Systemy załadunku i zraszania
Kompensatory przemysłowe
Produkcja zgodna z ISO 9001:2000. Dyrektywa 1999/92/EC.
• Bezpyłowy załadunek materiałów sypkich
• Zraszanie mgła wodna pyłu, kurzu
• Bezpieczenstwo i higiena pracy
• Ochrona zdrowia
• Gwarancja stabilnej pracy całego systemu
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HENNLICH ENGINEERING specjalizuje się
w maszynach instalacyjnych służących
do bezpyłowego załadunku materiałów
sypkich do cystern, wagonów, pojazdów
zamkniętych, jak również na odkryte
samochody ciężarowe, wagony lub statki.
Dodatkowo w ofercie armatki tworzące
mgłę wodną, służące do zraszania
materiałów pylących.
Rękawy załadunkowe służą
do sprawnego oraz bezpyłowego
załadunku suchych, pylistych, substancji
stałych, do cystern, zbiornikowców,
cementowozów, ciężarówek oraz innych
maszyn transportu samochodowego
i kolejowego. Rękawy posiadają
zwężające się stożki, które hamują
przepływ materiału. Rękawy załadowcze
mogą zostać wyposażone
w wewnętrzny filtr odpylający.

Załadunek otwarty, zamknięty lub
mieszany. Załadunek do cystern lub na
odkryte samochody ciężarowe. Rodzaj końcówki do załadunku jest wybierany na kasecie sterującej przez personel obsługowy.

Materiały:
granit, węgiel brunatny i kamienny, gips,
wapno, żwir, piasek, miał węglowy, materiały
ceramiczne, glina, iły, popiół, żużel.

Nasze urządzenia zapewniają:
• wykonanie zgodne z ISO 14001,
• pełne zautomatyzowanie załadunku
(idealne rozwiązanie do załadunku,
cystern, statków, wagonów i ciężarówek
płaskich),
• obniżenie kosztów transportu o 20%,
• gwarancję bezpieczeństwa,
• higienę pracy (niezbędne przy załadunku
kłopotliwych, pylistych produktów),
• obniżenie emisji szkodliwych pyłów,
• zwrot inwestycji do 1 roku.

Załadunek do cystern, wagonów lub
kontenerów. Rękawy załadowcze do
sprawnego, niepylącego załadunku suchych,
pylistych materiałów do zbiorników oraz
cystern.

Dolna część rękawa wyposażona w stożek
pokryty specjalną gumą o właściwościach
uszczelniających. Załadunek reguluje się
poprzez możliwość sterowania stożkiem
zamykającym głowicę.

Obszary zastosowania:
• cementownie,
• piece wapienne,
• elektrownie węglowe, ciepłownie,
• instalacje przetwarzania węgla,
• zakłady ceramiczne,
• kopalnie kruszyw,
• zakłady chemiczne,
• zakłady zaopatrzenia rolnictwa,
• produkcja nawozów sztucznych,
• produkcja granulatów, tynków, piasków,
kamieni, grysów,
• przemysł spożywczy: cukier, mąka, zboża.

Załadunek mieszany
Konstrukcja rękawa pozwala na sypanie
materiałów zarówno do cystern, kontenerów
jak i na place składowe, samochody czy wagony kolejowe.
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Istotą działania tego urządzenia jest możliwość zastąpienia dwóch rękawów (załadunek
otwarty i zamknięty).

ZAŁADUNEK MATERIAŁÓW SYPKICH ARMATKI DO
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Załadunek produktów spożywczych.
Wszystkie części rękawa, mające kontakt
z sypanym materiałem, wykonane są z materiałów posiadających atesty dopuszczające
do pracy z produktami spożywczymi. Rękawy
służą do czystego, bezpyłowego załadunku
materiałów suchych oraz sypkich, takich jak
zboże, otręby, mąka, cukier.
Wszystkie artykuły spożywcze są ładowane
za pomocą rękawa w sposób nie naruszający
ich jakość oraz przy pełnym zachowaniu
warunków higienicznych.

