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  مقدمه -1
ها ساخته تخليه جريان زهكش تراز باالتر، يابه كانال به منظورآبگيري از منبع تامين آب، انتقال آب  آبياريايستگاه پمپاژ
برداري و نگهداري مدنظر است در نصب، بهره سادگيتوجه به اينكه در طراحي و انتخاب ايستگاه پمپاژ،  شده است. با

هاي كنترل خودكار، تابلو فرمان، هاي ايستگاه پمپاژ، طراحي حوضچه مكش، سيستماين استاندارد به بررسي ويژگي
  ها، پرداخته شده است.و متعلقات آن تجهيزات

  

  هدف-2
ها، رعايت نكات مهم در ايستگاه كلي در نحوه انتخاب پمپتدوين استانداردهاي اين بخش، ارائه دستورالعمل هدف از

ها، ظرفيت پمپ كه انتخاب نوع ساختمان ايستگاه، نوع ومتعلقات آن است. بديهي است و زهكشي وآبياري  پمپاژ
كه در ارائه اين گيرد. الزم به ذكراستبه شرايط ويژه هر پروژه بايد با توجه به ماهيت طرح مورد بررسي قرارباتوجه 

و  هاي آبياري و زهكشي سازمان مديريتضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه پمپاژ شبكه 317استاندارد از نشريه شماره 
     گرفته شده است.كشور بهرهريزيبرنامه

 

  مفاهيم -3
  هاي پمپاژانواع ايستگاه 3-1

پمپاژ از رودخانه،  گيرند، عبارتند از:مورد استفاده قرار مي فضاي سبز آبياريهايپمپاژ كه در پروژههاي انواع ايستگاه
پمپاژ از هاي عميق و نيمه عميق، پمپاژ از چاه ،هاي ذخيره آبمخزن پمپاژ ازهاي كم عمق نزديك رودخانه، پمپاژ از چاه

  هاي پساب و پمپاژ براي تامين فشار مورد نياز سيستم آبياري.خانهتصفيه
  

  پمپاژ از رودخانه 1- 3-1
هاي يا مخزن ،آبياري، از رودخانه به داخل يك كانال روباز يا مجراي بستهها آب براي استفاده در شبكهدر اين ايستگاه

هاي با پيچ و خم زياد، در قسمت بيروني يك قوس پايدار در رودخانه اژشود. محل ايستگاه پمپمي ذخيره و تنظيمي پمپاژ
كنند و ها پمپاژ را دچار مشكل ميشود. در اين شرايط مواد معلق آب و ناخالصيتوصيه ميو ترجيحا در ربع سوم قوس 

  باشد.بيني تمهيدات الزم مينياز به پيش
 

  آبپمپاژ از مخزن ذخيره 2- 3-1
  .كنندهاي آب به تراز مورد نظر پمپاژ ميآب را از مخازن طبيعي يا مخزنها اين ايستگاه

  
  هاي كم عمق كنار رودخانهچاه پمپاژ از 3- 3-1

هاي فضاي سبز هاي كم عمق كنار رودخانه براي آبياري عرصهاز چاهها براي آبياري اراضي باالتر، آب را اين ايستگاه
  .كنندپمپاژ مي

  

  هاي عميقپمپاژ از چاه 4- 3-1
اي آب زيرزميني به هباشند. به منظور انتقال آب از سفرههاي پمپاژ فضاي سبز شهري از اين گونه ميعموما بيشتر ايستگاه

  شود. هاي فضاي سبز استفاده ميسطح براي مشروب نمودن عرصه



 

 

  زهكش با پمپاژتخليه 1-5 -3
مورد زهكشي به صورت ثقلي از نظر باال بودن سطح آب در  هايعرصهجريان زهكشي از  كه امكان تخليهدر شرايطي

  .شودتخليه گاه فراهم نباشد، در اين مواقع از پمپاژ براي تخليه جريان زهكشي استفاده مي
  

  هاي پمپاژظرفيت ايستگاه 3-2
آبياري طرح و پمپاژ آبياري با توجه به هيدرومدول  هايظرفيت ايستگاه ،صرفنظر از وجود يا عدم وجود آب كافي

 و  ILIS 320هاي(جهت اطالعات بيشتر به استاندارد گرددمساحت خالص اراضي زير پوشش آبياري محاسبه مي
ILIS 340 (بيشترين نياز آبدر بحرانييا به عبارتي تابع تقاضاي آب منطقه تحت پوشش  مراجعه شود) يترين زمان سال 

   باشد.ميگياه) 
  

  پمپاژ اجزاي ساختمان ايستگاه 3-3
  دهانه آبگير 1- 3-3

به صورت ساختمان جداگانه  ،ايهاي پمپاژ رودخانهدهانه آبگير يكي از اجزاي ساختمان ايستگاه است، كه در ايستگاه
دهانه آبگير، ها، درشود. براي جلوگيري از ورود آشغال به پمپمتناسب با توپوگرافي ساحل رودخانه پيش بيني مي

  .شودآشغالگير پيش بيني مي
 

  حوضچه مكش 2- 3-3
هاي ايستگاه پمپاژاست،كه اگر طراحي و ابعاد آن مناسب نباشد، شرايط جريان ترين قسمتحوضچه مكش يكي از مهم

