Kriterier för bulkgodset
- Fluidiserbart. Vilket innebär att materialet är torrt och fririnnande vid en
bestämd rasvinkel.
- Fraktion > 0 och < 25 mm. Vid större fraktioner, från 10 mm krävs en del ”fines”inblandning (< 1 mm).
- Temperatur. Vi har för närvarande sändare som klarar upp till 500 °C. Standard är
max 120 °C.

Testanläggning

För att säkre transporten har Scanmatic en test anläggning där olika former av bulkmaterial testas. Bulkgodset kan
efter testkörning analyseras för att se om materialet påverkas av transporten exempelvis om materialet absorberar
fukt från transportluften.
Vid testkörning kontrolleras om bulkmaterialet tenderar att bilda beläggning i transportrören och om materialet
bryts ner till fines.

Avancerad materialhantering
för pulver och granulat
Scanmatic utvecklar, tillverkar
och marknadsför avancerad
utrustning för mottagning,
förvaring, transport, dosering
och utlastning av bulkgods.

Pneumatic conveying systems

Anläggningarna bygger på egna
konstruktioner och lång erfarenhet.
Pneumatisk transport samt
automatisk säcktömning är några
specialiteter.

Testutrustningen består av:
• En bulksändare SCB7-600.
• Mottagarbehållare med ﬁlter.
• Upp till 65 m transportledning.

Legotillverkning
Scanmatics välutvecklade
maskinpark och plåtslageri med
tillhörande kompetent personal
utnyttjas även till legoarbeten då
beläggningen tillåter.

Vi har både kompetens och
erfarenhet samt stora möjligheter
att utveckla er idé till färdig produkt
med erforderligt tillverkningsmaterial,
såväl 3-D som 2-D.

Pneumatic conveying systems
Testanläggning med 25 m
DN50 transportledning.
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Bulksändare

SCB4-350 • SCB4-600 • SCB7-600 • SCB7-800
SCB7-1300 • SCB7-2000 • SCB10-600

TS01

Vår kunskap - Er trygghet

Pneumatic conveying systems

Pneumatisk bulkgodstransport

Den gedigna och eleganta lösningen för hantering av bulkgodsmaterial

Scanmatic tillverkar bulksändare för alla typer av torra och fluidiserbara material för batchvis transport från 15 till
7500 liter och kapaciteter från 1 dl till 120 m3/h. Transporten sker enligt ”Dense Phase” principen med en
fyllnadsgrad på 10-40 % eller pluggtransportprincip för sand och liknande material. Vi har levererat sändare för de
flesta tänkbara material sedan slutet av 1960-talet. En pneumatisk transport är alltid unik och det finns aldrig en
exakt kopia. Scanmatic är specialiserade på att utforma lösningar för våra kunders unika behov och specifika
kriterier.

Presentation av sändarmodeller

SCB står för SCanmatic Bulksändare och siffran efter står för det
maximala tryck sändaren får utsättas för. Talet efter bindesträcket
anger tryckkärlets diameter.

Vågutrustning

SCB10-600 är en sändare som tål 500 ˚C och 10 bar. Sändaren
används för t.ex. transport av varm bottenaska och gjuterisand.

SCB7 serien kan utrustas med vågceller. Detta möjligör transport med viktkontrollerade batcher och
sändaren kan användas som doserare in i en process.

Moduluppbyggnad
Bulksändarna är moduluppbyggda vilket innebär att
anslutningar som inlopp, utlopp, avluftning och
transportluftsanlutning anpassas för respektive transportfall.
Volym och transportledningsdimension fastställs utifrån
kundens krav på kapacitet och transportlogistik.

Pluggtransportmodul TS01-009
Vid transport av sandliknande material kan transportprincipen ”pluggtransport” användas. Principen
går ut på att materialet transporteras som pluggar i ledningen. Materialpluggarna portioneras ut i
ledningen i den storlek som passar material och kapaciteten.
Transportmetoden ger mindre slitage på rörledningar då materialet inte transporteras i höga
hastigheter.

Funktionsbeskrivning

Bulksändare SCB4

Det första som sker är att inloppet öppnar och kärlet fylls upp.
SCB10-600, 50-200 liter
När det gäller en restprodukt som produceras av t.ex. ett
filtersystem står sändaren oftast i detta läge och väntar på material. När kärlet är fullt indikeras detta av en
stämgaffelgivare i toppen. Inloppsspjäll och avluftningsspjället stänger och kärlet trycksätts genom att luft
strömmar in via fluidiseringsanordningen. När trycket i kärlet stigit till ett förutbestämt starttryck öppnar
utloppet och transporten startar. SCB7 har även en ejektor under utloppet som startar samtidigt som utloppet
öppnar. Transporten pågår så länge som det finns material i ledningen. När materialet försvinner sjunker trycket
och när trycket når ett förutbestämt lägre värde är transporten klar.

