
 

 
GIỚI THIỆU – DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 

NHÀ MÁY SẢN SUẤT NHÔM THỎI 50.000 TẤN / NĂM 

 Website : thanhnamhp.com.vn 

   E-mail : thanhnamhpvn@gmail.com 

 

1 – Chất lượng sản phẩm sẽ làm yên tâm các nhà đầu tư . Không những chiếm lĩnh 

toàn bộ thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu được ra các nước.  

2 – Toàn bộ nguyên liệu đầu vào , tại Việt Nam là hết sức rồi dào , không phụ thuộc 

nhập khẩu.  

3 – Đây là một dây chuyền sản xuất , cực kỳ hiện đại và tinh sảo , mức độ tự động 

hóa rất cao .  

4 – Tỷ xuất đầu tư là rất thấp : Có thể nói , Thành Nam chúng tôi là một tập thể các 

chuyên gia , tài tử , trong vấn đề săn tìm công nghệ mới , từ nước ngoài , để đưa về 

Việt Nam . Chúng tôi dám khẳng định : Tỷ xuất đầu tư cho nhà máy sản xuất nhôm 

thỏi , chỉ bằng 40 % , của bất kỳ nhà máy nào , có doanh số tương đương với nó , tại 

thị trường Việt Nam.  

 

 – Giới thiệu công ty Thành Nam.  

 

Công ty : CP-XNK Thành Nam chúng tôi , là một doanh nghiệp , chuyên doanh về 

nhập khẩu : Các dây chuyền – Hệ thống thiết bị, đồng bộ , tân tiến – Kèm theo công 

nghệ sản xuất , thuộc thế hệ mới nhất . Cho nhiều ngành sản xuất hàng hóa công 

nghiệp khác nhau , tại Việt Nam.  

Có thể nói : Thành Nam chúng tôi là một tổ chức bao gồm : Rất nhiều chuyên gia , 

các kỹ thuật nhà nghề , trong việc săn tìm các thiết bị. & công nghệ sản xuất , hàng 

hóa công nghiệp , thuộc thế hệ mới nhất trên thi trường thế giới , để đưa về Việt 

Nam.  

Tiêu chí của chúng tôi là :  

- Thiết bị và công nghệ , khi chuyển giao cho bạn , đều có xuất sứ , từ : Châu Âu - 

Hoa Kỳ - Nhật Bản & Trung Quốc.  

- Hàng hóa bạn sản xuất ra , chất lượng đạt tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ . Bạn đủ sức , 

xuất ngược sang Trung Quốc và các nước khác. 

 - Nguồn nguyên liệu đầu vào , phải có sẵn tại Việt Nam , không phụ thuộc vào nhập 

khẩu.  

- Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn , trong quá trình bạn sản xuất , để phục vụ cho bạn , 

việc bảo trì , bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng thay thế.  

- Bạn sẽ có một nhà máy mới , mà giá trị nhà máy chỉ bằng 50% , so với phương án 

bạn dùng , tư vấn và tổng thầu nước ngoài – Chìa khóa trao tay nhà máy. Bạn hãy 

đồng hành cùng Thành Nam chúng tôi, vấn đề lợi nhuận bạn thu được , đó là chuyện 

nhỏ . Bạn sẽ được rất nhiều , đó là liềm kiêu hãnh của dân tộc và của người Việt 

Nam chúng ta.  
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I-Lò quay Chính : Công nghệ mới nhất cho Luyện nhôm phế liệu. 

 

Sử dụng năng lượng : Gas LPG và Ô Xy 

Năng xuất : 150 tấn / 01 ngày / 16 giờ 

Xuất sứ : Trung Quốc 

 

 
 

Lò sản xuất Rotary vàNghiêng Lò mô hình vớimột hệ thống đốt oxy-nhiên liệu, và 

vớinhà nước của nghệ thuật công nghệ cho cạnh tranh-cực mạnh nhôm tái chế Công 

nghiệp. 

