
Сух Дозатор

Общи  данни
Сухите дозатори се използват, за да
предоставят точно измерване на насипни
материали, необходими в химическата и
процесната индустрия. Такива вещества може
да се дозират, ако частиците на материала са
фини като прах или под формата на гранули,
люспи или къси влакна. Всички сухи
дозатори описани тук, работят на обемен
принцип и са оборудвани с кух червяк (водещ
шнек). Измерването не е свързано с вида на
материала, така че трябва да се погрижим
различната обемна плътност да е в рамките на
допустимите граници за процеса, или ако е
необходимо да се предприемат допълнителни
мерки.

Конструкция
Сухият дозатор е самоносеща заварена
конструкция изработена от неръждаема
стомана. Предавката и двигателя се намират
извън корпуса. Максималните настроими
обороти за всички шнекове е 150 об / мин.
Дозираното количество продукция основно
зависи от:
· Диаметър на шнека
· Стъпката на шнека
· Скоростта на шнека
· Формата на шнека
· Течливостта на дозирания флуид

За да се избегне натрупване на материал във
фунията и постигането на  равномерно
насипване, е монтирано въртяще се рамо над
шнека. Скоростта му е приблизително 36 об /
мин. Прахоустойчивия разделител на шахтата
между насипните материали и зацепването е
гарантирано от уплътнителните пръстени. В
горната част на сухия дозатор е монтиран
правоъгълен фланец, който дава възможост за
монтиране на спирателна арматура или
фуния. С монтажна цел в основата на
дозатора са изработени отвори, които
позволяват използването на подложки за
коригиране на височината.

Захранване и управление
Стандартен 3-фазен двигател,както и
двигател за постоянен ток (DC). Двигателят
DC може да се контролира постоянно от
тиристорен контролер в обхват 1:50.
Трифазният двигател или работи
непрекъснато с реле за време, или се
коригира непрекъснато  чрез честотен
контролер в обхват 1:20.



Допълнително оборудване
1. Регулиране на дебит
Количеството се коригира чрез промяна на
скоростта на шнека. Фирма Jesco предлага
тиристорен контролер и различни честотни
преобразуватели.

2.Суспензомат
Много материали в насипно състояние са
трудно подаваеми в течностите, в които
трябва да бътат разтворими или
суспензирани. Причините за това са най-
често водоотблъскващите свойства на
частиците или тяхната по-ниска плътност в
сравнение с течността: Дозираното вещество,
просто ще изплува на повърхността.
Суспензоматът е уред, който овлажнява
насипните материали в дозатора от всички
страни, с цел облекчаване на подаването от
дозатора към резервоара. Бързо ротиращия
воден филм в суспензомата, пречи на
задръстването на насипните вещества по
много ефективен начин. За повече
подробности вижте информационния лист за
MB 3 10 01.

3.Обогреваем мундщук
Ако в хигроскопични насипни материали
проникне влага, това може да доведе до
образуването на гранули или лепкави
вещества, което от своя страна да доведат до
повреди. Също така точното измерване става
невъзможно, защото не е гарантиран
необходимия за дозиране поток. Обогреваем
мундщук възпрепятства проникването на
влажен атмосферен въздух в сухия дозатор.

Ел. захранване :  AC 220/240V
Контрол на температура :  60 °C

Тип на
Дозатора

Шнек
d mm

Захранване
W

Мундщук
No

20 30 31298
38 40 19682
51 50 19683
75 60 19684

TEH

90 60 31302

4. Подложка за настройка на височината
Размерът на суспензомата зависи от дебита на
сухия дозатор. Подложките се използват за
напасване на височината.

