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وارد شده به  وژ یفیسانتر  یروین وژ،ی فیسانتر ینکته قابل توجه در پمپ ها
به نام پروانه  یقطعه ا لهیوس به  است که ع یاز صنا کی در هر  ت االیس
و چه   ستیجاست که پروانه پمپ چ نیشود؛ اما سؤال ا ی م  جادیا

 دارد؟  یی کاربردها 

مورد  زات یتجه نی از پر مصرف تر ی کیتوان  ی را م وژی فیسانتر یها پمپ
 االت یانتقال س جهت دانست که ی و خانگ  ی صنعت یاستفاده در حوزه ها 

 .ردیگ ی مختلف قرار م 

با  زی تجه نی با نحوه عملکرد ا یی به پاسخ سؤال باال و آشنا دنیرس یبرا
 .دیکن ی ادامه مطلب ما را همراه 

 

 (Pump Impeller)  ست؟یپروانه پمپ چ 1#

با عملکرد پروانه پمپ، پمپ   یی آشنا یمثال برا نی و بهتر نی ساده تر دیشا
  دیچند طبقه ساکن باش یدر آپارتمان ها اگر .باشد ی آب خانگ یها

  ی مواقع  نیدر چن قاً یدق .دیاحتماالً با مشکل کمبود فشار آب مواجه شده ا
آب به  شتریفشار آب جهت پمپاژ ب شیافزا یبرا ی است که شما به عامل

 .دیکن ی م  دایپ اجیطبقات احت

  نیتر ی از اصل ی ک یپمپ  فشار است که پروانه شیپمپ افزا کی عامل  نیا
کاربرد را در ابعاد  نیا حال .شود ی قطعات آن محسوب م  نی و مهمتر

از   ی که بخش  ی کارخانه صنعت ک یعنوان مثال،  به .دیتر تصور کن ع یوس
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از  ی کی .به نقاط مورد نظر است  یی ایمیش عات یآن انتقال ما تیفعال
  یشده درون پمپ ها هیپروانه تعب د،نیفرآ نیدر انجام ا ی قطعات اصل

و   ی نحوه عملکرد در هر دو مثال پمپ خانگ ی کل ینما  .باشد ی انتقال م 
وارد شده به   یرویدو در ن نیا ز ی تما وجه .صورت است کیبه  ی صنعت 

  نییپمپ تع  پروانه  .ردیگ ی است که به واسطه نوع پروانه صورت م  الیس
و شکل آن با   اندازه است که ستمیدر س االت یو فشار س  انیجر زانیکننده م

 .شود ی م  نییپمپ تع  یدر نظر گرفتن نوع کاربر 

از   زیپمپ گر کی شده در  هیتعب ی از قطعات چرخش ی ک یبه عنوان  پروانه
 الیبه خروج س دنیاز موتور و سرعت بخش  یانتقال انرژ  یبرا ی عامل مرکز،

  یقطعه با انتقال انرژ  نیا ی عبارت  به .به طرف خارج است یاز بخش مرکز 
  ی همان خروج ایو  هیدر بخش تخل  الیباعث باال رفتن سرعت س ال،یبه س

 .شود ی پمپ م 

  نییتواند تع  ی پروانه است که م ی نوع طراح  ند،یفرآ  نی مهم در ا نکته
  نیاز مهمتر   ی کیمناسب پروانه  ی طراح  .کننده نحوه عملکرد پمپ باشد

و به حداقل   انیجر  یساز  نهیو به یبهره ور  ،ی بازده  شی عوامل مؤثر بر افزا
  ایفوالد، آهن، برنز و  ری نظ یها عمومًا از مواد پروانه .رساندن تالطم است 

 .شوند ی ساخته م  کیپالست
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 از مرکز  زی نحوه عملکرد پروانه در پمپ گر  2#

 یر یبا بهره گ االت یانتقال س جهت ی از مرکز دستگاه  زی پمپ گر قتیحق در
 ای و  االت یدستگاه س نیا در .و با استفاده از پروانه است  ی چرخش  یاز انرژ 

  یی باال اریکه با سرعت بس یجامدات در امتداد محور خود به پروانه ا ی برخ
از مرکز و به  زی گر یرویاستفاده از ن با در حال چرخش است وارد شده و

 .شود  ی م  تی پمپ هدا یپروانه به سمت خروج یپره ها لهیوس
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  یدر ورود الیجهت منقبض نمودن س ی محفظه پمپ به طور کل ی طراح 
از  شیپ ع ی کنترل نمودن ما تیپمپ و ارسال آن به سمت پروانه و در نها

 .است هیتخل

 

