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  2003معرفي شرکت آسيا سنگ شکن 

با سالها تجربه و   1381و تاسیس سال  199838به شماره ثبت  ) آسکو (  2003 شرکت آسیا سنگ شکن

 از 9001 – 2008، دارای گواهینامه ایزو ت ماشین آالت راهسازی و ساختمانی، تولید و صادراتحقیق در طراحی

 نموده معدنی مواد و ساختمانی مصالح بندی دانه و فرآوری خطوط و شکن سنگ انواع تولید به اقدام انگلستان،

 در تن 200 ظرفیت با آسفالت کارخانه تولید به اقدام میانه خاور و ایران در بار اولین برای اخیر سالهای در و

 . است نموده ساعت

در حال حاضر تولیدات این شرکت شامل خطوط کامل کارخانه تولید شن و ماسه و سنگ شکن و انواع کارخانه 

تن در ساعت می باشد که  250 - 200و 200 - 160و  160 - 120و  120 - 100آسفالت با ظرفیت های 

ی صادر کننده به کشورهای حضور در نمایشگاه های بین المللی، تجاری ، بازرگانی و همراهی با هیئت های تخصص

مختلف و عضویت در کمیسیون ها و اتاقهای مشترک بازرگانی کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقایی و ایجاد 

نمایندگی در چند کشور هدف از جمله فعالیت های این شرکت در چند سال اخیر بوده است و همچنین در 

و مصالح ساختمانی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تدوین استانداردهای ملی ماشین آالت آسفالت، بتون 

 داشته است. ایران همکاری نزدیکی 

طراحی، تولید و ساخت انواع کارخانجات آسفالت و خطوط سنگ شکن و صادرات در حوزه داخلی و خارجی از 

منستان، افتخارات بیست ساله این شرکت محسوب می گردد. عمده صادرات ماشین آالت به کشورهای ترک

پروژه با افتخار به اتمام  100افغانستان، تاجیکستان، عراق، عمان، قطر و... می باشد. در داخل کشور نیز بیش از 

 رسانیده است. 

اکنون این شرکت گامی دیگر در تولید دانش و گسترش تحقیق پا به عرصه تولید محصوالت جدید با دانش روز 

 نهاده است.
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 : بخشي از مشتریان داخلي

 

 اهواز  –خط کارخانه آسفالت  –شرکت اتوبان راه جنوب  -1

 پروژه سد تبارک آباد قوچان  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت سابیر نیرو  -2

 سد البرز  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت سابیر نیرو  -3

 سد ماملو  -خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت سابیر نیرو  -4

 پروژه گرمیچای میانه  –خط تولید شن و ماسه  –شرکت سابیر نیرو  -5

 3پروژه کارون  -خط تولید شن و ماسه  –شرکت سابیر نیرو  -6

 بندرامام  –سرند سفارشی  –شرکت فرآورش بندر امام  -7

 بندرعباس  –خط کارخانه آسفالت و خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت تنگ زاغ  -8

 پروژه سبزوار داورزن  –کارخانه آسفالت  –شرکت ساختمانی تیراژ  -9

 محور رامهرمز  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت راهیان راه جنوب  -10

 محور کرمان بافت  –شرکت جهاد نصر کرمان = خط کارخانه آسفالت  -11

 رامهرمز  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  -شن و ماسه 84شرکت تعاونی  -12

 پروژه بندرعباس  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت مروارید بندر پل  -13

 بوشهر تحت نظارت شرکت اف ال اس  هلند –کلینگر شکن  –شرکت مدیریت احداث بوشهر و داراب  -14

 بهبهان  –سد تنظیمی آریو برزن  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی  -15

 ایالم –سد مخزنی شهدای ایالم )گالل(  -خط تولید شن و ماسه سنگ شکن –شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی  -16

 5اندیمشک تنگ  –سد مخزنی بختیاری  –خط تولید شن و ماسه سنگ شکن  –شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی  -17

 راه 

 آمل  –خط کارخانه آسفالت  –سازمان عمران آمل  -18

 اسر سمنان کی –سنگ شکن  –شرکت پارسین تجارت پایا کیش  -19

 تاجیکستان پروژه راه شاغون  –خط کارخانه آسفالت  –شرکت مهندسی تونل سد آریانا  -20

 ترکمنستان  –خط کارخانه آسفالت  –شرکت بین المللی آریان کاال توس  -21

 شهر بریکت ترکمنستان  -پروژه راه آهن جاده ابریشم –خط تولید باالست  –شرکت پارس ریل گلستان  -22

