MULTIFLO®

Rozwiązania dla odwadniania kopalń

Jednostki pomp z napędem elektrycznym ME

Rozwiązania dla
odwadniania, pod kątem
potrzeb klienta

Rozwiązania
Excellent
Minerals

Pompy elektryczne Multiflo® ME – rozwiązania zgodne z
potrzebami klienta, zapewniające optymalną wydajność.
Pompy Multiflo® do odwadniania kopalni odkrywkowych stanowią najwyższą klasę
produktów przeznaczonych do aplikacji kopalnianych. Elektryczne pompy Multiflo® są
budowane na zamówienie, zapewniając najlepszą wydajność i bezawaryjność nawet w
najtrudniejszych warunkach pracy.

Ponad trzydziestoletnie doświadczenie w
odwadnianiu kopalń czyni pompy Multiflo®
najlepszym wyborem do aplikacji związanych
z odwadnianiem kopalń.
W roku 1976 rozpoczęto pierwszą produkcję
pomp Multiflo®, zaprojektowanych dla
rozwiązań niezawodnego i skutecznego
odwadniania kopalń.
Rodzina pomp MF, napędzana silnikiem
elektrycznym jest w stanie nie tylko
wypompowywać wodę w przypadkach
wymagających wysokiego podnoszenia,
lecz także przepompowywać duże ilości
szlamów i części stałych, co zdarza się podczas
odwadniania kopalń.

Rodzina pomp Multiflo® ME może być w pełni
dostosowana do aplikacji charakterystycznych
dla określonej kopalni:
Aby dostosować sie do agresywnej wody
kopalnianej, dostępna jest szeroka gama
materiałów odpornych na korozję i zużycie,
Szeroki zakres kombinacji elektrycznych
silników i mokrych końcówek zapewnia
optymalną wydajność pompowania.
Opcje wyposażeniowe zgodne z potrzebami
klienta obejmują szereg pomp pojedynczych,
lub w zestawach, z napędem bezpośrednim
lub pasowym, z różnymi rozwiązaniami
rur tłoczących, z oprzyrządowaniem, z
funkcjami auto start /stop, malowane według
zyczeniaklienta i szereg innych.
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• Konstrukcja „Heavy duty”;
• Układ samozalewania;
• Różne typy pomp i konfiguracje;
• Bezpieczna i stabilna konstrukcja;
• Zgodność ze specyfikacjami kopalni;
• Szeroki zakres aplikacji.

5

1: Dwie pompy elektryczne Multiflo®
ME na pontonie w układzie tandemu
w kopalni w Laosie.
2: Pojedyncza pompa Multiflo® ME z
pływającym pomostem, działająca w
przetwórni w Indonezji.
3: Jednostka dwóch pomp Multiflo®
ME z przegubowym pomostem w
australijskiej kopalni.

Pompy z napędem elektrycznym

Każda aplikacja pompowania wymaga dokładnego rozważenia
typu pompy, jaki jest potrzebny.
Rodzina pomp Multiflo® dostarcza rozwiązania wszelkich
problemów związanych z procesami kopalnianymi i z różnymi
warunkami pracy.
Seria Multiflo® ME dysponuje kilkoma konfiguracjami dla
zestawów elektrycznych:
• Pompy pojedyncze, lub w zestawach;
• Napęd bezpośredni lub pasowy;
• Pochylone lub pionowe położenie robocze – tylko dla
montażu na pontonach.
Tak więc, bez względu na aplikację, istnieje pompa elektryczna
Multiflo®, która będzie odpowiednia dla danego zadania.

