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Ponad 75 letnie doświadczenie Weir Minerals w 
zakresie technologii pomp szlamowych doprowadziło 
do opracowania rodziny konstrukcji spełniających 
wysokie wymagania naszych Klientów.
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The WARMAN® WGR® Pump

Siła produktów Weir Minerals leży w doskonałości 
rozwiązań hydraulicznych oraz w materiałach 
odpornych na zużycie i korozję.

Pompy WGR® WARMAN® zostały specjalnie 
zaprojektowane dla zastosowań do szlamów 
ściernych oraz dla szeregu aplikacji chemicznych, 
a szeroki zakres wielkości pomp czyni je doskonale 
dopasowanymi do szerokiego spektrum zastosowań 
związanych z pompowaniem szlamów.

Zastosowane unikalne rozwiązania hydrauliczne oraz 
opatentowane nowości konstrukcyjne doprowadziły 
do zmniejszenia  wewnętrznych turbulencji 
oraz obniżenia poboru mocy. Wirniki o dużych 
średnicach to doskonała równowaga pomiędzy 
wydajnością i wydłużoną żywotnością. Przy zmianie 
wymagań procesu, wymienna rama napędu 
pozwala na modyfikację części hydraulicznej pompy 
WGR® Warman®. Możliwe jest też proste zastąpienie 
twardego stopu gumą – zależnie od aplikacji.

Konstrukcja pompy pozwala na łatwy dostęp do 
wszystkich części pompy i jej wewnętrznych elemen-
tów, co czyni serwisowanie łatwiejszym i szybszym.  
Połączenie długiej żywotności ruchowej części oraz 
udokumentowanej długowieczności specjalnej 
gumy Linatex® Premium, zapewnia najniższe koszty 
eksploatacyjne dostarczanych pomp

Wykorzystujemy zdobytą specjalistyczną wiedzę i doświadczenie dla dostarczenia 
pewnego w działaniu produktu oraz rozwiązań serwisowych. Nasza światowa sieć 
obsługi zapewnia, że jesteśmy zawsze blisko naszych klientów, gdziekolwiek oni 
działają.
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Weir Minerals jest odpowiedzialnym partnerem dla swoich Klientów we 
wszystkich sektorach przemysłu. Dostarczamy urządzenia dla każdych 
warunków procesowych, jako elementy kompletnego pakietu rozwiązań, z  
nastawieniem na zmniejszenie zużycia energii i kosztów przestojów.

Rosnące koszty energii zmuszają użytkowników  do poszukiwania środków jej 

oszczędzania a Weir Minerals wspiera ich w tym poprzez wprowadzanie 

najnowszych technologii oraz projektów ukierunkowanych na optymalizację 

efektywności procesowej.

Typoszereg pomp WGR® Warman® wprowadza szereg modyfikacji 

poprawiających technologię pompowania szlamów, co skutkuje obniżeniem 

całkowitych kosztów eksploatacji dla Użytkownika.

Poprawę efektywności pracy, żywotność i łatwość konserwacji 
zapewniono przez:

•	 Części hydrauliczne zaprojektowane i zoptymalizowane z wykorzystaniem   
 najnowszych technologii.

•	 Wirnik z łopatkami stabilizującymi przepływ oraz wykładziny obwodowe   
 zmniejszające turbulencje i podwyższające sprawność oraz żywotność   
 wewnętrznych elementów pompy.

•	 Profilowane części hydrauliczne zaprojektowane w taki sposób, że wszystkie   
 elementy osiągają koniec okresu żywotności w podobnym czasie.

•	 Nastawialną szczelinę wirnika i wykładziny wlotowej ograniczającą zużycie od  
 recyrkulacji.

•	 Demontowalną pokrywę ssawną powalającą na wyjmowanie i wymianę   
 pewnych części hydraulicznych przy minimalnym czasie postoju.

•	 Łożyska o dużej nośności, wytrzymujące duże obciążenia osiowe i    
 zapewniające podwyższoną żywotność. Łożyska są montowane w    
 wymiennym korpusie mocowanym do sztywnej ramy.