 محور بیجار همدان  –خط کارخانه آسفالت  –دان پارس شرکت راه و ساختمانی هم -23

 لنگرود –خط کارخانه آسفالت  –شرکت ایده آل نوین سبز  -24

 رودهن  –خط تولید شن و ماسه  -شرکت احیاگران عرشیا   -25

 مشهد  –خط کارخانه آسفالت   –شرکت آسفالت نمونه  -26

 مشهد  –خط تولید شن و ماسه  –شرکت صنایع بتنی آمود  -27

 سرند بهرینگر  –شرکت نوید تجارت البرز  -28
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 بندرعباس  –خط سنگ شکن  –شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس  -29

 ایالم آبدانان  –قطعات کوبیت و متعلقات  –شهرداری آبادانان  -30

 ایالم  –خط تولید شن و ماسه  –شهرداری موسیان  -31

 جایزان  –خط تولید شن و ماسه  –شهرداری جایزان  -32

 پروژه قم شمس آباد -خط فعال سازی زغال برای فیلتر  – آقای خیرآبادی -33

 خط دستگاه شست و شوی مصالح  –شرکت ملی ساختمان  -34

 

 بخشي از مشتریان خارجي : )صادرات(

 عربستان سعودی  –بیش از سه خط کارخانه آسفالت و خط تولید شن و ماسه  –شرکت عبدالعالی العجمی المحدوده  -1

 عربستان سعودی  –خط کارخانه آسفالت و خط تولید شن و ماسه  –شرکت بن جار ا...  -2

 عربستان سعودی  –قطعات سنگ شکن  –موسسه صالح العبد الغزیز الراشد  -3

 ترکمنستان  –خط کارخانه آسفالت و خط تولید شن و ماسه  – Morrenity Imopex LLPشرکت  -4

 تان پروژه شهر راه شاغون تاجیکس –خط کارخانه آسفالت  –شرکت مهندسی تونل سد آریانا  -5

 ترکمنستان  –خط کارخانه آسفالت  –شرکت بین المللی آریان کاال توس  -6

 شهر بریکت ترکمنستان –پروژه راه آهن جاده ابریشم  –خط تولید باالست  –شرکت پارس ریل گلستان  -7

 عمان  –خط تولید شن و ماسه  –سعید الجامودی  -8

 عمان  –خط تولید شن و ماسه  –حامد الربخی  -9

 عمان  –خط تولید دانه بندی  –شرکت البساط تردینگ  -10

 عربستان   –خط تولید شن و ماسه   -شرکت الرواف للتجاره و المقاوالت التغافیه  -11

 شهر میسان عراق  –خط تولید شن و ماسه  –السید مجتبی حسن راضی کاظم  -12
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 چالش هاي مربوط به بحران آب در صنایع 

های و در تنظیم سیاستاست های نسبی کشورمان صنایع معدنی در مقایسه با دیگر صنایع جزء مزیت

های توسعه اقتصادی در خروج از رکود و رشد اقتصادی اقتصادی در کنار صنعت نفت به عنوان یکی از پیشران

با مانع بزرگی مواجه است . این مساله  پایدار، آبی منابع به مبرم نیاز و بودن برآب به توجه با ولی محسوب شود

کند . در یک نگاه کلی، سهم بخش صنعت از  تر جلوه می رنگ در کنار خشک بودن منطقه و ایران بسیار پر

 .مصرف آب در ایران در مقایسه با کشورهای مشابه و حتی کشورهای صنعتی و معدنی پیشرفته بسیار ناچیز است

درصد آب مصرفی در بخش صنعت ) به معنی عام کلمه  4در ایران کمتر از بر اساس آمار رسمی منتشر شده، 

درصد در بخش کشاورزی  90درصد در شرب و حدود  6بر و دیگر صنایع( و حدود اعم از صنایع معدنی آب

 20تا  8این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی سهم بخش صنعت و معدن از  . شودمصرف می

. با وجود برداشت کم چهار درصدی که از منابع آبی برای بخشهای صنعت و معدن میشود لیکن واقع درصد است 

، در برخی از مناطق منجر به بروز بحرانهای جدی زیست آبشدن اکثر صنایع کشور در مناطق خشک و کم 

 .محیطی و تغییر ماهیت اجتماعی مناطق شده است

ریزی در توسعه و گسترش صنایع معدنی جدید به مدل برنامهحال در این گلوگاه مهم لزوم توجه جدی 

