
افقي و عموديميكسر مشخصات 
ميكسر عمودي

مواد اوليه از طريق ورودي توسط مارپيچ وسط به تدريج به باالي ميكسر هدايت و
توسط مارپيچ به در انتهاي شيب مخزن مجددا  مي شوند و پرتاببه داخل مخزن 

 دقيقه عمليات ميكس20 اين عمل پس از تكراربا شود باالي مخزن هدايت مي
.مي شودمام ت

.مواد به تدريج زير و رو مي شوند.1
در اثر پرتاب مواد در باالي مارپيچ مواد با وزن مخصوص متفاوت يا سبك .2

. سنگين در محلهاي مختلف ريخته مي شوند
ترتيب موادي كه در ورودي مارپيچ ريخته ميشوند تقريبا تا انتها به همان .3

.ترتيب اوليه قرار مي گيرند
.زودن مايعات ندارند قابليت اف.4
.  دقيقه است20زمان مخلوط كردن حدود .5
. اسب است5/7قدرت موتور حدود .6
براي مواد با دانه بندي مساوي و وزن مخصوص مساوي مثل مخلوط كردن .7

دو نوع گندم مناسب  است
مارپيچ وسط عمل ورود مواد به داخل ميكسر را انجام ميدهد و نياز به باالبر.8

.ندارد
.كند  تن توليد مي2 بچ يا 1 ساعت حداكثر در هر.9

ميكسر افقي
روي محورمارپيچ د توسطنشو مياخل ميكسر افقي منتقلدكه به مواد اوليه تمام 
به انتهاي را مواد.محور خارج روي نحوي كه پره مي آيند به رحركت دبه وسط 
مواد را به ابتداي .محورروي  داخل در همان زمان پرهو كند ميهدايت ميكسر
 راست مواد  حركت چپ  و دوزمان  با همعين حال مي كند در هدايتميكسر

. دارند و روي هم مي غلطندحركت دوراني 
.چپ و راست و غلطيدن مخلوط ميشوندهمزمان تمام مواد با سه حركت .1
ميكس كيفيت د در نتيجه وزن مخصوص مواد در ن نداريحركت پرتابمواد .2

.خالت ندارد د
.كنندحركت ميبا هم ترتيب ورود مواد اوليه مهم نيست چون همه مواد .3
. اضافه كرد  مايعات به خوراك  درصد10ميتوان تا پس از مخلوط كردن .4
 خوراك است دقيقه براي3نمودن حداقل و حدود مدت مخلوط .5
برابر قدرت موتور ميكسر عمودي است 2قدرت موتور حدود .6
100ع مواد يا هر نوع دانه بندي مناسب است با قدرت ميكسبراي هر نو.7

)يك به يكصد هزار(  كيلوگرم  1000گرم در 
.بر نصب گرددالابراي ورود مواد به ميكسر  بايد ب.8
توانميدر ساعت  تن 12 بچ يا 6 تا قبل و بعد از ميكسربا نصب مخزن .9

.توليد نمود


