
《Aplicação de P&P na Moagem》
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Para obter um crescimento de lucro mais alto, os moinhos devem

prestar muita atenção à qualidade, extração e precisão do processo de

obtenção de farinha, todos estes três aspectos indispensáveis. Para

garanti-los é preciso ter uma coordenação razoável entre processo de

limpeza e a tecnologia de moagem.

Para melhorar a brancura e reduzir o teor de cinzas de farinha, deve

prestar atenção ao processo de limpeza e fortalecer a correspondência

entre processos de peneiração, remoção e pedras, decapagem do trigo

e separação por aspiração, ao mesmo tempo, assegurando o processo

usando mais sassores para garantir a pureza do produto e o resjultado

da moagem. É necessário configurar razoavelmente as aberturas das

telas e a quantidade e número de camadas para obter bons efeitos de

peneiração.
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⚫Grão de trigo têm três componentes principais

⚫Córtex（14.5-18.5% ） farelo
⚫Endosperma（78-84% ） farinha
⚫Germe（1.4-3.9% ） embrião ou farelo

⚫ A farinha de trigo é o endosperma que é 
separado da casca de trigo e do gérmen. O 
processo consiste em quebrar os grãos de trigo, 
moer, excluir o endosperma do floco de farelo e 
moer o endosperma em farinha de uma certa 
finura.



Princípios da moagem:

1.Combinação homogênea: os mesmos materiais ou
materiais similares são combinados e processados
juntos, levando em consideração a qualidade, pureza e
tamanho das partículas dos materiais.

2.Moer cuidadosamente e devagar: prestar atenção ao
ajuste da distância de laminação durante a operação,
para evitar danos à qualidade da proteína.

3.Fazer o processo em sequência: de acordo com a
natureza do material, os materiais de alta qualidade
estão “à frente” e os materiais secundários ficam
“mais atrás”.

4.Contínuo e estável: o processo deve ser estável, para
garantir o processamento de forma contínua e estável.



❖A seção de moagem é dividida em três 
sistemas principais:

❖ A. Sistema de moagem: bancos de cilindros 

❖ B. Sistema de classificação: plansifters 

❖ C. Sistema de purificação: sassores



❖ Os sistemas de moagem geralmente são quatro:

❖ Roturas para excluir a casca (indicado por B), de 4 
a 6 passagens

❖ Moagens (indicado por S), de 1 a 3 passagens

❖ Reduções (indicado por M) de 6 a 9 passagens

❖ Sistema de acabamento (indicado por T) de 1 a 3 
passagens



1.Comprimento de rolo de moagem ( na China)

1) Comprimento específico de moagem ( na China): 

antes do ano de 2010 era geralmente de 10 a 11 mm/100 kg/24 h.

2) Depois de 2012 o comprimento específico de rolos é geralmente de 14 

a 16 mm/100 kg/24 h

alongando o comprimento de moagem para realizar o 

trabalho a frio e melhorar o resultado da moagem, moendo 

cuidadosamente de acordo com a qualidade e o tamanho das 

partículas dos materiais pode melhorar assim o desempenho 

da farinha.

Moer levemente e cuidadosamente é muito importante, e o 

aumento no número de sassores não causará um aumento no 

consumo de energia, porque a moagem completa será  boa, e 

o consumo de energia também é apropriadamente reduzido.



2) Para medir a qualidade e eficiência de um processo de moagem,

em primeiro lugar, a capacidade de produção de sêmolas grandes e

médias nas primeiras roturas, a capacidade de produção extraída

deve ser maior e melhor, a quantidade deve ser grande e a partícula

deve ser grande. Ao mesmo tempo em que se produz o máximo

possível de sêmolas para o sistema purificação com sassores,

intactas e não quebradas, o máximo possível. Portanto, a moagem

deve ser leve e a camada de material deve ser fina. As primeiras

roturas são a etapa chave da produção de semolas grandes e

médias. As demais roturas são parte complementar do processo.

