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کانی کاران آسیا (مسئولیت محدود)

ساخت و راه اندازي مدارهاي فرآوري

سنگشکن فکی آزمایشگاهی و نیمهصنعتی

این سنگ شکن بسته به نیاز مشتری در دو مدل با ابعاد دهانه و ظرفیت متفاوت ساخته میشود.
بار ورودی این سنگشکن بسته به مدل آن از  7تا  11سانتیمتر متغیر بوده و محصول آن تا زیر
 2میلیمتر قابل تنظیم است.

سنگشکن مخروطی آزمایشگاهی

این سنک شکن جهت خردایش بار ورودی با ابعاد  12میلیمتر طراحی شده ا ست .ابعاد مح صول
این سنگ شکن تا زیر  2میلیمتر قابل تنظیم است .عملکرد این سنگ شکن به علت عدم استفاده
از گیربکس ب سیار نرم و بی صدا میبا شد .این د ستگاه در حالت پر به راحتی کار میکند بنابراین
پس از ریختن بار در داخل قیف عم ل خردایش به طور پیوستتتته ان ام شتتتده و نیاز به باردهی
کنترل شده توسط اپراتور نیست.
سنگشکن غلتکی آزمایشگاهی و نیمهصنعتی

ستتنگشتتکن تلتکی آزمایشتتگاهی شتترکت کانیکاران آستتیا مشتتابه ستتنگشتتکن تلتکی دنور
میبا شد.این سنگ شکن در دو مدل  15×25و  25×25ساخته می شود .دهانه این سنگ شکن
یعنی فاصله بین تلتکهای آن به راحتی و با دقت بسیار خوبی جهت تولید محصول با دانهبندی
مورد نظر قابل تغییر ا ست .دانهبندی مح صول آن تا  25مش قابل تغییر ا ست .جنس تلتکهای
آن از ضد سایش و سختکاری شده میباشد .موتور این سنگشکن از نوع موتوژن ایرانی است.

آسیای پین میل آزمایشگاهی و نیمهصنعتی

این آسیا جهت آسیای کردن سریع مواد با سختی کمتر از  4در مقیاس موس طراحی شده است.
این آستتتیا به راحتی مواد با ابعاد زیر  5میلیمتر را تا ابعاد کمتر از  60مش( 250میکرون) خرد
میکند .ظرفیت و سرعت ان ام عملیات در این آ سیا باال میبا شد .ابعاد مح صول این آ سیا ب سته
به اندازه توری م شبک داخل آن قابل تنظیم ا ست .جنس چکشها ،دی سک و پین این آ سیا از
فوالد ضد سایش میباشد.
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کانی کاران آسیا (مسئولیت محدود)

ساخت و راه اندازي مدارهاي فرآوري
آسیای میلهای آزمایشگاهی
آسیای میلهای آزمایشگاهی کانیکاران آسیا جهت شبیه سازی عملکرد آسیای میلهای و گلولهای
در مدار بستتته با کيستتیفایر و یا هیدروستتیکلون طراحی شتتده استتت .استتتفاده از این آستتیا در
دانهبندیهای بزرگتر از  100مش با دقت بیشتتتری عملکرد آستتیای صتتنعتی در مدار بستتته با
کيسیفایرها را شبیه سازی میکند .بدنه و میلههای این آسیا از فوالد آلیاژی ضد سایش است و
در اندازههای مختلف قابل ساخت است .محرکه این دستگاه موتور گیربکس از نوع ایرانی است.

