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САРАДНИК

ИДЕЈНО  АРХИТЕКТОНСКО  РЕШЕЊЕ

8
ПОСТРОЈЕЊА  ЗА  СЕПАРАЦИЈУ  ШЉУНКА

Велибор  Ивановић

frakcija  0 - 4 mm frakcija  16-32 mmfrakcija  8-16 mm ''iberaluf'' 32 mm''sejanac''frakcija  4-8 mm

Сепарисани  шљунак 0-4 мм - Намена : за израду бехатона и друге
бетонске галантерије, за цементне кошуљице (подлога за паркете),
за спољно малтерисање. Изглед : сива боја.
Састав : песак и ломпљени камен 0 до 4мм.

Техничке карактеристике : тежина 1600 кг/м3

 

.

Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање церадом.

Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна
посебна средства за рад.
 Отпад : нема.

Сепарисани шљунак 4-8 мм -

Намена : меша се у бетон са другим фракцијама за израду бетонске галантерије.
 Изглед : сива боја, камени облутак.
 Састав : каменчићи од 4 до 8мм.

Техничке карактеристике : тежина 1550 кг/м3

 

.

Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање
.Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна посебна средства за рад.

 Отпад : нема.

Сепарисани шљунак 16-31,5 мм -

Намена : меша се у бетон са осталим фракцијама за насипање терена.
Изглед : сиво до смеђа боја, камени облутак.
Састав : каменчићи од 16 до 31.5мм.

Техничке карактеристике : тежина 1510 кг/м3

 

.

Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање церадом.

Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна посебна
средства за рад.
Отпад : нема. 

Сепарисани шљунак 8-16 мм -

Намена : меша се у бетон са осталим фракцијама.
Изглед : сива боја, камени облутак.
Састав : каменчићи од 8 до 16мм.

Техничке карактеристике : тежина 1500 кг/м3

 

.

 Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање церадом.

Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна посебна средства за рад.
Отпад : нема.

Сепарисани шљунак (ибер лауф) од 31,5мм  -

Намена : за насипање терена.
Изглед : неправилно камење разних величина и боја.
Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање церадом.

Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна посебна средства за рад.

 Отпад : нема..

Сејанац шљунак разл гранулати
Намена : справљање бетона уз додатак других фракција
                насипање, подлоге за бетонирање .
Изглед : неправилно камење разних величина и боја.
Складиштење : на отвореном простору.
Рок употребе : неограничен.
Транспорт : камионски, прекривање церадом.

Мере сигурности : не угрожава околину нити су потребна посебна средства за рад.

 Отпад : нема, може се вратити у поступак сепарације.
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ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТ ПОСТРОЈЕЊА
 око 80 тона материјала на сат

ТИП ПОСТУПКА: СУВА СЕПАРАЦИЈА

ел.
мотор
8KW

ел.
мотор
12KW

Укупна инсталisana снага
са расветом и пратећим објектима: 90 kW

trakasti transporteri za frakcije


