Wymurówki pieców
przemysłowych i tokrety

Opis
B IKO-SERWIS jest jedną z niewielu firm w regionie, która od lat realizuje wymianę wymurówek pieców
przemysłowych. Nasz e usługi gwarant ują dobrą jakość i krótkie prz estoje w pracy zakładu.
Murujemy piece szybowe i Maerz a w zakładach wapienniczych, obrotowe w cementowniach, kotłowe w
ciepłowniac h, wszelkie innego typu piece i suszarnie w różnych zakładach przemysłowych. Wykonujemy
t akże iz olacje metodą torkretowania i wylewania bet onów specjalnych. Dys ponujemy kompletem sprz ęt u
(wraz z wymaganymi odbiorami UDT) oraz doś wiadcz onymi prac ownikami.
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Dane techniczne
Wyburzenia pieców obrot owych są wykony wane przy pomocy zdalnie sterowanego robota wy burzeniowego
Brokk 180, wyposaż onego w młot hy dadraulicz ny Atlas Copco SBC 202. Dzięki temu możemy skrócić do
minimum czas przestoju piec a, a prace są wykony wane bez bezpośredniego kont aktu operat ora ze strefą
wyburzeń.
Parametry urz ądzenia:
•
•
•
•
•
•

zasięg pracy: 5000 mm
obrót 360 st.
zasilanie elektryczne
dodatkowe chłodz enie, poz walające na prac ę w wysokich temperat urach
stalowe gąsiennice, odporne na gruz
dodatkowa łyżka koparki

Oferujemy także usługi susz enia i wygrz ewania betonów wys okotemperat urowych. Operacja jest
realizowana przy użyciu specjalistycznej instalacji obejmującej palnik gazowo-olejowy o mocy 2,2 MW,
mieszacz, zespół wentylatorów i pomp oraz układ sterowania z czujnikami temperatury. Na podstawie
parametrów materiału oraz obiektu opracowy wana jest procedura wy grzewania betonu. Sam proc es jest
nadzorowany przez sterownik połącz ony z czujnikami temperatury, umożliwiający rejestrację paramet rów
pracy i określenie punktów charakt erystycz nych.
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