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  المضخات وانواعها
  اعداد المهندس عزالدين مجيد خسرو
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  اريخ المضخاتت

في  أروائهاانه تعذر عليه  أالقديما بطرق بدائية  أرضهالماء الى  إيصالمن  لقد تمكن اإلنسان

لماء من رفع ا أنوتعلم من خالل تجاربه  .للنهرالتي تكون فيها المناسيب الواطئة  أوقات

االستعانة بآلة تحتاج في  أويدويا  أمابذل جهد  إلىالمناسيب العالية يحتاج  إلىالمناسيب الواطئة 

  الوقود  أوطاقة الحيوان  إلىعملها 

على مر العصور االستفادة من الماء بشتى الطرق في المجاالت المختلفة منها  اإلنسانولقد حاول 

من مكان  لهالماء تتطلب نق إلى اإلنسانت ونظرا الن حاجة الشرب ومنها الري وفي آافة الصناعا

رفع الماء ل وسائل من باختراع كنممستوى مرتفع ت إلىرفعه من مستوى منخفض  أوآخر  إلى

  .آليا أوباستخدام الحيوان  أوالتي منها تعمل يدويا 

ة توفر عليه جهدا بطريق اآلبارلرفع الماء من  اإلنسانما استعمله  أقدموتعتبر آلة الشادوف من 

طويل يرتكز قرب نهايته على محور مثبت في آتلة خشبية  آبيرا والذي يتكون من قضيب خشبي

طرفي القضيب حبل في نهايته وعاء  بإحدىمتينة بحيث يكون حر الحرآة حول محوره آما يثبت 

سهلة  القضيب حول محوره أرجحةبينما يثبت وزن معاآس في نهاية طرف الذراع القصير ليجعل 

  .يرا بتتطلب جهدا آ و ال

الساقية  آلةاختراع  إلىآميات آبيرة من الماء في الزراعة توصل  إلى اإلنسانولما ازدادت حاجة 

  التي تستخدم طاقة الحيوان ألدارتها

وتتكون الساقية من مجموعة نقل الحرآة وعجلة راسية دوارة ومجموعة نقل الحرآة عبارة عن 

يوضع الترس . راسي معشقان على شكل زاوية قائمة  األخر و فقيأاحدهما  نترسين خشبيي
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اقية في مسار دائري فتدور الس األفقيالترس  بإدارةمصدر الماء ويقوم الحيوان  أعلىالراسي 

  سيأذات جيوب في االتجاه الر

الصناعية انتقلت الناس من  الثورةوما تالها من  ١٧٦٩ومع اختراع المحرك البخاري عام 

أول  بذآائه اختراع اإلنسانتمكن للمياه  أفضلتوفير  إلىالحاجة  نشأتلى المدينة الريف ا

واستخدامها لرفع  ١٨٠٠المياه التي تعمل بالطاقة البخارية في انكلترا في عام  المضخات

  .آخر إلىوتحريك السوائل من مكان 

 إلىلسائل يدور فيها عضو دوار داخل غالف محكم فيسحب ا آلةعبارة عن  وهي-: المضخة

قدار طاقة حرآته فيختزنه السائل في صورة طاقة تسبب ارتفاع في مداخلها ليبذل عليه شغال ب

  من المخرج المضخة متدفقاوتجعله يخرج  ضغطه

رفع ضغط السائل المار بها الن ذلك يحتاج صب الماء  المضخة ال تمتلك بذاتها أن ربالذآوجدير 

ود مقاومة تعاآس سريان الماء فبيمنا يتحرك السائل في حيز مغلق ولكن يستعاض عن ذلك بوج

وهو في نفس الوقت يواجه مقاومة  .الطاقةالى خارجها فانه يكسب قدرا من  المضخةمن المدخل 

لدفعه وتحريكه خالل بقية منظومة المضخة وملحقاتها من المواسير والوصالت وصمامات 

  هذه المقاومة ربمقدافتتحول تلك الطاقة الى ضغط 

طاقة الوضع بين  إلى إلضافةبهذا يتحدد ضغط المضخة بمقدار الحمل الملقى على عاتقها با و

  وطرد المضخة واألعلى لسحبمستويي السائل األدنى 
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  تصنيف المضخات

