Mobilny węzeł betoniarski

Mobil 3
( wydajność 40 m³/h)

Wysoka jakość po rozsądnej cenie

Firma Officine Piccini posiada 60 letnie doświadczenie w dziedzinie urządzeń do produkcji betonu.
Betoniarnia Mobil 3 stanowi punkt zwrotny firmy w produkcji betoniarni. Jest efektem dotychczasowego
wieloletniego doświadczenia zdobytego przy produkcji różnych typów betoniarni, analizy potrzeb rynku oraz
zastosowaniu najnowszych technik komputerowych przy projektowaniu konstrukcji. W wyniku tych działań
uzyskano kompaktową, mobilną betoniarnię, zdolną wyprodukować doskonałej jakości beton we
wszystkich klasach, o dużej wydajności godzinowej, gdzie czas montażu/demontażu i rozruchu ogranicza
się do jednego, dwóch dni, a do jej transportu wystarczy samochód o długości 13,6 metra.
Opis techniczny
3 zasobniki kruszywa o pojemności geometrycznej 42 m³ ( 3x14 m³) wykonane są z blachy stalowej o
dużej grubości, użebrowane, aby lepiej przenosić parcie kruszywa i wyeliminować wygięcie ścian.
Konstrukcja nośna zasobników wykonana jest z dwuteowników HEA. Wszystkie elementy stalowe zostały
ocynkowane ogniowo. Każdy zasobnik posiada dwie zasuwy wyładunkowe, przykręcane z możliwością ich
demontażu. Zapewniają one całkowite opróżnienie zasobników kruszywa oraz szybkie napełnianie
pojemnika wagowego. Zasuwy wykonane są ze stali o dużej grubości, aby przedłużyć ich żywotność z
uwagi na korozyjne oddziaływanie wilgotnego kruszywa. Zasuwy wyładunkowe są uruchamiane
pneumatycznie niezależnie od siebie.
Pojemnik wagowy osadzony jest na 4 czujnikach tensometrycznych, wyposażony jest w wibrator
elektryczny w części dozowania piasku. Wszystkie elementy pojemnika wagowego są również ocynkowane
ogniowo. Nośność wagi kruszywa wynosi 5.000 kg
Przenośnik taśmowy do przenoszenia kruszywa z pojemnika wagowego do kosza zasypowego kruszywa
o wymiarach- długość 6.200 mm, szerokość 650 mm. Bęben napędowy pokryty jest gumą. Pas
prowadzony jest na swojej szerokości na trzech rolkach obrotowych o średnicy 89 mm, wzmocnionych,
stale smarowanych. Przekładnia redukcyjna posiada mocy 5,5 kW . Wszystkie elementy przenośnika
ocynkowane ogniowo.
Układ pneumatyczny służy do uruchamiania zasuw wyładunkowych kruszywa, zasuwy wagi cementu,
zasuw silosów i ich areacji. Wyposażony jest w kompresor typ 270/400 (pojemność zbiornika 270 l,
wydajność 400 l/min.), siłowniki pneumatyczne, elektrozawory i stację uzdatniania powietrza.
Mieszadło planetarne z koszem zasypowym model MRF-1000/S posiada poziomy zbiornik
umocowany na monolitycznej konstrukcji nośnej o wysokiej parametrach wytrzymałościowych. Zbiornik
wyłożony jest wymiennymi płytkami o wysokiej odporności na ścieranie i właściwościach antyadhezyjnych.
Trzy łopatki mieszające są specjalnie ukształtowane, wykonane z żeliwa o twardości 630 HB . Łopatki
mocowane są do ciągle obracającego się po obwodzie „satelity”, napędzanego przekładnią redukcyjną o
zębach stożkowych pracujących w „kąpieli olejowej”. Peryferyjnie (na obwodzie) obracające się ramię
zgarniające cofa mieszankę w stronę łopatek zapewniając optymalną homogenizację masy betonowej,
powodując skrócenie czasu mieszania. Wyładunek mieszanki odbywa się przy pomocy hydraulicznie
otwieranej systemem bocznym zasuwy wyładunkowej . System ten umożliwia wyładunek szybki, wolny lub
małych ilości mieszanki. Kosz zasypowy kruszywa porusza się po szynach, napędzany jest silnikiem
elektrycznym z przekładnią i hamulcem elektromagnetycznym

