Obiegi mielenia – rozwiązania Weir Minerals
Optymalizacja procesu i ograniczenie przestojów
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Niższa wydajność. Przerwy w produkcji. Niewykorzystane możliwości. Jeżeli Twoja praca wymaga dbałości o detale,
twoje urządzenia muszą działać płynnie – bez zakłóceń. Zależy Ci aby poszczególne elementy układu działały jako całość.
Oczekujesz bezawaryjnych rozruchów i płynnej pracy; wszystko co nie jest szybkie i ciągłe jest nie do przyjęcia.

Dlaczego układy mielenia
Weir Minerals?

Ponieważ jesteś tak mocny jak twoje najsłabsze ogniwo.
Przez wiele lat firma Weir Minerals doskonaliła się jako dostawca urządzeń i wsparcia procesu przemiału
i transportu szlamów, włączając wykładziny młynowe, pompy, hydrocyklony, zasuwy, przesiewacze oraz
trudnościeralne węże i wykładziny. Rozumiemy zależności w procesie mielenia i transporcie szlamów i
jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania i produkcji materiałów oraz urządzeń potrzebnych aby procesy
te przebiegały sprawnie i wydajnie eliminując zaburzenia procesu i nieplanowane przestoje.
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Rozwiązania dla obiegów mielenia proponowane przez Weir Minerals
Mill Circuit Solution są kombinacją dziewięciu wiodących marek,
oferujących jakość na najwyższym poziomie i posiadających wyjątkowe
osiągnięcia.
Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe KHD*, pompy Warman®, wykładziny
odporne na ścieranie Vulco®, przesiewacze i kruszarki Enduron®, hydrocyklony
Cavex®, zasuwy Isogate®, produkty gumowe Linatex®, szlamowe pompy
wyporowe Geho® oraz pompy do odwadniania kopalń Multiflo® tworzą
rozwiązania, które zapewniają niezawodność, lepszą wydajność oraz mniejszą
ilość przestojów. Możesz również liczyć na fachowy pod względem technicznym i
wysokiej jakości serwis przez cały okres eksploatacji.

Weir Minerals rozwiązuje problemy, jakie stoją przed kierownikami
zakładów i inżynierami.
Każdy szlam jest inny i każde zużycie jest specyficzne. W związku z tym nie
sprzedajemy po prostu pompy, lecz zapewniamy rozwiązanie. Pomagamy
naszym klientom rozwiązywać konkretne problemy związane z długością
okresu bezawaryjnego działania urządzenia, jego eksploatacją, wytrzymałością,
żywotnością, efektywnością działania oraz utrzymaniem w ruchu.

“Patrzymy na nasze wyroby w taki sam sposób,
jak nasi klienci, widząc je nie oddzielnie, ale jako
część łańcucha. Zdajemy sobie przy tym sprawę,
że w łańcuchu, procesie klienta, najczęściej
pęka najsłabsze ogniwo.
Taka filozofia sprawia, że skupiamy się na
obszarach, które przysparzają naszym klientom
najwięcej kosztów związanych z przestojami
i stratami finansowymi. Nasze specjalistyczne
podejście to tych decydujących (krytycznych)
problemów oznacza, że cały czas i wysiłek
wkładany przez nas w rozwój pozwala nam
zapewnić maksymalną efektywność tam, gdzie
liczy się ona najbardziej.”

- Fred Bradner, Regionalny Dyrektor ds.
Marketingu

Weir Minerals pozwala klientom osiągnąć znaczną poprawę wydajności
procesów oraz produktywności, przy niższych całkowitych kosztach
eksploatacji dostarczając asortyment wyrobów, które działają we wzajemnej
synergii. Rozwiązanie Weir Minerals dla układu mielenia zmniejsza ryzyko awarii,
zwiększa wydajność całego systemu i zapewnia dłuższą żywotność.

Weir Minerals może dostarczyć rozwiązania do eksploatacji na każdą
skalę.
Wśród naszych klientów są zarówno największe w świecie międzynarodowe firmy
zajmujące się wydobywaniem minerałów, jak również producenci działający
lokalnie. Używając równocześnie wysokociśnieniowych kruszarek walcowych
KHD*, pomp Warman®, wykładzin odpornych na ścieranie Vulco®, przesiewaczy
i kruszarek Enduron®, hydrocyklonów Cavex®, zasuw Isogate®, produktów
gumowych Linatex®, szlamowych pomp wyporowych Geho® oraz pomp do
odwadniania kopalń Multiflo® możesz zmniejszyć nakład pracy związany z
eksploatacją oraz obniżyć częstotliwość awarii, jak również poprawić żywotność
urządzeń i zwiększyć efektywność układu.
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Resulting from years of research and development,
Enduron® SP series cone crushers utilise materials
and engineering expertise to provide a highly
reliable crushing solution.
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ENDURON® Crushers

