Rozwiązania dla górnictwa

Ta broszura jest częścią serii publikacji, która ma na celu przedstawienie zakresu rozwiązań
firmy Maccaferri. Dodatkowe broszury,
dokumenty techniczne, przewodniki do
projektowania, oprogramowanie i raporty z budów są również dostępne. Przez ponad 130 lat,
firma Maccaferri rozwiązuje geotechniczne i inżynierskie problemy swoich klientów, od
koncepcji i oceny projektu do projektu wykonawczego i samej instalacji. Ciągle gromadzimy
oraz poszerzamy wiedzę i doświadczenie w tych dziedzinach.
Aby uzyskać dodatkowe informacje lub inne publikacje techniczne, prosimy o
kontakt biurem technicznym Maccaferri Polska.
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R o zdwl ai ągzóar nniicat w a
Górnictwo jest jedną z najstarszych form działalności
gospodarczej człowieka, pierwsze ślady działalności miały
miejsce ponad 40 000 lat temu. Działalność
nowoczesnego górnictwa wynika ściśle z wytycznych
środowiskowych, operacyjnych i rekultywacyjnych. Dzięki
temu tereny górnicze mogą odzyskać pierwotny stan, a w
wielu przypadkach są doprowadzane są do stanu
lepszego.
Wszędzie tam, gdzie istnieje problem w cyklu życia
kopalni, produkty i rozwiązania Maccaferri mogą pomóc
go rozwiązać. Jeżeli występuje problem z dostępem i
materiałami do infrastruktury transportu bliskiego,
zagrożeniami spadających odłamków skalnych,
koncentracją produktu i przechowywaniem odcieków, a
także z odwadnianiem i rekultywacją terenu skontaktuj
się z Maccaferri.

Optimum Colliery, RPA

Rubicon Pit - Australia

Od 130 lat firma Maccaferri opracowuje innowacyjne,
zrównoważone inżynierskie produkty i rozwiązania.
Inżynierowie Maccaferri oferują wsparcie techniczne, w
tym analizy, projektowanie, wybór produktu i nadzór
podczas instalacji. Maccaferri jest Twoim partnerem na
każdym etapie projektu.

Niddrie Quarry,
Australia
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"

Pomimo ogromnych różnic pomiędzy przemysłem
górniczym a budownictwem, wyzwania techniczne są
podobne; rozwiązania Maccaferri mają zastosowanie w
obu tych sektorach.

PONAD 130 LAT
MIĘDZYNARODOWYCH
DOŚWIADCZEŃ

"

Yauricocha Min - Peru

P r og óc er nsiyc z e

Kopalnia odkrywkowa

Strefa wydobycia minerałów
Niezależnie czy to w podziemnej czy odkrywkowej
kopalni, minerały najczęściej są wydobywane
przez wiercenie i strzelanie w litej skale.

Kopalnia podziemna

Flotacja

Strefa wzbogacania
Występuje, gdy minerały (występujące wcześniej w
odciekach) przerabiane są w zależności od ich
późniejszego wykorzystania.

Oczyszczalnia
Zbiorniki uzdatniania wody

Strefa uzdatniania wody
Zużycie wody jest konieczne w różnych
etapach cyklu kopalni a występuje, gdy
woda jest uzdatniania i ponownie używana.
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Strefa przechowywania
Występuje, gdy minerały skalne są
gromadzone.

Zdejmowanie nadkładu

Strefa magazynowania

Strefa Kruszenia
Występuje, gdy minerały skalne
są kruszone na mniejsze frakcje.

Magazyn pulpy

Główna kruszarka

Zbiornik odpadów

Strefa ługowania
Minerały są wydobywane ze skał w procesie
chemicznym. W celu przeprowadzenia tego procesu,
składniki mineralne muszą być umieszczone w
odpowiednio przygotowanych miejscach. Wyniki
tego procesu są gromadzone w dwóch obszarach. W
basenie magazynowym są wyługowane minerały a w
składowisku odpadów są pozostałości.

Strefa ługowania

Ko p apl ondi ez i e m n e
Wysokiej wytrzymałości siatki poliestrowe Maccaferri
Pararib® do wyrobisk korytarzowych produkowane są w
kolorze białym, dzięki czemu w wyrobiskach jest więcej
światła. Charakteryzują się również zmniejszoną
palnością.
Włókna stalowe i polimerowe Wirand są dodawane do
betonu natryskowego, aby go wzmocnić i zapewnić
stabilizację wyrobisk pionowych i poziomych, a czasami
może zastąpić tradycyjne siatki stalowe. Szybka instalacja
tego rozwiązania minimalizuje zakłócenia w operacjach
wydobywczych.

