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 اطالعات کلی .1 

 اهمیت راهنمای راه اندازی .1

ستفاده کارآمد، بهینه  ستفاده از د    جهت ا ستفاده از دو افزایش طول عمر دستگاه مطالعه راهنمای ا ستفاده در  راهراه  ستگاه الزامی است.ستگاه الزامی است.  و افزایش طول عمر دستگاه مطالعه راهنمای ا ستفاده در نمای ا نمای ا

و دستورات ین قوانل شامها آگاهی داشت باشد، همچنین   کاربر باید از آن کهکه  استاست بردارنده هشدارها، اخطار ها و نکات ایمنی دستگاه بردارنده هشدارها، اخطار ها و نکات ایمنی دستگاه   

   که می بایست توسط کاربر برای پیشگیری رعایت شود. استبرای پیشگیری از اتفاقات و حوادث ناگوار 

 تور شیمیاییراک معرفی .2

 راکتور شیمیایی

   .شوندمی لتبدی نیاز مورد محصوالت به خام اولیه مواد آن طی و شودمی انجام شیمیایی هایواکنش آن در که است ایوسیله

 راکتور شیمیاییکاربرد های 

 به شرح ذیل می باشد:   شیمیایی راکتورمهم ترین زمینه های کاربرد 

  تقطیر و تقطیر آزوتروپ 

  ایای و چند مرحلهشیمیایی تک مرحلهسنتز 

 پلیمریزاسیون 

  استخراج ترکیبات شیمیایی 

 کریستالیزاسیون 

 رفالکس 

 دهیرسوب 

 نانو فناوری 
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 هاهاقابلیتقابلیت

 سلسیوس درجه 15۰ الی -2۰ دمایی گستره در شیمیایی واکنش انجام قابلیت  

 دقیقه در ردو 5 دقت با دقیقه در دور 15۰ تا ۰ از همزن تنظیم قابل سرعت 

 1۰۰۰۰ ویسکوزیته حداکثر تا مایعات همزدن قابلیت cps 

  ،شیشه( قطعات و اجزاء ضد سایش و ضد خوردگیPTFE )... و 

  دهانه با قابلیت اتصال ترموپاکت، اسپارژر، کندانسور و ادیشن   5درپوش فوقانی رآکتور 

 شیشه، استیل با روک( ش میله همزن قابل تعویض، با طراحی های مختلفPTFE) 

 شیر کف بند برای حذف حجم مرده واکنش 

  ۳۰۴فلنچ و اتصاالت از جنس استنلس استیل 

 ای  از جنس مفاصل آکاردئونی و اتصاالت بین قطعهPTFE 

  

 

 نکات ایمنی .2

 مشخصات کاربر .1

 استفاده کند می بایست دارای ویژگی های زیر باشد: راکتور شیمیاییفردی که می خواهد از دستگاه 

 سال باشد. 18داقل سن دارای ح 

  باشد. داشته راکتورهای شیمیاییدارای آشنایی کلی نسبت به نحوه کار 

 .راهنمای استفاده دستگاه را به طور کامل مطالعه نموده و آن را درک کرده باشد 

 .در هنگام مشاهده فرآیند از نزدیک حتما از عینک محافظ استغاده نمایید 



 

7 | P a g e 

Ver. 2019 

Chemical Reactor 30 lit-Dorsa 1-0 

کات     ن

 ایمنی

 

 عالئم .2

که نشانگر میزان خطر پذیری و احتمال صدمه  استاه ای استاندار برای استفاده از دستگ خطر، هشدار، احتیاط و توجه عالمت ه 

 . استزدن دستگاه به افراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : میزان خطر پذیری(1)جدول                                                                                           

شخص کاربر        رعایت  سئولیت عدم رعایت متوجه  سط کاربر انجام گیرد و م ست تو و توجه به نکات ایمنی و عالئم همواره می بای

  .است

 

 طح ایمنیس توضیح عالمت کلمه همراه

 خطر

 

در صورت عدم رعایت و عدم توجه، حتما صدمه 

  جدی خواهید دید.

 هشدار

 

است در صورت عدم رعایت و توجه، ممکن 

 ببینید.صدمه جدی 
 

 احتیاط

 

در صورت عدم رعایت و توجه، احتماال صدمه 

 جدی خواهید دید.
 

