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 کارایی فوق العاده کالسیفایرهاي پکصا

 

 راندمان باال 

 هزینه کارکرد و نگهداري پایین 

 قابلیت اطمینان باال 

 جداسازي دقیق 

 

کالسیفایر هاي هوایی کارآمد ترین و با راندمان ترین تجهیـزات       

جهت جداسازي محصوالت با سایز و دانه بندي مناسب از مـواد       

اولیه، نرمه گیري و یا در ترکیب با آسیاب ها جهـت افـزایـش             

راندمان آنها می باشند. کالسیفایر هاي نسل جدید شرکت پکصـا   

تحت نام هیپکس جهت دانه بندي محصوالت خروجی آسیاب با          

نـدي          تغذیه گرانشی و کالسیفایر چرخشی اسپکس جهت دانه ـب

یـازهـاي            محصوالت خروجی آسیاب همراه با هوا، پاسخگـوي ـن

صنعتی متعددي جهت مواد معدنی، کانی هاي فـلـزي و غـیـر              

فلزي، صنایع نظامی و دفاعی، صنایع دارویی و شیمیایی، صنـایـع            

 غذایی و بهداشتی است.

کلیه کالسیفایر هاي پکصا داراي ساختار محکـم و بـا دوام و                

مزایاي متعددي جهت کاهش مصرف انرزي و هزینه هاي جاري    

 به شرح ذیل می باشند:

 توانایی پردازش گستره وسیعی از مواد با خصوصیات متفاوت 

    ظرفیت باالتر و دانه بندي ریزتر نسبت به سرندها و سیستـم

 هاي متداول

 

 

 

 

 

 

 

 

          ساختار ساده با نگهداري و تعمیرات کم و سهولت استفاده و

 کنترل فرآیند

           دون امکان تنظیم سایز محصوالت به صورت لحظه اي و ـب

 نیاز به خاموش کردن سیستم  

     داراي سطوح ضدسایش حداکثري جهت کاربردهاي با مـواد

 ساینده  

             امکان تغییر و اصالحات جهت خشک کردن محصول و یـا

 خنک کردن محصول با آب و هوا 

 امکان جداسازي و دانه بندي مواد حساس به گرما 

  امکان حذف غبار و نرمه گیري از مواد بدون نیاز به آب 

  تن بر ساعت 80تا  1ظرفیت تولید گسترده از 

 امکان تست آزمایشگاهی و تضمین ظرفیت عملکرد 

 ابعاد کوچک و امکان نصب سریع و آسان 

 افزایش ظرفیت تولید آسیاب 

 کاهش دماي محصوالت در فرآیند آسیاب شدن 

 کالسیفایرهاي پکصا
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 کالسیفایر

کالسیفایر (سپراتور) تجهیزي است که جریان مواد را به دو               

بخش ریز دانه (نرمه) و درشت دانه (زبره) تقسیم می کند. این             

فرآیند با برهم کنش بین نیروهاي گریزازمرکز، درگ و جاذبه            

 که بر ذرات با ابعاد مختلف عمل می نماید صورت می پذیرد.

در واقع نسل هاي متعددي از کالسیفایرها براساس نوع استفاده           

 از نیروهاي سه گانه فوق معرفی شده اند.

 

در کالسیفایرهاي نسل اول جریان      کالسیفایرهاي نسل اول:     

هواي محرك مواد در داخل کالسیفایر تولید می شود. راندمان            

درصد می باشد و میزان کنارگذر      60تا  40این کالسیفایرها بین  

)by pass درصد می باشد. 70تا  20) آنها نیز 

  کالسیفایرWhirlwind  از شرکتSturtevant 

  کالسیفایرWhizzer    از شرکتRaymond 

  سپراتورHeyd از شرکت Pfeiffer    

  سپراتورTurbopol    از شرکت هايPolysius , Fuller, 

Schmidt 
  سپراتورCV  از شرکتFLSmidth 

  سپراتور هايEscher Wyss & Hirschman  

 

: این کالسیفایرها که به عنوان           کالسیفایرهاي نسل دوم    

کالسیفایرهاي سیکلونی نیز شناخته می شوند داراي سیستم             

تامین هواي خارجی هستند و خروجی آنها مستقیما وارد سیکلون           

درصد می    80تا    60می شود. راندمان این کالسیفایرها بین          

درصد می  40تا  10) آنها نیز by passباشد و میزان کنارگذر ( 

 باشد.  