های صورت گرفته در سالیان گذاریرسد. در شرایط حاضر و با توجه به سیاستبسیار مهم و ضروری به نظر می

ها وجود ندارد چرا که گذشته اکثر صنایع معدنی در کنارمعادن یا مناطق کم آب احداث شده و امکان انتقال آن

ی با توجه به صنعت شکل گرفته در یک منطقه جغرافیایی حتی اگر به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه جابجای

جدی به چگونگی  توجه لزوم  باشد در اکثر موارد تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه دارد لذا این حساسیتها

 .کندتوسعه صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید را بیش از پیش تقویت می

گذاران را بر نش منابع معدنی مهم در ایران و لزوم ایجاد حداکثر ارزش افزوده در طول زنجیره ارزش، سیاستچی

سازی هزینه نهایی، ریزی نمایند که عالوه بر حداقلیابی کارخانجات فرآوری طوری برنامهدارد که در مکانآن می

لی و رفاه عمومی را نیز به حداکثر ممکن برساند و همگام با حداکثر شدن منافع بنگاه در کوتاه مدت، منافع م

چه بسا حداکثرسازی منافع ملی در گرو حفظ محیط زیست، حفظ و برداشت صیانتی منابع آب زیرزمینی، حفظ 

 .ای در کنار توسعه صنعتی و ایجاد منافع اقتصادی تأمین باشداکوسیستم منطقه

کشورهای جهان، مساله کم آبی است، زیرا بسیاری از دغدغه های بخش معدن ایران همچون بسیاری از 

 .از معادن غنی کشور در مناطق کم آب و خشکسال قرار گرفته اند

این در حالی است که تکنولوژی ها و روش های موجود برای فرآوری مواد معدنی همچون روش های جدایش 

فیزیکی، ثقلی یا فلوتاسیون غالبا نیازمند تامین آب برای جداسازی می باشند. از سوی دیگر هزینه های بسیار 
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ته نشینی با تیکنر و فیلتراسیون،  باال در بازگرداندن آب به چرخه فرآیند با روش های مختلف آبگیری همچون

علی رغم سرمایه گذاری باال بازهم توانایی تامین آب برای فرآیندهای موجود را با مشکل مواجه می کند. همزمانی 

با بحران خشکسالی و کمبود آب در ایران، صنعت معدن نیز نه تنها محکوم بلکه موظف به مدیریت آب به عنوان 

 .یک وظیفه ملی است

وجه به این بحران چند سالی است که معدن داران و صنعتگران کارخانه های فرآوری به دنبال راه با ت

حلی برای تولید رقابتی بدون مشکالت آب هستند. برآیند این موضوع در سال های اخیر منجر به طبعیت از 

ی فرآوری به کنار سواحل الگویی همچون الگوی مکان یابی برای کارخانجات پتروشیمی یعنی انتقال کارخانه ها

 .کشور شد

اما نکته حائز اهمیت این است که آیا با وجود عواملی همچون کاهش قیمت مواد معدنی در سطح بین المللی، 

کاهش میانگین عیار ماده معدنی استخراج شده از معادن، رشد صعودی پیوسته برای هزینه های حمل و نقل و 

الزم در این خصوص، باز هم توسعه کارخانه های فرآوری مواد معدنی در  همچنین نیاز به تامین زیر ساخت های

 خط ساحلی کشور راه حلی بلند مدت خواهد شد؟
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  عبارتند از:، تجهیزاتی که براي فرایند شستشوي شن و ماسه مورد استفاده قرار می گیرند

 مورد  مواد معدنی وشن وماسهها جهت تفکیک وشست وشوی درتاسیسات سنگ شکن وفراورده های ی ماسه شو

 .باشند می حلزونی و دورانی صورت به ها شوی ماسه. گیرد قرارمی  استفاده

سمت دریچه  به  حلزونی وتوسط میریزند  شوی ماسه حوض داخل آب همراه به مواد  حلزونی:ي ماسه شو

 خروجی هدایت شده وآب مصرفی به بیرون هدایت می شوند.

نوع ماسه شوی ؛ قطر حلزونی ، سرعت چرخش آن، حجم حوضچه، گام وطول مارپیچ  عوامل موثر درظرفیت این

 می باشد

برای خطوط تولید برای ظرفیت باال مناسب است. سرعت کم چرخ دوار وحوضچه بزرگ  دورانی:  ماسه شور

 وباالبودن ارتفاع خروجی آب گل آلود موجب حداکثرته نشینی فیلر ماسه می شود.

