
Wprowadzenie
Firma UTB Baranowski jest operatorem złóż 
na północnym zachodzie Polski od 1992 r. 
Firma zajmuje się przede wszystkim 
wydobywaniem i przetwarzaniem kruszyw 
żwirowo-piaskowych w swoich zakładach w 
Krzywinie i Parsowie. 

UTB Baranowski nabyła ostatnio trzecią 
kopalnię żwirowo-piaskową w Chełmie 
Górnym. Firma Weir Minerals Poland została 
poproszona o zaprojektowanie i wybudowanie 
instalacji wydobycia i przetwarzania kruszyw 
żwirowo-piaskowych. Byłaby to pierwsza 
stacjonarna instalacja UTB, ponieważ w 
innych obiektach firma zdecydowała się na 
zastosowanie maszyn mobilnych. 

Wyzwanie 

UTB nie chciała kupować maszyn używanych 
w obiekcie przez poprzedniego właściciela. 
Zamiast tego chcieli nowej, nowoczesnej, 
wydajnej i opłacalnej instalacji.

Największym wyzwaniem były ramy czasowe 
wyznaczone przez UTB, która potrzebowała 
uruchomienia nowej instalacji w ciągu            
10 tygodni.

Takie ramy czasowe spowodowały, że zespół 
Weir Minerals musiał dokładnie 
skoordynować dostawę i rozruch urządzeń
z harmonogramem przygotowania obiektu 
zarządzanym przez UTB.

Nowa instalacja kruszyw żwirowo-piaskowych 
Trio® dostarczona i uruchomiona w ciągu       
10 tygodni

Rozwiązanie 
Gdy firma UTB usłyszała o urządzeniach          
do rozdrabniania Trio® firmy Weir Minerals, 
poprosiła Weir Minerals o zaprojektowanie 
instalacji kruszyw żwirowo-piaskowych.

W oparciu o wymagania technologiczne
i produktowe UTB zespół projektowy Weir 
Minerals wykorzystał symulację masowego 
natężenia przepływu w celu obliczenia 
prawidłowych rozmiarów maszyn dla nowej 
instalacji, które zoptymalizowałyby wydajność, 
zmaksymalizowały produkcję i wyprodukowały 
mniej zanieczyszczone materiały. Zespół 
zaproponował w pełni zautomatyzowaną 
instalację kruszenia, przesiewania i płukania 
żwiru naturalnego o wydajności podawania 
materiału 250 t/h, wykorzystującą:

• Przesiewacz pochylony Trio® TIO6203 –
przesiewacz do zasadniczego przesiewania
nadawy podawanej do płuczki, przesiewania
piasku i oddzielania nadwymiarowego
materiału podawanego do kruszarki stożkowej.

• Płuczka do materiałów gruboziarnistych Trio®
TTCW3618 – do oczyszczania materiału
poprzez usunięcie zanieczyszczeń
organicznych i gliny.

• Kruszarka stożkowa Trio® TC36 –
do kruszenia nadwymiarowych kamieni
do wymaganego rozmiaru.

• Przesiewacz poziomy Trio® TTH6203 –
do przesiewania produktów końcowych
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Produkty

Seria przesiewaczy Trio® TIO została zaprojektowana z myślą o pracy ciągłej dla najbardziej 
wymagających zastosowań zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych. Przesiewacze TIO 
są dostępne w konfiguracji dwu-, trzy- i czteropokładowej przetwarzające nadawę o rozmiarze 
ziarna do 200 mm (8”). Możliwe jest dostarczenie dodatkowych pokładów do przesiewaczy 
przystosowanych do każdego typu elementów sitowych, w tym siatek tkanych z drutu,            
mat uretanowych, gumowych, siatek samoczyszczących się oraz paneli dziurkowanych.

Płuczki do materiałów gruboziarnistych serii Trio® TCW oferują ekonomicznie efektywną 
metodę czyszczenia, przesiewania i odwadniania materiałów gruboziarnistych. Seria TTCW      
z podwójnym wałem podwaja wydajność.

Nasze kruszarki stożkowe serii Trio® TC oferują sprawdzoną metodę przesiewania 
początkowej, kruszonej rudy i produktów skalnych wydobytych z kamieniołomów o wielkości 
ziarna od 250 mm do 8 mm. Kruszarki te zostały zaprojektowane z myślą o ich niezawodności 
oraz łatwości eksploatacji i konserwacji przy niskim nakładzie kosztów eksploatacyjnych.   
Nasze kruszarki stożkowe Trio® TC charakteryzują się konstrukcją uznawaną powszechnie     
za światowy standard niezawodnego kruszenia drugiego i trzeciego stopnia przy pracy
w ciężkich warunkach.

Przesiewacze poziome serii Trio® TTH to przesiewacze przeciążeniowe z potrójnym wałem        
i są dostępne w rozmiarach od 4' x 14' do 8' x 20'. Są one zaprojektowane tak, aby zapewnić 
wysoką wydajność przesiewania, nawet z trudnymi materiałami.

Rezultaty

Bernard Baranowski, właściciel firmy UTB, powiedział: „Firma Weir Minerals 
znacznie poprawiła zarówno jakość mojego produktu końcowego, jak i ogólną 
wydajność mojego zakładu. Poprzez obniżenie kosztów operacyjnych zespół 
pomógł nam wzmocnić jeszcze bardziej naszą pozycję konkurencyjną na rynku. 
Cieszę się na dalszą współpracę z Weir Minerals przy serwisowaniu i konserwacji 
moich nowych maszyn.”

Zespół Weir Minerals pracujący na obiekcie ukończył modyfikacje, przygotowania 
i montaż maszyn, upewniając się, że każdy element wyposażenia został dostosowany tak, 
aby sprostać konkretnym wymaganiom UTB.

Firma Weir Minerals, w ciągu zaledwie 10 tygodni, wybudowała nową instalację kruszyw 
żwirowo-piaskowych, która spełniła wymagania dotyczące wydajności przetwarzania 
kruszyw żwirowo-piaskowych na poziomie 250 t/h.

Nowa instalacja umożliwia UTB maksymalizację produkcji cennego żwiru o grubszych 
ziarnach, który wcześniej był oblepiony gliną i traktowany jako odpad. Ponadto firma UTB 
odnosi korzyści płynące z obniżenia kosztów eksploatacji nowej instalacji, z uwagi na jej 
pełną automatyzację i mniejszą ilość osób niezbędną do jej obsługi. Maszyny napędzane 
silnikami elektrycznymi zapewniają UTB dodatkowe oszczędności w porównaniu
z mobilnymi instalacjami napędzanymi silnikiem wysokoprężnym stosowanymi w innych 
obiektach. Ogólnie rzecz biorąc, eksploatacja instalacji stacjonarnej jest dla UTB 
łatwiejsza, tańsza i znacznie bardziej bezpieczna do konserwacji ze względu na szerokie 
przejścia rozmieszczone wokół kluczowych punktów serwisowych instalacji.
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U góry: Widok z lotu ptaka.

Środek: Kruszarka stożkowa Trio® TC 36.

U dołu: Przesiewacz pochylony Trio® TIO6203.




