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Poziome pompy do zadań ciężkich 
oraz zastosowań górniczych serii Orion
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Pompy poziome
Poziome pompy Metso do zadań ciężkich (HM, 
HR) oraz zastosowań górniczych (MR, MM) tworzą 
szeroką gamę światowej klasy pomp z wykładziną 
gumową lub ze stali utwardzanej, do pompowania 
mediów abrazyjnych.

Niski koszty całkowite
Nasza działalność ukierunkowana na rozwój produktu w 
połączeniu z ponad 60-letnim doświadczeniem pocho-
dzącym z tysięcy instalacji umożliwia stałe doskonalenie 
oferowanych urządzeń. Dla klientów oznacza to liczne 
korzyści, z których najważniejszą jest znaczne obniżenie 
kosztów w całym okresie eksploatacji urządzeń

Niski pobór mocy
• Układ hydrauliczny o wysokiej sprawności zapewnia 

optymalne wykorzystanie mocy.
• Szeroka gama produktów umożliwia ich dobór do 

pracy w pobliżu punktu najwyższej sprawności.
• Oprogramowanie do obliczeń dynamiki        cieczy 

umożliwiło podniesienie sprawności hydraulicznej 
pomp w fazie projektowej.

• Konstrukcję wszystkich elementów oparto na tech-
nologii komputerowego projektowania 3D.

Poziome pompy do zadań ciężkich
oraz zastosowań górniczych serii Orion

Długa żywotność
• Części zużywające się wykonane są z najwyższej jako-

ści stali utwardzanej, gumy i materiałów odpornych 
na korozję.

• Wytrzymała konstrukcja posiada zwiększone przekro-
je w miejscach narażonych na zużycie.

• Najwyższej jakości, odporne na zużycie elastomery 
opracowane zostały prze firmę Metso.

• Wymienność części wykonanych ze stali utwardzanej 
i elastomerów zapewnienia najlepsze rozwiązania dla 
konkretnych zastosowań.

• Specjalne materiały konstrukcyjne dostępne są op-
cjonalnie, na żądanie.

• Staranny dobór z uwzględnieniem punktu najwyższej 
sprawności i zastosowaniem optymalnych materiałów 
konstrukcyjnych dodatkowo wydłuża żywotność.

• Opcjonalna funkcja podwójnej regulacji luzu wirnika 
dodatkowo wydłuża żywotność.
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Niezawodność podczas pracy
Specjalne cechy konstrukcyjne pomp zapewniają 
bezawaryjną pracę i minimalne przestoje serwisowe, 
poprawiając efektywność eksploatacji:

• Nadwymiarowy, wytrzymały wał ze stali stopowej 
osadzony jest na wytrzymałych łożyskach smaro-
wanych smarem stałym, w oddzielnym module 
montażowym.

• Układ podwójnego uszczelnienia zapewnia doskonałą 
ochronę łożysk przed zanieczyszczeniem.

• Sprawdzone i niezawodne opcje uszczelnienia 
wału: dławnicowe, odrzutnikowe lub mechaniczne 
umożliwiają ich optymalny dobór do konkretnych 
zastosowań.

• Modułowa konstrukcja i pełna zamienność części 
umożliwia redukcję zapasów magazynowych.   

• Opcjonalna możliwość demontażu części tylnej 
ułatwia wykonywanie przeglądów i konserwacji.

• Kompaktowa konstrukcja zapewnia funkcjonalność 
urządzenia.

• Pompy Metso oraz ich części zamienne produkowane 
są w oparciu o systemu zarządzania jakością  -  wszys-
tkie zakłady Metso posiadają certyfikaty ISO.

