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مهم ترین تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی

انواع متنوعی از پمپ های آب در بازار به فروش می رسد که پمپ آب جتی و پمپ

آب بشقابی دو نوع پرطرفدار می باشند. تامین آب یکی از مهم ترین و ضروری ترین

موارد در هر مجتمع و خانه ای است. در مجتمع های چند طبقه معموال برای طبقات

باالتر مشکل افت فشار وجود دارد و اکثر اوقات در این ساختمان ها مشکل کاهش

فشار آب با بکار گرفتن پمپ برطرف می گردد.

در همین ابتدای مقاله خوب است گفت که از تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی می

توان به تفاوت آن ها در عملکرد و میزان صدا و … اشاره کرد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی

همه چیز در مورد تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی

تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی
هر کدام از این پمپ ها طراحی ویژه خود را دارند و باتوجه به کاربردی که دارند مورد استفاده قرار

می گیرند. در رابطه با تفاوت پمپ آب ج� و بشقابی بطور خالصه می شود گفت که پمپ آب جتی آب

را از عمق بیشتری انتقال می دهد اما پمپ آب بشقابی شدت آبرسانی بیشتری دارد.

برای دانستن تفاوت پمپ آب جتی و بشقابی در ادامه با کاربرد های آن ها آشنا می شویم.

انواع مدل ها

نحوه طراحی

تفاوت در عملکرد

تفاوت در میزان صدا

نتیجه گیری

کاربرد اصلی پمپ آب بشقابی و پمپ آب جتی

پمپ آب بشقابی

معموال پمپ های بشقابی که جزو پمپ کف کش ها محسوب می شوند، برای پمپاژ کردن آب و

مایعاتی کاربرد دارند که بیشتر استفاده صنعتی داشته اما در مواردی هم برای استفاده های کشاورزی

و خانگی کاربرد دارند. در واقع تقریبا برای مایعات دارای ویسکوز هستند پمپ های آب بشقابی

استفاده می شوند.

پمپ آب جتی

در مناطقی با چاه های آب عمیق و دارای آب و هوای گرم تر پمپ های آب جتی پرطرفدار هستند.

برای منابع آب کم عمق و چاه های عمیق که در آن پمپ های قوی تر برای مصارف کاربرد دارند، باید

پمپ آب جتی عمیق بکار برد که قطعا در قیمت پمپ کف کش با هم تفاوت هایی دارند.

مدل های پمپ آب بشقابی و پمپ آب جتی چه انواعی دارند؟

پمپ های سانتریفیوژ

کاربرد پمپ های آبی سانتریفیوژ برای مایعات روان تر و یا برای پمپ کردن مایعات با ویسکوزیته

پا�ن تر است.

پمپ بشقابی مدل جابجایی مثبت

با افزایش عمق آب، آب کمتری پمپ دهی شده که، هنگامی که فشار کمتر باشد، جریان آب بیشتر

می گردد. به همین خاطر هم است که پمپ آب بشقابی که می توان آن را جزو بهترین پمپ کف

کش ایرانی ها خواند، برای انجام یک پمپاژ خاص طراحی گردیده شده است.

پمپ های آب جتی هم دو نوع کم عمق و عمیق دارند، محل تخلیه پمپ تفاوت بین یک پمپ آب

جتی عمیق و یک پمپ آب جتی کم عمق است. در چاه زیر سطح آب انژکتور پمپ آب عمیق قرار

دارد. بعد انژکتور آب را به وسیله یک ابزار جانبی، از چاه به سطح منتقل کرده که در آن بخش، بلند

کردن آب با مکش در بقیه راه از طریق پمپ گریز از مرکز امکان پذیر است.

نحوه طراحی پمپ آب بشقابی یا سانتریفیوژ با پمپ آب جتی چه تفاوتی است؟

طراحی پمپ آب بشقابی

 طراحی پمپ های آب بشقابی که نوعی پمپ کف کش ایرانی به حساب می آید، بسیار ساده بوده و

تنها قسمت متحرک آن یک پروانه متصل به شافت است که توسط یک موتور مورد هدایت قرار

می گیرد. دو قسمت اصلی سازنده این پمپ، از پروانه و پخش کننده آن تشکیل شده است. پروانه

می تواند جنسی از برنز، فوالد ضد زنگ، چدن، پلی کربنات و انواع مواد دیگر باشد. یک پخش کننده

یا ولوت به پروانه اتصال یافته و آب را به پروانه وارد می کند.

