
اولین تولیدکننده پمپ های طبقایت عمودی آبرساین طرح گراند فوس دانمارک



بشـر از سـالیان دور در صـدد انتقـال سـیاالت بـه خصـوص آب بـوده 
اسـت. ایـن تـالش منجـر بـه اختـراع اولیـن ماشـین صنعتـی بـه منظور 
انتقـال آب توسـط ارشـمیدس در چنـد هـزار سـال قبـل، شـد. امـروزه 
کاربـرد پمپ هـا در صنایـع مختلـف ماننـد آب، بـرق و صنایـع فرآینـدی 

دارد. به سـزایی  اهمیـت 
هـدف از تهیـه ایـن مجموعـه، ارائـه نـکات اساسـی عملکـرد پمپ هـای 
عمـودی و بوسـتر پمـپ بـا اسـتفاده از پمپ هـای عمودی اسـت. نکات 
مربـوط بـه طراحـی و سـاخت پمپ هـای عمـودی بـه صـورت خالصـه در 

ایـن مجموعه آورده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه اهمیـت صرفـه جویـی انـرژی الکتریکـی در صنعـت کـه از 

اسـت. پمپ هـای عمـودی  از  اسـتفاده  اصلـی  مشـخصه های 
 GROUNDFOS ایـران جهـش به عنوان نخسـتین سـازنده پمپ های طـرح
طبقاتـی در ایـران، از سـال 1359 هجـری شمسـی شـروع بـه فعالیـت 
کـرد. ایـن واحـد صنعتـی بـا بهره گیری از تـوان بـاالی فنی کارشناسـان و 
مهندسـان دلسـوز ایرانی با پیشـرفته ترین دسـتگاه های صنعتی و سابقه 
 GROUNDFOS الکتروپمپ هـای  نگهـداری  و  ارائـه خدمـات  در  طوالنـی 
توانسـته اسـت محصـوالت خـود را مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانی و 
قابـل رقابـت بـا محصـوالت مشـابه خارجی، با قیمت بسـیار مناسـب در 

داخـل کشـور طراحـی و تولیـد کند.

پمـپ دسـتگاهی اسـت کـه انـرژی مکانیکـی را بـه انـرژی هیدرولیکـی 
انـرژی پتانسـیل )فشـار سـیال  افزایـش  آن  تبدیـل می کنـد و نتیجـه 
عبـوری از پمـپ( یـا انـرژی جنبشـی )سـرعت سـیال( و انتقـال سـیال 
اسـت. پمپ هـا بـه دو دسـته، شـامل پمپ هـای دینامیکـی و پمپ های 

می شـوند. تقسـیم   )Positive Displacement( مثبـت  جابجایـی 
پمپ هـای دینامیکـی، پمپ هـای هسـتند کـه در آن هـا انتقال انـرژی به 

سـیال به صـورت دینامیکی اسـت.
پمپ هـای جابجایـی مثبـت پمپ هایـی هسـتند که سـیال توسـط آن ها 
جابجـا می شـود. بـه عبارتـی، تفـاوت دو نـوع پمـپ یـاد شـده در نحوه 
انتقـال انـرژی بـه سـیال اسـت. با ذکـر مثالـی می تـوان عملکـرد این دو 
نـوع پمـپ را بیـان کـرد. فـرض کنیـد قـرار اسـت تکـه سـنگی از سـطح 
زمیـن بـه ارتفـاع 10 متـری منتقـل شـود. ایـن عمـل را می تـوان بـه دو 

طریـق انجـام داد:
روش اول ایـن اسـت کـه بـا بسـتن سـنگ بـه یک تکـه نـخ و چرخاندن 
و رهـا کـردن ناگهـان آن، سـنگ را بـه ارتفـاع مـورد نظـر پرتاب کـرد و در 
روش دوم می تـوان سـنگ را از طریـق جابجـا کـردن )مثـالً اسـتفاده از 

پلـکان( بـه ارتفـاع 10 متـری منتقـل کرد.
همانطـور کـه مالحظـه می شـود در هـر دو روش انرژی خاصـی به صورت 
صـورت  بـه  اول،  روش  در  ولـی  می شـود.  داده  سـنگ  بـه  پتانسـیل 
دینامیکـی )سـرعت( و در روش دوم، بـه صـورت جابجایـی و در نهایـت 

