
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

  )فلوئید پاور ماها (

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  پمپهای پیستونی رادیال
  )500bar سیستم تست: نمونه پروژه (

  

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  )با همکاری آقای مهندس مولوی(
  1392 شهریور

  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(
   هیدرولیک مجاز میباشد و کاربرانگونه استفاده آموزشی از این اثر برای مدرسینهر
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پیستون با حرکت رفت و برگـشتی روغـن را          یا چند   یک  که   این اساس کار میکنند   پمپهای پیستونی بر    
 پمپهـای پیـستونی بـا        در .نمایـد مـی    آن را تخلیـه      خل خود کشیده و سپس در هنگام رفـت،        ابتدا به دا  

در پمپهـای     و  سـیلندر قـرار میگیرنـد       اصـلی   پیستونها موازی محور بلـوک     یا اکسیال، چیدمان محوری   
  . استرادیال یا کل شعاعیشبه گیری پیستونها قرارپیستونی شعاعی 

  

 
  پیستونها در پمپ پیستونی رادیالچیدمان 

  
.  بهترین نوع پمپ های هیدرولیک از لحاظ عمر کارکرد و تحمل فـشار مـی باشـند                 پمپ های پیستونی  

 علت این امر این اسـت کـه   .تحمل نمایند  را می توانندbar 700این پمپ ها تا فشار حداکثر معموال 
 بـین پیـستون و   لقـی کـم  البتـه وجـود   .  در نظر گرفـت کم را می توان خیلی  و سیلندر بین پیستون  لقی

 داشـته   روغـن  در برابر آلودگی های موجـود در         آسیب پذیری بیشتری  سیلندر باعث می شود که پمپ       
  .و ماشینهای تمیز مناسب هستند باشد، بنابراین پمپ های پیستونی برای محیطها
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  اصلی پمپ پیستونی رادیالاجزای 

  
   المان لوالئی -5غالف سیلندر ،  -4،  پیستون -3،  المان خارج از مرکز -2شفت محرک ،  - 1
   بدنه پمپ-9 شیر کنترل فشار ، - 8 دهانه مکش ، - 7 فنر فشاری ، - 6

  

  
  نمونه طرح ظاهری پمپهای پیستونی شعاعیدو 
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  )92شهریور ( ه پروژه اجرا شده توسط شرکت بنیان تدبیر پارسنمون
شـامل پمـپ     500bar فشار کاری    ادوات هیدرولیک در   یونیت اعمال فشار جهت تست       این پروژه در  

   .ساخته شده استرادیال پیستونی 
  

  
فـشار   کنتـرل  رشـی  ،رادیال پیستونی پمپ شامل،  500bar تست هیدرولیک یونیت ساخت و طراحی

HAWE  گرد ربع شیرهای،  آلمان Rotelmann  ،برگشت خط فیلتر Hydroline  و . . .  

  

  
  )91اسفند  ( شامل پمپهای پیستونی رادیال250bar هیدرولیک یونیت ساخت و طراحی
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


