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DANE TECHNICZNE

Wymiary 

długość 1800 mm
szerokość 1800 mm,  
wysokość 1900 mm, 
waga 3000 kg

Zasilenie: 380 V 50 Hz  35 kW 70-100 A

Wydajność: 400 kg / h

Ciśnienie tłoka prasującego:

Minimum 1000 kg / cm 2  

Maximum 1500 kg /cm 2

Wilgotność trocin:  < 15 %

Wymiary brykietu  
Długość 150 mm  
Szerokość 60 mm 
Wysokość reg. 40-105 mm

 
System elektryczny – kontrola części hydraulicznych prasy.
Prasa posiada 3 silniki elekt. o mocy :

• 30 kW – silnik pompy hydraulicznej głównej
• 1,5 kW – silnik cyrkulacyjny układu hydraulicznego
• 1,5 kW – napęd podajnika trocin

Praca silników i zaworów hydraulicznych kontrolowana jest z pierwszym mikroprocesorem 
z możliwością rozbudowy, współdziała on z semi- przewodnikiem wzmacniacza jak i drugim 
mikroprocesorem, który kontroluje analogiczni czujniki ciśnienia .

 
System hydrauliczny cylindrów zawiera trzy siłowniki hydrauliczne:

1. główna prasa brykietu siłownik  poziomy
2. wertykalny od podajnika trocin 
3. matrycowy do wykonywania brykietu i jego finalnego kształtu.

Praca powyższych siłowników zależy od ilości i jakości organoleptycznej oleju 
hydraulicznego. Mniejsze pompy hydrauliczne wykonują pracę jak i schładzają olej poprzez 
wymuszenie cyrkulacji do chłodnicy. Poszczególne zastosowane zawory kontrolują 
podawanie oleju na poszczególne podzespoły  siłowników jak i zapobiegają   wyciekowi 
oleju.
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 Podajnik trocin  jest zbudowany na prasie i jest wdmuchiwany i wciskany do matrycy 
również z pomocą podajnika ślimakowego.

System kontroli i sterowania  - zaprojektowany jako sterowanie ręczne lub automatyczne.

Całość systemu kontroli i jego wyposażenia  znajduje się w skrzynce zamontowanej z przodu 
brykieciarki. Kontrola automatyczna jest przewidziana jako normalna praca brykieciarki bez 
interwencji osoby obsługującej. Intencją projektanta było również zaprojektowanie 
możliwości kontroli ręcznej prasy. Celem tego jest przede wszystkim możliwość kontroli 
prasy w różnych położeniach podczas naprawy i serwisu. Na pulpicie kontrolnym znajdują się 
również lampki kontrolne pozwalające kontrolować fazy procesu, tak maszyny jak i zasypu 
trocin, sygnalizując wszelkie nieprawidłowości w pracy jak i zanieczyszczenia filtrów 
olejowych.

 
TABLICA ZNAKÓW INFORMACYJNYCH
 

NR ZAWARTOŚĆ LOKALIZACJA URZĄDZENIA

1 UZIEMIENIE NA RAMIE BRYKIECIARKI

2 KIERUNEK ROTACJI
SILNIK 30kW
silnik 1,5 kW
silnik 1,5 kW podajnik ślimaka trocin

3 ZASILENIE ELEKT. SKRZYNKA 
4 OTWARCIE KOMORY ZASYPU PODAJNIK TROCIN
5 TABELA IDENTYFIKACYJNA CYLINDER WERTYKALNY WSPG.
6 WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU NA ZBIORNIKU OLEJU HYDR.
7 OLEJ HYDR. WSKAZ.TEMP. NA ZBIORNIKU OLEJU HYDR.

8 UWAGA! MOŻLIWE USZKODZ. Z PRZODU MATRYCY
NA PODAJNIKU ŚLIMAKOWYM

9 PRZEDE WSZYSTKIM NALEŻY 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INST. OBSŁUGI NA SKRZYNCE STEROWANIA

10 PUNKTY SMAROWANIA

Z PRZODU DUŻEGO SIŁOWNIKA- 
MATRYCY, Z TYŁU ZA ZBIORNIKIEM PODAJNIKA 
ŚLIMAKOWEGO JAK I Z 
TUŁU SIŁOWNIKA, NA PODAJNIKU ŚLIMAKOWYM 
(NAPĘD ŁAŃCUCHOWY)

 
WSKAŹNIKI  BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytać i zapoznać się ze specyfikacja pracy brykieciarki, zastanowić się nad możliwością 
niebezpieczeństwa podczas pracy tej maszyny. Przewidzieć najgorszy scenariusz.

