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超细磨粉机

出粉率高/磨腔内运转安全可靠/成品细度高

             

المطحنة المتناهية الناعمة

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



HGM系列超细粉磨粉机系中速磨粉机是在积累了多年磨粉机生产经验的基础

上，汲取瑞典先进的磨粉行业技术，针对目前国内磨粉行业发展的趋势及市场需求

情况，经过多年的试验与改进而开发的一种新型超细粉加工设备专业对超细粉加工

的用户而研发的一种最新型超细粉磨设备。

产品简介
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مطحنة،إتخذ  إنتاج  في  الخبرة  من  سنوات  تراكم  أساس  علي  الدقة  في   HGM سلسلة  الناعمة  المتناهية  المطحنة  بحثت 
التكنولوجيا السويدية،نظر التجاه تطور الكسارات وطلبات األسواق،و بعد سنوات طويلة من تجربات و تسحين.إنها آلة 

جديدة لطحن دقيق ،خاصة للعمالء الذين يحتاجون المنتحات الدقيقة.
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مقدمة المنتج
          适用范围

　تطبيق المدى

主要适用于方解石、白垩、碳酸钙、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云

母、菱镁矿、伊利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶

石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等温度小于6%，莫氏硬

度在9级以下非易燃易爆的非金属物料。物料硬度的高低决定着磨损件寿命的长

短，当莫氏硬度高于6级时，会降低磨损件寿命。

تناسب مطحنة غاية في الدقة لكسر الكالسيت، كريتا، والدولوميت، الكولنيت، والبنتونيت، التلك، كربونات المغنسيوم، اإلليت، 
الخس، األتابولجيت، دياتوميت، الباريت والجص وحجر الشب، والغرافيت، فلوريت، وخام الفوسفات وخام كاليوم، المواد 
لالشتعال وغير  قابلة  مواد غير  وكلها من   ،9 موه تحت درجة  أقل من ٪6 وصالبة  الخفاف وغيرها.الرطوبة  الالفلزية 

المتفجرة.



工作原理

三环磨主机电动机通过减速机带动主轴及各层转盘旋转，转盘通过柱销带动几十个环

辊在磨环滚道内滚动并旋转。大块物料经破碎机破碎成小颗粒后由提升机送入储料

仓，电磁振动给料机将物料均匀的送到上转盘的中部，物料在离心力的作用下散向圆

周边，并落入磨环的滚道内被环辊冲压、滚碾、研磨而粉碎，物料经第一层粉碎后又

落入第二层及第三层，高压离心风机的抽吸作用将外部空气吸入机内，并将经过第三

层粉碎后的粗粉带入选粉机内。选粉机内旋转的蜗轮所产生的蜗流使粗颗粒物料回落

重磨，细粉则随气流进入旋风集粉器并由其下部的卸料阀排出即为成品，而带有少量

细粉尘的气流则经过脉冲除尘器净化后通过风机及消声器排出。。
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مبدأ العمل 

يحرك المحرك الرئيسي من مطحنة غاية في الدقةالمحور الرئيسي عن طريق المخفض.يحرك القرص 
صغيرة  إلي  الحجم  كبيرة  المواد  الكسارة  كسر  القناة.بعد  في  تجري  خاتماألسطوانة  عشرات  الدوار 
الحجم،يرتفع المصعد إلي المستودع، تنقل تهتز المغذية الكهرومغناطيسية المواد بالتساويعلى ر وسط 
القناةوتطحنها  في  القرصالدوار،موادفيإطارالعملمنقوةالطردالمركزيالمنتشرةفيجميعأنحاءالدائرة،وتنزل 
وتدرفلها تكسرها اإلسطوانة ،بعد كسر أول تنزل المواد إلي طبقة ثانية ثم طبقة ثالثة، مروحة ضغط 
أجهزة  إلي  ثالثة  طبقة  بعد  المواد  فيالهواءخارجامتصفيالجهاز،وتحمل  عماللطردالمركزيتضخ  عالية 
اإلختيار.تدفقالقوقعة داخل أجهزة اإلختياريجعل المواد الخشنة تنزل و إعادة تطحن،المواد دقيقة تدخل 
جهاز تراكم المسحوق و تفرغ من صمامالتفريغ و أصبح المنتجات النهائية. تمرتدفقالهواء التي تحمل 

قليل من الغبارجمعالغبارنبض،وبعد صيافة تدفق الهواء،تفرغمنخاللمروحةوكاتمللصوت.

