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  ی از منحن  دیپمپ ها در صنعت با عملکرد وهیبا ش یی و آشنا یی شناسا یبرا
 یخواندن اطالعات درج شده رو حی صح نحوه .مشخصه پمپ استفاده کرد

  شود که ی و استفاده سالم از آن م  حیباعث انتخاب پمپ صح ی منحن نیا
 .دهد ی را کاهش م   یار یبس یها نهیهز

 .میبپرداز  ی منحن نیبا ا یی به زبان ساده به آشنا میدار ی مقاله سع  نیا در

 .دیما همراه باش با

 

عملکرد پمپ مهم  یها یچرا درک منحن 1#
 است؟

انتخاب پمپ و   ی اصل دیاز مرکز، کل زی پمپ گر یها ی و درک منحن خواندن
  یپمپ برا یها  ی خواندن منحن ییتوانا  .قابل اعتماد بودن آن ها است

 نی ا د،یجد  یکاربرد ها در .است یمدت پمپ ضرور  ی عملکرد طوالن 
  .کند ی عملکرد باشد کمک م  یازهایکه مطابق با ن ی در انتخاب پمپ یی توانا 

کند تا  ی به مهندسان و اپراتورها کمک م زین ی ابی ب یع یبرنامه ها در
 .ندیرا حل نما یعملکرد مشکالت  کنند و ی ابیرا ارز طیشرا

  ،ییغذا  ع یعملکرد پمپ همواره مورد توجه صنا  ی خواندن منحن  نحوه
  یما برا نی بنابرا .و... است یی دارو  یها یها و فرآور  ی دنینوش ات،یلبن
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  ی در مورد منحن ی پست، اطالعات مهم  نیدر ا  زی عز نیشما مهندس
 .باشد دیمف   تانیبرا می دواریام که میکرده ا یمشخصه پمپ جمع آور 

 

 

 ست؟ یمشخصه پمپ چ یمنحن 2#

  دیاست که توسط سازنده پمپ تول ی مهم  یعملکرد پمپ، نقشه ها ی منحن 
 ری تغ ی نیب شیپ یعملکرد پمپ در درجه اول برا یها ی منحن  از .شود ی م

  .کند ی م ریتغ   انیجر رایشود ز  ی در پمپ استفاده م  لیفرانسیجهت د
  ی م  زین رهیو غ ازینمورد  NPSHبازده، توان،   ان،یجر  ریتغ ن،یبر ا عالوه

 .سازنده پمپ نشان داده شود ی تواند توسط منحن 

کارکرد و  ش،ی انتخاب، آزما یپمپ برا یها ی خواندن و درک منحن یی توانا 
پمپ به طور معمول توسط  مشخصه .مهم است اریپمپ ها بس ینگهدار 
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  ی م  فیتوص ی کیعملکرد پمپ به صورت گراف ی سازنده به صورت منحن
 .شود

را  یی عملکرد پمپ اطالعات مربوط به مشخصه ها ی طور معمول منحن  به
 .پرداخت  میآن ها خواه ات یجزئ  حیادامه به تشر  در کند که ی م انیب

 

 



 

4 www.namatek.com 

مشخصه  یمنحن یلیفرانسیروابط د ریتفس 3#
 پمپ

 در مهم هستند و  اریعملکرد پمپ بس  ی گزارش شده در منحن هیاول اطالعات 
  همانطور .در پمپ است لیفرانسیموارد محاسبات مربوط به فشار د  شتریب

  ی منحن 3عملکرد نمونه نشان داده شده است، معموالً  یها ی که در منحن 
 .شود ی گزارش م  ی حجم  انیدر مقابل جر لیفرانسیهد د

مرتبط   ΔP = ρgΔhبا معادله،  ΔP لیفرانسیبا فشار د Δh لیفرانسید هد
 .است

 ل یفرانسیهد د  یمنحن 1-3#

 لیفرانسیجهت د رینشان دهنده تغ  Rated Impeller Diameter یبرا
  ی واقع با پمپ ارائه م در است که ی پروانه با قطر نام ی حجم انیبا جر
 .شود
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 لی فرانسیجهت د رییتغ 2-3#

