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 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 1 صفحۀ

 مقدمه 

و  شدهمدرن تهیهشرکت پاکزیستمیکسر آزمایشگاهی  داریو نگه یاندازراهنصب،  منظوربهراهنما  ۀاین دفترچ

قبل از نصب  شودیم. اکیداً توصیه است دهیدآموزشفنی و  کارکنان ۀاستفاد برایشامل اطالعات فنی الزم و کافی 

 .شودراهنما مطالعه  ۀمطالب این دفترچ ۀکلی یکسرم

 برداریاندازی و بهرهراه ،گارانتی محصوالت این شرکت تنها در صورتی معتبر خواهد بود که فرایندهای نصب

منظور اطمینان از نصب صحیح و شود بهکامالً با دستورات ذکرشده در این دفترچۀ راهنما منطبق باشد. توصیه می

 دیده و باتجربۀ شرکت سازنده استفاده شود.از پرسنل آموزش ،نقصِ تجهیزاتبی

صورت  کند. درای استفاده شود که این شرکت ارائه میحتماً از لوازم یدکی اصلی ،در صورت نیاز به انجام تعمیرات

 ، گارانتی محصوالت کان لم یکن تلقی خواهد شد. استفاده از لوازم یدکی متفرقه

از این  شود یک نسخهسایت این شرکت قابل دانلود است. توصیه میفترچۀ راهنما از وبنسخۀ الکترونیکی این د

 بردار قرار داده شود تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند.راهنما در دسترس پرسنلِ بهره

 

 

 

 نکته

 یکاردستبه شرکت سازنده گزارش و از باید سریعاً  یاندازراههرگونه مشکل یا ایرادی در جریان نصب و  بروز

راهنما  ۀموضوع این دفترچ یکسرم ضمانتدر غیر این صورت  ،شوداجتناب  ،بدون اخذ مجوز ،قطعات به هر شکل

 .تلقی خواهد شد شده لغو

  



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 2 یصفحه

 عمومی نکات ایمنی

 ۀواسطبهوار تجهیزات دَ. استرعایت نکات ایمنی  صنعتی، تجهیزات یبرداربهرهاولویت در زمان نصب و  نیترمهم

دفترچه  که در این ای. نکات ایمنیهستند ینیبشیپرقابلیغخاستگاه بسیاری از خطرات بالقوه و  ،دینامیک بودن

باید  کرده،قید  کارفرما  HSEواحدای که ات ایمنیلذا نک، دهدینمام خطرات محتمل را پوشش تم نوشته شده،

 .نکنیداستفاده  ،هستندناسالم   ظاهربهوار در شرایطی که دَ زاتیتجه از گاهچیه. شودرعایت  زمانهم

 توجه فرمایید: یبرداربهرهقبل از نصب و  ذیلموارد  به لطفاً

 کنیدکامل مطالعه  صورتبه میکسرراهنما را قبل از راهبری  ۀاین دفترچ. 

  اطمینان حاصل کنید. میکسرحتماً قبل از انجام تعمیرات از خاموش بودن 

 اطمینان حاصل شود. وجود ندارد، میکسراندازی ناخواسته باید از اینکه حین انجام تعمیرات، امکان راه 

 دیدگی امکان آسیب ،برداری و تعمیراتدر صورت استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی در زمان بهره

 پرسنل وجود دارد.

 بل از انجام تعمیرات تمیز شوند.شوند، باید قهایی که برای سیاالت خطرناک استفاده میمیکسر 

 مجاز نیست. میکسرسازی قطعات استفاده از حرارت برای جدا 

 های مناسب جهت تماس نداشتن با قسمت دوار نصب شود.باید حفاظ 

  باید قبل از شروع به کار طبق دفترچۀ راهنما بازرسی و کنترل شود. میکسرشاسی 

 برداری و انجام تعمیرات استفاده منظور بهرهحتماً از ابزارهای مخصوص به ،های خطرناک و گازیدر محیط

 شود.

 نکنیددر مخازن بدون سیال یا مخازن مواد جامد استفاده  میکسرگاه از هیچ. 

