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 ساده مسكوني براي آب رساني تااي پمپ ها در همه جا از ساختمان ه

 اهداف فرآيندي و صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاه ها براي تحقق

 مثال انتقال نفت خام را مي توان .گاهي انتقال نفت خام، حضور دارند

مصداق اين جمله معروف دانست كه پمپ ها گاهي پول را جابه جا مي 

 !كنند

 پمپ های صنعتی و بيان نكات كليديع  این مقاله با توضیح رایج ترین انوا

 .در انتخاب هوشمندانه هر يك دنبال مي شود

 

 پمپ چیست؟ 
 یدرولیکی هستند که با دادن انرژیدستگاه های ه (pumps) پمپ ها

 یال عبوری، باعث افزایش انرژیمکانیکی )تولید شده توسط موتور( به س

 جابجایی سیاالت تراکم ناپذیرل و  عمال از پمپ ها برای انتقا  .سیال می شوند

 می تواند خالص یا به صورت مخلوط  این سیال  در سیستم استفاده می شود،

 .با مواد جامد دارای چگالی و دمای متفاوت باشد
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 دسته بندی انواع پمپ 
 ضو انتقال دهنده نيرو به دو دستهپمپ ها براساس هندسه و مكانيزم ع

 :كلي ذيل تقسيم می شوند

 
 ینامیکی پمپ های د  -1

 پمپ های جابجایی مثبت  -2

 

 پمپ های جابجایی مثبت
 (Positive displacement Pump) 

 سیال می توان پمپ ها را به صورت   بر اساس نحوه انتقال انرژی از پمپ به

 :زیر دسته بندی کرد

این پمپ   .در این نوع پمپ، انتقال انرژی به سیال متناوب یا دوره ای است

 تیجه افزایش فشار، سیال را منتقلمحفظه پمپ و در نها با کاهش حجم 

 طور متناوب بین خطوط لوله فشار وتغییر حجم محفظه سیال به    .می کنند

دو نوع اصلی از پمپ های جابجایی مثبت در  .سیستم مکنده رخ می دهد

 .زیر آمده است
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 (reciprocating pump)  پمپ رفت و برگشتی

 نده نیروی محرکه الزم در این مدلتامین کن موتورهای الکتریکی معموال 

  در سیلندر جلو و  میل لنگ، پیستوندر این مدل پمپ، با چرخش  .هستند

 مکش ایجاد شده در  .عقب رفته یا اصطالحا حرکت رفت و برگشتی می کند

 سیلندر که ناشی از عقب رفتن پیستون است، باعث کشیده شدن مایع به

مایع از یک شیر ورودی به داخل سیلندر کشیده می   .داخل سیلندر می شود

 شده و مایع از شیرد، ورودی بسته وقتی پیستون به جلو حرکت کن .شود

 دی و خروجی یک طرفه هستند و ورودشیرهای ورو  .خروجی خارج می شود

مانع جابجایی  و خروج مایع را در هنگام حرکت پیستون کنترل می کنند تا

 .اشتباه مایع به قسمت کم فشار و بالعکس شوند

https://namatek.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 عضواگرچه حجم انتقال یافته در این پمپ ها ثابت است، اما دامنه حرکت  

 بل تنظیم باشد. به همین دلیل اینرفت و برگشتی می تواند با مکانیزمی قا

 .هستند سرویس های تزریقپمپ ها اولین انتخاب برای 

 :این پمپ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد معایب از 

 (به عنوان پدیده نامطلوب در سیستم لوله کشی ) Pulse نبض یا .1

در ورودی و  (Check Valve) وابستگی به عملکرد شیر یک طرفه .2

 خروجی
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 (Piston)  پمپ پیستونی ▪

 ال قدرت شبیه به پمپ های پالنجریدر پمپ های پیستونی ساختار انتق

 فشار کمتری می توانند حجم مشخصی  با این تفاوت که در اختالف  .است

 توان در ضريب رعنايی باالتر ميلهاز سیال را جا به جا کنند. علت آن را مي 

 (Buckling) پيستون آن )نسبت به پمپ پالنجري( و در نهايت كمانش

 .راحت تر آن دانست
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 مورد استفاده قرار 150barاین پمپ ها معموال تا اختالف فشار    محدوده کار 

