
الطلمبات
Pumps

انواع الهدف من تلك المحاضرة معرفة 

المضخات ومنحنياتها



انواع المضخات
رتعتمد فكرة المضخة علي اعطاء الماء طاقة لكي ينتقل من مكان الخ



 Positive displacement pumpsاالزاحة الموجبة طلمبات المثال

االزاحة الموجبةطلمبات ( : 1)شكل 



 positive displacement pumpsفيديو لطلمبات االزاحة الموجبة





انواع المضخات الطاردة المركزية 
(احد انواع المضخات الديناميكية)



العاديةالطاردة المركزيةامثلة من انواع الطلمبات 
Centrifugal pump

ىعالوتصرفعاليةكفاءةذاتالتصميمبسيطةوهى

6سحبارتفاعوأقصىنسبيا  ةمحدودفعالرمسافةولكن

يصلمابين(المياهوسطحالطلمبةمركزبينالمسافة)متر

هذاويستخدم.(جوىضغط6)متر60الىالطردطاقة

حيةالسطالمياههوالمتاحالمياهمصدريكونعندماالنوع
.السطحيةالخزانات-البحيرات-الترع



Centrifugal):باإلنجليزية)المركزيالطردمضخة
pumpالمراوحتستخدمديناميكىدورانمضخةاي

عنوذلكالسائلضغطزيادةهيووظيفتهاالدافعة

المركزيالطردمضخاتوتستخدم.السائلدفعطرق

اليلالسائدخولعند.االنابيبخاللالسوائللنقلعادة

محورطولعليمنهبالقربيكونالدفعمراوح

سائلاليتدفقحيثالمراوحبواسطةدفعةيتمالدوران

اليذلكبعدخروجةويتمحلزونيةغرفةداخلالي

مضخاتأيضاوتستخدماالنابيباليومنهاالمصب

المائعمنكبيرةكميةلتصريفالمركزيالطرد

.تهانهايفيصغيرةروؤسذاتانابيبخالل(السائل)



طرد  مركزيطلمبات ( : 2)شكل 



طلمبات طاردة المركزية توضيحي ل( 3)شكل 





مضخة طرد مركزي بمرحلة واحدة للتدفق( :5)شكل 



فيديو يوضح تركيب وطريقة عمل  المضخة الطاردة المركزية



أواحتراقبمحركمزودةمركزيةطردمضخةاألصلفيهي

يكونودائماالماءسطحتحتغاطسةوهوالعمليمكنكهربائي

رالكبياالنتشارهذاويعزى.األسفلفيالكهربائيالمحرك

تحتمتر150)تصلأعماقفيبكفاءةتعملإنهاللمضخات

(الماءسطح

المضخات الغاطسة الطاردة المركزية

Submersible pump



وتستخدم عندما يكون مصدر المياه هى اآلبار

م ويتوقف على قطر وعدد المراوح300طاقة السحب يصل إلى -

وتتأثر هذه ( ضغط جوى60)م 600طاقة الطرد يصل إلى 

.  انتهاالطلمبات بالرمال الموجودة فى المياه الجوفية مع صعوبة صي

انظر االشكال التالية

مضخات غاطسة(: 6)شكل 



تخطيط لنظام مضخات غاطسة(: 7)شكل 



فيديو يوضح طريقة عمل المضخات الغاطسة





منحني المضخات
يعد من المنحنيات الضرورية الختيار المضخة

من المنحني عاليه نجد ان مضخات االزاحة ترفع الماء الرتفاع عالي مع

تصرف اقل والعكس منحنيات الديناميكية

تشغيل المضخات











مضخاتتوصيل ال

كون توصل الطلمبات توصيالً على التوازى إذا كان المطلوب زيادة التصرف وي

باً فى الواحدة مضرومضخةالمساوياً لتصرف امضخاتالالتصرف الكلى لمجموعة 

تصرف q2تصرف المضخة االولي وq1اذا كان . عددها مع ثبات الضغط الكلى

q=q1+q2التصرف الكلي   qالمضخة الثانية اذا 

توصيل على التوازى 1-

توصيل علي التوازي : (10)شكل 





توصيل على التوالى 2-

اويا  الضغط ويكون الضغط الكلى مسل على التوالى إذا كان المطلوب زيادةيتوصال

ضغط H1اذا كان .الواحدة مضروبا  فى عددها مع ثبات التصرفمضخةاللضغط 

H=H1+H2الضغط الكلي   Hاذا H2المضخة االولي و ضغط المضخة الثانبة 

توصيل علي التوالي : (12)شكل 





مضخات وقدرة الماتورالاختيار 
:  يعتمد علي

Pumps performance curvesمنحنيات المضخة -1
System curvesمنحنيات نظام الري -2
 Horsepower curvesمنحنيات الطاقة -3
Efficiency pump curveمنحني كفاءة المضخة -4

:ملحوظة
(  Q )    FLOW RATEجميع تلك المنحنيات يعتمدوا علي العالقة بين التصرف 

HEAD(H)وضغط عمود من الماء 



 initial operating pointنقطة التشغيل االولية -1
نحصل عليها من منحنييا المضخة ونظام الري. يعتمد عليها جزئيا في اختيار المضخة والماتور  

مضخات وقدرة الماتورالخطوات  اختيار 



ƞ=pump efficiency is less than unity Why?

Due to the losses in the head that due to friction in the pump components

Pump Efficiency is an essential factor in selection  the best operation point 

Pump efficiencyكفاءة المضخة    -2



pump efficiency curve

Maximum  pump efficiency   3-اعلي كفاءة للمضخة



https://www.youtube.com/watch?v=uP1ZiZ4khDM&t=90s

pump characteristic curves

Peak  efficiency pointفضل نقط تشغيل تحدث عند  ا-4



pump characteristic curves

motor horsepowerاختيار ماتور تشغيل المضخة -5



https://www.engineeringtoolbox.com/pumping-water-horsepower-d_753.html

https://www.engineeringtoolbox.com/pumping-water-horsepower-d_753.html

