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VIS系列新型制砂机



VSI系列新型制砂机是我公司最新研制成功的具有国际先进水平

的新一代制砂机。长年的技术积淀，现代化的加工设备精工制作保证

了VSI系列新型制砂机在同行业的领先地位。优异的性价比，可靠性

在同类产品中独树一帜。 VSI系列新型制砂机是结合中国的工况条

件，引进德国权威专家最新研制成果，经过改进设计的新一代新型制

砂专用设备，也是目前国内独家生产的具有世界先进水平的第三代高

性能制砂设备。

产品简介 产品结构图

主机部分主要结构如图所示

1进料口

2. 进料口内圈

3.起臂

4.分料器 

5.叶轮护圈

6.电机

7.电机轮

8.冲击块

9.挡料板 

10分料锥

11.主机带轮

12.轴承筒

13.下迷宫盘 

14上迷宫盘

15.下流道板

16.抛料头

17.周护板

18.支架

19.检修平台

20.护栏

SKJ Series Jaw Crusher
V S I系列新型制砂机

 VSI كسارة إسطوانية عمودية سلسلة 

إن كسارة اسطوانية عمودية (معدات صنع الرمال الحديثة سلسلة VSI)هي أحدث جيل جديد الرمال 
صنع آلة مع التكنولوجيا المتقدمة الدولية. تراكم سنوات طويلة من التكنولوجيا الحديثة، وتصنيع دقيق 
للمعدات الحديثة ضمان مكانة رائدة لكسارة اسطوانية عمودية في هذه الصناعة. إن كسارة اسطوانية 
عمودية هي تستخدم البحوث األحدث من الخبراءالصنيين وااللمانيين وتغير تصميمها نظر لحالة العملية 
اإلنتاج  أيضا  هو  حاليا  الحاضر،  الوحيدةفي  المصنع  من  لمتقدمة  الرمال  لتطحين  معدة  هي  الصنية 

الحصري لمعدات الرمال األداء العالي الجيل الثالث ذات المستوى العالمي المتقدمة.
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مقدمة المنتج

يلي فيما الهيكل صورة

هيكل المنتج

3 ذراع لرفع2 خاتم داخلي للفتحة التغذية1. فتحة التغذية
6 موتور5 الخاتم حمايه الدفاعة4 جهاز لتوزيع االشياء

9 صفيحة  لمنع للمواد الخام8 كتلة السحق7 عجلة لموتور
12 جلبة تحمل11عجلة الجهاز الرئيسي10 الموزع االشياء

15 صفيحة أسفل جعل منفصلة إرفاق الدفاعة14 ختم صوف حلقة العلوي13 ختم صوف حلقة السفلي
18 إطار17صفيحة  لحماية16 المطرقة

20 حديدي19 منصة التشغيل



适用范围

1、河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑

的人工制砂。

2、建筑骨料、公路路面料、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生产。

3、工程领域的水利水电、高等级公路、高速公路、高速铁路、客运专线、桥梁、机场

跑道、市政工程、高层建筑的机制砂生产和石料整形。

4、矿业领域的磨矿前段细碎工艺，建材、冶金、化工、矿山、耐火材料、水泥、磨料

等行业的物料破碎。

5、高磨蚀性和二次解体破碎，火电、冶金行业的除硫，钢渣、建筑垃圾破碎等环保项

目。

6、玻璃、石英砂和其他高纯度材料的生产。

V S I系列新型制砂机
 VSI كسارة إسطوانية عمودية سلسلة 

مجال

البركاني،  والصخر  والبازلت  والجرانيت  الجيري  (الحجر  والصخور  النهري،  للحصى  االصطناعية  الرمال  في  1تطبيق 

انديسايت، الخ)، نفايات خام، ورقائق الحجر.

2 تطبيق في تصنيع لمولد البناء وسطح الطرق والفراش والخرسانة اإلسفلتية والخرسانة األسمنة.

