
Nápady pro velký výkon

Energie

Energie_katalog_2010  20.11.10  9:51  Stránka 1



2 Úvod2

Energie_katalog_2010  20.11.10  9:52  Stránka 2



3

Předvídavě myslet, plánovat a jednat.

Tato pravidla stálé hospodářské aktivity platí zvláště na suro-

 vinově citlivém energetickém trhu. Trvale stoupající spotřeba

energie musí být pokryta bezpečně, hospodárně a ekologicky.

S komplexními řešeními pro efektivní provoz konvenčních

tepelných elektráren k tomu významně přispíváme. Naše

 čerpadla, armatury, pohony a produkty pro automatizaci jsou

úspěšně používány ve více než 1000 elektrárnách ve všech hlav-

ních a vedlejších procesech: Při čerpání a oběhu napájecí vody,

kondenzátu a chladící vody. Více než 170 000 čerpadel KSB

a kolem 3 milionů armatur KSB přináší dnes celosvětově výkon

pro výrobu energie.

Již více než 130 let poskytujeme našim zákazníkům pokroková

kompletní řešení. S naším know-how a zkušenostmi v rozlič-

ných odvětvích technologie čerpadel jsme ideálním partnerem

pro provozovatele, projektanty a dodavatele zařízení výkon-

ných elektráren. Díky schopnosti kompletního řešení při

zachování hospodárnosti patříme  celosvětově mezi špičkové

specialisty. Svému oboru rozumíme od A do Z. Zachování

 kvality je součástí naší podnikové filosofie. 

Vývoj materiálů, výroba v mezinárodních výrobních zařízeních

KSB a testování ve vlastních zkušebnách patří rovněž k aktivi-

tám každého jednotlivce z více než asi 14 000 pracovníků KSB

na celém světě. Všechnu naši energii věnujeme zajištění energie

pro Vás.

Partner s know-how a energií
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4 Úvod

Výkon od za átku
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Celkový obraz tvoří detaily. Poskytujeme proto nejen výrobek,

ale i řešení. Ta počínají nápadem a končí použitím: Naši inže-

nýři vycházejí při vývoji čerpadel, armatur, pohonů a systémů

z konkrétních požadavků našich zákazníků. Tak je zajištěna

nejlepší příprava pro trvalý a spolehlivý provoz velkých tepel-

ných elektráren s materiály, které jsme sami vyvinuli a optima-

lizovali a které jsou ideálně dimenzovány pro dopravu médií.

Komplexní poradenství pro naše zákazníky je pro nás klíčovým

bodem, protože jen pak mohou být přizpůsobeny všechny tech-

nické parametry pro konkrétní použití výrobku. Především při

tak komplexním zadávání úkolů, jaké na nás klade odvětví

energetiky. Dodáváme kompletní inženýring podle Vašich spe-

cifikací, pro cílené projektování agregátů a systémů.

Doprovázíme Vás také během celé realizace a uvádění do pro-

vozu. Jsme Vám k dispozici také při pozdějším každodenním

použití: s více než 90 servisními centry po celém světě a jsme

tak stále ve Vaší blízkosti.

Poskytujeme „vše z jedné ruky“: výzkum, vývoj, poradenství,

zpracování a servis. Dále pak zkušenost a inovace, systémové

pojetí a detailní vědomosti. To chápeme jako nárok na náš

výkon a jako závazek našim zákazníkům.
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6 Výkon

Pro energii budoucnosti

V moderních elektrárnách bude vyráběna energie pro zítřek.

S technologií KSB orientovanou do budoucnosti.

Pokrokové elektrárenské koncepty vyžadují výkonné řešení pohonů

se stále vyšší účinností, mimořádnou provozní spolehlivostí a nízký-

mi náklady v průběhu životnosti. Nároky na naše čerpadla a arma-

tury rostou s požadavky a přáními našich zákazníků. Během uply-

nulých padesáti let stoupal příkon našich odstředivých čerpadel 

až ke 40 000 kW, výtlačný tlak až k 400 barům a tlak na stupeň 

až k 100 barům.

Více než 20 milionů EUR investujeme ročně do výzkumu a vývoje,

v nejmodernějších simulačních programech, vlastních zkušebnách

a testovacích zařízeních. Právě proto, že přání zákazníka jsou pro

naše vývojové pracovníky úplně samozřejmé, při nejnáročnějších

a bezpečnostně relevantních aplikacích, jaké jsou v elektrárenských

zařízeních, v předběžných výpočtech stability, seismicity nebo hlu-

kových a frekvenčních analýzách. Dříve než výrobek opustí náš

výrobní závod, je vyzkoušen v naší vlastní zkušebně při reálných

podmínkách. Například na zkušebně čerpadel chladící vody, 

na které mohou být simulovány zadané provozní body.

Zkušebna erpadel chladící vody

Výpo et 3D oblasti proud ní ob žného kola. Vyhodnocení takových

výsledk  slouží ve fázi vývoje pro dosažení co možné nejvyšší hyd-

raulické ú innosti.