Seria kruszarek stożkowych Enduron® SP
charakteryzuje się unikalnym i pomysłowym
rozwiązaniem konstrukcyjnym, z wykorzystaniem
lekkich i niewielkich ale mocnych ram, co w
rezultacie sprawia, iż jest to jedna z najbardziej
zaawansowanych przemysłowych kruszarek
stożkowych.
Dzięki wieloletnim pracom badawczo-rozwojowym,
przy konstruowaniu serii kruszarek stożkowych
Enduron® SP można było wykorzystać bogate
doświadczenie w dziedzinie materiałoznawstwa i
inżynierii, aby zaprojektować i wyprodukować te
niezwykle niezawodne kruszarki.

Większa wydajność
Seria kruszarek stożkowych Enduron® SP pozwala
osiągnąć jedną z najwyższych wydajności
jednostkowych w przemysłowych procesach
przeróbki rudy. Taką wydajność można było osiągnąć
łącząc moc, wyższe obroty mimośrodu – 375
obr./min. z większą objętością komory kruszenia.
Ponadto, zwiększony kąt płaszcza sprawia, że
produkt jest bardziej kubiczny, co jest istotne w
przypadku produkcji kruszywa o wysokiej jakości.

Minimalne czasy przestoju
Wszystkie kruszarki Enduron® SP są wyposażone w
dwa silniki hydrauliczne z przekładnią planetarną
z możliwością dokonywania regulacji w trakcie
pracy, co pozwala na zluzowanie górnej części
komory (misy), dokonanie regulacji i ponowne jej
zamknięcie – wszystko podczas pracy produkcyjnej.
Ponadto, hydrauliczny system regulacji ułatwia nie
tylko szybkie ustawienie zmian, ale również wymianę
szybko zużywających się części. System zamykania
pozwala wykonać wymianę wykładzin w czasie
krótszym niż dwie godziny.
Niskie koszty operacyjne
Środowisko pracy kruszarki często jest pełne pyłu,
co powoduje szybkie zużywanie się niektórych
części oraz zanieczyszczenie oleju smarującego.
Przeciwpyłowy system uszczelniający wyposażony
jest w automatyczne urządzenie smarujące chroniące
części kruszarki najbardziej wrażliwe na pył, co
wydłuża ich żywotność i sprawia, że mniej części
zamiennych wymaga wymiany, a to obniża koszty.
Łatwa obsługa
Kruszarki Enduron® SP są tak skonstruowane, że ich
obsługa jest łatwa i przebiega bez zakłóceń. Prosty
i łatwy do czytania pulpit sterowania dostarcza
wszystkich informacji potrzebnych do sprawnej
obsługi kruszarki.
Wielofunkcyjność
Seria SP może być wykorzystana do różnorodnych
prac począwszy od prac w przemyśle wydobywczym
i budownictwie do pracy w kamieniołomach oraz
w przemyśle przetwarzającym zużyte produkty. Co
więcej, w każdym z czterech modeli serii SP – model
100, model 200, model 300 i model 400 można
zamontować różne rodzaje wyłożenia płaszczy w
zależności od rodzaju produktu: gruby lub drobny.
Kruszarki Enduron® SP są zaprojektowane do
kruszenia 2 i 3 stopnia (wtórnego i końcowego),
zarówno w zastosowaniach stacjonarnych, jak i
mobilnych.
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ENDURON® Screens
Przesiewacze Enduron® oferują wysoki
stopień precyzji przesiewania oraz
wyjątkowe odwadnianie.
Rodzaj przesiewanego materiału, kąt nachylenia
oraz wibracje podczas odwadniania są czynnikami,
które decydują o efektach końcowych. Posiadające
pionierską konstrukcję z pochylonym tylnym
pokładem, przesiewacze Enduron® osiągają wysoki
stopień odzysku frakcji stałych, większą wydajność
oraz niższe zużycie wody i energii.

Potwierdza wyjątkowe
działanie, od początku do
końca.

