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نحوه کار پمپ آب دو پروانه چگونه است

پمپ ها می توانند برای صنایع بزرگ و کوچک همچون مصارف خانگی مورد استفاده

قرار گیرند. بیشترین استفاده از پمپ آب برای باال بردن فشار آب بوده که مهم ترین

و پرکاربردترین نوع پمپ آب، پمپ آب دو پروانه است. این پمپ دارای انواع

مختلفی بوده که استفاده از هر نوع آن در ساختمان، بستگی به متراژ کلی ساختمان

و تعداد شیرهای آب دارد. با دانستن این دو مولفه می توانید پمپ آب موردنظر

خود را تهیه کنید. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پمپ های آب دو پروانه و

نحوه عملکرد آن ها بیشتر آشنا شویم. پس اگر قصد خرید یک پمپ آب باکیفیت را

دارید تا انتهای مقاله همراه ما باشید. همچنین برای اطالع از قیمت پمپ کف کش

دانلود PDF این مقالهمی توانید به محصوالت توان تک سری بزنید.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ آب دو پروانه

همه چیز در مورد پمپ آب دو پروانه

پمپ آب دو پروانه
یکی از پمپ های گریز از مرکز یا سانترفیوژی که کارایی بسیار زیادی را در صنعت دارد، پمپ آب دو

پروانه است. دلیل نام گذاری این پمپ ها، وجود پروانه های پشتی می باشد. این پمپ ها برای پمپ

کردن آب و مایعات سالم استفاده می شود که در ساختمان هایی که تعداد طبقات زیادی دارند، بسیار

مناسب خواهد بود. در ساختمان ها و مصارف خانگی برای تأمین آب و رساندن آب به طبقات باالیی

نیاز به یک پمپ قوی و قدرتمند است. دو نوع پمپ برای ساختمان ها وجود دارد که پمپ آب خانگی

و پمپ های سانترفیوژ هستند.

وجود پروانه در این پمپ های آب موجب شده تا مایعات با حجم باال با فشار بیشتری انتقال پیدا

کنند. تاثیر پروانه در این گونه پمپ ها بسیار مفید می باشد. پمپ های دو پروانه ای که مصارف خانگی

دارند، دارای بیشترین کاربرد در مراکز اداری، مراکز تفریحی و کشاورزی و … هستند. معموًال آب

موردنیاز در این مراکز توسط این پمپ ها تأمین می شود. پمپ های خانگی دو پروانه ای به پمپ های

CB معروف هستند که پروانه هایی که در این پمپ وجود دارد، جهت عکس هم عمل می کنند. همین

امر موجب شده تا عملکرد پمپ به بهترین حالت خود درآید. معموًال جنس پروانه های پمپ از نوریل

یا برنج بوده که ممکن است متغیر باشد. معموًال جنس پروانه ها به دمای سیال نیز بستگی دارد.

نحوه کار و عملکرد پمپ آب دو پروانه

ویژگی های پمپ آب دو پروانه

ساختار و اجزای مختلف پمپ آب دو پروانه

کاربرد پمپ آب دو پروانه چیست؟

چگونه است؟ CB نحوه کار پمپ های دو پروانه

راهکاری برای عملکرد پمپ کف کش
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همه چیز در مورد پمپ آب دو پروانه

نحوه کار و عملکرد پمپ آب دو پروانه

درواقع عملکرد اصلی پمپ آب دو پروانه همچون بهترین پمپ کف کش ایرانی، برای انتقال سیاالت

است. این کار توسط انرژی چرخشی و پروانه های پمپ آب صورت می گیرد. در این دستگاه پروانه ها

سرعت و چرخش بسیار زیادی دارند و همین امر موجب شده تا سیاالت در امتداد چرخش این

پروانه ها به حرکت درآیند. با کمک این پروانه ها و همچنین نیروی گریز از مرکز دستگاه، سیاالت به

سمت خروجی پمپ ها هدایت می شوند. طراحی و ساختار این پمپ ها بدین گونه است که به

محض ورود سیال به محفظه پمپ، به سمت پروانه هدایت می شود تا عملیات انتقال صورت گیرد.

در آخر کار نیز مایع پیش از خروج از دستگاه، کنترل شده تا هیچ ماده اضافه ای در آن قرار نگرفته

باشد.

ویژگی های پمپ آب دو پروانه

پمپ آب دو پروانه همانند پمپ آب کف کش ایرانی برای پمپاژ آب تمیز استفاده می شود. با استفاده

از این دستگاه می توان فشار ضعیف آب را به یک فشار بسیار قوی تبدیل کرد. این پمپ ها در دو

سری تک فاز و سه فاز در بازار وجود دارد که عملکرد متفاوتی دارند. موتور این پمپ ها تا دمای 90

درجه مقاومت خواهد کرد. بسته به اینکه از کدام نوع از پمپ آب دو پروانه استفاده شود، این گونه

پمپ ها قادرند تا توانی حدود یک تا یازده اسب بخار را دارا باشند. این پمپ ها برای تأمین آب

خانگی، انتقال آب شهری و صنعتی، افزایش فشار در خطوط لوله ها، انتقال آب در مزرعه پرورش مرغ

و ماهی، سیستم گرمایشی و سیستم اطفای حریق و … مورد استفاده قرار می گیرد.

ساختار و اجزای مختلف پمپ آب دو پروانه

اگر به متریال و جنس اجزای مختلف “پمپ آب دو پروانه” بپردازیم، می توان موارد زیر را نام برد.

