WARMAN®
Pompy Szlamowe

WBH Wirowe Pompy Szlamowe

Excellent
Minerals
Solutions

Ponad 75 lat doświadczenia Weir Minerals w technologii pomp
szlamowych doprowadziło do powstania szeregu produktów,
zaprojektowanych w sposób pozwalający sprostać najbardziej
wymagającym oczekiwaniom naszych klientów.

Ciesz się większą kontrolą, używając rewolucyjnych
szlamowych pomp wirowych typu Warman® WBH®.

Nowa, innowacyjna wirowa pompa szlamowa Warman® WBH® ma
sprawdzoną wydajność i odporność na zużycie, pozwalającą zmniejszyć
Koszty Eksploatacji dla wielu użytkowników końcowych.
• Mniejsze zużycie energii
• Minimalna konserwacja
• Dłuższa żywotność
• Większa wydajność

Redukcja emisji dwutlenku węgla
Unikalny, wysoce wydajny, opatentowany system
przynosi cenne oszczędności, zmniejsza czas
konserwacji i podnosi odporność na zużycie w celu
zminimalizowania emisji dwutlenku węgla.
Minimalna konserwacja
Ulepszona konstrukcja hydrauliczna zapewnia
płynny przepływ, zwiększając odporność na zużycie.
Unikalny jednopunktowy sposób regulacji tulei
wlotowej pozwala na wprowadzanie poprawek bez
konieczności wyłączania pompy.

produktowe i serwisowe. Nasza globalna sieć
centrów serwisowych zapewnia, że jesteśmy zawsze
w zasięgu ręki naszych klientów, bez względu na to
gdzie prowadzą swoje działania.
Jako odpowiedzialny partner wspieramy naszych
klientów w ich wysiłkach do zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla poprzez zastosowanie
energooszczędnych, nowoczesnych produktów
zaprojektowanych z myślą o maksymalizacji
wydajności produkcyjnej i operacyjnej.

Dłuższa żywotność
Technologia Computer Fluid Dynamics
(Komputerowe obliczenia dynamiki płynów)
pozwoliła na stworzenie skutecznej, wysoce
wydajnej koncepcji hydraulicznej, która minimalizuje
zuzywanie się części. Pozwala to na dostosowanie
technologii wykorzystania materiałów metalowych
i elastomerowych do ścisłych wymagań
aplikacyjnych.
Odpowiedzialny partner
Weir Minerals zapewnia strategiczne urządzenia dla
sprawnego działania systemu w ramach pełnego
pakietu rozwiązań. Wykorzystujemy nasze bogate
ogólnoświatowe doświadczenie i wiedzę z dziedziny
usuwania szlamu i hydrauliki, aby zagwarantować
niezawodne rozwiązania technologiczne,
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Zwiększona efektywność, dłuższa żywotność i
łatwiejsza konserwacja

Szlamowe pompy Warman WBH umożliwiają wiekszą kontrolę parametrów
przy zapewnieniu łatwiejszej obsługi oraz obniżeniu kosztów eksploatacji.

• Części ścieralne zaprojektowane i zoptymalizowane przy użyciu nowoczesnych metod
Computational Fluid Dynamics
•Z
 większona wydajność wirnika i spiralna wykładzina umożliwiająca sprawny przepływ
cieczy we wszystkich kierunkach w celu zapewnienia wyższej wydajności i dłuższej
żywotności wewnętrznych części pompy.
•K
 onstrukcja wirnika pozwala na znacznie sprawniejsze poprowadzenie szlamu i lepszy
przepływ w celu wydłużenia okresu trwałości, zwiększenia wydajności i zminimalizowania
wartości NPSH.
• Spiralna wykładzina posiada profilowaną kierownicę dla bardziej precyzyjnego kierowania
przepływem cieczy
• Jednopunktowy unikalny sposób regulacji umożliwia tulei wlotowej zarówno na osiowe
jak i promieniowe dopasowanie wlotu tulei . Skutkuje to równomiernym stopniem zużycia,
wydłużeniem żywotności wirnika i tulei wlotowej oraz ograniczeniem skutków zużycia
wynikłego z recyrkulacji i strat wydajności.
• Duża wytrzymałość łożysk, które mogą wytrzymać wysokie obciążenia, jednocześnie
gwarantując dłuższą żywotność łożysk. Łożyska są montowane w korpusach żebrowanych
by polepszać odprowadzanie ciepła pośredniczyć w transferze ciepła
• Izolatory łożysk w wyposażeniu standardowym
•M
 asywny wał o krótkim wysięgu i o dużej średnicy celem minimalnego odchylenia
promieniowego
•P
 rasa ślimakowa Warman® o dużej średnicy, model HI-SEAL® zapewnia osuszanie a
jednocześnie większe podciśnienie na ssaniu
•P
 ierścień dławicy pozwalaj na kontrolowane odprowadzanie wody z dławicy, zapewniając
dodatkową ochronę łożysk przed wodą i szlamem.
•W
 ymienne wkładki metalowe lub wykonane z elastomeru z przytwierdzonymi uchwytami
ułatwiającymi szybkie usunięcie części.
• Luźno osadzona wymienna tuleja wału
•K
 ilka opcji regulujących w celu zapewnienia łatwości montażu różnych części pompy
• Kołnierz zwalniający wirnik w celu ułatwienia jego usunięcia
• Uchwyty do podnoszenia na głównych częściach w celu zapewnienia bezpiecznej pracy
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Kierownica w każdym
głównym kanale wirnika i
czterołopatkowy wirnik jako
wyposażenie standardo
we- dla usprawnienia
przepływu szlamu przez
pompę.