U vtokových komor se silným „p í ným proud ním“ mohou být

analyzovány p ítokové pom ry a optimalizovány pomocí možných

vestav ných prvk . Pro bezporuchový provoz erpadel.
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8 Reference

Z celosv tové síly výkonu

Naše čerpadla a armatury jsou použity v elektrárnách celého světa. Splnění nejvyšších požadavků na spolehlivost, hospodárnost 

a kompletní servis na místě byly rozhodujícími argumenty pro naše zákazníky. 

Gulf of Suez a East Port Said / Egypt, plynová elektrárna

Ve všech důležitých hlavních procesech přibližně stavebně

podobných elektráren Gulf of Suez a East Port Said v Egyptě

zajišťují činnost naše čerpadla a armatury: Napájecí čerpadla

typu CHTC, čerpadla chladící vody typu SEZA, kondenzátní

čerpadla typu WKTA a více než 500 uzavíracích klapek.

Profesionální plánování a vyhotovení, jakož i přesné dodržení

termínů umožnilo optimalizovat náklady. Veškeré montážní

kroky kompletního okruhu napájecí vody byly námi kontrolo-

vány. Od vyrovnání agregátů nejmodernější laserovou techni-

kou, přes kontrolu měřících přístrojů, provedení testovacího

a zkušebního provozu, až po dohled při uvádění do provozu.

Kromě toho byli pracovníci obou elektráren před uvedením 

do provozu v roce 2003 na místě vyškoleni a zapracováni

našimi inženýry. 
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řádně vysoké tlaky. Výsledek: Vynikající účinnost a rovněž pro-

dloužené intervaly revize. Kompetence, know-how specialistů

KSB a efektivnost techniky trvale přesvědčovaly odpovědné pra-

covníky z Kostromské Gres: Na konci roku 2005 vystavili

následnou objednávku na dalších deset rotorových jednotek

napájecích čerpadel pro 300 MW bloky. 

Kostromská Gres, oblast Kostroma / Rusko, plynová elektrárna

Elektrárna Kostromská Gres disponuje celosvětově největším

plynem otápěným elektrárenským blokem s výkonem

1 200 MW. Jak v tomto, tak i v dalších osmi 300 MW blocích

elektrárny zaručují čerpadla KSB bezporuchové průběhy proce-

sů. V 1 200 MW bloku jsou od roku 2002 v provozu tři rotoro-

vé jednotky čerpadel typu CHTD, které nahradily zastaralé

ruské typy. Výzva: Všechny rotorové jednotky musely být zho-

toveny na míru podle ruských těles a dimenzovány pro mimo-
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V roce 1999 jsme dodali kromě šesti rotorových jednotek čerpa-

del nejmodernější konstrukce pro napájecí čerpadla také dvě

náhradní rotorové jednotky a šest podávacích čerpadel. Tím se

značně zvýšila účinnost i hospodárnost a bylo docíleno bezpo-

ruchového a spolehlivého provozu systému. Kontrola montáže

a rovněž uvedení do provozu bylo provedeno našimi servisními

specialisty.

Permská Gres / Rusko, plynová elektrárna

Se třemi 800 MW bloky je elektrárna Permská Gres, uvedená

do provozu v roce 1986, jedna z největších v Evropě a tudíž

i hlavní dodavatel pro celý region Uralu.  Aby mohlo být dodá-

vání energie dále kompletně udrženo, byla nutná obnova insta-

lovaných ruských napájecích čerpadel včetně podávacích čerpa-

del. Použitelnost byla silně omezena vlivem netěsnosti, velkého

chvění a rovněž ztrát uzavírací vody v ucpávkách hřídele.
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Wai Gao Qiao, Šanghaj / ína, uhelná elektrárna 

Jedna z největších elektráren Číny, Wai Gao Qiao, v Šanghajské

provincii Pu-Dong, je milníkem v čínské výstavbě elektráren.

Bloky s výkonem 2 x 900 MW a účinností zařízení více než

42 % uvedené do provozu v letech 2003 a 2004 pracují 

od počátku účinně, hospodárně, spolehlivě a bez problémů.

O bezproblémovou a efektivní výrobu se starají čerpadla chladící

vody řady SEZA, motorem poháněná spouštěcí napájecí čerpad-

la typu CHTC jakož i turbínou poháněná napájecí čerpadla typu

CHTD. Také kompletní soubor armatur pro systém napájecí

vody elektrárny byl dodán společností KSB. Zvláštní požadavky:

Velká armatury musely být dimenzovány pro tlaky 601 barů

a velké teploty až do 207 °C. Všechny výrobky jsou čtvrtletně

dozorovány pracovníky servisu KSB.
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Nejv tší domácí výkony

jako například modifikace konstrukce. To vedlo ke snížení

chvění,  optimalizaci použitelnosti a rovněž k podstatnému

zvýšení spolehlivosti a tím i k redukci provozních nákladů díky

pokrokové technologii KSB

Heyden / N mecko, ernouhelná elektrárna 

V roce 1986 do provozu uvedená elektrárna Heyden s výko-

nem 760 MW, vytápěná černým uhlím, produkuje dnes výkon

865 MW.  Pro dosažení těchto nových provozních parametrů

zařízení zvýšil provozovatel elektrárny otáčky napájecího čer-

padla. Pro přizpůsobení čerpadla na zvýšené výkonové poža-

davky byla potřebná vhodná opatření pro dodatečné úpravy,
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Amarex, CPK, Eta a Multitec, a rovněž početné vysokotlaké

armatury typu NORI, ZTS a ZXSVA. Během celé fáze uvádění

do provozu kontroloval náš tým nepřetržitě provozní údaje pro

spolehlivé spuštění do provozu napájecího čerpacího agregátu.