 توجه

 

اشد، بهتر است آن را ممکن است خطر داشته ب

 ت کنید.رعای
 

 معنی عالمت

 
 هشدار کلی

 
 خطر برق گرفتگی

 
 آتش سوزی
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 : جدول مفهوم عالمات(2)جدول                                                                                       

 هشدار های کلی .3

پیروی کردن از پیام های ایمنی باید توسططط کاربر انجام گیرد، این امر باعا افزایش طول عمر دسططتگاه و همچنین عدم صططدمه  

 جانی و مالی می شود.

 

 

 خطر
 لمس نکنید. با دست خیس دستگاه را

 ) ارت( حتما کابل برق دستگاه به پریز هایی وصل شود که اتصال به زمین داشته باشند.

ری خوددا است که دستگاه به پریز وصل   هنگامی ها با روکش، از لمس آن ها  در صورت عدم پوشش سیم   

 شود.

سیب  سیم و ...   سیم ها اعم از از بین ر  آ شش، از جا درآمدن  صال   فتن پو ستگاه به پ قبل از ات سی  د ریز برر

 .د استفاده قرار گیردموردستگاه مجددا  ،شود و پس از رفع

 .نماییدمحافظ برق وصل کنید و از وصل کردن مستقیم به جریان برق خودداری  دستگاه را به
 

 

 

 

 

 

 خطر

، در ودش دگرا سانتی درجه  8۰  از بیش نباید استیل ژاکت و ای شیشه مخزن بین دما اختالف حداکثر

 شیشه وجود دارد. ترک خوردنصورت وقوع امکان 

 

 
 مواد دارای خاصیت اسیدی

 
 مواد سمی

 
 باالدمای 

 
 شکستنی
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 خطر
  گازها ه، در صطورت وجود اینگون  می باشطد تعال زا برای محیط های عاری از گازهای اشط مناسطب  این دسطتگاه  

 امکان انفجار وجود دارد.  

 باشد. الزامات فنی و کاربری متفاوتی حاکم میگازهای اشتعال زا  با کاری های در محیط

 راکتور در زیر هود قرار بگیرد. متناسب با فرآیند

 

 
 

 

 
 خطر

 

ستفاده نمایید که خورندگی     شه ای راکتور حتما از موادی ا شی سبت   جهت انجام واکنش در داخل مخزن  ن

 به اورینگ های وایتون نداشته باشد و باعا از بین رفتن آب بندی شیر کف بند نشوند.

سیرکوالتور جهت گرمایش و     صال حمام  ستگاه سرمای در هنگام ات سب با دمای مورد ان  ش به د از  تظارمتنا

 د.ننشو آب بند وایتون اورینگ هایدگی موجب خوراستفاده نمایید که  موادی

 

 

 
 

 

 خطر
عات  قط امکان انفجاردر صورت افزایش فشار   کار در فشار اتمسفریک درست شده و       این دستگاه جهت 

  دارد. دشیشه ای وجو

 

 خطر 
 ظر  داشته باشد.ت تا پایان حجم نمونه و اتمام فرآیند در کنار دستگاه باشد و آن را زیر نکار بر می بایس

آن من جمله  در صورتی که کاربر در محل دستگاه قرار نداشته باشد و آن را زیر نظر نداشته باشد، عواقب       

ستن بر اثر تنش و ...      شک شتی از قطعات، انفجار،  شرکت ه   ن شد و  س بر عهده کاربر می با ئولیتی در  یچ گونه م

 قبال سستی کاربر ندارد.
 

 

 هشدار 
د و با  در صطورت بروز هرگونه مشطکل در عملکرد دسطتگاه، از باز کردن دسطتگاه و تعمیر آن خودداری شطو     

 شرکت تماس گرفته شود.
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 در این صورت عواقب  ناشی از این عمل بر عهده کاربر است.
 

 

 

 

 هشدار
 

 قبل از روشن کردن دستگاه از آب بندی تمامی اتصاالت اطمینان حاصل نمایید. 

  

 

 هشدار 
 درجه قرار گیرد. ۳5حتما دستگاه در محیطی با دمای حداکثر  

  

 

 هشدار 
ی جهت و در حین کار از عینک ایمن نماییداز وارد کردن هر گونه ضططربه به شططیشططه آالت جدا خودداری  

 ند استفاده شود.مشاهده فرآی

 

 هشدار 
 از جا به جایی پایلوت رآکتور در حالت کار جدا خودداری فرمایید.

