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  مورد استفاده در صنعت هستند که  زات یتجه نیاز پرکاربردتر  ی ک یپمپ ها 
آن ها   ی اساس یبا پارامترها  دیآن ها با یر یبه هدف بکارگ ی اب یدست یبرا

ها ممکن   ی ژگیو نیشناخت ا عدم .پمپ آشنا بود ی مثل هد پمپ و دب
  ی خانگ ای ی مجموعه صنعت  کی ازین  پمپ نامناسب با هیاست باعث ته

خواهد   ستمیدر س ی خراب ایاضافه و  یها نهیمنجر به هز  تینها در شود و
 .شد

و   ی محاسبه دب یو روش ها میبا مفاه ی به خوب دیشما هم قصد دار اگر
 .دیبا ما همراه باش د یهد پمپ آشنا شو

 

 ست؟ یپمپ چ یدب 1#

و   فی تعر Pump Flow معادل عبارت  ی سیکه به انگل پمپ ی دب  پارامتر
گفته  ی الیپمپ به نرخ س ی بواقع د در .دارد ی ساده و راحت اریمفهوم بس

 .تواند در واحد زمان از خود عبور دهد ی شود که پمپ م  ی م
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  متر مکعب در ساعت اسیدر پمپ ها معموال با مق ی ک یزیمشخصه ف نیا
(m3/hr)هیدر ثان تری، ل (L/sec)قهیدر دق تری، ل (L/min) یو در کشورها  

  .شود ی م یر یاندازه گ (gpm) قه یبر دق ع یبر حسب گالون ما  یی کا یآمر
باال  یها اسیپمپ برحسب مق کی  ی دب یعدد محاسبه شده برا هرچه

توان باالتر پمپ در عبور آب از خود در واحد زمان  یبزرگتر باشد، به معنا 
 .است

 

 ست؟ یهد پمپ چ 2#

  ی و درک آسان حی است که توض ی ک یزیمفهوم ف کیهد در پمپ ها  مقدار
  البته .برگرفته شده است Pump Head ی عن یآن  ی سیلدارد که از واژه انگ

و  ی عمل یپمپ ها در فضا ی بعض یمفهوم در زمان محاسبات برا نیهم
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و در علم   ی تئور  یایدر دن اما کننده باشد؛ جیگ ی تواند کم  ی م  ،یکاربرد
 .دارد یمشخص و ساده ا  فیهد تعر  ک،یمکان  ی مهندس

هد   میتوان  ی م م،یبپرداز  ادشدهیمفهوم  فی ساده به تعر ی لیخ میبخواه اگر
تواند با غلبه بر جاذبه،    ی پمپ م کی  که میبدان یحداکثر  ی ارتفاع  زانیرا م

  کیو   یورود کی پمپ با  کیمثال  ی عنی .را به آن ارتفاع ارسال کند الیس
رو به باال، توان    ی پمپ از لوله خروج  نی که ا ی ارتفاع .دی را تصور کن ی خروج

از هد در  هیاول فیتعر  .را دارد، همان هد پمپ است یورود الیپرتاب س
 .داده شده است شینما  ی به خوب ریز ری تصو
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از خود   یشتر ی )مثال آب( را با فشار ب الیپمپ، س کیاگر  ی فیتعر  نیچن با
  نیصورت هد چن نیا در .کند ی پرتاب م یخارج کند، آن را به ارتفاع باالتر 

 .پمپ ها با فشار کمتر است ریباالتر از سا ی پمپ

 م،یریدر نظر بگ یمخزن آب متصل به پمپ را به عنوان ورود کیاگر  حال
پمپ   کی ی هد برا زانیم نییدر تع  زیسطح آب درون مخزن ن ارتفاع

  یتوانند بر رو  ی م  زیاز پمپ( ن ری)غ ی عوامل خارج نیبنابرا .است رگذاریتأث
 .داشته باشند ریهد تأث

 

 ی عیباشد طب شتریپمپ ب یارتفاع سطح آب درون مخزن ورود هرچه
درون   یپمپ و مخزن، آب به ارتفاع باالتر  نیمکش ب لیدل به است که

به  مایمستق  نیا ه،یاول فی تعر مطابق  .کند ی صعود م  یلوله عمود کی
 .است شتریهد ب یمعنا