Profesionální plánování a provedení ve stanovené lhůtě všech

montážních kroků našimi zkušenými servisními specialisty byly

ručiteli pro optimalizaci nákladů a maximální spolehlivosti

během stavby a najížděcí fáze zařízení.

BoA Niederaußem / N mecko, hn douhelná elektrárna 

Největší dosud vyrobená napájecí čerpadla typu CHTA jsou

úspěšně použita od roku 2002 v hnědouhelné elektrárně

Niederaußem. Čerpací agregáty pro plný výkon jsou dimenzová-

ny pro třicetiletý provoz s nadprůměrně vysokou účinností

a maximální spolehlivostí. Optimalizovaná technika zařízení 

se stará o vysokou hospodárnost elektrárny a zřetelné snížení

nákladů cyklu životnosti (LCC). Navíc jsou k CHTA s enorm-

ním příkonem 40 MW i s podávacím čerpadlem, použity oběho-

vá čerpadla kotle LUV a více než 50 dalších čerpadel KSB řad
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14 Výkon

Naše nasazení p ímo na míst
Naše čerpadla a armatury jsou použita ve všech hlavních a pomocných procesech tepelné elektrárny. Při čerpání a oběhu napájecí vody,

kondenzátu a chladící vody zajišťují spolehlivý provoz, absolutní preciznost a přesnou funkci – spojenou s vysokou hospodárností.

Moderní parní elektrárny dnes disponují vrcholnou účinností. S našimi čerpadly přispíváme rozhodně k této vysoké účinnosti a umožňu-

jeme výraznou úsporu energie. 
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Cirkulace parní elektrárny
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S pomocí nejmodernější technologie odsíření se daří ze spalin absorbovat více než 95 % škodlivých látek, vznikajících při provozu

elektrárny, předtím než budou vypuštěny do atmosféry. Naše čerpadla se o to postarají, pomocí zvlášť vyvinutým materiálům

k tomuto účelu, odolným proti korozi a opotřebení, ve všech hlavních a pomocných procesech odsíření spalin s co největší provozní

spolehlivostí.

16 Výkon
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18 Výkon

Vedle nejvyšších účinností se plynové a parní elektrárny vyznačují především nízkými hodnotami vypouštěného CO2   a rovněž krát-

kou dobou výstavby. Naše čerpadla a armatury umožňují bezporuchový provoz při zachování optimální hospodárnosti.
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Cyklus paraplynové elektrárny
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20 Výrobky

Neomezená rozmanitost

Zda nová výstavba nebo modernizace. Zda kompletní řešení nebo individuální služba. Zda čerpadlo, armatura nebo
celý systém: Naše neomezená rozmanitost výrobků je vyladěna na speciální požadavky vysoce výkonných elektráren.
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erpadla pro parní elektrárny

erpadla pro paroplynové elektrárny

Napájecí erpadla
Barelová erpadla CHTC/CHTD

lánková erpadla HGC/HGD   YNK/KRHA

Kotlové ob hové erpadlo LUV

Kondenzátní erpadla WKTA/WKTB   WKH

Chladící erpadla SEZ/PHZ/PNZ

Pomocná erpadla Omega   KRT   KWP   HPK   HPH   RPH   CPK   SPY   
Multitec

erpadla 
pro odsí ení spalin KWPK   FGD   LCC

Napájecí erpadla HGC   HGM

Kotlové ob hové erpadlo LUV

Kondenzátní erpadla WKTA/WKTB   WKH

Chladící erpadla SEZ/PHZ/PNZ   SNW/PNW   RDLO

Pomocná erpadla Omega   KRT   KWP   HPK   HPH   RPH   CPK   SPY   
Multitec
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22 Výrobky

Napájecí erpadla do kotl

Konstrukce: Horizontální vysokotlaké erpadlo s pláš o-

vým t lesem s radiálními koly, vícestup ové, s p íruba-

mi/nava ovacími hrdly podle DIN a ANSI.  

Použití: Pro erpání napájecí vody a kondenzátu

v elektrárnách a v pr myslových za ízeních, na výrobu

tlakové vody a ost ik okují.