ها، اثر نامطلوبي را به دنبال خواهد داشت. در جانمايي اجزاي حوضچه مكش بهترين برداري از پمپورودي در بهره
ت آورد كه دهانه ورودي حوضچه مكش به قدري بزرگ باشدكه جريان بدون هيچ توان بدسنتيجه را در شرايطي مي

  ها جريان يافته و عمود بر جهت جريان ورودي قرار گيرد.اي به طرف پمپمانع عمده
  

  ابعاد حوضچه مكش -الف
  باشد:در تعيين ابعاد حوضچه مكش براي ايجاد شرايط مناسب هيدروليكي موارد زير ضروري مي

 شود.مكش بر اساس بيشترين سطح آب طراحي، تعيين ميحوضچه ديوارهتراز  -1

هاي مكش و همچنين كنترل سرعت جريان در داخل حوضچه ابعاد حوضچه مكش بايد براي استقرار لوله -2
 مناسب باشند.

ها به اي طراحي شوندكه جريان آب به سمت لوله مكش پمپابعاد و شكل حوضچه مكش بايد به گونه -3
واخت هدايت شده و از ايجاد جريان گردابي وكم شدن ارتفاع استغراق روي دهانه لوله مكش صورت يكن

 هرپمپ جلوگيري نمايد.

  
  ظرفيت حوضچه مكش -ب

ها بستگي دارد. روشن و خاموش شدن نوبتي ظرفيت ذخيره حوضچه مكش به ميزان و تعداد روشن و خاموش شدن پمپ
برداري خودكار ان ورودي كمتر از ميزان بده پمپاژ باشد. در موارد بهرهپمپ در مواردي ضرورت داردكه ميزان جري



 

 

ها در هر ساعت از ميزان پيش هاي قطع و وصل پمپها، ظرفيت حوضچه مكش بايد در حدي باشد كه تعداد نوبتپمپ
  هاي سازنده تجاوز نكند.بيني شده از كارخانه

  شود:محاسبه مي زيرظرفيت ذخيره حوضچه مكش با استفاده از معادله
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  :كه در اينجا
 S :كعب، مترمظرفيت ذخيره حوضچه مكش  
n: ها درساعتروشن شدن پمپدفعاتمجاز تعداد  

Qp :ها، ليتر برثانيهپمپ دبي  
Qi :جريان ورودي، ليتربرثانيه دبي  
  
  مكشطراحي حوضچه  - ج

سازي بهينه حجم جريان زهكشي از ميزان حداكثر كه حجم حوضچه پمپاژ يا در حقيقت ابعاد حوضچه پمپاژ براي ذخيره
ذخيره كل جريان زهكشي) و مقدار شود. اين حجم بين دو مقدار حداكثر (براي طراحي ميمعادل حجم جريان زهكشي 

  باشد. حداقل (حجم متناظر با تعداد خاموش و روشن شدن مجاز پمپ) مي
بار در روز محدود گردد.  2ها ممكن است به براي سيستم راه اندازي دستي ايستگاه پمپاژ، تعداد دفعات راه اندازي پمپ

  در اين صورت حجم حوضچه مكش برابر است با:
 )2(     S=Cs.Q 

  :اينجاكه در 
S :مقدار ذخيره، متر مكعب   

Cs : 84/10ضريب معادل  
Q  :ظرفيت آبدهي پمپ، ليتر برثانيه  

شود. وحداقل نوبت درساعت محدود مي 10ها به برداري پمپهاي بهرهبراي راه اندازي خودكار پمپ تعداد سيكل
  حجم ذخيره حوضچه مكش برابر است با:

)3      (                                                                                                                                    
n

QCL
S


       

 :اينجا كه در

S :حجم ذخيره، مترمكعب  
Cl : 9/0ضريب معادل  
Q :ظرفيت آبدهي پمپ، ليتر برثانيه 

 n :برداري در هر ساعتسيكل بهره تعداد  



 

 

بين  D2و به فاصله  D5روش استاندارد براي بهبود كاركرد پمپ ها در حوضچه مكش ايجاد ديواره هايي به طول *
شود كه سرعت ورودي سيال تعيين مي به نحوياين قطر  باشد.قطر دهانه مكش پمپ ها مي Dباشد كه در آن ها ميپمپ

 ).1010-2و 1010 -1هاي بر ثانيه نباشد (شكلمتر 5/1به پمپ بيشتر از 

  توان از رابطه زير استفاده كرد:) مي Zوري( غوطه عمق دقيق تعيين براي

   Z=(١+
2

3  F)	                                 )4(  

  :اينجاكه در 
Z: وريعمق غوطه  
D: قطر دهانه مكش  
F: عدد فرودF= 

V:  دهانه مكش پمپسرعت سيال در ورودي به  
) چيدمان صحيح 1010-4در شكل () محل قرار گيري پمپ در حوضچه مكش ارايه شده است. 1010- 3در شكل (

  .ها در حوضچه مكش ارايه شده استپمپ
  

  محاسبه ابعاد حوضچه مكش - 
  ) استفاده كرد.1010- 5شكل ( درتوان از ابعاد توصيه شده براي محاسبه ابعاد حوضچه مكش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
  