Przesiewacze Enduron® łącząc w sobie sprawdzoną
technologię sit przesiewających oraz innowacyjną
konstrukcję, umożliwiającą osiąganie lepszej
skuteczności i osiąganie większych wydajności przy
niższych kosztach eksploatacyjnych. Przesiewacze
G3 Banana Multi Slope osiągają wyjątkową
wydajność w przeliczeniu na powierzchnię
przesiewania.
Dzięki precyzyjnej klasyfikacji materiału według
wielkości, która osiągana jest poprzez zastosowanie
cienkiej warstwy przesiewanego materiału, zużycie
wody i energii jest niskie. Przesiewacze bananowe
pracują w ruchu liniowym, mają dużą amplitudę
wibracji oraz wysokie przyspieszenie . Cechy te
zmniejszają też tendencję do zatykania sit.
Oferta obejmuje od dwóch do sześciu możliwych
nachyleń pokładów, a różne nachylenia pozwalają
na zastosowanie sit o różnych otworach, co ułatwia
sprostanie wymaganiom konkretnego procesu
technologicznego.

Przesiewacz Enduron®
Enduron® screen in application
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KHD* high pressure grinding rolls are a core component
of the Weir Minerals Mill Circuit Solution. Together
with Warman®, Vulco®, Cavex® and Isogate® products
your plant can experience reduced downtime, less
maintenance and consistent throughput at a lower total
cost of ownership.
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KHD* High Pressure Grinding Rolls
Kruszarka walcowa może w znaczny sposób
obniżyć zużycie energii i zwiększyć ogólną
przepustowość.
Wysokociśnieniowe kruszenie polega na
rozdrabnianiu materiału pomiędzy dwoma walcami
obracającymi się w przeciwnych kierunkach pod
zwiększonym ciśnieniem. Efektem kruszenia w
wysokociśnieniowych kruszarkach walcowych
(HPGR) jest wyjątkowo wysoki stopień rozdrobnienia.
Wysokociśnieniowe kruszarki walcowe KHD* są tak
zaprojektowane, aby zapewniać wysokie wskaźniki
wydajności przy porównywalnie niskich całkowitych
kosztach eksploatacyjnych. Nie wymagają one
wysokich nakładów pracy w związku z konserwacją,
zajmują niewielką powierzchnię, pracują przy niskich
obrotach i nie generują dużego hałasu.
Materiał przerabiany przez kruszarkę jest
rozdrabniany wzdłuż granic mineralogicznych rudy.
Produkt z kruszarki jest w niektórych przypadkach
wyrzucany w formie delikatnych płatków, które
z łatwością rozpadają się na drobne cząstki.
Technologia KHD* HPGR pozwala uzyskać skruszony
produkt o wyższej jakości, co podwyższa wskaźnik
wydajności, zmniejsza nakład pracy i koszty
konserwacji. Kruszarki KHD* są zaprojektowane do
pracy przy naciskach od 2,000 kN do 27,000 kN.

• Mikropęknięcia i rozpad
Ścisk i ciśnienie powodują mikropęknięcia w
cząsteczkach, co powoduje rozpadanie się
większości cząsteczek i ułatwia uwolnienie
minerałów dla łatwiejszego ich odzyskiwania
• Niskie zużycie energii
W porównaniu do konwencjonalnego
mielenia, charakterystyka procesów klasyfikacji i
rozdrabniania jest znacznie lepsza i ilość zużywanej
energii jest znacznie mniejsza.
• Korzyści podczas dalszej przeróbki
Lepsza jakość skruszonego materiału podwyższa
zdolność mielenia w następnych etapach przeróbki
oraz możliwości odzyskania minerału
• Ochrona zużycia poprzez zastosowanie 		
okładzin wzmocnionych bolcami
Przy zastosowaniu tej najnowocześniejszej 		
technologii, żywotność kruszarek jest przedłużona
dzięki zastosowaniu powierzchni bardziej odpornej
na ścieranie oraz tworzeniu się autogenicznej
warstwy ochronnej.
• Obsługa serwisowa
W celu zapewnienia optymalnych warunków
eksploatacji istnieje możliwość przygotowania
indywidualnego pakietu serwisowego dla
kruszarek walcowych KHD* HPGR.

Rozdrabnianie za pomocą kruszarki (HPGR)
powoduje znaczne obniżenie indeksu pracy Bonda.
Prowadzi to do znacznych oszczędności podczas
dalszej przeróbki w młynie kulowym.