Các tính năng chính của họ là:  

• Tăng năng suất  

• Chi phí vận hành thấp hơn  

• Tăng năng suất kim loại  

• Giảm phát thải  

• Giảm xử lý cuối cùng để đất lấp đầy hoặc tái chế thứ cấp. 

Loại lò làm tăng productivity là kết quả của chu kỳ tan chảy ngắn hơn tăng tỷ lệ tan 

chảy vào lò.  

So với thông thường quay trục cố định Lò, cũng làm giảm lượng muối và luồng cần 

thiết cho quá trình này, và do đó lượng muối xử lý rác thải bánh.  

Có một hiệu suất nhiệt tốt hơn, sử dụng oxy thay vì không khí, và do đó làm giảm 

lượng khí thải và nội dung trong NOx Cải thiện việc phân tích hóa học vì thời gian 

chu kỳ ngắn hơn. Các Rotary lò đếm với một thiết kế rất tiên tiến để tái chế tất cả các 

loại nhôm và xỉ kim loại màu khác và phế liệu, với mức tiêu thụ tối thiểu của muối.  

Ngày nay, nó được coi là loại tiên tiến và cạnh tranh nhất của lò, do thời gian chu kỳ 

ngắn hạn của họ, ít muối lại quired và năng suất cao trong phục hồi kim loại.  

Nói chung các Farb được cung cấp với một oxy-hệ thống đốt nhiên liệu, và sử dụng 

một loại quá trình được gọi là "muối khô”. 

Hai tính năng này, kết hợp với các loại nghiêng thiết kế của lò, cho phép tan chảy 

nhanh chóng và hiệu quả hơn, với tap-to-thời gian chu kỳ máy từ 2 đến 3 giờ, với 

một hiệu suất nhiệt trong khoảng 75-80%, và ủng hộ  

Hiện ductivity trên 98%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Một vấn đề quan trọng cần được xem xét là sự hỗ trợ được cung cấp bởi  về kinh 

nghiệm trong chế biến loại khác nhau và các loại vật liệu, kinh nghiệm có được cùng 

một số lượng tốt của tất cả các dự án quan trọng xung quanh thế giới.  

 Các Farb Lò là một giải pháp chung cho xử lý tất cả các loại vật liệu, chẳng hạn 

như: 

        • phế liệu bẩn, bụi, sơn, nhựa 

        • trở lại Foundry 

        • phần ô tô với chèn màu 

        • lon nhôm, UBC 

        • Chip, phoi tiện 

        • Trắng và đen drosses. 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
Một số tính năng của thiết kế của nó là: 

• Tập-to-tap chu kỳ, từ 2,5 đến 3 giờ  

• Tỷ lệ muối cần thiết, 0,4-0,5 NMP  

• Tiêu thụ năng lượng, 400 kWh / tấn  

• Tốc độ quay, lên đến 8-12 rpm 

• kết cấu thép mạnh mẽ, với một chứng minh trống 

• Tuổi thọ lớp lót chịu lửa  

• Hệ thống lái xe quá khổ và vòng bi 

• thuỷ lực xoay và hệ thống Nghiêng

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
• Giám sát và kiểm soát từ PLC 

 
Thông số kỹ thuật 

Lò quay loại Nghiêng RB 

 

Model                 RB-12              RB-16                RB-24 

công suất (MT)                12 Mton             16 Mton               24 Mton 
                                           8 m3               10 m3                  15 m3 
 
Đầu vào : 
Phế liệu + Xỉ                   10.5 / 11.5             13.5 / 15.0              20.0 / 22.5 
Muối                                1.50 / 0.5               2.5 / 1.0                4.0 / 1.5 
 
Đầu ra : 
Kim loại lỏng                     7 / 10.5              9.5 / 14.0                14.0 / 20 
Xỉ                                      5.0 / 1.5               6.5 / 2.0                10.0/ 4.0 

 

 

Các sản phẩm: 

       

1HQW nghiêng phổ lò quay, công nghệ luyện bước nhảy vọt.  