  
 

  
  

  

 حوضچه مكش شامل سه عدد پمپ توربيني عمودي 1010-1 شكل

w : كننده جدا ديوار دو فاصله   
:X  كننده جدا ديوار طول   

A :مكش محور تا حوضچه كف طول  

S : مكش محور تا حوضچه كف افقي قسمت  

β : مكش حوضچه ورودي ديواره افقي زاويه  

B : حوضچه ديوار تا پمپ محور فاصله  

:Y آشغالگير تا پمپ محور فاصله  
C : حوضچه كف تا پمپ فاصله  

α : مكش حوضچه ورودي دهانه كف شيب زاويه  

D : مكش دهانه قطر  

Z: مكش دهانه وريغوطه عمق حداقل  

 مراجعه شود. ILIS1040* جهت اطالعات بيشتر در رابطه با پمپ توربيني به استاندارد 



 

 

  
  

 حوضچه مكش 1010-2شكل 

w  : كننده جدا ديوار دو فاصله  
:X كننده جدا ديوار طول  

A: مكش محور تا حوضچه كف طول  

S: مكش محور تا حوضچه كف افقي قسمت  

β: مكش حوضچه ورودي ديواره افقي زاويه  

:B حوضچه ديوار تا پمپ محور فاصله  

:Y آشغالگير تا پمپ محور فاصله  
C : حوضچه كف تا پمپ فاصله  

α : مكش حوضچه ورودي دهانه كف شيب زاويه  

D : مكش دهانه قطر  

Z : مكش دهانه وريغوطه عمق حداقل  

  

محل قرار گيري پمپ درحوضچه مكش 1010-3شكل   

 



 

 

  

  ها در حوضچه مكشصحيح پمپ چيدمان 1010-4شكل 
 



 

 

  
  

  

  ابعاد حوضچه مكش با استفاده از آبدهي پمپ 1010-5شكل 
  

  
  آشغالگير 3-3- 3

براي جلوگيري از ورود آشغال يا قطعات چوب شناور در سطح آب ورودي به حوضچه مكش در محل ورودي 
دار و در جهت بيرون حوضچه گيرد. شبكه آشغالگير، به صورت شيبحوضچه شبكه آشغالگير مورد استفاده قرار مي

سطح آب شناور شده و در نتيجه براحتي  شودكه آشغال و قطعات چوب  به طرف بااليمكش، به شكلي مستقر مي
  توسط چنگگ تعبيه شده در باالي شبكه آشغالگير برداشته شود.

 اي باشدكه سرعت عبورو سطح كل شبكه بايد به اندازه استمتغير متر سانتي 5/7تا  75/3هاي آشغالگير بين فاصله ميله
  .متر بر ثانيه بيشتر نباشدسانتي 75از آشغالگير از  جريان

  هاي مورد استفاده در تاسيسات آبياري و زهكشيپمپ 3-4



 

 

  هاانواع پمپ 1- 3-4
يك قسمت ساده كه به آن پوسته يا شود و ها از يك قسمت متحرك كه چرخنده يا پروانه ناميده ميبه طور كلي پمپ

جهت  و چگونگي اي از نظر مشخصات، نوع ساختمان پروانه،هاي پروانهگويند تشكيل شده است. پمپمحفظه مي
  شوند:دسته زير تقسيم مي چهارهدايت جريان به 

ها به صورت هاي پره به صورت عمود بر محور پمپ بوده و آب از بين پرهها با جريان شعاعي كه درآن تيغهپمپ -
  يابد.جريان مي، اي عمود بر محورصفحه

  شود.محوري استفاده مي ها از تيغه جريانكه در اين نوع پمپها با جريان محوريپمپ -
هاي نوع فرانسيس به طور كلي به صورت سه بعدي بوده و جريان از ورودي تا كه تيغه پرهها با جريان فرانسيسپمپ -

  باشد.خروجي تيغه پره، تركيبي از شعاعي و عمودي مي
يس را داشته با اين تفاوت كه هاي فرانسهاي جريان مخلوط تقريبا همان شكل تيغهها با جريان مخلوط كه تيغهپمپ -

-هاي با جريان مخلوط  مورد استفاده قرار ميدار بوده و براي پمپخروجي تيغه در جهت مورب نسبت به محور نيز شيب

  .گيرند
  
  انتخاب پمپ 3-5
  انتخاب اوليه پمپ 1- 3-5

گيرد. عوامل و توجه قرار ميها مورد بررسي در انتخاب پمپ بايد نوع، مشخصات، ظرفيت، ارتفاع پمپاژ و تعداد آن
  كه بايد در انتخاب  پمپ مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:اياوليه

  و فاضالب) پسابكيفيت آب (آب صاف، آب گل آلود،  -1
  ظرفيت پمپاژ -2
  ارتفاع پمپاژ و هد فشاري مورد نياز -3
  و نوع استفاده پمپ برداريشرايط بهره -4
  مپاژآبگيري و حوضچه پمشخصات  -5
  هاموقعيت اجتماعي محل استقرار پمپ  -6
  الكتروموتور نوع -7
  و غيرهمورد نظر كارفرما، زمان مورد نياز براي تحويل پمپ  هايساير مواردشامل: اولويت -8
  