سـنگ بـه ارتفـاع مـورد نظـر انتقـال می یابـد.
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یکـی از روش هـای افزایـش هـد پمپ هـا، سـری بسـتن آن ها اسـت. در عمل 
سـری بسـتن پمپ هـا بـه صـورت نصب چنـد پمـپ جداگانـه کمتر اسـتفاده 
می شـود و بـه جـای داشـتن چنـد پمـپ بـا چنـد محـور و چنـد پوسـته و 
الکتروموتـور، مجموعـه پمپ هـای سـری بـه صـورت نصـب چنـد پروانـه روی 
یـک محـور بـا یـک الکتروموتـور و یـک پوسـته بـه عنـوان پمـپ چنـد طبقه 

اسـتفاده می شـود.
در بعضـی از ایـن پمپ هـا بـرای خنثـی کـردن نیـروی محـوری طبقـات رو بـه 
روی هـم بـه تعـداد مسـاوی، نصـب می شـوند. از مهم تریـن پمپ هـای چنـد 
طبقـه می تـوان بـه پمـپ تغذیه دیـگ بخـار در نیروگاه هـای بخار اشـاره کرد.

1- سهولت نصب
2- صرفه جویی در اشغال فضا با استفاده از نصب به حالت ایستاده

3- کارکرد اقتصادی با کارایی مکانیکی باال
4- کارکرد فوق العاده آرام و بی صدا و عمر طوالنی

5- کارکردن فوق العاده دقیق با حداقل هزینه نگهداری
6- قدرت مکش باال در آب سرد تا 6 متر ارتفاع بدون کاهش بازدهی

7- تغییر جهت 90 درجه ای فلنج خروجی نسبت به فلنج ورودی
8- پروانه پمپ ها از آلیاژ مس و قلع ساخته شده و برای استفاده از پمپاژ سیال هایی با درجه حرارت باال بسیار مناسب است.

9- قـدرت مصرفـی کمتـر در شـرایط مسـاوی هـد و دبی نسـبت به پمپ های سـانتیفیوژ )ایـن مطلب با توجه بـه نمودارهای پمپ هـای طبقاتی 
نسـبت بـه نمودارهـای پمپ های سـانتریفوژ به وضوح قابل رویت اسـت.(

سـاختمان ایـن پمپ هـا از طراحـی ویـژه ای برخـوردار اسـت بـه طـوری کـه ریـزش آب نـدارد. این پمپ هـا ضمـن برخـورداری از بازده بـاال، توان 
)انـرژی( کمتـری مصـرف می کننـد و در برابـر فرسـایش بسـیار مقـاوم هسـتند. سـیل مکانیکـی سـرامیکی اسـتفاده شـده در این پمپ هـا اجازه 
پمپـاژ سـیال تـا حـرارت 200 درجـه سـانتیگراد را می دهـد. سیسـتم های آب بنـدی مکانیکی محور بـه طور ویژه ای بـرای پمپ هایی کـه به صورت 
متنـاوب بـه کار گرفتـه می شـوند، مناسـب اسـت. پمـپ عمـودی گریز از مرکز فشـار قـوی بـا پروانه های بیـن یاتاقانـی، موتور جـدا، چند طبقه 
و بـا محفظه هـای شـعاعی اسـت. هـر طبقـه بـه وسـیله واشـر نسـوز آب بنـدی می شـود و طبقـات بـا پیـچ بسـت مخصوص بـه یکدیگر بسـته 
می شـوند. بوش هـای تعبیـه شـده در طبقـات و محفظـه مکـش شـرایط مسـاعدی را بـرای تحمل نیروهای شـعاعی و محـور وارد بـر محور پمپ 

می آورند. فراهـم 

قطر خروجی: 1/4 1 ، 2 ، 1/2 2، و 4 اینچ
ظرفیت آبدهی: 1/5 تا 120 متر مکعب در ساعت

ارتفاع مفید: 20 تا 230 متر

- پمپاژ آب کندانس شده - پمپ تغذیه دیگ بخار    - بوستر پمپ ها  
- امور مربوط به آبرسانی - تهیه آب مورد نیاز در مصارف صنعتی   - برای تهیه آب شهر ها 
- پمپ های آتش نشانی - شستشو با فشار زیاد    - مرکز آبیاری بارانی  