      Cho luyện nhôm phế liệu, pin chì và nhôm, chì, xỉ kẽm. Một lò luyện có thể tất 

cả các chất thải, bao gồm cả hộp, chất lượng phế liệu khéo léo, phản ánh không 

luyện xỉ lò, đúc sắt và khoai tây chiên với nhiệt độ nóng chảy phế liệu chất lượng 

thấp có thể có hiệu quả để tận dụng chất thải ở mức độ thấp để có được chất lượng 

cao nhôm tái chế; kim loại cao phục hồi, đặc biệt là tăng cường sự phục hồi của phế 

liệu lăn 3-5%; cố định với trục quay từ lò nóng chảy hoặc một lò phản ánh để nâng 

cấp, cung cấp lợi thế đáng kể và lợi nhuận hấp dẫn.  

      Nghiêng phổ thông số kỹ thuật lò quay từ mỗi lò 1T ~ 22T, sản lượng hàng ngày 

tối đa lên đến 137T.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Phổ nghiêng quay nghiêng lò quay bởi các máy chủ, lớp lót chịu lửa, hệ thống đốt, 

hệ thống thủy lực, hệ thống điều khiển PLC và hệ thống ống khói (tùy chọn) 6 

phần. Tải và xả cả hai bằng cách cài đặt một cánh cửa trong miệng, khi cài đặt ổ ghi 

làm tổ cài đặt mở cửa. Phụ trợ hỗ trợ nạp tự động, tự động xỉ (súp) gói và xỉ, tự động 

phôi phôi ngăn xếp máy. Thông qua các thiết bị phụ trợ, cho phép tự động hóa toàn 

bộ quá trình. 

Phạm vi: 

• phế liệu chất lượng cao 

• với bụi, sơn, nhựa phế liệu bẩn 

• Các thành phần sắt vụn hỗn hợp, chẳng hạn như xe hơi với sắt và nhôm đúc 

• phế liệu nhôm đúc 

• cắt nhà máy chế biến nhôm 

• lon, lá nhôm và chất thải thành mỏng khác 

• phế liệu nhôm đóng gói 

• xỉ nhôm, xỉ chì, xỉ 

• Pin chì  

 

 



 

 

 

 Ưu điểm: 

• JR ban nhôm - thậm chí quá trình tinh chế xỉ, một phế liệu nóng chảy và xỉ, không 

có xỉ, giảm chi phí lao động, quy trình hoàn toàn tự động 

• Lưu 25% tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi tấn 400KW (Đầu đốtôxy) hoặc 750KW mỗi 

năng lượng tấn (lò đốt không khí) 

• tăng 50% năng suất, tốc độ tan chảy tuyệt vời, đặc biệt là đóng gói phế liệu nóng 

chảy 

• Lưu 50% nhôm xử lý xỉ 

• Lưu 50% muối nóng chảy 

• phục hồi kim loại cao, phục hồi chất thải bao bì tăng lăn 3-5 phần trăm trong lò lưa 

dôị laị 

• Tất cả các lãng phí một lò luyện kim, reverberatory xỉ lò luyện không với sắt đúc 

và chip chất lượng thấp khác có thể là phế liệu nóng chảy hiệu quả 

• Thiết kế chất lượng cao và sản xuất, để đảm bảo nhu cầu bảo trì tối thiểu, cuộc 

sống lâu hơn. 
 
          II-Lò lọc nhôm lỏng 
Có ba hoạt động chính trong quá trình casting mà sử dụng khí thiên nhiên thiết bị sa 

thải. Trong quá trình đầu tiên, thỏi nhôm và / hoặc làm sạch phế liệu nhôm được đun 

nóng đến khoảng 650 ° C, nơi nhôm tan chảy. Trong bước thứ hai, nhôm nóng chảy 

sau đó được chuyển giao cho một lò giữ nơi nhôm hợp kim nóng chảy được và khử 

khí. Nếu cần thiết, sau đó đun nóng đến nhiệt độ đúc của khoảng 750 ° C. Trong 

bước cuối cùng, nhôm nóng chảy sau đó được chuyển qua một lò nồi hoặc thùng 

trung gian để chết làm nóng trước hoặc nấm mốc. 
 