Zbrojenie rozproszone Wirand do betonu natryskowego.
Pillones, Peru

"

Praca pod ziemią obejmuje zastosowanie niezbędnych
procesów i technologii mających na celu wydobycie
cennych minerałów.
Maccaferri oferuje wiele rozwiązań do wyrobisk
korytarzowych m.in. zabezpieczanie przed spadaniem skał
ze stropu i ociosów, które często występuje podczas prac
wydobywczych. W zależności od poszczególnych ryzyk,
rozwiązania te obejmują stalowe lub polimerowe siatki, a
także zbrojenie rozproszone do betonu natryskowego.

INDYWIDUALNE
ROZWIĄZANIA
W CELU SPEŁNIENIA
POTRZEB KLIENTA

Zabezpieczenie ociosów i stropu siatkami Pararib.
Kopalnia węgla, Yorkshire, Wielka Brytania*

"

Gabionowe mury oporowe.
Kopalnia Poderosa, Peru

*Zdjęcie dzięki uprzejmości Minova Weldgrip
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA PASSAC
Junin, Peru
Nazwa firmy górniczej
Compania Mineria Argentum S.A.
.

Data projektu:
2007
Rozwiązanie
Stalowe zbrojenie rozproszone Wirand
FS3N do betonu natryskowego

INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO
Lauro Muller, SC, Brazylia

Nazwa firmy górniczej
Industria Carbonifera Rio Deserto
Uchwyt stalowy
i mocowanie
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Data projektu:
2003
Rozwiązanie
Zabezpieczenie ociosów filarów za
pomocą podwójne splatanej siatki
stalowej

Ko p aol dnki er y w k o w e

Powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne, Peru

"

Kopalnia odkrywkowa służy do wydobywania cennych
surowców blisko powierzchni Ziemi. Rozdrobnienie,
załadunek, przeładunek materiałów i kontrola produkcji
wymaga używania ciężkiego sprzętu.
Aby zwiększyć objętość wydobycia i zminimalizować
przestrzeń dla infrastruktury, wykonuje się bardzo strome
zbocza. W przypadku stromych zboczy dochodzi do
odspajania się i przemieszczania mas skalnych zagrażających
ludziom i infrastrukturze kopalnianej.
Rozwiązania Maccaferri adresowane dla tych problemów to
w y s o ko w y t r z y m a ł e
siatki stalowe i bariery
przeciwodłamkowe o odporności na uderzenia do 8500 kJ.
Dostępne są również nasypy przeciwodłamkowe dla
większych energii uderzenia.

POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA
I RENTOWNOŚCI

"

Siatka zabezpieczająca przed
spadającymi odłamkami skalnymi,
Porcupine Joint Venture, Kanada

Bariera przeciwodłamkowa,
Boral Quarry, Australia
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA PIERINA
Ancash, Peru
Nazwa firmy górniczej
Barrick Gold Corporation
Data projektu:

2005
Rozwiązanie

Zabezpieczenie przed spadającymi
odłamkami skalnymi wysokowytrzymałymi
siatkami i stabilizacja powierzchniowa
geomatą zbrojoną Macmat R

Mocowanie
do zbocza
.

Roślinność

KOPALNIA DEBSWANA-JWANENG
Botswana

Nazwa firmy górniczej
Debswana

Data projektu:
2010
Rozwiązanie
Wzmocnienie powierzchni zboczy
skalnych za pomocą siatek Steelgrid MO
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P r owczebso g a c a n i a

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego Terramesh
Kopalnia Iduapriem, Ghana

Podczas magazynowania koncentratu
w lagunach
wymagane są systemy nieprzepuszczalnych barier, które
zapobiegają przenikaniu odcieków do gruntów
naturalnych i potencjalnemu skażeniu warstw

"

Proces wzbogacania składa się z operacji od wydobywania
surowców mineralnych do koncentratu do dalszej obróbki.
Liczne fazy mogą obejmować, kruszenie, frezowanie,
mielenie, klasyfikację i koncentrację. Na każdym etapie,
firma Maccaferri oferuje rozwiązania takie jak grunt
zbrojony i konstrukcje oporowe do kruszarek i ścian leja.
Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do konstrukcji z gruntu
zbrojonego używany jest ponownie miejscowy grunt razem
z geosiatkami Maccaferri w celu redukcji kosztów i
odpadów. System gruntu zbrojonego MacRes® z panelami
betonowymi oferuje pionowe ściany oporowe z sztywną
okładziną oraz geosiatki o wytrzymałości do 1350 kN/m,
po których mogą się poruszać nawet najcięższe pojazdy do
transportu bliskiego.

