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S

tanowisko przeznaczone jest do mieszania płynów o dużej lepkości kinematycznej, tj. do 400 cSt w temp.
20°C. Może być zastosowane w różnych gałęziach przemysłu do blendingu komponentów np. w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym itp.

W skład instalacji wchodzą dwa zbiorniki pomocnicze,
a także zbiornik reaktor, który wykonany jest ze stali nierdzewnej.
Każdy ze zbiorników wyposażony jest w mieszadło. Zbiornik na
glicerynę ze względu na jej wysoką lepkość w temperaturze otoczenia, tj. 20°C, która wynosi do 400 cSt, wyposażony jest w dodatkowe wzmocnienie procesu mieszania barbotażem. Ze względu
na bezpieczeństwo techniczne stanowisko wyposażono w okapy
wentylacyjne. Wytworzona linia technologiczna wyposażona jest
w aparaturę kontrolno-pomiarową, która umożliwia rejestrację
zmian temperatury w zbiorniku reaktorze w trakcie mieszania komponentów. Zainstalowany przepływomierz rejestruje ilość transportowanej cieczy.
Parametry instalacji:
–

ciśnienie pracy:				

do 4 bar

–

wydajność pompy:				

0,3÷20 m3/godzinę

–

pojemność zbiornika reaktora:		

200 dm3

Prototypowa instalacja do wytwarzania
paliw ciekłych zawierających glicerynę
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T

he stand is intended for mixing liquids with high cinematic viscosity (up to 400cSt) at the temperature of
20°C. It can be applied in many industries to blend different components, e.g. in chemical, pharmaceutical,
or food industries. The installation is composed of two support containers and a reactor container made
of stainless steel. Each of the containers is equipped with
a mixer, while the container for glycerin, due to its high viscosity
at room temperature (up to 400 cSt), is additionally supported
with barbotage. Due to technical safety issues, the stand is also
equipped with ventilation hoods. The designed technological
line is equipped with control and measurement instrumentation
enabling one to record temperature changes in the reactor at the
time the components are mixed. The flowmeter installed records
the amount of the transported liquid.

Parameters of the installation:
–

Work pressure:				

do 4 bar

–

Pump performance:				

0,3÷20 m3/h

–

Capacity of the reactor container:		

200 dm3

Prototype installation for the production
of liquid fuels containing glycerin
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