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Powyżej: Hydrocyklon Cavex® 400CVX Z
prawej: Kopalnia Sunrise Dam, zakład
przetwórczy

BRANŻA
Wydobycie złota
ZAMAWIAJĄCY
AngloGold Ashanti Australia Ltd.,
Kopalnia złota Sunrise Dam
ZASTOSOWANIE
Hydrocyklony wtórne parku
młynów
URZĄDZENIE
Hydrocyklony Cavex® 400CVX,
Guma Linatex® Premium

Wykładziny gumowe Linatex® wydłużają okres
żywotności eksploatacyjnej hydrocyklonów Cavex®
o ponad 50% i pozwalają zaoszczędzić około 75 000
AUD rocznie w kosztach eksploatacyjnych.
Wprowadzenie
Kopalnia Sunrise Dam, będąca wyłączną
własnością firmy AngloGold Ashanti, znajduje się
220 km na północny wschód od miasta Kalgoorlie
w Zachodniej Australii. Górnictwo podziemne jest
głównym źródłem rudy, a w 2014 roku
przetworzono 3,8 Mt za pomocą konwencjonalnej
metody grawitacyjnej oraz zakładu przetwórczego
węgla w ługowaniu (carbon-in-leach, CIL), co
stanowiło 10% poprawę w stosunku do 2013 roku,
pomimo większego udziału twardszej rudy
podziemnej w przetwarzanym materiale.
Wyzwanie
W kopalni Sunrise Dam pracuje grupa 12
hydrocyklonów Cavex® 400CVX we wtórnym
układzie młynów. Zwyczajowo są one wykładane
gumą R55® do wylotów młynów, a ich średni
okres żywotności eksploatacyjnej wynosił około
2000 godzin.
Rozwiązanie
Mając na uwadze udane zastosowanie węża
górniczego wyłożonego gumą Linatex® Premium do
wielu celów w kopali, firma AngloGold zgodziła się na
wypróbowanie tego rodzaju gumy w hydrocyklonach
Cavex® zamontowanych w kopalni, aby wydłużyć
czas pomiędzy wymianami wykładzin gumowych.

W ramach próby materiałowej, zweryfikowano
sposób ich zastosowania i zalecono
zwiększenie średnicy wlotu hydrocyklonów z
94 mm do 111 mm, aby zwiększyć
przepustowość infrastruktury.
W listopadzie 2014 roku firma AngloGold
zakupiła i zamontowała w kopalni Sunrise
Dam trzy kompletne zestawy wykładzin
gumowych Linatex® Premium do
hydrocyklonów (pokrywa, komora dozownika,
górny i dolny stożek). Zostały one
przetestowane jednocześnie z trzema
zestawami standardowych wykładzin
gumowych R55® w celu uzyskania wyników
porównawczych. Personel kopalni co tydzień
kontrolował wykładziny w ramach godzin
pracy i odnotowywał wszelkie obserwacje.
Wyniki
Szybko zauważono, że zmiana rozmiaru
komory dozownika poprawiła przepustowość
każdego z hydrocyklonów w takim stopniu, że
drobna modyfikacja ciśnienia wlotowego i
rozmiaru wiru pozwoliła kopani pracować z 6,
a nie 9 hydrocyklonami, nadal utrzymując
wymagane poziomy produkcji.

Po 6 miesiącach (średnio 1932 godzinach) oryginalne wykładziny gumowe R55® zostały zdjęte,
prezentując charakterystyczne spiralne zużycie wokół stożków i wykładzin dozownika/pokrywy.
Nawet przy około 30% wzroście ponad normę objętości materiału i ciśnienia podawanego do
każdego cyklonu, wykładziny gumowe Linatex® Premium pracowały przez ponad 3000 godzin, kiedy
to próbę zakończono i uznano za sukces.
Oprócz dłuższego okresu żywotności eksploatacyjnej i mniejszej liczby hydrocyklonów potrzebnych
do wykonania przewidzianej pracy, większa elastyczność gumy Linatex® Premium oznaczała
również krótszy czas montażu i mniejszy nakład pracy.
Łączne oszczędności, wynikające ze wszystkich wyżej wymienionych korzyści, oszacowano na
poziomie około 75 000 AUD, a firma Weir Minerals nawiązała bliską współpracę z kopalnią w celu
zidentyfikowania innych obszarów zastosowań gumy Linatex® Premium, które pozwoliłyby na
podobne oszczędności kosztów produkcyjnych, np. w zakresie elementów sitowych, wykładzin
gumowych i produktów formowanych.
Cytat z kopalni
„Wyniki próby wykazały, że wykładziny Linatex osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż wykładziny z
gumy R55. Wykładziny Linatex dobrze się spisały podczas próby i wytrzymały o około 50% dłużej.
Operatorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się o tym produkcie i podkreślali, że wykładziny Linatex
są zasadniczo łatwiejsze w obsłudze, montażu i demontażu, ponieważ nie są tak sztywne, jak
wykładziny z gumy R55. Ceny części z gumy Linatex są wprawdzie wyższe niż wykładzin z gumy
R55, ale wyższa cena uzasadniona jest dłuższym okresem żywotności eksploatacyjnej materiału.”

U góry: wykładzina R55® stożka po 2151
godzinach pracy

Olivia Baker
Główny metalurg produkcji ds. próby

Po środku: Pokrywa z wykładziną gumową
Linatex® Premium po 2960 godzinach pracy

Informacje o warunkach pracy – Nadawa cyklonu wtórnego

Na dole: Komora dozownika i stożek z
wykładziną gumową Linatex® Premium po
2960 godzinach pracy

Natężenie przepływu

950 m3/h

Ciśnienie

120 kPa

Ciężar właściwy – zawiesina

1.7

Ciężar właściwy – ciała stałe

2.62

Stężenia ciał stałych w zawiesinie, wagowo

63%

D50 (średnia wielkość ziaren – ciała stałe)

150 μm

P80

440 μm

Liczba godzin żywotności
Podzespoły
Wykładzina komory dozownika, wykładzina
pokrywy, wykładzina górnego i dolnego stożka
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