Minerals
WARMAN® Pionowe
pompy szlamowe
WBV® Pionowe pompy
szlamowe do ekstremalnie
trudnych zastosowań
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Pompy szlamowe pionowe typu Warman® WBV do
ekstremalnie trudnych zastosowań.

Pompy pionowe typu Warman® WBV®
to pewność dobrych osiągów przy
najniższych kosztach eksploatacji
wśród pomp w swojej klasie.
Pompa Warman® WBV® zapewni
pewność ciągłej pracy w rejonach,
które zwykle stwarzały trudności w
pompowaniu szlamu.
Specjalne ukształtowanie strumieni na
wlocie do pompy daje pewność, że faza
stała nie tworzy osadów i nie powoduje
blokowania wlotu podczas normalnej
pracy pompy.

Opatentowany system zintegrowanego mieszania
wstępnego w pompach Warman® WBV® przyczynia
się do osiągania wysokich parametrów przy niskim
poborze mocy.

Strumienie szlamu wokół łopatek mieszadła

Wlot do górnej części
pompy

Przepływ szlamu
wymieszanego

Wlot do dolnej części pompy
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Opatentowana technologia mieszania

Zabezpieczenie przed blokadą

Zintegrowane łopatki mieszające wirnika
chronią pompę przed blokadą jej wlotu w
zbiorniku. Nie ma potrzeby instalowania
drogich systemów zewnętrznych o
niepewnej skuteczności.

Wlot do pompy ma kanały limitujące
przedostawanie się dużych cząstek do
wirnika. Pokrywa ssawna pompy kieruje
strumień szlamu z łopatek kierownicy
do pompy eliminując duże cząstki, które
mogłyby zablokować wirnik.

Skrócone przestoje
Zredukowanie liczby głównych
elementów do trzech oraz mniejsza
liczba wszystkich części to prostsza
konserwacja i krótsze przestoje.
Regulacja osiowa pompy odbywa się
przez dołożenie podkładek regulacyjnych
w pompie podczas montażu, co ułatwia
zarówno sam montaż jak i regulację.
Zwiększona żywotność

Ciągła praca
Pompa zasysa ciecz jednocześnie z góry
i z dołu co zabezpiecza pompę przed
chwilowymi przerwami w pracy.
Zamienność części
Części mokre pompy Warman®
WBV® są kompatybilne z częściami
mechanicznymi pompy Warman® SP.

W pompie zastosowano części metalowe
ze stopu A05 o wysokiej odporności
na zużycie. W obszarach bardziej
narażonych mają one zwiększoną
grubość. Korpus pompy zawierający
górne sito, kołnierz połączony z
kolumną pompy oraz odlewany wylot
oznaczają mniejszą ilość zastosowanych
części, redukcję liczby połączeń oraz
ograniczenie ogólnego zużycia.

Pompa szlamowa pionowa typu
Warman® WBV®

Zintegrowany
odlewany wylot

Kadłub

Zwiększona szczelność
Pokrywa ssawna i kadłub uszczelniane
są gumową uszczelką, która uaktywnia
się pod wpływem wewnętrznego ciśnienia
pompy, zapewniając ciągłą szczelność.
Gumowy O-ring chroni wirnik i gwinty
wału przed penetracją szlamu.

Wirnik zamknięty
ze zintegrowanymi
łopatkami
mieszającymi
Podkładki do
regulacji szczeliny
wirnika

Wirnik
Uszczelka
kadłuba

Kierownica
przepływu do sita
i mieszadła

Pokrywa ssawna

WBV® widok z góry

WBV® widok z dołu
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Weir Minerals udostępnia nowe rozwiązanie
zabezpieczające przed blokadami, wprowadzając pompę
hybrydową typu Warman® WBV®.

