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 پمپ یبا اجزا ییآشنا
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   و مشترک پمپ ها یاصل یاجزا .1
  پمپاژ ستمیقطعات س  .2
   از مرکز زیپمپ گر  یانواع اجزا یبند میتقس .3

 فهرست مطالب
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  یاجزا ایقطعات  دیاز مواقع با خر یار یهنگام خراب شدن پمپ، در بس
  دیپمپ جد دی خر یبرا ی نیگزی توان راه جا ی آن ها، م  ضیپمپ و تعو 

شده اند که در  لیتشک  ی پمپ ها از چند جز اساس شتر یب .انتخاب نمود
مشترک  یبا اجزا می دار ی مقاله سع نیا در .آن ها مشترک است ی تمام

 .میپمپ آشنا شو یدر عملکرد کل کیپمپ ها و نقش هر 

 

 مشترک پمپ هاو  یاصل  یاجزا 1#

مشترک وجود دارد که در ادامه   هزی تج ایقطعه و  9انواع پمپ  ی تمام  در
 :میپرداز یآن ها م ی به بررس

 پوشش پمپ ایمحفظه  1-1#

 

  یاجزا شتریب از  پمپ است که ی رونیپمپ، پوسته ب یبخش در اجزا  نیاول
از   دیپمپ با پوشش  .کند ی محافظت م  ی سازنده در مقابل عناصر خارج

 .ساخته شده باشد ی طیمح طی مقاومت در برابر شرا یمواد مناسب برا
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 ی در آب و زنگ زدگ  ی در برابر خوردگ دیآب با ریز یعنوان مثال پمپ ها به
 .مقاوم باشند

 پمپ ها یاصل یپروانه پمپ از اجزا 2-1#

 

متصل به   یاز پره ها یچرخان با مجموعه ا سکی د کی شامل  پروانه
  ی منتقل م   عات ی را به ما یانرژ  ،چرخد ی که پروانه م  ی م هنگا .شفت است

پروانه   ی پمپ براساس طراح  انیجر  مشخصات  .را القا کنند انیکند تا جر
  انیجر ی جنبش   یانرژ  شی افزا یپروانه در پمپ برا از .متفاوت است  اریبس

 یپمپ دارا ی و اهداف طراح  ازیها متناسب با ن پروانه .شود ی استفاده م 
 .هستند ی انواع متفاوت

 :میکن ی م  ی موارد را بررس نی ادامه ا در

 پروانه باز  (1
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باز  یها پروانه .در هر دو طرف آزاد هستند یی پره ها یباز دارا  یها پروانه
کم  یها به طور معمول در پمپ ها آن .هستند فیضع یاز نظر ساختار 
کنند،  ی اداره م که مواد جامد معلق را یی و پمپ ها متیقطر و ارزان ق

 .شوند ی استفاده م 

 باز  مهیپروانه ن (2
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ها  آن .محصور هستند گریطرف آزاد و از طرف د کینوع، پره ها از  نیا در
توانند در  ی م  باز دارند و ینسبت به پروانه ها یباالتر  یی کارا  نیهمچن

از مواد جامد  ی کم  ری مقاد یحاو عات ی ما با وبا قطر متوسط  یپمپ ها
 .معلق استفاده شوند 

 پروانه بسته  (3
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ها  آن .واحد هستند یگر  ختهیر کیقرار دارند و در  سکیدو د  نیها ب پره
 وژی فیسانتر یها  پمپ .شوند ی بزرگ با بازده باال استفاده م یدر پمپ ها

  ی را اداره م عات یهستند که ما  یی پمپ ها  نیبا پروانه بسته پرکاربردتر
 ی به پروانه و محفظه پمپ متک  کی نزد  شیسا یها به حلقه ها آن .کنند

تر و گران تر    دهیچیپروانه ها، پ گر یبا د سهی بسته در مقا پروانه .هستند
 .است

به  دهیخم غه یتواند به نوع ت  ی پروانه ها م  نیا ی پمپ، طراح یاجزا در
 کی  نیهمچن .به جلو باشد ی منحن غهیت   ایو  ی شعاع  غهیت   ی عقب، طراح

ها   غهیجهت به مرکز ت  کیفقط از   ع یدهد ما  ی اجازه م ی پروانه تک مکش
  دهد تا ی پروانه دو مکش اجازه م کیاست که  ی در حال نیا .وارد شود

  نیا .پروانه وارد شود یاز دو طرف به طور همزمان به مرکز پره ها ع ی ما
 .ودش ی وارد شده به شفت م  یروهایباعث کاهش ن
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 موتور پمپ 3-1#

 

 .آورد ی پمپ است که شفت را به حرکت در م هیمنبع تغذ  موتور،
 پمپ ها هستند اما هیمنبع تغذ نی متناوب متداول تر  یموتورها
موارد   گری و بخار از د کیدرولی ، قدرت هICE ی احتراق داخل یموتورها
 .پمپ هستند یموتورها
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 از مرکز  زیپمپ گر   یاجزا  نیتر   یاز اصل  یکی ولوت   4-1#

 

 ی ظرف مهار فشار عمل م  کیاست و به عنوان  ع ی ما  یپوشش حاو نیا
  .کند ی م  تیاز مرکز هدا زیرا به داخل و خارج پمپ گر   ع ی ما انیجر کند که
مساحت   ه،یشدن به محل تخل کی است که با نزد  ی منحن فیق کی ولوت 

