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 1هااربردی در دفترچه راهنمای  میکسرنکات ک -1

 طراحی میکسرها بر اساس طرح داده شده توسط مشتری و بر اساس استانداردهای کیفیت می باشد. 

  تهیه و  صحیح این محصولراه اندازی و راهبری  ،این دفترچه راهنما به منظور کمک به مشتری برای نصب

نصب ، بهره برداری و دستور کار غلط اکیداً توصیه می شود  تدوین شده است لذا با توجه به مشکالت ناشی از

 .  گرددبه دقت مطالعه موارد مندرج در آن خارج کردن میکسر از جعبه قبل از 

 نکات ایمنی قبل از نصب  -2

 شوند.  چو بدنه سیستم وجود دارد نباید پی میکسربین  2میکسرهای استاتیک در جایی که یک فاصله 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالستیکی باید با دقت باالیی انجام شود و هرگز از زنجیر، کابل و یا باالبر در  میکسرهایی یجابجا

 استفاده نشود. میکسرتماس مستقیم با 

  خیلی بزرگ و سنگین که قابلیت حمل دستی ندارند از زنجیر صفحه ای و یا دو  میکسرهایدر مورد

 قرار گرفته باشد استفاده شود. میکسرتسمه پارچه ای سنگین که حداقل در نصف طول 
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  ها کشیده یا هل داده نشوند. بهترین شیوه جابه جایی بلند کردن میکسر با ابزار مناسب  میکسرهرگز

 است.

 طراحی شده است .توسط مشتری تعیین شده دما و فشار  محدوده در استفاده برای این محصول 

 با شرکت سازنده مشورت شود. اًجهت کارکرد در خارج از محدوده طراحی حتم

  و یا اختالف حجم بین دو جریان وجود داشته می باشد باال  3گرانرویدر شرایطی که استفاده برای

شود. جهت استفاده از جریان جانبی به بخش عملیاتی دفترچه  باشد، از جریان جانبی استفاد می

 مراجعه شود.

 تعویض ، به منظور جلوگیری از وارد آمدن هرگونه صدمه و مجهز به المان های قابل  یمیکسرها در

 .الزم را رعایت نمود استفاده و جابجایی باید احتیاط  در هنگام محصول ،آسیب به 

 

 

  در سیستم هایی که به همراه مواد مخلوط شونده ممکن است ذرات ناخواسته با خواصیت سایشی

 . شودنصب   4، آشغال گیرباید در مسیر سیال قبل از میکسر )مانند شن و ماسه( وجود داشته باشد ، 
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 بازرسی  آسیب های  احتمالی از حمل و نقل -3

  می با دقت بسته بندی و محافظت محصوالت شرکت پاکزیست مدرن به منظور ایمنی در حمل و نقل

شوند. الزم بذکر سالمت محصوالت بررسی د بایقبل از نصب و اما در عین حال پس از دریافت  ، شوند

و فرم درخواست توسط شخصی که  دهسریعاً گزارش ش محصول می بایستبه  است هرگونه آسیب

 است پر شود. میکسرتحویل مسئول 

  الزم محتویات داخل جعبه باید به منظور تطبیق با سفارش مشتری بررسی شود. به هنگام تحویل

به  محصول یک هفته پس از دریافت رجیحاً تاتباید است هرگونه اختالف با موارد خواسته شده  بذکر

 شرکت گزارش شود.

  موجود باشند:اقالم ذیل ممکن است بنا به سفارش در جعبه 

 هوزینگ میکسر  -1

 المان جدا شونده  -2

 کویل های تزریق  -3

 سه راهی تزریق  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفترچۀ راهنمای میکسر استاتیک

 
 11 از 6صفحۀ

 محصوالتنگهداری و انبار کردن  -4

  ا تهویه مناسب نگهداری شوند.بها بهتر است تا قبل از نصب در مناطق سرپوشیده تمیز و  میکسرهمه 

 قرار نگیرد. میکسر روی هنگام انبار و نگهداری بار اضافی بر دقت کافی شود در 

 .آب بندی و عایق بندی انبار چک شود 

  در بسته بندی مخصوص شرکت تمام تدابیر و شرایط بحرانی سنجیده شده است که معموالً جعبه ای از

 جنس چوب یا کربن استیل است که بدنه خارجی آن با رنگ ضد زنگ پوشیده شده است.

