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مقدمة

المضخة•
إلىىمستومنلرفعھاللسوائلالالزمةالطاقةبتقدیمیقومجھاز–

منھأعلىآخرمستوى
)النابذةالمضخات(المماسيالجریانذاتالمضخات•

الداخلیةالتمدیداتفيانتشاراً المضخاتأشكالأكثرمن–
والساخنةالباردةالمیاهضخ•
الصحيالصرفمیاهضخ•
اإلطفاءأنظمةفي•
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الدورانیةالمضخات •
جداَ یتم الضخ باستخدام فراش مجنح یدور بسرعة عالیة –
تناسب الغزارة عكساَ مع الضاغط –
نس��بة التمیی��ز ب��ین ثالث��ة أش��كال أساس��یة حس��ب جھ��ة حرك��ة الس��ائل بالیمك��ن –

:لمحور الفراش
المحوريذات الجریان المضخة •
المضخة ذات الجریان المختلط•
المماسيذات الجریان المضخة •
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فراش مضخة 
جریان محوري

فراش مضخة 
جریان مختلط

فراش مضخة 
جریان مماسي
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المحوريالمضخات ذات الجریان 

ال عل�ى سرعة الدوران العالیة للفراش یتشكل ضغط ع�بسبب •
وجھھ العل�وي وض�غط م�نخفض عل�ى وجھ�ھ الس�فلي، وی�ؤدي

األعلىفرق الضغط المتشكل إلى اندفاع السائل نحو 
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ة ب��الرجوع إل��ى المنحنی��ات الممی��ز•
للمضخة المحوریة یمك�ن مالحظ�ة

:التالي
زیادة الغزارة المضخوخة إلىتؤدي –

تناقص الطاقة المستھلكة
ع یؤدي انخف�اض الغ�زارة إل�ى ارتف�ا–

كبیر في الطاقة
مم���ا یھ���دد بتل���ف مح���رك المض���خة •

وتخریبھا إن أغل�ق الص�مام المرك�ب 
على مخرج المیاه خالل دورانھا

الیس���مح بتش���غیل المض���خة وص���مام•
مغلقالمیاه على المخرج 

ض تترافق زیادة الض�اغط م�ع انخف�ا–
المردود بشكل سریع جداَ 

یركباد الطاقة المستھلكة بشكل دزت•
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:المضخات محوریة الجریانتستخدم•
)ثانیة/متر مكعب20تصل إلى (الغزارات العالیة لضخ –
).متر9-8بحدود (المنخفضة الضواغط –

، أم����ا %85یص����ل م����ردود المض����خات الكبی����رة ج����داَ إل����ى •
%70مردوداَ یصل إلىماتحققالمضخات الصغیرة فنادراَ 
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المضخات ذات الجریان المختلط

ة الم��اء بس�بب ال��دوران الس�ریع لف��راش المض�خة تكتس��ب قط�ر•
ه وأخ��رى عمودی��ة، وبالمحص��لة تن��دفع باتج��امماس��یةس��رعة 
المضخةمخرج 
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ی�زة بالرجوع إلى المنحنیات المم•
للمض�������خة المحوری�������ة یمك�������ن 

:مالحظة التالي
تغی��ر غ��زارة الض��خ ف��يالی��ؤثر–

ھ��ذا الن��وع م��ن المض��خات عل��ى 
الطاقة المستھلكة

یس���مح بتش���غیل المض���خة وص���مام •
قطع المیاه على المخرج مغلق

یسمح بإغالق الص�مام خ�الل عم�ل •
المضخة
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ان ذات الجریستخدم المضخاتت•
:المختلط

لغزارات الضخ المتوسطة–
8توج���د مض���خات حت���ى غ���زارة •

ثا/3م

30-25الرتفاع������ات متوس������طة –
متراَ 

یفض������ل اس������تخدام المض������خات •
الكبیرةالنابذة للضواغط 
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المضخات ذات الجریان المماسي
)المضخات النابذة(

