
 و کاربرد آن در رآکتورهای تحت فشار و خأل آزمایشگاهی 1درایوهای مغناطیسی

برای کاربردهایی که سیال نبایستی در تماس با محیط خارج از محفظه تحت  3مغناطیس دائم 2استیررهایو  هااستفاده از کوپلینگ

برای کار با سیاالت  4بندآب کامالد. استفاده از این درایوهای نگردفشار قرارگیرد و برای حذف مشکالت ناشی از نشتی توصیه می

 با یک استیرر متعارف دارای پکینگیک استیرر با درایو مغناطیسی دائم  صلیتفاوت اخورنده، سمی و خطرناک اجتناب ناپذیرند. 

 بندهای مکانیکی در این است که: یا آب 6داربندهای حلقوی لبه، آب5گلنددار

ر دما و دکوچکترین نشتی  بنابراین فاقدو انجام شده بندی انتقال گشتاور از موتورگیربکس به پمپ یا همزن، بدون تماس با آب"

 ".نگهداری دوره ای برای حفظ دوام عملکرد است بدون نیاز بهباالتر  های بسیارفشار

 

یک میدان  اتصال مجازی آهنرباهای داخلی و خارجی در نتیجه در واقع نکته اصلی در نیروی محرکه چرخش شفت اصلی است، که

اند. ( قرار گرفتهPressure Chamberآهنرباهای خارجی در خارج از محفظه تحت فشار ). کنندمغناطیسی قدرتمند ایجاد می

همزمان با موتوری که اند، بر روی شفت استیرر نصب گردیده و به طور آهنرباهای داخلی که در داخل محفظه فشار قرار گرفته

  چرخند.آورند، میمجموعه آهنرباهای خارجی را به دوران در می



 

است استیررها بخشیدههای منحصر به فردی به این نوع از قابلیت بندی از محور چرخشی،سیستم آب جدایشو  استفاده از همین اصل

 توان به موارد زیر اشاره نمود:که می

 نسبت به استیررهای متعارف مکانیکال سیل و غیره. بار( 053کارکرد باالتر )خأل باال تا فشار فشارهای یابی به دست 

 نسبت به استیررهای  ساز(درجه سانتی گراد و باالتر از آن با جکت خنک 053)تا  باالترکارکرد  یابی به دماهایدست

 .متعارف مکانیکال سیل و غیره

 هایایمنی باال و قابلیت کار در محیط ( پرخطر(ATEX) ATmosphere EXplosibles) 

 های خورنده اسیدی و بازی: این قابلیت با استفاده از ادوات سرامیکی نظیر پروانه یا ، در محیطقابلیت کار بدون واکنش

 به صورت مطمئنی قابل عرضه است. PEEKیا  PTFEاز جنس های سرامیکی و تفلونی بلبرینگ شفت استیرر و همزن،

 بندیهای مؤثر و اقتصادی آبگیری از تکنیکبهره.  



 در قیاس با استیررهای متعارف مکانیکال سیل و غیره نیاز به تعمیر و نگهداری کارکرد مداوم بدون. 

 های فشار موجود به دلیل انعطاف در طراحیبر روی محفظه آسان قابلیت جایگزینی. 

های مغناطیسی با گستره گشتاور متنوع و همچنین مجموعه کامل استیررهای شرکت فن پویان اصفهان، قابلیت تولید کوپلینگ

مثبت باال(، دما و قابلیت اختالط سیاالت با ویسکوزیته متفاوت آزمایشگاهی برای کار در بازه های متنوع فشار )وکیوم تا فشارهای 

 س بگیرید.داراست. جهت سفارش با ما تما

1. Magnetic Drive 

2. Coupling & Stirrers or Agitators 

3. Permanent Magnet 

4. Hermetically Sealed Drive 

5. Gland Packing or Stuffing Box 

6. Lip Seal 

 منابع: 

https://www.buchiglas.com 
https://www.ekkeagle.com 
http://www.cornellpump.com/packing-vs-mechanical-seal/ 
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