Zabrania się pracy w stanie złego samopoczucia , przy zaburzeniach równowagi, po spożyciu 
alkoholu, jak również leków o działaniu narkotycznym.

Zabrania się palenia w miejscu pracy jak i na terenie zakładu produkcyjnego ze względu na 
dużą ilość pyłów trocinowych unoszących się w powietrzu, które mogą spowodować wybuch.

W miejscu posadowienia maszyny muszą stać właściwe chemicznie gaśnice p.poż.
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Operator musi być przeszkolony przez zwierzchnika jak i znać przepisy BHP .

Matryce hydrauliczne musza być wymienione raz w roku.

Wszystkie węże siłowników również należy wymienić raz w roku.

W przypadku jakiejkolwiek niewłaściwej pracy lub wypadku należy natychmiast przycisnąć 
przycisk STOP.

MONTAŻ

Prasa może być zamontowana bez specjalnych fundamentów, na płaskiej posadzce o 
odpowiedniej wytrzymałości dla prasy o wadze 3000,00 kg.

Prasa powinna być w pomieszczeniu suchym o temp. + 10 C do 25 C .

Jeśli  temp. przewyższa wartości max. i jest stała, chłodnicę oleju należy zamontować na 
zewnątrz.

Chronić prasy przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Zasilenie prasy jak i zabezpieczenie winno być  380 V    50 Hz    35 kW     70-100 A.

Przed pracą należy koniecznie sprawdzić kierunek  rotacji wału, który musi odpowiadać 
kierunkowi rotacji oznaczeń na silniku wentylatora. Dotyczy to tylko sytuacji podłączenia lub 
ponownego instalowania brykieciarki. 

Upewnij się przed podjęciem pracy na brykieciarce czy poziom oleju jest bezpieczny.

Jeśli jest taka potrzeba dolej oleju do wymaganego poziomu. Poziom oleju jest zaznaczony i 
wskazany na specyfikacji.

Sprawdź poziom oleju hydraulicznego przed podjęciem pracy.

INSTRUKCJA  OBSŁUGI

Po instalacji włączyć prasę, ustawić przełącznik na ręczny (0) lub na automatycznym (7)

Przełączniki : formowanie (8), pchanie (9), prasowanie ( 10), powrót cylindra do pozycji 
wyjściowej (10), zakończenie (10.2) -/ kontrolka ogranicznika jest włączona/.

Przycisk (9) pozycja krańcowa, przełącznik (10,3) kontrolka jest zapalona.

Formowanie (8)- położenie końcowe tłoka  zależy od zamontowanego sensora krańcowego 
(10,5; 10,6), obydwa powinny świecić.  Część cyklu jałowego powinna zawsze  być zbieżna z 
wypchnięciem brykietu na zewnątrz. Cylinder prasujący- wertykalny jest wypełniony przez 
trociny , kiedy wciskamy przycisk dozowanie (11).
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Przemieszczanie się  tłoków prasujących i cykl pracy  będzie powtarzalny we wszystkich 
przypadkach , czy to na ręcznym  czy automatycznym sterowaniu.

Ustawienie automatyczne pozwala na pracę w tym cyklu bez naszej kontroli AUTOMATIC 
(7).

Kiedy prasa pracuje w normalnych warunkach (w cyklu automatycznym) normalne 
zatrzymanie prasy może być dokonane poprzez wyłączenie przełącznika  na POZYCJĘ 0-
RĘCZNY- AUTOMATYCZNY (7)  do ustawienia w pozycji 0.

Rekomendowanym jest aby zatrzymywać prasę, kiedy cylinder wertykalny jest w swoim 
położeniu krańcowym górnym ( sensor 10.3 świeci się. W tej pozycji winien być zatrzymany.

Jeśli prasa nie pracuje przez dłuższy okres czasu wyłącznik główny winien być wyłączony.

