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Cam Endustrisine 0zel Termokupllar
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Arkadan Ateşlemeli Fırında Termokuplları

0n Hazne / Beslemeer
Kemerli Tavan

Cam eritme işleminin bu aşamasında,
termokupllar cam sıcaklığının sürekli sabit ve
düzenli tutulmasını sağlamak için, cam ile
doğrudan temas halinde olunur.
Size bu alanda kullanılabilecek çok çeşitli
platin koruyucu kılıflar temin edebiliriz; farklı
oranlarda platin alaşımları, farklı kalınlıklarda
platin kaplamalar ya da dispersiyon
sertleştirmesi uygulanmış kılıflar.

Cam eritme fırınının tonoz kemerindeki sıcaklık 1.800 °C’ye kadar çıkabilir. Bu yüksek sıcaklıkta, taç veya
havuz kemeri termokuplları kullanılır, bunlar en uç koşullarda bile işlevselliğini yitirmez. Elemanların hasara
uğramasını önlemek için yalnızca en yüksek kalitede malzemeler kullanarak üretim edilir. Standart
termoelemanlarımız C799 malzemesinden çift katmanlı koruma boruları ile tamamlanır. Taç veya havuz
kemeri termokuplları hem doğrudan hem dolaylı sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir.

Kemerli Tavan
Kabarcık Borusu
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Rejenerator

Kabarcık borusu sistemi daha çok eritme
esnasında
camın
arıtılması
ve
homojenleştirilmesi
(camda
kabarcık
oluşumunun
önlenmesi)
işlemlerinde
kullanılır.
Bu sistem ergitme sistemindeki konveksiyon
akıntısını kuvvetlendirdiği gibi, henüz katı,
erimemiş camın artıma bölmesine geçmesini
engelleyecek bir bariyer oluşturur.

Rejeneratör
Rejeneratörlerdeki sıcaklığın ölçümü için hem
kemer tavan hem de atık gaz kanalı için
elemanlar sunuyoruz. Bu alanlardaki sıcaklığın
doğru ölçülebilmesi için değerli metalden ısıl
çiftleri
ile
yüksek
nitelikli
seramik
termoelemanlar kullanılır.
Genellikle nispeten düşük sıcaklık sahalarının
olduğu rejeneratör arka duvarı veya atık gaz
akıtma kanalında ısıya dayanıklı metalden
koruma borulu termoelemanlar yeterlidir.

Zemin/Yan Duvarlar
Cam eritme sürecinde tonoz kemerinde
olduğu gibi, havuz zemininin ve yan
duvarların sıcaklık ölçümleri de büyük önem
taşır. Burada sıcaklık doğrudan sıvı cam
üzerinden
ve
ergitme
havuzunun
duvarlarından ölçülür. Bu alanlardaki sıcaklık
ölçümlerinde özellikle platin metalden
koruyucu kılıflı olan termokupllar ve yüksek
nitelikli
seramik
koruyucu
borular
kullanılmasını öneriyoruz.

Besleyici

Dağıtıcı, Ön Ocak ve Besleme

Cam seviyesi sondaları
Cam seviyesi sondaları klasik sıcaklık ölçümü
için değil, erimiş cam seviyesini kontrol etmek
ve düzenlemek için kullanılır. Sondanın
yapısında alüminyum oksit koruma borusu
bulunur. Cam seviyesi ölçümü, koruyucu
borunun ucunda bulunan metal pim veya
plaka ile gerçekleştirilir.

Püskürtme Termokuplları
Besleme sensörleri son olarak sıvı cam
sıcaklığını ölçer ve viskozite değeri hakkında
bilgiler iletir. Arkadan ateşlemeli fırınınızın
ergitme havuzunun teknik özelliklerine bire
bir uyacak yapıda, özel tasarımlı sensörler
üretebiliriz. Tüm termokupllar değerli metaller
kullanılır
ve
standart
veya
çıkarılıp
değiştirilebilir koruma kılıflı ya da açılı
elemanlar gibi özel tasarımlarda üretebiliriz.

Dağıtıcı ve ön ocak haznesi gibi alanlarda
daha çok tek seviyeli termokupllar kullanılır.
Bu elemanların çıkış sinyalleri sayesinde cam
sıcaklığı optimum derecede tutulur.
‘Elek’ veya ‘matris ölçüm’ teknikleri için 3
triplex seviyeli termokupllar kullanılır. Böylece
cam akışı 9 ölçüm noktasından, matris ölçüm
yöntemiyle ölçülebilir.

Kalıp Termokuplları
Cam eritme işleminin son aşamasında daha
çok Tip K, Tip J ve Tip N yapılı termoelemanlar,
çeşitli tasarımlarda ve çaplarda dış yüz ısı
elemanları olarak kullanılır. Bunlar daha çok
biçimlendirilen camın sıcaklığını doğrudan
veya çevresel olarak ölçmekte kullanılır. Size
0,15mm’den başlayan çaplarda ve 1.100 °C
sıcaklığa kadar kullanılabilen termokupllar
sağlayabiliriz.