3. Lembre-se: produzir pouca farinha ou nenhuma farinha nas

primeiras roturas.



4. taxa de extração em B1: a taxa de extração em B1 mais comum é de 
cerca de 25 a 30%, mas a tecnologia de moagem avançada 
atualmente tem uma diferença óbvia. Existem atualmente duas 
formas de operar em B1:

(1) Baixa taxa de separação de endosperma do farelo e do germe, sendo 
de cerca de 10 %. No passado essa separação era em B1 e B2 e 
atualmente isso é feito em B1, B2 e B3. Depois das três primeiras 
roturas obtemos produtos de melhor qualidade e, após o processo 
de purificar, os materiais vão para as passagens de redução para 
produzientram no moinho anterior para obter produtos com maior 
vazão, maior precisão, melhor qualidade e cor mais branca.

(2) Pré-rotura, seu papel é abrir os grãos de trigo pela ação leve dos rolos 
de moagem. Normalmente é feita com rolos lisos,  e a separação é 
extremamente baixa, é de 2%. Sua principal função é ajudar a 
limpar o canal  central dos grãos de trigo, e ao mesmo tempo, aliviar 
a cargas na primeira rotura B1.



Projeto de sistema de processamento da moagem

5.Sistema de redução

(1) A moagem M1 processa apenas endospermas de melhor qualidade e 

mais puras,  selecionadas pelos sassores. Mas o tamanho de partícula é 

bem diferente (tamanho de partícula é de cerca de 150-1000μm), para 

melhorar o efeito de moagem, ajustar M1 como  1M1, 1M2, 1M3, 1M4, 

1M5, etc , moer separadamente as partículas de endosperma 

classificadas pelos sassores. Assim, pode-se evitar que farinha fique 

demasiado fina.

(2) Alongar M1 ao mesmo tempo (mais de 40% do Sistema de moagem 

de endosperma): o objetivo é fazer com que nas primeiras reduções a 

camada de fluxo fique mais fina e um espaço menor entre rolos a fim de 

melhorar a moagem das sêmolas, evitando enviar produtos de boa 

qualidade para trás do processo.



B. sistema de peneiração

1. O princípio de funcionamento de peneiração é de acordo 

com a classificação granulométrica, baseando-se 

principalmente nas características de classificar 

automaticamente de materiais soltos, usando aberturas 

diferentes das telas, e dividir a mistura dos materiais 

moídos em vários tipos de materiais de tamanhos 

diferentes.



2. O objetivo de peneirar

(1) peneirar pó

(2) Classificar

3. Superfície específica de peneiração com plansifters de alto rendimento 

(excluindo a peneiração de segurança): 

(1) Antes de 1990 era de 0,06 a 0,07 m²/100 kg/24 h. 

(2) Após o ano 2000 é de 0,09 a 0,11 m²/100 kg/24 h. 

(3) O objetivo de aumentar a área de peneira é organizar razoavelmente o 

número de peneiras e configurar adequadamente o número de 

camadas de peneiras.

Maior área de peneiração proporciona condições de repeneirar, 

melhorar a qualidade dos produtos pelos sassores.

Tentar moer e peneirar separadamente, é melhor separar os produtos 

moídos superior, médio e inferior.



Projeto do sistema de peneiração

4.  Projeto de sistema de classificação:

(1)Moer e peneirar separadamente (Se é possível, moer patrículas 
grandes e pequnas separadamente)

(2) Processamento de juntar (Juntar os 1M, 2M, 3M,e fazer 
peneiração)

(3) Escolher usar quadros de peneiras de 640 mm e de 740 mm 
como configuração razoável de área de peneiração.