Międzycząsteczkowe
rozdrabnianie pozwala na
maksymalne zmniejszenie
wielkości cząstek

KHD * grinding rolls in application
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VULCO® Wear Resistant Linings
Vulco® jest pionierem w doskonaleniu
wykładzin do młynów oraz zdecydowanym
liderem w zakresie projektowania i doboru
wykładzin.
Stopień, w jakim wykładzina skutecznie chroni młyn,
przekazuje energię i nadaje wsadowi odpowiednią
trajektorię, wpływa na całkowite koszty obsługi
ponoszone przez właścicieli zakładu.
Generalnie, im twardszy materiał jest podawany do
młyna, tym większe korzyści ekonomiczne uzyskuje
się z zastosowania wykładzin gumowych. Ponieważ
bardzo dobrze znoszą one trudne i agresywne
warunki pracy, systemy wykładzin Vulco®, dostępne
w wykonaniu zarówno z gumy jak i z kompozytów,
skuteczne zastępują stal jako materiał wykładzin
młynowych, zapewniając większe korzyści.
Trudnościeralne wykładziny Vulco® są specjalnie
projektowane dla danej aplikacji, aby zapewnić
maksymalną wydajność młyna, najniższe zużycie
energii, ograniczyć przestoje, zminimalizować
obsługę, oraz obniżyć koszty związane z procesem
przeróbki rudy.

• Efektywność pracy
Profil wykładziny jest dobierany do konkretnych
warunków pracy młyna. Redukcja masy
wykładziny pozwala na zwiększenie załadunku
młyna, zwiększając jego wydajność i efektywność
energetyczną, ograniczając koszty energii.
• Mniej czynności obsługowych
Niskoprofilowy system mocujący T Track
zaprojektowany został tak aby wyeliminować
potrzebę częstych inspekcji, napraw i dokręcania
śrub. Guma przylega do powierzchni wewnętrznej
młyna, zapewniając odpowiednie uszczelnienie,
zapobiegając w ten sposób przeciekom oraz
chroniąc płaszcz młyna przed erozją powodowaną
przez szlam. Możliwe jest stosowanie bloczków
zaciskowych, jako elementów mocujących dla
dużych progów do ciężkich aplikacji.

• Niskie koszty eksploatacji
Koszty zakupu wykładzin młynowych są jednym
z najczęściej powtarzających się wydatków
związanych z procesem mielenia minerałów.
W porównaniu z tradycyjnymi stalowymi
wykładzinami, zastosowanie wykładzin gumowych
skutecznie obniża koszty eksploatacyjne
• Jakość potwierdzana przez testy
Kontrola jakości trudnościeralnych produktów
Vulco® odbywa się na etapie projektowania i
produkcji w celu zapewnienia prawidłowego
spasowania elementów i skrócenia czasu montażu.
Dodatkowo, procedury kontroli jakości Weir
Minerals zawierają wizualne, elektroniczne,
chemiczne i fizyczne badania surowców
wykorzystywanych do produkcji wykładzin.
Gumowe wykładziny młynowe Vulco® są
projektowane tak, aby były efektywne ekonomicznie
i zapewniały długą żywotność poprzez swoją
innowacyjną konstrukcję. Wysokiej jakości
mieszanki gumowe są specjalnie opracowane tak,
aby zapewniać doskonałą odporność na ścieranie
udarowe, rozcięcia i rozdarcia.
Systemy wyładowcze młynów typu AG oraz SAG
są projektowane w taki sposób, aby zapewniać jak
najlepszy przepływ i ograniczać zawroty zwiększając
wydajność młynów. Prosty montaż oraz wymiana
zwiększa efektywność obsługi. Wulkanizowane i
odlewane elementy zapewniają dużą odporność
na zużycie w miejscach najbardziej narażonych na
ścieranie. Zabieraki oraz centralny stożek wyładowczy
są zaprojektowane w sposób pozwalający na
optymalną pracę młynów oraz na szybki montaż
ograniczający przestoje.

Złącza kompensacyjne są wykonywane z różnych
materiałów i są dostosowane do różnych systemów
rurowych. Są tak zaprojektowane, aby absorbować
i kompensować ruchy w układach rurociągów
sztywnych, kompensują też nieliniowość rurociągów
zapewniając większą elastyczność oraz dłuższą
żywotność.

Ograniczanie zużycia w przeróbce rud
złota i platyny.
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WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
Pompy Warman® stanowią serce obiegu
mielenia
Ich wysoka niezawodność, długa żywotność i niskie
koszty eksploatacji w połączeniu z możliwością ich
przystosowania do unikalnych i specjalistycznych
warunków pracy sprawiły, że pompy Warman® stały
się światowym liderem w wyjątkowo trudnych i
krytycznych zastosowaniach.
• Długa żywotność
Konstrukcja pomp szlamowych Warman®
ma na celu chronić przed ścieraniem i erozją.
Komputerowe techniki CFD (Computer Fluid
Dynamics) pozwoliły stworzyć konstrukcję
hydrauliczną, która minimalizuje liczbę obszarów
ulegających wytarciu. Możliwość łączenia
materiałowych opcji metalowych i elastomerowych
pozwoliła uzyskać precyzyjnie dopasowany
produkt, który spełnia wymagania najtrudniejszych
zastosowań.
• Najwyższa jakość
Oferujemy optymalną kompozycję materiałów
odpornych na ścieranie w celu osiągnięcia
maksymalnej żywotności oraz zamienność
komponentów pomiędzy rozmiarami, aby
ograniczyć zapasy części zamiennych i sprawić, że
konserwacja będzie łatwa.
• Prostota wymiany części
Gdy konieczna jest szybka wymiana części, aby
sprostać zakładowym wymaganiom utrzymania
ruchu, cała część hydrauliczna pompy może być
zdemontowana i wymieniona, jako pojedynczy
zespół w ciągu kilku godzin.

