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wykładziny wlotowe
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Wirnik Warman® WRT® o nowej konstrukcji wraz z
wykładziną wlotową to doskonałe uzupełnienie pomp
Warman AH®, zaprojektowane w celu zwiększenia
sprawności i poprawy żywotności
Wprowadzenie

Konstrukcja

W ramach działań mających na celu
zminimalizowanie kosztów eksploatacji
produktów z oferty Weir Minerals,
nasi konstruktorzy uruchomili program
badawczy, którego celem było zgłębienie
wiedzy na temat mechanizmów
zużywania sekcji wlotowej i wylotowej
wirników szlamowych pomp wirowych.
W efekcie wprowadzono całkowicie
nową konstrukcję wirnika i wykładziny
wlotowej, która zapewnia użytkownikom
pomp Warman® AH® znaczne korzyści
eksploatacyjne.

Dzięki wykorzystaniu danych z
wieloletniej eksploatacji popularnego
typu pomp Warman® AH® nasi
konstruktorzy mogli zastosować
nowatorską metodę zintegrowanego
projektowania, porównując dane z
rzeczywistego zużycia z obliczeniową
symulacją mechaniki przepływu płynów
(CFD). Na podstawie wyników symulacji
wyprowadzono zależność pomiędzy
przewidywanymi, a faktycznymi wynikami
dla standardowych 5-łopatkowych
wirników pomp szlamowych.
Symulacja mechaniki przepływu
płynów (CFD)

Do opracowania prognozy sprawności hydraulicznej
i lokalizacji rejonów najbardziej narażonych na
zużycie, wykorzystano oprogramowanie CFD.
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano
zmodyfikowaną konstrukcję wirnika i wykładziny
wlotowej zastosowaną w pompach typu Warman®
WRT®.

Konstrukcja nowego wirnika opiera
się na zastosowaniu unikalnego
układu kierownic w kanałach międzyłopatkowych wirnika, które usprawniają
przepływ cieczy i zapewniają znaczne
wydłużenie żywotności wirnika. Testy
i badania w terenie potwierdziły
wydłużenie żywotności nawet o 50% w
porównaniu z poprzednią konstrukcją.
Wprowadzone udoskonalenia pozwoliły
na zwiększenie sprawności, a tym
samym niższe zużycie energii i lepsze
parametry w zakresie wymaganej
nadwyżki antykawitacyjnej (NPSH).
Test porównawczy NPSH dla pompy
Warman® AH® 8/6 - rozwiązanie
standardowe vs. wirnik WRT®
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Typ WRT®
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Nowa konstrukcja wirnika WRT® i wykładziny wlotowej
zapewnia lepszą sprawność, mniejszy poziom turbulencji
przepływu, wyższą odporność na zużycie oraz niższe zużycie
energii.
Zaawansowana technologia pomp
Warman® WRT®
•

Zwiększona żywotność – połączenie
wirnika z wykładziną wlotową WRT®
zwiększa ich żywotność o 30% do
50%*

•

Niższe zużycie energii – obniżone
zużycie energii przez pompę*

•

Niższe koszty – wyższa sprawność
przez dłuższy czas eksploatacji
pompy*

•

Możliwość modernizacji – nowe
części są dopasowane do obecnej
pompy Warman® typu AH®

•

Niższa wymagana nadwyżka
antykawitacyjna (NPSH) – zapewnia
lepszą sprawność hydrauliczną i
dłuższą żywotność*

•

Połączenia materiałów – dostępne
są kombinacje połączeń części
gumowych lub metalowych

* Informacje na podstawie porównania ze
standardowym wirnikiem i wykładziną wlotową
pompy Warman® typu AH®
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Zastosowanie nowej konstrukcji 4-łopatkowego wirnika i
współpracującej z nim wykładziny wlotowej pozwoliło na
zwiększenie odporności na zużycie, a w konsekwencji na
zmniejszenie kosztów eksploatacji po stronie klienta*
Konstrukcja wirnika

Charakterystyka testowa wirnika

Pięciołopatkowa konstrukcja wirników
stosowanych w pompach Warman®
typu AH® przez wiele lat wyznaczała
standard wykonania w branży. Niemniej
jednak, w celu poprawienia parametrów
eksploatacyjnych pomp firma Weir
Minerals wprowadziła do oferty model
wirników 4-łopatkowych.
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Charakterystyka wirnika
Warman® WRT® F6145WRT1
zaznaczona na pomarańczowo
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Powyższe rozwiązania zastosowane
w wirnikach WRT® stanowią wielka
zmianę w stosunku do pięciołopatkowych
wirników starego typu.

