نمايه فني از تجهیسات جانبي فرآيند تولید

کالیبراتور قابل تنظیم (:)Adjustable Calibrator
 تٌَع سفارشات (ضخاهت ٍ  :)SDRتا استفادُ از یک کالیثراتَر قاتل تٌظین هی تَاى تواهی
ضخاهت ّای هختلف را تَلیذ ًوَد .تِ طَر هثال:
SDR :
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 کاّش ّسیٌِ تَلیذ:
کالیثراتَر قاتل تٌظین ،ضایؼات تٌظین خط در زهاى راُ اًذازی را کاّش هی دّذ .تذٍى تَقف خط
تَلیذ ٍ تؼَیض کالیثراتَر هی تَاى لَلِ تا فشارّای هختلف تَلیذ ًوَد.
 تٌَع هَاد اٍلیِ :هَاد اٍلیِ تْیِ شذُ از پترٍشیوی ّای گًَاگَى هیساى جوغ شذگی
( )Shrinkageهتفاٍتی خَاٌّذ داشت کِ هی تَاًذ قطر خارجی لَلِ را از تلَراًس هَرد قثَل
استاًذارد خارج ًوایذ .تا کالیثراتَر قاتل تٌظین هی تَاى لَلِ تا اتؼاد استاًذارد تَلیذ ًوَد.

دای قابل تنظیم:
 تٌَع سفارشات تا افسایش خَاب خط تَلیذ ًاشی از تؼَیض قالة ٍ تٌظین هجذد شرایط
فرآیٌذیّ ،سیٌِ ّای تَلیذ را تاال هی ترد .تکٌَلَشی دای قاتل تٌظین ایي اهکاى را هی دّذ
کِ تذٍى تؼَیض دای ٍ قالة تتَاى لَلِ تا قطر ٍ ضخاهت ّای ( )SDRهختلف تَلیذ ًوَد.
 کیت دای قاتل تٌظین تِ گًَِ ای طراحی ٍ ساختِ شذُ است کِ هی تَاًذ تر کلیِ خطَط
تَلیذ قذیوی ًیس ًصة گردد .تا ایي تکٌَلَشی ،هی تَاًیذ خطَط تَلیذ هَجَد را در
کارخاًِ تِ رٍز ًواییذ.

سیستم گراويمتريک (:)Gravimetric Systems
تا استفادُ از ایي سیستن ٍ ًرم افسار هرتَطِ هی تَاى ضایؼات تَلیذ را کاّش ٍ کٌترل آى را تصَرت اتَهاتیک اًجام
داد .کافی است سایس لَلِ هَردًظر را در ًرم افسار تؼریف ًوَد .دستگاُ تا استفادُ از خرٍجی هَاد اًذازُ گیری شذُ
اکسترٍدر ،اقذام تِ کٌترل اتَهاتیک سرػت کشٌذُ هی ًوایذ .تا استفادُ از ایي سیستن َّشوٌذ ،ضایؼات هرتَط تِ
شرٍع تَلیذ کاّش یافتِ ٍ ّوچٌیي هی تَاى ضخاهت لَلِ را در حیي تَلیذ تِ هیساى دلخَاُ در هحذٍدُ رٍاداری
استاًذارد کٌترل ًوَد
هسایای سیستن َّشوٌذ گراٍیوتریک:


کاّش ّسیٌِ ّای تَلیذ



کاّش اتالف هَاد اٍلیِ



راحتی کٌترل خط تَلیذ ترای اپراتَر
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