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  ی موجود در حوزه مهندس  یدستگاه ها نی از مهم تر ی کیاز آن جا که پمپ 
 نهیزم نیاقدامات در ا نیتر  ی توان پمپ از اصل  محاسبه د،یآ ی به حساب م 

امکان   د،یمحاسبات نباش  نیکه قادر به انجام ا ی تا زمان رایز باشد؛ ی م
 .داشت دینخواه زیدستگاه را ن نیاز ا حی استفاده صح

 و میشما را با روش محاسبه توان پمپ آشنا کن میمقاله قصد دار نیا در
 .میرا ارائه ده ی حاتی آن ها توض درباره

 متن ما را انیتا پا  نهیزم نی به کسب اطالعات در ا لیصورت تما در
 .دیکن ی همراه 

 

 ست؟ی پمپ چ 1#

به حساب   ی در حوزه مهندس یفوق العاده کاربرد ی دستگاه (pump) پمپ
  ی اصل فهیوظ .شود ی مختل م یار یبس یکه بدون آن پروژه ها دیآ ی م

 زین میقد یزمان ها از گوناگون است که االت یفشار انتقال س شیپمپ افزا 
 .کردند ی گوناگون از آن استفاده م  یافراد به شکل ها

 یطبقات باال ایمختلف کشور   یها که به بخش ها ی از آب رسان یار یبس
تنها کار مهم  البته .وجود پمپ است ونیمد  شود، ی ساختمان ها انجام م
 .شود ی نم الیپمپ شامل انتقال س

 .شود ی دستگاه بهره گرفته م  نیاز ا زیمختلف ن عات یما یفشرده ساز  یبرا
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مکش   یآن ها، پمپ ها نیدارند که پر کاربردتر  ی ها انواع مختلف پمپ
 .هستند

  ی در حالت کل اما .فشار اتمسفر است یپمپ ها بر مبنا نیکار ا اساس
 به .دارد ی بستگ  یمختلف به موارد االت یانتقال س ی پمپ برا کی توان 

به  ی ست یبا د،ینحوه محاسبه توان پمپ را بدان  دیاگر قصد دار لیدل نیهم
  یاز فاکتورها ی شناخت کاف دیبا پس .دیعوامل توجه داشته باش نیا

دل   الیانتقال س زانیم به تا دیدر محاسبه توان پمپ را داشته باش ی اساس
 .دیخواه خود برس

 

 ی بر توان پمپ را به شما معرف  رگذار یعوامل تاث ی تمام  میادامه بنا دار در
 .میکن
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 در محاسبه توان پمپ یکیدرولیتوان ه 2#

و   تیاز ماه اما د؛یباش دهیرا شن ی ک یدرولیتا به حال نام توان ه دیشا
که توان   دیاست بدان بهتر .د ینداشته باش ی آن اطالعات کاف تیاهم

پارامترها در محاسبه توان پمپ  نی تر ی از اصل ی کیبه عنوان  ی کیدرولیه
 .دیآ ی به حساب م 

  .شود ی م  فیتعر الیانتقال س یقدرت پمپ برا زانیتوان به صورت م نیا
  م،یآن که قادر به استفاده درست و مناسب از پمپ باش یبرا نیبنابرا

 .میرا بشناس ی کیدرولیتوان ه ی ست یبا

اساس  بر .خاص خود است ی کیدرولیتوان ه یدارا ی طور قطع هر پمپ به
توان آن را   م،یپمپ استفاده کن نیاز ا میکه قصد دار یو مکان  طینوع شرا

 .کرد  میانتخاب خواه

 طبق .دیآ ی فرمول به دست م نی از چند ی در حالت کل ی ک یدرولیه توان
دست به  ی چه نوع پمپ یبرا و میدار اریکه کدام پارامترها را در اخت نیا

 .خواهد کرد ریینحوه محاسبات تغ م،ی محاسبه توان زده ا
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 توان شفت 3#

  دیبا عات ی شود که هنگام انتقال ما ی م  ی معرف  یی رویشفت به عنوان ن توان
  یتوان به کمک موتور برا نیا .پمپ وجود داشته باشد ازین نی تام یبرا

  فی توان را تعر  نیا گرید یبه گونه ا میبخواه اگر .خواهد شد نی پمپ تام
از  یرویو ن  ی کیدرولیشفت از جمع توان ه توان که مییبگو  دیبا م،یکن