مقاومت گرمایی شفت سیل:  30 - 200 + درجه سانتیگراد
فشار تست: تا 40 بار

مقاومت گرمایی شفت سیل:  30 - 200 + درجه سانتیگراد
فشار تست: تا 40 بار

cp پمپ های فشار قوی

مزیت های پمپ طبقایت مجموعه صنعیت ایران جهش

مشخصات فین پمپ های طبقایت مجموعه صنعیت ایران جهش

موارد کاربرد

درجه حرارت سیال در آب بندی

جنس مواد
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بوسترپمپ از مجموع پمپ هایی تشکیل شده است که در طراحی انتخاب و به صورت موازی با هم بسته می شوند.
وظیفـه بوسـتر پمـپ ثابـت نگهداشـتن فشـار در دبـی حداکثـر و حداقـل اسـت، کـه به تغییـر مقدار مصـرف یا شـروع مصرف 
یکـی از پمپ هـا، آغـاز بـه کار می کنـد و بـا افزایشـمصرف، بـه ترتیب دیگـر پمپ ها نیـز وارد مدار می شـوند و این عمـل تا زمان 
رسـیدن بـه حداکثـر دبـی، ادامـه می یابـد. پـس از کاهش مصرف بـه همان ترتیـب، پمپ ها یکی یکـی از مدار خارج می شـوند.
در سیسـتم های بـزرگ بـا توجـه بـه قـدرت بـاالی هر پمـپ و همپنیـن به منظـور صرفه جویی انـرژی بـرای مصارف کـم و عملکرد 
بهتـر یـک پمـپ پیشـرو )جو.کـی( بـا میـزان آب دهـی کـم و ارتفـاع آب رسـانی برابـر با فشـار پمپ هـای اصلـی در سیسـتم قرار 
می گیـرد کـه وظیفـه ایـن پمـپ فقـط در شـروع کار سیسـتم و در حالـت دبـی کـم اسـت؛ البتـه به محـض افزایش دبـی در حد 

معیـن ایـن پمـپ از مـدار خـارج و پمپ اصلی روشـن می شـود.

- سیستم های اطفای حریق
- آبیاری مزارع و کشتزارهای بزرگ

- آب رسانی شهرها و شهرک ها
- آب رسانی مجتمع های مسکونی
- آب رسانی ساختمان های مرتفع

- آب رسانی بیمارستان ها و فرودگاه ها
- آب رسانی هتل ها و کارخانه ها و مراکز صنعتی

- استفاده در پروژه های آبیاری قطره ای و باران مصنوعی

1- بوستر پمپ دور ثابت
2- بوستر پمپ دور متغیر

1- صرفه جویی در اشغال فضا با استفاده از نصب به حالت ایستاده
2- کارکرد اقتصادی با کارایی مکانیکی باال

3- عمر طوالنی، کارکرد فوق العاده آرام و بی صدا
4- کارکرد فوق العاده دقیق با حداقل هزینه نگهداری

5- قـدرت مصرفـی کمتر در شـرایط مسـاوی هد و دبی نسـبت بـه پمپ های 
سانتریفوژ

کـه ایـن مطلـب بـا توجـه بـه نمودارهـای پمپ هـای طبقاتـی نسـبت بـه 
می باشـد رویـت  قابـل  وضـوح  بـه  سـانتریفوژ  پمپ هـای  نمودارهـای 

6- استفاده از کوپلینگ های مخصوص و حذف الستیک کوپلینگ
7- تابلو فرمان هوشمند

8- بدون ریزش آب
9- گالوانیـزه گـرم کلکتورهـای ورودی و خروجـی بعـد از جوشـکاری )کلکتـور 

اتصاالت( و 
10- شاسی محکم و مقاوم گالوانیزه یکپارچه

11- پیچ و مهره های گالوانیزه
PN16 12- استفاده از فلنج های

تعریف و طرز کار بوسرت پمپ

بوسرت پمپ

موارد کاربرد بوسرتپمپ

انواع بوسرتپمپ

خصوصیات و مزیت های بوسرت پمپ های ایران جهش
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گفتین است مجموعه صنعیت ایران جهش طبق سفارش، از توانایی ساخت بوسرتپمپ با انواع الکرتوپمپ های 
سانرتیفوژ با کیفیت مناسب برخوردار است.
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• پروژه تعاونی مسکن امور آزادگان - سعادت آباد باالتر از میدان سرو
• پروژه سازمان قضایی - سعادت آباد باالتر از میدان سرو

• پروژه صدف، تعاونی مسکن سپاه - شهید محالتی
• پروژه شهرک نفت - شهران

• پروژه مخابرات - اشرفی اصفهانی
• پروژه تعاونی پلیس دیپلماتیک - شهرک راه آهن

• پروژه کبیر نخ ایران و ایتالیا - یزد
• پروژه جهاد دریا )برنزی( - اسکله تفریحی کیش