 
 

 

1.Function: Loại bỏ hydro, kim loại và phi kim loại tạp chất lỏng nhôm, thanh 

lọc chất lỏng nhôm. 

2.Chất.Working: nitơ hay argon 

3.Công suất Handing: 2-60T / h 

4.Main phần: Nhôm hệ thống chất lỏng truyền, thiết bị khử khí, hệ thống 

peraluminous và hệ thống điện, điều khiển thủy lực hệ quả tất yếu, vv 
 
           
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Nghiêng nóng chảy và Tổ chức Lò 
1.Capacity của lò nghiêng: 5-70T 

2.Function: Để giữ gìn sức nóng của cao cấp hợp kim nhôm và tinh chỉnh chúng 

3.Type: / hình chữ nhật nghiêng thủy lực xả tròn nhôm lỏng 

4.Max nghiêng góc của sự tan chảy quay và giữ lò: 30 độ 

5.According nhu cầu của bạn, nó có thể trang bị với một chất lỏng nhôm vị trí tia 

laser công cụ tìm, thông qua đo chiều cao chất lỏng của nhôm lỏng trong Launder để 

kiểm soát tốc độ nghiêng của lò nghiêng, để đạt được hiệu quả đúc mịn màng của 

chất lỏng nhôm 

công suất lò: 20 000kg (density 2.4) 

 

Chamberdimensions: 

Length 4000 mm 

Width 2800 mm 

Bathdepth 800 mmapprox 

Kích thước ngoài: (chỉ thông tin) 

Length 4700mm 

Width 3520 mm 

Doorthreshold 900 mm 

Utilities 

Khả năng ghi cài đặt 2 x 1000kW 2000 kW 

máy thổi khí 7.5 kW 

tiêu thụ khí đốt 350kW / h khi đang nắm giữ 

850 kW / tấn khi nóng chảy. 

Đánh giá Đầu đốt                             2000 kW 

Tan công suất                              2000 Kg / giờ (với một gót chân của 6000 kg) 

 

Này tan chảy reverbatory và giữ lò được thiết kế cho các hợp kim tinh luyện nhôm. 

Phế liệu được sử dụng: phôi, cán cũ, UBC,  

Cùng các mảnh thừa tất cả các loại sắt phế liệu thương mại tự do. Lò có sẵn trong cả 

hai phiên bản tĩnh hoặc nghiêng. Diagrammatically lò bao gồm một buồng tắm 

ngang với công suất 20 000kg. Lò được thiết kế với một lò sưởi nhỏ cho thanh T 

nóng chảy và được sử dụng trong lò làm sạch lò cũng có thể được cho ăn bằng kim 

loại lỏng từ melter quay. Một cánh cửa đầy đủ chiều rộng dành quyền truy cập vào 

toàn bộ bề mặt bồn tắm để làm sạch,  

Chế tạo từ thép tấm lớp E235 (dày 10 mm) được gia cố bằng thép hình để cung cấp 

cho một biến dạng cấu trúc miễn phí. Phía sạc của lò được trang bị một cánh cửa 

rộng đầy đủ để dễ tính và làm sạch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đầu đốt được gắn trên các bức tường lò.  

Cửa chính mở ra trên toàn bộ chiều dài của bể để đảm bảo dễ làm sạch. Nó được 

thiết kế để đóng chặt chẽ và được trang bị với một cơ chế nâng thủy lực hỗ trợ.  

Khối lượng hữu ích của lò được tính toán để duy trì bề mặt bồn tắm ở 50 mm dưới 

ngưỡng cửa. Hình dạng của các sàn lò sưởi là như vậy mà các lò có thể được hoàn 

toàn trống rỗng.  

Xếp hàng dày 300 mm trong vật liệu chịu lửa castable. 