SCB4 hör till en grupp av mindre och lite enklare sändare där
transportluften tillförs endast via fluidiserings-anordningen.
Sändarna lämpar sig för pulverformigt lätt material <1,2 kg/l.

Exempel på användningsområden

SCB4-350 och SCB4-600 används oftast för att transportera olika
typer av restprodukter. SCB4-350 har t.ex. använts för att
transportera aska från krematorieugnar.

SCB4-350, 15-45 liter

SCB4-600 är mycket vanligt förekommande på förbränningsanläggningar för att
transportera flygaska från rökgasrening.
Tekniska specifikationer:
SCB4-350 - TS01-001
SCB4-600 - TS01-002
SCB7 är anpassade för mer krävande transporter. Hårt slitande bulkgods och långa
transportsträckor. SCB7 finns i fyra olika diametrar 600, 800, 1300 och 2000 mm och
volymer från 50 till 7500 liter. Här tillförs transportluften både via fluidisering in i kärlet
och ejektorn under utloppet. Detta möjliggör en bättre kontroll och styrning av
fyllnadsgraden i transportledningen.

Bulksändarna kan levereras komplett med styrning eller med plintskåp för extern styrning. I skåpen sitter det
erforderliga magnetventiler och digitala tryckvakter. Operatörspanel E1022 förmedlar transportstatus och
genom denna kan man bl.a. justera tider, manuellt köra ventiler, se larminformation och hur många cykler som
har körts.
Om man väljer att styra sändaren från extern PLC så medföljer flödesschema som underlag för programmering.
SCB4-600, 20-500 liter

Exempel på användningsområden

På stålverk transporterar dessa sändare hårt slitande och krävande materialer från lagersilos direkt in till ugn.
SCB7-600 - TS01-003
SCB7-800 - TS01-004
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Pluggtransportmodul i svart
utförande i genomskärning

Pluggtransportmodul i
rostfritt utförande

Automatik eller plintskåp

Bulksändare SCB7

Tekniska specifikationer:

Bulksändare SCB10-600

SCB7-1300 - TS01-005
SCB7-2000 - TS01-006

Ingående komponenter

Transportledning TS10
Vid pneumatisk transport är transportledningen en mycket viktig del när ett
nytt transportsystem ska projekteras. Typ av ledning, placering av böjar, vilken
typ av böjar som används och placering av eventuella ringejektorer är alla
faktorer som påverkar transporten. Transportledningen kan bestå av stålrör
eller transportslang. Ledningen är ej ett tryckkärl då det ej är ett slutet system.

Inlopp:

Vridspjäll DN150 till DN300 komplett med vriddon och gränslägesbox med mikrobrytare.

Avluftning:

Vridspjäll DN50 med vriddon. Alt. Manuell kulventil när avluftning kan ske via inloppet.

Nivågivare:

Vibrerande stämgaffelgivare med reläutgång eller vågutrustning för variable batcher.

Mottagarbehållare

Tryckvakt:

Digital tryckvakt där man ställer start och stopptrycket. SCB7 har även en tryckvakt som
mäter trycket i transportledningen för att förhindra pluggbildningar i transportledningen. Det
aktuella trycket lämnas även på plint via en 4-20 mA signal.

Mottagande behållare utrustas med filter TS06 för
evaktuering av transportluft och en säkerhetsventil TS11
för att säkerställa att behållaren är trycklös.

Fluidisering:

Alla sändare utom SCB10 fluidiserar materialet. Lufttillförsel sker via en rostfri snedsätesventil
som är slagbegränsad med en skruv för att möjliggöra justering av luftflödet.

Utlopp:

Kulventil DN25 till DN50, eller vridspjällsventil DN80 till DN150. Komplett med vriddon och
gränslägesbox.

Ejektor:

SCB7 sändarna har ett tömningsrör med en ejektor som tillför luft via en rostfri snedsätes

Säkerhetsventil och filter för silo

ventil som även denna är slagbegränsad för att luftflödet skall kunna justeras.

SCB7-600, 55-500 liter

SCB7-800,165-800 liter

Tel 042-504 25

SCB7-1300, 700-2000 liter

www.scanmatic.se

Ringejektor med
luftarrangemang

Fax 042-515 71

