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  مقدمه

گردد که انرژي مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که از آن عبـور  به طور کلی، پمپ به دستگاهی اطالق می

مشخصات هیـدرولیکی مـدارهاي    یابد.دهد. در نتیجه، انرژي سیال بعد از خروج از ماشین افزایش مینماید، انتقال میمی

خورنـدگی و   روي، وزن مخصـوص، درجـه حـرارت،   یزیکی و شیمیایی سیال از نظر گرانو همچنین خصوصیات ف مختلف

همچنین وجود اجسام ناخالص و گازهاي همراه سیال، و سرانجام مقدار دبی و فشارالزم، سبب آن شده است تا پمـپ هـا   

ت داراي ظرایفـی اسـت امـا    همواره گزینه مناسبی براي طرح سواالت آزمون قرار گیرند. هر چند پاسخگویی به این سواال

  در انتهاي این فصل قادر به پاسخ گویی کامل به سواالت باشد. مجموعهرود خواننده این انتظار می

  تعاریف اساسی 6-1

، مقدار مؤثر حجم سیالی است که در واحد زمـان از دهانـه خروجـی پمـپ خـارج      Qدبی یک پمپ  گذر حجمی یا دبی:

  ردد.گمی

شـود.  مقدار قدرت مفیدي است که به وسیله پمپ به واحد وزن سـیال منتقـل مـی    Hارتفاع کل یک پمپ : 1ارتفاع کل

  باشد.ارتفاع تولیدي پمپ، مستقل از وزن مخصوص سیال می

  انواع پمپ ها 6-2

تواند بر مبناي مورد مصرف، سـاختمان  بندي میسیمگیرد. این تقها براساس عوامل مختلفی صورت میتقسیم بندي پمپ

ها برمبنـاي نحـوه   بندي پمپترین نحوه تقسیمشود. متداولداخلی، نحوه انتقال انرژي به سیال و نوع سیال عبوري انجام 

  گردند:ها به دو دسته اصلی تقسیم بندي میانتقال انرژي به سیال است. در این روش، پمپ

جـایی  یـا جابـه   2هـاي دینـامیکی  گیـرد  را پمـپ  انرژي آن به سیال به طور پیوسته انجـام مـی   هایی که انتقالپمپ .1

هـاي سـانتریفوژ،   ها یا پمـپ بندي می شوند: الف) توربوپمپها به سه دسته تقسیمنامند. این نوع پمپمی 3غیرمثبت

  هاي خاصهاي محیطی، پ ) پمپب ) پمپ

 4هـاي جابجـایی  ها، پمپباشد. این پمپسیال به صورت متناوب یا پریودیک میهایی که انتقال انرژي از آنها به پمپ .2

بنـدي مـی شـوند: الـف) پمـپ هـاي رفتـی و        ها به دو دسـته تقسـیم  شوند. این پمپنامیده می 5یا جابجایی مثبت

 7هاي گردشیب) پمپ 6برگشتی

طمینان نصب کـرد. چـرا کـه اگـر شـیري در      هاي خروجی پمپ شیر اهاي نوع جابجایی باید در مسیر لولهدر پمپنکته: 

تواند موجب از بـین رفـتن   هاي خروجی بسته باشد، فشار باال رفته و چنانچه شیر اطمینان تعبیه نشده باشد میمسیر لوله

  ها گردد.پمپ یا شکستن لوله

                                                      
1- Total head 

2- Dynamic pumps 

3 -Non-Positive Displacement Pumps 

4- Displacmet pumps 

5-Positive Displacement Pumps 

6 -Reciprocating 

7-Rotary pumps 
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  هاتقسیم بندي توربو پمپ 6-2-1

هـا را بـه   ت سیال در چرخ است. از این نظر، توربو پمـپ ها براساس مسیر حرکترین روش تقسیم بندي توربو پمپمتداول