  انتخاب نهايي 2- 3-5

  اي كه بايد در اين مرحله به آن توجه نمود:موارد ويژه
هاي انتخابي در شرايط مختلف بايد تدوين شده و وضعيت هر يك از پمپ هاارزيابي تفضيلي سيستم هيدروليكي پمپ

  گيرد.كار مورد توجه قرار مي
مان طرح اوليه و اطالعات و نيازهاي هيدروليكي، طرح اوليه ايستگاه پمپاژ و جزييات طراحي اوليه  بايد در اختيار ساز

مفيد  به آن و مقدار برق مصرفي در طول عمرقيمت خريد پمپ و الكتروموتور و تجهيزات مربوط  قرار گيرد.



 

 

گذاري اوليه و هزينه جاري الكتروپمپ و هزينه برق مصرفي ارايه گردد. سپس بر اساس تحليل اقتصادي هزينه سرمايه
  (برق مصرفي) الكتروپمپ مناسب انتخاب گردد. 

  
  هاموتورهاي محركه پمپ  6-3

الكتريكي كرد. استفاده از موتورهايالكتريكي و ديزلي استفادهياز موتورهاتوان آبياري ميهاي پمپاژ شبكهدر ايستگاه
توانند به آساني با الكتريكي مي. موتورهايشودها توصيه نميدر فضاي سبز شهري استفاده از ديزلتر است و اقتصادي

جويي زياد در مصرف جر به صرفهنصب تابلوهاي برق دور متغير منبرداري قرارگيرند. سيستم كنترل خودكار مورد بهره
  شود. انرژي برق مي

  
  هاي پمپاژقدرت مورد نياز ايستگاه 3-7

موتور به پمپ انتقال داده شود و شامل افت قدرت در واحدهاي الكتروبايد از ) BHP( قدرت مورد نياز موتور
كيلو وات و به صورت باشد كه بر حسب و افت داخل پمپ مي ها، افت قدرت در كوپلينگتوليدكننده قدرت

  :باشدزير مي

 )5(                                                                                                                                       
e

QH
BHP

367


  

   :اينجاكه در

Q :بر ساعت پمپاژ، متر مكعب دبي  
Hارتفاع كل، متر :  

  : وزن مخصوص سيال، تن بر متر مكعب
e درصد كمتر باشد 75موتور كه به طور كلي نبايد از الكترو: راندمان كلي.  
  
  پارامترهاي مورد نياز در طراحي ايستگاه پمپاژ 3-8
  متوسط آبدهي 1- 3-8
در  از جدار چاه با توجه به تغييرات سطح ديناميك چاه شدت جريان در حدي انتخاب شود كه ماسه و ديگر ذرات 

  جريان پمپاژ وارد نشوند و سطح ديناميك بين نقاط كنترل نوسان كند. 
  * توجه: سطح ديناميك سطح ثابت آب درون چاه در زمان پمپاژ است. 

  
  سطح مجاز آب باالي پمپ  2- 3-8

اختالف ارتفاع سطح آب داخل چاه يا مخزن ذخيره آب نسبت به محور پمپ و يا پره اصلي پمپ داراي محدوده 
  باشد به طوري كه مانع از پديده كاويتاسيون شود.مجازي مي

  
  فشار مانومتريك الزم 3- 3-8



 

 

يناميك آب تا خروجي لوله اين فشار حاصل جمع ارتفاع هندسي ( فاصله سطح دمورد انتظار با توجه به متوسط آبدهي 
  هاي برآورد شده در طول مسير و فشار آب الزم در خروجي لوله است. افت ، انتقال)

دما و ساير  ،امدجميزان خوردگي توسط آب  و احتمال وجود ذرات  ،شود كه مشخصات سيال مورد پمپاژتوصيه مي *
   مراجعه گردد.  ILIS410استاندارد  7در اين خصوص به بخش  .موارد بررسي و آناليز گردد

  
  قطر چاه حفر شده  4- 3-8

هاي حفاري محلي كه در برخي عوامل فني و اقتصادي متفاوتي در انتخاب قطر چاه دخيل است. مانند امكانات شركت
  .باشدموارد قطر چاه حفاري شده بسيار بزرگتر از قطر پمپ مي

  . مراجعه شود ILIS1400*براي اطالعات بيشتر به استاندارد 
  
  قطر لوله رانش 5- 3-8

باشد. بنابراين باشد. سرعت مجاز تابع دبي و قطر لوله نيز ميمتر بر ثانيه مي 3تا  1سرعت مجاز سيال در لوله در چاه بين 
متر بر ثانيه) براي  1شود. سرعت مجاز كمتر (مقطع لوله رانش پمپ در چاه با رعايت سرعت مجاز و هزينه طراحي مي

هاي تر لوله و دبيمتر بر ثانيه) براي سايزهاي كوچك 3هاي زياد و سرعت مجاز بيشتر (تر لوله و دبيسايزهاي بزرگ
 گيرد.كمتر مورد استفاده قرار مي

 بهترين ولي گرددمي منظور ثانيه بر متر 4 تا 2 از معموالً خروجي لوله در جريان طراحي سرعت*

