
آسیاب-کالسیفایر سری V یک آسیاب-کالسیفایر مدرن جهت تولید پودر فوق میکرونیزه، که تا بحال با استفاده از مکانیزم ضربه قابل حصول 
نبوده، مى باشد. محصول تولیدى این تجهیز از لحاظ کیفیت با پودر تولیدى توسط جت میل برابرى مى کند، اگر چه  میزان مصرف انرژى در 
این سیستم کمتر از یک سوم جت میل مشابه است. آسیاب-کالسیفایر هاى سرى V با ترکیبى از دیسک خردایش سرعت باال با چکش هاى 
ویژه و کالسیفایر راندمان باال با مکانیزم جداسازى ثانویه امکان تولید محصول با دانه بندى متوسط 2.4μm را فراهم مى نماید. عالوه بر این 

هزینه هاى اولیه راه اندازى این سیستم بسیار کمتر از جت میل با ظرفیت مشابه است.

آسیاب-کالسیفایر پکصا به عنوان یک راه حل اقتصادى و کارآمد 
اغلب  در  است.  شده  معرفى  باال  کیفیت  میکرونیزه  پودر  تولید  جهت 
کاربرى ها جهت تولید محصول میکرونیزه یکنواخت آسیاب ها نیازمند 
سرند و یا کالسیفایر هوایى هستند، این تجهیزات اضافى همراه با اتصاالت 
و متعلقات دیگر هزینه هاى سرمایه گذارى و بهره بردارى باالترى ایجاد 

مى نمایند.
آسیاب-کالسیفایر امکان انجام خردایش و طبقه بندى در یک دستگاه و 

با هزینه هاى کمتر را فراهم مى آورد.

آسیاب-کالسیفایر پکصا
تولید پودر میکرونیزه در یک مرحله

اقتصادی، تطبیق پذیر، کم مصرف
تولید پودر میکرونیزه با کیفیت باال در یک مرحله

• d
97=4-200 μm خردایش و جداسازى در یک دستگاه

تولید محصول با توزیع اندازه ذرات (PSD) تیز و بدون زبره •
خردایش، باز کردن کلوخه و خشک کردن همزمان •
تمیزکارى و نگهدارى آسان •
امکان تغذیه مواد به صورت پنوماتیک و یا گرانشى •

سری V، نسل جدید آسیاب-کالسیفایر



آسیاب-کالسیفایر پکصا                                                                    تولید پودر میکرونیزه در یک مرحله

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

تطبیق پذیری با قطعات مختلف
قابل  • با چکش هاى  معموال به شکل یک دیسک یک تکه  روتور 

تعویض ساخته میشود، براى مواد ساینده مى توان از دیسک چند 
تکه ضد سایش با قطعات جداشونده استفاده نمود.

چکش تخت براى تولید پودر ریز با حداکثر ضربه •
پین براى تولید پودر درشت و به حداقل رساندن نرمه •
چکش ویژه براى خردایش مواد فیبرى •

الینر به صورت محیطى داخل بدنه آسیاب نصب شده و نقش  •
آن تقویت اثر ضربه اى چکش با کاهش سرعت محیطى ذرات 
به مسیر ضربات است. الینر منحرف کننده  آنها  برگرداندن  و 
(MD) براى تولید پودر ریز و الینر ساده براى تولید پودر درشت 

و به حداقل رساندن نرمه کالسیفایر کاربرد دارد.
کالسیفایر در خروجى آسیاب نصب مى شود و به طور مستقیم  •

تعیین کننده محصول خروجى است. کالسیفایر ها بصورت کوتاه، 
بلند، مورب و یا چرخش آزاد ساخته مى شوند. 

مواد شیمیایی
استئارات، کربنات، سولفات ، فسفات، نمک هاى 
رزین،  پالستیک،  و  الستیک  افزودنى  معدنى، 
کربن سیاه، اکسید آهن و دیگر فلزات، کوتینگ 
پودر ، ژل سیلیکا، زئولیت ها، پلیمر کریستالى، علف 

کش، آفت کش، ضد قارچ

غذا و مواد اولیه غذایی
شکر، نشاسته، شیرین کننده مصنوعى، نمک، ادویه 
کاراگینان،  گوار،  (صمغ  ها  دهنده  غلظت  جات، 
صمغ زانتان، ژالتین و پکتین)، کیک پرس کاکائو، 
پروتئین، سویا، دانه ها، الکتوز، نخود، ذرت، برنج، 

خوراك میگو، سلولز، ضایعات شیرینى پزى

مواد غذایی فراسودمند )نوتراسوتیکال( 
غضروف گاو، ویتامین ها، سیتریت منیزیم، سیتریت 
کلسیم، جینسینگ، مخروط سانان، کامومیل، پوسته 

صدف، بارهنگ، پوسته جو دوسر

مواد معدنی و پرکننده های کاربردی 
سنگ آهک، کائولن آهکى، کائولن آبدار، اکسید 
کلسیم، بروسیت، تالک، گچ، بنتونیت، چوب، پوسته 

گردو، هیدروکسید کلسیم، خاکستر سودا، ترونا

گستره وسیع کاربری آسیاب-کالسیفایر

ظرفیت نسبی**مدل
هوای فرآیند

کالسیفایرروتور
دانه بندی خروجی

دورتواندورتوان
m3/hkWrpmkWrpmμm

PX-ACM1019007.562002.240009-150

PX-ACM201.81800155000432009-150

PX-ACM302.727002243005.5300010-180

PX-ACM30V-12002243007.560004-40

PX-ACM605.4540045260011260010-180

PX-ACM60V-24004526001546005-60

PX-ACM12010.81080090210015240012-200

PX-ACM2001818000160-250180037220014-200

*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  سرى V بصورت تخصصى جهت تولید پودر فوق میکرونیزه توسعه یافته است.


