Kırma makinaları
Değirmenler
Ayırıcılar
Teknolojik ameliyeler

Demir yolları için kırma taş üretiminde kullanılan kırma-ayırma hattı.
Hat iki aşamaya sahiptir: Çeneli + santrifüj kırıcılar. Bazalt kırılması <60 mmʼye kadar.
Başlangıç büyüklüğü 500 mm (Komi,Rusya Kuzey bölgesi)

Titan D-160/2 kırıcısı 2 ikili besleme ile
(Komi Cumhuriyeti, Rusya Kuzey bölgesi)
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Pnömatik mesnet
“Titan” kırma makinasının özelliği, rulmanlı mesnet ünitesinin yerinde
basit ve orijinal yapıya sahip olan döner sistemlerden ibaret, kendi
kendine dengelenen ve pnömatik süspasyon üzerinde bulunan mesnet
ünitesidir.
Bunun için “Titan” kırma makinaları ve değirmenleri, titreşim yapmadan
ağır temelleri gerektirmezler. Pnömatik süspasyon, rulmanlı üniteler
dengezisliklere karşı çok hassas olduğu için önceden yapılamaz
sayılan makinaların gerçekte üretilmesine imkan verdi.
Dengezislikler, donanımın en önemli çalışma parametrelerinin
bozulmasına, şöyle ki başlangıç beslemesi büyüklüğünün, rotorların
dairesel dönüş hızlarının ve çaplarının azalmasına sebep olur.
Pnömatik süspasyonun kullanılması, bu sorunları etkili bir şekilde
çözer. Bununla beraber dengesizliklerin kabul edilen seviyesi
süspasyon kısmında rulmanlı ünitelere sahip olan mevcut analoglara
göre kat kat yüksektir. “Titan” kırma makinası üzerindeki kabul edilen
dengesizlik 2,5 kg kadardır. Adi rulmanlı ünitelere sahip olan kırma
makinalarında ise 250 kgʼdir.
Döner sistemlerin yüklere karşı hassasiyetinin azaltılması, büyük
çaplara sahip olan hızlandırıcıların yüksek hızla çalıştırılmasına imkan
verir. Neticesinde donanımın çalışan parçalarının aşınması azalır.
Bunun açıklaması çok basittir. Büyük hızlandırıcı üzerindeki hızlanma
kanalı daha büyüktür. Bununla beraber öğütülen maddenin kayma
hızı ile çabuk aşınan parçalara üzerine baskı güçleri, maddeye verilen
hızlanmayı sağlayan daha ufak hızlandırıcılardakilere göre daha
düşüktür.
Pnömatik süspasyon, besleme hızının ve büyüklüğünün sert maden
cevherleri için 70 mm kadar, daha yumuşak maden cevherleri (örneğin,
kalker) için ise 110 mm kadar büyütülmesine imkan verir. Çift
beslemenin düzenlenmesi (aşağıya bakın), sert maden cevherlerinin
başlangıç büyüklüğünün mm kadar büyütülmesine imkan verir.
ZAO “Yeni Teknolojiler”ʼde üretilen santrifüj kırma makinaları, çapı
2,5 m kadar hızlandırıcılarla donatılabilirler. Üzerindeki dairesel
hızlar ise, 120 m/s ve daha yüksek olabilirler. Bu hızlar, mevcut olan
analog makinalardaki hızlara göre 2 – 3 kat yüksektir. Adi rulmanlı
mesnetler için, hızlandırıcıların çapı en çok 1,2 mʼdir, dönüş hızları
ise, genellikle 45-60 m/sʼi aşmaz.
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Titan D -125 kırıcısı Kum-çakıl karışımların kırılması <16 mmʼye kadar.
Başlangıç büyüklüğü 20-40 mm
(Pyatigorsk, Kafkas)
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Titan D kırma makinasının mesnet ünitesinin şeması
Aşağıdaki resimde Titan D kırma makinasının mesnet ünitesinin
ana şeması gösterilir. Pnömatik süspasyon aşağıdaki şekilde çalışır.
Hava havalandırıcı (vantilatör) (5) tarafından starter (1) ile rotor (2)
arasındaki sabit boşluk içine verilir. Hızlandırıcının (7) dönmesi,
elektrik motorundan (4) santrifüj kavraması (13) ile kardan şaft
(3) üzerinden sağlanır. Bununla beraber dönüş ekseni hızlandırıcı
tarafından bağımsız olarak seçilir. Vantilatörün elektrik beslemesi
kesildiği takdirde, hızlandırıcı, rotoru bozmamak için rulmana sahip
olan mesnet ünitesi (10) üzerine iner.