 لوله براي ثانيه بر متر 3سرعت آيد. مي دست به ثانيه بر متر  3 تا 4/2 هايسرعت در راندمان

 كه شودمي گرفته نظر در فرض پيش عنوان به پمپاژ سامانه يك اوليه طراحي براي معموالً آبده

  شود.مي پيدا دسترسي نهايي رقم به طراحي روند در
  
  الكتريكي تجهيزاتمشخصات  6- 3-8

هاي ، سيستمخط، فركانس، توان جذبي، نحو راه اندازي، حداكثر جريان مجازولتاژ اين بخش شامل مطالعه و بررسي 
  باشد.مي و غيرهكنترل دور موتور 

  
  هاي پمپاژضوابط هيدروليكي ايستگاه  3-9

كاركرد پمپ به ارتفاع كل پمپاژ، سرعت چرخش(دور بر دقيقه)، بده جريان و قدرت موتور آن بستگي دارد. ارتباط اين 
و هر  شود. هر پمپ در هر سرعت چرخش معينيهاي مشخصه پمپ توسط سازندگان ارائه ميلب منحنيعوامل در قا

كه براي بده حداقل و حداكثر آن پمپ، سه خصوصيت قدرت، داراي يك منحني مشخصه است شكل و طول پره
به طوري كه عالوه بر تامين دبي از منحني مشخصه براي انتخاب بهترين پمپ دهد. مي ارايه راندمان و ارتفاع كل پمپاژ را

  شود.و فشار مورد نياز باالترين راندمان را داشته باشد استفاه مي
  هاي ضروري در طراحي پمپمشخصه 1- 3-9

  ارتفاع استاتيك -الف



 

 

و سطح آب الزم در يا چاه سطح آب پيش بيني شده در حوضچه مكش حداقل ارتفاع استاتيك، اختالف ارتفاع بين 
  باشد.رانش ميخروجي لوله 

  
  )Ht( ارتفاع ديناميك كل -ب

مسير انتقال شامل افت سوپاپ مكش و افت هاي ارتفاع ديناميك كل پمپ برابر است با مجموع ارتفاع استاتيك و افت
- شيرآالت و اتصاالت ميافت در مقصد. افت در پمپ، افت در لوله رانش، بين سطح آب مبدا و سطح آب لوله مكش 

 .باشد

  

  افت انرژي در ايستگاه پمپاژ   2- 3-9
  افت ارتفاع در لوله مكش -الف

و سوپاپ و فيلتر  شيپوري دهانه ورودي به لوله مكش ،براي كاهش افت در لوله مكش پمپ، بايد شكل، قطر لوله مكش
سرعت آب در ها در شرايط استقرار مورد نظر تاثير منفي نداشته باشد. به صورتي باشد كه در وضعيت مكش پمپ مكش

روي سوپاپ مكش و متناسب با فراهم نمودن شرايط استغراق الزم  .متر بر ثانيه باشد9/0ورودي لوله مكش بايد كمتر از 
توان از ايجاد موج در حوضچه مكش جلوگيري كرد. در مورد پمپ شناور، ارتفاع آب باالي پره آبگير با دبي پمپاژ مي

اشد. با فراهم نمودن ارتفاع آب الزم باالي پره آبگير از افت شديد سطح آب در بپمپ تابع دبي پمپاژ و نوع پمپ مي
  چاه و پديده كاويتاسيون جلوگيري خواهد شد. 

  
  افت ارتفاع در لوله رانش -ب

  باشند.هاي موضعي شيرآالت و اتصاالت ميدر لوله و افتافت اصطكاك  شاملهاي لوله رانش افت
  
  
  ارتفاع پمپاژ كل  3- 3-9

  .باشدمعادل ارتفاع ديناميكي پمپاژ يعني ارتفاع كلي انرژي مورد نياز براي بده طراحي پمپ مي )Ht(ارتفاع پمپاژكل 
 )6(      Ht=H + Hv +Hf                                                                                                                 

    

  :اينجاكه در
H :ارتفاع استاتيكي، متر  

Hv : مترهاي موضعيمعادل افتارتفاع ،)
g

V
HV

2

2

 (يا )
2

2

2 D

Q
cHV (  

  C2 : 8/0ضريب معادل   
V  : سرعت در لوله آبده، متر بر ثانيه  

 Q :بر ساعت ظرفيت آبدهي پمپ، متر مكعب  
D :قطر لوله آبده، متر  

Hf :رتفاع معادل افت اصطكاكي، متر ا 



 

 

افت بار هيدروليكي از ورودي جريان به پمپ تا خروجي جريان از لوله آبده پمپ مي باشد. مقدار افت بار  Hfمقدار *
  :در داخل مجموعه پمپ مقدار ناچيزي است، بنابراين فقط افت بار در لوله آبده و متعلقات آن منظور مي شود

)7                                                                                                                        (٣

4
9

1
9         

  كه در اينجا:

Lطول لوله آبدهي، متر :  
٣C 1062/2-6تبديل واحد : ضريب  
 
  سرعت چرخشي 4- 3-9

گذارد، عموما بر حسب دور بر دقيقه تاثير مي ارتفاع پمپ و بده آنبر كه هايي استيكي از مشخصهچرخشي سرعت 
   شود. با افزايش سرعت چرخش پمپ قادر به تامين فشار بيشتر خواهد بود.بيان مي

