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آشنایی با انواع پروانه در پمپ ها

انواع پروانه در پمپ هرکدام ساختار خاصی را دنبال می کنند. در این بین، شما

می توانید با توجه به کاربرد و موارد استفاده خود از این انواع پروانه در پمپ ها به

راحتی استفاده کنید. به هر حال آشنایی با هرکدام از این نوع پروانه ها نمی تواند

خالی از لطف باشد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

انواع پروانه در پمپ

همه چیز در مورد انواع پروانه در پمپ

انواع پروانه در پمپ
قبل از اینکه در مورد انواع پروانه در پمپ با شما صحبت کنیم، بهتر است با قسمت های گوناگون

پروانه آشنا شوید که توپی پروانه یکی از قسمت های مختلفی است که با محور پمپ در تماس بوده

و شما می توانید کلید اتصال به پروانه را روی توپی مشاهده کنید.

همچنین ون که به آن پره های پروانه گفته می شود از جمله قسمت های مهم دیگری است که

می تواند در زمان حرکت سیال به افزایش انرژی جنبشی کمک کند. لفافه نوع دیوار جانبی است که در

انواع مختلف پره های پروانه نقش به خصوصی را ایفا می کند اما چشمه پروانه نیز باعث می شود تا

سیال از طریق چشمه وارد پره های پروانه شود و  این نکته را به خاطر داشته باشید که پروانه اگر

طراحی مناسبی نداشته باشد، صد درصد نمی تواند بازدهی خوبی داشته و یا به بهینه سازی جریان

کمک کند؛ چراکه بهره وری قابل قبولی را ارائه نمی دهد و تالطم را به حداقل می رساند. به همین دلیل

است که در حال حاضر پروانه ها را از موادی همچون پالستیک، برنز، فوالد و یا آهن می سازند.

کیفیت ساخت پروانه در هر مدل و نوعی که باشد می تواند به طول عمر آن کمک کند. به عنوان مثال

شما در هنگام برآورد قیمت پمپ کف کش توان تک به کیفیت ساخت آن توجه می کنید؛ چرا که

قیمت و کیفیت در ارتباط بوده و زمانی که شما به دنبال کیفیت باال هستید، صد درصد قیمت

مناسبی را هم باید بپردازید.  
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معرفی انواع پروانه در پمپ از لحاظ مکانیکی

حقیقتًا از لحاظ ساختار مکانیکی شما باید 3 نوع پروانه را در نظر بگیرید. پروانه بسته،پروانه نیمه باز

و پروانه باز هرکدام به شکل های مختلفی مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرند. امروزه پمپ کف کش

توان تک هم انواعی دارد که هرکدام با ساختاری متفاوتی به کار می آیند. در مورد معرفی پروانه از

لحاظ ساختار مکانیکی می توان گفت:

⦁ دراین بین، پروانه  بسته به این دلیل که مابین 2 صفحه (لفافه) قرار می گیرند، به این نام شناخته

می شوند و برای آن دسته از موادی که جامد هستند، این نوع پروانه به هیچ عنوان به کار نمی آید.

به این دلیل که دو صفحه گفته شده باعث مسدود شدن مواد جامد می شوند و پره های پروانه به

هیچ عنوان قادر به پمپاژ سیالی که دارای مواد جامد است نخواهد شد.

⦁ پروانه نیمه باز مانند پروانه بسته از هر دو طرف با صفحه روبه رو نمی شود و می توان گفت تنها از

یک طرف به واسطه صفحه و یا لفافه بسته شده که همین امر می تواند برای مسدود کردن پره های

پروانه انرژی حداقلی را به وجود آورد؛ چرا که پروانه ها با توجه به تعداد پره ها و طول آن ها انتخاب

و مورد استفاده قرار می گیرند. معموًال برای انتخاب پمپ کف کش ایرانی توان تک هم باید به انواع

آن دقت کنید.