Powłoki zewnętrzne rękawa dostosowane są
do rodzaju oraz temperatury sypanego
produktu, a rodzaj stożka może być uniwersalny lub dostosowany do konkretnego
załadunku.

Rękawy stosowane w zakładach produkujących żywność, posiadają przeciwwybuchową (wewnętrzną oraz zewnętrzną) strefę
ochronną EX.

Podstawową cechą rękawów załadowczych
HENNLICH ENGINEERING jest segmentowa
budowa, która pozwala zestawić elementy
rękawa oraz długość wg dokładnych potrzeb
klienta.

Wszystkie rękawy załadowcze są udokumentowane i dokładnie przetestowane przed ich
dostarczeniem do klienta.

HENNLICH ENGINEERING posiada w
Polsce wykwalifikowany serwis i własny
magazyn części zamiennych. Wykonujemy
również usługi montażowe oraz serwisowe.

Projektujemy, dostarczamy kompletne rękawy oraz nietypowe instalacje do załadunku
i składowania towarów sypkich.

Filtry odpylające.
Rękawy mogą być wyposażone w filtry
zewnętrzne i wewnętrzne. Do oczyszczania
lameli filtrów wykorzystuje się sprężone
powietrze, które z częstotliwością co 2
sekundy, strzepuje zgromadzony pył. Pył
opada w miejsce docelowego załadunku.
Możliwość wykonania mniejszej lub większej
ilości filtrów w rzędzie. Podstawowe produky
mogą zostać uzupełnione w różnorodne
akcesoria dodatkowe, co umożliwia dostarczenie bezpyłowych rękawów załadowczych
spełniających wymagania klienta.

Oferujemy części zamienne:
• mieszki, tubusy, donice,
• windy elektryczną lub ręczne,
• stożki wibracyjne, rotacyjne,
czujnik załadunku,
• silniki elektryczne, przekładnie, napędy,
• kołnierze, elementy stalowe, spawy,
• liny, koła, łożyska,
• uszczelnienie stożka zamykającego,
• dzwon załadowczy,
• głowica załadowcza, czujnik załadunku,
• wibrator zewnętrzny,
• konwerter,
• panel zdalnego sterowania,
• elementy sygnalizujące (sygnalizator
alarmowy, światła oraz sygnalizatory
awaryjne),
• urządzenia filtracyjne
(zintegrowane i zewnętrznych).
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TWORZENIA MGŁY ZRASZANIA, ELIMINACJI PYŁU

Armatki służące do zraszania pyłu,
to przenośne urządzenia do wytwarzania
mgły wodnej o zasięgu do 50 metrów.
Działają pod wysokim ciśnieniem,
wykorzystują zaletę wysokociśnieniowego
tworzenia mgły, gdzie woda rozpryskiwana
jest przez specjalne dysze. Pozwala to na
wiązanie kurzu, pyłu oraz zraszanie. Woda
przepływa równomiernie poprzez specjalne
dysze, tworząc mgłę. Mgła jest
wydmuchiwana na żądaną odległość przy
pomocy wentylatora. Oferujemy armatki
stacjonarne i obrotowe do 350°
z napędem elektrycznym.

Wariant I

Wariant II

Tubus z wentylatorem, stojak z obrotem
ręcznym. Wyposażenie: pompa, filtr, manometr, sterowanie, przyłącze wody.

Tubus z wentylatorem, stojak z obrotem
automatycznym (obrót do 350°). Wyposażenie: pompa, filtr, manometr, sterowanie,
przyłącze wody.

Aplikacja: prace rozbiórkowe
Zużycie: 8 m3 /h
Zasięg: 50 m
Całkowity pobór mocy: 12 kW
Ilość dysz: 36 szt

Aplikacja: składowisko węgla
Zużycie: 3 m3 /h
Zasięg: 30 m
Całkowity pobór mocy: 7 kW
Ilość dysz: 18 szt

Aplikacja: zraszanie drewna na składowisku
Zużycie: 3 m 3/h
Zasięg: 30 m
Całkowity pobór mocy: 7 kW
Ilość dysz: 18 szt

Miejsce pracy: kamieniołom
Rodzaj załadunku: otworty
Wydajność: 500 t/h
Materiał: kruszywo
Wymiary montażowe:
Lmin 1250 mm
L max 3500 mm.