 ست؟یهد کل پمپ چ 1-2#

  ی وقت .از هد است ی و سطح  ی مقطع  فیتعر  کیاال شده در ب انیب فیتعر 
محاسبه  یبرا .منظور هد کل پمپ است  م،یکن ی پمپ صحبت م  کیاز هد 
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پمپ را با   ی خروج یاختالف ارتفاع آب در لوله عمود ستیهد کل، کاف
پمپ   یی توانا  نی شتر ی دو، ب نیا اختالف  .میکن سهیارتفاع سطح مخزن مقا 

همان هد کل پمپ   ایغلبه بر جاذبه  ی برا یبه صورت عمود الیدر پرتاب س
 .است

 

 شی افزا است که ی ع یطب میبخش داد نیکه در ا ی حاتی توجه به توض با
آب و کاهش   ییپمپ در جا به جا یی توانا  شی سطح آب مخزن باعث افزا

 .شود یم  یی توانا نیباعث کاهش ا زیسطح آب درون مخزن ن

 شتن اطالعات مخزن محاسبه هد پمپ بدون دا 2-2#

انواع پمپ با توجه به  دکنندگانیکه سازندگان و تول نجاستیسؤال ا حال
  انیاز سطح آب درون مخازن مختلف مورد استفاده مشتر ی که اطالع  نیا

 کنند؟  ی هد پمپ انتخاب م  یبرا یعدد چه ندارند،

پمپ در مشخصات   کیعدم درج هد  لیدل انگریسؤال در واقع خود ب نیا
  قایتواند دق ی نم  دکنندهیتول رایز است؛  دکنندهیو اطالعات آن توسط تول

چقدر  یسطح آب در مخزن مورد استفاده مشتر  زانیکند که م  ی نیب شیپ
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مانند هد کل   ی پمپ، مشخصات کی درج هد  یبه جا دکنندگان یتول .است
که پمپ   یسطح مخزن و لوله عمود  نیاختالف ارتفاع ب ممیماکز  ی عنی

موضوع   نیا نکته .کنند ی خود اعالم م انیکند را به مشتر جادی توانسته ا
 یدرون مخزن ها ع یهد کل، مستقل از سطح ما یر یکه اندازه گ نجاستیا

تواند   ی م  دکنندهیاست که تول لی دل نیهم به است و انیمختلف مشتر
پمپ آب درج   دیخر یمشخصات برا ریرا در کنار سا یمشخصه ا نیچن

 .کند

  ی روابط میتوان یپمپ، حال م  کیو درک مفهوم هد کل در   فیاز تعر  پس
 :می کن فی آن تعر یبرا

Ht  = Hd – Hs 

هد در لوله  ای هیهد تخل Hdنشان دهنده هد کل،   Ht رابطه نیا در
 نیکه ا دیداشته باش دقت .هد مکش است ایمخزن  هد Hs و یعمود

که هد مخزن مثبت )سطح آب درون مخزن باالتر از   ی طیرابطه در هر شرا
 ی تر از پمپ( باشد، م  نیی)سطح آب درون مخزن پا یمنف  ایپمپ باشد( 

 .باشد حیتواند صح

 :دیکن  ی مخزن را مشاهده م ی از هد منف ینمونه ا ریز ری تصو در
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 پمپ و توان ینمودار و رابطه هد، دب  3#

و   میبا مفاه ییو آشنا ی عدم آگاه لیبه دل انی مشتر ی اوقات برخ  ی گاه
مانند فشار پمپ    گرید میمربوط به پمپ، هد را با مفاه ی ک یمکان فی تعار

برقرار   ی اضیرابطه ر کی  ی کیزیدو مشخصه ف نیا نیب .رندی گ ی اشتباه م
 نیرابطه ب نی بنابرا .در آن وجود دارد زین الیمخصوص س وزن است که

 .دارد ی و مشخصات مربوط به آن بستگ الیدو کامال به س نیا

 ست؟ ی که تفاوت فشار و هد پمپ در چ نجاستیسؤال ا حال
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 تفاوت فشار و هد پمپ 1-3#

  کیکه  ی ارتفاع هد عبارت است از م،یگفت ی که در قسمت قبل همانطور
  نیا .بدهد تا بر جاذبه غلبه کرده و باال برود الیتواند به س  ی پمپ م 

اکثر اوقات   ای (.m.l.c) ع یمشخصه معموال بر حسب متر در ستون ما
 .شود  ی م  انی( بر حسب متر بی سادگ  ی)برا

