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 یبرتر  کیدر صنعت مورد استفاده هستند که هر  ی متنوع  یانواع پمپ ها
  ی که پمپ مگنت  دیبدان دیراستا با نیدارند در هم یگر ینسبت به د یی ها
از خانواده  یس یمغناط یها پمپ .کاربرد دارد یچه موارد در و ستیچ
که  دیشما هم به دنبال آن هست اگر .هستند وژیسانترف یپمپ ها  شرفتهیپ

  با و دیادامه مطلب را دنبال کن دیآشنا شو شتریب یمگنت  یبا پمپ ها
 .دیآن آشنا شو یایو مزا بی پمپ ها، کاربرد، معا نینحوه کار ا ،ی ست یچ

 

 ی مگنت یبر پمپ ها یا  مقدمه 1#

مختلف، از جمله  یها نهیبشر در زم یازهایاز ن ی ک یامروز،  یایدن در
  .به آب با حجم و فشار مناسب است ی دسترس  ی و خانگ  ی صنعت ،یکشاورز 

ها در واقع  پمپ .پمپ ها به کمک بشر آمدند از ین نیا نی تأم یبرا
نقطه به  کیاز  الیآب و مواد س ییهستند به منظور جا به جا ی دستگاه 
از   کیهر  اد،یبا حجم و فشار مناسب که با توجه به تنوع ز گرید ینقطه ا

 .رندیگ ی مختلف مورد استفاده قرار م یها نهیآن ها در زم

  نیشتریب یی ایمیش ع یپمپ ها که در صنا نیتر  منی و ا نیتر  یکاربرد از
را نام برد که به آن ها پمپ   ی مگنت   یتوان پمپ ها ی م  کاربرد را دارند،

را   ینام گذار  ن یادامه علت ا در که ندیگو  ی م زین قیتزر ای دیضد اس یها
 .داد  میخواه حی توض
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 Magnetic Drive)  ست؟یچ  یپمپ مگنت 2#
Pumps) 

باشند  ی ( م ع ی ذرات جامد از ما ی)جداساز  وژی فیسانتر  یدسته پمپ ها از
آب   ای ی کیحذف آب بند مکان  ی پمپ مگنت  ی از طراح ی اصل  هدف  که

انتقال   یبرا یگونه نشت  چیشده ه باعث بوده است که ی ت یگراف یبندها
  ی م  قیتزر ای دیبه آن پمپ ضد اس لیدل نینداشته باشد به هم االت یس
 .ندیگو

قرار  وژی فیدر دسته سانتر ی مگنت یکه چرا پمپ ها  دیآ یم  شیسؤال پ نیا
به   ی سیمغناط یروین ی که در پمپ مگنت  مییبگو دی جواب با در دارند؟
که از موتور به  ی واقع حرکت در .شود ی محرک واقع م  یروین کیعنوان 

به تماس شافت   یاز ین باشد و ی م یس یمغناط ردیگ ی پمپ صورت م مپلریا
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  جادیکنترل حرکت را با ا ی سیمغناط یانرژ  جهینت در .ندارند گریکدیها با 
 .ردیگ ی قدرتمند به عهده م  ی دانیم

وجود   میالکتروموتور و پروانه، اتصال مستق  نیب یمگنت یپمپ ها در
 رونیاز آن ها در ب ی ک یگونه پمپ ها دو حلقه وجود دارد که  نیا در .ندارد
مذکور آهنربا قرار   یحلقه ها یرو .شده است هیدر درون تعب یگر یو د

 ی س یمغناط یقو یآهنربا مجموعه  دارند و یی گرفته است که دوام باال
پمپ حلقه   نی بنابرا کند؛ ی م  جادی ا ی دائم  ی س یمغناط دانیدرون پمپ م

 ی داخل حلقه کرده و دیتول  ی سیمغناط یرویو ن دیآ ی به گردش در م ی رونیب
آورد که باعث گردش پروانه و   ی را که به پروانه متصل است به گردش در م

به حرکت   ی سیپروانه در اثر جاذبه و دافعه مغناط جهینت در .شود ی پمپاژ م
 .دیآ ی در م

 .شوند ی م  دیتول یرفلز یو غ یدر انواع فلز  ی مگنت  یها پمپ

 :همچون یفلز  انواع

 فوالد  •
 چدن •
 برنز  •
 وم یتانیت  •

 :همچون یفلز ریانواع غ و

 دیفلورا •
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 ن یدیلینیو •
 لن یفلوروت  تترا •
 یپر فلوئورالوکوکس یها آلکان •
 شه یش •
 ک یسرام •