Typowe zastosowania
• Kopalnie i zakłady przeróbcze minerałów
• Pulpy silnie ścierające
• Recyrkulacja pulpy w młynach autogenicznych
• Zasilanie hydrocyklonów
• Odpady i pozostałości kopalniane
• Technologie przemysłowe
• Odbiór produktów mielenia
• Popioły w elektrowniach
• Piaskownie i żwirownie
• Bagrownie
• Pompy wody obiegowej
• Przemysł drzewny i papierniczy
• Mleczko wapienne
• Tlenki aluminium
• Nawozy sztuczne
• Instalacje zobojętniania kwasów

Features and Benefits

Cechy konstrukcyjne & zalety
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S t a n d a r d o w e  m a t e r i a ł y  k o n s t r u k c y j n e* 

Regulacja luzu wirnika
Bieżąca regulacja przedniego luzu wirnika zapewnia 
stałą, optymalną wydajność pompy. Wszystkie regulacje 
można wykonywać w miejscu zabudowy pompy, bez 
konieczności jej demontażu. Opcjonalna rama z po-
dwójną regulacją umożliwia regulację luzu przedniego 
i tylnego.

Stożkowe łożyska rolkowe
Smarowane smarem stałym łożyska 
do zadań ciężkich pracują w szczel-
nie zamkniętym układzie łożysko-
wania, co zapewnia ich maksymalną 
żywotność. Dostępne także w wersji 
podwójnej.

Uszczelnienia
Podwójne uszczelnienie wargowe zabezpieczone 
pierścieniem V-ring zapewnia niezawodność podczas 
pracy.

Wał do zadań  ciężkich
Zaprojektowany z myślą o wysokim stopniu przeniesie-
nia energii na wirnik i poprzez minimalne ugięcie wału 
przedłużenie żywotności pompy. 

Sferyczne łożysko rolkowe 

Cylindryczne łożysko rolkowe 

Opcje łożyskowania:

Metal
Standard

Korpus
HighChrome

Wirnik
HighChrome

Płyta tylna
HighChrome

Odrzutnik
HighChrome

Pierścień odrz. 
HighChrome

Tuleja wału
HighChrome

Wał
Stal  

węglowa

Uszczelki 
Nitryl

Guma 
Standard 

Wykładziny 
Guma naturalna

Wirnik
Guma  

naturalna

Płyta tylna 
Guma  

naturalna

Odrzutnik
HighChrome

Pierścień odrz. 
Guma naturalna

Tuleja wału
HighChrome

Wał
Stal  

węglowa

Uszczelki 
Nitryl

* - Prosimy o kontakt z producentem w sprawie dostępnych opcji
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Zespół uszczelnienia dynamicznego
Odrzutnik wytwarza dużą różnicę ciśnienia o wektorze 
przeciwnym do ciśnień na wlocie pompy i w połączeniu 
z tylnymi, odrzucającymi  łopatkami wirnika stanowi 
efektywne uszczelnienie komory dławnicy. Materiały 
konstrukcyjne gwarantują żywotność równą żywotności 
układu hydraulicznego. Podczas postoju pompa jest 
uszczelniana przez trzy pierścienie sznurowe.

Równomierne zużycie
Korpus oraz wirnik są dopasowywane pod kątem mini-
malnych turbulencji hydraulicznych w celu zapewnienia 
dłuższego i bardziej równomiernego zużycia. 

Konstrukcja łopat wirnika
Redukuje straty hydrauliczne przy wlocie pompy. Duże 
średnice i odpowiednie wyważenie wirników zapewniają 
maksymalne wysokości podnoszenia oraz wydajności 
przy niskich prędkościach obrotowych, bez obniżania 
sprawności.

Połączenia kołnierzowe
Kołnierze wlotu i wylotu stanowią osobne, ruchome 
elementy ułatwiając zabudowę i montaż pomp HM  
oraz MM. W pompach z wykładziną gumową  stosuje 
się owiercenia kołnierzy zgodne z układem metrycznym 
lub ANSI.

Odlewy odporne na zużycie
Surowa kontrola jakości procesu metalurgicznego oraz 
integralności odlewu wraz z zastosowaniem pogrubień 
w miejscach szczególnie narażonych na zużycie, 
przedłuża żywotność urządzenia.

