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رختسا بآ  ژاپمپ  تسرهفهمدقم 

  

   

 

ژوفیرتناس عون  زا  اه  رختسا رد  هدافتسا  دروم  ياه  پمپ دراد . دوجو  رازاب  رد  هقبط  دنچ  هقبط و  کی  عون  ود  رد  زکرم  زا  زیرگ  نامه  ای  ژوفیرتناس  ياه  پمپ  . دنراد هدهع  رب  ار  بآ  لاقتنا  ییاجباج و  هفیظو  هک  دنتسه  اه  پمپ تاسیسات ، رد  اههاگتسد  نیرتدربراکرپ  زا  یکی 

یطخ ياه  پمپ هب  ناوت  یم دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  رختسا  هناخروتوم  نویسالوکریس  متسیس  رد  هک  ییاه  پمپ رگید  زا  دنک . نویسارتلیف ) يارب  شدرگ   ) هلوکریس ار  رختسا  لک  بآ  زور  هنابش  رد  راب  لقادح 3  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  نآ  تیفرظ  هدوب و  هقبط  کی 

. دوش یم هدافتسا  پمپ  عون  نیا  زا  يزوکج  هیفصت  بآ  شدرگ  يارب  الومعم  هک  درک  هراشا 

: دشاب یم  پمپ  هب  زاین  ریز  ياه  تمسق  رد  رختسا  کی  رد 

رختسا هیفصت  بآ  نویسالوکریس  پمپ 

يزوکج هیفصت  بآ  نویسالوکریس  پمپ 

( رلیوب  ) متسیس شیامرگ  بآ  نویسالوکریس  پمپ 

يزوکج تج  ياه  پمپ 

هیصوت ياه  خرن  ددرگ . یم  قالطا  نویسارتلیف  متسیس  قیرط  زا  اهرختسا  رد  دوجوم  بآ  اب  ربارب  یبآ  مجح  نیمات  يارب  پمپ ، زاین  دروم  نامز  هب  اجنیا  رد  رییغت  خرن  دنوش . یم  باختنا  اهنآ  رد  ( Turnover Rate  ) بآ رییغت  خرن  رختسا و  عون  ساسا  رب  اهپمپ 

ار رییغت  خرن  دیاب  رختسا   مجح  نییعت  زا  سپ  دوش . رت  هداس  مجح  هبساحم  ات  مییامن  يدنب  میسقت  کچوک  ياهشخب  هب  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  یکیزیف  لکش  ادتبا  تسا  رتهب  رختسا  مجح  هبساحم  يارب  دنشاب . یم  توافتم  رختسا  عون  ساسا  رب  رییغت ، ءهدش 

( تسا هدش  هداد  شزومآ  لماک  تروص  هب  شیامرگ  تمسق  رد  رختسا  مجح  نییعت  . ) میروآ تسدب  رختسا  عون  يارب 
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پمپ زا  يروبع  یبد  تسرهفهبساحم 

  

   

 

. دیآ یم  تسد   هب  اه  یفاص  زا  رختسا  لک  روبع  تاعاس  دادعت  رب  رختسا  مجح  میسقت  زا  هناخ  روتوم  رختسا و  نیب  هدننک  شدرگ  پمپ  بآ  یبد 

نویسالوکریس مپمپ  یبد 

                               

. دوش یم  ضوع  راب  کی  هقیقد  ات 30  ره 20  يزوکج  بآ  تشاد  رظن  رد  دیاب  دیآ . یم تسدب  بآ  لماک  شدرگ  کی  نامز  تدم  رب  يزوکج  مجح  میسقت  زا  زین  يزوکج  پمپ  یبد 

يزوکج پمپ  یبد 

                               

 

لیدبت قیرط  زا  ددع  نیا  ساسا   رب  ار  رظن  دروم  دحاو  ای  رلیوب و  یترارح  تیفرظ  تسیفاک  رلیوب ،)  ) شیامرگ متسیس  يارب  نویسالوکریس  پمپ  زا  رذگ  رد  یبد  هبساحم  يارب  Kcal/h ساسا رب  یبد  نازیم  ات  مینک  یم  میسقت  رب 2500   gpm. دیآ یم  تسد  هب   

