ECO Eriyik Filtresi
Polimer filtrelemenin
bir adım ötesi
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ECO Eriyik Filtresi

Azaltın.
İyileştirin.
Artırın.
Optik Kalite Kontrol Sistemine sahip bir PET
Film Ekstrüzyon Hattı (Kaynak: OCS GmbH)

Her turda %100
temiz filtre yüzeyi
Benzersiz kendi kendini temizleme teknolojisiyle ECO

ECO maliyetlerinizi düşürüp, karlılığınızı artırarak

film ekstrüzyon veya kompound üretim hattınızı tamamlar.

yatırımınızın hızla geri dönmesini sağlar.

• Film, levha veya kompound üretiminizdeki

• Daha rekabetçi olmak için ürün kalitenizi …

jeller, siyah noktalar ve diğer yabancı maddeleri …
• Üretim hurdalarınızı ve müşteri şikayetlerinizi …

• Üretim proses verimliliğinizi …

				

... İyileştirin

• Üretim duruşlarınızı …

				

... Azaltın
• Haftalar veya aylar boyunca üretimi kesintisiz
sürdürerek verimliliğinizi…
• Daha düşük maliyetli hurda malzemeleri kullanma
oranınızı …
• Ürünlerinizin karlılığını …

				

Bugünle yetinmeyin.

Bir adım ötesini,

geleceği,

... Artırın

ECO’yu düşünün.
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3 Katmanlı yüksek kaliteli film ekstrüzyonu

Gelişmiş özelliklere yatırımınız










Sabit giriş ve çıkış basınçlarıyla sürekli üretim.



 alzeme ve uygulamaya bağlı olarak haftalar
M
ya da aylar boyunca filtre değiştirmeden üretim



 100’e varan, daha düşük kaliteli hurda mal%
zemelerle dahi mükemmel son ürün kalitesi,



Minimum operatör gereksinimi,



 1.5’a kadar kontaminasyon oranı. (Daha
%
yüksek oranlar için ERF filtremizi inceleyiniz.)





 riyiğin atmosferle bağlantısını kesen
E
tamamen kapalı sistem.
Kontaminasyon prosesten tamamen ayrıştırılır.
 lü noktaların degradasyonuna yolaçmadığı
Ö
sürekli kaliteli eriyik akışı
 üm poliolefinler, PET ve PA hammaddelerine
T
uygun,
 üksek dolgulu eriyiklerin daha iyi karıştırılması
Y
ve homojenize olması
Minimum bakım ve işçilik maliyeti

ECO Eriyik Filtresi

Döndür. Sıyır. Deşarj et.
Filtrelemenin 3 adımdaki tanımı

ECO filtreden sıyrılıp geçmelerine zaman tanımadan
kontaminasyonu filtreleme yüzeyinden hızlıca uzaklaştırır.
Bu prensip sayesinde diğer yabancı maddelerle birlikte
jel ve elastik maddeleri de filtreleyebilir.
Kirli, erimiş plastik üzerinde çok sayıda küçük, konik
deilk olan dönen bir tamburun dışından içine doğru akar.
Filtre yüzeyinde kalan yabancı maddeler tambur dönerken
bir sıyırıcı ile buradan alınıp deşarj miline aktarılır.
Bu sayede yabancı maddeler yüzeyde birikip basınç
artışına yol açamazlar ve jel benzeri maddeler filtreden
içeri itilemezler.

Filtre tamburu ile deşarj milinin dönüş hızları bağımsız
kontrol edilmektedir. Bu sayede filtreleme prosesini
ihtiyaca göre esnek bir şekilde optimize etme olanağı
vardır.
Az yer kaplayan kompakt boyutları sayesinde hemen
her konvansiyonel filtre sistemi ECO ile değiştirilebilir.

Optimize akış kanalları ile
minimize edilmiş eriyik hacmi
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1

Kontaminasyon deşarj detayı
1 Sıyırıcı
2 Konik delik
3 Yabancı maddeler bir sıyırıcı ile deşarj
mili üzerindeki boş hacimlere aktarılır.
4 Deşarj mili
5 Deşarj

4
5

1

2
3

Sofistike Tasarım, Benzersiz Performans





Aşınma
dayanımı yüksek, uzun ömürlü
filtre ve sıyırıcı



Çok düşük enerji tüketimi



Lazerle delinmiş hassas filtre delikleri



Ölü nokta olmayan optimize eriyik akış kanalları







Konik delikler

Konik, kendini temizleyen delikler


Filtre
ve sıyırıcı kolay ulaşım ve hızlı değişim
olanağı

Haftalar
veya aylar boyunca sabit bir prosesle
çalışmayı sağlayan %100 filtreleme performansı
Çok düşük bekleme zamanı

