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تقدیم الشركة ، تعمل بشكل رئیسي  في  تصمیم  و تطویر و انتاج  و مبیعات  تأسیست شركة  مجموعیھ SINOSUN  في عم  2004 
ً الت ھندسة  الطرق ، و ھي  مؤسسة علمیة  ذات  ابتكارمستمر . منذ تـأسیسھا ، التزمت الشركة دائما بثقافة َ منتجات ا

الشركات المتمثلة في " الصدق و الجدارة  بالثقة  و الجودة و االبتكار" ،  التركیزعلى انشاء العالمات التجاریة الشھیرة 
تقنیة  ،  فقد حصلت أیضا على شھادة CE من ً ل لتعدید من براءات اإلختراع ا الھندسیة ، باإلضافة الى ا آلالت بناء الطرق 

اإلتحاد األوروبي و شھادة نظام الجودة ISO9001 وشھادة EAC . و یوجد ثالثسالسل من خطوط اإلنتاج لمحطة خلط 
األسفلت و محطة خلط الخرسانة و الموقد .

لبیع  .   مھندسا و 52من  موظفي خدمة ما بعد ا موظف منھم 37  محطة خلط األسفلت SINOSUN ، أسس ما یقرب من 300 
یا لإلنتاج محطات خلط األسفلت القسري ، ومحطات  ل تقع  قاعدة  اإلنتاج  في  صناعیھ  Nanyang  China  ، المتاح حا
لثابت ،  و محطات خلط  األسفلت المستمر المتنقلة   خلط األسفلت القسري المتنقلة ،و محطات  خلط  األسفلت المستمر ا
إلى 400طن / ساعة ، في  إلخ ،  و التي ھي مناسبة لالحتیاجات الھندسیة المختلفة ، وتتراوح الطاقة اإلنتاجیة  بین 10 

بیة ً تل ا  للشروط  الھندسیة المحددة  أو متطلبات التكوین الخاصة بالزبون ل الوقت نفسھ ، یمكن تخصیص المعدات  وفق
االحتیاجات المتنوعة للعمالء .

مزایا معدات محطة األسفلت لدینا ھي كما یلي :
1. لقد حصلنا على تقییم عالي  و سعر معقول و سعرنا وسمعتنا على ثقة العمالء.

تلبیة احتیاجات عمالئنا ولتوفیر منتجات مرضیة لعمالئنا. 2. لدینا تصمیم مرن ویمكن تصمیمھ ل
لنقل. لتكالیف وسھولة التركیب و ا 3. ھیكل وحدات ، ھیكل مدمج حاویة ،  لتوفیر ا

لبیع المھنیة ،  یمكن أن توفر خدمة فعالة  و مھنیة. 4. فریق خدمة ما بعد ا

یا المذكورة أعاله ، وھي الیوم تنتج وتبیع أكثر من 300  تعتمد معدات محطة خلط األسفلت في SINOSUN على المزا
ا  ً ملیون . في  الصین ،  أكملنا عدد مجموعة من محطات األسفلت وغیرھا من المعدات ، بمبیعات سنویة تزید على 120 

لفائقة ، و تستخدم ھذه المعدات على نطاق واسع  في  لتكنولوجیا ا من  مشاریع  العرض التوضیحیة  الوطنیة  لصناعة ا
العدید من المشاریع الرئیسیة  مثل الطرق السریعة  الوطنیة " الخمسة العمودیة  و سبعة األفقیة " العالیة  و الطریق 

باع  منتجاتنا من محطات خلط  ُ في البلدان األجنبیة  ،  ت
األسفلت  في جمیع  أنحاء العالم  و یتم تصدیرھا إلى 

روسیا ، رومانیا ، بولندا ، البرازیل ، الفلبین ، تایالند ، 
الھند ، إندونیسیا ، أنغوال ، مصر ، المغرب ، إثیوبیا ، 

بیرو ، األرجنتین ، شیلي ، كولومبیا  أكثر من 60  دولة .  
ا لھذه الغایة  ،  أنشأنا مركز خدمة أجنبیة للسماح ً تحقیق

للعمالء األجانب بالحصول على المزید من الخدمات 
المھنیة الدولیة وفي الوقت المناسب .

مرحبا بكم في زیارة مصنعنا لمعرفة المزیدعن منتجات األسفلت !
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سلسلة SAP لمحطة خلط األسفلت الثابت

ذكي ومحمول

توفیر الطاقة وحمایة البیئة
القیاس الدقیق

آمنة وموثوقة
تخطیط المحطة



القیاس الدقیق

یعتمد المعیار األوروبي من حیث نظام الطاقة الحراریة ، والذي یعززه نظام وزن دقیق ، مما یقلل من استھالك 
لنفط  و الكھرباء ، و كما یقلل بشكل كبیر من تكلفة  اإلنتاج ، و یتم استخدام خلیة الحمل TOLEDO األمریكي  ا

لقیاس دقیق .

