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 مقدمه -1

 محفظه رانش و تعدادی محفظه طبقات ،پمپی گریز از مرکز و چند طبقه است. پمپ از محفظه مکش ،پمپ فشار قوی

ک دیفیوزر )تیغه های یشوند. داخل هر محفظه طبقات بوسیله پیچ بست طبقات به یکدیگر متصل می که تشکیل یافته است

سبت به محفظه شود. هر محفظه نهدایت کننده( وجود دارد. پایه یاتاقان به وسیله فلنج و پیچ دو سر به محفظه رانش بسته می

ل های طبقات رینگ آب بندی قابشود. در محفظه مکش و محفظهدیگر بوسیله واشر کاغذی یا اورینگ آب بندی می

ظه مکش و های پمپ با بدنه محفتوان آن را تعویض کرد. پایهکه بعد از کارکرد طوالنی میتعویض پیش بینی شده است 

اژ سیاالت ها برای پمپگیرند. این پمپگری شده است که در دو انتهای پمپ قرار میمحفظه رانش بطور یکپارچه ریخته

د نکنند پ خوردگی شیمیایی یا مکانیکی ایجاتمیز که حاوی مواد ساینده و ذرات جامد نیستند و سیاالتی که در قطعات پم

 روند.بکار می
 

 هدف -2

. در تدوین است فشار قویهای های مربوط به نصب و نگهداری الکتروپمپتدوین این استاندارد ارایه دستورالعملاز هدف 

 شرکت پمپیران استفاده شده است.  فشار قویهای این استاندارد از راهنمای مربوط به الکتروپمپ

 . ی ممکن در حین نصب، کاربری یا نگهداری نیستشامل همه جزییات طرح یا پیامدها این استاندارد
 

 کلیات مفاهیم و   -3
 ترکیب و نوع آببندی محور  3-1

 .(3111-3ترکیب و نوع آببندی محور بستگی به دمای کارکرد پمپ دارد )جدول 

 
 ترکیب و نوع آببندی 3111-3جدول 

 Co 331تا   – Co 51از  آببندی با نوار گرافیت

 Co 341تا  – Co  51از  آببندی مکانیکی

 

 روش حمل 3-2



 

 

در موقع حمل الکترو پمپ کوپله شده طناب را زیر پمپ و موتور قرار دهید. از وصل نمودن طناب به حلقه روی 

 .(3111-3)شکل  الکتروموتور خوداری نمایید

 

 
پمپ و محرک روی شاسی  3111-3شکل 

 مشترک

 نصب 3-3

پس از جایگذاری مجموعه پمپاژ ) موتور 

پمپ و شاسی( روی فونداسیون باید شاسی 

تراز شود. این عمل با استفاده از یک تراز 

رد. گیهای نازک فلزی انجام میبنایی و ورقه

 است. برای تامین این هدف انجام مراحل زیر الزم است:هدف از تراز نمودن، ایجاد شرایط کارکرد آرام و بدون لرزش 

 گیرهای الستیکی یا فلزی سوار کردن شاسی روی لرزه -

 های مکش گیر بین پمپ و لولهنصب اتصاالت ضربه -

 ها ها، در سمت راست و چپ پیچهای تنظیم کننده ما بین شاسی و فونداسیون، در محل پیچقرار دادن ورق -

متر باشد. میلی  011ها بیشتر از که فاصله پیچها در صورتیهای تنظیم کننده اضافی در وسط فاصله بین پیچورقکاربرد   -

 (3111-2ها باید کامال به طور هم سطح روی فونداسیون قرار گیرند( )شکل ) همه ورق

 

 

 

 

 

 

 
 های روی فونداسیونکاربرد ورق 3111-2شکل 

  کنید. ها را به طور یکدست و یکنواخت محکماز نمودن شاسی پیچپس از تر ،کنترل تراز بودن -

 ریزی درزهای بین شاسی و فونداسیون به نحوی که هیچگونه حبابی داخل دوغاب باقی نماند. دوغاب -

  های فونداسیون پس از سفت شدن مالت.بستن مهره -

 