 .دیآ ی به دست م  گریبه مکان د ی از مکان  عات ی انتقال ما یدست رفته برا
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 ی وارد م  الیشفت موجود در پمپ به س قیشده از طر انیب یرویواقع ن در
چه توسط توان شفت   آن .داشته باشد یی جا به جا ت یقابل ع یما  شود تا

بر بازده پمپ  ی کیدرولیشود، توان ه ی م  فی تعر یاضیپمپ به زبان ر
 .است
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فاکتور محاسبه توان   نی توان موتور )مهم تر  4#
 پمپ(

  فایرا در محاسبه توان پمپ ا ی موتور نقش اصل  دیدان ی طور که م  همان
آن  تی و هدا الیچرخاندن س یکه شفت درون پمپ برا یی رو ین .کند ی م

  به .دیآ ی موتور به دست م قیطور کامل از طر  به است، ازمندیبه جلو ن
به   ی ابیدست یآن برا  محاسبه بوده که ی توان  یدارا زیموتور ن  لیدل نیهم

 .است ازیدر پمپ ن الیراندمان انتقال س نیبهتر

 ی ک یالکتر  یانرژ  لیپمپ در تبد ی از جمع توان اتالف ی موتور به طور کل توان
به توان  ی ابیبه دنبال دست اگر .شود  ی و توان شفت محاسبه م ی به جنبش 

 قیتوان از طر نیا  که مییبگو دیبا  دیهست ی اضیر نیریموتور با زبان ش
 .توان شفت به بازده موتور به دست خواهد آمد می تقس
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 در توان موتور رگذاریتاث یفاکتورها 1-4#

محاسبه توان پمپ، توان موتور   در م،ی اشاره کرد زیگونه که قبال ن همان
 لیدل نیهم به .برخوردار است یشتر یب تی پارامترها از اهم گرینسبت به د

  جادیآن ها و ا ی بررس با توان نقش دارند که  نیا شیدر افزا  یادیعوامل ز
 میتوان موتور خواه زانیدر کارکردشان قادر به باال بردن م ی جزئ  رات ییتغ

 .بود
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  وجود شود، ی چندطبقه استفاده م  یکه از پمپ ها در ساختمان ها ی زمان 
مثال آب را از   میاگر بخواه رایز .خواهد بود ازین اریموتور بس یتوان باال

به   یادیآن را به کمک پمپ با قدرت ز دیبا م،یطبقه اول به هفتم برسان
 .میکن تیسمت باال هدا 

  هستند، لیتوان موتور دخ شی که در افزا یی شناخت پارامترها نیبنابرا
به شما کمک خواهد  ادی تا ارتفاعات ز الیانتقال س زانیبه م دنیرس یبرا

 .کرد

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  ی پارامتر ها م نیجمله ا از

 دنده جعبه •
 مربوط به کمربند پمپ  یوها یدرا •
 ریی در حال تغ  سرعت •

به   ی ابیدست در  شود، ی م  فیهر کدام از قطعات مذکور تعر  یکه برا ی بازده
 .توان موتور مناسب و مدنظر شما فوق العاده مهم خواهد بود

 

 م؟ ی به محاسبه توان پمپ بپرداز  دی چرا با 5#

را   یاست تا امکان انجام کار  ی توان خاص یدر صنعت دارا ی دستگاه  هر
دستگاه ها   نیهمچون ا  زین پمپ .داشته باشد د،یخواه ی که شما از آن م

 .شود نی تام  دیبا االت یانتقال س یدارد که برا  ی به توان خاص ازین
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است که چرا محاسبه توان پمپ مهم   نی شود ا ی که مطرح م ی سوال  اما
 است؟ 

که   ی پمپ  ی عنی .نشده اند لیتشک یکسانی یمختلف از توان ها  یها پمپ
در   ی توان متفاوت از شود، ی استفاده م  ی مسکون  ی ساختمان ها یبرا

کارخانجات مختلف برخوردار  ای ها  روگاهیبا پمپ موجود در ن سهیمقا 
 م،یمطلع باش یط یتوان پمپ در هر شرا زانیاگر از م لی دل نیهم به .است

مصرف   نیچن  هم .دیکش  میپمپ از آن کار خواه تیمتناسب با قابل  گرید
  نیآورد و از خسارات ناخواسته در ا میخواه نییپا  یادیبرق را تا حد ز

 .میکن ی م یر یجلوگ نهیزم

 