(4) Para diagramar a peneiração, fazer classificação em primeiro e 
depois peneirar, e depois, reclassificar (otimização do 
diagrama)

(5) Dimensionar as telas de peneiração sendo as superiores mais 
abertas e as inferiores mais fechadas or vice-versa

(6)Escolha dos limpadores de telasos de limpeza (por exemplo com 
ou sem escovas)



5. A importância da peneiração

Indicador de referência para taxa de peneiração insuficiente

(1) A peneiração insuficiente nas camadas superiores do 

sistema de moagem deve ser a mais baixa possível, não 

excede de 8%

(2) A peneiração insuficiente nas camadas superiores no 

sistema de reduções não deve exceder 15%

(3) Nas camadas inferiores dos sistemas de roturas e de 

reduções não deve exceder 10%    



6. Princípio da configuração de peneira

Escasso à frente e denso atrás, escasso acima e 

denso abaixo.

Denso no longo processo de peneiração e escasso 

no curto.

Denso no fluxo pequeno e escasso no fluxo grande

Denso para qualidade má e escasso para boa



1. Finalidade de purificar

Separar o grão de trigo, o resíduo de trigo e o 

farelo fino na mistura dos materiais, e fazer 

classificação e purificação. Os enviar para 

diferentes sistemas de moagem, aumentando 

efetivamente a qualidade da farinha.

C. sistema de purificar



2. O princípio de funcionamento dos sasssores:
Sassor ou purificador de farinhas é um tipo de equipamento que usa a diferença de
velocidade suspensa de vários produtos em materiais de escória e núcleo e usa a
ação combinada de seleção de ar e triagem para classificar e purificar os materiais
misturados, sob a ação do motor de vibração do movimento alternativo, jogando
para baixo na tela do material que está sendo jogado para a frente, o fluxo de ar
de baixo para cima na superfície da peneira, através da camada de material, em
contraste com a força gravitacional, torna o material no processo de avançar
classificação automática de baixo para cima: de acordo com a natureza do
material, por sua vez, são puras partículas de endosperma, partículas de
endosperma puro, uma mistura de pequenas partículas, um mistura de partículas,
quanto maior as partículas de farelo e pele de trigo mais leve. Não há limite
aparente entre as camadas, e a diferença entre as partículas de grande
endosperma puro e as partículas menores de mistura for ainda menor. Ao
selecionar a velocidade de fluxo de ar apropriada, as partículas mais leves podem
ser suspensas e semi-suspensas, e as partículas mais pesadas entram em contato
com a superfície da tela e os materiais em camadas podem ser divididos na
seguinte ordem: sob a tela frontal, sob a tela traseira; Nos ecrãs inferior e superior,
nos ecrãs central e superior, nos ecrãs superiores e nos extractores. A máquina de
purificar de farinha tem 3 camadas de peneira, cada camada é dividida em 4
seções.



Diagrama esquemático da máquina de purificar



Diagrama esquemático da máquina de purificar



(1) mecanismo de alimentação

O mecanismo de alimentação é fixado no corpo da peneira e vibra junto com o 

corpo da peneira. O tamanho da abertura da porta de alimentação pode ser 

ajustado por mover a placa de ajuste para cima e para baixo, a fim de distribuir o 

material distribuído igualmente e, ao mesmo tempo, controlar a espessura do 

material na peneira.

3.Os principais componentes da máquina de purificar (Tipo FQFD49*2*3)



（2）Corpo da peneira
Existem dois corpos de peneira idênticos no colchete da máquina de purificar, com 3 faces 
em cada corpo da peneira e 4 quadrados em cada face da peneira.A extremidade de 
descarga apertar firmemente os quarados de peneira e bloquear firmemente a fechadura. 
O corpo da peneira é suportado por quatro molas de borracha oca.



(3) Quadrado de peneira(grade de peneira)

A estrutura de quadrado de peneira é feita de liga de alumínio, e no 

centro há duas ranhuras que suportam escova de limpar. Quando a 

tensão da peneira é reduzida, pode apertar continuamente por 2 a 3 

vezes. E pode trocar rapidamente peneira.



1） Tensionamento da tela de peneira
1) tensionamento da tela de peneira

A malha de tela da máquina de limpeza de pó é feita principalmente de tela de nylon ou tela de 

poliéster com forte resistência ao desgaste.

