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EASY FLOAT 100 – 300 – 500 

Συσκευή για την επίπλευση του γλεύκους 

 

 
 Γενικά για την επίπλευση 

Η επίπλευση είναι µια διαδικασία διαχωρισµού η οποία, οµοίως µε το στατικό διαχωρισµό, εκµεταλλεύεται 

τη διαφορά στο ειδικό βάρος µεταξύ του υγρού και των στερεών σωµατιδίων. Ενώ όµως στο στατικό 

διαχωρισµό τα στερεά έχουν µεγαλύτερο ε.β. από το υγρό και εξ’ 

αιτίας τούτου καθιζάνουν, στην επίπλευση συµβαίνει το αντίθετο. Τα 

στερεά σωµατίδια «ανεβαίνουν» πολύ γρήγορα προς το επάνω µέρος 

της δεξαµενής. Αυτό καθίσταται εφικτό µε τη χρήση ενός αερίου (Ν2, 

πεπιεσµένος αέρας) το οποίο µε τη διάλυση και ενσωµάτωσή του στο 

γλεύκος, προσκολλάται στην επιφάνεια του στερεού σωµατιδίου, 

αυξάνει την επιφάνειά και τον όγκο του και καθιστά το συσσωµάτωµα “στερεό-υγρό” πιο ελαφρύ (µε 

µικρότερο ε.β. από το υγρό) µε συνέπεια αυτό να ωθείται ανοδικά, προκαλώντας  κατ’ αυτό το τρόπο τη 

διαύγαση του γλεύκους.  

 

Πλεονεκτήµατα της επίπλευσης σε σύγκριση µε τη στατική απολάσπωση 

 

� Εξοικονόµηση ενέργειας (δεν απαιτείται εφαρµογή ψύξης) 

� ∆υνατότητα καθορισµού εκ των προτέρων του επιθυµητού επιπέδου θολερότητας του γλεύκους και 

εξασφάλιση µιας οµαλής αλκοολικής ζύµωσης 

� Βέλτιστη και πιο αποδοτική χρήση των διαυγαστικών (ζελατίνη, µπετονίτης, άνθρακας) 



� Γρήγορότερη και πιο αποτελεσµατική αποµάκρυνση της ιθαγενούς χλωρίδας (µε συνέπεια την 

καλύτερη ανάπτυξη και δράση των επιλεγµένων ζυµών) 

� Μεγαλύτερη απόδοση σε απολασπωµένο γλεύκος (µικρότερο ποσοστό «λασπών») 

� Ελεγχόµενη διδικασία διαχωρισµού του γλεύκους 

� Μειωµένος χρόνος παραλαβής απολασπωµένου γλεύκους  

 

Ευελιξία συστήµατος EASYFLOAT 

 

� ∆υνατότητα διεξαγωγής της επίπλευσης υπό αναγωγικές συνθήκες (µε χρήση Ν2) 

� ∆υνατότητα υπεροξυγόνωσης 

� ∆υνατότητα αποµάκρυνσης του αποχρωστικού άνθρακα (εάν έχει χρησιµοποιηθεί κατά τη παραλαβή του 

γλεύκους µε σκοπό τη βελτίωση του χρώµατός του) 

� ∆υνατότητα εφαρµογής της επίπλευσης σε µικρούς όγκους και διαφορετικές παρτίδες γλεύκους 

 

 

∆ιαθέσιµα µοντέλα της συσκευής EASYFLOAT 

 

 

EASYFLOAT 100 Flow rate 100 – 200 HL/H Ισχύς 4 KW 

1 δοσιµετρική αντλία 

(προσθήκης 

διαυγαστικών)  20L/H 

 

EASYFLOAT 300 Flow rate 300 – 500 HL/H Ισχύς 8 KW 

2 δοσιµετρικές αντλίες 

(προσθήκης 

διαυγαστικών)  40L/H 

 

EASYFLOAT 500 Flow rate 500 – 800 HL/H Ισχύς 11 KW 
1 δοσιµετρική αντλία 

70L/H 

 