Prezentacja pompy hybrydowej
Warman® WBV®
Pompa hybrydowa Warman®
WBV® to możliwość korzystania
z zaawansowanych rozwiązań
technologicznych pompy WBV®.
Hybrydowa jednostka WBV® powoduje
hydrauliczne mieszanie części stałych,
które unoszą się w cieczy, zapewniając
prawie całkowite opróżnienie zbiornika
i pozostawiając minimalną ilość osadu
bez konieczności użycia systemów
zewnętrznych, czy mieszania
mechanicznego.
Solidne i trwałe części hydrauliczne
mogą być dostarczone, jako kompletna
pompa zamontowana na sprawdzonym
napędzie Warman® SP lub jako komplet,
który można zamontować na istniejących
pompach SP.
Zalety

Właściwości
Hybrydowa pompa szlamowa pionowa
typu Warman® WBV® to połączenie
pompy Warman® WBV® i pionowej pompy
Warman® SP/SPR, z wykorzystaniem
napędu z SP oraz części mokrej,
kolumny hybrydowej, rury wylotowej i
płyty montażowej pompy WBV®.
Część hydrauliczna pompy WBV®
zapewnia czystość zbiornika przy pracy
ciągłej w rejonach, gdzie zwykle szlam
stwarzał problemy. Opatentowane
unikalne połączenie funkcji mieszania
oraz wzbudzania przepływu na wlocie
do pompy chroni przed powstawaniem
osadów w zbiorniku oraz przed blokadą
wlotu podczas normalnej pracy pompy.
Pompa hybrydowa WBV® może być
stosowana do pompowania szlamów o
właściwościach korozyjnych.

• Hydrauliczne mieszanie szlamu
• Części stałe unoszą się w cieczy i
zbiornik może być prawie całkowicie
opróżniony bez pozostawiania osadu
• Nie ma potrzeby stosowania mieszania
mechanicznego
• Usuwa ryzyko osadu na dnie zbiornika

Hybrydowa pompa Warman® WBV®
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Pompy szlamowe pionowe typu Warman® WBV® – przewodnik szybkiego wyboru
Przybliżona charakterystyka dla wody – do doboru wstępnego.
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Pompy pionowe typu Warman®
WBV® przeznaczone są do ciężkich
warunków pracy, a głównie tam gdzie:
• W
 ymagane jest wstępne mieszanie,
aby nie pozostawiać w zbiorniku
żadnego osadu
• W
 ystępuje problem nadmiernej

gęstości szlamu w zbiorniku lub szlam
ma tendencje zestalające

• S
 zlam zawiera cząstki dużej wielkości
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Zespół łożyskowy

Mocowanie pompy

Każda wielkość pompy jest dostępna
w dwóch opcjach ramy nośnej,
umożliwiającej pracę w pełnym zakresie
prędkości obrotowych z uniknięciem
prędkości krytycznych.

Silnik elektryczny jest zamontowany na
płycie z jednopunktowym mechanizmem
regulacji, ułatwiającym regulację
napięcia pasa.

Łożyska i labirynty mają wspólny punkt
smarowania z blokadą wypływu smaru
na boki ramy, co ułatwia obsługę i
konserwację.

Silnik może być zamontowany wałem
do góry, co obniża środek ciężkości i
minimalizuje wibracje pompy, a także
ogranicza przestrzeń potrzebną do
montażu.

• S
 zlam ma dużą gęstość
• P
 ompa pracuje okresowo

Aranżacje napędu

• Występuje szlam żrący i/lub korozyjny

• Z
 biorniki są złej konstrukcji i prawidłowa
praca pompy jest utrudniona
Zastosowania
• Z
 akłady wzbogacania rud
• M
 echaniczna przeróbka węgla
• Z
 akłady chemiczne
• O
 czyszczalnie ścieków
• W
 ydobywanie i klasyfikacja piasku i

żwiru

• W
 ytwarzanie energii
• Inne zastosowania ogólne

Przekładnia pasowa (‘Z’)
Wał silnika skierowany pionowo w dół

Napęd bezpośredni

Przekładnia pasowa (‘C’)
Wał silnika skierowany pionowo w
górę

Wyłącznie do doboru wstępnego. Więcej informacji udzieli lokalny przedstawiciel Weir Minerals.
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Analiza eksploatacyjna: Kalgoorlie Consolidated Gold Mines
– Fimiston
Modernizacja pompy do Warman® WBV® zwiększa produkcję i przynosi KCGM oszczędności
w wysokości $536 tys. rocznie.