  میکسرها باید با مراقبت های مناسب راه اندازی شوند. راه اندازی بی دقت ممکن است باعث صدمه دائمی

 به میکسر شود.

 اعمال تغییر و اصالحات در میکسرها -5

 .هیچ گونه دستکاری اعم از کوتاه کردن طول، اضافه کردن اتصاالت و ..... انجام نشود 

  مشورت شود.قبل از اعمال هرگونه تغییر با شرکت 

 شرکت سازنده می تواند باعث برهم زدن یکپارچکی اجزاء  ایجاد هرگونه تغییر بدون هماهنگی با

 میکسر شود.

 

 ( Operationراهبری ) -6

 های ارائه شده به مشتری بر اساس نیاز مشتری بوده و در شرایط اعالم شده بیشترین بازده  میکسر

        های مختلفی در بیشتر فرآیندها تطبیق داده 5عملکردی را دارد )دبی جریان( گرچه میکسرها در دبی

 ود.شرکت مشورت ش ید بامی شوند. برای هرگونه استفاده در خارج از محدوده اعالم شده با

 

 روی پالک نصب شده روی  حی در اختیار شرکت قرار می دهد براطالعاتی که مشتری برای طرا

رود )کارکرد از حدود تعیین شده فراتر نباید درج  می گردد که کمیت های مرتبط با عملکرد میکسر 

 در محدوده اعالم شده (

 تزریق مواد شیمیائی  -7

دارند لذا پدیده  7پالگمشخصاتی نزدیک جریان  ،هستند  6میکسرها از نوع شعاعی با توجه به اینکه

backmixing  در این میکسرها به حداقل می رسد. برای جلوگیری از غیر همگن شدن محصول نهایی باید از

پالسی شدن خوراک و افزایش بیش از حد آن جلوگیری شود. بنابراین اطالع از وضعیت تجهیزات باالدستی 

 مانند پمپ و روش های تزریقی حائز اهمیت می باشد.
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 انتخاب پمپ -8

  ( 500برای سیستم های با گرانروی کم cp >) استفاده نمود  از پمپ سانتریفیوژ با هد ثابت می توان . 

  می باشد برای حالتی که هد پمپ نوسان دارد استفاده از یک شیر برای کنترل دبی ضروری. 

  جابه جایی مثبت دورانی مانند پمپ های می توان از پمپ برای سیستم با گرانروی باال و یا فشار باال

 استفاده نمود .دنده ای و پمپ های دیافراگمی 

  در سیستم های حاوی پمپ رفت و برگشتی بهتر است یک تجمع کننده قبل از تخلیه دبی

(pulsation damper.نصب گردد تا  اثر پالسی جریان حذف گردد ) 

 

 روش های تزریق -9

  ایجاد جریان جانبی نیاز به مالحظات خاصی ندارد و بر اساس استاندارد نوعT  یاY  می شود.اعمال 

 

 

 

 

 

 

 

  المان دارند  6( و بیشتر فرآیندهای انتشار که 3بیشتر فرآیندهای اختالط که سه المان دارند )مدل

 ( به تمهیدات ویژه ای جهت جریان جانبی نیاز ندارند.6)مدل

 بندی برای حالت های زیرپیکر  -9-1

 المان  2مایع( با استفاده از  –گاز( و یا )مایع  –اختالط )گاز  حالت اول : -

 100تا  1نسبت حجمی کمتر از 

  1000به  1نسبت گرانروی کمتر از 

 )مایع( 2به  1نسبت دانسیته کمتر از 

 )گاز( 5به  1نسبت دانسیته کمتر از 

  برابر  2تا  1نقطه ورود جریان جانبی تا جایی که ممکن است به المان اول نزدیک باشد .این فاصله نباید از

 قطر لوله اصلی جریان بیشتر باشد.

