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Помпата, тип архимедов винт от тип PVA, е подходяща за повдигане на вода и утайки в 
градски или промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води. Главните характе-
ристики на нейната конструкция са големия свободен проход за потока, който е напълно 
достатъчен да побере издигащия се воден поток, който съдържа утайки, както и автома-
тичния контрол на потока, който се задейства самостоятелно в зависимост от височината 
на водата в зареждащия кладенец, а към всичко това се добавя и висока хидравлична 
ефективност. Винтът се състои от централен вал с голямо сечение, върху когото са разпо-
ложени навивките; в стандартната конструкция винтът е тризаходен. Цялата структура се 
поддържа от две специални опори в горния и долния край, по които се отклоняват радиал-
ната и аксиална сили. В работно състояние отклонението се минимизира от значителната 
напречна якост на винта. Връзка, монтирана в горния край, дава възможност за свързване 
на управляващ мотор-редуктор, който се състои от електрически двигател и предавателна 
кутия, задвижвана от макари и V-образни ремъци. За долна опора се инсталира почти 
винаги такава от осцилиращ тип и се оборудва със съответната изолация, за да не може 
да проникнат вода и пясък; помпата позволява смазване под налягане на долната опора. 
Освен това, плочата за защита от разливане увеличава максимално хидравличната ефек-
тивност на помпата. Стандартният наклон на винта е 38°, но, по желание на клиента, може 
да се изпълни и различен наклон.
Стандартната конструкция е от горещо поцинкована въглеродна стомана. По заявка е въз-
можно да се произведат металните части от неръждаема стомана.

Предимства
—  Висока хидравлична ефективност

—  Възможност да се обработват потоци с 
висока скорост

—  Голям проход за потока

—  Отличен автоматичен контрол на потока

—  Минимален клиренс на отклонението

—  Отлична здравина и надеждност

Архимедова помпа PVA 
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Архимедова помпа PVA 

Тип Основни характеристики Ед. мярка Данни за размерите

PVA

Диаметър на винта (d) mm 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3400 4000
Скорост на потока m3/h 75 375 975 1900 3200 4900 7000 11000 16000
Височина на покачване (h1) m 3,5 3,5 4 4,5 5 5 5 5,5 6
Дължина на винта (l) m 6,07 6,45 7,65 8,85 10,04 10,43 10,81 12,20 13,59
Обща дължина m 7,33 7,98 9,44 11,4 12,86 13,51 14,16 16,44 18,23
Маса daN 971 1762 3412 5944 10250 14000 17650 26200 42000
Електрозахранване kW 2,2 5,5 18,5 37 75 110 160 280 400

Таблицата включва само приблизителни стойности на диаметрите и главите на богатия асортимент от модели. За всеки отделен случай се 
изпълнява специален проект съгласно капацитета за издигане и изискваните характеристики.

Легенда

1 — Мотор-редуктор 
2 — Куплунг
3 — Горна опора
4 — Вал
5 — Винт
6 — Долна опора
7 — Помпа за смазка