  نمایند:سه دسته اصلی زیر تقسیم می

شده و عمود بـر آن خـارج    یا جریان شعاعی: سیال موازي با محور چرش پروانه وارد پمپ 8هاي سانتریفوژالف) توربو پمپ

هـا )چرخانـده   ور الکتریکـی یـا سـایر محـرك    هاي گریز از مرکز، پروانه با سرعت مشخصی(توسـط موتـ  گردد. در پمپمی

شود. چرخش پروانـه باعـث افـزایش انـرژي سنیتیک(سـرعت) سـیال       می

اي گردد. طراحی پوسته پمپ به گونـه ورودي از مرکز یا چشمه پروانه می

سرعت را  است که در آن از طریق افزایش یکنواخت سطح مقطع حلزونی،

هاي گریز از مرکز ابتـدا سـرعت   کنند. در واقع در پمپبه فشار تبدیل می

کنند. ایـن  دهند و سپس سرعت را به فشار تبدیل میسیال را افزایش می

  .روندهاي کم، به کار میها معموالً براي ایجاد فشارهاي باال در دبیپمپ

  

  وه کارکرد پمپ سانتریفوژ    )نح1- 6شکل(  

انـه وارد  : سیال موازي با محـور چـرخش پرو  9هاي محوريب) توربو پمپ

ها براي تولیـد  گردد. از این پمپشده و در همان راستا نیز خارج می پمپ

  شود.هاي کم استفاده میهاي زیاد و فشاردبی

: سـیال مـوازي بـا    10هاي نیمه سانتریفوژ یا جریان مخـتلط ج) توربو پمپ

گردد و بـه طـور مایـل، نسـبت بـه آن      می محور چرخش پروانه وارد پمپ

  روند.هاي متوسط به کار میها براي ایجاد فشارها و دبیاین پمپ شود.خارج می

  نشان داده شده است.هایی از پره سه نوع پمپ یاد شده، در شکل زیر نمونه

  
  ها) سه نمونه پره توربوپمپ2ـ 5شکل (

                                                      
8-Centrifugal pumps 

 Axial flow pumpsـ9

 Mixed Flow pumpsـ10
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کننـد. بـه ایـن ترتیـب     ها را از نظر سیال عبوري، نحوه نصب، نوع کارکرد و تعداد طبقات زیر تقسیم بندي مـی توربوپمپ

  هاي زیر را جهت درك بهتر مطلب نام برد:توان نمونهمی

 هاي لجن کش و شیمیایی (از نظر نوع سیال عبوري)پمپ  

 (از نظر نحوه ساخت و نصب) 11هاي خطیهاي افقی، عمودي و پمپپمپ  

 هاي بخار (از نظر نوع مصرف)هاي تغذیه دیگپمپ  

 هـاي  عداد طبقات آنها با توجه به فشار مورد لزوم تعیین مـی شـود (پمـپ   هاي یک طبقه و چند طبقه که تپمپ

 فشار قوي و فشار کم)

  هامشخصات اصلی توربو پمپ

 قیمت ارزان  

 جریان سیال به صورت یکنواخت و دائم است  

 ها (متناسب با قدرت تولیدي) اشغال می کنندفضاي کمتري نسبت به دیگر انواع پمپ  

 ا کم می باشدهزینه نگهداري آنها نسبت  

 راندمان باال  

 دامنه کاربرد وسیع  

 (نیاز به آبگیري اولیه دارند)به جز موارد خاص خود راه انداز نیستند  

  سـانتی اسـتوکس    760تا  520براي سیاالت لزج کاربرد ندارند(حداکثر لزجت سیال، بسته به نوع پمپ از حدود

  هاي نوع جابجایی استفاده کرد).پمپ نمی تواند تجاوز نماید. براي سیاالت لزج تر بایستی از

  هاي رفت و برگشتیپمپ 6-2-2

باشند. با پایین (عقب رفـتن) پیسـتون در سـیلندر    ها مانند موتور خودرو داراي میل لنگ، سیلندر و پیستون میاین پمپ

