
 

 

 PX-MCمولتي   سيكلون   پكصا،   
 كاتالوگ   محصول



 مولتي   سيكلون   پكصا
 غبارگير   گريز   از   مركز

 استفاده موارد

بسيار   كارآمد      جمع   آوري   غبارمولتي   سيكلون   پكصا   يك   واحد   

است   كه   در   جايي   كه   درجه   باالي   جداسازي   ذرات   الزم   باشد   

فوق   العاده   مفيد   است.   اين   واحد   مي   تواند   براي   غبار   ريز   و   يا   

درشت   و   همچنين   با   انواع   گرد   و   غبار   به   شدت   خورنده   استفاده   

شود.   موارد   مناسب   استفاده   براي   تميز   كردن   گازهاي   حاصل   از   

فرآيندهاي   صنعتي   مانند   پردازش   خاك   و   سنگ،   ريخته   گري،   

صنايع   فوالد   و   همچنين   تميز   كردن   گاز   باقي   مانده   از   

مولتي   سيكلون   پكصا   به      .كارخانجات      داراي   كوره   مي   باشد

صورت   سيكلون   هاي   كوچك   موازي   مرتبط   ساخته   شده   است   و   

در   هفت   اندازه   توليد   مي   شود.   تعداد   سيكلون   هاي      كوچك   در   

هر   اندازه   متغير   است.   سري   مولتي   سيكلون   پكصارا      مي   توان   

متر   مكعب   بر   ساعت   و      63000تا      600براي   جريان   گاز   از   

 درجه   سانتي   گراد   ارائه   مي   گردد.   300حداكثر   درجه   حرارت   

 كاركرد   –ساخت   

مولتي   سيكلون   پكصا   متشكل   از   يك   محفظه   شامل   مجموعه   اي   

از   لوله   هاي   جمع   كننده،   كه   هريك   به   خودي   خود   يك   غبارگير   

گريز   از   مركز   مي   باشد،   است.   گاز   حاوي   غبار   از   طريق   پره   هاي   

هدايت   كننده   ورودي   از   باالي   لوله   جمع   كننده   وارد   مي   شود.   

اين   پره   ها   يك   ماپيچ   نرم   و   سريع   را   به   گاز   القا   مي   كنند   كه   

باعث   ايجاد   خاصيت   گريز   از   مركز   باال   با   حداقل   تالطم   و   سايش   

مي   شود.   همان   گونه   كه   گاز   با   يك   الگوي   سيكلوني   پايين   مي   

رود،   غبار   در   اثر   عمل   گريز   از   مركز   به   سمت   ديواره   لوله   جمع   

كننده   هدايت   مي   شود   و   به   سمت   پايين   يعني   محل   تخليه   

حركت   مي   كند.   يك   گرداب   در   پايين   لوله   جمع   كننده   شكل   مي   

گيرد   و   گاز   تميز   شده   يك   چرخش   داخلي   رو   به   باال   به   سمت   

لوله   خروجي   انجام   مي   دهد.   پره   هاي   خروجي   (اختياري)،   به   

منظور   كاهش   اتالف   ناشي   از   درفت،   به   صاف   شدن   جريان   هوا   

كمك   مي   كنند.   توجه   ويژه   به   جزئيات   طراحي   محفظه   مانند   

نسبت   هاي   ورودي   و   خروجي،   و   فواصل   لوله   هاي   جمع   كننده   

توزيع   يكنواخت   گاز   و   جريان   مناسب   براي   هريك   از   اين   لوله   

ها   براي   حداكثر   بهره   وري   را   تضمين   مي   كند.   محفظه   سيكلون   

از   ورق   فوالدي   ساخته   شده،   و   شامل   دريچه   هايي   براي   بازرسي   

و   تميز   كردن   مي   باشد.   ورودي   و   خروجي   محفظه   فلنج   دار   بوده   

و   قاب   آن   از   پروفيل   زاويه   دار   مقاوم   ساخته   شده   است.   در   

استاندارد   -صورت   لزوم   مي   توان   محفظه   را   با   ارتفاع   هاي   غير

 نيز   ارائه   داد.

 تحويل      -مونتاژ   

واحد   بااليي   جداكننده   گرد   و   غبار   و   مجموعه   سيكلون   ها   

مونتاژ   شده   تحويل   داده   مي   شوند.   واحد   -به   صورت   پيش

پاييني   و   قاب   به   صورت   جداگانه   تحويل   داده   شده،   و   

مونتاژ   آنها   در   سايت   انجام   مي   شود.   اين   واحد   ها   بدون   

عايق   تحويل   داده   مي   شوند؛   بهتر   است   عايق   كردن   در   

محل   و   در   تركيب   با   ديگر   عمليات   عايق   كاري   انجام   شود.   

توجه   داشته   باشيد   كه   در   طول   مونتاژ   از   آب   بندي   كامل   

  نقاط   اتصال   واحدهاي   باال   و   پايين   اطمينان   حاصل   شود.



 مولتي   سيكلون   پكصا
 ويژگي   ها

 ويژگي   ها:

 قطر   لوله   و   بهره   وري

از   لحاظ   تئوري،   راندمان   باال   در   جمع   آوري   با   لوله   هاي   با   قطـر    

كوچكتر   حاصل   مي   شود،   زيرا   نيروي   گريز   از   مركز   اعمال   شـده    

بر   ذرات   غبار   با   كاهش   قطر   لوله   افزايش   مي   يابد.   سه   عـامـل      

عمده   ديگر   نيز   در   طراحي   به   طور   قابل   توجهي   بر   راندمان   جمع   

آوري   تاثير   مي   گذارد؛   اين   عوامل   عبارتند   از   توزيع   مناسب   گاز،   

 PAXAAتلفات   ناشي   از   درفت،   و   اندازه/وزن   مخصوص   ذرات.     