Instalando uma malha de tela, haste de plástico inserida na tela, em seguida, inserir na cinta de 

alumínio dobrável de plástico, as bordas da tela cinta na tela do sulco da caixa após a primeira perna, 

com um alicate especial ficar para baixo, pendurado no próximo bloco, sucessiva para baixo lado 

correspondente e dois berços laterais tensionando a tela.



❖ Quando a máquina de purificar está trabalhando, é preciso

que a tela de peneira tenha tensão suficiente para suportar a

carga, fazendo com que o material possa espalhar na

superfície de peneira uniformmente e mover regularmente

nela. Se o material de inclinação da superfície da tela estiver

concentrado no meio da grade da tela, o movimento do

material é bloqueado, o estado da classificação fica pior, o

efeito de separação do ar é enfraquecido e o orifício da tela é

bloqueado devido à falha na limpeza da escova, resultando

na redução do efeito de purificação. Portanto, no processo de

usar a máquina, deve verificar a tensão da rede regularmente

e observar o movimento dos materiais e o alongamento da

tela, a fim de garantir que a escova de limpeza funcione

livremente e as telas fiquem desobstruídas.



A superfície da telas dos sassores é geralmente limpa por uma escova. O suporte
da escova de limpeza está articulado ao bloco guia e a escova pode rodar em
relação ao bloco guia, num estado inclinado para a esquerda ou inclinado para a
direita. A escova de limpeza possui duas filas de pêlos, e apenas uma fileira está em
contato com a tela no estado de trabalhar. Durante a operação, a superfície da
peneira alterna, e quando a direção da vibração é oposta à direção na qual os pêlos
estão inclinados, os pêlos ficam contra a tela e os orifícios da tela são limpos. A
direção da vibração é comutada, a escova de limpeza desliza ao longo dos trilhos
de guia e os pêlos vibratórios são comutados para suportar a tela. Neste movimento
contínuo, à medida que a escova se move gradualmente para a armação da tela, a
coluna de reversão na armação se apoia no suporte da escova para girar a escova
e a outra linha de cerdas entra em contato com a tela e se move na direção oposta
para limpar continuamente a superfície da tela.

2) limpeza das telas 

Quando a máquina de purificar está

func ionando, não há po isas sub-

peneiração em uma determinada seção, é

necessário verificar se escova de limpeza

não pode mover ou mover inflexivelmente,

se a tensão da superfície da tela é

adequada e se é apropriado limpazr

escova.



(4) dispositivo de descarga
Há uma caixa agregada abaixo do corpo da peneira do sassor. Existem 16 válvulas na 
saída da caixa agragada. De acordo com qualidade do material, ajustar qualquer um dos 
tubos de transporte abaixo para obter uma boa separação do material, melhorando assim 
a taxa de produção de farinha de alta qualidade. A calha vibratória é acoplada ao corpo da 
tela através de uma biela e vibra junto com o corpo da tela. Existem vários tipos de canais, 
que podem ser selecionados de acordo com o tipo de classificação das peneiras no 
processo de fresagem e a posição relativa do sistema. A extremidade de descarga da 
máquina de limpeza de pó é fixada com uma caixa de ajuste de descarga de material 
superior de peneira e geralmente três orifícios de descarga estão dispostos abaixo da 
caixa de ajuste de descarga do sassor e cada camada de peneira correspondente a uma 
porta de descarga pode ser feita de acordo com a moagem. O processo requer a rotação 
da placa de ajuste no compartimento de descarga para separar ou combinar os dois 
materiais de peneira adjacentes para obter um tratamento de material diferente e 
melhorar a eficiência de moagem.



