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 مقدمه -1

نقطه از را سیال یک حجمی از بتواند قدرت مولد یک از انرژی گرفتن با که گرددمی اطالق دستگاهی به پمپ اصولا 

 دهد. انتقال دیگر نقطه به ای

 شوند:های توربینی به چهار دسته زیر تقسیم میپمپ

 شافت و غالفی -الف

 جریان محوری  -ب

 ایدومحفظه -ج

 شناور  -د

 هایی هستند که درون، پمپهای توربینی )شافت و غالفی(پمپ

ند، اها مستقیما به موتور کوپله نشدهشوند. این پمپچاه نصب می

 گردد. انتقال نیرودر سطح زمین نصب میپمپ درون چاه و موتور 

ذیرد. پاز موتور به پمپ از طریق شافت و گیربوکس صورت می

 تواند برقی)الکتروموتور( یا دیزل باشدها میموتور این پمپ

  (.3141-3شکل )

 

 

 

 

 
 نمایی از پمپ توربینی عمودی  3141-3شکل                                                                                                                 

 هدف -2

، مخازن و غیره که دبی کم های عمیق و نیمه عمیقآب از دریاچه، رودخانه، استخر، چاه برداشتبرای  ی توربینیهاپمپ

ای، ههای ماسو توزیع آب چاه ها جهت برداشتپمپ کاربرد این .، کاربرد دارنداست مورد نیازبا فشار زیاد  یا متوسط

ای هتامین آب مزارع، باغات و مناطقی که دسترسی به نیروی برق دشوار و یا هزینهو های پمپاژ استخرهای مکش و ایستگاه

 روشورد مکلی در ارائه دستورالعمل به این بخش در شود. با توجه به موارد ذکر شدهتوصیه می طلبدزیادی را میبسیار 

ها و طرز کار پمپ ها،پمپ مزایای این  انتخاب الکتروموتور،  طراحی پمپ، ، توربینی هایپمپ اندازی راهو  نصب

 شودیهای قائم از نوع جریان مختلط استفاده مپمپ ،دبی متوسط و زیاد با فشار متوسط در ها پرداخته شده است.کاربرد آن

 .باشدمتر می 6-11لیتر در ثانیه با ارتفاع بالبری  11-6111دبی آنها  که

یاری های آبضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه پمپاژ شبکه 137ه این استاندارد از نشریه شماره یکه در ارابه ذکراستلزم 

 پمپ-پمپ توربینی شرکت پارسو دستورالعمل مربوط به اصول طراحی  کشورریزیبرنامهو  و زهکشی سازمان مدیریت

    گرفته شده است.بهره



 

 

 مفاهیم -3
 نیرو انتقال شافت 3-1

 دو از یکی معمولشود و بسته می پمپ و موتور بینشافت انتقال نیرو  

ارایه شده  (3141-2شکل)ای از پمپ توربینی در . )نمونهتاس زیر نوع

 است(.

 غالف بدون :اول نوع -

 است تماس در آب با مستقیما شافت و بوده خنک آبدر این حالت 

 .شودمی خنک بوسیله آب و

  غالفی و شافت : دوم نوع -

 غالف جای نام به روغن از پر ایلوله داخل در شافتدر این حالت 

 .شودمی انجام روغن با کاری خنک ترتیب بدین و گیردمی

 
 توربینیهای پمپ کاربرد  3-2

 هایآب جهت بیشتر غالف باشند ها چنانچه بدوناین گونه پمپ

 تحت جهت آبیاری مکش استخرهای و پمپاژ هایایستگاه آشامیدنی،

 باشند غالفی و شافتچنانچه از نوع  .گیردمی قرار استفاده مورد فشار

 قرار استفاده مورد کشاورزی نیمه عمیق و عمیق هایهچا در معمول

 .گیردمی
 پمپ عمودی توربینی 3141-2شکل                                                                                                             

  های توربینیطرز کار پمپ 3-3
کالهک، شافت ) های انتقال قدرتوسیله دستگاهه نیروی محرکه موتور دیزلی که سر چاه در اتاقک مخصوص قرارگرفته ب

ا به های انتقال و نهایتآب از طریق کاسه پمپ به لوله ،هابه محور اصلی پمپ آب منتقل شده و با چرخش پروانه ( غالف

