ZSM
ZŁĄCZE

Carl Hamm Złącza ZSM
Złącze wtykowo - kielichowe, w skrócie ZSM, należy do połączeń rurowych
wytrzymałych na działanie sił osiowych i rozciąganie oraz łatwych w montażu/
demontażu. Jest stosowane w rurociągach szybowych podziemnych kopalń
i wierceniu studni głębinowych.
Nasz opatentowany system wtykowo-kielichowy dzięki możliwości szybkiego
i prostego montażu / demontażu, zminimalizowanego zapotrzebowania na
miejsce, jak również korzystnej cenie, przedstawia interesującą alternatywę dla
powszechnie używanych systemów połączeniowych.

Złącze ZSM z powłoką antykorozyjną

• Małe wymiary montażowe.
• Szybki, prosty i bezpieczny montaż oraz demontaż.
• Nie ma potrzeby korzystania ze specjalnych narzędzi.

Obliczenia MES

Dane techniczne
Wymiary

DN 50–DN 1400

Ciśnienie znamionowe

do PN 400

Obciążenia osiowe

do 1600 ton (obciążenie niszczące)

• Złącze ZSM dopuszcza nieznaczne odchylenia.
W centrum Badań i Testów DMT – Badanie Lin, złącza ZSM poddawano
różnym próbom rozciągania pod kątem ich maksymalnych obciążeń
niszczących.
Podczas rozwoju złączy ZSM wykonywano obliczenia metodą elementów
skończonych (MES).
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Końcówka złącza (męska)

O -ring chroniący przed zanieczyszczeniami
wyżłobienia elementów podłańcuchowych
Prowadnica elementu
giętkiego (łańcucha)

Giętkie elementy (łańcuchy) służące
przeniesieniu sił wzdłużnych
O-ringi do uszczelnienia zabezpieczającego przed ciśnieniem wewnętrznym

Mufa (złącze żeńskie)

3

Historia sukcesu złączy ZSM firmy Carl Hamm
Złącze ZSM zostało przedstawione na rynek w 1992 jako proste, szybkie złącze
wtykowe - na początku jako Casing (szalunek utracony) podczas budowy studni.
W połowie lat 90 rozpoznano potencjał tych złączy. Złącze udoskonalano wraz
z firmą Rheinbraun (dzisiaj RWE Power). Celem współpracy było opracowanie złącza
przenoszącego medium, wytrzymałego na obciążenia osiowe i łatwego do zamontowania. Wynik zrewolucjonizował działalność Rheinbraun związaną z budowaniem
studni dla odpompowania wody. Od tego momentu wszystkie studnie posiadały rurociągi w technologii ZSM.Po sukcesie tej technologii zaczęto opracowywać złącza ZSM
pod kątem ich zastosowania dla podziemnego górnictwa.

Projekty ze złączami ZSM firmy Carl Hamm zrealizowane od 1998 roku

W 2003 roku, po raz pierwszy w niemieckiem górnictwie węgla kamiennego
– szyb Heinrich, Essen zabudowano rurociąg szybowy w technologii ZSM. W szybie
zjazdowo-transportowym uwzględnione zostały zwiększone obciążenia na rozciąganie
i nacisk oraz wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
Technologia złączy ZSM była stale udoskonalana znajdując z powodzeniem
najróżniejsze zastosowaniew górnictwie niemieckim oraz światowym.

Zabudowanie instalacji połączenia w systemie ZSM
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Prosty montaż elementów giętkich (łańcuchy)

Łatwiejsze zabudowanie
• Końcówka złącza (męska) posiada na zewnątrz trzy wyżłobienia na
uszczelnienia i dwa wyżłobienia na elementy giętkie (łańcuchy).
• Mufa (część żeńska) ma dwa wyżłobienia na elementy giętkie.
• Do wyżłobień na uszczelnienia znajdujących się na końcówce złącza
wprowadzane są O-ringi.

• Końcówka złącza (męska) i mufa zsuwane są ze sobą bez dodatkowych
narzędzi.
• W ten sposób powstaje uszczelnienie.
• Opcjonalne zabezpieczenia przed skręceniem uwzględniają momenty
skręcenia pompy.

• Wyżłobienia stanowią dwie puste przestrzenie w formie pierścieniowej.
• Dzięki otworom w mufie można ręczne wsunąć elementy złączeniowe
(elementy giętkie -ł ańcuchy). Nie ma potrzeby korzystania z narzędzi.
• Końcówka złącza (męskiego) i mufa są teraz tak połączone ze sobą,
by zapobiec działaniom sił osiowych.

• Dla demontażu można w łatwy sposób wyciągnąć elementy giętkie
(łańcuchy). Instalację rurociągową można rozłączyć.