Forma de descarga de calha de vibração



(5) Mecanismo de transmissão

Atualmente, o pulverizador geralmente usa motor vibratório



Os parâmetros de movimento da máquina de limpeza: 

ss parâmetros de movimento do sassor incluem amplitude, freqüência de vibração e

ângulo de projeção do corpo da peneira, no qual a freqüência de vibração geralmente

permanece inalterada. Amplitude maior pode ser usada para aumentar a quantidade de

alimentação da máquina. Se a quantidade de alimentação diminui, a amplitude deve ser

menor, e o ângulo entre os blocos excêntricos em ambas as extremidades do motor

vibratório deve ser reduzido, ou seja, as partes sobrepostas dos dois blocos ponderados

devem ser aumentadas, e a amplitude e a força de excitação da peneira deve ser

aumentada.

Quando a máquina trabalha, o corpo da tela é inclinado e para cima jogando vibração,

que pode ser decomposto em movimento vertical e horizontal. O primeiro torna o

material solto, facilita o fluxo de ar através da camada de material e é fácil de selecionar

e classificar;Este último faz o material gradualmente empurrar para o final da descarga.

Na frente da tela, o ângulo de lançamento é maior , o que é propício para a separação

de materiais e o melhoramento do efeito de classificação. Os dois motores de vibração

devem estar funcionando em sentido inverso com o mesmo ângulo de instalação. Se

precisarem ser substituídos, além de ser do mesmo modelo, como também do mesmo

peso.



(6) Mecanismo de ajuste do volume de ar
O mecanismo de controlo do volume de ar dos sassores é composto por três 
partes: a câmara de aspiração de ar, o conduto de aspiração de ar e o conduto de 
ar principal.
O espaço acima da tela é dividido em 16 câmaras de sucção. A câmara de 
entrada de ar que conduz ao duto de entrada de ar é fornecida com um bujão de 
ajuste para regular a velocidade do vento do fluxo de ar ascendente na tela de 
cada seção.
O fluxo de ar na câmara de sucção de ar é tangencial no duto de sucção de ar, e 
a velocidade do vento é espiralada para o duto de ar principal, basicamente 
superando a deposição de partículas finas no duto de ar. A válvula de 
fornecimento de ar da placa circular em ambas as extremidades do duto de ar 
pode ser ajustada entre meio aberto e totalmente fechado, e o fluxo de ar no duto 
de entrada de ar finalmente entra no duto de ar total. As válvulas borboleta são 
instaladas em ambos os lados da tela para controlar a entrada de ar total de cada 
tela.



O volume de ar do purificador depende do tipo de material. Patrículas
grossas precisam de mais ar do que patrículas finas e pequenas. Quando a
máquina de purificar está sob carga total, a porta de ar total deve ser
aberta em 2/3 para garantir que todas as seções tem sr suficiente. Há
bastante entrada de ar na superfície.
Após a determinação do volume total de ar, as portas de ar de cada
câmara de sucção devem ser ajustadas em conformidade. Geralmente, a
camada de material da seção frontal da tela é mais espessa e a porta de
entrada de ar da seção frontal deve ser aberta mais para liberar o material
rapidamente.
As outras seções do amortecedor são finamente ajustadas, observando a
operação do material, de modo que o fluxo de ar através da tela pode
agitar jatos minúsculos no material, a casca de trigo mais leve é levantada
no duto de ar e o material mais pesado é suportado.Pelo fluxo de ar e se
move em direção à extremidade de descarga em um estado de ebulição.



Modelo FQFD49×2×3

Número de peneiras 2

Largura da tela / mm 490

Número de camadas de 

peneira
3

Comprimento da tela / 

mm
2000

Entrada de ar (m3 / min) 40～70

Amplitude / mm 8.5～9

Potência / kw 560

Modelo 2×0.25

4. Os principais parâmetros, operação e manutenção da 

máquina de purificar

(1) parâmetros principais da máquina de purificação



Produção/
（kg/h）

Grão grosso e 

grande

（700～1400）×2

Médio e 

pequeno e 

grosso

（400～700）×2

Resistência à 

sucção/pa

Grão grosso e 

grande

250～350

Médio e 

pequeno e 

grosso

100～200

Peso（kg） 1000

Dimensão (comprimento × largura 

× altura) 2700×1290×1700

(2) Parâmetros principais da máquina de purificaçã



5. A operação da máquina de purificação

(1) Preparação antes de ligar

Remova os quatro batentes de transporte, insira novamente os 
parafusos nos orifícios dos parafusos originais e os aperte; Verificar o 
número de malha de peneiração e se a tensão da superfície da tela é 
razoável

