
LEWIS PUMPS®

Pionowe Pompy Chemiczne

Kompletna linia produktów
Pompy pionowe, zawory do kwasów i stopy 
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Weir Minerals Lewis Pumps

LEWIS PUMPS®

Pionowe pompy chemiczne

Dzięki urządzeniom zainstalowanym w ponad 120 
krajach, Weir Minerals Lewis Pumps znana jest 
w przemyśle siarki, kwasu siarkowego oraz kwasu 
fosforowego na całym świecie. 

Założona w  1891 roku jako Chas. S. Lewis & 
Co., Inc., dzisiaj Weir Minerals Lewis Pumps 
rozpoznawana jest jako światowy lider w produkcji 
pomp i zaworów do tych trudnych zastosowań 
pompowych.

Najważniejsze cechy produktów

• Pompy do kwasu siarkowego – wydajności do 
13000 GPM (3000 m3/h)

• Pompy do płynnej siarki – wysokości 
podnoszenia do 500ft (150m) i długości pomp 
do 275” (7000mm)

• Pompy do kwasu fosforowego – pionowe, 
odśrodkowe i osiowe pompy oferowane w 
specjalnej metalurgii.

• Stopy LEWMET® - odpowiednie do zastosować 
ze stężonym kwasem siarkowym do 460°F           
(240°C) oraz z kwasem fosforowym.

• Zawory do kwasu siarkowego – zasuwy, 
zawory talerzowe i przepustnice do średnicy 
30” (750mm).

Zaangażowanie Weir Minerals Lewis Pumps w 
obsługę Klienta miało główny udział w naszym 
światowym sukcesie.

Filozofia ta ma swoje odbicie w naszej zdolności do 
wysyłki w nagłych przypadkach, standardowych 
części zamiennych – w okresie 72 godzin do 
głównych lotnisk międzynarodowych.

Starsi inżynierowie sprzedaży Weir Minerals Lewis 
Pumps są stale dostępni aby udzielić Państwa 
personelowi obiektowemu pomocy  
w przypadku zapytań dotyczących różnych 
zagadnień  ruchowych, konserwacyjnych 
i instalacyjnych.

Pompy do kwasu siarkowego Lewis Pumps®

Znany wcześniej jako Chas. S. Lewis & Co., Inc., 
oddział Weir Minerals - Lewis Pumps wyprodukował 
swoją pierwszą pompę do kwasu siarkowego  w 1914 
roku, rozpoczynając tym samym specjalizację, którą 
kontynuuje do dziś. 

Obecnie, firma jest rozpoznawanym w świecie liderem 
w projektowaniu i produkcji urządzeń pompujących 
dla aplikacji siarkowych w chemii.

Dzięki wyborowi materiałów z zastrzeżonej grupy 
stopów LEWMET® zapewniających maksymalną 
odporność na korozję, rozwiązania mechaniczne 
i hydrauliczne zastosowane w pompach do kwasu 
siarkowego Lewis Pumps®  zapewniają wyjątkową 
sprawność i pewność  działania przy wysokich 
temperaturach kwasu siarkowego i oleum.

Własności mechaniczne

• Wytrzymała konstrukcja, opracowana specjalnie 
dla doskonałej pracy ze stężonym kwasem 
siarkowym i oleum.

• Utwardzany stop chromoniklowy LEWMET®  
zastosowany do wykonania krytycznych części 
zużywalnych narażonych na  duże prędkości 
medium, korozję i ścieranie.

• Wały ze specjalnie opracowanych stopów, o doskonałej 
wytrzymałości, precyzyjnie prostowane i zaopatrzone 
w powłokę PTFE dla aplikacji wysokotemperaturowych.

• Jednoczęściowe wały spełniające wymagania 
najostrzejszych norm prostości i wyważenia, zapewniające 
łagodną pracę.

• Korpus i inne ciężkie części mokre, wykonane 
ze specjalnego żeliwa  o bardzo wysokiej odporności na 
korozję zapewniają długą żywotność.

• Rozwiązania podwójnego korpusu tłocznego 
i wyważonego pierścienia ścieralnego redukują obciążenia 
hydrauliczne i minimalizują ugięcie wału, wydłużając 
jednocześnie żywotność części zużywalnych i łożysk 
kulkowych.

Ogólne cechy rozwiązania

Ze względu na zagrożenia właściwe dla pompowania gorącego, 
stężonego kwasu siarkowego, Weir Minerals Lewis Pumps 
dostarcza do tych aplikacji  pompy pionowe, w których medium 
pompowane nigdy nie dotyka dławnicy wału. Unika się przez to 
problemów z bezpieczeństwem i zagrożeniem środowiska, jak 
to ma miejsce w przypadku pomp poziomych. 

