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فونداسيون مورد نياز با توجه به جهت ورود مواد و خروج محصول .1
. .توليدي مطابق نقشه ساخته ميشود

فضاي الزم جهت سرويس دستگاه وارتفاع مورد نياز در نظر گرفته.2
 ميشود

مال  شاقول  به صفحه ابتدا  باالبر در محل فونداسيون  قرار داده  و كا.3
.ستون داخل چاله فونداسيون جوش شود

. سانتيمتري روي فونداسيون قرار داده ميشود35پايه ميكسر به ارتفاع .4
ميكسر  و آسياب روي پايه  قرار داده  شوند  ، دهانه ورودي  آسياب .5

 به طرف  باالبر  و دريچه خروجي ميكسر در جهت مورد  نظر  براي 
 است خروجي مواد

.شوت اتصال باالبر به آسياب نصب گردد.6
در صورت وجود اختالف ميتوان با اضافه يا كسر كردن ورق زير پايه .7

ميكسر  به ارتفاع مورد نظر دست يافت 
هاپر باالبر نصب گردد.8
كليه پيچ  و  مهره ها آچاركشي  و از محكم بـودن آنها بايد اطمـينان .9

حاصل كرد
 مهره و بايد آزاد باشند2ه صورت پيچ هاي پايه آسياب ب.10
تابلو در محل مورد  نظر روي ديوار  به نحوي كه كامال  قابل دسترسي  .11

.باشد نصب گردد
با توجه به  شماره سيم ها و شماره ترمينال داخل تابلو برق و  نقشه برق سيم و كابل ها وصل گردد.12
. آسياب كنترل شودبرق دستگاه وصل و جهت حركت دستگاههاي ميكسر ، باالبر و.13
جهت حركت آسياب به . جهت حركت ميكسر بنحوي است كه پره بيروني مواد را به طرف شوت خروجي هدايت مينمايد .14

. صورتي است كه مواد از  ورودي آسياب به طرف توري كوچك  و سپس بزرگ زير حركت مي نمايند 
. حركت مي نمايندجهت  حركت  باالبر  قاشق ها در طرف  ورود  مواد  به  باال

خاموش كردن دستگاه عكس روش . براي روشن كردن دستگاه بايد ابتدا ميكسر و سپس آسياب و در انتها باالبر روشن شود.15
فوق است 

سپس توليد شروع شود.  دقيقه خالي كار نمايد 15در اولين روز توليد بهتر است دستگاه بمدت .16
 باشددر تمام مدت توليدو تخليه بايد ميكسر روشن.17
 دقيقه است 3مدت زمان مخلوط نمودن پس از ورود آخرين مواد به داخل ميكسر .18
 دقيقه بايد به زمان مخلوط كردن اضافه شود 3در صورت اضافه نمودن مالس يا مايعات ديگر مدت .19
مايعات و مواد ريز و كم را ميتوان از در ميكسر مستقيما وارد نمود.20
زير بار بايد حتي االمكان اجتناب نموداز روشن و خاموش كردن ميكسر در .21



براي تعويض چكش آسياب به راهنماي مربوطه مراجعه شود.22
ترتيب قرار گرفتن چكش ها بايد رعايت گردد.23
. ساعت كار پيشنهاد ميگردد60 ياتاقان  باالبر هر هفته يا هر 4 ياتافان ميكسر ، زنجير ميكسر ، 3گريس كاري .24
 ميكسر بايد هفتگي بازديد و كنترل شودروغن گيربكس موتور.25
آچاركشي قاشقهاي باالبر و تميز كردن باالبر هر هفته پيشنهاد ميشود.26
 ماه يكبار كمك قابل توجهي به كاركرد و عمر دستگاهها مي نمايد6سرويس و آچاركشي ماشين آالت هر .27
ش ماه يكبارآچاركشي ترمينالهاي تابلو برق و تميز كردن كنتاكتور و بي متال هر ش.28
.در صورت سوختن فيوزها و پريدن بي متال ها پس از رفع اشكال اقدام گردد و حتما از فيوزهاي استاندارد استفاده شود.29
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