  
 

 هشدار 
شک بودن   ستیل     از خ شه و جداره ا شی صل نمایید زیرا اختالط آب و روغن دا محل تماس مخزن  غ آن اطمینان حا

 بسیار خطرناک است.

  
  

 

 
 

 هشدار
یزات اطفاء حریق ل اشتعال در اطراف دستگاه پایلوت رآکتور اجتناب نمایید؛ همچنین وجود تجه  از قراردادن مواد قاب

 الزامی است.در محل کار پایلوت رآکتور 

  
 
 

 

 

 احتیاط 
 ییدقبل از قرار دادن یا برداشتن اسپارژر و ترموپاکت حتما از توقف حرکت شفت دستگاه اطمینان حاصل نما
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صات    شخ م

 فنی

 مشخصات فنی .3 

 رد ارسالیموا .1

 بدنه دستگاه

 به همراه اتصاالت شیشه آالت

 مشخصات فنی  .1

                                                                                            

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشخصات فنی(۳)جدول 

  

 W۳7۰ مصرفی توان بیشینه 1

 220V - AC ورودی ولتاژ 2

 Hz 50 فرکانس ۳

 C 150 بیشینه دما ۴

  1۰۰PT دما نمایشگر 5

 Cps 1۰۰۰۰ بیشینه ویسکوزیته  6

 L ۳۰ حجم  7

 mm  2۰۰*6۰*6۰  ارتفاع(*عرض*طول) ابعاد 8

 kg 80 وزن 9
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صات    شخ م

 فنی

 

 

 راکتور  اجزاء  .2

 ۳دول به ج داشططت، به همین منظور لیتری  ۳۰راکتور برای نصططب دسططتگاه، می بایسططت یک آشططنایی کلی با اجزاء و قطعات  

 .اییدنممراجعه  ب

  تصویر نام قطعه ردیف

   فلزی بدنه 1

باکس نمایشگر و کنترل  2

 دور

  

   الکتروموتور 3

   مکانیکال سیل و شفت 4

   شیرکف بند 5

   راکتور 6

   درب راکتور 7

   خم رابط کندانسور 8

   کندانسور 9

   دیوایدر 10

   شیر دیوایدر 11

   سی سی 12۰۰آدیشن  12

    درجه ۴5 شیر 13

   نیورابط های تفل 14

   فلنج های اتصال 15
 

راکتور(: اجزا ۴جدول )
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نصببب  

 دستگاه

 نصب دستگاه .4 

 محل قرار گیری دستگاه .1

 .دستگاه را حتما در یک محیط خشک و بسته قرار دهید 

 ی زمین بدون شیب قرار دهیددستگاه را بر رو. 

  اشد.سانتی متر فاصله داشته ب ۳۰از دیوار حداقل  لیتری ۳۰راکتور 

 .در محل قرار گیری دستگاه هوا می بایست جریان داشته باشد 

   ستگاه می ست  در محیط قرارگیری د ستم    بای سب  تهویه هوا سی سب با فرآیند    منا شد و متنا شته با صور  وجود دا ت نیاز  در 

 دستگاه در زیر هود قرار بگیرد.

 مراحل نصب دستگاه .2

 

 

 

 

 

 خطر 
صب همواره نذا الزم است که کاربر در هنگام تمام اجزاء پیش رو برای نصب دستگاه شیشه ای می باشند، ل

 این نکته را در نظر داشته باشد تا به شیشه آالت صدمه وارد نشود.

شار زیا          شد و از آوردن ف شته با د به شیشه   کاربر می بایست در هنگام نصب شیشه آالت احتیاط الزم را دا

 آالت خودداری نماید.

 .انجام پذیرددو کاربر دستگاه حتما توسط نصب شیشه آالت 

ماید و  کاربر می بایست تا پایان نصب هر یک از شیشه آالت از صحت قرارگیری شیشه اطمینان حاصل فر         

 پس از آن شیشه را رها کند.

 احتیاط 
 قطعات شیشه ای، اطمینان حاصل نمائید تمیزیاز 

 هشدار 
ب جدی . ) ممکن است به شیشه آالت آسینماییدداری اتصاالت خود فلنچاز محکم کردن بیش از حد 

 وارد شود.
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 هشدار ها و ایرادات

 
 راه اندازی دستگاه .5

 

 اولیهاقدامات  .1

  نماییداز محکم بودن اتصاالت بین شیشه آالت اطمینان حاصل. 