•	 Sztywny wał  o dużej średnicy i małym wysięgu dla zapewnienia minimalnego  
 ugięcia.

•	 Zewnętrznie nastawiane, opatentowane uszczelnienie D-Gland gwarantujące  
 równoległość powierzchni pierścieni uszczelnienia.

•	 Wymienialne wykładziny i wirnik z gumy Linatex® Premium.

•	 Kołnierz luzujący zapewniający łatwość wymiany wirnika.

•	 Luźne kołnierze przyłączeniowe z owierceniem wg odpowiednich norm.

•	 Adapter tłoczny o różnych rozmiarach wylotu.
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W pompach WGR® Warman® dostępne są 
następujące opcje uszczelnień wału:

Zewnętrznie regulowany zespół
D Gland 

Unikalnym rozwiązaniem w typoszeregu pomp 
WGR® Warman® jest zastosowanie opatentowanego 
uszczelnienia D Gland z zewnętrznym 
jednopunktowym nastawianiem, gwarantującym 
równoległość powierzchni z węglika krzemu do 
czołowej powierzchni uszczelnienia z gumy Linatex®.

Uszczelnienie z odrzutnikiem

Opatentowane rozwiązanie odrzutnika zostało 
wykorzystane do stworzenia suchego uszczelnienia 
wału,
nie wymagającego doprowadzenia wody przy pracy 
pompy, przy napływie po stronie ssawnej

Uszczelnienia dławicowe

Dostępne są także konwencjonalne wielosznurowe 
uszczelnienia dławicowe. 
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Łatwe serwisowanie
Wirnik jest dostępny i może być nastawiany od 
strony ssawnej pompy. Zastosowanie pierścienia 
luzującego wirnika i demontowalnej pokrywy 
ssawnej pozwala na szybką renowację pompy bez 
odłączania orurowania tłocznego.
W konsekwencji zapewnia to minimalny czas 
postoju, poprawia efektywność napraw, a przez to 
obniża całkowite koszty eksploatacyjne

Elementy hydraulicznie dopasowane dla 
uzyskania równomiernego zużycia

Grubość i profil różnych elementów zużywalnych 
zostały tak dobrane że osiągają one koniec swoich 
okresów żywotności w tym samym czasie, co 
pozwala na planowanie i  przewidywanie czynności 
obsługowych, a także ich kosztów.

Wymienne elementy hydrauliczne z gumy  
Linatex® Premium 
Wszystkie elementy hydrauliczne pomp  WGR® 
Warman® sa wytwarzane z naturalnej gumy Linatex® 
Premium. Guma Linatex® ma udokumentowaną 
reputację ekstremalnie wytrzymałego, odpornego i 
sprężystego materiału. Zapewnia ona niezrównaną 
i doskonałą odporność na ścieranie w aplikacjach 
ze szlamami drobnoziarnistymi. Wykładziny pomp 
WGR® Warman® są łatwe w wymianie i znacznie 
skracają czas remontu. Wykładzina wlotowa może 
być wymieniana oddzielnie

Luźne kołnierze przyłączeniowe
Luźne kołnierze przyłączeniowe oferowane są dla 
umożliwienia dopasowania owiercenia, zgodnie 
ze światowymi normami  wzorów kołnierzy 
występujących w projekcie. Umożliwia to łatwą 
instalację pomp WGR®  Warman® .
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Zredukowane turbulencje wewnętrzne

Dzięki filozofii projektowej uwzględniającej 
wpływ sprawności i żywotności ruchowej 
pompy na osiągnięcie maksymalnych efektów 
eksploatacyjnych, konstrukcja pompy  WGR® 
Warman® pozwoliła na ograniczenie turbulencji 
wewnętrznych.

Osiągnięto to poprzez zastosowanie wykładzin i 
opatentowanych wirników..

Demontowalna pokrywa ssawna

Zastosowanie demontowalnej pokrywy w części 
ssawnej korpusu oznacza, że wykładzina wlotowa 
może być wymieniona niezależnie od wymiany całej 
wykładziny korpusu. Jest to jedna z części najbardziej 
narażonych na zużycie we wszystkich pompach, a 
nowe rozwiązanie zapewnia jej zwiększoną trwałość, 
co obniża ogólne koszty eksploatacyjne.