ا دقة   یً ئ قا ثانویة ، و یتم تصحیح الھبوط تل ل لقیاس ا تعتمد مضخة األسفلت على التحكم في تحویل التردد + تقنیة ا
قیاس األسفلت : دینامیكي ± 2.5% 

؛ دقة قیاس  لقیاس : دینامیكي ± 1.5%  لقیاس المتساقط ، و دقة ا ا عن  طریق ا یً ئ قا یتم تصحیح اإلجمالي تل
المسحوق : دینامیكي ± 1.0% .

دقة نسبة الزیت و الخام ≤ ± 0.1% .

لبارد على محول تردد SIEMENS لضبط الحزام ، وھو دقیق و مستقر. لقیاس ا یعتمد حزام ا

ذكي ومحمول

05/06

توفیر الطاقة وحمایة البیئة

ثانویة (ھما إزالة الغبار بالجاذبیة وإزالة الغبار في األكیاس ) ل إزالة الغبار األولیة وإزالة الغبار ا
و یصل انبعاثات الدخان الي مستوى Ringerlmann  و ھو الدرجة األولى ، و كان محتوى الغبار لكل مكعب 

. mg20 ≥

تقلیل انبعاث الضوضاء  تعتمد المعدات تدابیر مثل تقلیل الضوضاء ، عزل الصوت وامتصاص الصدمات ل
. 80db(A) ≥ بیئیة ھي ل بشكل كبیر ، والضوضاء ا

تعتمد إزالة الغبار في األكیاس على  نفخ الھواء الخلفي عالي الضغط ، و تأثیر التنظیف الجید  حیث یتم تزوید 
لفلتر . حقیبة المرشح  بأجھزة حمایة من درجات الحرارة العالیة  و المنخفضة إلطالة عمر خدمة كیس ا

یعتمد الموقد  تصمیم  براءة  إختراع  إیطالي ، كفاءة احتراق عالیة ، استھالك كثیر للوقود ، وفقا الحتیاجات 
لبتیومیني ، والغاز ، حمایة  لثقیل ، و الفحم ا لنفط ا المستخدم ، یمكن استخدام الوقود مثل زیت الدیزل ، و ا

بیئة وتوفیر الطاقة .  ل ا

لفعالة  تجعل التحریك أكثر سھولة و كفاءة و  لقیادة البسیطة  و ا إن تصمیم  شفرة الخلط الفریدة و طریقة ا
موثوقیة .

انھا تعتمدعلى كیس فلترNOMEX األمریكي ، المقاوم للحرارة العالیة  وعمرالخدمة الطویل .

لتلقئي و التحكم ً تلقائي و التحكم شبھ ا ل تیا التحكم ا ر ذا َّو یتیح نظام التحكم PLC SIEMENS+PC المط
الیدوي ؛

لتقریر الكامل ، تقریر إنتاج الطباعة ؛ دعم WiFi  للتحكم عن بعد ، و التشخیص تحذیر خطأ ، وظیفة ا

تصمیم سھل االستخدام و منصة تشغیل Windows ، و دینامیكیات تشغیل المحركات والموقدو مراقبة المواد 
لباردة ؛ ا

بیانات ، وتشخیص األعطال  إلخ ، مما یجعل العملیة  ل یحتوي النظام على وظائف مثل إعداد المعلمة ،  و إدارة ا
بسیطة وآمنة 

آمنة وموثوقة
مكونات العالمة التجاریة الشھیرة الدولیة ، و االستقرار الجید ، و الموثوقیة العالیة ، و ضمان جودة المنتج 

بشكل فعال .

نظام التحكم تصمیم مزدوج التكرار المضیف ، عرض عملیة دینامیكیة ، عملیة موثوقة .

نظام تزییت مركزي ، توقیت تلقائي وتوفیر العمالة ، تزییت موثوق بھ وعمر خدمة طویل .

لتثبیت والتشغیل  یجب  تركیب جمیع المعدات  و تشغیلھا  في المصنع  قبل الشحن ، مما  یقلل بشكل كبیر وقت ا
في موقع المشروع  لضمان جودة المنتج .

تم تجھیز المكونات الرئیسیة مع ثقوب الصیانة المیكانیكیة لحمایة سالمة موظفي الصیانة .

تخطیط المحطة

تعتمد المعدات بنیة معیاریة  و تصمیم  برنامج رسم ثالثي األبعاد (3D)، والذي یمكن دمجھ بمرونة لتشكیل 
ا لمتطلبات اإلنشاء .ً تكوینات متعددة وفق

األراضي الصغیرة المحتلة ، ھیكل مدمج ، یحل الصعوبات بسبب نقص المساحة .