  لوله تزریق باید با لبه المان اول میکسر موازی باشد و سرعت جریان تزریق بهتر است حدود دو برابر

 جریان اصلی باشد. 
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 المان  4مایع( با استفاده از  –مایع ( و یا پخش) گاز  -اختالط )مایع  دوم :حالت 

  100 -1نسبت حجمی بزرگتر از 

 1000به  1نسبت گرانروی بزرگتر از 

 )مایع( 2به  1نسبت دانسیته بزرگتر از 

 صورت پذیرد.در صورتی که هر  کدام از شرایط باال رخ دهد باید عمل تزریق از وسط لوله توسط یک نازل 

  .همانطور که گفته شد محل تزریق باید در وسط لوله و دقیقاً موازی با لبه بیرونی المان اول باشد 

 .حداکثر فاصله تزریق نباید از یک برابر قطر لوله اصلی افزایش یابد 

 باید حدوداً دو برابر خط اصلی لحاظ گردد. 8سرعت خط تزریق بدون توجه به ویسکوزیته 

  گرانروی باال، عملکرد میکسر می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد جهت اطالعات بیشتر با شرکت برای نسبت

 تماس گرفته شود.
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 (Maintenanceنگهداری ) -10

 جزء تجهیزاتی هستند که به غیر از آب بندی اصولی نیاز به نگهداری روتین ندارند. ی استاتیکیها میکسر 

  المان های قابل جابه جایی المان می تواند برای تمیز کردن و یا بازرسی در نقاط اتصال برای میکسر با

 برداشته شود.

  پیام هشداری جهت اطالع موجود می قابل جابه جایی دارای المان های روی میکسر شایان ذکر است بر

 .باشد

 Installationنصب  -11

 است عمودی، افقی و یا در هر زاویه  میکسرها می توانند هرجایی در سیستم لوله کشی قرار گیرند و ممکن

 ای نصب گردند.

 

 

  1برای شرایطی که نیاز به یکنواختی داریم )مانند سیستم نمونه گیری( میکسر نباید در فاصله ای بیشتر از 

 قطر لوله از محل نمونه گیری قرار گیرد. برابر 2تا 

 های فلزی قابلیت جوشکاری، رزوه کاری و فلنج شدن دارند. میکسر 
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  قبل از نصب میکسر، فرآیند پاکسازی خطوط برای حذف مواد خارجی و باقی مانده انجام شود. بیشتر

      ساختارهای فرآیندی احتمال ورود مواد خارجی به داخل ساختار وجود دارد که اگر از سیستم خارج نشود 

 می تواند باعث صدمه زدن به میکسر شود.

 

 انواع میکسرهای  قابل سفارش -12

 میکسرهای فلنج دار   -12-1

 زیر موجود می باشند : در سه مدل کلیاین نوع میکسرها 

1)  RAISED FACE SLIP-ON 

2)RAISED FACE WELD NECK  

3) LAP JOINT  

می توانند بر اساس استاندارها استفاده شود. فلنج ها باید کامالً داخل  9نوع گسترده ای از واشرهای درزگیرت

 یا فاصله ای در هر طرف بچسبند.  gapلوله کشی بدون هیچ گونه گپ   سیستم

 میکسرهای انتها رزوه -12-2

 با استاندارهای کیفیتی باال تهیه شده اند. DIC CUT NPTاین میکسرها با رزوه های 

12-3-prepped میکسر یا میکسر انتها ساده 

 برای نصب در سیستم لوله کشی تهیه شده اند. weld prepped end ½ 31این میکسرها با استانداردهای 

همه جوشکاری ها باید بوسیله جوشکارهای با واجد شرایط بر اساس کالس خدمتی و نوع مواد جوشکاری انجام 

 شود.
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 دستور العمل برای میکسر با المان قابل جابه جایی -13

  بازرسی و تمیز کردن دوره ای باشد.این میکسرها برای حالتی استفاده می شوند که نیاز به 

  ساختار با میله یا حلقه نگهدارنده و بدون میله و حلقه نگهدارنده تهیه شده است. 2این میکسرها در 

 میله یا  المان های قابل جابه جایی باید با نگهدارنده در انتهای جریان پایین دستی میکسر نصب شود(