Adapter tłoczny

Adapter tłoczny posiada ten sam rozmiar,  co  wylot 
pompy. Jest on tak umiejscowiony, że pompa 
może być  całkowicie serwisowana bez odłączania 
orurowania tłocznego. Weir Minerals może 
dostarczyć  trzy wielkości adapterów wylotowych. 
Pozwala to na dopasowanie się do 
różnych konfiguracji orurowania tłocznego

Szeroki wybór opcji wirników

Ważność doboru najbardziej odpowiedniego 
wirnika, co do typu i wielkości nie może być 
niedoceniana. Dla różnych specyficznych aplikacji 
dostępne są różne konstrukcje wirników. Najbardziej 
popularnym jest standardowy wirnik zamknięty. 
Pompa  WGR® Warman® posiada także  kołnierz 
luzujący umożliwiający łatwą wymianę wirnika.

Wirniki z regulowaną szczeliną, zapewniającą 
utrzymanie wysokiej sprawności

Szczelina wirnika może być nastawiana zewnętrznie 
dla osiągnięcia optymalnego luzu pomiędzy 
wirnikiem i wykładziną ssawną, zapewniającego  
dłuższą żywotność części. Zapewnia to również 
utrzymanie odpowiedniej sprawności pompy.

Pompy  WGR® Warman® łączą w sobie nowe 
technologie oraz sprawdzone rozwiązania 
stosowane od dziesięcioleci w naszych, znanych w 
świecie,pompach z wykładzinami.

Cechy pomp WGR® Warman® 
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Konstrukcja pomp  WGR® Warman® 
zawiera kilka nowych rozwiązań, 
które czynią ją doskonale 
przystosowaną do aplikacji ze 
szlamami ściernymi.
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Cechy pomp WGR® 
Warman® 

Uproszczona i 
łatwiejsza 
konserwacja

Zmniejszone
zużycie
energii

Wydłużona
żywotność

Poprawione
działanie

Zwiększone
bezpieczeństwo

Elementy zużywalne
zaprojektowane i zoptymalizowane
z użyciem najnowszych technologii • • • •

Wirnik z łopatkami
stabilizującymi przepływ • • • •
Kołnierz luzujący wirnika
w pompach o większych 
wielkościach • •
Wirnik nastawiany osiowo • • • •

Profilowane elementy zużywalne • • • •
Wymienne zużywalne
elementy gumowe • • •
Demontowalna pokrywa ssawna • • • •
Oddzielna rama i 
obudowa łożyskowa • • •
Sztywny wał
o małym wysięgu • • •
Stała pozycja łożysk • •

Łożyska smarowane smarem 
stałym • •

Uszczelnienie D-Gland • • •
Dzielony pierścień rozdzielczy 
dławicy • •

Luźne kołnierze przyłączeniowe •

Adapter tłoczny •
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Widok z boku Widok z tylu

Pompa WGR® Warman® - informacje

Wielkość
pumpy 

DN (mm)
A B C D E F G H I

WGR-35 260 145 320 120 270 300 182 48 90

WGR-50 260 150 340 134 270 300 182 48 100

WGR-80 260 163 360 144.5 270 300 182 48 118.5

WGR-100 310 198 421 173 300 360 240 60 143

WGR-150 470 260 473 237 332 480 302 70 205

WGR-200 470 325 613 241 332 480 302 70 256

WGR-250 540 380 635 251 390 604 314 85 309

Tabela szybkiego doboru pomp WGR®

WGR®-35

WGR®-50
WGR®-80 WGR®-100 WGR®-150

WGR®-200

WGR®-250

Flow Rate (m3/h)

1

0

10

20

30

40

50

60
Best E�ciency Point

10 100 1000 10,000

H
ea

d
 (

m
)

Wykres wstępnego doboru pomp WGR®

Wymiary, wielkości i parametry podane w niniejszej broszurze służą tylko do dokonania doboru wstępnego.
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Niektóre nasze produkty i usługi są dostępne 
tylko poprzez sieć naszych autoryzowanych 
przedstawicieli.

