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Weir Minerals – marka z tradycjami na świecie
– rozmowa z Jarosławem Kukawskim, prezesem zarządu Weir Minerals Poland Sp. z o.o.

Na wstępie proszę krótko przybliżyć
naszym Czytelnikom działalność Weir
Minerals.
Weir Minerals ma swoje korzenie w 1871 r.
i inżynieryjnej ﬁrmie G & J Weir, założonej
w Glasgow w Szkocji przez braci Jerzego
Weira i Jamesa Weira podczas przemysłowego boomu za panowania królowej Wiktorii. Dzisiaj ﬁrma rozrosła się i jest notowana na londyńskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych, a Weir Group zatrudnia
ponad 13 000 osób, działając w 70 krajach
na całym świecie.
Firma Weir Minerals została stworzona
przed restrukturyzacją grupy w 2001 roku
jako jeden z pięciu działów Weir. Zatrudnia
blisko 6500 pracowników na całym świecie,
dostarczając rozwiązania B2B dla przemysłu górniczego, transportowego, drążenia
tuneli, przetwarzania i gospodarki odpadami oraz odwodnień. Weir Minerals posiada zaawansowany asortyment zawierający
wiele znanych marek (takich jak: Warman
– pompy szlamowe, Geho – tłokowe pompy szlamowe, Linatex – wyroby gumowe
odporne na ścieranie, Vulco – wykładziny młynowe, CAVEX – hydrocyklony, Floway – turbinowe pompy pionowe, Isogate
– zawory do szlamów, Multiﬂo – systemy
odwadniania kopalni, Hazleton – specjalistyczne pompy szlamowe, Lewis – pionowe pompy chemiczne oraz od 2014 roku
urządzenia TRIO – maszyny do kruszenia
i przesiewania obejmujące praktycznie każdą aplikację, w każdym środowisku. Wszystkie pompy Weir Minerals, zawory, wirniki
i inne urządzenia produkowane są w Todmorden w West Yorkshire w Anglii. Obecnie fabryka produkuje około 13 000 ton
produktów, a ciągle zmierzamy do podniesienia tego wskaźnika do 15 000 ton w ciągu najbliższych trzech lat.
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Weir Minerals słynie z produkcji jednych z największych na świecie szlamowych pomp procesowych. Czy może Pan
podać przykłady na poparcie tej tezy?
Istotnie. Przykładowo, dla bardzo popularnych zastosowań, jak pompy cyrkulacyjne w instalacjach odsiarczania spalin, aktualnie największe pompy Weir Minerals
mają średnicę króćca tłocznego 1000 mm
i wydajność przekraczającą 15 000 m3/h,
a pompy młynowe w układach klasyﬁkacji rud metali – odpowiednio: 750 mm
i 22 000 m3/h. Należy zaznaczyć, że w praktyce warunki pracy pomp w układach młynowych klasyﬁkowane są jako najcięższe
ze spotykanych z uwagi na bardzo duże
zawartości fazy stałej w hydromieszaninie,
sięgające 60% (masowo). Przy tej okazji
należy poruszyć kwestię technologii materiałowej dotyczącej produkcji elementów
wielkogabarytowych ze stopów o dużej odporności na wycieranie. Stopy te to głównie
żeliwa wysokochromowe, które w przypadku elementów o dużych grubościach ścianek wymagają niezwykle skomplikowanej
technologii odlewania. Proces studzenia
odlewów do największych pomp często

przekracza 2 tygodnie. Wykładzina spirali pompy, wykonana z żeliwa o zawartości
28% chromu, waży 13 t, więc można sobie
wyobrazić koszty „nietraﬁonego” wytopu
lub wadliwego produktu końcowego.
Innym osiągnięciem jest budowa pomp
do współpracy szeregowej. Wielkie gabaryty i duże ciśnienia to kolejne wyzwanie natury wytrzymałościowej.
Przy pompowaniu hydromieszanin
na duże odległości stosuje się pompy tłokowe, takie jak np. GEHO produkowane przez Weir Minerals Netherlands, lub
szlamowe pompy wirowe połączone szeregowo. W przypadku pomp GEHO odległości pompowania sięgają 400 km. Przy zastosowaniu szeregowo połączonych pomp
wirowych najczęściej pompy instalowane
są w jednej pompowni, co znacznie ułatwia
serwisowanie, a także zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę dławnicową itp.
Dla pewnych producentów problemem
może być ciśnienie pracy pomp w ostatnich
stopniach pompowania, jako że każda konstrukcja ma swoje ograniczenia. Standardowe szlamowe pompy Weir Minerals, typu
Warman, mają dopuszczalne ciśnienie pracy 2,1 MPa. W przypadku wyższych ciśnień
stosuje się konstrukcję wzmocnioną – „P”,
która ma ograniczenie do 3,45 MPa, lub
„PP”, którą można stosować do 6,89 MPa.
W ostatnich kilkunastu latach Weir Minerals
dostarczył ponad 500 szlamowych pomp wirowych typu Warman do pracy w układach
szeregowych. Największa liczba pomp zastosowana w pojedynczym układzie szeregowym to 11 pomp pracujących w jednej
z instalacji pompowania odpadów poﬂotacyjnych w Kemess South Mine (USA).
Czy w tych układach dopuszcza się
pompę niepracującą? Jak w pompowni
KGHM w Rudnej?
W szeregowych układach pompowych regulacja wysokości podnoszenia układu powinna odbywać się poprzez regulację prędkości obrotowej pomp lub pompy (najchętniej
pierwszej od strony zbiornika ssawnego).
Sposób regulacji zależy od wymaganego zakresu zmienności wysokości podnoszenia
i względów ekonomicznych (koszt falowników). Nie jest korzystna sytuacja, kiedy
przez niepracującą pompę przepływa pompowane medium, gdyż powoduje to zużywanie się wirnika i wykładzin oraz dodatkowe
straty hydrauliczne w układzie. W szczególnych przypadkach, jak wspomniana w pytaniu pompownia odpadów poﬂotacyjnych
w KGHM, rejon Rudna, z uwagi na skomplikowany szeregowo-równoległy układ połączeń kilkunastu pomp oraz bardzo sporadyczną konieczność pompowania na krótką
odległość, można zaakceptować pompowanie z jedną niepracującą pompą w szeregu.
Wracając do innych produktów Weir
Minerals, jaki był cel przejęcia ﬁrmy
Linatex oraz Trio i co to oznacza dla
rynku?

