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Wydobycie węgla

ZAMAWIAJĄCY
PT. Kalimantan Energi 
Lestari - kopalnia Gendang 
Timburu, Indonezja

ZASTOSOWANIE 

Przesiewacze odwadniające

URZĄDZENIE
Klasyczny modułowy system 
paneli Linatex® Snapdeck®

PT Kalimantan Energi Lestari 
- kopalnia Gendang Timburu

Analiza przypadku

Wprowadzenie

PT Kalimantan Energi Lestari jest spółką 
zależną Mercuria Energy Group, globalnej 
spółki zajmującej się obrotem energią i 
towarami, która prowadzi swoją działalność 
w ponad 50 krajach.

Spółka PT Kalimantan Energi Lestari 
posiada swoją główną kopalnię węgla 
energetycznego, Gendang Timburu, w 
południowym regionie Kalimantan w 
Indonezji. W uzupełnieniu do oczyszczalni 
węgla obiekt obejmuje również wydzieloną 
drogę transportową oraz infrastrukturę 
portową.

Wyzwanie

W kopalnianej oczyszczalni węgla 
pracowały przesiewacze wibracyjne z 
dostarczonymi przez konkurencyjną firmę 
panelami sitowymi do przesiewacza. 
Niepraktyczny zamontowany układ 
panelowy składał się z panelu sitowego z 
drutu klinowego przymocowanego do ramy 
wsporczej za pomocą zacisku szynowego.

Drgania wytwarzane przez przesiewacz 
powodowały problemy z układem szyn, 
elementy sitowe były rozrywane w kilku 
miejscach po krótkim okresie eksploatacji. 
Rozwiązanie te wpływało negatywnie na 
żywotność paneli sitowych.

Klasyczne panele modułowe Linatex® Snapdeck® 
przynoszą PT Kalimantan roczne oszczędności 
produkcyjne na poziomie 1,7 mln dolarów.

Po miesiącu doprowadziło to do 
konieczności wymiany paneli sitowych 
za względu na uszkodzenia szyny 
montażowej.

Wyzwaniem w kopalni Gendang 
Timburu było zapewnienie bardziej 
niezawodnego i trwalszego układu 
paneli sitowych odpowiedniego do 
danego zastosowania, a w rezultacie 
zwiększenie dyspozycyjności urządzeń 
do przesiewania.

Rozwiązanie

Zespół Weir Minerals przeprowadził 
audyt w zakładzie i zalecił lepiej 
dopasowany panel sitowy z układem 
zaciskowym celem zapewnienia 
większej trwałości i żywotności 
przesiewaczy i elementów sitowych.

W celu spełnienia wymagań w zakresie 
obciążeń i warunków pracy 
oczyszczalni, firma Weir Minerals 
zaoferowała trzymiesięczny okres 
próbny dla modułowego układu paneli 
sitowych Linatex®. Układ ten obejmuje 
klasyczne panele modułowe Snapdeck® 
zamontowane na połowie długości 
pokładu każdego z obu obsługiwanych 
przesiewaczy. Rozwiązanie to okazało 
się idealne dla danego zastosowania, 
łatwe w montażu i wyeliminowało 

Powyżej: Modułowe panele sitowe 
do przesiewacza Linatex® Snapdeck®

Z prawej: Montaż paneli sitowych do 
przesiewacza Snapdeck®
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Produkt

Klasyczne panele modułowe Linatex® Snapdeck® 
zapewniają odpowiednią sprawność przesiewaczy 
z płaskimi pokładami oraz wysoką wydajność 
układu zaprojektowanego specjalnie pod kątem 
indywidualnego zastosowania.

Klasyczne panele modułowe Linatex® Snapdeck® 
są łatwe w montażu lub demontażu, przy czym 
nie są wymagane żadne sworznie lub pomocnicze 
części mocujące.

konieczność stosowania pomocniczych mocowań lub odrębnych układów 
zaciskowych, które były stosowane w przypadku uprzednio zamontowanego układu 
paneli sitowych z drutu klinowego konkurencyjnej firmy.

Klasyczne panele modułowe Linatex® Snapdeck® okazały się najlepszym 
rozwiązaniem z uwagi na wysoką wydajność oraz bezkonkurencyjną odporność 
elementów sitowych na zużywanie się.

Wyniki 

Układ klasycznych paneli modułowych Linatex® Snapdeck® pracował przez trzy 
miesiące bez potrzeby przeprowadzenia jakiejkolwiek konserwacji lub serwisu, oraz 
bez żadnych strat produkcyjnych. Dzięki zmniejszeniu liczby wymiany paneli 
elementów sitowych oraz zwiększeniu dyspozycyjności przesiewacza wibracyjnego 
klasyczne panele modułowe Linatex® Snapdeck® pozwoliły firmie PT Kalimantan 
zaoszczędzić w okresie próbnym około 442 000 USD.

Modułowe panele sitowe Linatex® były zamontowane przez rok, przynosząc 
oszczędności produkcyjne rzędu 1,7 miliona dolarów w porównaniu z panelami z 
drutu klinowego konkurencyjnej firmy.

„Koszty inwestycyjne zakupu paneli Linatex są o 25% wyższe, ale są one cztery 
razy trwalsze od paneli z drutu klinowego z układami szyn innej firmy, które 
posiadaliśmy” powiedział kierownik Zakładu przeróbczego węgla firmy PT 
Kalimantan.

Tabela porównująca wyniki

Klasyczny 
panel Linatex® 

Snapdeck®

Koszty części 
zamiennych w skali roku

Niepraktyczny panel 
z drutu klinowego 

konkurencyjnej firmy

$102 000 $34 000            

Potencjalna 
wielkość 

oszczędności w 
skali roku (około)

$68 000

Czas przestoju w ciągu 
roku (w godzinach) 162,70 5 157,7

Roczne straty produkcyjne 
na skutek przestoju (USD) $1 753 473 $53 885 $1 699 588
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Powyżej: uszkodzone niepraktyczne panele 
sitowe z drutu klinowego z ramą i układami 
szyn/zaciskowymi konkurencyjnej firmy.

Po środku: uszkodzone niepraktyczne układy 
szyn konkurencyjnej firmy.

Poniżej: klasyczne panele modułowe 
Linatex® Snapdeck® w okresie próbnym w 
kopalni Gendang Timburu