Wykres doboru pomp do kwasu siarkowego i oleum

Pionowe pompy chemiczne 
Lewis Pumps® są bezpieczne 
dla Państwa operatorów oraz 
bezpieczne dla środowiska.

Copyright © 2011, Weir Slurry Group, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. LEWIS PUMPS jest zarejestrowanym znakiem handlowym Envirotech PumpSystems Inc..
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Metry sześcienne na godzinę
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Galony US na minutę



Pompy Lewis Pumps®  dla płynnej siarki

Opierając się na zdobytym poprzednio doświadczeniu  
w produkcji ciężkich pomp do kwasu siarkowego, 
Weir Minerals Lewis Pumps rozpoczęła w 1940 roku 
produkcję pionowych pomp zanurzonych do płynnej 
siarki.

Łączące w sobie doświadczenie z zakresu hydrauliki 
pomp, metalurgii oraz inżynierii mechanicznej 
pionowe pompy zanurzone Lewis Pumps® mogą być 
dostarczone dla każdej aplikacji z płynną siarką.

Weir Minerals Lewis Pumps oferuje rodzinę 
podgrzewanych parą wodną pomp do płynnej siarki, 
odpowiednich do wielu aplikacji produkcyjnych, 
transportu i przeróbki siarki – od miejsc wydobycia 
(ze źródeł mineralnych lub węglowodorowych) aż 
do głównych miejsc stosowania w instalacjach kwasu 
siarkowego.

Ogólne cechy rozwiązania

Ze względu na unikalne własności płynnej siarki, Weir 
Minerals Lewis Pumps dostarcza do takich zastosowań 
pompy pionowe. Pompy te dzielą się na dwie ogólne 
grupy: Pompy z łożyskami zanurzonymi oraz pompy 
z wałem pionowym.

Modele z wałem pionowym

Używane w aplikacjach 
w których zanieczyszczenia 
zawarte w surowej siarce mogą 
powodować nie akceptowalny 
poziom zużycia lub naruszenie 
luzów łożysk zanurzonych.

Dostępne w standardowych 
długościach do 84” (2150mm) 
dla większości aplikacji.

Modele z łożyskiem zanurzonym

Używane w aplikacjach 
z względnie czystą siarką.

Mogą być dostarczane 
o długościach do 275” 
(7000mm) poniżej płyty 
pokrywy, w wykonaniu z wałem 
jednoczęściowym.

Pompy do kwasu fosforowego Lewis Pumps®

Bazując na rozwiązaniach metalurgicznych pomp 
stosowanych w produkcji kwasów do nawozów 
sztucznych, Weir Minerals Lewis Pumps najpierw 
- w 1957 roku  rozpoczął rozwijanie stopów do 
kontaktu z P2O5.

Dziś, Weir Minerals Lewis Pumps może wybierać 
spośród szerokiego zakresu materiałów, włączając 
w to stopy dostępne w handlu jak i specjalistyczne 
stopy LEWMET®  specjalnie opracowane dla 
zapewnienia maksymalnej sprawności działania w 
kontakcie z kwasami o wysokiej zawartości fluorków 
i chlorków.

Dostępne są zarówno stopy austenityczne 
zapewniające najwyższy stopień odporności na korozje 
jak i stopy duplex , wykazujące doskonałe działanie 
w środowiskach bardzo ściernych.

Pompy z wałem pionowym

• Używane w zastosowaniach gdzie problemem jest 
wycieranie

• Dostępne w standardowych długościach do 
2150mm, zarówno dla aplikacji zanurzonych jak 
i zewnętrznych.

Cechy mechaniczne

• Konstrukcja ciężka – brak zanurzonych łożysk

• Dwudzielny korpus tłoczny kompensuje reakcje 
promieniowe i minimalizuje ugięcie wału

• Zewnętrzne nastawianie wału umożliwiające 
regulację szczeliny wirnika, utrzymanie 

wydajności i sprawności.

Pompy osiowe

• Używane do zagęszczania kwasu fosforowego 
w układach odparowania próżniowego 
orazw układach szybkiego schładzania, 
wymagających wysokich przepływów przy niskich 
ciśnieniach pompowania.

Cechy mechaniczne

• Odporna konstrukcja – zarówno komponenty 
odlewane pompy jak i zespoły spawane są 
wykonywane odpowiednio do wymagań aplikacji

• Jednoczęściowe, precyzyjnie owiercane obudowy 
łożyskowe, montowane do profilu kolanowego, 
tworzą element obrotowy ułatwiający 
bezproblemową pracę.

• Rozwiązanie z oddzielonym od korpusu kolanem 
zapewnia łatwe ustawianie pompy i napędu 
pasowego na obiekcie.

