
عة 

الدوران
االستطاعة

(RPM)HP (m)C

0.0220007570030

 ،Ds ع أنبوب السحب (R) سحب الماء من  المصدر الما ا )  دة مع محرك كه  تقوم  مجموعة ضخ P( مضخة نا

ب  موضحة  ب وخواص مضخة والمحرك واألناب افة المناس ب.  وضخه  إ الخزان T1  ع أنبوب الدفع Dd من األناب

ل والجدول المرفق . الش



ة للمضخة ات  المم المنحن

والمطلوب :

ة للمضخة (BEP)، وحدد هذە النقطة للمضخة المستخدمة. 1‐عرف نقطة المردود األمثل

2‐  عرف نقطة عمل منظومة الضخ، وحدد نقطة العمل . 

عة الدوران الالزمة. عة دوران المحرك ، أحسب  ق زادة  قة عن ط ة 50% من الغزارة السا س 3‐ تقرر رفع غزاة الضخ ب

قدار 15% ع  ة  اط شغ المضخة  حالت (3، 4)، مع تام أستطاعة احت ة استطاعة المحرك ل 3‐ تحقق من كفا

االقل. 

4‐ التحقق  ع التكهف

االرتفاع عن المحرك

حر سطح ال
حرارة الماء

H=90 9000.𝑄

=32.Q 330.𝑄

NSPHr=3 250.𝑄



Hs Ls Ds Hd Dd Ld

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)

5 10 0.25 2 0.02 40 0.2 340 0.02 8

(RPM) االستطاعة

HP  (m) ة درجة  مئ

2000 75 700 30

C A Q H

90 -9000 32 330 m3/sec m

0.78 0.048 68.8

الضياعات المحلية الطول المكافئ ثابت االنبوب
 

للضياعات 
الطول 

المكافئ الكلي
ثابت 
االنبوب

الرفع الكلي ثابت الشبكة

le (m) Le (m) ks le (m) Le (m) Kd Hst K
25 35 59 80 420 2168 45 2227

Qw Hw مردود المضخة Pa

m3/sec m Kw Kw HP
0.063 53.93 0.70 33.49 47.63 62.39 20%

الغزارة المطلوبة من معادلة األنبوب
قطع مكافئ يمر 
من المركز

Q H k Q' H'
سرعة 
الدوران 

نختار

m3/s m m3/s m RPM RPM

0.090 63.0 7783 0.073 41.74 2459 2500 0.57

Pa نختار

Kw Kw HP HP

55.66 97.02 127.10 146  

 

P0/ɣ hf Pv/ɣ V V2/2g Ps NSPHa NSPHr اط احت

9.6 0.237 0.43 1.29 0.085 4.23 3.88 4.002 0.5 4.502

غير محقق

Pw

رفع غزارة المضخة إلى ( m3/sec 0.09) عند طريق رفع سرعة دوران المحرك

نقطة العمل المشابه

يجب تبديل المحرك بمحرك أخرى سرعة 
دورانه (2500RPM) واستطاعة بحدود 
146HP لتأمين استطاعة احتياطية بحدود 

15%

التحقق من أستطاع المحرك

التحقق ع التكهف

الطلب الرابع

نقطة العمل 

االستطاعة 
االحتياطية

 استطاعة المحرك  أكبر  ب 20% من 
االستطاعة المطلوبة لنقطة العمل

الطلب الثالث 

المعطيات

الطلب األول : 

المنحنيات  المميزة للمضخة

تعريف نقطة المردود االمثلي (BEP) للمضخة :

المحرك

ة نقطة العمل االمثل

االرتفاع عن 

حر سطح ال
حرارة الماء



مواصفات طرف السحبمواصفات منظومة المضخات

الشبكة

الطلب الثاني 

Pw

أنبوب السحب أنبوب الدفع

تعريف نقطة العمل للمضخة

تحديد ثوابت االنابيب

الخط المميز للشبكة

H=C+𝐴.𝑄

H=90 9000.𝑄

=32.Q 330.𝑄

max

h=45 𝟐𝟐𝟐𝟕.𝑸𝟐





NSPHr=3 250.𝑄

𝐾𝑠 𝐾𝑑

NPSHa = Pe/ɣ + P0/ɣ ‐ Pv/ɣ +Hsgeo ‐ ∑hfs ‐ ∑hms

NPSHa > NPSHr + 0.5

صفحة 1
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