لنقل السھل . لنقل المریح وا تبسیط األساس والتركیب والصیانة المریحة وا

تخطیط معقول ، مظھر جدید والئق .
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صومعة باردة

الجانب الجدار نوع الحزام الناقل/جھاز إنذار المواد المفقودة /محرك المخفض تصمیم اتصال مباشر/جھاز االھتزاز

أسطوانة التجفیف

شاشة االھتزاز

العالمة التجاریة OLI اإلیطالي/ محرك مزدوج نوع مستقیم/ شاشة مقاومة لالھتراء عالیا

خلط االسطوانة

تكنولوجیا MARINI اإلیطالي /   محرك المتصلة المباشرة /  مواد مقاومة لالھتراء باستخدام منغنیز فالذیة عالیة القوة

صندوق إزالة الغبار

حقیبة إزالة الغبار من Dupont(NOMEX)  األمریكي /  مقاومة  درجات الحرارة العالیة

نظام التحكم

WiFi نظام المراقبة عن بعد / SIEMENS PLC نظام التحكم  باستخدام

صممت لوحة مرنة من قبلASTEC األمریكي/صممت شفرة الداخلیة من قبلNikko الیاباني المحرك والعتاد متصلة مباشرة



المعلومات
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نموذج SAP64 SAP80 SAP100 SAP120 SAP160 SAP240 SAP320 

154kw 215kw 232kw 340kw 430kw 600kw 860kw

الناتج تقییمھ 64t/h 80t/h 100t/h 120t/h 160t/h 240t/h 320t/h

4*6.5m³ 4/5*8m³ 5/6*12m³ 5/6*15m³ 6*15m³

6.5 *m
Ф1.5m

7 *m
Ф1.7  m

7 *m
Ф1.7  m

8 *m
Ф1.8  m

9 *m
Ф2.25m

10 *m
Ф2.5  m

10 *m
Ф2.7  m

عدد طبقات الشاشة طوابق 6 طوابق 5/6 طوابق 5/6 طوابق 4/5 طوابق 4 طوابق 4 طوابق 4

شاشة اإلھتزاز

45s

800kg 1000kg 1300kg 1500kg 2000kg 3000kg 4000kg

استھالك الوقود ≤ 6.5kg / Tمنتج منتھي

نوع الوقود النفط/ زیت الخفیف والثقیل/الفحم/الغاز/الغاز المسال

طریقة إزالة الغبار إزالة الغبار الجاذبیة /  كیس إزالة الغبار

طریقة التحكیم  األوتوماتیكي و الیدوي

140 -180℃ ℃

انبعاثات الدخان ≤20mg / Nm³

صومعة المنتج النھائي 20/40/60/80/100/120/200Tنوع القاع  ( اختیاري )

الطاقة المركبة

صومعة الركام الباردة

حجم األسطوانة التجفیف

فترة الخالط

قدرة الخالط

درجة حرارة المنتج النھائي

4/5*8m³ 4/5*8m³

محرك االھتزاز مزدوج



میزة مقدمة

 
 

معدات خلط األسفلت المعاد تدویره

سلسلة SR لمعدات إعدة تدویر األسفلت ذات نسبة عالیة متكاملة

  

 

 

 

تقلیدیة للمواد تدویره ، تصمیم ھیكل جدید ،  ل لتدفئة ا تم تسویة الخالط مع برج نظام RAP  ،  تغییر طریقة ا
ا ، نسبة إضافة عالیة لألسفلت المعاد  محطة األسفلت البكر متكامل مع محطة األسفلت المعاد تدویره مًع

تدویره و إنتاج عالي .

شفرات األسطوانة ذات األحجام الخاصة  و تمنع لوحة القشط االلتصاق بالمواد إلى أقصى حد ، واإلنتاج 
فعال ومستقر ، والصیانة آمنة وسھلة .

لفلوت للرفض مما یمكن أن  یعود الغاز الساخن ذو درجة الحرارة المرتفعة إلى أسطوانة التجفیف خالل ا
یوفر الطاقة مع تقلیل حمل معدات إزالة الغبار .

لقدیمة لطریقة تجدید األسفلت و ھي 30%—80% . نسبة إضافة المواد ا
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المعلومات
 

SR1510 SR2010 SR2015 SR3015 SR3020

120t/h 160t/h 160t/h 240t/h 240t/h

80t/h 80t/h 120t/h 120t/h 160t/h

50% 33% 50% 37.5% 50%

2000kg 3000kg 4000kg

140-160t/h 200-240t/h 280-320t/h

650m² 920m² 1200m²

Φ1.95×8m Φ2.25×9m Φ2.5×10m

14.8mw 19.7mw 29.6mw

Φ2.25×8m Φ2.5×10m Φ2.5×12m

9.8mw 14.8mw 19.7mw

النفط/ زیت الخفیف والثقیل/الفحم/الغاز/الغاز المسال

≤30mg / Nm³

نموذج

إنتاج محطة األسفلت األصلیة

 إنتاج محطة األسفلت المعاد تدویرھا

سعة الخالط

الناتج الكلي

منطقة كیس إزالة الغبار

حجم األسطوانة التجفیف

نوع الوقود

انبعاثات الدخان

حرارة الموقد

RAP حرارة الموقد

RAP حجم تجفیف اسطوانة

نسبة RAP و األصلیة
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میزة مقدمة

المعلمات األساسیة

جھاز خلط األسفلت الدافئ

زیادة نسبة المواد المعاد تدویرھا ، 
تقلیل استھالك الطاقة و تكالیف اإلنتاج .

تقلیل فعالیة شیخوخة األسفلت ، تقلیل 
لدفیئة مثل دخان  انبعاثات غازات ا

األسفلت ، وتحسین بیئة العمل .

إطالة عمر خدمة معدات خلط األسفلت و تقلیل تكالیف تشغیل المعدات .

