
114-2000نصب و راه اندازي ميكسر 

انتخاب محل نصب ميكسر و مقدار فضاي اطراف آن بايد به نحوي .1
باشد كه امكان درآوردن مارپيچ داخل آن از جلو  و   يا باال وجود 

روغن. موتور آن براحتي قابل سرويس و بازديد باشد . داشته باشد 
ولت انجام شود و باالخره و گريس كاري زنجيرها و ياتاقانها به سه
.در باالي آن قابل باز و بسته كردن باشد 

مخـالف دريچهبهترين حالت  جهت انتخاب ورود مـواد  جهت .2
 ميكسر است  خروجي

در تابلو . سهولت نصب لوله مايع و كابل هاي برق درنظر گرفته شود.3
.برق بهتر است از مدار ستاره مثلث استفاده شود 

 ميكسر روي زمين و يا پايه هاي فلزي12دد پيـچ نمره  عـ4بوسيله  .4
 نصب ميگردد

پس از اتصال برق جهت حركت مارپيچ كنترل شود.5
باز و بسته شدن دريچه خروجي و كاركرد ميكروسوئيچ هاي دريچه كنترل شود.6
روغن گيربكس بازديد و كنترل شود.7
 دقيقه خالي بدون مواد كاركند15مدت با رعايت موارد ايمني ميكسر در ابتداي راه اندازي بايد ب.8
 آمپر تنظيم شود45  اسب بايد با توجه به مشخصات موتور روي 30بي متال تابلو برق ميكسر براي موتور .9
انتخاب ) با توجه به وزن مخصوص مواد ، نوع مواد و مايعات  (   ليتر2400 كيلوگرم و يا  2000ميزان بار ورودي ميكسر بايد برابر  .10

. دقيقه براي جامد با مايع ميباشد3 دقيقه  براي مواد جامد و 3زمان مخلوط نمودن . گردد 
بازديد هفتگي زنجير موتور ، گيربكس ياتاقان ها الزم است .11
ي مواد به بدنه ميكسر انجام ميگرددبازديد ماهيانه داخل ميكسر از نظر مواد خارجي مثل نخ و چسبندگ.12
 آچاركشي كليه پيچ و مهره ها و پيچ هاي شافت هر يكماه يكبار الزم است.13
روغن گريس و گيربكس زنجير موتور بازديد گردد.14
ميشود پيچهاي اتصال شافت مارپيچ به لوله مارپيچ در حكم خار ايمني عدل نموده و در صورت گير كردن مارپيچ و يا بار اضافي قطع .15

لذا بايد پس از مشخص شدن علت بريدن پيچ هاي مربوطه و رفع اشكال از پيچ هاي جديد با مشخصات پيچهاي قبلي استفاده نمود 
خار دنده هاي بايد بدون لقي و پيچ نافي دنده ها محكم باشد.16
ودحتي االمكان سعي گردد از خاموش و روشن كردن ميكسر زير بار و يا داخل ميكسر خودداري ش.17
در صورت گيركردن مارپيچ و يا قطع بي متال و يا كارنكردن موتور زير بار ، مواد داخل ميكسر تخليه و مجددا ميكسر راه اندازي شود.18
فاصله پره مارپيچ تا كف ميكسر بوسيله تنظيم كردن پيچ هاي ياتاقان و پيچاندن پيچهاي زير ياتاقان امكان پذير است .19
.برق دستگاه از تابلو اصلي قطع باشد در مواقع سرويس و بازديد .20