  
  بازده پمپ و قدرت نيروي محركه 5- 3-9

شود كه بازده حداكثر را در نقطه ميهاي مهم در انتخاب پمپ است و اغلب پمپي انتخاب يكي از مشخصه پمپبازده 
  اي از تغييرات فشار و دبي بازده بااليي داشته باشد. باشد. پمپي مناسب است كه در دامنهكار مورد نظر داشته 

  
  خالء زايي 6- 3-9

باشد، مايع تر است و در صورتي كه كمتر از فشار بحراني ها پايينها، از بقيه قسمتها فشار جريان در ورودي پرهدر پمپ
اي كه فشار بيشتراز ها از مكان اوليه به طرف منطقهشوند و اين حبابهاي بخار تشكيل ميجاري در پمپ تبخير و حباب
شوندكه با كاهش ناگهاني حجم همراه است و ايجاد كنند و در آن محل به مايع تبديل ميفشار بحراني دارد حركت مي

  . فلز شده و خساراتي به دنبال دارد . اين عامل باعث خوردگيكندخالء مي
  كند.* فشار بحراني يا فشار بخار اشباع فشاري است كه يك مايع در درجه حرارت ثابت شروع به بخار شدن مي

  
  )NPSHAvailable( ارتفاع مكش خالص مثبت 7- 3-9

توجه به فشار بخار آب ارتفاع مكش مثبت عبارت است از جمع ارتفاع مكش محاسبه شده در ورودي لوله مكش كه با 
  اصالح شده است.

  شود:ارتفاع مكش خالص مثبت با توجه به معادله زير محاسبه مي
 )8(                                                                                                               NPSHAvailable=Pa-Pv+Z-hf  

  كه درآن:
Pa اتمسفر در محل پمپ، متر: فشار  
Pvبرداري از پمپ، متردرجه حرارت بهره : فشاربخارآب در  
Z :ارتفاع استغراق در ورودي پمپ، متر  



 

 

hf :افت در لوله مكش، متر  
  
3-9 -9 NSPH الزم پمپ  

طبقه اول  شود. با ورود آب به پروانههايي در اثر اصطكاك و تغيير سرعت آب ايجاد ميدر ورودي پروانه پمپ نيز افت
هاي پروانه احتمال تشكيل كاويتاسيون و صدمات ناشي از كند. معموال در شروع پرهاي افت ميفشار سيال به طور فزاينده

  آن وجود دارد. 
شود و از مشخصات پمپ ) ناميده ميr)NPSHافت فشار در داخل پروانه پمپ به عنوان ارتفاع مكش مثبت خالص الزم 

  در كاتالوگ پمپ ارايه شده است. پمپ هر تيپ ) r)NPSHشود. منحنيمحسوب مي
 ) r)NPSHتواند باالتر از سطح آزاد آب در حوضچه مكش نصب گردد، با عنوانارتفاعي كه پمپ ميحداكثر بنابراين
  ).2-1010و  1-1010شود (جداول ميتعريف 

  محقق شود. r)NPSH ( ≥ NPSHavail درهرشرايط بايد رابطه
  

  كنترل خودكار و تابلوهاي فرمانسامانه 3-10
  انواع سامانه كنترل 1- 3-10

هاي زير استفاده توان از روشهاي پمپاژ، بسته به مورد اهميت آن، ميايستگاه و شيرآالت ،هابراي كنترل عملكرد پمپ
  نمود:
 برداربرداري بوسيله بهرهبهره -

 اتوماتيك و هوشمندبرداري به صورت بهره -

هاي پمپاژ، از طريق تابلوي فرمان ها و موتورهاي موجود در ايستگاهپمپ كليهبردار برداري توسط بهرهدر سيستم بهره
برداري بردار، كنترل و بهرهكردن و توضيحات مربوطه بر روي آن قرار دارد بوسيله بهرهكه كليدهاي خاموش و روشن

ها با استفاده از وسايل و برداري و توقف پمپزي، بهرهانداه عمليات راهكلي، اتوماتيك و هوشمندشود. در سيستم مي
 .گيردعالئم كنترل و هشدار دهنده انجام مي

  
  روش كنترل با استفاده از تراز سطح آب -الف

ها به تدريج روشن هاي معيني از سطح آب در حوضچه مكش يا مخزن ذخيره آب يا كانال، پمپدر اين روش، در تراز
  شوند. تدريج خاموش مي و در ترازهاي ديگر به

  
  روش كنترل با استفاده از ميزان جريان  -ب

گيرد، با تغيير ميزان جريان از پيش تعيين شده در اين روش كه در مجاري آبرسان، تحت فشار مورد استفاده قرار مي
  كند.و يا دور چرخش آنها تغيير مي شوندروشن و خاموش مي هاپمپ

  
  از فشار كارروش كنترل با استفاده  - ج

هاي در سيستم شوند.ها به تدريج خاموش يا روشن ميدر اين روش با تغيير و كنترل ميزان فشار در لوله رانش، پمپ
  شود.مجهز به تابلو دور متغير با كاهش يا افزايش دور چرخش الكتروموتر فشار در لوله رانش تنظيم مي