التكیف مع متنوعة من بیئات العمل  ،  وخاصة بناء األنفاق الكبیرة على المدى الطویل في ظل ظروف 
درجات الحرارة المنخفضة .

بناء ، وزیادة القدرة على العمل من األسفلت والحجر . ل لتقني تلبیة لمتطلبات معیار ا  األداء ا

تحلیل المنافع االقتصادیة

معدات التكسیر والغربلة

نموذج

طاقة اإلنتاج

قوة النقل

ھزاز

تغذیة قوة الناقل

قوة حزام العودة

قوة تھتز

قوة الكسارة

قوة حزام التفریغ

مجموع الطاقة

PS-60

60(t/h)

5.5kw

0.37kw×3

5.5kw

5.5kw×2

2.6kw×2

37kw

5.5kw×2

77kw

نوع المزیج
  AC-13 SAB األسفلت المعدل    AC-20 25% RAPاألسفلت المعاد تدویره

األسفلت الرغوي خلیطة ساخنة األسفلت الرغوي  خلیطة ساخنة

درجة الحرارة 130℃~135℃ 155℃~165℃ 145℃~150℃ 170℃~175℃

انبعاثات الدخان 4.9 m³/t 7.3 m³/t 4.8 m³/t 7.7 m³/t

توفیر التكلفة عند
RMB/t 2.4=4.9-7.3 استخدام مزیج الدافئة 7.7-4.8=2.9 RMB/t

توفیرتكالیف الغازوالفحم  3.58*2.4=8.59 RMB/t 3.58*2.9=10.38 RMB/t

حفظ بعض الطاقة 2.4/7.3*100=32.88 % 2.9/7.7*100=37.66 %



نموذج MAP1000 MAP1300 MAP1500 MAP2000

القوة 215kw 235kw 340kw 430kw

طاقة اإلنتاج 80T/H 104T/H 120T/H 160T/H

سعة الخالط 1000kg 1300kg 1500kg 2000kg

فترة الخالط 45s

4 صومعة الركام الباردة 4/5

استھالك الوقود النفط/ زیت الخفیف والثقیل
/الغاز/الغاز المسال

درجة حرارة المنتج النھائي 140-180° C

دقة  قیاس األسفلت ±2.5% دینامیكي

20mg/Nm³≧ انبعاثات الدخان  كیس إزالة الغبار

سرعة 40-100Km/h نظام الفرامل الھوائیة

عدد السیارات 5 سیارات ال یحتوي على خزانات
 األسفلت وصنادیق المسحوق 

المیزات الرئیسیة

سلسلة MAP لمحطة خلط األسفلت المتنقلة المعلمات األساسیة
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مالحظات

التكوین القیاسیة

%5 رطوبة 

تقییمھ

/

/

6.5kg/T   منتج منتھي

/

ٍاعتماد ھیكل تصمیم المحطة المتنقلة من DMI الكوري ، فھي تتمتع بأداء متنقل عال و مساحةصغیرة و 
وسائل نقل مریحة ، و یمكن إعادة إنتاجھا في فترة قصیرة بعد اإلنتقال.

اعتماد المقابس الطیران من AVIC العالمة التجاریة ، و تفكیك وتركیب األسالك بسرعة .

عملیة تكنولوجیا اإلنتاج بسیطة ومریحة ، ونظام مراقبة دقیقة وموثوقة للغایة ومستقرة .

یمكن سحبھا بالسیارة ، واالنتقال السریع ، وتوفیر القوى العاملة والموارد المادیة .

لتفریغ . تم التحكم تلقائي فیھ بالكمبیوتر لنظام التجفیف والوزن والخلط وا

كل مكونات مستقل وممكن متصل بسالسة .



سلسلة CAP لمحطة خلط األسفلت المستمر

المیزات الرئیسیة

تم تصمیم محطة خلط  األسفلت  المستمر من  سلسلة CAP  لتطبیقات قواعد الطرق الرصیف و القواعد 
لباردة ، خلط األسطوانةمع الموقد ( جھاز إزالة  تالیة : صومعة الركام ا ل الفرعیة ، و یشمل األقسام الرئیسیة ا

لتدفئة  لزیت نقل الحرارة ، صومعة الركام الساخن ، نظام التحكم . الغبار ) ، خزان األسفلت ، نظام ا

لنقل ،  جمیع المعدات المذكورة أعاله مثبتة على ھیكل المقطورة بعجالت  ،  سھل الفك والتركیب  و سھول ا
ثابتة . ل ممكن  باختیار المتنقلة  و ا

المعلمات األساسیة 
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(L×W×H)االبعاد الكلیة

