
 

 مشخصات ماشین آالت تولید آسفالت گرم و تجهیزات  | تجهیزات تولید آسفالت گرم طرح توجیهی خرید 

با خرید دستگاه ها و  با کیفیت است.  براي تولید آسفالت  کیفیت و دقت تجهیزات تولیدي کارخانجات آسفالت گرم، یکی از بخش هاي مهم 
مناسب ، هر دو محصول و سود را می توان بدست آورد. به منظور آشنایی با بخش هاي مختلف تجهیزات ، امکانات  ماشین هاي به روز با قیمت 

 .مورد نیاز در زیر آورده شده است. با خواندن طرح توجیهی براي تولید آسفالت گرم ، می توانید با فرایند تولید بیشتر آشنا شوید

 سیلو مواد گرانول سرد (فیدر) -1

میلی متر و با امکان افزایش ظرفیت سیلوهاي و داراي   4ورق فوالد و ضخامت بدنه  ST 37متر مکعب در هر یک از    6لوهاي با ظرفیت چهار سی
 panometry سرعت متغیر موتور و قابل تنظیم براي فیدر نوار با سرعت و با قابلیت کنترل AC شیر تخلیه سیستم با کنترل نوار تغذیه کننده و

 .مان توسط اپراتور و کنترل خروجی از مواد مطابق با نیاز و برنامه ریزي تولیداز اتاق فر

 نوار نقاله-2

 .سانتی متر با یک گیربکس موتور الکتریکی براي تغذیه مواد سرد به کوره دوار 60متر و عرض  15نوار نقاله با طول 

 خشک کن تجهیزات تولید آسفالت گرم -3

و با سه مناطق گرم و یا سه  37STسنت یا   40میلیمتر و   12متر با ضخامت ورق   8.5متر و طول   2.20قطر   دو جداره از خشک کردن در فر با
 .تغذیه مناطق همرفت و تابش الکترو گیربکس چدنی غلطک فیدر صفحه نمایش, سیستم حرارتی و الکتریکی سوز است

 سیستم جمع آوري گرد و غبار (چند سیکلون) -4

ي پرکننده ها یا دانه هاي بسیار ریز به عنوان یک پرکننده که از کانال هاي مکش و اتصال پیچ ، گیربکس الکتروموتور یک سیستم جمع آوري برا
 .و فن گریز از مرکز براي هدایت آن به آسانسور استفاده می کند

 تجهیزات تولید آسفالت گرم فیلتر آبی -5

سوخت و گرد و غبار مشعل استفاده می شود. در این سیستم بخار آب توسط فن خروجی  فیلتر آب براي جلوگیري از آلودگی هوا ، دود و مواد از  
 .از باالي سیکلون به فیلتر هدایت می شود و در انتهاي استخر در چرخه آب قرار می گیرد 

 آبگرمکن و پرکننده -6

این سیستم داراي متحرك قاشق آسانسور با نصب زنجیره اي و واقع بین خروجی از خشک کن و شات از صفحه نمایش ارتعاشی با پایگاه هاي 
فوالد  مربوطه و اتصاالت. این دستگاه قابلیت تنظیم و تنظیم آب و زنجیر و بازرسی شیر و شیر کنترل ورودي و به ویژه بلند کردن زنجیره اي از 

 .ه شده و موتور الکتریکی و بلند کردن قاشق از ورق فوالدي با زاویه مناسب براي خالی کردن مواد در شات شاتساخت

در آسانسور پرکننده ، قاشق پرکننده از سیستم گرد و غبار به سیستم سیلو ذخیره سازي پرکننده توسط زنجیره هاي فوالدي ویژه منتقل می  
ورق میلی متر است ورق هاي قابل تنظیم و قابل تعویض در قسمت فوقانی با شات خروجی    4خته شده از  شود. این سیستم داراي یک بدنه سا

 .و. بخش پایین تر نیز با یک شات ورودي و سیستم تنظیم مجهز, زنجیر با وزن کششی یا بهار و یک شیر

 تجهیزات تولید آسفالت گرم سرند - 7



 

بکه در اندازه کارگاه فرمول و آسفالت طراحی با پوشش بدن براي جلوگیري از خروج هر نوع گرد ارتعاشی صفحه نمایش مسطح با چهار نوع از ش
طول ، عرض    4.20میلی متر است و ابعاد آن    10و غبار و تیرانداز اندازه و همچنین به عنوان دور زدن کانال هدایت. ضخامت صفحه نمایش  

 .دور در دقیقه و داراي یک سیستم انتقال کمربند و قرقره 1500الکتریکی آن داراي متر با یا بدون پوشش است. موتور  1و ارتفاع   1.80

