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Firma Weir Minerals Poland
zbudowała pierwszą w Europie kompletną instalację
przeróbki kruszyw opartą na maszynach TRIO®
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Na początku marca 2017 roku firma Weir Minerals
Poland podjęła się realizacji budowy kompletnego
zakładu produkcji kruszyw, zlokalizowanego w Chełmie Górnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Inwestorem była firma UTB Baranowski, która w tym
projekcie kładła główny nacisk na rozwiązania techniczne, ograniczające koszty eksploatacji, oraz na maszyny i wyposażenie spełniające wysokie wymagania
wytrzymałościowe, gwarantując tym samym wysoką niezawodność całego zakładu. Dodatkowo firma
Weir Winerals zaoferowała długoterminowe wsparcie,
świadcząc usługi serwisowe i instalacyjne.
Miejscem realizacji projektu był dawny zakład produkcji kruszyw Lafarge. Stosowano w nim inną technologię przerabiania kruszywa, co powodowało odrzucanie jako odpadu części frakcji 2/8 mm, która
jest wartościowym produktem dla UTB Baranowski.
Maszyny zostały zmodyfikowane w nowym centrum
serwisowym Weir Minerals w Lesznie, tak aby speł-

niały wszystkie wymagania zgłoszone przez klienta.
Obecnie centrum serwisowe dostarcza urządzenia
do przeróbki kruszyw na terenie całej Europy, Afryki oraz Rosji.
Od wielu lat Weir Minerals inwestuje znaczne środki
w rozwój inżynierii materiałowej, dąży do produkcji
najnowocześniejszych produktów odpornych na zużycie, których właściwości zapewniają wydłużone
cykle eksploatacji.  
Swoją innowacyjność firma zawdzięcza zaawansowanej technologii materiałowej. Dzięki temu oferowane
produkty mają ponadprzeciętną odporność ścierną
i chemiczną. Tym samym wyznacza standardy w produkcji urządzeń do pompowania hydromieszanin
i trudnych mediów.
Kilka lat temu firma poszerzyła swoją ofertę o maszyny do przeróbki żwiru i piasku marki TRIO, co umocniło jej wysoką pozycję na bardzo wymagającym
rynku. Produkty Weir Minerals obejmują szeroką
gamę urządzeń do kruszenia, przesiewania, płuka-

nia i transportu materiałów, które są dopasowywane
do specyficznych wymagań każdego klienta.
Projekt w Chełmie Górnym realizowany przez Weir
Minerals to pierwszy kompletny zakład w Europie
oparty na produktach marki TRIO. W zaledwie 3 miesiące w miejscu starej instalacji powstał nowoczesny
zakład przeróbki kruszyw.
Współpraca z klientem podczas realizacji każdego
z poszczególnych etapów pomogła zrozumieć wymagania klienta oraz zaprojektować rozwiązania dostosowane do jego potrzeb. Jednocześnie wymagało
to bardzo dobrej i przemyślanej organizacji projektu, a także sprawnej i efektywnej współpracy całego
zespołu.
Została postawiona kompletna konstrukcja nośna,
na której zainstalowano dostarczone z centrum serwisowego w Lesznie urządzenia do przesiewania, kruszenia, płukania i nawadniania. Instalacja urządzeń
postępowała etapowo, a nad przebiegiem całego procesu czuwał wykwalifikowany zespół Weir Minerals.

Niewątpliwie ważnymi atutami były wieloletnie doświadczenie oraz świetna znajomość całego procesu.
Jednym z kluczowych elementów zakładu są systemy
zaopatrywania w wodę, dlatego, aby uzyskać wysoką
niezawodność, a także dużą wydajność układu, zastosowano wysokowydajne pompy marki Warman oraz
odporne na ścieranie węże linatex.
Przed przekazaniem zakładu inwestorowi firma Weir
Minerals przeprowadziła profesjonalne szkolenie personelu obsługi, a także dostarczyła pełną dokumentację zainstalowanych urządzeń. Efektem jest w pełni
zautomatyzowany zakład przeróbki kruszyw dostosowany do specyficznych warunków pracy. Wydajność
instalacji wynosi 250 ton/h. Dzięki wysokiej niezawodności oraz zminimalizowanej obsłudze technicznej, a także pełnej automatyzacji procesu produkcji
udało się znacząco zredukować koszty eksploatacji.
Klient otrzymał produkt dopasowany do swoich potrzeb, o najlepszych parametrach, efektywności i jakości uzyskiwanego materiału. 
q

37

PARTNER W YDANIA

Rozmowa z Jarosławem Kukawskim, prezesem zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Weir Minerals

