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Opis techniczny: Systemy chłodzenia
Funkcja szybkiego chłodzenia jest niezbędna, gdy autoklaw wykorzystywany jest do sterylizacji płynów.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami bezpieczeństwa, autoklaw musi być wyposażony
w zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie go, jeżeli istnieje ryzyko, że wewnątrz znajdują się płyny,
których temperatura jest wyższa od ich punktu wrzenia. W związku z tym, w nowoczesnych autoklawach
przyjmuje się wartość 80°C, jako temperaturę bezpiecznego otwarcia autoklawu przy procesach sterylizacji
płynów (ze względu na coraz częstsze stosowanie pojemników hermetycznie zamykanych, jak butelki
Schotta). Następuje jednak znaczne wydłużenie czasu trwania pojedynczego cyklu pracy, jeżeli płyny stygną
w sposób naturalny (przez parowanie do osiągnięcia punktu wrzenia w normalnym ciśnieniu
atmosferycznym, a następnie przez radiację). W autoklawach Systec stosowanych jest kilka alternatywnych
systemów chłodzenia – dostosowanych do różnych rodzajów opakowań (naczyń) – które umożliwiają
skrócenie czasu trwania fazy chłodzenia nawet o 90% w stosunku do stygnięcia naturalnego.
A. Podstawowe systemy chłodzenia wodnego dostępne w autoklawach
Systec wykorzystują zastosowanie wężownicy opasującej od zewnątrz
komorę autoklawu. W fazie chłodzenia płynie przez nią zimna woda
(autoklaw musi być podłączony do ciśnieniowego źródła zimnej wody). Po
zakończeniu każdego cyklu pracy wężownica jest osuszana sprężonym
powietrzem, co zmniejsza ryzyko powstawania w niej osadów z substancji
zawartych w wodzie oraz eliminuje możliwość wejścia w stan wrzenia wody
pozostałej w wężownicy podczas fazy nagrzewania w kolejnym cyklu pracy.
Wymagania co do jakości wody do chłodzenia: min. ciśnienie 3 bary;
twardość <10°dh (stopni niemieckich); przewodność <300 µS/cm. Średnie
zużycie wody w fazie chłodzenia: ok. 1,5 l/min. Możliwe jest zastosowanie
obiegu zamkniętego wody z wymiennikiem ciepła na zewnątrz budynku.
Dodatkowym elementem jest wentylator montowany w pokrywie autoklawu (dzięki wypukłości pokrywy nie
zmniejsza się efektywna pojemność komory). Wentylator polepsza konwekcję w komorze autoklawu, co
skraca znacznie czas chłodzenia – zwłaszcza po zejściu temperatury produktu poniżej jego punktu wrzenia.
Nr kat.

Opis

*)

Chłodzenie wodne - do naczyń otwartych (kolby Erlenmeyera oraz wszelkie naczynia
otwarte bądź z luźnym zamknięciem, jak korek z celulozy, folii aluminiowej itp.).

*)

Chłodzenie wodne - do naczyń otwartych lub hermetycznie zamkniętych, z podtrzymaniem
ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza przechodzącego przez filtr wyjaławiający zapobiega utracie płynów i rozrywaniu pojemników (opcja ta wymaga sprężonego powietrza)

Y-9506

Wentylator do wspomagania systemu szybkiego chłodzenia (oszczędność czasu do 90% w
porównaniu ze stygnięciem samoczynnym); nie zmniejsza efektywnej pojemności urządzenia.

________________________

*) Różne numery katalogowe – zależnie od modelu (wielkości autoklawu).

Temperatura
Ciśnienie
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B. Najbardziej efektywnym systemem chłodzenia
wodnego jest chłodzenie natryskowe. Jałowa woda
znajdująca się wewnątrz autoklawu cyrkuluje
w obwodzie obejmującym pompę, wymiennik ciepła
i dyszą natryskową. Dodatkowo układ może być
wyposażony w płytę rozpraszającą, która eliminuje
bezpośrednie zraszanie wsadu.
System ten może być stosowany tylko przy
sterylizacji hermetycznie zamkniętych pojemników
szklanych z płynem. Z tego względu standardowo
zawiera on funkcję podtrzymywania ciśnienia
w komorze za pomocą czystego, sprężonego
powietrza (wyjaławianego przez filtr 0,2 µm).

dysza natryskowa

filtr sterylny zawór

Płyta rozpraszająca

pompa

Y-9505

System chłodzenia natryskowego: recyrkulacja sterylnej wody, schładzanej w wymienniku
ciepła, z podtrzymaniem ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza (oszczędność czasu
do 90% w porównaniu ze stygnięciem samoczynnym).

Y-9507

Płyta rozpraszająca ze stali nierdzewnej stosowana z systemem Y-9505 - niezbędna, jeżeli
produkt nie może być zraszany bezpośrednio.

C.

zimne miejsce
para

Chłodzenie przez nawiew powietrza z otoczenia
na pozbawiony izolacji termicznej fragment zewnętrznej
powierzchni ściany komory autoklawu.
UWAGA! System ten może być stosowany
do naczyń otwartych (luźno zamkniętych).

nawiew powietrza
z otoczenia

tylko

Znaczne straty płynu – do 10% spowodowane wzmożonym
parowaniem cieczy – w wyniku gwałtownego schładzania
komory, powstaje w niej podciśnienie, co powoduje
obniżenie punktu wrzenia (dla wody ~80°C w 50 kPa).
izolacja
termiczna

Y-9058

Chłodzenie powietrzne: tylko do naczyń
otwartych!

D. Akcesoria do systemów chłodzenia
Y-1142

System zmiękczania wody do chłodzenia (złoże wymienników jonitowych regenerowane
solą kuchenną NaCl w pastylkach); niezbędny jeśli twardość wody używanej do chłodzenia
przekracza 10°dH = 300 mS/cm.

Y-8503

Kompresor Jun-Air mod. 6-15, do podtrzymywania ciśnienia w fazie szybkiego chłodzenia,
wydajność 50 l/min, bardzo cichy - głośność <45 dB(A) – do modeli autoklawów o pojemności
komory 65 litrów i wększych.

Y-8502

Kompresor Jun-Air mod. 4-4, do podtrzymywania ciśnienia w fazie szybkiego chłodzenia,
wydajność 40 l/min, bardzo cichy - głośność <45 dB (A) –d omodeli autoklawów o pojemności
komory 55 litrów i mniejszych.

Y-9512

System zamkniętego obiegu wody chłodzącej
(zastosowanie tego systemu wymaga uzgodnień technicznych)
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