استھالك الوقود

الناتج تقییمھ 

مجموع الطاقة

عدد المحاور

صومعة الركام الباردة

حجم األسطوانة التجفیف

طریقة إزالة الغبار

طریقة التحكیم

نوع الخالط

طریقة تسخین األسفلت

األسفلت وزنھا

درجة حرارة المنتج النھائي

CAP20 CAP40 CAP60 CAP80 CAP120

20t/h 40t/h 60t/h 80t/h 120t/h

≦7kg/t

50kw 69kw 110kw 150kw 210kw

17.9×3.1×4.48m 18.5×3.1
×4.48m

17×3.1
×4.48m

2 3

3×7m³ 4×7m³ 4×8m³

Φ1.2m
×3.8m

Φ1.2m
×5.3m

Φ1.5m
×7m

Φ1.5m
×8m

Φ1.8m
×8.5m

جامع الغبار ذو الجھد العالي النبضي

  األوتوماتیكي و الیدوي

    متواصل

   ( تدفئة  لزیت نقل الحرارة ممكن بإختیار ) التدفئة المباشرة

 وزن ذاتي التدفق

130℃～160℃

نموذجمالحظات

 %5رطوبة

زیت الخفیف والثقیل/الغاز/الغاز المسال

التكوین القیاسیة

ممكن اختیار جھاز الغبار األخرى 

/

/

/

/



مقدمة موجزة

المعلمات األساسیة

مقدمة موجزة

 
سلسلة QLB لمحطة خلط األسفلت ھي محطة خلط  األسفلت  ذات المحورالمزدوجة ، تصمیم األسطوانة 

لتفكیك والتركیب .  لنقل وا التجفیف القسري و خالط المحور المزدوجة مع بعض ، إنھا تصمیم وحدات ، سھل ا

طن / ساعة . نطاق قدرة اإلنتاج من 80-10 

 

سلسلة SLB لمحطة خلط األسفلت ھي محطة خلط األسفلت ذات األسطوانة المزدوجة ، تصمیم متكامل 
طن / ساعة . لألسطوانة التجفیف واألسطوانة الخلط ، نطاق قدرة اإلنتاج من 8 - 30 

المعلمات األساسیة

سلسلة QLB لمحطة خلط األسفلت ذات المحورالمزدوجة سلسلة SLB لمحطة خلط األسفلت ذات األسطوانة المزدوجة
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نموذج

زیت الوقود

الفحم

صومعة الركام الباردة

 حجم صومعة المواد المنتھي

درجة الحرارة المواد المنتھي

استھالك الوقود

مكونات اختیاریة

قدرة اإلنتاج

QLB-10

41.5

57.5

____

2t

54

75

____

5t

63.5

86.5

2.3m³×3

5t

104.5

127.5

5m³×3

9t

125  

169  

5m³×3

9t  

157.5 

205 

5m³×3

9t 

200 

276 

5m³×4

20t 

120-180℃

QLB-15 QLB-20 QLB-30 QLB-40 QLB-60 QLB-80

10 15 30 40 60 8020

 t/kg57.5 : زیت الوقود  t/kg1315 : الفحم 

آلة الفحم المسحوق ،إزالة غبار الماء ،
 إزالة كیس الغبار ، خزان تسخین األسفلت ، غرفة التحكم

نموذج SLB-8 SLB-10 SLB-15 SLB-20 SLB-30

قدرة اإلنتاج 8t 10t 15t 20t 30t

درجة الحرارة المواد المنتھي

مكونات اختیاریة آلة الفحم المسحوق ، إزالة غبار الماء ،
 إزالة كیس الغبار ، خزان تسخین األسفلت ، غرفة التحكم ، 

قابل للتعدیل℃120-180
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المعلمات األساسیة

معدات لفصل األسفلت من الخزانات

ھیكل مغلق واألداء وحمایة البیئة .

نظام تحكم أوتوماتیكي ، فتح تلقائي للموقد عند المدخل .

مناسب على جمیع أنواع البرامیل المستوردة والمنتجة محلیا ،  مثل تشوه  برمیل األسفلت  لن یؤثر على اإلنتاج 
، القدرة على التكیف قویة للغایة .

استفاد بشكل كامل من غاز العادم من فرن زیت نقل الحرارة (320 ~ 450 درجة مئویة) ، استخدام بقیة التدفئة 
الثانویة الساخنة إلزالة الجرافة (درجة حرارة العادم النھائیة حوالي 150 درجة مئویة) ، وإزالة البرمیل المغلق 

بالكامل ، وتوفیر الطاقة بنسبة %50 أكثر من المستمر.

تصمیم ھیكل معقول ، عملیة سھلة ، سھولة النقل والتركیب السریع .

المیزات الرئیسیة

المعدات األخرى المتعلقة بمحطات األسفلت

نموذج

قدرة اإلنتاج

درجة الحرارة األسفلت

عدد البرامیل (برمیل / سیارة)

الطاقة الحراریة لفرن زیت نقل
 الحرارة (سعر حراري / ساعة)

درجة حرارة زیت نقل الحرارة

مجموع الطاقة

وزن المعدات اإلجمالیة

DT-4

2-4h/t

120℃-140℃ 

26

30×104

200℃-240℃

35.5kw

20t

6350×2200
×2560

DT-6

4-6h/t

32

50×104

42.5kw

21t

7500×2250
×2560

DT-10

6-8h/t

44

70×104

50kw

22t

9350×2250
×2560

DT-10

8-10h/t

44

100×104

57kw

24t

11800×2550
（mm）(H*W*L)االبعاد الكلیة2700×



 

معدات استحالب األسفلت

 المیزات الرئیسیة

 

