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همه چیز در مورد پمپ پیستونی

پمپ پیستونی در انواع گوناگونی تولید می شود که شما می توانید از سایت معتبر

توان تک به خرید هرکدام از این انواع با توجه به بودجه و نیاز خود بپردازید. در

حال حاضر کارایی و موارد استفاده از انواع پمپ پیستونی و البته انواع دیگر پمپ

کف کش ها در صنایع و حوزه های گوناگون به خوبی احساس می شود و می توان

گفت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه قطعًا خالی از لطف نخواهد بود.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ پیستونی

همه چیز در مورد پمپ پیستونی

پمپ پیستونی
معموًال در زمان خرید پمپ کف کش اکثرًا به خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی فکر می کنند. زمانی

که با انواع پمپ  پیستونی آشنا شوید هم قطعًا به دنبال بهترین خواهید بود. اما در واقع چه میزان

اطالعات در مورد انواع مختلف پمپ های پیستونی دارید؟

زمانی که پیستون به کنترل دستگاه و همچنین شیر ورودی آن مرتبط شود، شما با پمپ لیفت و یا

پیستونی باالبر روبرو هستید. در این نوع پمپ معموًال با سرعت باالیی در انتقال مایعات مواجه

خواهید شد. ناگفته نماند که در قسمت کورس پمپ کف کش نیز جریان سیال به راحتی در حال

کنترل است. در واقع این دستگاه های کنترل هستند که می توانند به جریان سیال را برای حرکت به

جهت باالی استوانه ترغیب کنند. زمانی که سیال به بخش باالیی سیلندر برسد، پیستون حالت اولیه

خود را از سر می گیرد و همین عمل مجدد تکرار خواهد شد.

انواع پمپ پیستونی

کاربرد پمپ پیستونی

دسته بندی پمپ پیستونی بر اساس کاربرد

خصوصیات پمپ های پیستونی

نتیجه گیری

انواع پمپ پیستونی

پمپ پیستونی قدرتی

احتماًال در بین انواع پمپ  های پیستونی با نام پمپ فورس پیستونی آشنا شده اید که با حرکت

قطعه ای مانند پیستون از سمت باال به سمت پا�ن، شما را با حرکت سیال از طریق دریچه های

ورودی استوانه ای در بهترین پمپ کف کش ایرانی روبرو می کند و همین امر باعث می شود تا به

خاطر فشاری که بر پیستون وارد می آید، مایعی که درون سیلندر وجود دارد کاهش یابد و در نتیجه

به انتقال سیال به دریچه خروجی کمک کند.

پمپ پیستونی محوری

معموًال پمپ پیستونی محوری دیگر از انواع پمپ های پیستون است. شفت به خاطر حرکت خود

می تواند پمپ های پیستون  این نوع پمپ را به شکل موازی و محوری با یکدیگر جابجا کرده و به

انتقال سیال کمک کند و در قیمت پمپ کف کش قیمت متفاوتی نیز دارد. امروزه معموًال برای

کمپرسور تهویه اتومبیل و حتی برای پمپ  های موتور هیدرولیک می توان از پمپ های پیستونی

محوری به نحو احسن استفاده کرد؛ چراکه انواع پمپ های پیستونی همانند پمپ کف کش ایرانی

کاربرد و موارد خاص خود را شامل می شود.

پمپ پیستونی شعاعی

قیمت کف کش را می توان در انواع گوناگون آن متفاوت برآورد کرد و در مورد پمپ های پیستونی نیز

باید در نظر گرفت که با چه ساختاری روبرو هستید. زمانی که نحوه قرارگیری پیستون به شکل شعاع

دایره باشد، شما با پمپ های پیستونی شعاعی آشنا می شوید. از شفت های گریز از مرکز در این نوع

پمپ استفاده می شود که قیمت کف کش متفاوت با دیگر انواع خود دارد و زمانی یک محور به

خاطر جابجایی خود باعث حرکت رفت و برگشتی پیستون درون سیندرال می شود، سیال عملیات

انتقال خود را به بیرون پمپ هدایت می کند.

همین امر باعث می شود که شما فرایند منتقل کردن سیال را با افزایش فشار بدون هیچ گونه نوسان

پمپاژ و همراه با دبی پا�ن در نظر بگیرید. در مورد بازدهی و راندمان کار با کمترین آلودگی صوتی،

می توان پمپ های پیستونی شعاعی را بهترین گزینه معرفی کرد. 