طـرف بـاال (جلـو)    گردد. با حرکت پیستون بـه  ایجاد مکش شده و در نتیجه مایع از طریق شیر ورودي داخل سیلندر می

گردد. شیرهاي ورودي و خروجی یک طرفه بـوده و  دریچه ورودي بسته و مایع از طریق شیر خروجی به خارج هدایت می

اند که در مراحل رفت و آمد پیستون، از ورود مایع داخـل سـیلندر بـه قسـمت کـم فشـار و بـالعکس        طوري ساخته شده

گوینـد. در صـورت   مـی  12در سیلندر رفت و آمد کند به آن پمپ پالنجـري  یک پالنجر شود. اگر به جاي پیستونممانعت 

هاي یک طرفـه فقـط از یـک طـرف پیسـتون اسـتفاده       استفاده از هر دو طرف پیستون، پمپ را دو طرفه گویند، در پمپ

  شود.  می

  پیستون و پالنجر دو تفاوت عمده دارند:

ر حالی که طول پالنجر بیشـتر از طـول مسـافت طـی     نماید دتر از مسافتی است که طی میطول پیستون کوتاه .1

  باشد.شده به وسیله آن می

                                                      
 In-line pumpsـ11

 Plunger pumpـ12
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رینگ پیستون  .2 Piston ring  یا درزبند Packing رود بندي پیستون و سیلندر به کـار مـی  که جهت آب

جر درزبند به کار رفته، روي سـیلندر  کند. در صورتی که در پالنروي بدنه پیستون قرار گرفته و با آن حرکت می

  قرار دارد و ثابت است.

  هاي رفت و برگشتیمشخصات اصلی پمپ

  توان به شرح زیر خالصه کرد:هاي رفت و برگشتی را میمشخصات اصلی پمپ

 سرعت کم  

  مترمکعب در ساعت) 200دبی کم تا متوسط (حداکثر تا حدود  

 فشار خروجی بسیار باال  

 جریان غیریکنواخت  

 راندمان باال در صورت سرویس مرتب  

 هاي گریز از مرکزگران بودن نسبت به پمپ 

هایی که مقدار جریان خیلی کم و فشار خیلی زیاد مورد نیـاز باشـد،   آب در سیستم مثال: براي پمپاژ جریان

 شود؟استفاده از کدام گروه پمپ توصیه می

  هاي چرخشی) پمپ2    هاي جریان محوري  ) پمپ1

          هاي پیستونی) پمپ4      ايهاي پره) پمپ3

  ) پاسخ صحیح است.4گزینه ( پاسخ:

  13هاي گردشیپمپ 6-2-3

هاي رفت و برگشـتی دارد و بیشـتر بـراي روغـن کـاري بـه کـار        هاي گردشی، شباهت زیادي به کار پمپاساس کار پمپ

هاي دوار که شامل یک محور دیگري قسمت اند، یکی جداره ثابت وها از دو قسمت متمایز تشکیل شدهاین پمپ روند.می

هاي گریز از مرکز که مایع را با سـرعت بـه قسـمت خروجـی     باشد. برخالف پمپدنده، پیچ و یا بادامک می گردان با چرخ

افتـد و  هاي چرخ دنده پمپ، به اصطالح به تله مـی هاي گردشی، مقداري از مایع، بین دندهکنند، در پمپپمپ هدایت می

به عنوان نمونه پمپ سوخت مشعل گازوئیل سـوز از ایـن نـوع     شود.چرخیدن آن به قسمت خروجی پمپ رانده میدر اثر 

  می باشند.