آسیای گلوله ای آزمایشگاهی
آسیای گلوله ای آزمایشگاهی کانیکاران آسیا جهت شبیهسازی عملکرد آسیای گلوله ای در مدار
ب سته با کي سیفایر و یا هیدرو سیکلون طراحی شده ا ست .ا ستفاده از این آ سیا در دانهبندیهای
بزرگتر از  100مش با دقت بیشتتتری عملکرد آستتیای صتتنعتی در مدار بستتته با کيستتیفایرها را
شبیه سازی میکند .میزان تولید نرمه در این آسیا نسبت به آسیای گلولهای بسیار کم است زیرا
در تمام مدت دانههای درشتتر در حال خردایش هستند .جهت کار مقدار مشخصی ماده معدنی
به مدت معین در دان سیته جامد از پیش تعیین شده آ سیا می شود .سپس پالپ از آ سیا تخلیه و
طبقه بندی می شود .مواد در شتتر از اندازه دلخواه دوباره به آ سیا برگ شت داده شده و سیکل
تکرار می شود تا تمام ماده معدنی به اندازه دلخواه برسند .در این آسیا به علت استفاده کم از آب
ش ست شو ح م پالپ حداقل خواهد بود به همین علت میتوان پالپ را به طور م ستقیم به سلول
فلوتا سیون انتقال داد .تخلیه این آ سیا به راحتی ان ام شده و در هنگام تخلیه میلهها روی یک
شتتبکه توری باقی میماند .بدنه و میلههای این آستتیا از فوالد آلیاژی ضتتد ستتایش استتت و در
اندازههای مختلف قابل ساخت ا ست .محرکه این د ستگاه موتور گیربکس که موتور آن ایرانی و
گیربکس چینی است
آسیای گلولهای خمرهای ( 30×13طول×قطر)

آسیای گلولهای خمرهای کانیکاران آسیا مشابه آسیای گلولهای مدل  12×5شرکت دنور میباشد.
با این آسیا میتوان آسیای گلولهای در مدار بسته با کيسیفایر و یا هیدروسیکلون را شبیه سازی
کرد .بدنهای خمرهای این آسیا از فوالد آلیاژی ضد سایش ریختهگری شده است و دارای ظرفیت
 4-2کیلوگرم در هر نوبت آسیا میباشد .میزان گلولهای پیشنهادی برای این آسیا  18کیلوگرم
گلوله با اندازههای مختلف میباشد.
آسیای جار میل

آسیای جار میل آزمایشگاهی کانیکاران برای آسیا کردن به روش تر ،خشک ،گلولهای و میلهای
طراحی شده است .این دستگاه یک آسیای چند منظوره محسوب می شود .این دستگاه شامل دو
تا چهار تلتک بوده و همزمان میتوان دو تا ستتته آزمایش را ان ام داد .تلتکهای این آستتتیا از
الستیک یک تکه ساخته شده که باعث کارکرد نرم آن و طوالنی شده عمر تلتکها شده است.
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آسیای باند گلولهای

جهت تعیین اندازه آ سیای گلولهای ،توان مورد نیاز ،حداکثر اندازه گلوله و ترکیب آن در شروع به
کار آ سیا در مقیاس صنعتی از شاخص ا ستانداری به نام اندیس باند گلولهای ا ستفاده می شود.
برای اندازهگیری این شاخص از آسیای استاندار باند استفاده می شود .اندازه این آسیا (قطر×طول)
 305×305میلیمتر بوده و ستترعت دوران آن  70دور در دقیقه میباشتتد .بار خردکننده آن 285
عدد گلوله فوالدی به وزن  20/125کیلوگرم با ترکیب استاندار است.
پودرکن رینگی پنوماتیکی

جهت تهیه نمونه معرف برای آنالیز شتتیمیایی همگن ستتازی و کاهش اندازه از اهمیت بستتزای
برخوردار است .استفاده از پودرکن دیسکی شرکت کانیکاران آسیا بهترین گزینه برای این منظور
میباشد ..بار ورودی این دستگاه زیر  5میلیمتر و ابعاد محصول آن زیر  75میکرون میباشد.این
دستتتگاه در مدلهای مختلف ،دستتتی ،پنوماتیکی ،تکدور ،دو دور ،هاون با ح مهای مختلف و
جنسهای مختلف و تعداد هاونهای مختلف تولید میشود.