Przednie i tylne łopatki odrzucające wirnika
Dostępna opcjonalnie funkcja podwójnej regulacji luzu 
wirnika umożliwia zastosowanie wąskich łopatek, w 
znaczący sposób redukując recyrkulację wewnętrzną i 
ograniczając pobór mocy.

Układy hydrauliczne
Dostępne w wersji ze stali utwardzonej lub z wykładziną 
gumową.

Opis techniczny 
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Standardowe uszczelnienie odrzutnikowe
Używane wszędzie tam, gdzie rozrzedzanie produktu 
nie jest dopuszczalne, w celu niwelacji dodatniej różnicy 
ciśnienia na ssaniu. Wysokowydajne, suche uszczelnie-
nie hydrodynamiczne zabezpiecza pompę przed wycie-
kami podczas pracy. Podczas postoju rolę uszczelnienia 
głównego przejmuje uszczelnienie sznurowe.

Uszczelnienie wodne z przepływem niskim
Używane wszędzie tam, gdzie układ zabudowy pompy 
uniemożliwia zastosowanie uszczelnienia dynamicz-
nego, a rozrzedzanie produktu jest niewskazane. 
Pomiędzy pierścieniem rozstawczym a wewnętrzną 
ścianą komory dławnicy znajduje się zwój uszczelnie-
nia sznurowego. 
W konstrukcjach z uszczelnieniem dławnicowym nie 
jest stosowany odrzutnik.

Uszczelnienie mechaniczne 
Całkowicie zapobiega wyciekom z komory dławnicy 
oraz rozrzedzaniu produktu. Dostępne jest jako uszczel-
nienie mechaniczne pojedyncze oraz jako podwójne 
uszczelnienie mechaniczne z doprowadzeniem cieczy 
uszczelniającej z zewnątrz (nie ma kontaktu z produk-
tem). Istnieje możliwość zastosowania zamkniętego 
układu cieczy uszczelniającej.

Opcje uszczelnienia wału

Uszczelnienie wodne z pełnym przepływem
Stosowane wszędzie tam, gdzie układ zabudowy 
pompy uniemożliwia zastosowanie uszczelnienia 
dynamicznego, a rozrzedzanie produktu nie stanowi 
problemu. Zapewnia dużą żywotność uszczelnienia 
sznurowego. Pierścień rozstawczy przylega do ściany 
komory dławnicy, która jest zabezpieczona uszczelnie-
niem wargowym, zapobiegającym uszkodzeniom po-
wodowanym przez chwilowe zmiany gęstości pulpy.

Poprzez prostą zmianę położenia pierścienia rozstawczego, sznurów oraz podłączeń wody każda dławnica  
może być przebudowana jako układ z pełnym lub niskim przepływem wody dławnicowej.

Opcje uszczelnienia wału
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S t a n d a r d o w e  m a t e r i a ł y  k o n s t r u k c y j n e *

