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تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی در چیست؟

تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی را در این مقاله بررسی می کنیم تا شما پاسخ تمام

سوال هایتان در این زمینه را به دست آورید. اگر تا به  حال به  دنبال خرید پمپ

رفته باشید، قطعًا نام و یا تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی یا پمپ کفش کش را

زیاد شنیدید. چنانچه قصد خرید یکی  از پمپ های پالنجری و پیستونی را دارید در

ادامه همراه ما باشید تا با ویژگی ها و مشخصات آن ها آشنا شوید.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی

همه چیز در مورد تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی

پمپ پالنجری چیست؟
از نظر ظاهری پمپ پالنجر شبیه یک استوانه است که از جنس فلز ساخته می شود. عملیات مکش و

رانش توسط حرکت رفت و برگشتی پالنجر که جزو بهترین پمپ کف کش ایرانی در داخل سیلندر

انجام می شود. به  طور کلی حرکت پالنجر به  صورت خطی cross head بوده و نیرو را به سیال منتقل

می کند؛ در نتیجه همین نیرو منجر به تولید فشار خواهد شد.

نحوه کار پمپ پالنجری

یکنواخت کردن دبی در پالنجری

پمپ پیستونی چیست؟

مکانیزم و نحوه عملکرد پمپ پیستونی

تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی

علت استفاده از پمپ پالنجری در فشار باال

نتیجه گیری

همه چیز در مورد تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی

نحوه کار پمپ پالنجری

شما حتی اگر قصد خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی داشته باشید، مایل هستید پیش از خرید در

مورد عملکرد آن اطالعاتی کسب نما�د. در این بخش ما نحوه عملکرد پمپ پالنجری را بررسی

می کنیم تا در موقع خرید و حتی استعالم قیمت کف کش بتوانید با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید.

ابتدا سیلندر از مایع پر می شود و سپس پالنجر در جهت مخالف آن حرکت می کند در همین موقع

شیر دهانه مکش بسته شده و شیر دهانه خروجی باز می شود و پمپ کف کش ایرانی سیال صورت

می گیرد. به  طور کلی در هر بار رفت  و برگشت پالنجر یکبار عمل رانش و یکبار عمل مکش انجام

می شود. زمانی پالنجر به سمت راست حرکت می کند که سیلندر از مایع پر شده باشد.

در ابتدای ضربه، جریان صفر است و زمانی  که سرعت پالنجر که جزو پمپ کف کش محسوب می

B ،سرعت صفر A شود به ماکسیمم می رسد، مقدار جریان نیز به حداکثر خواهد رسید. در نقاط

سرعت ماکزیمم و C دوباره سرعت به صفر می رسد. در طول زمانی  که پالنجر به سمت چپ حرکت

می کند، شاهد جریان صفر هستیم. این عملیات مجدد از A’مانند قبل شروع شده و به  همین ترتیب

یک حرکت نبض یا قطع و وصل را به وجود می آورد.

یکنواخت کردن دبی در پالنجری

در پمپ های پالنجری نیز مانند پمپ کف  کش ایرانی باید یکسری روش ها انجام شود تا عملکرد بهتر

و بهینه تر داشته باشیم. در پمپ های پالنجر روش های گوناگونی به  منظور یکنواخت کردن دبی انجام

می شوند. استفاده از مخزن ضربه گیر یکی از این روش ها است که در خروجی پمپ نصب می شود.

افزایش تعداد سیلندرها نیز یکی دیگر از روش های یکنواخت کردن دبی و رسیدن به عملکردی

بهینه تر است. مثًال در برخی سیستم ها از دو سیلندر، برخی دیگر از سه سیلندر یا حتی چندین سیلندر

استفاده می شود. شاید برایتان سوال باشد که چگونه از دو سیلندر استفاده می شود؟ و آیا در قیمت

پمپ کف کش با هم متفاوت اند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید بگو�م که پمپ دو سیلندر از

دو پمپ تک  سیلندر تشکیل شده که در یک محفظه مشترک در کنار یکدیگر تعبیه می شوند.

به  طور کلی در پمپ هایی که به  صورت دو سیلندر هستند، از نظر عملکرد دو پالنجر ۱۸۰ درجه با هم

اختالف فاز دارند و در یک لحظه  کوتاه جریان صفر خواهد شد. جالب است بدانید که پالنجرهایی با

قطر ۱۲۷ میلی متر و کم تر به  صورت توپر بوده و پالنجرهایی که قطر آن ها بیشتر از ۱۲۷ میلی متر است

به  صورت توخالی ساخته می شوند. محدوده سرعت پالنجر بین ۴۶ تا ۱۰۷ متر بر ساعت است و در

واقع طول آن از طول مسافت طی شده در داخل سیلندر بیشتر خواهد بود.

