הוראות הפעלה

מערכות שיגור בסילו לחץ

הכנות
לפני הכנסת הסילו לאתר
החלטה על מיקום הציוד וכניסת משאית לפריקה תבוצע על ידי נציג טמבור ביחד עם מנהל האתר ,על
פי הסדר הבא:
 .1הכנת משטח בטון על פי תכון לגודל ( 3X3סילו מפוצל .)4X4
 .2משקל הציוד כ 35 -טון לסילו מלא.
• דרישת משטח הבטון הינה חובה למניעת שקיעה של אחת הרגלים והתהפכות הסילו.
 .3פרטי הציוד המסופק על ידי טמבור בהתאם לחוזה ציודים :משגר ,בלוק שיגור,
צנרת מקשרת וכבל חשמל .הקבלן ירכוש צינור שיגור וכבל גשש באורך  50מטר.
 .4הכנת חשמל :דרישה שקע תלת פאזי  5X32אמפר והגנה של  3X32אמפר.

אזהרות
 .1איזור הסילו (יציקת הבטון) חייב להישמר נקי מכל חפץ העלול לפגוע הן בעובד והן בציוד.
 .2אין לכסות את המערכות בכל סוגי הכיסויים לרבות ניילונים ושקי יוטה לסוגיהם השונים.
 .3אין לגדר או לתחום את רגלי הסילו.
 .4אין לבצע ריתוך על מערכות השיגור ו/או הסילו.
 .5אין לעבוד ו/או להפעיל את מערכות השיגור באם המערכות טבולות במים או שהיו טבולות במים.
 .6אין לעבוד ו/או להפעיל מערכות שיגור אם כבלי החשמל גלויים או פגועים.
 .7אין לפרק את בלוק השיגור מהסילו ללא פריקת לחץ אוויר מהסילו.
 .8אין לנתק צינור שיגור מלא בחומר מבלוק השיגור ללא פעולת שחרור סתימה (ראה הסבר בחוברת).
כללי :המערכות הינן מערכות חשמליות המייצרות לחץ גבוה לדחיסת החומר לקומות .טיפול לא נכון
בציוד יכול לגרום לתאונה קשה של התחשמלות ואו פגיעה כתוצאה משחרור אויר דחוס עם חומר .יש
להקפיד ולעבוד בהתאם להוראות.
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הוראות הפעלה
מתג חשמל

משגר  M-TECבסילו לחץ
בתחילת יום העבודה:
 .1סגור את ברז האוויר מספר  1בבלוק השיגור.
 .2פתח את ברז האוויר מספר  2בסילו.
 .3העבר במערכת השיגור את המפסק הראשי
מספר  3למצב "."ON
 .4העבר את מפסק בורר המצבים במערכת
השיגור מספר  4למצב "ידני."HAND/
 .5המתן עד שיופיע בשעון הלחץ בסילו
מספר  5לחץ של "."BAR2
 .6העבר את מפסק בורר המצבים במערכת
השיגור מספר  4למצב "."0
 .7סגור את ברז האוויר מספר  2בסילו.
 .8פתח את ברז האוויר מספר  1בבלוק השיגור.
 .9העבר את מפסק בורר המצבים במערכת
השיגור מספר  4למצב "אוטומטי."AUTO/
 .10פתח את ברז החומר מספר  7בסילו.

 1ברז אויר

בורר מצבים 4

 6ברז פריקת לחץ

 3מפסק ראשי

בסיום יום העבודה:
 .1סגור את ברז החומר מספר  7בסילו.
 .2העבר במערכת השיגור את המפסק הראשי
מספר  3למצב "."OFF

בלוק שיגור M-TEC
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חיבור אוויר לסילו
ברז פריקת לחץ

תפעול סתימה בצינור
שיגור בסילו לחץ

 5שעון לחץ

 2ברז אויר

 7ברז חומר

 )1סגור את ברז החומר מ"ס  5בסילו.
 )2העבר את מפסק בורר המצבים במערכת השיגור
מ"ס  4למצב "."0
 )3פתח את ברז פריקת הלחץ בבלוק מ"ס 6
(במידה וקיים).
 )4התקן את מפתח הסילו על מחבר צינור השיגור
בבלוק ,בעזרת חוט המחובר למפתח משוך ופתח
בזהירות.
 )5יש לנקות את צינור השיגור ולוודא שנקי לכל
אורכו מחומר.
 )6יש לחבר את צינור השיגור חזרה לבלוק ולסגור
את ברז מ"ס ( 6במידה וקיים).
 )7הפעל את המערכת מחדש לפי הוראות
ההפעלה.

משגר M-TEC

הזנת חשמל
הזנה לבלוק שיגור
הזנה לברז חשמלי
הזנה לגשש גובה
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הוראות הפעלה
3

כפתור הפעלה

משגר  MAIבסילו לחץ
בתחילת יום העבודה:
מערכת שיגור של חברת  MAIהיא מערכת עם
הפעלה אוטומטית מלאה FULL AUTO/וההפעלה
על ידי מתג אחד.
המערכת תבצע מילוי אוויר בסילו באופן אוטומטי
ולאחר שתגיע ללחץ של  2BARתעבור המערכת
באופן אוטומטי לשיגור חומר.
 .1יש לוודא כי ברז האוויר מספר  2המחובר
לצינור האויר פתוח באופן קבוע.
 .2העבר במערכת השיגור את המפסק הראשי
מספר  3למצב "."ON
 .3העבר במערכת השיגור את בורר המצבים
מספר  4למצב אוטומטי.AUTO/
 .4פתח את ברז החומר מספר  7בסילו.

חיבור לכבל הזנה

חיבור לכבל גשש

לחצן חירום

4
בורר מצבים

בסיום יום העבודה:
 .1סגור את ברז החומר מספר  7בסילו.
 .2העבר במערכת השיגור את המפסק הראשי
מספר  3למצב "."OFF

2

5

ברז אויר

ברז חומר 7

חיבור לבלוק שיגור
חיבור אויר לבלוק

חיבור אויר לסילו

4

בלוק שיגור

שעון לחץ
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 .1איזור הסילו (יציקת הבטון) חייב להישמר נקי מכל חפץ העלול לפגוע הן בעובד והן בציוד.
 .2אין לכסות את המערכות בכל סוגי הכיסויים לרבות ניילונים ושקי יוטה לסוגיהם השונים.
 .3אין לגדר או לתחום את רגלי הסילו.
 .4אין לבצע ריתוך על מערכות השיגור ו/או הסילו.
 .5אין לעבוד ו/או להפעיל את מערכות השיגור באם המערכות טבולות במים או שהיו טבולות
במים.
 .6אין לעבוד ו/או להפעיל מערכות שיגור אם כבלי החשמל גלויים או פגועים.
 .7אין לפרק את בלוק השיגור מהסילו ללא פריקת לחץ אוויר מהסילו.
 .8אין לנתק צינור שיגור מלא בחומר מבלוק השיגור ללא פעולת שחרור סתימה (ראה הסבר
בחוברת).

כללי :המערכות הינן מערכות חשמליות המייצרות לחץ גבוה לדחיסת החומר לקומות.
טיפול לא נכון בציוד יכול לגרום לתאונה קשה של התחשמלות ואו פגיעה כתוצאה
משחרור אויר דחוס עם חומר .יש להקפיד ולעבוד בהתאם להוראות.
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קיבוץ גשר 1515700
טל04-6753630 .
פקס04-6753637 .
www.tambour.co.il
www.geshergypsum.com
מנהל מערך ציודים:
פיאנקביץ עמי 050-6766856 -
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