 اتصال برق دستگاه قطع شود. واضح است  ،پیش از انجام عملیات تعمیرات، تعویض پروانه یا تمیز کردن

 دستگاه نیز نباید صورت بگیرد. روشن بودنت مذکور هنگام که هیچ کدام از عملیا



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 3 صفحۀ

 آالتنکات ایمنی ماشین 

  وارد کند.بردار شود نباید هیچ آسیبی به پرسنل بهرهمی استفاده هاآنبرای  میکسرسیاالتی که این 

 در نظر گرفته شده است، حتماً باید از نور کافی برخوردار باشد. میکسرهایی که برای نگهداری از فضا 

  در  جایی آن راای باشد که امکان حمل و جابهگونهبرای آن طراحی شده، باید به میکسرمحیطی که این

 میسر کند. برداری و تعمیراتزمان بهره

  طراحی شود که امکان راهبری ایمن در زمان روشن و خاموش کردن  یاگونهبهباید  میکسرسیستم کنترل

 وجود داشته باشد. میکسررا فراهم کند. باید امکان خاموش کردن سریع در زمان اضطرار از محل نصب 

  ه ب میکسرشده در ارتعاش ایجاد کهینحوبهکامل به زمین محکم شوند؛  صورتبهتمام تجهیزات دوار باید

 زمین منتقل شود.

  اندازی اطمینان حاصل کنید.در زمان نصب و راه میکسراز عدم برخورد ابزارها و تجهیزات با 

  ته شود.در نظر گرف میکسرباید تمهیدات الزم برای جلوگیری از تشکیل بارهای الکترواستاتیک روی بدنۀ 

 کهنحویبهنصب شود؛  میکسرنزدیک به باید روی تابلویی  میکسربرداری از نکات ایمنی مربوط به بهره 

 باشد. رؤیتقابلآسانی به

 باید با عالمت خطر مشخص شوند تا از ایجاد آسیب احتمالی جلوگیری شود. میکسرداغ  هایقسمت 
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 29 از 4 یصفحه

 بازرسی اولیه 

 باید مورد بازرسی قرار بگیرند: ذیلاندازی دستگاه موارد پیش از راه

  اجزای زیر اطمینان حاصل شود.پس از باز کردن بسته، از وجود 

 

 محتویات بستۀ میکسر آزمایشگاهی -1شکل 

  و بدنۀ اصلیباالبر استحکام اتصاالت پایه به سینی، سینی به 

 های محافظ تجهیزات برقیسالمت منبع تغذیه و روکش 

  سرعت و اهرم تنظیم ارتفاع نمایشگر کنترللید قطع و وصل برق، کبازرسی چشمی 

ب و نصبا توجه به خطرآفرین بودن خطا در اتصال پروانه به بدنه، قبل از روشن کردن دستگاه حتماً به بخش 

 رجوع شود.  هاتعویض پروانه

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 5 صفحۀ

 جایی میکسرجابه 

  .ابتدا منبع تغذیه و سوئیچ روشن/خاموش میکسر قطع شوند 

 د.پروانه از روی میکسر باز شو 

 متمایل شود. پهلودرجه به  45جا کنند؛ همزن به اندازۀ بهتر است دو نفر همزن را جابه 

 

 جایی میکسرنحوۀ جابه -2شکل 

 کنند.نفر اول باالی میکسر و نفر دوم پایین میکسر را نگه داشته و آن را حمل می 

 .پس از استقرار در محل تعیین شده، باید توجه داشت که میکسر تراز باشد 

 

  



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 6 یصفحه

 منبع تغذیهنصب  

ی میکسر باید به منبع تغذیهاز قطع بودن کلید اصلی روشن/خاموش دستگاه اطمینان حاصل شود.  ،قبل از اجرا

 متصل شود. نکاتی که باید در این مرحله مدنظر باشد عبارت است از: ضد شوک( با پریز ACجریان متناوب )

  نصب بخش برقی باید توسط تکنسین برق صورت گیرد.هرگونه تعمیرات یا 

 مورد کاربری قرار نگیرد. ،میکسر در محلی که احتمال اشتعال یا انفجار در آن وجود دارد 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 7 صفحۀ