 .می گیرند

 کاربرد 

 پمپ های هیدرولیکی برای ماشین آالت سنگین -

 (Crude oil transfer pump)  پمپ انتقال نفت خام -

 

 (Plunger)  پمپ پالنجری ▪

 موتور از طریق میل لنگ و یک میل در پمپ های پالنجری، نیروی دورانی 

 رفت و برگشتی تبدیل می نماید به پیستون که حرکت دورانی را به حرکت

 پالنجری بهترین گزینه برای پمپاژپمپ های  .پیستون منتقل می شود

 .یته باال می باشندسیاالت با ویسکوز
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 محدوده کاری پمپ های پالنجری   •

 .می توان بهره برداری نمود 2100barاز این پمپ ها معموال تا اختالف فشار  

 مزایای پمپ های پالنجری   •

 ه پمپ هاي جابجايي مثبت مي توانداين پمپ در ميان ساير انواع خانواد

 .، سيال را جا به جا نمايدباالترين محدوده اختالف فشار  در

 

 (Diaphragm pump)  پمپ دیافراگمی ▪

 د ديافراگم مي توان به انواع ذيلپمپ های دیافراگمی را بر اساس تعدا

 :تقسيم بندي نمود

 (Single Diaphragm) ديافراگم تكي  -
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 (Double Diaphrag)  ديافراگم دوتايی   -

 ویسکوزیتههمچنين باالترين درجه نشت بندي را دارا بوده و به جز در 

 مپ های تزریق در صنعت نفت، گاز واز رایج ترین پ 400cpدینامیکی 

 دیافراگم دوتایی، فاصله میان دو در حالت .پتروشیمی محسوب می شوند

 فشاری نزدیک به فشار یا آن را دردیافراگم با الیه نازکی از روغن پر شده 

  فضاي Rupture detector خال قرار می دهند. يك سنسور معروف به

 .موجود ميان دو ديافراگم را مورد پايش قرار مي دهد

 



 

9 www.namatek.com 

 
 

 محدوده کاری 

 می توان استفاده کرد؛ که bar 250از این پمپ ها معموال تا اختالف فشار 

 .را پمپاژ نمود l/h 500در این اختالف فشار معموال می توان دبی 

 مزایا 

به دليل قدرت نشت بندي باال براي پمپ کردن مواد شیمیایی اشتعال پذير 

 .و يا خطرناك مناسب هستند
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 (Rotary Pump)  پمپ چرخشی

در    .این پمپ ها با استفاده از مکانیسم چرخشی، سیال را جا به جا می کنند

 چرخش چرخ دنده ها، منجر به جذب وواقع خالء ایجاد شده ناشی از 

 .هدایت سیال می شود

 می  مزیت مهم این پمپ ها که آن ها را بسیار کارآمد کرده این است که

در   .توان از آن ها برای پمپ کردن سیاالت ویسکوز )چسبناک( استفاده کرد

  االتر می رود و سیال درعت گردش باین پمپ ها با افزایش ویسکوزیته، سر

 .سیستم انتقال می یابد

 



 

11 www.namatek.com 

 پمپ های جابجایی مثبت هستند، در این پمپ ها که خود یکی از انواع

 شوند که در شکل زیر قابل مشاهده  حالت کلی خود به چند دسته تقسیم می 

 :است

 
 :پمپ هاي پركاربرد از گروه پمپ هاي روتاري به شرح ذيل است

 پمپ های اسکرو   -

 پمپ های دنده ای )دنده داخلی و خارجی(   -

 پمپ های تیغه ای   -

 پمپ های گوشواره ای   -

 یا پيچ ارشمیدس (Rotary Screw Pump) پمپ اسکرو ▪

این دسته پمپ اولین و مهم ترین نماینده خانواده پمپ های چرخشی 

 حرکت سیال در این گونه از پمپ ها براساس تغییر زاویه یک پیچ .هستند
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 پمپ توسط ارشمیدس این پمپ ها را به دلیل ابداع این .در پوسته است

 .نیز می شناسند (Archimedes rotary pump) با نام پيچ ارشمیدس

 

 
 