وة یتم ضخ السائل بق
تمأل المضخة بالمیاهالطرد المركزیة

تعطي أجنحة الفراش 
الدائر بسرعة عالیة 
لقطرة الماء سرعة 

عالیة

عل بفتندفع قطرة الماء 
ج نحو مخرالقوة النابذة 

المضخة

یؤدي ذلك إلى نشوء 
ضغط منخفض عند 

محور المضخة
ل سحب السائإلى یؤدي 

نحوه
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لطاق�ة االمضخات النابذة تتزاید في •
المس�����تھلكة م�����ع زی�����ادة الغ�����زارة 

ھابتناقصالمضخوخة وتتناقص 
بإغالق الصمام المركب عل�ىیسمح –

المضخةمخرج المیاه خالل عمل 
ق ب��التحكم ب��الغزارة ع��ن طری��یس��مح •

اإلغ���الق الجزئ���ي للص���مام المرك���ب 
المیاهعلى مخرج 

المس�����تھلكة عن�����د إغ�����الق الطاق�����ة –
الص����مام أق����ل بكثی����ر م����ن الطاق����ة 

فتحھالمستھلكة عند 
رة تش���غیل المض���خات الكبی���یفض���ل •

والصمام مغلق للمحافظة عل�ى طاق�ة
اإلقالعدنیا عند 
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تستخدم المضخات النابذة•
ثا/3م6لغزارات حتى –
أوأكثرمتراَ 200لضواغط تصل إلى –

أحیاناأو أكثر % 87یمكن الوصول إلى مردود یصل إلى •
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:المضخات النابذةمیزات•
:المزایا–

بقیة أنواع المضخاتأصغر وأخف وعلى األغلب أرخص من 1.

یمكن تركیبھا مباشرة على مح�ور المح�رك دون الحاج�ة إل�ى مجموع�ة تحوی�ل حرك�ة مم�ا 2.
االحتكاكیخفف فواقد 

صدماتالسائل یخرج بشكل تیار مستمر منتظم دون 3.

خوخالمض�یمكن اختیار مادة صنع كل من الفراش وجسم المضخة بما یتناسب مع الس�ائل 4.
ی�وط للحصول على مقاومة عالی�ة للتآك�ل حت�ى ل�و احت�وى الس�ائل عل�ى أجس�ام ص�لبة أو خ

طویلة
توج��د أش��كال مختلف��ة م��ن الفراش��ات بم��ا یتناس��ب م��ع الض��اغط المطل��وب وم��ع الس��ائل 5.

الصلبةومحتواه من المواد المضخوخ
الصیانةأمان في العمل وسھولة في 6.

:المساوئ–
فارغاَ سحب السوائل لوحدھا دون تجھیزات خاصة إن كان أنبوب السحب الیمكنھا1.
الصغیرةقلة المردود من أجل الغزارات 2.
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النابذةلمضخةÇأجزاء 



المنحنیات الممیزة للمضخة
خةیتم وصف األداء الھیدرولیكي للمضخة باستخدام المنحني الممیز للمض•

الضخیظھر العالقة بین رفع المضخة وغزارة –
معینمن أجل غزارة معینة یتم الضخ إلى ارتفاع •
یتناسب االرتفاع عكساً مع الغزارة•
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توجدالمضخةدوراتمنمعینعددأجلمن•
وارتفاعالمضخوخةالغزارةبینعالقة
الشكلمنالضخ

ℎ𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑄𝑄2 + 𝑏𝑏𝑄𝑄 + 𝑐𝑐
ھناك شكل آخر للمعادلة یمكن استخدامھ•

ℎ𝑝𝑝 = 𝑐𝑐 − 𝑎𝑎𝑄𝑄𝑏𝑏

–a, b, c : اتوالواح�دثوابت تتعلق بن�وع المض�خة
المستخدمة

خطالیسمىمنحنيعلىنحصلالعالقةھذهبرسم–
للمضخةالممیز
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تعط�������ى المنحنی�������ات الممی�������زة •
الصانعةللمضخة من الشركة 