3 تطبيق في تصنيع الرمال اآللية وتجميل الحصى لموارد المياه والطاقة الكهرمائية التي بها في مجال المشروع، والطرق 

بدرجة عالية والطرق السريعة والسكك   الحديدة السريعة وخط لنقل الركاب ، والج سور ، ومدارج المطار والهندسة البلدية 

، البناية الشاهقة.

4 تطبيق في تكسير المواد في مجال مواد البناء والتعدين والصناعة الكيميائية والمناجم واألسمنة والمواد المقاومة للحرارة 

ومواد الجلخ وإلى اآلخر.

البيئية مثل عالية للتآكل وتفكك سحق الثانوي،وإزالة الكبريت بصناعةالطاقة الحرارية والمعادن،  5 تطبيق في المشاريع 

وتكسيرالخبث،ومخلفات البناء

6 تطبيق في تصنيع مواد عالية النقاء مثل الزجاج والرمل الكوارتز
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全中心进料：物料落入制沙机进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的甩轮，在甩

轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内射出，首先与反

弹后自由下落的另一部分物料进行撞击，然后一起冲击到物料衬层（石打石）或反击块

（石打铁）上，被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运

动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块物料在涡流破

碎腔内受到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排

出。

中心进料伴随环形瀑落进料：物料落入制沙机进料斗，在经环形孔落下，被分料

板分成两股料，一股经分料盘进入高速旋转的甩轮，另一股从分料盘四周落下。进入甩

轮的物料，在甩轮内被迅速加速，其加速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮内

射出，首先同由分料器四周自由落体的另一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡流腔

内涡流衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡流腔的顶部，又改变其运动方向，偏

转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样，一块物料

在涡流破碎腔内收到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部

排料口排出。

工作原理

V S I系列新型制砂机
 VSI كسارة إسطوانية عمودية سلسلة 

مبدأ العمل
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كامل مركز التغذية: نزل المواد إلى القادوس، وصل الى المكره اللذي يدور عالي السرعة. ثم تسارع الذي يمكن أن يكون 

10 مرات من تسارع الخطورة ، ثم أطلقوا النار عبر األنفاق في جميع أنحاء المكره بسرعة عالية. تأثر هذا المواد مع بعض 

المواد السقوط الحر. ثم أثر على لوحة تجويف حمام الدوامة معا (أثر حجر حجار) أو تأثير صفيحة (أثرحجر حديدا)، ثم 

سيتم ارتد وتأثير ذلك على الجزء العلوي من تجويف حمام الدوامة، ثم تغير اتجاهها وتنخفض، تشكل طبقات مواد متواصلة 

المواد وسحق، المضروب مرتين أو أكثر مرات في تجويف حمام  تتأثر  المكره. بهذه الطريقة سوف  الناحية  المواد  مع 

الدوامة. ، ثم سيتم استبعاد المواد المسحوقة من خالل التفريغ حفرة أسفل.

إن المواد إلى نطاط عن طريق التنظيم و مركز المغذي،ثم سقوط من خالل ثقب الحلقة إلى قسمين سهم من المواد بسبب 

لوحة.موجة من خالل الدرج الفرعي ألقيت في عجلة التناوب بالسرعة العالية ، وغيرها سقوط محيط من الدرج الفرعي.إن 

المواد التى تدخل في عجلة التناوب،يتسارع بسرعة، وتسارع يصل إلى عدة مرات في لتسارع الناتج عن الجاذبية.القيت 

من سرعة العجالت داخل عجلة التناوب بعد ذلك. أوال،مع جزء آخر من المواد التي سقوط محيط من الدرج الفرعي يقوم 

بتكسير،ثم مع التأثير على بطانة دوامة في داخل التجويف الدوامة ،وترتد ببطانة دوامة،ثم تأثير على قمة التجويف الدوامة 

بوجه مائل،ثم وتغيير اتجاهه من الحركة، و انحراف بالحركة النزولية،ثم تصطدام بالمواد التى بها منالمكره،مما يشكل 

اثنين من كسر في مرات عديدة من أثر، واالحتكاك  المواد المستمير.وهكاذ مادة واحدة في غرفة دوامة من قبل  ستارة 

والتكسير.إن المواد المكسورة تفريغ من الصف السفلي.