ا  بمراقبة  و ضبط محتوى األسفلت ،  و یمكن تحریك خزان المستحلب  یً ئ قا نظام تحكم أوتوماتیكي  یقوم تل
ا و بالتناوب لإلنتاج المستمر . یتم التحكم في صمام الھواء (كھربائیا) بالھواء المضغوط ، مما  یً ئ قا المزدوج تل

لبناء ویحسن كفاءة العمل . لید العاملة في ا یقلل من كثافة ا

لنھائي من درجة حرارة عالیة إلى درجة حرارة  یمكن لمبادل الحرارة عالي الكفاءة تبرید اإلسفلت المستحلب ا
لتبرید الساخنة إلنتاج اإلسفلت المستحلب ، و  طبیعیة ، و بالتالي تحسین استقرار التخزین ؛ یمكن استخدام میاه ا

بیئة . ل لتالي تقلیل تكلفة تسخین المیاه النظیفة ، العملیة برمتھا الطاقة الصدیقة ل با

تلقائي في درجة الحرارة .  ل نظام تسخین كھربائي زیت نقل الحراري  یتم تسخینھ بمفرده ویمكنھ تحقیق التحكم ا
یستخدم نظام تسخین  زیت نقل الحراري  بشكل أساسي  لتوفیر حرارة عملیة االحماء و اإلنتاج لدرجة الحرارة 

تقلیدیة ، سریعة و بسیطة  و فعالة . ل ، استبدال طریقة رش اللھب ا

تم الوصول إلى آلة استحالب الجزء األساسي أثناء عملیة مستحلب األسفلت و تطویرھا من قبل شركتنا ، و ھي 
لثابت  و الدوران الفریدة  ،  و یمكن أن تحافظ على ثغرة صغیرة .  بعد  تعتمد على  بنیة ضبط خلوص الجزء ا
لتآكل ، وبالتالي ضمان فعالیة  لتآكل ومقاومة ا لثابت  و الدوار لدیھا مقاومة  قویة  ل المعالجة الخاصة  للجزء ا

وثبات المستحلب .

تستخدم معدات استحالب األسفلت نظام تحكم PLC ، یتم استخدام محرك تحویل التردد لضبط سرعة مضخة 
األسفلت ،  و یتم ضبط معدل تدفق ماء الحلیب بواسطة  صمام  تنظیم كھربائي ، بحیث یمكن التحكم في محتوى 

األسفلت في األسفلت المستحلب بدقة أكبر .

جمیع المواد التي تلمس المستحلب مصنوعة  من  الفوالذ المقاوم  للصدأ عالي الجودة  و لدیھا مقاومة قویة 
لتآكل ، والتي یمكن تطبیقھا على أنواع مختلفة من إنتاج األسفلت المستحلب. ل

المعلمات األساسیة
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نموذج PSRH-6 PSRH-10 مالحظات

قدرة اإلنتاج 6t/h 10t/h الناتج تقییمھ

الطاقة المركبة 26.5kw 50kw القوة النظریة

استحالب صفاء < 5μm < 5μm

طریقة التدفئة

1.25m³×2 حجم خزان المزیج 1.5m³×2

حجم خزان المنتجات المنتھیة 5m³ 6m³

حجم خزان الماء 5m³ 6m³

زیت نقل الحراري / التدفئة الكھربائیة

/

/

/

/
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NQ...EB EBICOموقد خاصة لمحطة خلط األسفلت ب

صورة الموقد 

 

نسبة تعدیل كبیرة ، مطابقة أكبر ، سماكة أعلى

لنفط امدادات الھواء االنحالل انخفاض ضغط ا

لنترید انخفاض النزوح ا

زیوت مختلفة یمكن استخدامھا

بیئة و توفیر الطاقة تم تطویره بواسطة  ل الموقد اإللكتروني ذو التردد المتغیر ھو أكثر موقد أمان ذكي حمایة ا
شركة EBICO اإلیطالیة ، انھ یصحح نسبة الوقود والھواء في الوقت الحقیقي من خالل الكشف عن عادم 

غاز المداخن الموقد في الوقت الحقیقي لتحقیق أفضل تأثیر االحتراق ، وتقلیل استھالك الطاقة وحدة وتحقیق 
المعاییر األوروبیة. 

نسبة تعدیل كبیرة ١:١٠ ، بدایة مستقرة ، دقة عالیة للتحكم في درجة الحرارة.

یمكن ضبط شكل اللھب عندما تكون الطاقة ثابتة ، مما یحل مشكلة عدم إمكانیة نقل منطقة درجة الحرارة ، 
وبالتالي تحقیق أفضل تطابق مع أسطوانات التجفیف المختلفة.

لنفط والغاز) .آلة الزیت تستخدم  قابل للتطبیق على جمیع أنواع الوقود (مثل مختلف الزیوت والغازات وا
 ، Y الضغط المنخفض إلمداد الزیت والھواء (البخار). یعتمد مدفع الزیت مبدأ التصمیم المتقدم من النوع

وبالتالي فإن استھالك متوسط االنحالل صغیر.

