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 مقدمه -1

های آب و های آلودهکش جهت پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق و الیاف بلند، فاضالب، آبهای لجنالکتروپمپ

و پروانه یک  ایتوان از پروانه تک پرهها نسبت به نوع سیال مورد پمپاژ میباشند. در این الکتروپمپمناسب میگل آلود 

 طرف باز و یا چند پره استفاده نمود. 

اند و با توجه به هد و دبی باال و نصب سریع و آسان این کش برای پمپاژ آب صاف طراحی شدههای کفالکتروپمپ

گیرد. قطر ها و استخرها و آبیاری مزارع مورد استفاده قرار میها، رودخانهعمده برای پمپاژ آب از چاهمحصوالت به طور 

 ها اهمیت زیادی دارد. ذرات معلق در آب برای این نوع الکتروپمپ

 

 هدف -2

ش کش و کف کهای لجنهای مربوط به نصب، نگهداری و تعمیر الکتروپمپدر این استاندارد به ارایه دستورالعمل

رج از شرایط اکش نبایستی خکش و لجنهای کفالکتروپمپ توجه به این نکته ضروری است که  پرداخته شده است.

های کارکرد بکار گرفته شود. لذا جهت اطمینان از کارکرد صحیح پمپ ضروری است نصب و نامهمشخص شده آئین

های تروپمپلکذکر است که در این استاندارد از دفترچه راهنمای االزم به نگهداری پمپ توسط افراد متخصص انجام شود. 

 کش صنایع پمپ سازی نوید سهند پمپیران استفاده شده است.کش و کفلجن

 

 مفاهیم -3
 اندازه مواد جامد سیال مورد پمپاژ  3-1

اسب دستگاه توری منشود که حتما بر روی کش در مناطق شن زار، توصیه میهای کفجهت استفاده از الکتروپمپ -

ها قطر ذرات جامدی که این نوع الکتروپمپ نصب گردد تا از ورود شن و ماسه به داخل الکتروپمپ جلوگیری به عمل آید.

اگر اندازه قطعات جامد بزرگتر از حد مجاز باشد بین قطعات پمپ گیر کرده  .متر استمیلی 3وانند پمپاژ کنند کمتر از تمی

 پمپ خواهد شد.و موجب آسیب دیدگی 

اشد در بتوانند پمپاژ کنند بر اساس پروانه پمپ قابل تعریف میکش میهای لجناندازه قطعات جامدی که الکتروپمپ -

 که اندازه مواد جامد بیشتر از حد مجاز باشد از توری مناسب استفاده شود. صورتی

 

 کشلجن موتور الکترو 3-2

بندی محور و در حد فاصل بین بباشد. در ناحیه آها از نوع سه فاز میپمپالکتروموتور مورد استفاده در این 

 .شودالکتروموتور و پمپ از دو نوع آببند مکانیکی مختلف با یک محفظه روغن استفاده می

  
  شرایط نصب الکتروموتور 3-2-1

  .به سبب لزوم خنک کاری الکتروموتور و احتراز از ارتعاش، نباید الکتروپمپ در شرایط خشک استارت شود  -



 

عمل های اجرایی مدیریت آبیاری لتدوین استانداردها و دستورا. ILIS  1050 ،  کشکش و کفهای لجنالکتروپمپ .3131مهدی،  قیصری،

 .داری اصفهانشهرطرح تحقیقاتی گیاهان فضای سبز شهر اصفهان، 

ILIS1050 

های شهرداری اصفهانمدیریت مطالعات و پژوهش  

ها احتیاجی به شرایط خاص محل نصب نبوده و به راحتی با قرار دادن الکتروپمپ در جهت نصب این الکتروپمپ -

 توان اقدام نمود.ه پمپاژ سیال میوله تخلیه نسبت بداخل سیال مورد نظر و نصب اتصاالت الکتریکی و ل

تعریف  پروانه الکتروپمپ قابل توانند پمپاژ کنند بر اساسکش میهای لجناندازه قطعات جامدی که الکتروپمپ * 

 .باشد از توری مناسب استفاده شود که اندازه مواد جامد بیشتر از حد مجازباشد در صورتیمی

در  اگر پمپ خارج از شرایط قید شدهدور( کار کند.  هد، شده در پالک )دبی،الکتروپمپ باید مطابق شرایط ذکر * 

 پالک بکار گرفته شود، احتماال الکتروپمپ آسیب دیده و موجب خرابی قطعات آن خواهد شد.