در پمپ رسم  ضیر قابل تعوپروانه با حداکثر قط یبرا  ی حجم انیجر با
به هد   ازیدر صورت ن ایپمپ  قیاز طر انیجر شی صورت افزا در .شده است

پروانه استفاده    نیتوان از ا ی با همان پمپ م  نده،یدر آ شتریب لیفرانسید
پروانه با حداقل قطر   یبرا ی حجم انیبا جر لیفرانسی جهت د ریتغ  .کرد

 .ممکن رسم شده است

پروانه   نیتوان از ا  ی م نده،یدر آ لیفرانس یهد د ای انیصورت کاهش جر در
 .با مصرف برق کمتر استفاده کرد
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 شده اند اما میترس  ی حجم یها ی از دب ی ع یوس فیط یبرا  ی منحن   3 اگرچه
  ی منحن مجاز که در یدر حداکثر و حداقل سرعت ها دیبا ی واقع  عملکرد

 .عملکرد پمپ نمونه نشان داده شده است، محدود شود

 

 .شود ی توسط سازنده پمپ داده م  انیحداکثر و حداقل حد جر ریمقاد
  ی منحن 3 نی از ا کی که هر  (Y محور)  لیفرانسیدر محور سر د یا نقطه

آن قطر پروانه  یخاموش برا لیفرانسینشان دهنده هد د ابد،ی ی خاتمه م 
 .خاص است

قطر  یخاموش برا لیفرانسیعملکرد نرمال در نظر گرفته شده، هد د یبرا
هد  یپمپ برا ی به ذکر است که منحن  الزم .دارد تیدرجه اهم یپروانه دارا

خاص رسم   عیتراکم ما  یبرا ی حجم انیدر مقابل سرعت جر لیفرانسید
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کند،  ریتغ ع یما   ی فقط چگال ی حت  ای ندیفرآ ع ی ما ندهیدر آ اگر .شده است
 .شود نیتع ل یفرانسیفشار د تی نها در اثر آن در نظر گرفته شود تا دیبا

پمپ   ی منحن یاصالح شده محاسبه و رو ی حجم انی جر دیبا ،ی موارد در
قطر پروانه مناسب  یبرا ی از منحن دی مربوطه با لیفرانسید سر و ردیقرار گ

  تهیدانس ری همراه با تغ لیفرانسی هد د نیاز ا دیبا سپس .شود نی تع
 .در پمپ استفاده شود لیفرانسیفشار د نیتع  یبرا ع ی ما

 

 به دست آوردن بازده پمپ 4#

 عملکرد پمپ نمونه باال نشان داده شده است، ی که در منحن همانطور
 ی معموالً در منحن  زین ی حجم  انیپمپ در برابر سرعت جر یبهره ور  نمودار

 .شود ی ارش معملکرد پمپ گز

 میمتناظر تقس ان یجر یبازده برا نیقدرت پمپاژ با ا یتئور  یتقاضا   ی وقت
شفت پمپ محاسبه  توان .شفت پمپ است یروین ازی مورد ن جهیشود، نت
 .شود نیتأم ی ک یموتور الکتر کی توسط  دیشده با

حداکثر   نیا .بازده معموالً حداکثر در محدوده عملکرد مجاز است ی منحن 
  ی منحن در شود که ی شناخته م ز ین (BEP) نقطه بازده نیبه عنوان بهتر

 .نمونه نشان داده شده است یها
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حداقل  ینقطه بازده برا نی بهتر نیا ی ک یدر نزد  دیبا حاً ینرمال ترج عملکرد
 Pump ازیقطعه مورد ن کیاوقات  ی گاه .انجام شود ازیمورد ن یانرژ 

Shaft Power عملکرد انجام  ی ها ی منحن یرو ی حجم  ی بر خالف دب زین
 .شود ی م

خاص را نشان   ی دب کی یبرا ازیمقدار توان مورد ن ی به راحت  ی منحن نیا
 .دهد ی م

 

تواند باعث   ی م   ی قی نقطه بازده خود، به هر طر نی از پمپ در بهتر استفاده
 BEP از کار افتادن جهینت نیبزرگتر شود اما یانرژ   یها نهیهز شیافزا
 .است ی احتمال خراب شیافزا