 محدوده کاری 

 لیتر در دقیقه 56781تا  189محدوده سرعت جریان: 

 بار 310محدوده اختالف فشار: 

 

 (gear Pump)  پمپ دنده ای ▪

 .دنده ای داخلی و دنده ای خارجی می باشنداین پمپ ها شامل دو نوع 
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 پمپ دنده ای خارجی  •

 و اغلب به عنوان  پمپ های دنده خارجی یکی از پمپ های محبوب هستند

 احد انتقال قدرت مایع و به عنوانپمپ های روان کاری در ماشین آالت، در و

 .پمپ های روغن در موتور استفاده می شود
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 محدوده کاری 

 Rpm 3450یا  Rpm 1750پمپ های کوچک دنده خارجی معموال در دور 

 ل میدور در دقیقه عم 640عمل می کنند و مدل های بزرگتر با سرعت تا 

 بار جاه 120اكثر در اختالف فشار کنند. این پمپ ها بهتر است سيال را حد

 .به جا نمايد

 پمپ دنده ای داخلی •

 اره هستند و می توان از آن ها درالعاده همه کپمپ های دنده داخلی فوق  

این به دلیل نقطه ی   .محدوده وسیع ویسکوزیته ای و دمایی استفاده کرد

 نتهای دنده دنده روتور و سر پمپ(فاصله ی بین ا)  (clearance) تکین لقی 

 یم است تا بتواند خود را به درجهقابل تنظ (clearance) این لقی  .است

 .کثر بهره وری در مایعات ویسکوزیته باال تطبیق دهدحرارت باال، حدا
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 کاربرد 

 انواع نفت و روغن  -

 رزين و انواع پليمر  -

 آسفالت و قير  -

 )استفاده در صنايع غذايي( شربت ذرت، شکالت و کره بادام زمینی  -

 (Vane Pump) پمپ تیغه ای •

 موضوع به ری کار می کنند که همین تیغه ها معموال با مکانیزم محرک فن

 .یکی از نقاط ضعف آن ها نسبت به سایر انواع پمپ ها تبدیل شده است
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 (Lobe Pump)  پمپ گوشواره ای •

 پ های لوب عملکردی مشابه پمپ هایدر پمپ های گوشواره ای و یا پم

 ا، برخالف پمپ های دندانه خارجی،دندانه خارجی در هدایت سیال دارند ام

 هماهنگی با این پمپ با یکدیگر تماس ندارند و (Lobes) گوشواره های

 می شوند، نامیده timing gear چرخ دنده هایی در خارج از محفظه که
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 گوشواره ها و پوسته بیشتر از پمپهمچنین فاصله میان  .انجام می شود

 .های دنده ای است که تا حد بسیار کمی وجود ذرات تحمل شود

 
 

 (Dynamic Pump)  پمپ های دینامیکی
نحوه   .انتقال انرژی به سیال در این پمپ ها به صورت مداوم انجام می شود

یک سره  عملکرد این پمپ به این صورت است که سیال در محفظه ای که
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  با اعمال .به سیستم مکنده و خطوط لوله فشار متصل است، قرار می گیرد

 .سیستم انجام می شودنیرو به سیال در این شرایط، عمل جابجایی آن در 

 وع مهم از پمپ های دینامیک هستندپمپ های گریز از مرکز و محوری دو ن

 .که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم

 
 

 پمپ های سانتریفیوژ

  سیال براساس قانون برنولی و تبدیل سرعت  پمپ گریز از مرکزنحوه کار 

 استفاده از یک پروانهار سیال با  افزایش فش   .)انرژی جنبشی( به فشار است

 چرخش پروانه، تیغه های متحرک رویدر واقع با  .گردان ممکن می شود

سپس   .به این ترتیب سیال شتاب می گیرد  آن فشار سیال را افزایش داده و

 ه کشیسیال به داخل پخش کننده رفته و در نهایت به سمت سیستم لول

 .حرکت می کند

https://namatek.com/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d9%be%d9%85%d9%be-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c%d9%88%da%98/
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ه بندی پمپ های سانتریفیوژ، دسته بندی مرسوم ترین و پرکاربرد ترین دست

