
کالسیفایر هوایی پکصا یکى از مدرنترین کالسیفایر هاى راندمان باالى 
هاى  نسل  هاى  سپراتور  و  کالسیفایر  همانند  که  است  آشفته  جریان 
گذشته بر اساس نیروى گریز از مرکز کار مى کند. مهمترین ویژگى این 
دستگاه تولید با بازدهى باال و حداقل مصرف انرژى است. این امر با بهره 
گیرى از مدرن ترین روتور، آببندى مناسب کالسیفایر و طراحى مناسب 

مسیرهاى هوایى میسر شده است. 
در این دستگاه معموال شارژ مواد به صورت پنوماتیک صورت مى پذیرد. 
انرژى  مصرف  کاهش  جهت  درشت  مواد  براى  کاربرى  در  چه  اگر 

مى توان از ورودى گرانشى کالسیفایر نیز استفاده نمود.
بدنه از فوالد کربنى و یا استنلس استیل ساخته مى شود. سطوح داخلى 
نیز با توجه به نیاز توسط الینینگ هاى مناسب در برابر خوردگى و یا 
سایش محافظت مى گردد. جنس قطعات دوار روتور از آلیاژهاى فلزى 

و غیر فلزى با استحکام باال است.

تولید صنعتی بی وقفه با حداقل 
استهالک و مصرف انرژی پایین

مواد  مدرن،  طراحی  از  گیری  بهره  با 
سیستم  کاربیدی،  و  سرامیکی  پیشرفته 

جامع مانیتورینگ دما، ارتعاش و فشار

کالسیفایر هوایی پکصا
کارآمدترین راه حل دانه بندی پودر میکرونیزه

مشخصات کالسیفایر
• d

90=10-250 μm محصول خروجى
منحنى توزیع اندازه ذرات تیز با توجه به طراحى بهینه روتور •
باالترین ریزى و بیشترین ظرفیت با بهره گیرى از تنها یک روتور   •

همراه با نتایج تکرار پذیر
توزیع یکنواخت محصول بر روى روتور کالسیفایر از طریق  •

طراحى دورانى متقارن دستگاه
آببندى فاصله بین روتور کالسیفایر و خروجى مواد ریز با هوا  •

براى جلوگیرى از ورود ذرات درشت به بخش ریز
آببندى شفت با هواى فشرده براى محافظت از بیرینگ ها •
گریسکارى اتوماتیک بیرینگ ها براى کاربرى هاى هواى داغ •
دریچه دسترسى لوالیى براى تمیز کارى و نگهدارى آسان •
تقویت در برابر شوك فشارى، بهره بردارى در اتمسفر گاز  •

بى اثر، حفاظت مضاعف در برابر سایش به صورت اختیارى

مواد معدنی صنعتی
کربنات کلسیم، سنگ آهک، آهک زنده، بنتونیت، 
دولومیت، گچ، سنگ هاى معدنى، فیلرهاى صنعتى، 

تالک، باریت، کائولن، گرافیت،  میکا، فلدسپار

سرامیک و شیشه
پودرهاى  تکنیکال،  هاى  سرامیک  شیشه،  پودر 
پیگمنت  پگماتیت،  فلدسپار،  کوارتز،  شاموت، 

سرامیک، دى اکسید زیرکونیا

مواد غذایی و خوراک دام
خشک،  شیر  پودر  گندم،  آرد  سویا،  نشاسته، 
شکر، سنگ نمک، آهک خوراکى، آرد برنج، آرد 

استخوان، آردهاى ویژه، گلوتن ذرت، خاك رس

رنگ و پیگمنت
جوهر،  هاى  افزودنى  رنگ،  تونر  پیگمنت، 
روى،  اکسید  باریم،  سولفات  منگنز،  دى اکسید 