االيجابية والمضخات  اإلزاحةهما المضخات  أساسيننوعين  إلىيمكن تصنيف المضخات    

  االيجابية والمضخات الديناميكية يكمن اإلزاحةا بين المضخات وهناك فرقا جوهري الديناميكية

 أخرىحجما محددا من السائل في فترة معينة ثم يتوقف خروج السائل لفترة  األولى تعطي أن في 

صنيف تويمكن  الديناميكية تصرفا مستمرا للسائلدورة تشغيل واحدة بينما تعطي المضخات  أثناء

  ات آاألتي أهم هاذين النوعين من المضخ

  )(pumps positive displacementالموجبة  اإلزاحة المضخات-أوال

  الكبير )head( و) Discharge(تمتاز المضخات االزاحة االيجابية بمعدل تصريف ثابت 

  تكون غالية الثمن ومن اهم انواعها  وفي الغالب

محرآات فكرة عملها مثل فكرة عمل  )Reciprocation pump(الترددية  المضخات-١

  السيارة حيث يتم رفع الضغط بواسطة المكابس 

  )Rotary pumps(الدوارة  المضخات-٢

  المضخات الديناميكية –ثانيا 

 ويمكن تقسم المضخات هذا الفرع الى خمسة انواع مختلفة

 طاردة مرآزية مضخات-١

 نفاثة مضخات-٢

 هوائيرفع  مضخات-٣

 مروحية مضخات-٤

وتتميز بل وتتناقض هذه ... االنواع انتشارا واستخداما  أآثرلى وتعتبر االنواع الثالثة االو

قدرة من الشغل لالرتفاعات الصغيرة  أآبرمضخات عن المضخات االزاحة الثابتة بانها تتطلب 

 نستطرقوسوف  .الضخوذلك بسبب زيادة آميات وحجم لمياه المضغوطة في حالة نقص ارتفاع 

  ألهميتهاالى المضخات الطاردة المرآزية وذلك 

   المضخات طاردة المرآزية* 

                                                   انواع المضخات الطاردة المرآزية

 عديدة من هذه المضخات تم تقسيمها على أساس انواع هناك

 تحويل الطاقةمبنى على نوع  تقسيم-أ
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 مضخات حلزونية -١ 

 توربينية ناشرة مضخات  -٢

 المراحل مبنى على عدد تقسيم-ب

 لمرحلة أحادية امضخات  -١ 

 المراحل مضخات متعددة   -٢

 المروحية مبنى على نوع الدافعة تقسيم-ج

 مفتوحةدفاعة    - ١

 مفتوحة شبه دفاعة نصف مفتوحة أو  -٢

 مقفولة أو دفاعة مغلقة -٣  

 السحب تقسيم مبنى على عدد فتحات -د

 فتحت سحب واحدة   -١

 نسحبا فتحت -٢

  المضخة غالفتقسيم يعتمد على  -هـ

 اغالف مشطورة أفقي -١

 اغالف مشطورة راسي -٢

 نمحور الدوراتقسيم مبنى على اتجاه  -و

 أفقيمحور دوران   -١

 يدوران راسمحور   -٢

 تشغيل ةعلى طريقتقسيم مبنى  -ز

 تشغيل مباشر  -١

  ربواسطة سيتشغيل   -٢

الطاردة المرآزية سوف نتكلم على احد إنجازات الحديثة فى  بعد االنتهاء من تصنيف المضخات  

 المضخات الغاطسة صناعة المضخات إال وهى

مرآزية مزود بمحرك احتراق أو آهربائي يمكن العمل وهو غاطسا  هي في األصل مضخة طرد

 ....األسفليكون المحرك الكهربائي في  تحت سطح الماء ودائما

ضخات لتحسين أداء وعمل المحرك باإلضافة الى الوصالت للم ويعزى هذا االنتشار الكبير
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التي تجعل المحرك معزوال عن الماء عندما يكون مغمورا آما إن  واألسالك الكهربية والسدادات

ما  أيمتر تحت سطح الماء ))  ١٥٠(( تعمل بكفاءة في أعماق تصل  يمكن لهذه المحرآات إن