 جایی به سمت میله یا حلقه نگهدارنده نیرو وارد می شود.حلقه( بنابراین به المان قابل جابه 

  نصب عمودی این میکسرها توصیه نمی شود مگر اینکه بوسیله یک حلقه یا رویه جوش داده شده در

محل نگهداری شود. المان نصب شده به داخل میکسر لغرش دارد زمانی که از نگهدارنده استفاده می 

تم لوله کشی می تواند المان را جابه جا کند و باعث ایجاد شود و جریان برگشتی سیال در سیس

مشکل در جریان باال دستی می شود. برای جلوگیری از این مشکل یک انسدادگر مثل زانویی یا میله 

 بالفاصله بعد از جریان باالدستی میکسر نصب شود.

  آب بند جهت ممانعت از نشتی نصب گرددیک  بایدطرف حلقه نگهدارنده  2در. 
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13- Instructions for a mixer with a removable element 
 These mixers are used in a mode that requires periodic checking and cleaning. 
 These mixers are provided in two structure with and without rod or retainer loop. 
 The removable element should be mounted on the retainer at the end of the downstream of 

the mixer (rod or loop); therefore, the movable element applies the force to the rod or the 
retaining loop. 

 Vertical installation of the mixer is not recommended unless it is kept in place by the welded 
loop. Since the installed element into the mixer may slip, when the retainer is used and the 
fluid returning to the piping system can move the element, it causes a problem in upstream. 
To prevent this problem, a blocker such as a knee or a rod should be installed immediately 
after the upstream of the mixer. 

 On the two sides of the retaining loop, gaskets must be installed to prevent leakage. 
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 For conditions, that homogeneity is needed (e.g., sampling system), the mixer should 
not be installed at a distance more than 1 to 2 times of pipe diameter from the sampling 
site. 

 Welding, threading and flange fitting is available for steel mixers. 
 Before installing the mixer, the cleaning process should be performed to remove 

remaining materials. In most of the process structures, there is a possibility to enter 
external material into the system, which results in occurring damage.  

12- Customized mixers 

   12-1- Flanged mixers 
These mixers are available in three following models: 

1) RAISED FACE SLIP-ON 
2) RAISED FACE WELD NECK 
3) LAP JOINT 

Various sealing gaskets can be used based on standards. Flanges must be stick to the piping system 
without any gap.  

   12-2- Threaded end mixers 
These mixers are provided with DIC, CUR and NPT threads and high-quality standards. 

   12-3- prepped mixer of simple end mixer   
These mixers are provided based on 31 ½ welds prepped end standards to install on the piping 
system. 

All weldings must be made by qualified welders based on the service class and type of welding 
material. 
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10- Maintenance 
 Static mixers only need principal sealing and there is no need for routine maintenance. 
 The element can be separated from mixers with the removable element to clean or check. 
 It should be noted that there is a warning message on the mixers with removable elements  

11- Installation 
 Mixers can mount on any places in the piping system and also they can be installed vertically, 

horizontally, and angled. 
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 Most of the mixing process with three elements (model 3) and most of the emission process 
with 6 elements (model 6) need no special consideration to generate side stream. 

9-1- configuration for the following modes 

- First mode: mix of (gas-gas) or (liquid-liquid) using 2 elements 

Volume ratio less than 1 to 100 

Viscosity ratio less than 1 to 1000 

Density ratio less than 1 to 2 (liquid) 

Density ratio less than 1 to 5 (gas) 

 The inlet of side stream should be as close as possible to the first element. The distance 
should not be greater than 1 to 2 times of main pipe diameter.  

 The injection pipe should be parallel with the edge of the first element and the flow rate of 
the injection should be about twice as much the mainstream velocity. 

 

Second mode: Mix (Liquid - Liquid) or diffusion (Gas - Liquid) using 4 elements 

Volume ratio less than 1 to 100 

Viscosity ratio less than 1 to 1000 

Density ratio less than 1 to 2 (liquid) 

If any of the above conditions occur, the injection must be made from the middle of the pipe by a 
nozzle. 