CHTC/CHTD napájecí erpadlo do kotl

Technická data CHTC 

Q m3/h: až 1 280 

H m: až 4 200 

p bar: až 420 

t °C: až +200 

n min-1: až 6 750

Technická data CHTD

Q m3/h: až 3 600 

H m: až 4 500 

p bar: až 450 

t °C: až +210 

n min-1: až 6 200

Konstrukce: Horizontální, p í n  d lené, lánkové er-

padlo s radiálními koly, jedno nebo dvouvtokové, více-

stup ové.  

Použití: K erpání napájecí vody a erpání kondenzátu

v elektrárnách a v pr myslových za ízeních, na výrobu

tlakové vody pro lisy, odstra ování k ry, za ízení na ost-

ik okují, sn hová d la apod.

HGC/HGD napájecí erpadlo do kotl

Technická data HGC

Q m3/h: až 1 450 

H m: až 4 200 

p bar: až 420 

t °C: až +200 

n min-1: až 7 000

Technická data HGD

Q m3/h: až 2 000 

H m: až 4 500 

p bar: až 450 

t °C: až +210 

n min-1: až 6 200

Konstrukce: Horizontální, p í n  d lené, jednostup o-

vé, dvouproudové erpadlo na napájení kotl  (zesilovací

systém) s dvojitou nebo jednoduchou spirální sk íní

v provedení z lité oceli.

Použití: K erpání napájecí vody v elektrárnách a v pr -

myslových za ízeních.

YNK/KRHA napájecí erpadlo do kotl

Technická data

Q m3/h: až 3 700

H m: až 280 

p bar: až 40 

t °C: až +210 

n min-1: až 1 800
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Ob hové erpadlo do kotl

Konstrukce: Horizontální vysokotlaké erpadlo, p í n

d lené, vícestup ové lánkové erpadlo s radiálními koly,

mazané erpaným médiem, nátok axiáln  a radiáln .

Použití: K erpání napájecí vody v elektrárnách, napájení

kotl  a erpání kondenzátu v pr myslových za ízeních.

HGM napájecí erpadlo do kotl

Technická data

Q m3/h: až 274 

H m: až 1 400 

p bar: až 140 

t °C: až +160 

n min-1: až 3 600

LUV/LUVA ob hové erpadlo do kotl

Konstrukce: Vertikální erpadlo s kulatým t lesem,  ra -

diál ní mi koly, jedno i vícestup ové. Vhodné i na nejvyšší

nátokové tlaky a teploty. Zaintegrovaný mokrob žný

motor podle VDE / IEEE-specifikace. Ložiska mazaná  mé -

diem, proto nejsou zapot ebí systémy na zásobování ole-

jem. Dimenzování podle TRD

Použití: Ob h horké vody v nucených okruzích, kotlích 

na nucený ob h a kombinovaných kotlích s nejvyšším tla-

kem.

Technická data

Q m3/h: až 7 000 

H m: až 300 

p bar: až 350 

t °C: až +380 

n min-1: až 3 600
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24 Výrobky

Konstrukce: Vertikální lánkové erpadlo se sb rnou

nádrží. S radiálními a poloaxiálními koly, vícestup ové.

Sací ob žná kola jedno i víceproudová. P íruba podle

DIN nebo ANSI. Sb rná nádrž (pláš ové t leso) je umíst -

na v jímce pod úrovní instalace.

Použití: V elektrárnách a v energetických za ízeních 

na erpání kondenzátu.

WKTA/WKTB kondenzátní erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 2 600 

H m: až 340 

p bar: až 40 

t °C: až +100 

n min-1: až 1 800

Konstrukce: Horizontální vícestup ové erpadlo s jed-

novtokovými, radiálními ob žnými koly. Vyrovnání axiál-

ního tahu pomocí pístu nebo kotou e. Olejem mazaná

valivá ložiska (brodivé mazání). Patky v ose.

Použití: V elektrárnách a pr myslových za ízeních jako

napájecí a kondenzátní erpadlo.

WKH kondenzátní erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 1 600

H m: až 450 

p bar: až 64

t °C: až +180 

n min-1: až 1 500

Kondenzátní erpadla 

Energie_katalog_2010  20.11.10  10:17  Stránka 24



25

Konstrukce: Vertikální odst edivé erpadlo s otev eným

šroubovým kolem (SEZ), poloaxiálním vrtulovým ob žným

kolem (PHZ) nebo axiálním vrtulovým ob žným kolem

(PNZ), nátok alternativn  s nátokovou dýzou nebo sacím

kolenem, alternativn  s vyjmutelným rotorem, výtla né

hrdlo je umíst né nad nebo pod úrovní, p íruba je možná

podle DIN anebo ANSI. 

Použití: V oblasti pr myslu, zásobování vodou, v elektrár-

nách a za ízeních na odsolování mo ské vody, na erpání

surové, isté, užitkové a chladící vody.