 آماده سازی، راه اندازی و توقف 3-4



 

 

 اندازیآماده سازی و راه  3-4-1

 های فشار قوی توجه به نکات زیر ضروری است:سازی و راه اندازی پمپدر آماده

 کنترل محکم بسته شدن قطعه عینکی روی محفظه مکش و رانش با نیروی کم و به صورت متقارن  -

آن ن شدیا کج قرار گرفتن آن باعث قطع جریان سیال خنک کننده محور و داغ  کردن بیش از حد ومحکم  **توجه:

 .شده و ممکن است بوش روی محور معیوب گردد

سفت کردن بیش از حد قطعه عینکی باعث تحمیل اضافه بار به موتور  ،های کوچک با توان جذبی کمدر پمپ** توجه: 

 خواهد شد. 

ار های فشهای پمپیاتاقان)هنگام چرخاندن محور با دست نباید اثری از صدای سایش غیر عادی وجود داشته باشد.  -

 (شودشوند که در حین مونتاژ نهایی در کارخانه این امر انجام میقوی با گریس روانکاری می

 به روش پر کردن هواگیری شود. قبل از راه اندازی، پمپ باید توسط سیال مورد نظر و  -

 
 راه اندازی در مکش منفی -الف

ود. شانجام می انش برای خروج هوا از پمپ و مسیر مکشهواگیری با باز کردن شیر قطع و وصل مسیر ر در این شرایط

یک از  شود. یا اینکههواگیری با استفاده از یک ظرف یا مخزن پر کننده و از طریق شیر روی سوراخ هواگیری انجام می

  .. پس از تکمیل هواگیری شیر مسیر رانش کامال بسته می شودشودمی پمپ دیگر بعنوان پمپ هواگیری استفاده

 
 راه اندازی در مکش مثبت -ب

 مراحل راه اندازی در این شرایط به شرح زیر است:

 هوا در زمان هواگیری  از پمپ به منظور خروج شیر قطع و وصل مسیر رانش باز کردن   -3

 پمپ هواگیری  به منظور شیر قطع و وصل مسیر مکش باز کردن  -2

 ر مکش وجود فشار مثبت دکنترل شیر مسیر رانش و بستن  -1

 د. ده ، آببند، خنک کننده ( باید کامال باز باشننناتصاالت کمکی )سیاالت تمیز ک ، کلیهقبل از راه اندازی** توجه: 

پس از اینکه پمپ به فشار کار خود رسید در صورتی که بدنه پمپ چکه کند، مجموعه را متوقف کنید و ** توجه: 

 نمایید. محکمهای بست طبقات را پیچ

 

 برداریراهکارهای بهره  3-5

روری برداری ضدر مرحله  بهره زیرنکات توجه به . هایی از طرف سازنده ارایه می شودبرداری از هر پمپ راهکاربرای بهره

 است: 

  پمپ باید در تمام اوقات به نرمی، و بدون سروصدا و لرزش کار کند.    -3

 .شوداز راه اندازی پمپ بدون سیال خودداری   -2

 های مشخص بازرسی شود. سطح آب در حوضچه یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمان -1



 

 

ا تا   ه. ممکن است درجه حرارت یاتاقانالت شیر فلکه بسته خودداری شودپمپ به مدت طوالنی در حاز از استفاده  -4

Co51  درجه حرارت نباید از  ولی باالتر از درجه حرارت محیط افزایش یابدCo31  دما از روی پوسته خارجی )بیشتر شود

 محفظه یاتاقان اندازه گیری می شود(. 

 

 

 

 

 

 تعمیرات 3-6
 آببندی محور 1-6-3

 ببندی با نوار آببندیآمحفظه   1-6-2

شود یا  نشتی قطعدر این نوع آببندی الزم است سیال بطور قطره قطره و تا حد نیاز از محفظه آببندی خارج شود. اگر 

های قطعه عینکی را شل نمود. زمان تعویض نوارهای گرافیتی هنگامی است که خروج دود مشاهده شود باید بتدریج مهره

 های قطعه عینکی مجموعه آببند تقریبا به اندازه عرض یک نوار گرافیتی فشرده شود. در اثر محکم کردن مکرر مهره

 

 فشار قویالکتروپمپ راهنمای عیب یابی  -4

 ارایه شده است: (3111-2)در جدول زیرراهنمای عیب یابی الکتروپمپ فشار قوی به همراه راهکار رفع عیب مذکور 

 

 راهنمای عیب یابی الکتروپمپ فشار قوی 3111-2جدول 

 راهکار عیب مشاهدات

 

 

 

 

 

 

 

آبدهی پمپ 

 کافی نیست.