 

 

  
  استفاده از سيستم هشدار دهنده - د

  شود:برداري از تجهيزات ايستگاه پمپاژ در موارد زير پيشنهاد ميايمني بهره افزايشاي اين سيستم بر
  چاه يا حوضچه پمپاژدر حالت قطع جريان به علت تغييرات غير متعارف سطح آب در   -الف
  هاي الكترومكانيكي پمپقطع جريان به علت تغييرات و اشكاالت در قسمت  -ب

  
  ايستگاه پمپاژتجهيزات و متعلقات  2- 3-10

  تجهيزات هواگيري -الف
لوله مكش و  برداري و پيش از روشن كردنشوند، بايد مدتي قبل از بهرههايي كه در خارج از آب نصب ميپمپ

  هواگيري شوند.ها از آب پر شود يا به عبارتي محفظه پروانه
 
  ساير تجهيزات و متعلقات -ب
  پمپ زهكشي  اشاره كرد. و طح آب، مانومتر، كنتور، ونتوريتوان به وسايلي مانند شناورهاي كنترل سمي

  
  گيرها در ايستگاه پمپاژهاي فشار و ضربهمتعادل كننده 3-11
  پديده ضربه قوچ و باال رفتن فشار 1- 3-11

اين پديده در اثر  .باشدهاي ايستگاه پمپاژ، پديده ضربه قوچ ميدر خط لوله و پمپ يكي از عوامل مهم باال رفتن فشار
  آيد:تغيير ناگهاني سرعت  به داليل زير بوجود مي

 شروع يا توقف ناگهاني پمپاژ يا تغييرسريع در سرعت و دور پمپ -

  يا هر وسيله ديگر كنترل ميزان جريان يا بسته شدن ناگهاني شيرها باز -
  

  و يا كاهش ضربه هاي جلوگيري از ايجاد پديده ضربه قوچروش 2- 3-11
  )t(بستن شير، تغيير سرعت و افزايش زمان توقف پمپ-1
  نصب شير تخليه فشار در ايستگاه پمپاژ -2
  نصب شيرهاي تخليه و ورود هوا در شبكه -3
  تانك ضربه گيرنصب  -4
  
  محاسبه سطح مقطع كابل 3-12

  شود:بر اساس سه اصل زير انجام مي برقانتخاب كابل انتقال 
  درصد ولتاژ نامي 3بر اساس حداكثر افت ولتاژ مجاز  -
  افت توان در طول كابل -
  حداكثر جريان مجاز -

  مراجعه شود.  ILIS1210* جهت اطالعات بيشتر در رابطه با تجهيزات الكتريكي به استاندارد 
  



 

 

  انتخاب الكتروپمپ 3-13
ها در گيريموازات هم در تصميمدر انتخاب الكتروپمپ عوامل زيادي دخالت دارد كه بايد عوامل اقتصادي و فني را به 

  نظر گرفت. 
  
  كاويتاسيون (حفره زايي) 3-14

دهد. دماي اين پديده با ايجاد بخار آب و حباب هاي گاز به علت كاهش فشار محلي در مقطعي ازجريان سيال روي مي
پمپاژ از فشار بخار آب در سيال تاثير قابل توجهي در شدت بروز اين پديده دارد. در شرايطي كه فشار محلي آب مورد 
دهد كه از نقطه هايي را ميدماي پمپاژ كمتر شود گازهاي محلول در آب آزاد شده و به همراه بخار تشكيل حباب

ها در لبه شوند. اين وضعيت در توربوپمپتشكيل به همراه جريان سيال حركت نموده و در كنار سطوح فلزي متمركز مي
  شود. ه ميهاي پروانه مشاهدهادي پره

- د گازها دوباره حل ميشوسپس با افزايش فشار در امتداد جريان در مقطعي كه فشار سيال بيش از فشار بخار آن مي

شود با ضربه شديد به سطوح فلزي برخورد كرده و باعث تخريب هاي در حال انحالل ميشوند. جت آبي كه وارد حباب
  شود. آن مي

زايي باعث كاهش بازده پمپ و سقوط شود حفرهطريق به پروانه و محفظه پمپ وارد مياي كه از اين عالوه بر صدمه
  شود. ناگهاني منحني آبدهي ارتفاع و ايجاد ارتعاش و سرو صدا مي

  
  1شماره  مثال

  ايستگاه پمپاژ طرح خط انتقال اطالعات زير موجود است:يك در انتخاب پمپ در 
  متر 5/164رقوم ارتفاعي انتهاي خط لوله :
  متر 96رقوم ارتفاعي ابتداي خط لوله :

  متر 97/5افت اصطكاكي داخل لوله :
  متر 13عمق نصب پمپ : 

  متر 2افت سوپاپ : 
  متر 6هدآب مورد نياز در انتهاي خط لوله : 

   متر 2/1هاي موضعي : افت
  درجه سانتيگراد است.  20آب متر از سطح دريا و درجه حرارت  1550ارتفاع منطقه : 

NPSHr:9 متر  

  
  مورد نظر به صورت زير است: شناور براي انتقال آب از ابتدا به انتهاي لوله، مشخصات پمپ