Titan М-063 değirmeni, 20 mmʼlik başlangıç büyüklüğüne sahip olan şungit – до 80 mkmʼe kadar
ufalanması, sonra tane gruplarına ayrılır (0-0,02; 0,02-0,04 ve 0,04-0,08mm). Medvejyegorsk, Karelya,
Rusya Kuzey-Batı bölgesi.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Starter
Rotor
Kardan
Elektrik motoru
Üst üﬂeme havalandırıcısı (vantilatörü)
Şaft
Hızlandırıcı

9. Kırma hücresi
10. Acil durumlarda hava kesilmesi
için emniyet ünitesi
11. Mesnet ünitesinin kapağı
12. öğütülen madde boşaltma rakoru
13. Santrifüj kavraması
14. Tuz tutucusu
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“Titan D” serili santrifüj darbe kırıcı makinaları
her hangi sertliğe sahip olan maden cevherlerinin ve maden cevherleri
olmayan diğer maddelerinin kırılması için kullanılır.
Titan D santrifüj
arasındadır.

kırıcılarının

performansı,

1

ile

650

t/saat

Kırıcıların yapısında yüksek kaliteli sert alaşımlı ve dökme demiri
gömme parçalarının kullanılması, çalışan yüzeylerin çoğunun kırılan
madde ile otomatik kaplaması, aşınma harcamalarını önemli bir
şekilde indirdi.
Çift beslemenin düzenlenmesi ile “taş üzerinde taş” ya da “taş üzerinde
metal” prensipleri üzerinde 35 ile 120 m/sʼlik aralıkta madde kırma
hızlarının değişmesi , farklı fonksiyonlar için kullanılan kırıcılar ile
değirmenlerin yapılmasına imkan verir (başlangıç besleme 70-110
mmʼe kadar):
Kırma taş tanelenmesi için
Kırma için
Ufalama (öğütme) için

Titan М-036 değirmeni

(35 - 45 m/s)
(45 - 65 m/s)
(65-120 m/s)

Titan D-250 kırıcısı
(“Baltiyskiy zavod” fabrikasının montaj alanında)

Titan D-160 kırıcısı kum-çakıl karıçımların kırılması <16 mmʼye kadar.
Başlangıç büyüklüğü 20-50 mm (Alma-Ata, Kazakistan)
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“Titan D” kırma makinalarının esas avantajları:

Yüksek küçütme nisbeti (indirgeme oranı) (30ʼa kadar ve daha yü
sek), bazı durumlarda küçütme aşamalarının sayısını azaltmaya imkan
verir;

Sadece hızlandırıcının hızını değiştirerek küçütülen ürünlerin granü
ometrik özelliğini değiştirir;
Sonraki sınıﬂamanın etkililiğini arttıran küp şekilli maddelerin
üretilmesi;

Bazı
durumlarda
küçütme
aşamasında
zenginleştirmenin
başlanmasına imkan veren maden cevherleri açılmasının yüksek
ayırma kuvveti (seçicilik) (demir cevherleri için çok pahalı küçüt
me işlemini yapmadan kuru manyetik ayırma vasıtasıyla artıklar
kuyruklarının %20 kadar atılabilir);

Cevher hazırlanması için küçütme donanımı besleme büyüklüğünün
indirilmesi, neticesinde, ufalama (öğütme) sınırının performansının en
az %30 yükseltilmesi (veriler, sonraki bilyalı değirmen içinde ufalama
ile demirli kvarsitlerinin küçütülmesi esnasında alınmıştır);
Islak ve alümin (kil) cevherlerinin küçütme imkanı, işletmesi bazı
durumlarda koni kırıcılar içinde mümkün değil;
Toz gidermeyi indirmek için basit ve ucuz yöntemleri;

Titreşim oluşmaması ve neticesinde düşük sermaye masraﬂar, ağır
temeller olmadığı için yüksek hareket kabiliyeti;
Düşük kullanım masraﬂarı;

çalışan parçanın dengelenmesi statik şekilde yapılır (teslimat takım
seti (donatım) içinde bulunan iğne üzerinde);

çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesi 1-1,5 saatten fazla
değildir;
çalışan personelin yüksek yetkisi ile ağır kaldırıcı mekanizmalar
(1-2 ton kadar) gerekmez;
Düşük malzeme kapasitesi;

Yüksek faydalı takat katsayısı (enerjinin büyük kısmı direk malz
menin küçütmesi için kullanılır);
Kırıcıların КИО 0,8-0,9;

İnşaat endüstrisi (Moskova) için kum-çakıl karıçımından küp şekilli kırma taşı üretimi. Başlangıç
maddesinde yüksek kil oranı. Bu yüzden adi teknolojiler (koni kırıcıları)hemen hemen kullanılmaz.
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Hemen hemen tüm taleplerin yerine getirilmesini sağlayan büyük tip ve ebat
sırası.
6

Titan D dikey santrifüj darbe kırıcılarının teknik özellikleri
Parametreler
Performans, t/saat*
Beslemenin büyüklüğü, mm**
Ayarlanan güç, kW
Darbe hızı, m/s
Ebatlar, m: uzunluk x genişlik x yükseklik
Ağırlık, t
Fiyatı, bin ABD doları***

