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پمپ گوشواره ای یا لوپ پمپ چیست؟

پمپ گوشواره ای در دسته بندی انواع پمپ های جابجایی مثبت قرار می گیرد و

کارایی این نوع در حال حاضر آن چنان باال است که می توان از پمپ گوشواره ای

در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار داد. البته شاید از لحاظ قیمت خرید چندان

مشتری پسند نباشد، ولی آشنایی با این نوع پمپ هم خالی از لطف نخواهد بود.

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

پمپ گوشواره ای

همه چیز در مورد پمپ گوشواره ای

پمپ گوشواره ای
لوپ پمپ را می توان با نام های دیگری همچون گوشواره ای و یا دنده ای گره ای نیز معرفی کرد. این

نوع که در دسته بندی پمپ های جابجایی مثبت قرار می گیرد، عملکرد مشابه پمپ دنده ای را به

نمایش می گذارد. این نکته را به خاطر داشته باشید که هیچ گونه تماسی در بین اجزاء بین قطعات

وجود ندارد و تنها به صورت چرخش دورانی عملکرد خود را به نمایش می گذارد. زمانی که در مورد

تماس صحبت می کنیم، منظور ما تماس های مکانیکی یعنی مابین محفظه پمپ و روتور است که

همین امر می تواند به ایجاد سایش اجزای پمپ ختم شود که این مشکل در این نوع پمپ وجود

ندارد. البته لوپ پمپ ممکن است به خاطر نوع سیال خود با مشکالتی همچون خوردگی هم روبه رو

شود که بهتر است توجه داشته باشید، حتی اگر به مشخصات این نوع پمپ هم دقت کنید، متوجه

خواهید شد برخی از اجزای آن کامًال با سیال در تماس هستند مانند درپوش و یا حتی پوسته پمپ و

برخی هیچ گونه تماسی ندارند. مانند چرخ دنده و یاتاقان ها که به هر حال، همان طور که پمپ کف

کش اجزای خاص خود را برای عملکرد مطمئن مدیریت می کند، لوپ پمپ نیز از این قضیه مستثنا

نیست.  

مزایای پمپ گوشواره ای

معایب لوپ پمپ

کاربرد لوپ پمپ

نحوه نگهداری لوپ پمپ

نتیجه گیری

همه چیز در مورد پمپ گوشواره ای

مزایای پمپ گوشواره ای

شما قطعًا در هنگام انتخاب بهترین پمپ کف کش ایرانی به مزایای ساخت این محصول که تولید

برند توان تک است، دقت می کنید. در مورد انتخاب لوپ پمپ نیز باید نسبت به مزایایی که این

دستگاه دارد که برخی از آن ها با بهترین پمپ کف کش ایرانی مشترک اند، نیز آگاهی مختصر ولی

مفیدی داشته باشید.

توجه به این مسئله را نادیده نگیرید که قابلیت نظافت باالی این نوع لوپ پمپ باعث می شود تا

شما خطوط اصلی و اتصاالت آن را در محل نصب جدا نکرده و به راحتی به نظافت آن بپردازید.

همین امر می تواند در طوالنی مدت شما را با طول عمر باالتر این نوع پمپ مواجه کند.

مزیت بعدی می تواند به عدم برخورد و تماس دنده ها مربوط گردد که همین امر می تواند بازدهی و

راندمان باالتری را به نمایش بگذارد؛ چرا که شما به صورت یکنواخت می توانید قسمت تخلیه پمپ

را مدیریت کنید. حقیقتًا در دسته بندی پمپ کف کش ایرانی هایی قرار می گیرد که شما می توانید

انتظار کمترین اثربخشی روی سیال را داشته باشید و به همین دلیل، خواص فیزیکی و مکانیکی

باالیی دارد.

با توجه به کم بودن تأثیر روی سیال شما می توانید از سیال هایی نظیر ماست، انواع شوینده و رزین

که حساسیت برشی باالیی دارند، برای پمپاژ به راحت استفاده کنید. مزایای این نوع پمپ  کف

کش به همین جا ختم نمی شود؛ چراکه سال را با ویسکوزیته بسیار باالیی پمپاژ می کند که دبی و

ظرفیت پمپاژ نیز افزایش می یابد و این مزایایی که وجود دارد به خاطر فاصله ای است که بین

دنده ها به وجود آمده است.  