 تشریح مشخصات همزن

ها در بسیاری از آن (Shear Rate) با توجه به تنوع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و ناشناخته بودن نرخ برش

 تولید باعثطراحی و است. این امر در مراحل  لمسقابلراحتی آزمایشگاهی به مقیاسموارد، لزوم فرایند اختالط در 

مدرن برای کاربری در به همین منظور میکسر آزمایشگاهی پاکزیست خواهد شد. جویی در زمان و هزینهصرفه

گذاری ارائه سازی نمونه و صحهل تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، آمادهچنین مراحهای آزمایشگاهی و همپروژه

ی وسیعی از نیازهای همراه این محصول، آن را برای انجام عملیات اختالط برای گستره هایپروانهشود. تنوع می

رعت نظیم سران و قابلیت توَچنین دامنۀ وسیع سرعت دَسازد. همصنایع داروسازی، شیمیایی و پزشکی مناسب می

  کند.های مختلف را ایجاد میامکان اختالط برای انواع مواد با ویسکوزیته، پیوسته صورتبه

 میکسر آزمایشگاهی کلیمشخصات 

 مشخصات فنی میکسر -1جدول 

 WA WB مدل

 750 1100 (Wتوان خروجی )

 فازتک فازتک تغذیۀ دستگاه

 220 220 (VACولتاژ تغذیه )

 50 50 (Hzفرکانس )

 3/3 4/8 (Aحداکثر جریان مصرفی )

 IP 54 IP 54 ی حفاظتدرجه

 50.000 50.000 (CPماکسیمم ) ویسکوزیتۀ

 7000-100 7000-100 (RPM) محدودۀ سرعت کاری

 500 500 (mLحجم حداقل سیال )

 5000 5000 (mLحجم حداکثر سیال )

 5-45 5-45 (℃دمای محیط کاری )

 50 50 (kgوزن دستگاه )

 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 8 یصفحه

 اصلی میکسر هایبخش

 

 های اصلی میکسر آزمایشگاهیقسمت -4شکل 

های واحد باالیی میکسر یعنی است که بخش ی فوالدیمیکسر شامل پوستهبدنه  ی میکسر:بدنه .1

است. روی  در برگرفتهرا کشی برق و سیم سرعت واحد کنترل ایی هوا،جالکتروموتور، گیربکس، فن جابه

ر گرفته قراو اهرم تنظیم ارتفاع تارت/استاپ روتور سا ،کنترل سرعتسوئیچ  ،دستگاه ی جلویی بدنۀصفحه

کننده سمت چپ نصب است. سوئیچ خاموش و روشن شدن دستگاه و فیلتر هوا سمت راست و فن خنک

  اند.شده

در تعادل  ییبسزای قابل تنظیم تأثیر چهار پایه یواسطهبهکه  است میکسرترین قسمت ساده قسمت پایه: .2

 دارد.  میکسرو تراز کردن 

چنین این ستون شامل یک بال اسکرو برای کند. همبدنه و پایه را به هم متصل می این بخش ستون باالبر: .3

 و پروفیل میانی است. سایر اجزای این قسمت شامل ریل واگن، سینی است. میکسر تنظیم ارتفاع سینی

 مراجعه شود. 1بخش نصب پروانه و پیوست  به پروانه: .4

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 9 صفحۀ

 اشاره کرد: ذیلتوان به موارد این میکسر می امکاناتاز 

  مترمیلی 300 گامبا  قابل تنظیمسینی دارای ارتفاع 

 قابلیت تنظیم در دورهای متفاوت توسط کنترلر سرعت 

 برای هماهنگی بهتر با نوع کاربریها قابلیت استفاده از انواع پروانه 

  کاربراز لحاظ ارگونومیکی برای مناسب طراحی 

  استیابی و تعمیرات آن باعث سهولت در عیب که به چند قسمت اصلی میکسرتقسیم شدن. 