لھابمثابة ھویة تكون –
المنحنی���ات یظھ��ر الش���كل حزم��ة –

م�ن أج�ل لنموذج مض�خة الممیزة 
متعددةفراش أقطار 
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:المنحنیات الممیزة للمضخة•
المض���خة األفض���ل : (H-Q)منحن���ي –

ھي
ع تعمل في مجال تص�ریف واس�التي •

عملھادون الخروج عن 
ذات الخط األقل میالً •

المض����خة : (Eta)الم����ردود منحن����ي –
ھياألفضل 

المضخة ذات المردود األعلى•
ی��ر مردودھ��ا بش��كل كبالیتغی��رالت��ي •

عند تغیر التصریف
:  (NPSH-Q)منحني –

أق��ل كان��ت NPSHكلم��ا كان��ت قیم��ة •
المضخة أفضل مقاومة للتكھف
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الممی��ز (H-Q)النق�اط الھام�ة ف��ي منحن�ي •
للمضخة

: نقطة اإلغالق1.
•Shutoff Point
الحد األیمن للمنحني الممیز•
تعط���ي الض���اغط األعظم���ي ال���ذي تعطی���ھ •

Q=0المضخة عند الغزارة 
:نقطة النفاذ2.

•Run-out Point
الحد الیساري للمنحني الممیز للمضخة•
تعبر عن حدود العمل اآلمن للمضخة•
ق تج���اوزه یتس���بب بتذب���ذب الض���غط المطب���•

بعلى فراش المضخة بین السالب والموج
یرتج فراش المضخة–
یؤدي إلى تلف محور المضخة والموانع–
تتعرض المضخة لخطر التكھف–
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:نقطة المردود األعظمي3.
النقطة األھم في المنحني الممیز•
اقتصاديالعمل قرب ھذه النقطة یؤدي لعمل المضخة بشكل •
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ارتفاع سحب المضخة وظاھرة التكھف

ارتفاع السحب

الفرق بین منسوب محور المضخة 
ومنسوب الماء في طرف السحب

ارتفاع السحب سالب

تتوضع المضخة فوق منسوب 
الماء في طرف السحب

موجبارتفاع السحب 

تتوضع المضخة تحت منسوب
الماء في طرف السحب
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مح���ور المض���خة تح���ت منس���وب –
الماء في طرف السحب

سھولة تشغیل المضخة•
المضخة ممتلئة دوماً بالماء–

انخفاض احتمال حصول التكھف•
بحاجة ألعمال حفر كبیرة•
زی�����ادة احتم�����ال فیض�����ان غرف�����ة •

المضخات

26 محطات الضخ



مح���ور المض���خة ف���وق منس���وب –
الماء في طرف السحب

ت الحف�ر ف�ي الخزان�اتوفیر أعم�ال •
األرضیة

انخف���اض احتم���ال فیض���ان غرف���ة •
المضخات

المض��خة إن كان��ت فارغ��ة التعم��ل•
من المیاه

خاصةتحتاج لتجھیزات –
تستخدم مضخات ذاتیة اإلقالع–
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ظاھرة التكھف

إذا زاد ارتفاع السحب 
أمتار7السالب عن 

)أمتار نظریاَ 10(

غط یمكن أن ینخفض الض
ضمن األنبوب إلى مادون

ضغط البخار

ماء تتشكل فقاعات بخار
فیھ وتحصل ظاھرة 

التكھف
یتآكل فراش المضخة 

تدریجیاَ 

ئقد ینكسر بشكل مفاج
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یمكن معرفة حدوث التكھف عن
طریق

ارتجاج المضخةأصوات القرع
تراجع الغزارة 
المضخوخة عن 
ةالغزارة التصمیمی

سریعتراجع ثم ببطء أوالَ 
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NPSH