• پروژه بیمارستان صارم - اکباتان
• پروژه بیارستان نجمیه - جمهوری

• دانشگاه علوم پزشکی ایران )استیل( - اتوبان همت
• پروژه شفق دفتر مرکزی - صنعتی دریایی ایران )صدرا( شهرک غرب

• پروژه اسکله چابهار )برنزی، استیل(،
فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا )نیروی دریایی(

• پروژه سنگ آهن گل گهر - سیرجان
• پروژه برج های نمونه سپاه - فاز 2 انتهای همت

• پروژه سیمان سفید بنوید - نائین
• پروژه کارخانه شیر پگاه )استنلیس استیل( - اهواز

• پروژه بیمارستان 22 بهمن - گناباد
• پروژه دانشگاه آزاد اسالمی - واحد گناباد

• پروژه شهرک سینمایی - بابل
• پروژه حدیث قم

• پروژه مدارس و نوسازی کل استان مازندران
• پروژه ساختمان دادگستری بیرجند
• پروژه علوم پزشکی - سعادت آباد

• پروژه بانک تجارت ساختمان اداری و اعتباری
• پروژه استادیوم پانزده هزار نفری کرمان

• پروژه برج مسکونی پسیان
• پروژه تعاونی مصالح فروشان

• پروژه ایساکو تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو
• پروژه صنایع تولیدی شاهین زاگرس - شهرکرد

• و ...

پاره ای از پروژه های اجرایی انجام شده

رزومه فعالیت شرکت
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محصـوالت تولیـدی ایـن واحد صنعتـی در مقابل خرابی هـا و نواقص 
ناشـی از تولیـد، بـه مـدت 6 مـاه )از زمان راه انـدازی پمـپ(، ضمانت 

می شـوند.
»ایـران جهـش« عرضـه قطعـات یدکی محصـوالت خود را بـه مدت 10 
سـال از تاریـخ فروش بـا هدف پایین آمـدن هزینه نگهـداری و جلب 

اطمینـان بیشـتر خریداران ضمانـت می کند.

محصـوالت تولیـدی ایـن واحد صنعتـی در مقابل خرابی هـا و نواقص 
ناشـی از تولیـد، بـه مدت 2 سـال از زمـان راه اندازی بوسـترپمپ های 

تولیـدی(، ضمانت می شـوند.
»ایـران جهـش« عرضـه قطعـات یدکی محصـوالت تولیدی خـود را به 

مـدت 10 سـال از تاریـخ فـروش ضمانـت می کند.

ضمانت و خدمات پس از فروش پمپ های تولیدی

ضمانت و خدمات پس از فروش بوسرت پمپ های تولیدی

ضامن 2 سال کیفیت محصوالت

ضامن 6 ماه کیفیت محصوالت

تاییدیه آزمایشگاه سیاالت دانشکده مکانیک دانشگاه صنعیت شریف
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CP3
50HZ

مدل پمپ B A Kg

CP3/20 468 180 20

CP3/30 501 213 23

CP3/40 555 246 28

CP3/60 625 312 36

CP3/80 733 378 44

CP3/100 799 444 50

CP3/120 865 510 53

CP3/140 1014 610 66

CP3/160 1080 676 69

CP3/180 1176 742 80

CP3/200 1242 808 83
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ELECTRICAL          DATA           CP3           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  جریان

نامی
[A]

 راندمان
درصد

 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP3/20k 0.37 0.50 1.05 70 0.78 2800

CP3/30k 0.55 0.75 1.41 74 0.81 2815

CP3/40k 0.75 1.0 2.0 70 0.82 2775

CP3/60k 1.1 1.5 2.68 77 0.81 2825

CP3/80k 1.5 2.0 3.4 80 0.85 2835

CP3/100k 2.2 3.0 4.8 81 0.86 2820

CP3/120k 2.2 3.0 4.8 81 0.86 2820

CP3/140k 3.0 4.0 6.61 82 0.85 2830

CP3/160k 3.0 4.0 6.61 82 0.85 2830

CP3/180k 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890

CP3/200k 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890



CP8
50HZ

مدل پمپ B A Kg

CP8/20 615 278 49

CP8/30 660 323 51

CP8/40 705 368 56

CP8/60 840 458 66

CP8/80 960 548 84

CP8/100 1050 638 95

CP8/120 1230 728 116

CP8/140 1320 818 126

CP8/160 1410 908 142

CP8/180 1500 998 152

CP8/200 1727 1088 204
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ELECTRICAL          DATA           CP8           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  جریان

نامی
[A]