شیکر سرند آویز

کنترل کارآمد مدار آسیاکنی بستگی به آنالیز سرندی دقیق با ورودی و محصول آن دارد .با سرند
آویز کانیکاران امکان آنالیز ستترندی تعدادی زیادی نمونه در زمان و هزینه کم فراهم میشتتود.
د ستگاه شامل نگهدارنده سرند ،پایه ،مکانیزم لرزاننده سرندها میبا شد .این د ستگاه ظرفیت 8
سرند را دارا ست که در صورت ا ستفاده از سرندهای نیمقد تعداد آن تا  16سرند قابل افزایش
است .مدل استاندارد این دستگاه استفاده از سرندهای  20سانتمتر است اما دستگاه قابل ساخت
برای هر اندازه سرند میباشد.

کالسیفایر مارپیچ آزمایشگاهی ،نیمهصنعتی و صنعتی

کيسیفایر مارپیچ شرکت کانیکاران برای عملیات پیوسته طبقهبندی ،نرمهگیری ،و یا آبگیری از
کانی ها و مواد صتتتنعتی طراحی شتتتده استتتت .این دستتتتگاه در اندازههای مختلف در مقیاس
آزمایشتتگاهی ،نیمهصتتنعتی و صتتنعتی طراحی شتتده استتت .مارپیچ این کيستتیفایر به صتتورت
بخشبندی شده از فوالد ساخته شده و تو سط بازوهای آهنی روی محور نگه دا شته می شود.
محور مارپیچ نیز روی یاتاقانهای انتهایی نصتتب شتتده استتت .یاتاقان باالیی به صتتورت لوالیی
ساخته شده تا در هنگام تمیز کردن به صورت دستی باال آورده شود .یاتاقان پایین نیز به صورت
آببندی ساخته شده است.
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فیلتر پرس آزمایشگاهی

فیلتر پرس آزمایشگاهی شرکت کانیکاران در اندازههای مختلف مطابق با نیازمندیهای عمومی
فیلترا سیون در آزمای شگاههای فرآوری و شیمیایی طراحی شده ا ست .این د ستگاه شامل پایه
اصلی با شیارهای مناسب برای زهکشی سیال ،توری استنلس استیل ،پارچه فیلتر مقاوم در برابر
اسید ،شیر اطمینان ف شار ،ف شار سنج ،شیر یکطرفه اتصال هوای ف شرده و شیر تخلیه هوای و
سیال میبا شد .جنس بدنه و تمام ق سمتهای آن از ا ستنلسا ستیل بوده در مقابل ا سید و باز از
مقاومت باالی برخوردار است.
پن فیلتر نیمهصنعتی

پن فیلتر شرکت کانی کاران برای ظرفیتهای مابین فیلترهای آزمایشگاهی و فیلترهای دیسکی
و استتوانه ای صتنعتی طراحی شتده استت .این دستتگاه برای فیلتراستیون کنستانتره و باطله در
کارخانههای نیمه صنعتی پیو سته ایدهآل میبا شد .این د ستگاه در دو نوع تک سینی و دو سینی
قابل ساخت است که از پمپ خي و مخزن رطوبتگیر م شترک استفاده میکنند .در صورت نیاز
این فیلتر به صورت مقاوم در برابر اسید قابل ساخت است.
سلول آزمایشگاهی طرح  D-12دنور

سلول فلوتاسیون آزمایشگاهی شرکت کانیکاران طرح  D-12شرکت دنور آمریکا میباشد .این
سلول ترکیب مدل  D-1و  D-2این شرکت میباشد .مدل  D-1برای ان ام آزمایشهای فلوتاسیون
تا وزن یک کیلوگرم و  D-2برای دو کیلوگرم نمونه طراحی شده است .سلول  D-12با قابلیت
تعویض ایمپلر و استاتور قابل استفاده به عنوان هر دو سلول میباشد .بنابراین برای آزمایشهای
رافر و اسکون ر میتوان از پره و استاتور بزرگ و برای اهداف شستشو از مکانیزم کوچک استفاده
کرد .پایه این سلول از فوالد ریختهگری با محافظ الستیکی ،ستون و بازوی نگهدارنده آن از
جنس آلومینیم بوده و تمام قسمتهای تماس با محلول از جنس استنلساستیل ضد سایش
میباشد .این مدل سلول داری ظروف فلوتاسیون با ظرفیت  1000 ،500 ،250و  2000گرم از
جنس استنلس استیل میباشد.
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سلول آزمایشگاهی طرح  D-12دنور