عملھ�ا بالنابذی�ةحتى تقوم المضخة •
بالشكل األمثل

بخ��ار م��اء عل��ى الیتش��كلیج��ب أن –
فراشھا

للتكھفالتتعرضحتى •
یج������ب أن یس������یطر عل������ى ف������راش –

المض��خة ف��ي منطق��ة الس��حب ض��غط
یفوق ضغط بخار الماء

تدعى قیم�ة الض�غط األدن�ى الواج�ب–
ت���وفره عل���ى ف���راش المض���خة حت���ى 

 NPSHللتكھف التتعرض
عة یعطى عادة من قبل الشركة الصان•

ة مع المنحنیات التصمیمیة للمضخ
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ضاغط المضخة
:یعطى ضاغط المضخة بالعالقة•

ℎ𝑝𝑝 = 𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∆𝑍𝑍 + 𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑
ℎ𝑝𝑝 :ضاغط المضخة

𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 : الھیدرولیكیةالفواقدمجموع
𝐻𝐻𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑 :الضغط الواجب توفره عند مخرج أنبوب الضخ
∆𝑍𝑍 :فرق المنسوب بین منسوب المیاه في خزان السحب ومنسوبھ في خزان الضخ
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N(W)الطاقة الالزمة لرفع المیاه •

غزارة الضخQ(m3/s)حیث 

یلزم لتدویر المضخة طاقة أكبر بسبب فواقد الطاقة ضمن المضخة•

مردود المضخة، یتعلق بنموذج المضخة ومجال عملھاηpحیث 

:الطاقة التي یجب أن یقدمھا محرك المضخة•

مردود المحركηmحیث –

33 محطات الضخ



نقطة عمل مضخة مع أنبوب
والضاغطالغزارة بنفسالنقطة التي تشترك فیھا المضخة واألنبوب•

م��ن عن��د ض��خ المی��اه ف��ي ش��بكة تغذی��ة، ی��تم تحدی��د غ��زارة الض��خ والض��اغط م��ن المنحن��ي الممی��ز لك��ل–
المضخة وخط الضخ

نقطة العمل المشتركةتسمى نقطة تقاطع المنحنیین –
تحدد ضاغط المضخة الالزم لضخ كمیة المیاه المطلوبة وتأمین الضاغط المطلوب•
للمضخةنقطة العمل المفضلة لمضخة مع أنبوب ھي التي تحقق المردود األعظمي •
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التحكم بالغزارة الخارجة من مضخة نابذة
اإلغ���الق الجزئ���ي للص���مام المرك���ب بع���د المض���خة عل���ى أنب���وب •

:الضخ
فواق��د الض��اغط بش��كل كبی��ر مم��ا ی��ؤدي إل��ى إزاح��ة نقط��ة عم��ل ت��زداد –

األنبوبالمضخة مع 
أقلغزارة جدیدة تمر •
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ذل���ك  إل���ى تن���اقص م���ردود ی���ؤدي–
المضخة بشكل كبیر

ة تعتب���ر ھ���ذه الطریق���ة غی���ر اقتص���ادی•
ونادراَ ما تستعمل



ات إن تغیی�ر ع�دد ال�دور: التحكم بعدد دورات فراش المض�خة•
ی�����ؤدي إل�����ى تغیی�����ر الغ�����زارة والض�����اغط ’nإل�����ى nم�����ن 

:واالستطاعة حسب المعادالت التالیة

𝑄𝑄′ =
𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛
� 𝑄𝑄

𝐻𝐻′ =
𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛

2

� 𝐻𝐻

𝑁𝑁′ =
𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛

3

� 𝑁𝑁
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توس��یع مج��ال عم��ل المض��خة بش��كلإل��ى الطریق��ة ھ��ذه ت��ؤدي •
المجالكبیر مع المحافظة على مردود عمل جید على كامل 

جی��دة ل��ربطإمكانی��ة بع��دد دورات ف��راش المض��خة ال��تحكم یعط��ي –
آلياالحتیاجات المائیة مع كمیة المیاه المضخوخة بشكل 
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تغییر قطر الفراش•
تغیی�ر ض�اغط وغ�زارة إل�ى d2إل�ى d1قط�ر الف�راش م�ن تغییر یؤدي –

