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BASIS kompozit hasır üretimi için
SCG-1.2/2200 Ekipman kompleksi

ARMATURA+ Şirketi tarafından tasarlanmıştır.

Şirket hakkında
"Kabelnye Sistemy" LLC şirketi, beton yapıların güçlendirilmesi için takviye ve takviye hasırları gibi
kompozit yapı malzemelerinin üretiminde liderlerden biridir. Eşsiz teknolojiler ve (ISO 9001:2008)
kalite yönetim sisteminin uygulanması, rakiplerimizin çoğunun arasından karlı bir şekilde
farklılaşmayı sağlar.
Ekibimiz ayrıca BASIS kompozit ağ gibi benzersiz teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir.
İşbirliğine açığız ve hem Rusya'da hem de dünyanın diğer ülkelerinde anahtar teslimi üretim tesisleri
kurma konusunda geniş deneyime sahibiz.
Şirketin yönlerinden biri, BASIS kompozit hasırın üretimi için SCG-1.2.2400 ekipman komplekslerinin
üretilmesidir. Bu kompleks, Kabelnye Sistemy LLC'nin benzersiz ve tamamen kendi bünyesinde
geliştirilmiş bir komplekstir, parçaların ve birimlerinin üretimi en modern CNC metal işleme
merkezlerinde yapılmaktadır, montaj ve hata ayıklama ise, yüksek nitelikli mühendis ve
teknisyenlerin gözetiminde yapılmaktadır.
SCG-1.2.2400 ekipman kompleksinin ayırt edici bir özelliği, yüksek yüklü beton yapıları
güçlendirmek için ayarlanabilir bir hücre ve 6 ila 14 mm çapındaki kompozit çubuklarla 2,4 x 12 m
boyuta kadar BASIS kompozit hasırları üretme yeteneğidir.

SCG-1.2.2400

Kompozit hasır BASIS
BASIS kompozit hasır, birkaç yıl önce şirketin ekibi tarafından geliştirilen ve
Rusya'daki inşaatçılar arasında şimdiden popülerlik kazanan benzersiz bir
yapı malzemesidir. BASIS hasırının doğrudan benzerleri yoktur, inşaat işinin
hızını birkaç kez artırmaya, önemli ölçüde tasarruf etmesine ve ayrıca inşa
edilen yapıların gücünü artırmasına izin verir.

BASIS kompozit hasır, geleneksel çelik donatı yerine beton yapıları
güçlendirmek için tasarlanmıştır. Hasır, patentli bir teknoloji kullanılarak özel
bir termoplastik malzeme ile kesişme noktasında birbirine bağlanan
kompozit bir çubuklardır. (BASIS kompozit ağ tasarım patenti
№ 156998).

Hasarı oluşturan çubuklar, modifiye edilmiş bir epoksi bağlayıcı ile birlikte
bazalt veya cam elyafı (rowing) esaslıdır. Dışarıda, çubuklar, betona
yapışmayı önemli ölçüde artıran kuvars kumu ile kaplanmıştır.

BASIS kompozit hasır, 2200x6000 mm ebadındaki kartlarda üretilirken, 2400
mm'den geniş olmayan ve 12000 mm'den uzun olmayan her boyutta kart
çıkartmak mümkündür. SCG-1.2.2400 ekipman kompleksinin en önemli
avantajlarından biri, 6 ila 14 mm çapındaki çubuklardan kompozit çubuklar
üretme imkanıdır.

Aslında, BASIS kompozit hasır, yeni bir pazar segmenti açmaktadır. Hasır 14
mm'ye kadar çapa sahip çubuklardan yapıldığından, yüksek yüklü beton
yapıların güçlendirilmesi için uygundur. BASIS kompozit hasır kullanılması,
şantiyede donatı çubuklarının örülmesine gerek olmadığı için donatı sürecini
önemli ölçüde hızlandırır ve boşaltma, nesne etrafında hareket etme ve ağın
döşenmesi, manuel olarak, ek ekipman gerektirmeden gerçekleştirilir.
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BASIS teknolojisi neden metalden
daha iyidir?

TEDARİK
15 metrelik araç

BOŞALTMA

Manuel olarak 2 kişi
(hasır kart ağırlığı yaklaşık 14 kg)

Vinç

ŞANTİYE İÇİ
TAŞIMA

DÖŞENMESİ VE
BAĞLANMASI

6 metrelik araç

Manuel olarak 4 çubuktan
(3 m2 takviye için 40 kg)

2 kişi 1 saatte
30 m2 kadar bağlayabiliyor.