Oprogramowanie dotyczące Informacji
o Produktach
Oprogramowanie dotyczące informacji o
produktach Weir Minerals jest do pobrania na
stronie internetowej Weir Minerals lub na płycie
CD dostępnej w twoim miejscowym punkcie
sprzedaży.

‘Jednopunktowe’ urządzenie regulujące, powoduje
obracanie i osiowe przesuwanie się płyty osłonowej
bliżej wirnika. Pozwala to zmniejszyć prześwit na
przednim wirniku i zapewnić wydajność, ograniczając
recyrkulację, której skutkiem jest zwiększone zużycie.

Katalog Weir Minerals Catalogue wsCAT został
opracowany stworzony przez Pump Technology
Centre (Centrum Technologiczne Pomp)
i stanowi zintegrowaną przeglądarkę, składającą
się z dwóch modułów:
Krzywe wydajności pompy do pobrania i
odblokowania za pomocą klucza dostępnego
za pośrednictwem e-maila lub w twoim
miejscowym punkcie sprzedaży, oraz
Informacje techniczne, które ze względu na
rozmiar pliku, są tylko dostępne w wersji CD.

Zwiększona wydajność
Ze swoim nowym, rewolucyjnym designem,
rodzina pomp Warman WBH, oferuje ulepszoną
technologię pompowania szlamu przy użyciu
metod komputerowych obliczeń dynamiki płynu
dla zapewnienia sprawniejszego przepływu
cieczy przez pompę. Gwarantujące doskonałą
wydajność, profilowane zwoje oraz opatentowany
czterołopatkowy wirnik zawierający unikalne
kierownice w każdym kanale zapewniają sprawny
przepływu cieczy przy minimalnych turbulencjach.
Skutkuje to większą wydajnością i mniejszym
zużyciem energii.

Dłuższy okres eksploatacji
Nowa, unikalna konstrukcja wirnika i zwojów
minimalizuje turbulencje aby stopień zużycia był
bardziej przewidywalny. Solidna, jednoczęściowa
rama łożysk gwarantuje dłuższą żywotność łożyska.
Labiryntowe uszczelki łożyskowe i osłonowe,
chronią uszczelnienia przed brudem i wnikaniem
szlamu oraz utrzymują trwałość środków smarnych
(oleju, smaru).
Tak jak w standardowym uszczelnieniu dławicy,
prasa Hi-Seal® o dużej średnicy jest dostępna w celu
uszczelnienia dla uzyskania znacznego podciśnienia
na ssaniu bez konieczności użycia uszczelnienia
wodnego.
Wszystkie gumowe i metalowe wykładziny są
hermetyczne oraz nie są podatne na wytłoczenia lub
rozerwania pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Informacje techniczne zawierają dane aplikacji,
rysunki, dane techniczne, dane marketingowe
oraz instrukcje obsługi i konserwacji.