  عمل شود.های دفترچه راهنما دستورالعمل و توصیهمطابق با اندازی پمپ قبل از راه* 

 باشد.و ولتاژ بایستی ثابت در حین کارکرد پمپ جریان * 

 

 هاحمل الکتروپمپ -4

ها توسط حلقه زنجیری که به باالی حمل این پمپ

گیرد. یک محفظه موتور متصل است انجام می

حلقه زنجیر را در شیار موجود در محفظه موتور 

 ،وارد نموده و سپس توسط پیچ و مهره

 (  3151-3در شکل  334-26و  321-26قطعات)

نحوه نصب ثابت و نصب متحرک  شود.میمحکم 

( نشان داده شده است. این  3151-3در شکل ) 

زنجیر بایستی صرفا برای حمل پمپ بکار گرفته 

  شود و بار دیگری به آن اعمال نشود.
 تذکر : از کابل برق پمپ برای حمل استفاده نشود.* 

 

 کش وهای لجناندازی الکتروپمپراه -5

 کشکف

توجه به نکات زیر ضروری قبل از راه اندازی 

 است:

 پالک  باولتاژ منبع تغذیه تطابق   -

 دوران صحیح  اطمینان از -

 

 
ثابت )الف( و نصب متحرک )ب( اتصال زنجیر برای نصب نحوه 3151-3شکل                           
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 مقاومت عایقی درست اطمینان از  -

 از اتصال صحیح دستگاه به مدار تابلو برق  اطمینان -

 تست مقاومت عایقی   -

 به پالک الکتروپمپ قبل از راه اندازی و نقطه کاری الکتروپمپ از نظر هد و دبی و آمپر جذبی توجه  -

انحراف زیاد نقطه کاری الکتروپمپ از مشخصات ذکر شده در پالک آن منجر به سوختگی الکتروپمپ و یا کاهش  *

 ندمان آن خواهد شد.را

کش صنایع کش و کفهای لجندفترچه راهنمای  الکتروپمپ* جهت اطالعات بیشتر در مورد تست مقاومت عایقی به 

 مراجعه شود. پمپیران  پمپ سازی نوید سهند
http://famco.co.ir/industrial/fa/brands/pump/navidsahand/navidsahandlk.html 

 

 اتصاالت الکتریکی الکتروپمپ  -6

 . های الکتروپمپ بایستی توسط یک برق کار ماهر انجام پذیردنصب کابل -

 های آن وجود دارد.متر کابل به همراه الکتروپمپ ارائه شده است که عالئم مشخصه در انتهای سیم 31مقدار  -

ه ها استفادها یا رنگ آنهای شناسایی روی سیماگر الزم است در طول کابل تغییراتی حاصل شود، از روی شماره  -

 . دشو

 چسبانده شود. مطابق با حالت اول بر روی آنها  هاعالئم مشخصه انتهای رشته سیمبعد از پایان کار  -

 نقاط اتصال دو کابل را با مواد رزینی کامال عایق کاری نمائید.  -

کش صنایع های لجن کش و کفبه دفترچه راهنمای  الکتروپمپ* جهت اطالعات بیشتر در مورد اتصال کابل قدرت 

 .مراجعه شود پمپیران پمپ سازی نوید سهند

 

 کش کش و کفهای لجننصب الکتروپمپ -7

 کشهای لجننصب الکتروپمپ  7-1

 نصب ثابت  7-1-1

 ارایه شده است. (3151-3و جدول ) (3151-2) برای نصب ثابت مطابق شکل مورد نیازقطعات * 

 
 روش نصب   -

دار پمپ را داخل سیم راهنما قرار ( فلنچ پایه3151-1کنیم )شکلزنجیر را در جهت مخالف نازل تخلیه به پمپ وصل می