  هاي گردشیمشخصات اصلی پمپ

  شوند:هاي گردشی براي مواقع زیر به کار برده میپمپ

  ) GPM20ـ دبی کم (کمتر از 

  فوت) 150-200ـ فشار خروجی متوسط (

  سانتی استوك به باال) 650ی مایعات با ویسکوزیته باال (ـ مایعات غلیط یعن

  14ـ مایعات غیرساینده

                                                      
13-Rotary pumps 
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  هاي مشخصهمنحنی 3 -6

  هاهاي مشخصه پمپمنحنی 3-1 -6

  گردد:شرایط کار پمپ با معلوم بودن متغیرهاي زیر و روابط بین آنها مشخص می

  الف) متغیرهاي هیدرولیکی

 Qـ دبی حجمی  1

  Hـ ارتفاع کل  2

  NPSHـ شرایط کاري از نظر کاویتاسیون یعنی  3

  ب) متغیرهاي مکانیکی

  اي یا سرعت زاویه Nـ سرعت دورانی  1

P.(که توسط رابطه  Mیا کوپل مصرفی  Pـ توان مصرفی   2 M     با معلوم بودن هر یک، مقدار دیگري بـه دسـت

  آید).می

راندمان کل پمپ نیز از رابطه -3
. . .g Q H

P


  آید.به دست می  

متغیر مستقل مکانیکی وجود دارد. بقیه مشخصات توربوپمـپ،   ها فقط یک متغیر مستقل هیدرولیکی و یکدر توربو پمپ

  تابع این دو متغیر خواهند بود و خود به خود با تغییر این دو پارامتر تغییر خواهند کرد.

کننـد. بقیـه   در عمل دبی حجمی و سرعت دورانی را به ترتیب به عنوان متغیر مستقل هیدرولیکی و مکانیکی انتخاب می

  پ تابع این دو متغیر خواهند بود.مشخصات توربوپم

ضـا  رسم نماییم هر یک از روابـط فـوق الـذکر یـک سـطح در ف      Xو  Z ،Yحال اگر این توابع را در دستگاه سه بعدي 

  نامند.سطوح مشخصه توربوپمپ مینمایند. این سطوح را مشخص می

نماید نشان دادن شرایط کاري یک پمپ توسط معادالت ریاضی و یا سطوح فضایی از نظر استفاده عملی، ایجاد اشکال می

تـر  تر و عملیو به همین جهت سعی شده است که کلیه مشخصات را در روي صفحه نمایش دهند تا استفاده از آن راحت

  خواهیم داشت:Nبراي یک سرعت معین گردد.

                 &                     H f Q M P f Q f Q NPSH f Q   1 2 3 4  

نامیـده   هاي مشخصه توربوپمـپ باشند به نام منحنیصفحه قابل رسم می معادالت فوق که به صورت منحنی در روي یک

کـه در سـرعت    NPSHو  هد، توان مصـرفی، رانـدمان کـل   شوند. نام آنها به ترتیب عبارت است از منحنی مشخصه می

  اند.تعریف و رسم شده Nدورانی ثابت 

هایی با ابعـاد مختلـف کـه توسـط سـازنده ارائـه       هاي مشخصه پمپاي است از منحنیکاتالوگ پمپ مجموعهدر حقیقت، 

هاي سانتریفوژ (در دور ثابت)، را هاي مشخصه یک پمپاي از منحنینمونه )3-6(گردد. براي درك بهتر مطلب  شکل می

  گردد.ها انتخاب میxبه عنوان محور  Qدهد. توجه شود که همواره دبی حجمی یش مینما

هاي مشخصه هاي مشخصه پمپ، مرسوم به گروه منحنینوع دیگري از منحنی perfotmance curveseries  .هستند

انـدازه و مـدل مفیـد    هاي مشخصه را منحنی مشخصه خانوادگی یا گروهی نیز گویند و براي تعیـین تقریبـی   این منحنی

  تر باید از منحنی مشخصه خاص هر پمپ استفاده کرد.هستند ولی براي انتخاب دقیق

                                                                                                                                                                           
 Non abrasive Fluidsـ14
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  هاي سانتریفوژهاي مشخصه پمپاي از منحنینمونه)3- 6شکل(

 نکات:

  نقطه راندمان ماکزیمم بر روي منحنیQ  گیرد.رت میکه معموالً انتخاب پمپ براساس این نقطه صو  

  نقطه ماکزیمم منحنیH Q  که کار پمپ را بر روي قسمتی از منحنی که
dH

dQ
0 نماینـد. لـذا   است، محدود می

قـرار دارد مطلـوب    Hهاي سانتریفوژ که نقطه ماکزیمم آنها بر روي محور پمپهاي مشخصهاز این نقطه نظر، منحنی

قـرار   Hهاي محوري، معموالً نقطـه مـاکزیمم بـر روي محـور    توان بر روي کلیه نقاط آنها کار کرد. در پمپبوده و می

گیرد و به همین جهت فقط قسمتی از منحنی که در آن نمی
dH

dQ
0 باشد.است، قابل استفاده می  

 شود.طه ماکزیمم قدرت که براساس آن توان محرك انتخاب مینق  

 شوند. به این ترتیب که با افزایش لزجـت،  هاي مشخصه ارائه شده توسط کارخانجات سازنده براي آب رسم میمنحنی

Hیابد. نقطه دبـی صـفر منحنـی   ارتفاع و راندمان کاهش و قدرت جذب شده افزایش می Q  ار قبلـی خـود را   مقـد

  خواهد داشت.

 .منحنی راندمان، اغلب به صورت سهمی است  

 هـاي سـانتریفوژ و   پمـپ  بسته به سرعت مخصوص، حالتی بینابین منحنـی هاي نیمه سانتریفوژ، نمودار مشخصه پمپ

  دارد. محوري

  منحنیreqNPSH است. یعنی بـا افـزایش دبـی،    هاي سانتریفوژ در بیشتر مواقع به صورت صعودي پمپreqNPSH 

داراي  reqNPSHهاي محوري منحنـی  شود. در حالی که در پمپیابد و احتمال کاویتاسیون بیشتر مینیز افزایش می

  هاي زیاد وجود دارد.هاي کم و هم در دبییک مینیمم است، یعنی خطر کاویتاسیون هم در دبی

  منحنی یک پمپ را زمانی مسطح گویند که فشار حاصل در شرایط قطع جریان shut off  فشـار   2/1تا  1/1حدود

در نقطه بهترین بازده  best efficiency point هاي با مشخصه مسطح باشد. پمپ flat  را معموال در سیسـتم-

هاي کنترل تدریجی هاي بسته همراه با شیر modulating control valve   هـاي داراي  کننـد. پمـپ  اسـتفاده مـی

دار مشخصه شیب steep هاي خنک کن) که نیـاز بـه فشـار زیـاد و گـذر      هاي باز (از قبیل برجرا عموماً در سیستم

  برند.جریان ثابت دارند به کار می



  چند برگ از جزوه سوم، بخش پمپ و فن) (نمونه جزوه 

٤٨ 

 

  هاي مشخصه و دور پمپمنحنی

هاي یک پمپ تغییر هاي تغییر مشخصهکی از روشی

معمــوالً  سـرعت دورانــی و یـا قطــر چـرخ آن اســت.   

هنگامی که بتوان سرعت دورانی محور را تغییـر داد،  

هـاي مشخصـه را بـه ازاء    هاي سازنده منحنیکارخانه

ــتگاه    ــک دس ــر روي ی ــم و ب ــف، رس ــاي مختل دوره

نحنـی  نمایند. به این ترتیب کـه م مختصات، ارائه می

H Q هاي ثابـت  را در دورهN1  وN2   و ... رسـم

نموده و سـپس بـا اتصـال نقـاط هـم رانـدمان ایـن        

هاي راندمان ثابـت را نیـز بدسـت    ها، منحنیمنحنی

  هاي دور متغیریک نمونه منحنی مشخصه و نقاط کار پمپ )4-6شکل(                                                  آورند.می

