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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΗΘΗΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εφαπτοµενική διήθηση είναι µία συνεχής
διαδικασία κατά την οποία το προς διήθηση
ρευστό ρέει παράλληλα (εφαπτοµενικά) µε
την επιφάνεια της µεµβράνης και
δηµιουργεί δύο εξερχόµενες ροές. Μία
σχετικά µικρή ποσότητα –το διήθηµαδιαχωρίζεται καθώς περνάει µέσα από τη
µεµβράνη, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα –το
συµπύκνωµα- περιέχει τα σωµατίδια που δεν
διαπερνούν τη µεµβράνη. Ο διαχωρισµός
αυτός συµβαίνει λόγω της διαφορικής
πίεσης που επικρατεί στις δύο πλευρές της
µεµβράνης.
Αυτή η παράλληλη ροή, σε συνδυασµό µε
τις
επιφανειακές
αναταράξεις,
που
δηµιουργούνται λόγω της ταχύτητας,
συνεχώς αποµακρύνει τα σωµατίδια από τη
µεµβράνη και τα αποτρέπει απ' το να
δηµιουργήσουν αδιαπέραστο στρώµα και να
µπλοκάρουν τους πόρους της.
Το
αποτέλεσµα είναι ότι τα συστήµατα
εφαπτοµενικής διήθησης επιτυγχάνουν
µεγαλύτερες και σταθερότερες παροχές και
αποδόσεις σε σχέση µε τα παραδοσιακά
φίλτρα.

Ο Οίκος PALL, ενσωµατώνοντας την
τεχνογνωσία
του
Οίκου
EXEKIA,
κατασκευάζει µία πλήρη σειρά κεραµικών
µεµβρανών εφαπτοµενικής διήθησης. Οι
κεραµικές µεµβράνες µπορούν να αντέξουν
σε ιδιαίτερα υψηλές διαφορικές πιέσεις,
πολλαπλούς επαναλαµβανόµενους χηµικούς
ή/και
θερµικούς
καθαρισµούς
και
απολυµάνσεις, καθώς και σε ακραίες τιµές
pH (0-14). Το γεγονός αυτό επιτρέπει την
επεξεργασία ακόµα και ισχυρών καυστικών
ή όξινων διαλυµάτων.

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε
ότι η χρήση κεραµικών µεµβρανών σε
διαδικασίες εφαπτοµενικής διήθησης
επιτρέπει τη συµπύκνωση διαλυµάτων,
την ανάκτηση ακριβών προϊόντων και την
αύξηση της απόδοσης των διεργασιών
και, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί
σίγουρα
µία οικονοµική εναλλακτική
πρόταση έναντι της συµβατικής διήθησης.

b Επεξεργασία αποβλήτων, µείωση κόστους και διαδικασίες φιλικότερες προς
το περιβάλλον.

Οι εφαρµογές της εφαπτοµενικής διήθησης
µε κεραµικές µεµβράνες στην βιοµηχανία
γάλακτος µπορεί να συνοψιστούν στις εξής:


Αποµάκρυνση µικροοργανισµών (milk
debacterization –ψυχρή παστερίωση)



Τυποποίηση καζεϊνών γάλακτος (MF)



Συµπύκνωση γάλακτος (UF)



∆ιήθηση/Ψυχρή παστερίωση άλµης (MF
/UF)



Συµπύκνωση τυρογάλακτος και αποτυρογάλακτος



Αποβουτύρωση τυρογάλακτος



Συµπύκνωση γιαουρτιού



Ανάκτηση καυστικών διαλυµάτων CIP
για επαναχρησιµοποίηση και µείωση
απορριπτέου φορτίου



Επεξεργασία εισερχοµένου ή απορριπτόµενου νερού (επαναχρησιµοποίηση)

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που επιτυγχάνονται είναι:
b Εξοικονόµηση ενέργειας από περιορισµό ή πλήρη υποκατάσταση θερµικών
επεξεργασιών.
b Προϊόντα µε καλύτερα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά.
b ∆ιαφοροποίηση στην αγορά.
b ∆υνατότητα αξιοποίησης υποπροϊόντων
και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.
b ∆υνατότητα ανάκτησης ακριβών χηµικών διαλυµάτων και νερού.

Συµπέρασµα
Η τεχνολογία εφαπτοµενικής διήθησης
είναι πλέον αξιόπιστη και προσιτή για
κάθε επιχείρηση. Τα συστήµατα εφαπτοµενικής διήθησης του Οίκου PALL είναι
πλήρως αυτοµατοποιηµένα και σχεδιασµένα µε γνώµονα την αποδοτική, αξιόπιστη και τυποποιηµένη λειτουργία, µε
όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος.
Για περισσότερες πληροφορίες και µια πιο
εκτεταµένη παρουσίαση, µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε µαζί µας.
Με εκτίµηση,
Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε.