قیمت کف کش بسته به نوع آن متفاوت است که تمامی این محصوالت در سایت توان تک موجود

است.

• بدنه پمپ از جنس چدن است.

• جنس پروانه های پمپ آب از نوریل یا برنج یا با توجه به دمای سیال متفاوت خواهد بود.

• جنس مکانیکال پمپ از سرامیک یا گرافیت است.

• جنس شافت پمپ از نوع استنلس استیل 416 می باشد.

کاربرد پمپ آب دو پروانه چیست؟

پمپ آب دو پروانه به دلیل داشتن فشار باال برای ساختمان های دارای طبقات زیاد، توانایی آبدهی

بسیار زیادی دارد که به همین دلیل به یکی از پرمصرف ترین پمپ های آب تبدیل شده است.

پروانه هایی که در این پمپ ها قرار دارند، معموًال از جنس برنج یا باکالیت بوده که بر اساس دما و

شوری و غلظت سیال، انتخاب می شوند. پمپ های آب دو پروانه نوعی از پمپ های آب بشقابی

هستند. همان طور که گفتیم یکی از کاربردهای این پمپ در ساختمان ها است که در طبقات 5 و 6

ازجمله مصرف کنندگان برای تأمین دبی و هد موردنیاز خود می باشند. به طورکلی کاربرد پمپ آب دو

پروانه به شرح زیر است: • تأمین آب آپارتمان ها و مجتمع های بزرگ • تأمین آب از چاه و همچنین

مخازن آب • افزایش فشار آب در ساختمان ها و مراکز • استفاده از این پمپ در سیستم آتش نشانی

و اطفای حریق • استفاده در مصارف صنعتی و معدنی کوچک یا مراکز اداری • استفاده در

سیستم های گرمایشی • استفاده در مزرعه و دامداری ها برای انتقال آب • افزایش سرعت و فشار آب

در لوله های انتقال آب

نحوه کار پمپ های دو پروانه CB چگونه است؟

در مدل های سی بی از پمپ های دو پروانه، پروانه های پمپ پشت به پشت هم هستند که برای

پمپاژ کردن آب، عملکرد بسیار مناسبی دارند هرچند که تفاوت هایی در قیمت پمپ کف کش با

نمونه های دیگر دارند. پمپ های سی بی، با داشتن دو پروانه، دبی و همچنین هد بیشتری را نسبت

به بقیه پمپ ها به وجود می آورند. این دو پروانه موجب شده حجم آب و ارتفاع و فشار پمپ ها

افزایش پیدا کند. به دلیل آبدهی باالی این پمپ ها، در بوستر پمپ ها نیز استفاده می شوند.

پروانه هایی که درون موتور پمپ ها قرار دارند کاربرد اصلی را در افزایش فشار پمپ ها خواهند

داشت. روتور با پره ها، همراه با شافت پمپ ها می چرخد و انرژی مکانیکی دستگاه را به توان

خروجی تبدیل می کند و دو پروانه پمپ آب، فشار و میزان جریان آب عبوری از پمپ را افزایش

می دهد. جنس پروانه های پمپ آب از نوع سی بی از چدن، برنج، استیل، برنز و یا از جنس

پالستیک فشرده معروف به نوریل است که برحسب کاربردهای گوناگون یک پروژه و همین طور

شرایط جغرافیایی مختلف یک ناحیه و نوع و غلظت سیال موردنظر، برای انتقال در این نوع پمپ،

متفاوت است.

انواع پمپ آب دو پروانه

پمپ های آب دو پروانه در سه نوع پروانه باز، پروانه بسته و پروانه نیمه باز وجود دارند. 1. پروانه باز:

نوعی از پمپ آب بوده که از دو سمت بدون داشتن محافظ به طور باز است و همین امر موجب شده

تا عملکرد ضعیف تری را داشته باشد. کاربرد این پمپ در موارد غیر صنعتی و کوچک که به فشار

زیادی نیاز ندارد، می باشد. 2. پروانه نیمه باز: این نوع پمپ ها از یک طرف دارای محافظ و طرف دیگر

فاقد دیواره محافظ است. دیواره ها در افزایش مقاومت مکانیکی پروانه ها و همچنین پمپ ها تاثیر

بسیار زیادی دارند. کیفیت این پمپ ها بین پمپ های باز و بسته قرار دارد که برای انتقال مواد جامد

نه چندان سخت استفاده می شود. 3. این نوع پمپ ها از دو طرف دارای دیواره و محافظ هستند و

نسبت به گونه های دیگر عملکرد بهتری را دارند. این نوع پمپ ها جزو کارامد ترین و پرمصرف ترین

نوع از پمپ آب می باشد که طراحی پیچیده تری نسبت به گونه های دیگر دارد.همچنین کاربرد این

پمپ ها نیز نسبت به دیگر پمپ ها بیشتر است.

کالم اخر

امروزه یکی از معروف ترین پمپ های آب، پمپ آب دو پروانه است که برای افزایش فشار آب از آن ها

استفاده می شود. درواقع این پمپ ها جزو پمپ های گریز از مرکز بوده که به دلیل وجود دو پروانه،

انتقال آب با فشار بسیار زیاد و در حجم باال صورت می گیرد. برای اطالع از قیمت دیگر پمپ ها

همچون پمپ کف کش ایرانی یا انواع دیگری از پمپ های آب می توانید از صفحات دیگر سایت

استفاده نما�د. شما می توانید برای خرید پمپ کف کش یا هر نوع دیگری با مشاورین ما در ارتباط

باشید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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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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