 .براساس جهت ورود سیال به پروانه و خروج سیال از آن می باشد

 

 (axial flow pump)  پمپ محوری ▪

 پروانه باعث افزایش فشار سیال میدر این مدل، نیروی پرتاب پره های 

 .این پمپ در تولید دبی های زیاد با ارتفاع کم به کار می رود .شود
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 تبادل مومنتوم بین پره و سیال می اساس کار این کالس از انواع پمپ ها، 

 و متعاقبا مسیر حرکت سیال بر رویبنابراین انحنای پره پروانه  .باشد

 .مشخصات هیدرولیکی پمپ تاثیر خواهد گذاشت

 از شاخص های این پمپ ها می توان به تولید جریان پیوسته بدون نبض

(pulse)    ار هیدرولیکی در تولید دبی اشارهتبعیت از مقاومت مدو همچنین 

 .کرد
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 پمپ های با کاربری خاص

 (Pitot Tube)  پمپ پیتوت تیوب ▪

 ملکرد در دبی پایین و هد باال میپمپ های پیتوت تیوب دارای بهترین ع

 صلي پمپ هاي سانتريفيوژ دور باالاين پمپ ها را مي توان رقيب ا .باشند

 يال عبوري از اين پمپ حتمًا بايددانست. س (OH6) داخليو با جعبه دنده  

 به تميز و عاري از ذرات باشد. در غير اين صورت لوله پيتوت مورد استفاده

 .شدت صدمه خواهد ديد
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 محدوده کاری متداول پمپ پیتوت تیوب

 متر مکعب بر ساعت 80ظرفیت: حداکثر تا دبی 

 فوت 4856متر /  1480هد: حداکثر تا 

 psi 2320بار /  160فشار: حداکثر تا 

 درجه فارنهایت 390درجه سانتی گراد /  200دما: حداکثر تا 

 کاربرد پمپ پیتوت تیوب 

 Wash water  پمپ

 Caustic  پمپ
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 (Side Channel)  پمپ ساید چنل ▪

 چنل از یک یا چند پروانه )استیج(یک پمپ کانال جانبی یا همان ساید 

 .تشکیل می شود

 

 
 کاربرد 

 برخی از کاربردهای پمپ های ساید چنل به شرح زیر می باشند؛ 

 LPG  پمپاژ  -

 اسمز معکوس -
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 کاربردهای پمپ ها 
 :امروزه از پمپ ها در کاربرد های متنوعی استفاده می شود مثل

 سیستم های آبیاری و آبرسانی •

 منبع آب یا بنزین •

 سیستم فاضالب •

 سیستم کنترل سیل •

 ... مطبوع وسیستم های تهویه  •

 ، شکل ها و سایزهای متنوعی از آنمتناسب با کاربردهای گسترده پمپ ها

 تا زیاد، از حجم کم تا زیاد و بااز کوچک تا بزرگ، از فشار کم  ها وجود دارد،

 .قابلیت انتقال گاز یا مایع 

 

 :پمپ ها بر اساس کاربردشان انواع متفاوتی دارند 

 (Sanitary pumps)   بهداشتی پمپ های مخصوص صنایع غذایی و   •

 مورد استفاده در صنایع غذایی، دارویی و بیوتکنولوژی

مورد استفاده در (Wastewater pumps)  پمپ های فاضالب کش •

 داخل حوضچه ها و چاه های فاضالب
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مورد استفاده در (Immersible pumps)  پمپ های آب شناور •

 سیستم های خنک کننده و صنایع ماشین کاری

با (Borehole pumps)  پمپ های مخصوص چاه های عمیق •

 یق و همچنین قابلیت پمپاژ مایعاتقابلیت پمپاژ مایع از چاه های عم

 داغ

با قابلیت تنظیم مقدار دبی (Dosing pumps)   پمپ های اندازه گیر •

 و پمپاژ مقدار مشخصی از سیال با دقت باال
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 خالصه انواع پمپ ها 

 
 

 پمپ انتخاب اولیه  

با توجه به محاسبات دبی و هد مورد نیاز پمپ می توان بر اساس نمودار 

 .پمپ خود را میان انواع پمپ ها به طور اولیه انتخاب کنیم
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