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Hydrocyklony Cavex® 500CVX      
w instalacji przesiewania wtórnego 
w kopalni Tharisa Minerals

Analiza przypadku

Wprowadzenie

Kopalnia Tharisa znajduje się w południowo-
zachodniej odnodze kompleksu Bushveld - 
największej na świecie intruzji warstwowej. 
Kompleks ten jest źródłem ponad połowy 
światowego wydobycia platyny, chromu, 
wanadu i minerałów ogniotrwałych, i szacuje 
się, że posiada on pokłady rudy na poziomie 
829 milionów ton. Tharisa Minerals zajmuje 
się produkcją koncentratu wytwarzanego        
z rudy platynowców oraz koncentratów z rudy 
chromu do zastosowań metalurgicznych         
i chemicznych. Spółka prowadzi wydobycie 
metodą odkrywkową od listopada 2009 roku. 

Kopalnia korzystała poprzednio 
z konwencjonalnych cyklonów o średnicy      
510 mm z płaskim dnem z oferty konkurencji, 
zabudowanych w układzie młynów 
pomocniczych. W opinii spółki Tharisa cyklony 
te miały tendencję do wydzielania frakcji         
o zbyt dużej ziarnistości, były mało wydajne
i zapewniały niski rozdział masowy w kierunku
wylewu, co z kolei przekładało się na niską
wydajność odzysku chromu.

Weir Minerals podjęło kontakt z Klientem 
i zaoferowało hydrocyklony Cavex® jako 
rozwiązanie zwiększające wydajność 
i wydobycie.

Jako cel Tharisa postawiła zwiększenie 
przepływu masowego w kierunku wylewu 

Spółka Tharisa Minerals zwiększyła wydajność 
produkcyjną o 36% dzięki wymianie cyklonów 
na hydrocyklony Cavex®

poprzez zwiększenie ostrości rozdziału 
i współczynnika odzysku chromu. 

Wyzwanie 

Początkowo spółka Tharisa wyraziła zgodę    
na przetestowanie w kopalni pojedynczego 
hydrocyklonu Cavex® 500CVX. Hydrocyklon 
zabudowano w istniejącym zestawie cyklonów 
dostarczonych przez konkurencję. Następnie 
rozpoczęto pobieranie serii próbek mających 
na celu porównanie wydajności z istniejącym 
cyklonem od konkurencyjnego producenta. 
Tharisa zadeklarowała chęć wymiany 
wszystkich dotychczasowych cyklonów 
zabudowanych w układzie młynów 
pomocniczych na hydrocyklony Cavex®,   
jeżeli hydrocyklony 500CVX okazałyby się 
wydajniejsze niż zabudowane już produkty 
konkurencji.

Rozwiązanie 

Hydrocyklon Cavex® 500CVX posiada spiralny 
wlot o przepływie laminarnym ustawiony pod 
kątem 360o, który redukuje turbulencje 
przepływu w obrębie cyklonu, zwiększając tym 
samym wydajność i skuteczność przesiewania.

Na podstawie danych przekazanych przez 
Klienta opracowaliśmy symulację bilansu 
masowego, która jasno wskazywała na 
przewagę hydrocyklonów Cavex® 500CVX 
pod względem wydajności.

Minerals

Powyżej: Hydrocyklon Cavex® CVX.

Z prawej: Zabudowane Hydrocyklony Cavex®.



Rozwiązanie - ciąg dalszy

Następnie w istniejącym zestawie cyklonów z oferty konkurencji zabudowano pojedynczy 
hydrocyklon. Operator kopalni Tharisa przeprowadził analizę próbek w celu porównania wydajności 
hydrocyklonu Cavex® z cyklonem konkurencyjnego producenta. Wyniki analizy potwierdziły 
wyższą wydajność hydrocyklonu Cavex® względem dotychczasowych cyklonów od konkurencji.

Wyniki 

Po przekazaniu wyników z okresu próbnego, producent konkurencyjnych urządzeń otrzymał 
możliwość przeprowadzenia dodatkowej próby, przed którą zmodyfikował jeden z zabudowanych 
przez siebie cyklonów w miejscu pracy instalacji. Modyfikacja polegała na zamontowaniu 
konwencjonalnej kątowej sekcji stożkowej w cyklonie z płaskim dnem. Jej celem było zwiększenie 
ostrości rozdziału oraz wzrost wydajności. Klient przeprowadził drugą serię poboru próbek w celu 
porównania hydrocyklonu Cavex® 500CVX z cyklonami konkurencji w ich pierwotnej 
i zmodyfikowanej postaci.

Również i tym razem hydrocyklon Cavex® 500CVX okazał się wydajniejszy od cyklonów z oferty 
konkurencji. Wyniki tego porównania podkreśliły przewagę wlotu spiralnego 360o o przepływie 
laminarnym zastosowanym w hydrocyklonie Cavex® oraz potwierdziły znacznie mniejszy udział 
frakcji +75 mikronów w przelewie. Na podstawie wyników analizy pobranych próbek obliczono,     
że hydrocyklon Cavex® przyniesie Klientowi następujące korzyści:

• Odzysk dodatkowych 98 uncji platynowców w miesiącu.

• Zwiększenie dochodu o 981 966 ZAR (73 000 USD) w stosunku miesięcznym
i 10,85 mln ZAR (800 000 USD) w stosunku rocznym.

Powyższe wartości stanowiły wzrost o 36% w porównaniu z cyklonami konkurencji, z zamontowaną 
konwencjonalną kątową sekcją stożkową. Czas zwrotu z inwestycji polegającej na wymianie zestawu 
cyklonów na hydrocyklony wykonane w technologii Cavex® wyniósł zaledwie 29 dni.

Po zakończeniu fazy testów dotychczasowe cyklony konkurencji zostały zdemontowane,   
a w ich miejsce zabudowano 13-drogowy zestaw z hydrocyklonami Cavex®.

Wyniki analizy metalurgicznej
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Istniejący cyklon      
z płaskim dnem 66 74800 19,07 14264 368 Nie dotyczy Nie dotyczy

Istniejący cyklon po 
modyfikacji stożka 71 63800 8,63 5506 142 226 72

Hydrocyklon Cavex® 
500CVX 71 63800 3,72 2373 61 307 98
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Na górze: Hydrocyklon Cavex® zabudowany 
w istniejącym zestawie eksploatowanym na 
terenie kopalni.

Na dole: Pięć hydrocyklonów Cavex® 500CVX 
przed zabudowaniem w instalacji Klienta.

Weir Minerals
cavex@mail.weir 
www.minerals.weir




