
 

 

 PX-CYسيكلون   پكصا،   
 كاتالوگ   محصول



 سيكلون   پكصا
 غبار   گير   گريز   از   مركز

 كاربرد

سيكلون   ها   اغلب   در   كاربري   هايي   كه   ميزان   غبار   بااليي   توليد   

مي   كنند   و   در   آنها   ذرات   غبار   درشت   و   بزرگ   توليد   مي   شوند،   

مانند   نجاري   و   ماشين   كاري،   استفاده   مي   شوند.   بسته   به   اينكه   

هواي   تخليه   شده   به   اتمسفر   تخليه   مي   شود   و   يا   به   كارخانه   

بازگردانده   مي   شود،   سيكلون   را   مي   توان   به   تنهايي   و   يا   به   همراه   

 فيلترهاي   پارچه   اي   مورد   استفاده   قرار   داد.   

هنگامي   كه   جريان   هوا   در   يك   فرايند   توليد   غلظت   بااليي   از   

تميز   -ذرات   درشت   و   ريز   غبار   دارد،   سيكلون   به   عنوان   پيش

پالس   و   يا   غبارگير   -كننده   قبل   از   يك   فيلتر   پارچه   اي   جت

 كارتريجي   استفاده   مي   شود.

 

 طراحي

سيكلون   هاي   پكصا   در   مدل   هايي   با   جنس   فوالد   معمولي   و   فوالد   

ضد   زنگ   ارائه   مي   گردد.   براي   كاربردهاي   دربرگيرنده   ذرات   

 ساينده،   مدل   هايي   با   ديواره   ضخيم   مورد   استفاده   قرار   مي   گيرد.   

اندازه   سيكلون   با   توجه   به   حجم   هوا   (بر   حسب   متر   مكعب   بر   

   10تا      5ساعت)   به   گونه   اي   كه   افت   فشار   در   سيكلون   بين   

 ميلي   بار   باشد   بدست   مي   آيد.

 عملكرد

جريان   هواي   حاوي   ذرات   معلق   به   صورت   مماسي   به   محفظه   

جداكننده   وارد   مي   شود.   بدين   وسيله   مخلوط   هوا   و   جامد   جريان   

يافته   در   محفظه   منحرف   شده،   و   اين   عمل   باعث   چرخش   آن   

مي   شود.   در   نتيجه،   ذرات   ماده   به   سمت   خارج   منتقل   شده   و   به   

پايين   ديواره   هدايت   مي   شوند.   جريان   هواي   جدا   شده   از   مواد   از   

مركز   سيكلون   به   سمت   باال   حركت   كرده،   و   از   طريق   لوله   

خروجي   سيكلون   را   ترك   مي   كند   و   به   كانال   جمع   آوري   هوا   

جريان   مي   يابد.   به   كار   بردن   هندسه   ساده،   مناطق   بدون   جريان   

هوا   و   محل   هاي   كه   ممكن   است   مواد   در   آنها   ته   نشين   شوند   را   

 به   حداقل   مي   رساند.

 راه   حل   مقرون   به   صرفه    •

 براي   ميزان   غبار   و   درجه   حرارت   باال   بسيار   مناسب    •

 سازه   مستحكم •

 فيلتر   -قابل   استفاده   به   تنهايي   و   يا   به   عنوان   پيش •



 مزايا

 طراحي   و   مهندسي   توسط   متخصصين   جمع   آوري   غبار •

 ميلي   متر   4ضخامت   ،   سازه   مقاوم   از   ورق   با   جنس   فوالد   كربني •

 جوشكاري   داخلي •

•  

 ويژگي   ها   

 براي   دربرگرفتن   كاربردهاي   خاص      سفارشيمهندسي    •

 متر   مكعب   بر   ساعت   20000تا      1000هوادهي   از    •

 ميلي   متر      1100تا      400وجود   اندازه   هاي   استاندارد   از   قطر    •

ساخته   شده   از   ورق   فوالد   كربني،   آلومينيومي،   فوالد   ضد   زنگ   و    •

AR  

 ميلي   متر   10تا      4 سازه   با   جوشكاري   كامل   از   ورق •

 ميلي   متري   باالتر   از   محل   تخليه   مواد   300دريچه   بازرسي    •

 سقف   مخروطي   براي   هدايت   آب   باران    •

  قابليت   استفاده   در   صنايع   مختلف •

 ي   اختياري گزينه   ها

 طراحي   سفارشي   سازه   پشتيباني   با   توجه   به   نياز   مشتري •

كانال   تبديل   در   ورودي   و   خروجي   براي   اتصال   به   سيستم    •
  كانال   كشي

 دمپر   خروجي   /   گرداب   شكن   /   محفظه   انبساط •

  عايق   براي   كاربردهاي   دما   باال •

  بدنه   و   مخروط   الستيك   اندود   براي   كاربردهاي   سايش   باال •

،   فوالد   ضد   زنگ،   الستيك،   و   AR الينينگ   ورودي   از   ورق    •
  غيره

 ورودي   هاي   چندگانه •

 نظافت / درهاي   دسترسي •

 فلنج   دار ورودي   /   خروجي •

 راستگرد   و   چپگرد    ورودي   /   خروجي •

 هاپر   با   در   كشويي   (با   رك   و   پينيون) •

 شير   دوار   (ايرالك) •

 فيلتر-پس •

 فن   و   موتور   داخلي •

  مارپيچ   داخلي •

 وجود   اندازه   هاي   بزرگتر •

  وجود   مدل   مولتي   سيكلون •

 سيكلون   پكصا
 مشخصات



 جدا   كننده   اوليه   و   يا   پيش   تميز   كن

از   سيكلون   پكصا   مي   توان   به   عنوان   جمع   آوري   كننده   اوليه   با   و   