Titan D-125
150/220kadar
50/100 kadar
110-200
35-100
2,87 х 2,57 х 3,44
9
120-140

* Performans, rotor üzerinden (rotor üzerinden cevher cebine) ve çift
besleme ile açık devir için gösterilmiştir
** Rotor üzerinden (birinci rakam) ve cevher cebi üzerinden (ikinci
rakam) yapılan beslemenin büyüklüğü

*** Donanımın ﬁyatı, takım (donatım) şekline, güce ve elektrik m
torunun üretici ülkesine (ﬁrmasına) (yurt içi ya da yurt dışı)
bağlıdır. Motor gücü gereken performansa ve hızlandırıcının
dönüş hızına bağlıdır.

Küp şekilli kırma taş üretimi için küçütme ayırma (tasnif) hattı

Titan D-160 kırıcısı, bilyalı değirmenlerden önce beslemenin büyüklüğünü 5 mmʼe kadar indirilmesi için
“Zun-Hada” (ОАО “Polimetal”) altın işletme fabrikasının ufalama şemasında
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Çabuk aşınan parçaların çalışma süreleri

Referans listesi
Müşteri

Makina-tip
ve ebat

Malzeme

Performans,
ton/saat

Kaçkanar maden
zenginleştirme fabrikası
Teknolojik denemeler

D-250

Titanyum magnetit
cevherleri

500 t/saate kadar

Aksay Kazakistan

D-160

Kum granit karışımı

100 t/saat –20mm

Barun-Holba
(ОАО “MNPO éPolimetal”)

D-160

Altın cevheri

22 t/saat –5 mm
10 t/saat –1 mm

Hakanja (ОАО “MNPO éPolimetal”)

D-160

Altın cevheri

55 t/saat –5 mm

Selijarovkiy taş ocağı, Tver ili

D-160

Kum granit karışımı

110 t/saat–20 mm

Güney Ural İnşaat Grubu
(Çelyabinsk ili)

D-160

granit

Miktar,
adet

Malzeme Ağırlık

1

St3

350

Koni,

Alt bilezik,

1

İÇH 28 H2

11

100 t/saat–20 mm

üst bilezik,

1
1

İÇH 28 H2

Uc kanadı)

D-160

gabrodiyabaz

100 t/saat–20 mm

bazalt

100 t/saat–60 mm

Minsk Minskobldorstroy

D-160

granit

220

Tümen (Karayolları)

D-125

granit

60

Cevher olmayan malzeme fabrikası
İrkutsk

D-125

granit

60

Pyatigorsk taş ocağı grubu

D-125

Kum granit karışımı

80

Doğu Sibirya nehir gemiciliğ

D-125

granit

60

Krasnodar

D-125

çakıl

90

Bazalt-Komi

Kırıcı parçalarının
Gruplarının adları
(hırlandırıcı, 1.1 mʼlik üç kanallı,

D-160/2

Dorstroyproyekt (S.-Petersburg)

Aşağıdaki tablodaki aşınma istatistiği, 1,1 mʼlik çapa sahip olan
hızlandırıcı için verilir. Kırıcı granit maddelerinden küp şekilli kırma taşı
üretir. Darbe hızı - 70 m/saniyeʼye kadardır. Başlangıç malzemenin
büyüklüğü - 70 mmʼye kadardır.