  منحنی مشخصه و قطر چرخ

تغییر قطر چرخ، اثر مشابهی همانند تغییر سرعت دورانی بر 

ــی ــاي روي منحن Hه Q  ــی ــدرت دارد، منحن ــاي و ق ه

، هاي متفاوتپمپ به ازاء یک دور ثابت و قطر چرخ مشخصه

در ایـن طریقـه،    شـود. در یک دستگاه مختصـات رسـم مـی   

هاي راندمان ثابت نیز، نظیـر حالـت قبـل بـه دسـت      منحنی

Hآیند.گاهی خطوط توان ثابت نیـز روي منحنـی   می Q 

  شود. به شکل زیر توجه کنید.رسم می

هاي ) منحنی مشخصه پمپ براي قطر چرخ5- 6شکل(

  هاي ایزو راندمانمنحنی مختلف به همراه

  منحنی مشخصه مدار

هـاي  تـوان در مـدار سیسـتم   دو پمپ یکسان را مـی 

توان مشاهده نمـود کـه   مختلف به کار گرفت. اما می

ارتفاع تولیدي و نقطه عملکرد پمپ متناسـباً تغییـر   

هـا  نماید. همان طور که بیـان شـد در توربوپمـپ   می

متغیـر   فقط یک متغیر مسـتقل هیـدرولیکی و یـک   

ــات    ــه مشخص ــود دارد و بقی ــانیکی وج مســتقل مک

ها، تابع این متغیرها هستند. لـذا مشـاهده   توربوپمپ

شود که مشخصات مدار بر روي نقطـه عملکـرد   می

 هاي سیستم و پمپ و تعیین نقطه عملکرد آنهامنحنی)6- 6شکل(
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کنـد. در واقـع خـود    گذارد یا به عبارت دیگر نقطه عملکرد پمـپ بـر روي نمـودار مشخصـه را تعیـین مـی      پمپ تأثیر می

داراي نمودارهاي مشخصه هستند و نقطه عملکرد سیستم پمپ و مدار لوله کشـی، محـل تقـاطع    مدارهاي لوله کشی نیز 

ي مدار و پمپ، متغیـر مسـتقل را دبـی در    باشد. عمالً جهت هماهنگی نمودارهاي مشخصهي آنها مینمودارهاي مشخصه

  گیرند.نظر می

بیش از مقدار واقعـی محاسـبه شـده باشـد،      پمپ (HEAD)دهی رسانی اگر مقدار ارتفاع آبمثال: در یک سیستم آب

   کند؟نسبت به مقدار محاسبه شده، چه تغییري می BHPمقدار واقعی 

 شود.) بیشتر می2    شود.) کمتر می1

  کند.) تغییري نمی4  ) بستگی به منحنی مشخصه پمپ دارد.3

هد پمپ را بیشـتر   با یک دبی مشخص، باشد. زمانی که) می2گزینه ( پاسخ:

در  .منحنی مشخصه آن به سمت باال شیفت پیدا خواهد کرد ،ظر بگیریمدر ن

. لـذا نقطـه   نکـرده اسـت  حالی که منحنی مشخصه سیستم لوله کشی تغییر 

منتقـل خواهـد شـد و بنـابراین تـوان       2کارکرد پمپ با هد بیشتر بـه نقطـه   

  یابد.مصرفی افزایش می

   گیرد؟ي کدام عوامل صورت میمحاسبهمثال: در تأسیسات گرمایی، انتخاب پمپ با تعیین و 

 ) قدرت دیگ4  ) افت فشار3  ) دبی2  ) دبی و افت فشار1

  باشد.  ) می1گزینه ( پاسخ:

  هامحاسبه توان پمپ 4 -6

همانطور که از ترمودینامیک به خاطر شود و مقدار توانی است که به وسیله پمپ به سیال داده می 15الف)توان مفید:

به عبارت دیگر  باشد.جایی سیال در واحد زمان(دبی) میرابر فشار(فشار تولیدي پمپ) در حجم جابهب توان مفیدداریم، 

  توان مفید برابر است با حاصلضرب ارتفاع مفید تولیدي در وزن سیال منتقل شده به وسیله پمپ، یعنی:

Useful Power ghQ 
.

