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球磨机



球磨机是磨矿设备之一，适用于粉磨各种矿石及其它物料，被广泛用于选

矿，建材及化工等行业，可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同，可

分格子型和溢流型两种。在选矿生产中，只有少数富矿经过破碎，筛分之后即可直

接送去冶炼，而大多数矿石还必须被磨细到0.1-0.074 毫米甚至更细，使有用矿物

达到单体解离，并经过分选之后才能送去冶炼，可见磨矿作业是选矿生产中的一个

重要工序。用于细磨的效果比粗磨要好，当细磨时，一般给矿粒度不得大于65 毫

米，最合适的给矿粒度是在6毫米以下。

产品简介 适用范围

球磨机
مطحنة الكرة 

مطحنة الكرة هي واحدة من المعدات طحن؛ وهي مناسبة لطحن مجموعة متنوعة من الخامات والمواد األخرى، ويستخدم 
في غربلة المعادن والبناء والصناعات الكيماوية وغيرها على نطاق واسع. مطاحن الكرة هناك طريقتان لطحن: الطريقة 
الجافة والطريقة الرطبة. ويمكن تقسيمها إلى نوع تتدفق جداول وفقا لنوع بطريقة مختلفة من استخراج األلغام. في عملية 
اإلنتاجفحص المعادن، ممكن عدد قليل المعادن عالية الجودة ، يمكن تفوح مباشرة بعد تكسير وغربلة. يجب علي معظم 
المعادن أن يطحن إلى 0.074-0.1مليمتر حتى أكثر الدقيقة من أجل أن تفوح. طحن هو إجراء مهم في فصل المعدنية. 
فمن األفضل الستخدام مطحنة غرامة بدال من مطحنة الخشنة. في طحن غرامة، حجم العام للمادة هو 65 مليمتر وحجم 

مناسب هو أقل من 6 مليمتر.
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مقدمة المنتج مجال تطبيق

球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，

新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种

矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

مطحنة الكرة هي المعدات المهمة للطحن بعد مكسور المواد.ويستخدم على نطاق واسع لألسمنت، والمنتج السليكات، مواد 
البناء نوع جديد، مواد مقاومة للحريق، واألسمدة الكيماوية، والمعادن السوداء وغير الحديدية والزجاج والسيراميك وغيرها، 

فإنه يمكن طحن خام أو غيرها من المواد التي يمكن طحن إما عن طريق عملية الرطب أو بواسطة عملية الجافة.



结构特征

       球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）

等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒

体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。根据物料及排矿方

式，可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。

球磨机
 مطحنة الكرة 

هيكل
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تتكون مطحنة الكرة من جزء تغذية ، جزء التفريغ ، جزء تلفيف ، جزء باإلرسال (المخفض، والعتاد الصغيرة جهاز نقل 
الحركة سيارات، موتور، وحدة تحكم الكهربائية) وهلم جرا. يلقي الصلب رمح جوفاء، واصطف مع القابلة لإلزالة، والعتاد 
الدوارة يمشي من قبل الصب العملية، الجسم مرصع اسطوانة ارتداء بطانة، لديه مقاومة جيدة للتآكل الجهاز بسالسة، والعمل 

بشكل موثوق .يمكننا اختيار مطحنة الكرة الجاف والرطب مطحنة الكرة وفقا لمواد وطريقة مختلفة من استخراج األلغام.