性能特点

1、处理量大、产量高：与同等功率下的传统设备相比，产量提高30%，而且运行稳

定；

2、易损件消耗低：最佳的破碎腔物料撞击角度设计，与耐磨件的摩擦少，比传统设备

运行费用低30%，直接降低了设备的使用成本； 

3、产品粒形优异：产品呈立方体，粒形好、级配合理、细度模数可调；特别适合人工

制砂和石料整形，实践证明比其他传统设备制砂、整形效果提高30%；

4、液压装置、易于维护：液压开盖装置，使破碎腔内部件检修拆换方便快捷，缩短了

停机时间，省时省力；

5、自动检测、安全可靠：设置过振动显示与报警装置，如果设备发生不良运转，可发

出警告，使设备停止工作，达到保护机器的目的；

6、稀油润滑、自动保养：德国原装的稀油润滑站，双油泵互补保证供油，无油流、无

油压时自动停机；油液冷却及加热装置确保轴承润滑始终处于最佳状态。从而彻底解决

轴承发热等问题，使主轴轴承保持恒温，延长维护周期和使用寿命；

7、安装简便、易于操作：设备重量轻、安装方式多样，可移动式安装；安装、维修和

保养简单，操作使用方便；一旦明确具体的用途，VSI制砂机只需进行细微调整，便可

最大限度地发挥其卓越的性能；

8、一机多用、应用灵活：独有的进料破碎结构，拥有多种破碎腔型，可很方便的实现

“石打石”和“石打铁”的转换，从而解决了一机多用的难题。如果要改变VSI制砂机的应

用，无需做大的调整，既可适应用户的不同需求:人工制砂、碎石整形、磨蚀物料等；

9、国际品质保证：德国最新技术工艺，先进的铆接技术应用以及汽车工艺的外观喷砂

除锈处理和喷漆工艺应用，极大的提高了设备的内在质量和外观品质。核心零部件均选

用国际著名品牌（轴承采用高精度等级的TIMKEN滚动轴承），确保系统低故障率；

10、噪音小、无污染：独特的空气自循环系统，大大降低了外排风量，降低粉尘，利

于环保。此外VSI制砂机预留并适合安装多种规格的除尘设备。

V S I系列新型制砂机
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مالمح
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1 قدرة المعالجة الكبيرة وكمية االنتاج العالية : بنفس القوة بالمقارنة مع المعدات التقليدية، وزيادة االنتاج بنسبة 30 ٪ 

وتشغيل مستقرة

2 االستهالك المنخفض بأجزاء ارتداء : التصميم األمثل بزاوية التأثير، أقل من االحتكاك بارتداء أجزاء، وتكاليف التشغيل 

انخفاض 30 ٪ من المعدات التقليدية، بصورة مباشرة على تخفيضتكالی

3 شكل منتج ممتاز : وكان المنتج مكعب ، شكل حبوب جيدة ، مع مستوى معقول، تعديل معامل النعومة، خاص لتجميل 

الرمل والحجر االصطناعي. وقد ثبت عمليا أن تأثيرتجميل وتصنيع الرمل ارتفاع 30 ٪ مناألجهزة التقليدية األخرى

4 الجهاز الهيدروليكي،سهلة الصيانة :اتخاذ من الجهاز الهيدروليكي،مما جعل أن استبدالها وصيانتها قطع الغيار سريعة 

وسهلة في عرفة التجويف،بل توفير الوقت التوقيع

5 الكشف التلقائي وآمنة وموثوق بها : :اتخاذ من عرض االهتزاز وجهاز التنبيه، إذا كانت الجهاز العملية المعاكسة قد 

يصدر تحذيرا، توقف الجهاز بحيث حماية الجهاز.