Pompa Warman® MC

Pompy szlamowe Warman® mogą
być wyposażone w system napinania
pasków Gemex®.
System Gemex® umożliwia wymianę pasków w
urządzeniu w ciągu zaledwie kilku minut.
Ustawienie w linii wykonuje się przy pierwszej
instalacji. Prawidłowe ustawienie w linii oraz napięcie
paska zapewnia dłuższą i bardziej przewidywalną
żywotność pasków, kół pasowych i łożysk. Szybki
i łatwy serwis skraca czas przestoju i zwiększa
dyspozycyjność. Optymalne warunki eksploatacji
zwiększają żywotność elementów.

Uzyskaj długą żywotność nawet przy dużych
cząstkach i gruboziarnistym szlamie.
Asortyment pomp młynowych Warman® MC jest
owocem dziesiątek lat doświadczenia w
zakresie typów pomp eksploatowanych w tysiącach
układów mielenia na całym świecie. Tak dobrą opinię
zyskaliśmy udowadniając podczas testów w
instalacjach, że pompy Warman® MC pracują lepiej
niż inne typy.
Typoszereg pomp Warman® MC składa się z
następujących modeli:

Pompy Warman® MC są skonstruowane w celu
umożliwienia stosowania kombinacji różnych
materiałów
Pompa Warman® MCR™ - elastomerowe
wykładziny obwodowe wewnątrz metalowej
zewnętrznej obudowy, z metalowym wirnikiem oraz
metalową lub elastomerową wykładziną wlotową i
tylną
Metalowa pompa Warman® MCR-M - metalowa
wykładzina obwodowa z twardego białego żeliwa
wewnątrz metalowej zewnętrznej obudowy, z
metalowym wirnikiem oraz metalową wykładziną
wlotową i tylną.
Pompa Warman® MCU™ - cały korpus metalowy,
dzielony (bez wykładzin) z twardego białego żeliwa,
z metalowym wirnikiem.
Pompa Warman® MCU™ nie jest zalecana
w układach mielenia, jeżeli istnieje ryzyko
przechodzenia przez pompę dużych kul mielących,
które mogłyby spowodować pęknięcie obudowy. Do
tych zastosowań preferowane są pompy Warman®
MCR™ i MCR-M .
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ISOGATE ® Slurry Valves
Zasuwy Isogate® są sprawdzonym
produktem do zastosowań przy szlamie
o wysokim stopniu ścieralności.
Konwencjonalne zawory, zaprojektowane
wyłącznie do obsługi cieczy jednorodnych,
czasami są stosowane do szlamów o wysokim
stopniu ścieralności/korozji, co często przynosi
niezadawalające rezultaty.

Zasuwy nożowe Isogate® są zaprojektowane
głównie dla zastosowań o wysokim stopniu
ścieralności i korozyjnościi. Seria WB fposiada
wzmocnioną konstrukcję, odpowiednią do szlamów
gruboziarnistych.

Do typowych problemów należą szybkie zużywanie
się gniazda zaworu, blokowanie się zaworów oraz
wycieki do atmosfery podczas pracy zaworu.
Zasuwy Isogate® są zaprojektowane w taki sposób,
aby wyeliminować te problemy. Przez cały czas
ulepszane są materiały oraz konstrukcja produktu,
aby zapewnić ograniczenie czasu przestojów oraz
zmniejszyć ryzyko przerw podczas eksploatacji.

• Bezawaryjne i wszechstronne
Zasuwy Isogate® działają przy dodatnich i
ujemnych ciśnieniach i są w pełni dwukierunkowe
w wersji standardowej, co pozwala na pracę z
najtrudniejszymi szlamami.
• Kołnierze z wysokiej jakości materiałów
Kołnierze zasuw dostępne są w różnych wersjach
materiałowych po to, aby móc je zastosować
w aplikacjach o wysokim stopniu ścieralności
i korozyjności: naturalna guma, EPDM, Nitrile,
Neoprene.
• Konstrukcja pełno przepływowa
Pełno przepływowa konstrukcja zmniejsza spadki
ciśnienia i turbulencje, zmniejszając tym samym
zużycie.