  سپراتورZUB    از شرکتWEDAG 

  سپراتورCyclopol   از شرکتPolysius 

  سپراتورSKET   از شرکتZAB 

 

 

این کالسیفایرها که به عنوان         کالسیفایرهاي نسل سوم:      

کالسیفایرهاي پربازده نیز شناخته می شوند. در این تجهیز،              

 Counterروتور چرخان جایگزین روتور با پره جداکننده (            

Blade           90تا    80) شده است. راندمان این کالسیفایرها بین 

 30تا    0) آنها نیز    by passدرصد می باشد و میزان کنارگذر (      

 درصد می باشد.

  کالسیفایرهايO’Sepa  از شرکت هايFLSmidth, 

Fuller, Onoda 
 Sepax   از شرکتFLSmidth 

 Sepol  از شرکتPolysius 

 Sepmaster   از شرکتKHD 

 QDK   از شرکتPfeiffer  

  کالسیفایرTSV   از شرکتFCB 

  کالسیفایرO&K Cross-Flow   از شرکت هاي

Orenstein  وKoppel 

 Side Draft (SD)   از شرکتSturtevant 

 

 مزایاي کالسیفایرهاي نسل سوم :

 امکان تنظیم مکانیکی سیستم 

 امکان ساخت تجهیز با ظرفیت باال همراه با حفظ راندمان 

  انعطاف پذیري جهت تولید محصوالت مختلف و کیفیت و

 دانه بندي مختلف

  راندمان و عملکرد بهتر نسبت به سیستم هاي نسل اول و

 دوم

 کاهش میزان مصرف انرژي آسیاب 

 تاریخچه و عملکرد کالسیفایرها
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 ارزیابی عملکرد کالسیفایرها

 

 

 منحنی توزیع ترامپ

منحنی ترامپ معین کننده احتمال حضور ذرات با سایز مختلـف           

در ورودي سپراتور است که به آسیاب بازگردانده مـی شـونـد.       

بنابراین جداسازي بهتر زمانی حاصل می شود که مقادیر احتمالی      

منحنی ترامپ در سمت دانه درشت، مقادیر بزرگتر و در سمـت     

دانه ریز، مقادیر کوچکتري داشته باشد. از این منحنی بـعـنـوان        

ابزار مؤثر جهت ارزیابی عملکرد تجهیزات استفاده مـی شـود.              

محاسبات این نمودار بر اساس مـواد ورودي بـه دسـتـگـاه،                  

 محصوالت نرمه و مواد برگشتی(زبره) صورت می پذیرد.

حضور مقداري زبره در بخش محصول خروجی نشـان دهـنـده         

آببندي نامناسب سیستم می باشد که در منحنی ترامـپ نـرمـه        

 قابل تشخیص است. 

و میزان حضور مواد ریزدانه در زبـره  “  کنارگذر” همچنین میزان   

قابل مشاهده می باشد. این اطالعات با درنظر گرفتن ظـرفـیـت          

تولید و حجم تغذیه کالسیفایر تعیین کننده راندمان و کارایی آن     

 در مدار خردایش می باشد.

شرکت پکصا جهت پاسخگویی به نیاز صنایع مختلف کالسیفایـر           

خود را با راندمـان بـاال و        SPAXو  HEPAXهاي نسل جدید  

 تکنولوژي نوین ارائه می کند.

 

 

 

 

 

 

 HEPAXکالسیفایر پر بازده 

  مش 2500تولید پودر کامال یکنواخت با دانه بندي دقیق تا 

 کاهش مصرف انرژي و استهالك آسیاب 

  درصد 30افزایش ظرفیت تولید آسیاب تا 

 دانه بندي پودر انواع مواد نرم و سخت با یک دستگاه 

        تغییر کاربري بدون وقفه از تولید یک ماده معدنی بـه مـاده

 دیگر

 عملکرد کالسیفایرها
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 HEPAXکالسیفایر پر بازده 

با تطبیق پذیري باال و مصرف انـرژي کـم     “  هیپکس” کالسیفایر  

مـیـکـرون     150تا  6جهت جداسازي ذرات مختلف در محدوده  

کاربرد دارند. طراحی بهینه و راندمان جداسازي باال نسبـت بـه         

کالسیفایرهاي نسل اول و دوم منجر به کاهش هزینه هاي تولید،          

نگهداري و مصرف انرژي شده است. این کالسیفـایـرهـا داراي         

ساختار ساده با حداقل فضاي کاري جهت نصب مـی بـاشـنـد.           