SZYBKI PROCES
WZNOSZENIA
KONSTRUKCJI

"

Ściany zsypów z gruntu zbrojonego MacRes i Terramesh
Optimum Colliery, Republika Południowej Afryki

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego Terramesh
Mina Gold Field, Peru
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA ALTO CHICAMA
La Libertad, Peru

Nazwa firmy górniczej
Minera Barrick Misquichilca
Data projektu:

2004
Rozwiązanie
Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
Terramesh

KOPALNIA MARIKANA
North West Province, RPA

Nazwa firmy górniczej
wodnik platinum
Data projektu:
2002
Rozwiązanie
Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
Terramesh i geosiatkami Paragrid o
wysokości 21,5 m

Kolumna
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P r osck eł asd o w a n i a
Bezpieczne składowanie odpadów, odcieków i materiałów
toksycznych jest istotnym procesem w ramach działania
kopalni. Zakres rozwiązań Maccaferri obejmuje m.in.
geosyntetyczne membrany, geosiatki i geokompozyty
drenażowe. Są one używane podczas ługowania na
hałdzie jako zabezpieczenie podstaw, w stawach
odparowujących i wykładzinach lagun. Wodoszczelne
wały często wykonane są z gruntu zbrojonego
geosiatkami lub z gabionowych konstrukcji oporowych.
Główna strefa zrzutu może być wzmocniona poprzez
zbrojenie podstawy nasypu .

Zbrojenie podstawy nasypu strefy składowania
geosiatkami Paralink
Kopalnia Goldex Kanada

Kopalnia Goldex, Peru

P r oocdewsa d n i a n i a
Tuby z geotkaniny MacTube® są wykorzystywane do
odwadniania odpadów kopalnianych, osadów lub
szlamów. Są one specjalnie zaprojektowane w celu
utrzymania cząstek stałych w tubie, podczas gdy płyny
przesączają się przez geotkaninę. Po odsączeniu
substancję stałą można pozostawić do wyschnięcia przed
usuwaniem jej w sposób kontrolowany.
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA KOBRIZA
Huancavelica / Churcampa, Peru

Nazwa firmy górniczej
Doe Run Peru
Data projektu:

2006
Rozwiązanie
Drenaż, separacja i nieprzepuszczalne okładziny
do lagun wykonane odpowiednio z MacDrain®,
MacTex® i MacLine®.

Geomembrana HDPE
MacLine®

Geokompozyt drenażowy
MacDrain® 2L

Geowłóknina
MacTex® MT 400
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Robotyinfrastruktura
udostępniające
i
kopalniana
Skuteczne rampy dojazdowe, drogi transportowe, budowle
wodne i systemy odwadniające są ważne z punktu widzenia
nieprzerwalnego działania kopalni.

Materace Reno zabezpieczające
ciek wodny przed erozją

Grobla na składowisku odpadów
z gruntu zbrojonego Terramesh®

Ściana oporowa MacRes®
z oblicowaniem z paneli betonowych
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W oparciu o nasze 130 letnie doświadczenia w zakresie
inżynierii geotechnicznej budowlanej i hydrotechnicznej
firma Maccaferri może pomóc w przypadku stabilizacji z
geosiatek słabego podłoża dróg transportowych,
zabezpieczeń przed erozją wylotów przepustów oraz
wszelkiego rodzaju uszczelnień.

"
WSPARCIE
TECHNICZNE
OD PROJEKTU
DO BUDOWY

"
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA ANCASH
Ancash, Peru

Nazwa firmy górniczej
Antamina Mining
Data projektu:

2009
Rozwiązanie
Nasyp zabezpieczający przed spadającymi
odłamkami skalnymi stację przenośnika
wykonany za pomocą Terramesh® i MacGrid®

KOPALNIA CUAJONE
Moquegua, Peru
Nazwa firmy górniczej
Southern Peru
Data projektu:

2006
Rozwiązanie

Konstrukcja oporowa zapory
wykonana z gabionów
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KOPALNIA RUBICON PIT
Australia
Nazwa firmy górniczej
Barrick (Australia Pacific) Ltd
Data projektu:

2010
Rozwiązanie

Zabezpieczenie powierzchniowe zboczy
skalnych i ograniczenie zjawiska
spadających odłamków skalnych przy
użyciu siatki Strong Net 50 PVC

KOPALNIA MOGALAKWENA
Limpopo, Republika Południowej Afryki
Nazwa firmy górniczej
Anglo-Platinum
Data projektu:

2009
Rozwiązanie

Kurtyny siatkowe ograniczające
niekontrolowane spadanie skał
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L i k w i dkaocpjaal n i
Wreszcie, likwidacja kopalni i przywrócenie ekosystemu
jest jedną z najważniejszych czynności w życiu kopalni.
Maccaferri oferuje nieprzepuszczalne przykrycia i systemy
odwadniające zapobiegające wodom powierzchniowym
przedostawaniu się do depozytów. Szybkie przywrócenie
roślinności i powierzchniowe zabezpieczenia
przeciwerozyjne gleb kończy proces zamknięcia. Szeroki
zakres rozwiązań Maccaferri do ochrony przed erozją
gruntów zarówno biodegradowalnych jak i wytworzonych
przez człowieka ułatwi ten proces.

