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SLES Karıştırma ve Seyreltme Ünitesi
SLES* mükemmel temizleme ve köpüklenme özellikleri olan organik
ve kimyasal birleşimdir.Bu yüzden çeşitli deterjanların, evde
kullanılan ürünlerin,sabun ve şampuanların birleşenidir.
SLES;
genellikle
üreticilere
sıvıların
%70’in
üzerindeki
konsantrasyonunda verilmektedir.
Fiziksel özelliklerinden dolayı, bu konsantre çözeltinin kullanımı
zordur ve işleme girmeden önce %27’nin altına seyretilmelidir.

viskonte 900 cP’den yüksek
70 %

hızlı viskozite düşüşü
5%

27 %

Solution concentration

Tapflo tarafından tasarlanan yenilikçi SLES karıştırma ve seyreltme ünitesi
, çabuk ve devamlı bir şekilde daha az konsantre SLES solüsyonunu
hazırlanmasına imkan verir. Bu ünite karıştırma ve seyreltme işlemi üzerinde
tam kontrol sağlarken , karışık teknolojik kurulumun satın alınması ve
muhafaza edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır.
Su ve ekstra ilaveler

%27’nin altına seyreltilmiş
SLES çözeltisi

%70 SLES çözeltisi
Sabit karıştırma

Özellikler

Faydalar

Belirli bir konsantrasyonda devamlı
SLES solüsyonunun temini

Seyretilmiş SLES temininden bağımsız
olarak

Hemen karıştırma işlemine başlayabilme

Üretimin esnek ve devamlı olması

Boyut olarak küçük, hafif ve iyi
düşünülmüş tasarım

SLES alım, nakliye ve depolanmasında
önemli derecede maliyetlerin azalması

Ünitede manuel ya da uzaktan kontrol

Depo alanında ilave yer açılması

İşlemdeyken parametrelerin devamlı
takip edilmesi ve kaydedilmesi

Fabrikada hazırlanan SLES
solüsyonunun yüksek kalitesi

Olası eklentiler:
• İlave birleşenlerin dozajı
• 70% SLES solüsyonunu direkt olarak
kara tankeriyle beslenmesi

Kontrol sisteminin basit ve kullanıcı
dostu olması

*SLES - sodium laureth sulfate
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SLES Karıştırma ve Seyreltme Ünitesi
Tasarım ve materyaller
Pompalar:

Kontrol ve otomasyon:

Boru tesisatı:
Yapı:

• 70%SLES solüsyon beslemesi için mono pompa
• SLES’in su ile karıştırmak ve solüsyonun pompalanması için santrifüj pompa
• PLC ile birlikte dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi
• Basınç transmiteri
• Sıcaklık transmiteri
• Frekans çeviricisi
• Debimetre
• Özellikli kontrol sistemli vanalar
• AISI 316 paslanmaz çelikle standard uygulama
• AISI 316 paslanmaz çelik ve pas tutmaz boyalı çelikten yapı

Teknik Özellikler
Kapasite:
Çıkış basıncı:
Elde edilen SLES
çözeltisinin
konsantrasyonu:

max.30 m3/h
max. 6 bar-g
0 - 27 %

SLES karıştırma ve seyreltme ünitesinin örnek modeli