产品规格

型号 الموديل 

处理能力

最大入料边长

瀑落与中心进料 

全中心进料

软料

硬料

转 速

双电动机功率

电 源

振动传感器监测范围

液压润滑站

油泵电动机功率

安全保护

外形尺寸

油箱加热器功率

طاقة االنتاج
التنظيم و مركز المغذي

المركزية للتغذية

المواد الناعمة

المواد الصلبة 

سرعة الدوار(دورة في الدقيقة)

مضاعفة الطاقة الحركية

المستمر  التكيف مستشعر

نظام التزييت

تدفق للزيت او ضغط للزيت

السالمة و االمن  

البعد الشامل(ملمتر)

طاقة التسخين في  
خزان الوقود

اكبر مقاس 
للمغذي(ملمتر)

VSI-7611 VSI-8518 VSI-9526VSI-1140 VSI-1145

120-180 200-260 450-520300-380 500-640

60-90 100-130 225-260150-190 250-360

<30 <35 <40<40 <50

<25 <30 <35<35 <45

1700-1890 1520-1690 1180-13101360-1510 1100-1310

110-150 180-220 400-440264-320 400-440

380V；50Hz

0.1-20mm/s连续可调 Inspect scope：0.1-20mm/s adjusted continuously

双油泵互补保证供油；无油流、无油液压自动停机；水冷降温；冬季电机加热启动

820×520×1270

2

2×0.31

性能特点

V S I系列新型制砂机
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6 التشحيم بالزيت الرقيق والصيانة اآللية : محطة التشحيم بالزيت الرقيق ألصلية األلمانية، ضخ النفط المزدوج لضمان 

امدادات الزيت،و جهاز الزيت التبريد والتدفئة لضمان تزييت المحمل دائما في أفضل حاالتها،مما حل مشاكل التدفئة عن 

المحمل، يجعل المحامل المغزل للحفاظ على درجة حرارة ثابتة، مددت فترات الصيانة وخدمة الحياة.

7 سهلة التركيب، وسهولة التشغيل : خفيفة الوزن لمعدات، وتركيب ومتنوعة، وتركيب الجوال، تركيب وإصالح وصيانة 

بسيطة وسهلة التشغيل،تحتاج كسارة اسطوإلى تعديالت طفيفة فقط، فيمكن أن تلعب أدائها المتفوق إلى أقصى حد. 

محول  التجويف،و  شكل  من  متنوعة  مجموعة  ومع  التعذي  سحق  هيكل  فريد   : االستخدام  ومرنة  الوظائف  متعددة   8

مناسب،بحيث تحقيق متعددة الوظائف.

9 الجودة الدولية : اتخاذ من أحدث التكنولوجيا األلمانية مثل التثبيت التكنولوجيا المتقدمة وظهور االنفجار ومعالجة الزالة 

الصدأ وعملية الطالء.إن تطبيق هذه العمليات بشكل كبير على تحسين نوعية

المتأصلة في نوعية المعدات والمظهر.ويتم اختيار الماركات العالمية المعروفة للمكونات األساسية لضمان منخفضمعدل 

فشل النظام.

VSI 10صوت الضجيج صغير وبدون التلوث : نظام للتدوير الهواء األوتوماتيكي ليقلل كثيرا من كمية التهوية خارج 

لتركيب مجموعة  إلى ذلك، إن كسارة اسطوانية عمودية سلسلة. هي مناسبة  للبيئة. باإلضافة  الغبار وصديقة  للحد من 

متنوعة من معدات إزالة الغبار.

مواصفة

（طنفي الساعة）

(كيلو واط)

مضختان بديلتان لالمدادات:تقوم االلة بالتوقف بدون تدفق للزيت او ضغط للزيت.وتبردة الماء ,وبدء تشغيل مضختان 
بديلتان لالمدادات:تقوم االلة بالتوقف بدون تدفق للزيت او ضغط للزيت.وتبردة الماء ,وبدء تشغيل

مصدر



产品图片 发货现场
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صورة المنتج المنتج موقع التسليم
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موقع اإلنتاج



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
موقع اإلنتاجتقديم الشركة



企业介绍

专 业 精 神 打 造 臻 品 • 山 启 机 械 引 领 全 球

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 