Przed połączeniem wyroby gumowe
Linatex stawały się coraz bardziej związane z marką Weir, często były montowane
albo zalecane do stosowania w pompach
Warman i innych produktach Weir Minerals. Połączenie ﬁrm pozwoliło nam zoptymalizować ofertę wyrobów gumowych
w całym zakresie istniejących produktów
oraz poszerzyć ją o odporne na uderzanie i przeciwścierne arkusze gumowe oraz
węże do tłoczenia mediów abrazywnych.
Uzupełniając naszą ofertę o produkty Trio,
jesteśmy w stanie oferować kompletne zakłady przeróbki kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych. Będziemy pracowali nad
udoskonaleniem naszej oferty w zakresie
produktów do kruszenia i przesiewania.
Pierwszym etapem będzie wprowadzenie
na rynek pod koniec 2015 roku nowej serii udoskonalonych kruszarek stożkowych
serii T. Pilotujący ją model T450 o zainstalowanej mocy 325 kW i wydajnościach
od 120 t/godz. przy szczelinie wylotowej 6 mm do 590 t/godz. przy szczelinie
51 mm będzie stanowił alternatywę wobec
konkurencyjnych maszyn.
Kilka informacji o Weir Minerals
w Polsce. Jakie sukcesy zanotowała
ﬁrma? Na jaki rozwój liczy?
Na początku lat 90. XX w. rozpoczęliśmy
działalność w Polsce jako Warman Poland,
otwierając biuro w Krakowie – teraz Weir
Minerals Poland Sp. z o.o. Obecnie kontynuujemy plany rozwoju w Polsce, poszerzając spektrum naszych produktów. Naszym
sukcesem w Polsce jest zdecydowanie systematyczne zwiększanie udziału w rynku.
Czasy, kiedy użytkownicy przestają zwracać
uwagę na jakość i trwałość urządzeń, a jedynie cena jest najważniejszym czynnikiem,
powoli mijają. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy ﬁrmą specjalizującą się w rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów występujących w procesach przeróbki żwiru,
węgla, rudy, szlamu i generalnie hydrotransporcie, a nasz sukces oparty jest na wspaniałej inżynierii materiałowej oraz wiedzy
i doświadczeniu naszych inżynierów, będących blisko klienta i jego problemów.
I to jest nasz cel na najbliższe lata w Polsce.
Jakie zmiany zaszły w działaniach
ﬁrmy na polskim rynku?
Polski rynek zmienia się bardzo dynamicznie i oczywiście dopasowujemy naszą
strategię do tych zmian. W naszej branży
bardzo istotne są jakość obsługi posprzedażnej oraz doradztwo w trakcie procesu
doboru urządzenia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wzmacniamy obsługę
posprzedażną oraz doradztwo techniczne
na etapie doboru urządzeń. Przykładem
mogą być bardzo konkretne działania –
mianowicie otworzyliśmy nowe Centrum
Serwisowe, które oferuje także wynajem
pomp zatapialnych oraz regionalne Biuro
Handlowe koło Poznania.

Dziękujemy za rozmowę.

Pierwszy
wybór dla
górnictwa.
Weir Minerals jest Ğwiatowym
liderem w projektowaniu i
produkcji pomp szlamowych,
wykładzin młyna, hydrocyklonów,
zaworów szlamowych, wĊĪy,
kruszarek, przesiewaczy,
wykładzin gumowych dla
górnictwa i przetwórstwa
minerałów. ħródłem siły naszych
produktów są wysokiej jakoĞci
projekty, innowacyjne rozwiązania
oraz minimalizacja kosztów
eksploatacji ze strony klienta.
Gwarantujemy kompleksową
obsługĊ - od projektu, aĪ po
uruchomienie i profesjonalny
serwis.
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