S t a n d a r d o w e  m a t e r i a ł y  k o n s t r u k c y j n e *

	 Wymiary króćców Wymiary ogólne  Masa całkowita* Masa całkowita*
Model  Wlot    Wylot   H   L   W   Podwójna regulacja   Pojedyncza regulacja 
mm   mm   cale mm   cale mm   cale mm   cale mm  cale kg lbs kg  lbs
HM�0	 �0	 �	 ��	 �,�	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ��	 ��0	 ���	 ���	 �00
HM��	 ��	 �	 �0	 �	 ���	 ��	 ���	 �9	 ��0	 ��	 �00	 ���	 ���	 ���
HM�00	 �00	 �	 ��	 �	 �0�	 �0	 ��0	 ��	 ���	 ��	 ��0	 �0�	 ��0	 ���
HM��0	 ��0	 �	 �00	 �	 ��0	 ��	 �0��	 �0	 ���	 ��	 ��0	 ����	 ��0	 9�0
HM�00	 �00	 �	 ��0	 �	 ���	 ��	 ����	 �0	 ���	 ��	 ���0	 ��90	 �0�0	 ����
HM��0	 ��0	 �0	 �00	 �	 �0�0	 ��	 ����	 ��	 ��0	 ��	 �0�0	 ��9�	 ���0	 ���0
HM�00	 �00	 ��	 ��0	 �0	 ���0	 ��	 ��9�	 ��	 �000	 �9	 ���0	 ����	 �900	 ���9
HR�0	 �0	 �	 ��	 �,�	 ���	 ��	 �09	 ��	 ��0	 ��	 ��0	 �9�	 ���	 ���
HR��	 ��	 �	 �0	 �	 ���	 ��	 ��9	 �9	 ��0	 ��	 ��0	 ���	 ���	 ��0
HR�00	 �00	 �	 ��	 �	 ���	 ��	 9��	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ���	 ��0	 �9�
HR��0	 ��0	 �	 �00	 �	 ���	 ��	 �09�	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ���9	 ��0	 ����
HR�00	 �00	 �	 ��0	 �	 9��	 ��	 ��9�	 ��	 ���	 ��	 ���0	 ����	 �0��	 ����
HR��0	 ��0	 �0	 �00	 �	 ����	 ��	 ���0	 ��	 ��0	 ��	 ���0	 ����	 ����	 ����
HR�00	 �00	 ��	 ��0	 �0	 ���0	 �0	 ����	 �0	 �000	 �9	 ���0	 ����	 ���0	 ��0�
* - masa pompy bez napędu
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Rama z pojedynczą regulacją Rama z podwójną regulacją
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S t a n d a r d o w e  m a t e r i a ł y  k o n s t r u k c y j n e *

	 Wymiary króćców Wymiary ogólne  Masa całkowita* Masa całkowita*
Model  Wlot    Wylot   H   L   W   Podwójna regulacja  Pojedyncza regulacja

 mm  cale mm  cale mm   cale mm   cale mm   cale kg  lbs kg              lbs
MM�00	 �00	 �	 ��	 �	 ���	 ��	 ��0	 �9	 ��0	 ��	 �00	 ���	 ��0	 ���
MM��0	 ��0	 �	 �00	 �	 ���	 ��	 ��9	 ��	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���	 �0�
MM�00	 �00	 �	 ��0	 �	 ��0	 ��	 �0��	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ����	 ���	 ����
MM��0	 ��0	 �0	 �00	 �	 ���	 ��	 ����	 �9	 ���	 ��	 ��90	 ����	 �09�	 ����
MM�00	 �00	 ��	 ��0	 �0	 �0��	 ��	 ����	 ��	 ��0	 ��	 ���0	 �09�	 ����	 �9��
MM��0	 ��0	 ��	 �00	 ��	 �0�0	 ��	 ����	 �0	 ��0	 ��	 ��90	 ����	 �9�0	 ����
MM�00	 �00	 ��	 ��0	 ��	 ���0	 �9	 ���0	 ��	 �000	 �9	 ���0	 ��0�	 ����	 ��0�
MM�00	 �00	 �0	 ��0	 ��	 ����	 ��	 ����	 9�	 ���0	 ��	 -	 -	 �9��	 �����
MR�00	 �00	 �	 ��	 �	 ���	 ��	 ���	 �9	 ��0	 ��	 ���	 �0�	 ��0	 ���
MR��0	 ��0	 �	 �00	 �	 �0�	 �0	 9�9	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ���	 ��0	 �9�
MR�00	 �00	 �	 ��0	 �	 ���	 ��	 �09�	 ��	 ���	 ��	 ��0	 ����	 �90	 �0�0
MR��0	 ��0	 �0	 �00	 �	 ���	 ��	 ��0�	 ��	 ���	 ��	 �0�0	 ����	 9�0	 ����
MR�00	 �00	 ��	 ��0	 �0	 �0��	 ��	 ��0�	 �9	 ��0	 ��	 �0�0	 ����	 ���0	 ����
MR��0	 ��0	 ��	 �00	 ��	 ����	 �9	 ����	 ��	 �000	 �9	 ����	 ���0	 ����	 ����
 * - masa pompy bez napędu