Konserwacja
Milowy krok w konstrukcji przedniej wykładziny
ułatwia regulację przepływu zarówno osiowo jak
i promieniowo podczas pracy pompy. Szczelina
między tuleją wlotową a wirnikiem może zostać
ograniczona do minimum w celu redukcji zużycia
w wyniku recyrkulacji, poprzez obrót tulei dla
zapobieżenia przedwczesnemu, miejscowemu
ścieraniu. Pozwala to również utrzymać wydajność
i efektywność pracy pomp na wysokim poziomie
przez dłuższy okres jej eksploatacji.
Unikalny system mocowania wykładziny umożliwia
łatwe usunięcie/montaż i skraca czas przestoju
wynikającego z działań konserwacyjnych.
Ulepszenia od części mokrej po końcówkę
wałka napędzającego Nowy design pomp WBH®
dotyczy każdego aspektu konserwacji, kosztów
eksploatacji i bezpieczeństwa, a także każdej
części, od przedniej wkładki po końcówkę wałka
napędowego.
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Smar lub Olej
smarowanie łożysk
z uszczelkami
labiryntowymi

Jednoczęściowa
rama łożyskowa
dla dokładnego
dopasowania w celu
zwiększenia żywotności
dławika łożyska

Opcje Uszczelek
Dławicowych
zawierają uszczelnienie
dławicy, prasę o
dużej średnicy
lub Mechaniczne
Uszczelnienia

Wymienne
Wewnętrzne Wkładki
wykonane ze stopu lub
z elastomerów, które
mogą być całkowicie
zużyte przed wymianą,
w korpusie zewnętrznym
z żeliwa sferoidalnego,
zapewniającego
wytrzymałość konstrukcji.

Łatwe usuwanie/
montaż wkładek
spiralnych dzięki
prostemu systemowi
blokady krzywek

W
Szybki i prosty demontaż
Przedni podzespół
łatwo demontowany do
konserwacji- wkładki spiralne
przytwierdzone do płyty osłonowej

Blokady krzywek
4 złącza blokady krzywek
przytwierdzają wkładki do płyty
osłonowej. Bez kłopotliwych
gwintów.

Technologia z celem
Nowoczesna konstrukcja sprawia, że pompy szlamowe WBH®
stają się nowym standardem w dziedzinie przetwórstwa
minerałów.

Wymienne wkładki metalowe i wirnik

Wymienne wkładki wykonane z elastomeru i wirnik
Jednopunktowy
regulator osiowy i
promieniowy w czasie
eksploatacji pompy w celu
redukcji zużycia wynikłego z
recyrkulacji
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Nowe wirowe pompy szlamowe typu
WARMAN® WBH® gwarantują większą
kontrolę nad wydajnością, konserwacją
i bezpieczeństwem twojej pompy.
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Cecha
charakterystyczna
pompy Warman® WBH®
Ulepszona konstrukcja hydrauliczna przy
użyciu metod CFD
Czterołopatkowy wirnik z łopatkami
zwiększającymi strumień przepływu
Kołnierz zwalniający wirnik dla
większych wymiarów
Opływowy kształt spiral z
profilowaną kierownicą
Tuleja wlotowa regulowana osiowo i
promieniowo
Metal dobrany dla wysokich ciśnień
znamionowych i labiryntowe

Rzadsza
i łatwiejsza
konserwacja

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Wymienne metalowe i gumowe części
podlegające ścieraniu
Unikalne mocowanie okładziny
Samodopasowujące się
połówki korpusu
System szybkiego wykrywania
przecieku
Sztywna jednoczęściowa rama
łożyskowa
Zewnętrzne żeberka wspomagają
odprowadzanie ciepła i chłodzenie
łożysk
Sztywny wał z krótkim wysięgiem
Stałe umiejscowienie łożysk

Łożyska smarowane olejem lub smarem
Łożyska o wysokiej wytrzymałości
Osłony i uszczelnienia
labiryntowe końcowych
pokryw łożyska
Prasa Warman® o dużej
średnicy, model HI-SEAL®
Odwracalna i dopasowana ślizgowo
tuleja wału
Wymienne pierścienie łożyskowe
Uchwyty do podnoszenia na
wszystkich głównych częściach
Opcjonalny monitoring drgań i
temperatury

Zmniejszone
zużycie
energi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dłuższa
żywotność

•
•

Zwiększona
wydajność

Zwiększone
bezpieczeństwo

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
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Wybór i specyfikacja produktu

H (ft)

H (m)

Pompy szlamowe Warman® WBH® - krótki przewodnik po procesie selekcji. Przybliżona efektywność czystej wody- do stosowania tylko w
procesie wstępnej selekcji.

Q (m3/hr)

Pompy szlamowe Warman® WBH® - wymiary zewnętrzne. Należy stosować tylko do wstępnej selekcji. Wszystkie wymiary w
mm.
MAKSIMUM
B
KOŁNIERZ
PRZETŁACZANIA

C

Ø

V

KOŁNIERZ

F

Uwagi: Wymiary A, B i E
uwzględniają kompresję
złączy gumowych
Warman®.

