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 مخزن پاشش كاورال

  مقدمه

نظر قطعه سازان با گذشت زمان بسيار اهميت  يافته  استفاده از فالكس ها با توجه به افزايش قيمت آلومينيم و همچنين كيفيت مد
را كاهش داده و آلومينيم را مجددا وارد ذوب خواهد  سربارهآلومينيم در  اتالفب ميزان كس هاي مطلوبهينه از فالاستفاده  .است

با توجه به افزايش د شد.نخواهكرد همچنين اين مواد با حذف آخال ها باعث افزايش كيفيت شمش و توليد قطعات باكيفيت تر 
واره كوره و حذف كوراندوم ميشود قابل توجه در قيمت نسوز كوره هاي ذوب،اهميت استفاده از فالكس هايي كه باعث تميز كردن دي

عملكرد بهينه براي  .استفاده مداوم از اين نوع فالكس ها عمر نسوز كوره را تا چند برابر افزايش ميدهد روز به روز بيشتر شده است
فالكس ها الزم هست كه اين مواد اوال بصورت همگن در تمامي نقاط سطح ذوب و در تمامي قسمت هاي ديواره كوره پخش شوند 

به ذوب و ديواره كوره دست يا با بيل  معموال اين فالكس با صرف شود .در كارخانه هاي سنتيز اين مواد مناسبي ام مقدارو ثانيا 
پاشش ناصحيح و دلمه شدن اين بخشي مناسبي ندارند و معموال قسمت زيادي از اين مواد هدر خواهند رفت. اثركه  وارد ميشوند.

كه در نتيجه سوخت بار كوره افزايش  بودخواهد  بخشمواد در قسمتي از سطح ذوب تنها با همزدن طوالني تر همگن شده و اثر 
 .خواهد يافت

  روش انجام فرآيند

اشش فالكس آروين تك تمام عيوب و هدر رفتي كه در روش سنتي بوجود مي آيد را حذف خواهد كرد.اين مخزن به مخزن هاي پ
 ٢تا  ١,٥دستگاه روي فشار فشارشكن  تنظيموصل شده و فالكس از طريق درب قسمت باال وارد مخزن ميشود.با  باديك كمپرسور 

توانايي دقت ميباشد باال  و كوره در حالي كه دماي ذوبراتور اپ رت پودر و يكنواخت خارج ميكند.فالكس را بصو ،بار شلنگ خروجي
،اپراتور ميتواند در فاصله مناسبي اقدام به لوله بلند به خروجي اين دستگاه اما با نصب يك و پاشش يكنواخت فالكس را ندارد 

  پاشش كاورال نمايد.
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  مخزن پاشش فالكس

  

  

  

  

  

  

  

  

 پاشش مخزنخروجي از خروج فالكس بصورت پودر 
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