ومن أهم مزايا المضخة الغاطسة )) باسكال ٦^١٠*  ١,٣٧((حوالي  استاتيكى  ضغط  ىيواز

التوربينية الطويل ومجموعة آراسي التحميل الالزمة للمضخة  ةعمود اإلداراالستغناء عن 

باإلضافة .... بواسطة اآللة اإلدارة أو موتور موضوع فوق سطح األرض  روالتي تدوالراسية  

ويمكن استخدام المضخات  ةنيالتور بيعن غرفة المضخة الالزمة للمضخة  ءيمكنا الستغنا

تصميم انحراف راس أو اعوجاج في  بأيأعماق الكبير جدا حيث يكون تأثيرها قليال  يالغاطسة ف

 ....رالبئ

 وأدارتها ةترآيب المضخ

والمحرك الكهربائي آوحدة واحدة ثم أنابيب الضخ وأخيرا  ةمجموعة المضختتكون المضخة من 

 ائي المغمور تحت سطح الماءالكهرب واسلكمجموعة الرأس وآابل 

 يوالمحرك الكهربائأوال مجموعة المضخة 

من الحديد الصلب غير قابل للصدأ وهو قصير جدا ومرآب علية الدفاعات  ةعمود اإلدارويصنع 

من البرونز وتكون الدفاعات مغلفة او شبة مغلفة في حالة استخدام ضغطا  ةالمروحية المصنوع

 ..ةالكهربائي والمضخلمرشح او مصفاة موضوعة بين الموتور دخول الماء من ا معاليا ويت

أطول بكثير من  بانهفيكون قطرة مساويا طاسة المضخة ولكنة يتميز  يالمحرك الكهربائأما 

وهو من النوع الحثى المسمى بمحرك قفص السنجاب والذي يمكن أن يكون من  ةالمحرآات العادي

بداخلة ا إذا آان يشحم بالزيت نجد أن المحرك موجود إم.. يشحم بالزيت او الماء  يالنوع الذ

 .... صلب مملوء بزيت خفيف ذو شدة او قوة عزل عالية قصندو

من الزئبق موجودة فوق الماتور أو عضو اإلنتاج الكهربائي وذلك لمنع  ةعادة سدادويكون هناك 

 االندفاعاتالعلبة  أو دخول الماء عند نقطة مرور عمود الدوران المحرك من خالل تتسر بالزي

 ...المروحية

 ... أما إذا آان المحرك من نوع الذي يبرد ويزيت بواسطة الماء

أن يماه البئر يمكن أن تصل الى المحرك حيث نجد عمود الدوران الخاص  ففي هذه الحالة نجد

 تعمل في الواقع داخل المياه إما العضو الساآن من الموتور والذي لوآراسي التحميبالمحرك 

من ريش نصف قطرية فنجدها معزولة عن العمود الدوران وذلك بواسطة  ةمن مجموعيتكون 
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وران مصفاة وذلك لمنع دخول ويحيط بعمود الد... الصلب غير قابل للصدأ  نرقيقة محشوة 

  الى داخل المحركب شوائ

  

 األعطال الشائعة التي تحدث في المضخات •

و إن تعمل المضخة ولكن بتصرف اقل من ه من األعطال الشائعة التي تحدث للمضخات

 على اإلطالقالمقدر لها أو ال تعطى مياه 

وخصوصا في مضخات التي تعمل بنظام الكهرباء ... العكسي يعمل في االتجاه المحرك-١

 ثالثي أطوار

 المضخة الممكنةمن طاقة  أآبرعلو الضغط -٢

و ترسبات ملحية او بواسطة مواد غريبة ا الخاصة بالمضخةفتحة السحب  انسداد-٣

 فتحة السحبانهيار جوانب البئر فوق 

حيث يسبب وجود هذا الجيب  .الهواءأو جيب  فقاعة هواءالمضخة بواسطة  انسداد-٤

 من المضخةعدم خروج الماء نهائيا 

 المطلوب لتشغيل المضخة عن المقدارالجهد الكهربائي  انخفاض-٥

 خةعدم الرجوع الموجود فوق المض صمام انسداد-٦

 عائق بايأنابيب الضخ أو التصرف  انسداد-٧

 في التوصيل الكهربائي خطا-٨

 او المحرك ميكانيكي في المضخة احتكاك-٩

الى  قبل وصولهاثقب في أنابيب الضخ والتصريف تسبب في تسرب المياه  حدوث-١٠

 سطح األرض

  

  

         

  

  

    


