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Burgulu konveyörler, malzemelerin bir noktadan diğer noktaya taşınmasında mükemmel
bir yöntemdir. Taş, susuzlaştırılmış çamur veya bu tip ızgaralanmış diğer malzemelerin su
ve atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmek üzere devre dışarı taşınmasında kullanılır.
Bu konveyörler tasarım ihtiyacına göre yatay veya eğimli olarak monte edilebilir.
Burgulu konveyör sistemlerimiz tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak ve aşacak
şekilde tasarlanır, oldukça etkin maliyetlidir ve minimal düzeyde bakım gerektirir.

Şaftlı Burgulu Konveyörler:
Bu burgulu konveyör tipinin imalatında, bir yanından tahrik grubuna diğer yanından da yatağa doğrudan
bağlı merkezi şaftlı bir burgu yer alır. Katı ve yarı katı malzemelerin taşınmasına uygundur.
Şaftlı burgulu konveyörler çok farklı malzemeyi konteynerlerden veya silolardan sabit ve kontrollü bir akış
hızıyla taşır. Bir veya daha fazla konik veya değişken adımlı burgu ile malzeme istenen hızda aktarılır. Burgulu
konveyörler, farklı malzemelere ve uygulamalara uyum gösteren farklı tiplerde mevcuttur.
Şaftsız Burgulu Konveyörler:
Şaftsız burgulu konveyörlerin imalatında, giriş silosu ve çıkış şütlerinin bulunduğu bir yalağın iç tarafında
bulunan bir polietilen kaplama üzerine yerleştirilmiş şaftsız burgu yer alır. Parçacık boyutlarının büyük
olduğu ve orta boru olmadığından asma yataklara ihtiyaç duymayan uygulamalarda kullanılır.
Şaftsız burgulu konveyörlerde merkezi şaft bulunmaz ve bu konveyörler çok daha yüksek bir dolum hızı ve buna bağlı olarak daha
düşük devir, daha verimli taşıma ve nihayetinde daha az aşınma sağlar. Sistemde şaft bulunmaması, şaftlı burgulu konveyörlerle
taşınması genellikle zor olan yapışkan malzemelerin taşınmasına olanak verir. Şaft olmadığından ara veya uç yataklara da gerek
olmamaktadır. Spiralin değiştirilebilir yatak yüzeyi oluk yatağını oluşturur. Şaftsız konveyörde makine ile işlenmiş tek yatak
dişli redüktör içerisindedir. Bu sayede doğrudan bağlantı mümkündür ve proje tasarımında maksimum esneklik elde edilir. Şaftlı
burgulu konveyörlerde mümkün olmayan uçtan uca ve yan bağlantılar, şaftsız tasarımda mevcut olan yaygın çözümlerdir.
Şaftsız burgunun yerleştirildiği oluk tabanı, aşınmaya karşı dayanıklı HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) kaplama ile korunur.
Sismat Uluslararası Burgulu Konveyörleri temel olarak giriş ağzı, çıkış şütü, oluk, burgu, şaft, destek ayakları ve tahrik grubundan oluşur.

SİSMAT ULUSLARARASI
UYGULAMALAR
BURGULU KONVEYÖRLERİNİN
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
•
•
•
•

Kuru-yarı sıvı malzemelerin taşınmasında idealdir.
Diğer taşıma tertibatlarına kıyasla etkin maliyetlidir.
Makine şasesinde eğim açısı değiştirilebilir
Dökme malzemeleri birden çok giriş ve tahliye
noktasından farklı noktalara etkin şekilde dağıtabilir.
• Tozsuz ve buhar geçirimsiz olması gereken
uygulamalarda sızdırmazlık sağlar.
• Çok yönlüdür.

• Su arıtma tesisleri,
• Evsel atıksu arıtma tesisleri,
• Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
• Gıda işleme endüstrisi,
• Kağıt hamuru-Kağıt endüstrisi,
• Mezbahalar,
• Şişe dolum tesisleri, vb.
• Katı atık işleme tesisleri
• Geri dönüşüm tesisleri
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ÇALIŞMA PRENSİBİ

BURGULU KONVEYÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Burgulu konveyörler, yarı kapalı bir oluk içerisinde çalışan ve konveyörün boşaltma
noktasındaki bir elektrik motoru tarafından tahrik edilen bir burgudan oluşur.
Katı malzemeler giriş ağzından sisteme girer ve burgu döndükçe giriş ağzından çıkış
şütüne kadar taşınır. Son noktada, taşınan malzemeler sistemden tahliye edilir.

Teknik Özellikler

Sismat Uluslararası Burgulu Konveyörleri temel olarak şu parçalardan meydana gelir:

Burgu çapı

150 mm - 600 mm

Taşıma mesafesi

22.000 mm’ye kadar

Eğim açısı

00- 250

* Özel ölçüler için lütfen Sismat Uluslararası Satış Mühendisleri ile görüşünüz.

GİRİŞ BÖLÜMÜ: Müşterinin projesine bağlı olarak giriş bölümünde bir veya daha fazla giriş
ağzı bulunabilir. Malzeme, konveyöre giriş bölümünden verilir. Ağızlar oluğa monte edilir.
OLUK: İçerisine burgunun takıldığı yarı silindirik parçadır.
BURGU VE KONVEYÖR YATAĞI: Konveyörlerde kullanılan burgu, şaftlı veya şaftsız tip
olabilir. Şaftsız tip burgularda, gövde ve burgu olarak iki metal yüzey arasındaki sürtünmeyi
ve aşınmayı önlemek için, oluğun iç yüzeyine polietilen konveyör yatağı yerleştirilir.
DESTEK AYAKLARI: Çelik ayaklar konveyör gövdesine monte edilir
ve ankraj cıvataları ile tesisat tabanına tespit edilir.
TAHRİK GRUBU: Motor çıkış hızını düşürmek ve burgulu konveyör için uygun dönüş hızı sağlamak
üzere her tahrik grubu standart uygulama olarak bir motordan ve bir dişli kutusundan oluşur.
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Katı maddeler ilk olarak giriş şutuna
girer ve burguyla karşılaşır.

Burgu çalışmaya başlar ve
katı maddeleri boşaltma
konumuna taşır.

Son aşamada atıklar
çıkış şütünden geçerek
konteynere dökülür.
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BURGULU KONVEYÖR PARÇALARI
Tipik Burgulu Konveyör & Parçaları
Burgulu Konveyör Parçaları

Kullanılabilir Malzemeler

Burgu

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

Şaft (şaftlı burgulu konveyörler için)

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

Konveyör yatağı (şaftsız
burgulu konveyörler için)

UHWM

3

Giriş ağzı

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

4

Çıkış şütü

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

5

Oluk

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

6

Destek ayakları

Karbon Çelik, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L,
AISI 316 Ti, Dublex (1.4462), S.Dublex (1.4410)

7

Tahrik Grubu

- üretici standardına göre
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Bağlantı elemanları

A2, A4 , DUPLEX veya SUPER DUPLEX

Şaftlı Standart Burgulu Konveyör
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Şaftsız Standart Burgulu Konveyör
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Tip çizimler bilgi amaçlıdır.

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz
www.sismat.com.tr

Sismat Uluslararası Arıtma Makinaları
İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A. Ş.
Adres: Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB)
Fatih Sultan Mehmet Cd. 5/1 Gebze/Kocaeli/Türkiye
Telefon: +90 262 751 12 54
Faks: +90 262 751 12 56