کاربرد پمپ پیستونی

قطعًا هر محصولی موارد استفاده و کاربرد خود را دارد. همان گونه که پمپ کف کش در صنایع

گوناگون مانند صنایع غذایی و حوزه های مختلف همانند آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده

قرار می گیرد، طبیعتًا پمپی مانند مدل پیستونی هم کاربردهای خاص خود را دارد و به همین دلیل با

اجزای متفاوتی ساخته  شده است که در ادامه شما را با موارد کاربرد این محصول بیشتر آشنا

می کنیم که شامل: ⦁ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ⦁ صنایع خودروسازی ⦁ صنایع فوالدسازی و تولید

آلیاژهای آهنی ⦁ رسوب و زنگ زدایی ⦁ چربی زدایی ⦁ دستگاه واترجت ⦁ دستگاه آب شیرین کن ⦁

هیدروبالست و هیدرو سندبالست ⦁ تست های هیدرو استاتیک ⦁ صنایع تولید سنگ و سرامیک به

منظور برش سنگ ⦁ دستگاه های شستشوی تجهیزات صنعتی ⦁ لوله سازی ⦁ صنایع خودروسازی ⦁

کاغذسازی ⦁ صنایع بازیافت ⦁ کشتی سازی و جنتکس

دسته بندی پمپ پیستونی بر اساس کاربرد

دسته بندی خاصی برای کاربرد انواع پمپ پیستونی وجود دارد که می توان به پمپ های پیستونی

معمولی آب، سم پاشی، کارواش صنعتی و خانگی و همچنین استنلس استیل اشاره کرد. بین پمپ

معمولی پیستونی و استنلس استیل نیز تفاوتی وجود دارد که این تفاوت به خاطر جنس استنلس

استیل در پمپی مانند بیستونی است که با استفاده از فوالد ضدزنگ توانسته نسبت به پمپ های

معمولی پیستونی دوام و استحکام بیشتری را به نمایش بگذارد.

قاعدتًا پمپ کارواش صنعتی و خانگی نیز به گونه ای است که پمپ کارواش خانگی پیستونی با حالت

کلکتوری تولید شده، اما موتوری که برای پمپ کارواش صنعتی پیستونی که جزو پمپ کف کش

ایرانی ها است، مورد استفاده قرار می گیرد، حالت القایی دارد و اگر قرار است شما در طوالنی مدت از

پمپ استفاده کنید، بهتر است از پمپ های کارواش صنعتی غافل نشوید، البته ناگفته نماند که در

پمپ های کارواش صنعتی پیستونی نیز جنس سرسیلندر برنجی بوده در صورتی که سر سیلندر پمپ

کارواش خانگی، به خاطر تولید از آلومینیوم متأسفانه کیفیت پا�ن تری را به خود اختصاص می دهد.

جنس پیستون که در پمپ کارواش صنعتی به کار می آید، سرامیک است و همین امر به افزایش

طول عمر آن کمک می کند و ناگفته نماند همین موارد به ظاهر کوچک می تواند روی عملکرد دستگاه

تأثیر واضحی بگذارد. 

خصوصیات پمپ های پیستونی

چنانچه بخواهیم شما را با خصوصیات پمپ های پیستونی آشنا کنیم،می توان گفت که در هنگام

برآورد قیمت پمپ کف کش قطعًا خصوصیات این نوع پمپ مورد بررسی قرار می گیرد که در مورد

پمپ های پیستونی نیز نمی توان خصوصیات آن را نادیده گرفت. به همین دلیل توانایی پمپ های

پیستونی برای تأمین فشار باالی سیال توانسته این پمپ را در زمینه های گوناگونی با کاربرد خوبی

روبرو کند. همچنین عملکرد قابل قبول پمپ های پیستونی به خاطر کنترل فشاری که توانسته در دبی

ثابت و پا�ن از خود نمایش دهد، قابل ستایش است. ناگفته نماند که پمپی مانند پیستون حتی

می تواند با توربین کارایی الزم خود را نشان دهد و حتی با موتور الکتریکی نیز توانایی خوبی را به

رخ می کشد و برای پمپاژ سیال با ویسکوزیته باال نیز عملکرد قابل قبولی را به نمایش می گذارد. به

همین دلیل است که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا این حد به یک گزینه عالی تبدیل شده

است. 

کالم اخر

توان تک یکی از سایت های با سابقه در زمینه فروش انواع پمپ آب و به خصوص انواع پمپ

پیستونی است. صد درصد امروزه کارایی پمپ در انواع مختلف سبب شده است که در صنایع و

زمینه های گوناگونی شما با عملکرد راحت تری در حین کار روبرو شوید و به همین دلیل است که بهتر

است در مورد انواع پمپ اطالعات مختصر و مفیدی به دست آورید. در مورد قیمت و دیگر

خصوصات انواع پمپ های پیستونی با مشاورین ما در این مجموعه در ارتباط باشید.

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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