 ...و

گراد،   ی درجه سانت 450 با  یتا تقر  یی قادر هستند دما ی مگنت  یها پمپ
 .وات را پمپاژ کنند لویک 400 با  یتقر  یی بار و توان ها  200 با  یتا تقر  یفشار 

 

 



 

5 www.namatek.com 

 ینکات کاربرد 3#

  ی زمان به بررس ستیچ ی پمپ مگنت  میمتوجه شد ی به خوب نکهیاز ا بعد
 .دهیرس زی تجه نی نکات مهم قبل از شروع به استفاده از ا

مورد توجه قرار  ریالزم است نکات ز  ی مگنت  یاز استفاده از پمپ ها قبل
 :ردیگ

 .باال نباشد دما .1
 .متبلور و سفت شده باشد الیس .2
موجب جدا شدن  رایاز اندازه بزرگ نباشد؛ ز شیتور بمو  اندازه .3

 .شود ی م یر یدر هنگام شتاب گ گریکدیقطعات از 
 .از اندازه نباشد شیگاز ب زانی م االت یس در .4
که   ع یها، انباشته شدن ذرات جامد معلق در ما ی از طراح  ی برخ در .5

محفظه موجب مسدود شدن  در شود، ی ها م اتاقانی شیسبب سا
ذرات  یجداساز  یبرا لتریاز ف دیحالت با نی شود که در ا ی آن م

 .استفاده شود
  دیآ ی بدون آب بند به وجود م یپمپ ها یکه برا ی مشکالت شتریب .6

  یدر پمپ ها رایز دهد؛ ی در هنگام خشک کار کردن آن ها رخ م
و  یپمپاژ شونده روان کار  الیس لهیبه وس ی داخل  یها اتاقانی  ی مگنت

خشک   زیها ن اتاقانیپمپ خشک کار کند،  ی وقت  .شوند ی خنک م
توسط مواد سخت و شکننده در  دنید بیکنند و سبب آس ی کار م

 تی گراف دیهمچون کرب یوجود مواد  نیا با .شود ی م هیچند ثان
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(  قه یدق 20تا  10)حدود  ی ممکن است تا مدت مشخص  کونیلیس
سبب اگر از خشک   نیهم به ت خشک کار کنند؛بدون مشکل در حال

  یو نگهدار  ریتعم یها نهیشود هز یر یپمپ ها جلوگ نیکار کردن ا
 .شود ی آن کاسته م 

 

 یکاربرد پمپ مگنت 4#

 ری پمپ ها را دارند شامل موارد ز نیپمپاژ با ا تیکه قابل ی االتیاز س ی برخ
 :باشند ی م

 ست یز طیمح  یو مضر برا یی ایمیش ،یسم  االت یس .1
 مت یگران ق االت یتحت فشار و س  االت یس .2
 کیفرار و آرومات االت یس .3
 و ی اکت ویمواد راد یحاو االت یس .4
 نده یخورنده و سا االت یس .5
 اشتعال زا  االت یس .6
 عی ما یبدبو دو فاز و گازها االت یس .7
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 یپمپ مگنت یای مزا 5#

خورنده و حالل ها به  یی ایمیباال در برابر انتقال مواد ش ی من یا داشتن .1
 ط یبه مح الینکردن س ی علت نشت 

 کم  یو صدا سر .2
 با ارزش موجود در پمپ   االت ینرفتن س هدر .3
 آسان یساده و نگهدار  ساختار .4
 محور رانش  یرویاثر بودن فشار مکش باال بر ن ی ب .5
 4تا  0از رنج  ی سم  االت یانتقال س یی توانا  .6
 پمپ شونده به عنوان روان کار و خنک کننده  الیاز س استفاده .7
 پمپ  یاجزا نیب  شیوجود سا عدم .8
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 یپمپ مگنت بی معا 6#

انتقال گشتاور و   یاز آهنربا برا ی س یمغناط ویدرا یآن جا که پمپ ها از
  تیکنند، محدود  ی به مجموعه پروانه استفاده م وی از مجموعه درا روین

مواد آهنربا در  ی مثال: وقت  عنوان به .پمپ ها وجود دارد نیدر ا  یی ها
 ی س یتوانند قدرت مغناط ی م  رند،یباالتر از آستانه خود قرار بگ یمعرض دما

عامل   س،ی هر سرو یی مشخصات دما نیبنابرا خود را از دست بدهند؛
 .رود ی م نیاز ب ی س یدر اتصال مغناط یانرژ  یاست. پس مقدار  ی مهم 