سپس لوله تخلیه را  (3151-2در شکل ) (  3.72) قطعه شودپمپ به زانوئی پایه دار متصل میبریم، داده پمپ را پائین می

 کنیم.برای نصب آماده می

 

http://famco.co.ir/industrial/fa/brands/pump/navidsahand/navidsahandlk.html
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 پمپیران(صنایع پمپ سازی نوید سهند )قطعات ارائه شده برای نصب ثابت 3151-3جدول 

 نام قطعه شماره قطعه نام قطعه شماره قطعه

 زانویی پایه دار  پیچی پین 

 قطعه اتصال دهنده - پیچ فونداسیون 

 پایه نگهدارنده سیم بکس - پیچ فونداسیون 

 قطعه محکم کننده سیم بکس - مهره کرم دار 

 بست سیم بکس - مهره کرم دار 

- قالب - واشر فنری 

- قالب واشر الستیکی فلج رانش - واشر تخت 

پیچ دو سر - سیم بکس 

  زنجیر 

 ( مراجعه گردد.3151-2جهت اطالعات بیشتر در مورد قطعات به شکل)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه اتصال قطعات برای نصب ثابت 3151-2شکل   
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  موقع مونتاژ بر روی پمپ نصب شده است بایستی قطعات شماره   732، 419-35، 091-35،  032-35،  029-35  تذکر :قطعات شماره

 گردد.مطابق شکل باال نصب می  34-3-09،  3937-09، 1-72،  24-50، 21-50، 35-029، 094،  572،  554، 404

 

نحوه اتصال قطعات برای نصب ثابت 3151-2ادامه شکل   

 



 

عمل های اجرایی مدیریت آبیاری لتدوین استانداردها و دستورا. ILIS  1050 ،  کشکش و کفهای لجنالکتروپمپ .3131مهدی،  قیصری،

 .داری اصفهانشهرطرح تحقیقاتی گیاهان فضای سبز شهر اصفهان، 

ILIS1050 

های شهرداری اصفهانمدیریت مطالعات و پژوهش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش نصب ثابت 3151-1شکل  
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 نصب متحرک  7-1-2

 .ارایه شده است(  3151-2جدول) (3151-4مطابق شکل )قطعات ارائه شده برای نصب متحرک * 

 نحوه اتصال قطعات برای نصب متحرک 3151-4شکل 

 

پمپیران(صنایع پمپ سازی نوید سهند )قطعات  برای نصب متحرک 3151-2جدول   

 نام قطعه شماره قطعه نام قطعه شماره قطعه

زانویی جوشی کامل مهره 

 زانوی جوشی  مهره 

 فلنج  مهره چهار گوش کرمدار 

 شاسی  واشر فنری 

 یه نگهدارندهاپ  واشر فنری 

 پیچ الستیکی شاسی  واشر 

 چ سر شش گوش کرمداریپ  قالب 

  گوش کرمدارپیچ سر شش  زنجیر 
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( ودر صورت لزوم به دفترچه راهنمای الکتروپمپ های لجن کش و کف کش صنایع 3151-4جهت اطالعات بیشتر در مورد قطعات به شکل)

 پمپ سازی نوید سهند پمپیران مراجعه گردد.

 روش نصب  -

رف باال شود که نازل تخلیه به طاین باعث می کنیم،زنجیر را از جانب نازل تخلیه به پمپ وصل کرده و پمپ را آویزان می

د، پمپ بایستی آیبطور اتوماتیک بادخوری بوجود می کج شود که بواسطه آن در هنگام پائین بردن پمپ به محل استقرار

 (3151-5. مطابق شکل)که موتور در باال قرار گیرد در حالت قائم نصب شود بطوری

 روش نصب متحرک 3151-5شکل 

 الکتروپمپ با لوله ثابتنصب  7-2

به صورت  های کف کشتوان به روش متحرک با لوله ثابت نصب کرد. اغلب الکتروپمپکش را میهای کفالکتروپمپ

 طریقه نصب الکتروپمپ کف کش با لوله ثابت نشان داده شده است. ( 3151-6)گردد. در شکل متحرک نصب می
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 کش  با لوله ثابتالکتروپمپ کف نصب 3151-6شکل 