:المضخة وفقاَ للمعادالت التالیة

𝑄𝑄2 =
𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

� 𝑄𝑄1

𝐻𝐻2 =
𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

2

� 𝐻𝐻1

ض�من دخلالیفھو وبالتالي قطر الفراش لمرة واحدة تغییر یمكن أن یتم –
للكلمةنطاق التحكم بكمیة المیاه المضخوخة بالمعنى الحرفي 

یمكن استخدامھ عند التصمیم المستقبلي لغزارة المضخة–
)سنوات على سبیل المثال10كل (یمكن زیادة غزارة المضخة على مراحل •
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السرعةاستخدام المضخات متغیرة 

رةانتشر استخدامھا في السنوات األخی•
:یةسار التطویر وفقاً للمراحل التال•

ل ال���تحكم بالس���رعة باس���تخدام علب���ة نق���1.
ت�����وفیر ف�����ي الطاق�����ة الیوج�����د(س�����رعة 

)المصروفة
ال����تحكم بع����دد دورات محرك����ات التی����ار 2.

ت����وفیر ف����ي الطاق����ة الیوج����د(المس����تمر
)المصروفة

ال����تحكم بع����دد دورات محرك����ات التی����ار 3.
)انفرترمع (المتناوب 

41أنظمة تزوید األبنیة العالیة بالمیاه



ة دوران تمثل���ت المش���كلة األساس���یة ف���ي كیفی���ة ال���تحكم بس���رع•
المحرك حسب ظروف االستھالك

یمكن برمجة المضخة إذا عرف نظام تغیر االستھالك مع الزمن–
فق��اً یمك��ن اس��تخدام حساس��ات ض��غط بحی��ث یمك��ن تغیی��ر الغ��زارة و–

لتغیرات ضغط الجملة
رتیبزیادة أو نقص االستھالك تؤدي إلى نقص أو زیادة الضغط على الت•
ي یزداد أو ینقص عدد دورات المحرك إلعادة الضغط إلى وض�عھ الطبیع�•

)على الترتیب(
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43أنظمة تزوید األبنیة العالیة بالمیاه

استخدام المضخات متغیرة السرعة



المناسبةاختیار المضخة 
وم شروط العم�ل ی�تم تحدی�د الض�اغط والغ�زارة الواج�ب أن تق�من •

بتأمینھماالمضخة 
خة اختی�ار المض�یمك�ن إل�ى منحنی�ات اختی�ار المض�خات بالرجوع •

أوليالمناسبة بشكل 
الحصول علیھا من الشركات الصانعةیمكن –

المختارةالحصول على المنحنیات الممیزة للمضخة یتم •
ارةمنھا یتم الحصول على المواصفات التفصیلیة للمضخة المخت–
ة تدقق نقطة عمل المضخة مع الجمل�ة لمعرف�ة م�ردود المض�خة المخت�ار–

عند نقطة العمل
اختیار مضخة أخرى إن كان المردود منخفضاً یمكن –
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العمل المشترك للمضخات

جمع المضخات على 
التوازي

جمع المضخات على 
التسلسل
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جمع المضخات على التوازي

و وص��ل مض��ختین متج��اورتین أ•
ھأكثر على أنبوب الضخ نفس

للكل مضخة أنبوب سحب مستق–
المجموع��ة تض��خھاالغ��زارة الت��ي –

غ�����زاراتھ�����و حاص�����ل جم�����ع 
المضخات المشكلة للمجموعة

یبقى الضاغط ثابتاَ –
ق��اء تس��تخدم لرف��ع الغ��زارة م��ع ب•

الضاغط ثابتاَ 
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جمع المضخات على التسلسل
جم��ع مض��ختین أو أكث��ر عل��ى أنب��وب•

الضخ نفسھ
ي تض���خ األول���ى المی���اه إل���ى الثانی���ة الت���–

، …تض����خ المی����اه ب����دورھا إل����ى الثالث����ة
خوتضخ األخیرة المیاه في أنبوب الض

