TRI-CAST

Máy Rung Ép Khô

Máy sản xuất ống cống Tri-Cast của Besser là thiết bị rất linh hoạt,với 3 trạm rung ép khô ,có thể sản xuất được 3 loại cống có kích thước hoặc hình dạng khác nhau
trong một ca sản xuất.Máy có thể sản xuất cống dạng tròn, elip; cống hộp vuông hoặc vòm miệng cống hay các sản phẩm có hình dạng đặc biệt khác như hình côn,
miệng cống lệch tâm, bể lắng đáy đường ống cống,… có đường kính 300mm – 1800mm với chiều dài tối đa 2.5m hoặc 3.5m.
Máy Tri-Cast có tính linh hoạt rất cao bởi vì chỉ với một máy này nhà máy có thể đồng thời sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau với số lượng ít giúp
tiết kiệm chi phí đầu tư đế cống và đầu ép.Ba loại cống kích cỡ hình dạng khác nhau có thể được làm cùng lúc trên máy. Với ba trạm đúc máy có khả
năng cấp liệu, quay đầu nén miệng cống và tháo khuôn đ ồng thời.

Với thiết kế đơn giản và chắc chắn,việc
lắp đặt và bảo dưỡng máy Tri–Cast có
thể được tiến hành rất dễ dàng. Một
công nhân vận hành có thể cấp liệu và
hoàn thành ba sản phẩm khác nhau giúp
tiết kiệm lao động và tăng năng suất.
Cách bố trí lắp đặt của máy cho phép
công nhân vận hành đứng trên sàn để
điều khiển mọi chức năng hoạt động của
máy với bất kì chiều dài nào của sản
phẩm. Một công nhân khác thực hiện
toàn bộ quá trình lắp và tháo khuôn. Vì
máy có thể được đặt trong một hầm cạn
nên việc lắp đặt đơn giản.
Máy được thiết kế thấp nên có thể được
lắp vào nhà xưởng hiện có thay vì phải
xây nhà xưởng mới cao hơn.

Máy Tri – Cast có tính linh hoạt rất cao trong việc sản xuất sản phẩm bê tông có hoặc không có cốt thép.Có thể bổ sung thêm
một trạm rung nữa cho phép sản xuất sản phẩm có kích thước lớn hơn 1800mm

Đặc tính ti êu chuẩn
Phễu và băng tải cấp liệu
Phễu và băng tải cấp liệu được đặt trên một khung đỡ đứng độc lập,
được lắp một bằng băng tải truyền động thủy lực để cấp b ê tông vào
máy liên tục. Phễu cấp liệu có lắp thang và sàn công tác cho phép tiếp
cận dễ dàng để bảo trì và làm sạch. Băng tải có cửa phía trước cho
phép điều chỉnh lượng bê tông cần cấp. Cuối băng tải có lắp
bộ phận máng rót quay để cấp vật liệu v ào trong khuôn một
cách đồng đều.

Đầu ép
Bê tông được nén chặt bằng một đầu ép bán tự
động vận hành bằng khí nén, đầu ép này quay
và ép với một lực ổn định trong suốt quá tr ình
rung ép miệng cống.

Hệ thống rung
Các máy Tri–Cast đều được trang bị bộ phận rung điện lắp ngoài
vỏ khuôn. Máy còn có một bảng điều khiển bao gồm cầu
dao, công tắc khởi động mô t ơ với rơ le chống quá tải, các
đường điện nối với đầu rung v à các công tắc bật tắt cho
các đầu rung điện.
Bàn quay và sàn côngtác
Bàn quay đặt dưới hầm máy được lắp các bộ phận tự định tâm cho phép
lắp và thay khuôn một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Sàn công tác được đỡ từ bàn quay phía dưới hầm, được lắp ngang
bằng mặt sàn xưởng cho phép tiếp cận và quan sát miệng khuôn
trong quá trình cấp liệu một cách thuận tiện.

Bộ phận tự định tâm được lắp trên bàn quay của máy và đế lõi khuôn giúp tiết kiệm
thời gian khi thay khuôn.

Lựa chọn nâng cao
Dầm móc tháo khuôn.
Dầm móc tháo khuôn treo dưới móc cầu trục được sử dụng để tháo vỏ
khuôn và ống cống ra khỏi lõi rồi vận chuyển chúng đến khu vực dưỡng
hộ.
Tời quay
Được dùng để nhấc và đặt đầu nén vào khuôn để quay ép miêng cống.
Lót phễu cấp liệu
Mặt trong của phễu cấp liệu được lót bằng một lớp nhựa tổng
hợp làm cho vật liệu chảy dễ dàng và dễ làm sạch phễu.
Trạm rung bổ sung
Một trạm rung bổ sung có thể được đặt thêm để sản xuất các sản
phẩm có kích thước đường kính lớn hơn 1800 mm.

Máy Tri- Cast có 3 trạm cho phép cấp liệu ,quay đầu ép và tháo khuôn đồng thời.

Mô tơ điện rung bổ sung
Nếu cần thiết có thể bổ sung thêm mô tơ điện rung tùy thuộc vào
kích thước của các sản phẩm cần sản xuất.Tham khảo thêm tại Đại lý
Hệ thống khóa bằng nêm

của Besser về vấn đề này.
Rung lõi thủy lực
Hệ thống rung thủy lực của Besser bao gồm các đầu rung thủy lực lắp trong
lõi,khóa bằng nêm.Tần số rung và lực rung có thể được điều chỉnh dễ dàng cho phù
hợp với yêu cầu của sản phẩm.

Nêm khóa của hệ thống rung thủy lực của Besser giúp cho
thay khuôn một cách nhanh chóng.
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