Důlní průmysl

Cesta k surovinám.
Čerpadla KSB pro použití v důlním průmyslu.
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KSB& důlní průmysl

Dějiny v pohybu
Historie KSB zahrnuje více než 135 let výroby a vývoje různých
druhů čerpadel a armatur. Při tom název KSB znamená zkušený
pohled do budoucnosti – důležitý předpoklad pro konstrukci
efektivních výrobků, které představují nové průmyslové standardy a
které se znovu a znovu osvědčují také v nejobtížnějších aplikacích
v oblasti průmyslu, energetiky a při těžbě surovin.

Několik tun pevných látek, dostatečné množství kapaliny,
dobře promísit – a hrubozrnná směs pevné látky a kapaliny je
hotova. Ať už se jedná o dehtový písek, nebo fosfátové
horniny: čerpadla KSB pro pevné látky se vypořádají téměř se
všemi materiály a dopravují zlato, měď a jiné kovové rudy
bezpečně a spolehlivě. Robustní čerpadla a armatury,
odpovídající nejnovějšímu stavu techniky, mohou být navíc
použity pro vedlejší čerpací okruhy, jako např. pro chemické
zpracování nebo pro transport kalové vody.
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Experti, kteří sledují každý detail
KSB slučuje obsáhlé know-how a materiály odolávající abrazi s maximálním důrazem na detail. KSB vyrábí čerpadla s nejvyšší účinností pro
použití v důlním průmyslu společně s dceřinou společností GIW z USA, která je již více než 90 let vedoucím světovým výrobcem čerpadel
v tomto oboru. Toto partnerství poskytuje řešení pro použití v důlním průmyslu po celém světě. Ať se jedná o rudy z Indonésie nebo dehtové
písky z Kanady, robustní čerpadla konstruovaná GIW a KSB dopravují spolehlivě a rychle stovky nejrůznějších materiálů.
Zkušenosti z různých průmyslových odvětví pod jednou střechou: KSB.

Hlavní sídlo KSB/GIW
Grovetown. USA
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Řešení

Páteř každého důlního provozu
Jako podstatná součást každého důlního díla
přispívají čerpadla KSB k ekonomicky
výhodnému nepřetržitému provozu. Výběr
různých výrobků pro použití v důlním
průmyslu usnadňuje návrh potřebných
čerpadel. Naši zákazníci tak profitují
z osvědčených řešení, která se vždy řídí jejich
potřebami. Od srdce dolu až po konečný
výrobek – KSB podporuje vysokou kvalitu a
bezpečnost.

Hydraulická laboratoř GIW

Důlní průmysl — doprava pevných
látek
Důlní průmysl a těžba surovin

• Bauxit, oxid hlinitý
• Uhlí
• Měď
• Diamanty
• Bagrování sacími bagry
• Zlato
• Železná ruda
• Kaolin
• Hutnické zpracování rud
• Nikl
• Roponosný písek
• Fosfáty
• Písek a štěrk
• Titan
• Vrtání tunelů
• Zinek
• atd.

Důlní průmysl — doprava
médií bez pevných látek

• Pomocné okruhy
• Chemické zpracování
• Odvodnění
• Zásobování vodou
• Hasící zařízení
• atd.

Čerpadla a armatury v důlním průmyslu
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Čerpadla KSB s maximální životností
Inovovaná čerpadla s maximální životností překonávají všechny vzdálenosti a dopravují i ten nejtvrdší materiál tam, kde je zapotřebí.
Desetiletí praktických zkušeností v čerpací technice jsou základem pro vysoce výkonná, bezúdržbová čerpadla, která se využívají
v moderním důlním průmyslu. KSB navíc dodává vysoce hodnotná a osvědčená čerpadla a armatury jak pro hlavní, tak i vedlejší
procesy, ke kterým mimo jiné patří i čerpání chemikálií nebo znečištěné vody.
Vše z jedné ruky – pro jakékoliv použití v dole.
Dále naleznete výběr mnoha čerpadel a armatur, která KSB dodává pro použití v důlním průmyslu.