 .ابد ی ی م  شیآن افزا
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 شفت پمپ 5-1#

 

شود( پروانه را به موتور   ی خوانده م زیمنابع شافت ن  ی )که در برخ شفت
 .کند ی م  نیکند که برق پمپ را تأم ی متصل م 



 

9 www.namatek.com 

 محفظه پمپ 6-1#

 

 سرعت کرده و افتیپمپ شده توسط پروانه را در ع ی است که ما یی فضا
با کاهش   ،ی طبق اصل برنول  ن،ی بنابرا .دهد ی را کاهش م الیس انیجر

 .کند ی م لیرا به فشار تبد  ی جنبش  یفشار، انرژ  شیسرعت و افزا 
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 نگ یبلبر  7-1#

 

است که امکان چرخش مداوم پروانه را فراهم   ی کیمکان ی بانیپشت نگیبلبر
ها حرکت  اتاقانی نگیبلبر .شود ی م  یطور مداوم روغن کار  به کند و ی م

خان و استاتور شفت چر نیب اصطکاک کنند و ی شفت را محدود م  ی نسب
 .دهند ی را کاهش م 

از آن ها بر اساس اصول مختلف   کیوجود دارد که هر   اتاقانینوع  چند
تحمل   نگ ینورد، بلبر اتاقانی ساده،  نگیبلبر شامل کنند که ی عمل م

 .شود ی م  ی سیمغناط اتاقانی عات،یما
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 هاب  8-1#

 

 .باشد ی است که نقطه اتصال موتور م نگیمتصل به بلبر  دستگاه



 

12 www.namatek.com 

 آب بند 9-1#

 

 .کند یمحافظت م  اتاقانی مجموعه  ی آلودگ  از

 که ی معن نیپمپ بدون مهر و موم هستند به ا یاز طرح ها ی برخ
ثابت،   یمحفظه فشار با مهر و موم ها کیپمپاژ به طور کامل در  سمیمکان

 .مانند واشر موجود است

 

 پمپاژ  ستمیقطعات س 2#

 ی بخش وجود دارد که ی پمپ جانب یاز اجزا  یخارج از خود پمپ، تعداد  در
 :است ری پمپاژ کامل هستند که شامل موارد ز ستمیس کیاز 



 

13 www.namatek.com 

ارائه اطالعات   یکننده ها همراه با کاوشگرها و سنسورها برا کنترل •
مختلف  یعملکردها ی دست ایکنترل خودکار   نیو همچن ی ات یعمل

 .شود  ی پمپاژ استفاده م
پمپ   ستمی مختلف س یهستند که اجزا ی و آداپتورها قطعات  اتصاالت  •

 .کند ی متصل م  گریکدیرا به   رهیو غ لنگیها، موتورها، لوله، ش
مختلف، مانند  ینصب پمپ ها به مکان ها ینصب برا  زات یتجه •

 .شود  ی ثابت همراه، استفاده م زات یتجه یرو  ای نیزم وار،ید
اتصال  یبرا نصب شده اند که یی موتور پمپ دستگاه ها یآداپتورها •

 .شوند ی پمپ استفاده م چیمختلف موتور و پ مات یتنظ
 ریفشار، دما و سا ع،ی سطح ما یر یاندازه گ یها و حسگرها برا پروب •

 یها داده .شوند ی کار استفاده م نیدر ح ستمی مهم س  یفاکتورها
به  ستمیس یی پاسخگو ای لیو تحل هیتجز یکاوشگرها و سنسورها برا

 .شوند ی ها ارسال م  انهیرا  ایکنترل کننده ها 
از   ستمی مختلف س یدر قسمت ها انیکنترل جر یها برا سوپاپ •

 .شود ی پمپ استفاده م  ی و خروج یجمله ورود

 

 از مرکز زی پمپ گر  یانواع اجزا یبند میتقس 3#

 .پمپ ساخته شده است یاز صدها قسمت و اجزا وژ ی فیپمپ سانتر هر
  ی اجزا را م نی ا .مولفه وجود دارد که عمالً در هر پمپ مشترک است چند

 .کرد میتقس ی کی توان به قطعات مرطوب و قطعات مکان
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  ی کیدرولیاست که عملکرد ه یی مرطوب پمپ شامل قسمت ها  قطعات 
  پروانه و پوشش هستند اما هیقطعه مرطوب اول دو .کند ی م  نییپمپ را تع 

است که پروانه را در داخل پوشش  یی شامل بخش ها ی ک یمکان قطعات 
 .کند ی م  ی بان یپشت

از  ی برخ .ها و شفت است اتاقانی  ،یپمپ شامل آب بند ی ک یمکان یانتها
کننده مجموعه   پخش .پخش کننده هستند یحاو وژی فیسانتر یپمپ ها

  انیکننده جر پخش .کند ی ابت است که پروانه را احاطه م ث یاز پره ها یا
  داشته باشد و ی ج ی گسترش تدر کی دهد تا  ی کند و اجازه م ی م  تیرا هدا
 دهد.  ی م  شیاز مرکز را افزا زی پمپ گر یی کارا نیبنابرا