⦁ پروانه باز نیز به این دلیل به این نام شناخته می شود که مانند پروانه بسته مابین دو صفحه و یا به

قول معروف لفافه قرار نمی گیرد و باید گفت که پروانه باز، پره های بدون لفافه دارد که هیچ مشکلی

به عنوان انسداد برای پره ها به وجود نمی آورد و به همین دلیل، در بین انواع پروانه در پمپ این

نوع را به عنوان لجن کش هم می توان مورد کاربرد قرار داد.

معرفی انواع پروانه از لحاظ جریان سیال در پمپ

برای معرفی انواع پروانه در پمپ از نظر جریان سیال، شما با سه نوع جریان شعاعی، جریان محوری

و جریان شعاعی – محوری روبه رو می شوید که هر کدام نیز می توانند کاربرد خاص و ساختار

متفاوتی را به نمایش بگذارند.

⦁ زمانی که سیال مطابق با جهت محور وارد پروانه شود و در جهت شعاعی از پروانه خارج شود به

این دلیل که سیال همزمان با پره ها به خاطر گریز از مرکز می تواند حرکت خود را نشان دهد به

افزایش انرژی جنبشی کمک می کند و به همین دلیل، هنگامی که هد باال و دبی پا�ن مدنظر باشد،

پروانه جریان شعاعی می تواند گزینه انتخابی قابل قبولی به شمار آید که معموًال در صنایعی همچون

پتروشیمی از این نوع پروانه می توان به راحتی استفاده کرد. موارد استفاده از بهترین پمپ کف کش

ایرانی توان تک هم کم نیست.

⦁ در مورد انواع پروانه در پمپ جریان محوری می توان گفت این مدل پروانه از نیروی گریز از مرکز

برای اینکه بتواند فشار تولید کند استفاده نکرده و جریان سیال، مطابق با جهت محور وارد و دقیقًا از

همان جهت خارج می شود که اگر به دبی باال و هد پا�ن نیاز باشد، می توان از این نوع پروانه به

راحتی استفاده کرد.

⦁ مدل پروانه به صورت جریان شعاعی – محوری نیز این گونه است که شما را با یک شکل هوب

مخلوطی رو به رو می کند که جریان سیال در جهت محور می تواند وارد پروانه شده و در جهتی که

زاویه و محور با یکدیگر می سازند خارج شود، معموًال همان طور که از نام این نوع پروانه مشخص

است، شما می توانید مابین پروانه جریان شعاعی و جریان محوری این مدل را در نظر بگیرید.

همان گونه که به قیمت کف کش توان تک با توجه به کاربرد آن توجه می کنید، در مورد خرید پروانه

هم باید به نوع کاربرد و کارکرد آن دقت کنید.

 

معرفی انواع پروانه از لحاظ وضعیت ورود سیال

از لحاظ وضعیت ورود سیال نیز می توان در دسته بندی انواع پروانه در پمپ با 2 مدل آشنا شد که

مدل مکش یک طرفه Single suction به صورت مکش یک طرفه از یک زاویه، پروانه دارای دهانه

مکش بوده و می تواند به وارد کردن سیال کمک کند اما مکش دو طرفه Double suction دو طرف

پروانه را برای به عنوان دهانه مکش مشخص می کند و همین امر می تواند ظرفیت آبدهی پمپ را

باال برده و سیال را از هر طرف دهانه وارد کند.

سخن پایانی

به بررسی انواع پروانه در پمپ پرداخته ایم تا بتوانید انتخابی هوشمندانه و آگاهانه را تجربه کنید.

امروزه با پیشرفت صنعت برندهای داخلی هم حرفی برای گفتن دارند و بهتر است برای انتخاب و

خرید این چنین محصوالتی به برندهای داخلی هم توجهی نشان دهید؛ چرا که در زمینه تولید

پمپ های کف کش برند معتبر توان تک توانسته حرفه ای زیادی برای گفتن داشته باشد و به همین

دلیل شما اگر به کیفیت خط تولید و مواد اولیه مرغوب یک برند مطمئن باشید، از خرید محصول

مورد نظر در طوالنی مدت پشیمان نخواهید شد.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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برای اطالع از تخفیف ها در خبرنامه ما مشتر� شوید
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