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 سانتریفیوژهای دیسک استک

سانتریفیوژهای دیسک استک یکی از پرمصرف ترین تجهیزات جداسازی می باشند که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع 

داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. سیالی که بایستی تصفیه گردد از طریق 

مجرای ورودی به مرکز بویل هدایت و از کف بویل وارد مجموعه صفحات جداکننده که با فاصله کمی از هم قراردارند، می 

های سطح زیرین هر  گردد. سیال وارد فضای بین دیسک ها شده و به سمت مرکز بویل حرکت می کند. جامدات در لبه

  .شوند نشین شده و سپس توسط نیروی گریز از مرکز به سمت دیواره های بویل پرتاب می دیسک ته

 مدل های دستگاه براساس عملکرد
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 Disk Stack Centrifugeمشخصات فنی دستگاه 

 ظرفـیت جداسـازی باال 

  قابلیت انجامCIP  وSIP 

  امکان تنظیم دمای سیال 

  ارائه کلیه مستنداتcGMP )در صورت نیاز( 

  موتور مغناطیس دایم کوپل مستقیم بدون استفاده از تسمه و گیربکس 

 سـیستم کنترل دبی با استفاده از فلومتر مغناطیسی و شـیر تنظیم 

 دمپر مخصوص برای دستگاه برای کاهش ارتعاشات انتقال یافته به تجهیزات مجاور 

  سیستم کنترلPLC  وHMI با خروجی اترنت برای سیستم کنترل مرکزی 

 سـیستم خنک کاری برای مجموعه روتـور، دریچه های خروجی جامد و حمام روغـنکاری یاتاقان ها 

 دارای قاب و بدنه به همراه اتصاالت از گرید بهداشتی و لوله کشی مورد نیاز برای سیال ورودی، آب و سیال خروجی 

 سـیستم مانیتورینگ ارتعاشات، سـرعت چرخش روتور، فشار آب، دمـای ورودی و خروجی، سـوییچ ایمنی، کدورت و 

 پارامترهای عملکردی دستگاه  

 امکان طراحی بر اساس نیاز مشتری 
 

 cGMPطراحی بر مبنای دستور العمل های بهداشتی 

  کلیه سطوح در تماس با ماده با استفاده از الکتروپولیش و پولیش مکانیکی، زبری کمتر ازRa<0.4 micron  دارند 

  کلیه سطوح در تماس با مادهاز جنسAISI 316L  .می باشند و دارای قابلیت پاکسازی و استریلیزاسیون می باشند 

  کلیه ارینگ ها و آب بندها از جنس وایتون یاEPDM  درجه سانتیگراد )فشار  021بوده و توانایی استریلیزه شدن با بخار

 را دارا می باشند. BL-1-LSنسبی یک اتمسفر( در برابر باکتریهای محیطی در سطح 

 

 مشخصات سیستم کنترل و مانیتورینگ

  ثبت مشخصات آزمایش از قبیل نام اپراتور، تاریخ، سیال ورودی و ... توسط اپراتور 

 کنترل دستگاه با استفاده از سیستم مانیتورینگ و تنظیم دور و مدت انجام آزمایش 

  ثبت اتوماتیک دما، پارامترهای الکتریکی، ارتعاشات و سرعت روتور 

 امکان قرارگیری سیستم مانیتورینگ در خارج از محدوده اتاق تمیز 

 ( اعمال حفاظت ارتعاشی و جریان موتورWarning & Trip ) 

  امکان کنترل و قطع و وصل جریان سیال ورودی 

 نمایش شرایط کارکردی ماشین روی صفحه 

 امکان گزارش گیری پس از انجام آزمایش 
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 سانتریفیوژ دکانتر

سانتریفیوژ دکانتر از جمله تجهیزات جداسازی پرمصرف در صنایع داروسازی، غذایی و نفت می باشد. این دستگاه توانایی 

جداسازی جامدات از مایعات و یا جداسازی دوفاز مایع مختلف را در حجم یک تا ده تن بر ساعت دارا می باشد. سانتریفیوژ 

دکانتر ماهیت کامال تولیدی داشته و در خطوط تولید شرکت های دارویی و یا غذایی و یا در کنار دکل های حفاری صنایع 

  .نفت و گاز مورد استفاده قرار  می گیرد

 :کاربردها

 فرآوری روغن های مایع 

 سیستم های تصفیه آب 

 جداسازی جامدات از مایعات 

 تصفیه گل حفاری در صنایع نفت 

 بازیابی نفت باقیمانده مخزن 

 شفاف سازی 

 آبگیری مواد 

 بازیابی پالسمای خون 

  آبگیریBiomass 

 جداسازی آب و روغن 

 جداسـازی نشاسـته 
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 مشخصات مواد مورداستفاده

 متناسب با نوع کاربرد و برای حفاظت از خوردگی و ساییدگی، امکان استفاده از قطعات زینتر شده کاربید تنگستن 

  .بر روی لبه های ماردون وجود دارد 

 های تغذیه دربرابر ساییدگی مقاوم می باشند. نازل 

  تیتانیوم -)آلیاژ فوالد 0.44.0)داپلکس( یا  0.44.1تمامی قطعات در تماس با محصول از استیل گرید باال مانند

AISI.316TI 10( و جنس سایر قطعات مجموعه دوار استیل.L .می باشد 

  جنس بدنه استیلS304 .می باشد 

 مشخصات فنی دستگاه سانتریفیوژ دکانتر
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 سیستم محرک

سانتریفیوژهای دکانتر این شرکت مجهز به دو موتور مجزا )موتور چرخاننده محفظه اصلی و موتور چرخاننده 

باشد. هر موتور توسط یک اینورتر فرکـانس متغیر تغذیه شده و اختالف دور مخزن اصلی و کـانوایر  ماردون( می

توسط کاربر قابل تنظیم می باشد. این اختالف دور میزان رطوبت جامد و میزان شفافیت مایع خروجی را تعیین 

 می نماید. 

 

 

 

 سیستم کنترل و مانیتورینگ

 دریافت اطالعات شرایط مواد ورودی به ماشین و ثبت مشخصات اپراتور 

 کنترل دور چرخش استوانه اصلی و نسبت دور استوانه اصلی و ماردون داخلی 

 مانیتورینگ شرایط کارکرد ماشین از قبیل ارتعاشات سیستم و دمای یاتاقان ها 

 کنترل دبی ورودی و امکان قطع و وصل آن 

 کنترل سیستم شستشوی خودکار 

 امکان گزارش گیری 

 صفحه نمایش لمسی 
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 های سانتریفیوژ دکانتر مشخصات فنی مدل 
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