SEZ/PHZ/PNZ erpadlo na chladící vodu

Technická data SEZ

Q m3/h: až 65 000

H m: až 48 

p bar: až 10 

t °C: až +40 

n min-1: až 980

Technická data PHZ/PNZ

Q m3/h: až 65 000

H m: až 15/25 

p bar: až 10 

t °C: až +40 

n min-1: až  980

Konstrukce: Vertikální odst edivé erpadlo, umíst né

v potrubí s poloaxiálním ob žným kolem (SNW) nebo

 axiální vrtulí (PNW), jednostup ové, s ložiskem Residur®

bez nárok  na údržbu, výtla né hrdlo je umíst né nad

nebo pod úrovní podlahy. 

Použití: Na zavod ování a odvod ování, v systémech 

na erpání deš ových srážek, na surovou, istou vodu, 

na zásobování vodou, na erpání chladící vody. 

SNW/PNW erpadlo na chladící vodu

Konstrukce: Horizontáln  nebo vertikáln  postavené jed-

nostup ové, axiáln  d lené erpadlo se spirální sk íní

s dvouproudovým radiálním kolem, p ipojovací p íruby

podle DIN, ISO, BS nebo ANSI.

Použití: Na erpání surové, isté a užitkové vody, stejn

jako mo ské vody ve vodárnách, erpacích za ízeních 

na zavod ování a odvod ování, elektrárnách, v systémech

na hašení, v oblasti lodní techniky a petrochemie. 

RDLO erpadlo na chladící vodu

Technická data

Q m3/h: až 10 000 

H m: až 240 

p bar: až 25 

t °C: až +70 

n min-1: až 1 450

Technická data PNW

Q m3/h: až 9 000

H m: až 10

p bar: až 10 

t °C: až +60 

n min-1: až 1 450

Technická data SNW

Q m3/h: až 8 600

H m: až 90 

p bar: až 10

t °C: až +60 

n min-1: až 1 450

erpadla na chladící vodu

Energie_katalog_2010  20.11.10  10:19  Stránka 25



26 Výrobky

Konstrukce: Horizontáln  nebo vertikáln  postavené

jednostup ové, axiáln  d lené erpadlo se spirální sk íní

s dvouproudovým radiálním kolem, p ipojovací p íruby

podle DIN, ISO, BS nebo ANSI. 

Použití: Na erpání surové, isté a užitkové vody, stejn

jako mo ské vody ve vodárnách, erpacích za ízeních na

zavod ování a odvod ování, elektrárnách, v systémech

na hašení, v oblasti lodní techniky a petrochemie.

Omega pomocné erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 2 800

H m: až 170 

p bar: až 25 

t °C: až +105 

n min-1: až 2 9 00

Konstrukce: Vertikální, jednostup ové, kalové erpadlo

do mokré jímky pro stacionární a pro p enosné provede-

ní. erpadla Amarex N jsou zaplavitelné, nesamonasávací

blokové agregáty. Je možné i provedení ATEX.

Použití: Na erpání odpadních vod všeho druhu, zejmé-

na neupravené odpadní vody s dlouhými vlákny a s pev-

nými p ím semi, s kapalinami, které obsahují vzduch

a plyny nebo na surový, aktiva ní a zahnívající kal, na

odvád ní a odb r vody; na vysušování prostor a ploch,

jimž hrozí zaplavení.

Amarex KRT pomocné erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 10 800

H m: až 100 

t °C: až +60 

n min-1: až 2 900

Pomocná erpadla
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Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené erpadlo 

se spirální sk íní v blokovém nebo procesním provedení,

jednostup ové, s r znými geometriemi ob žných kol:

kanálové kolo, otev ené vícekanálové nebo otev ené

kolo. Provedení ATEX. 

Použití: Na erpání odpadní vody, zne išt né vody, pev-

ných látek všeho druhu bez etízkujících p ím sí a látko-

vých suspenzí s 5% atro a s maximální hustotou

1,1 kg/dm.

KWP/KWP-Bloc pomocné erpadlo

Technická data KWP

Q m3/h: až 1 300

H m: až 100 

p bar: až 10 

t °C: až +280 

n min-1: až 2 900

Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené erpadlo 

se spi rální sk íní v procesním provedení, s radiálním kolem,

jednostup ové, podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199. 

Je možné TRD-p ezkoušení stavební ady TÜVem. 

ATEX- provedení.

Použití: Na erpání horké vody a teplonosného oleje

v trubkových nebo nádržových systémech, zejména pro

st edn  velká až velká vytáp ní teplou vodou, kotle

s nucenou cirkulací, dálkové vytáp ní apod.

HPK-L/HPK pomocné erpadlo

  Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené erpadlo 

se spirální sk íní v procesním provedení, s patkami erpad-

la uprost ed os, s radiálním kolem, jednostup ové. Je mož -

né TRD-p ezkoušení stavební ady TÜVem. ATEX- provede-

ní. 

Použití: Na erpání horké vody ve vysokotlakých systé-

mech na výrobu horké vody a pro nasazení jako napájecí

nebo ob hové erpadlo.