ماسه حذف خاک رس و سایر مواد زائد) بسته به نوع خاک معدن معموال ذرات با سایز کوچکتر در معادن شن و 

میکرون ( موجود در ماسه تولیدی همواره یکی از مشکالت مهم بشمار می رود. دستگاههای شستشوی  75از 

 باشد:مرسوم مورد استفاده در معادن مانند ماسه شوی حلزونی ، باکتی و... دارای معایب زیر می 

 عدم توانایی در جداسازی ذرات ریزدانه .1

 مصرف انرژی بسیار زیاد و بدنبال آن راندمان پائین .2

 مصرف آب بسیار زیاد .3

 عدم تولید ماسه همگن و یکنواخت .4

 :مصرف شوند شن و ماسهموادی که نباید در 

خاصیت مهمترین ماده مضر برای شن و ماسه در بتون و یا مالت خاک رس می باشد زیرا خاک رس 

برابر وزن خود آب می مکد در نتیجه آب مالت را مکیده و آنرا خشک نموده و  8مکندگی آب داشته و در حدود 

مانع فعل و انفعاالت طبیعی سیمان گشته در نتیجه چسبندگی بین دانه ها بخوبی انجام نشده و قطعه پوک می 

 .شود و چنین قطعه ای باربری الزم را ندارد

س موجود در مالت دور دانه های شن و ماسه را گرفته و مانع تماس آن با سیمان می گردد دیگر آنکه خاک ر

وزنی خاک رس در شن و ماسه را مجاز می دانند برای تعیین مقدار خاک  %3در بعضی از آئین نامه ها وجود 

گاهی در دسترس نبود رس و سایر ریزدانه ها باید از روش های آزمایشگاهی استفاده نمود ولی اگر وسائل آزمایش

)که در اغلب قریب به اتفاق کارگاه های ساختمانی چنین وسائلی در دسترس نیست( می توان مقداری از ماسه 

 4/1یا  3/1سانتیمتر ریخت ارتفاع ماسه باید در حدود  15الی  10را در یک استوانه آزمایشگاهی مدرج به قطر 



 شرکت آسیا سنگ شکن
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نتیمتر مانده به لبه با آب پر نموده بعد با دست در استوانه را مسدود طول استوانه باشد آنگاه روی آنرا تا چند سا

می نمائیم و استوانه را به شدت تکان داده و زیر و باال می کنیم آنگاه در حدود بیست دقیقه استوانه و محتویات 

بشود بدیهی  آنرا به حال سکون قرار می دهیم تا دانه های درون آن ته نشین گردد و آب روی آن ظاهراً زالل

است که دانه های درشت تر بعلت وزن خود زودتر ته نشین شده و دانه های ریزتر دیرتر ته نشین گردیده و روی 

دانه های درشت تر قرار می گیرند آنگاه از نسبت ضخامت دانه های ریز به کل دانه ها درصد ریزدانه ها معلوم 

 .می گردد

 :هترکیبات مضر ماس

که از صفحات براق مسطح تشکیل شده است پس از مصرف ماسه در بتون میکا با سیمان تولید  میکا: -1

 باند ضعیفی کرده که در موقع تاثیر بار متالشی می شود و در نتیجه باعث ضعیف شدن بتون می شود 

اطراف دانه های ماسه را احاطه کرده و نمی گذارد که دوغاب سیمان به سطح دانه های  خاک رس: -2

گ بچسبد عالوه بر این خاک رس زیاد آب بتن را می مکد و گرفتن مالت سیمان را مختل می سازد سن

 میزان مجاز خاک رس در ماسه بستگی به نوع بتن دارد .

در مقاومت بتون تاثیر گذاشته و آنرا کاهش می دهند برای تشخیص وجود یا عدم وجود  رکیبات آلی:ت  -3

 .رورمتریک)رنگ سنجی(استفاده می شودترکیبات آلی در ماسه ازآزمایش کل

  معایب شن و ماسه تولیدي در کشور : 

 .دوم یا سوم کیفیت قرار می دهد معایب شن و ماسه تولیدی در کشور در حد کالن به دالیل زیر آن را در درجه

 وجود گرد و غبار .  الف(

  .مناسب عدم شستشو ب(

 .دانه بندی نا صحیح( ج

 استفاده از شن و ماسه رودخانه ای به جای شن و ماسه شکسته .  د(

  3و یا درجه 2ه(استفاده از شن و ماسه درجه 

 :شن و ماسه باید ویژگی هاي ذیل را داشته باشند

 عاری از هر گونه آلودگی باشند  

 اید در مقابل سایش مقاوم باشندب. 

