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 محقق گرامی

که توست    اکستترودری پذیرا باشتید  هر   ACTLIPO 100mLتبریک ما را بخاطر انتخاب و خرید دستتگاه  

شود با استفاده از اجزایی از جنس فوالد زنگ نزن با کیفیت بسیار باال مجموعه فناوران کامپوزیت آذربایجان فروخته می

تهیه شتده استت که هر دستگاه برورم مجزا مورد آزمایو و ارزیابی ت ت فشارهای مختلق ارار فرفته تا از عملکرد   

 بهینه و ایمنی آن اطمینان حاصل فردد 

 ز سویا و کلسترلا ینکول یدیلفسفات -آلفا-نمونه لیپوزوم البعنوان بخشتی از فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه،  

ای حاصل که به ل اظ اندازه کامالً های چندالیهلیپوزومشود  مطابق استانداردهایی که در این زمینه وجود دارد تهیه می

د در نشونانومتر عبور داده می 922منافذ کربناتی با اندازه یلترهای پلیفتوس  اکسترودر حاضر از  باشندغیریکنواخت می

فیرد  نتایج نور مورد ارزیابی ارار می تفرق دینامیکیفردد که توس  روش نتیجه این فرایند م رولی تک الیه ایجاد می

ای با یههای تک اللیپوزوم های ساخته شده بیانگر آنست که اکسترودر حاضر توانایی ایجادحاصتل از عملکرد دستتگاه  

 را دارد در بازه مورد ابول  اندازه جمعیت یکنواخت،

دد  دستگاه فرفته و کالیبره میفرهر دستگاه از طریق تنظیم شیرهای اطمینان در فشار ایمن مورد ارزیابی ارار 

لیپوزوم یا همان م ل  فیرد؛ بدین طریق که م ل خروجمتذکور همننین از ل تاظ نشتتتتی نیز مورد ارزیتابی ارار می   

برورم psi 9222 (kPa 6482 )بندی شده و دستگاه تا فشار های مقاوم در برابر فشار آبارارفیری فیلتر توس  دیسک

  اکستترودر در این مرحله بدات بررسی شده و تنها در صورتی که هی  مقدار  شتود میبارفذاری ور در داخل آب، غوطه

شود  شیر اطمینان تعبیه شده در ( مشاهده نگردد دستگاه سالم ارزیابی میpsi9222  - 2نشتتی در کل بازه بارفذاری ) 

بمنظور تست تنظیم شده است  psi 422 (kPa 8882 )مستیر فشتار )لوله و اترتاالم انتقال فاز( برای فشار متجاوز از    

موده فیرد تا جاییکه شیر اطمینان عمل نمینهایی، اکسترودر با تمامی ملزومام ایمنی مونتاژ شده و ت ت بارفذاری ارار 

 و فشار فاز نیتروژن داخل م فظه تخلیه فردد 

ه دلخواه و های پایدار با اندازلیپوزوم دستیابی بهمشتااانه امیدواریم تا دستگاه حاضر بتواند انتظارام شما را در 

 داشته باشید را رضایت کمال برآورده ساخته و از بکارفیری این دستگاه  توزیع جمعیتی یکنواخت

 

 با احترام         

 تیم طراحی فناوران کامپوزیت آذربایجان       
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 مقدمه .0

 -92الیه در م دوده های تکتهیه جمعیت همگن از لیپوزوماادر به  ACTLIPO 100mLدستتتگاه اکستتترودر  

nm 822   ای طراحی فردیده تا به آسانی بکارفرفته ودر صتورم استتفاده از فیلترهای مناسا است  این دستگاه بگونه 

برتتورم تستتت و مونتاژ شتتده فروخته  ACTLIPO 100mLهای اکستتترودر اابل تمیز کردن باشتتد  تمامی دستتتگاه

تور، این دستگاه تنها نیازمند اترال به رفال د شتوند تا مشتتری از ل  ه ت ویل توانایی بکارفیری آن را داشته باش  می

psi 422 (kPa 8882 )کپستول نیتروژن و جایگذاری فیلتر مناستا استت  تمامی رفالتورهایی که توانایی تامین فشار    

 باشند  دارند، برای این منظور مناسا می

ا نیاز استفاده فردیده است ت فشار-در این طراحی از کوپلینگ بمنظور براراری اترتال سریع بخاطر عملکرد کشو 

به استتفاده از آچار و ابزار اضتافه بمنظور باز و بست حذگ فردد  فوالد زنگ نزنی که در ساخت م فظه اکسترودر مورد   

( مورد ارزیابی ارارفرفته و توس  شرکت سازنده فوالد kPa 92922) psi 9822استتفاده ارار فرفته است در بارفذاری  

ت مین شده است  بمنظور حرول ایمنی و اطمینان بیشتر، شیر اطمینان تعبیه فردیده و برای رهاسازی فشار در بارهای 

 ( تنظیم شده است  kPa 8882) psi 422بیشتر از 

ستتازد، بدین طریق که یک ژاکت حرارتی پذیر میکانطراحی دوجداره اکستتترودر امکان کنترل دایق دمایی را ام

امکان تنظیم دما فراهم فردیده است  توانایی اطراگ م فظه نگهداری نمونه را احاطه کرده و توس  سیستم فردش آب 

هایی همنون فسفولیپیدهای اشباع مورد نیاز است که در این موارد بایستی دمای تنظیم دما برای اکسترود سوسپانسیون

اری باالتر از دمای ژل ستوسپانسیون یا به عبارم دیگر باالتر از دمای انتقال مایع به فاز کریستالی باشد  این دستگاه  ک

وده داشتن دما در م دبمنظور فرمایو یا سترمایو م رتول خاصی ساخته نشده است بلکه طراحی بمنظور بابت نگه  

شود نابراین سوسپانسیونی که در داخل م فظه ارار داده میخاص برای م رول متناسا با آن دما، انجام شده است  ب

بایستتی از ابل به دمای مناستا خود رسانیده شده باشد  م فظه فردش آب بایستی به یک سیستم فرمایو و کنترل   

 دمای آب برورم ایمن وصل فردد 
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