HPH pomocné erpadlo

Technická data* 

Q m3/h: až  1 800

H m: až  225 

p bar: až  110 

t °C: až  +320 

* Data pro otá ky 2900 min-1

Technická data* 

Q m3/h: až  4 150

H m: až  185 

p bar: až  40 

t °C: až  +240
(horká voda) 

až  +350
(teplonosný 
olej)
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Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené erpadlo se

spirální sk íní v procesním provedení, s radiálním kolem,

jednostup ové, podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199,

také jako varianta s mokrou h ídelí, ucpávkovým prosto-

rem, spirálovým t lesem s možností vytáp ní (CPKN-CHs)

a otev eným /nebo polootev eným ob žným kolem

(CPKNO). ATEX- provedení.

Použití: Na erpání agresivních kapalin v chemickém

a petrochemickém pr myslu, v rafinériích a na solné

 roztoky.

CPKN pomocné erpadlo

Technická data* 

Q m3/h: až 4 150

H m: až 185

p bar: až 25 

t °C: až +400 

Konstrukce: erpadlo se spirální sk íní, jednostup ové,

s ložiskovým kozlíkem, v procesním provedení.

Použití: Na zavod ování a odvod ování, na zásobování

vodou, na erpání kondenzátu, chladící a užitkové vody

atd.

SPY pomocné erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 21 600

H m: až 50 

p bar: až 10 

t °C: až +105

n min-1: až 1 480

Pomocná erpadla

* Data pro otá ky 2900 min-1

Energie_katalog_2010  20.11.10  10:25  Stránka 28



29

Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené erpadlo 

se spirální sk íní v procesním provedení podle API 610,

10. vydání, pop . ISO 13709, (heavy duty), s radiálním

kolem, jednostup ové, s patkami erpadla uprost ed osy,

pop . Inducer. Možnost provedení ATEX.

Použití: Pro nasazení v rafinériích, petrochemickém 

a chemickém pr myslu a v elektrárnách.

RPH pomocné erpadlo

Konstrukce: Vícestup ové, horizontální nebo vertikální

lánkové vysokotlaké odst edivé erpadlo ve verzi se

základovou deskou a blokové konstrukci, s axiálním nebo

s radiálním sacím hrdlem. Lité radiální rozvad e.

Provedení ATEX. 

Použití: Pro zásobování vodou, pitnou vodou, pr mysl,

zvyšování tlaku, zavod ování, v elektrárnách, za ízeních

na vytáp ní, filtraci, hašení, reverzní osmózu, na výrobu

sn hu, mycí linky apod.

Multitec pomocné erpadlo

Technická data

Q m3/h: až 850

H m: až 630

p bar: až 63 

t °C: až +200

n min-1: až 2 900

Technická data* 

Q m3/h: až 4 150

H m: až 270 

p bar: až 51

t °C: až +400 

* Data pro otá ky 2900 min-1 
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Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené spirální er-

padlo procesní konstrukce s kvalitní výstelkou

KeramikpolySiC.

Použití: Ob hové erpadlo prací suspenze.

KWPK DN 400-1000 erpadlo pro odsí ení spalin

Technická data

Q m3/h: až 16 000 

H m: až 30 

t °C: až +120 

Konstrukce: Horizontální, radiáln  d lené spirální er-

padlo procesní konstrukce.

Použití: Ve vedlejších okruzích jako erpadlo suspenze

vápence, erpadlo odvodu  sádry, erpadlo cirkulace vody

a zahuš ovací erpadlo.

KWPK DN 40-350 erpadlo pro odsí ení spalin

Technická data

Q m3/h: až 3 000

H m: až 60 

t °C: až +120

erpadla pro odsí ení spalin
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Konstrukce: erpadlo z tvrdokovu pro velká dopravní

množství p i malých dopravních výškách, s jednosm rným

t lesem a ob žným kolem s vysokou ú inností. Jednodílné

sací víko s integrovanou montážní deskou. 

Použití: Ob hové erpadlo absorbéru v procesu odsí ení

spalin.  

FGD erpadlo pro odsí ení spalin

Konstrukce: Výkonné erpadlo pevných látek, nenáro né

na obsluhu, pro dopravu hrubých a jemných p ím sí, jaké

se vyskytují v odpadních vodách, obsahujících pevné látky,

až po agresivní, abrazivní pop . korozivní kaly. 

Použití: pracování nerost , výroba energie, erpání vody

v dolech, doprava pískových/št rkových sm sí, popela,

skrývky, pr myslových kal  a vyt ženého materiálu. 

LCC erpadlo pro odsí ení spalin

Technická data

Q m3/h: až 3 865 

H m: až 75 

p bar: až 16 

t °C: až +120

Technická data

Q m3/h: až 18 000

H m: až 51 

p bar: až 7 

t °C: až +120
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Energie_katalog_2010  20.11.10  10:32  Stránka 32



33

Energie v proudu

vysokou kvalitu. Zpracování nových

vysokoteplotních materiálů, jakož i použi-

tí a zkoušení ve spolupráci s univerzitami

a výzkumnými ústavy, tvoří základní

kámen pro další trvalý vývoj našich

výrobků. Pokrokové postupy, nejnovější

technologie a know-how našich expertů

nás posunují do polohy kdykoliv přistou-

pit na požadavky provozovatelů, projek-

tantů a dodavatelů zařízení pro elektrár-

ny. Ať se jedná o ventily, šoupátka, zpětné

armatury, uzavírací klapky, membránové

ventily nebo kulové kohouty, každá kon-

strukce armatur má specifické výhody

i nevýhody, takže výběr vypadá podle

požadavků odlišně. Na přání vyrobíme

také speciální armatury, jak k zajištění

předehřevu, tak regulační ventily pro

najíždění a odstavení jako i uzávěry pro

tlakové zkoušky nebo modifikace dle

standardního programu.