تطبیق پذیري باالي این کالسیفایر باعث امکان نصـب آن در            

خطوط خردایش جدید و حتی خطوط خردایش موجود با حداقـل     

تغییر شده است. با توجه به طراحی مدوالر و پیچی زمان نصـب       

 و راه اندازي دستگاه نیز حداقل شده است.

 

 ویژگیها و مزایا

            راندمان بهینه نسبت به سایر سیستم هاي نسل اول و نسـل

 دوم  

                ابعاد کوچک جهت سهولت نصب و یکـپـارچـه سـازي بـا

 سیستم هاي فعلی

 کاهش هزینه ها به دلیل مصرف انرژي کم 

               طراحی مناسب جهت به حداقل رساندن میزان سـایـش و

 فرسایش دستگاه

               دون تـأثـیـر تولید محصول یکنواخت با دانه بندي دقیق ـب

 پذیري از میزان ورودي مواد

          امکان تنظیم سایز و دانه بندي مواد در حین کار با تـغـیـیـر

 دور روتور و تنظیم میزان جریان جانبی

    کاهنده میزان مصرف انرژي آسیاب هاي موجود در سیستـم

 درصد 40تا 

 

 مشخصات استاندارد

 کوپلینگ مستقیم موتور 

        کارتریج یاتاقان بندي روتور کامال یک تکه و آب بند جهـت

 سرویس آسان و تعویض سریع

 سیستم روغنکاري قابل اعتماد 

      الینر سرامیکی قابل تعویض و یا الینر ضد سایش معمولی بـا

 توجه به خواص سایشی مواد

 تابلو کنترل و تنظیم دستگاه 

 

 سایر امکانات اختیاري

  سیستم انتقال قدرت تسمه اي جهت حرکت نرم 

 سیستم روغنکاري و کنترل مرکزي 

               سیستم خنک کاري محصول و یا تنظـیـم کـنـتـرل دمـاي

 محصول

              (اگـزوز) سیستم خشک کن محصول توسط هواي خروجـی 

کوره و یا دمنده ي هواي گرم و یا ترکیب آنها بجاي هـواي     

 تازه

 سازه نصب، پلتفرم و دسترسی به دستگاه 

 ویژگیها و مزایا
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 روش کار دستگاه 

توده مواد از باال به دستگاه تغذیه می شود. معموال یـک یـا دو          

جهت توزیع مـنـاسـب    “  بستر هوایی” شوت ورودي گرانشی و یا   

مواد در باالي دستگاه تعبیه شده است، مواد بر روي صـفـحـه           

پخش کننده سقوط می کنند و توسط آن در فضاي باالي دستگاه      

معلق می شوند. این مواد بعد از برخورد با دیواره ي مـنـحـرف       

کننده به صورت یک پرده نازك و یـکـنـواخـت وارد بـخـش               

 جداسازي می شوند.

یک جریان هواي خارجی که توسط فن ایجاد شده و ممکن است          

% هـواي     100% هواي تازه و یا بخشی هواي برگشتی و یا    100

برگشتی باشد از طریق ورودي هاي جانبی وارد دستگاه می شود.        

این ورودي ها ممکن است یک و یا دو عدد متناسب بـا سـایـز             

دستگاه باشد. جریان هوا با عبور از روي پره هاي هدایت کنـنـده     

بصورت مماسی وارد فضاي جداسازي می گردد. این فضا حداقل     

بین پره هاي هدایت کننده و قفسه چرخان است. ذرات در ایـن       

 فضا تحت سه نیروي مختلف قرار می گیرند.

 

 

نیروي گریز از مرکز ناشی از صفحه پخش کننده، نیروي درگ        

ناشی از جریان هواي شعاعی به سمت داخل دستگاه و نـیـروي              

جاذبه ناشی از جریان هواي شعاعی به سمت داخل دسـتـگـاه و         

. نیروي درگ تمایل به کشـیـدن            نیروي جاذبه ناشی از جرم ذره

ذره به داخل قفس چرخان دارد و نیروي گریز از مرکز ذره را           

به سمت پره هاي هدایت کننده سوق می دهد. تعامل بیـن ایـن      

نیروها تعیین کننده حد جدایش مواد می باشد. به دلیـل ثـابـت           

بودن شعاع صفحه جداسازي و یکنواختی پرده، نیروي گـریـز از      

مرکز در همه قسمتها یکسان است. همچنین طراحی مـنـاسـب              

ورودي هاي مواد و پره هاي هدایت کننده منجر به یکنواختی اثر       

 نیروي درگ می شود.

