To, co ju¿ dawno sprawdzi³o siê w wielu sektorach bran¿y
chemicznej, sprawdza siê równie¿ w procesach produkcji
szeroko rozumianej chemii gospodarczej. Równie¿ i w
niej, bowiem, zastosowanie maj¹ ró¿norodne mniej lub
bardziej trudne do obróbki proszki i ciecze. Z jednej strony produkt musi spe³niaæ okreœlone wymogi jakoœciowe,
koszty wytworzenia musz¹ byæ minimalne, proces musi przebiegaæ sprawnie, z drugiej zaœ nale¿y minimalizowaæ
zarówno koszty pracownicze, poziom ryzyka oraz spe³niaæ normy BHP.

Conti-TDS

Produkt w rzeczy samej
Podczas procesu wsypywania produktu do zbiornika
na powierzchniê cieczy mamy do czynienia z trzema
wa¿nymi problemami. Pierwszy z nich to koniecznoœæ
wytworzenia wiru w cieczy za pomoc¹ mieszad³a,
celem dostania sie proszku do cieczy. Jeœli granulat,
p³atki czy proszek zostaj¹ zwil¿one, pojawiaj¹ siê
problemy produktowe: powstanie aglomeratów w
cieczy oraz oblepianie œcian zbiornika, wa³ów i czêœci
urz¹dzeñ znajduj¹cych siê pomiêdzy lustrem cieczy a
pokryw¹. Jeœli podczas produkcji wystêpuj¹ powy¿sze
e fe k t y, n i g d y n i e m a my p e w n o œ c i 1 0 0 %
powtarzalnoœci produkcyjnej, a co za tym idzie, jakoœæ
produktów z ró¿nych szar¿y mo¿e byæ bardzo ró¿na.
Nikt nie jest, bowiem, w stanie sprawdziæ i oceniæ, jaka
czêœæ proszku nie zosta³a wmieszana w produkt.
Wymagana jest walidacja i akceptacja laboratorium
kontroli jakoœci. Na tym etapie po wytworzeniu
(sprawdzanie zgodnoœci jakoœciowej), mo¿e siê
okazaæ, i¿ produkt jest poza normami i bêdzie
ko n i e c z n y m u r u c h o m i e n i e d o d a t ko w e g o
czasoch³onnego etapu, jakoœciowego dorabiania
produktu a czasem nawet utylizacja ca³ej szar¿y.
Dziêki technologii Conti-TDS, w po³¹czeniu z
dynamicznym mieszad³em lub mieszad³em
dysperguj¹cym, zachowana zostaje powtarzalnoœæ
jakoœciowa produktu, ponadto ryzyko utylizacji zostaje
ograniczone od minimum. Co wiêcej, dziêki
efektywnemu systemowi ³¹czenia dwóch faz w
komorze Conti-TDS, przy bardzo du¿ej w³aœciwej
powierzchni ³¹czenia oraz przy dzia³aniu wysokich si³
œcinania i ciœnienia, ka¿da cz¹steczka z fazy sta³ej
(proszek, granulat, p³atki itd.) zostanie zmoczona faz¹
ciek³¹ i w niej zdyspergowana. Wykorzystanie
efektywnoœci ³¹czenia mo¿e mieæ odbicie z jednej
strony w polepszonej jakoœci produktu lub mo¿e
zachowaæ odpowiedni poziom jakoœciowy produktu,
przy u¿yciu mniejszej iloœci surowców.