يا   بدون   پس   فيلتر   اختياري،   براي   گرد   و   غبار   با   اندازه   ذرات   

متوسط   يا   درشت   استفاده   نمود.   سيكلون   پكصا   (از   لحاظ   وزني)   تا   

 غبار   سنگ   زني   فوالد   و   غبار   اره   را   حذف   مي   كند.      99٪

از   سيكلون   پكصا   مي   توان   به   عنوان   يك   پيش   تميز   كننده   براي   

هر   يك   از   غبارگيرهاي   نهايي   كارآمد   تر   پكصا   مانند   بگ   فيلتر   

پالس   جت،   فيلتر   با   هواي   معكوس،   و   يا   فيلتر   تكاني   استفاده   

نمود.   با   كاهش   بار   غبار   بر   فيلتر   نهايي   با   بازدهي   باالتر،   مي   توان   

يك   فيلتر   نهايي   مقرون   به   صرفه   تر   با   عمر   فيلتر   باالتر   انتخاب   

 نمود.

 اندازه   ها

   20000تا      1000انتخاب   اصلي   با   جريان   هاي   هوا   از      11  پكصا

متر   مكعب   بر   ساعت   ارائه   مي   دهد.   اين   مدل   ها   به   گونه   اي   

انتخاب   شده   اند   تا   اكثريت   كاربردهاي   جمع   آوري   گرد   و   غبار   

 صنعتي   كوچك   تا   متوسط   را   در   بر   گيرند.

  عدم   نياز   به   تعمير   و   نگهداري

سيكلون   پكصا   شامل   اجزاي    بر   خالف   بسياري   از   غبارگيرها،

متحرك   و   قابل   تعويض   نمي   باشد   و   اساسا   نياز   به   تعمير   و   

نگهداري   ندارد.   هوا   به   صورت   مماسي   وارد   سيكلون   شده   و   با   

سرعت   باال   به   دور   محيط   داخلي   مي   چرخد.   غبار   سنگين   تر   

توسط   عمل   گريز   از   مركز   جدا   از   هوا   مي   شود   و   در   بشكه   يا   

  هاپر   انباشته   مي   شود.

 مكان هايي كه مي توان از سيكلون پكصا استفاده نمود

سيكلون   را   مي   توان   تقريبا   در   هر   كاربري   كه   به   توليد   ذرات   

ميكرون   منجر   مي   شود   استفاده   كرد.      20غبار   به   قطر   بزرگتر   از   

اين   موارد   سنباده   زني،   سنگ   زني   خشن،   تمام   كاري   سطح،   انتقال   

 .مواد،   پردازش   مواد،   برش   و   خرد   كردن   مواد   را   شامل   مي   شود

  كاربرد   هاي   متداول

  نجاري

  برش   فلز

  ريخته   گري

 پالستيك   ها

  الستيك   ها

 مواد   شيميايي

 دانه   ها

  مواد   غذايي

  زغال   سنگ

  سراميك

  سنگ

  كاغذ

 سيكلون   پكصا
 جداسازي   با   بازدهي   باال



 
 

 .جدول   زير   مدل   هاي   اصلي   سيكلون   پكصا   را   نشان   مي   دهد.   براي   جزئيات   بيشتر   با   پكصا   تماس   بگيريد

 1رموتو جريان   هوا اندازه

  

قطر   

 ورودي

ذخيره   

 سازي   غبار

 اندازه   تقريبي

  

 وزن

   H W D نوع        

  
(m3/h) (hp) (mm)   (mm) (mm) (mm) (kg) 

PX-CY16-2 1700-1400 2 150 180 900 900 2700 بشكه 

PX-CY20-3 2600-1700 3 200 250 1100 1100 3000 بشكه 

PX-CY20-5 3700-2600 5 200 290 1100 1100 3000 بشكه 

PX-CY24-7.5 5100-3400 7.5 250 410 1100 1100 3500 بشكه 

PX-CY30-10 6800-5100 10 360 بشكه 

 ايرالك

3900 

5500 

1100 
2- 

1100 

- 

520 

430 

PX-CY30-15 7500-6000 15 360 بشكه 

 ايرالك

4000 

5500 

1100 

- 

1100 

- 

540 

440 

PX-CY36-20 11900-8500 20 410 بشكه 

 ايرالك

 هاپر

4800 

6500 

6600 

1700 

- 

- 

1700 

- 

- 

1000 

1180 

1340 

PX-CY36-25 12800-9400 25 410 بشكه 

 ايرالك

 هاپر

5100 

6700 

6900 

1700 

- 

- 

1700 

- 

- 

1020 

1270 

1360 

PX-CY36-30 13600-10200 30 410 بشكه 

 ايرالك

 هاپر

5100 

6700 

6900 

1700 

- 

- 

1700 

- 

- 

1040 

1320 

1380 

PX-CY44-40 18700-13600 40 510 ايرالك 

 هاپر

7500 

7500 

- 

- 

- 

- 
1520 

1450 

PX-CY44-50 20400-15300 50 510 ايرالك 

 هاپر

7500 

7500 

- 

- 

- 

- 
1630 

1500 

 سيكلون   پكصا
 انتخاب   سيكلون

 فقط   براي   فن   هاي   داخلي   1

  اين   اندازه   ها   با   توجه   به   ابعاد   سازه   پشتيبان   بدست   مي   آيد.   2