- Dane techniczne mieszadła –
Pojemność zasypowa
Pojemność gotowego zarobu
Średnica wewnętrzna mieszadła
Pojemność kosza kruszywa
Prędkość jezdna
Moc silników mieszadło/kosz zasypowy/zasuwa
Czas mieszania

1500 l
1000 l
2200
1650
15 m/1 s
45/7,5/2 kW
40 s

Układ wagowy dozowania cementu typ D/CTO/PR 600 kg – ocynkowany pojemnik wagowy z
wibratorem i odcinającym zaworem motylkowym zawieszony jest na trzech czujnikach tensometrycznych
do konstrukcji nośnej. Zawór motylkowy uruchamiany jest pneumatycznie. Nośność wagi 600 kg.
Automatyczny i manualny układ dozowania wody – z nastawą i automatycznym „stop”, elektryczny
zawór odcinający i zwrotny, licznik impulsów o skali 0-200, przewód i zestaw elementów złącznych.
W pełni automatyczny system ważenia i dozowaniem mieszanki betonowej oparty na sterownikach
PLC.
Szeroka gama wyposażenia dodatkowego:
- Zwiększenie pojemności zasobników kruszywa do 17 m³ każdy (pojemność nasypowa 20 m³).
- Dodatkowa przegroda wzdłużna dla czwartego i piątego rodzaju kruszywa.
- Standardowy silos na cement o pojemności 60t z zaworem bezpieczeństwa, drabinką, barierką
ochronną na szczycie silosa, rurą załadunkową i klapą spustową, wyposażony zgodnie z wymaganiami
klienta:
 filtr cementu umieszczony na górze lub dole silosa firmy WAM,
 wskaźniki poziomu napełnienia firmy WAM,
 system areacji firmy WAM
 przenośnik ślimakowy firmy WAM o średnicy 219 mm
- Wysokociśnieniowy system mycia mieszadła
- Załadunek mieszadła pochyłym przenośnikiem taśmowym
- Mikrofalowa sonda służąca do określania zawartości wilgoci w kruszywie
- Komputerowy system sterowania GenyxEco PLC + PC

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE BETONIARNI MOBIL 3:

Jakość wyrobu gotowego
 Nowoczesne mieszadło
planetarne
 W pełni automatyczne
sterowanie przebiegiem całego
procesu technologicznego
wytwarzania masy betonowej,
przy wykorzystaniu sterowników
mikroprocesorowych.
 Zastosowano układy do
mikrofalowego pomiaru
wilgotności kruszywa
umożliwiającego automatyczną
korektę ilości dozowanej wody
 Układy odważania składników masy betonowej wyposażone w
czujniki tensometryczne ( kruszywo, cement, dodatki ).
 Każdy zasobnik kruszywa posiada dwie pneumatycznie
uruchomiane zasuwy. Umożliwia to całkowite jego opróżnienie
oraz lepsze i szybsze napełnianie pojemnika wagowego.