الض����اغط الن����اتج ھ����و حاص����ل جم����ع –
الضواغط 

تبقى الغزارة نفسھا –
تس����تخدم لرف����ع الض����اغط م����ع بق����اء •

الغزارة ثابتةَ 
ش�����رط عم�����ل مجموع�����ة مض�����خات •

موصولة على التسلسل
ك�ل مض�خة أكب�رتض�خھاالغزارة الت�ي –

المراد ضخھاالكلیة من الغزارة 
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ملحقات المضخة

ك���ي تق���وم المض���خات بعملھ���ا بش���كل أمثل���ي یج���ب تزوی���دھا•
:التالیةملحقاتبال
)ابتداًء من المضخة(على خط السحب –

وصلة مرنة •
منع انتقال االھتزاز إلى جدار خزان السحب–

صمام قطع•
لقطع المیاه خالل أعمال الصیانة–
یفضل عدم استخدام صمام فراشة–

مصفاة•
لمنع دخول المواد الخشنة إلى المضخة–
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مصفاة



)اعتباراً من المضخة(على خط الضخ –
صمام عدم رجوع•

خط الضخ بعد المضخةیركب على –
ى المضخة إلة المیاهیمنع عود–

سبب دوران المضخة بشكل عكسي مما قد یتلف الفراش أو المحركی«
مقیاس ضغط•
وصلة فك وتركیب من النوع المتحمل للقوى المحوریة•

تجنب دعامات التثبیت–
لتسھیل عملیات فك المضخة والصمامات الملحقة–

صمام قطع•
یستخدم لقطع المیاه خالل عملیات اإلصالح والصیانة–
یمكن أن یكون من أي نوع–

استطاعتھاعداد لقیاس كمیة المیاه الخارجة من المضخة وذلك لمراقبة یفضل تركیب •
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محطات الضخ



الضخمحطة 

أو مجموعة الغرف من المبنى تحويالغرفة •
المضخات–
ملحقات المضخات–

ومثبتاتأنابیب الضخ والسحب وملحقاتھا من صمامات ومقاییس •
ة بالتی�ار التمدیدات الكھربائی�ة الت�ي ت�زود المحرك�ات والتجھی�زات المختلف�•

األخرىالكھربائي الالزم لتشغیلھا إضافة لإلنارة واألغراض 
مجموع��ة ال��تحكم اآلل��ي الت��ي ت��نظم عم��ل المض��خات، وتض��م تجھی��زات •

المضخاتاألمان المختلفة الالزمة لحمایة 
ان قد تضاف إل�ى محط�ات الض�خ مجموع�ة تولی�د كھرب�اء احتیاطی�ة لض�م•

الكھربائيالتزوید بالماء عند انقطاع التیار 
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أقسام محطة الضخ•
:السحبخزان –

ب��ین المض��خة وم��دخل المی��اه إل��ىیتوض��ع•
المحطة

تمضخایستخدم لتوزیع المیاه على عدة •
المضخاتیساعد على التحكم بعمل•
یم���تص الف���رق ب���ین كمی���ة المی���اه ال���واردة •

المضخةتضخھاوالغزارة التي 
المضخة ف�ي إقالعاتالمحافظة على عدد •

المسموحةالساعة ضمن الحدود 
:غرفة المضخات–

تحت�����وي عل�����ى المض�����خات ومحركاتھ�����ا •
)حسب نوع المضخات المستخدمة(

:غرفة التحكم–
لوح���ة ال���تحكم والتمدی���دات تحت���وي عل���ى•

الكھربائی�����ة وبقی�����ة التجھی�����زات الملحق�����ة
بالمحطة

ة یمكن االستغناء عنھا ووض�عھا ف�ي غرف�•
المضخات
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أشكال محطات الضخ

محطة مع مضخات 
متوضعة في الجفاف
تحت منسوب الماء

محطة ضخ مع مضخة 
متوضعة في الجفاف
فوق منسوب المیاه

محطة ضخ مع مضخة 
المضخات الغاطسةمتوضعة ضمن المیاه
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محطة مع مضخات متوضعة في الجفاف تحت منسوب الماء•
من أكثر األشكال انتشاراَ –
المضخاتالمضخات، األنابیب والصمامات معاَ في غرفة تتوضع –
بالمیاهتبقى المضخات باستمرار ممتلئة –
لإلقالعإلى تجھیزات خاصة التحتاج–
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محطة ضخ مع مضخة متوض�عة ف�ي •
الجفاف فوق منسوب المیاه