1: Ponton w akcji w kopalni indonezyjskiej z dwiema pompami z napędem
bezpośrednim.
2: Układ napędu pasowego.
3: Układ napędu bezpośredniego.
4: Pojedynczy i podwójny zestaw pomp na pontonie, działający w tandemie w
kopalni węgla w Australii.
5: Zestaw dwóch pomp na pontonie, działający w wysokiej temperaturze, w wodzie
o niskim pH i dużej zawartości części stałych w kopalni w Papui na Nowej Gwinei.
6: Ponton wyposażony w dwa zestawy pomp w układzie pionowym.
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Specjalne aplikacje wymagają szczególnych układów
napędowych.
Wymagania odnośnie napędu bezpośredniego, lub pasowego
wynikają często ze specyfiki pompowania, preferencji klienta
lub elastyczności w zakresie wydajności. We wszystkich
przypadkach czynnikiem kluczowym jest stabilność pompy
na pontonie i musi być ona uwzględniona już na etapie
projektowania. Wszystkie elektryczne pompy Multiflo®,
przeznaczone do montażu na pontonie, są zaprojektowane
tak, aby zestaw do pompowania był umieszczony możliwie
jak najniżej dla zapewnienia stabilności pontonu dzięki bardzo
niskiemu zlokalizowaniu środka ciężkości.
Zestawy pomp z napędem pasowym zapewniają
możliwość zmiany charakterystyki pompy za pomocą
wymiany przełożenia koła pasowego. Jednostki z napędem
bezpośrednim mają stałą charakterystykę, chyba, że
zastosowany zostanie napęd o zmiennej częstotliwości lub
alternatywnie – zainstalowanie wirnika o innej średnicy.
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Rozwiązania konstrukcyjne pontonów
Uwzględnienie wymiarów pontonu dla transportu i użytkowania jest brane pod uwagę
już na etapie projektowania. Dzięki takiemu podejściu, użytkownik może łatwo go
zmontować i używać na miejscu przy minimalnym wysiłku.
Dla mniejszych jednostek, dla których
transport nie jest problemem,
pontony mogą być produkowane z
pojedynczym kadłubem.
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Cechy użytkowe:
• Minimalny montaż na miejscu, lub
całkowity brak potrzeby montażu;
• Trwała i jednoczęściowa konstrukcja;
• Łatwy transport dzięki
kompaktowym rozmiarom.
Większe jednostki są projektowane jako
trzyczęściowe pontony. Usprawnia to
logistykę transportu. Dwie zewnętrzne
sekcje zapewniają pływalność,
natomiast sekcja środkowa mieści
zestaw (lub zestawy) pomp.
• Zaprojektowane tak, aby mieściły się
w kontenerach transportowych.

1: Jednoczęściowy ponton
wyposażony w zamontowany
pionowo zestaw pomp.

• Łatwy montaż na miejscu ze
względu na rozmiary poszczególnych
komponentów.
• Wielkość pontonów nie jest
ograniczona, dzięki czemu możliwe
jest lokowanie na nich dużych i/lub
kilku zestawów pomp.
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2: Trzyczęściowy ponton
wyposażony w dwa zestawy
pomp z napędem bezpośrednim.
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Rozruch z samozalewaniem
Wyporowe zalewanie pompy, jest czynnikiem krytycznym dla bezawaryjności zestawu
pompującego. Pompy Multiflo® ME są zaprojektowane z uwzględnieniem tego
czynnika, zapewniając stałą zdolność pompy do samozalewania podczas rozruchu.
Jest kilka konfiguracji układu
samozalewania, zawsze zapewniających
zalanie pompy Multiflo® ME.
Przy zamontowaniu pompy z
kierownicą spiralną częściowo
zanurzoną, wirnik jest zawsze omywany
wodą i dzięki temu jest zawsze gotowy
do samozalania przy rozruchu. W
zależności od typu i rozmiarów pompy,
ogólnie stosuje się dwie konfiguracje:
• Zestaw pomp zamontowany pod
kątem trzydziestu stopni do
poziomu z lustrem wody
ustawionym tak, aby krzyżowało się
ze środkiem wirnika.
• Montaż pionowy z wirnikiem
całkowicie zanurzonym pod
powierzchnią wody.
1
1: Zestaw pomp z bezpośrednim
napędem, z widocznym
kątowym zamocowaniem
pompy w stosunku do linii
wodnej.

2: Widok przekroju szkieletu
pontonu z widocznym
zanurzonym wlotem
zasysającym pompy,
umożliwiającym samozalanie.

wodnica
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Rozwiązania w zakresie transportu i
bezpieczeństwa
Jednostki pomp Multiflo® ME są specjalnie zaprojektowane z myślą o ułatwieniu
instalacji i przenoszenia w trudnych warunkach kopalni.