 
رقوم ارتفاعي ابتداي خط لوله) + (افت اصطكاكي داخل لوله) +  -كل هد مورد نياز= (رقوم ارتفاعي انتهاي خط لوله

  هاي موضعي + عمق نصب پمپافت سوپاپ + هدآب مورد نياز در انتهاي خط لوله + افت



 

 

5/164-96+97/5+2+2/1+6+13=7/96 )متر(    

NPSHa= H1 - He 
  

  كه درآن:
H1 )متر 6/8=) 1010-1(جدول از سطح دريا) 1550: ارتفاع نظير فشار هوا بسته به ارتفاع منطقه   

He متر 23/0=) 1010-2(جدول  درجه سانتيگراد 20: ارتفاع فشار بخار هوا در دماي  
     NPSHa=  6/8 – 23/0=  4/8متر                                

                                                                                        .شودباشد، مساله بررسي مي  r)NPSH( ≥ NPSHavail با توجه به اينكه بايد
  

  NPSHa- NPSHr=  4/8 -9=  -6/0متر 
  متر آب روي فلنچ خروجي پمپ يا سوپاپ پمپ قرار گيرد.سانتي 60بايد حداقل  يعني

  
  هاي آب در ارتفاعات مختلف از سطح دريامشخصه 1010-1جدول 

  ارتفاع از سطح دريا
  (متر)

  فشار بارومتريك
  متر جيوه)(ميلي

  ارتفاع آب معادل فشار اتمسفر
  (متر)

4/152-  7/774  55/10  
0  5/759  33/10  

4/152  8/746  18/10  
8/304  0/734  997/9  
2/457  8/718  00/10  
6/609  1/706  60/9  
2/1219  3/655  00/9  
8/1828  3/609  29/8  
4/2438  9/563  68/7  

  
  
 
 
 
 
  
  

  هاي مختلفهاي آب در درجه حرارتمشخصه 1010-2جدول
  درجه حرارت

  گراد)(سانتي
  فشار بخار

  (كيلو پاسكال)
  وزن مخصوص

  بر مترمكعب)(كيلوگرم 
0  611/0  1000  



 

 

10  23/1  1000  
20  34/2  998  
30  24/4  996  
40  38/7  992  
50  3/12  988  
60  9/19  984  

 متر آب است.  1/0* هر كيلوپاسكال برابر با 

   2شماره  مثال
 300است مقدار دبي پمپاژ  10A 1103/2و تيپ موتور  BRTS 435/3پمپ تهيه شده از شركت پمپيران با تيپ 
درجه سليسيوس و ارتفاع  30متر است چنانچه دماي آب مورد پمپاژ ميلي 300مترمكعب بر ساعت است و قطر چاه پمپاژ 

  شود:مكش پمپ بصورت زير محاسبه ميپروانه اول متر باشد ارتفاع آب الزم در باالي  2000از سطح دريا 
متر  10مترمكعب بر ساعت  300الزم براي دبي  NPSH) مربوط به كاتالوگ پمپ مورد نظر 1010-6با توجه به شكل (

  است. 
 

  )1010-2) و (1010-1با توجه به جداول (
  متر 43/0برابر با  Pvدرجه سليسيوس  30در درجه حرارت 

   متر است. 06/8برابر با  paمتر از سطح دريا  2000و در ارتفاع 
  متر است 39/0) برابر با HLافت فشار ناشي از سرعت () 1010-7با توجه به شكل (

باشد. هاي كوچك ميبراي پمپمتر  5/0(ضريب اطمينان  يد شرايط زير برقرار باشدبه منظور جلوگيري از كاويتاسيون با
  :هاي بزرگتر بايد محاسبه شود)براي پمپ

(NPSH)a=(NPSH)r+0.5 
  شود:پمپ به صورت زير محاسبه ميفلنچ رانش در باالي  )S(ارتفاع آب الزم 

S=Pa-(NPSH)r-HL-PV-0.5 
S=8.06-10-0.39-0.43-0.5 
S=-3.26  

  
  
  
  
 



 

 

  

كاتالوگ انتخاب الكتروپمپ شناور 1010-6شكل   

  



 

 

  

منحني افت ناشي از سرعت سيال در مقطع بين موتور و چاه 1010-7شكل   

  
متر آب باالي سوپاپ پمپ به منظور جلوگيري از  5/0ارايه نشده است وجود آنها  NPSHهايي كه منحني در مورد پمپ* توجه: 

   خشك كردن ياتاقان ها كافي است.
 

يابد. اين )كاهش ميNPSH(rيابد و با كاهش دبي ) افزايش ميr)NPSHها با افزايش دبي پمپاژ عموما در پمپ
شود. در زمان طراحي فني پمپ همراه با منحني مشخصه پمپ ارايه مياطالعات بصورت يك منحني در اطالعات 

استخراج و با  ر)  را از نموداr)NPSHشود را بررسي كنيد و شرايطي كه دبي پمپاژ بنا به دليلي بيشتر از دبي طراحي مي
avail)NPSHمقايسه نماييد و از عدم ايجاد پديده كاويتاسيون اطمينال حاصل كنيد (.  

  