Wysokość ponoszenia (m)

Najnowsza konstrukcja wirnika WRT
ma zalety wirnika czterołopatkowego
i dodatkowo poprawia następujące
parametry pomp: sprawność, odporność
na zużycie i powstawanie kawitacji.
Poprawę tę uzyskano przez odpowiednie
ukierunkowanie przepływu cieczy z
wykorzystaniem kierownic wewnątrz
kanałów między-łopatkowych wirnika.
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Obszar zaznaczony na zielono ukazuje wzrost sprawności
wirnika Warman® WRT® o ok. 5% w porównaniu do wirnika
pięciołopatkowego Warman®
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*W porównaniu do standardowego wirnika i wykładziny wlotowej Warman® AH®

Analiza
eksploatacyjna

Wirnik standardowy F6147-A05
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Zastosowanie:
Wylew z młyna

Po upływie 1300 godzin

Po upływie 2000 godzin
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Wszystkie części pomp WRT® mogą zastąpić części
używane w pompach AH®.

Wymienialność i funkcjonalność
Części WRT mogą zastąpić części
używane w pompach z serii Warman®
AH®. Jedynym warunkiem jest
stosowanie oryginalnych części Warman®
produkowanych i dostarczanych na
całym świecie przez nasze centra
produkcyjne. Aby nowo zamontowane
części WRT® zachowały swoje zalety,
wszystkie części, które będą z nimi w
kontakcie muszą spełniać specyfikacje
materiałowe wymagane przez Weir
Minerals.
Numeracja nowych części
Nowe wirniki i wykładziny wlotowe
mają dodaną końcówkę “WRT1” do
podstawowego numeru części Warman®.
Co wymaga wymiany
Aby móc skorzystać z nowej technologii
WRT®, należy w pompie wymienić dwie
części: Są to wirnik i wykładzina wlotowa

Warman® (mniejsze rozmiary 3/2 i 4/3
wymagają także wymiany wykładziny
obwodowej, która stanowi jedną całość
z wykładziną wlotową). Podstawowe
numery standardowych części są
oznaczone liczbami 145 i 083.
Podczas normalnego wyłączenia na czas
konserwacji, dwie standardowe części
wymienia się na części typu Warman®
WRT®. Wszelkie ustawienia, montaż i
konserwacja nie ulegają zmianie. Nie jest
wymagana zmiana prędkości obrotowej
ani żadne specjalistyczne narzędzia do
montażu.
Najbliższe centrum obsługi Weir Minerals
lub biuro handlowe zapewni dostęp
do wszelkich niezbędnych informacji
nt. danych technicznych dotyczących
zestawów modernizacyjnych, a także
charakterystyki pomp dla czystej wody.

Komplet wirnika z wykładziną wlotową WRT® może także
zastąpić specjalne wirniki używane obecnie w pompach
Warman® AH®.
Zamiana standardowych zamkniętych wirników pięciołopatkowych Warman®
na wirnik WRT®
Nr części wirnika WRT®
D3145WRT1A05

Nr części stand. wirnika Warman®
D3147A05

E4145WRT1A05

E4147A05

E4145WRT1BFA05

E4147BFA05

FAM10145WRT1A05

FAM10147A05

FAM8145WRTBFA05

FAM8147BFA05

FAM8145WRT1A05

FAM8147A05

F6145WRT1A05

F6147A05

F6145WRT1BFA05

F6147BFA05

G10145WRT1A05

G10147A05

G12145WRT1A05

G12147A05

G8145WRT1A05

G8147A05
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Zapoznaj się z wymogami funkcjonalności lub
skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Weir
Minerals.
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Wyniki eksploatacyjne testu wirnika i wykładziny
wlotowej Warman® WRT®