 نصب الکتروپمپ با شیلنگ خرطومی 7-3

کش به صورت نصب متحرک با بستن یک لوله خرطومی به خروجی آن و قرار دادن پمپ مذکور های کفالکتروپمپ

 توان اشاره کرد.می (3151-7)در داخل یک گودال مطابق شکل

 خشک کار نکند. حالت توجه شود که الکتروپمپ به صورتدر هر  *
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نصب الکتروپمپ کف کش با شلنگ خرطومی 3151-7شکل   

توانند ا میههای کف کش بایستی در آب صاف و تمیز کار کند. قطر ذرات جامدی که این نوع الکتروپمپ*الکتروپمپ

باشد بین قطعات پمپ گیر کرده و موجب میلی متر است اگر اندازه قطعات جامد بزرگتر ار حد مجاز  3پمپاژ کنند کمتر از 

 آسیب دیدگی موتورالکتروپمپ خواهد شد.

 پمپیران کش صنایع پمپ سازی نوید سهندهای لجن کش و کفبه دفترچه راهنمای  الکتروپمپ* جهت اطالعات بیشتر 

 .مراجعه شود

 کنترل جهت دوران -4

های ساعت است اگر ترتیب فازها معلوم باشد و جهت صحیح دوران از دید طرف مکش یا رانش خالف چرخش عقربه

ن در غیر ای .های آن صورت گیرد جهت دوران بطور خودکار صحیح خواهد بودهای کابل مطابق بر چسباتصال سیم

ه ها رو به پشت بایستی دوران نمایند( و فلش روی پمپ استفادصورت برای تعیین جهت دوران صحیح از شکل پروانه )پره

 شود.

 .صورت تعویض دو رشته سیم دور الکتروموتور عوض خواهد شد در *

 
 روش کار 4-1

 اطمینان حاصل شود. قطعات جامد در داخل محفظه پمپ *در شروع کار از عدم وجود
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 روش ساده و معمولی 4-1-1

 پمپ در حالت ایستاده قرار گیری  -

 استارتیک خاموش کردن پمپ بعد از  -

جهت دوران پروانه بایستی خالف جهت دوران عقربه های )رانش  یق مشاهده لولهاز طرکنترل جهت دوران پروانه  -

 .باشد(ساعت 

 
 روش کنترل توسط جریان مصرفی 4-1-2

  .های باال حدود دو برابر جریان نامی است اگر جهت دوران صحیح نباشد جریان مصرفی الکتروپمپ بخصوص در دبی

 شود.داده میدوران توسط فلش روی پمپ نشان * جهت 

 

 حفاظت الکتروپمپ -0

جهت حفاظت الکتروپمپ در مقابل افزایش آمپر جذبی و نشتی سیال و رطوبت به داخل الکتروموتور از سنسورهای 

 (.3151-1سنسورهای رطوبت و نشتی استفاده شود )جدول حرارتی و 

 .ضروری استبه نحوه نصب سنسورها * توجه 

 
پمپیران(صنایع پمپ سازی نوید سهند ی)هاسنسورهای حفاظتی الکتروپمپ 1513-1جدول   

 توان مصرفی الکتروپمپها سنسور حرارتی سنسور رطوبتی سنسور آب

 کیلووات 5/5زیر توان    

     کیلووات 5/7تا  5/5با توان 

     5/7  کیلووات 24تا 

       کیلووات 24باالی توان 

 

 ونگهداری الکتروپمپتعمیر  -19

 هاکاری آنها و روغنبازرسی یاتاقان 19-1

ها دارای محفظه گریس تعبیه شده و بلبرینگ( Deep grooveهای شیار عمیق)محور پمپ و موتور در داخل بلبرینگ

 د. شوو در صورت خرابی بلبرینگ تعویض  ردهبا گریس تمیز پر ک را ها. در هر بازبینی بلبرینگستنده

 
  (Shaft seal)آب بندی محور 19-2
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ی توسط روغن بند مکانیکشود، آبمحور توسط دو عدد آببند مکانیکی در کنار هم یعنی در بین پمپ و موتور آببندی می