Możliwość przemieszczania zestawów pomp na terenie
kopalni jest ważną cechą pomp Multiflo® ME.
Instalacja i przemieszczanie pomp Multiflo® ME może być
łatwe na terenie kopalni. Mocna konstrukcja pontonu
umożliwia holowanie i / lub pchanie jednostek na miejsce.
Pontony są standardowo wyposażone w płozy łącznie z
płytami trudnościeralnymi (w razie potrzeby), w zaczepy
holownicze, zaczepy do podnoszenia i orurowanie dla pchania
przez buldożery.

1
1: Widok płóz, zaczepów do
holowania i podnoszenia,
będących na wyposażeniu
pontonu dla pomp Multiflo® ME.
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2
2: Orurowanie ‘A’ do pchania.

3: Wykorzystanie buldożera do
przeniesienia pompy z pontonu na rampę.

Bezpieczeństwo jest zawsze na czele podczas procesu projektowania jednostek pomp
Multiflo®.
Poręcze z progiem podłogowym;

Szereg szczelnych
pływaków z włazami
inspekcyjnymi
Pokład przeciwpoślizgowy;

Boje ratunkowe;
Szeroki ponton z nisko
położonym środkiem
ciężkości.
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Opcje zamawiania przez klienta
Jednostki pomp Multiflo® ME są dostępne wraz z szerokim zakresem akcesoriów i opcji
uwzględniających potrzeby klienta.
Możliwość zainstalowania oświetlenia na
pontonie i pomostach
1: Pomosty podwieszone
zapewniające dostęp do pontonu o
rozpiętości do 25 metrów. Pomost
może być też wyposażony w rurę
wylotową i kable elektryczne.
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Jest to tylko kilka opcji spośród wielu dostępnych.
Aby dowiedzieć się więcej o powyższych opcjach, prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem Weir Minerals.

2: Dostępnych jest wiele
kratownic o różnej
wielkości oczek.
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3: Pływające pomosty
są rozwiązaniem
dla dostępu do
pontonu na dłuższych
odległościach.

4: Korytka kablowe
zgodne ze specyfikacjami
klienta.
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Niektóre z naszych produktów i usług są jedynie dostępne za pośrednictwem naszych autoryzowanych dystrybutorów.

WARMAN® Wirowe (odśrodkowe) pompy szlamowe
GEHO® PD Pompy szlamowe
LINATEX® Wyroby gumowe
VULCO® Wykładziny odporne na ścieranie
CAVEX® Hydrocyklony
FLOWAY® PUMPS Pionowe pompy turbinowe
ISOGATE® Zawory szlamowe
MULTIFLO® Pompy do odwadniania kopalń
HAZLETON® Specjalistyczne pompy szlamowe
LEWIS® PUMPS Pionowe pompy dla substancji chemicznych
WEIR MINERALS SERVICES™
Więcej informacji o wyżej wymienionych produktach i o naszych usługach można uzyskać kontaktując się z najbliższym biurem sprzedaży,
lub odwiedzając:

www.weirminerals.com
Weir Minerals Europe Limited
Halifax Road
Todmorden
Lancashire OL14 5RT
United Kingdom

Tel.: +44 1706 814 251
Fax.: +44 1706 815 350
sales.uk@weirminerals.com
www.weirminerals.com

Rozwiązania
Excellent
Minerals

WARMAN jest zarejestrowaną marką handlową Weir Minerals Australia Ltd i Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON, MULTIFLO są zarejestrowanymi markami handlowymi Weir Minerals Australia Ltd; LEWIS PUMPS jest
zarejestrowaną marką handlową Envirotech PumpSystems Inc; GEHO są zarejestrowanymi markami handlowymi Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY jest zarejestrowana marką handlową Weir Floway Inc.; VULCO jest zarejestrowaną
marką handlową Vulco SA; ISOGATE jest zarejestrowaną marką handlową Weir do Brasil Ltda. LINATEX jest zarejestrowaną marką handlową LINATEX Ltd.

Multiflo ME (Polish) 11/11

Copyright © 2011 Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. Printed in United Kingdom.