 & 

Useful Power P V

P gh V Q



 

0

0
  

کند. عبارت از توانی است که ماشین محرك به محور پمپ وارد می 17مزي، یا توان روي محورتوان تر:16ب)توان مصرفی

اختالف بین توان مصرفی و مفید، ناشی از وجود تلفـات مختلـف، نظیـر تلفـات هیـدرولیکی و مکـانیکی در داخـل پمـپ         

  آید:ر به دست میراندمان کل پمپ، نسبت توان مفید به توان مصرفی پمپ است که از رابطه زی باشد.می

pump

Power output

Power input
 

  

                                                      
  Power output or useful power ـ15

 Power Input ـ16

 Shaft horse power or power input ـ17



  چند برگ از جزوه سوم، بخش پمپ و فن) (نمونه جزوه 

٥٠ 

 

  ج)توان ماشین محرك

زیرا در هنگام کار معموالً دبی و یا ارتفـاع کـل   ها از دقت خاصی برخوردار است، انتخاب توان ماشین محرك در توربوپمپ

  نماید.پمپ تغییر کرده و متناسباً توان مفید و توان روي محور نیز تغییر می

تـوان   حرك باید طوري انتخاب شود که در همه حال و در همه شرایط کاري جوابگوي این تغییـرات باشـد.  توان ماشین م

گردد. با انتخاب تـوان  براساس نقطه ماکزیمم منحنی مشخصه توان مصرفی بر حسب دبی انتخاب می mPماشین محرك 

  کند.ر شرایطی کار نموده و خطري، موتور محرك را تهدید نمیتواند در هماکزیمم از روي این منحنی، پمپ می

العاده باال بوده و انتخـاب ماشـین   توان ماکزیمم نسبت به توان ترمزي پمپ در دبی اسمی مورد نظر فوقدر بعضی مواقع، 

بینـی نمـود تـا    هاي الزم را پیش محرك با این ظرفیت از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست(در این صورت باید کنترل

  هیچگاه توان مصرفی (توان روي محور) از توان ماشین محرك تجاوز ننماید).

  و محرك )روابط محاسبه توان پمپ1-6جدول (

 
توان برحسب اسب بخار  IP توان برحسب وات SI 

 توان مفید   
.
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 توان ترمزي
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 محركتوان 
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P m
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H   هد پمپ  Q دهی پمپ)  دبی (میزان آب  p راندمان پمپ  

m راندمان موتور   چگالی سیال    g   شتاب ثقل  

لیتـر در ثانیـه، چنانچـه ارتفـاع اسـتاتیک       100مثال: در یک سامانه بسته تأسیسات آب سردکننده، با آب در گردش 

کیلو پاسکال باشد، تـوان الکتریکـی پمـپ     100کشی و سطوح سرمایی، لوله متر و افت فشار طولی موضعی 10سامانه 

   درصد است) 50جریان آب سردکننده باید چه مقدار باشد؟ (راندمان کلی پمپ 

  کیلو وات 30) 2    کیلو وات 10) 1

  کیلو وات 25) 4    کیلو وات 20) 3

                                              باشد.) می3گزینه ( پاسخ:
P V /

/
W w kw



 
   

0
510 0 1

20000 20
0 5 

  

SLGPMمثال: یک پمپ سانتریفوژ /)( akPftآب در ارتفاع  25400 27592 و  Wدهد توان ترمـزي آن برحسـب   می )(

BHP  است. 7/0چقدر است؟ بازدهی پمپ   

1 (WBHP 96312813 /  2 (WBHP 9412127 /  3 (WBHP 9151726 /  4 (WBHP 8722416 /  

/)(                                  باشد.) می1گزینه ( پاسخ:
/

)()..(
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