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 محقق گرامی

پذیرا باشید. هر راکتور هیدروترمالی که  ACTHydro 2000mLتبریک ما را بخاطر انتخاب و خرید دستگاه 

شطود با اسطتفاده ای اازایی ای انس فو د ینن نز  و پوش    توسط  ممموهه فناورا  کامووییت آرربایما  فروخته می 

تفلو  نسطوی با کیفیت بسطیار با  تهیه شده است که هر دستگاه برورم ممزا مورد آیمای  و ارییابی ت ت فشارهای   

 فته تا ای هملکرد بهینه و ایمنی آ  اطمینا  حاصل گردد.مختلف قرار گر

بعنوا  بخشطی ای فرآیند ارییابی هملکرد دستگاه، ترکی  اسیدی مااب  استانداردهایی که در این یمینه واود  

و  م لول تبخیر شده ،در نتیمه این فرایند دهی قرار گرفته است.اکتور ت ت حرارمدارد تهیه شده و در داخل م فظه ر

گردد که فشطار بخار توس  فشارسن  تعبیه شده در قسمت درب راکتور مورد ارییابی قرار گرفته و دما نیز  بخار ایماد می

های گردد. نتای  حاصططل ای هملکرد دسططتگاهتوسطط  ترموکوپل تعبیه شططده در داخل م فظه راکتور قرا ت و کنترل می

 ور حاضر توانایی ایماد شرای  دمایی و فشار را در بایه مورد قبول دارد.ساخته شده بیانگر آنست که راکت

. تشططده اسططهر دسططتگاه ای طری  تنظیش شططیرهای اطمینا  در فشططار ایمن مورد ارییابی قرار گرفته و کالیبره 

رب دستگاه ی دشیر اطمینا  تعبیه شده در رو. گرفته استدستگاه مذکور همچنین ای ل اظ نشتی نیز مورد ارییابی قرار 

( تنظیش شطده اسطت. بمنظور تست نهایی، راکتور با تمامی ملزومام ایمنی   kPa 9222) psi 922برای فشطار متماوی ای  

 .دیتا ااییکه شیر اطمینا  همل نموده و فشار گای داخل م فظه تخلیه گرد گرفتمونتاژ شده و ت ت بارگذاری قرار 

انتظارام شما را در دستیابی به نتای  مورد انتظار ای ت قیقام خوی  مشطتاقانه امیدواریش دستگاه حاضر بتواند  

 ای بکارگیری این دستگاه کمال رضایت را داشته باشید. تابرآورده ساخته 

 

 با احترام         

 تیش طراحی فناورا  کامووییت آرربایما        
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 مقدمه .1
 یدارا یندرآف یناست. ا یمیاییش یعای صنا یعیوس یگسطتره  یبرا یو کاربرد یشطرفته پ یفناور یک ”یدروترماله“

نترل و ک یساییهشب یرا اهت اهداف صنعت ینپوسته یم یحاکش بر ساوح درون ی اسطت و شطرا   یشطناخت  ینیم یشطه ر

اشططد. کاربرد داشططته ب یمیاییمواد شطط یلو تبد گونیسططنتز، رشططد، دگر ینهتواند در یمیم یدروترماله یفناور. یدنمایم

و  یمیاییوشمکان یمیایی،سونوش یها ینداستخراج و فرآ یمیایی،ش ی تخر یدراسیو ،ده یندهایای فرآ یاریبسط  ینهمچن

تن سططنن معد   یلیو م 22ای  ی . امرویه بفرایند انمام شططوند ینتوانند ت ت امیغیره  و ینتریننی یمیایی،الکتروشطط

  .یردگیمورد استخراج قرار م یفناور ینای ا یری( با بهره گیومنموآل ینمک ها حاوی) یتبوکس

 یلیکام،س د،یاکس ی،هنرر یبا ساختارها یمعدن یبامترک یسطنتز تمام توانند در راکتورهای هیدروترمال تقریباً می

 یبامترک ینزرگترب یشرفته،سنتز مواد پ ینه. در یمرفته شطود گبکار و غیره کربنام  یترید،ن ید،ژرمانام، فسطفام، کلکوژنا 

 یبا تکنولوژ ی( تاکنو  برطططورم مرطططنوهZeolite) یت( و ی ولSingle-Crystalline Quartzکوارتز ) یتک بلور

 یکیاپت یسطططی،مواد مغناط یرنظ یسطططنتز مواد کاربرد یتواند برایم یدروترمالاند. روش هته شطططدهسطططاخ یدروترماله

( به Poly-Crystalline) یو چند بلور ی( به صططورم تک بلوریبا  )تمار یاسدر مق غیرهو  یکسططرام یزوالکتریک،پ

 ندیشططده با فرآ یهته یبزرگ هسططتند. پودرها و خالص یارروش بسطط ینشططده با ا یمادا یبلورها تککار گرفته شططود. 