 

THIẾT BỊ CƠ KHÍ:  

Cửa là operatedby 2 hành tinh động cơ hộp số 

Thiết bị sưởi ấm: khí đốt  

Khả năng sưởi ấm cài đặt: 2000 kW 

Hai đầu đốt tự động (Weishaupt) 

 

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN:  

• cặp nhiệt nhiệt độ Bath 

• Cảnh sát cặp nhiệt điện nằm ở vật liệu chịu lửa mái  

• 2 bộ điều khiển nhiệt độ. 
 



III-Máy đúc nhôm thỏi tự động. 

Năng xuất : 150 tấn / 01 ngày / 16 giờ - Xuất sứ : Trung 

Quốc 

 
 

 

Các máy đúc ngang được cung cấp có hoặc không có cổ ngỗng và có thể được 

lắp đặt tại, dưới hoặc trên mức sàn. Các khuôn đúc thỏi được làm từ gang và 

có thể được cung cấp để sản xuất thỏi tiêu chuẩn tùy thuộc vào loại kim loại. 

Khuôn mẫu tiêu chuẩn có thể được cá nhân với tên khách hàng và logo. Đây là 

một dịch vụ miễn phí được cung cấp khuôn là "tiêu chuẩn" và tên và biểu 

tượng phù hợp với những cựu.  

Hoạt động của máy đúc hoàn toàn tự động. Tốc độ dòng là biến, tăng hoặc 

giảm tốc độ sản xuất. Như một lựa chọn, kiểm soát tốc độ biến có thể được 

điều khiển bởi máytrắc viển laser.  

Một ngôi sao bánh hoặc đổ lò nồi được thiết kế để tránh hình thành oxit trên 

bề mặt phôi lấp đầy khuôn. Dòng được trang bị với một trạm 'knock-out' và 

một vòi phun khí nén được thiết kế để loại bỏ các thỏi 

Sản xuất  

Giá sản xuất phụ thuộc vào trọng lượng thực tế của các thỏi, số lượng các 

khuôn mẫu, phương pháp làm mát và tốc độ của dòng. Sản xuất tối đa được 

đặt ở 1 phôi mỗi 3 giây cho nhôm và kẽm. Tôi phôi mỗi 3 giây chì. 
 



 
 

Xây dựng  

Khung của dòng đúc được chế tạo từ hồ sơ phần thép nặng được thiết kế để 

chịu được căng thẳng nhiệt do nhiệt độ cao của khuôn đúc thỏi.  

Một số mô hình có thể được trang bị với nước hoặc làm mát không khí nổ. 

Mui xe hơi trên nước mát được làm bằng thép không gỉ. Nước làm mát được 

thu thập và chuyển vào bể giữ trang bị một máy bơm. Dòng làm mát bằng 

nước được trang bị dốc phun cho ăn bằng bơm. Lưu lượng bơm được điều 

khiển bởi một hỏa kế quang học theo dõi nhiệt độ của thỏi Ống dẫn không khí 

làm mát bằng được trang bị một mui xe và người hâm mộ nổ không khí  

Chuỗi băng chuyền thép chạy trên con lăn mặt bích. Khung tập tin đính kèm 

phôi được trang bị cho băng tải.  

Các con lăn chạy trên đường sắt được thiết kế để loại bỏ chuyển động bên.Ổ 

đĩa động cơ hộp số nằm ở phần đầu (loại trực tiếp cuối) của băng tải.Cơ chế 

căng thẳng chuỗi nằm ở chân của băng tải và bảo vệ khỏi dự kim loại bằng 

tấm làm lệch hướng.  

Lắp đặt điện  

Dòng được cung cấp với một điện cung cấp cả hai dòng đúc và xếp chồng  

máy. Bàn điều khiển được đặt tại nhà ga đúc. 2 lệnh dừng khẩn cấp được bao 

gồm, một tại trạm đúc và một tại nhà ga loại trực tiếp.  