سلول فلوتاسیون آزمایشگاهی شرکت کانیکاران طرح  1+1شرکت ومکو آمریکا میباشد .این
سلول یک مدل خود هواده است که با وجود یه روتور در مرکز این سلول توانایی هوادهی بسیار
مناستتتب و همننین توانایی توزیع یکنواخت مواد و حباب ها را فراهم میکند .این مدل دارای
ایمپلر و ا ستاتور در دو سایز مختلف ا ست که قابلیت فعالیت در سلول های  1تا  2کیلوگرمی را
فراهم میکند .بنابراین برای آزمایشهای رافر و اسکون ر میتوان از پره و استاتور بزرگ و برای
اهداف شستشو از مکانیزم کوچک استفاده کرد.
این ستتلول جهت ارزیابی قابلیت فلوتاستتیون مواد مورد استتتفاده قرار گرفته و اصتتول عملیاتی و
پارامترهای هیدرودینامیکی آن مشابه مقیاس صنعتی بوده و قابل استفاده برای طراحی مدارهای

فلوتاسیون صنعتی میباشد.
سلولهای نیمهصنعتی و صنعتی مدل KSD

سلول فلوتا سیون نیمه صنعتی و صنعتی شرکت کانیکاران طرح  Sub-Aشرکت دنور آمریکا
میبا شد .این سلولها در فلوتا سیون مواد در شتدانه و ریز دانه به خوبی عمل میکند .سلول
شامل تانک ا ستیل ،ساختار نگهدارنده مکانیزم ،مکانیزم معلق یک پارچه( شامل ایمپلر ،دیفیوزر،
هود و استتتند پایپ) ،دیوارههای میانی قابل جدا شتتدن ،مکانیزم دستتتی کنترل ستتطپ پالپ و
صفحههای ضد سایش قابل تعویض ،شیر کنترلکننده هوا میباشد .این سلول نیاز به پمپ برای
انتقال مح صوالت میانی و فن برای تامین هوای ف شرده ندارد .یکی از علل ا ستفاده گ سترده این
سلولها در کارخانههای نیمه صنعتی و صنعتی کوچک مقیاس تا متو سط مقیاس به خاطر این
خصوصیات منحصر به فرد است .سلول نوع مقاوم در برابر خورندگی نیز قابل ساخت میباشد.

دستگاه غرق و شناور سازی ناپیوسته

دستگاه ترق و شناور سازی ناپیوسته شرکت کانیکاران برای ارزیابی و تعیین قابلیت کاربرد فرآیند
ترق و شناور صنعتی (واسطه سنگین) برای کانسنگ مورد مطالعه طراحی شده است .دستگاه به
صورت کامل شامل پمپ ،قیف ،سبدها ،لولهها ،پایه نگهدارنده و موتور ساخته میشود.
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جیگ آزمایشگاهی مدل هارتس

جیگ هارتس معموال برای جدایش ثقلی مواد باالی یک میلیمتر استفاده میشود .موادی شبیه
سرب و روی ،منگنز ،فلورین و تیره که در دانهبندی درشت از باطله آزاد میشوند با این جیگ
قابل فرآوری است .در این دستگاه امکان تغییر سرعت و دامنه نوسان و مقدار آب مخزن فراهم
شده است .عيوه بر این در این دستگاه دو محفظه کنسانتره با دهانه سرند متفاوت به همراه گلوله
جهت بستر سازی مناسب طراحی شده است تا آزمایش در دانهبندی و شرایط مختلف امکانپذیر
شود.
جیگ آزمای شگاهی مدل  Denver Selective Mineralآزمای شگاهی ،نیمه صنعتی و
صنعتی

