
  دستگاُ تصفیِ سٍغي ػایك

 ّای سٍغي ی تصفیِ ٍ گاصصدائی صدائی، سطَتت فشایٌذ جْت تفشد هٌحصش پکیجی  JYدستگاُ ّای تصفیِ سٍغي ػایك تحت خالء، سشی 

 :ًوایذ هی استفادُ صیش تصفیِ ّای تکٌیک ٍ ّا آٍسی في اص ّوضهاى تطَس دستگاُ ایي. است

 (،Vacuum flash Vaporizationسٍش ّای تثخیش تحت خال)

 ای، هشحلِ چٌذ سیض ٍ دلیك فیلتشاسیَى 

 ّای سٍغي پاالیص جْت هٌاسثی تجْیض ٍ داسد سٍغي ّای ًاخالصی سایش ٍ جاهذ، رسات گاص، آب، حزف دس ًظیشی تی لاتلیت دستگاُ ایي 

 .ضَد هی هحسَب ػایك

 :کاستشد

شایٌذ تصفیِ سٍغي تشاًسفَسهاتَسّا، سٍغي هذاس ضکي ّا، سٍغي کلیذّای ف هٌظَس  دستگاُ ّای تصفیِ سٍغي تا هطخصات ایي سشی ػوذتاً تِ

ٍ دس  پش ٍلتاط ٍ خاصى ّا، ٍ ّوچٌیي سٍغي ّای سٍاًکاس تا گشاًشٍی )ٍیسکَصیتِ( پائیي تکاس هی سًٍذ. ایي دستگاُ تصَست آًالیي )یا دس هذاس(

ِ سٍغي جذیذ، لادس تِ تصفیِ سٍغي ٍ حزف آب، َّا، گاصّا ٍسایش ًاخالصی هحل سایت، تذٍى ایجاد ٍلفِ دس تَلیذ تشق ٍ ّن چٌیي تذٍى ًیاص ت

 ّای سٍغي است.

 

 :ٍیظگی ّا

 .ضَد اًجام تاال تاصدُ تا گاصصدائی  . تکاسگیشی هکاًیضم تثخیش تحت خالء دس ایي دستگاُ، سثة هی گشدد کِ فشایٌذ سطَتت صدائی 1ٍ

 تشل گش اتَهاتیک دها، دهای سٍغي سا تِ طَس هٌظن ٍ ثاتت دس ٍضؼیت هطلَب ًگِ هی داسد.. سیستن تْیٌِ ی گشهایص الکتشیکی هجْض تِ ک2ٌ

. سیستن فیلتشاسیَى دلیك چٌذ هشحلِ ای، تِ ّوشاُ الواى ّای فیلتشاسیَى تا طَل ػوش هٌاسة، اًَاع ًاخالصی هَجَد دس سٍغي سا دس طی 3

 .ػثَس اص هشاحل هختلف صدٍدُ ٍ دس خَد جوغ آٍسی هی کٌٌذ

 . سٌسَس هادٍى لشهض کٌتشل سطح سٍغي ٍ ّن چٌیي سیستن کٌتشل فطاس دستگاُ ػولکشدی ایوي سا تضویي هی ًوایذ.4

ش . دس تخلیِ ی آب ٍ گاص، دستگاُ اص سیستن کٌتشل صًجیشٍاس تْشُ تشدُ ٍ ّیچ گًَِ تخلیِ سٍغي اص خشٍجی پوپ خالء اًجام ًوی ضَد. ایي اه5

 یص هی دّذ.ػوش هفیذ پوپ خالء سا افضا

. سیستن کٌتشل دهای خَدکاس، سیستن آًتی فَم ٍ سایش سیستن ّای کٌتشلی دس یک پیکشتٌذی تْیٌِ، ضاهي ػولکشد تا تاصدُ ی هٌاسة 6

 است.

 . داسای ًطاى گشهیضاى آلَدگی فیلتشّا، تِ هٌظَس تؼَیض آًْا ٍ ًیض ًطاى گش تَلف دستگاُ دس صَست اػوال تاس اضافی تِ پکیج7

 ًاگْاًی Shot Down. لاتلیت کٌتشل ایوي دستگاُ دس هَالغ 8



 

 :کٌتشل، دس سِ حالت هختلف صیش اسایِ هی ضًَذ ظاص لحا

 : پکیج ًیوِ اتَهاتیکSA. سشی 1

 : پکیج توام اتَهاتیکFA. سشی 2

 : پکیج ضذ اًفجاسEX. سشی 3

 :سشی توام اتَهاتیک داسای ٍیظگی ّای صیش است

تشخَسداس است کِ تِ صَست خَدکاس تجْیض ٍ تواهی فشایٌذ ّا سا کٌتشل ًوَدُ ٍ ػولکشد ایوي ٍ تذٍى ًمص  PLC دستگاُسشی اتَهاتیک اص 

 .پکیج سا تضویي هی ًوایذ

هجْض تِ سیستن ّطذاس اتَهاتیک است، تطَسیکِ دس هَالغ اضطشاس )ّواًٌذ هَالؼی کِ تاس اضافی تِ سیستن گشهایص، هَتَس الکتشیکی، پوپ 

 .ء یا پوپ سٍغي اػوال ضذُ است یا فطاس دستگاُ اص هحذٍدُ هجاص تخطی ًوایذ( فؼالیت دستگاُ سا هتَلف ًوَدُ ٍ اػالم ّطذاس هی ًوایذخال

 .هجْض تِ سیستن خَدکاس کٌتشل فطاس خالء است ٍ دس صهاى الصم، تصَست خَدکاس آب سا اص سیستن تخلیِ هی ًوایذ



 