معایب لوپ پمپ

چالشی مانند قیمت همیشه وجود دارد و به همین دلیل است که شما اگر به دنبال

منصفانه ترین قیمت  پمپ کف کش هستید باید از برندهای ایرانی نظیر توان تک استفاده کنید اما

بهتر است بدانید، قیمت لوپ پمپ حقیقتًا کمی باال بوده و در برخی از شرایط شاید خرید آن چندان

مقرون به صرفه نباشد؛ چرا که به 2 آب بند نیاز داشته و در صورت به هم خوردن تنظیم دنده ها شما

باید عملکرد این نوع پمپ را نیز ناقص و دارای اختالل در نظر بگیرید.

کاربرد لوپ پمپ

چنانچه بخواهیم در مورد کاربرد لوپ پمپ با شما صحبت کنیم، از جمله کاربردهای معمول این نوع

پمپ می توان برای مواد لخته ساز اشاره کرد. همچنین برای انواع ژل، واکس ها، مواد روغن کاری،

کرم های آرایشی، پماد ها و لوسیون ها نیز به کار می آید؛ چراکه موادی حساس به تنش برشی هستند

و تنها لوپ پمپ می تواند کم ترین نیروی برشی و ضربه را وارد آورد؛ همچنین در صنایع شیمیایی و

حالل ها برای منتقل کردن مواد باز، انواع رزین ها و مواد شوینده نیز کاربرد لوپ پمپ بسیار احساس

می شود و شاید با لوپ پمپ مواد غذایی هم رو به رو شده باشید که عمدتًا برای نوشیدنی ها، خمیر،

سس مایونز، توت فرنگی، ژله، مارگارین، سوپ، ترشیجات، کشک، ماست، خردل و… مورد استفاده

قرار می گیرد. همان طور که قیمت کف کش با توجه به کاربرد آن برآورد می شود، در مورد لوپ پمپ

نیز باید این مسئله را در نظر بگیرید.

نحوه نگهداری لوپ پمپ

نوبت به بررسی نحوه تعمیر و نگهداری لوپ پمپ رسیده است. طبیعتًا شما حتی زمانی که از پمپ

کف کش ایرانی استفاده می کنید اگر به رسیدگی و نگهداری صحیح آن توجهی نداشته باشید در

طوالنی مدت نمی توانید به عمر مفید دستگاه مطمئن باشید. برای اینکه بتوانید نسبت به نگهداری

این نوع پمپ کمترین هزینه و امکانات را در اختیار بگیرید، بهتر است کلیه اتصاالت آن را به صورت

پیوسته بررسی کرده و در مورد محکم بودن اتصاالت نیز اطمینان داشته باشید. کیفیت ساخت این

مدل خود می تواند در این بین بسیارموضوع حائز اهمیتی باشد. در نظر بگیرید که بازرسی دوره ای

نشت بندهای مکانیکی را نباید نادیده گرفت که چنانچه با خراشی نشت بندها مواجه شده باشند،

تعویض آن باید هر چه سریع تر انجام شود، معموًال زمانی که تولید متوقف می شود و یا پمپ به

تعمیر نیاز دارد، اتصاالت الکتریکی و هیدرولیکی را باید از سیستم کامًال جدا کنید و در غیر این

صورت، روند نگهداری لوپ به درستی انجام نخواهد شد. توجه داشته باشید که جامد شدن و سفت

شدن سیالی که روی محفظه پمپ قرار گرفته نیز می تواند مشکالت زیادی را به وجود آورد و به

همین دلیل، شما باید به شستشوی کلیه قطعاتی که با سیال در تماس هستند هم دقت کنید.

همچنین نسبت به کارایی به صورت خشک در طوالنی مدت چندان تمایل نشان ندهید؛ زیرا از لحاظ

مکانیکی پمپ را با افت شدیدی روبرو خواهد کرد.

سخن پایانی

به مزایا، کاربرد، نحوه نگهداری و ماهیت پمپ گوشواره ای که نام دیگر آن یعنی لوپ پمپ شاید

معروف تر باشد، اشاره کرده ایم. این نکته را به خاطر بسپارید که اگر شما نسبت به انتخاب

محصوالتی نظیر پمپ های کف کش که برندی مانند توان تک آن را تولید کرده است اقدام کنید،

صد درصد عالوه بر پرداخت قیمت پا�ن تر می توانید از کیفیت ساخت آن نیز مطمئن باشید. به این

دلیل که برندهایی نظیر توان تک برای اینکه بازار را به دست بگیرند، هیچ گاه از مواد اولیه بی کیفیت

به خاطر سودی ناچیزی استفاده نمی کنند.

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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