
PMA 
های ساینده با فشار باالمناسب برای پمپاژ اسالری   

 

 معرفی 

  طور خاص برای پمپاژ سیاالت ساینده با فشار باال، طراحی و تولید شده صنعت به رای   PMAهای سری  پمپ

های  ( بوده که با دبی یکسان نسبت به پمپMultistage Pumpsهای طبقاتی )است. این محصول از سری پمپ

دارد. همچنین با استفاده از آلیاژهای مقاوم به سایش و  را  در خروجی    bar 20تا  امکان ایجاد فشار    ، طبقهتک

پوشش الستیک در قطعات تحت سایش، طول عمر مفید پمپ افزایش یافته و در نتیجه، امکان استفاده در  

(  Thickenerنتره از تیکنر )شرایط کاری سخت و ساینده نظیر تغذیه فیلترپرس، هیدروسیکلون، انتقال کنسا

 ها و... در صنایع معدنی، فوالد، آهن، مس، سرامیک، شن و ماسه و... فراهم آمده است. به حوضچه 

 



 ابعاد 

 مشخصات عملکردی 

Maximum Flow Max Head Max Pressure 

(m3/h) (gpm) (m H2O) (ft) (Bar) (psi) 

250 1102 110 360 15 217.5
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 :بندیسیستم آب 

ها در معرض فشار پایین  قرار گرفتن محفظه یاتاقان  •

 جای فشار باالی خروجی ورودی به 

طراحی پمپ  با  بندیکاهش فشار وارده به سیستم آب  •

 صورت مکش از بغل به 

آب یا    تحت فشار یشووی شستاستفاده از سیستم ساده  •

  هاسیلی مکانیکال روغن در محفظه 

ها جهت سیلی مکانیکالبندی کامل محفظه آب •

درون  الی به و جلوگیری از بروز هرگونه نشتی و یا ورود گل 

 سیستم آب  محفظه
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 : قطعات سایشی

به افزایش طول عمر قطعات سایشی   • کارگیری  با 

استفاده از پوشش    یا  مواد مقاوم دربرابر سایش و 

 ها آن الستیک در  
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 پوسته پمپ:

 چند پارچه فرد طراحی منحصر به  •

 کاهش قطعات سایشی(حذف ولوت )  •

 های نگهداری و تعمیر کاهش هزینه  •

 سهولت در تعویض الینینگ  •
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 ها: یاتاقان 

 ها برای کاربرد در فیلترپرس طراحی خاص بیرینگ  •

 فیلترپرس کاری مناسب برای کاربرد در  سیستم روان  •

 

2 

2 

3 

5 

 شفت: 

استفاده از پوشش و اسلیوهای ضد سایش در تمام   •

به  اسالری  با  شفت  تماس  افزایش  منظور  طول 

 طول عمر شفت  
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ی فداشونده پوسته  

این قطعه  شود.  می   محافظتی فداشونده از جنس الستیک ضد سایش  پوسته سطح داخلی پوسته اصلی با یک  

سهولت در تعویض    باشد.قابل ارائه می   قطعه یدکی صورت  ی پمپ بوده و به کامال منطبق بر سطح داخلی پوسته

 باشد. یکی از مزایای اصلی این قطعه می  ،ها پس از اتمام عمر سایشیاین پوسته 

 

 

 

 

 

 

 پوشش قطعات سایشی 

ای ضخیم از الستیک ضدسایش پوشیده  سطوح داخلی پمپ که مستقیما با اسالری در تماس هستند با الیه 

 شود. می ها و حفظ عملکرد مناسب پمپشده که موجب افزایش چشمگیر طول عمر مفید آن 