 هایدر قسمت و است نزنفوالد زنگتماس مستقیم با مواد کاری دارند،  ی کهایهجنس این مخزن در قسمت 

 پوشش داده شده است. پلی استر الکترو استاتیکدیگر با رنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 10 یصفحه

 عملکرد

 اندازی میکسرراه

 توصیف شده است: ذیلاندازی میکسر در مراحل نحوۀ عملکرد و راه

  کنترل  نمایشگر صفحۀگیرد. بالفاصله روشن قرار میحالت دستگاه به منبع تغذیه وصل شده و سوئیچ روی

اندازی اطمینان حاصل شود که کنترلر سرعت گردش پروانه روی حالت شود. پیش از راهروی بدنه فعال می

 توقف تنظیم شده و سرعت صفر است. 

 

  سوئیچ روشن/خاموش -5شکل 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 11 صفحۀ

  طور کامل هب استاتور(-شود که پروانه )یا روتورروی بدنۀ اصلی میکسر، سینی در ارتفاعی تنظیم توسط اهرم

 ور باشد.درون سیال مخزن غوطه

 

 جایی و تنظیم ارتفاع سینیاهرم جابه -6شکل 

 دکمۀ سبزرنگ یا  و فشردن با چرخاندن دکمۀ تنظیم سرعتRun،  به گردش کرده و سرعت پروانه شروع

 رسد.آن بعد از چند لحظه به سرعت روی نمایشگر می

 

 دکمۀ شروع گردش پروانه -7شکل 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 12 یصفحه

  دکمۀی قرمزرنگ یاStop ان توچنان به منبع تغذیه وصل بوده و میدستگاه همکند. اما پروانه را متوقف می

 زن خارج کرد.با پایین آوردن سینی توسط اهرم، پروانه را از مخ

 

 دکمۀ توقف گردش پروانه -8شکل 

مراجعه  هفترچۀ راهنمای مربوطتوجه: برای اطالع از نحوۀ کاربری سایر دستورهای صفحۀ کنترل سرعت به د

 شود.

 

 صفحۀ کنترل سرعت -9شکل 

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 13 صفحۀ

 توجه شود: ذیلبه نکات  حتماً اندازی و کاربری میکسرهنگام راه

  الزم است دستگاه هنگام قطع برق از طریق سوئیچ خاموش شود تا از بروز حادثه پس از برقراری مجدد برق

 گیری شود.در سیستم پیش

  ور باشد. اگر به این نکته توجه نشود، قبل از روشن شدن دستگاه درون مایع مد نظر غوطهقسمت پروانه باید

فقط در حضور سیاالت کار کند و در موارد  باید احتمال گرم شدن یا توقف گردش شفت وجود دارد. دستگاه

 .خشک استفاده نشود. در غیر این صورت، تولیدکننده مسئولیت خرابی را بر عهده نخواهد گرفت

  لنج فبه فلنج پایه و  پروانه بهنظام های اتصال سهسفت بودن پیچقبل از روشن کردن میکسر از

 ناپذیر به همراه دارد.های جبرانلقی در اتصاالت این قطعات دوار، آسیب اطمینان حاصل شود. میکسر

 )اطمینان از محکم بودن این اتصاالت پیش از نصب پروانه نیز باید حاصل شود.(

 

 

 گرددر جهت ساعت نظام به پروانه با آچار مخصوصمحکم کردن اتصال سه -10شکل 

 که ممکن است میکسر در محلی با هوای گرم کار کند یا برای اختالط مخلوط با دمای بیش از  جااز آن

 شده است. در نظر گرفتهگراد استفاده شود، فن برای خنک کردن موتور درجۀ سانتی 100

  



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 14 یصفحه

 های کلی در اختالطدستورالعمل

میکسر آزمایشگاهی ممکن است در گسترۀ وسیعی از کاربردها استفاده شود و پوشش دادن این گستره امری 

ای ممکن است. در صورت نیاز برجۀ مورد نظر بر اساس تجربه و آزمایش ییابی به نتنماید. البته دستمی حتملغیرم

در رابطه با مبحث اختالط در نظر  ذیلبهتر است موارد  چنینشورت کنید. همتر با سازنده مگرفتن نتیجۀ مطلوب

 گرفته شوند:

 تعیین محل قرارگیری سر پروانه 

 شده به میزان جزئیتواند در کیفیت مخلوط مؤثر باشد. موقیعت اولیۀ توصیهن مخزن میوموقعیت پروانه در 