به  به کانال طوفان از فن مکش  مربوطه  و کانال هاي  به سیستم طوفان  و غبار  براي هدایت گرد  بخور مکش آن  و دستگاه  دوجداره  پوشش 
 .گیري از انتقال ارتعاش غربال به ساختار برج کارخانه آسفالتکارگردانی. در غربال ، سیستم تعلیق تعلیق طراحی شده است براي جلو

 سیستم توزین الکترونیکی مواد ، قیر و پرکننده  - 8

 .این سیستم مسئول تعادل ظرفیت مواد خام در ترکیب آسفالت مطابق با طرح مخلوط کردن با قابلیت کنترل اتوماتیک است 

 ي پرکننده تجهیزات تولید آسفالت گرم / سیلو ذخیره ساز-9

  سیلو ذخیره سازي پرکننده به وسیله یک پیچ به آسانسور پرکننده متصل می شود و مواد را به شات آسانسور آسانسور انتقال می دهد. همچنین
ود. یک شیر اضطراري براي تخلیه پرکننده از سیستم آلوئوالر (فضاي بیرونی) وجود دارد که پرکننده بیش از حد در داخل سیلو ذخیره می ش

این شیر توسط یک جک و یک شیر پنوماتیک از داخل کابین کنترل می شود. منبع ذخیره سازي پرکننده ، آسانسور آسانسور و قیف توزین  
 .سلول بار و نشانگر دیجیتال قابل کنترل از داخل اتاق کنترل تنظیم کرد 3پرکننده را می توان با روش توزین الکترونیکی با 

 نندهسیستم توزین پرک-10

 الکترونیکی سیستم توزین مجهز به سه, صنعتی, سیلندر, سلول هاي بار و اروپایی دیجیتال شاخص هاي نصب شده بر روي اپراتور کنترل میز با
قابلیت تنظیم وزن به طور خودکار (سازگار با مواد سیستم هاي توزین) و توسط کامپیوتر کنترل سیستم به تمام اعمال کنترل هاي الزم. می  

 .شود

 تجهیزات تولید آسفالت گرم / سیستم توزین و تزریق قیر-11

لیتر توزین مخزن با شیر تخلیه هوا جک پمپ قیر با دیواره تزریق قیر به مخلوط کن  200این سیستم داراي قیر شیر پنوماتیک رانندگی نیروي  
ال قیر از فالسک قیر وزن آنها در داخل مخزن و سیستم را می  مستقیم اتصال به پمپ و دو جداره لوله ها براي انتق rpm 900برقی با موتور  

 .توان از طریق کابین و اپراتور میز

 سیستم توزین مواد -12

ده سیستم توزین مواد الکترونیکی با شاخص دیجیتال با توانایی تنظیم وزن هاي مختلف با چهار کنترل کننده اتوماتیک براي توزین مواد استفا 
کیلوگرم با تنظیم چهار سوپاپ به مقدار    2000قیاس توزین با پنوماتیک شیر تخلیه براي توزین مواد گرم با حداکثر ظرفیت  می شود. گرم مواد م

 :مورد نیاز با توجه به کارگاه فرمول. این سیستم داراي قابلیت هاي زیر است 

 وزن و اتوماسیون کامل بارگیري و تخلیه مواد گرم 4امکان تنظیم  *

 فرمول بر اساس فرمول کارگاه و طرح اختالط  12ین قابلیت تدو *

 قابلیت کنترل سقوط مواد از دریچه نسبت به یکدیگر *

 قابلیت تنظیم تعداد دسته هاي مورد نیاز در سیستم تولید اتوماتیک  *



 

ی به طور جداگانه و در مجموع قابلیت اتصال به چاپگر و چاپ گزارش بر روي انواع مواد مصرفی توسط فیلر و قیر مجموع میزان مواد مصرف •
 میزان آسفالت تولید شده در هر شیفت

 میکسر -13

این میکسر داراي کنترل اتوماتیک و کنترل از میکسر شیر یک روش اعمال شده است که تا زمانی که مخلوط کن شیر باز است و آسفالت نشده 
نه فرمان از آغاز مرحله توزین. دستو براي شروع چرخه بعدي و تخلیه مواد به میکسر از طریق شیر میکسر است خالی و فرایند تولید است  ر 

 .فرمان و سیستم بارگیري و وزن از قیف وزن صفر فرمان

میلی متر ورق فوالدي و پوشش داخلی از میکسر ساخته شده است جداگانه ضد سایش ورق و می تواند   12این دستگاه داراي یک بدنه بیرونی 
دست و پنجه ضد سایش ساخته شده و کانال هدایت گرد و   16داخل ورق. سیستم میکسر با دو محور درایو از فوالد با  جایگزین با اتصاالت پیچ