 

 کار را دوباره تنظیم کنید.*نقطه  ارتفاع پمپاژ بیشتر از حد تعیین شده است.

 کند.پمپ فشار مورد نیاز شبکه را تامین نمی

 

 ای با قطر بزرگتر انتخاب کنید.                       *پروانه

*  سرعت دوران ) موتور احتراق داخلی یا توربین ( را افزایش دهید ) 

 حداکثر دور مجاز را لحاظ کنید(.                      

 ها را هواگیری نمایید.*  پمپ و لوله اند.ها کامال هواگیری نشدهویا لولهپمپ  

 *اجسام خارجی را از داخل پمپ و یا لوله مکش خارج کنید. مسیر لوله یا کانال پروانه دچار گرفتگی شده است.

 هاحبس هوا در لوله

 

 ها را بررسی و اصالح کنید.* وضعیت اتصاالت و لوله

 .نیاز، شیر هواگیری نصب نمایید*در صورت 

 

قابل  NPSHکند )پمپ از عمق زیادی مکش می

 دسترسی کم است ( 

 

 * ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر دهید.

 * شیر فلکه لوله مکش پمپ را کامال باز کنید. 

ای ه* چنانچه افت اصطکاکی در لوله مکش زیاد باشد، وضعیت لوله

 مکش را اصالح کنید.

 ها را در لوله مکش کنترل کنید.وضعیت صافی* 



 

 

 راهکار عیب مشاهدات

 

 کند.هوا به محفظه آببندی نفوذ می -7

 

* مجرای مایع خنک کاری را تمیز نمایید. در صورت لزوم مایع خنک 

کاری را از یک منبع خارجی تامین نمایید و یا فشار مایع خنک کاری 

 را افزایش دهید.

 * نوار آببندی محور را عوض کنید. 

* در صورت نو بودن نوارهای گرافیتی شیر فلکه رانش را تا حدی  

 ببندید تا خروج آب را به صورت قطره قطره مشاهده کنید. 

 * جای دو سیم فاز را در تابلوی برق عوض کنید جهت گردش معکوس است.

 سرعت دورانی خیلی کم است. 

. 

 کنید(. * سرعت دوران افزایش دهید ) حداکثردور مجاز را لحاظ

 .* ولتاژ برق را کنترل کنید

قطعات داخلی پمپ )پروانه یا رینگ های سایشی( 

 اند.بیش از اندازه فرسوده شده

 *  این قطعات را تعویض نمایید.

 

 *  فیوز خراب را تعویض نمایید. موتور دو فاز کار می کند.

 *  اتصاالت برقی را کنترل کنید.

 

 

 

موتور بار 

زیادی تحمل 

 کند. می

 فشار خروجی پمپ از مقدار الزم کمتر است.

 

 *   نقطه کار پمپ را با تنظیم شیر فلکه لوله رانش تنظیم نمایید.

 *   در صورت تحمل بار زیاد به طور مداوم، پروانه را تراش دهید

وزن مخصوص یا ویسکوزیته سیال مورد پمپاژ بیش از 

 اندازه است.

 

 است.سرعت دوران بیش از اندازه 

 

 *  سرعت دوران )موتور احتراق داخلی یا توربین( را کاهش دهید. 

 *  فیوز خراب را تعویض نمایید. موتور دو فاز کار می کند.

 *  اتصاالت برقی را کنترل کنید.

فشار خروجی 

پمپ زیاد 

 است.

*  سرعت دوران )موتور احتراق  سرعت دوران بیش از اندازه است.

