KOSTKA BRUKOWA I DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY BETONOWE
Techno Split, 38050 Ospedaletto (TN), Włochy

Nowa zautomatyzowana linia technologiczna
do łupania wyrobów betonowych
o dużych możliwościach produkcyjnych
Klient znajdujący się we wschodniej Europie zainstalował
drugą linię technologiczną do łupania wyrobów betonowych firmy Techno Split. Techno Split jest producentem
z Włoch, który od 25 lat specjalizuje się w projektowaniu
oraz konstruowaniu urządzeń służących do łupania i który
dzięki własnemu pakietowi informacji know-how został
doceniony za podnoszenie jakości swoich produktów.
Linia uruchomiona w lutym tego roku jest przeznaczona do
jednokierunkowego łupania bloczków i zawiera układ przenoszenia rzędów wychodzących o 90° w celu uformowania
warstw odbieranych przez kolumnowy chwytak pionowy produkcji Techno Split.
Ostrożne szacowanie zdolności produkcyjnej biorące pod
uwagę liczbę wykonywanych cięć oraz ilość odprowadzonych
odpadów wskazuje, że linia jest w stanie wyprodukować od
30 do 50 palet z wyrobami finalnymi w ciągu jednej zmiany
roboczej.

Linia produkcyjna jest złożona z następujących elementów:
• kolumnowy chwytak pionowy do przenoszenia wyrobów;
• popychacz wielołańcuchowy służący do prawidłowego
ustawiania rzędów bloczków przeznaczonych do łupania
pod nożem gilotyny łuparki; dokładność przesuwu
zapewnia silnik bezszczotkowy;
• łuparka model TS 80/40 60T wyposażona w noże
boczne, które pomagają polepszyć jakość bloczków
podlegających łupaniu; długość noża wynosi 800 mm,
siła łupania 60 ton, zaś wysokość robocza sięga 400 mm;
• przenośnik z taśmą poliuretanową, za pomocą którego
są dostarczane wszystkie wyroby wychodzące z łuparki,
zarówno odpady techniczne jak i produkty gotowe;
odpady techniczne są odbierane przez operatora
w celu ich odzyskania, są poddane dalszej obróbce
wykańczającej lub zostają definitywnie usunięte;
taśmociąg nigdy się nie zatrzymuje, aby utrzymywać
produkcję w ciągłości; jego prędkość może być
regulowana z pulpitu operatorskiego;

Widok linii technologicznej
do łupania wyrobów betonowych.
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• napędzany transporter rolkowy akumulacyjny jest
wyposażony w precyzyjny motoreduktor, który umożliwia
formowanie rzędów bloczków; prędkość i wszystkie
pozostałe parametry są sterowane za pomocą falownika;
• przenośnik rzędów służący do przenoszenia
uformowanego rzędu bloczków na transporter rolkowy
napędzany akumulacyjny przy przenośniku listwowym;
• przenośnik listwowy, na którym są układane rzędy
bloczków w celu uformowania warstwy podanej
za pomocą pionowego chwytaka, w całości
wyprodukowanego przez firmę Techno Split;
każdorazowo po uformowaniu warstwy zostaje ona
przenoszona do strefy odbioru; gdy warstwa zatrzyma się
w strefie odbioru, to nowa może być kształtowana w strefie
przenośnika rzędów;
• kolumnowy chwytak pionowy do rozładunku wyrobów.

Cykl pracy
Za pomocą kolumnowego chwytaka pionowego produkcji
firmy Techno Split umieszczonego przy wejściu, surowe
bloczki zostają załadowane na przenośnik wielołańcuchowego popychacza wyposażonego w drążki posuwające.
Drążki posuwające, napędzane za pomocą bezszczotkowego
serwomotora, stabilizują zarówno prędkość jak i precyzyjne
ustawienie bloczków pod nożem gilotyny łuparki. Długość
noży górnej i dolnej gilotyny wynosi 800 mm, podczas gdy
maksymalna dozwolona wysokość robocza dla łupania elementów sięga 350 mm. Siła łupania wynosi 60 ton. Noże łuparki są w stanie dopasować się do nieregularnej powierzchni
bloczka zapewniając optymalną jakość łupania. Wysokość
łupania jest w prosty sposób regulowana za pomocą siłowników hydraulicznych.
Czynność łupania przebiega od dołu do góry, a wraz z zastosowaniem noży bocznych da się znacznie poprawić jakość
cięcia wyrobów. Wysokość tych ostatnich ustala się prostym
przyciskiem. 
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Łuparka model TS 80/40 60T.
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Przycisk automatyzujący regulację wysokości roboczej noży
bocznych.

Po wykonaniu wszystkich cięć przewidzianych w recepcie
rozłupane wyroby przenoszone są na taśmę poliuretanową,
która nie zatrzymuje się nigdy i zabezpiecza ciągłą produkcję. Odpady techniczne są usuwane na zewnątrz, zaś bloczki
rozłupane prawidłowo zostają przenoszone na napędzany
transporter rolkowy, który umożliwia formowanie zaprogramowanych rzędów. Transporter rolkowy jest wyposażony
w motoreduktor, przy czym rampy są sterowane za pomocą
falownika. Tutaj przenośnik rzędów tworzy warstwę bloczków
gotową do odbioru chwytakiem pionowym przeznaczonym
do rozładunku.
Linia technologiczna jest całkowicie bezpieczna, ponieważ jest
wyposażona w system złożony z krat ogrodzeniowych, paneli
osłonowych, barier i bramek wejściowych, które uniemożliwiają jakiemukolwiek operatorowi wejście do strefy pracy
podczas trwania cyklu roboczego.
Pulpit operatorski został skonstruowany w celu prostego
i łatwego użytkowania, tworząc bardzo intuicyjną komunikację
człowiek-maszyna. Ponadto sporządzanie recept produkcyjnych ułatwia automatyczny kompilator. Dla przydzielonego
operatora będzie wystarczająca liczba bloczków, które tworzą
każdy rząd, wymiary każdego bloczka i bloczek jest obecny
jako odpad czy nie. Linia technologiczna, która jest połączona
z internetem zapewnia dostęp do zdalnej pomocy.
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Chwytak kolumnowy pionowy zaprojektowany
i skonstruowany przez firmę Techno Split dla linii
technologicznej do łupania wyrobów betonowych.
www.cpi-worldwide.com