Krasnokamensk

D-125

zeolit

50

Aktyubinsk alçı fabrikası

M-125

alçı, barit

5-7 t/saat –0.1mm

Bolunoçnoe Sverdlovsk ili

M-125

Mangan cevheri

20 t/saat –3 mm

İrkutsk Baykal cevheri

M-125

talk

4 t/saat –0.04 mm

Sovitec Fransa

D-063

cam

7,5 t/saat
sınıf–0,5 mm

Udokan

D-063

Bakır cevheri

7 t/saat–3 mm

Habez alçı fabrikası

M-063

alçı

1,5 t/saat–0,2 mm

Karbon

М-063

sigunit

1 t/saat80 mkm

Kentay Aleks Kompani

М-063

barit

1 t/saat -0.04 mm

İrkutsk Baykal cevheri

М-036

talk

0.3 t/saat -0.04mm

Kaluga Geokom

М-036

barit

0.3 t/saat -0.04mm

Voronej

М-036

kükürt

0,5 t/saat –0.1mm

Drobmaşinvest

М-036

Magnezyum oksidi

0,3 t/saat –0,2mm

Taban saçı,

6
3

İÇH 28 H2
İÇH 28 H2

Toplam

ВКВ

5

Birim
ﬁyatı

Geçirme performansı
için tam aşınıncaya
kadar çalışma
kapsitesi, t

Ton başı geçirme
performansı için çabuk
aşınan parçalar için
özgül masraﬂar

2 400

360 000

0.0067

114

149

45 000

30 000

0.0025

0.0050

17

104

120 000

0.0009

3.5

330

220 000

0.0045

7.5

40

45 000

0.0053

0.025

Çabuk aşınan parçalar için özgül masraﬂar, küçütme hızına,
başlangıç büyüklüğe ve maddelerin aşınmasına bağlıdır. Tüm çabuk
aşınan parçaların çalışma çizimleri verilir. Müşteriler, bu çizimlere
dayanarak sözkonusu parçaları kendi araçları vasıtasıyla yapabilirler
ya da şirketimizle yahut diğer
müteahhitlerle direk sözleşme
imzalayabilirler.

Hızlandırıcı üzerinde malzeme hareketinin esas şeması.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yarıcı
Taban saçı
Otomatik kaplanan cep
Sert alaşımlı kanat
Malzemenin hızlandırıcıdan çıkma yeri
Hızlandırıcının gövdesi

Ayarlanan güç, kW
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Titan D santrifüj kırıcısının bilgisayar modeli

1.
2.
3.
4.
5.

Yükleme hunisi (ağızı)
Otomatik kaplama ile ufalama kutusu
Hızlandırıcı
Amortisör (söndürücü) ünitesi
Hava mesnedi

6. Kardan şaft
7. Santrifüj kavraması
8. Elektrik motoru
9. Küçütülen malzemenin boşaltılması
10. üst üﬂeme vantilatörü (havalandırıcısı)
Titan D-160 kırıcısı Gabrodiyabazların kırılması <18 mm kadar. Başlangıç büyüklüğü 20-70 mm
(S.-Petersburg, Rusya)

9
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Teknolojik hatlar

ZAO “Yeni Teknolojiler”, donanımın ayrı tipleri dışında, küçük taneli küp
şekilli kıra taş üretim hatlarını donatarak satar.

Titan D santrifüj kırıcısı içinde ufalama işleminin
esas şeması

Sözkonusu üretim hatlarının performansı, 50 ile 250 ton/saat arasıdır.
Üretim hatlarının farklı varyantları aşağıdaki tabloda sunulur:
Parametreler
Hat performansı, t/saat
Başlangıç beslemesinin büyüklüğü, mm
Hazır ürünlerinin büyüklüğü, mm
Hazır ürün içindeki küp şekilli tanelerin oranı, %
Ayarlanan güç, kW
Tahmini (yaklaşık) ﬁyat, bin ABD doları
Hareket kabiliyeti

Varyant 1
80-120
70 kadar
0-5; 5-10;
10-(16) 20
93-97
283-378
300-350

Varyant 2

Varyant 3

Varyant 4

50-80
80-120
80-120
50 kadar
70 kadar
50 kadar
0-5; 5-10; 0-0,63;0,63-2; 0-0,63;0,63-2;
10-(16) 20
2-5; 5-10;
2-5; 5-10;
10-(16) 20
10-(16) 20
93-97
93-97
93-97
143-228
338-465
198-299
245-285
380-450
290-345

Toplanıp dağıtılabilen, hareketli bloklu

*- hatların ﬁyatı, metal yapıların ve otomatik sisteminin ﬁyatlarını içermez. Kırma işlemi 56-64 m/s hızlarda yapılır.

1. Kırıcının beslemesi
- tane gub 70 mmʼden küçük
2. Hızlandırıcı
3. Otomatik kaplama cepleri
4. Ufalama kutusu
5. Küçütülen malzemenin
boşaltılması
6. Taban plakaları
7. Sert alaşımlı kanatları
8. Elektrik motoru

Tabloda örnek olarak 1-4 varyantlar için tahmin edilen esas ve ek
donanımın listesi verilmiştir:
Donanım adı
Titreyici besleme makinası DRO-606-10
Titreyici besleme makinası DRO -605-20
Santrifüj darbe kırıcısı Titan D-160
Santrifüj darbe kırıcısı Titan D -125
Toprak kalburu DRO -607
Toprak kalburu GİS-53
Konveyör DRO -596
Konveyör SMD-150-50
Konveyör SMD -150-70
Konveyör SMD -150-80
Konveyör SMD -150А
Aspirasyon sistemli 3 ürünlü kaskad
gravitasyon sınıﬂandırıcı Titan KGK-30
Aspirasyon sistemli 3 ürünlü kaskad
gravitasyon sınıﬂandırıcı Titan KGK -40
Kumanga mahalli (kabinesi)
Demir ayırıcısı EJ-60M
Spesiﬁkasyona göre kablo takımı
Elektrik kaldırıcısı g/ 3,2 t
Elektrik kaldırıcısı g/ 2 t
Metal yapıları

