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 المضخات الهيدروليكية

 

الميكانيكية المستمدة من مصدد  طاقدة م دل المحد    المضخة هي جهاز لتحويل الطاقة

وتحويلها الى طاقة هيد وليكية تستخدم ل فع المياه مدن مسدتوم مدنخإا ىالدى مسدتوم 

م تإع أو لزيادة س عة س يانه في المواسي . هنا  أندوا  عديددة مدن المضدخاك ولكدن 

 -أك  ها شيوعا في مجال ال ي المضخاك التالية:

 

 .م كزيةالمضخة الطا دة ال .1

 ومنها نوعين. المضخة الت بينية .2

 .المضخة الت بينية ال أسية 

 .المضخة الغاطسة 

 

 المضخة الطاردة المركزية:أوال: 

 

وهي األك   ىستخداما في شبكاك ال ي السطحي والد ي بدال و والتنطديط و لد  عنددما 

 يكون مصد  الماء غي  عميق. 

 

الجزء الدوا  أو الدفاعة الم وحية,  الجزء األول هووهي تتكون من جزئين أساسيين: 

وهو عبا ة عن ق ص م بدك علدى عمدود الح كدة ومدزود بمديدد مدن الد يو المطوسدة, 

ويكون عمود الح كة م بك على ك سي تحميل مناسب. والجزء ال اني فهو جزء  ابدك 

 ويسمى بالغالف.

 



المضددخة عبددا ة عددن دفاعددة م وحيددة تدددو  داخددل صددندوق محكددم تسددحب السددائل مددن 

م كزها الى الداخل وتحدك تدي ي  قدوة الطد د الم كدزي تددفع السدائل الدى الخدا   عدن 

( ت كيدب المضدخة الطدا ة 1ط يق فتحة فدي جاندب غدالف المضدخة. ويوضد  شدكل  

الم كزية. ويجب م اعاة تحضي  أو ملئ المضدخة بالمداء حتدى أعلدى صدندوق الإتحدة 

 و ل  لبدء عملية الضخ.

 

 المركزية. طرق تحضير المضخة الطاردة

توجد عدة ط ق لملئ جسدم المضدخة تمامدا بالمداء  تحضد  المضدخة( ى  أن وجدود أي 

فطاعدة مددن الهددواء داخددل جسدم المضددخة يطلددل مددن الخلخلدة المطلوبددة وبالتددالي يطلددل مددن 

مطددد تها علددى السددحب, ويتوقددف قددد تها علددى السددحب ى ا  ادك كميددة الهددواء عددن حددد 

 ا:ممين. ويوجد ط يطتان للتحضي  وهم

 التحضي  اليدوي. .1

 التحضي  ال اتي.  .2

 

في حالة وجود صمام عدم  جدو  أو بلدف فدي ماسدو ة السدحب يدتم التحضدي  اليددوي 

عن ط يق فت  صمام الط د وملئ جسم المضخة بالماء عدن ط يدق صدمام الطد د مدع 

تص يف الهواء المحبوس في جسم المضدخة عدن ط يدق مسدا  التهويدة, وعندد خد و  

سا  التهوية يكون جسم المضخة قد خال تماما من الهواء فيطإل مسما  الماء من فتحة م

التهوية وتطإل فتحدة الطد د وتشدغل المضدخة حتدى تكتسدب الم وحدة السد عة المناسدبة 

 فتإت  فتحة الط د بالتد يج حتى يكون تحميل المح   تد يجيا.

     



 

  تقدير أقصى ارتفاع للمضخة فوق سطح المياه.

 

المضددخة هددو المنحنددى الدد ي يوضدد  المالقددة بددين التصدد ف وقيمددة ال  أحدددم منحنيدداك

NPSH           Net positive suction head"" 



هي مطدا  الطاقة المطلوبة لتح ي  المياه ىلى م وحة المضخة وهو  NPSHوقيمة ال 

دالدددة لتصدددميم المضدددخة. وهدددو يختلدددف بددداختالف الشددد كة المنتجدددة وندددو  المضدددخة 

 يمتها باختبا اك ممملية.والموديل. وتطد  ق

 

 = أقصى ا تإا  للمضخة فوق سط  المياه

  الضدغط البخدا ي   NPSH  الإطد باالحتكا  داخل ماسو ة السدحب    – 1.01

 المتولد داخل جسم المضخة(

 

 الضغط البخا ي يحدد قيمته من الجدول التالي:

 د جة الح ا ة

  مئوية(
. 1. 2. 22 1. 12 0. 02 2. 