دى کسید تیتانیم، اکسید آهن، اخرا

مواد شیمیایی
سولفات آمونیم، ژل سیلیکا، سودا، اسید سیتریک، 
سیلیکون، کربن فعال، فسفات کلسیم، استئارات 

کلسیم، اسید هاى جامد



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   467571

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده خطوط تولید و ماشین آالت صنعتى

نشانى: تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان نقدى، پالك 30، واحد7
تلفکس: 5839 8875 021 - 9387 8851 021

همراه: 2252 729 0910
WWW.PAXAA.COM
SALES@PAXAA.COM

کالسیفایر هوایی پکصا                                                کارآمدترین راه حل دانه بندی پودر میکرونیزه

کالسیفایر هوایی سری اسپکس
خانواده اسپکس از کالسیفایرهاى پکصا که جهت کاربرى هاى آزمایشگاهى و نیمه صنعتى طراحى شده اند، با توجه 
به شکل روتور مورد استفاده داراى بهترین نتیجه در جداسازى پودرهاى میکرونیزه با محصول خروجى تا 2 میکرون 
هستند. منحنى دانه بندى تیز و دقت در جداسازى و نرمه گیرى از ویژگیهاى این تجهیز مى باشد. ساخت با کیفیت 

و دقت در تولید باعث شده از این دستگاه جهت جداسازى مواد در شرایط ویژه بهره برده شود.
در فرآورى مواد با خطر انفجار پودر، که از آن جمله مى توان به غبار تمامى مواد ارگانیک اشاره کرد، مى توان این 
سرى از کالسیفایرها را مقاوم به شوك فشارى ساخت و براى محصوالتى که به دلیل واکنش با اکسیژن نباید در 

حضور اکسیژن فرآورى شوند امکان ارائه سیستم بسته با گاز بى اثر آرگون و یا نیتروژن وجود دارد.

مدل
توان موتوردور روتورظرفیت نامیمحصول قابل تولیدهوای فرآیند

m3/hμmtphrpmkW

PX-SPC1002202-900.15155002.2

PX-SPC20012004-1500.8106005.5

PX-HEC30075008-6042500-300030-37

PX-HEC4001000024-1507.5150022

PX-HEC6002250012-90112000-250045-55

PX-HEC7002600024-15018120037

*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  هواى فرایند و دور روتور مطابق با کاربرى اصالح مى گردد و این اعداد صرفا جهت راهنمایى کلى ارائه شده است.

سیستم بسته تولید میکرونیزه با بال میل
وسیعى  دامنه  در  معدنى  فیلرهاى  تولید  براى 
کاغذ  فیلر  مانند  ریز  فیلرهاى  از  صنایع،  از 
(d80=2μm) گرفته تا پودر درشت مانند دولومیت 
در  شدن  آسیاب  از  پس  فیلر   ،(d97=100μm)
بال میل براى جداسازى به کالسیفایر هدایت مى 
شود و زبره آن از زیر کالسیفایر در یک سیستم 

بسته به بال میل بازمى گردد.

فرآیند نرمه گیری- خاک گیری
مورد  محصول  از  گیرى  نرمه  براى  سیستم  این 
درشت  خروجى  گیرد،  مى  قرار  بردارى  بهره 
کالسیفایر به بخش بسته بندى هدایت مى شود. 
و  از طریق سیکلون  نرمه موجود در محصول  و 
بگ فیلتر جدا مى شود. از مهمترین کاربرد هاى 
پودرى  رنگ  خطوط  در  گیرى  نرمه  روش  این 

است.

سیستم باز تولید دو سایز پودر میکرونیزه
این سیستم از یک آسیاب-کالسیفایر براى تولید 
ریز  خروجى  و  نموده  استفاده  میکرونیزه  پودر 
محصول  سایز   2 عنوان  به  کالسیفایر  درشت  و 
براى کاربرى هاى مختلف جداسازى مى شوند. 
در تولید آرد گندم و مواد خام متعددى از این 

روش استفاده مى گردد.