Opis

Wyniki eksploatacyjne

Podsumowanie

Rzeczywista żywotność pomp Warman®
AH® stosowanych w separatorze

• Próba pokazała podwyższoną
odporność na zużycie i wydłużenie
okresów międzyremontowych

Pompa Warman® AH® z zamontowanym
wirnikiem i wykładziną wlotową WRT®
wykazała się lepszą odpornością na
zużycie w porównaniu do pompy AH® ze
standardowym wirnikiem i wykładziną
wlotową.

magnetycznym odpadów była
niezadowalająca. Dlatego istniejące
pompy zmodernizowano instalując wirnik
z wykładziną wlotową Warman® WRT®,
aby poprawić odporność na zużycie i
wydłużyć okresy międzyremontowe.
Dane techniczne
Przepływ (m³/h)

436

Wysokość podnoszenia (m) 44
Gęstość szlamu (SG)

1.23

Gęstość fazy stałej (SG)

5.2

Procent ciał stałych (Cw)

25-40

Średnie ziarno d50 (mm)

0.3

Maks. wielk. cząstki (mm)

6.0

Informacje dot. pompy
Typ pompy

AH® 8/6 F

Obroty pompy

983 rpm

Moc na wale

96 kW

Moc silnika

150 kW

• Żywotność wzrosła średnio o 948
godzin po zastosowaniu wirnika i
wykładziny wlotowej WRT®
• Dalszą poprawę żywotności można
uzyskać wprowadzając monitoring
przedniej szczeliny wirnika. W czasie
testu nie regulowano szczeliny
przedniej wirnika WRT®.
• W analizowanym teście zastosowanie
wirnika i wykładziny wlotowej WRT®
spowodowało wzrost żywotności tych
elementów o 44%.
Wyniki finansowe
Zastosowanie wirnika z wykładziną
wlotową WRT® pozwoliła zaoszczędzić
na zużytych częściach i kosztach
przestojów. Efektem są mniejsze zakupy
części zamiennych w skali roku oraz
wydłużenie planowanych okresów
międzyremontowych.

Średnia żywotność (h)
Standardowa wykładzina
wlotowa Warman®

2,145

Wykładzina wlotowa
WRT®

3,093

Standardowy wirnik
Warman®

2,145

Wirnik WRT®

3,093
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Dwie górne fotografie ukazują
różnicę w stopniu zużycia łopatek
wirnika. Fotografia po lewej
pokazuje wirnik WRT®, który po
wyciągnięciu w celu kontroli po
2 088 godzinach pracy wykazał
minimalne zużycie w porównaniu
ze standardowym wirnikiem AH®
pokazanym na zdjęciu po prawej
stronie, który po 2 145 godzinach
pracy nie nadaje się już do użytku.
Wirnik WRT® został ponownie
zamontowany i przepracował
jeszcze 1 005 godzin.

Wirnik F6145WRT1A05
Kontrola po 2 088 godzinach pracy

Wirnik standardowy F6147A05
Kontrola po 2 145 godzinach pracy

Wirnik F6145WRT1A05
Kontrola po 2 088 godzinach pracy

Wirnik standardowy F6147A05
Kontrola po 2 145 godzinach pracy

Seria pomp do szlamu Warman® WRT® – przewodnik szybkiego doboru
Przybliżona charakterystyka – do doboru wstępnego.
metrów sześciennych na godzinę (m3/h)
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Minerals
Weir Minerals Poland sp. z o.o.
Ignacego Domeyki 2
30-066 Kraków

T +48 12 632 64 99
M +48 12 632 84 69
sales.pl@weirminerals.com

www.weirminerals.com
www.e-weirminerals.pl

Copyright © 2015, Weir Slurry Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. WARMAN jest znakiem towarowym i/lub znakiem zastrzeżonym Weir Minerals Australia Ltd i Weir Group African IP Ltd; AH jest znakiem towarowym i/lub znakiem
zastrzeżonym Weir Minerals Australia Ltd; WEIR and WEIR (logo) to znaki towarowe i/lub zastrzeżone należące do Weir Engineering Services Ltd. Niektóre właściwości opisanych tu produktów WRT są chronionymi rozwiązaniami
zgłoszonymi do opatentowania lub już opatentowanymi przez Weir Minerals Australia Ltd.
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