Sposób na wiêksze zyski
Sa dwie najprostsze metody zwiêkszenia zysków:
poprzez zminimalizowanie kosztów wytworzenia oraz
poprzez tzw. efekt skali. Aby móc w ogóle myœleæ o
efekcie skali, nale¿y zoptymalizowaæ tempo produkcji,
najlepiej wykorzystuj¹c przy tym obecnie istniej¹c¹
instalacjê. Jednak¿e nie zawsze jest to mo¿liwe i spora
inwestycja mo¿e staæ siê niezbêdn¹.
Minimalizacja kosztów procesu produkcyjnego mo¿e
mieæ swoje Ÿród³o m.in. w pozyskiwaniu tañszych
surowców (choæ tutaj nale¿y zwróciæ uwagê na ich
odzwierciedlenie w jakoœci produktu finalnego), w
lepszym wykorzystaniu linii produkcyjnej i czasu
pracowników procesowych. Oczywiœcie najlepiej
by³oby po³¹czyæ minimalizacjê kosztów oraz skróciæ
czas produkcji na obecnie istniej¹cej linii
produkcyjnej, zachowuj¹c przy tym ten sam standard
jakoœciowy lub te¿, jeœli jest to mo¿liwe, poprawiæ go.
Wy³¹czny przedstawiciel firmy ystral w Polsce:

Monta¿ i funkcjonowanie

Pracownicy produkcyjni
Najwiêksze zagro¿enia dla pracowników podczas np.
przesypywania czy wsypywania proszków mo¿na
sprowadziæ do dwóch najwa¿niejszych: wnoszenia
(np. na podest) i dŸwigniêcia (np. nad w³az czy
kratownicê) oraz wysypywania. O ile pierwsze dwa
mo¿na ¿artobliwie okreœliæ jako rodzaj aktywnoœci
sportowej dla pracowników, o tyle powstaj¹ce
zapylenie jest ju¿ bardzo powa¿nym problemem.
Wyeliminowanie zapylenia poprzez zastosowanie
wyci¹gów wentylacyjnych wi¹¿e siê z du¿ymi kosztami
u¿ytkowania i wymiany wk³adów filtracyjnych.
Niew¹tpliwie wa¿nym aspektem jest równie¿,
niezale¿ne od wp³ywów operatora, zoptymalizowane i
zawsze sta³e wprowadzanie proszków. Ta
problematyka znana jest przy stosowaniu
dysolwerów: jeden operator sypie proszek bardzo
powoli i z wyczuciem bezpoœrednio do leja
mieszalnika, drugi wysypuje ca³¹ zawartoœæ worka do
zbiornika. Prowadzi to do ca³kowicie ró¿nych
koñcowych wyników dyspergowania, czêsto
niedaj¹cych siê skorygowaæ zwiêkszonymi nak³adami
energii czy czasu. Jakoœæ produktu koñcowego ulega
znacznym wahaniom.
Dziêki zastosowaniu urz¹dzenia Conti-TDS problemy
te odejd¹ na zawsze do przesz³oœci. Urz¹dzenie zasysa
zawsze dok³adnie tyle proszku ile potrzeba do
optymalnego rozpuszczenia. Raz ustalona jakoœæ
produktu koñcowego pozostaje sta³a i jest
powtarzalna.

Urz¹dzenie Conti-TDS
instalowane jest poza
zbiornikiem i jest z nim
po³¹czone przewodami
rurowymi lub wê¿ami.
Dzia³a ono niezale¿nie
od wielkoœci zbiornika i
poziomu p³ynu, ponadto mo¿e zostaæ
zainstalowane równie¿ do wielu
zbiorników lub dozowaæ w przep³ywie.
Szczególne znaczenie ma mo¿liwoœæ pod³¹czania
urz¹dzenia do istniej¹cych instalacji, dziêki czemu
praktycznie niepotrzebne s¹ jakiekolwiek zmiany
konstrukcyjne (wmontowywanie nowych ko³nierzy,
ponowny odbiór zbiorników przez UDT, przenoszenie
innych urz¹dzeñ itp..).
Urz¹dzenie mo¿e byæ eksploatowane zarówno w
pozycji pionowej jak i poziomej, a jego przy³¹cza daj¹
siê ³atwo dopasowaæ do warunków lokalnych.
Mo¿liwa jest równie¿ opcja przejezdnego urz¹dzenia,
ca³ego systemu lub tylko poszczególnych modu³ów.
Conti-TDS mo¿na zawsze ustawiæ tak, aby zredukowaæ
do minimum koszty transportu proszków. Odpada
podnoszenie worków z proszkami na pomost
zbiornika.
Wszystkie urz¹dzenia typu TDS wytwarzaj¹ swoj¹
pró¿niê ss¹c¹ bezpoœrednio w strumieniu cieczy. Przy
pomocy tej pró¿ni proszek zostaje zassany do cieczy
bezpoœrednio z worka, silosu, Big-Baga lub kontenera,
n at yc h m i a st ca ³ kow i c i e roz p u szc zo ny i
zdyspergowany. Proszek i ciecz doprowadzane s¹ do
urz¹dzenia zupe³nie odrêbnymi drogami i dopiero w
strefie dyspergowania ³¹cz¹ siê ze sob¹
Proszek
Dyspersja