جیگ  Selective Mineralشرکت کانیکاران جهت بازیابی مواد سنگین از کانسنگ بدون
طبقه بندی اولیه و از پالپ با در صد جامد باال طراحی شده ا ست .به همین خاطر این د ستگاه در
مدارهای آسیا جهت بازیابی مواد سنگین آزاد شده به طور گسترده استفاده شده است .برای این
منظور مح صول آ سیا و یا ته ریز سیکلون به این د ستگاه منتقل می شود .جیگ آزمای شگاهی
شرکت کانیکاران آسیا با ساختار مشابه مدل آزمایشگاهی دنور در دو مدل  1Mو مدل 10×15
طراحی و ساخته شده است .
میز لرزان ویفلی آزمایشگاهی و نیمهصنعتی

میز لرزان آزمایشگاهی و نیمهصنعتی مدل ویفلی شرکت کانیکاران آسیا برای جدایش ثقلی مواد
در ابعاد  45-1000میکرون طراحی شده ا ست .کنترل شرایط آزمایش از جمله فرکانس و دامنه
ارتعاش  ،شتتیب ،میزان آب شتتستتتشتتو و نر باردهی بستتیار ستتاده و کارامد بود و در حین ان ام
آزمایش تاثیر آنها قابل مشتتاهده استتت .در صتتورت نیاز میز لرزان به همراه دبیستتنج آب جهت
کنترل و اندازهگیری آب شستشو و آب همراه پالپ به همراه همزن جهت آماده سازی پالپ قابل
ارائه است.

همزن با شدت همزنی باال و کاندیشنر نیمهصنعتی و صنعتی

همزنها و کاندیشتتنرهای شتترکت کانیکاران آستتیا مناستتب برای عملیات پیوستتته و ناپیوستتته
می باشتتتد .این دستتتتگاه برای آمادهستتتازی بار ورودی به فلوتاستتتیون ،خیرهستتتازی پالپ،
لینینگ(سیانوراسیون) و تامین بار یکنواخت برای میز و فیلتر قابل استفاده است .محفظه گردش
جریان موجب کاهش مدار کوتاه پالپ و افزایش زمان ماند متوسط پالپ در همزن میشود .موتور
و یاتاقانهای محوری این همزنها روی یک ساختار فوالدی نصب شده است .میزان عمق پالپ
در نتی ه ز مان ما ند متوستتتط آن در این همزن ها به ع لت دارا بودن د ها نه های خروجی در
ارتفاع های مختلف به راحتی قابل تنظیم استتتت .کف مخروطی این دستتتتگاه نیز موجب تخلیه
کامل آن از شیر تعبیه شده در کف می شود .این همزنها قابل ساخت به صورت مقاوم در برابر
خوردگی و سایندگی میباشد
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ساخت و راه اندازي مدارهاي فرآوري
پمپ پالپ عمودی نیمهصنعتی کانیکاران

پمپ عمودی پالپ شرکت کانیکاران شبیه پمپ عمودی شرکت دنور میباشد .این پمپ مناسب
برای کارخانههای نیمهصنعتی است .در این پمپ مخزن دستگاه مخزن آن به عنوان یک سامپ
عمل کرده و بار ورودی به وسیله نیروی ثقل مستقیما به آن باردهی میشود که نیاز به هینگونه
هد مکشی ندارد .این ویژگی موجب انتقال بی دردسر مواد با ح م کم ،درشت دانه و کف بدون
نیاز به اضتتافه کردن آب بیشتتتر میشتتود .این مزیت موجب شتتده استتت تا در اکثر کارخانههای
نیمهصنعتی از این پمپ برای انتقال پالپ و کف استفاده شود.