Đặc (nước 20t / h làm mát bằng dòng đúc)  

Số khuôn đúc thỏi (có hoặc không có logo) 240  

Trọng lượng phôi 7 kg 

Hình dạng phôi: Chuẩn sản xuất  

Tối đa sản xuất 10 tấn / giờ  

Chiều dài của máy  

Khoảng máy dài 20.000 mm 

làm mát  

Động cơ hộp số  

Đánh giá 4.5kW 

 

Các sản phẩm:   

      Phôi nhôm máy đúc từ khuôn phôi, cơ chế tách khuôn, rack, cơ chế truyền 

tải chính, trên các thiết bị làm mát nước (hoặc thiết bị làm mát nước), nhôm 

lỏng quả (trống giao) và các thành phần khác. Máy bay ngoại trừ nhôm thỏi 

phôi, mà còn cho thỏi chì thỏi. 

      Sau khi lò nhôm nóng chảy trong Launder nhôm đúc bên trong Launder 

chảy vào máy đúc nhôm thỏi giao trống, trống và phôi tốc độ chạy máy phát 

hoạt động đồng bộ, các nhà phân phối có một số dân thống nhất của nhôm mỗi 

liên kết miệng chạy phôi khuôn, đổtỷ lệ lưu lượng nước của máy đúc nhôm 

thỏi với đồng bộ đảm bảo chất lỏng thỏi nhôm khuôn nhôm lỏng vào khoảng 

khuôn khoang độ sâu 85%, đúc máy kiểm soát tần số với các tổ chức khu vực 



làm mát và nhôm thỏi trong máy phôi nấm mốc, sử dụng làm mát nước phun 

hay thỏi nước làm mát quá, tước sử dụng búa cách đánh đập. 
 
 

 
      

 Khuôn đúc thỏi làm bằng mangan cao gang chịu lửa, diễn viên tuổi thọ trung 

bình> 15 000 lần trọng lượng của khuôn phôi khoảng 30kg / chỉ. Khuôn nhôm 

thỏi lựa chọn hợp lý để đảm bảo một quá trình sản xuất tước mịn, đúc thỏi hợp 

kim nhôm được sản xuất bề mặt sáng bóng.Nóng khuôn được sử dụng chủ yếu 

cho nhiệt độ khuôn là các vết nứt quá lớn gây ra bởi khuôn lạnh được làm 

nóng để ngăn ngừa nấm mốc trong quá trình đúc. 

 

Các tính năng: 

 

       Cường độ thấp lao động, hiệu quả cao, tối đa công suất 12T / H;; 

       Dịch tưới tự động, trọng lượng phôi đều, không nhìn thỏi nhôm sóng; 

       Mangan phôi sắt khuôn, cuộc sống phôi khuôn lên đến ba năm; 

       Tùy chọn trong nước làm mát hoặc nước làm mát;; 

       In mã khí nén và búa đầy ra tự động, hoạt động thuận tiện hơn. 

 



IV Robot xếp phôi

 
Các sản phẩm: 

      Máy cách mạng hóa công nghệ phôi kim loại ngăn xếp mã, chủ yếu sử 

dụng cho thỏi đang Robot phôi, thỏi chì, kẽm thỏi, thỏi đồng xếp chồng, nhờ 

động cơservo, nhanh hơn và chính xác hơn so với thông thường bước định vị 

động cơ, do đó xếp nhanh hơn và gọn gàng. Tùy chọn quay cọc, một hệ thống 

từ chối sản phẩm bị lỗi, máy tự động và vị trí cọc chuỗi chân vận chuyển đống 

máy, thông qua các thiết bị phụ trợ và hệ thống kiểm soát tiêu chuẩn, cho phép 

tự động đang kim loại stack. 

      JR đang phôi Robot nhanh nhất để tạo ra và duy trì một kỷ lục của ngành 

công nghiệp, với các máy đúc nhanh chóng, lò có thể làm giảm đáng kể thời 

gian để đặt các món canh, tăng sản lượng, là sự lựa chọn tốt nhất cho doanh 

nghiệp nâng cấp công nghệ luyện kim loại màu. 

