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پمـپهای ضـد انفـجار

( پمپ کارکرد در شرایط سخت با آببندی چند مرحله ای با اطمینان باال )

■ کاربرد:

پمپاژ در صنایع نفت و پتروشیمی و مواد خطرناک

■ ویژگیها:

در حال حاضر در صنایع فوق برای پمپاژ مواد خطرناک که انتظار عدم نشتی وجود دارد از پمپهای کن پمپ
( )Canned motor pumpاستفاده می شود که این پمپ ها به دلیل داشتن ژورنال برینگ داخلی
به شدت به شرایط سیال پمپاژ شونده وابسته می باشد و دارای خرابی از محل برینگ ها و بالطبع آن

آسیب دیدن بقیه قسمت ها می باشد .

در صورتی که می شود پمپاژ مواد خطرناک را به دو دسته زیر تقسیم کرد و برای دسته دوم از پمپ های
فالن با کارایی خیلی باال تر و هزینه های کمتر استفاده کرد.

 -1مواد فوق خطرناک :موادی که نشتی به هر دلیل و میزان خیلی جزئی ایجاد فاجعه میکند مثل

مواد شیمیایی ترکیبات سیانید که نشت میزان خیلی جزئی از آن هم به

خسارتهای خیلی زیاد و فاجعه منجر میشود.

 -2مواد خطرناک غیر از مورد اول :موادی که نشتی الزاما به خسارت
یا فاجعه ختم نمی شود و نشتی به میزان جزئی در زمان کوتاه ،قابل کنترل و
بدون مشکل میباشد مثل بنزین و دیگر مواد قابل اشتعال با قابلیت اشتعال زیاد
برای مورد دوم پمپ های معرفی شده در بروشور جایگزین خیلی مناسبی

برای کن پمپ ها میباشد زیرا:

 -1در کن پمپ ها ،سیال باید حتما تمیز و بدون سالید باشد ،در

صورتی که پمپ های فالن در این زمینه محدودیت کمتری دارد.
 -2احتمال نشتی را به نزدیک صفر میرساند.

-3درصورت خرابی سیل مکانیکی ،قابل کنترل و مانیتورینگ است و قبل از نشتی میتوان اقدام

تعمیراتی اعمال کرد (به دلیل چند مرحله ای بودن آب بندی)

 -4در صورت خرابی همه سیل ها به طور همزمان (احتمال خیلی خیلی کم) نشتی جزئی و تحت

کنترل بوده و خطری ایجاد نمیکند.

 -5استفاده از قطعات استاندارد و قابل تهیه برای تعمیرات پمپ
 -6استفاده از متریالهای با کارایی و طول عمر باال
 -7هزینه خیلی کمتر نسبت به کن پمپها

www.ArvinTajhiz.com

Our Products & Services
BROAD PRODUCT LINES
Arvin Tajhiz offers a wide range of complementary pump types, from preengineered process pumps, to highly engineered and special purpose pumps
and systems. Pumps are built to recognized global standards and customer
specifications.

Our Products
Polymeric Pumps
Special Alloy Pumps
Hot oil pump
Corrosion Resistant Pumps
Agitator Bases
Mechanical Seal and Sealing Systems
Pumps Equipments(Pipes,Valves & etc)

Our Services
Design & Implementation of Pumping systems
Pumps & Reactors Sealing
Equipments & Spare Components Supply
Consultation & Free Informational Services

FOCUSED ON CREATING VALUE AND GROWING PROFITABILITY
Arvin Tajhiz is dedicated to creating long-term value and
growing profitability with its focused portfolio, Arvin tajhiz
offers both performance-critical equipment and related
services to its customers.

FOR MORE INFORMATION ON HOW WE CAN ADDRESS YOUR SPECIALIZED PUMP NEEDS, CALL
+98 31 33380050 TO SPEAK TO ONE OF OUR ENGINEERS, OR VISIT WWW.ARVINTAJHIZ.COM
www.ArvinTajhiz.com

CERTIFICATES

ISO 9001:2008 Standard Certification

ISO/TS 29001:2007 Standard Certification

Esfahan’s Mobarakeh Steel Company Acknowledgement

Esfahan Oil Refining Company Confirmation

Esfahan’s Mobarakeh Steel Company Confirmation

Gachsaran oil and gas exploitation company Confirmation

