
Cementové silo 150ton vlastnosti  
 
Skladacie silo, pozostávajúce z valcových teleskopických škrupín so skrutkovým spojom, s 
priemerom 3000 mm, vyrobených z oceľového plechu s hrúbkou 4 - 6 mm. Rezanie materiálu sa 
vykonáva na počítačových plazmových rezacích linkách s využitím lisovacích, lisovacích operácií 
a montáže lavíc pomocou vysoko kvalitného moderného zváracieho zariadenia. Všetky kovové 
konštrukcie prechádzajú fázou povrchovej prípravy na nanášanie farieb a lakov. V sile sú 
zabezpečené technologické upevňovacie prvky pre nakládku a vykládku, preprava a inštalácia. 

Na vytvorenie veľkých cementových terminálov s in-line inštaláciou niekoľkých 
veľkokapacitných síl (75 - 150 t) je možné sklad doplniť iba jedným alebo dvoma 
pneumatickými výťahmi. V tomto prípade sú výstupné hrdlá sila cez pneumatický ventil 
spojené horizontálnym závitovkovým podávačom, ktorý dodáva cement z ktoréhokoľvek sila 
do vzduchového výťahu. 

Dodávacia sada cementového zloženia obsahuje: 

 príruba v kónickej časti na pripojenie brány (ventilu) na odrezanie cementu pri vykonávaní 
STK a opravách závitovkového podávača; 

 medzná brána V2FS300SN spoločnosti "WAM" medzi výstupnou prírubou sila a 
vstupným priečinkom závitovkového podávača; 

 príruba pre filter na čistenie naplneného vzduchu v hornej časti sila; 
 filter s pneumatickým pretrepávaním a poistným ventilom nainštalovaným na sklade 

cementu, poskytujú vysoko kvalitné čistenie vzduchu, povrch filtračných prvkov 7 m 2 , 
kapacita až 33 m 3 / min, koncentrácia cementového prachu vo vzduchu po vyčistení nie 
viac ako 6 mg / m 3 . Filter je namontovaný v centrálnej časti strechy sila; 

 vertikálne schody s ochranným plotom; 
 ochranné ploty oblasti horného sila; 
 nakladacie potrubie DN 100 ( ø 102 mm); 
 vysoko účinný prevzdušňovací systém v spodnej časti kužeľa, ktorý zabraňuje spekaniu 

cementu; 
 poklop na údržbu; 
 pneumatické vibrátory S-36 talianskej výroby na zosilnenie zakončenia materiálu; 
 ukazovatele úrovne (horná - dolná) ILTCO spoločnosť "WAM" (Taliansko); 
 nosná časť je vyrobená z profilovaného kovu a má veľkú mieru bezpečnosti. 

Podľa toho, kam sa bude dávkovať cement zo sila (v spotrebných skladoch cementu BZU alebo v 
cementových vozíkoch), ponúkame použitie závitovkového podávača alebo pneumatických 
závitovkových čerpadiel spoločnosti PJSC „Betonmash“. 

Na všetko dodané vybavenie má výrobca záruku - 12 mesiacov od dátumu uvedenia do 
prevádzky. 