 Ứng dụng: 

· Các thỏi, thỏi chì, kẽm thỏi, thỏi đồng palletizing 

· Sự cần thiết cho các khu vực khác của ngăn xếp và lấy mã  

  Các tính năng: 

· Có nghĩa là một chuyến đi chỉ tám giây, Palletizing 1 lần nhanh hơn; 

· Nhiều bảo vệ tai nạn, bảo vệ quá tải, giảm tỷ lệ thất bại là 40%; 

· Ngăn xếp gọn gàng hình;· Không được trang bị một hệ thống thủy lực;· 

Hình đẹp, chất lượng đáng tin cậy;· Đạt được tự động hóa hoàn toàn sản xuất; 

 

 



V-Máy đúc nhôm phôi tròn 

 

 
 

1.Single trọng tải: 5-30T 

2.Diameter của thanh nhôm thành phẩm: 60-500mm 

3.Casting số lượng tại một thời điểm: 4-120 chiếc 

4.Length của thanh nhôm: 1000-7000mm 

5.Main phần: thanh nhôm đúc khuôn, dây thép hệ thống cẩu / thủy lực hệ 

thống xi lanh nâng hạ, thiết bị thủy lực doanh thu ván khuôn, làm mát hệ 

thống nước, hệ thống điều khiển điện 

6.Can thay đổi các thiết bị kỹ thuật, để sản xuất các loại sản phẩm với chi tiết 

kỹ thuật khác nhau 
 

 



 

 

 
 

VI-Xe cấp nguyên liệu & Vận chuyển xỉ   

 

Máy chạy trên đường ray đặt vào sàn đúc. Tốc độ máy: 2 mét / phút  

Một bảng điều khiển được lắp trên các máy phụ trách chính nó. Máy cũng có 

thể được điều khiển từ xa bằng cách kiểm soát đài phát thanh.  

Điện được cung cấp cho máy tính thông qua cáp băng với một loạt 20 

mét.Như một lựa chọn máy có thể được trang bị một máy phát điện trên tàu 

obviating sự cần thiết cho một kết nối với nguồn điện cung cấp.  

 

 
Ray:  

Máy chạy trên hai đường ray đặt vào A45 sàn đúc DIN 536 Phong trào. Được 

điều khiển bằng tay bởi các nhà điều hành hoặc bằng cách điều khiển vô tuyến 



từ xa.  

ControlPanel:  

Bảng điều khiển chính nằm trên cấu trúc máy phụ trách. đặc điểm hính:  

Nguồn cung cấp: 3pha 400V 50 Hz 

Điều khiển điện áp: 24 VDC  

Điện áp phanh: 24 VDC  

Biến thế điện: 400 V / 24 VDC  

Màu sắc: Màu xám RAL 7032  

Công suất dự phòng: 20% xấp xỉ  

Thiết bị điện: Xỉ Kỹ thuật Tiêu chuẩn. 

Trong chế độ hướng dẫn tất cả các phong trào máy có thể hoạt động hoặc 

thông qua nút bấm trên cửa bảng điều khiển hoặc thông qua điều khiển từ xa 

vô tuyến.  

Mức độ cung cấp:  

• Phí máy hoàn chỉnh bao gồm bảng điều khiển và hệ thống dây điện  

• Cáp băng  

• Kiểm soát đài phát thanh từ xa  

• Lựa chọn: máy phát điện trên tàu  

Loại trừ từ nguồn cung cấp của chúng tôi:  

• Thiết lập đường ray vào sàn đúc  

• Kết nối điện để cung cấp năng lượng điện  

• Vận hành (nếu máy cung cấp riêng biệt)  

 

VII-Máy nghiền nhôm phế liệu 

 

 
 

1PSL máy nghiền cắt hai trục, tốc độ thấp, mô-men xoắn cao, dao duy nhất của bác sĩ 

phẫu thuật, kết hợp với hack và cắt kỹ thuật, cắt, nghiền nát, rách, thủng, hacking và 

giảm khối lượng phân mảnh khác chức năng. Dada máy nghiền hai trục là hiệu quả và 

hiệu quả chất thải rắn đến một loạt các thiết bị chính và thậm chí bị hỏng. Lái xe động 

cơ - Hộp số hành tinh thiết lập truyền dẫn tuyến tính, giảm tổn thất hiệu quả truyền tải, 

với cấu trúc cấp bằng sáng chế mô-men xoắn giới hạn để đảm bảo hiệu quả bảo vệ của 

trục điều hành và xử lý lượng năng lượng.  