 ی و ترک مورفولوژیبا  ،یایرکلوخه(، غیبا  )فاقد آلودگ یار: ررام ممزا، خلوص بسی همچو یایمزا یدارا یدروترماله

در حالل بایپخ   یباشند و به راحتی( مMonodisperse( و برورم تک پخ  )یتک بلور )معمو ً شخصم یبلور

 شوند. یم

ای طراحی گردیده تا به آسانی بکارگرفته و قابل تمیز بگونه ACTHydro 2000mLاه راکتور هیدروترمال دسطتگ 

شوند تا برورم تست و مونتاژ شده فروخته می ACTHydro 2000mL هیدروترمالهای کرد  باشطد. تمامی دستگاه 

تنظیش  ،ولت 992برق مشطتری ای ل هه ت ویل توانایی بکارگیری آ  را داشته باشد. این دستگاه تنها نیایمند اترال به  

دستگاه ای  ممزابرورم  م فظه هیدروترمال دستگاهدر این . خ دما و سطرهت مناسط  برای همز  مغناطیسطی است   رن

حذف  ،طراحی گردیده تا نیای به استفاده ای آچار و ابزار اضافه بمنظور بای و بستترل دما و همز  مغناطیسی گرمای ، کن

است  مورد استفاده قرار گرفته راکتور. فو د ینن نزنی که در ساخت م فظه گردد ترگردیده و بکارگیری دستگاه سهل

رفته و توس  شرکت ساینده فو د تهمین شده است. بمنظور ( مورد ارییابی قرارگkPa 92922) psi 9022در بارگذاری 

 psi 922 (kPaحرطول ایمنی و اطمینا  بیشتر، شیر اطمینا  تعبیه گردیده و برای رهاسایی فشار در بارهای بیشتر ای  

امکا  کنترل دقی  دمای داخل م فظه راکتور، نرخ گرمای ورودی طراحی همچنین در این تنظیش شطده است.  ( 9222

 فراهش گردیده است. سرهت همز  مغناطیسی و کنترل  گرمای ایماد شده توس  هیتر()
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 شرایط گارانتی .0
 .گارانتی پس ای تسویه حساب کامل مشتری با شرکت ساینده برقرار خواهد بود -9

یک  ACTHydro 2000mLنمایید که دستگاه ، تهمین میت ویلشرکت ساینده بمدم یک سال ای تاریخ  -9

 .راکتور بسیار کامل و مناس  در اهت رفع نیایهای مشتری است

دستکاری هریک ای قاعام و یا اترا م توس  شخری غیر ای اههای تیش طراحی و فنی شرکت در صطورم   -3

 گارانتی لغو خواهد شد. ،ساینده

 ، گارانتی لغو خواهد شد.های دستگاهآسی  دید  پلمپدر صورم  -8

 باشد.دارای گارانتی نمی صدمام ناشی ای حمل و نقل نامناس دستگاه در برابر  -0

 باشد.دستگاه مشمول گارانتی نمی های ناشی ای حمل و نقل یا استفاده نادرستضربه -6

 باشد.مشمول گارانتی نمی نام برقآسی  دید  دستگاه در اثر نوسا -7

بار(  90)صططفر تا حداکثر فشططار ممای  دراه سططانتیگراد( و 902تا حداکثر  90)در بایه دمایی  دسططتگاه بایسططتی -4

  بکارگرفته شود. استفاده ای دستگاه در بایه دما و فشار غیر ممای موا  لغو گارانتی خواهد شد.

ناسطط  دسططتگاه )خااهایی که در مونتاژ یا بکارگیری خارج ای موارد خااهای مربوط به مونتاژ یا بکارگیری نام -2

 موا  لغو گارانتی خواهد شد. رکر شده در راهنمای استفاده دستگاه آورده شده است(

)همچو : مانومتر فشار، شیر  طراحی و ساخته نگردیده سطاینده خرابی قاعاتی که توسط  شطرکت   در صطورم   -92

. در باشدبر ههده شرکت ساینده آ  قاعه می . در این موارد گارانتی(اُورینن ،اطمینا ، شیر تخلیه، نشانگر دما

صطورم خرابی این قاعام یا اترا م، قبل ای انتقال دستگاه به شرکت ساینده، بایستی مشتری موضو  را با  

غو لاقدام به دسطتکاری دسطتگاه ننماید در غیر اینرورم گارانتی    شطرکت در میا  گذاشطته و بدو  هماهنگی  

 خواهد شد.

قاعه خراب شده را به حساب ، مشطتری در صورم ادهای خرابی، بایستی مبل   92در مورد گارانتی موارد بند   -99

پرداخت واریز نماید. شرکت پس ای بررسی قاعه معیوب مورد ادهای مشتری در شطرکت ساینده برورم پی  

عه معیوب اقکه خواهد نمود. در صورتی مورد تعمیر، تعویض و یا رد ادهای مشطتری نظر کارشطناسطی اهالم    

باشد و خرابی قاعه ناشی ای استفاده و یا مونتاژ نادرست مشتری نباشد. قاعه مذکور تعمیر و یا تعویض شده و 

 ضب پرداخت مشطتری به او اراا  خواهد شطد. در غیر اینرطورم مبل  به نفع شططرکت سططاینده    همراه با پی 

 .شدگردیده و ادهای مشتری رد خواهد 
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