 راندمان
درصد

 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP8/20k 1.5 2.0 3.4 80 0.85 2835

CP8/30k 1.5 2.0 3.4 80 0.85 2835

CP8/40k 2.2 3.0 4.8 81 0.86 2820

CP8/60k 3.0 4.0 6.61 82 0.85 2830

CP8/80k 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890

CP8/100k 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890

CP8/120k 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP8/140k 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP8/160k 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP8/180k 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP8/200k 11 15 22.0 84 0.91 2910



CP16
50HZ

مدل پمپ B A Kg

CP16/20 629 301 52

CP16/30 717 348 62

CP16/40 794 395 76

CP16/50 942 442 93

CP16/60 989 489 99

CP16/70 1043 536 110

CP16/80 1090 583 116

CP16/100 1321 677 169

CP16/120 1415 771 180

CP16/140 1509 865 206

CP16/160 1603 959 217
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ELECTRICAL          DATA           CP16           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  جریان

نامی
[A]

 راندمان
درصد

 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP16/20k 2.2 3.0 4.8 81 0.86 2820

CP16/30k 3.0 4.0 6.61 82 0.85 2830

CP16/40k 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890

CP16/50k 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP16/60k 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP16/70k 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP16/800k 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP16/100k 11 15 22.0 84 0.91 2910

CP16/120k 11 15 22.0 84 0.91 2910

CP16/140k 15 20 29.2 90 0.87 2940

CP16/160k 15 20 29.2 90 0.87 2940



CP64
50HZ
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ELECTRICAL          DATA           CP64           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  جریان

نامی
[A]

 راندمان
درصد

 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP64-1 4.0 5.5 8.7 84 0.84 2890

CP64-2 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP64-3 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP64-4 11.0 15 22 84 0.91 2910

CP64-5 11.0 15 22 84 0.91 2910

CP64-6 15.0 20 28.7 86 0.92 2930

CP64-7 15.0 20 28.7 86 0.92 2930

CP64-8 18.5 25 36 88 0.89 2930

CP64-9 18.5 25 36 88 0.89 2930

CP64-10 22.0 30 42.1 86 0.92 2923

CP64-11 22.0 30 42.1 86 0.82 2923

CP64-12 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP64-13 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP64-14 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP64-15 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP64-16 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP64-17 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP64-18 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP64-19 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP64-20 45.0 60 83.9 90 0.90 2985

CP64-21 45.0 60 83.9 90 0.91 2985

CP64-22 45.0 60 83.9 90 0.90 2985
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CP90
50HZ
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ELECTRICAL          DATA           CP90           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  جریان

نامی
[A]

 راندمان
درصد

 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP90-1 5.5 7.5 11.6 82 0.88 2880

CP90-2 7.5 10 15.7 84 0.87 2900

CP90-3 11.0 15 22 84 0.91 2910

CP90-4 15.0 20 28.7 86 0.92 2930

CP90-5 18.5 25 36.0 88 0.89 2930

CP90-6 22.0 30 42.1 86 0.92 2923

CP90-7 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP90-8 30.0 40 55.7 90 0.91 2943

CP90-9 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP90-10 37.0 50 68.6 90 0.91 2954

CP90-11 45.0 60 83.9 90 0.90 2985

CP90-12 45.0 60 83.9 90 0.90 2985
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CP32
50HZ

ELECTRICAL          DATA           CP32           3x380 - 660V,50HZ

مدل پمپ
قدرت خروجی  راندمان

درصد
 ضریب
قدرت

دور در
r.p.m[kw] [hp]

CP32-1 1.5 3.4 81.0 0.85 2900

CP32-3 3.0 6.4 89.0 0.87 2900

CP32-5 5.5 11.0 87.5 0.89 2900

CP32-7 7.5 15.2 88.0 0.87 2900

CP32-9 11.0 21.5 90.0 0.91 2900

CP32-11 11.0 21.5 90.0 0.91 2900

CP32-13 15.0 28.7 90.0 0.87 2900

CP32-15 15.0 28.7 90.0 0.87 2900

CP32-17 18.5 35.9 91.0 0.86 2900

CP32-19 18.5 35.9 91.0 0.86 2900

CP32-21 22.0 42.0 91.4 0.86 2900

CP32-23 22.0 42.0 91.4 0.86 2900

CP32-25 30.0 56.0 91.7 0.88 2900

CP32-27 30.0 56.0 91.7 0.88 2900



آقای جمشید کریم زاده
- بنیانگذار ایران جهش -
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iranjahesh.af@gmail.com
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