Суспензомат Част No
A 31297
B 31296

Типове
тип А: H = 195
тип B: H = 315

*погледнете резмерите на
сухия дозатор

5. Захранваща фуния за директен монтаж
(само при поискване)

Пример за поръчка:
В пречиствателна станция трябва да се
дозират 200 kg/h сухо вещество (флокуланти).
Плътност на насипване е приблизително 0,9
kg/dm3.Процесът изисква работа на шаржове.
Решение:
От плътността на насипното вещество се
получава обемно дозиране с капацитет 222
dm3/h. Избираме сух дозатор с кух шнек
(защото този вид шнек е най-подходяц за
малкоформатни, флокулни насипни маси)
дозатор тип ТЕН 0320. Тъй като сухия
дозатор ще се използва само за подаване, не е
необходимо да се избира регулиране на
оборотите. Затова дозатора ще бъде с
нормален трифазен двигател. За да се избегне
образуването на бучки не трябва
полиелектролитът да пада директно върху
водата, затова трябва да бъде предварително
навлажнен в суспензомат. За избраният
размер на дозатора трябва да изберем
суспензомат тип А (проспект 3 10 01). За
напасването на дозатора към суспензомата,
трябва да се постави стойка (вж. монтажна
схема), или трябва и дозатора и
суспензоматът да се укрепят на една
платформа, кото под дозатора трябва да има
сългласно таблицата за избиране и цокъл.За
да избегнем навлизането на влага от съда към
извеждащата тръба трябва да се предвиди
обогреваем мундщук (виж аксесоари).

Примерна поръчка:
1. Сух дозатор тип НА 0320
 Обикновено шнек  d 51 mm
 Скорост на шнека 150 мин-1
 Сух дозатор от неръждаема стомана
 (Номер 30231321)
2.Цокъл за адаптация към суспензомат А
 (Номер 31296)
3.Суспензомат A (Номер видите MB 3 10 01)
4.Отопляеми дюзи (Номер 19683)



Технически Данни

Двигател DC 3-фазов
Захранване V-Hz 220...240/50...60 230/400-50*1

Консумация на енергия *2 370 370
Мощност W 250 250
Диапазон за насройката на скоростта 1:50 1:20

mA 0…20 ---Управляващ
сигнал *2 mA 4…20 4…20
Допустима температура на околната
среда °C

0...45 0…45

Обен на интеграл бункера dm3 15 15
TEH 0004…0420 24 24Тегло kg
TEH 0850…2650 26 26

*1 изисквана честота на конверторите 220.240 V/50…60 Hz
*2 отнасящи се до тиристорен контролер или честотен преобразувател

Таблица за избор

Дозатор с шнек

ШнекПропускателна
способност

dm3/h

Тип
на сухия
дозатор

d
mm

Скорост
min-1

Допустима
фракция mm*1

Задвижване
на двигател

DC

Задвижване
на 3-фазов
двигател

4 TEH 0004 20 150 1 30231305 30231316
14 TEH 0014 20 150 2 30231306 30231317
38 TEH 0038 38 150 2 30231307 30231318
60 TEH 0060 38 150 3 30231308 30231319

150 TEH 0150 38 150 3 30231309 30231320
320 TEH 0320 51 150 3 30231310 30231321
420 TEH 0420 51 150 3 30231311 30231322
850 TEH 0850 75 150 3 30231312 30231323

1380*2 TEH 1380 75 150 3 30231313 30231324
1900*2 TEH 1900 90 150 4 30231314 30231325
2650*2 TEH 2650 90 150 4 30231315 30231326

*1 Допустимата големина на частиците зависи в голяма степен от геометрия и течливост на насипванитя материал.
В случай на колебания, яснота може да се получи с практически опит.
*2 Доставят се при запитване.



Размери

Изглед А

                         Изглед В

План за инсталация

1.   Фуния
2.   Сух дозатор
2.1 Външно регулиране на двигателя
2.2 Обогреваем мундщук
3.   Суспензомат
3.1 Контролер за ниво
4.   Водна станция за разтваряне
5.   Резервоар
5.1 Електрод горно ниво
5.2 Електрод долно ниво
5.3 Електрод за защита против работа на сухо
6.   Електрическа бъркалка
7.   Дозираща помпа
8.   Преливен клапан
9.   Спирателен кран
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