Kiedy prasa pracuje w systemie automatycznym, i kiedy poziom trociny w leju zasypowym 
jest zbyt niski prasa zatrzyma się automatycznie sama. Po zapełnieniu leja zasypowego 
zastartuje sama.

W przypadku jakichkolwiek przepięć elektro-energetycznych lub innych problemów  napięcia 
należy prasę wyłączyć natychmiast przyciskiem STOP (12).

W tym przypadku cykl prasy musi być zresetowany  a cylindry muszą powrócić do pozycji 
wyjściowych.

W tym celu należy : 1. PUSH wcisnąć przycisk (8) aż zapali się sensor (10.3)

2. PRESS wcisnąć przycisk (9) aż zapali się sensor (10.2)

3. FORM wcisnąć przycisk (7) krańcowa pozycja zależy od
                                       zamontowania sensorów (10.5 i 10.6)

Jest możliwość regulacji wysokości brykietu od 40 do 105 mm, jest to relatywnie związane z 
wagą kostki   brykietowej.  Waga i wysokość może być również zaprogramowana poprzez 
procesor MILENIUM II (2). Procesor pokazuje trzy wskazania –ciśnienie , wagę ( przycisk 
B)  i rozmiar brykietu ( przycisk A)- ciśnienie tego wertykalnego cylindra jest regulowane od 
40 bar. do 300 bar.

Wymiar to jest ciśnienie cylindra tłoczącego i należy je regulować przyciskiem (+) i (-). 
Kiedy ciśnienie w cylindrze wzrośnie wysokość brykietu obniża się i odwrotnie. Waga 
brykietu nie zależy  od ciśnienia w cylindrze, kiedy zmieniamy ciśnienie w cylindrze możemy 
zmienić tylko wysokość  brykietu. Zalecane ciśnienie robocze tegoż cylindra to 180 do 260 
barów.
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GWARANCJA

Prasa jest zaprojektowana aby wykonywać pracę tak jak zostało  to opisane  wcześniej w tejże 
dokumentacji techniczno- ruchowej. Wykonywanie pracy w warunkach  ekstremalnych może 
grozić utratą gwarancji.

Producent gwarantuje, że wszystkie części i materiały użyte do produkcji spotykają się  w 
klasie standardu  wymaganego dla tego produktu. Producent udziela gwarancji na maszynę 
1500 roboczogodzin lub 12 miesięcy od dnia sprzedaży. Gwarancja ważna jest na wszystkie 
części mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne z wyjątkiem matryc, pobijaków na tłokach i 
żmijki podajnika zasypu do trocin. Gwarancja na te części może być objęta osobną umową 
pomiędzy sprzedającym a kupującym. Głównym warunkiem wyłączenia tych rzeczy jest 
używanie różnego rodzaju trocin, często zapiaszczonych. Podajniki są zaprojektowane dla 
czystych trocin bez zanieczyszczeń. Producent może zerwać i odmówić kontynuowania 
gwarancji w przypadkach stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń jak i pogwałcenia 
wszelkiego rodzaju zaleceń technicznych w codziennej obsłudze, smarowaniu oraz 
utrzymaniu w czystości. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o niezwłoczny 
kontakt z producentem, aby zdiagnozował awarię i wypowiedział się w sprawie naprawy 
i  czy można kontynuować prace na tej maszynie. W ten sposób unikamy głębszego 
uszkodzenia maszyny.

Podczas gwarancji producent eliminuje i naprawia wszystkie defekty urządzenia na swój 
koszt z wyjątkiem przypadków niewłaściwego użytkowania i serwisowania maszyny.

Pierwszy serwis musi być wykonany po 1000 godzinach pracy i zawiera :

wymianę filtrów, oleju hydraulicznego i wszelkich zauważonych usterek przez klienta.

Całość kosztów płaci klient  czyli właściciel maszyny.
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POLDREX PPHU
78-423 ŻÓŁTNICA
Szkolna 6
VAT/PL 6721271152

www.poldrex.pl
poldrex@post.pl

BIURO HANDLOWE
78-400 Szczecinek
Mickiewicza 6 pok.10-11

tel.: 094 372 59 74
fax: 094 372 59 73
Dariusz Baran 606 932 307
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