Varyant 1

Miktar,tane.
Varyant 2
Varyant 3

Varyant 4

1
1
1
2
4

1
1
1
3
2
1
-

1
1
1
2
1
5

1
1
1
3
2
1
2

-

-

-

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Hatın yapısı müşterinin taleplerine göre değiştirilebilir (listede gösterilen
donanımın müşterinin elinde bulunması; diğer tane gruplarının üretilmesi
ve başka).
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Titan D santrifüj kırıcısı içinde ufalama işleminin
esas şeması. çift besleme

1. Kırıcının beslemesi
- tane gub 70 mmʼden küçük
2. Hızlandırıcı
3. Otomatik kaplama cepleri
4. Ufalama kutusu
5. Ufalama kutusunun beslemesi
– tane gubu 70-110 mm
6. Taban plakaları
7. Sert alaşımlı kanatları
8. Elektrik motoru

10

“Titan KGK” serili pnömatik kaskad gravitasyon
sınıﬂandırıcıları (ayırıcıları)
0,1-10 mmʼlik büyüklük aralığında yumru ve toz teşeküllü tanelerin
büyüklüğüne, yoğunluğuna ve (ya da) şekline göre kuru ayırmasında
kullanılırlar.
“Titan KGK” serili pnömatik kaskad gravitasyon ayırıcıları aşağıdaki
imkanları verirler:
herhangi verilen tane grubunun büyüklük sınıfında ayrılan
ürünlerin sınıﬂanması;
makinayı
durdurmadan
yüksek
ayırma
hassasiyeti
(%80-85
kadar)
ile
hazır
ürünlerin
büyüklüğünün
ayarlanması;
gereken tane grubunun yapısının 4 ayırma ürününe kadar aynı z
manda üretmek;
hazır ürünü ufalama devirden çabuk bir şekilde çıkartıp değirmen
performansının yükselilmesine yol açar.
Pnömatik kaskad gravitasyon ayırıcılarının kullanım alanları:
küçültme-ufalama donanım ile (“Titan D” serili santrifüj-darbeli
donanımı dahil) kapalı devirlerde;
ön zenginleme (bazı durumlarda zenginleme süreçlerinden
zenginleştirilen ya da artıklarında faydalı bileşenlerini içeren belli
bir tane gruplarının ayrılabilmesi);
çamur (tortu) giderme, toz giderme;
kırma taş ürettiği küçütme sınıﬂama alanlarda çalkama
(elemelerin) sınıﬂanması;
0,1-10 mmʼlik ayırma sınırlara sahip olan herhangi kumlu (grenli)
maddelerin sınıﬂanması.

Santrifüj-darbe kırıcılarının beş senelik kullanım tecrübesi, üzerinde
üretilen kırma taşın bir sürü avantajları belirtti:
Beton yapılarda ve asfalt kaplamalarda küp şekilli kırma taşın
kullanılması, dayanıklılığını 2-3 kat arttırır;
Çatıldamayı azaltarak kırma taşın dayanıklığı artar;
Bağlayıcı
malzemelerin
%15-20 azalır;

(bitum,

çimento)

sarﬁyatı

Asfalt-beton karışımının oturma katsayısı bire yaklaşıp yol
kaplamasının yalnız dayanklığını değil, soğuğa mukavemetini
de sağlar;
Yol kaplaması için harcayan zaman ve iş güçleri (zahmetleri)
%50-70 kadar azalır (kaplamayı döşemek için adi kırma taş
kullandığı takdirde merdane 10 defa geçtiği yerine 2-3 defa
geçmesi gerek);
Ağır betonların üretilmesi için santrifüj darbe kırma esnasında
üretilen dolgu maddelerinin kullanılması, enerji harcamalarını
yaklaşık %2,5 indirip betonun maliyetini ise yaklaşık %3
azaltır;
Bitum
mineral
karışımların
dayanıklılık
göstergeleri
%15-22 artar, suya dayanıklılık katsayısı 0,44ʼten 0,64ʼe artar,
küp şekilli kırma taşı ve tozsuz kumu kullanarak bitum mineral
karışımların hazırlanmasında bitumun optimal miktarı yaklaşık
%14-15 azalır;
Yolun üst katmanlarında ufak tane gruplarının (2-5 mm)
kullanılması, ses seviyesini kat kat indirip bağlama katsayısını
adi kaplamaya göre 1,6 - 1,7 kat artırır;
Malzemelerin darbe yükleri vasıtasıyla kırılması kırma taşı
mekanik olarak aktiﬂeştirip dayanıklılığını önemli bir şekilde
arttırır (bazı deneylerde dayanıklılık %30-60 arttı)
Küp şekilli eleme (suni kum gibi) daha geniş alanlarında
kullanılır, örneğin, beton ve kuru inşaat karışımların
üretiminde.
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Titan D santrifüj darbe kırıcılarında küp şekilli
kırma taş yapımı
Yolların kalitesiz olmasının ana sebeplerinin biri, eskilenmiş
teknojiler üzerinde üretilen kalitesi düşük olan kırma taşın
kullanılmasıdır. Bir çok üreticilerin kullandığı donanım üzerinde yol kaplamasının üst katmanları için çok dayanık ve aynı
zamanda küp şekilli kırma taşın üretimi hemen hemen mümkün değildir. Küp şekilli kırma taşın kullanılması, kaplamanın
çalışma süresini uzatıp dayanıklığını arttırır.
ZAO “Yeni Teknolojiler”, bu sorunu komple çözer. Titan D
santrifüj darbe kırıcıları, özellikleri bugün mevcut olan tüm
standartların en yüksek taleplerini üstüne gelen (aşan) kırma
taşı üretebilir.