Seria WB

Seria WS

Seria WS ijest zaprojektowana, jako zawór nożowy
między kołnierzowy, aby zaoszczędzić przestrzeń w
rurociągu. Opcje obejmują:
Otwarty spód
Otwarty spód pozwala na wypłukanie dużych
cząstek lub skumulowanych ciał stałych
wypchniętych przez nóż. W pełnym otwartym
położeniu zasuwa jest szczelna.
Płytka spłukująca Opcja z płytką spłukującą jest
alternatywą dla konstrukcji z otwartym spodem.
Opcja ta pozwala na okresowe przepłukiwanie
przestrzeni pod kołnierzami, gdy jest ono konieczne.

• Uproszczona konserwacja
Opcja z przepłukiwaniem pozwala na okresowe
czyszczenie przestrzeni pod kołnierzami, gdy jest
ono konieczne.

Eliminacja szybkiego zużywania się,
zaklejania i przeciekania.
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CAVEX® Hydrocyclones
Hydrocyklony Cavex® zapewniają
wysoką ostrość rozdziału i niższe
koszty eksploatacji w porównaniu do
hydrocyklonów konwencjonalnych.
Unikalna konstrukcja hydrocyklonów Cavex®
charakteryzuje się laminarną spiralną geometrią
wlotu, która pozwala uzyskać wysoką ostrość
rozdziału oraz dłuższą żywotność niż w przypadku
konstrukcji konwencjonalnych. Przeznaczone
do pracy w trudnych warunkach w przemyśle
wydobywczym oraz przetwarzaniu minerałów,
hydrocyklony Cavex® obniżają koszty eksploatacji
poprzez zmniejszenie liczby hydrocyklonów
potrzebnych do wykonania zadania.
• Wydajność wynikająca z kształtu
Konstrukcja hydrocyklonów Cavex® zapewnia
doskonałą ostrość rozdziału poprzez zmniejszenie
turbulencji. Laminarno-spiralna geometria
układu wlotowego pozwala uzyskać naturalny
przepływ wirowy do hydrocyklonów Cavex®. W
konwencjonalnych hydrocyklonach szlam wpada
do komory bez jakiejkolwiek kontroli przepływu, a
powstające na wskutek tego turbulencje powodują
wycieranie ścian wykładziny. Innowacyjna
konstrukcja hydrocyklonów Cavex® pomaga
zmniejszyć turbulencje, a w rezultacie przedłużyć
żywotność.

• Maksymalna wydajność
Ulepszony przepływ oznacza, że można uzyskać
więcej przy mniejszym zużyciu energii oraz
mniejszej liczbie hydrocyklonów. Hydrocyklony
Cavex® przerabiają znacznie większe ilości szlamu
niż hydrocyklony konwencjonalne wyposażone w
takie same oprzyrządowanie, zmniejszając liczbę
potrzebnych hydrocyklonów i/lub zmniejszając
ilość energii potrzebnej do wykonania konkretnego
zadania.
Hydrocyklony Cavex® zwiększają wydajność
układu mielenia poprzez zmniejszenie ilości
drobnych cząstek przechodzących do zawrotów.
Hydrocyklony Cavex® osiągają takie wyniki dzięki
zwiększeniu średnicy rdzenia powietrznego
wytworzonego w obracającym się wirze mieszaniny
w cyklonie.
Hydrocyklony Cavex® są oferowane w ośmiu
różnych wielkościach z
laminarno-spiralną geometrią wlotu oraz innymi
elementami zwiększającymi ostrość rozdziału oraz
zmniejszającymi turbulencje i wydłużającymi
żywotność elementów.