Porównanie ZSM ze złączem kołnierzowym
ZSM
Ciśnienie wewnętrzne

O-ring

Obciążenia osiowe

Element giętki, (łańcuch)

Momenty skręcający

Zabezpieczenie przed skręceniem

Narzędzia

–

Złącze kołnierzowe
Śruby, nakrętki, uszczelki ze
zdefiniowanym momentem dociągającym
Wkrętak udarowy
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ZSM w kopalniach podziemnych
Szczególnie w zastosowania złączy ZSM dla pomp głębinowych o wysokiej wydajności
fascynuje ich ekonomiczność.
Tu szczególnie wyraźne / widoczne są zalety tego systemu pozwalające na oszczędność
czasu podczas montażu i demontażu.
Małe wymiary montażowe elementów w technologii ZSM pozwalają na zastosowanie
na niewielkiej przestrzeni optymalnych przekrojów rurociągu.
Nieskomplikowany demontaż rurociągu gwarantuje skrócony czas wymiany pompy.
Przerwy spowodowane konserwacją i naprawą są skrócone do minimum.

ZSM ze stali szlachetnej

Mufy ZSM z powłoką antykorozyjną

Hydrauliczna
klapa/urządzenie
do montażu

Niemieckie górnictwo
Duże projekty zrealizowane od 2002
Klient / Zakład

Szerokość nominalna

Długość

EON/Kraftwerk Huntorf

DN 500

3 x po 700 m

K+S/Esco Werk Braunschweig

DN 200

480 m

RAG/Amalie

DN 350

3 x 900 m
800 m

RAG/Auguste Victoria

DN 350

RAG/Camphausen

DN 250

800 m

RAG/Carolinenglück

DN 300

2 x 830 m

RAG/Carolinenglück

DN 500

2 x 950 m

RAG/Concordia

DN 300

3 x 1050 m

DN 500

600 m

RAG/Duhamel

RAG/DSK Ibbenbüren

DN 1400

5 x 585 m

RAG/Heinrich

DN 500

4 x 485 m

RAG/Prosper

DN 350

2 x 800 m

RAG/Rob. Müser

DN 350

2 x 600 m

RAG/Rossenray

DN 400

1050 m

RAG/Saar

DN 400

1000 m

RAG/Walsum

DN 300

3 x po 830 m

RAG/Zollverein

DN 500

2 x po 1050 m

Zastosowanie rurociągue ze stali szlachetnej dla odwadniania
mocno zanieczyszczonej wody kopalnianej, Johannesburg,
Południowa Afryka.
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Wolno zawieszony

Wolno zawieszony

Częściowo wolno zawieszony

Częściowo wolno zawieszony

Stojący

2

2

2

2

1

3

1

1

3

1 Pompa 2 Zamocowanie/Uchwycenie 3 Do komory pomp

Zastosowanie instalacji rurociągów ze złączami firmy Carl Hamm

Górnictwo międzynarodowe
Zrealizowane duże projekty od 2010
Klient / Zakład

Szerokość nominalna

Długość

Kongo (DRC)/Kipushi

DN 300

400 m

Polska/Górnictwo Miedzi

DN 350

2 x 1000 m

Rosja/Alrosa

DN 250

3 x 550 m

Zambia/Kopalnia Miedzi Kansanshi

DN 400

400 m

RPA/Johannesburg

DN 400

7 x ca. 400 m

USA/Atlanta

DN 750

4 x 85 m

USA/Las Vegas

DN 800

135 m
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ZSM w studniach głębinowych
Technologia ZSM jest od ponad 15 lat z powodzeniem wykorzystywana do utrzymania
odpowiedniego poziomu lustra wód gruntowych w niemieckich kopalniach odkrywkowych
węgla brunatnego. Zalety złączy ZSM są szczególnie dobrze widoczne, gdy system odwadnienia
głębinowego obejmuje setki studni. Bardzo częsta wymiana pomp uwarunkowana niską
wartością pH wody i przemieszczającą się w kopalni odkrywkowej eksploatacją, może dzięki
wyjątkowo krótkiemu czasowi montażu i demontażu zostać przeprowadzona w znacznie
efektywniejszy, ekonomiczny i wydajny sposób.
Niewielkie wymiary montażowe połączeń pozwalają na większe przekroje zastosowanych rur.
Dzięki temu przy takiej samej wydajności pompowania wody, można uzyskać mniejsze prędkości
przepływu. To zapewnia wyraźnie dłuższą żywotność rurociągu i zainstalowanej pompy.
Ze względu na niewielkie rozmiary montażowe i związane z tym zalety technologia ZSM jest
w szczególnie interesująca do zastosowania w projektach nawadniania z wykorzystaniem
studni głębinowych.

Rury ZSM z powłoką
antykorozyjną

Możliwości zastosowania do nawadniania z wykorzystaniem
studni głębinowych

Złącze ZSM stal szlachetna

Spawanie końcówki złącza i rury
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Zastosowanie technologii ZSM do utrzymania odpowiedniego poziomu wód gruntowych w górnictwie węgla brunatnego.

