
Powyżej: Twardy wąż szlamowy Linatex® 

Po prawej: Kolano węża Linatex®  z 
technologią wskaźnika zużycia w OceanaGold

Wprowadzenie

Kopalnia złota z najwyższym wskaźnikiem 
wydobycia na wschód od rzeki Missisipi -
OceanaGold Haile w Kershaw w Południowej 
Karolinie, została przejęta przez nowych 
właścicieli w 2016 r. Kopalnia działa od 
prawie 70 lat.

Po przeprowadzonych badaniach minerałów  
OceanaGold odkryła, że   złoża złota w tej 
kopalni są znacznie większe niż początkowo 
oczekiwano. Projekt rozbudowy kopalni 
obejmował wykorzystanie przez OceanaGold 
wielu produktów Weir Minerals, od pomp, 
hydrocyklonów poprzez zawory i węże.

Wyzwanie 

OceanaGold była zaniepokojona 
nieprzewidzianymi przestojami serwisowymi 
spowodowanymi awariami istniejących 
rurociągów konkurencji w instalacjach 
hydrocyklonów i młynów kulowych.

Ponadto źle zaprojektowana instalacja i kąty 
istniejącej instalacji stwarzały dodatkowe 
warunki ścierne. Wyłożony gumą wąż 
konkurencji zużywał się w niezwykle wysokim 
tempie dwóch tygodni lub krócej.

Projekt składał się z 30 metrów pionowego 
węża wychodzącego ze spustu hydrocyklonu 
i kolana o promieniu gięcia 70 stopni.

Na drugim końcu rurociągu znajdował się 
zasobnik zasilający młyn kulowy, w której 
przewymiarowane cząstki są ponownie 
wprowadzane do młyna kulowego w celu 
dodatkowego mielenia i przeklasyfikowania. 
Zasobnik miał również promień gięcia 70 
stopni. Siła zrzucania, w połączeniu z bardzo 
wysoką ścieralnością zawiesiny, 
spowodowały bardzo wysoki poziom erozji.

Kiedy wąż z gumową wykładziną uległ awarii 
i spowodował awaryjne wyłączenie, 
zastosowano rurę ze stali węglowej innego 
producenta, aby tymczasowo rozwiązać 
problem.

Rozwiązanie 

Ponieważ problemy były złożone, Weir 
Minerals zaproponował ogólne rozwiązanie w 
celu poprawy projektu - zwiększenia 
żywotności i zapewnienia przewidywalnej 
konserwacji.
Pierwszym krokiem była zmiana kąta zgięć 
na łagodną krzywą, optymalizująca drogę 
przepływu. Kolejnym krokiem było 
zastąpienie rury wyłożonej gumą ze stali 
węglowej wężem do szlamu z twardą ścianą 
Linatex®.
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Studium przypadku

Wąż Linatex® z twardą ścianą przedłuża żywotność 
o ponad 60 tygodni i pozwala na przewidywanie 
przestojów serwisowych.
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Góra: Wylot z hydrocyklonu ze zgięciem 
rurociągu konkurenta załatanym u dołu 

Środek: Podajnik młyna kulowego ze stalowym 
kolanem konkurenta z zastosowanym bandażu 
Linatex® w celu przedłużenia żywotności do 
następnego planowego wyłączenia

Dół: Linatex® - wąż z twardą ścianą z 
technologią wskaźnika zużycia i bardziej 
naturalną ścieżką przepływu.

Rozwiązanie c.d.

Zespół inżynierów opracował nową linię dolnego przepływu, pokazując w jaki sposób 
można wdrożyć niestandardowe rozwiązanie z użyciem węża szlamowego z twardą ścianą 
Linatex® i wstępnie uformowanych zgięć.

Naturalna elastyczność węża z twardą ścianą Linatex® 808 pozwoliła na stworzenie 
bardziej delikatnej i naturalnej drogi przepływu. Rezultatem było zmniejszenie kąta zgięcia 
przy spadku dolnym z 70 stopni do łagodnej krzywej. W konsekwencji wymagało to 
przekierowania rurociągu przez podłogę konstrukcji, co było łatwe do wykonania przez 
miejscowy personel. Wbudowane opcje połączeń końcowych węża z twardą ścianą 
Linatex® sprawiają, że montaż jest niezwykle łatwy.

Zespół Weir Minerals zajął się także problemem zasobnika proponując kolano węża 
szlamowego Linatex® o twardej ścianie w celu osiągnięcia maksymalnego kąta zgięcia, 
przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego kąta, aby zapobiec osadzeniu się materiału 
w rurociągu.

OceanaGold zgodziła się na sześciomiesięczne testy węża górniczego Linatex® i kolana 
węża z 1/2 calową gumową wykładziną Linatex® i technologią wskaźnika zużycia. 
Ponieważ stalowa rura konkurenta szybko ulegała awariom, bez żadnego wskazania ani 
powiadomienia, zespół ustalił, że nałożenie bandaża Linatex® na rurę w międzyczasie 
pomoże jej wytrzymać do następnego planowego wyłączenia.

Wyniki

Wyniki prób zakończyły się dużym sukcesem. Pod koniec sześciomiesięcznego okresu 
próbnego wskaźniki węża z twardą ścianą Linatex® nie wykazywały oznak zużycia. Ponad 
rok później wskaźnik LED zużycia na wężu wyraźnie wskazał personelowi 
konserwacyjnemu, że nastąpiła przerwa w przewodzie zużycia przy znaku 50%. Niedługo 
później wąż został wymieniony podczas planowej przerwy w pracy po 62 tygodniach, wciąż 
wykazując jedynie 50% zużycia.

W oparciu o te wyniki przewiduje się, że wąż wytrzyma co najmniej trzy lata w 
zastosowaniu dolnego poziomu hydrocyklonu - to 78 razy dłużej niż rura ze stali węglowej 
konkurencji. Dodatkowo wygięcie węża Linatex® w agresywnym zastosowaniu podajnika 
młynów kulowych wydłużyło żywotność o ponad 20 tygodni.

OceanaGold była bardzo zadowolona z trwałości węża Linatex® i bardzo zadowolona z 
ogólnego wdrożenia rozwiązania Weir Minerals.

“Okazało się, że jest to świetny produkt, który obniżył nasze koszty konserwacji o 
połowę w porównaniu do pierwotnie zainstalowanej stalowej rury z gumową 
powłoką. Nie mogę się doczekać wspólnej pracy nad projektami w przyszłości”- 
Cam Hinson, Process Planner, Haile Gold Mine

Porównanie

PRODUKT ŻYWOTNOŚĆ
(tygodnie)

CZAS KONSERWACJI

Rura stalowa wyłożona gumą konkurencji 2 około 100 godzin

Linatex® 808 - wąż o twardej ścianie 62 0 godzin

Linatex® 808-PHB - kolano węża 
szlamowego z twardą ścianą 22 10 godzin