 را کاهش دهیدداخلی یا توربین( 

 

 

 

 

درجه حرارت 

بلبرینگ ها 

 زیاد است.

 *  این قطعات را تعویض نمایید. د.انقطعات داخلی پمپ )پروانه یا رینگ های سایشی( بیش از اندازه فرسوده شده

* تراز بودن کوپلینگ را کنترل کرده  مجموعه الکتروپمپ تراز نیستند.

و در صورت نیاز مجموعه الکتروپمپ 

 مجددا تراز نمایید.را 

 

 

 

 آید.پمپ از حالت تعادل خارج شده یا حالت تشدید ارتعاش در لوله ها پیش می

ها و پیچ های * وضعیت اتصال لوله

پمپ را کنترل کنید و در صورت 

های لوله را لزوم فاصله بین بست

 کاهش دهید.

* با استفاده از مواد جاذب ارتعاش،  

 کنید.کشی را نگهداری لوله



 

 

 راهکار عیب مشاهدات

گاه  سامانه * از پمپ به عنوان تکیه

 کشی استفاده نکنید.لوله

های تعادل پروانه را تنظیم *  سوراخ نیروی محوری از حد مجاز بیشتر باشد. 

 نمایید.

 مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری

 

*  مقدار روانکار کافی، با کیفیت 

 مناسب بکار ببرید.

 * طبق نقشه نصب، کنترل کنید. صحیح بین کوپلینگ ها رعایت نشده است.فاصله 

* روتور را به صورت دینامیکی متوازن  روتور باالنس نیست.

 کنید.

 ها را عوض کنید.* بلبرینگ .ها خراب شده اندبلبرینگ

 اند. کاری شدهبلبرینگ ها بیش از اندازه گریس

 

کاری و استارت * پس از گریس

 پمپ گریس اضافی را خارج نمایید

 از گریس مناسب استفاده کنید.

 

* مطمئن باشید گریس مطابق   

مشخصات ذکر شده در این دفترچه 

 تهیه شده است.

های * از مخلوط کردن گریس  

 متفاوت اکیدا خودداری نمایید.

نشت آب از 

 پمپ

 * پیچ را سفت نمایید. بست طبقات / واشرها

 جدید استفاده نمایید.*  از واشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشت زیاد آب 

 از نوار گرافیتی

 آببند روی محور فرسوده شده است.

  

* موقعیت آببند روی محور را بررسی 

کرده ودر صورت نیاز، آببند را 

 تعویض نمایید.

* فشار جریان سیال یا سیال آببندی را 

 بررسی کنید.

 شده است.سطح بوش روی محور زبر بوده و یا خراشیده 

 

 * بوش روی محور را تعویض نمایید.

 *  نوارهای گرافیتی را تعویض نمایید.

 پمپ هنگام کار سر وصدا می کند.

 

 * شرایط مکش را تصحیح نمایید.

* تراز بودن مجموعه الکتروپمپ را 

مجددا بررسی نموده و در صورت نیاز 

 دوباره تراز نمایید.

*  فشار مکش را در دهانه مکش 

 کاهش دهید.

 مجموعه الکتروپمپ تراز نیستند.

 

* تراز بودن کوپلینگ را کنترل کرده 

و در صورت نیاز مجموعه الکتروپمپ 

 را مجددا تراز نمایید.



 

 

 راهکار عیب مشاهدات

 

 

 

 آید.پمپ از حالت تعادل خارج شده یا حالت تشدید ارتعاش در لوله ها پیش می

 

ها و پیچ های پمپ * وضعیت اتصال لوله

کنید و در صورت لزوم فاصله را کنترل 

 های لوله را کاهش دهید.بین بست

-* با استفاده از مواد جاذب ارتعاش، لوله 

 کشی را نگهداری کنید.

-گاه  سامانه لوله* از پمپ به عنوان تکیه

 .کشی استفاده نکنید

کاری را افزایش * سطح مقطع لوله خنک باشد.انتخاب قطر لوله خنک کاری صحیح نمی

 دهید.

پمپ روان کار 

 نمی کند.

