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	Vibrarea energică a betonului si masa mare a contramatriței asigură o compactare rapidă a betonului în matriță și o productivitate sporită. Acționarea hidraulica independentă a contra-matriței ajută deasemeni la compactarea betonului în matriță, acest...
	Fig.2.2.4. Presă mobilă –„forte plus”
	Date tehnice
	 Dimensiuni de gabarit ale maşinii: 2000x2500x1700mm
	 Masa: ≈2000kg
	 Masa unei matriţe: 340kg
	 Dimensiuni maxime matriţă: 1280x420x210mm
	 Motor pompa hidraulica: 2,2kW
	 Debit pompa: 12 l/min
	 Motor deplasare: 1,5kW
	 Motovibratoare electrice OLI Italia
	 Putere instalata: 4,5kW (220V)
	Numărul de piese ce se prelucrează într-un schimb:
	4.1.7. Lotului de lansare.
	4.1.8. Organizarea raţională a locului de muncă
	4.2. CALCULUL COSTULUI DE PRODUCTIE.
	Premii. Premiul constitue 25% din salariul tarifar.
	Sporul la salariu: se ia 20-25% din salariul tarifar
	Salariul de bază:
	Salariul suplimentar: suplimentul constituie 10 % din salariul de bază:
	Salariului total:
	4.2.3.Determinarea consumului de energie electrică.
	Presa pentru compactare cu vibratii” –  este o instalaţie de  înaltă productivitate, concepută pentru fabricarea  blocurilor de perete şi a dalelor de pavaj din beton prin metoda  vibropresării.                                                     ...
	Condițiile de lucru la exploatarea vibropresei sunt relativ admisibile din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, astfel încît, în timpul lucrului pot apărea un şir de factori fizici, psihofiziologici dăunători şi factori industriali pe...
	La factorii psihofiziologici dăunători se referă: încordarea vederii , lucru monoton.
	Cerinţele de securitate și sănătate înaintea începerii lucrului.
	1. Să fie adusă în ordine hainele, mînecele, părul să fie prins sub şapcă.
	2.  Să primeasca mașina de la operatorul din schimbul anterior, să verifice dacă este curat, să ştie dacă nu au fost dereglări la mașină, să întreprindă măsuri de înlăturare a lor.
	3. Să verifice funcţionarea normală a utilajului în total, priza de pămînt, instalația de pompare şi echipamentul electric.
	4. Pregătirea amestecului de turnat- pentru blocuri.
	5. Înaintea pornirii mașinei de verificat dacă nu prezintă nimănui nici un pericol.
	6. Conectarea dulapului electric.
	7. Întrerupătorul de la panoul de control se pune în poziţia manuală şi se verifică funcţionarea acestuia, după care se verifică lucrul puansonului și a blocului de vibrație.
	8. Reglarea mașinei se face conform paşaportului şi a tabeleor plasate pe instalaţie.
	Cerinţele de securitate și sănătate în timpul lucrului.
	1. Îndeplinirea cerinţelor de deservire a mașinei indicate în ,,Conducerea şi exploatarea vibropresei”.
	2. Să nu verse lichiduri oleaginoase pe podea sau în zona de formare a blocului.
	3. Să urmărească aşezarea corectă a matriței față de puanson.
	4. Să nu oprească puansonul cu mîna şi să nu se atingă de partea mobilă a mașinei.
	5. Scoaterea şi instalarea unei alte matrițe se face numai în cazul opririi totale a instalației.
	6. Se înterzice transmiterea a oricărui obiect peste mașina în funcțiune.
	7. Să urmărească calitatea(umiditatea) amestecului pe toată durata lucrului.
	8. Strict de oprit mașina în cazul cînd se face curăţenie, ungere, întreruperea de curent electric, detectarea dereglării vibropresei.
	9. Presarea blocurilor se face strict după recomandare (cantitatea de amestec, durata de vibropresare).
	10.  În cazul reparaţiei strungului de afişat o inscripţie  ,,Nu conectaţi – reparaţie”.
	Cerinţele de securitate și sănătate la finisarea lucrului.
	1. De fixat puansonul în poziție neutră de sus.
	2. De deconectat motorul vibropresei şi a instalației de pompare.
	4. De făcut ordine la locul de muncă (strîngerea gunoiului din amestec).
	5. De scos încălţămintea şi hainele speciale.
	6. De spălat mînile cu săpun şi de primit un duş.
	1. Вибропресс Кондор 1-90-ТБ. Disponibil la: http://rifey-vibropress.ru/vibropressy/vibropress-kondor-1-90-tb
	2. Вибропрессы Кондор. Disponibil la: http://stroytehnika-rifey.ru/content/view-Kondor-stanki-vibropressy-BiKondor-TriKondor.html
	3. Обзор вибропрессующих установок «Кондор». Disponibil la: http://stoneguru.ru/obzor-vibropressuyushhix-ustanovok-kondor.html
	5. Вибропрессы Рифей и Кондор от Завода Стройтехника. Disponibil la: http://press-rifey.ru/
	6. www.incomas.md/
	7. Concrete blocks and concrete pavers. Disponibil la: http://arghirprodex.all.biz/concrete-blocks-and-concrete-pavers-making-machine-g13463
	8. Semi automatic block machine. Disponibil la: http://www.sdshengya.com/products.asp
	9. Qtj4-26c Concrete Hollow Block Paver Making Machine. Disponibil la: http://sdshengya.en.made-in-china.com/product-list-1.html
	10. All Products Shandong Shengya Machinery Company. Disponibil la: http://syshengya.en.alibaba.com/productlist.html


	11. НПО «Группа компаний Магр». Disponibil la: http://www.ukr-prom.com/firm-1890/catalog/
	12. Виброформовочное оборудование НПО «ГК «Магр» (Украина).  Disponibil la: http://stroyinform.ru/equipment/2899/1513/
	13. Below is a group product of mobile block machine.  Disponibil la: http://sdshengya.en.made-in-china.com/product-group/oekEpbqMHTfh/mobile-block-machine-catalog-1.html
	14. Presa mobila pentru boltari Forte Plus. Disponibil la: http://www.bizoo.ro/firma/arghirprodex/vanzare/4710149/presa-mobila-pentru-boltari-forte-plus
	15. Вибропресс ПВ-12. Disponibil la: http://www.umbr.com.ua/vibropress-pv.html
	16. Вибропресс ПГВ-120у. Disponibil la: http://www.vibropres.com/v-l-r.htm
	17. Вибропресс СГС-1. Disponibil la: http://www.evrosila.ru/sgs/stanok/252.html
	18. Вибропресс и способ вибропрессования с его использованием. Патент РФ 2353514. Disponibil la: http://bd.patent.su/2353000-2353999/pat/servl/servlet14af.html

