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پمپ دیافراگمی چیست و چگونه کار می کند؟

پمپ دیافراگمی چیست قطعًا سؤال بسیاری از کاربران است. این نوع پمپ را نیز

می توان در گروه بندی پمپ های جابه جایی مثبت قرار داد. عملکرد رفت و برگشتی

دیافراگم که از جنس پالستیک تولید شده است و با استفاده از انواع شیر و تفلون

به پمپاژ انواع مایع ها می پردازد، توانسته موارد استفاده از این نوع پمپ را گسترده

نشان دهد. در پاسخ به سوال پمپ دیافراگمی چیست و آشنایی با انواع آن، باید

گفت که پمپ های الکتریکی، دستی، پنوماتیک/ بادی (AODD) و هیدرولیک

همگی انواع مختلف پمپ دیافراگمی را شامل می شوند.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ دیافراگمی چیست؟

همه چیز در مورد پمپ دیافراگمی

پمپ دیافراگمی چیست؟
معموًال در پاسخ به سوال پمپ دیافراگمی چیست باید گفت که این پمپ ها از شیرهای توپی/ گلوله

ای ساخته شده اند؛ همچنین این پمپ دارای محفظه سیال است که با دیافراگم اولیه و ثانویه کارایی

خود را به نمایش می گذارد. دیافراگم اولیه با سیال در تماس است و دیافراگم ثانویه نیز با هوا تماس

دارد. رودی و خروجی پمپ دیافراگمی هر 2 جزء اجزای اصلی و کلیدی پمپ دیافراگمی به شمار

می آیند. ناگفته نماند که یکی دیگر از اجزای اصلی پمپ دیافراگمی مبدل هوای فشرده است.

توجه داشته باشید که پمپ دیافراگمی برقی نسبت به پمپ دیافراگمی بادی بازدهی کمتری دارند.

پمپ دیافراگمی فشار باال نیز متریالی فلزی دارند. جنس دیافراگم می تواند تفلون، کانیار، هیترل،

سانتوپرن، نیتریل و نئوپرن باشند. جنسه پوسته پمپ هم عمدتًا Al (آلومینیوم)، چدن داكتيل

KR ،(Ductile) (کانیار PVDF)، AC (استال Acetal)، S.S316 (استنلس استیل) و PP (پلی پروپیلن)

معرفی می شود. زبانه ای، توپی و یا سوپاپی انواع شیرهای یک طرفه مورد استفاده در پمپ های

دیافراگمی هستند.

مزایای پمپ دیافراگمی

نحوه نصب و کارکرد پمپ دیافراگمی

انواع پمپ دیافراگمی

کاربرد پمپ دیافراگمی

نتیجه گیری

همه چیز در مورد دیافراگمی

مزایای پمپ دیافراگمی

احتماًال شما در هنگام برآورد قیمت کف کش نسبت به مزایای آن توجه زیادی نشان می دهید. برای

انتخاب پمپ بادی نیز همین موضوع به همین شکل مهم است. برای فضاهایی که امکان انفجار باال

است، معموًال این نوع پمپ می تواند یک انتخاب عالی و معقوالنه به شمار آید خصوصا به علت

قیمت کف کش مناسبی که دارد. به این دلیل که از نیروی هوای فشرده برای ساختار محرکی این

پمپ استفاده می کنند و این قابلیت توانسته که نحوه استفاده از این دستگاه را در محیطی که

قابلیت اشتعال دارد، امکان پذیر کند.

شما در شکل و حالت های گوناگونی می توانید از پمپ بادی استفاده کنید یعنی بیرون از سیال و

درون سیال به راحتی کاربردی و موارد استفاده از این نوع بهترین پمپ کف کش ایرانی امکان پذیر

هستند. حقیقتًا دهش عالی این مدل پمپ ها توانسته اند، برای تولید فشار 8 بار جهت خروجی

پمپ های این چنینی یک مزیت عالی به شمار آیند.

عدم نشتی در پمپ های بادی به دلیل الکتروموتوری است که وجود ندارد و به همین دلیل شما با

سیل مکانیکی نیز روبرو نخواهید شد. معموًال جهت پمپاژ در پمپ کف کش طیف گسترده ای از

مایع ها در صنایع مختلف استفاده از پمپ های دیافراگمی را می توان مناسب دانست. این مایع ها

شامل:

⦁ مایعات خورنده

⦁ مایعات سمی

⦁ خطرناک و آتش زا

⦁ مایعات حاوی مواد جامد معلق

⦁ مایعات کاربردی در صنایع نوشیدنی

⦁ مایع مورد استفاده در صنایع غذایی

⦁ مایعات رقیق (مایعات با غلظت باال تا 20000 سانتی پوایز)

نحوه نصب و کارکرد پمپ دیافراگمی

پمپ کف کش نحوه نصب خاصی را دنبال می کند. در این بین، برای نصب پمپ بادی شما باید به

این نکته توجه کنید که با 2 کانکشن ورودی و خروجی مواجه هستید. عمدتًا در کانکشن هایی که

فلنجی هستند، رزوه ای وجود دارد که شاید ضد آب باشد و در این صورت، می توان آن را درون سیال

هم نصب کرد.

