FST Sand and Gravel
Minerals
Analiza przypadku

Na górze: Kruszarka stożkowa Trio® TC 84
Z prawej: FST Sand and Gravel
(Zakład kruszyw żwirowo-piaskowych FST)

BRANŻA

Kruszywa budowlane

Kruszarka stożkowa Trio® TC 84 – żywotność
dłuższa o 275%, pobór mocy niższy o ponad 30%.

ZAMAWIAJĄCY

FST Sand and Gravel
Corona, Kalifornia, USA
URZĄDZENIE

Kruszarka stożkowa Trio® TC 84

Wprowadzenie

Rozwiązanie

Przedsiębiorstwo FST Sand and Gravel
działa od ponad 20 lat w miejscowości
Corona, w stanie Kalifornia. FST to jeden
z największych zakładów zajmujących się
mieleniem granitu w procesie produkcji
kruszyw budowlanych w zachodniej
części Stanów Zjednoczonych. Zakład
pracuje przez około 4200 godzin rocznie
w systemie dwuzmianowym.

Opierając się na oczekiwaniach klienta
w zakresie zastosowania oraz czasu pracy
i żywotności urządzenia, specjaliści Weir
Minerals zaproponowali zastosowanie
kruszarki stożkowej Trio® TC 84, która jest
w stanie zastąpić dwie konkurencyjne
kruszarki, spełniając te same zadania.
„Kruszarka Trio® TC 84 to prawdziwy
potwór, pożera wszystko, czym ją
nakarmię!”

Wyzwanie

Klient od wielu lat użytkował kruszarkę
wyprodukowaną przez jednego z naszych
konkurentów, jednakże uznał, że koszty
eksploatacyjne są zbyt wysokie. Podjął
zatem decyzję o nawiązaniu współpracy
ze sprawdzonym partnerem, który będzie
w stanie zaproponować rozwiązanie
ograniczające koszty eksploatacyjne,
zwiększające dyspozycyjność instalacji
mielącej oraz dostarczyć urządzenia
dostatecznie wytrzymałe, aby były
w stanie rozdrobnić twarde skały
granitowe. Klient oczekiwał także, że
Weir Minerals zapewni długoterminowe
wsparcie świadcząc usługi instalacyjne
i serwisowe.

– mówi Frank Smith, Właściciel / Dyrektor
Generalny FST Sand and Gravel.

Informacje o warunkach pracy

Materiał
Zastosowanie materiału
Wilgotność
Średnica nadawy
Wskaźnik pracy
Wytrzymałość
na ściskanie
Wskaźnik ścieralności

Granit
Kruszywa
budowlane
<3%
75 mm (3”)
21
300-350 Mpa
.4-.45 AI

Efekty

Koszt części potrzebnych do naprawy konkurencyjnych kruszarek wynosił 63 000 USD
na rok eksploatacji lub na każde 4200 godzin pracy, co daje łączny koszt 126 000 USD.
Koszt części potrzebnych do naprawy kruszarki Trio® TC 84 to około 8000 USD na dwa
lata lub na 8400 godzin pracy.
Okładziny ścierne konkurencyjnego urządzenia wymagały całkowitej wymiany po 400
godzinach. Okładzina ścierna Trio® TC 84 wytrzymała 1100 godzin, zanim konieczna była
jej wymiana.
W porównaniu do konkurencyjnych kruszarek, Trio® TC 84 zapewnia:
• 2,75 razy dłuższą żywotność kruszarki
• 2,75 razy krótszy czas przestoju kruszarki
• Prawie 3 razy dłuższą żywotność okładziny ściernej
• Zapotrzebowanie na moc mniejsze o 30–40%

Bazując na udanych próbach, przedsiębiorstwo FST zakupiło drugą kruszarkę,
Trio® TC 84 XHD SH, w celu zastąpienia innego konkurencyjnego urządzenia.
Długoterminowa współpraca
Gotowa instalacja po próbach

Produkt

Cechy kruszarki stożkowej Trio® TC 84:
• Regulacja: gwintowana misa

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo FST zakupiło magnesy do usuwania
przypadkowych fragmentów metalowych, podajniki rynnowe, układy przesiewacza
modułowego oraz płuczki do materiałów gruboziarnistych.
Oprócz kruszarek Trio® TC, przedsiębiorstwo FST zakupiło również kruszarkę
Trio® TV 95 ROR SD, która zastąpiła inną, konkurencyjną kruszarkę z wałem pionowym.
Sukces pierwszej zakupionej kruszarki przekonał FST do zakupu drugiego urządzenia
Trio® TV 95 ROR SD, które zostało przekazane do eksploatacji w październiku 2015 r.
i w porozumieniu z Weir Minerals pomalowane na różowo, stając się symbolem
wsparcia dla akcji zwiększającej świadomość zagrożeń związanych z rakiem piersi.

z hydrauliczną przekładnią napędową
zapewniającą precyzyjną regulację
szczeliny wylotowej (CSS).
• Elementy sterowania: w pełni
zintegrowana konsola hydrauliczna
z przyciskami sterowania do zaciskania,
oczyszczania i regulacji.
• Łożyska: wszystkie łożyska wykonane

są z brązu ołowiowego, co zapewnia
maksymalną żywotność w warunkach
maksymalnego obciążenia.
• Smarowanie: autonomiczny,

klimatyzowany układ smarowania
olejem ze zintegrowanymi czujnikami
wyłączania sterownika PLC.
• Przekładnia: przekładnia stożkowa

z hartowanymi indukcyjnie kołami
zębatymi i wałkami zębatymi,
gwarantująca ciche, płynne
i skuteczne przeniesienie mocy.
• Korpus: odlew z wysoko wytrzymałej
stali stopowej
• Moc: silnik elektryczny 450 kW (600 KM)
• Masa: 72 000 kg (158 400 lbs)
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