زن  مختلف را با و االت یپمپ انواع س ی عنی .است الیمستقل از نوع س هد
در   نیارتفاع مع کی متفاوت آن به صورت مشابه تا  یها ی ژگیو  ریو سا

در طرف مقابل، فشار کامال بسته به نوع و  اما .کند یبلند م  ع یستون ما 
 .دارد ی مهم اریفشار نقش بس نیی در تع ی چگال .است الیمشخصات س

 .هد و فشار در حوزه پمپ ها است نیتفاوت ب نی بزرگ تر نیا

  یمتر  35 ی متفاوت در هد ها الیکه سه نوع س مینیب ی م ریشکل ز در
  S.G.* .بار( هستند یکای)برحسب  ی متفاوت  یفشار ها یدارا یمساو

 تی کم نیمورد استفاده در هر پمپ است. )ا ع ی مقدار گرانش ما شگرینما
 است(  1 یآب مساو یبرا
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در پمپ ها به   هد است که نی ا میبه آن اشاره کن د یکه با یگر ید نکته
توسط  ی فشار به راحت  اما شود؛ ی نم یر یاندازه گ میصورت مستق

 ی خروج  هیپمپ مکش و خط تغذ یمختلف مستقر بر رو یمانومترها
 .شود ی م  یر یاندازه گ

 پمپ یرابطه هد و دب 2-3#

پس از  رایز .صفر خواهد شد  ی پمپ، دب کی یمقدار هد برا ممی ماکز در
 .ستادیاز حرکت بازخواهد ا انی کند و جر ی نم رییمقدار، ارتفاع تغ نیا

صرف رساندن آب به  ی طیشرا ن یخود را در چن یو انرژ  رویتمام ن پمپ
باشد، وجود   انی که منشأ حرکت جر یفشار  اختالف  کند و ی م  یی ارتفاع نها

 .نخواهد داشت

مپ صفر باشد، آب با حداکثر سرعت خود از  هد پ ی برعکس وقت ی طرف از
امر   نیا .شود ی م  کیمقدار خود نزد  نیشتر یبه ب ی دب کند و  ی پمپ عبور م 
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صرف بلند کردن آب و غلبه  یانرژ  چ یدهد که پمپ ه یرخ م لیدل نیبه ا
 ی اختالف فشار و سرعت م  شیتوان صرف افزا  همه کند و ی بر جاذبه نم

رابطه کامال معکوس است   کیو هد پمپ  ی دب انیرابطه م نیبنابرا .شود
 .افتیکاهش خواهد  یگر یهرکدام د شیافزا با که

 

 و هد پمپ  یرابطه توان با دب 3-3#

کننده   نییاز عوامل تع ی کی  ستم،یس کی ابتدا و انتها در  نیفشار ب اختالف 
 انی جر تیپمپ تقو  یر یهدف از بکارگ رایز .در محاسبه قدرت پمپ است

پمپ مطابق معادالت و محاسبات  قدرت  .و کنترل سرعت آن است الیس
 :شود ی محاسبه م  ریز
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PW = (p2−p1) × Q 

 :عبارتند از بیبه ترت  p2 و p1رابطه،  نیا در

 در قسمت مکش )مخزن(  فشار

 ه یو تغذ هیفشار در خط تخل مقدار

 ( psi ای ) N/m2 در متر مربع  وتونیحسب ن بر

 هیحسب متر مکعب بر ثان بر  پمپ است که ی دب  زین Q وقرابطه ف در
m3/s شود ی م انیب. 
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دو عامل  نیا  نیتواند ارتباط ب ی وجود دارد که م  زین گر یرابطه د کی البته
 :نشان دهد  گریکدیدر پمپ ها را با  ی مهم با بازده 

3690 / PW = HQ 

پمپ   ی نشان دهنده دب زین Q هد پمپ و انگرینما H ،یرابطه ا نیچن در
 .است

 :که میکن  ی پمپ مشاهده م  کی  ی در رابطه مربوط به بازده حال

η = PW/PS × 100% 

  ی و دب هد که  میادعا کن میتوان ی م  ک،یو از نظر تئور  یبه طور کل نیبنابرا
هم   ی نظر تجرب از .پمپ دارند کی با بازده   ی م یپمپ هر دو رابطه مستق