ذرات درشتی که نتوانسته اند وارد قفس چرخان شوند بـر اثـر              

نیروي جاذبه به پایین دستگاه هدایت شده و از طریق مـخـروط         

پایینی خارج می شوند. ذرات ریز نیز وارد قفس چرخان شـده و      

 از قسمت باالیی دستگاه، همراه با هوا خارج می شوند.

 روش کار دستگاه
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 HEPAXدیاگرام کالسیفایر 

 

دمـان بـاالي                در این بخش دیاگرام هاي نصب کالسیفایـر راـن

هیپکس ارائه می شود. در واقع روشهاي مختلفی جهت نصب این     

 تجهیز با توجه به نیازهاي مختلف وجود دارد.

 

 خط خردایش همراه با سیکلون

زمانیکه نیازي به خنک کردن محصول و کنترل دماي آن نباشـد      

از این سیستم استفاده می شود. تنها کافی است هواي مازادي که      

 به داخل مدار سپراتور وارد شده توسط فیلتر آسیاب تخلیه شود.

 

خط خردایش همراه با فیلتر بصورتیکه هوا از آسیاب تـأمـیـن         

 می شود.

این مدار امکان خرد کردن محصول را در سپراتور بدون نیاز بـه       

خنک کننده جداگانه فراهم می کند. محصوالت نیز در فـیـلـتـر             

جمع آوري می شوند. در این روش مدار خردایش کامال سـاده            

سازي شده و جمع و جور می باشد و بسیار اقتصادي است. اگـر        

 چه کنترل و تنظیم هوا بین سپراتور و آسیاب مشکلتر می باشد.

 

 خط خردایش همراه با فیلترهاي جداگانه 

این مدار امکان حداکثر خنک سازي مواد را فراهم می کـنـد و         

محصوالت در فیلتر جمع آوري می گردند. در این روش تنظیـم         

دستگاه به سهولت انجام می شود و امکان دستیابی به مـحـصـوال     

 بسیار ریزتر نیز فراهم است.

 کاربردها

مصالح ساختمانی، بیکربنات، سرباره کـوره بـلـنـد، سـیـمـان،               

سرامیک، مواد شیمیایی، ذغال سنگ، سنگ خردایش شده، خاك        

دیاتومه، فلدسپار، فروسیلیکون، خاکستر، مواد غـذایـی، گـابـرو،             

گرانیت، گچ، آهک هیدراته، آهک، سنگ آهن، مواد معدنی، مواد   

پالستیکی، شن کوارتز، مواد خام، شن و سنگریزه، الـیـاف خـرد،        

 شن و ماسه سیلیسی، خاکستر سودا.

 دیاگرام هاي نصب سیستم
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 مشخصات فنی  و ابعاد کلی دستگاه

جدول ذیل حاوي اطالعات ابعادي کلی کالسیفایرهاي هیپکس می باشد. جهت اطالعات بیشتر و تعیین دستگاه مناسب، کاربرد و ظرفیت مورد  

 نیاز با شرکت پکصا تماس حاصل نمایید.

 HEPAX7 HEPAX11 HEPAX18 HEPAX25 HEPAX40 HEPAX54 مدل دستگاه

 32400 24000 15000 10800 6699 4200 (متر مکعب بر ساعت)جریان هوا 

 96 82 66 55 43 32 (سانتیمتر)قطر روتور 

 2300 2500 2800 3000 3500 4000 (دور بر دقیقه)حداکثر دور 

کیلووات)توان مصرفی  ) 15 22 45 75 90 132 

 42 31 19 14 8.6 5.5 (تن بر ساعت)ظرفیت ورودي مواد 

 11 8.4 5.3 3.8 2.3 1.5 (تن بر ساعت)حداکثر مقدار نرمه ورودي 

 توجه : کلیه اطالعات فوق جهت راهنمایی می باشد و ممکن است بدون اعالم تغییر نماید.

HEPAX7 HEPAX11 HEPAX18 HEPAX25 HEPAX40 HEPAX54 

A 600 590 530 500 420 360 میلیمتر 

B 2450 2140 1800 1460 1240 1180 میلیمتر 

C 1785 1550 1360 1180 1005 910 میلیمتر 

D 700 600 500 400 300 250 میلیمتر 

F 300 260 240 220 200 200 میلیمتر 

G 2400 2100 1850 1650 1450 1000 میلیمتر 

H 4235 3690 3160 2640 2245 2090 میلیمتر 

 مدل دستگاه 

 مشخصات فنی و ابعادي