Koni kırıcılarının tüp tiplerinin tersine taneciklerin şekli tüm
sınıﬂarda (5 mmʼden küçük bile), küçük sınıﬂar dahil, olduğu
gibi kalır. Bu özelliği, kırma işleminin elemelerinin yüksek kaliteli suni kum olarak kullanılmasını sağlar.

Betonarme ürünlerin üretiminde kırılan ürünün tane yapısı, özel
karışımların taleplerini tamamen karşılayıp dar tane gruplarına
ilave sınıﬂama işleminden ve tabi kum satın almasından vazgeçmeye imkan verir.

Malzemenin serbest darbe ile kırılması, yalnız granit cevherlerden değil, plakalı yapıya sahip olan maddelerden de (jeleﬂintler, bazaltlar ve saire) ve kum-çakıl karışımlardan yüksek
kaliteli kırma taşın yapımını sağlar.
Üstelik, ezme kırma yöntemine göre santrifüj darbe yönteminin
ana avantajlarının biri, üretilen malzemenin granülömetrik ve
kalite özelliklerinin kırıcının çalışan parçalarının aşınma derece-

sine bağlı olmamasıdır. Bunun için sözkonusu donanım çalışan
personelin sürekli bakımını ve ayarlamalarını gerektirmez.
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Titan KGK kaskad-gravitasyon ayırıcısının esas şeması aşağıdaki resimde
gösterilir.

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Ayırma bölümü
Hava dağıtıcı raﬂar
Yükleme rakoru
Kaba ayırma ürünün atma rakoru
Ara ürün atma rakorları
İnce ürün atma rakorları

Esas (başlangıç) madde
Hava
Hazır ürün
Hava akımlarının yönleri.

Başlangıç madde yükleme haznesinden (3) alt modülün ayırıcı kuyulara
gider. İçinde bulunan ve sınır büyüklüğünden daha yüksek büyüklüğe sahip
olan taneler yer çekimi sayesinde kaba ürün biriktirme haznesine (4) hareket
ederler.
Sınır büyüklüğünden daha düşük büyüklüğe sahip olan taneler, hava ile
beraber raﬂar arasındaki boşluklar üzerinden aynı işlemler yerine getirildiği
sonraki (bitişik) ayırıcı modülüne (1) hareket ederler. Modül kesimi büyüyünce
hava karışımın hızı düştüğü için ayırma hada küçük sınır büyüklüğüne
göre yapılır. Akımdan ayrılmış olan malzeme, raﬂar üzerinden temizleme
bölümlerine (2) akar,bu bölümde ince taneler hava ile malzemeden çıkarılır.
Bu taneler, hava ile beraber sonraki ayırma işlemleri için ana ayırıcı modüle
dönerler.
Her ayırıcı modülü sıra ile geçtüğünde hava karışımından ayarlanan büğüklüğe
sahip olan taneler (5, 6) ayrılır. Geriye kalan ince ürün, hava ile beraber toz
giderme sistemine (7) gider. Ayırma kuyularındaki sınır büyüklüğü, ana ve
temizleme modüller üzerinden hava harcaması vasıtasıyla ayarlanır.
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Teknik özellikleri

Zenginleştirme işlemlerinde “Titan”
donanımının kullanılması

Titan KGK bazı kaskad-gravitasyon ayırıcıları için
Model

Titan KGK-7

Titan KGK-30

Ayrılan
ürünlerin
miktarı

Performans,
t/saat*

Ayrılan ürünlerin
büyüklüğü,mm

Hava
sarﬁyatı,
bin
m3/saat

Ebatlar, m

Ağırlık,
ton

Fiyat,
bin ABD
doları**

3

7

>1; 1-3; >3

7

0,85x0,8x2,6

0,3

7-10

4

30

<0,3; 0,3-2,0;
2,0-5,0; >5,0

28

2,4x1,6x6,0

* Şirketimizin ürettiği kaskad-gravitasyon ayırıcıların
performansı –100 ton/saatʼtir