D

E

SSAWNY

G

Wielkość pompy

Wymiary pompy

H

Kołnierz przetłaczania
Nr

Hole

Holes

Dia

Kołnierz ssawny
Nr

Hole

Holes

Dia

215

4

18

170

280

8

18

235

235

280

8

18

235

23

260

325

8

23

280

4

23

260

325

8

23

280

390

8

23

340

395

8

23

355

513

390

8

23

340

395

8

23

355

590

715

490

8

27

440

525

8

33

470

670

590

715

490

8

27

440

525

8

33

470

715

750

734

790

550

12

23

495

610

12

27

550

810

848

855

918

630

12

23

570

660

12

23

600

A

B

C

D

E

F

G

H

O.D

P.C.D

O.D

50 NC-WBH

772

190

120

197

266

270

265

280

220

4

75 NPC-WBH

832

230

160

197

330

340

335

350

280

8

18

155

18

235

75 PC-WBH

890

230

160

250

330

340

335

350

280

8

18

100 PQC_WBH

956

275

205

254

400

385

395

435

305

4

100 QC-WBH

1109

275

205

300

400

385

395

435

305

150 QRC-WBH

1201

345

295

330

520

475

450

513

150 RC-WBH

1372

345

295

457

520

475

450

200 RSC-WBH

1499

420

355

457

650

670

200 SC-WBH

1766

420

355

610

650

250 SC-WBH

1836

476

425

610

300 TC-WBH

2317

555

485

610

P.C.D

Produkty i zasięg geograficzny dające możliwość
obsługiwania największych rynków przetwórstwa
minerałów na całym świecie

Zasięg geograficzny

Profil klienta

Nasz zasięg geograficzny pozwala na obsługiwanie
największych rynków przetwórstwa minerałów na
całym świecie. Taka globalna możliwość dostaw
stanowi istotną przewagę nad konkurencją na tym
zróżnicowanym rynku.

Nasi klienci to zarówno największe na świecie
koncerny wielonarodowe jak i operatorzy
pojedynczych pomp.

Weir Minerals prowadzi działania w:
• Ameryce Pn.
• Ameryce Płd.
• Afryce

• Europie
• Australii
• Azji

• Rosji

Wspieramy naszych klientów na całym świecie
poprzez zapewnianie zwartej linii produktów i
dostępnej na miejscu ekspertyzy technicznej.
Będąc częścią Weir Group, posiada możliwość oraz
środki do budowania ścisłych i długoterminowych
relacji ze wszystkimi swoimi klientami. pomagając im
uzyskać...
najniższe koszty eksploatacji

Niektóre z naszych produktów i usług są
jedynie dostępne za pośrednictwem naszych
autoryzowanych dystrybutorów.

Nasze możliwości pozwalają na realizację e
szerokiego zakresu specyfikacji klienta dzięki
produktom, które łatwo dostosowują się do
określonych wymagań technologicznych.
Do klientów Weir Minerals należą m.in.:
• Alcoa
• Barrick
• Codelco
• De Beers
• Newmont

• Anglo-American
• BHP-Billiton
• CVRD
• Grupo Mexico
• Rio Tinto

Budujemy ścisłą długoterminową współpracę, aby
móc pomagać naszym klientom...
w optymalizacji kluczowych parametrów
działania ich pomp szlamowych

WARMAN® Wirowe Pompy Szlamowe
GEHO® Szlamowe Pompy Wyporowe
LINATEX® Wyroby Gumowe
VULCO® Wykładziny Odporne za zużycie
CAVEX® Hydrocyklony
FLOWAY® PUMPS Pionowe Pompy Turbinowe
ISOGATE® Zasuwy szlamowe
MULTIFLO® Pompy Odwadniania Kopalń
HAZLETON® Specjalne pompy szlamowe
LEWIS® PUMPS Pionowe Pompy Chemiczne
WEIR MINERALS SERVICES™
Więcej informacji o każdym z tych produktów i o naszych centrach serwisowych można uzyskać w najbliższym biurze sprzedaży, lub
odwiedzając stronę internetową:

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

Excellent
Minerals
Solutions

WARMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Weir Minerals Australia Ltd i Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON, MULTIFLO są zarejestrowanymi znakami handlowymi Weir Minerals Australia Ltd; LEWIS jest
zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Envirotech PumpSystems Inc; GEHO są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Weir Floway Inc.;
VULCO jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Vulco SA; ISOGATE jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Weir do Brasil Ltda. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy LINATEX Ltd.
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