توان با یگردد. البته با تامین برق نیز مبرداری برای آبیاری مزارع و باغات و سایر مصارف میبیرون چاه رسیده و قابل بهره

 عمودی با استفاده از نیروی برق همین پمپ آب را نیز بکار برد. اهی بنام جعبهاضافه نمودن دستگ

 
  توربینی هایپمپ مزایای 3-4
 (rpm 421-485-585-711-371-3461-3761) مختلف دورهای در کار قابلیت -

- NPSH باشد.می کم کاویتاسیون ایجاد احتمال نتیجه دربود و پایین سیستم این 

 .باشدمی پایین بسیار هاسیستم این استهالک پایین، دورهای در کار توانایی علت به -

 وجود ندارد و سیستم در بلبرینگی هیچ ندارد، وجود پمپ هاییاتاقان روی شعاعی نیروی هیچگونه که آنجایی از -

 .ندارد کاری روغن و کاری گریس به نیاز هاپمپ این نتیجه در



 

 

 (Soft Starter)نرم  اندازیراه هایسیستم و فرمان تابلو توسط تجهیز قابلیت -

 Soft) افزار                     انداز نرمروش راه( قسمت 2-1-4به بخش ) soft starter* به منظور اطالعات بیشتر در رابطه با 

starter)  استانداردILIS1210 .مراجعه شود 
 

 .رسدمی نیزدرصد  85 تا که توربینی هایپمپ بالی بازدهی -

 .ندارد هواگیری به نیاز هاپمپ این نصب، شرایط به توجه با -

 ماسه و شن و معلق ذرات انتقال جهت بال قابلیت -

 .باشدمی پایین بسیار هاسیستم این نگهداری و تعمیرات هزینه -

 .باشدمی آلودگی گونه هیچ بدون و آشامیدنی مصارف جهت، (O.L.S)خنک  آب هایسیستم   -
 

 های توربینیکاربردهای خاص پمپ 3-5

 ارایه شده است (3141-1)ها در شکل کاربردهای متفاوت این گونه پمپ

 

  طراحی پمپ 3-6
 پارامترهای مورد نیاز برای طراحی 3-6-1

Q    :عمیق چاه آبدهی ظرفیت 

H    :آب استاتیک ارتفاع 

  dH :متر  بحس بر چاه دینامیک و استاتیک سطح (پمپ کار هنگام به آب سطح ترینپایین) آب دینامیک ارتفاع

 گردد.میچاه مشخص  آزمایشباشد و پس از می

d    :آبده لوله قطر 

  D :جدار لوله قطر  

  cH :(نصب ارتفاع در غالف و شافت در لوله )افت ستون هد افت 

  pH :لوله مسیر هد افت 

dhH  :سرتخلیه افت 

  fH :آلتشیر و اتصالت افت 

 
 افت اتصاالت متفاوت -الف

 مسیر لوله متر  35افت شیر فلکه معادل  -

 مسیر لولهمتر  31افت شیر یکطرفه معادل  -

 مسیر لولهمتر  5افت زانویی معادل  -

 متر مسیر لوله 5ای معادل افت شیر پروانه -



 

 

 

 کاربردهای پمپ توربینی  3141-1شکل 

 
 محاسبه هد کل مورد نیاز  3-6-2

 سطح دینامیک + افت ستون لوله + افت هد مسیر لوله + افت سر تخلیه + افت اتصالت و شیر آلتهد کل = 

f+Hdh+Hp+Hc+HdHtotal=H 

 
 :1141-1مثال

 8لوله  متر با 321 آب را ازچاهی به عمقمتر مکعب برساعت که  251پمپی با آبدهی افت کل مسیر  محاسبه مطلوبست

3 اینچ و شافت و غالف
3

2
 × 2

3

2
 کند.اینچ منتقل می 8متر با لوله  251به سطح زمین پمپاژ و در مسیر افقی به طول اینچ   



 

 

 :حل

 محاسبه افت شافت و غالف -

  .باشدمی متر 6/4متر لوله و شافت و غالف معادل  311، افت در(3141-3) با توجه به جدول

 با توجه به ارتفاع پمپ، افت شافت و غالف به صورت زیر است:

×321
2/4

311
 = 52/2 m 

 متر لوله و شافت و غالف 311افت در  3141-3جدول 

 محاسبه افت مسیر لوله  -

 باشد.متر می 4/2متر مسیر لوله معادل  311، افت در (3141-4) شکلبا توجه به 

 شود:با توجه به طول مسیر افقی، افت مسیر لوله به صورت زیر محاسبه می

×251
2/4

311
 = 6m

 مراجعه گردد. ILIS1600استاندارد ها به اطالعات بیشتر در رابطه با محاسبه افت اصطکاکی در لوله* جهت 



 

 

 

 لوله متر 311 افت فشار لوله بر حسب متر در 3141-4 شکل

 

 محاسبه افت شیر فلکه با استفاده از جداول مربوطه -

 باشد.متر از مسیر لوله می 35افت شیر فلکه معادل  

 شود:افت مسیر لوله، افت شیرفلکه به صورت زیر محاسبه میبا توجه به 

  

×35
2/4

311
 = 16/1 m  

 محاسبه افت سر تخلیه  -

 باشد.متر می 155/1و میانیابی مقدار افت در سر تخلیه برابر  (3141-2)با استفاده از جدول 
 

 

 

 

 



 

 

 

 افت فشار در سر تخلیه بر حسب متر 3141-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مراجعه گردد. (3141-6)جهت اطالعات بیشتر در مورد ابعاد سرتخلیه به شکل * 

 مجموع افت مسیر -

 عبارتست از : مجموع افت مسیر

215/32=155/1+16/1+6+52/5 m 

 انتخاب پمپ 3-6-3

، سپس دبی پمپ را از روی منحنی مشخص کرده و موازی محور عمودی خطی را رسم ابتدا هد کلی را بدست آورده

توان جذبی  BHPرا قطع نماید. تقاطع این خط با منحنی  NPSH نموده، تا منحنی مشخصه، منحنی قدرت جذبی و منحنی

قرار   BEPدهد. بایستی همواره توجه نمود نقطه کاری پمپ در نزدیکی نقطه ماکزیمم بازدهی پمپ یک طبقه پمپ را می

 داشته باشد.

 
 
 
 
 
 

 
 :1141-2مثال



 

 

 .متر 316لیتر بر ثانیه و هدکلی  15توربینی با آبدهی  پمپمطلوبست انتخاب 

با توجه درصد است.  81راندمان حدود  2لیتر بر ثانیه با تراش پروانه  15برای آبدهی  10MA/288با انتخاب پمپ مدل 

طبقه  35متر نیاز به یک پمپ توربینی  316متر است که برای تامین هد  5/7هد پمپ برای یک طبقه ( 3141-5به شکل )

است)
316

7/5
=  ( ارایه شده است.3141-1مشخصات پمپ مورد نظر در جدول )(. 35 ~ 34/31

 

 یک طبقه -10MA/288مشخصات پمپ توربینی با مدل  3141-1جدول

قطر  شماره پروانه شماره منحنی

 پروانه)اینچ(

مشخصات یک طبقه 

 توربین

RPM مدل توربین 

3 288 ”12/23-5 

3461 10MA 2 288 ”36/7-5 

1 288 ”36/1-5 

 

 انتخاب الکتروموتور  3-6-4

 گردد.ابتدا توان مصرفی محاسبه میبه منظور تعیین الکتروموتور مناسب 

 =توان مصرفیپروانه پمپ مورد نظر(  طبقه یک برای توان ماکزیمم نقطه ×افت توان شافت + )تعداد طبقات پمپ 
 

 : 1141-3مثال

 :3141-2مثالبرای انتخاب الکتروموتور  مطلوبست 

3 الف( و قطر شافت 3141-4)با استفاده از جدول 

61
افت  3461برای دور موتور ( ب3141 -4)و با توجه به جدول اینچ  1   

 :گردداسب بخار است بنابراین توان مصرفی بصورت زیر تعیین می 2توان شافت 

توان مصرفی  =5hp 35× +2hp= 77hp       

اسب بخار است که با اعمال ضریب  75الف( مقدار توان مصرفی در نقطه راندمان ماکزیمم  3141-4با توجه به جدول )

 اسب بخار انتخاب خواهد شد.  311اطمینان مقدار توان الکتروموتور 
 

 مختلف دورهای پمپ در هایمنحنی 3-6-5

 .باشندمی دارا را هرتز 61 و هرتز 51 فرکانس در مختلف دورهای در کار قابلیت هاپمپ این که آنجایی از

