
 Pinpaxx - پين   ميل   پكصا

 كاتالوگ   محصول



 در   يك   نگاه

پين   ميل   هاي   پكصا   براي   پردازش   مواد   ورودي   مختلف   قادر   به   اعمال   مقادير   قابل   تنظيم   ضربه   و   تحريك   مي   باشند.   پيـن     

ميل   هاي   پكصا   در   ميان   تجهيزات   مورد   استفاده   در   صنايع   پردازش   مواد   از   جمله   تطبيق   ترين   دستگاه   ها   مي   بـاشـد.   از      

آسياب كردن با انرژي ضربه بسيار باال گرفته تا مخلوط كردن و تركيب كردن كندتر و كنترل شده تر، پين ميـل هـاي     

 پكصا   در   عملكرد   بسيار   ساده،   كامال   امن   و   قابل   اعتماد   بوده   و   به   راحتي   با   كاربري   شما   تطبيق   پيدا   مي   كنند.

 ارائه   اجزاي   داخلي   متنوع   پين   ميل   پكصا   را   قادر   مي   سازد   تا   با   كاربري   ويژه   شما   همخواني   پيدا   كند.    �

 گزينه   هاي   متفاوت   براي   آب   بندي   دستگاه   شما   را   در   كنترل   شرايط   هواي   محيط   ياري   مي   رساند. �

ارائه   مواد   سازنده   متنوع   و   نيز   تمام   كاري   سطحي   مختلف   پين   ميل   پكصا   را   براي   كاربردهاي   نيازمند   به   رعـايـت      �

 اصول   بهداشتي   كامال   مناسب   مي   نمايد.

براي   پردازش   مايعات   و   جامدات   ساينده   يا   خورنده،   اجزاي   آسياب   را   مي   توان   با   سطوح   خاص   مقاوم   در   بـرابـر      �

 سايش   يا   خوردگي   ارائه   نمود.

 به   طور   خالصه،   پين   ميل   پكصا   ...

   1/0ماس   و   حداكثر      3براي   مواد   با   سختي   تا    �

 مناسب   بوده درصد   اجزاي   ساينده

مي   تواند   ورودي   هاي   بلورين   و    �

 شكننده   خشك   را   هندل   كند

قابليت   دستيابي   به   خروجي    �

 نهايي   بسيار   نرم   را   دارد

با   يك   ديسك   چرخنده   مي    �

تواند   به   سايز   خروجي   متوسط   

 ميكرون   دستيابد   50

در   چرخش   متقابل   ممكن   است    �

 به   خنك   كاري   برودتي   نياز   داشته   باشد

 براي   كاربري   هاي   غذايي   و   دارويي   مناسب   است �

 مصرف   انرژي   نسبتا   كمي   دارد    �
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 ويژگي   ها

پين   ميل   هاي   پكصا   با   طراحي   ساده   و   قابل   اعتماد،   با   

استفاده   از   نيروي   گريز   از   مركز   انرژي   الزم   براي   

ضربه   را   فراهم   مي   آورند.      اين   نوع   از   ميل   منجر   به   

كاهش   اندازه   يكنواخت،   بهره   وري   انرژي   باالتر،   

خوردگي   و   شكست   كمتر   تجهيزات،   همراه   با   ويژه   

  هاي   متمايز   زير   مي   شود:

 ضربه   آزاد،   بدون   سايش �

 بدون   توري   مسدود   شونده �

 خروجي   زياد   نسبت   به   توان   مصرفي �

 قابل   استفاده   براي   مايعات   و   جامدات �

 ساخت   ساده �

 تميز   كردن   راحت �

 درجه   حرارت   پايينافزايش    �

 نياز   به   فضاي   كم    ����

 مزيت   ها

با   داشتن   قابليت   سازگاري   با   كاربري   ها   و   مواد   

متفاوت،   پين   ميل   پكصا   راه   حل   هاي   متمايزي   براي   

طيف   گسترده   اي   از   نيازها   در   فراوري   مواد   ارائه   مي   

 دهد:

 طراحي   مستحكم    ����

باعث   عمر   طوالني   تر   تجهيزات،   و   كاهش   هزينه   

 هاي   نگهداري   و   جايگزيني   مي   شود

 

 نداشتن   توري   داخلي    ����

از   گرفتگي   جلوگيري   مي   كند   و   در   نتيجه   دستگاه   

 قادر   خواهد   بود   به   طور   پيوسته   كار   كند

منجر   به   عدم   نياز   به   خاموش   كردن   دستگاه   به   

منظور   تميز   كردن   توري   شده،   و   درنتيجه   به   صرفه   

 نگهداري   و   هزينه   مي   انجامد-جويي   در   زمان   تعمير

 