Q=mcT( لومرف قیرط  زا  . ) دیآ یم  تسدب  دارگ  یتناس  هجرد  دودح 10  ترارح  هجرد  شیازفا  يارب  زاین  دروم  یمرج  یبد 

 

پمپ یبد 
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اه تفا  نییعت  پمپ و  ده  تسرهفنییعت 

  

   

 

. دهد یم  خر  اه  اجک  رد  رختسا  بآ  نویسالوکریس  ریسم  رد  راشف  تفا  هک  تسناد  دیاب  متسیس ، راشف  تفا  رب  هبلغ  يارب  هیفصت  پمپ  ده  نییعت  هبساحم و  دروم  رد 

. دنوش یم  لیمحت  متسیس  هب  یترارح  ياه  لدبم  اه و  ریگوم  ینش ، ياه  رتلیف  نوچمه  یتاودا  طسوت  متسیس ، رد  هدش  داجیا  یلصا  تفا  هک  تفگ  دیاب 

. دروآ تسدب  ار  پمپ  ده  نیا  يور  زا  ناوت  یم  هک  دوش  یم  نایب  لوط  زا  يدحاو  ای  رتم  تروص  هب  راشف  تفا  درک . هراشا  رختسا  یشک  هلول  متسیس  هب  دیاب  دوش  یم  راشف  تفا  ببس  هک  يدراوم  رگید  زا 

. میزادرپ یم  یشک  هلول  ریسم  رد  راشف  تفا  فلتخم  لماوع  یسررب  هب  ریز  رد 

اه رتلیف  رد  راشف  تفا 

هچباتک نیا  رد  تابساحم  يارب   . دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  هبساحم  رد  رتم )  30  ) توف ات 100  کیتامتاید  ياهرتلیف  رد  و  رتم )  15  ) توف ات 50  ینش  ياهرتلیف  رد  راشف  تفا  هکیروط  هب  تسا  رختسا  هیفصت  رد  هدش  هدافتسا  رتلیف  عون  دوش ، یم  ببس  ار  راشف  تفا  نیرتشیب  هک  مهم  لماوع  زا  یکی   

. میتفرگ رظن  رد  نمکاپ  تکرش  ياه  رتلیف  يارب  ار  يدودح  تفا  رتم  ددع 10 

یترارح لدبم  رد  راشف  تفا 

. ددرگ رکذ  دیاب  یترارح  لدبم  هدنزاس  تکرش  گولاتاک  رد  تفا  نیا  دوش . یم  لیمحت  متسیس  هب  یتوافتم  ِراشف  تفا  يا ، هحفص  ای  يا  هلول  ياه  لدبم  زا  معا  لدبم  عون  رب  انب  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  شیامرگ  تمسق  رد  هک  دنراد  یتوافتم  ياه  يدنب  هتسد  یترارح  ياه  لدبم 

یشک هلول  ریسم  رد  راشف  تفا 

. دننک یم  هبساحم  ار  یشک  هلول  متسیس  تفا  عافترا  هدرک و  برض  دصرد  یلا 5  رد 2  ار  یشک  هلول  ریسم  لوط  نیرتگرزب  ژارتم  هک  تروص  نیا  هب  دننک . یم  هدافتسا  رتم  رد 100  رتم  یلا 5  اب 2  ربارب  يدودح  تفا  زا  تاسیسات ، یشک  هلول  هکبش  رد  راشف  تفا  هبساحم  يارب  الومعم 

. دشاب یم  لومعم  یحارط  رد  یبسانم  ددع  دصرد   3

يارب هدمآ  تسدب  ژارتم  برض  اب  ناوت  یم  یبرجت  شور  کی  طسوت  عومجم  رد  اما  تسا . زاین  يدایز  نامز  هب  اه  نآ  هبساحم ي  يارب  هک  دننک  یم  لامعا  ریسم  رب  یشک  هلول  متسیس  رد  راشف  تفا  يارب  ار  هفاضا  راب  زین  یشک  هلول  ریسم  رد  هدش  هدرب  راک  هب  تاودا  تالاصتا و  تالآریش ، تسناد  دیاب 