2)Funcionar livre sem materiais
Ligue a energia e ligue a máquina. Observe a operação da escova e certifique-

se de que todas as escovas se movem normalmente. Verifique a peneira para 

pressionar a gaveta e ajuste a compressão dos dois blocos elásticos.



(3) Funcionar com materiais

Ajuste o volume do ar: de acordo com a natureza do material recebido e o 
fluxo de diferentes requisitos de ar.
Ajuste o volume total de ar na parte superior da câmara de ar para ajustar 
a válvula. Ajuste o condicionador de ar em ambos os lados e a válvula de 
suprimento de ar nos lados dianteiro e traseiro para controlar o volume de 
ar.
Ajuste do material sob a peneira: o material sob o tanque agregado da 
peneira pode ser classificado e importado para o tanque alimentador para 
descarregar de acordo com as exigências do processo.



Ajuste do material na tela de peneira
O ajuste do material da peneira é realizado por meio da caixa de distribuição na 

extremidade da máquina e os objetos peneiros em cada superfície da peneira 

podem ser descarregados das respectivas saídas.Quando o ajuste é feito, a porta 

da caixa de distribuição é aberta e o tanque de distribuição pode ser adjacente aos 

dois. As saídas são ajustadas entre si.

Ajuste de materiais recebidos

Observe a distribuição do material na superfície superior da tela. Se a espessura da 

camada do material não for uniforme, a porta do material pode ser ajustada. De 

acordo com a espessura da camada de material, mova um lado da porta do 

material para cima ou para baixo para uniformizar a descarga do material.



Ajuste da amplitude do corpo de peneira

Geralmente 8.5 ~ 9mm funciona bem. Se o usuário precisa de uma amplitude menor, pode 

ajustar.

O bloco pesado no motor vibratório torna sua posição relativa escalonada em um certo ângulo.

Ajuste da escova de limpeza

Se o pincel não funcionar corretamente, deve ajustar de acordo com a 
situação específica. Geralmente, há várias razões: a linearidade e o 
paralelismo do cursor que suporta a escova não são bons, as partes 
rotativas da escova não são flexíveis, as posições superior e inferior do 
bloco de colisão na peneira são inadequadas, a tela não está tensionada, 
não selecionou uma tela peneira adequada, cerdas de escova são muito 
longas, tem demasiado material para a máquina.



6. Manutenção de purificador

(1) Limpar a janela de observação de acrílico

As janelas de observação de plexiglas no interior e no exterior da câmara de gás

e o dispositivo de alimentação são utilizados para observar o funcionamento dos

materiais e devem manter bem limpos. Plexiglas tem a propriedade indesejável

de adsorver poeira, e sua superfície deve ser limpa frequntemente. A janela de

observação ao lado da câmara de gás não é fácil de limpar. É recomendável que

limpe pelo menos uma vez por semana, caso contrário, afectará a luz e o

movimento do material na superfície da peneira não será observado, o que

afectará observarmos o estado de funcionamento da máquina de purificação.

Assim, afetará o efeito da máquina.



(2) Limpar o interior do dispositivo

(3) Limpar o duto de sucção

Durante a operação da máquina, é inevitável que deposite um pouco

poeira dentro do dispositivo de alimentação. Ao limpar, solte a porca de

capa da caixa de entrada do material, remova o alimentador e limpe a

poeira interna. Recomenda-se limpar uma vez ou duas por semana.