 فت اطمینان حاصل نماییدم برخورد اسپارژر و ترموپاکت به شاز عد 

 بند اطمینان حاصل نمایید. از بسته بودن شیرکف 

 .از محکم بودن اتصال کوپلینگ به شفت اطمینان حاصل نمایید 

  اطمینان حاصل نمایید. هشنشیمنگااز ثابت بودن الکتروموتور در 

 .از قرار داشتن سنسور دما در ترموپاکت اطمینان حاصل نمایید 

 لیتری 30راکتور روشن کردن  .2

 ( قرار دهید.1دستگاه را به برق شهری متصل و کلید را در حالت روشن )

 .نماییددقت  2-۳به هشدار های احتمال برق گرفتگی در قسمت 

 تعیین نمایید. را به آرامی خش شفتبا چرخش ولوم اینورتر، سرعت چر

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 
صل     ستگاه اطمینان حا ستگاه را بدر    نماییدقبل اقدام به راه اندازی د صب د ستی انجام   که تمامی مراحل ن

 داده اید.
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 هشدار ها و ایرادات

 ایرادات:  .1 

 .نماییدمراجعه  ۴نمی توان از دستگاه استفاده کرد، برای مشاهده به جدول در صورت بروز مواردی هستند که 

 توضیح ایراد ردیف

 عدم روشن شدن دستگاه 1
 .نماییداز روشن بودن دستگاه اطمینان حاصل 

 ق را بررسی کنید.اتصال سیم برق به شبکه بر

 دما نمایش عدم 2

 کابل سنسور آسیب پذیری

 جداشدن اتصال سنسور به نمایشگر

 از بین رفتن سنسور

 وجود نشتی در اتصاالت 3

 محکم نبستن اتصاالت شیشه ای

 از بین رفتن مکانیکال سیل

 عدم قرارگیری شیشه آالت در جایگاه مناسب

 وجود نشتی شیر کف بند 4

 وردگی اورینگ شیرخ

 بند محکم نبستن شیر کف

 وجود رسوبات در محل اورینگ ها

 عدم چرخش مناسب شفت 5

 هم محور نبودن در مخزن و مخزن

 ور نسبت به محل مناسب نشیمنگاهجابجایی الکتروموت 

 ها بلبرینگاز بین رفتن 
 

.نماییدست با شرکت تماس حاصل در صورت  هر گونه مشکل غیر از موارد  بیان شده، می بای
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 سرویس و نگه داری

 

 سرویس و نگه داری  .6

 نگهداری .1

 :استنکاتی بیان شد، حال چکیده مطالب به شرح زیر داری دستگاه در مورد نگه

 توضیح ردیف

 ساعت کاری 15۰آغشته کردن مکانیکال سیل هر  1

 ساعت کاری 1۰۰۰هر   تفلونی همزن محافظ تعویض 2

 ارگیدر صورت وجود پ گاردون تعویض 3

 به صورت ساالنه الکتروموتور از بازدید 4

 به صورت ساالنه الکتریکی ابزار کالیبراسیون 5

 شستشوی بخش های شیشه ای دستگاه با حالل مناسب و متناسب با واکنش انجام گرفته 6
 

 سرویس .2

.اییدنمدر صورت نیاز دستگاه به هر نوع سرویس با شرکت فناوری دارویی درسا بهساز تماس حاصل 
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 برگ خدمات

  

 

به صورت دقیق و  ، لذا خواهشمند است این فرم توسط شخص کاربر   است این فرم در جهت بهبود فرآیند تعمیر دستگاه  توجه: 

 ی گردد.با جزئیات پر گردد تا در این مجموعه بررستمامی موارد بیان 

 .نماییددر پایان فرم برای ما بیان ه برای ارتقاء و بهبود دستگا شنهادپی گزار خواهیم بود در صورت داشتناز شما سپاس 

 

 

 

 برگ خدمات .9

 مشخصات دستگاه: .1

 مدل:

 شماره سریال:

 علت ارسال: .2

 

 مواد استفاده شده: .۳

 

 مشخصات کاربر: .5

 شرکت/دانشگاه:                                               نام خانوادگی:

 شماره تماس:                                                 شماره موبایل:

 ایمیل:

 :آدرس

 پیشنهاد:       

 مواد مضر: .۴

 (میکروبیولوژی: بله          خیر            ۳سمی: بله          خیر          (1

 (موارد دیگر:۴اسید: بله          خیر           (2

 اسید (۳