 ظرف است.کف از  برابر قطر پروانه 7/0خارج از مرکز و به فاصلۀ 

هوادهی، پاشش و بیرون ریختن  تری تشکیل شده که باعثرد، گردابۀ عمیقاگر پروانه کامالً در مرکز قرار بگی

آید ی به وجود میترایجاد فاصله بین مرکز مخزن و محور پروانه، گردابۀ کوچکشود. با تر ویسکوز میهای کممخلوط

 با سرعت گردش باالتری کار کند و مخلوطی نیز بیرون نپاشد. تواندمیکسر می و

 اخطار: اگر سرعت پروانه به صورت ناگهانی روی مقدار زیاد تنظیم شود، احتمال بیرون ریختن مخلوط وجود دارد.

 تعیین سرعت

تالط . اخای طراحی شده است که در باالترین سرعت بدون پاشش و هوادهی کار کندمیکسر به گونهطور کلی به

 کند.تر صورت گرفته و ذرات ریزتری ایجاد میدر سرعت باال سریع

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 15 صفحۀ

 پروانهانواع  یا تعویض نصب

وان که متناسب با نیاز مشتری به عندارد سایزهای مختلف روی میکسر  با را پروانهقابلیت نصب انواع  این محصول

ها روی ی پروانهاما نصب همه آن متفاوت است.تعویض روش  ،بر حسب نوع پروانۀ انتخابی .اندلوازم اضافی قابل ارائه

  گیرد.ی اصلی با اتصال فلنج بدنه و فلنج پروانه صورت میبدنه

شفت  گیرد. سپسیابتدا سوراخ فلنج پروانه در راستای مهرۀ متصل به فلنج بدنه قرار مپروانه،  عاانو برای نصب

ها به همراه در نهایت مهره راستای شیار محور گردان اصلی موتور باشد.چرخد که خار آن در ای میپروانه به گونه

 شوند.واشر سفت می

 

 فلنج بدنه -11شکل 

 

 راستا شدن دو فلنجنحوۀ هم -12شکل 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 16 یصفحه

ر د توجه: سطح دو فلنج بدنه )پایه( و فلنج پروانه باید کامالً تمیز و عاری از ذرات جامد یا مواد محلول باشد.

 زند.به روتور آسیب میگردش آن نخواهد شد و  ترازه این نکته توجه نشود، پروانه صورتی که ب

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 17 صفحۀ

 های با اتصال سه نظامپروانه 

شود. نظام استفاده میاز سه ،به شافت محرکیا هلیکال ای اره ،های از نوع توربینی، لنگری برای اتصال پروانه

 خالصه کرد: ذیلپروانه را در مراحل  نصبتوان مراحل گیرد. میچنین تعویض پروانه از این قسمت صورت میهم

  نظام به فلنج بدنهمجموعۀ سهبستن  (1

 

 نظام سه مجموعۀبستن  -13شکل   

 نظام به کمک آچار مخصوصبستن پروانه به سه (2

 
 نظامپروانه به سهبستن  -14شکل 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 18 یصفحه

 های پروانه ممکن است تیز باشند.هشدار: تیغه

نظام، با استفاده از آچار : پس از نصب سهی مورد نظر و بستن مجموعه در جهت عکسجایگزین کردن پروانه (3

شود. با نیروی کم ها دوباره سفت میگیرد و پیچفک باز شده و پروانۀ مورد نظر درون آن قرار می مخصوص،

 اطمینان حاصل شود. شدن آنپروانه به سمت پایین کشیده شود تا از محکم بسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 19 صفحۀ

 استاتور-های روتورپروانه نصب 

 شود.، از طریق اتصال پیچ و مهرۀ دو فلنج نصب میقبلهمانند مرحلۀ دوم بخش ها این نوع پروانه

 

 استاتور-های روتورپروانه نصب -15شکل 

 های پروانه ممکن است تیز باشند.هشدار: تیغه

ای ای الستیکی برای کاهش سروصدا و لرزش در نظر گرفته شده است که قطعهقطعه ،نکته: داخل فلنج بدنه

 مصرفی بوده و باید تعویض شود.