 :دهد بازده پمپ کم شده است ی که نشان م  یموارد
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 حفره  جادیا •
زودرس مهر و موم، شفت، پروانه   شی از حد، منجر به سا شیب لرزش •

 اتاقان یو 
 ایلرزش  ه،یگردش مجدد تخل ایاز مکش  ی کار ناش یدما شیافزا •

 روان کننده ها ی خراب
 و زمان الزم دارد  نهیهز ریتعم یمکرر که برا یها ی خراب •

 

 (NPSHR) ارتفاع هد مثبت خالص 5#
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حفره در پمپ ها، هر پمپ  جادیاز ا یر یو روان و جلوگ منیعملکرد ا یبرا
که به   (Net Positive Suction Head) به ارتفاع هد مثبت خالص

 .دارد ازیشود، ن ی م  دهینام (NPSH) اختصار

  ی حجم انیرا با رسم کردن آن ها در برابر جر ریمقاد  نیپمپ ا سازنده
 ازیشود، ن ی عملکرد نمونه مشاهده م ی که از منحن  همانطور .کند ی فراهم م 

 .ابدی  ی م  شیافزا  ی حجم  انیجر شیافزا  یبرا NPSH به

 نانیاطم دیبا  شهیپمپ، هم ی ابی  تی پمپ و موقع ستمیس ی طراح هنگام
 یها  ی در منحن ازیمورد ن NPSH موجود باالتر از NPSH که دیحاصل کن

 .پمپ است

 

 مشخصه پمپ ینحوه خواندن منحن 6#

  زیعملکرد پمپ ن ی منحن ایانتخاب پمپ  ی پمپ، منحن ی منحن نمودار
مختلف قطر پروانه  ریمقاد  یپمپ معموالً برا یها ی منحن .شود ی م  دهینام

  ی م  افتیدر یشتر یب لیفرانسیقطر پروانه بزرگ، هد د ی برا .شوند ی رسم م
و   ی کیمکان ی ها تی )با توجه به محدود ن،ی اندازه پروانه مع یبرا .دیکن

 لیفرانسید هد شود، ی پمپ وارد م  ق یاز طر یشتر یب عات یما ی قدرت( وقت
عملکرد پمپ  ی منحن  یرو میتوان ی را م نی شود که ا ی م  دیتول  یکمتر 

هد  ای لیفرانسی پمپ حداکثر فشار د ن،ی هر قطر پروانه مع یبرا .مینیبب
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  که ی کند در حال ی م  دینقطه خاموش شدن تول ی کیرا در نزد  لیفرانسید
 .رندیگ ی پمپ تحت فشار قرار م قیاز طر ی کم  اریبس عات یما

 

  ی م  فیتوص ی پمپ واقع  یو هد را برا ی دب نیعملکرد پمپ رابطه ب ی منحن 
گنجانده شده است   زیانتخاب پمپ مناسب ن یاطالعات مهم برا ریسا .کند

چند قطر پروانه  یپمپ برا ی ، منحن NPSH ی منحن  ،یبهره ور  ی منحن  مانند
 .مختلف و مصرف برق  یو سرعت ها

از  یکاربرد یرها ی پمپ به شما براساس متغ یها ی منحن قیدق دنخوان
 :کند ی کمک م  ریجمله موارد ز

 )فشار آب(  هد •
 ( د یمشخص جابجا کن ی بازه زمان  کیدر  دیکه با یع ی)حجم ما  انیجر •
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  یاز پمپ ها به صورت مواز  دیتوان ی کرد، م  دیکه مشاهده خواه همانطور
 .دیاستفاده کن زین ان ی جر شیافزا یبرا

  شود و ی م  انیسر و سرعت جر شیسرعت پروانه باعث افزا  ایقطر  شیافزا
 .کند ی پمپ به سمت باال حرکت م  ی منحن 

  شیهد را افزا تی توان ظرف ی م یچند پمپ به صورت سر  ایاتصال دو  با
 شی توان افزا  ی را م ی دب  تیچند پمپ ظرف ایدو  یاتصال مواز  با ایداد 
 داد. 