Quando apenas um pouco poeira é depositada no duto de sucção, ela 

pode ser limpa rapidamente abrindo o grande amortecedor de 

enchimento, que deve ser ajustado para uma posição adequada 

imediatamente após a limpeza para garantir o volume de entrada de ar 

do material da tela. Se a deposição de poeira é grave, abra a válvula 

de ar não pode absorver, deve ser limpa manualmente. A causa da 

séria deposição de poeira é a regulação inadequada da válvula de 

suprimento de ar e a poeira não é limpa a tempo por um longo período. 

A poeira deve ser freqüentemente observada e limpa e ajustada a 

qualquer momento para manter uma quantidade adequada de entrada 

de ar. Se o ventilador entope o ventilador, ele perderá a função de 

limpar o pó e reduzir a qualidade da farinha.



(4) Manutenção do quadro de peneira

1) A grade da peneira é uma parte importante do purificador e 

deve ser usada e mantida corretamente: a forma correta da 

escova de inércia deve ser mantida. Quando a peneira é removida 

da peneira, o lado da peneira deve ser colocado no chão.

2) antes de montar, remover cuidadosamente o pó e outros 

objectos sobre a tira de vedação, a tira de vedação para manter 

uma boa flexibilidade.

3) quando a tira de vedação cair ou for danificado gravemente e 

não tem função de vedação, deve substituir com uma nova tira de 

vedação.

4)Deve carregar o quandrado de peneira cuidadosamente, não 

pode cair, bater.  E preste atenção que a direção da peneira não 

poe reverter. A falta de tiras de vedação causará mau efeito de 

separação de aspirer,  e afetará o efeito de purificar.



(5) Tela de peneiração

As telas são dimensionadas de acordo com a condição do material
(tamanho da partícula). Cada camada da superfície da tela é dividida em
quatro seções, cada seção tem uma tela diferente. Se a configuração de
tela de cada máquina de limpeza no processo de moagem é apropriada,
ela está intimamente relacionada ao seu efeito de processo. Os
seguintes fatores devem ser considerados na configuração da peneira da
máquina de purificar: o tamanho da partícula do material em pó, a taxa
de fluxo do material e a quantidade de ar de sucção. Devido ao efeito do
fluxo de ar de baixo para cima e da espessura da camada, a tela de
estágio inferior da máquina de limpeza de pó deve ser significativamente
mais fina do que o número de tela retida da peneira de entrada de
material, para que o endosperma puro puro passe através da peneira. A
tela se torna uma peneira.

O princípio da tela: na mesma camada é densa à frente e escassa atrás,
e na mesma seção é escasso acima e densa abaixo.
No último quadro na camada abaixo deve configurar o número da tela
(número de tela significa dimensões da abertura) em que os materiais
vão passar. E no primeiro quadrado de camada deve configurar o
número de tela igual ao valor médio dos partículas. Os dois quadrados
no meio deve configurar a média destes dois números, e ajustar a rede
de peneiração da caordo com a quantidade dos materiais.



Exemplo

7. A aplicação de sassores no processo de moagem



2.O princípio de materiais de purificar

(1) Fusão da mesma qualidade

(2) combinação do mesmo tamanho, tamanho do material é o 

mesmo

(3) Combinando com a pureza, a pureza do material é a mesma 

ou próxima

(4) Fluxo adequado. O fluxo excessivo ou muito pequenono 

processo de purificar afetará o efeito, por isso é importante escolher 

o fluxo correto.

1.O princípio de usar purificar

(1) No processo de moagem tem que ter material suficiente, o que 

significa que antes de equipar um sassor,  o material precisa de atingir a 

uma certa quantidade

(2) Deve haver sistema de processo suficiente, bem dimensionado, caso 

contrário a purificação não ocorrerá.