پمپ پیستونی چیست؟

پمپ های پیستونی از دیگر پمپ های بسیار پرکاربرد هستند و معموًال در مواردی که نیاز به فشار

خروجی در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ بار یعنی فشار باال باشد از آن ها استفاده می شود. در هر پمپ پیستونی

چهار جزء اصلی وجود دارد که عبارتند از: ⦁ پیستون (Piston) ⦁ شیر خروجی (Outlet valve) ⦁ شیر

ورودی (Inlet valve) ⦁ سیلندر (Cylinder) به  غیر از اجزای اصلی ذکر شده یکسری اجزای فرعی نیز

در پمپ های پیستونی وجود دارند که عبارتند از: ⦁ فیلتر ⦁ آکوموالتور ⦁ گان و النس ⦁ گیج فشارسنج

⦁ شیر فشارشکن کیفیت تمامی اجزای ذکر شده در تع�ن قیمت این پمپ تأثیر دارند. همان طور که

در تع�ن قیمت پمپ کف کش نیز اجزای تشکیل  دهنده و کیفیت آن ها نقش بسزایی دارد.

مکانیزم و نحوه عملکرد پمپ پیستونی

به  طور کلی عملکرد پمپ های پیستونی در مراحل مکش و دهش خالصه می شود که بر اثر حرکت

یک پیستون در سیلندر در پمپ پیستونی انجام خواهند شد. به  همین خاطر در پمپ هایی که فاقد

آکوموالتور هستند خروجی جریان به  صورت نوسان دار و پریودیک خواهد بود.

تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی

در بخش های قبلی ما سعی کردیم دو پمپ پالنجری و پیستونی را معرفی کرده و نحوه عملکرد آن ها

را بررسی نما�م. در این بخش نیز الزم است با تفاوت این دو پمپ آشنا شوید.

⦁ میزان طول پیستون که از طول مسافت طی شده در سیلندر کم تر است، یکی از مهم ترین

تفاوت های میان پیستون و پالنجر به شمار می رود.

⦁ تفاوت ظاهری بعدی در این است که پالنجر از سیلندر خارج می شود ولی پیستون از داخل سیلندر

بیرون نمی  آید.

⦁ تفاوت عملکردی این دو نوع پمپ در این است که پمپ های پالنجری در فشارهای باالتر نسبت  به

پمپ های پیستونی مورد استفاده قرار می گیرند. در شکل زیر می توانید تفاوت عملکرد پمپ پالنجری و

پیستونی را مشاهده نما�د.

علت استفاده از پمپ پالنجری در فشار باال نسبت به پیستونی

برای  آن که این موضوع را بتوانید بهتر درک کنید ستون A را در نظر بگیرید که نیرویF به آن وارد

می شود و به  تدریج این نیرو افزایش پیدا می کند. پس  از مدتی در نقطه ای ستون خم خواهد شد.

در این حالت اگر سطح مقطع را افزایش دهیم طبیعتًا نیروی بیشتری برای خم کردن ستون دوم الزم

است. حاال قصد داریم طول ستون را افزایش دهیم به  همین خاطر ستون A تحت بار P را در نظر

بگیرید، اگر افزایش طول رخ دهد قطعًا احتمال خم شدن نیز افزایش خواهد یافت. اگر میله پیستون

در اثر نیرویF خم شود، با توجه به این  که plunger rod طول کمتری دارد، سطح مقطع پالنجر

جایگزین شده بزرگ تر است. با توجه به  همین مسئله برای خم شدن plunger rod به نیروی

بیشتری نیاز است؛ بنابراین از پمپ پالنجری در فشارهای بیشتر نسبت  به پیستونی استفاده

می شود.

کالم اخر

ما سعی کردیم در مطالب فوق تفاوت پمپ پالنجری و پیستونی را بررسی کنیم تا شما در هنگام

خرید با نحوه عملکرد این دو نوع پمپ آشنا باشید. در سایت توان تک می توانید عالوه بر مشاهده

قیمت پمپ پالنجری و پیستونی، قیمت کف کش را نیز مالحظه نما�د. مشخصات تمامی پمپ ها

ذکر شده  است تا شما با آگاهی بیشتری برای خرید اقدام نما�د.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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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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