Odolnost proti nejvyššímu zatížení tlakem

a teplotou, regulace  kapaliny a páry nej-

různějších konzistencí - to jsou speciální

požadavky na armatury pro nejrůznější

systémy v elektrárnách, jako např. v systé-

mech kondenzátu, napájecí vody a páry.

Právě zde je dosažení předepsaných

parametrů nezbytné. KSB armatury splňu-

jí vždy tyto požadavky. Naše síla je ve

svařování všech materiálů – jak podle

DIN ES, tak také podle ASME/ANSI.

Vlastní výroba kaučukových a prstenco-

vých manžet, výroba membrán a provoz

vlastní slévárny garantují od začátku
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Uzavírací armatury

Ventily Šoupátka

DIN DINANSI

34 Armatury

viz zobrazení na str. 14–19

4

Nízkotlaké použití 

PN 10-40 
t do 450 °C
(používaný v paroplynových 
a parních elektrárnách)

St edn tlaké použití

PN 63-160 
t do 550 °C
(používaný v parních 
elektrárnách)

Vysokotlaké použití

PN 250-600 

t do 650 °C
(používaný v parních 
elektrárnách)

1

5

2

6

7

3

BOA H/HE

NORI 40
ZXL/ZXS

NORI 40
ZXLF/ZXSF

STAAL 40
AKD/AKDS

NORI 160
ZXLF/ZXSF

STAAL 100
AKD/AKDS

SICCA 900-
2500 GLC

SICCA 800-
2500 GLF

SICCA 
800 GLF

NORI 320
ZXSV

NORI 500
ZXLR/ZXSR

NORI 500
ZXSV

NORI 320
ZXLF/ZXSF

SICCA 900-
2500 GLC

SICCA 800-
2500 GLF

AKGS-A

ZTS

SICCA 150-
300 GLC

SICCA 150-
600 GLCNORI 160

ZXL/ZXS
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Zp tné armaturyUzavírací armatury

Membránové ventily Uzavírací klapky

DIN/ANSIDINANSI DIN ANSI

35

SISTO-10

NORI 40 RXL/RXS

NORI 160
RXL/RXS

MAMMOUTH

SICCA 
600 GTC

SICCA 
900 GTC

SICCA 
800 GTF

SICCA 1500-
2500 GTC

SICCA 
1500 GTF

SICCA 
800 GTF

SICCA 150-
300 GTC

SISTO-16 ISORIA

SISTO-KB SICCA 150-
300 SCC

SICCA 1500-
2500 SCC

ZRS

SISTO-20

RGS

NORI 500
RXLR/RXSR

NORI 320
RXL/RXS

SICCA 
900 SCC

STAAL 40 AKK/AKKS

SERIE 2000

SERIE 2000

STAAL 100
AKK/AKKS

SICCA 
800 PCF

SICCA 
600 SCC

DANAIS

AKR/AKRS

SICCA 1500-
2500 PCF
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Speciální armatury

P ípojka 
pro tlakovou

zkoušku
Zajišt ní 

p edeh evu

Ventil 
pro najížd ní 
a odstavení

DIN DIN DIN

ZJSVM/
RJSVM

ZJSVA/
ZXSVA

VTS
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36 Dodate né vybavení

Porovnejte si nás podle výkonu Vašich čerpadel nebo armatur.

Poté, co jsme je uvedli na nejnovější technologický stupeň –

s nejmodernějšími náhradními díly a komponenty. Nezávisle 

na výrobní značce. Výsledkem je prodloužená životnost, nižší

provozní náklady, delší intervaly údržby a kratší prostoje.

Získat více energie

Jako dodavatel s kompletní nabídkou jsme v situaci, že Vás pod-

poříme při celkovém technickém plánování pro modernizaci

a rekonstrukci Vašeho zařízení. Od inspekce přes výrobu kompo-

nentů dodatečného vybavení, montáže až ke zkušebnímu provozu

a kompletní nové instalaci. Pak se již dá dosáhnout velký výsle-

dek s malými prostředky retrofitu:

n Úspora energie, zlepšení účinnosti a snížení emisí

n Monitorování, automatické včasné rozpoznání poruch

n Disponibilita, prodloužení životnosti

n Snadnost servisu, provoz bez údržby, redukce pomocných

systémů

Energie_katalog_2010  20.11.10  10:48  Stránka 36



37

Úsp šn  s kom rkovým profilem

V odstředivých čerpadlech jsou všechny válcové prstencové

spáry protékány čerpanou kapalinou. Při osazení běžnými

těsnící kruhy vznikají značné ztráty účinnosti vlivem cirkulu-

jícího proudění v prstencových spárách. Ovšem spáry působí

ale také jako přídavné ložisko a mohou podle profilování

značně zlepšit dynamické poměry rotoru.