. دشاب یم  تالآریش  تالاصتا و  رد  تفا  نتفرگ  رظن  رد  يارب  بیرض  نیا  درک . دروآرب  ار  یشک  هلول  راشف  تفا  بیرض 1.5 ، رد  هلول 

. تسا هدش  هدروآ  فلتخم  اه  رطق  اه و  لوط  يارب  تابساحم  نیا  زین   2 همیمض رد 

نیا دصرد  نتفرگ 3  رظن  رد  اب  هک  مینک  یم  برض  رظن  دم  دصرد  یلا 5  رد 2  ار  یحیحصت  ژارتم  رتم ، لاح 150  تسا . رتم  اب 150  ربارب  هک  میروآ  یم  تسدب  ار  یحیحصت  ژارتم  رد 1.5 ، برض 100  اب  دشاب ، رتم   100 نآ  ، تشگرب  باعشنا و  لوط  نیرتگرزب  رد  یشک  هلول  ریسم  رگا  لاثم  يارب 

. دشاب یم  رتم  اب 4.5  ربارب  ددع 

. دشاب یم  اه  رتلیف  رد  راشف  تفا  زا   رتمک  یشک  هلول  ریسم  رد  راشف  تفا  هک  دوش  یم  هظحالم 

رختسا پمپ  یفرصم  قرب 

ناربراک قرب  فرصم  رد  ییوج  هفرص  يارب  اما  دننک . یم  راک  ناتسبات  رد  زور  هنابش  تعاس  ناتسمز و 24  رد  زور  زا  تعاس  ینوکسم 4  ياهرختسا  پمپ  لوصف ، مامت  زور و  هنابش  تعاس  الومعم 24  رت  یمومع  ياهرختسا  پمپ  دنک ، یم  فرصم  قرب  تاو  ات 2000  یلومعم 500  رختسا  کی  پمپ 

بآ نویسارتلیف  يارب  بسانم  نامز  نامه  هک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  تعاس  دودح 6  رد  نامز  نیا  ناریا  رد  اما  دنراد . زاین  تعاس  بآ 4  شدرگ  لقادح  هب  الومعم  یمومع  ياهرختسا  دننک . یم  نشور  یکیرتکلا  رمیات )  ) هدننک لرتنک  کی  هارمه  هب  ار  پمپ  ناتسبات  رد  تعاس  ات 12  نیب 6  الومعم 

. تسا

. تسا صخشم  نآ  هدنزاس ي  تکرش  گولاتاک  رد  اه  پمپ  یفرصم  تاو  ولیک  نازیم  هک  درک  رکذ  دیاب 

رتمک اه  هلول  تمواقم  رت  نییاپ  ياهرود  رد  دنریگ . یم  ار  يرتزیر  تارذ  دنهد و  یم  ماجنا  ار  نویسارتلیف  رتهب  الومعم  نییاپ  رود  ياه  پمپ  دهد . شهاک  تسین ، ممیزکام  راب  رد  رختسا  هک  یماگنه  ار  یفرصم  ناوت  دناوتب  ات  دنراد  فلتخم  ياه  تعرس  اب  روتوم  عون  رختسا 2  رد  اه  پمپ  زا  یضعب 

. دنراد ار  پمپ  هناورپ  هب  بآ  دورو  زا  لبق  هلحرم ، نیرخآ  رد  وم  نتفرگ  تهج  ریگوم  کچوک  دبس  کی  رختسا  ياه  پمپ  رثکا  دهد . یم  شهاک  ار  بآ  تکرح  يارب  زاین  دروم  يژرنا  هدش و 
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پمپ بصن  تسرهفباختنا و 

  

   

 

. دشاب هتشاد  ورزر  شقن  اهنآ  زا  یکی  ات  دوش  یم  هیبعت  پمپ  رتشیب  ای  هاگتسد  الومعم 2  ژاپمپ  متسیس  باختنا  ماگنه  رد 