S t a n d a r d o w e  m a t e r i a ł y  k o n s t r u k c y j n e *

Szczegóły techniczne
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Rama z pojedynczą regulacją Rama z podwójną regulacją
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Opcje zabudowy silnika
Nad pompą               Z boku pompy   Nad pompą w pozycji odwróconej
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Podwójna regulacja luzu wirnika

Podwójna regulacja luzu wirnika jest opatentowaną 
cechą konstrukcyjną pomp Metso. Możliwość regu-
lacji zarówno tylnego jak i przedniego luzu wirnika 
umożliwia stałą, stabilną sprawność pompy w całym 
okresie żywotności układu hydraulicznego.  Ta prosta 
operacja została przedstawiona w dwóch krokach 
na rysunku poniżej. Można ją wykonać w przeciągu 
kilku minut w miejscu zabudowy, bez konieczności 
demontażu pompy.

Tylny luz wirnika

Luz odrzutnika

Krok 2. Regulacja przedniego luzu wirnika
Luz przedni wirnika likwiduje się po demontażu 
podkładek dystansowych, dokręcając śruby korpusu. 
Operacja ta jest wizualnym wskazaniem zużycia wirnika. 
Cała rama przesuwa się do przodu w celu zminimalizo-
wania luzu wirnika. Po demontażu wszystkich podkładek 
pompa nadal może pracować jako moduł   z pojedynczą 
regulacją.

Demontaż części tylnej
Przeprowadzenie normalnej, rutynowej inspekcji, 
naprawy, lub wymiany części zużytych, nie wyma-
ga demontażu całego urządzenia. Rama układu 
łożyskowania wraz z elementami rotacyjnymi pom-
py, może być zdemontowana jako jedna całość, bez 
konieczności czasochłonnego demontażu rurociągu. 
Umożliwia to wymianę wirnika lub uszczelnień 
bezpośrednio w miejscu zabudowy pompy, w ciągu 
kilkunastu minut.

Demontaż części przedniej
Wymiana obudowy pompy, również nie wyma-
ga demontażu całego urządzenia. Po uprzednim 
częściowym demontażu rurociągu, istnieje możliwość 
wymiany obudowy w miejscu zabudowy pompy, bez 
konieczności demontażu ramy układu łożyskowania oraz 
układu napędu. Opcję tę stosuje się także wszędzie tam, 
gdzie demontaż tych ostatnich jest, z różnych względów 
uciążliwy.

Krok 1. Regulacja tylnego luzu wirnika
Regulację tylnego luzu wirnika i odrzutnika przepro-
wadza się za pomocą śruby regulacyjnej na obudowie 
łożyska. Obudowa łożyska, wał oraz wirnik przesuwa się 
do tyłu w celu zminimalizowania luzu wirnika.
Podwójna regulacja stosowana jest w pompach z 
uszczelnieniem o niskim przepływie, pełnym przepływie 
oraz uszczelnieniem mechanicznym.

1

   2 - podkładki

Przedni luz wirnika

Opcje

Demontaż częściowy



Pompy Metso Minerals 

Szereg pomp: Pompy poziome z wykładzin gumową 
   i stali utwardzanej serii Orion i Thomas  
   XR/XM, Pompy do zadań bardzo ciężkich 
   HR/HM, Pompy do zadań ciężkich 
   MR/MM, Pompy do zastosowań górniczych 
   Pompy pogłębiarkowe 

Metso Minerals
SE-���	��	Sala
Sweden
Phone:	 +��	���	��0	00
Fax:		 +��	���	��9	�0

Metso Minerals
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Kontakt	lokalny:

Pompy pionowe oraz poziome z wykładziną 
gumową i stali utwardzanej serii Sala  
VF, Pompy pianowe
VS, Pompy do rząpi
VT, Pompy zbiornikowe
ST, Pompy z wirnikiem kanałowym i wpuszczonym


