
 پمپ کف کش: انواع و اجزاء آن

 گردآوری شده توسط مجموعه تلمبه موتور غرب
 

 انواع پمپ کف کش

 استیل سری DIWA 
 سری DN 
 کف کش ارتفاع باال 
 مارک Pentax 
 کف کش فلوتردار چین 
  ولتی 12و  21کف کش های کوچک (DC) 
 کف کش استیل مارک stream 
 کف کش شناور ارتفاع باال 

  

 اجزاء پمپ کف کش

 :های اصلی تشکیل دهنده پمپ کف کش را می تواند به موارد زیر دسته بندی کردقسمت

 محفظه برق 
 محفظه روغن 
 موتور پمپ کف کش 
 هاخازن 
 روتور 
 بلبرینگ روتور 
 استاتور 
 هاشفت 
 های پمپقسمت مخصوص چرخش پروانه 
 قسمت خروجی سیال 
 قسمت ورودی سیال 
 بدنه پمپ 
 فضای مخصوص برای کابل های برق 
 بندی شدهاتصاالت آب 

 

 

 



 پمپاژ کند یتواند مواد جامد را بدون گرفتگ یپمپ شناور که م کی یاجزا

 

 

 اجزاء اصلی پمپ کف کش
 موتور

 

کند.  یم لیتبد یکیمکان یرا به انرژ یکیالکتر یاست که انرژ ویدرا ایموتور  یپمپ بعد یجزء اصل

 دهد. یکند و به آن اجازه کار م یم تیرا هدا الیکه س یزیچ ،موتور اسب کار پمپ است



 

 ولوت

 

فشار و  شیافزا یداخل ولوت و متصل به محور موتور پروانه قرار دارد. پروانه روتور است که برا در

 پروانه چهار جزء دارد: کیشود.  یاستفاده م الیس انیجر

 

 شود. یوارد م عیکه ما ییجا ،چشم -

 دهند. یرا هل م عیکه ما ییرگها -

 دارد. انیدر آن جر عیرگها که ما نیهستند ب ییکه فضاها ،کانالها -

 شود. یکه در آن محور موتور متصل م ،سوراخ -

 

هد  و انیجر ،در کاربرد ریینوع و ابعاد پروانه باعث تغ رییکه تغ دیاست که به خاطر داشته باش مهم

 شود. یم لیفرانسید

 

را  انیکه سرعت جر یدهد در حال یم شیرا افزا انیسرعت جر وزریفیاست. د وزریفید یبعد جزء

توانند به صورت حلقه  یم وزرهایفیدهد. د یم شیرا افزا انیکه به نوبه خود فشار جر ،دهد یکاهش م

 خود پروانه وارد شوند. یرو ییبه عنوان پره ها ایجدا از پروانه  یا

 

پمپها مانند پمپهاي چاه شناور چند مرحله اي هستند كه در آنها سطوح مختلفي از پمپ وجود  از بعضي

 دارد كه هر كدام پروانه و دیفیوزر مخصوص خود را دارد.

 

است که آب از آن  هیتخل یخروج کیمکش در محل ورود آب و  یورود کی یدارا نیهمچن ولووت

 شود. یخارج م

 

 ،ودش یم هیمهم است. شفت که توسط موتور تغذ اریبس الیحرکت س یم برانحوه عملکرد اجزا با ه درک

به داخل  یورود قیکند. قدرت مکش آب را از طر یم جادیو مکش اچرخد  یبه پروانه متصل شده و م

 کند. یپرتاب م رونیبه ب هیتخل یخروج قیکند و آب را از طر یولتاژ وارد م



 

 



 نحوه عملکرد پمپ کف کش برقی

 

 

 انواع پمپ کف کش

 



 


