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OTOMATİK
KULLANILAN ÖN NEMLENDİRME 
         F R S - A

Modern görselleştirme sistemleri, her konveyör bandında tesis durumu ile ilgili bilgileri olduğu gibi sunar ve gerektiği gibi paramet-
relerin uyarlanmasına olanak verir..

Kum nemlendirmeden sonra, daha iyi su dağıtım ve soğutması elde etmek amacıyla iyice karıştırılmalıdır. Bu tırmık gibi daha 
basit bir alet ile de mümkündür, fakat daha pahalı olan motor tahrikli mikser veya daha kolay kullanım sağlayan kum slingeri ile de karıştırılabilir. 
Bizim tercih ettiğimiz başka bir çözüm ise, doğrudan bir kayış aktarma noktası üzerindeki su nozüllerinin montajıdır. Su, daha iyi su dağıtımı 
ile sonuçlanan düşen kum akışı içine beslenir ve kum bir sonraki taşıyıcı bant üzerine düştüğünde, karıştırma derecesi zaten yeterlidir.

Basit bir karıştırma aygıtı ile ısı ve nem için ölçüm noktası



KULLANILAN KUM ÖN NEMLENDİRİCİ

KUM ÖN NEMLENDİRME HATTININ KULLANIMINA ÖRNEK  LINE

Bentonit bağlı kum ile çalışan her dökümcü, yeter-
li mukavemet özelliklerinin güvenilir bir kalıplama 
malzemesine sahip olmasını, geniş bir ürün 
yelpazesini kapsamasını ve mükemmel döküm 
üretimine izin vermesini ister. Sadece kötü du-
rumlarda ve çapak  giderme işleminde tüketi-
len enerji gibi, arızalı dökümün yeniden eritilmesi 
için tüketilen enerji maliyeti de düşük olmalıdır.
Soğutucularda iyi bilinen ve ispatlanmış nem kon-
trol sistemlerimize ek olarak, soğutma tambur ve
 

mikserleri, uyumluluk ve diğer isteğe bağlı özel-
likler için otomatik kum test sistemleri, kullanılan 
kumun ön nemlendirmesi iyi birer seçenektir.

Bu ön nemlendirici hattı soğutucu yerine geç-
mez, ancak daha az maliyette kalıp malzeme ka-
litesi için önemli bir gelişme sağlar. Olağanüstü 
şartlar altında soğutucu kapasitesi de arttırılabilir. 

Biz, mümkün olduğunca erken ön nemlendirmenin başlamasını tavsiye ediyoruz. Özellikle de soğutmanın başlaması 
ve kumun kurumasının önlenmesi için kum ve dökümün ayrılmasından sonra. Kum havalandırma tesisinin kurulumuna 
bağlı olarak çok sayıda konveyör bantları boyunca dağıtılacak şekilde adım adım su ilavesi tavsiye edilir.

Kum nem içeriği, sıcaklık azaldıkça ve toz geliştirilmesi önemli ölçüde düştüğünde aşama aşama artar.

1. silkinme istasyonu

2. miktar tespiti için bant ölçeği

3.  Feuchtemessung

4. nem ölçümü

5. su püskürtme ünitesi

6.  karıştırma cihazları

7.  kanatlı elevatör 
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Sonuç, silo içinde rejenere edilebilen ve bir sonraki döngü için nihai su miktarı ile karıştırıcı içinde bitirilebilen iyi nemlenmiş ve 
soğutulmuş kalıp malzemesidir. Mikser içinde 50oC üzerindeki sıcaklıklarda kalıp kumu malzemeleri, koşulları zorlaştırır ve kusurlu 
kalıpların, dolayısıyla kum ile ilgili döküm hatalarının kaynağıdır.

Ayrıca riskler belirtilmelidir; kalıp malzemesinde aşırı su, üretim akışının kesilmesi ile sonuçlanan silo ve taşıma sistemleri içinde 
yapışmaya neden olabilir. Bununla birlikte, hedeflenen su ilavesinin etkisi, sadece kalıntı kum neminin, sıcaklığın, kum verimliliğinin 
ölçüm sonuçları kadar iyi olabilir. Bu nedenle, uygun noktalarda “Artık nem” ve “Sıcaklık” kullanım ve değerlerinin belirlenmesi için 
sektörde kanıtlanmış sensörler güvenilir yükleme için vazgeçilmezdir. 

Önemli olan zaman birimi başına verimliliğin belirlenmesidir; su miktarının belirlenmesi içini belirli bir miktar ilave ediniz.

Konveyör bantı üzerinde su nozül grubu Temazsız sıcaklık ölçümü

Two-stage level measurement

Bu bağlamda, yeterince doğru 
verimlilik toplama sistemleri 
sağlayan çok kademeli seviye 
anahtarları ve kullanılabilir bir 
bant ölçeği mevcuttur.

Su ilavesi, iade kumun çok düz-
gün şekilde nemlendirilmesini 
garanti eden su buharı nozülleri 
yoluyla gerçekleştirilmektedir.