 باید در مقابل اعمال تنش مقاوم باشند. 

 مقابل یخبندان مقاوم باشنداید در ب. 

 دانه ها باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند. 
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 ده از شن و ماسه:اموارد استف

 در مالت 

 در بتن و بتن مسلح 

  جرآدر 

 در راهسازی 

 در ریخته گری 

 در شیشه سازی 

  :آزمایشاتی که باید روي ماسه انجام شود

آزمایشات متفاوتی انجام بشود که با تناسب محل سازه و برای داشتن یک بتون خوب و مقاوم روی دانه ها باید 

استفاده ای که از آن می شود متفاوت می باشد. مثالً ماسه ای که برای پایه یک پل مصرف می شود باید از نظر 

مقاومت در مقابل نمکها آزمایش شود زیرا این پایه در معرض حمله شدید سولفاتها قرار دارد و یا ماسه ای که 

ریختن قطعه بتونی که در راه رو یک محل عمومی مانند سینما یا مدرسه یا بیمارستان مصرف می شود که برای 

محل رفت آمد شدید می باشد باید از نظر سایش آزمایش شود. ولی آزمایش تعیین درصد مواد خارجی مخصوصاً 

 .درصد مواد آلی و همچنین درصد خاک رس برای تمام ماسه های طبیعی الزم است

موجود است که مشهورترین آن آزمایش  شن و ماسهروش های آزمایشگاهی برای تعیین درصد سایش دانه های 

لوس آنجلس است ولی مشاهده گردیده است که دانه هائی که با تعیین روش های آزمایشگاهی جواب مطلوب 

ومت های یک توده شن و ماسه داده اند در عمل رفتار دیگری داشته اند در نتیجه بهترین روش برای تعیین مقا

آزمایش آن بطور عملی می باشد. مثالً اگر بخواهیم مقاومت ماسه را در مقابل سایش تشخیص بدهیم بهتر است 

با ماسه مورد آزمایش قطعه ای بتونی تهیه نمائیم و آنرا در محل پر رفت آمدی قرار دهیم و اثرات سایش را روی 

قدرت ماسه را در مقابل عوامل جوی تشخیص دهیم بهتر است قطعه از بتون  آن مالحظه نمائیم و یا برای آنکه

یا  10با همان مصالح که در عمل مورد نیاز می باشد ریخته و آنرا بطور مکرر در فریزر قرار دهیم و دمای آنرا تا 

 70یا  60ب گرم درجه زیر صفر بیریم )دو سه درجه پائین تر از زمستان شدید همان منطقه( آنگاه آنرا در آ 15

 .درجه قرار دهیم و تأثیر این یخ زدگی و ذوب مکرر را در آن عمالً مشاهده نمائیم

  تعیین ارزش ماسه ای-

 تعیین دانه های مسطح-

 تعیین دانه های طویل-

 تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی شن و ماسه و جذب آب )درشت دانه و ریز دانه(-
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 یله فشارتعیین درصد قطعات شکسته به وس-

 تعیین درصد قطعات شکسته به وسیله ضربه-

 آزمایش مقاومت در مقابل سایش به روش لوس آنجلس-

 تعیین مقاومت در مقابل سولفات سدیم یا منیزیم )پنج سیکل(-

 تعیین مقاومت شن و ماسه در مقابل سرما و گرما )ده سیکل(-

 تعیین درصد فضای خالی و دانسیته نسبی-

 نفعاالت قلیایی خاکآزمایش فعل و ا-

 

 Evo wash – دستگاه هیدروسایکلون

 Hydro Cycloneمکانیزم عملکرد دستگاه هیدروسایکلون 

مرکزی که دراثر آب ورودی به علت شکل دستگاه تولید می شودذرات  نیروی گریز از دستگاهی است که با

استوانه ای شده و با حرکت دورانی مارپیچی جامد ازمایع را جدا می کندآب حامل ذرات ازراه ورودی وارد قسمت 

بسوی پایین جریان می یابد.نیروی گریز ازمرکز که به علت گردش آب برذرات وارد می شودآنهارا به سوی بدنه 

دیواره سایکلون می شودوقتی آب با حرکت مارپیچی  سیکلون می راندو موجب جداشدن آنها ازآب و نشست بر

ناچارجهت خود را تغییر می دهدو ازپایین به باالبا پیچشی با شعاع کوچک ترازمیانه  .به انتهای مخروط رسید خود

ی مارپیچ اولیه به حرکت درمی آیدو ازخروجی آب که درمحوراستوانه قراردارد خارج می شودسیکلون معموالبرای 

 د دارد.درص90میکرون راندمان نزدیک به 20-15میکرون به کاربرده می شوداما برای ذرات 10ذرات 

 این تجهیزات نیز نیاز به آب فراوان دارند. که معضالت تهیه و حمل و نقل و پساب آن سرسام آور است. 