Mobilność
Dzięki zastosowaniu jednej ramy fundamentowej dla wszystkich
konstrukcji nośnych, nie są potrzebne fundamenty stałe. Należy wykonać
tylko wykop o głębokości 1,5 m w celu umożliwienia zagłębienia kosza
zasypowego kruszywa.
 Nie potrzeba rampy najazdowej. Górna krawędź zasobników jest na
poziomie 320 cm, dzięki czemu załadunek kruszywa może odbywać się
przy pomocy średniej wielkości ładowarki.
 Nadzwyczaj szybki montaż/demontaż i uruchomienie. Użyte
rozwiązania techniczne (szybkozłącza, gniazda, wtyczki, zawiasy,
sworznie itd.) gwarantują minimalny czas montażu/demontażu,
załadunku, transportu i uruchomienia urządzenia.
 Całkowicie zmontowane przez producenta wszystkie elementy
mechaniczne, układ elektryczny i sterowanie.
 Przewóz całej betoniarni odbywa się przy zastosowaniu jednego kontenera o długości 13,6 m


Modułowość
Istnieje możliwość podwyższenia ścian zasobników kruszywa
uzyskując objętość 20 m³ dla każdego zasobnika.
 Dzięki zastosowaniu dwóch
zasuw rozładunkowych w
każdym zasobniku kruszywa
istnieje możliwość wzdłużnego
jego podziału przez
zastosowanie dodatkowej
przegrody.


Trwałość
Wszystkie elementy stalowe (zasobniki, przenośnik taśmowy,
schody, barierki, podest roboczy oraz siatka ochronna) są
ocynkowane ogniowo, co znacznie przedłuża ich żywotność i
poprawia estetykę.
 Wewnętrzne ściany
zasobników kruszywa i
pojemnik wagowy można
wyłożyć płytami ochronnymi
(opcja dodatkowa).
 Ściany zasobników
kruszywa mocowane są sworzniami, dzięki czemu łatwo można je
zdemontować w celu ich naprawy lub wymiany.


Komfort i bezpieczeństwo użytkowania


Kabina pomimo kompaktowej budowy betoniarni, zapewnia bardzo
dobry komfort pracy operatora. Zbudowana jest z izolacyjnych płyt
warstwowych, wyposażona w klimatyzację i trzy okna, dzięki czemu
można kontrolować wszystkie newralgiczne elementy betoniarni w
czasie pracy.
 Konstrukcja nośna umożliwia łatwy dostęp do wszystkich
podzespołów w celu ich przeglądu lub konserwacji.
 Betoniarnia ogrodzona jest ochronną siatka ocynkowaną, łatwą w
demontażu.
 Niski poziom hałasu i wibracji spełniający wymogi Unii Europejskiej.
 Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy przez zastosowanie barierek ochronnych na
schodach, podeście roboczym i na koronie silosa.
 Spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska uzyskano
poprzez zastosowanie filtrów cementu o dużej sprawności, układów
odpowietrzania mieszadła i wagi cementu oraz szczelnego układu
napełniania silosów.
 Zabezpieczanie wyłącznikami krańcowymi pokrywy mieszadła i klap
rewizyjnych przed nieuprawnionym otwarciem.
 Konstrukcja nośna mieszadła zaprojektowana została w sposób
umożliwiający załadunek betonomieszarki przy jej ustawieniu w
kierunku wzdłużnym jak i prostopadłym do betoniarni.

Sekundy
Naważanie kruszywa

45"

Naważanie cement/woda

50"

Załadunek kosza zasypowego

25"

Wznoszenie kosza zasypowego

30"

Wyładunek kosza zasypowego

10"

Ruch kosza w dół

15"

Dozowanie cement/woda

15"

Mieszanie składników

35"

Wyładunek masy betonowej

30"

Długośd cykli poszczególnych etapów procesu produkcji mieszanki betonowej

Czas trwania cyklu roboczego

55 s

Moc zasilania – 76 kW
Zabezpieczenie – 200 A
Zasilanie wody – 1 ½ ‘’ 70 m³/h przy ciśnieniu 3 bar

Autoryzowany przedstawiciel na rynku polskim:
Budo-Sprzęt Opole
ul. Budowlanych 50; 45-123 Opole; tel (fax) 77 442 80 48,
www.budosprzetopole.pl; email: biuro@budosprzetopole.pl