LSA-S

Odolává drsným podmínkám

Ani nejabrazivnější pevné látky nemohou zastavit ASL-S.
Tato čerpadla, vysoce odolná proti opotřebení, zajišťují dopravu ze skrývky a
z provozů v dole. Součástí přicházející do styku s médiem a vyrobené
z tvrdého kovu v kombinaci s pouzdrem ložiska zjednodušují montáž.
Jednostěnná konstrukce zajišťuje maximální životnost a snadnou údržbu.
Spolehlivost, která se vyplatí.

WBC

Q m3/h

14.000

Hm

až 90

p bar

až 16

T °C

až +120

Q m3/h

13.600

Hm

až 80

Zůstává „cool“ při vysokých tlacích

Zvláště vhodné pro nepředvídané podmínky, využití při dopravě rud a hlušiny,
jako např. při náhlých tlakových nárazech. Čerpadla WBC mají patentovanou
hydrauliku, která minimalizuje opotřebení, a těleso dimenzované pro
vysokotlaké použití. Čerpadlo s dlouhou životností a nedostižným výkonem.

p bar

až 40

T °C

až +120

Úkol: čerpání rudy při vysokých dopravních výškách nebo slabě korozívních

Q m3/h

3.865

pevných látek. Řešení: spolehlivé čerpadlo se snadnou údržbou. LCC-M sestává ze

Hm

až 90

tří částí přicházející do kontaktu s médiem: těleso, oběžné kolo a sací víko zaručují

p bar

až 16

jednoduchou údržbu a rychlou výměnu opotřebených součástí. LCC nabízí pro

T °C

až +120

LCC-M/LCC-R

Standardizovaná flexibilita

každé použití nejlepší kombinaci konstrukčních materiálů.
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TBC

Připravené pro velmi těžké provozy

Čerpadlo TBS se používá v případech, kdy je třeba zvládnout těžké úkoly.

Q m3/h

18.200

Horizontální jednostupňové čerpadlo se spirálovým tělesem nabízí nejvyšší

Hm

až 90

odolnost při jednoduché údržbě. Jednostěnná konstrukce přenáší

p bar

až 55

namáhání na boční desky, minimalizuje konstrukční závady a

T °C

až +120

Q m3/h

9.000

prodlužuje životnost.

LSR

Trvalý úspěch

Konstrukce: pogumované čerpadlo LSR je nepřekonatelné za nejobtížnějších
podmínek, jako je doprava frézových a brusných kalů a jiných vysoce
abrazivních médií. Ultramoderní hydraulika zaručuje účinnost překonávající
všechna jiná čerpadla. Pouzdro ložiska se snadno demontuje a vyžaduje tak co
nejmenší údržbu při nepřetržitém vysokém výkonu.

LCV

Hm

až 60

p bar

až 14

Q m3/h

1.360

Hm

až 38

Přizpůsobivost na nejvyšší úrovni

Konstrukce: robustní vertikální ponorné čerpadlo pro extrémní využití.
Kombinuje slitiny odolné proti korozi a opotřebení s hydraulikou podle
nejnovějšího stavu techniky. Má vysokou stálost a vysokou účinnost. Je ideální
pro použití při dopravě agresivních, korozívních a abrazivních pevných látek.
Osvědčená konstrukce čerpadla LCV disponuje vyměnitelnými díly,
přicházejícími do styku s médiem.

p bar

až 14

T °C

až +120

DN

200 – 250

Q m3/h

až 840

UPA 200-250c
Konstrukce: jedno a vícestupňové rotační odstředivé čerpadlo článkové
konstrukce pro vertikální instalaci. Ve výtlačném hrdle je integrován zpětný
ventil. Použití: doprava čisté nebo mírně znečištěné vody v obecném zásobování
vodou, zavlažování a postřikování, snižování nebo udržování hladiny spodní
vody, fontány a zařízeních pro zvyšování tlaku, důlní průmysl, sprinklery,
nouzové zásobování vodou, atd.