Pompy osiowe Lewis Pumps®

Pompy Lewis Pumps® z wałem 
pionowym

Wykres doboru pomp do kwasu 
fosforowego

AXIAL-FLOW MODELS

Przewodnik doboru stopów

Stopy kwasoodporne LEWMET® firmy Lewis Pumps® do kwasu siarkowego.

Korzystając z doświadczenia metalurgicznego 
uzyskanego przez dziesięciolecia działania jako 
producent urządzeń pompowych dla kwasu 
siarkowego, Weir Minerals Lewis Pumps wprowadził 
w 1971 roku swój pierwszy stop LEWMET® do 
zastosowań w wysokosprawnych komponentach 
pomp.

Rodzina stopów LEWMET® została specjalnie 
stworzona dla zapewnienia doskonałej odporności 
na erozję połączonej z wyjątkową odpornością na 
korozję - w instalacji do kontaktowej produkcji kwasu 
siarkowego.

Zaznajomieni z doskonałym zachowaniem stopów 
LEWMET® w trudnych warunkach pracy typowej 
pompy cyrkulacyjnej kolumny absorpcyjnej 
doświadczeni operatorzy instalacji, szybko rozpoznali 
potencjał stopów LEWMET® dla zastosowań w innych 
aplikacjach.

Prosimy o kontakt z inżynierami sprzedaży Weir 
Minerals Lewis Pumps w celu uzyskania właściwego 
rozwiązania stopu LEWMET® dla Państwa szczególnych 
wymagań metalurgicznych.

Przybliżone krzywe prędkości korozji dla 
różnych kompozycji stopów w obecności 
98% H2SO4

Zawory Lewis Pumps® do kwasu siarkowego
Weir Minerals Lewis Pumps wyprodukował w 1975 
roku swój pierwszy zawór do kwasu siarkowego, 
kontynuując specjalizację w osprzęcie do kwasu 
siarkowego rozpoczętą w 1914 roku.

Dzisiaj, Weir Minerals Lewis Pumps stał się liderem 
w projektowaniu i wytwarzaniu orurowania i zaworów 
regulacyjnych dla zastosowań związanych z kwasem 
siarkowym.

Dzięki wyborowi materiałów z zastrzeżonej grupy 
stopów LEWMET® zapewniających maksymalną 
odporność na korozję, rozwiązania inżynieryjne 
zastosowane w naszych zaworach zapewniają 
użytkownikowi niezawodną regulację przepływu 
gorącego kwasu siarkowego i oleum.

Zazwyczaj , wirniki wykonane ze stopu LEWMET® 
pracują niezawodnie  przy prędkościach kwasu 
przekraczających 30 m/s na wylocie z wirnika.

Choć zwykle prędkość przepływu kwasu w rurociągu 
jest ograniczona do wartości 2 – 3 m/s, prędkość 
w wewnętrznych profilach przelotowych zaworu może 
być wielokrotnie wyższa.

Dlatego zawory wykonane ze stopu LEWMET® 
zapewniają Użytkownikowi niezrównane działanie 
w procesach związanych z kwasem siarkowym.

Przepustnice (na zdjęciu – w środku). Konstrukcja całkowicie 
wykonana ze stopu LEWMET® dla zastosowań regulacyjnych.  
Wielkości 4” – 24” (DN100 – DN600 mm)

Zawory talerzowe o korpusie kulistym (na zdjęciu – z lewej). 
Konstrukcja wykonana całkowicie ze stopu LEWMET® - ze 
zmodyfikowanym portem parabolicznym – wielkości: ½” –6” (DN15 
– DN150 mm)

Zasuwy (na zdjęciu – po prawej). 
Konstrukcja całkowicie ze stopu LEWMET®. Wielkości ½”  – 4” (DN15 
– DN100 mm) Korpus ze stali stopowej, dyski i gniazda ze stopu 
LEWMET® - wielkości 6” – 30”   ( DN150 – DN750 mm)

Przybliżone krzywe prędkości korozji dla 
różnych kompozycji stopów w obecności 98% 

H2SO4 (testy statyczne)

20Cr-30Ni-3Mo-3,5Cu-Fe (Stop 20)
16Cr-16Mo-50Ni (Stop C)
Stop LEWMET®
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Modele z wałem pionowym

Modele z przepływem osiowym

Metry sześcienne na godzinę

Skonsultuj się z fabryką aby uzyskać:
• Szczegółowe wykresy działania dla poszczególnych 

modeli i wielkości
• Dane działania poza niniejszym wykresem

Prędkość korozji dla wybranych stopów w obecności 54% 
P2O5, 1,2% F przy 90°C w funkcji koncentracji chlorków
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Koncentracja chlorków w %

Prędkość korozji – mm/rok