.
Ciecz

W strefie tej zachodzi dyspergowanie w pró¿ni i przy
dzia³aniu du¿ych si³ œcinania. Dziêki temu przy pomocy
Conti-TDS mo¿na wytwarzaæ równie¿ stê¿enia
substancji sta³ych (np.. pasty, silikony itp..), których
nigdy nie osi¹gnê³oby siê poprzez samo mieszanie, czy
rozpuszczanie.
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Know-How to nie tylko poszczególne urz¹dzenia

Nie tylko do proszków
Proces TDS nie ogranicza siê oczywiœcie tylko do
wprowadzania proszku; te same urz¹dzenia mo¿na
stosowaæ równie¿ do wprowadzania i dyspergowania
p³ynów. Jest to szczególnie ciekawe w przypadku np.
produkcji glazur grubowarstwowych, kiedy ¿ele o
wysokiej lepkoœci wprowadzane s¹ jako zagêszczacze
do noœnika o niskiej lepkoœci. W zbiornikach
mieszad³owych, czy dysolwerach jednorodne
zmieszanie jest w³aœciwie niemo¿liwe.
Przy zastosowaniu Conti-TDS ¿el o wysokiej lepkoœci
zostaje zdyspergowany in-line do p³ynnego noœnika i
dociera do zbiornika ju¿ jednorodnie po³¹czony.
Podobnie sprawa wygl¹da przy wprowadzaniu
dodatków, substancji dysperguj¹cych, czy innych
cieczy o niskiej lepkoœci do uk³adów lub past o
wysokiej lepkoœci. W zbiornikach mieszad³owych, czy
rozpuszczalnikowych ciecze o niskiej lepkoœci
utrzymuj¹ siê czêsto bardzo d³ugo na powierzchni
odbieralnika o wysokiej lepkoœci i po prostu nie s¹
przez niego wch³aniane. Kolejnym przykladem mo¿e
byæ rozcieñczanie SLES, gdzie w procesie mieszania
stê¿onego SLES z woda i œrodkami pomocniczymi
powstaj¹ aglomeraty, potrzebuj¹ce d³ugiego czasu i
du¿ego wydatku energetycznego, celem uzyskania
jednorodnego produktu. Równie¿ w tych przypadkach
Conti-TDS umo¿liwia odpowiednie zdyspergowanie
do cyrkuluj¹cego strumienia cieczy i w krótkim czasie
otrzymanie gotowego produktu.

Niepowtarzaln¹ czêœci¹ systemu Ystral jest g³owica
dysperguj¹ca urz¹dzenia Conti-TDS. To do niej
doprowadzane s¹ surowce i przy podciœnieniu
dochodz¹cym do 90% na wlocie do komory
dysperguj¹cej - zasysane z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹.
Proszek zostaje natychmiastowo po³¹czony z ciecz¹ i w
niej zdyspergowany, po czym trafia do zbiornika
procesowego. Tak powsta³a suspensja, pracuje w
uk³adzie cyrkulacji zamkniêtej, a surowiec jest
wprowadzany, a¿ do osi¹gniêcia odpowiedniego
stê¿enia. Nastêpnie zamykany jest wlot proszkowy i
produkt wielokrotnie przechodzi przez strefê silnego
œcinania w komorze dysperguj¹cej. Mo¿liwa jest
jednak¿e praca w trybie In-line, kiedy to surowce s¹
dozowane i dyspergowane w trakcie przesy³u z
jednego zbiornika do drugiego. Uzupe³niaj¹cym
urz¹dzeniem w instalacjach jest mieszad³o
dynamiczne i wykorzystanie efektu strumiennicy.
Dziêki ró¿nemu kszta³towi oraz wielorakim
wykonaniom przy wykorzystaniu ró¿nych prêdkoœci,
mo¿liwe jest osi¹gniêcie najwy¿szej skutecznoœci
mieszania w skali mikro (wokó³ g³owicy), w ca³ym
zbiorniku (skala makro), jak równie¿ dodatkowa
dezaglomeracja produktu na samej g³owicy.

