Kızılötesi Teknolojisini kullanarak üretim anında çapraz bağlama özelliğine sahip PE-Xa üretim
hatları
PE-Xa boru üretimi için
Çapraz bağlama İşlemi
PE-Xa ekstrüzyon işlemi sırasında PE-Xa boru bir hat-içi kızılötesi ışıma aracılığı ile tamamen çapraz bağlanır.
Bu işlem boru vakum tankına ulaşmadan önce gerçekleştiğinden post-processing (işlem sonrası) gerektirmez.
Üretim süreci sırasında peroksit, IR (Kızılötesi) ünitesinden geçerken, polietilen moleküler zincirlerinden
hidrojen atomlarını ayıran reaktif gruplara bozunur. Böylece polietilenin moleküler zincirleri serbest bağlanma
bölgelerinde çapraz bağlanır.
IR fırınında tutma süresi , IR ışın yayıcıların yoğunluğu ve bunların yanı sıra borunun throughput (girdi-çıktı )
hızı bu bağlamda önemli etkenlerdir.
Mevcut üretim hızına uyum sağlayan bir hava soğutma sisteminin entegrasyonu sayesinde, boru çaprazbağlama işlemi sırasında aşırı ısınmaya karşı korunmaktadır.
MAINCOR’un PE-Xa işlemi, çift vidalı ekstrüzyona ve kısa dalga uzunluğuna sahip kızıl-ötesi ısıtmaya
dayanmaktadır: Boru üretimi ISO 15875, ASTM F876, DIN 16892 de dahil olmak üzere ilgili PE-X standartlarına
uygundur.
PE-Xa borular için malzeme bileşenleri:
Polietilen, stabilizör (dengeleyici), Peroksit
PE-Boruların Peroksit çapraz bağlanmasının avantajları:

•
•
•
•

Yüksek esneklik seviyesi
Düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek dayanım
Çizik ve çentiklere karşı yüksek dayanıklılık
Mekanik ve termal baskılara ve kimyasallara karşı daha yüksek dayanıklılık.
PE-Xa boruların uygulama alanları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanayi uygulamaları
Beyaz eşya
Jeotermal enerji
Kentsel ısıtma boruları
sıtma boruları
Temiz su boruları
Sıhhi tesisat boruları
Gaz boruları
Hava iklimlendirme teknolojisi
Diğer kurulum alanları

MAINCOR machinery Uygulama örneği:
1.
2.
3.
4.

Döşeme altı ısıtma sistemi
Uygulama örneği: Duvardan ısıtma,
Uygulama örneği: Beton karot aktivasyonu
Ürün Örnekleri

MAINCOR PE-Xa üretim hatlarının özellikleri:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstrüzyon işlemi sırasında kızılötesi ışıma ile gerçekleştirilen çapraz bağlama
Boru boyutuna bağlı olarak 25m/dakika’ya kadar yüksek üretim hızı
Son derece düşük erime sıcaklığı
Optimize edilmiş vida
Yüksek ve dengeli çıktı
Hızlı ve sorunsuz vida ekstrüzyonu
Optimize edilmiş başlık geometrisi
Çıktı ihtiyacına göre ekstrüder boyutu
Optimize edilmiş dalga uzunluğu /optimize edilmiş güç
Etkili karıştırma
%70’in üzerinde çapraz bağlama dereceleri

MAINCOR machinery
MAINCOR peroksi çapraz bağlı PE boruların üretimine yönelik komple çözümler sunmaktadır
EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİ

•
•
•
•
•

Planlama ve danışmanlık
Tesis tasarımı
Sistem çözümleri
Kendi üretimimizde eğitim
Anahtar teslim çözümler

12 – 32 mm arasındaki çaplara sahip

1.
2.
3.

Üretim tesisleri
Üretim hızı
Boru boyutlarına ve ürün özelliklerine bağlı olarak:

Boyutlar
mm
12
14
16
20
25
32
Hızmaks
m/dk 20
22
25
23
14
9
Ekstrüderin boyutuna ve ürün özelliklerine bağlı olarak 150kg/saate kadar çıktı performansı alınabilir.

