین می 28ارتفاع تامین شده توسط هر طبقه )تعداد طبقات(   2بر )هد مورد نیاز (   5/56با تقسیم  -

باشد. می Ø 170/162متر تراش پروانه  28مترمکعب بر ساعت و ارتفاع  381( از تالقی دبی 3121-8با توجه به شکل )

 شود: خواهد بود که بصورت زیر نوشته می Ø 170/162دو طبقه با تراش پروانه  425بنابراین پمپ مورد نظر 

425/2a (Ø170/162) مشخصات موتور +  

 

کیلووات است که برای  21برابر با  Ø 170/162( نقطه ماکزیمم توان برای تراش پروانه 3121-8با توجه به شکل ) -

 (.21×2کیلووات خواهد بود ) 41پمپ دو طبقه این مقدار 

، مشخصات موتور به شرح زیر 2شود که برای تعداد طبقات کیلووات انتخاب می 5/45توان ( 3121-3) شکلبا توجه به -

 است: 

9A 453/2  
 بنابراین مشخصات الکتروپمپ شناور به شرح زیر است:  -

425/2a (Ø170/162)  +9A 453/2  

 

 نکات مهم در  انتخاب پمپ شناور با توجه به عوامل تاثیر گذار -11

 ود. توان پروانه تراش خورده را استفاده نمچنانچه مشخصات پمپ به طور دقیق منطبق بر نقطه کار مورد نظر نباشد می -

 شود: دهد انتخاب بر اساس موارد زیر انجام میدر صورتی که چند پمپ نقطه کار مورد نظر را پوشش می  -
 

 قطر چاه  11-1

ا هتر باشد نصب با سهولت بیشتری است. در این مورد باید قطر فلنج لوله اصلی و کابلهر چه قطر الکتروپمپ کوچک -

 و الکترودهای کنترل سطح را نیز در نظر گرفت. 

چاه، اندازه لوله اصلی، اتصاالت و غیره( و هزینه جاری ) تعمیرات  توان به هزینه ثابت )حفاریاز عوامل اقتصادی می -

 بازده دیماند برق و غیره ( اشاره نمود.  
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 شناور الکتروپمپ مدل انتخاب راهنمای 3121-3 شکل
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 توان جذبی الکتروپمپ 11-2

اشد در بتر از قطر چاه موجود میالکتروپمپ انتخاب شده از نظر قطر بزرگ ،گاهی با توجه به شرایط هیدرولیکی خاص

تروپمپ با قطر توان از الکاند میاین صورت با استفاده از دو دستگاه الکتروپمپ بصورت سری که پشت سرهم بسته شده

 تر استفاده کرد. کوچک

 

 فضای حلقوی بین قطر داخلی چاه و قطر موتور 11-3

 سرعت جریان آب عبوری از این مقطع باید با توجه به نکات زیر باشد: 

متر بر ثانیه باشد تا خنک کاری موتور تضمین شود. در صورتی که سرعت جریان کمتر باشد الزم است از  25/1حداقل  -

 شود. لوله غالف خنک کننده در نصب پمپ استفاده شود تا جریان با سرعت کافی در اطراف موتور برقرار 

 متر بر ثانیه مناسب نباشد.  2متر بر ثانیه باشد بسته به مشخصات چاه و ممکن است بیش از  1حداکثر  -

دو عامل موثر در این محدودیت عبارتند از افزایش خطر کاویتاسیون به دلیل افت زیاد در مکش و ورود ذرات به جریان 

 شود.سیال که از دیواره چاه کنده می

 

 ساختمانی پمپمواد   11-4

 . گرددمیبسته به کیفیت آب  و مقدار خوردنگی آن انتخاب 
 

 دمای آب 11-5

 در تعیین اندازه موتور و کابل قدرت موثر است. 

 