Hm

až 460

T °C

až +50

n min-1

až 2.900

Konstrukce: vícestupňové odstředivé čerpadlo v článkovém provedení, ve

DN

32 – 150

verzích se základní deskou a v blokovém provedení, s axiálním nebo radiálním

Q m3/h

až 850

sacím hrdlem, litými radiálními oběžnými koly. Provedení ATEX. Použití:

Hm

až 630

zásobování vodou a pitnou vodou, v průmyslu, ke zvyšování tlaku,

p bar

až 63

k zavlažování, v elektrárnách, teplárnách, ve filtračních zařízeních, v hasících

T °C

až +200 n

zařízeních, při reverzní osmóze, ve sněhových dělech a myčkách aut, atd.

min-1

až 2.900

Multitec
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KWP
Horizontální, radiálně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem v blokovém nebo
procesním provedení, jednostupňové, jednovtokové, s různými geometriemi
oběžného kola: kanálové kolo, otevřené vícekanálové kolo, vířivé kolo.
Provedení ATEX. Použití: k dopravě předčištěné odpadní vody, znečištěné
vody, zahušťujících látek všeho druhu bez příměsí látek vytvářejících vlákna a
bez celulózy a pro látkové suspenze s 5 % absolutní sušiny s maximální hustotou
1,1 kg/dm3.

DN

40 – 800
3

Q m /h

až 1.300

Hm

až 100

p bar

až 10

T °C

až +280

n min-1

až 2.900

Amarex KRT
Konstrukce: vertikální, jednostupňové čerpadlo s ponorným motorem jako
blokovým agregátem s různými tvary oběžného kola, pro instalaci v suché nebo
mokré jímce, stacionární nebo přenosné. Provedení ATEX. Použití:
v hospodaření s odpadní vodou a v průmyslu pro dopravu abrazivních a
agresivních znečištěných vod, pro čerpání kalových vod s příměsemi pevných
látek s dlouhými vlákny, médií s příměsemi vzduchu nebo plynů a surových,
aktivovaných nebo vyhnilých kalů.

DN

40 – 700

Q m3/h

až 10.800

Hm

až 100

T °C

až +60

n min-1

až 2.900

DN

25 – 400

CPKN
Konstrukce: horizontální, příčně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem
v procesním provedení, s radiálním kolem, jednostupňové, jednovtokové,

Q m /h

až 4.150

podle EN 22 85858/ISO 2858/ISO 5199. Dodává se případně i s „mokrým“

Hm

až 185

hřídelem, kónickým těsnícím prostorem, vyhřívatelným tělesem a/nebo

p bar

až 25

polootevřeným oběžným kolem. Provedení ATEX.

T °C

až +400
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Etanorm/Etanorm R
Konstrukce: horizontální čerpadlo se spirálním tělesem, jednostupňové,
s kozlíkem ložiska v procesním provedení, s vyměnitelným pouzdrem
hřídele/ochranným pouzdrem hřídele a těsnicími kruhy. Provedení ATEX.
Použití: pro postřikování, zavlažování, odvodňování, zásobování vodou, ve
vytápěcích a klimatizačních zařízeních, k dopravě kondenzátu, horké vody,
chladící vody, požární vody, oleje, solanky, pitné vody, brakické vody,
užitkové vody, atd.

DN

32 – 300

Q m3/h

až 1.900

Hm

až 102

p bar

až 16

T °C

až +140
-1

n min

až 2.900

DN

80 – 350

Omega
Konstrukce: axiálně dělené čerpadlo se spirálovým tělesem a dvouvtokovým
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radiálním kolem, pro horizontální nebo vertikální instalaci, s připojovacími

Q m /h

až 2.880

přírubami podle DIN, ISO, BS nebo ANSI. Použití: k dopravě surové, čisté a

Hm

až 170

užitkové vody, mořské vody ve vodních dílech, v zavlažovacích a

p bar

až 25

odvodňovacích čerpacích stanicích, elektrárnách, hasících systémech, při

T °C

až +105 n

stavbě lodí a v petrochemii.

min-1

až 2.900
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ZTS
Konstrukce: uzavírací šoupátko s přivařovacími konci, s víkem utěsněným
tlakem, s tělesem kovaným z bloku, s těsnícími plochami ze stelitu odolného
proti opotřebení a korozi, pohyblivé klíny pro přesné přizpůsobení na dosedací
plochy tělesa. Použití: v průmyslových zařízeních, elektrárnách, ve výrobních
technologiích a při stavbě lodí. Pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní
média. Další média na vyžádání.

