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از آب  یا ژهی و طیبه شرا ی دسترس  یمختلف برا ع یاوقات در صنا  ی گاه
 یبرا .است یو مواز  یسر  یبه استفاده از پمپ ها  ازیپمپاژ شده ن

 یاتصال چند مرحله ا وهیبا هر دو ش دیاهداف با حیو تحقق صح ی اب یدست
 .دیآشنا باش ی پمپ ها به خوب

  ستمیشده در هر س جادیا رات یینحوه اتصال و تغ ی مقاله به معرف نیا در
 .میکن ی م  ی آن دو را بررس یپرداخته و سپس تفاوت ها

 .دیما باش  همراه

 

 یو مواز  یسر  یبا پمپ ها ییآشنا 1#
(SERIES AND PARALLEL PUMPS) 

کار معموالً  نیا  یبرا .کند ی است که آب گرم را حمل م  ی آب گرم پمپ پمپ
مطابق با  دینصب، کاربر با نیح در .شود ی چند پمپ استفاده م  ای کیاز 

 .کند ی را طراح ی سر  ای یخط لوله، اتصال مواز  ی استفاده و طراح  ی مهندس

از  ی ک ی پمپ وجود دارد که ستمیکار س طی شرا رییتغ یبرا  یادیز یها روش
پمپ   کیکه   ی هنگام  .پمپ چندگانه است زات یآن ها سنتز عملکرد تجه

وارد عمل  یو مواز  یسر  یکار را داشته باشد، پمپ ها طیتواند شرا ی نم
 .مطلوب حاصل شود تی و هدا  انیجر شوند تا ی م



 

2 www.namatek.com 

 

  یتوان عملکرد پمپ ها ی شود که چگونه م ی سوال مطرح م نیا حال
 و حل کرد؟  ی را طراح یو مواز  یسر 

 .دیپاسخ در ادامه با ما همراه شو افتنی یبرا

 

 ی چند مرحله ا یپمپ ها 2#

 :است ری به صورت ز یو مواز  یسر   یپمپ ها یعملکرد چند مرحله ا نقش

هد و هدف   شی افزا ،ی به صورت سر  یچند مرحله ا  یها از پمپ هدف 
پمپ چند  ی که لوله خروج  ی هنگام .است انیجر شی افزا  ،یاتصال مواز 

پمپ چند    دو شود، ی اول، به لوله مکش پمپ دوم متصل م  یمرحله ا
 .باهم بسته شده اند یبه صورت سر  یمرحله ا
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تحت فشار قرار دادن  یاغلب برا یچند مرحله ا یپمپ ها یسر  اتصال
کننده شبکه   تیپمپاژ تقو  ستگاهیا .شود ی شبکه لوله آب استفاده م 

 بی تصو یرا به صورت سر  یچند مرحله ا یباز، پمپ ها یفضا ی آبرسان
 .کند ی م

نشان داده   ریدر شکل ز یچند مرحله ا یپمپ ها یسر  کیو شمات  نمودار
 :شده است

 

مکش   یکه لوله ها ی و پمپ دوم هنگام یپمپ چند مرحله ا نیاول هرگاه
 به شوند ی به هم متصل م زین ی خروج یشوند و لوله ها ی به هم متصل م 
 .ندیگو ی م یچند مرحله ا یپمپ ها یآن اتصال مواز 

 نی را تأم انیجر یازهایتواند ن ی نم یپمپ چند مرحله ا کیکه  ی هنگام
 نهیهز  شیاز حد باعث افزا  شی ب انیپمپ با جر کی که  ی هنگام  ایکند 

 .کنند  ی م  هیرا توص یاز عملکرد مواز  استفاده شود، ی کار م یها



 

4 www.namatek.com 

شروع به کار را با توجه به  یتواند تعداد پمپ ها ی م یعملکرد مواز  حالت
  یها نهیکاهش هز باعث کند و میمصرف آب و اوج مصرف آب تنظ  زانیم

