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BELT YOĞUNLAŞTIRICI

ŞasiÇamur dağıtıcılarıTahrik ünitesi
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BT1500
1700
1500
2190
2860 4060
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
7 m3/saat - 5.5 bar
50 lt/dk - 6-8 bar
3.5 - 11 m/dk
0.55
0.18

BT2000
2200
2000
2710
2860 4060
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
10 m3/saat - 5.5 bar
50 lt/dk - 6-8 bar
3.5 - 11 m/dk
0.55
0.25

Özellikler
Toplam belt genişliği, mm
Etkin belt genişliği, mm
W, genişlik, mm
L, uzunluk, mm
Belt germe
Belt hizalama
Yıkama suyu gereksinimi
Hava gereksinimi
Belt hızı, m/dk
Motor gücü, kW
Mikser için motor gücü, kW

BT1000
1200
1000
1690
2860 4060
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
5 m3/saat - 5.5 bar
50 lt/dk - 6-8 bar
3.5 - 11 m/dk
0.37
0.18

BT2500
2700
2500
3290
2860 4060
Pnömatik
Pnömatik+mekanik
13 m3/saat - 5.5 bar
50 lt/dk - 6-8 bar
3.5 - 11 m/dk
0.55
0.25

Model

Çamur yoğunlaştırma, arıtma çamurdaki su oranının azaltılması işlemidir. Yoğunlaştırma esas olarak, kendisini
takip eden susuzlaştırma süreçlerindeki çamur hacmini azaltmak için kullanılmaktadır.
Belt yoğunlaştırıcılar, yoğunlaştırma proseslerinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi, beltpreslere entegre
edilerek de kullanılabilirler. Mass belt yoğunlaştırıcılar standart olarak; 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm ve 2500
mm etkin belt genişlikleri ile üretilmektedirler.

Belt yoğunlaştırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur;
Şasi: Belt yoğunlaştırıcının taşıyıcı bölümü olup, galvaniz çelik veya paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Belt ve çamur dağıtıcıları: Belt yoğunlaştırıcılarda çamurun yoğunlaşmasını ve suyun filtrasyonunu sağlamak
üzere bir adet bant ve bantın üzerine sıralanmış çamur dağıtıcıları bulunur. Polietilen çamur dağıtıcıları, çamurun
bant üzerine homojen olarak yayılmasını sağlar.
Belt germe ve düzeltme tamburları: Belt yoğunlaştırıcılarda, tek taraftan aşağı ve yukarı hareket ederek
bandın tambur üzerinde doğru konumda bulunmasını temin eden bir adet düzeltme tamburu ve bandın gerginliğini
ayarlamak için bir adet bant germe tamburu bulunur. Germe ve düzeltme tamburları rilsan kaplı karbon çelik
veya paslanmaz çelikten üretilir. Bunun yanı sıra düzeltme tamburları lastik kaplıdır.
Tahrik tamburu: Her belt yoğunlaştırıcı bir adet tahrik silindirine sahiptir. Bu silindir, motor ve dişli kutusundan
oluşan bir tahrik ünitesine bağlıdır.
Yıkama nozulları ve toplama tavası: Belt yoğunlaştırıcı bandının çamur deşarjından sonra temizlenip yeniden
filtrasyona hazır hale getirilmesi için, sistemde paslanmaz çelik yıkama nozulları ve yıkama sularını toplamak
için yine paslanmaz çelikten imal edilen tavalar bulunur. Yıkama suyu olarak temiz su kullanılmalıdır.
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Aksesuarlar:
• Giriş tankı ve çamur dağıtım yapısı
• Belt yıkama nozulları
• Belt germe ve hizalama sistemleri için  pnömatik aksamlar
• PE sıyırıcı bıçak

Opsiyonel aksesuarlar:
• Lokal kontrol paneli
• Yıkama pompası
• Kompresör
• Karıştırma tankı ve mikser

BELT YOĞUNLAŞTIRICI