 ها را هواگیری نمایید.*  پمپ و لوله اند.ها کامال هواگیری نشدهپمپ  ویا لوله

 

 

 

 

 قابل دسترسی کم است(  NPSHکند )پمپ از عمق زیادی مکش می 

 

* ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر 

 دهید.

* شیر فلکه لوله مکش پمپ را کامال 

 باز کنید. 

* چنانچه افت اصطکاکی در لوله 

های مکش زیاد باشد، وضعیت لوله

 مکش را اصالح کنید.

ها را در لوله مکش * وضعیت صافی

 کنترل کنید.

 *  این قطعات را تعویض نمایید. د.انقطعات داخلی پمپ )پروانه یا رینگ های سایشی( بیش از اندازه فرسوده شده

 کمتر است. فشار خروجی پمپ از مقدار الزم

 

*   نقطه کار پمپ را با تنظیم شیر 

 فلکه لوله رانش تنظیم نمایید.

در صورت تحمل بار زیاد به طور * 

 مداوم، پروانه را تراش دهید. 

 مجموعه الکتروپمپ تراز نیستند.

 

* تراز بودن کوپلینگ را کنترل کرده 

و در صورت نیاز مجموعه الکتروپمپ 

 را مجددا تراز نمایید.

 

 

 

 آید.پمپ از حالت تعادل خارج شده یا حالت تشدید ارتعاش در لوله ها پیش می

 

ها و پیچ های * وضعیت اتصال لوله

پمپ را کنترل کنید و در صورت 

های لوله را لزوم فاصله بین بست

 کاهش دهید.

* با استفاده از مواد جاذب ارتعاش،  

 کشی را نگهداری کنید.لوله

گاه  سامانه تکیه * از پمپ به عنوان

 کشی استفاده نکنید.لوله



 

 

 راهکار عیب مشاهدات

*  مقدار روانکار کافی، با کیفیت  مقدار نامتناسب و یا کیفیت پایین ماده روانکاری

 .مناسب بکار ببرید

* روتور را به صورت دینامیکی  روتور باالنس نیست.

 متوازن کنید.

 .ها را عوض کنید* بلبرینگ ها خراب شده اند.بلبرینگ

افزایش بیش از 

اندازه درجه 

حرارت داخل 

 پمپ

 ها را هواگیری نمایید.*  پمپ و لوله اند.ها کامال هواگیری نشدهپمپ  ویا لوله

 قابل دسترسی کم است (  NPSHکند )پمپ از عمق زیادی مکش می

 

* ارتفاع مایع را در مخزن مکش تغییر 

 دهید.

* شیر فلکه لوله مکش پمپ را کامال 

 باز کنید. 

* چنانچه افت اصطکاکی در لوله 

های مکش زیاد باشد، وضعیت لوله

 مکش را اصالح کنید.

ها را در لوله مکش * وضعیت صافی

 کنترل کنید.

 میزان آبدهی ناکافی است.

 

* حداقل مقدار دبی جریان را افزایش 

 دهید.

صدای برخورد 

 سنگ با فلز

 زایی( شده است.پمپ دچار کاویتاسیون )حفره

 

* شیر فلکه رانش را تا قطع صدای 

 برخورد سنگ با فلز، ببندید.

* دمای سیال مورد پمپاژ را کاهش  

 دهید.

 *  دور پمپ را کمتر کنید.

 

 

 

 سوار کردن  -5

 پمپ 5-1

 توجه به نکات زیر در سوار کردن پمپ ضروری است:

 از استانداردهای عملی مهندسی در حین مونتاژ پمپ پیروی  -3

 های مختلف و اتصاالت پیچی را با گرافیت یا مواد مشابه، پوشش دهید. انطباقات قسمت کلیهقبل از مونتاژ،  -2

 ها و کاسه نمدها را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی کنید. ارینگ -1

 ازه واشرهای قدیمی هستند، آنها را جا گذاری نمایید. با اطمینان از اینکه همه واشرهای کاغذی هم اند -4

 مونتاژ را در جهت معکوس پیاده کردن انجام دهید.  -5

 ترتیب جا گذاری قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است. -6



 

 

اندازه رینگ  دها را مقابل دیفیوزرها تنظیم کرد. برای این کار بایشوند باید موقعیت پروانهوقتی قطعات جدید مونتاژ می -7

گیری طول این رینگ، پس از مونتاژ محفظه یاتاقان جهت اندازه یاتاقان متناسب با طول قطعات ثابت و متحرک باشد.