 .شود ی ات یعمل

 :است ریبه شرح ز یچند مرحله ا ی پمپ ها یال مواز اتص کیشمات  شکل

 

به صورت   ی چند مرحله ا یبه ذکر است که هنگام اتصال پمپ ها الزم
از همان نوع و  یچند مرحله ا یاز پمپ ها د یبا ،ی سر  ای یمواز 

 .اتصال استفاده شود یمشخصات برا

 

 پمپ ها  یاتصال مواز  یبررس 3#

لوله   کی یپمپ دارا نی است که چند ی معن  نیپمپ ها به ا یمواز  اتصال
پمپ   نکهیاز ا پس .چک جداگانه دارد ریش کیپمپ  هر  .هستند ی خروج

 .شوند ی همان سر اضافه م ریز یها انیکنند، جر ی کار م یها به طور مواز 
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 :ی عنی

Q  یمواز = Q  1پمپ + Q  2پمپ + Q  3پمپ + …… + Q پمپ n 

چند پمپ خاموش باشد، نقطه کار تک   ای کی که  ی هر صورت، هنگام در
تعداد پمپ   ریی است که پس از تغ نیآن ا لیدل .خواهد کرد رییپمپ تغ

  ی منحن همان  وجود دارد که  دیجد یمشخصه مواز  ی منحن  کی ها، 
 .مشخصه خط لوله است
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کار به طور قابل   ی اصل تی ( و موقعستم یکار س طیتقاطع )نقطه شرا نقطه
کنند اگر   ی کار م یسه پمپ به طور مواز  دیکن فرض .کرده اند ریی تغ ی توجه 

 نقطه شود و یم  یشامل دو پمپ مواز  انیاز آنها خاموش باشد، جر ی کی
به نقطه تقاطع  ستمیو س یسه اتصال مواز  نیکار نقطه تقاطع ب طیشرا

 .شود ی م  لیتبد ستمیو س یدو اتصال مواز  نیب

خود  هیاول یمواز  ی اتیعمل طیکار هر پمپ از سه شرا ط یزمان، شرا نیا در
اگر تعداد   ب،ی ترت  نیهم به .شود ی بزرگ خارج م انیاز جهت جر ی عنی

 .شود ی برعکس م تی وضع ابد،ی شیواحدها افزا 

 ی عملکرد مواز  یها یژگیو 1-3#

آب برابر  یدر شبکه ها انیداد و جر شیتوان منبع آب را افزا  ی م .1
 .یهر پمپ مواز  ی آب خروج مجموع است با

توان با تعداد پمپ روشن و   ی پمپ را م  ستگاهی و هد ا ی دب  زانیم .2
آب   نی و تأم یدر انرژ  یی دف صرفه جوه به کرد تا می خاموش تنظ

 ،یر یپمپاژ آبگ ستگاهیا ی عنوان مثال، هنگام طراح به .سالم برسد
با  هد شهر و روز، بزرگ و ی ساعت  انی با توجه به متوسط جر انیجر

 ن،یبنابرا .شود ی آب رودخانه در نظر گرفته م نی توجه به سطح پا 
در   رییدر سطح آب رودخانه، تغ ریی تغ لیبه دل ،ی واقع  یدر بهره بردار 

 میشامل تنظ الزاماً  ره،یو غ یشهر  یمصرف آب در شبکه لوله ها
بر   عالوه .خواهد بود ریپمپ آبگ ستگاهیا یشروع و توقف واحدها
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  ستگاهی است که شروع و توقف واحد ا  یضرور  شتریب ی حت ن،یا
 .دیکن میپمپاژ آب را تنظ

 یها پمپ  کند، ی کار م یآب، مواز  یاز پمپ ها ی کیکه  ی هنگام .3
پمپاژ   ن ی بنابرا آب ادامه دهند، نیتوانند به تأم  ی همچنان م گرید