Niemieckie górnictwo węgla brunatnego
Zrealizowane projekty od 1998
Klient / Zakład
RWE Power

Szerokość nominalna

Studnie

Długość

DN 50 – DN 400

ok. 2000

250 – 500 m

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego
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Wszystko od jednego dostawcy
Dostarczamy rurociągi ZSM gotowe do montażu.
Aby zaoferować Państwu optymalne rozwiązanie, korzystamy z naszego
ponad 90-letniego doświadczenia w górnictwie i udzielamy wsparcia
podczas wszystkich etapów projektu.
Nasze usługi:
• Planowania budżetu na podstawie informacji klienta
(patrz tabela obok).
• Planowanie rurociągu wraz z wszystkimi niezbędnymi
elementami.
• Obliczenia statyczne
• Sporządzenia rysunków poglądowych i szczegółowych.
• Projektowanie elementów ZSM na podstawie szczególnych
wymagań.
• Niszczące próby rozciągania elementów ZSM.
• Fachowa realizacja kompletnego rurociągu w procesie
Inhouse – zgodnie ze specyficznym planem produkcji
i planem kontroli pośrednich.
• W zależności od wymogów rurociągi w technologii ZSM
produkujemy ze:
•
•
•

Stali węglowej
Stali szlachetnej
Stali duplex

(np. P355 ff)
(np. 1.4571)
(np. 1.4462)

• System powlekania wewnętrznego i zewnętrznego.
• Nieniszczące próby spawów.
• Dystrybucja na cały świat.
• Wsparcie podczas montażu.

Projektowanie i planowanie
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Zmechanizowana linia spawania

Udokumentowana
kontrola jakości

Planowanie budżetu na
podstawie Państwa informacji
(niezbędne dane):
1. Miejsce zastosowania (patrz strona 7)
2. Długość przewodu rurociągowego
3. Długość pojedynczej rury
4. Średnica/szerokość znamionowa
5. Ciężar pompy/silnika/kabla
6. Ciśnienie pompy na wejściu
7. Odstęp między zamocowaniami/uchwytami
8. Ochrona antykorozyjna
9. Dane do koncepcji bezpieczeństwa
		 (wymogi urzędowe)

Zarządzanie jakością
W 1997 roku wprowadzono certyfikowany system zarządzania jakością.
W 2010 rozbudowano firmę o dział rozwoju i konstrukcji.
Jako sprawdzony Zakład specjalizujący się w spawalnictwie spełniamy wszystkie
krajowe jak i międzynarodowe normy.
Certyfikaty, dopuszczenia (np. dopuszczenie Germanischer Lloyd) i kontrole
procesu jak i kwalifikacje zawodowe naszych pracowników w działach produkcji
i zapewnieniają jakość, gwarantując stały poziom usług o wysokiej jakości.

Wyciąg:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

System zarządzania jakością
Wymagania jakościowe w zakresie spawalnictwa
Kontrola zakładów produkcyjnych
Zakładowa kontrola produkcji
Produkcja konstrukcji stalowych
Certyfikat zgodności WE
Kontrole technologiczne
Spawacze
ZfP (RT, PT, MT, VT)

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 3834-3
AD 2000 HP0
EN 1090-1:2009 + A1:2001
EN 1090-2
Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych
DIN EN ISO 15641-1
DIN EN 287-1 i DIN EN 1418
DIN EN 473 – Level 2

Badania nieniszczące

Dystrybucja na cały świat
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Pipes | Pumps | Solutions
Kompetencje, doświadczenie, innowacyjne myślenie, nowoczesne
maszyny produkcyjne i zmotywowani pracownicy stanowią podstawę
naszej działalności.
Jesteśmy nowocześnie zarządzanym średnim przedsiębiorstwem, które
dzięki elastyczności i doświadczeniu wynikającemu z ponad 90-letniej
historii, potrafi spełnić wymagania stawiane nam przez przyszłość.
Liczne certyfikaty i dopuszczenia gwarantują Państwu, że obowiązujące
reguły zostaną dotrzymane w całym procesie produkcyjnym.
Produkujemy dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej, przemysłu
energetycznego, przemysłu budowlanego (budowa tuneli, budowa studni)
oraz górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Korzystajcie Państwo
zaufując silnemu partnerowi, który swoje know-how zastosuje do specyfiki
Państwa wymagań: od planowania poprzez specjalistyczną produkcję, aż po
terminowa dostawę.

Nasz Zakład w Essen, Republika Federalna Niemiec

Röhrenwerk Kupferdreh Carl Hamm GmbH
Gasstraße 12
45257 Essen
Niemcy

Carl Hamm PPS (Pty.) Ltd
56 Detroit Street, Unit 5, Apex, Benoni 1501
PO Box 1492, Boksburg, Germiston, 1460
South Africa

info@carl-hamm.de
www.carl-hamm.de
Tel.: +49 (0) 2 01 / 8 48 17 - 0
Fax: +49 (0) 2 01 / 8 48 17 - 70

chris@carl-hamm.co.za
www.carl-hamm.co.za
Telefon: +27 (0)72 256 0926
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