 آماده   راهنمايي   براي   تعيين   اندازه   لوله   مناسب   مي   باشد.

 سازه   مستحكم

تمام   قطعات   توسط   تيمي   كامال   آشنا   به   فرايند   جمع   آوري   غبـار    

براي   كار   در   شرايط   كامال   سخت   طراحي   شده   است.   هر   كاربري    

به   صورت   جداگانه   بر   اساس   شدت   سختي   شرايط   كار   و   نـيـز     

 تجارب   قبلي   در   آن   زمينه   مورد   بررسي   قرار   مي   گيرد.

 پره   هاي   راهنماي   ورودي

پره   هاي   راهنماي   ورودي   به   طور   جداگانه   ساخته   شده   و   با   تكيه   

بر   لوله   خروجي   گاز   در   محل   نگه   داشته   مي   شوند.   اين   پره   ها   در    

محل   خود   داخل   لوله   جمع   كننده   قرار   مي   گيرند   و   لوله   خروجي   

را   در   مركز   اين   لوله   نگه   مي   دارند.   پره   هاي   راهنماي   ورودي   به    

گونه   اي   طراحي   شده   اند   كه   به   گاز   حداكثر   نيـروي   گـريـز   از      

مركز   را   در   مسير   مارپيچ   رو   به   پايين   لوله   و   به   سمت   خـروجـي     

 مخروطي   تخليه   غبار   اعمال   كنند.

 لوله   خروجي

لوله   هاي   خروجي   در   پايين   توسط   پره   هاي   راهنماي   ورودي   در   

محل   نگه   داشته   مي   شوند   و   از   باال      به   ورق   لوله   (تيوب   شـيـت)      

جوش   داده   مي   شوند.   هدف   اين   لوله   ها   انتقال   گاز   تميز   از   لوـلـه     

هاي   جمع   كننده   به   محفظه   خروجي   مي   باشد.   گازهاي   سايـنـده      

در   خارج   اين   لوله   ها   باعث   سايش   بيشتر   نسبت   سمت   داخل   مي   

 شوند.

 درهاي   دسترسي

درهاي   دسترسي   با   قابليت   باز   شدن   سريع   طراحي   شده   انـد،   و    

نياز   به   هيچ   ابزار   خاصي   براي   باز   كردن   آنها   نيست.   ايـن   درب     

 ها   را   مي   تواند   در   هر   جهتي   قرار   داد.

 پره   هاي   بازيابي   خروجي

پره   هاي   بازيابي   در   انتهاي   پاييني   لوـلـه   خـروجـي   گـاز   در        

كاربردهاي   خاص   استفاده   مي   شود.   اين   پره   ها   براي   بـازيـابـي       

انرژي   چرخشي   گاز   خروجي،   كه   موجب   افزايش   ظرفيت   كـل    

هر   لوله   جمع   آوري   مي   شود،   مورد   استفاده   قرار   مي   گيرند.   پره    

هاي   بازيابي   در   جايي   كه   گاز   ورودي   مشخصه   اي   مانند   روغـن    

هاي   سنگين   دارد   پيشنهاد   نمي   شوند.   مزاياي   بهره   وري   استفاده   

از   پره   هاي   بازيابي   خروجي   امكان   استفاده   از   يك   غـبـارگـيـر       

 كوچكتر   براي   جريان   مشخص   گاز   مي   باشد.

 تخليه   غبار   

 خروجي   غبار   واحد   سيكلون   را   مي   توان   به   

يك   شير   دوار،   براي   حمل   به   يك   نوار   نقالـه   و   يـا   يـك       •

 سيستم   انتقال   پنوماتيك

 يك   دمپر   غبار،   متصل   شده   به   ظرف   انباشت   غبار    •

 متصل   نمود.

 لوازم   جانبي   تخليه   غبار

 دمپر   غبار    •

 ظرف   انباشت   غبار    •

 شير   دوار •



 مولتي   سيكلون   پكصا
 ابعاد

 ابعاد   مولتي   سيكلون   پكصا

 A B C D E F G H K L اندازه

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

PX-MC1 870 3025 882 2355 2580 325 250 770 894 830 

PX-MC2 1210 3440 1222 2645 2905 450 340 1110 1234 830 

PX-MC3 1550 3835 1562 2940 3240 550 400 1450 1574 830 

PX-MC4 1890 4360 1902 3240 3590 775 575 1790 1914 830 

PX-MC5 2230 4825 2242 3530 3930 950 700 2130 2254 830 

PX-MC6 2230 5360 2250 4060 4465 955 700 2788 2168 830 

PX-MC7 2230 5985 2250 4685 5090 955 700 3468 2148 830 



 اطالعات   فني   مولتي   سيكلون   پكصا

 مولتي   سيكلون   پكصا
 اطالعات   فني

 ابعاد

 تعداد   مدول   ها
 حداكثر   جريان   گاز

(m3/h) 

 وزن   با   حداكثر   تعداد

 مدول   ها   

(kg) غبار   غير   خورنده غبار   خورنده حداكثر حداقل 

PX-MC1 1 4 2800 4200 420 

PX-MC2 5 9 6300 9450 790 

PX-MC3 10 16 11200 16800 1320 

PX-MC4 17 25 17500 26250 2340 

PX-MC5 26 36 25200 37800 3000 

PX-MC6 37 48 33600 50400 4200 

PX-MC7 49 60 42000 63000 5000 




