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أنواع المضخات الزراعية

المضخات ذات ا�زاحة ا�يجابية مثل المضخة �
المكبسية 

المضخات ذات ا�زاحة غير ا�يجابية مثل المضخة �
الطاردة المركزية



المضخة المكبسية 



المضخة المكبسية



مضخة مكبسية احادية الطور 



مضخة مكبسية ثنائية الطور 



 ويمكن حساب تصريف المضخة من خ)ل المعادلة التالية
Q = L . A . N . n

 -: حيث أن
³ دقيقة/  تصريف المضخه   م=   Q

= L طول الشوط    م

المساحة السطحية لوجة المكبس  م  ² =A

دقيقة / عدد دورات المحرك دوره   = N

n = 2،  1نوع طور المضخة   



عيوب المضخة المكبسية 

قله تصريفھا مقارنتا بالمضخة الطاردة المركزية�

)  العكرة ( عدم استخدامھا في المياة غير النقية �
. مما يسبب في كسر المكبس وتلف الصمامات 

صغر عمرھا ا�فتراضي او التشغيلي �

  ارتفاع ثمنھا�



 مميزات المضخة المكبسية

ونظرا �نھا تعطي تصرف دقيق عند دورانھا 
على سرعة ثابته فانھا تستعمل في حقن 

الكمياويات وكذلك تستخدم في شبكات الري 
 بالتنقيط



المضخة المكبسية



المضخة الطاردة المركزية 



 طريقة عمل المضخة الطاردة المركزية

عند دوران البشارة سوف يتعرض الماء الى قوة الطرد 
المركزي ويؤدي ھذا الى نتيجتين 

تكون ذات ضغط متخلخل          ) العين ( ان وسط المضخة –أو� 
مما يسبب في سحب الماء 

يندفع الماء الى الخارج وتزداد سرعتة المحيطية كلما           –ثانيا 
ابتعدنا عن منطقة الوسط العين وحسب الع)قة التالية

  V = 2 π R N



أنواع المضخات الطاردة المركزية

تقسم المضخات الطاردة المركزية بطرائق مختلفة وھي

)افقي , راسي ( حسب محور الدوران 1.

حسب طريقة توصيل الحركة                                  2.
)بواسطة اجھزة نقل الحركة , توصيل مباشر ( 

)مقفلة , نصف مقفلة , مفتوحة ( حسب نوع المروحة 3.

)سحب مزدوج , سحب مفرد ( حسب نوع السحب 4.

)متعددة المراحل, مرحلة واحدة ( حسب عدد المراحل 5.



Centrifugal Pump Impellers

Enclosed Impeller Semi-Open Impeller







Single-Stage Vertical Turbine Pump

Water Flow Path 
Through a One-Stage 
Vertical Turbine Pump



Two-Stage Vertical Turbine Pump

Water Flow Path 
Through a Two-Stage 
Vertical Turbine Pump



طاردة مركزية أفقية مضخة



Horizontal 
Centrifugal Pumps



مضخة طاردة مركزية رأسية



مميزات المضخة الطاردة المركزية 

بسيطة التركيب والتصميم –1
سھلة الصيانة وا�دامة –2
صغيرة الحجم وذات قوة دفع كبيرة –3
كفاءتھا عالية –4
تصريفھا عالي –5
تت)ئم مع السرعات المختلفة للمحرك –6
) العكرة ( يمكن استخدامھا في المياة غير النقية –7
عمرھا ا�قتصادي او التشغيلي طويل –8
رخيصة الثمن    –9



عيوب المضخة الطاردة المركزية 

متر من سطح     5يجب نصبھا على أرتفاع �يزيد عن –1

الماء المراد رفعة وا�تقل كفاءتھا       

ليس لھا القابلية على تفريغ الھواء من جسمھا لذلك يجب –2

ملئ جسم المضخة بالماء من فتحة في أع)ھا قبل تشغيلھا       



 نصب المضخة الطاردة المركزية

يفضل نصب المضخة قرب مصدر الماء المراد رفعة –1
تثبيت المضخة على قاعدة خرسانية بمسامير لولبية –2
يفضل ربط المضخة ربطا ً مباشرا مع المحرك –3
يجب م)حظة وقوع محور المضخة على امتداد محور  –4

المحرك وبعكس ذلك ينتج أھتزاز المضخة ومن ثم كسر        
المحوريين     

اما اذا كان الربط باستعمال البكرات والحزام فيجب ا�عتناء بالربط–5
بتجنب شد الحزام اكثر من ال)زم او ارتخائه        

 



 تابع الى نصب المضخة

تحاشي انحناء ا�نابيب قرب المضخة وخاصة انبوب                      –6
السحب 

)         قسري ( تجنب ربط ا�نابيب مع بعضھا بشكل اجباري –7
بل تربط بتروي لتاخذ موضعھا الصحيح 

واخيرا يجب تغطية ا�جزاء المتحركة بواسطة مشبك           –8
سلكي لمنع حدوث ا�صابات 



 عوارض المضخة الطاردة المركزية واسبابھا

قد تنشاء أثناء اشتغال المضخة بعض العوارض التي تؤدي الى 
.أعاقة المضخة من أداء عملھا بشكل صحيح 

ادناه مجم) ً لھذه العوارض واسبابھا المحتملة وعند معرفة 
السبب يمكن معالجة العارض 



  أو� ً المضخة �تعـطي تصريف

ا�سباب المحتملة ھي أحد أو بعض أو كل مما يلي 

المضخة غير مملوءة بالماء –1

أنبوب السحب أو المصفي مغلق بالشوائب –2

البشارة مملوءة بالمواد الغريبة –3

أتجاة دوران البشارة معكوس –4

المضخة منصوبة على أرتفاع أكثر من ال)زم  –5



 ثانيا ً المضخة تدفع الماء اقل من سعتھا التصميمية
وجود ثقب في أنبوب السحب –1

سرعة دوران البشارة قليلة –2

أرتفاع السحب او ا�رتفاع الكلي اكثر من ال)زم –3

الحشية المطاطية بين جزئي المضخة تالفة  4



ثالثا ً المضخة تبداء بالتصريف ولكنھا تتوقف فجاة

المضخة غير مملوءة تماما ً بالماء–1

وجود جيوب ھوائية في أنبوب السحب  –2

ارتفاع السحب أ كثر من ال)زم –3



 رابعا ً اسباب متنوعة

ارتفاع درجة حرارة كراسي التحميل سببة عدم وجود           –1
شحم أو زيت فيھا أو الحزام مشدود اكثر من ال)زم 

أھتزاز المضخة سببة عدم أستواء محوري المضخة             –2
والمحرك أو وجود مواد غريبة بالبشارة 

أرتفاع درجة حرارة المحرك أكثر من ال)زم سببة تحميل       –3
المحرك أكثر من ال)زم الناتج أما من كون تصريف          
المضخة أكثرمن قابلية المحرك او زيادة ا�رتفاع الكلي       

أو السبب أنخفاض الفولتية أذا كان المحرك كھربائي    