Antamina Mine, Peru

"

Zapora odpadów Chute, Australia

REHABILITACJA,
PRZYWRÓCENIE
I ZABEZPIECZENIA
PRZECIW EROZYJNE

"
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N Da so zś w
e iadczenia
KOPALNIA ANTAMINA
Anacash, Peru
Nazwa firmy górniczej
Compania Minadora Antamina
Data projektu:

2006
Rozwiązanie

Zabezpieczenia zbocza i odnowa
roślinności przy użyciu MacMAT® i
MacMAT® R

Po

Przed

O firM
mai ec c a f e r r i
Dział badań i rozwoju oraz dział techniczny, są w
stałym kontakcie ze swoimi klientami na każdym
etapie procesu budowlanego, od projektu do nadzoru
budowlanego, w wielu pracach przedstawionych w tej
broszurze.

Między narodowe centrum
projektowe

Inżynierowie Maccaferri zapewniają doradztwo
techniczne dla istniejących rozwiązań lub pomagają
w poszukiwaniu rozwiązań, które wykorzystują
nowe technologie.

Wykłady techniczne

Broszury i Instrukcje
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Wsparcie techniczne na budowie

POWIELANIE, W TYM FOTOKOPIA, FILM I MIKROFILM JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA CAŁYM ŚWIECIE.

Officine Maccaferri
Officine Maccaferri jest główną częścią Maccaferri Industrial Group. Jej ciągły
wzrost oparty jest na innowacyjności, rzetelności, doskonałej obsłudze i
poszanowaniu środowiska naturalnego. Wizją firmy jest stać się wiodącym,
międzynarodowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla budownictwa
inżynieryjnego i ogólnego. Wdrażając strategię integracji pionowej,
Maccaferri prowadzi badania, produkuje, projektuje, dostarcza i opracowuje
rozwiązania dla swoich rynków docelowych. Dzięki ciągłemu rozwojowi
firma otwiera się na nowe rynki, jednocześnie wzmacniając swoją obecność
na rynkach już istniejących. Obecnie Maccaferri oferuje zaawansowane
rozwiązania inżynierskie, od odbudowy plaż do konstrukcji z gruntu
zbrojonego, od ochrony przed spadającymi odłamkami skalnymi do
rozwiązań w budownictwie tunelowym. Z ponad 2000 zatrudnionymi
pracownikami, 26 zakładami produkcyjnymi i lokalną działalnością w 100
krajach na całym świecie, Maccaferri może naprawdę twierdzić, że jest firmą
światową skoncentrowaną na lokalnych sprawach.

Doradztwo i partnerstwo
Motto Maccaferri to: “Engineering a Better Solution”. Nie tylko dostarczamy
gotowy produkt, ale również współpracujemy z naszymi klientami, oferując
doradztwo techniczne oraz przedstawiając wszechstronne, oszczędne i
bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Dążymy do zbudowania wzajemnie
korzystnych relacji z klientami poprzez wysoką jakość naszych usług i
rozwiązań technicznych.

Struktura organizacyjna
Założona w 1879 Officine Maccaferri wkrótce stała się technicznym wzorcem
w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań dla zabezpieczeń przeciwerozyjnych
i konstrukcji oporowych. Od tego czasu, poprzez innowacje technologiczne,
ekspansję geograficzną i skoncentrowaniu się na różnorodnych aspektach
technicznych, Maccaferri oferuje rozwiązania na poziomie światowym, z
szerokim zakresem zastosowań w budownictwie inżynieryjnym, geotechnice
i ochronie środowiska od ochrony wybrzeża do konstrukcji gruntu
zbrojonego i od zabezpieczeń przed spadającymi odłamkami skalnymi do
systemów tunelowych.

Maccaferri: Engineering a Better Solution

MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
tel. + 48 22 510 61 08
fax + 48 22 510 61 10
info@maccaferri.pl
www.maccaferri.pl

Biuro handlowe we Wrocławiu
ul. Bradzka 30
50-517 Wrocław
tel. + 48 71 799 89 57
fax + 48 71 799 89 58
info@maccaferri.pl
www.maccaferri.pl
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