 .شودداخل محفظه یاتاقان روان کاری و خنک کاری می

شایان ذکر است که قطعات استاندارد استفاده شده در الکتروپمپ بعد از یک دوره کارکرد بایستی تعویض گردد. دوره  *

 باشد.ساعت می 4111کارکرد برای این نوع قطعات 

حاصل  ا اطمینانهها آنرا به خوبی جا انداخته و از آببندی مکانیکاسیلها و مکانیکاسیلسعی کنید موقع تعویض بلبرینگ *

 کنید و با تزریق گاز نیتروژن به داخل محفظه موتور از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

 

 تعویض روغن  19-3

 هزار ساعت کارکرد تقریبا در سال یک بار تعویض نمایید. 4111روغن پمپ را بعد از 

 
 روش کار 19-3-1

وجود  311به طوری که جای کافی برای یک ظرف در قسمت زیر در پوش قرار دادن الکتروپمپ در حالت افقی  -

 . ( 3151-8شکل داشته باشد ) 

 

نحوه تعویض روغن 3151-8شکل   

کش صنایع پمپ سازی نوید سهند پمپیران مراجعه شود.کش و کفهای لجنتذکر: جهت اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای الکتروپمپ  

 

 . روغن را تخلیه نمایید 11.433واشر  و با برداشتن کردهرا باز  311درپوش  -

ض روغن را انجام ، سپس تعویبر سالم بودن آببند مکانیکی دارداگر روغن تمیز به نظر برسد )زرد روشن یا سفید( داللت  -

 . دهید
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 شود. ضدر صورت خراب شدن بایستی عوی شده ودر محفظه آب وجود داشته باشد آببند مکانیکی بررسی چنانچه  -

 

 

 درجه روغن و میزان آن  19-3-2

ار عمر این ک شود. که در راه اندازی اولیه پمپ از روغن پارافینی که در محفظه پمپ از طرف کارخانه پر شده استفاده -

در مراحل بعدی از هر نوع روغن موتور همراه با ماده افزودنی یا بدون آن با درجه  داده ومفید آببند مکانیکی را افزایش 

SAE10W  تاSAE20W توان استفاده کرد.می 

پبه دفترچه راهنمای  الکتروپمها مقدار روغن الزم برای تیپ های مختلف الکتروپمپ* جهت اطالعات بیشتر در مورد 

 .مراجعه شودپمپیران کش صنایع پمپ سازی نوید سهند کش و کفهای لجن

 

 دفعات مجاز خاموش و روشن کردن الکتروپمپ در ساعت  -11

( ارایه شده 3151-4کش در ساعت در جدول )های کف کش  و لجنکردن الکتروپمپدفعات مجاز خاموش و روشن 

 است.

 

)صنایع پمپ سازی نوید سهند  های لجن کش و کف کشتعداد دفعات مجازخاموش و روشن کردن الکتروپمپ 3151-4جدول 

 پمپیران (در ساعت

 توان )کیلووات( تعداد دفعات

33کوچکتر یا مساوی  31  

11کوچکتر یا مساوی  6  

55کوچکتر یا مساوی  4  

311کوچکتر یا مساوی  2  

 

 استارت و راه اندازی  -12

 د:نشو بررسیموارد زیر  قبل از راه اندازی الزم است

 جهت دوران پروانه -

 مقاومت فاز به بدنه  -

 سطح روغن  -

الکتروپمپ نباید در حالت خشک کار کند الکتروپمپ برای کار در حالتی طراحی شده که سطح مایع تقریبا  *

 (. 3151-3)شکل ( باشد، این سطح در کارکرد اتوماتیک سطح مینیمم استAباالی محفظه موتور )سطح 
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برای مدتی طوالنی بالاستفاده مانده است الزم است محفظه حلزونی و داخل جایگاه نصب *چنانچه الکتروپمپ 

 پمپ از رسوبات احتمالی تمیز گردد تا در موقع راه اندازی الکتروپمپ آسیب نبیند.