Profil Klienta

Nasi Klienci to podmioty od największych 
wielonarodowych  światowych firm aż do 
pojedynczych użytkowników pomp.
Nasze możliwości pokrywają szeroki zakres potrzeb 
klientów, dzięki produktom łatwo adaptowalnym do 
specyficznych wymagań procesowych.

Klienci Weir Minerals to między innymi:

	 •	Alcoa		 	 •	Anglo-American
	 •	Barrick			 •	BHP-Billiton
	 •	Codelco		 •	CVRD
	 •	De	Beers		 •	Grupo	Mexico
	 •	Newmont		 •	Rio	Tinto

Budujemy bliskie, długoterminowe, partnerskie 
relacje pozwalające nam na pomaganie Klientom 
w ...

optymalizacji ich krytycznych aplikacji 
szlamowych.

Obecność geograficzna

Jesteśmy geograficznie obecni w całym świecie aby 
obsługiwać główne światowe rynki minerałów. 
Ta globalna możliwość dostaw to konkurencyjna 
korzyść na tym trudnym rynku.

Światowa obecność Weir Minerals :

					•	Ameryka	Północna							•	Europa								•	Rosja
					•	Ameryka	Południowa			•	Australia		
					•	Afryka																											•	Azja

Wspieramy działalność Klientów na całym świecie 
kompletując dostawy urządzeń oraz dzieląc się 
lokalnym doświadczeniem.

Jako część grupy Weir, posiadamy potencjał i środki 
do budowania bliskich I długoterminowych relacji z 
naszymi Klientami, pomagając im w ...

osiąganiu najniższych kosztów eksploatacji.

Produkty oraz obecność geograficzna dla obsługi 
głównych światowych rynków minerałów
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Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Ignacego Domeyki 2 T:  +48 12 6328469
30-066 Kraków,  F:  +48 12 6326499
Poland sales.pl@weirminerals.com
 www.weirminerals.com

W celu uzyskania dalszych informacji o naszych produktach lub usługach wsparcia prosimy o kontakt z najbliższym biurem sprzedaży lub 
o wizytę na stronie:

www.weirminerals.com

WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
GEHO® PD Slurry Pumps
LINATEX® Rubber Products
VULCO® Wear Resistant Linings
CAVEX® Hydrocyclones
ENDURON® Comminution Equipment
FLOWAY® PUMPS Vertical	Turbine	Pumps
ISOGATE® Slurry	Valves
MULTIFLO® Mine Dewatering Solutions
HAZLETON® Specialty Slurry Pumps
LEWIS® PUMPS Vertical	Chemical	Pumps
WEIR MINERALS SERVICES™

Copyright	©	2015,	Weir	Minerals	Europe	Limited.	All	rights	reserved.	WARMAN	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Minerals	Australia	Ltd	and	Weir	Group	African	IP	Ltd;	CAVEX,	HAZLETON	and	MULTIFLO	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Weir	Minerals	Australia
Ltd;	LEWIS	and	LEWIS	PUMPS	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Envirotech	Pumpsystems	Inc;	GEHO	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Minerals	Netherlands	bv;	FLOWAY	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	Floway	Inc.;	VULCO	is	a	trademark	and/
or	registered	trademark	of	Vulco	SA;	ISOGATE	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir	do	Brasil	Ltda.;	LINATEX,	LINARD	and	LINAGARD	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Linatex	Ltd;	the	Linatex	red	colour	is	a	trademark	of	Linatex	Ltd;	ENDURON	is	a	trademark	and/or
registered	trademark	of	Weir	Minerals	Europe	Limited;	MCR	and	MCU	are	trademarks	and/or	registered	trademarks	of	Weir	Slurry	Group,	Inc.	and	WHW	Group,	Inc.;	GEMEX	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Gema	Industri	AB;	WEIR	is	a	trademark	and/or	registered	trademark	of	Weir
Engineering	Services	Ltd.

WME_WarmanWGR_Newstyle_20012015_polish.indd   12 04/02/2015   21:47:19


