کاربردهای سانتریفوژهای شرکت دانش بنیان پویا شیمی در حوزه های مختلف:
 )3وزارت نیرو

 )1وزارت صنایع ومعادن

 )2وزارت نفت

)4وزارت دفاع

)5وزارت بهداشت ودرمان

)6وزارت کشور

)7وزارت کشاورزی

)8وزارت راه و شهرسازی

 )9سازمان حفاظت محیط زیست

الزم به ذکر است تمام صنایع و معادن کشور از هرنوع که باشند جهت به روز رسانی خطوط تولید و کاهش هزینه هایشان به یک یا چند نوع
از دستگاه های ما نیاز دارد.
*در حوزه نفت هرجا که فرآیند جداسازی جامد مایع دو یا سه فازی داشته باشیم اعم از خطوط تولید ،الیروبی مخازن نفتی ،تصفیه
پسابهای نفتی و...قابل استفاده است.
*در حوزه وزارت نیرو جهت آبگیری از لجن های تصفیه خانه ها اعم از فاضالب های انسانی و الیروبی از مخازن ذخیره آب و نیز الیروبی از
تصفیه خانه های آب شرب و...قابل استفاده است.
*در حوزه وزارت دفاع در تولید انواع وتخلیص انواع مواد منفجره تعدادی از دستگاه ها کاربرد دارند .
*در حوزه بهداشت در تولید انواع داروها ،لوازم بهداشتی آرایشی ،در صنایع بیوتکنولوژی که هرکدام زیر شاخه های زیادی دارند،این
سانتریفوژها بسیار پرکاربرد اند.
*درحوزه وزارت کشور تمام شهرداریها در کارخانه های تولید شن وماسه ونیز کشتارگاههای صنعتی که اکثرا متعلق به شهرداریها می باشند
این دستگاهها قابل استفاده اند ضمنا ستاد بحران کشور که یکی از زیر شاخه های وزارت کشور است در مواقع بروز سیل و بارش های
سنگین که باعث ایجاد پساب های زیادی می شود دستگاههای فوق جهت تصفیه این پسابها بسیار کارامدند.
*در حوزه وزارت کشاورزی در ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی محصوالت باغی در تولید انواع آبمیوه ها ،انواع روغن های گیاهی و نیز تولید
عصاره گیاهان دارویی و نیز در حوزه شیالت در تولید انواع روغن ماهی و نیز انواع داروهامثال استخراج کیتوسان از پوست میگو جهت داروی
منعقد کننده خون و ...کاربرددارد.
*در حوزه راه وشهرسازی جهت ایجاد تصفیه خانه های فاضالب در مقیاس کوچک برای برج های مسکونی مسکن مهر ونیز کارخانه های شن
وماسه که این وزارت خانه دارا می باشد سانتریفوژهای فوق کاربرددارد .
*مهمترین سازمانی که می تواند به عنوان متولی مشکالت زیست محیطی انواع پسابها و فاضالب های تولیدی که در تمام صنایع کشور ایجاد

می شود به عنوان یک سازمان نظارتی جهت معرفی سانتریفوژهای شرکت پویا شیمی اقدامات الزم را انجام دهد،سازمان حفاظت محیط
زیست می باشد.
الزم به ذکراست هرجا که نیازمند استفاده از مواد منعقد کننده باشیم  ،شرکت پویا شیمی عالوه برتهیه سانتریفوژ مناسب ،این مواد منعقد
کننده هم در اختیار صنایع مربوطه جهت حذف کامل مشکالت زیست محیطی آنها می گذارد.