Wiedza na temat mo¿liwoœci wykorzystania urz¹dzeñ
produkcji ystral w kompletnych instalacjach
procesowych projektowanych przez firmê ystral
wspólnie z klientem, pozwala na przygotowanie i
szybkie uruchomienie bardzo zaawansowanych
technologicznie ca³ych linii produkcyjnych,
zajmuj¹cych minimaln¹ iloœæ miejsca na hali,
wykorzystuj¹ce minimalna iloœæ obs³uguj¹cych
pracowników oraz maksymalizuj¹cych wydajnoœæ,
przy zachowaniu powtarzalnoœci i osi¹gniêciu
wysokiej jakoœci produktu.
Wy³¹czny przedstawiciel firmy ystral w Polsce:

Zapytaj o katalog i dodatkowe informacje

Mixing, Dispersing, Powder wetting
Mieszanie, Dyspergowanie, Obróbka proszku
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Mieszad³o dynamiczne Jetstream

Zaznacz

4
Homogeniczne mieszanie i rozpuszczanie
4
Obróbka wysokich lepkoœci
4
Wysoka efektywnoœæ mieszania
4
Suspendowanie ciê¿kich i sedymentuj¹cych produktów
4
Mieszanina nie zostaje napowietrzona
4
Farby drukarskie, pow³oki ceramiczne, suspensje pigmentowe,

Mieszad³o z funkcj¹ dyspergowania Dispermix

Zaznacz

4
Du¿a si³a mieszania
4
Wysoka efektywnoœæ dyspergowania
4
Brak potrzeby dodatkowych dyspergatorów
4
Bezaglomeratowe wytwarzanie dyspersji i emulsji
4
Brak wprowadzania powietrza czy tworzenia siê leja
4
Premixy lodowe, koncentraty owocowe, rozcieñczanie SLES,
rozpuszczanie Carbopolu, emulsje woskowe, ........

Szar¿owy Dyspergator

Zaznacz

4
Du¿a prêdkoœæ obwodowa
4
Wymienny system Rotor-Stator
4
Produkcja przy lepkoœciach do ok. 5.000 mPas
4
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
4
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
4
Emulsje ziemi okrzemkowej, emulsje O/W i W/O,
Roztwory i zawiesiny proszkowego wêgla aktywnego, .......

Szar¿owe wprowadzanie proszków TDS

Zaznacz

4
Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
4
Zasysanie proszków bezpoœrednio z worków lub jakichkolwiek pojemników
4
Ca³kowite namoczenie proszków pod lustrem cieczy
4
Brak pozosta³oœci czy skorup
4
Wysoki stopieñ dyspersji
4
Wprowadzanie cieczy lub gazów
4
Mo¿e byæ u¿ywana jako mieszad³o Jetstream
4

Dyspergator liniowy Z-Inline

Zaznacz

4
Du¿a prêdkoœæ obwodowa
4
Wymienny system Rotor-Stator
4
Wielopoziomowy system rotuj¹cy
4
Obróbka wysokich lepkoœci
4
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
4
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
4

Emulsje bitumiczne i inne, detergenty i œrodki czyszcz¹ce,

Liniowe wprowadzanie proszków Conti-TDS

Zaznacz

Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
4
4
Efektywny transport suchych proszków
4
Idealne zwil¿anie i dyspergowanie proszków
4
Ca³kowita dezaglomeracja
4
Wysoki potencja³ racjonalizatorski
4
Opatentowany system
4
Offsetowe farby drukarskie, farby do tekstyliów, ¿ywice, w³ókna, syropy,
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