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SPECYFIKACJA  

 

MOBILNY SYSTEM RECYKLINGU RESZTEK BETONU  

MODEL: RM-B 25/40/50 
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 Podstawowe parametry systemu recyklingu 

• wydajność separatora:     do 15m³/h 

• separowane frakcje kruszyw:    0÷32mm 

• pojemność zbiornika popłuczyn:    beczka stalowa / 50m³ 

• zasilanie elektryczne:     3 x 400V AC 

• napęd separatora:      5,5kW  

• napęd mieszadła w zbiorniku popłuczyn:    4,0 - 7,5kW 

• pompa do podawania na wagę wody:    4,0 - 5,5kW 

• pompa do mycia wanny zalewowej / betonomieszarek:  2,2 - 3,0kW  

• pompa do podawania popłuczyn ze zbiornika pośredniego:  2,2kW 

• sterowanie systemem recyklingu:    własne, oparte na modułach logicznych  

 

 

 

Wyposażenie systemu recyklingu 

Separator S606 

• koryto separatora wykonane z kształtowników i blach stalowychi,  

• długość ślimaka 6000mm, 

• średnica zewnętrzna ślimaka Ø580 mm, 

• ślimak wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie, 

• ślimak w dolnej części wyposażony w zespół łopat mieszających przyspieszających proces wypłukiwania, 

• łożyskowanie wału ślimaka w części górnej oporowo-toczne, 

• łożyskowanie wału ślimaka w części dolnej ślizgowe z dodatkowym uszczelnieniem, 

• połączenie motoreduktora o mocy 5,5kW ze ślimakiem poprzez sprzęgło elastyczne kłowe, 

• ręczne smarowanie łożyskowań poprzez zespół smarowniczek i przewodów smarowniczych, zasilanie 
przewodów umiejscowione w jednym punkcie dla łatwiejszej obsługi, 

• pokrywa koryta separatora wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 

• pokrywy zabezpieczone wyłącznikami awaryjnymi, 

• wanna wykonana ze stali ocynkowanej, przystosowana do rozładunku lub płukania betonomieszarek 
zamontowana poprzecznie lub równolegle do osi separatora, 

• wanna przystosowana do załadunku resztek popłuczyn betonowych ładowarką o szerokości łyżki do 3 m, 

• wanna wyposażona w kompletną instalację wodną oraz maszt z szubienicą, umożliwiający nalewanie wody 
do betonomieszarek, 

• na szubienicy zainstalowany czujnik zbliżeniowy oraz sygnalizator dźwiękowy wykorzystywany  
do sygnalizacji prawidłowego ustawienia betonomieszarki pod szubienicą, 

• wanna wyposażona w przyłącze wodne i system dysz do płukania z wykorzystaniem wody recyklingowej. 
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Zbiornik popłuczyn stalowy typu beczka B25 / 40 / 50 

• zbiornik stalowy w kształcie walca o pojemności 25, 40 lub 50m³, 

• jedno mieszadło wewnątrz zbiornika w celu zminimalizowania osadzania się cząstek stałych na dnie 
zbiornika oraz utrzymania jednorodnej zawiesiny popłuczyn, 

• napęd mieszadła za pomocą motoreduktora  zamocowanego na trawersie, 

• połączenie motoreduktora z mieszadłem za pomocą sprzęgła elastycznego kłowego, 

• podparcie wału mieszadła w górnej części poprzez  zespoły łożyskowe z tuleją wciąganą, 

• smarowanie zespołów łożyskowych ręczne poprzez zespół smarowniczek i przewodów smarowniczych, 
zasilanie przewodów umiejscowione w jednym punkcie dla łatwiejszej obsługi, 

• pokrywa górna zbiornika stalowa z blachy ryflowanej, 

• trzy włazy rewizyjne umożliwiające dostęp do pomp oraz wnętrza zbiornika, 

• barierki ochronne zgodne z przepisami BHP, 

• drabina wejściowa na zbiornik z pałąkiem ochronnym zgodna z przepisami BHP, 

• metalowe klatki ochronne lub szyny prowadzące wewnątrz zbiornika na pompy szlamowe,  

• właz rewizyjny w najniższym miejscu zbiornika,   

• pompa szlamowa zatapialna do mycia  betonomieszarek, 

• pompa szlamowa zatapialna dozująca popłuczyny ze zbiornika głównego do wagi wody, 

• żurawiki z wciągarkami ręcznymi umożliwiającymi wyjęcie pomp szlamowych ze zbiornika popłuczyn   
do obsługi serwisowej, 

• kompletna instalacja wodna i elektryczna. 
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Zbiornik pośredni  

•  pokrywa zabezpieczająca dostęp do wnętrza zbiornika popłuczyn, 

•  izolacja zbiornika wełną mineralną 50mm zabezpieczona blachą ocynkowaną gładką, 

•  żurawik z wciągarką ręczną umożliwiającą wyjęcie pompy szlamowej do obsługi serwisowej, 

•  jedna pompa szlamowa zatapialna służąca do transportu popłuczyn do zbiornika głównego.   
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Sterowanie systemem recyklingu 

• System pracuje w następujących cyklach: 

- ręcznym (manualne) 

- automatycznym (sterownik) 

- zimowym  

- letnim   

•  sterowanie umieszczone jest w szafie metalowej hermetycznej, umiejscowionej obok zbiornika popłuczyn, 

• w pomieszczeniu operatora sygnalizator prawidłowej pracy i ewentualnej awarii systemu.   
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Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy konstrukcyjne oczyszczane metodą strumieniowo-ścierną a następnie malowane. Powierzchnia 

zewnętrzna konstrukcji malowana farbą poliuretanową, powierzchnia wewnętrzna konstrukcji stalowej (wnętrze 

zbiorników, wewnętrzna część koryta separatora) farba podkładową, całkowita grubość powłoki antykorozyjnej 

podkładowej i nawierzchniowej około 150µm. 

 

 

Opcje 

❖  izolacja zewnętrznej powierzchni koryta separatora wełną mineralną gr. 50 mm zabezpieczona blachą 
ocynkowaną gładką, 

❖  izolacja zewnętrznej powierzchni zbiornika / beczki  wełną mineralną gr. 50 mm zabezpieczona blachą 
ocynkowaną trapezową, 

❖  w części dolnej separatora zalanej wodą recyklingową zabezpieczenie przed zamarznięciem poprzez 
przewód grzejny zainstalowany pod izolacją zewnętrzną koryta separatora, 

❖ centralne smarowanie zespołów łożyskowych wału ślimaka przy pomocy pompy elektrycznej  

z wbudowanym sterownikiem, 

❖  dodatkowa pompa szlamowa zatapialna z instalacją do mycia wanny zalewowej z wykorzystaniem 

popłuczyn, 

❖ wanna do mycia samojezdnych pomp do betonu, 

❖ boks na kruszywo odseparowane,          

❖ wyświetlacz LCD zamontowany w pomieszczeniu operatora informujący  o pracy całego systemu 

recyklingu wraz z wizualizacją, połączony  ze sterownikiem mający wiele funkcji, którymi można 

kontrolować pracę całego systemu, opcja znacznie ułatwia zdiagnozowanie przyczyny ewentualnej  awarii. 

❖ system dolewania czystej wody do zbiornika sterowany elektrozaworem, 

❖  system zarządzania  poziomami stanów wody w zbiorniku na popłuczyny z wykorzystaniem sondy 

ultradźwiękowej.      
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