 سازه   كامال   آب   بند   شده    ����

منجر   به   كنترل   شرايط   محيطي   عمليات   آسياب   و   يا   

مخلوط   كردن   در   داخل   خطشده،   و   بنابراين   نياز   به   

مراحل   فراوري   فوق   العاده   و   جداگانه   را   از   بين   مي   

 برد

بدون   ايجاد   گرد   وغبار،   به   داشتن   محيط   كاري   تميز   

 كمك   مي   كند

  

  همگن   سازي   محصول    ����

 منجر   به   بهبود   كيفيت   محصول   خواهد   شد
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 اجزاي   سازنده

پين   ميل   پكصا   شامل   يك   محفظه   ايستاده   (عمودي)   

مي   باشد.   داخل   محفظه،   بر   روي     با   يك   در   بزرگ

يك   شفت   دوران   كننده   توسط   يك   موتور،   ابزار   

ديسك   چرخان      (كه   به   آن   ديسك      –آسياب   كننده   

مجهز   به   پين   نصب   شده   روتور   نيز   گفته   مي   شود)   

است.   هنگامي   كه   ميل   به   يك   ديسك   روتور   پيني   

مجهز   مي   شود،   يك   ديسك   دوم   در   داخل   در   ميل   

نصب   مي   شود   به   گونه   اي   كه   پين   ها   يا   دندانه   هاي   

آن   با   دندانه   هاي   ديسك   روتور   در   يك   الگوي   شبكه   

اي   قرار   مي   گيرند،   ديسك   داخل   در   مي   تواند   ثابت   

يا   چرخان   باشد؛   در   مورد   دوم،   در   مجهز   به   يك   

محرك   بوده   كه   ديسك   را   در   خالف   جهت   چرخش   

ديسك   روتور   مي   چرخاند.   اشاره   به   اين   نكته   حائز   

اهميت   است   كه   ديسك   روتور   پيني   نيازي   به   

 استاتور   ندارد.

 چگونگي   عملكرد

مواد   اوليه   از   يك   تغذيه   كننده   حجمي   در   اثر   گرانش   به   ورودي   پين   ميل   پكصا   جريان   مي   يابد،   كه   مواد   ورودي   را   به   مركز   

محفظه   آسياب   هدايت   مي   كند.   ابزار   آسياب   كننده   (ديسك   پيني)   با   سرعت   زياد   دوران   كرده،   نيروي   گريز   از   مركز   ايجاد   

مي   كند   كه   به   ذرات   مواد   به   سمت   محيط   خارجي   ديسك   روتور   شتاب   مي   دهند.   جريان   سرعت   باال   و   رو   به   خارج   ذرات   

در   محيط   روتور   باعث   اصابت   آنها   به   پين   ها   مي   شود.   در   اين   منطقه،   مواد   در   حين   عبور   از   البه   الي   پين   ها   دچار   چندين   

ضربه   شده   كه   منجر   به   كاهش   اندازه،   يا   مخلوط   شدن   شديد   مي   شود.   نيروي   اعمال   شده   به   مواد   با   سرعت   روتور   تنظيم   

مي   شود.   براي   حداكثر   انرژي،   سرعت   روتور   بسيار   زياد   خواهد   بود؛   و   براي   جابجايي   ماليم   تر،   سرعت   هاي   كم   انتخاب   مي   

شوند.   با   ابزار   آسياب   ديسكي،   ذرات   با   اندازه   دلخواه   از   حاشيه   ديسك   خارج   مي   شوند   و   به   سمت   خروجي   در   پايين   ميل   

جريان مي يابند. پس از خروج از ميل، ذرات در اثر جاذبه سقوط كرده يا توسط يك سيستم انتقال هوايي به فرايند پايين        

 دستي   يا   محل   ذخيره   سازي   كشيده   مي   شوند.
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 طراحي

پين   ميل   هاي   پكصا   در   جنس   هاي   فوالد   كربني،   فوالد   ضد   زنگ   و   جنس   هاي   ديگر   دسترس   است.   اين   دستگاه   هاي   اثبات   

شده راه حل هاي فراوري خاص براي طيف گسترده اي از نيازها در صنايع شيميايي، غذايي، دارويي، آسياب دانه ها و 

  صنايع   معدني   ارائه   مي   دهند.   ويژگي   هاي   طراحي   موجود   عبارتند   از:

 محفظه   جوشكاري   شده   با   خروجي   استاندارد   يا   مماسي �

 محفظه   ريخته   گري   شده   با   خروجي   استاندارد �

 فوالد   نرم   يا   فوالد   ضد   زنگ   براي   تمام   اندازه   هاي   دستگاه �

 ديسك   ها   و   پين   هاي   ساخته   شده   از   فوالد   هاي   خاص �

 بلبرينگ   هاي   محافظت   شده   در   مقابل   غبار �

 قفل   ايمني �

 طراحي   متناسب   با   صنايع   دارويي �

 پين   هاي   ضد   سايش �

 بار   10طراحي   ضد   انفجار   براي   حداكثر   فشار    �

 انواع   روتور

در   قلب   پين   ميل   پكصا   روتور   قرار   دارد   كه   پين   ها   و   يا   بلوك   ها   بر   آن   نصب   شده   اند.   عوامل   مؤثر   بر   عملكرد   پين   ميل   

  پكصا   عبارتند   از:

 سرعت   دوراني،   كه   به   طور   مستقيم   به   سرعت   لبه   ارتباط   دارد �

 قطر،   كه   آن   نيز   بر   سرعت   لبه   و   در   نتيجه   بر   انرژي   ضربه   تاثير   مي   گذارد �

 تعداد   و   جهت   گيري   پين   ها   يا   بلوك   ها �

آنها   را   در   معرض   چندين   ضربه    طراحي   پين   ها   به   صورت   شبكه   در   هم   تنيده،   در   حين   عبور   مواد   از   البه   الي   پين   ها،

شكننده   قرار   مي   دهد.   روتور   مجهز   به   بلوك   تعداد   ضربات   را   كم   مي   كند،   ولي   در   عين   حال   سرعت   خروج   زيادي   براي   

 شكستن   مواد   در   برخورد   با   الينر   ديواره   ايجاد   مي   نمايد.
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 انتخاب   ميل   مناسب؛   پين   ميل   پكصا   

راه   حل   هاي   بهينه   در   آسياب   كردن   با   انتخاب   ميل   

مناسب   آغاز   مي   شود.   انتخاب   ميل   مناسب   شامل   

در   نظر   گرفتن   دقيق   پارامترهاي   كاربري   (در   اين   

   500موس   و   تا   ظرفيت      4تا      2مورد،   مواد   با   سختي   

تن   در   ساعت)   و   بررسي   ميل   هاي   مختلف   موجود   با   

توجه   ويژه   به   گزينه   هاي   موجود   براي   اجزاي   ساينده   

 مي   باشد.

در   انتخاب   ميل   براي   يك   كاربري   مشخص   چهار   

 فاكتور   كليدي   بايد   در   نظر   گرفته   شود:

 سرمايه   گذاري   اوليه

 نياز   به   اجزاي   داخلي   ساينده

 زمان   الزم   براي   آسياب   كردن

 مصرف   انرژي

پين   ميل   پكصا   انتخابي   است   كه   هر   چهار   فاكتور   را   

به   صورت   بهينه   ارضا   مي   كند.   نكته   مهم   اين   است   

كه   پين   ميل   پكصا   نياز   به   سرمايه   گذاري   نسبتا   كمي   

دارد.   پين   ميل   هاي   پكصا   را   سادگي   مي   توان   به   

اجزاي   ساينده   كامال   قابل   تعويض   و   جايگزيني   با   

راكول   سي   مجهز   كرد.   همچنين،      60سختي   سطحي   

پين   ميل   پكصا   در   يك   فرايند   يك   باره   با   سرعت   باال   

مواد   را   آسياب   مي   كند.   مصرف   انرژي   در   اين   ميل   

كيلو   وات   ساعت   بر   تن)   در   آسياب      5تا      2ها   (

كردن   مواد   با   ارزش   متوسط   به   راحتي   قابل   توجيه   

است.   به   طور   كلي،   پين   ميل   پكصا   يك   انتخاب   

درصد   سيليس،   و   با      8تا      5معقول   در   كاربري   هاي   با   

 نصب   حداكثر   حفاظت   در   برابر   سايش   مي   باشد.

مواد   ورودي   بلورين   و   شكننده   خشك،   مانند   شكر،   

آسپرين،   بي   كربنات   سديم،   كائولن،   و   كربن   را   مي   

توان   با   آسياب   مجهز   به   ديسك   پين   آسياب   نمود.   