Manuel olarak 2 hasırdan
(29 m2 takviye için 28 kg)

2 kişi 1 saatte
200 m2 kadar bağlayabiliyor.

Örneğin, 5000 m2 alana sahip bir beton zeminin takviyesi, çelik inşaat demirinin döşenmesi ve
bağlanması yaklaşık 50 gün sürecekken, BASIS kompozit hasır kullanıldığında sadece 7 gün
sürecektir.

TAKVİYE
ÇELİK İNŞAAT DEMİRİİ

BASIS HASIRI

GÜN

GÜN
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BASIS kompozit hasır üretimi için
SCG-1.2/2200 Ekipman kompleksi
BASIS kompozit hasır üretimi için SCG-1.2.2400 ekipman kompleksi, "Kabelnye Sistemy" LLC'nin
benzersiz bir tasarımıdır. Kompleksin parçalarının ve montajlarının imalatı, CNC ile en modern metal
işleme merkezlerinde, montaj ve hata ayıklama, yüksek nitelikli mühendislik ve teknik elemanların
gözetiminde gerçekleştirilmektedir.
6 ila 14 mm çapında hazır kompozit çubuklardan elde edilen SCG-1.2.2400 ekipman kompleksi,
yüksek yüklü beton yapıları güçlendirmek için tasarlanmış ayarlanabilir gözenekli 2,4 x 12 m
boyutuna kadar BASIS hasırları üretir. Kompleksin ana kısmı, boyuna ve enine çubukların bağlandığı
termal kaynak birimdir. Kompleksin kilit birimleri çubukların bağlantısını oluşturan pres kalıplı,
enjeksiyon memesi denilen memedir. Kompleks ayrıca bir çekme, kesme cihazı ve bitmiş hasırları
almak için bir masa içerir.
Ekipman, yüksek verimliliği (1 saatte 50 m2'ye kadar kompozit hasır) ve bakım kolaylığı (çalışması
için 2 kişi yeterlidir) ile ayırt edilmektedir. Ekipman geri ödeme süresi 6 aydan 1 yıla kadardır.
BASIS kompozit hasır üretimi için SCG-1.2.2400 ekipman kompleksinin üretim süresi 180 gündür.
Kurulum, personel eğitimi, üretim teknolojisinin transferi mümkündür. Garanti süresi 1 yıl.

SCG-1.2.2400

Kompozit Çubuk Eklerinin Oluşumu

Enjeksiyon memesi ve kalıp, kompozit çubukları özel bir termoplastik
malzeme ile bir hasır şeklinde bağladıkları için BASIS hasır üretimi
için SCG-1.2/2200 ekipman kompleksinin kilit parçalarıdır.
Kompozit çubukların ek

yerlerinin oluşumu aşağıdaki şekilde

gerçekleştirilir: boylamasına ve enine çubuklar bir kalıba yerleştirilir,
bu kalıba enjeksiyon memesinden erimiş termoplastik malzemesi
verilir ve daha sonra o malzeme sertleşir ve gerekli mukavemeti
kazanır. Enjeksiyon memesi ve kalıp sayısı, üretilen hasırın kesişen
bağlantıların

sayısına

eşittir.

Enjeksiyon

memesinin

tasarımı

patentlidir (№ 174291 numaralı faydalı model için patent mevcuttur).
İlk bakışta, yukarıda bahsedilen yöntem oldukça basittir, ancak onun
uygulanması için 2015 yılında "Kabelnye Sistemy" LLC ekibi
tarafından,

düşük

basınçta

(10

MPa'ya

kadar)

farklı

sıcaklık

aralıklarında farklı akışkanlığa sahip termoplastik malzemelerin temini
ve dağıtımı alanında bir dizi araştırma ve geliştirme çalışmaları
yapılmıştır. Çalışmanın amacı, termoplastik bir malzemenin 1 mm2'ye
kadar kesit çapına sahip kanallardan akarken davranışını incelemekti.
Sonuç olarak, termoplastiklerin, düşük basınçta (10 MPa'ya kadar)
gerekli kalınlıktaki kanallara, pahalı sıkıştırma ve enjeksiyon ekipmanı
gerektirmeyen tedarik edilebileceği gösterilmiştir. Elde edilen verilere
dayanarak, sürücü olarak pnömatik silindir pistonu kullanılarak,
düşük basınçlı bir döküm yöntemi geliştirilmiştir.

