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 شرکت دانش قطعه ثمین
 

 کالسیفایر هوایی چیست؟

کالسیفایر های هوایی کارآمد ترین و با راندمان ترین 

تجهیزات جهت جداسازی محصوالت با سایز و دانه بندی 

مناسب از مواد اولیه، نرمه گیری و یا در ترکیب با آسیاب ها 

 .افزایش راندمان آنها می باشندجهت 

کالسیفایر های نسل جدید جهت دانه بندی محصوالت 

جهت رچرخشی خروجی آسیاب با تغذیه گرانشی و کالسیفای

دانه بندی محصوالت خروجی آسیاب همراه با هوا، پاسخگوی 

نیازهای صنعتی متعددی جهت مواد معدنی، کانی های فلزی و 

 میایی، صنایع غذایی ودارویی و شیصنایع ، غیر فلزی

 .بهداشتی است

مانند کشش هوا ، جاذبه و نیروی گریز از  با استفاده از نیروها،

ذرات سبک تری را از  مرکز  ذرات ریز را از ذرات درشت و

ر طبقه بندی می کنند. در حالی که چگالی تذرات سنگین 

هوا عمدتا به  کالسیفایر نقشی ایفا می کند ، روند جداسازی

 جرم و وزن ذرات بستگی دارد.

، در مقیاس صنعتی  جهت جداسازی ذرات ریز با ظرفیت باال

این  کاربری استفاده می شود. نمونه کالسیفایر هواییمعموالً از 

، کاغذ و فلز یافت است که در آن انواع پالستیکباز واحد، 

 ببرای پردازش باید تقسیم شود. آنها همچنین برای مرت

مواد معدنی ،   ،مواد غذایی ،سازی موادی مانند مواد شیمیایی

سیمان ، خاکستر بادی ، گچ ، کوارتز ، سیلیس ، بی کربنات 

 .سدیم ، الک الکل و بنتونیت استفاده می شوند
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 خط جداسازی مواد ، متشکل از کالسفایرZ  از

جنس فوالد کربنی و تقویت شده با فوالد ضد 

 سایش

  مسیر تغذیه مواد به کالسیفایر توسط روتاری

 کولو ایرال

  موتور گیربکسworm   0.5با توانKW  

  بدنه از جنس فوالد کربنی کالسیفایر نسل سوم

و باالنس  ضد سایش از جنس فوالدو روتور

فستو  SPC200به همراه کنترلر   دینامیکی

  KW 5.5 موتورمجهز به الکترو

 انتقال قدرت توسط تسمه پولی 

 مجهز به  تخلیه مواد توسط روتاری ولو ایرالک

  0.5KWبا توان   wormموتور گیربکس 

 دستگاه بگ هاوس  توسط ریز جمع آوری ذرات

 پالس جت 

 فیلتر پلی استر و کیسه  25 مجموعهمتشکل از

 سبد گالوانیزه

  تایی شیر پالس ساخت   5مجموعهTurbo 

 ایتالیا

 مجهز به هاپر تخلیه مواد با خروجی فلنجی  

  مجهز به فن سانتریفیوژ فشار باال مجهز به

 KW 18.5الکتروموتور 

های کالسیفایر مشخصه
ساخت شرکت فنی هوایی 

و مهندسی دانش قطعه 
 ثمین

 

 

 

 