Naucz się kontrolować
przepływ i wyeliminuj
turbulencje, które wycierają
ściany wykładzin.
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LINATEX® Rubber Range
Linatex® proprietary vulcanised natural
gum rubber is produced through a unique
compounding process that gently blends the
latex, maintaining its fundamental integrity.
• The Linatex® Range:
Outstanding resilience in sliding and wet abrasion
applications, and specifically designed for slurry
applications where cold bonding is preferred.
• The Linard® Range:
Exceptional durability against high impact/cutting
forces, and resilient to deformation, plugging and
sticking.
• The Linagard® Range:
Excellent protection in the presence of oils, acids,
chemicals and elevated temperatures.
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LINATEX® Specialty Hoses and Spools
Specialistyczne węże
Można polegać na naszych wysokiej jakości
materiałach, innowacyjnym podejściu do
projektowania oraz produkcji na miarę potrzeb
klienta; końcowy efekt to za każdym razem
wyjątkowy produkt. Węże Linatex® są lekkie i
elastyczne, pomocne w konfiguracji instalacji, łatwe
w cięciu i konfiguracji.
Technologia wskaźnika zużycia (Wear Indicator)
służy do wyeliminowania nagłych przestojów oraz
zapobieganiu niespodziewanym awariom węża.
Do specjalistycznych cech należą szeroki wybór
materiałów, średnic nominalnych, mocowań
końcówek węża oraz wiele innych, które dają
możliwość doboru odpowiedniego węża do danego
zadania.

kształtek i innych pomocniczych części, technologię
wskaźnika zużycia, kołnierze i złączki.

Kształtki ze stali węglowej

Oferta Linatex® dla potrzeb transportu i
klasyfikowania pulp wydobywczych, szlamów i
innych płynów jednorodnych zapewnia wyjątkowe
propozycje i szeroki wybór materiałów oraz
wykładzin dla każdego zastosowania.

Wielkości i rodzaje kształtek

Konstrukcja kształtek Linatex® zapewnia ich długą
żywotność i pozwala osiągnąć optymalne wyniki.
Możliwość wykonania dowolnej kształtki zgodnie
z życzeniem klienta sprawiają, że każde wyjątkowe
żądanie klienta może być spełnione. Nasi
doświadczeni inżynierowie służą pomocą techniczną
oraz mogą przeprowadzić montaż na miejscu.

Węże górnicze o sztywnych ściankach 808
są produkowane ze sprężystym zbrojeniem z
drutu stalowego w kształcie spirali, do pracy w
trudnych warunkach i przy wysoce dynamicznych
obciążeniach. Mogą być wykonane na zamówienie
w żądanym rozmiarze; węże dostępne są w szerokim
asortymencie owiercenia kołnierzy.

Asortyment wykładzin:
• Guma naturalna
• Guma syntetyczna
• Poliuretan
• Wysokie i niskie ciśnienie

Węże górnicze o miękkich ściankach 806
są umiarkowanie elastyczne. Tego typu węże są
preferowane w zastosowaniach, gdzie wąż jest często
przemieszczany. Nieobecność drucianego zbrojenia
zmniejsza możliwość wewnętrznych uszkodzeń na
skutek nadmiernego zginania.

Oferta rozwiązań gumowych dla
różnych zastosowań

Węże elastyczne 800/801 łączone za pomocą
aluminiowych elementów sprzęgających łączą
wyjątkową odporność na ścieranie równomiernie
zużywającej się rury z niewielką wagą oraz
możliwością ponownego użycia.
Węże do pogłębiarek 1000 które cieszą się
zaufaniem fachowców w wielu wiodących miejscach
na świecie, gdzie prowadzone jest pogłębianie;
obejmują węże ssące i tłoczące, węże do pogłębiarek
wieloczerpakowych oraz złączki.

Każde środowisko jest inne. Potrzeby i problemy
mogą zmieniać się w zależności od ścierania, siły
uderzenia lub korozji. Jedna rzecz jest jednak pewna:
produkty Weir Minerals zapewniają najlepsze efekty
eksploatacji w każdym zastosowaniu. Pomagamy
naszym klientom w wyborze odpowiednich
produktów gumowych w zależności od ich
potrzeb, począwszy od odpornych i wytrzymałych
przesiewaczy Enduron® oraz węży i kształtek
Linatex® do wyjątkowych wykładzin, złączy i rur
Vulco®, aby zapewnić bezproblemowe i efektywne
funkcjonowanie urządzeń.