Basınçlı dökme
memesi
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Kompozit Çubuk Eklerinin Oluşumu
Kompozit

çubukların

eklemlerini

oluşturmak

için

geliştirilen

yöntemde, plastik beslemesi doğrudan pnömatik silindirin pistonu
tarafından gerçekleştirilir ve bu da besleme sistemini büyük ölçüde
basitleştirmektedir.
Bunun yanısıra, enjeksiyon memesi ve kalıbın tasarımları aşağıdaki
özelliklere sahiptir:
1) Enjeksiyon nozülü, 3D baskıda olduğu gibi, sıcak ve soğuk iki
bölgeye ayrılmıştır ve bölgeler arasına düşük ısı iletkenliğine sahip
sızdırmaz bir malzeme yerleştirilmiştir. Sonuç olarak, uzun süreli
döngüsel işlem sırasında bir sıcaklık dengesi kurulur ve plastik
besleme her zaman aynıdır.
2) Kalıp,

sürekli

döngüsel

çalışma

sırasında

kalıbın

gerekli

sıcaklığının korunmasına ve içindeki plastiğin sertleşme süresinin
stabilize

edilmesine

izin

veren

bir

su

soğutma

sistemi

ile

donatılmıştır.
3) Ayrıca nozulun kalıp ile birleştiği sisteminde koni bilye tipi
yüzeylerin ara yüzü kullanılmaktadır. Birleşme noktasının özel
geometrisi, enjeksiyon memesinden kalıba ısı transferini önemli
ölçüde azaltır.

SCG-1.2/2200 ekipmanı
Kompleks esas kısımları
Kompozit çubuklar için termal lehimleme ünitesi.
Ana birim. Burada kalıplı enjeksiyon memeleri yerleşmektedir ve kompozit çubuk bağlantıları
oluşturulur.

Çekici cihaz.
Termal lehimleme ünitesinin arkasında bulunur ve bitmiş kompozit hasırın termal lehim
ünitesinden kesme cihazına, hücre genişliğine eşit bir miktarda döngüsel beslenmesi için
tasarlanmıştır.

Kesme cihazı.
Çekici cihazın arkasında bulunmakta oluğ, hasırı gerekli uzunlukta kesmek için tasarlanmıştır.
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SCG-1.2/2200 Ekipman kompleksi teknik
özellikleri

1.1
1.2

1.3

1.4

Kapasite
Kompozit çubukların çapı

Hücre ölçüleri

Kompzit hazır eni

1.5

Kompzit hazır boyu

2.1

En küçük üretim alanı

3.1

4.1

5.1

Çalıştıran personel sayısı

m2/saat

50

mm

6-10
(12-14 ilaveten)

mm

150, 200 ve daha fazla
50 aralıklı

m

2,4 m kadar

m

boyuna çubukların
uzunluğu ile sınırlıdır

m

25х6

adam

2

demineralize su, basınçlı
hava 10 MPa, üç fazlı
elektrik şebekesi,
topraklama döngüsü

Gerekli teminatlar

Minimum ortam sıcaklığı

°С

20
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SCG-1.2/2200 Ekipman kompleksi
standart tedarik seti
№

1.1

Cihaz veya düğüm adı

Çapraz çubuk besleme

Adet ad.

1

1.2

Boyuna çubuk kılavuzu

1

2.1

Çubukların termal lehimleme ünitesi

1

2.2

Termoplastik yükleme hunisi

1

2.3

Basınçlı dökme memesi

12

2.4

6 mm çapında pres kalıp

12

2.5

8 mm çapında pres kalıp

12

2.6

10 mm çapında pres kalıp

12

3.1

Çekici cihaz.

1

4.1

Kesme cihazı.

1

5.1

Hazır hasırları teslim alma tezgahı

1

6.1

Sanayi tip kompresör

1

7.1

Su hazırlama sistemi

1

8.1

Yedek parça kiti

1

9.1

Teknolojik süreç
(dokümantasyon seti)

1

9.2

Pasaport

1

10.1

Kurulum, devreye alma,
2 kişi için eğitim

1

Anlaşmaya göre, SCG-1.2/2200 ekipman kompleksi ek birimler ve cihazlarla tamamlanabilir.
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Patentlerimiz

Takviye hasır patenti

Enjeksiyon Kalıplama Cihazı
(Enjeksiyon Memesi) Patenti

"Kabelnye Sistemy" LLC
Beton güçlendirme için kompozit
malzemeler ve bunların üretimi için
ekipman.
430001, Rusya, Saransk şehri,
Proletarskaya Sokak, No:130А,
Telefon: 8(909)328-80-97
Telefon: +7(8342)23-11-44
e-posta: armaturaplus@mail.ru

Ekipman kompleksi SCG-1.2/2200
BASIS kompozit hasır üretimi için