          内部结构图
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性能特点
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مالمح
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生产线组成
تكوين خط اإلنتاج

全套设备包括：锤式破碎机、斗式提升机、储料仓、电磁振动给料机、主机、选

粉机、扩散式双旋风集粉器、脉冲式除尘器、高压风机、消声器。

1、投资成本低。在同等的细度情况下，比气流磨投入少，成本低，回收周期短。

2、出粉率高。同等的成品细度及功耗下，比气流磨和搅拌磨产量高45%以上。

3、易损件损耗低。所有易损件均采用国内外优质的耐磨材料，比普通磨粉机设备的易

损件使用寿命长，一般可在一年以上。

4、磨腔内运转安全可靠。该超细磨粉机与普通磨粉机相比，磨腔内无滚动轴承、无螺

钉，所以不存在轴承及其它密封件易损的问题，避免了螺钉易松动而毁坏机器的问题。

5、成品细度高。最终细度一次性可达到d97≤5μm。

6、安全可靠性高因。磨腔内无滚动轴承、无螺钉，所以不存在轴承及其密封件易损的

问题，不存在螺钉易松动而毁坏机器的问题。

7、环保无污染。采用高效的脉冲式除尘器，整套设备运转过程中无粉尘污染，配置消

音器及消音房，降低了噪音，完全按照国家的环保标准来组织生产，起到了环保作用。

消声器的使用减轻了粉尘的的污染和噪音，符合国家的环保标准，对周围的环境起到了

环保的作用。

رئيسي،مسحوق  الكهرومغناطيسي،آلة  المغذية  التخزين،تهتز  محطم،مصعد،صوامع  المطرقة 
مركزات،جهاز جمع مسحوق اإلعصار،جمع الغبارالنبض،لضغط العالي مروحة منفاخ،كاتم الصوت.

1.المطرقة محطم
2.مصعد

3.مغذي إهتزازي
4.صوامع التخزين

5.حهاز تصنيف الدرجة
6.جهاز تراكم المسحو

7.جمع الغبار النبض

8.الضغط العالي مروحة منفاخ

9.لة رئيسي

10.ناقل لولبي

11.شبكة تفريغ الرماد
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超细磨粉机
المطحنة المتناهية الناعمة 05

مالمح
产品规格

مواصفة

1تكاليف االستثمار منخفضة .وفي نفس الحالة،إستثمر أقل من مطحنة التدفق الهواء، تكاليف االستثمار 
منخفضة،سريع إعادة الكلف.

2معدل عالي من مسحوق.في حالة نفس حجم المنتجات و قدرة،خلة المنتجات أعلي من مطحنة تدفق 
الهواء و مطحنة اإلثارة حولي 45%.

3منخفضة التكلفة إرتدي األجزاء.تتخذ إرتدي األجزاء المواد مقاومة لالهتراء،الحياة أطو من مطحنة 
عادية،أطول عموما من سنة واحدة.

4عملية آمنة وموثوق بها في غرفة الطحن.تقارب مع المطحنة العادية،ال توجد المحامل و يلولب داخل 
غرفة الطحن،فال توجد مشاكل بلى المحامل واألختام،تتجنب تراخي يلولب أدي إلي دمرالجهاز.

.5μm 5دقيقة المنتجات.تصل قطرالمنتجات النهائية إلي أقل من

6 موثوقية عالية للسالمة. ال توجد المحامل و يلولب داخل غرفة الطحن،فال توجد مشاكل بلى المحامل 
واألختام،تتجنب تراخي يلولب أدي إلي دمرالجهاز.

7 حماية البيئة.إتخذبكفاءة جمع الغبار النبض،خالل عملية التشغيل ال يوجد تلوث الغبار في خط إنتاج 
كامل،تركيب غرفة كاتم الصوت،حد من الضوضاء، اإلنتاج تتفق تماما مع المعايير البيئية الوطنية 
لتنظيم ،تلعب دورا صديقة البيئة.إستخدام كاتم الصوت خفف تلوث الضوضاء و الغبار، تتماشى مع 

المعايير البيئية الوطنية،تلعب دورا حماية البيئة.