تقع المضخة مع المح�رك ف�وق منس�وب–
المیاه

ی��تم تفری��غ أنب��وب الس��حب م��ن الھ��واء–
ملحقةباستخدام تجھیزات خاصة 

:المزایا–
تتوض��ع غرف��ة المض��خات ف��وق خ��زان •

انالسحب بشكل أمین من خطر الفیض
شغلھاتصغر المساحة التي •
وجود أنبوب سحب طوی�ل یزی�د خط�ر •

التكھ��ف وخط��ر االنس��داد عن��د احت��واء 
)مواد صلبة(المیاه على شوائب 
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محطة ض�خ م�ع مض�خة متوض�عة •
ضمن المیاه

ف�ة تتوضع المض�خة مباش�رة ف�ي غر–
السحب

بالسحالمحرك فوق غرفة یتوضع–
:المزایا–

ع�دم وج��ود أنب��وب س��حب وال��تخلص •
بھمن المشاكل المتعلقة 

وصیانتھسھولة مراقبة المحرك •
س��یئة ھ��ذا الش��كل وج��ود مح��ور نق��ل •

والمحركحركة طویل بین المضخة 

62 محطات الضخ



المضخات الغاطسة•
المح������رك والمض������خة یتوض������ع–

واحدةكوحدة 
:المزایا–

البساطة•
الالزمةصغر المساحة •
ع���دم إمكانی���ة المراقب���ة البص���ریة •

والمحركللمضخة 
لحاج��ة إل��ى س��حب المض��خة إل��ى ا•

س����طح األرض م����ن أج����ل أعم����ال 
والصیانةاإلصالح 

63 محطات الضخ



أشكال توضع المضخات

محور المضخة مستقل 
عن محور المحرك

المحرك 
مركب فوق 

في المضخة
وضع أفقي

المحرك 
مركب بجانب
المضخة في 
وضع أفقي

المحرك فوق 
المضخة في 

وضع 
عمودي

المضخة 
العمودیة

للمضخة والمحرك 
المحور نفسھ

مضخة ذات 
توضع أفقي

مضخة ذات 
توضع 
عمودي

المضخة 
الغاطسة
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محور المضخة مستقل عن محور المحرك
ف�ي المحرك مركب ف�وق المض�خة•

وضع أفقي
ة الحرك�ة تنق�ل إل�ى المض�خة بواس��ط–

مسنناتسیر أو 
:یامزاال–

تحت�����اج المجموع�����ة إل�����ى مس�����احة •
صغیرة

یمك��ن ال��تحكم بالس��رعة ع��ن طری��ق •
تركی����ب ع����دة دوالی����ب أو مس����ننات 

الحركةمختلفة األقطار لنقل 
الدوارةیمكن مراقبة كل األجزاء •
والتركیبصعوبة الفك •
یج���ب مع���ایرة س���یور نق���ل الحرك���ة •

باستمرار
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المحرك مرك�ب بجان�ب المض�خة ف�ي •
:وضع أفقي

:یازاالم–
سھلة الصیانة•
یمك�����ن مراقب�����ة األج�����زاء المتحرك�����ة •

بسھولة
تحتاج إلى مساحة كبیرة•
وص���ل مح���ور المض���خة م���ع مح���ور •

المشاكلالمحرك یسبب بعض 
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المح���رك ف���وق المض���خة ف���ي وض���ع •
عمودي

:المزایا–
صغیرةتحتاج إلى مساحة •
والتركیبسھلة الفك •
یمك�����ن مراقب�����ة األج�����زاء المتحرك�����ة •

بسھولة
كبیرفك الفراش یحتاج لجھد •
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:المضخة العمودیة•
عموديمضخة ذات توضع –
تتألف م�ن مض�خة واح�دة أو ع�دة مض�خات موص�ولة عل�ى –