– marka z tradycjami na świecie
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Firma Weir Minerals® jest znanym i cenionym graczem na rynku górniczym i produkcji kruszyw.
Co Was wyróżnia na tle konkurencji?
Weir Minerals® posiada bardzo szeroką paletę produktów,
które powstały dzięki zaawansowanej inżynierii materiałowej – jednej z najlepszych na świecie – co przekłada
się na ich przewagę konkurencyjną. W naszym portfolio
można znaleźć: szeroki asortyment urządzeń do przeróbki kruszyw na sucho i na mokro, pompy; rozwiązania dla
przemysłu komunalnego czy spożywczego; armaturę oraz
powłoki chemo- i ściernoodporne. Nasza oferta przeznaczona jest nie tylko dla przemysłu przeróbki kruszyw, ale
także dla kopalni węgla i metali nieżelaznych, zakładów
komunalnych, chemicznych czy spożywczych. Jesteśmy
wszędzie tam, gdzie nasi odbiorcy mają do czynienia
z ponadnormatywnym zużyciem urządzeń z powodów
technologicznych.
Nasze materiały wyróżniają się dużą odpornością zarówno ścierną, jak i chemiczną. Najbardziej popularne produkty, które Weir Minerals® oferuje od wielu lat, to oczywiście pompy. Szczególnie te pod marką WARMAN®,
które przewyższają wszystkie inne ze względu na najbardziej zaawansowaną technologię materiałową wykorzystaną do ich produkcji. Interesującym produktem
są także wyroby z serii Linatex® – na bazie naturalnego
kauczuku. Są to produkty unikatowe w skali światowej,
odporne na ścieranie, o bardzo wysokich właściwościach
przeciwuderzeniowych i przeciwhałasowych. Z materiałów na bazie naturalnego kauczuku tworzymy produkty
zarówno do pomp, jak i wszelkiego rodzaju zsypów, np.
węgla albo żwiru. Produkujemy z nich także ekrany chroniące przed rykoszetem, przeznaczone dla strzelnic wojskowych i sportowych. W minionym roku otworzyliśmy
także magazyn kruszarek, przesiewaczy i płuczek TRIO®
oraz powiązanych części zamiennych. Nowe Centrum
Logistyczne dostarcza urządzenia do przerobu kruszyw
na teren Europy, Afryki i Rosji.

Umieszczenie w Polsce centrum serwisowego i logistycznego dla produktów TRIO to sygnał, że nieustannie stawiacie Państwo na rozwój…
Serwis zawsze stanowił dla nas priorytet. Wynika to z aplikacji, w których pracujemy. Postój urządzenia, nawet kilkugodzinny, oznacza dla naszych klientów ogromne straty.
Dlatego skupiliśmy się szczególnie na tym obszarze
działania. W Lesznie koło Poznania mieści się Centrum
Logistyczno-Serwisowe, w którym przeprowadzamy niezbędne modernizacje i adaptacje naszych maszyn. Silny
i wykwalifikowany zespół serwisowy koordynuje działania na terenie całego kraju. Działamy 24 godziny na dobę.
Co więcej, mamy zaplecze części zamiennych dostępnych
dla klientów. Dzięki temu zapewniamy im pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne.
Dlaczego właśnie taka lokalizacja? Jakie korzyści
odnieśliście Państwo z umiejscowienia serwisu
w Lesznie?
Centrum serwisowe w Lesznie działa od 2012 roku.
Wybór miejsca miał dla nas kluczowe znaczenie. Leszno jest coraz lepiej skomunikowane nie tylko z innymi
ośrodkami przemysłowymi w Polsce, ale też w Europie.
Dzięki dobrej lokalizacji możemy prowadzić dystrybucję i serwis maszyn na całą Europę, Rosję i Afrykę.
Kiedy więc zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek
polski maszyny do przeróbki żwiru i piasku, szczególnie do procesu na sucho – mam tu na myśli kruszarki
i przesiewacze marki TRIO® – Leszno było dla nas naturalnym wyborem.
Produkty Weir Minerals to synonim innowacyjności i solidności. Który z nich chciałby Pan szczególnie wyróżnić?
Nasza firma powstała w 1871 r. i od samego początku
była uznawana za lidera w dziedzinie innowacji produktowych, zwłaszcza w zakresie inżynierii oraz technologii
materiałowej. Nieustanna koncentracja na innowacyjności jest jednym z powodów, dla których firma jest uznawana za wiodącego światowego gracza w dziedzinie inżynierii, co urzeczywistnia się w produktach. W minionym
roku nasza pompa Warman® WBH® została wyróżniona Polską Nagrodą Innowacyjności 2016. Cieszymy się,
że nasze działania skoncentrowane na rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie pompowania szlamu zostały
nagrodzone tak prestiżowym wyróżnieniem. Ten sukces
jest dowodem na to, że obraliśmy właściwy kierunek. Wysokiej jakości produkt, doradztwo i profesjonalny serwis
to nasz znak rozpoznawalny na całym świecie. Nagrody
są ważne, jednak najważniejsza jest dla nas satysfakcja
klienta. 
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