 

 

 

 پمپیران(صنایع پمپ سازی نوید سهند ) نمایی از سطح کارکرد الکتروپمپ 3151-3شکل 

H1اساس حجم ایستگاه انتخاب گردد تا دفعات روشن وخاموش شدن پمپ در محدوده گفته شده باشد. : این ارتفاع باید بر 

h .این ارتفاع در دفترچه انتخاب پمپ ارائه گردیده است : 

 بار تست نشتی می شوند لذا بایستی توجه داشت که ارتفاع سطح 5/3-3تذکر: با توجه به اینکه کلیه قطعات قسمت موتور با فشار 

 . متر نباشد 31باالی پمپ بیشتر از آب 
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می بایست بر اساس حجم ایستگاه انتخاب گردد تا دفعات روشن وخاموش شدن  H1ارتفاع ( 3151-3با توجه به شکل ) *

 .  باشد 33مجاز ارایه شده در بند پمپ در محدوده 

 در دفترچه انتخاب پمپ ارائه گردیده است. hارتفاع ( 3151-3* در شکل )

شوند لذا بایستی توجه داشت که ارتفاع تست نشتی می  بار 5/3تا  3با توجه به اینکه کلیه قطعات قسمت موتور با فشار   *

 .متر نباشد 31سطح آب باالی پمپ بیشتر از 

 

 
 :مثال

 بصورت زیر است:متر 35و هدکلی  ساعتمکعب بر  متر321الکتروپمپ لجن کش با آبدهی مراحل انتخاب 

 (SEWAGE PUMP KRT K100-250/154) 251-311نوع پمپ انتخابی الکتروپمپ لجن کش با مدلبهترین 

 ( ارایه شده است. 3151-5( و جدول )3151-31مشخصات پروانه پمپ، توان مصرفی و راندمان پمپ در شکل )

 

 
پمپیرانمشخصات الکتروپمپ لجن کش  3151-5جدول   

قطر  مشخصات الکتروموتور

 رانش
(mm) 

قطر 

 پروانه
(mm) 

 آبدهی

(
𝒎𝟑

𝒔
) 

 دور 

1459 
(rpm) 

 وزن
(kg) ولتاژ 

 ولت

 جریان

 آمپر

 توان

 (Kw)  
     p s 

          ارتفاع ( پمپاژm)    

            

          ارتفاع (پمپاژm)    

            

 
 مزایای الکتروپمپ های لجن کش

 امکان نصب سریع -3

 نیاز به فضای کم -2

 نیاز به ایستگاه ساده و کم هزینه -1

 امکان پمپاژ ذرات معلق همراه با سیال -4

 (Sامکان نصب ثابت) -5

 (Pنصب متحرک) -6

 

 

 

 ویژگی های الکتروپمپ های لجن کش

 دو عدد آببند مکانیکی-3

 Fکالس حرارتی عایق  -2

 ip68درجه حفاظت  -1

 مجهز به سنسور حفاظتی -4
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 (KRT K100-250/154)منحنی الکتروپمپ لجن کش مدل  3151-31شکل 

 جنس مواد

 محور: فوالد ضدزنگ

 GG-25پروانه: چدن 

 GG-25محفظه پمپ: 

 :آببند مکانیکی 

 کاربیدسیلکونکاربید/ قسمت پمپ: سیلکون

 دار موقسمت موتور: کربن/ فوالد کر

 مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش

 اینچ 4قطر رانش:   

 ثانیهمترمکعب بر  241-41ظرفیت آبدهی:

 متر 22-5ارتفاع: 

 درجه سانتی گراد 15درجه حرارت سیال: تا 

 بار 6فشار تست هیدرواستاتیکی: 
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 :انتخاب شده مشخصات کلی الکتروپمپ لجن کش

 اینچ 4قطر رانش:   

 مترمکعب بر ثانیه 241-41ظرفیت آبدهی:

 متر 22-5ارتفاع: 

 درجه سانتی گراد 15درجه حرارت سیال: تا 

 بار 6فشار تست هیدرواستاتیکی: 

 

 جنس مواد:

 ضدزنگمحور: فوالد 

 GG-25پروانه: چدن 

 GG-25محفظه پمپ: 

 :)مکانیکال سیل(مکانیکی آببندی

 کاربیدکاربید/ سیلکونقسمت پمپ: سیلکون

 دار موقسمت موتور: کربن/ فوالد کر 

 

 

 

 

 

 

 