2,2

14-22

** Ayırıcıların ﬁyatı takım setine (donatıma) bağlıdır (vantilatörler,
standart aspirasyon (emme) olup olmaması ve başka)

Tane gruplara elemelerin sınıﬂanması.
Ön planda kaskad-gravitasyon
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“Titan” santrifüj donanımının üzerinde (santrifüj kırıcılar, değirmenler,
sınıﬂandırıcılar) maden cevherleri (mangan, altın, titanyum-magnetit ve
başka) kuru zenginleştirmenin yeni teknolojileri düzenlenmiştir. Bununla
beraber sentrifüj-darbe kırması bir sürü aşağıdaki avantajlar sağlar:
Minerallerin açılması daha kaba öğütmede sağlanır (bilyalı öğütmeye
göre 2 ile 10 kat arası);

Hemen hemen alternatiﬁ olmayan sert cevherlerin – 2 mm ve
daha az büyüklüğe kadar kuru ufalanma yöntemi (örneğin, cevher
hazırlandığında yığın usare alınması için);
Bilyalı ve rodlu ufalamaya göre santrifüj ufalamasında kaplama
öğütmesi bir kat küçüktür.

Titan D-250 kırıcısı Kaçkanar şehrindeki (Kuzay Ural) maden zenginleştirme
fabrikasının üretim sahasında rodlu değirmenlerin yerinde.
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Titan M dikey santrifüj değirmeninin tipik şeması

Titan KGK üç ürünlü ayırıcısının

Ebat (montaj) ölçüleri

Gömme hava ayırıcısı (pnömatik separatörü) ile

E

Ayırıcının
işaretlenmesi

8
1

a

t

l

a

r

,

m

B

800

Titan KGK-7/3

C

2600

2582

7125

1510

1705

Titan KGK-50/3

2400

3000

2008

m

850

Titan KGK-15/3
Titan KGK-30/3

4

b

A

4000
7200

6

3

B

Küçük ürünün
çıkışı

A

2
Yükleme

5

Hava

C

1. Değirmenin beslemesi
–70 mmʼden küçük
2. Hızlandırıcı
7
3. Kırma plakası
4. Hava ayırıcısı
5. Tamamen ufalanmamış
malzemenin boşaltılması
6. Tamamen ufalanmamış malzeme
7. Elektrik motoru
8. Hazır ürünün boşaltılması

Titan M santrifüj darbe değirmen, aşağıdaki şekilde çalışır. Başlangıç
malzemesi, hazne (1) üzerinden hızlandırıcının (2) merkezine verilir.
Hızlandırıcıdan fırlayan malzeme kırma plakaları (3) üstüne çarparak kırılır.
Değirmen vantilatör vasıtasıyla emilir.
Sınır büyüklüğünden daha büyük madde, rakor (5) üzerinden boşaltılıp
yeniden ufalanmak üzere elevatör tarafından geriye döndürür (şemada
gösterilmez).

Sınır büyüklüğünden daha küçük madde, hava karışımı şeklinde ilave ayırma
işlemi yapıldığı sınıﬂama bölümüne (4) gider.

Orta ürünün çıkışı

Büyük ürünün çıkışı

Tamamen ufalanmamış malzeme (6), hızlandırıcıya döner, hazır ürün (8) ise
siklonlarda çökeltilir (şemada gösterilmez).
17
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“Titan M” santrifüj darbe değirmenleri

“Titan M” santrifüj darbe merdivenlerinin teknik özellikleri

herhangi sertliğe sahip olan kırılgan maddelerin çok hızlı
ufalanmasında kullanılırlar (Protodyakonova göre 20ʼye kadar
ve daha yüksek).

Parametreler

“Titan” santrifüj-darbe
sahiptirler:

merdivenleri

bir

sürü

avantajlara

0,04 ile 1 mm arasında belli bir granülometrik yapıya
sahip olan ürünlerin alınması;
daha kaba öğütmede mineral tanelerin yüksek ayırma
kuvveti, ufalama sınırı için toplu harcamaları önemli bir
şekilde azalarak zenginleştirmenin kalite özelliklerinin
iyileşmesine yol açar;
daha az çamur (tortu) oluşup mineral tanecikler daha
iyi açıldığı için konsantre madene faydalı bileşenlerin
daha yüksek oranlı ayrılması (bazı durumlarda santrifüj
ufalama işlemlerinde zenginleşmenin kalite göstergeleri
adi öğütmedeki kalite göstergelerden %10-20 yüksektir);
fazla ufalamanın olmaması (bazı malzemeler için ince sınıﬂarın
düşük oranı çok önemlidir, örneğin, baritin (baritin cevheri)
için <6 mkm tane grubunun çıkışı santrifüj ufalamada %10ʼdan
fazla olamaz, bilyalı öğütmelerde ise %30);
beslemenin yüksek büyüklüğü (70 mmʼye kadar) ve
öğütme katsayısı (açık devirde 30ʼa kadar ve fazla) küçütme
ve öğütme aşamalarının sayısını azaltır;