 انواع پروانه پمپ یمعرف 3#

متناسب با نوع عملکرد،   کیاست که هر  ی انواع مختلف یمپ داراپ پروانه
در نظر گرفتن نقش مهم  با .باشد ی مختص به خود م یها ی ژگ یو یدارا

و مهم در  رگذاریاز عوامل تأث  ی کیو اندازه پروانه  نوع توان گفت ی پروانه، م 
  ی ها به طور کل  پروانه .شود ی از مرکز محسوب م  زیعملکرد پمپ گر ندیفرآ

نوع تک  در .شوند ی م ی دو مکش طراح  ایبه دو صورت تک مکش و 
  ی پروانه پمپاژ م غهیسمت به مرکز ت  کی تنها از  االت یقطعه، س  نی مکش ا
زمان از دو سمت به  کیتواند در  ی م   ع یدر نوع دو مکش آن، ما  اما شوند؛
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پره ها   ی به لحاظ نوع طراح نیچن هم .نه پمپاژ شودپروا یپره ها یسو
 :شوند ی م  میپروانه ها به سه دسته تقس زین

 به عقب دهیخم غهیت  .1
 یشعاع  غهیت  .2
 به جلو  ی منحن غهیت  .3

انواع پروانه پمپ آشنا  یبند میاز تقس گریبعد با نوع د یدر بخش ها اما
 .شد میخواه

 

 (Open impeller) پروانه باز 3#- 1

از پروانه است که از دو سمت بدون داشتن محافظ باز   ی باز نوع  پروانه
  یتر  فیپروانه عملکرد ضع گرینسبت به انواع د لیدل نی هم به بوده و

که   ی صنعت  ری کوچک غ ینوع از پروانه پمپ عمومًا در پمپ ها نیا .دارد
 .ردی گ ی مورد استفاده قرار م ندارند  ی به تحمل فشار چندان ازین
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 یشفت نصب شده و به نقطه مرکز  یرو ماً ینوع پروانه مستق نی ا یها پره
  ریکردن آسان و تعم زی نوع پمپ، تم نی نکات مثبت ا از .اتصال دارند
 .باشد ی راحت آن م

 

 (Semi-open impeller) باز مهی پروانه ن 3#- 2

سمت باز و از سمت   کیاز  داستیباز همان طور که از نام آن پ مهین پروانه
مقاومت   شی در افزا وارهید نیا .باشد  ی محافظ م وارهید  کی یدارا گرید

 .دارد ی قابل توجه ریپره ها تأث ی کیمکان
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باز و  یپروانه ها انینوع از پروانه پمپ به لحاظ قدرت عملکرد در م نیا
مورد   زیمواد جامد نه چندان سخت نانتقال   جهت بسته قرار دارد و

 .ردیگ ی استفاده قرار م

 

 (Closed impeller) پروانه بسته 3-3#

باز و باز احتماالً حدس راجع به ظاهر و   مهین یپروانه ها فیتوجه به تعر  با
نوع از پروانه پمپ از  نیا .ستین ی عملکرد پروانه بسته کار چندان سخت

کارآمدتر از  اریبس ده )پشت و جلو( ومحافظ بو وارهی د یدو طرف دارا
 .کند یعمل م  ستمیس کیقطعه در  نیباز ا مهیباز و ن ینمونه ها

و محبوب  نی از پرمصرف تر ی کیبسته با ارائه حداکثر مقاومت، جزء  پروانه
  دهیچیپ ی آن کم ی طراح  البته رود که ی انواع پروانه پمپ به شمار م  نی تر

استفاده در  یمناسب برا یا نهیپروانه گز نیا .پروانه است گریتر از انواع د
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بسته از آن جا   یپروانه ها عموماً  .است  ع یدر صنا میانتقال عظ یپمپ ها
 .ندارند ی هستند جهت انتقال مواد جامد کاربرد چندان  ی که مستعد گرفتگ

 

 (Vortex impeller) یپروانه گرداب 3#- 4

باز  مهین یبه پروانه ها شتریب ی طراح  به لحاظ نوع  ی پمپ گرداب پروانه
  االت ینوع از پروانه ها عمدتًا قابل استفاده در انتقال س نیا .شباهت دارند

پروانه در واقع برگرفته از   نیا نام .باشد  ی جامدات مناسب م ی برخ یحاو
 .نوع عملکرد آن است
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  جادیگرداب مانند و ا یی به درون فضا االت یکه با مکش س بیترت  نیا به
نوع  نیا .کند ی را از قسمت پره ها دور م  الیخالء، جامدات معلق در س

 ی انتخاب نبوده و  ی خاص خود مستعد گرفتگ ی پروانه به جهت طراح
انتقال جامدات به عنوان مثال استفاده در فاضالب ها به  یمناسب برا

 رود.  ی شمار م

 


