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Firmamız mühendisliğinde imalatını yaptığımız endüstriyel tip hava
kilidleri her türlü proseste çalışacak rotor ve gövde seçeneklerine
sahiptir. AISI 304- AISI 316 başta olmak üzere Kimya,Maden,Gıda... gibi
sektörlerde kullanılan hafif, orta ve ağır hizmet tipi modellerimizle Türk
Sanayicisinin hizmetindeyiz...

0.2-200m3/saat

Hava Kilidi Nedir?
Diğer adı ile Hücre Tekeleri olarak da anılan bu ürün iki fonksiyona sahiptir.
Birinci fonksiyon hava ile ürünü birbirine karıştırırken diğerinde yerçekimi
kuvvetinden yararlanarak ürün ile basınçlı havayı birbirinden ayırır.
Hava kilidinin kullanılacağı prosese bağlı olarak ve taşınacak ürün cinsine
göre kanatçık yapıları,töleransları,devir hızları farklılık gösterir. Aynı şekilde
taşınacak malzemenin özelliğine göre kırıcı görevi de görebilir. Hatta
kırıcılarla beraber akuple bile çalışabilir.
Hava Kilidi-Hücre Tekeri ST37,ST 52,Özel Alaşımlı Ağır Sanayi dökümleri, NiHard , Karbon çelik ve AISI-304 AISI-316 Paslanmaz olarak üretilmektedir.
Hücre Tekeri Yataklama tipleri, sızdırmazlık elemanları salmastra,mekanik
salmastra, keçe ve yine prosese göre farklılık gösterilebilir. Hava KilidiHücre Tekerlerinin iç Rotorlar bıçaklı, Yuvarlatılmış tip, Ayarlanabilir
kanatçık tipli, Sıyırıcılı, Polyamid... Vs gibi tamamı ile uygulacanacak proses
ile ilgili olarak sayısız değişiklikler gösterebilir. Bu değişkenlerin biri de hava
kilidinin kullanılacak malzemenin granül yapısı ve yapısı ile ilgili olarak giriş
tipidir.
Hücre Tekeri bu kadar farklı seçeneklerden oluşma sebebi tamamı ile
taşınacak malzemenin cinsi ve prosesle ilgilidir. Bu o kadar önemlidir ki.
Yapılacak bir hata ile taşınacak malzemeye zarar bile verebilir.
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Hava Kilidi Rotor-Kanatçık Tipleri
A1-A2-A3: Açık Kanatçık.-Standart Hava kilidi Modellerinde kullanılır
B1-B2-B3:Radüs Kanatçık - Bakteri ve birikinti oluşmaması için kullanılır
C1-C2-C3:Ayarlanabilir,sıyırıcılı veaşındığında değiştirilebilir Kanatçık
D1:Kenarları Kapalı Kanatçık -Dozaj rotoru vs proseslerde kullanılır.

Hava Kilidi Giriş Flanş ve Tipleri
İmalatını yaptığımız tüm hava kilidleri Yuvarlak,WAM VFS Serisi Kelebek Vanalara ve
Dikdörtgen,VL serisi Slide Gate vanalarla beraber çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Rotor Töleransları &
Rotor Tipini Belirleme
Şüphesiz ki tüm hava kilidleri dönmesi için belli bir töleransta çalışması
gerekir.Bu töleranslar da hava kildinin kullanılacağı prosesle ilgilidir. Töleransın
az olması sıkışıklığı ve hava kilidinin takılmasına neden olurken fazla olması ise
sızdırmazlığın artması anlamına gelebilir. Genellikle hava kilidlerinin
sızdırmazlık töleransı 0.1mm dir.
Bu tölerans toz fazındaki malzemeler için idealdir. Ürünün mikron boyutu
arttırıldığında ise bu ideal değer proseste sıkıntılar oluşturabilir.Bu yüzden hava
kilidinin
1.Hangi malzeme de kullanılacağı,
2.Ürünün Sıcaklığı
3.Aşındırıcılık etkisi,
4.Granül büyüklüğü,
5.Hava Koşulları:Atmosferik,Basınç ,Vakum,Nem
6.Diğer spesifik özellikleri
hava kilidinin tipini belirleyen en önemli unsurlardır.

Fotoğrafta kullanılacak prosese
göre tüm kanat tipleri
gösterilmeye çalışılmıştır

.

Rotor&Gövde

Kaplamaları

-TEFLON(PTFE-FEP-PFA-ETFE-HALAR)
-SERAMİK
-PP
-ISLAH ÇELİKLERİ-POLİMERLER

Teflon-

Seramik-

PPIslah Çelikleri-Polimerler
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-Flanş Tipleri
-Gövde Seçenekleri
-Motor Seçenekleri & Kapasiteler
-Kaçak Hava Tablosu

Gövde Çapları

220mm

28rpm

32rpm

6m3/h

7m3/h 8m3/h

36rpm

40rpm Motor Gücü

9m3/h

0.55kw

320mm

18m3/h 21m3/h 24m3/h 27m3/h

1.1kw

400mm

32m3/h 37m3/h 43m3/h 48m3/h

1.5kw

500mm

50m3/h 58m3/h 70m3/h 80m3/h

2.2kw

Devir-Kapasite Tablosu

Kaçak HavaTablosu
Motor- Üretimini yaptığımız tüm
havakilidlerinde Motor olarakWATT-SEW
EuroDrive Redüktörolarak NORD-SEWYılmazkullanılmaktadır...
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Ni-Hard,AISI 310 ve özel prosesler için spesifik i hava kilidi imalatı...

Malzemeye ve prsoese göre farkllılık gösteren yataklama ve sıdırmazlık elemanları çeşitleri ( mekanikyumuşak salmastra,keçe ) ile esnek ürün yelpazesi.
Özellikle çalışma basıncı yüksek, aşındırıcı etkisi olan ve sıcak ile direkt temas gerektiren prosesler de
ürünün gövde dökümü ve rotor tipi teknolojileri direkt olarak değişmektedir. Bilgi ve mühendislik
gerektiren bu iş hava kilidinin ilk seçimi sırasında önemli bir unsurdur.

Drop Out Box-Eductor Çözümleri
Bazı prosesler vardır ki , hava kilidini her ne kadar pnömatik transfer sistemi içinde kullanmak isteseniz
de boru giriş çıkış oryantasyonu sıkıntı yaşatabilir, bakım esnasında boruların sökülmesini istemeyebilirsiniz.
Bu şekilde olan tesisler de blow thru hava kilidi yerine (eklüs) normal hava kilidi kullanılabilir ve altına venturi
etkisi yapacak bir aparat takılır. Böylece hava kilidine bakım yaparken sisteme bağlı hatlar sökülmez.

Araştırma ve Geliştirme

Mühendislik ve Projelendirme

Silindirik Silo

Multigon Silo

Flexible Silo

Konveyor
Sistemleri

Pnömatik
Taşıma Fazları

Kontrol
Sistemleri

Bosaltma Sis.

Enstrüman &
Ekipmanlar

Devreye Alma-Servis Faaliyetleri
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