. مینک یم  برض  رد 2  ار  رظن  دروم  دادعت  باختنا  زا  سپ  مینز و  یم  تسد  پمپ  باختنا  هب  عوضوم  نیا  نتسناد  زا  دعب 

. مینک یم  باختنا  ار  رظن  دروم  پمپ  لدم  تیفرظ و  هدرک و  هعجارم  رادومن  هب  رتماراپ ، ود  نیا  يور  زا  تسا و  زاین  پمپ  ده  یبد و  رتماراپ  ود  هب  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  يزاس  پمپ  ياه  تکرش  ياه  رادومن  زا  پمپ  باختنا  يارب 

یم لدم  ود  ره  زا  زین  نییاپ  ياه  رود  يارب  دوش . باختنا  يرت  لوقعم  پمپ  ات  میور  یم   1450rpm رود غارس  هب  الاب  ياه  ده  يارب  میریگ و  یم  رظن  رد  ار  پمپ  ده  ادتبا  بسانم  یحارط  يارب  (. 2900rpm  1450 و  ) دنزاس یم  توافتم  رود  ود  رد  ار  اه  پمپ 

. دریگ یم  تروص  باختنا  قرب  فرصم  نازیم  نامدنار و  رب  انب  درک و  هدافتسا  ناوت 

پمپ بصن    

یلصا یفاص  زا  ریغ  هب  نآ  شکم  تمسق  رد  هدوب و  رختسا  کیدزن  ناکمالا  یتح  پمپ  رارقتسا  لحم  نینچمه  دوش . رو  هطوغ  بآ  رد  الماک  نآ  هناورپ  و  تبثم ) راشف   ) دشاب هتفرگ  رارق  رختسا  بآ  زارت  حطس  ریز  رد  پمپ  هظفحم  هکیروط  درک  تقد  دیاب  پمپ  بصن  رد 

. دننکن داجیا  لالتخا  ژاپمپ  دنیآرف  رد  وم  هچراپ و  فایلا  ات  دوش  بصن  زین  ریگوم  هاگتسد  پمپ 

لحم رد  هوگ  ای  نک  رپ  هلصاف  هلیسو  هب  پمپ  هک  یماگنه  دیاب  نویسادنوف  لخاد  ياه  چیپ  دهد . یم  ناشن  ار  پمپ  رارقتسا  لحم  رد  پمپ  ندرک  مکحم  زارت و  يداهنشیپ  ياه  شور  ریز  لکش  دنوش . مکحم  زارت و  بصن ، ینتب  هیاپ  يور  هدوب و  يزنرب  دیاب  اه  پمپ 

، روتوم ای  پمپ  ریز  رد  هوگ  ای  نکرپ  هلصاف  نداد  رارق  اب  پمپ  يزارتان  هنوگ  ره  دریگ . رارق  یسررب  دروم  ددجم  پمپ  ندوب  زارت  هدش و  مکحم  نویسادنوف  ياه  چیپ  باغود ، ندش  تفس  زا  دعب  دوش . يزیر  باغود  هیاپ  سپس  دنوش و  هتسب  تسد  اب  ددرگ ، یم  رقتسم 

نآ نزو  هک  دوش  هتخاس  يداعبا  نانچ  اب  دیاب  ینتب  نویسادنوف  نیا  دوش . هداد  رارق  يا  هبنپ  بوچ  کتشلاب  يور  دیاب  پمپ  نویسادنوف  رسارس  ددرگ ، دودحم  پمپ  شاعترا  زا  یشان  يادص  رس و  دشاب  مزال  هک  دوش  بصن  یلحم  رد  پمپ  هچ  نانچ  دوش . یم  حالصا 

. ددرگ بصن  رختسا  بآ  حطس  طخ  ریز  رختسا و  کیدزن  نکمم  دح  ات  دیاب  یم  پمپ  دشاب . پمپ  نزو  ربارب  ود  لقادح 



