
جتهیزات فراورى مواد معدنی



 9×10سنگ شکن فکی مدل 

 :مشخصات فنی
ساعت کیلو گرم در ٢٥٠الی   ١٠٠ :ظرفیت

میلیمرت ٩٠× ١٠٠  :ابعاد دهانه ورودی

مرت میلی ٩٠کمرت از  :ابعاد خوراک

بسته به تنظیم گلوگاه  :ابعاد حمصول

)قابل تنظیم(میلیمرت  ٣٠تا ٢  :گلوگاه

فوالد منگنزدار ضد سایش، باقابلیت تعویض  :جنس فکها

٤٠×٨٥×١٠٠  cm  :ابعاد دستگاه

خردایش اولیه مواد :کاربرد



 سنگ شکن مخروطی

 :مشخصات فنی
كیلوگرم در ساعت ٢٥٠ :ظرفیت

)اینچ  ١٠(میلیمرت  ٢٥٤  :قطرباالي خمروط

میلیمرت ١٢كمرت از   :ابعاد خوراك

)مش ١٠(میلیمرت   ٢تنظیم تا ابعاد  قابل  :ابعاد حمصول

)ضد سایش(فوالد منگنزدار   :جنس منتل

سانتیمرت ٨٠×  ٤٥×  ١٠٠    :ابعاد دستگاه



 )ايخمره(آسیاي گلوله اي 

:مشخصات فنی
كیلوگرم ٢تا  ١حدود    :ظرفیت

میلیمرت ٣٠٠ × ١٣٠ :ابعاد داخلي پوسته

فوالد آلیاژي ضدسایش :جنس پوسته

میلیمرت ٧٠٠× ٥٠٠× ١١٦٠   :ابعاد كلي دستگاه

كیلوگرم ١٨ :ها وزن گلوله

ابعاد خمتلف  :تركیب بار خردكننده



پودرکن دیسکی پنوماتیکی

:مشخصات فنی

گرمی  100- 150هاون : ظرفیت هاون

میلی لیتر  350 :حجم هاون

عدد 2: تعداد رینگ و دیسک  

)فوالد ضد سایش( کرم استیل: جنس هاون  

میلی متر  5کمتر از : ابعاد خوراك  

میکرون 150تا  38: ابعاد محصول  

دور در دقیقه با تغییر دور اتوماتیک 1400و  700:  دور موتور

سانتیمتر 76×65×110: ابعاد دستگاه  

پنوماتیکی: سیستم باز و بسته کردن درب  



هیدروسیکلون

:مشخصات فنی

  سانتریفوژ:  پمپ

  لیتري 40: حوضچه

 bypassشیرهاي کنترل دبی،  فشار و 

 psi  30 - 0:  فشارسنج

سایز سرریز و ته ریز مختلف  از جنس پلی اورتان  19اینچ و  2اینچ و   1شامل هیدرو سیکلون به قطر  

ریز از جنس استنلس استیل بست مخصوص جهت اتصال ورتکس بدنه و بخش ته 

  متر مکعب در ساعت2/1تا  2/0میکرون با دبی   6تا  3مواد : اینچ 1حد جدایش براي سیکلون 

مترمکعب در ساعت  8/3میکرون با ظرفیت     10تا  5 :اینچی 2حد جدایش مواد در هیدرو سیکلون   



جیگ مدل دنور

:مشخصات فنی

  کیلوگرم بر دقیقه 5/1: ظرفیت

  اینچ 4×6:ابعاد بستر

  الستیکی: دیافراگم

  متغیر: دامنه نوسان

  مش4: سرند کنترل اول

  اسب، سه فاز، اروپایی 5/1: مشخصات الکتروموتور

  نوع مرغوب ایرانی: گیربکس

 به روش ثقلی) صنعتی، فلزي(جداسازي کانیها: کاربرد



سلول فلوتاسیون

:مشخصات فنی

  فلوتاسیون کانیهاي فلزي و غیر فلزي :کاربرد

  )خارجی(الکترونیکی با صفحه نمایشگر دور  :کنترل دور

  دور در دقیقه 2800الی  100 :محدوده سرعت فرکانس

  در دو اندازه بزرگ و متوسط از جنس استنلس استیل ضد اسید :دیفیوزر و پروانه

 جنس استنلس استیل ضد اسید ازگرمی  2000 و 1000، 500، 250هاي  به ظرفیت :ظرف استیل

  تسمه :سیستم درایو

باشد پایه، پروانه، همزن و سیستم دستی باالبر همزن، پولی، قاب و تسمه می :ستگاه شاملد



لیتري 6فیلترپرس 

:مشخصات فنی 
لیرت ۶ :حجم

استنلس استیل پولیش شده، ضد اسید :جنس دستگاه

سانتیمرت مربع١٨٠ :سطح فیلرتاسیون

میلیمرت ١۵٢×٣٣٠ :ابعاد داخلی استوانه

میلیمرت ٢٠٠×١٧٠×۵١٠ :كلي دستگاه ابعاد

كیلوگرم ٣٠حدود  :وزن دستگاه

، سوپاپ اطمینان،)خارجي(فشارسنج   ،)خارجي(کوپلینگ  :دستگاه شامل     
 .باشد و صايف           می شري ختلیه هوا، توري استنلس استیل

آرایي فیلرتاسیون دوغاب در آزمایشهاي كانه :كاربرد



 شیکرسرند تر و خشک

:مشخصات فنی
آویز : مدل

ژیراتوري: نوع حركت

سرند عدد ٨-١٢: ظرفیت 

چاین ٨: قطر نشیمنگاه سرند

بسیستم پاشش آو كاور بصورت قیفي از جنس استنلس استیل وپن : شاملدستگاه 



ریفل تقسیم نمونه

 :مشخصات فنی

  ظروف جمع آوري نمونه  پهناي شکاف  تعداد شکاف  ریفل نوع
 میلیمتر 5/1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 2  عدد12  اینچ 2
 میلیمتر 5/1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 1  عدد16  اینچ 1
 میلیمتر 5/1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 4/3  عدد16  اینچ 4/3

 میلیمتر 5/1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 2/1  عدد16  اینچ2/1
 میلیمتر 5/1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 4/1  عدد16  اینچ 4/1
 میلیمتر 1عدد ساخته شده از ورق  4  اینچ 8/1  عدد 8  اینچ 8/1
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