 

دستگاههای متعددی جهت شستشوی مصالح، مواد معدنی و سایر مقاطع وجود دارد که قطعا نیاز به آب فراوان 

های زیر زمینی، حفر چاههای جدید،  دارد که سهم حوزه کشاورزی است. خالی شدن بستر رودخانه ها، آب

 اشکاالت در سیستم های توزیع و غیره عوامل استفاده نادرست و بی برنامه از منابع آبی است. 

 در بخش معادن نیز سهم عمده ای از تجهیزات شست و شو و جداسازی ماسه از خاک را متحمل می گردند. 
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 سندباد
ای در ایران د تا دستگاهی را به بازار عرضه نماید که نمونه مشابه با تحقیقات انجام شده این شرکت بر آن ش

 ندارد. 

سندباد نام دستگاهی جدید برای جداسازی ماسه از خاک که به تازگی در این شرکت به مرحله تولید رسیده  

 است. 
ریزدانه از خاک در بسیاری از فعالیتهای صنعتی، همواره با ماسه در فرایند شستشوی مواد در معادن و جداسازی 

معضالت فراوانی از جمله نیاز به آب، وجود گرد و خاک، آلودگی های صوتی، عدم مقرون به صرفه بودن خرید 

ماشین آالت داخلی و خارجی، عدم کیفیت مواد نهایی شستشو شده و همچنین صرف هزینه های گزاف برای 

محصول مطلوب و نهایی؛ این شرکت را بر آن نمود تا با توجه به کمبود آب به خصوص در مناطقی  تولید ماسه و یا

که در بحران آب بسر می برند و همچنین مناطقی که در  خطر آلودگی ناشی از فرایند جداسازی خاک از ماسه 

 طراحی و تولید نماید.  "سندباد"قرار گرفته اند، محصول جدیدی با نام 

این محصول با ویژگی هایی که دارا می باشد، راهکاری نوین در حوزه صنعت و معدن و حذف آلودگی           

های ناشی از گرد و غبار از فرایند تولید جداسازی خاک از ماسه را پدید آورده است که نمونه مشابه ای در ایران 

 و خاورمیانه ندارد. 

 بارزترین ویژگی محصول:

عدم نیاز به آب برای شستشوی ماسه و یا مواد دیگر، جایگزینی هوا به عنوان سیال واسط بجای آب، نوآوري:

عدم تولید هرگونه گرد و خاک ناشی از فرایند جداسازی، عدم نیاز به هرگونه فیلترینگ و یا تجهیزات جانبی 

یل دمیده نشدن هوا در خروجی های ته نشینی، ایرالک، سیستم فن و... به دلمانند دستگاه غبارگیری، سایکلون، 

 بار.

حذف آلودگی های ناشی از فرایند، استفاده از جریان هوای موثر بر ریزدانه ها، مقرون به صرفه بودن به نسبت 

 مشابه اروپایی، حذف فرایند خرید و هزینه های گزاف خرید خارجی و خروج ارز از کشور 

قل هزینه تعمیر و نگهداری، قطعات مقاوم به سایش و قابل صرف انرژی کم، حدا بهره وري و توسعه منابع:

 .تعویض

را  میکرون(149-37) مش 400و100رنج وسیعی از جداسازی ها که می تواند دانه هایی از زیر  دامنه خدمات:

میلی متر جدا کند. مواد خروجی بطور دقیق قابل تنظیم است. لذا عالوه بر شن و ماسه،  5از بار ورودی زیر 

 خگوی بسیاری از جداسازی ها می باشد. پاس

در شن و ماسه و سنگ شکنی، صنایع سرامیک و سیمان، صنایع شیمیایی و زغال، صنایع غذایی، گچ،  کاربري:

 آهک هیدارته، صنایع پالستیک، مواد معدنی، ماسه سیلیسی و غیره. 
 

 شرکت آسيا سنگ شکن 



 شرکت آسیا سنگ شکن
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