ECO Eriyik Filtresi

Yüksek Tasarruf
İki örnek

PET Termoform Levha

TPE Kompound Hattı

Filtre değişimleri ve geri yıkama sırasında sürekli olarak lev-

Ekstrüderin içindeki kompound üretme prosesi sırasında

hada siyah nokta oluşmakta, yıl boyunca önemli miktarlarda

oluşan jeller ve agromeller film ekstrüzyon hattındaki optik

hurda ve spek dışı ürün üretilmesine yol açmaktaydı. Ayrıca

kontrol sistemi tarafından bulunmakta, birçok kez siyah

en fazla %30 oranında PET şişe kırığı kullanılabilmekteydi.

noktaların sayısı izin verilen sınırların üzerinde olduğu için
levha hurdaya ayrılmaktaydı. Hattın kapasitesi bu nedenle

Proses

1,000 kg/saat ile sınırlanmaktaydı.

- PET Termoform Levha
- PET şişe kırıkları

Proses

- Çift vidalı ekstrüder

- TPE Kompund Üretimi

- 2,000 kg/saat

- Virjin hammadde

- Kalite Kontrol için optik kontrol sistemi

- Çift Vidalı Ekstrüder
- 1,200 kg/saat

ECO Devreye Alındıktan Sonra

- Kalite Kontrol için Optik Kontrol Sistemi

- Basınç seviyesi düştü (100 bardan 70 bara)
- Siyah noktalar %40 oranında azaldı

ECO Devreye Alındıktan Sonra

- %100 düşük kaliteli PET şişe kırığı kullanılabilir

- Yüzeydeki noktalar %60 azaldı

hale geldi
- Kaliteli levha elde etmek için gerekli devreye alma

- Hurda miktarı %40 azaldı
- Hat hızı %20 arttı.

zamanı %50 kısaldı
Sabit basınç koşullarında, hiç bir üretim kesintisi ve operatör

Sabit basınç koşullarında, hiç bir üretim kesintisi ve

müdahalesi olmadan 6 hafta sürekli üretim elde edildi. Artan

operatör müdahalesi olmadan 12 hafta sürekli üretim

üretim verimliliği sayesinde yatırımın geri dönüşü 18 aydan

elde edildi. Artan üretim verimliliği sayesinde yatırımın

kısa olarak gerçekleşti.

geri dönüşü 14 aydan kısa olarak gerçekleşti.
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ECO devreye alındıktan sonra PET Levha Hattı

Diğer ECO Uygulamaları

ECO devreye alınmadan önce PET Levha Hattı



PET Şerit Çember



TV ve telefon ekranları için optik levha



Gıda Ambalajı



PET Termoform Levha



Reaktif komponentli TPE compound üretimi









 oğal organik dolgulu kompoundlar
D
(Örn: Elyaf)
PET Granül Kesme
 ıhhi ürünler için film ve kompoundlar
S
(bebek bezleri, vs.)
Bir çok farklı uyguama

Teknik Özellikler
Toplam Filtreleme Alanı
Filtre Çapı
Kapasite
Isıtma Bölgesi Sayısı

ECO 200

ECO 250

1,250 cm

2

1,570 cm2

200 mm

250 mm

1,800 kg/saate kadar

3,000 kg/saate kadar

6

6

Isıtma Gücü

20 kW

23 kW

Motor Gücü, Filtre

3.8 kW

3.8 kW

Motor Gücü, Deşarj Mili

0.9 kW

0.9 kW

Filtre Dönme Hızı - Maks

10 1/dak.

10 1/dak.

Deşarj Mili Dönme Hızı - Maks

9 1/dak.

9 1/dak.

Ağırlık

800 kg

1,000 kg

Maksimum Çalışma Basıncı

300 bar

300 bar

Filtre Delik Çapları

Ettlinger
Kunststoffmaschinen GmbH
Messerschmittring 49
D-86343 Königsbrunn (Almanya)
Tel:

+49 (0) 8231 / 34908-00

Faks: +49 (0) 8231 / 34908-28

Ettlinger North America LP
1555 Senoia Rd.
Tyrone, GA 30290
ABD
Tel: 770-703-8541
sales-na@ettlinger.com
info@ettlinger.com | www.ettlinger.com

60 / 80 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1,000 µm

