
 
 

 کاربرد

 همزن های عمودی با موتور متصل به پروانه به صورت مستقیم هستند. , BCIهمزن های 

 زدن عمل بهم یک  به  که یزمان در,و نگهداری پراکنش  ,انحالل  ,در فرآیند های بهم زدن  این همزن ها

 مورد استفاده نیاز باشدیا شیمیایی و آرایشی  ,دارویی  ,مواد غذایی  صنایع فرآوریقوی و  پر سرعت در 

  جهت کار با(  لیتر 0011تا )م  در تانکهایی با حجم کبه طور معمول همزن های مذکور  . قرار می گیرند

 .می شوند بکار برده پایین (چسبندگی یا ناروانیویسکوزیته ) موادی با

 

 اصول عملیاتی 

 جهت جلوگیری منحرف کننده جریان اجزایبه همراه  )ومرکزی به صورتیا  ,تانک  این همزنها معموال داخل

 در این صورت غیر مرکزی  که. نصب می شوند و یا به صورت غیر مرکزی  ( تانک  از چرخش مواد درون

 قرار گرفتن همزن به خودی خود مانع چرخش مواد مخلوط شده در تانک می شود. 

 مجاورتدر  محصولسطح  وسمت باال  و سپس بهتانک کف سمت چرخش پروانه باعث جریان پیدا کردن سیال به 

  .گرددباشد تشدید می  دارای انحناکف تانک در صورتی که این عمل  ی تانک می شود.ها دیواره

 محصول mixingیا  آمیختگیباعث افزایش و   هم زدهببه شدت و با قدرت محتویات تانک را  Lineflux    پروانه

 محصول را افزایش می دهد. پراکنشمیزان  saw tooth propeller , ایاره  در حالی که پروانه ی دندانه ,می شود 

 

 ویژگی هاطراحی و 

 همزن عمودی 

 حلقه ی  آب بندی :V  شکل و گیره 

  یاتاقاننگهدارنده ی دارای 

 هایمیله  به وسیله ی و شفت متصل به یک نیم شفت   یک شفت  به  پروانه متصل 
 رزوه دار آلن 

  موتورIEC B14  - 0011 دور در دقیقه - IP 55 – عایق بندی کالس  دارایF 

     (IEC B14 motor, 1500 rpm, IP 55, F-class insulation) 

  کیلو وات 0..1حداکثر قدرت 

  پروانه ی lineflux(  01نوع ) 

 

 مواد مصرفی در ساخت قطعات:

 شهای در تماس با مواد درون تانک بخ :  AISI 316L   

  حلقه یV : شکل و نگهدارنده   NBR 

  آلومینیوم   :یاتاقاننگهدارنده ی دارای 

 

 ( آپشن ها گزینه ها )

  سیستم آب بندیDouble flushed mechanical seal. 

  حلقه یV  شکل و گیره:FPM 

 یک تکه شفت 

 مواد خورنده استفاده جهت یبرا یپالستیک پوشش یدارا یو پروانه  شفت 

 پروانه ی دندانه اره ای 

  میکرومتر 1.0جوش خورده با ناهمواری سطحی کمتر یا حداکثر برابر با ی پروانه          Ra ≤ 0,4 μm 

 موتور پوشش 

 دیگر یبا محافظ ها یموتورهای 

 دور در دقیقه 01.دور در دقیقه یا  001:  موتورها           rpm   001-  750 rpm 

 متغییر -درایو سرعت   یا   یدنده ا یاموتوره(VSD) 

 بادی ( درایو تحت فشار هوا ( 

 



 

 

 و ابعاد  فنیمشخصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



در مطالب و مشخصات ارائه شده را  حق ایجاد هرگونه تغییر INOXPAد.شرکت نجهت راهنمایی می باش صرفااطالعات ارائه شده در این دفترچه 

 WW.inoxpa.com فرمایید.     بدون هیچ گونه اعالم قبلی برای خود محفوظ می دارد. برای اطالعات بیشتر لطفا به وب سایت ما مراجعه 

 

 

 

 

 

 

 


