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Niniejszy dokument systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest własnością firmy Harat sp. z o. o. sp. k i posiada ona 
wyłączne prawo do jego rozpowszechniania, wprowadzania zmian i kopiowania. 

 

  Niniejsza ogólna charakterystyka dotyczy węzła betoniarskiego produkcji włoskiej firmy 

SIMEM, model Wetbeton 65, będącego własnością firmy Harat sp. z o.o. sp. k. Usytuowanie węzła 

przy placówce firmy na ul. Dworcowej 16, 77-200 Miastko.  

Parametry techniczne węzła: 

 rok produkcji: 2008, 

 mieszalnik: poj. 1,75 m3, 

 średnia wydajność teoretyczna: 40 m3/h, 

 Roczna zdolność produkcyjna: 50 tys. m3, 

 System recyklingu mieszanki – BETONWASH, 

 komputerowe sterowanie dozowaniem  – terminal ważąco-zarządzający Bilanciai D400 

Magazynowanie komponentów: 

 Dwa silosy przeznaczone na materiały pylące – cement, popiół lotny – poj. 45 t, 

 System naważania spoiwa, 

 Cztery silosy przeznaczone do przechowywania kruszywa, 

 Dwie sondy wilgotnościowe – mikrofalowe Hydro-probe, umieszczone w silosach kruszyw, 

 System wyprowadzania kruszyw z komór silosów za pomocą klap spustowych i pomocniczych 

wibratorów na taśmociąg powieszony na czujnikach wagowych, 

 Kosz zasypowy, 

 Przepływowy system dawkowania wody – za pomocą wagi ładowanych pojemników, 

 Trzy pompy domieszek chemicznych do betonu z wagowym systemem dozującym, 

 System rozładunkowy gotowej mieszanki betonowej 

Opis systemów ważących: 

Dozowanie poszczególnych składników mieszanki betonowej wykonywane jest wagowo. Węzeł 

wyposażony jest w wagi w zakresach: 

 Waga cementu – 1500 kg 

 Waga wody – 600 kg 

 Waga kruszyw – 3850 kg 

 Waga domieszek chemicznych – 30 kg 

Przy budowie węzła wykorzystane zostało istniejące ukształtowanie terenu – węzeł wbudowany 

został w skarpę, dzięki czemu istnieje możliwość zasypania silosów kruszyw bezpośrednio ze środków 

transportu. Zapasy kruszyw magazynowane są na hałdach, w sposób uniemożliwiający ich 

zmieszanie. Do produkcji wykorzystywana jest woda wodociągowa i woda z recyklingu. 