Opis
Leżąca 600 km na wschód od Perth w
Australii Zachodniej kopalnia Kalgoorlie
Consolidated Gold Mines (KCGM), znana
także jako Super Pit, jest największą
odkrywkową kopalnią złota w Australii. Jej
właścicielami są Barrick Australia Pacific
i Newmont Australia Pty Ltd. Super Pit
przetwarza rocznie ok. 13 mln ton skał i
wydobywa ok. 20 ton złota.
Problem
Doładowanie młyna ultra-domielącego
(UFG) mielnikami ceramicznym
zabierało prawie dwie godziny, ponad
dwukrotnie dłużej niż powinno. Główną
tego przyczyną była pompa konkurencji
odpowiedzialna za ładowanie młyna
UFG. Pompa nie była w stanie
przepompować wymaganej objętości
nowych mielników do młyna i często
się blokowała. Zespół specjalistów na
obiekcie otrzymał zadanie dobrania
lepszego urządzenia do pompowania
mielników.
Rozwiązanie
John Gill, Kierownik Zespoł ds.
Usprawnień KCGM, zwrócił się po pomoc
i poradę do Weir Minerals Australia. Po

zebraniu danych i przeanalizowaniu
problemu Weir Minerals wspólnie z
KCGM zdecydowały o zainstalowaniu
pompy na próbną eksploatację.
Weir Minerals zaproponowała szlamową
pompę pionową typu Warman® WBV®.
KCGM zaakceptowała propozycję chcąc
szybko rozwiązać problem. Pompa
została dostarczona z kompletnym
układem napędowym. Zbiornik został
zmodyfikowany, aby można było
zainstalować większą pompę.
Pompa
Technologia obliczeniowej symulacji
mechaniki przepływu płynów (CFD)
zastosowana przy projektowaniu pompy
WBV® wprowadziła opatentowane
zintegrowane łopatki mieszające dające
dużo lepsze efekty mieszania, niż
rozwiązania tradycyjne. Łopatki wywołują
cyrkulację cieczy wytwarzający silny
wir przy wlocie do pompy, podnoszący
cząstki stałe z dna zbiornika.

UFG na 45 minut. Podczas pierwszego
cyklu pracy pompy cel 45 minut został
osiągnięty. Podczas drugiego cyklu czas
ten zmniejszył się o 5 min, a w trzecim
cyklu młyn został doładowany w ciągu
30 min. Dało to wynik o 70 min lepszy
w porównaniu do pompy konkurencji.
Skrócenie czasu ładowania młyna UFG
skraca czas postoju co może dać firmie
KCGM oszczędności w wysokości $536
tys. rocznie.
Podczas trwania testu (2012 r.)
operatorzy pompy ciągle uczyli się jej
obsługi wprowadzając usprawnienia
mające zwiększyć jej wydajność.
Oczekuje się, że czas potrzebny na
załadowanie młyna jeszcze się skróci, co
spowoduje jego lepszą dyspozycyjność,
a tym samym wzrost produkcji i
rentowności.

Inne właściwości pompy:
• Mniejsza ilość użytych części,
pozwalająca na szybki i łatwy remont,
• Większa grubość wykładzin w rejonach
bardziej narażonych na wycieranie,
• Zintegrowane z kadłubem górne i dolne
sita ssawne,
• Podkładki do łatwej regulacji szczeliny
wirnika.
Wyniki
Pompę zainstalowano w ciągu dziesięciu
godzin w czasie planowanego postoju.
KCGM ustawił czas ładowania młyna
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Kalgoorlie Consolidated Gold Mines- Fimiston
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