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Analiza przypadku

Randalls Gold Project obniżył o połowę wydatki 
na elementy rurowe poprzez zastosowanie 
specjalistycznych węży górniczych Linatex®  
o twardych ściankach 
Wprowadzenie

W styczniu 2013 roku firma Silverlake 
Resources nabyła Randalls Gold Project 
(RGP) w ramach przejęcia firmy Integra 
Mining Limited. Kopalnia znajduje się 65 km 
na południowy wschód od Kalgoorlie (700 km 
na wschód od Perth) w pobliżu stacji Mt 
Monger w Australii Zachodniej. 
Wydajność kopalni RGP wynosi 1,2 miliona 
ton (Mtpa) rudy minerałów rocznie.

Wyzwanie

Wcześniej, w kopalni RGP stosowano węże 
wlotowe i wylotowe z okładzinami 
kauczukowymi lub ceramicznymi 
konkurencyjnej firmy we wszystkich pompach 
poziomych. Rozwiązanie takie było 
dopuszczalne, ponieważ żywotność węży       
i elementów rurowych odpowiadała wówczas 
żywotności pomp.

W 2014 roku zamontowano nową pompę 
Warman® MCU® 150EE na głównym 
przewodzie zasilającym cyklon (330-PP-01), 
tym samym zwiększając czterokrotnie 
żywotność części mokrej pompy                    
w porównaniu do poprzedniej pompy firmy 
konkurencyjnej, jednocześnie zmniejszając 
liczbę przestojów.

Ze względu na zmiany wprowadzone            
w głównym przewodzie zasilającym cyklonu,

w tym modernizacje pomp i kruszarek, 
doprowadzono dodatkowe 30% substancji 
stałych do rurociągu wlotowego, 
zmniejszając żywotność elementów 
rurowych. Początkowo, metalowe zwężki     
z okładziną kauczukową Linatex® oraz łuki  
z okładziną ceramiczną dostarczone przez 
nasze Centrum Serwisowe Kalgoorlie            
i zamontowane w miejscu 330-PP-01 
działały prawidłowo. Kopalnia RGP 
poszukiwała jednak wyrobów na rurociągi    
o większej wytrzymałości, które 
odpowiadałyby żywotności pompy MCU® 
150EE, oraz zminimalizowały konserwację 
pompy.

Rozwiązanie

W celu spełnienia wymagań w zakresie 
żywotności zespół Weir Minerals 
zaproponował montaż zwężki węża 
górniczego Linatex® oraz formowanego łuku 
węża, przyjmując poniższe założenia:
• Węże górnicze Linatex® zapewniają 

doskonałą odporność na zużycie              
w instalacjach, w których występuje mokre 
ścieranie przy długich okresach bez 
konieczności konserwacji i niskich 
łącznych kosztach eksploatacyjnych.

• Elastyczność dzięki właściwościom 
wyrobów gumowych Linatex®

• Prosty montaż i konserwacja: kołnierz 
obrotowy z obu stron. 

Powyżej: Wąż górniczy Linatex® 808       
o twardych ściankach.

Z prawej: Wąż górniczy Linatex® 
zamontowany na terenie kopalni Randalls

Minerals



“Zespół Weir Minerals znacznie 
przekroczył nasze oczekiwania, 
proponując formowane łuki i 
zwężki Linatex na przewodzie 
wlotowym w okresie próbnym.  
Na tyle, że obecnie stosujemy 
produkty firmy Weir w dziewięciu 
lokalizacjach, charakteryzujących 
się największym zużyciem. 

Pozwoliło to w znacznym stopniu 
ograniczyć nieplanowane 
przestoje w instalacji mokrej, oraz 
zmniejszyć o połowę wydatki na 
węże górnicze i elementy 
rurowe.”
Andy Cross, Inżynier ds. utrzymania ruchu, 
Silver Lake Resources - Randalls Gold 
Project.

Specjalistyczne węże górnicze Linatex® zostały zamontowane w kwietniu 2015 roku. 
Węże rurociągu wlotowego zostały poddane kontroli po 1000 godzinach pracy podczas 
przeglądu tulei wlotowej, a następnie po 1700 godzinach przy wymianie tulei wlotowej, 
wykazując minimalne lub niemal zerowe zużycie.

Od czasu montażu przepompowano 1,97 miliona ton substancji stałych lub 1,5 miliona m3 
zawiesiny o bardzo wysokim stężeniu (73,3%) wagowo przez przewód wlotowy pompy. 
Dzięki tym wyjątkowym wynikom w kopalni RGP zamontowano także specjalistyczne węże 
górnicze Linatex® w drugim przewodzie tłocznym (330-PP-02).

Metalowy trójnik skośny z okładziną ceramiczną zasilający cyklon zostanie wymieniony  
na specjalistyczny trójnik wężowy skośny Linatex®. Ponadto zespół Weir Minerals 
stworzył nową konstrukcję specjalistycznych węży górniczych Linatex®, składającą się     
z dwóch formowanych łuków 60° węża Linatex® 808 DN 200 oraz jednego węża prostego 
Linatex® 808 DN 200 o twardych ściankach, zamontowanych pomiędzy odpływem 
cyklonu do komory uderzeniowej młyna nr 2. W rezultacie, żywotność uległa wydłużeniu   
z ośmiu miesięcy do jednego roku, nie wykazując zużycia podczas przeglądu.

Dwa identyczne formowane łuki węża oraz zwężka wężowa zostały zamontowane 
pomiędzy przesiewaczem grawitacyjnym frakcji nadmiarowej nr 1 do komory uderzeniowej 
młyna nr 1 na trzech odcinkach.  W celu uzyskania dodatkowej żywotności, formowane 
łuki węża Linatex® zamontowano z 6 mm wkładkami ściernymi na grzbiecie łuku. Podczas 
regularnego przeglądu przeprowadzonego sześć miesięcy po montażu stwierdzono 
minimalne zużycie, które przełożyło się na zmniejszenie zapasu części zamiennych.

Wyniki 

Wyniki kontroli wykazały, że specjalistyczne węże górnicze Linatex® posiadają dwukrotnie 
dłuższą żywotność od wcześniej stosowanych węży i elementów rurowych z gumową 
okładziną. Na kanwie tego sukcesu RGP nadal montuje węże specjalistyczne Linatex®, 
zastępując inne węże na terenie kopalni.
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1. Pierwotnie zamontowany przewód wlotowy 
pompy zasilającej cyklony 330-PP01 i 330-PP02

2. Wszystkie elementy rurowe 330-PP-01/02 
wymienione na specjalistyczne węże górnicze 
Linatex®

3. Górniczy przewód tłoczny pomiędzy 
przesiewaczem grawitacyjnym nr 1 a młynem nr 1 
do komory kotła

4. Łuk węża górniczego Linatex® 808-PHB 
odprowadzający do komory kotła

Powyżej: Węże górnicze Linatex® 808 
o twardych ściankach odprowadzające 
produkt dolny z cyklonu do komory 
uderzeniowej młyna nr 2
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