 

 

بوش الستیکی فلنج بدنه -16شکل 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 20 یصفحه

 دارینگه

 کسر باید از منبع تغذیه جدا شود.داری میهشدار: همیشه پیش از عملیات تعمیرات و نگه

 کردنتمیز 

را برای چند دقیقه در محلول آب با  پروانهتوان تر موارد خودتمیزشونده است. میمیکسر آزمایشگاهی در بیش

های در تماس با مخلوط تمیز شوند. هوزینگ و اشتعال روشن کرد تا قسمتیک مادۀ شوینده یا حالل غیرقابل

کنندۀ خانگی تمیز شوند؛ به شرطی که با وسایل پاکتوانند به وسیلۀ تجهیزات ها میهای در تماس با مخلوطقمست

 تیز تمیز نشوند.

پذیر تمیز شوند، باید جدا از ها توسط حالل اشتعالهای در تماس با مخلوطاخطار: اگر ضروری است که قسمت

 این اتفاق بیفتد. ،میکسر و در محلی دور از آن

 ن در آب قرار نگیرد.ور شدگاه در معرض اسپری آب یا غوطهاخطار: میکسر هیچ

 کاریروان

شود شوند. توصیه میکاری میصورت خودکار روغنهای مختلف بهسمتقای است که گونهطراحی میکسر به

 کاری شوند.صورت دستی نیز روغنقسمت ریلی باالبر سینی مخزن و شفت بال اسکرو به

 

 کاری شوند.صورت دستی روغنشده بههای مشخصبخش -17شکل 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 21 صفحۀ

 های روتور و استاتوربوش پروانه تعویض

بوده و به صورت فشاری  PTFEاز جنس  استاتور نیاز به تعویض دارد. این بوش-های روتورپروانه تنها بوش

 شود.پروانه جا زده شده یا خارج می استاتوردرون 

 روتور-مدل تک

 شوند.های متصل به محفظۀ پایینی و شفت اصلی باز میابتدا پیچ (1

 

 استاتور-جدا کردن پروانه و محفظه از روتور -18کل ش

شود. در این مرحله بوش به راحتی از باز و فلنج جدا می ،های جانبی متصل استدو پیچ فلنج که به شفت (2

 شود.شفت جدا می

 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 22 یصفحه

 

 تعویض بوش -19شکل 

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 23 صفحۀ

 روتور-مدل دابل 

 شود.جدا می باز و از محفظه پروانۀ پایینیابتدا پیچ  (1

 

 جدا کردن پروانۀ پایینی از محفظه -20شکل 

توان بوش را و میجدا شده و دو محور ثابت، محفظه از مجموعه به  محفظهاتصال  هایبا باز کردن پیچ (2

 تعویض کرد.

 

 استاتور دابل-تعویض بوش روتور -21شکل 

ا های خستگی یز نشانهبروها باید بررسی شود و در صورت های پروانهتوجه: شرایط شافت روتور و سایر قسمت

 دیدگی، تعویض شوند.آسیب

  



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 24 یصفحه

 یابیعیب

 قابل اجرا است. دفترچه تضیحادر این موارد تعمیرات با رجوع به تو 

 مدرن اعمال نشوند.پیش از مشورت با شرکت پاکزیست در این موارد تعمیراتشود توصیه می 

 تماس بگیرید. داری به مشورت نیاز داشتید، با کارشناسان شرکتاگر در حل مشکل یا تعمیرات و نگه 

 یابیجدول عیب -2جدول 

  حل پیشنهادیراه علت خرابی

سوئیچ خاموش/روشن 

 کند.میکسر کار نمی

  تعویض شود.سوئیچ  دچار مشکل شده است. سوئیچ

منبع تغذیه دچار مشکل شده است یا 

 خاموش است.

  منبع تغذیه بررسی شود.

میکسر روشن است اما 

با اعمال تغییر در 

سرعت درایو میکسر 

 کند.کار نمی

اتصال پروانه با فلنج بدنه به درستی 

 نصب نشده است.

  ها بررسی شود.اتصال فلنج

  محدودۀ روتور بررسی شده و مانع برداشته شود. گردش روتور مسدود شده است.

  کنترلر سرعت تعویض شود. کنترلر سرعت خراب شده است.