طراحی پمپ آب ج�

 طراحی آن شبیه یک پمپ سانتریفیوژ با یک یا چند پره و پخش کننده، به انضمام یک جت

اکسیژن است. یک پمپ آب جتی از یک نازل و یک ونتوری تشکیل شده است. دریافت آب این

نازل با فشار زیاد است. در پمپ آب جتی کم عمق، کیت انژکتور (نازل جت و ونتوری) در بخش

پمپ روبه رو پروانه قرار گرفته شده است.

تفاوت در عملکرد

پمپ آب بشقابی

 در پمپ آب بشقابی آب وارد پروانه شده و با کمک نیروی گریز از مرکز خارج می شود. همچنان که

که آب پروانه را ترک می کند، یک سطح فشار ایجاد شده که باعث می شود به خاطر فشار جو و

نیروی گریز از مرکز، مایع با شدت زیادتری به سمت خروجی حرکت کند. فشاری که داخل یک پمپ

بوجود می آید، ارتباط مستقیمی با قطر پروانه، تعداد پروانه ها، اندازه باز شدن آن ها یا حجم ورودی

و سرعت چرخش محور دارد. گنجایش میزان مایع ورودی توسط عرض خروجی پروانه تع�ن

می گردد. میزان قدرت اسب بخار موتور بکاررفته بر همه این عوامل تاثیرگذار است. برای پمپ آب

بیشتر و یا باالبردن فشار، انرژی بیشتری نیاز است. پمپ های سانتریفیوژ، برای هواگیری توانایی

کمتری دارند. زمان شروع به کار، باید پمپ و خط مکش فاقد هوا باشند. آنچه باعث می شود پمپ

نتواند به درستی کار کند یا گاهی اوقات توانایی خود را از دست دهد نشت هوا در خط مکش است.

پمپ آب ج�

در این نوع پمپ ها همانطور که آب از جت جریان می یابد، سرعت آب (جریان) به شدت باال رفته،

اما فشار آن کم می شود. این عمل شبیه به همان است که زمان نصب یک آبپاش بر روی یک شلنگ

برای آبپاشی باغ بکار گرفته می شود. سرعت آب باال به عالوه فشار کم در مجاورت نازل، منجر به

ایجاد مکش در اطراف نازل می گردد. کشیده شدن جریان آب از اطراف یک نازل صورت گرفته و از

همان مسیر حمل می شود.

تفاوت در میزان صدا

چه پمپ بشقابی و چه پمپ جتی ،همه پمپ هایی که در بازار وجود دارند حتما صدا تولید خواهند

کرد، بنابراین در زمان خرید پمپ گول تبلیغ پمپ آن ها را نخورید، تنها تفاوت در این مورد مقدار

صدای تولید است. می توانیم بگو�م که پمپ های آب بشقابی در مقایسه با پمپ های جتی صدای

کمتری تولید خواهند کرد چون پمپ آب جتی آب را با قدرت حداکثر پرتاب می کنند و واضح است

که صدای تولیدی آن ها نسبت به پمپ های بشقابی بیشتر است.

قابلیت تامین فشار آب باالتر

پمپ آب بشقابی

 برای فشارهای بیشتر یا طبقات بیشتر، از پمپ های بشقابی که دارای دو یا چند پروانه می باشند

کاربرد دارند؛ یا در شرایط افزایش فشار یک موتور برای کمک به پروانه ها ، اضافه می گردد.

پمپ آب ج�

 در پمپ آب جتی در صورت نیاز به آب بیشتر باید انژکتور بیشتری بکار گرفته شود. قسمتی از آب

مکش شده از طریق انژکتور به مخزن فشار انتقال پیدا می کند و با رفتن به قسمت مکش پمپ،

مکش به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. در این شرایط جریان آب افزایش یافته اما، مقدار آب

موجود در مخزن ذخیره کم می شود.

کالم اخر

در این مقاله سعی شد تا اطالعات جامعی در رابطه با تفاوت های پمپ آب بشقابی و جتی در اختیار

شما قرار داده شود. برای بدست آورن اطالعات و قیمت کف کش،پمپ کف کش، قیمت پمپ کف

کش، بهترین پمپ کف کش ایرانی و پمپ کف کش ایرانی به سایت توان تک مراجعه کنید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...

LinkedIn WhatsApp Twitter 

برای اطالع از تخفیف ها عضو خبرنامه ما شوید.

10 سال خدمات پس از فروشمشاوره و پشتیبانی رای�انصادر �ننده پمپ به �شور آلمانایمیل خود را وارد �نید
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تلفن �ارخانه: 02165684041
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قیمت پمپ کف کش
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید
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