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آشنایی با ویژگی ها و کاربرد پمپ رفت و برگشتی

پمپ رفت و برگشتی برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی فشار به عنوان یک ابزار

مکانیکی امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع پمپ می توان گفت که

پیستون نقش مهمی را ایفا می کند؛ به همین دلیل اگر این مدل پمپ رفت و

برگشتی را بانام پمپ پیستونی هم معرفی کنند، چندان تعجب نکنید. عمدتًا حرکت

پیستون به دو طرف باال و پا�ن درون سیلندر، باعث می شود که حرکت پیستون به

طرف BDC به مکیدن سیال و به طرف TDC باعث تحت فشار گذاشتن سیال باشد.

حال در ادامه شما را بیشتر با ساختار این وسیله مکانیکی آشنا خواهیم کرد.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ رفت و برگشتی

همه چیز در مورد پمپ رفت و برگشتی

پمپ رفت و برگشتی
معموًال عملکرد پمپ کف کش به نوع اجزا تشکیل دهنده آن بستگی دارد و در مورد عملکرد پمپ

پیستونی نیز پیستون عملکرد این وسیله را مشخص می کند. در صورت صدمه و آسیب به پیستون،

انتقال مایعات توسط پمپ غیرممکن خواهد شد؛ به همین دلیل است که باید نسبت به سالمت و

کیفیت پیستون برای عملکرد مناسب پمپ مطمئن باشید. عمدتًا زمانی شما به عملکرد این نوع پمپ

نیاز خواهید داشت که قصد انتقال سیال در فشار باال را با میزانی کمی داشته باشید. توصیه ما این

است که برای دبی های کوچک از پمپ های گریز از مرکز استفاده نکنید؛ چراکه پمپ رفت و برگشتی

گزینه ایده آل تری است.

اجزای تشکیل دهنده پمپ پیستونی

انواع پمپ پیستونی/ رفت و برگشتی

مزایای پمپ رفت و برگشتی

سخن پایانی

همه چیز در مورد پمپ رفت و برگشتی

اجزای تشکیل دهنده پمپ پیستونی

معموًال مشتریان همیشه به دنبال خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی هستند؛ چراکه بهترین بودن

کار آسانی نیست. معموًال نوع قطعات می توانند به کیفیت ساخت یک وسیله خصوصًا وسایل

مکانیکی اشاره داشته باشند. پمپ پیستونی دارای شیر و لوله مکش، شیر و لوله تحویل/ تخلیه،

سیلندر، میله اتصال/ شاتون، میل لنگ، میله پیستون/ پیستون، مخزن هوا و صافی است. مهم ترین

قطعه در این نوع پمپ، شیر مکش است. شیر تخلیه نیز جزء اجزای بسیار مهم و ضروری دیگر

پمپ های رفت و برگشتی محسوب می شوند، سیلندر پمپ عمدتًا از چدن و آلیاژ فوالدی ساخته

می شود.

انواع پمپ پیستونی/ رفت و برگشتی

همان طور که در بین انواع پمپ آب شما با پمپ کف کش ایرانی آشنا می شوید، پمپ های رفت و

برگشتی نیز انواع خاص خود را دارند. پمپ تک مرحله ای، پمپ دومرحله ای، پمپ رفت و بر�ش� تک

اثر، پمپ رفت و برگشتی دو اثر، پمپ رفت و برگشتی با مخزن هوا، پمپ پیستونی رفت و برگشتی،

پمپ دیافراگمی و پمپ پالنچر هرکدام در تقسیم بندی پمپ های رفت و برگشتی جای می گیرند.

⦁ پمپ پالنچر

ساختار این نوع پمپ پیستونی به این شکل از است که به جای استفاده از پیستون از پالنچر استفاده

می شوند، موارد استفاده از پمپ پالنچر در مواد شیمیایی، آب شور و روغن دیده می شود که وزن کم،

استحکام باال، نگهداری آسان، و چگالی کم از جمله ویژگی های اصلی این نوع پمپ رفت و برگشتی

به شمار می آیند. 

⦁ پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی را یک نوع پمپ جابه جایی مثبت می توان معرفی کرد. دیافراگم تفلونی،

ترموپالستیکی یا الستیکی ساختار این پمپ را شامل می شوند، البته اگر با نام پمپ غشایی هم

مواجه شوید تعجب نکنید؛ زیرا نام دیگر این پمپ است. کارایی پمپ دیافراگمی  با وجود خأل

به صورت موقتی صورت می پذیرد.