در حال حاضر پمپ بادی را در اندازه های گوناگونی که توسط کمپانی های مختلف تولید شده اند،

می توانید به صورت آنالین خریداری کنید و سپس باالتر یا حتی هم سطح سیال به سادگی نصب

کنید. پمپ مورد نظر جزء پمپ کف کش ایرانی هایی است که بدون الکتروموتور کارایی خود را به

رخ می کشند و به همین دلیل، برای مکان هایی که فاقد تهویه مناسب هستند نیز گزینه ای ایده آل به

شمار می آیند. این مدل پمپ به هواگیری هم نیازی ندارد و به سادگی این اختیار را دارد تا سیال را

مکش کند، آن هم از عمق چند متری!

⦁ چگونگی کارکرد

دوزینگ پمپ دیافراگمی به خاطر حرکت پیوسته به صورت رفت و برگشت دیافراگم به انتقال مایع

کمک می کند. هوای فشرده نیرویی دارد که می تواند محرک اصلی این نوع پمپ به شمار آید. معموًال

نیروی هوای فشرده با کمک سیستمی به نام توزیع هوا می تواند محرک اصلی را به قسمتی دیگر

یعنی پشت دیافراگم منتقل کند. نحوه کارکرد هر دستگاهی با توجه به کیفیت ساخت آن عملکرد

قابل قبولی را ارائه می دهد و در مورد عملکرد پمپ کف کش ایرانی هم شما باید به کیفیت تولید آن

توجه کنید که تولید پمپ کف کش توسط توان تک همیشه با کیفیت و استاندارد باالیی همراه

است.

انواع پمپ دیافراگمی

هنگام برآورد قیمت پمپ کف کش شما با انواع مختلفی روبرو می شوید که در مورد پمپ دیافراگمی

هم شما باید 3 دسته بندی را در نظر بگیرید. دسته اول شامل پمپی است که یک سمت آن به پمپاژ

دیافراگم سیالی می پردازد و سمت دیگر با سیال هیدرولیک درگیر است. دسته دوم، پمپ بادی با

جابه جایی مثبت است که توسط محرک دیافراگم یعنی الکتریکی- مکانیکی کارایی خود را به نمایش

می گذارد. دسته سوم نیز که به تماس سیال و چند دیافراگم برای پمپاژ مربوط است، اشاره می کند.

کاربرد پمپ دیافراگمی

شما زمانی که به خرید بهترین پمپ کف کش ایرانی تولید توان تک فکر می کنید، صد درصد به

کاربرد آن در ابتدا توجه دارید و بهتر است قبل از خرید پمپ های بادی هم در مورد کاربرد و موارد

استفاده آن اطالعاتی به دست آورید. عمدتًا با استفاده از این مدل پمپ می توان سیال ها پودری و

لجن سیلیس را پمپاژ کرد. البته کاربرد این نوع پمپ به همین جا ختم نمی شود و می توان برای پمپاژ

حالل ها، رنگ ها، پودرها، اسیدها و حتی چسب و رزین ها نیز مورد استفاده قرار داد. شما برای انواع

مختلف روغن و مواد نفتی و گریس و حتی ناگفته نماند پمپاژ مایع های نوشیدنی و انواع سس

می توانید به کارایی پمپ دیافراگمی مطمئن باشید.

کالم اخر

با توجه اینکه پاسخ مناسبی برای این سؤال که پمپ دیافرا�می چیست ارائه داده ایم. بهتر است

بدانید که انواع مختلف این پمپ یعنی الکتریکی، دستی، بادی و… هرکدام طبق اجزای اصلی خود

می توانند موارد استفاده قابل قبولی را شامل شوند ولی بهتر است اگر قصد انتخاب پمپ کف کش را

هم دارید به تولید توان تک نگاهی بندازید. به این دلیل که این برند معتبر یکی از بهترین برندهای

تولیدکننده انواع پمپ کف کش در کشور به شمار می آید که شما را از انتخابی که دارید پشیمان

نخواهد کرد.

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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