 As stated, the injection site should be in the middle of the pipe and exactly parallel to the 
outer edge of the first element. 

 The maximum injection distance should not be excessed more than one time of main pipe 
diameter. 

 The injection line speed, regardless of viscosity, should be approximately twice as much the 
original line. 

 For viscous fluids, the mixer function can be affected. For more information, contact the 
company. 
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5- Applying modification to the mixers 
 Do not manipulate the fittings. 
 Contact the manufacturer before applying any modification. 
 Applying any modification without contacting the manufacturer disrupts the seamlessness 

of the mixer components. 
 

6- Operation 
 The mixers delivered to the customer are based on the customer's requirements and in the 

declared conditions have the highest functional yield (flow rate). However, the mixers are 
adapted to different processes in different flows. Contact the manufacturer to use the mixer 
out of the application range.  

 The given information by the customer to the company is placed on the plaque and installed 
on the mixer. Performance related quantities should not exceed the determined range. 

7- Chemical injection 
Given that the mixers are radial, their specifications are close to the plug flow, so in these mixers, 
the backmixing phenomenon is minimized. In order to prevent non-homogenization of the final 
product, the feed pulsion and its excessive increase should be prevented. Therefore, it is important 
to know the status of the upstream equipment, such as the pump and injection methods. 

8- Choosing the pumps 
 Head centrifuge pump should be used the fixed for the low-viscosity system (<500 cp). 
 For the case where the pump head fluctuates, it is necessary to use a flow control valve. 
 Rotational positive displacement pumps such as gear pumps and diaphragm pumps may be 

used in the high-pressure or viscous systems. 
 It is suggested to apply a pulsation damper to a system with a reciprocal pump to remove the 

effect of the pulsed stream. 

9- Injection methods 
 Generating the side stream needs no special considerations and it applies based on standards 

of T or Y type. 
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4- Maintenance and Storage the Products 
 The mixers should be stored in clean and air-conditioned indoor areas before installing. 
 Be careful not to put on excess loads on the mixer when storing. 
 Check the sealing and insulating the depot. 
 In the special packaging of the company, all the measurements and critical conditions are 

considered, which is usually a box made of wood or carbon steel and its outer body is 
covered with stainless steel. 

 Mixers should be operated with proper care. Rough launching may cause permanent 
damage to the mixer. 
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 Use Side stream in high-viscosity condition or in the case of the volume difference between 
two streams. Refer to operating section of the manual for using side stream. 

 Observe the instructions in mixers equipped with removable elements to prevent any 
possible damage. 

 In systems with the possibility of entering unwanted particles with abrasion property (sand 
and gravel) with mixed materials, the strainer should be installed in the path of liquid 
before the mixer.  

3- Checking the possible transportation damage  
 The products of Pakzist Modern Co. are carefully packed and protected to ensure 

transportation safety. However, check the product immediately after receiving. It should be 
noted that any damage to the product must be reported promptly and the application form 
should be filled by the person responsible for delivery of the mixer. 

 The delivered product must be checked for compliance with the customer's order. It should 
be noted that any difference with the requested items should be reported to the company 
within one week. 

 The following items may be available in box depend on the order 
1- Mixer housing 
2- Removable element 
3- Injection coils 
4- Injection Three-way  
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1- Practical tips in the user manual of static mixers 
 The design of a mixer, which is ordered by a customer, is based on quality standards. 
 This manual is provided to guide the customer in installing, commissioning, and operating 

the product properly. 
 Read these instructions carefully before using the mixers to prevent possible problems 

caused by wrong installation and operation. 

2- Precautions before installing   
 Do not screw the static mixers where there is a gap between the mixer and system body.  

 

 The displacement of plastic mixers should be done with high precision. Never use the 
mixer in direct contact with chains, cables, or elevators. 

 For heavy mixers that cannot carry manually, use a plate chain or two heavy fabric straps, 
which are at least half the length of the mixer. 

 
 
 

 
 Never push or poke the mixers. The best way to move the mixer is to lift it with a proper 

equipment. 
 This product is designed by the customer to use it in determined temperature and pressure 

range. Contact the manufacturer to operate the mixer out of the determined range. 
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