
براى آسیاب کردن  بفرد  جت میل متقابل پکصا یک دستگاه منحصر 
این  تکنولوژى  است.  کارى  شرایط  دشوارترین  در  مواد  ترین  سخت 
آسیاب امکان عبور از محدودیت هاى موجود در خردایش مواد سخت، 
ساینده و حساس به دما را فراهم نموده و تولید خروجى هاى بسیار ریز 

را میسر مى سازد.
از  با سرعت مافوق صوت  در جت میل متقابل پکصا چندین جت هوا 
نازل ها خارج شده و همراه با مواد معلق در مرکز محفظه آسیاب به هم 
برخورد مى کنند. با توجه به این نکته که در این آسیاب مواد در برخورد 
با یکدیگر خرد مى شوند و هیچ قطعه ى مکانیکى در این فرآیند دخیل 
دانه  ندارد.  وجود  فرآیند خردایش  در  مواد  آلوده شدن  امکان  نیست، 
بندى پودر تولید شده نیز توسط کالسیفایر راندمان باالى تعبیه شده در 

قسمت فوقانى آسیاب کنترل مى گردد.
را  حصول  قابل  پودر  کیفیت  تنها  نه  پکصا  میل  متمایز جت  تکنولوژى 
به مراتب افزایش مى دهد بلکه با عبور از محدودیت هاى دیگر انواع 
آسیاب، امکان فعالیت در زمینه هاى کامال جدید را نیز فراهم مى آورد.

مشخصات جت میل
• 10imohs مناسب براى مواد با سختى تا
• d

90=1-50iμm محصول خروجى
محصول با توزیع اندازه ذرات (PSD) تیز و بدون زبره •
• 0.5-2000ikg/h محدوده ظرفیت تولید
جنس از فوالد کربنى، فوالد استنلس استیل 304/316 •
الینینگ بدنه پلى اورتان PU، سرامیک یا گرید هاى خاص فوالد  •
لودسل براى کنترل سطح مواد در آسیاب •
تغذیه کنترل شده مواد بصورت حجمى و یا وزنى •
شرایط هواى داغ براى تولید صنعتى پودر معدنى سوپر فاین •
• 10ibar بدنه ضد انفجار-فشار-شوك تا

نیازهای  پاسخگوی  جت میل 
مدرن تولید پودر  

تولید محصول سوپر فاین از مواد سخت،  
ساینده، خالص و یا حساس

جت میل پکصا
تولید پودر میکرونیزه خاص

جت میل اسپیرال پکصا
جت میل اسپیرال بر اساس برخورد جت هاى  متعدد هوا با مواد معلق و تولید جریان چرخشى در محفظه دیسکى 
آسیاب کار میکند. این نوع آسیاب به علت سادگى ساخت، نداشتن سطوح پیچیده و عدم وجود قطعات متحرك 
جهت تولید پودر بسیار ریز مواد خشک با ساختار کریستالى، مواد دارویى رده باال مانند آنتى  بیوتیک ها و یا مواد قابل 
انفجار مناسب است. با توجه به اینکه پودر شدن مواد در این آسیاب ترکیبى از برخورد مواد به یکدیگر و نیز به بدنه 
آسیاب است، عدم امکان تولید پودر مواد ساینده، سخت و یا پودر با خلوص باال از نقاط ضعف  این آسیاب مى باشد. 

این دستگاه فاقد کالسیفایر دینامیکى است لذا نمى تواند کنترل دقیقى بر روى سایز خروجى محصول داشته باشد.
به منظور پاسخگویى به نیازهاى آزمایشگاهى، پایلوت و نیمه صنعتى مى توان از جت میل اسپیرال پکصا با قطر 100 

و 200 میلیمتر استفاده نمود.



جت میل پکصا                                                                                 تولید پودر میکرونیزه خاص

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

تعداد نازلمدل

کالسیفایر )ها(توان کمپرسور *هوای فرآیند

حداکثراستانداردحداکثراستاندارد
تعداد

توان کلحداکثر دور
m3/hkWrpmkW

PX-OJM1513751501118.51220001.5

PX-OJM211330036037451115005.5

PX-OJM4213120015001321601600011

PX-OJM7414480060002x2502x3151315037

*    توان کمپرسور ذکر شده میزان مصرف پیوسته هواى فشرده نازل هاى جت میل است لذا جهت انتخاب کمپرسور مى بایست ضرایب کارکرد و مصرف سایر تجهیزات نیز لحاظ گردد.
**  مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

خط آزمایشگاهی جت میل پکصا
به منظور تولید آسان محصول سوپر فاین، پکصا اقدام به ارائه یک 
سیستم پایلوت سفارشى پیش مونتاژ شده، شامل جت میل متقابل 
فیدر،  متناظر،  اسپیرال  میل  جت  یا   PX-OJM100 مدل  پایه  بر 
پالس  فیلتر  بگ  سوئیفت،  باالى  راندمان  هاى  سیکلون  مجموعه 
نموده  تابلو کنترل و قدرت  جت، ساید چنل، سیستم کنترل هوا، 
است که بر روى یک شاسى نصب شده و آماده بهره بردارى است.
پکصا   PX-AC50 کالسیفایر  و   PX-UMCB آسیاب  با  استند  این 
نیز سازگار است و مى توان در صورت نیاز از این تجهیزات نیز 

استفاده نمود.

مواد سخت و ساینده
این مواد در اثر برخورد با یکدیگر در جت میل 
به طرز موثرى آسیاب شده و بدون سایش بدنه 
آسیاب پودر مى شوند. مانند سیلیکون کارباید، 
شیشه،  فریت  کروندوم،  زیرکن،  شن  زیرکونیا، 

اکسید آلومینیم، کامپاندهاى فلزى

مواد با خلوص باال
خردایش در جت میل منحصرا در اثر برخورد 
ذرات با یکدیگر و بدون آلودگى صورت مى پذیرد، 
لذا پودر با خلوص خیلى باال قابل دستیابى است. 
مانند پودرهاى فلورسنت، ژل سیلیکا، سیلیکا، فلز 

هاى خاص، مواد خام سرامیک، مواد دارویى

مواد حساس به دما
گرم شدن  مشکل  میل،  اینکه جت  به  توجه  با 
اجتناب ناپذیر محصول در آسیاب هاى مکانیکى 
را مرتفع مى کند، براى تولید مواد حساس به دما 
مناسب است. مانند تونر، رزین، موم، چربى، تبادل 
کننده هاى یونى، افزودنى هاى رنگ و پیگمنت ها

مواد مغناطیسی قوی
مواد مغناطیسى قوى تولید شده بر پایه عناصر 
خاکى کمیاب را مى توان در جت میل آسیاب 
فرایند  جهت  مناسب  سایز  و  شکل  به  و  کرده 
متالورژى پودر رساند. مانند نئودیوم-آهن-بورون 

(NIB) و ساماریم-کبالت

کاربردهای منحصر به فرد جت میل پکصا