型号

平均直径

入料粒度

数量

成品粒度

处理能力

外形尺寸

重量

磨辊

磨环环道

主机

风机

集粉器

振动给料机

排料阀

HGM60 HGM80 HGM100

600 800 1000

15 21 27

2 2 2

≤10 ≤10 ≤10

5~45 5~45 5~45

2500~325 2500~325 2500~325

350~2500 600~4000 900~6000

37 55 90

11 18.5 30

30 45 75

0.06 0.06 0.15

0.75 1.1 1.1

10×2×5.5 11.9×2.7×5.8 14.5×3.8×6.3

5200 7000 9500

Note:shunky machinery keeps the right of changes of design and specification; Any change shall not be advised additionally.
注：上海山启机械制造有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知.

لیدوملا

رطقلا  طسوتم

مقر لور

لورلا نم متاخ

(رتميلم) ةيذغتلا داوملا مجح

مغانتي
تاجتنملا مجح

(ةعاسلا  يف مارغوليك) ةردق

يسيئر ةلآ

قوحسملا مكارت زاهج

ءاوهلا خافنم

يزازتهالا يذغملا 

غيرفتلا مامص

(طاو وليك) روتوم ةردق

رطقلا  طسوتم

(رتم) (عافترا× ضرغ× لاط) داعبأ لكش

μm

电机功率



现场图片
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صورة الموقع



上海山启机械制造有限公司是中国知名的破碎筛分设备制造商。我们为客户

提供全系列破碎筛分设备，包括圆锥破碎机颚式破碎机、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，我们不仅为客户提供高性价比的产品，

还提供一流的服务支持及解决方案。我们的破碎设备在大量的基础建设工程中得到

应用，另外,成套设备已出口到俄罗斯、蒙古、中亚、非洲等国家和地区。

公司拥有多名国内破碎筛分的专家, 具有强大的新产品研发能力。公司非常重

视国际技术交流与合作，先后引进了美国、德国、澳大利亚等国家的先进技术和工

艺，拥有生产设备百余台套。时刻关注新产品、新技术的研发，并成立了砂石机器

和选矿设备的研究室。
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企业介绍
تقديم الشركة

特殊案例
صورة الموقع

我公司生产的HGM80磨粉机在浙江加工方解石，细度根据客户需要可调节到

325目-1250目，成品作为造纸用的添加剂。产量根据细度不同可以达到每小时

1-2吨。易损件大约一年更换一次。目前设备已经使用了7年，运转稳定，质量良

好。

1250.تستخدم  يتناغم325إلي  المنتجات  حجم  ضبطنا   ، تشجيانغ  مقاطعة  في  العمالء  لطلبات  وفقا 
المنتجات كالمضافات في صناعة الورق.وفقا لحجم المنتجات المختلفة،تصل القدرة إلي طن إلى طنين.و 
السنوات و في حالة جيدة،جودة  اآللة سبع  يرتدي أجزاء مرة وحدة كل سنة.حتي اآلن تجري  تتغير 

متفوقة.



企业介绍
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山启机械
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تقديم الشركة

الكسارة  المعدات  تصنعها  التي  المشهورة  الشركة  هي  الميكانكية  اآلالت  لتصنيع  المحدودة  شنغهاي  تشى  شان  إن شركة 

والغربلة في الصين. نحن نقدم لعمالئنا استكمال كسارة، بما في ذلك كسارة مخروط، كسارة الفك، كسارة الصدم، معدات 

صنع الرمال سلسلة VSI، كسارة متنقلة وغربال االهتزاز. ال نقدم على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية فحسب ،بل 

فريق خدمة أفضل و اقتراحات لحل المشكالت. وتستخدم كساراتنا في مشاريع البناء األساسية على نطاق واسع. وقد يتم 

تصدير كسارات كاملة الي روسيا ومنغوليا وآسيا الوسطى وأفريقيا ومناطق أخرى حول العالم.

لدينا عدد من الخبراء كسارة القادرين على المنتجات الجديدة والبحث والنامية. فإننا نولي اهتماما كبيرا على االتصاالت 

والتعاون الدولي وأدخلت التكنولوجيا المتقدمة من ألمانيا وأمريكا وأستراليا في هذه السنوات. ونحن قمنا ببناء غرفة البحوث 

في شركتنا أيضا.

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 


