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Analiza przypadku

Powyżej: pompa szlamowa Warman®        
MCR® 250

Po prawej: pompa szlamowa Warman®    
MCR® 250 zamontowana w Cobre Las Cruces

BRANŻA
Wydobywanie miedzi

ZASTOSOWANIE
Wysyp z młyna

ZAMAWIAJĄCY
First Quantum Minerals Ltd. 
(FQML) 
Cobre Las Cruces (CLC) 

URZĄDZENIE
Pompa szlamowa 
Warman® MCR® 250 

Wprowadzenie 

First Quantum Minerals Ltd. (FQML) jest 
jednym z największych światowych 
producentów miedzi, który obsługuje siedem 
kopalń w sześciu krajach. Do zakładów FQML 
należy Cobre Las Cruces (CLC) w Salteras    
w południowej Hiszpanii, który działa od 2009 
roku i produkuje ponad 70000 ton miedzi 
rocznie. 

Wyzwanie

Firma FQML korzystała z konkurencyjnej 
pompy do usuwania zanieczyszczeń z młyna, 
która zapewniała 750 - 1500 godzin pracy 
zanim doszło do nagłych i niezaplanowanych 
awarii. Wirnik i tuleja wlotowa uległy zużyciu 
ściernemu i korozji i wymagały wymiany na 
długo przed upływem okresu żywotności 
szacowanego na 2800 godzin.
Kolejnym wyzwaniem było samo 
zastosowanie pompy, ponieważ stanowiła 
ona kluczowy element dla produkcji zakładu, 
z zaledwie jedną pompą rezerwową. Awaria 
pompy konkurencyjnej firmy oznaczała zatem 
wstrzymanie produkcji w całym zakładzie.

Rozwiązanie

Firma FQML zgodziła się na wypróbowanie 
pompy Warman® MCR® 250 przez sześć 
miesięcy. Seria pomp do parku młynów 
Warman® została zaprojektowana do 
najbardziej wymagających zastosowań          
w młynach i została wykonana z najnowszych 
materiałów odpornych na ścieranie. 

Centrum Serwisowe Weir Minerals w Sewilli 
znajduje się w pobliżu kopalni CLC. Pompę 
MCR® 250 zamontowali i uruchomili 
członkowie zespołu z pobliskiego Weir 
Minerals, którzy zapewniali pomoc techniczną 
przez 24 godziny na dobę i siedem dni          
w tygodniu przez cały okres próbny.

Zespół przeprowadził badania w zakładzie 
klienta, które wykazały wyjątkowo wysoki 
poziom chlorków i krzemionki w szlamie. 
Oznaczało to konieczność doboru 
odpowiednich materiałów narażonych na 
ścieranie i korozję, najlepiej dostosowanych 
do kontaktu z dużą ilością krzemionki          
i chlorków.

Inżynierowie z zespołu Weir Minerals 
przeprowadzili serię testów z różnymi 
konstrukcjami wirników i tulei wlotowej oraz 
połączeniami materiałów w pompie MCR® 
250, dzięki czemu udało im się opracować 
najlepsze rozwiązanie dla zakładu.

Dzięki instalacji pompy Warman® MCR® 250 
Cobre Las Cruces może zaoszczędzić nawet 
38000 euro rocznie na częściach zamiennych 
i kosztach konserwacji.



U góry: od prawej do lewej - David Garcia 
Bernier, inżynier ds. serwisu Weir Minerals, 
Rafael Sanchez Moya, kierownik ds. 
mechanicznych Cobre Las Cruces i Victor 
Fernández Ruiz, inżynier ds. serwisu Weir 
Minerals.
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PRODUKT

Pompa Warman® MCR® 250 należy do serii pomp szlamowych Warman® do parku młynów, przeznaczonych do 
stosowania w najtrudniejszych warunkach.

Pompy te wykonuje się z najnowszej generacji stopów hipereutektycznych i materiałów gumowych, co wydłuża ich trwałość     
i niezawodność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji.

Pompa MCR® 250 łączy w sobie korzyści z 30 lat badań i testów wydajności hydraulicznej z zaletami oprogramowania 
projektowego najnowszej generacji. Takie połączenie pozwala uzyskać wysoką wydajność i optymalną żywotność, nawet       
w przypadku najcięższych zadań związanych z obsługą szlamu, jak np. zasilanie cyklonowe młynów kulowych
i półautogenicznych.

Jedną z wyjątkowych zalet tej pompy jest to, że zaprojektowano ją z myślą o różnych połączeniach materiałów z rodziny 
stopów o wysokiej zawartości chromu i elastomerów wyciskanych. Umożliwia to umiejętny dobór materiałów do każdego 
zastosowania, optymalizację żywotności i skrócenie przestojów.

Pośród innych cech wymienić można: dużą średnicę, niską prędkość roboczą, wysokosprawne wirniki, samocentrującą się 
dławnicę o niskim natężeniu przepływu, dławik z regulacją jednopunktową, szybką wymianę końca mokrego w postaci 
jednego zespołu oraz możliwość zmiany kierunku obrotów.

Tabela porównawcza

Pompa szlamowa Warman® MCR® 250 Pompa konkurencji

Wirnik i tuleja wlotowa 
(średnia żywotność) 2900 godzin od 750 do 1500 godzin

Przestoje na konserwację Około 25 godzin Około 65 godzin

Oszczędność czasu 40 godzin -

Oszczędność finansowa 38000 euro -

Wstępne wyniki badań wykazały duże 
zużycie ścierne tulei wlotowej, które na 
miejscu zastąpiono inną kombinacją 
materiałów. Po 1900 godzinach pracy spadła 
wydajność wirnika. Specjaliści z zespołu byli 
przekonani, że uda się ją poprawić: zmienili 
więc opcję materiałową, która tym razem 
pozwoliła zwiększyć liczbę godzin. 

Wyniki

Dzięki optymalnemu połączeniu materiałów 
dobranemu do zastosowania u klienta wyniki 
testów wykazały, że żywotność pompy 
Warman® MCR® 250® wydłużyła się prawie 
czterokrotnie w porównaniu z pompą 
oferowaną przez konkurencję. Średnia 
trwałość eksploatacyjna pompy MCR® 250 
wyniosła 2900 godzin dla wirnika i tulei 
wlotowej oraz nawet 6000 godzin dla 
wszystkich innych części szybko 
zużywających się.

Uzyskano dodatkowe korzyści, ponieważ 
konstrukcja pompy MCR® 250 pozwala na 
obniżenie prędkości roboczej, co zmniejsza 
zużycie ścierne przy dużych prędkościach 
cząstek stałych. W celu dalszego skrócenia 
czasu konserwacji zamontowano również 
nowy segment rurowy.

Pompę MCR® 250 zakupiono ze względu na 
znaczny wzrost wydajności. Firma FQML 
oczekuje zwrotu z inwestycji w ciągu 
pierwszego roku dzięki poprawie wydajności 
pompy i skróceniu czasu konserwacji.

Pedro Rodriguez Tineo, starszy 
kierownik ds. mechanicznych   
w CLC, powiedział:

„Inżynierowie z zespołu serwisowego
i doświadczalnego przeprowadzili liczne testy      
i wymieniali kilkanaście części w okresie 
próbnym tak długo aż znaleźli rozwiązanie. 
Wszystkie prace wykonano niezmiernie 
profesjonalnie. Czuliśmy się bardzo 
bezpiecznie, wiedząc, że zespół jest dostępny 
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, i zapewnia 
pomoc techniczną w całym okresie próbnym. 
Zespół Weir zapewnił nam doskonałą obsługę   
i wsparcie w trakcie całego procesu”.