لتثبیت ،  لناجم عن رنین االحتراق ، تغییر طریقة ا ھیكل منفصل ، خفیف الوزن ، تجنب ضرر اإلجھاد ا
صیانة بسیطة ومریحة ، دائم.

مقاومة قویة للمقاومة والضغط السلبي ، ومناسبة لمجموعة متنوعة من ظروف العمل المعقدة والمناسبات ، 
ومتطلبات منخفضة لظروف العمل.

بیئیة ، بما یتماشى مع المعاییر األوروبیة  ل ال حاجة إلى كاتمات الصوت ، الضوضاء أقل من المعاییر ا
بیئة ، إلخ. ل الصارمة من حیث السالمة وتوفیر الطاقة وحمایة ا

التحكم الذكي PLC ، التحكم المیكانیكي في النسبة ، طرق التحكم المتعددة ، التحكم الذكي مع تحكم العاكس 
تقلیل الطاقة. ل

لثانوي لتوفیر  تعتمد وحدة حرق الزیت على نظام تزوید الزیت الدوراني الداخلي ونظام التسخین الكمي ا
استھالك الطاقة للوقود مرة واحدة.

 میزات الموقد

لنیتروجین المنخفضة. تلبیة معاییر انبعاثات أكاسید ا تم تصمیم مواقد الغاز بحلقة غاز ل

درجة في الموقد ، مما یوفر استھالك الطاقة بنسبة ٪9.5-3  یمكن استرداد الھواء الساخن الذي یقل عن 250 
حسب درجة حرارة الھواء الساخن.

ھذه السلسلة من الموقد مناسبة لنوع مصنع خلط اإلسفلت نوع 7500-500

لثقیل / المتبقي ، الزیت / الغاز. الوقود المطبق: الغاز ، الزیت الخفیف ، الزیت المختلط ، الزیت ا

الزیت الثقیل 

تناسب مواصفات
 مصنع خلط اإلسفلت

(الزیت الثقیل و الخفیف)
نموذج الموقد انتاج الطاقة استھالك الوقود طریقة التشغیل قوة مروحة

مودل500

مودل1000

مودل1500

مودل2000

مودل3000

ES380NQM

EB5NQ

EB7NQ

EB8NQ

EB9NQ

1116-4240kw

698-6980kw

1116-11160kw

1563-15630kw

2000-20000kw

100-380kg/h

100-1000kg/h

60-600kg/h

140-1400kg/h

180-1800kg/h

11kw

18.5kw

30kw

37kw

45kw

تناسب مواصفات مصنع
 خلط اإلسفلت(الزیت

 الثقیل و الخفیف و الغاز)

مودل500

مودل1000

مودل1500

مودل2000

مودل3000

ES380GM

EB5G

EB7G

EB8G

EB9G

11kw

18.5kw

30kw

37kw

45kw203-2030kg/h

116-424kg/h

70-698kg/h

113-1133kg/h

158-1580kg/h

نموذج الموقد انتاج الطاقة استھالك الوقود طریقة التشغیل قوة مروحة

الغاز

التعدیل النسبي

التعدیل النسبي

مالحظة : یتم توفیر ضاغط الھواء لموقد الوقود من قبل المستخدم

1116-4240kw

698-6980kw

1116-11160kw

1563-15630kw

2000-20000kw
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 المواصفات الفنیة

 العالمات
نموذج التجاریة ES380NQM EB5NQ EB7NQ EC8NQR EB9NQ

PLC الموقد الرئیسي ، مجموعة صمام الزیت ، سخان كمي ثانوي ، مروحة ، تحكم

إمدادات النفط الضغط المنخفض ، االنحالل المتوسطة

اإلشعال اإللكتروني ، بندقیة نفاثة مستقلة ، اشتعال الغاز المسال

 الزیت الخفیف / الثقیل / المتبقي

≤380kg/h ≤600Kg/h ≤1000kg/h ≤1400kg/h ≤1800kg/h

1:10

التلقائي عن بعد التكیف النسبي الكمي وفقا لمعاییر درجة الحرارة المحددة

 التحكم النسبي ، الضبط التلقائي

 قابل للتعدیل

قابل للتعدیل

 قابل للتعدیل

 قابل للتعدیل

4w

2.34
Nm³/min

30KW

45 KW37 KW30 KW18 KW

20KW

1.56
Nm³/min1.5Nm³/min1Nm³/min

2.2KW1.5KW

قوة مروحة

 طریقة انحالل
 الوقود

طریقة االشتعال

 الوقود المطبق

استھالك الوقود

التعدیل النسبي

 تعدیل حجم الزیت

ضغط الموقد

 تعدیل حجم الھواء

ضغط انتاج
 مضخة الزیت

مضخة 
الزیت(صیني)

 حجم الھواء
 المضغوط

 سخان كھربائي

قوة مروحة

欧
保
-
E
B
I
C
O

11 KW

12 KW

 العالمات
EB5G التجاریة EB8G EB9G EC10GNQRES380GM

欧
保
-
E
B
I
C
O

نموذج

قوة مروحة

طریقة االشتعال

 الوقود المطبق

استھالك الوقود

التعدیل النسبي

 تعدیل حجم
 الزیت

 تعدیل حجم
 الھواء

ضغط الموقد

ضغط انتاج
 مضخة الزیت

مضخة 
الزیت(صیني)