工作原理
مبدأ العمل

本机为边缘传动,中心卸料,该机有进出料装置,端盖,中空轴,筒体,大小齿轮,减速机,电动机

等部件组成.。球磨机的工作过程是物料在进料端盖中空轴陆续进入筒体内,在筒体旋转

时，产生离心力和摩擦力，使介质(钢球)和矿石随筒壁上升至一定高度时,借助自身重量

呈抛物线落下或泻落而下,矿石的磨碎主要是靠破碎介质落下时的冲击力和运动时研磨

作用来实现的，筒内矿石的移动是靠不断给入矿石的压力来实现的。最后从出料端盖的

中空轴排出.湿磨时，矿石被水带走，干磨时，矿石被向筒外抽出的气流带出。球磨机

的旋转是电机经过减速机变速带动小齿轮运转,小齿轮啮合筒体上安装的大齿轮旋转并

减速,大齿轮均速旋转,是筒体运转开始工作。

مطحنة الكرة هو محرك الهامشية والتفريغ المركزية. كان لديه جهاز التفريغ الذي يتكون من غطاء نهاية، دلو، التروس، 
المخفض، و موتور وغيرها.عندما المواد المغذية تدخل دلو من خالل رمح جوفاء.وكان  دلو يدور، فإنه يخلق قوة الطرد 
المركزي و قوة احتكاك ويجعل كرات الصلب والخامات ترفع إلى ارتفاع معين. تنخفض المواد بفعل الجاذبية مع أوربت 
من قطع مكافئ.نظرية سحق وطحن المواد هو قوة تأثير تنشاؤها كرات الصلب والحركة من الكرات. يتم تفريغها المواد من 
واسطة غطاء نهاية لرمح جوفاء. في عملية الطحن الرطب، تؤخذ الخامات المياه؛ في عملية الطحن الجاف، تؤخذ الخامات 
تدفق الهواء.ومبدأ حركة مطحنة الكرة هو إن موتور يدفع جناح الطائر عن طريق ضبط السرعة السرعة المخفض.ربط 
جناح الطائر بين العتاد الكبير التي شنت على اسطوانة  ثم تدور وتباطؤ،فيدورالعتاد الكبير بشكل سرعة موحدة،تشغيل 

اسطوانة في هذا الوقت

性能特点
مالمح

1.操作简单，安全

2.性能稳定

3.合理的产品尺寸

4.低能量消耗

5.低投资，高回报

1.عملية سهلة وآمنة

2.أداء مستقر

3.حجم المنتج معقول

4.انخفاض استهالك الطاقة

5.انخفاض االستثمار ربح عالية



产品规格

球磨机
 مطحنة الكرة 

مواصفة
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产品图品
صورة المنتج

الموديل سرعة الدوران
(دور في الدقيقة)

أكثر الوزن الكرة
(طن) طاقة المحكر(كيلووات)الوزن(طن)

طاقة االنتاج
حجم التغذية(ملليمتر)(طن في الساعة) حجم التفريغ(ملليمتر)



现场图片
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企业介绍
صورة الموقعتقديم الشركة

上海山启机械制造有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业

的破碎筛分设备厂商。公司自1996年成立以来，始终致力于矿山破碎设备、制砂

设备和工业磨粉设备的研发和生产，包括颚式破碎机，圆锥破碎机、反击式破碎

机、立轴冲击破碎机(制砂机)、移动式破碎站和振动筛等主要产品，为高速公路、

铁路、水电、矿山开采等大型工程项目提供了诸多高端成套设备。

公司总部位于国际金融中心--上海。十几年的机械研发与生产经验、10余万

平方米的生产基地、专业的技术与近千人的服务队伍为上海山启打造百年基业提供

了不竭动力。目前，上海山启机械制造有限公司按照ISO9001:2000国际质量认证

体系标准进行设计、生产、组装、检测。公司主要产品通过了CE认证，销售网络

不仅遍布湖南、山西、青海、新疆、广西、云南等国内几十个大中小城市，成套设

备也已出口到俄罗斯、蒙古、越南、斯里兰卡、沙特阿拉伯、黎巴嫩、卡塔尔、马

来西亚、菲律宾、尼日利亚、刚果、埃塞俄比亚、澳大利亚、秘鲁、巴西等几十个

国家和地区，平均每年销售额突破2亿元。公司在沙特阿拉伯，俄罗斯，蒙古，马

来西亚等地区发展了代理商，为客户提供更便捷的咨询与服务。

上海山启机械制造有限公司不仅致力于将现代化先进科技与优秀技术传统相

结合，不断改进设备，竭力为客户提供最优质高效的产品。技术研发部坚持以改进

和创新为目标，相继研发出SKJ系列欧版颚式破碎机，VSI系列制砂机，优化并提

高了移动式破碎站，振动筛采取了稀有润滑系统，在国内同行中处于技术领先地

位。公司产品的外观质量和内在质量得到了同行和客户的一致好评。



企业介绍

球磨机
مطحنة الكرة  06

تقديم الشركة

 

建立了完善的管理体系，拥有技术研发部，生产部，质检部，国内销售部，

国际贸易部，财务部，售后服务部，人力资源部等部门。现有员工500余人。公司

特别注重人才的培养和引进。目前大专以上学历的员工占全体人员总数的

70%以上对高素质的人才的重视和大胆启用，已成为上海山启不断向前发展的内在

动力。建立了完善的售后服务体系，向客户提供专业的系统解决方案，为实现客户

利益最大化不断奋斗。

质量是生命，创新是动力，服务是保证。上海山启机械制造有限公司将本着

“一切为了客户，为了客户的一切”的企业理念，秉承“专业精神打造臻品”的企

业精神，不断开拓创新，用自己优秀的技术成果和竞争性的产品性价营造着自己的

品牌帝国，以满腔热情开拓新的专业领域，向更高的理想昂首前行！

     إن شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية هي شركة تصنع المعدات الكسارة والغربلة وتتجمع 
بين البحوث واإلنتاج والمبيعات والخدمة. منذ إنشائها في عام 1996، كانت تلتزم بحوث وإنتاج آالت سحق التعدين و 
معدات صنع الرمال الحديثة  وأجهزة الطحن الصناعية،التي تضمن كسارة الفك، كسارة مخروطية، كسارة تصادمية، معدات 
الكثير من  قدمت  قد  الرئيسية.  المنتجات  الموبايل و غربال االهتزاز  وغير من  التكسير  الحديثة و محطة  الرمال  صنع 

المعدات الراقية للطريق السريع، والسكك الحديدية، والطاقة الكهرومائية، والتعدين وغيرها من المشاريع.