⦁ پمپ پیستونی رفت و برگشتی

قطعًا نام پمپ پیستونی رفت و برگشتی را زیاد شنیده اید. عمدتًا جایگزین تلمبه پیستون است که

برای پمپاژ سیال مورد کاربرد قرار می گیرد. پیستون به جلو و عقب در این نوع در حرکت است، که

برای مکانی که هد باالیی مدنظر قرار می گیرد، مورد استفاده قرار می گیرد.

⦁ پمپ رفت و برگشتی با مخزن هوا

این نوع پمپ دارای محفظه ای بسته است. هوا در بخش باالیی پمپ و مایع در بخش پا�نی پمپ

جای می گیرد. محفظه با وجود ظرف می تواند یک دریچه برای ورود و خروج هوا می تواند کارایی

خود را به رخ بکشد. دهانه در بخش پا�نی محفظه وجود دارد که به حرکت مایع کمک می کند.

 

⦁ پمپ رفت و برگشتی دو اثر

پیستون در 2 طرف پمپ در حال کار است. برای مکیدن مایع به داخل سیلندر، پیستون به عقب در

حال حرکت است. برای پا�ن آوردن حجم مایع نیز پیستون باید به سمت جلو در حرکت باشد تا

کامًال فشرده شود و می توان گفت پیستون جزء اجزای مهم و ضروری این نوع پمپ به شمار می آید.

⦁ پمپ رفت و برگشتی تک اثر

این نوع پمپ به صورتی تکی وارد کار می شود، به گونه ای که یک جهت به صورت ثابت و جهتی

دیگر پیستون می تواند عملیات تحویل و مکش را انجام دهد. بدین ترتیب، حرکت اول از طریق

پیستون می تواند آب را درون سیلندر هدایت کند و حرکت دوم به تبدیل آب به انرژی فشار کمک

می کند که این فرایند به باالرفتن فشار آب کمک می کند.

⦁ پمپ دومرحله ای

“پمپ رفت و برگشتی” اگر به صورت دومرحله ای باشد، از 2 عدد سیلندر برای فشرده کردن آب

استفاده می کند. مکش در سیلندر اولی امکان پذیر است تا پیستون بتواند به فشار کمک کرده و آن را

افزایش دهد و بعد به سیلندر دوم ارسال کند. حال نوبت سیلندر دوم است تا به افزایش فشار سیال

کمک کند. 

⦁ پمپ تک مرحله ای

همان طور که قیمت کف کش با توجه به انواع پمپ آب متفاوت است، پمپ تک مرحله ای در بین

انواع پمپ پیستونی با قیمت خرید خاص خود به فروش می رسد. البته قیمت پمپ  کف کش های

تک مرحله نسبت به انواع گفته شده بسیار پا�ن و مقرون به صرفه تر است. همین امر به راندمان

کاری پا�ن این مدل پمپ هم اشاره می کند.

مزایای پمپ رفت و برگشتی

عمدتًا برای خرید پمپ کف کش ایرانی باید به دنبال مزایای آن باشید که در مورد پمپ های

پیستونی نیز همین موضوع موردتوجه قرار می گیرد. معموًال عملیات پرایمینگ برای جابه جایی مثبت

مورد توجه قرار نمی گیرد. شما اگر مکیدن هد را به صورت باالیی در نظر دارید، انواع پمپ های

پیستونی بهترین گزینه به شمار می آیند. نرخ تحویل به صورت پیوسته وجود دارد. برای جلوگیری از

مشکلی مانند حفره زدایی در پمپ های رفت و برگشتی وجود ندارد.

سخن پایانی

شما در سایت اینترنتی توان تک می توانید به برآورد قیمت پمپ کف کش و انواع پمپ آب

بپردازید. به این دلیل که این سایت با سابقه باالی خود همیشه بهترین تجهیزات را برای فروش و

کسب رضایت مشتری ارائه می دهد. قیمت در خرید آنالین همیشه بهترین گزینه برای ترغیب

مشتری است. توجه داشته باشید که برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با متخصصین ما در این

سایت در ارتباط باشید.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...

LinkedIn WhatsApp Twitter 

برای اطالع از تخفیف ها در خبرنامه ما مشتر� 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

فروش�اه 1 :تهران-خیابان سعدی جنوبی-پال� (355)

021-33930480

فروش�اه 2 :تهران-خیابان سعدی جنوبی-پال� (288)

021-33979610 | 021-33979617 | 021-33979619

بهترین پمپ کف کش ایرانی
برای اطالعات بیشتر کلیک کنید
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