DN

50 – 600

p bar

až 600

T °C

–10 až +650

DN

15 – 200

Sisto KB
Konstrukce: přírubový membránový uzavírací ventil s těsněním do atmosféry
vloženou uzavírací membránou, přímý tvar tělesa, ukazatel polohy s integrovanou
ochranou vřetene, všechny pohyblivé součásti jsou odděleny od média
membránou, bezúdržbový. Použití: v technice budov, v průmyslových závodech,
v elektrárnách, vhodný pro abrazivní a agresivní média jako např. užitková voda,
odpadní voda, kyseliny, louhy, kaly a suspenze.

p bar

až 10

T °C

–10 až +140

DN

80 – 400

Staal 40 Akk
Konstrukce: zpětná klapka s přírubami nebo přivařovacími konci,
s přišroubovaným víkem, hřídel uložený uvnitř, kované resp. svařované
ocelové těleso, těsnící plochy z oceli se 17 % Cr odolné proti opotřebení a
korozi. Použití: průmyslové závody, elektrárny, výrobní technologie a stavba
lodí. Vhodné pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média
na vyžádání.

p bar

10 – 40

T °C

–10 až +400

DN

32 – 1000

Isoria 25
Konstrukce: centrická uzavírací klapka s elastomerovou manžetou. S ruční
pákou, ruční převodovkou, pneumatickým, elektrickým nebo hydraulickým
pohonem. Těleso se středicími oky (T2) nebo těleso ve tvaru U (T5). Dovolený
provozní tlak do 25 bar. Tělesa typů T2 a T5 jsou vhodná jako koncová
armatura a pro demontáž potrubí za klapkou. Možná jsou připojení podle EN,
ANSI a JIS. Použití: pouze k uzavírání médií.

p bar

až 25

T °C

–10 až +80

Konstrukce: uzavírací ventil s přírubami nebo přivařovacími konci, s ucpávkou,

DN

10 – 200

uzavírací nebo škrticí kuželkou, se stoupajícím vřetenem, těsnící plochy z oceli

p bar

63 – 160

se 17 % chrómu, odolné proti opotřebení a korozi, nebo ze stelitu. Použití:

T °C

–10 až +550

Nori 160 ZXL

Přizpůsobivost nejvyšší úrovně

v průmyslových závodech, elektrárnách, výrobních technologiích a při stavbě
lodí. Pro vodu, páru, plyn, olej a další neagresivní média. Další média na
vyžádání.
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Čerpadla KSB v praxi

Důlní průmysl podle nejnovějšího stavu techniky
V Kanadě těží konvenční bagry celé vrstvy cenného roponosného písku . KSB s GIW vyvinuly
společně se zákazníkem ke snížení nákladů hydraulický dopravní systém, který snižuje
náklady. Hydraulická doprava s čerpadly LSA nahrazují komplikované a nespolehlivé dopravní
pásy. V nepřetržitém provozu dopravují nyní tato robustní kalová čerpadla bahnité směsi
roponosného písku a vody potrubím přímo do separačního zařízení. Je to důležitý krok
v hornické technologii.

Předurčeni k úspěchu
V dolech na měď v tropickém deštném pralese Indonésie, v jednom z největších a
nejodlehlejších dolech na světě, docházelo k velkému opotřebení čerpadel. Společnost GIW se
vrátila k rýsovacímu prknu a vyvinula speciální těžké provedení LSA a vytvořila
optimalizované čerpadlo pro pevné látky. Perfektní řešení pro jednu z nejnáročnějších aplikací
v důlním průmyslu vůbec.

