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مقاله  نیاست که در ا ی سوال  نی شود؟ ا ی پمپ چگونه انجام م ی طراح 
پمپ   دیدان ی که م  همانطور .میبه آن پاسخ ده ی به طور کل میقصد دار
از آن استفاده   یگر ید الیهر س ا یانتقال آب و  یاست که برا ی دستگاه 

معموال در خانه ها، ادارات، آپارتمان    یکاربرد یدستگاه ها نیا .شود ی م
 .شوند ی است، استفاده م  نی که فشار آب پا یی مکان ها گریها و د

در آن ها استفاده شده  یادیاست که قطعات ز یپمپ ها به گونه ا ی طراح 
 .پمپ حفظ شود ی تا عملکرد کل

 ی را درباره طراح  یشتر ی تا اطالعات ب دیمطلب همراه ما باش نی ادامه ا در
 .دیپمپ آب به دست آور

 

 عملکرد پمپ آب وهیش 1#

  یی با کارا ی بهتر است کم م،یپمپ آب آشنا شو ی با روند طراح  نکهیاز ا قبل
پمپ داشته   ی از طراح  یدرک بهتر  دیبتوان تا دیو عملکرد آن آشنا شو

 قطعه در پمپ ها موتور، پروانه مکش و لوله فرستنده نی تر مهم .دیباش
 .است
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  پمپ شده و یوارد لوله ها  الیشود که س ی شروع م نجایپمپ از ا عملکرد
داده   شیرا افزا الیس ی کنند، فشار خارج ی که جذب م   یی ها با هوا  پروانه

 .کنند ی م  تی از پمپ هدا رونیآن ها را به ب ی خروج ی لوله ها قیطر از و

عنصر است که قدرت   نیا دارد و یاد یز ریفشار، وجود هوا تاث شیافزا در
پمپ  زیسا که  دیدهد اما در نظر داشته باش ی فشار را به پمپ م  شیافزا

پمپ بزرگ تر  زی هرچه سا ی عنی .مهم است اریقدرت آن بس نییدر تع زین
 .خواهد بود شتریب زیباشد، قدرت آن ن
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 انواع پمپ 2#

انواع آن ها را   دیدر ابتدا با د،یپمپ ها آشنا شو ی با طراح  نکهیا یبرا
از آن ها پمپ   ی ک یدو نوع پمپ وجود دارد که  ی طور کل به .دیبشناس

 .از مرکز نام دارد زی پمپ گر یگر ی د بوده و ی ک ینامید

 

به   ی کینامی د یها پمپ .فرق دارد گریکدیدو نوع پمپ با  نیا ی طراح 
  ی را در هر لحظه، به صورت دائم ی جنبش  یشده اند که انرژ  ی طراح  ی صورت
  ی م  لیتبد یفشار  یبه انرژ  ی جنبش   یانرژ  سپس کند و ی منتقل م  الیبه س

 اریبا سرعت بس الیشود، سپس س ی فرستاده م الیسمت س به شود و
 .شود ی از لوله ها خارج م یادیز

فرستاده   الیبه سمت س مایمستق یفشار  یاز مرکز انرژ  زیگر  یپمپ ها در
پروانه که   ک یصورت است که آب از  نیکار آن ها به ا وهنح .شود ی م

سرعت دادن و به حرکت  یآن برا از کند که ی درون محفظه است، عبور م
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به آن وارد شده و از  یفشار  یانرژ  سپس  .شود ی استفاده م  الیدرآوردن س
 .شود ی لوله ها خارج م

 

 یکینامی از مرکز و د زی با انواع پمپ گر  ییآشنا 3#

از مرکز را به شما   زی و گر ی کینام یبخش از مطلب انواع پمپ د نیا در
 .میکن ی م  ی معرف 

 



 

5 www.namatek.com 

پمپ ها اغلب در خانه ها و آپارتمان   نی : ای شعاع انی جر یها پمپ •
فشار  شیافزا  یاز مرکز برا زی گر یروین از شوند و ی ها استفاده م 

 .کنند ی ها از استفاده م الیس
 یساختمان ها یبرا پمپ ها اغلب نیمختلط: ا انی جر یها پمپ •

آن ها به   عملکرد رایز رندیگ یبلند و آپارتمان ها مورد استفاده قرار م 
  ی باالبر استفاده م یرویاز مرکز و ن زیگر  یرویاست که از دو ن یگونه ا

  نیقرار داده شده در پمپ تام یها غهیباالبر از سمت ت  یانرژ  کنند که
 .شود ی م

بزرگ و  ی الهایو یپمپ ها اغلب برا نی: ایمحور  انی جر یها پمپ •
پمپ ها به  نیکار ا نحوه .رندیگ ی کارخانه ها مورد استفاده قرار م 

فشار داشته  شیبه افزا ازین الیکه س ی زمان هر صورت است که  نیا
 یها غه یت  ،یو خروج یپروانه، ورود یکسر یباشد، قطعات آن که 

  شیرا با افزا الیس افتند و  ی قطعات هستند، به کار م  گریباالبر و د
  یی توانا  یپمپ ها نیا  .کنند ی م  تیفشار به سمت مقصد هدا

 .دارند زیبه سمت باال را ن الیارسال س

 