تواند در  ی پمپ با توان باالتر، م  کی  رایوضوع صادق است؛ زم  نیهم
را با سرعت و فشار  آب ایجاذبه غلبه کند  یرویهم بر ن یباالتر  یارتفاع ها

 .در واحد زمان از خود عبور دهد یشتر یب
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آن است.   ی پمپ با بازده کی ی دب انیفوق نشان دهنده ارتباط م نمودار
 نیچن .کند ی م دایپ شی افزا زیو توان ن ی باالتر برود، بازده  ی هرچه دب 

 .برقرار است شینسبت به بازده کماب زیهد ن  یبرا یرابطه ا

 

 پمپ یهد و دب یر یاندازه گ 4#

 ژهیمحصول نقش و   ی ابیپمپ در ارز ی هد و دب یر یاندازه گ د،یاز خر پس
 دیتوان ی م  ی مختلف یو هد پمپ از ابزارها ی دب یر یاندازه گ یبرا .دارد یا

 :شده اند انیبخش ب نیآن ها در ا نی تر مهم که دیاستفاده کن

 نی از مرسوم تر ی کیسنج   ی همان دب ای از دستگاه فلومتر  استفاده •
 ای هیلوله تخل در .در پمپ ها است ی دب یر یاندازه گ یروش ها برا
دستگاه را به لوله متصل  نی ا دیتوان  ی م  ستم،یس ی همان خروج
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دستگاه باالتر   نیتوسط ا   یر یدقت اندازه گ دی خواه ی م اگر .دیکن
را   ی لوله خروج یمحل نصب آن رو دیتوان ی که م یی تا جا دیبرود با

 .دیتر کن  کیبه پمپ نزد 
 دیتوان ی م د،یداشته باش قیدق  شیمخزن با گنجا کی که  ی صورت در •

لوله  دیکار با نیا یبرا .دیرا به دست آور یاز دب  ی ق یمقدار دق
 هیلحظه شروع به کار پمپ و تخل از و دیرا در مخزن قرار ده ی خروج

 نیا .دیکن یر یدرون مخزن با حجم مشخص، زمان را اندازه گ الیس
 ی م  ی بودن حجم مخزن انتخاب  قیروش در صورت مشخص و دق

 .پمپ را به شما بدهد ی از دب ی ق یتواند عدد دق
)اختالف   کی با داشتن هد استات  دیتوان ی م زیمحاسبه هد کل ن یبرا •

  ریمخزن اول و دوم(، هد اصطکاک و اتصاالت مس ع ی ما نیارتفاع ب
شده در قسمت هد  انیدو مخزن با همان فرمول ب نیب ع ی انتقال ما
 نیتخم یها  تیهم استفاده از سا گریروش د کی  البته .دیاقدام کن

شما با داشتن  مثال .است  نی هد به صورت آنال یر یو اندازه گ
 freecalc مانند یی ها تی انتقال به سا ستمیاطالعات مرتبط با س

 Calculate یبر رو کیبا کل دیتوان ی م سپس  .دیمراجعه کن
Pressure Drop دیهد را به سرانجام برسان نیتخم ندیفرآ. 
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 محاسبه هد پمپ یفرمول ها 5#

  تیپمپ، از آن نظر اهم ی هد و دب یر یدازه گکنار راندمان پمپ، ان در
  در .و انتخاب پمپ است یدر مصرف انرژ  رگذاریتأث ی امر  دارد که یادیز
  ی محاسبات مربوط به دب  ی و معادالت اصل هیقسمت از مقاله اصول اول نیا

 .میکن ی م انیشما ب یپمپ را برا کیو هد 

 .پمپ است کیمحاسبه هد کل  یبرا ی روش کل کی ر،یز معادله

H = (Z2 - Z1) + (h2 - h1) + (hV2 - hV1) 

 :که م ی معادله دار نیا در

H  مشخص  ی دب  کیهد کل در 

Z ی و خروج ینشان دهنده ارتفاع در ورود 

h  هد فشار در نقاط ورود و خروج 

  ی محاسبه آن م یهد سرعت در نقاط ورود و خروج است که برا زین hv و
 :میاستفاده کن ریز فرمول زا میتوان

hV = V2 / (2.g) 

