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ANDRITZ dla górnictwa
Rozwiązania pompujące dostosowane do
wymagań naszych klientów
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HDM – Praca w górnictwie
przy dużych obciążeniach
Dwie pompy umieszczone są jedna nad
drugą, pracują w przeciwnych kierunkach i napędzane są jednoczęściowym
wałem pompy. Rozłożenie obciążenia na
dwie pompy zapewnia pełne wyrównanie nacisku osiowego, przyczyniając się
do rozwiązania problemów związanych

Przegląd głównych zalet









Możliwość wdrożenia w
ekstremalnych warunkach
Najwyższa niezawodność
działania
Długi okres eksploatacji
Bezkonserwacyjna
eksploatacja
Wysokiej jakości materiały

KOPALNIE ODKRYWKOWE

AKTYWNA KOPALNIA
ODWADNIANIE
ODWIERTU W DOKOPIE

ODWADNIANIE
ODWIERTU W UKOPIE

POZIOM WODY GRUNTOWEJ

ZALETY:

– brak konieczności stosowania stacji pomp
– brak konieczności stosowania regulacji spływu
– dodatkowe ciepło nie jest generowane

KOPALNIE GŁĘBINOWE

AKTYWNA KOPALNIA

ODWADNIANIE PRZEZ
ODWIERTY ZEWNĘTRZNE

ZAMKNIĘTA KOPALNIA

OCHRONA
AKTYWNEJ KOPALNI /
ŚRODOWISKA,
POPRZEZ KONTROLĘ
POZIOMU WODY GRUNTOWEJ
W KOPALNI ZAMKNIĘTEJ

ODWADNIANIE PRZEZ
SZYB I W CELACH
RATUNKOWYCH

POZIOM WODY GRUNTOWEJ









Dwustrumieniowe
głębinowe pompy silnikowe











Jednostrumieniowe
głębinowe pompy silnikowe



Wydajność
do 6 000 m3/h

Wielostopniowe dwustrumieniowe głębinowe pompy silnikoWysokość podnoszenia we. Gwarancja wyrównania nacisku osiowego i zmniejszenia
do 1 500 m
o połowę prędkości przepływu
Ciśnienie
dla zapewnienia najdłuższego
do 150 bar
okresu eksploatacji nawet w
Średnica studni
najbardziej ekstremalnych waod 20″
runkach.
Temperatura do 75°C
Wielostopniowe dwustrumieniowe głębinowe pompy silnikowe.
Wysokość podnoszenia Niezawodne, niewymagające
konserwacji i niezwykle trwałe.
do 800 m
Dzięki technologii MST pompa ta
Ciśnienie
jest nie tylko elastycznym rozwiądo 100 bar
zaniem w zmieniających się waŚrednica studni
runkach pompowania, ale rówod 6″
nież pozwala oszczędzać koszty
Temperatura do 75°C
związane z magazynowaniem.
Wydajność
do 900 m3/h



Moc
do 5 000 kW



Napięcie
do 14 000 V



Średnica
studni 8″



Temperatura
do 75°C

Silniki pomp głębinowych













Pompy
wysokociśnieniowe
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Pompy odśrodkowe jednostopniowe z zamkniętym, półotwartym lub otwartym wirnikiem
Wydajność
dostępne również w wersji
3
do 6 000 m /h
wysoce odpornej na zużycie.
Wysokość 			
Różne kombinacje materiałów
podnoszenia do 160 m
do rozmaitych zastosowań zaCiśnienie
pewniają długi okres eksploatado 25 bar
cji i znakomitą sprawność.
Sprawność do 90%

200

Wielostopniowe, wysokociśnieniowe pompy w wersji pionowej
Wysokość podnoszenia i poziomej. Wykonane z żeliwa,
brązu, brązu aluminiowego lub
do 1 000 m
stali nierdzewnej.
Ciśnienie
do 100 bar

1000
500

Duża wytrzymałość na
zużycie

Wydajność
do 1 400 m3/h
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Pompy odśrodkowe
jednostopniowe

Silnik napełniony i chłodzony
wodą. Stała wysoka wydajność
w wysokich temperaturach,
specyficznych poziomach napięcia i w warunkach ekstremalnych. Technologia MCT
i IPM zapewniająca idealne
chłodzenie i najwyższą sprawność.
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Blisko naszych Klientów
Zakłady ANDRITZ na świecie

ANDRITZ Ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

www.andritz.com/pumps
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