 پمپ  یداخل یاجزا 4#

 ادیز اریشوند، بس ی که در پمپ آب استفاده م ی داخل یو اجزا قطعات 
قطعات، پمپ آب به   نیکدام از انبودن هر  ایو  ی صورت خراب در هستند و
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  نیشود که همه ا ی انجام م یپمپ به گونه ا ی طراح  .کند ی کار نم ی خوب
 .دیا یبه وجود ن زین ی نقص فن چیه کار کنند و گریکدیقطعات با 

آب  یاز قطعات پمپ ها میکن  ی م  ی که در ادامه به شما معرف ی قطعات 
 .هستند

 

 پمپ  پروانه •
 پمپ  ی شیسا نگیر •
 پمپ نگیبلبر •
 پمپ  یآب بند محفظه •
 پمپ  ی کیمکان لیس •
 پمپ  ی ت یگراف نوار •
 پمپ  یکاغذ  واشر •
 پمپ  یخنک کار  نگیر •
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 پمپ  بوش •
 پمپ  نگیهوز ای پوسته •
 پمپ  وزریفید •
 پمپ  ی نکیع •
 فشار پمپ  جیگ •
 پمپ  هیپا •
 پمپ  شافت •
 نمد پمپ  کاسه •
 و بال پمپ  تیس •
 پمپ  کی اتومات  دیکل •
 پمپ  لیس کالیمکان •
 کف گرد  سکید •
 ستون یپ •
 پمپ  افراگمید •
 پمپ  دنده •

 

 پمپ  یمهم طراح  یپارامتر ها 5#

پمپ ها، انتخاب   ی طراح  یانتخاب برا نیشد اول انیکه در باال ب همانطور
که پمپ قرار است در آن  ی ستم یانتخاب س سپس .آن هاست زینوع و سا

 .برخوردار است  تیکند از اهم فاینقش ا
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استفاده شده در  ی% پمپ ها80از  شیاز مرکز که ب زیگر یها پمپ
 :هستند  ریز  ی طراح یپارامترها یدهند دارا ی م  لیصنعت را تشک

 مخصوص  سرعت .1
داده   شی نما H یکه با حرف اختصار )  هد رانش ای ازیمورد ن ارتفاع .2

 ( .شود ی م
 .( دشو  ی داده م  شینما Q که به اختصار با)   ی خروج ی دب  زانیم .3
 پمپ  ی و توان مصرف  ی بازده .4
 (NPSH) ارتفاع مثبت مکش حداقل .5
  ونیتاسیکاو  ای  یی زا حباب .6
 یکل بازده .7

  ی توان از منحن ی م  ی هر پمپ یپارامترها را برا نیمرتبط با ا  اطالعات 
 .مشخصه به دست آورد

 

 پمپ یطراح یجانب یپارامتر ها 6#

  یرویکننده ن جادیمثل نوع دستگاه ا یی پارامترها یبر موارد اصل عالوه
از موارد مهم به   زیو نوع و جنس اجزا و بدنه پمپ ن ع ی ما  تی محرکه، ماه

 .ندیآ ی شمار م
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 مدار پمپاژ  یطراح 7#

  ستمیمورد استفاده در س ی مدار اصل ی پمپ نوبت به طراح  ی از طراح بعد
ها براساس  نهیهز  یساز  نهیبه ی مساله در آن بررس نی تر  مهم  رسد که ی م

 .است ی و مکش ی رانش یانتخاب نوع و قطر لوله ها

و افت فشار   نهی هز نیب ی تعادل  یبرقرار  ازمندین نهیمقدار به نیبه ا دنیرس
  ریلوله ها تاث ازیقطر مورد ن  زانیم یرو  کی  هر است که گرید یو پارامترها

دارند اما افت  ز ین یکمتر  یها نهیا قطر کمتر هزب یمثال لوله ها یبرا .دارد
 .کنند ی را القا م یشتر یفشار ب

 :شده است ی قطر لوله بررس نیی تع یها  اریمع ریجدول ز در
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 ی و مواز  یپمپ ها به صورت سر   یطراح 8#

 

مشخص امکان   ی خروج  ی هدف خاص مثل دب کیبه  دنیرس یبرا ی گاه
 طیشرا  نیا در .ستیمحدود ن  یپمپ با پارامترها کیاستفاده از 

 .کنند ی استفاده م یو مواز  یطراح از پمپ ها به صورت سر  نیمهندس

  جیکردن پمپ ها و نتا یو مواز  یکسب اطالعات درباره نحوه سر  یبرا
 .دیمراجعه بفرما  ریحاصل از آن به مقاله ز

 یان یپا سخن

 

را درباره   یو اطالعات   میهمراه بود ی مطلب با شما کاربران گرام  نیا در
اما   دیپمپ را دار دیقصد خر اگر .میقرار داد ارتانیپمپ در اخت  ی طراح 
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 به که میکن ی م  شنهادیبه شما پ د،یندار نهیزم نیرا در ا ی اطالعات کاف
  کیاز  ایو  دی پمپ به فروشگاه ها برو دیخر یمتخصص برا کی همراه 

 .دیتا در انتخاب پمپ اشتباه نکن د یریمشاور کمک بگ

پمپ   کیتا  دیریدر نظر بگ زیپمپ محوطه خود را ن دیقبل از خر نیهمچن
قطعات   ی که در صورت خراب دیکن توجه  .دیآنجا انتخاب کن یمناسب را برا

ممکن است  رایز د،یآن ها نزن ریپمپ، به صورت خودسرانه دست به تعم
 . دیشو ی ها اضاف  نهیو محتمل هز دیخراب کن زیقطعات را ن  گرید که