  ی س یاتصال مغناط رایتوان وجود دارد؛ ز یدر درجه بند یی ها  تیمحدود 
انتخاب   یبرا .است و نه مقرون به صرفه ی قدرتمند نه عمل ایبزرگ  اریبس
قدرت و گشتاور را در نظر  یها تی محدود شهیهم دیپمپ ها با نیا

  ،ی س یمحرک مغناط یعمده پمپ ها  یها تیاز محدود  گرید ی ک ی .گرفت
پمپ شده به عنوان  ع یما آن جا که از .خطر همراه با خشک شدن است

و  نگیصورت خشک شدن، بلبر در روان کار و خنک کننده عمل خواهد کرد، 
 تیاز حد گرم شوند و در نها  شیممکن است ب گریاز قطعات د ی برخ
 .ندیبب بیآس

  دیکه خطر خشک شدن آن ها وجود دارد نبا یی ها و برنامه ها سی سرو در
  نهیپمپ ها هز نیا در .استفاده شود ی س یمحرک مغناط یاز پمپ ها

 .باشد ی باال م یو نگهدار   ریتعم
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 یسیمغناط  یپمپ ها یساختار کل 7#

  ی پمپ مگنت کی ی داخل یشما هم سوال شده که اجزا یبرا احتماال
 .کند دایدست پ تیقابل نیتواند به ا  ی م  که ستیچ

 .میکن ی م  ی پمپ را بررس  نیا ی ادامه ساختار کل  در

توسط   پروانه .محفظه محصور قرار دارد کیکه در  یپروانه چرخش  کی
توسط مگنت   ی س یمغناط دانیم نی چرخد که ا ی دوار م ی سیمغناط دانیم
شود که   ی م دیتول یی رویچرخش پروانه ن با .ساخته شده است یفرد یها
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پمپ   ی اصل هدف  .کند ی م  تیرا از داخل و خارج محفظه پمپ هدا ع ی ما
 ایکند تا آب  ی است که کمک م  الیس کیو حرکت در   یژ حفظ انر ی مگنت
  ،ی پمپ آب مگنت  کی در .مخزن دور نمانند کیاز رکود در  گرید  عات یما

 .هستند که به آهن ها وصل شده است یی آهنربا ی پروانه و موتور دارا
 نی در ا یی آهنربا .پمپ وصل شده اند وی به مونتاژ درا ی دائم  یآهنرباها

  یاست و بر رو ی پمپ ها وجود دارد کار آن به گردش درآوردن موتور داخل
موتور  ی وقت .کند ی شافت دوم وصل شده است و توسط موتور کار م

  یاز آهنربا ی س یمغناط یروین .چرخاند ی شود، آهنربا خود را م ی روشن م 
پروانه چرخش کند و پروانه را  یشود که آهنربا بر رو ی موتور باعث م 

 .اندبچرخ

 

 

 ی مدل پرکاربرد پمپ مگنت کی  یمعرف 8#

 W20HD to W100HD مدل پمپ
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خنک تر و  اریبس ی س یمغناط ویدرا یپمپ ها شتریپمپ نسبت به ب نیا
 :باشند ی م ریز یها  ی ژگ یو یکنند و دارا ی ساکت عمل م 

 .ی و دور از خطر نشت یبه آب بند ازیها بدون ن اتاقانی •
 .لنیپروپ ی و بدنه پل ی کیبدنه سرام ل،یاز جنس استنل ات  یها بدنه •
  ع یشده است که فشار ما ی طراح  یپمپ ها به گونه ا نی در ا پروانه •

 .کند ی م  جادیمشابه ا یبا پمپ ها سهیرا در مقا یباالتر 
سازگار  یی ایمیو ش یدیاس عات یو ما  ی و نمک  نیریش یآب ها هیکل با •

 .است
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 ی ر یگ جهینت

 دارد؟  یی و چه کاربردها ستیچ ی که پمپ مگنت میکرد یررسمقاله ب نیا در

 یها ستمیگزاف س یها نهی عالوه بر نداشتن هز ی مگنت  یها پمپ
نسبت به  زین یطول عمر کمتر  یها  نهیهز  ،یجهت آب بند گیتور یمان

که از پمپ  یی واقع شرکت ها در .شده دارند یمشابه آب بند ینمونه ها
هوا   ی که از منظر کنترل آلودگ  نیاستفاده نموده اند عالوه بر ا ی مگنت  یها

 زین ینقطه نظر اقتصاد از داشته اند، ربطی به مراجع ذ یبهتر  یی پاسخ گو
 .ندینما  یی توانسته اند صرفه جو