( ثبت شود. سپس محور را 3111-1مطابق شکل )  A1رانش، باید محور کامال به سمت مکش جلو رانده شده و اندازه 

 A2و  A1( از تفاضل aابق شکل نیز ثبت شود.کل حرکت طولی محور )مط  A2کامال به سمت عقب کشیده و اندازه 

 آید یعنی :  بدست می
                                                                                                                                                    a=A1-A2     

 در جدول موجود است(.         Sرابطه ذیل طول رینگ تنظیم را محاسبه کرد ) مقادیرحال می توان از 

 A1-a/2-S طول رینگ تنظیم یاتاقان = 

 بعد از مونتاژ رینگ و یاتاقان باید محور بتواند به راحتی با دست حرکت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 
ابزار ترازکردن کوپلینگ 3111-1شکل   

 

 

 

 

 نگهداری -6
 عمومی بازدید های 6-1

ای هپمپ باید همواره بی صدا، به نرمی و بدون ارتعاش کار کند. برای اطمینان از کارکرد صحیح مذکور دستورالعمل

 نگهداری ذیل در فواصل زمانی منظم و در طول زمان کاری پمپ انجام گیرند:

 
 روزانه 6-1-1

 مجموعه الکترو پمپ را بازدید نمایید. -



 

 

جود داشته و. اگر پمپ دارای نوارهای گرافیتی باشد مقداری نشتی جزیی باید را کنترل کنیدبندی پمپ های آبمحفظه -

مراجعه این استاندارد  4در بند باشد و اگر نشتی بیشتر از اندازه معمول باشد به دستورالعمل ارایه شده در راهنمای عیب یابی

 .گردد

ند مکانیکی بیک قطره در دقیقه( و یا نامحسوس باشد. آب)بند مکانیکی باشد، نشتی باید حداقل  اگر پمپ دارای آب -

 بند مکانیکی عملکرد مناسبی نداشته باشد باید به جای تعمیر آنرا تعویض نمود.نیاز به نگهداری ندارد و اگر آب
 

 هفتگی 6-1-2

تجاوز نماید. پس از   Co 41در دمای محیط    Co31 اید از مقدار دمای یاتاقان ها را کنترل کنید. دمای یاتاقان ها نب -

افزایش یابد. اگر پمپ  Co31ها تا  زمانی که مقدار اضافی گریس خارج نشده ممکن است تا   کاری،  دمای یاتاقانگریس

ها به انیاتاق در شرایط سخت کار کند و یا امکان آلوده شدن گریس وجود داشته باشد، باید مقدار و وضعیت گریس

ه یاتاقان ل از محفظمکاری مجدد مطمئن شوید که گریس کهنه و مستعدفعات بیشتری بازرسی شود. در صورت گریس

 در محفظه انباشته نشده است.     خارج شده است و گریس

 میزان توان جذبی و جریان هر سه فاز را در الکتروموتورها کنترل کنید. -

 تجاوز نماید.    V101الف ( جریان فازها نباید از میزان جریان نامی الکتروموتور در ولتاژ  

 متوسط هر سه فاز، کمتر یا بیشتر باشد. ±  %  5ب ( مقدار جریان هر یک از فازها نباید  

 میزان جذبی اولیه در حین راه اندازی تجاوز نماید. 15/3ج ( جریان فازها نباید از

تجاوز   mm/s 5/4ارتعاش در محل محفظه یاتاقان پمپ را کنترل نمایید. میزان ارتعاش نباید در این محل از    میزان  -

 نماید.