وقتي   كه   تنها   يك   ديسك   مي   چرخد،   به   طور   معمول   

ديسك   پين   مي   تواند   به   اندازه   نهايي   متوسط   كمتر   از   

ميكرون   براي   ذرات   دستيابد.   عيار   با   سرعت      50

ديسك   روتور   (كه   سرعت   محيطي   ديسك   را   كنترل   

مي   كند)   و   تعداد   و   چيدمان   پين   بر   روي   ديسك   

كنترل   مي   شود.   وقتي   كه   هر   دو   ديسك   مي   چرخند،   

سرعت   محيطي   بسيار   باالتر   بدست   مي   آيد،   و   اندازه   

   30متوسط   نهايي   ذرات   را   مي   توان   به   كمتر   از   

ميكرون   رساند.   انرژي   باالتر   به   كار   رفته   در   اين   

روش،   كه   چرخش   متقابل   ناميده   مي   شود،   باعث   

توليد   گرماي   بيشتري   شده   و   ممكن   است   به   خنك   

 .كاري   برودتي   نياز   داشته   باشد

ديسك   هاي   پيني   اغلب   بهترين   گزينه   براي   كاربري   

هاي   دارويي   و   غذايي   هستند   چرا   كه   نيازي   به   هيچ   

گونه   استاتور   نداشته،   و   مشكالت      ناشي   از   گرفتكي   

توري   استاتور   و   تميز   كردن   ترك   آسياب   را   از   بين   

مي   برد.   ديسك   پين   ها   همچنين   براي   كاربري   هاي   

قابل       (GMP)محل   عمل   توليد   خوب-در-تميز

 دسترس   تر   هستند.
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 پين   ميل   پكصا   با   دو   ديسك   متحرك

پين   ميل   پكصا   را   مي   توان   با   دو   ديسك   پين   متحرك   طراحي   نمود.   در   حالت   چرخش   متقابل،   در   مقايسه   با   ميل   هاي   با   

يك ديسك چرخنده،  سرعت هاي نسبي بسيار باالتري قابل دستيابي است. بيشترين سرعت نسبي در خارجي ترين 

شكننده   و   با   حداكثر   سختي      اين   ميل   ها متر   بر   ثانيه   برسد.   ماده   ورودي   250رديف   پين   ها   بدست   مي   آيد   و   مي   تواند   به   

ماس   مي   باشد.   ميزان   ريز   شدن   ذرات   را   مي   توان   با   تغيير   سرعت   ديسك   پين   تغيير   داد.   نيروي   گريز   از   مركز   اعمال      3

شده   بر   دو   ديسك   باعث   مي   شود   كه   بتوان   حتي   مواد   مرطوب،   چرب   و   چسبنده   را   فراوري   نمود.   طراحي   با   محفظه   بزرگ   

براي   فرآوري   چنين   موادي   بسيار   مناسب   است.   مواد   ورودي   را   ميتوان   با   مخلوط   كردن   با   نيتروژن   مايع   شكننده   و   ترد   

 نمود.   درب   ميل   به   صورت   كامل   قابل   باز   شدن   است   به   گونه   اي   كه   تميز   كردن   آن   را   بسيار   ساده   مي   كند.   

 وجود   انتخاب   هاي   گسترده   براي   پين    ����

عالوه   بر   پين   هاي   استاندارد   ساخته   شده   از   فوالدهاي   خاص،   طيف   گسترده   اي   از   پين   هاي   ويژه   در   دسترس   است   كه   مي   

 تواند   دستيابي   به   باالترين   سطح   بهداشت   و   جلوگيري   از   سايش   و   آلودگي   را   تضمين   كند

 

 آسياب   كردن   با   خروجي   دانه   ريز   بيشتر    ����

متر   بر   ثانيه   مي   رسد.   پين   ميل   هاي   تك   روتور   قادر   به      250بسته   به   نوع،   حدااكثر   سرعت   نسبي   دو   ديسك   به   حدود   

رسيدن به چنين سرعتي نيستند. بنابراين پين ميل پكصا با دو ديسك چرخان مي تواند به خروجي هاي ريزتري، به ويژه 

 براي   مواد   كامال   ترد   و   بلورين،   دستيابي   پيدا   كند

 

  كار   مداوم   بدون   دردسر    ����

موادي   كه   به   علت   مشكالت   ناشي   از   گرفتگي   توري،   به   ويژه   توري   هاي   با   مش   ريز،      قادر   به   آسياب   شدن   در   ميل   هاي   

 تا   سايز   هاي   بسيار   ريز   آسياب   نمود   در   اين   ميل   ها  توري   دار   نيستند   را   مي   توان

 

 قابليت   سازگاري   ميل   با   شرايط   ماده   ورودي    ����

امكان   تغيير   و   تنظيم   جهت   چرخش   و   سرعت   ديسك   تضمين   مي   كند   كه   هر   ماده   ورودي،   به   ويژه   مواد   حساس   به   گرما،   

 را   مي   توان   تا   سايز   مناسب   آسياب   نمود   

 Pinpaxx -  پين   ميل   پكصا
 كانترپكص