تقسیم کن شانهای()Riffle

تقستتیم کن شتتانهای شتترکت کانی کاران جهت کاهش وزن نمونه برای تهیه نمونه برای آنالیز
شتتیمیایی و همننین تقستتیم و تهیه نمونه برای آزمایشهای فرآوری طراحی شتتده استتت .این
دستتتگاه شتتامل قیف شتتانهای تقستتیم نمونه ،پایه ،ظروف نمونه  ،بیلنه نمونهبردای و فرچه
تمیزکاری میباشد .این تقسیم کن در اندازهها و دهانهی تقسیم مختلف قابل ساخت است

جداکننده گریز از مرکز آزمایشگاهی
جداکننده گریز از مرکز آزمای شگاهی شرکت کانی کاران جهت جدایش و بازیابی کانی ها و مواد
سنگین(با وزن مخصوص باال) طراحی شده است .اساس جدایش در این دستگاه اختيف در وزن
مخ صوص و سرعت سقوط و یا حرکت در آب می با شد .در مواد دانه ریز سرعت سقوط در آب
بسیار پایین بوده به همین خاطر ظرفیت و کارایی جداکننده های ثقلی مرسوم بسیار پایین است.
در دستتتتگاه جداکننده گریز از مرکز با استتتتفاده از نیروی گریز از مرکز نیروی وارده و در نتی ه
شتتتابی که مواد ت ربه می کنند تا  200برابر شتتتاب جا به افزایش می یابد به همین خاطر برای
جدایش مواد دانه ریز از کارایی و ظرفیت باالتری برخوردار ا ست .حداکثر ابعاد پی شنهادی برای
این دستتتگاه یک میلیمتر بوده اما در مقیاس آزمایشتتگاهی دانه بندی مناستتب برای آن زیر 500
میکرون می باشد .بدنه ،شاسی و کلیه قسمت های در تماس با آب این دستگاه از جنس استیل
 304می باشتتتد .موتور آن ایرانی بوده و دور آن با اینورتور قابل تنظیم استتتت .باردهی به این
د ستگاه باید به صورت منظم و با در صد جامد م شخص ان ام شود .به همین خاطر در صورت
درخواست مشتری دستگاه قابل ارائه با فیدر همزنی هست.

تهران ،شهرک صنعتی چهاردانگه ،خیابان چهاردهم آهنکاران ،پالک  ، 4کدپستی  ،3319165837تلفن،021-55448326 :
 -فکس ،021-55448318 :ایمیل ،kanikaranasia@gmail.com :وبسایتwww. Kankaran.com :

کانی کاران آسیا (مسئولیت محدود)

ساخت و راه اندازي مدارهاي فرآوري
سلولهای صنعتی مدل RCS
سلول فلوتاسیون صنعتی شرکت کانیکاران طرح  RCSشرکت متسو میباشد .این سلولهای
جهت کارخانه های فلوتاسیون متوسط مقیاس به باال طراحی شده است .این سلول از نوع سلول
های سوپر شارژ ا ست .طرح مخزن این سلول به صورت ا ستوانه ای ا ست .ا ستفاده از تانک با
شتکل استتوانه فهتاهای مرده در داخل ستلول را از بین برده و ح م موثر ستلول افزایش یافته
است .طرح پره این سلول به صورت  Deep Vaneمی باشد .طول این پره نسبت به پره های
مرستتوم بلندتر بوده و قستتمت پایین آن داری مقطع کوچکتر استتت .چنین پروفایل موجب شتتده
است تا قسمت پایین به عنوان پمپ و قسمت باالی آن به عنوان همزن عمل بکند .ترکیب این
دو موجب می شود تا سیرکوال سیون پالپ در آن به صورت عمودی ر دهد که نیز به نوبه خود
موجب تماس بهتر حباب هوا و رات ماده معدنی شود .عيوه بر این از ته نشت مواد دانه درشت
جلوگیری شده و راه اندازی م دد پس از خاموش کردن نیز تسهیل پیدا می کند.
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