 :غبار به کانال سیکلون توسط هواده داراي قطعات زیر است

 انتقال  *

 دور در دقیقه با گیربکس سه محور 1500کیلو وات و  45موتور الکتریکی با قدرت  •

 یه که باز می شود و بسته با جک هوامخلوط شیر تخل •

 سیلوي ذخیره سازي آسفالت -14

 :پس از فرآیند آماده سازي ، آسفالت در یک سیلو ذخیره سازي با مشخصات زیر قرار می گیرد

 تن  30ظرفیت سیلو ذخیره سازي آسفالت:   *

 دریچه  2تعداد دریچه هاي تحریک پنوماتیک:   *

 میلی متر ورق با شیر بلبرینگ براي تخلیه 5بدنه  *

 قیر یا سیستم ذخیره سوخت نفت در مخازن ذخیره سازي -15

میلیمتر   1لیتر با مبدل حرارتی و تعویض لوله هاي کویل و قیر خوراك شیر و شیر تخلیه با دو جداره جلد    50000دو جداره قیر بطري با ظرفیت  
با سیستم گرمایش به روش غیرمستقیم توسط هیتر روغن گرم جریان روغن در مبدل هاي حرارتی و کنترل    6ورق گالوانیزه و بدن آن از ورق  

 .درجه حرارت قیر

به دو جداره لوله    ترموکوپل و دماسنج بر روي مخزن قیر نصب می شوند. قیر پمپ مسئول هدایت قیر دو جداره منبع (فالسک)  کنترل دما 
 .سیستم از کارخانه آسفالت به میکسر و همچنین بازگشت قیر با دو جداره از لوله

 تجهیزات تولید آسفالت گرم بخاري نفت-16

نتقال حرارت با گردش روغن به مبدل هاي حرارتی مانند فالسک قیر دو جداره لوله ها در پخت این دستگاه متصل شده و استفاده می شود به ا
 :آسفالت و کارخانجات و داراي ویژگی هاي زیر است

 بدنه دو جداره و درب هاي نسوز  *

 اینچ لوله آتش نشانی 2متر از   100حداقل  •



 

 تجهیزات الکتریکی کامل و اتوماسیون پیشرفته *

 ع رفت و برگشتی, جدا و لوله کشیمجهز به جم

 پمپ الکتریکی با مهر و موم مکانیکی مرتبط با روغن گرم •

 منبع توسعه مرتبط با جدا به ظرفیت هاي مختلف  *

 کمپرسور هوا و سیستم پنوماتیک -17

دور در دقیقه و همچنین   3000  کیلو وات برقی موتور 5.5لیتر نصب شده بر روي کمپرسور مخزن هر یک با  1500دستگاه کمپرسور با ظرفیت 
لیتر نصب شده در کارخانه برج با تمام لوازم جانبی و فشار هوا  80به عنوان یک باد جمع آوري, ذخیره سازي و توزیع دستگاه با ظرفیت حدود 

ریکی و پنوماتیک با کیفیت شاخص و کنترل کننده می تواند فرمان از اتاق کنترل به صورت اتوماتیک تنظیم فشار هوا. تمام دریچه هاي الکت
 .خوب هستند

 مشعل توربو جت دوگانه - 18

ن به جدید مشعل تبدیل شده اند از مکانیکی به الکترونیکی به طوري که میزان سوخت و هوا توسط اینورتر (دور متغیر) با پتاسیم متر را می توا
 :راحتی افزایش و کاهش اپراتور و داراي مزایاي زیر است

 عت در کاهش یا افزایش گرماسهولت و سر •

 کاهش هزینه هاي مصرف سوخت به دلیل کنترل کننده هاي الکتریکی •

 C ° 180رطوبت مواد خشک شدن توانایی و ایجاد دماي    %3دوگانه سوز توربوجت مشاغل (دیزل و نفت کوره) در چنین راهی است که با   •
 .تن در ساعت 120براي آسفالت و تولید مصالح با ظرفیت 

 

 .باشداي از یک بیزینس پلن التین می درنظر داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی و اصالح نشده 

بروزترین  "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  منابع    بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي گردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

توجیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت بوده و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی 
 .باشدقبلی می 

30T 09354300400  ی تـألّـه(مهندسدیری با ما تماس بگ  ی هیتوج  يها طرح  یۀسفارش ته   يبرا(. 
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