، 585،711، 511هرتز و دورهای  51در فرکانس  دور در دقیقه 2311، 3461، 371، 711، 585، 485، 421)دورهای 

 :توان سایر نمودارها بدست آوردبا توجه به قوانین تشابه می هرتز( 61در فرکانس  دور در دقیقه 871،3361،3761،1461
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rpm2
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=
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 :اینجا که در

Q: پمپ آبدهی 

H: هد 

p: توان 

 

 10MA/288 الف ( کاتالوگ مربوط به الکتروپمپ توربینی مدل )3141-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 افت توان شافت بر حسب اسب بخار)ب(3141-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمزی توان محاسبه 3-7

 انرژی یا توانی که برای متوقف کردن پمپ مورد نیاز است و  برابر با توان مصرفی است. 

(4)                                                                                                                                          
𝐐(

𝒎𝟑

𝐒
)×𝐇(𝐦)

𝟑𝟔𝟕𝛈
P(PHB)= 

   که در اینجا:

P(PHB) انرژی یا توان ترمزی، کیلووات : 

Q دبی، متر مکعب بر ثانیه : 

h : هد، متر 

بازده : 

 
 های توربینیهای پمپتنوع محرک -4

 جعبه دنده -

 عمودی اتصال با کوپلینگ VSSالکتروموتور -

 تسمه عمودی -

 عمودی شافت تو خالی )هالو شافت( VHSالکتروموتور  -

 راه اندازی به صورت الکتروموتور افقی نصب شده بصورت عمودی -

 محرکه تراکتور سیستم انتقال قدرت تسمه و جعبه دندهپمپ توربینی عمودی با نیروی  -

 پمپ توربینی عمودی کوپله شده با موتور دیزل -



 

 

 

  توربینی های پمپ اندازی و راه نصب روش -5
 در که( strainer)شود صافیمی (چاه یا مخزن)استخر وارد نصب برای که پمپ دستگاه یک مجموعه از جزء اولین

 مخزن)رویر ب صافی و مکنده لوله دادن قرار باسپس  گردد.به آن متصل می (suction pipe)مکش لوله لزوم صورت

 .گرددمی (چاه یا مخزن) وارد متصل شده آن به نصب برای انتخابی پمپ (چاه یا

 

 باشد:مراحل نصب پمپ به صورت خالصه به شرح زیر می

 پمپ مکنده به صافی نصب -الف

 شده به شافت پمپ توسط کوپلینگبستن شافت با طول طراحی  -ب

 بستن فلنچ زیر سرتخلیه به سر تخلیه -ج

ای کمتر در طول ه ریتینرمحکم نمودن فلنچ زیر سرتخلیه به لوله با طول طراحی مشخص )در صورت عدم استفاده از  -د

 متر ( 5/3از 

فت نصب گیرد و بر روی شااستفاده قرار میهای زیاد مورد به منظور جلوگیری از تاب خوردگی شافت در سرعت* ریتینر 

 شود.  می

 بال نگه داشتن سر تخلیه و لوله هدایت سیال و سپس محکم کردن آن به پمپ -ه

متر بایستی برای جلوگیری از ارتعاش در سرعت های بال  2در صورت استفاده از لوله هدایت سیال با طول بیشتر از  -و

 را رعایت نمود. ریتینرنکات فنی در استفاده از 

 باشد.یکسان می ژنصب لوله برای هر تعداد استفاده از لوله و شافت مراحل مونتا -ز

 نصب سر تخلیه  -ح

 نصب واسطه  -ت

 نصب موتور  -ی



 

 

 
 ( 10MA/288انتخاب پمپ  توربینی )مدل :پمپ توربینی  3141-5 شکل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نمایی از ابعاد سرتخلیه 3141-6شکل   

 

 

 مراجع -6
- www.pars-pump.com 

-www.wrm.or.ir/standard 

- http://tec.mprog.ir 

- www.turkangroup.com 

 

 محور پمپ

بندیواشر آب  

 نشیمنگاه
 غالف

 بخش تخلیه

http://www.pars-pump.com/
http://www.wrm.or.ir/standard
http://tec.mprog.ir/
http://-/