 
 ماهانه  6-1-3

 تراز بودن کوپلینگ را بررسی کنید. -

 کوپلینگ را گریسکاری کنید ) اگر قابل گریسکاری باشد(. بیش از اندازه گریسکاری نکنید. -

 الکتروپمپ و فونداسیون را بازدید نمایید. های پایهپیچ -
 
 

 ساله(شش ماهه )نیم 6-1-4

تر های رزرو بهکاری نکنید. در صورت وجود پمپکاری نمایید. بیش از اندازه گریسهای شعاعی را گریسیاتاقان -

ت که در مواقع اطمینان یافتوان ترتیب بکار گرفته شوند. بدین ترتیب میهها در یک دوره زمانی مشخص باست این پمپ

 اندازی فوری هستند. های رزرو همواره در حالت آماده برای راهضروری پمپ

هایی که مپها برای پوپلینگ ممکن است در اثر نشت فونداسیون، از تنظیم خارج شود. تراز بودن کوپلینگ*  تراز ک

 ل کنید.شوند )هر چند وقت یکبار( کنترهای جدید نصب میروی فونداسیون

 

 ساخت شرکت پمپیران فشارقویراهنمای انتخاب موتور پمپ  -7



 

 

دبی و هد مورد نیاز ارایه  هحدودساخت شرکت پمپیران، م فشارقویهای متفاوت موتور پمپ ( مدل3111-2در جدول )

 شده است. 

 
ساخت شرکت پمپیران فشارقویهای متفاوت الکتروپمپ محدوده دبی و هد مورد نیاز مدل 3111-1جدول   

 (mهد مورد نیاز ) (مترمکعب بر ساعتدبی ) تعداد دور بر دقیقه مدل

WKL 32 3451 2-6 4-324 

2311 4-32 30-233 

WKL40 3451 4-32 6-363 

2311 0-24 21-235 

WKL50 3451 7-27 6-314 

2311 37-43 23-254 

WKL 65 3451 37-45 7-341 

2311 12-01 21-255 

WKL 80 3451 21-311 7-302 

2311 51-371 25-250 

WKL 100 3451 41-211 33-231 

WKL 125 3451 311-111 22-211 

WKL150 3451 321-441 11-110 

CV 200 3471 231-651 317-463 

MC 200 3471 411-311 332-536 

 

 مثال  7-1

متر. مراحل  332مترمکعب در ساعت و  11به ترتیب  نیازهد مورد آبدهی و  با مرکزیپمپ گریز از مطلوب است انتخاب 

 انتخاب این پمپ به شرح زیر است:

 دو مدل پمپ فشار قوی از شرکت پمپیران قابل استفاده است:با توجه به دبی مورد نظر و هد مورد نیاز  -

 )در شرایط کارکرد مداوم پمپ(دور بر دقیقه  WKL65/11 ،3451 -الف

 )در شرایط کارکرد متناوب پمپ( ور بر دقیقهد WKL 50/4 ،2311 -ب

 

  -الف

 مترمکعب بر ساعت به شرح زیر است: 11در شرایط آبدهی  اژ برای هر حلقه پمپارتفاع پمپ (3111-4با توجه به شکل )

 11Ø×192متر برای پروانه بدون تراش  5/31*

 185Øمتر برای تراش پروانه  3* 

 180Øتر برای تراش پروانه م 0* 



 

 

 175Øمتر برای تراش پروانه  7* 

 170Øمتر برای تراش پروانه  6* 

 165Øمتر برای تراش پروانه  5/5* 

 160Øمتر برای تراش پروانه  5/4* 

 155Øمتر برای تراش پروانه   4*

 

نتخاب ا های مختلف پره، تراشی از پروانهبرای انتخاب نوع پروانه باید به منحنی راندمان پمپ مراجعه شود و از بین تراش

شود. در  منحنی راندمان بر دبی موردنیاز منطبق بیشینهراندمان را دارد یا به عبارتی نقطه  بیشینهشود که در دبی مورد نظر 

 دهد.برای دبی مورد نظر رخ می 192Øو  185Øراندمان در پره بدون تراش و تراش پروانه  بیشینهاین مورد 

 



 

 

 
 WKL65 فشار قوینمودار راهنمای انتخاب الکتروپمپ   3111-4شکل

 