Námi vyvinuté těsnící kruhy s komůrkovým profilem využíva-

jí cíleně tuto výhodu. Proti proudění postavený vzorek z přes-

ně spočítaných a vyhloubených prohlubní zpomaluje axiální

proudění a silné cirkulační proudění pomocí víření. Tím je

rotor optimálně stabilizován a snižuje průtok spárami mno-

hem lépe než běžné profily. Výsledkem je značně vyšší účin-

nost, citelně menší energetické náklady a zvýšená provozní

spolehlivost.

100

75

50

25

0
0     5         10     15               20          25

Roky

Náklady životního cyklu v %

b žné ložisko

ložisko z Residuru

vyrovnaný 
po t ech letech

50%
úspora obvyklý profil

Alternativní ešení ešení KSB

hladký povrch drážkovaný profil bu kový profil

KSB-bu kový profil

Standardní ešení

Residur® snižuje náklady cyklu životnosti

Vertikální čerpadla nasazená v okruzích chladící vody elekt-

ráren jsou trvale vystavena nejvyššímu zatížení. Především

radiální ložiska, vyrobená z tradičních materiálů, musí být

trvale mazána čistou vodou nebo filtrovanou provozní

vodou. To stojí čas a peníze. Námi vyvinutá keramická

ložiska z Residuru, kterými může být vybaveno každé verti-

kální čerpadlo, jsou mazána přímo čerpanou kapalinou

a mnohokrát se osvědčila od začátku 80-tých let. Investice

do keramických ložisek z Residuru pro Vaše vertikální čer-

padlo se amortizuje po 3 letech. Po 25 letech provozní

životnosti se dá realizovat proti tradičním ložiskům s cca

50 % snížením nákladů.
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38 Servis

Vaše elektrárna musí dávat optimální výkon nepřetržitě 24

hodin. Proto jsme i my pro Vás k dispozici 24 hodin denně. Od

projektové fáze přes vyřízení zakázky až k nepřetržité následné

podpoře přes naši rozsáhlou servisní síť s více než 1 500 specia-

listy KSB. Více než 100 servisních center po celém světě –

a docela určitě také ve Vaší blízkosti.

Rozsáhlá podpora a rychlý servis –- i takto zajišťujeme kvalitu

našich výrobků. Stálou vysokou úroveň zajišťujeme pomocí kon-

stantních školících a doškolovacích akcí pro naše spolupracovní-

ky, ale také přes detailní a praktickou nabídku školení pro naše

Náš výkon pro Váš výkon

zákazníky v elektrárnách. Kvalita má kromě toho pro nás hodně

aspektů, ale stále jeden cíl: Splnění našich vlastních nadprůměr-

ných vysokých požadavků. Ty se samozřejmě orientují na zákon-

né normy, avšak většinou překračují jejich rámec. Základy

našich obchodních procesů jsou celosvětově jednotné a zajišťující

směrnice kvality, moderní integrovaný manažerský systém (řízení

kvality, řízení ochrany životního prostředí, bezpečnost práce)

a na obchodně excelentní model Evropské nadace pro manage-

ment kvality (EFQM) směřovanou politiku kvality. 
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Naše výrobky a systém managementu 
jsou certifikovány podle:

DGR, AD 2000, GOST

DIN EN ISO 9001:2000

ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:1999
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More space for solutions.

KSB PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Klí ova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
www.ksbpumpy.cz , www.ksb.com

Kancelář Praha
Klí ova 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: dana.hrabalova@ksb.com

Kancelář Plzeň
Žižkova 2042/24
301 00 Plze
Tel. +420 377 329 992
Fax +420 377 329 992
E-mail: petr.suva@ksb.com

Kancelář Strakonice
Raisova 1004
386 01 Strakonice
Tel. +420 383 390 366
Fax +420 383 390 366
E-mail: richard.carek@ksb.com

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

Kancelář Brno
Kroftova 45
616 00 Brno
Tel. +420 541 244 117
Fax +420 541 244 117
E-mail: bronislav.dvoracek@ksb.com

Kancelář Ostrava
Bohumínská 61
710 00 Ostrava 2
Tel. +420 596 241 979
Fax +420 596 241 979
E-mail: radomir.pojer@ksb.com

Kancelář Olomouc
T ída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: vladimir.zacal@ksb.com

Servis Praha
Klí ova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel. +420 241 090 226

+420 241 201 228
+420 241 090 201

Fax +420 241 480 123
E-mail: daniel.bergman@ksb.com

frantisek.kartous@ksb.com
lukas.stibal@ksb.com

Servis Olomouc
T ída Svobody 39
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 208 511
Fax +420 585 208 519
E-mail: libor.mayer@ksb.com
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