 خروج   ایدر ورود  یعبارت است از سرعت نقطه ا Vمعادله،  نیا در

g ی در نظر گرفته م  10 ای 9.8است که معموال  نیشتاب گرانش زم زین 
 .شود
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کاغذ   یو رو ک ی به صورت تئور ی توان به راحت  ی روابط م نی استفاده از ا با
از معادالت   نیهمچن .محاسبات استاندارد مربوط به هد پمپ را انجام داد

 .استفاده کرد ی در فرمول کل  ی نی گز یمحاسبه هد و جا یتوان برا ی م  ریز

h = P / (ρ.g) 

 و

h = (P * 2.31) / s 

 :که می معادالت دار نیا در

p  عی ما ی نشان دهنده چگال 

P ینشان دهنده فشار نقطه ا 

s الیس ژه ی وزن و انگرینما 

هد  یر یتوان نسبت به اندازه گ ی استفاده از مجموعه معادالت فوق م  با
 .کل اقدام کرد

 



 

17 www.namatek.com 

و مشخصات   یمهم صنعت یانواع پمپ ها 6#
 و هد آن ها یدب

  ی و صنعت  ی آب بر اساس استفاده به دو دسته پمپ آب خانگ یها پمپ
همه انواع آنها  ی فرمول ها و محاسبات برا نیا شوند که ی م یبند می تقس

 .دهد ی به ما م  ی پاسخ خوب

و هد   ی دب ری مهم و مقاد ی صنعت  یاز پمپ ها ی برخ ی ادامه به معرف در
 .میکن ی پمپ را در آن ها مطرح م

 

 ی پمپ آتش نشان 1-6#

  ،ی از مرکز آتش نشان  زیگر یاز جمله پمپ ها ی ش نشان آت یپمپ ها انواع
است  لیدل نی سرعت و حجم باال از آب به ا نیا .دارند یی باال ی معموال دب 
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  یی پمپ ها  نیاست که چن  ی عیطب ن ی بنابرا .خاموش شود عتریکه آتش سر 
پمپ در  یانرژ  رایز داشته باشند؛ هینسبت به بق یباال، هد کمتر  ی با دب

که   نجاستیا .شود  ی م  دتریشد ی فشار و دب  جادیصرف ا یی ابزارها نیچن
غلبه بر گرانش به  یآن را برا بخواهد ماند که  ی نم ی پمپ باق یبرا یانرژ 

 .کار ببرد

 نکلر یپمپ اسپر  2-6#

 

  با هستند که یمقابله با آتش سوز   یانواع پمپ ها  گریاز د نکلرهایاسپر
  ی نوع پمپ ها را م نی ا ی دب .کنند ی کوچک کار م  یاستفاده از آب پاش ها

 .به دست آورد Q=K√P ی اض یبا استفاده از رابطه ر ی توان به راحت 

 .است نکلرینشان دهنده فشار هر اسپر Pرابطه،  نیا در

K رابطه است که کامال به قطر نازل ها  نیخاص در ا بیضر کی زین
 .دارد ی بستگ
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 یپمپ دنده ا 3-6#

 

 از انواع پمپ ها است که ی کیدار  ربکسیهمان پمپ گ ای یدنده ا پمپ
  ی وجود دارد، استفاده م  شتریبه قدرت ب ازیمهم که ن  یها تیموقع در

فوق العاده  یدنده ا یهمان مکش در پمپ ها ایکشش  قدرت  .شود
در  یگسترده ا یپمپ ها کاربردها نیاست که ا لی دل نیهم به .است
 .دارند نیمختلف متوسط، سبک و سنگ  ع یصنا
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 وژ یفیپمپ سانتر  4-6#

 

به   ازیکه ن یی در کاربردها ی و معمول  یدر حالت عاد وژی فیپمپ سانتر انواع
امر ممکن است   نیهم .شوند ی و فشار باال وجود دارد، به کار برده نم ی دب

از نظر  نیبنابرا .پمپ ها باشد ریپمپ با سا نیا  یدینقطه تفاوت کل
در نظر   یی پمپ ها نیچن یبرا ی توان قدرت هد مناسب ی م  ،ی محاسبات

 .گرفت

 یبرند باشد که ی پمپ پنتاکس م  رانیمشهور پمپ در ا  یاز برندها ی کی
 ی م  رانیاست که به صورت دمونتاژ وارد ا ی است؛ اما چند سال یی ایتالیا

 مناسب تر هم دارد.  متیبا ق رانیمونتاژ ا نمونه شود و