اه پمپ  نیا  دنریگ . رارق  هدافتسا  دروم  یتاسیسات  نینچ  رد  دیاب  یمن  دنیامن ، نیمات  ار  زاین  دروم  ده  یبد و  دنرداق  ینوتسیپ ) ردنلیس -  ) بوانتم ياه  پمپ  هکنآ  مغر  یلع  دهد . یم  نانیمطا  ار  پمپ  ياه  هرپ  یمئاد  يرو  هطوغ  هدوب و  پمپ  تلاح  نیرت  يداصتقا  نیا 

. دراد تریاغم  لآ  هدیا  نویسارتلیف  کی  يارب  موزل  دروم  شمارآ  اب  هک  دنهد  یم  ینابرض  تکرح  کی  رتلیف ، يوس  هب  نایرج  رد  بآ  هب 

. دبای همادا  هفقو  نودب  رگید  پمپ  طسوت  بآ  شدرگ  اه ، پمپ  زا  یکی  سیورس  ای  ریمعت  ماگنه  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  ناکما  نیا  ورزر  ای  مود  پمپ  بصن  دنک . یم  نیمضت  یلآ  هدیا  وحن  هب  ار  بآ  یمئاد  بآ  شدرگ  نایرج و  يزاوم ، پمپ  جوز  کی  اب  یتاسیسات   

. دومن هیلخت  تعاس  تدم 4  فرظ  ناوت  یم  ار  متسیس  بآ  لک  پمپ ، ود  زا  هدافتسا  اب  نینچمه 

دنتسه و اراد  رتم  دودح 5  ات  ار  شکم  ناوت  اتیاهن  ژوفیرتناس  ياه  پمپ  درک . يریگ  ولج  متسیس  نتفرگ  اوه  زا  لرتنک  ياه  پاپوس  هلیسو ي  هب  درک و  بصن  الاب  رد  ار  پمپ  دیاب  رختسا  فک  حطس  زا  رت  نییاپ  رد  پمپ  بصن  تیدودحم  لیلد  هب  اه  متسیس  زا  یخرب  رد 

. دشاب رتم  زا 5  شیب  رختسا  فک  زا  پمپ  عافترا  دیابن 
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رختسا هیلخت  تسرهفمتسیس 

اهدنویپ تسرهفعبانم و 

  

   

 

هلول دراد . رارق  رختسا  يور  هرانک و  ياه  هبل  رد  اهوربآ  فک  یجورخ  دراد و  نایرج  رختسا  ریز  رد  هیلخت  یلصا  هلول  قیرط 2  زا  رتلیف  رد  بآ  يداع  تایلمع  یط  رد  دراد . رتلیف  رد  شدرگ  هب  زاین  اه  یگدولآ  تارذ و  ندرب  نیب  زا  يارب  رختسا  بآ  هک  میدید  نیا  زا  شیپ 

Anti  ) یبادرگ دض  نایرج  الومعم  هیلخت  ياه  هلول  لاغشآ  وم و  نتفرگ  يارب  دنوش . یم  هیلخت  یجورخ  نیا  قیرط  زا  دماج  تارذ  اه و  یفیثک  نیرتشیب  دوش . دراو  تمسق  نآ  هب  رختسا  بآ  لک  ات  دراد  رارق  رختسا  هطقن  نیرت  نییاپ  رد  الومعم  یلصا  هیلخت 

. دنراد ( Vortex

                          

            

 

 

   

 

نمکاپ تکرش  شهوژپ  نامتراپد  طسوت  هدش  لیکشت 

نمکاپ تکرش  هحفص  یکیو 

لصف 1 رختسا  هناخروتوم 

لصف 2) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا شیامرگ 

لصف 3) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا نویسارتلیف 

لصف 4) رختسا  هناخروتوم   ) رختسا بآ  ژاپمپ 

لصف 5) هناخروتوم   ) رختسا هناخروتوم  یحارط  لاثم 

رختسا هناخروتوم  هچباتک 

تسا عنام  الب  عبنم  رکذ  اب  تیاس  بلاطم  زا  تشادرب 
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