 تعداد طبقات پمپ به صورت زیر قابل ارایه است: -

تعداد طبقات =
ارتفاع کل

ارتفاع یک طبقه
 

 

 

 11Ø×192برای پروانه بدون تراش  6/31= 332 ÷ 5/31* 



 

 

 185Øبرای تراش پروانه  4/32= 332 ÷3* 

عداد طبقات بنابراین تشود، کمترین تعداد طبقه پمپ برای انتخاب پمپ لحاظ میبا توجه به اینکه باالترین راندمان و 

 است و مشخصات پمپ مناسب به شرح زیر است:  33انتخابی 
WKL 65/11 (Ø192×11), 1450rpm 

 

 درصد است.  71مترمکعب بر ساعت راندمان پمپ  11( و با توجه به تراش پروانه و آبدهی 3111-4با توجه به شکل ) -

طبقه 33کیلووات است که با توجه به اینکه پمپ  55/3پمپ انتخابی  یک پروانه ( حداکثر توان3111-4با توجه به شکل ) -

( توان موتور 3111-4( خواهد بود. بنابراین جهت اطمینان با توجه جدول )55/3×33کیلووات ) 15/37است این توان 

 شود. کیلووات انتخاب می 5/30

 



 

 

 WKL65مدل  مشخصات الکتروپمپ فشار قوی  3111-4جدول 

 

  -ب

 مترمکعب بر ساعت به شرح زیر است: 11( ارتفاع پمپ در شرایط آبدهی 3111-5با توجه به شکل )

 9Ø×169متر برای پروانه بدون تراش  2/11* 

 160Øمتر برای تراش پروانه  5/11* 

 155Øتر برای تراش پروانه م 20* 

 150Øمتر برای تراش پروانه  5/25* 

 155Øو  160Øهای پروانه مترمکعب در ساعت پروانه بدون تراش و تراش 11های مختلف پمپ برای دبی از بین تراش

 باالترین راندمان را دارند.



 

 

 
 تعداد طبقات پمپ به صورت زیر قابل ارایه است: -

تعداد طبقات =
ارتفاع کل

ارتفاع یک طبقه
 

 9Ø×169برای پروانه بدون تراش  1/1= 332 ÷ 2/11* 

 160Øبرای تراش پروانه   6/1= 332 ÷ 5/11* 

 155Øبرای تراش پروانه   4= 332 ÷ 20* 

 150Øبرای تراش پروانه   1/4= 332 ÷ 5/25* 

 : است و مشخصات پمپ مناسب به شرح زیر است 4بنابراین تعداد طبقات انتخابی 

WKL 50/4a (Ø155), 2900rpm 

 
 بیانگر این است که پروانه پمپ تراش داده شده است.  a* نکته: حرف 

دور در دقیقه دارند. هر چه  3451های دور عموما استهالک بیشتری در مقایسه با پمپ 2311های فشار قوی با دور پمپ

 3451های زیاد از دور یدب دور پمپ افزایش یابد پمپ با تعداد طبقه کمتر قادر به تامین فشار بیشتری است. بنابراین برای

شود. همیشه استهالک و توان معرفی برای تامین دبی و دور در دقیقه استفاده می 2311های کم و فشار زیاد ازو برای دبی

 فشار در انتخاب نوع پمپ توجه شود

 درصد است.  67پ مترمکعب بر ساعت راندمان پم 11( و با توجه به تراش پروانه و آبدهی 3111-5با توجه به شکل ) -

کیلووات است که با توجه به اینکه پمپ چهار طبقه است  1/4( حداکثر توان پمپ انتخابی 3111-5با توجه به شکل ) -

کیلووات  22( توان موتور 3111-5( خواهد بود. بنابراین جهت اطمینان با توجه جدول )1/4×4کیلووات ) 2/37این توان 

 شود. انتخاب می
 

 

 



 

 

 
 WKL50 فشار قوینمودار راهنمای انتخاب الکتروپمپ  3111-5شکل 

 

 

 

 

 



 

 

 

 WKL50 مشخصات الکتروپمپ فشارقوی مدل 3111-5جدول

 