     تقع في المركز المالي الدولي – شنغهاي.يقدم عشر سنوات من الخبرة في بحوث  وإنتاج اآلالت، وأكثر من 10 مليون 
متر مربع من قاعدة االنتاج والتكنولوجيا المهنية وفريق خدمة أكثر من ألف األسناس الطاقة ال ينضب التي تتأسس شان 
التصنيع  ماكينات  تشى  شان  شنغهاي  وتختبار  وتجمع  وتصنع  ،تصمم  حاليا  التاريخ.  من  سنة  مائة  معها  شنغهاي  تشى 
المحدودة، وفقا للمعايير شهادة نظام الجودة الدولية ISO9001: 2000. لقد مرت منتجاتنا الرئيسية شهادة CE، شبكة 
مبيعات ليس فقط في جميع أنحاء هونان وشانشى وتشينغهاى وشينجيانغ وقوانغشى ويوننان وعشرات من المدن الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة، وقد تم تصدير مجموعات كاملة من المعدات إلى روسيا، منغوليا، فيتنام، سريالنكا، المملكة العربية 
البلدان  من  ووعشرات  البرازيل  بيرو،  أستراليا،  إثيوبيا،  الكونغو،   ، نيجيريا  الفلبين،  ماليزيا،  قطر،  لبنان،  السعودية، 
والمناطق.وقد تم  تمت الشركات في المملكة العربية السعودية وروسيا ومنغوليا وماليزيا و اإلقليمية األخرى من وكالء، 

لتزويد العمالء مع أكثر االستشارات وخدمات مريحة.

    تسعي شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية إلي التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة جنبا إلى جنب مع 
التقاليد الفنية العالقة، تحسين للمعدات المستمر،توفير المنتجات أفضل جودة وكفاءة لعمالئنا .يثابر قسمالشركة علي هدف 
إبتكار وتحسين، قد وضعت كسارة الفك األروبية سلسلة SKJ ومعدات صنع الرمال الحديثة سلسلة VSI، تحسين وإرتفاع 
وكانت  التكنولوجيا  في  المحلية  نظيراتها  في  رائد  مكان  التشحيم،تقع  زيت  االهتزاز  الموبايل،تتخذ غربال  كسارة  محطة 

تحصل مظهر المنتج الشركة والجودة الداخلية الزمالء والعمالء علي إشادة على حد سواء.

   

企业介绍
تقديم الشركة
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تقديم الشركة اآلالت من شركة شان تشى

تصنع المعدات من شركة شان تشى شنغهاي هو المنتج المثالي رائد في مجال الصنا
عة ومعروف في جميع أنحاء العالم 

   أنشت الشركة نظام إدارة الكامل، مع قسم البحوث، إدارة اإلنتاج، إدارة مراقبة الجودة، و إدارة المبيعات المحلية، وإدارة 

التجارة الدولية،و إدارة الشؤون المالية، و إدارة الخدمة، و إدارة الموارد البشرية وغيرها من اإلدارات. تولي الشركة اهتماما 

عدد  من%70لجنيع  أكثر  تصل  معهد  الشهادة  علي  الذين حصل  الموظف  عدد  حاليا  الموظفين.  وإدخال  لتدريب  خاصا 

الموظفين.أصبح إهتمام وتوظين موظفين ذوي كفاءة قوة الدفع المستمرالداخلية لشان تشى شنغهاي.
 

 جودة حياة،إبتكار قدرة،خدمة حماية.تثابر شركة شان تشى شنغهاي المحدودة لتصنيع اآلالت الميكانكية علي فلسفة الشركة" 
باإلستمرار،  الجودة"،تبتكر  تصنع  الوظسفة  الشركة"روح  روح  "،مع  عمالء  المتطلبات  لجميع  للعمالء،  الخدمات  جميع 
المنافسة، توسبع  المنتجات  العالقة و سعر  الفنية  اإلنجازات  إلي  تعتمد  بها  الخاصة  التجارية  العالمة  إمبراطورية  تتأسس 

مجاالت الخبرة الجديدة مع حماسة ،تنهض إلي األعلي المثالي.