M-63

M-125

M-160

1-3

3-15

10-55

Küçütülen ürünün büyüklüğü
(ayarlanabilir), mm

0,04 - 0,3

0,05 - 0,5

0,06 - 3

Ebatlar, m:
uzunluk х genişlik х yükseklik

5,5x3,0x7,6

7,6x4,2x15,3

9,0x6,5x15,3

43 - 110

125-330

190-450

Performans, t/saat

Beslemenin büyüklüğü, mm

30

Ayarlanan güç, kW

110

Ağırlık, t

8

Fiyat, bin ABD doları

ve

kullanım

masraﬂarı,

malzeme

özgün yapısal çözümler sayesinde “Titan” değirmenleri
ağır temelleri gerektirmezler.
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70

305

22

850

35

* Santrifüj değirmenlerin özellikleri her ayrı makina için daha ayrıntılı
bir şekilde açıklanır
** Titan M santrifüj darbe değirmenleri, gömme sınıﬂandırıcılarla
donatılır ve ek ürünlerinin üretilmesi için çıkarabilen sınıﬂandırıcılarla
donatılabilirler
*** Değirmenlerin ﬁyatı, donatıma, standart aspirasyon sisteminin
olup olmamasına ve aynı zamanda üretilen ürünlerin sayısına
(miktarına) bağlıdır

Ufalama kompleksinin ana şeması Santrifüj merdiven
10

5

4
2

11

1

bilyalı ufatmaya göre daha düşük metal öğütme (30 kat
kadar düşük);
düşük
sermaye
kapasitesi

40

3

1. Malzeme geri verici elevatörü
2. Kaskad-gravitasyon sınıﬂandırıcı
3. Santrifüj sınıﬂandırıcı
4. Ürün çökeltme batarya siklonu
5. Vantilatör
6. Aspirasyon batarya siklonu
7. Kolsuz ﬁltre
8. Vantilatör
9. Başlangıç madde
10. Hazır ürün

6

Hava

7

9

8
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Sayın meslektaşlar!
ZAO Yeni Teknolojiler (S.- Petersburg) Rus ilim ve üretim şirketinin
gelişim ve projelerini dikkatinize sunarız.
İşbu şirket, Rusyanın en büyük altın işletme şirketi olan
OAO MNPO Polimetal yeni teknolojiler bölümünün uzmanlarından
oluşturulmuştur.
Son 6 sene içinde biz dünya çapında araştırma ve deneme yaparak aynı
zamanda bağımsız olarak maden cevherlerinin kırılması, sınıﬂanması
ve zenginleştirilmesi için bir sürü özelliklerine göre dünyada analog
(eşit) olmayan yepyeni bir donanım tasatlayıp üretmekteyiz.
Kırma makinalarımız, aynı zamanda kalitesi en yüksek olan küp şekilli
kırma taş ve suni kum üretiminde kullanılır.
Bu broşürde 40 mkm ve daha düşük büyüklüğe kadar maden
cevherlerinin kuru öğütülmesi için santrifüj kırma makinaları,
değirmenler, pnömatik ağırlıkla ve santrifüj ayırıcılar dikkatinize
sunulur.
Donanım, OAO MNPO Polimetal ile birlikte İST şirket grubu
içinde bulunmakta olan OAO Baltiyskiy Zavod è OAO Zavod
Titran Rusyanın kuzey-batı bölgesinin en büyük makina yapımı
fabrikalarında üretilir.

Adres:

Proje hazırlama hizmatleri, donanım teslimi, garanti ve servis bakımı,
engineering hizmetleri, sunduğumuz hizmetlerimizin arasındadır.

Banka hesap numaraları ve saire bilgiler:

Aynı zamanda aşağıdaki engineering hizmetlerini size sunarız:
Maden cevherini öğütme ve zenginleştirme ile ilgili maden
cevherinin teknolojik araştırmaları,
Teknolojik hatların tasarlanması ve yapılması.

ZAO Yeni Teknolojiler Genel müdürü
İgnatov V. İ.
1

Rusya Federasyınu, 199106, S.-Petersburg,
Vasilyevskiy adası, 23 liniya, 2
Tel./Faks: (812) 449-12-87 (-88, -89)

İNN 7805211046
R/S 40702810800050074801
K/S 30101810200000000720
BİK 044030720
ОАО “Nomos-bank” S.- Peterburg şübesi”, SPb
OKPO 56219393

İrtibat kuracak şahıslar:

Genel müdür – İgnatov Vladimir İvanoviç
Baş proje mühendisi – Lisiza Vasiliy İvanoviç
Pazarlama müdürü – Lisiza Andrey Vasilyeviç
Anlaşma bölümünün müdürü – Mihaylova Elena Pavlovna
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