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STEINERT WDS
Separator b´bnowy do separacji na mokro
Wysoce funkcjonalny – ∏atwy w obs∏udze separator b´bnowy do separacji na mokro firmy STEINERT ( WDS – skrócona nazwa pochodzàca od nazwy w j´zyku angielskim WET DRUM SEPARATOR) gwarantuje, za sprawà swego wydajnego przemiennego wewn´trznego
systemu biegunowego, maksymalny odzysk magnetyków, szczególnie magnetytu i ʺelazokrzemu w obiegach cieczy ci´ʺkich.

uʺywanie
Ciecze ci´ʺkie

Ruda

Wzbogacanie

WDS pozwala na recykling cieczy i ci´ʺkich cia∏ sta∏ych, a g´stoÊç
wzgl´dna, jak równieü odzysk magnetyczny moʺe byç dostosowywany indywidualnie. Inne korzyÊci: najsilniejsze pola magnetyczne, maksymalnie wysokie nat´ʺenie pola, niskie koszty
utrzymania, róʺne Êrednice i d∏ugoÊci robocze sà dost´pne przy
zachowaniu maksymalnej wydajnoÊci ekonomicznej. Separatory WDS firmy STEINERT pracujà od lat we wszystkich zakàtkach
Êwiata; sà stale doskonalone i dostosowywane do zmieniajàcych
si´ warunków rynkowych.
Rezultat: Maksymalna wydajnoÊç ekonomiczna – optymalne
rezultaty! STEINERT WDS oddziela zapewnia maksymalne nat´ʺenie pola i optymalnie dobre rezultaty separacji, co zosta∏o udowodnione w setkach zastosowaƒ. Wszystkie separatory typu
STEINERT WDS sà dostarczane z nastawnym elementem magnetycznym i ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej uspokojonej
na optymalny przep∏yw cieczy ci´ʺkich z ramà wsporczà i rynnà
zsypowà. Separator firmy STEINERT jest dost´pny ze Êrednicà
Zasady pracy:
Dolna cz´Êç obracajàcego si´ b´bna wykonanego ze stali nierdzewnej jest zanurzona w zbiorniku zawierajàcym ciecze ci´ʺkie.
Szereg magnesów sta∏ych u∏oʺonych wewnàtrz b´bna generuje
pole magnetyczne o wysokim nat´ʺeniu, które przyciàga drobne,
zawiesinowe czàstki ʺelazne do powierzchni b´bna. Wraz z obrotem b´bna czàstki te „przeskakujà” od bieguna do bieguna u∏awiajàc magnetyki z niemagnetyków przed wy∏adowaniem przez
rynn´ zsypowà.

b´bna wynoszàcà 0,915 metra (36“) lub 1.220 metra (48“) i d∏ugoÊcià roboczà do 3 metrów (120“). Separatory sà produkowane
w wersji wspó∏bieʺnej lub przeciwbieʺnej. Modele wspó∏bieʺne
sà uʺywane dla celów ogólnych obróbki cieczy ci´ʺkich, podczas
gdy przeciwbieʺne dostarczajà produkt magnetyczny o wysokim
st´ʺeniu i najcz´Êciej sà stosowane w cieczach ci´ʺkich w zak∏adach p∏uczek w´glowych. Poprzez ustawienie separatorów obok
siebie, lub jeden nad drugim, wielkoÊci podawania i funkcjonowanie moʺe byç dostosowane do indywidualnych warunków.
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