Projeto do sistema de purificação
Abrangência da purificação

(1)Deve purificar os resíduos médios de trigo de 
qualidade de primeira classe e pó grosso, 
separados por 1B, 2B, 3B, 1S, 1M, D1 e D2;

(2)Deve purificar os resíduo e mediano de trigo de 
qualidade de segunda classe e pó grosso, 
separados por 3B, 2S, 2M, D3

(3) Deve purificar os resíduo e mediano de trigo de 
qualidade de terceira classe e pó grosso, 
separados por 4B, 3M, 4M, 1T e D4

(4)Purificar repetidamente



4. Indicadores de operação de purificar

O efeito da máquina de limpeza de pó é avaliada de forma

abrangente, usando dois indicadores: a taxa de seleção do sub-

tamanho e a taxa de redução de cinzas do menor.

A taxa de seleção de material de triagem refere-se à porcentagem 

do fluxo de material sob a tela e ao fluxo de entrada de 

material.

A taxa de seleção é ajustada por meio de ajustar a malha, o fluxo e 

o volume de ar.

Taxa de seleção de resíduo bruto de trigo: 75% -80%

Taxa de selecção de casca de trigo bruto em casca crua dianteira: 

85% -90%

Taxa de seleção do núcleo de trigo da casca da frente: 80-85%



5. Principais fatores que afetam o efeito de purificador:

(1) Características dos materiais: trigo duro e mole, teor 

de pó, etc.

(2) Parâmetros da máquina de purificador: amplitude, 

frequência de vibração, ângulo de projecção da 

peneira

(3) condição de trabalho da superfície de peneira: 

qualidade, nível de tensão, efeito de limpeza, etc. 

(4) Equipamento de peneira: na mesma camada, é densa 

na frente e é escassa atrás. Na a mesma seção, é 

densa acima e densa abaixo.

(5) Fluxo de material, tamanho de partícula e qualidade

(6) Controle do volume de sucção



(7) controle de fluxo de material

(8) taxa de extração do moinho

(9) efeito da peneiração dos plansifters

(10) Ajuste do volume de sucção

O segmento anterior da peneira

O material é mais espesso e a porta de ar da câmara de 

admissão de ar está bem aberta, o que faz com que o 

material se mova para frente rapidamente e solto, 

fazendo com que o fluxo de ar passe através do 

material para provocar pequenos jatos.

O duto de ar deve ser limpo com freqüência, caso contrário, 

afetará o efeito do suprimento de ar e da sucção.



6. Precauções de Operação:

(1) a amplitude purificador é de 8.5 mm a 9 mm, se for demasiado grande 
ou demasiado pequena, deve corrigir imediatamente. Método de correcção: 
Altere a posição da massa polarizada fixada no motor: o ângulo incluso se 
torna menor e a amplitude se torna maior; O ângulo torna maior, a 
amplitude menor.

(2) o ângulo de oscilação é de 7 °, o ângulo de vibração deve ser ajustado 
no estado parado;

(3) Coxins de borracha e molas devem ser verificados periodicamente. Eles 
não devem ser substituídos individualmente se estiverem danificados. Eles 
devem ser substituídos em pares ou no todo

(4) Se um motovibrador falhar, não pode substituir um único danificado. 
Deve substituir os dois no par, para manter as posições dos dois motores 
são simétricas e a inclinação do eixo é consistente.

(5) após remover o quadro de peneira do caixa de peneira, é preciso 
colocar o quadro de peneira na vertical, mantando a escova de limpeza 
erguida verticalmente para não deformar as escovas.



Precauções de Operação:

❖ (6) Verificar a condição do funcionamento e de sucção dos materias 
na peneira; (por turno)

❖ (7) Verificar regularmente a cor e a qualidade do material sob peneira 
e fazer ajuste adequado (por turno)

❖ (8) verificar regularmente a qualidade do material, e ajustar os 
princípios da combinação homogénea de acordo com requisitos, 
mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio relativo de cada sistema de 
materiais (classe)

❖ (8) Verificar o visor e as escova de limpeza (por turno)

❖ (10) verificar se há deposição de poeira no duto de ar 
(semanalmente)

❖ (11) Verificar o desgaste e a tensão da peneira(semanalmente) 

❖ (12)Só depois de o dispositivo ser completamente parado,  poder 
reiniciar-se. 