عملکرد  یبرنامه زمان بند یر یانعطاف پذ  ،ی آب به صورت مواز 
 در بخشد که ی منبع آب را بهبود م نانیاطم تیپمپاژ و قابل  ستگاهیا
 .معمول است  ی ات یحالت عمل کیپمپاژ  یها ستگاهیا

 

 پمپ ها  یاتصال سر  یبررس 4#

 .کند ی پمپ ها به طور عمده مشکل کمبود هد را برطرف م  یسر  اتصال
است و هد مجموع دو پمپ  رییپمپ بدون تغ  ی دب  ،یاز اتصال سر  بعد

از پمپ  ی از مصرف آب کاف یر یبه منظور جلوگ ،ی استفاده واقع در .است
معموالً   ی دست   نیپمپ پا  انیرج  زانیم  دست به پمپ باالدست، نیپا

حاصل  نانیاز پمپ باالدست اطم ی مصرف آب کاف  از شود تا ی م  میتنظ
 .شود

 یعملکرد سر  یها یژگیو 1-4#

 n پمپ ی، فشار ورودn-1 پمپ ی عملکرد پشت سرهم، فشار خروج  یبرا
کم  دیرفتن پمپ ها با نیاز ب  ،ی مسافت طوالن  یها  یسر  یبرا .است
 .شود
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مورد   دیتحمل فشار، تحمل و مهر و موم شفت پمپ پشت سر با ن،یبنابرا
شفت،  ریدرزگ بیپوسته، آس ی صورت باعث شکستگ نیا ریغ در باشد، ازین

 .شود ی م  رهیو غ اتاقانیگرم شدن 

چند پمپ خاموش باشد،  ای کی اگر  ،ی که در مورد اتصال مواز  همانطور
  ی در طراح معموالً  .خواهد کرد رییتغ  زیپمپ ها ن  هیعملکرد بق طیشرا
  ی دب  دیمصرف آب و نقاط نامطلوب، با  زانیم نی با توجه به باالتر ه،یاول
با توجه به هد  یاقتصاد یتعداد پمپ ها سپس مشخص شود و انیجر
 .شود نیی تع انیجر

 :است نیپمپ منفرد ا کی  ی دب  زانیزمان، م نیا در
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Q واحد = Q کل مقدار 

 

 یو مواز  یسر  ی پمپ ها انی تفاوت م 5#

در فهم بهتر ما در بکار  یو مواز  یسر  یپمپ ها انیم  یتفاوت ها ی بررس
 .کمک خواهد کرد شتریاز روش ها ب کی بردن مناسب هر 

مدل و    کیو هد دو پمپ از  انیجر نیآل، رابطه ب دهیا طیشرا در
 :است ریمشخصات به صورت ز

 :شوند  ی وصل م  یکه به صورت سر  ی هنگام

Q = Q1 = Q2 

H = H1 + H2 

 :شوند ی متصل م  ی به طور مواز  ی وقت

Q = Q1 + Q2 

H = H1 = H2 

چند پمپ به صورت  ایدو  ی که وقت افتیتوان در ی دو فرمول فوق م  از
  یشود و هدها رو ی نم ادجیا انیدر جر ی بزرگ رییتغ شوند ی متصل م  یسر 

به هم  یچند پمپ آب گرم به طور مواز  ایدو  ی وقت  و رندیگ ی هم قرار م
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از  شتریب انیجر کند اما ی نم  ی چندان رییتغ  ستمیشوند، هد س ی متصل م 
 .قبل است

 

  ی پمپ تنها نم   کی شوند که ی استفاده م ی اغلب هنگام یمواز   یها پمپ
 ستمیآب در گردش در س یها پمپ .کند نیرا تأم انیجر یازها یتواند ن

به هم وصل  انیجر یازهاین نیتأم  یبرا یغالبًا به صورت مواز  ی شیگرما 
متصل  یبه طور مواز  زیآب در حالت آماده به کار ن یها  پمپ شوند و ی م
 شوند.  ی م