Servis KSB – po celém světě ve Vaší blízkosti
Společnost KSB Vám zaručuje péči od nákupu až po doporučení
náhradních dílů, záměnu a servis.
V otázkách důlního průmyslu je KSB Vašim kompetentním
partnerem.

Doporučíme Vám zařízení dle Vašich požadavků. Naše technické
know-how se zřetelem na hospodárnost a rovněž vysoká úroveň
v oblasti engineeringu, je zárukou vysoké návratnosti Vašich investic.
KSB je Vám vždy na blízku a k dispozici.
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Partnerství při těžbě fosfátů
Fosfátové zásoby ve střední Floridě se vytvářely před 10 až 15
miliony let. Dnes se více než 75 % potřeby fosfátů v Americe těží na
Floridě. Surovina se dopraví do kalové jámy, kde z ní vysokotlaká
vodní děla připraví kalovou směs, která se přečerpává do zařízení
pro zpracování. Společnost GIW vyvinula pro fosfátového
zákazníka nové čerpadlo LSA se zlepšeným sacím výkonem.
Výsledkem úspěšné spolupráce je vysoký stupeň účinnosti na
velkém čerpacím území, který dokládá, jak mohou jít partnerství a
pokrok ruku v ruce .

Pouštní měď
Vysoko v horách severního Chile leží poušť Atakama, jedna
z nejproduktivnějších oblastí na světě poskytujících měď.
V Escondidě se vytěží ročně až 350 miliónů tun horniny.
Velmi náročný provoz obsahuje filtrační zařízení, transportní
zařízení pro měděný koncentrát a naloďovací zařízení v přístavu
Coloso. Různá čerpadla KSB podporují bezproblémové zpracování
během každého provozního kroku a zaručují stabilní přísun mědi
z pouštních pahorků do pobřežních přístavů a do celého světa.

Největší zásoby železných rud na celém světě
Vítejte na ruském michajlovském
(kurském) železnorudném nalezišti: 11
miliard tun rudy rozložených na území
2,5 km širokém a 7 km dlouhém.
K bezproblémové výrobě pelet,
koncentrátů železných rud (včetně
vysušeného koncentrátu železné rudy),
sintrované železné rudy a rudy vhodné
pro vysoké pece, přispívá KSB robustními pogumovanými čerpadly. Kde
může selhat kov, udrží guma abrazivní pevné látky v pohybu. Je to sice
obtížný úkol, ale i s tímto si KSB poradí.

Kontaktujte Vašeho zástupce KSB a sjednejte si osobní konzultaci nebo schůzku. Naši
experti a technici udělají vše proto, aby naší prvotřídní světovou technologii přizpůsobili
Vašim konkrétním potřebám v hornictví. Nabízíme řešení, která jdou do jádra Vašich
problémů.

Technické změny vyhrazeny

Kancelář Liberec
Zimní 97
460 15 Liberec
Tel. +420 482 750 127
Fax +420 482 750 127
E-mail: pech@ksbpumpy.cz

Servis Praha
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 211
+420 241 201 228
+420 241 090 201
Fax:+420 241 480 123
E-mail: jaron@ksbpumpy.cz
kartous@ksbpumpy.cz
stibal@ksbpumpy.cz

Kancelář Olomouc
třída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: vladimir.zacal@ksbgroup.cz
zdenek.mlcoch@ksbgroup.cz
Kancelář Ostrava
Bohumínská 61
710 00 Ostrava 2
Tel. +420 596 241 979
Fax +420 596 241 979
E-mail: pojer@ksbpumpy.cz
Kancelář Plzeň
Žižkova 2042/24
301 00 Plzeň
Tel. +420 377 329 992
Fax +420 377 329 992
E-mail: suva@ksbpumpy.cz

More space for solutions.

Servis Olomouc
třída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: libor.mayer@ksbgroup.cz

KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 - Chodov
sekretariat@ksbpumpy.cz
www.ksbpumpy.cz

041702-01 10/07 DAMM&BIERBAUM

Kancelář Praha
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 211
+420 241 480 129
+420 241 482 310
Fax +420 241 480 123
E-mail: sekretariat@ksbpumpy.cz