  موتور تعویض شود. موتور خراب شده است.

کنترل سرعت گردش 

پروانۀ میکسر ممکن 

 نیست.

  کنترلر سرعت تعویض شود. کنترلر سرعت خراب شده است.

تنظیمات کنترلر به حالت اولیه 

 بازگشته است.

راهنمای کنترلر برای تنظیمات مجدد به دفترچۀ 

 مراجعه شود.

 

استاتور -در روتور

ارتعاش غیرعادی 

 شود.مشاهده می

  بوش تعویض شود. بوش تفلنی ساییده شده است.

  پروانه برای تعمیر به شرکت ارسال شود. شفت پروانه خمیدگی پیدا کرده است.

غیراز های بهدر پروانه

استاتور ارتعاش -روتور

غیرعادی مشاهده 

 شود.می

  پروانه برای تعمیر به شرکت ارسال شود. شفت پروانه خمیدگی پیدا کرده است.

صورت خارج از مرکز به پروانه به

 نظام متصل شده است.سه

  نظام بررسی شود.اتصال پروانه به سه

  فرکانس کاری تغییر داده شود. کند.پروانه در فرکانس غلط کار می

نمایشگر آالرم دما 

 دهد.می

  فن تهویه تعویض شود. فن تهویۀ میکسر خراب شده است.

 

  



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 25 صفحۀ

 مشخصات فنی: 1پیوست 

 است. ذیلحدودی دستگاه مطابق  ابعاد

 

 ابعاد کلی میکسر آزمایشگاهی -22شکل 

 

  



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 26 یصفحه

 اصلی میکسر آزمایشگاهیهای بخش های انفجارینقشه

 واحد باالیی 

 

 
 

 واحد باالبر 

 

No. Name 

1 Ball Screw End 

Bush 

2 Geared Motor 

3 Flange 

4 Motor Base 

5 Motor-0.75 kw 

6 Filter 

7 Fan 

8 Impeller 

9 VFD (Variable 

Frequency Driver) 

10 rpm Control Panel 

11 On/Off Switch 

12 Up-Down Handle 

No. Name 

1 upper limit 

2 Bearing 

3 Ball Screw End Bush 

4 BALL SCREW 

5 RAIL 

6 Part4-Rev01 

7 Micro Switch Part 

8 NUT SCREW 

9 Cap-1 

10 LINK 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 27 صفحۀ

 استاتور-روتور 

 

 پروانۀ معمولی 

 

  

NO. Name 

1 Up Plate-Double Rotor 

2 Side Shaft-Double  

Rotor 

3 Stator-Double Rotor- 

Holes Type 

4 PTFE Bush-Double  

Rotor 

5 Bearing 

6 Circlip DIN 472 - 28 x  

1.2 

7 Circlip DIN 471 - 11 x 1 

8 Main Shaft-Double  

Rotor 

9 Down Impeller- 

Double Rotor 

10 Up Impeller-Double  

Rotor 

ITEM NO. PART Name 

1 Up Plate-Double Rotor 

2 Side Shaft-Double  

Rotor 

3 Stator-Double Rotor- 

Holes Type 

4 PTFE Bush-Double  

Rotor 

5 Bearing 

6 Circlip DIN 472 - 28 x  

1.2 

7 Circlip DIN 471 - 11 x 1 

8 Main Shaft-Double  

Rotor 

9 Down Impeller- 

Double Rotor 

10 Up Impeller-Double  

Rotor 



  میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 29 از 28 یصفحه

 انواع پروانۀ معمولی :2پیوست 

 ی توربینیپروانه 

 شود.تولید می 125و  100، 75، 50این نوع پروانه در قطرهای 

 

 پروانۀ لنگری 

 شود.تولید می 125و  100، 75این نوع پروانه در قطرهای 

 

 

 



 میکسر آزمایشگاهیراهنمای  ۀدفترچ

 

 29 از 29 صفحۀ

 پروانۀ مارپیچی 

 شود.تولید می 125و  100، 75این نوع پروانه در قطرهای 

 

 

 ایپروانۀ اره 

 شود.تولید می 125و  100، 75، 50این نوع پروانه در قطرهای 

 

 

 