الضغط 

  ي م(البخا
.0.0 .011 .020 .012 .001 .020 .0.0 .000 1020 

 

ولدديم ويكددون الإطددد -أمددا الإطددد باالحتكددا  فددي مواسددي  السددحب يحسددب مددن قددانون هددازن

باالحتكا  دالة لكل من التص ف الما  وقط  ماسدو ة السدحب وطولهدا وقطدع اتصدال 

ظاه ة التكهدف  المواسي . وى ا  اد ا تإا  سحب المضخة عن الحد المسموح به تحدث

ويؤدي  ل  ىلى خإا تص ف المضخة وتم ضها للتلف. لد ل  فدي هد ه الحالدة يجدب 

تخإدديا مسددتوم المضددخة وتط يبهددا مددن سددط  المدداء أو تكبيدد  ماسددو ة السددحب و لدد  

( منحنددى لمضددخة طددا دة م كزيددة وقيمددة ال 2لتطليددل الإطددد باالحتكددا . ويظهدد  شددكل 

NPSH  .الخاصة بها 

 



 

 األداء لمضخة طا دة م كزية. ( : منحنى2شكل 

 

 ثانيا: المضخة التربينية:

 

وتسددتخدم فددي  فددع الميدداه مددن ابددا  الميدداه المميطددة وحتددى سددط  األ ا كمددا تسددتخدم 

 مباش ة في ضخ المياه بشبكة ال ي بال و والتنطيط. ويوجد منها نوعان هما:

 .المضخة الت بينية ال أسية 

 .المضخة الغاطسة 



 

 

 



 

 

 ضخة الت بينية الغاطسة.(: الم0شكل 

 



 تقدير قدرة المضخة المطلوبة.

 

 -تحسب قدرة المضخة المطلوبة من العالقات التالية:

 من الممادلة التالية. الطد ة المائية المطلوبة للمضخةتحسب 

 Q x TDH 

WHP = -----------    (1) 

  270 

 حيث:

WHP                .حصان(                 =  الطد ة المائية المطلوبة للمضخة  

Q       ساعة(1=  تص ف المضخة.                                           م/ 

TDH  )عمود ال فع الديناميكي الكلي.                                       م  = 

 

من الطد ة المائية المطلوبة للمضخة وكإاءة المضخة وكإاءة نطل الح كة يتم حساب 

 د ة الإ ملية للمضخة من الممادلة التالية. الط

        WHP 

BHP = ----------------------------  (2) 

            Pump Eff. x Drive Eff. 

 حيث:

WHP    )الطد ة المائية المطلوبة للمضخة.                              حصان  = 

BHP              0حصان(                            =  القدرة الفرملية للمضخة  

Pump Eff.      كفاءة المضخة وتقرأ عادة من الكتالوج الخاص بالمضخة وقيمتها =

 دائما أقل من الواحد0

Drive Eff.    كفاءة االتصال بين المضخة والمحرك وتكون في االتصال المباشر  =

 .0.وفي حالة االتصال غير المباشر تتراوح قيمتها من  1تساوى 

 0020.الى

 

 تحسب قدرة المحرك المطلوبة لتشغيل المضخة من المعادلة التالية:

MHP = BHP  * 1.25 

 حيث:



MHP  )الطد ة المح   المطلوبة لتشغيل المضخة.                       حصان  = 

BHP              0حصان(                              =  القدرة الفرملية للمضخة  

 

 
 اب عمود الرفع الديناميكي الكلي.حس

 
يحسب عموود الرفوا الكلوي المطلووم للمضوخة مون ملموو  كول مون العموود الودي اميكي 

 لعمود السحب والعمود الدي اميكي لعمود الطرد0

 

= العموووود الووودي اميكي لعموووود  السوووحب    العموووود    TDHالعموووود الووودي اميكي الكلوووي  

 الدي اميكي لعمود الطرد0

 

دي اميكي لعمود  السحب  = فرق الم سوم بين المضخة وسوط  المواء   الفقود العمود ال

 باالحتكاك في مواسير السحب0

 

العمود  الدي اميكي لعمود الطرد  =  الفواقود باالحتكواك فوي المواسوير والولوط  لخو  

الطرد )خ  رئيسوي وتحور رئيسوي وفرعوي    

فواقووود الضوووغ  فوووي وحووودة الوووتحك  والترشوووي    

طزم لتشووغيل ال قووا  أو الرشووا    الضوواغ  الوو

 فرق الم سوم بين المضخة وسط  األرض0 
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