Elastyczne łączniki i inne akcesoria pozwalają na
eksploatację w szczególnie trudnych warunkach i
przy różnym ciśnieniu. Oferta obejmuje: ustalanie
promienia gięcia, dostawy prefabrykowanych łuków,
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Weir Minerals Services™
W zakresie usług serwisowych, Weir Minerals przekracza najśmielsze oczekiwania
W Weir Minerals oferujemy wszechstronne profesjonalne usługi oraz potwierdzoną wiedzę fachową, aby
udowodnić, że nasze zobowiązania wobec klientów nie kończą się na samym dostarczeniu urządzenia.
Nasza sieć punktów serwisowych, strategicznie rozmieszczonych w całej Europie, posiada duże zapasy części
zamiennych i każdy punkt jest w stanie dokonać naprawy każdego produktu Weir Minerals z optymalną
szybkością i efektywnością.
Nasz model serwisowy pozwala dostarczać profesjonalnie zarządzane, wysokiej jakości usługi konserwacyjne,
które gwarantują optymalną eksploatację naszego sprzętu i zmniejszenie do minimum nieplanowanych
przerw w pracy. Jesteśmy w stanie zapewnić szeroki zakres usług na zasadzie usługa na żądanie lub w ramach
długoterminowych umów o usługach serwisowych. Do zakresu naszych możliwości należą:
• Uruchomienie
• Prace serwisowe na miejscu
• Naprawa urządzeń w punktach serwisowych
Weir Minerals Services™ Centres
• Zastępcze urządzenie na czas trwania naprawy
• Monitorowanie stanu urządzeń
• Wykładziny gumowe
• Szkolenia w zakresie produktów
dostosowane do potrzeb klientów
• Wynajem
• Zabudowa

Punkty serwisowe Punkty sprzedaży -

Szeroki zasięg
geograficzny
Weir Minerals posiada
liczny personel
serwisowy w znacznej
części Europy i Afryki
Północnej. Lokalizacja
naszych placówek
pokazana jest na mapie
po prawej stronie.
Nasze punkty serwisowe w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii, Polsce,
Węgrzech, Ukrainie, Turcji i Maroko stanowią regionalne bazy, w których zmagazynowane są części zapasowe i
gdzie można przeprowadzać naprawy produktów.
Umowy serwisowe i partnerstwo dostosowane do potrzeb klientów
Weir Minerals jest dumne z utrzymywania mocnych, wzajemnie korzystnych relacji z cenionymi klientami.
Począwszy od pakietów serwisowych obejmujących każdy element, od monitorowania podstawowych
warunków eksploatacji do umów serwisowych obejmujących całość prac serwisowych, które gwarantują
nieprzerwaną całodobową gotowość reakcji na wezwanie oraz dostępność części zapasowych – zawsze mamy
rozwiązanie. Zdajemy sobie również sprawę, że potrzeby każdego klienta są inne, dlatego nasze możliwości
obejmują szeroki zakres usług i są elastyczne tak, aby zapewnić naszym klientom wsparcie w osiąganiu
lepszych wyników eksploatacyjnych.
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Some of our products and services are only available through our approved network of distributors.

WARMAN® Centrifugal Slurry Pumps
GEHO® PD Slurry Pumps
LINATEX® Rubber Products
VULCO® Wear Resistant Linings
CAVEX® Hydrocyclones
ENDURON® Comminution Equipment
KHD* High Pressure Grinding Rolls
FLOWAY® PUMPS Vertical Turbine Pumps
ISOGATE® Slurry Valves
MULTIFLO® Mine Dewatering Solutions
HAZLETON® Specialty Slurry Pumps
LEWIS® PUMPS Vertical Chemical Pumps
WEIR MINERALS SERVICES™
W celu uzyskania dalszych informacji o produktach lub naszych usługach serwisowych proszę skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży lub odwiedzić stronę:

www.weirminerals.com
Weir Minerals Europe Limited
Halifax Road
Todmorden
Lancashire OL14 5RT
United Kingdom

Excellent
Minerals
Solutions

Tel.: +44 1706 814 251
Fax.: +44 1706 815 350
sales.uk@weirminerals.com
www.weirminerals.com

Copyright © 2014, Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. WARMAN is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd and Weir Group African IP Ltd; CAVEX, HAZLETON and MULTIFLO are trademarks and/or registered trademarks of Weir Minerals Australia
Ltd; LEWIS and LEWIS PUMPS are trademarks and/or registered trademarks of Envirotech Pumpsystems Inc; GEHO is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Netherlands bv; FLOWAY is a trademark and/or registered trademark of Weir Floway Inc.; VULCO is a trademark and/
or registered trademark of Vulco SA; ISOGATE is a trademark and/or registered trademark of Weir do Brasil Ltda.; LINATEX, LINARD and LINAGARD are trademarks and/or registered trademarks of Linatex Ltd; the Linatex red colour is a trademark of Linatex Ltd; ENDURON is a trademark and/or
registered trademark of Weir Minerals Europe Limited; MCR and MCU are trademarks and/or registered trademarks of Weir Slurry Group, Inc. and WHW Group, Inc.; GEMEX is a trademark and/or registered trademark of Gema Industri AB; WEIR is a trademark and/or registered trademark of Weir
Engineering Services Ltd
* KHD is a Humboldt Wedag GmbH brand used under license by The Weir Group.
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