Miejsce pracy: zakłady chemiczne
Rodzaj załadunku: zamknięty do ciężarówki
Wydajność: 60 t/h
Materiał: szkło wodne
Wymiary montażowe:
Lmin 1200 mm
L max 4000 mm.

Miejsce pracy: zakład produkcji żywności
Rodzaj załadunku: na wagon
Wydajność: 1000 t/h
Materiał: zboże
Wymiary montażowe:
Lmin 2490 mm
L max 6150 mm.

PRZYKŁADY
REALIZACJI:
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KOMPENSATORY ELIMINACJA DRGAN, NAPREZEN
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Kompensatory dzięki swojej elastycznej
budowie zmniejszają bądź eliminują drgania
i naprężenia we wszelkich instalacjach
przemysłowych narażonych na skoki
ciśnienia, temperatury bądź wibracje.
Stanowią nieodzowny element instalacji
przemysłowych, techniki grzewczej
i sanitarnej. Głównym zadaniem
kompensatorów jest korygowanie
przemieszczeń osiowych, poprzecznych
i kątowych. Łączą instalacje przesyłowe
z takimi elementami jak: turbiny, pompy,
silniki, sprężarki, itp. eliminując bądź
ograniczając hałas i wibracje. Nasza oferta
obejmuje kompensatory gumowe podzielone
na 8 typów ze względu na zastosowanie oraz
kompensatory metalowe (m.in. stal
nierdzewna, kwasoodporna itd.).

Typ R. Media: woda, woda pitna (dopuszczenie DVGW W 270 i ACS), zimna
i gorąca woda procesowa, woda morska,
chłodziwo, zasady i kwasy o niskich
stężeniach, roztwory solne, alkohole, estry
i ketony. Wykonanie: BUTYL (IIR)/EPDM –
EPDM). Temperatura: - 40°C do + 100°C.

Typ CR. Media: zimna i gorąca woda, woda
basenowa, woda morska, zanieczyszczona
woda (roztwory zasad i kwasów), oleiste,
chłodziwo z olejowymi dodatkami antykorozyjnymi, oleje smarne, tłuszcze, powietrze.
Wykonanie: CR (chloropren). Temperatura:
-25°C do + 90°C.

Typ G i GS. Media: produkty petrochemiczne,
paliwa etanolowe, Paliwa DIN, oleje
hydrauliczne i smarne, gaz ziemny. Wykonanie: NBR (nitryl) – CR (chloropren).
Temperatura: -20°C do +90°C.

Typ W. Media: przeznaczone do przemysłu
spożywczego. Wykonanie: NBR (nitryl lekki) –
CR (chloropren). Temperatura: -20°C do
+ 90°C.

Kompensatory metalowe. Wykonanie: stal
węglowa, nierdzewna, kwasoodporna. Przyłącza: króćce do wspawania, kołnierze.
Rozmiary: do DN 5000.

Typ RS. Media: odporne na przegrzaną wodę
i chłodziwo, gorące powietrze. Wykonanie:
EPDM – EPDM. Temperatura: -40°C do
+ 130°C.

Typ GR. Media: kwasy, zasady, ścieki
chemiczne, sprężona mgła olejowa.
Wykonanie: CSM (hypalon) – CSM (hypalon).
Temperatura: -20°C do +100°C.

Typ V. Media: produkty petrochemiczne,
benzeny, ksyleny, paliwa, biodiesel, wodorotlenki i kwasy nieorganiczne. Wykonanie:
FPM – ECO. Temperatura: -15°C do + 90°C.
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TEL. KOM.: 513 155 998 lub 509 649 997
E-MAIL: engineering@hennlich.pl
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