  حجم الھواء
 المضغوط

 سخان كھربائي

قوة مروحة

  طریقة انحالل

استھالك الغاز

  ضغط الغاز
 الدینامیكي

قوة ضاغط
 الھواء

الموقد الرئیسي ، مجموعة صمام الغاز ،
PLC نظام الكشف عن التسرب ، المروحة ، التحكم 

حلقة غاز و إمدادات
 النفط الضغط 

المنخفض ، االنحالل
 المتوسطة

حلقة غاز

 اإلشعال اإللكتروني ، بندقیة نفاثة مستقلة ، اشتعال الغاز المسال و الغاز

الغاز
 الزیت الخفیف /

 الثقیل / المتبقي /
 الغاز

≤2200kg/h////

424m³n/h 698m³n/h 1580m³n/h 2030m³n/h 2030m³n/h

1:10

 التلقائي عن بعد التكیف النسبي الكمي وفقا لمعاییر درجة الحرارة المحددة

 التحكم النسبي ، الضبط التلقائي

25-35kpa 30-40kpa 35-45kpa 35-45kpa 0.45kg

11KW 18.5KW 37KW 45 KW /

قابل التعدیل

5.5 KW

18.5KW

3.12Nm³/min

قابل التعدیل

40KW

/ / / /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

EB7G

/

1130m³n/h

30-40kpa

30KW

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

الموقد الرئیسي، مجموعة
 صمام الزیت الغاز ، نظام
 الكشف عن التسرب ،
PLC المروحة ، التحكم 
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خزان األسفلت

خزان األسفلت تدفئھ بزیت نقل الحرارة

خزان األسفلت تسخینھ مباشر

خزان األسفلت التدفئة الكھربائیة  

 

زیارة العمالء

لتكامل العالمي ،  تولي الشركة المزید و المزید من االھتمام لتطویر وصیانة األسواق  مع تطور شركتنا و تطوي ا
الخارجیة. في الوقت الحاضر ، تم نشر منتجات معدات خلط اإلسفلت لشركتنا في جمیع أنحاء العالم ، بما في ذلك 

ا .ً نا العمالء جید جنوب شرق آسیا وروسیا وإفریقیا والشرق األوسط وأمریكا الجنوبیة ومناطق أخرى ، وقد استقبل

ا للتسویق في الخارج ،  والذي یشكل قناة مبیعات ً ا خاًص بعد عدة سنوات من التطویر ،  شكلت شركتنا فریق
لقیمة القصوى للعمالء . خارجیة مثالیة ویزید من الجھود إلى أقصى حد إلنشاء ا



الخدمات

الصیانة الیومیة
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لبناء و المیزانیة  و  سیقدم  المھندسون المحترفون  اقتراحات  احترافیة  بناًء  عل  الكمیة  الھندسیة  و موقع ا
المتطلبات الخاصة  األخرى : استخدام  برنامج  الرسومات المتقدمة منCAD PRO/E  لتزویدكم بمجموعة متنوعة 

من حلول التصمیم االحترافیة وتطویر الحل األنسب .

لفنیون  باإلجابة على  الفور عن المشكالت الصعبة  و الدعم ذي الصلة التي سیواجھھا  سیقوم الموظفون ا
تقنیین لدى المستخدم لتدریس  ل لتقدیم ، و یقومون بإجراء تدریب في الموقع  للعاملین ا المستخدم أثناء عملیة ا

عملیة التركیب والصیانة واالحتیاطات الخاصة بالتطبیق ، بحیث یشعر العمیل مننا صدقا .

تمتلك شركتنا مھندسین وفنیین محترفین ، وقد أنشأت ملفات مستخدمین ، وھي مسؤولة بشكل 
أساسي عن صیانة المنتج  و استخدام إرشادات العمیل ، و موظفو المبیعات والخدمة بالشركة 

ا لتزوید العمالء بخدمات عالیة الجودة لضمان التشغیل الفعال للمعدات . ئًم جاھزون دا

إضافة زیوت التشحیم إلى كل محامل بانتظام .

لقیادة وإجراء التعدیالت المناسبة . قم بتطبیق زیوت التشحیم بانتظام على سلسلة ا

تحقق من حالة تشدید كل الترباس دائما .

قم بتنظیف المرشح وبرودة ضاغط الھواء في الوقت المناسب .

تحقق من تآكل كل حزام نقل وحزام واستبدالھ إذا لزم األمر .

نابیب الوقود واألنظمة الھیدرولیكیة لضمان ظروف عمل جیدة . تحقق بانتظام من أ

قبل البیع

في الخدمة

بعد البیع

العالمة التجاریة التعاونیة

 

     حالة الھندسیة         

 

SAP160 في مالیزیا

MAP1000 في الفلبین 

SAP120 في إندونیسیا MAP1000 في تایالند

SR 2015  في تایالند

 MAP1000  في الوس

 MAP2000 في غانا

SAP64 في الفلبین SAP80 في  روسیا

MAP1700 في المغرب

  SAP120 في روسیا

SAP160 في مصر 

SAP80 في فیتنام
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