الضخبأنبوب معلقة التسلسل 
تح�ت المحرك فوق األرض بینما تتوضع المض�خةیتوضع–

الماءاألرض أو تحت منسوب 
ب ض�من أنب�ومتوض�عمحور المضخة والمحركیصل بین–

الض��خ م��زود بمس��اند مركب��ة عل��ى مس��افات منتظم��ة تمن��ع
اھتزازه

نفسھالمضخوخیتم تبریدھا بواسطة السائل –
ومیاه الصرف الصحياآلبارالمیاه من لضخ تستخدم–
:المزایا–

وصیانتھمراقبتھ یسھل وجود المحرك فوق األرض •
ل ضرورة االنتباه باس�تمرار لمح�ور نق�ل الحرك�ة ألن أي اخ�تال•

ككلفي وضعھ یؤدي الھتزازه وبالتالي ضرر للمجموعة 
العمقتناقص المردود مع زیادة •
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للمضخة والمحرك المحور نفسھ

:مضخة ذات توضع أفقي•
:المزایا–

قصیرطولھا •
تحت����اج لوق����ت قص����یر لإلص����الح •

والصیانة
إل���ى الكثی���ر م���ن أعم���ال التحت���اج•

الصیانة
الدوارةمراقبة األجزاء الیمكن•

69 محطات الضخ



:مضخة ذات توضع عمودي•
:المزایا–

قصیرطولھا •
تحت����اج لوق����ت قص����یر لإلص����الح •

والصیانة
إل���ى الكثی���ر م���ن أعم���ال التحت���اج•

الصیانة
الدوارةمراقبة األجزاء الیمكن•
خاصالمحرك ذو محور بتصمیم •
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:المضخة الغاطسة•
المح����رك تح����ت المض����خة ف����ي یتوض����ع–

الوض���ع العم���ودي ویش���ترك معھ���ا ب���نفس 
المحور

منس��وب تتوض��ع المجموع��ة كامل��ة تح��ت –
الماء

یمأل المحرك بسائل تبرید–
خةالمضیقوم بتبرید المضخوخالسائل –
:المزایا–

تورد كقطعة واحدة مع المحرك•
تحتاج إلى مساحة صغیرة•
یوج���د منھ���ا ش���كل مخص���ص لض���خ می���اه •

الصرف الحاویة على شوائب
مراقبة األجزاء الدوارةالیمكن•
إطالقاَ تشغیلھا في الجفافالیمكن•
یجب إخراجھا إلى س�طح األرض م�ن أج�ل •

أعمال اإلصالح والصیانة
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الضخالمضخات ضمن محطة عدد 
تح��وي محط��ة الض��خ عل��ى مض��خة عامل��ة أو أكث��ر تبع��اً للعوام��ل•

:التالیة
ضخھاالغزارة المراد –
الزمنتغیرات الغزارة المراد ضخھا مع –

الدنیامضخة واحدة عند الغزارة تعمل •
غزارةالمضخات أخرى موصولة معھا على التوازي بشكل متتاٍل مع زیادة تقلع •

تغذیتھاعدد الخزانات المراد –
خزانلكل ) أو أكثر(مضخة عاملة تخصص •

النظامزیادة عدد المضخات العاملة یؤدي إلى زیادة موثوقیة –
العاملةتزداد الكلفة كلما ازداد عدد المضخات –

المفضل اقتصادیاً استخدام عدد أقل من المضخات العاملةمن •
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م��ن أج��ل زی��ادة موثوقی��ة الجمل��ة تركی��ب مض��خات احتیاطی��ة بم��ا –
معیتناسب 

عدد المضخات•
المحطةنماذج المضخات العاملة ضمن عدد •
العاملةتشغیل ھذه المضخات بالتناوب مع المضخات یفضل •

للصدأ إن بقیت خارج الخدمة لفترة طویلةالتتعرضحتى –
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تصمیم مدخل المیاه إلى المضخة

اد یج���ب عن���د تص���میم فتح���ة س���حب المض���خة االلت���زام باألبع���•
:التالیة
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