Ổ đĩa cao-powered tùy chọn thủy lực đơn vị năng lượng, đặc biệt là phù hợp với sự 

lãng phí lớn không phân bổ chia, bất chấp những hạn chế ngược lại kế tiếp. 

 

 
Các tính năng: 

Tốc độ thấp, mô-men xoắn cao, tiếng ồn thấp; 

Công suất chế biến, kích thước tài liệu kiểm soát, tính thống nhất vật chất, hiệu 

quả cao; 

Việc sử dụng tổng thể của thiết kế mô-đun, dễ dàng bảo trì và thay thế phụ tùng; 

Kết nối trực tiếp với động cơ bị hỏng trục chính, hiệu quả cao, không thấp; 

Công cụ bị hỏng thép hợp kim và xử lý nhiệt, cuộc sống lâu dài, chịu mài mòn tốt; 

Chỉ đơn giản là thay thế mòn phía sau lưỡi dao kết hợp (tùy chọn); 

Lưỡi mặc thiết kế hàn, sửa chữa tái sử dụng (tùy chọn); 

Chọn ổ đĩa đơn vị thủy lực cao-powered, đặc biệt là phù hợp với sự lãng phí lớn 

không phân bổ chia; 

Nguyên liệu làm tổ không thể bị phá vỡ cửa ra vào và hệ thống thay đổi sửa chữa 

lớn (tùy chọn); 

Hệ thống niêm phong nhiều để bảo vệ tốt hơn vòng bi; 

Trục đa phương, để đảm bảo công cụ tối đa và miếng đệm để giữ trạng thái bị 

khóa trong hoạt động; 

Có nhiều tính năng bảo mật để ngăn chặn thiết bị bảo vệ quá tải; 

Công nghệ biến tần thông minh thời gian thực công cụ giám sát trục mô-men xoắn 

và tự động tăng hoặc giảm tốc độ của trục dao theo yêu cầu, để đạt được hiệu quả 

tốt nhất. (Tùy chọn)  



 

 
VIII-Hệ thống lọc bụi cho toàn nhà máy 

Giới thiệu  

Chúng tôi xây dựng bộ lọc mực mô-đun được thiết kế để nắm bắt các hạt phát ra 

bởi một lò nóng chảy quay chì, lò tinh luyện, máy sấy con chip nhôm, máy ép 

nhôm xỉ. Các bộ lọc đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng chính điều hành  

Mô tả:  

Bộ lọc cặn bã Kỹ thuật là một loại hộp mực bộ lọc arrestment, được thiết kế cho 

hoạt động liên tục và đảo ngược cleanin không khí  

Các bộ lọc bao gồm:  

Một số mô-đun (caissons) với cổng truy cập Túi lọc, rầy bộ sưu tập hạt và hỗ trợ 

feet.  

Mỗi mô-đun bao gồm:  

• Thiết lập các bộ lọc Túi lọc (6-12-16)  

• Hệ thống làm sạch không khí Xếp trữ đệm, van và hộp điều khiển điện tử  

• Hạt tính dòng khí xuống các mô-đun từ đầu, trong đó khuyến khích sự lắng đọng 

của các hạt lớn nhất trong hệ thống treo.  

• Lọc xảy ra khi không khí đi qua các Túi lọc. Hạt bị bắt ở bên ngoài của  

bộ lọc phương tiện truyền thông, vì vậy tạo điều kiện ngược làm sạch không khí.  

 

Đặc điểm kỹ thuật  

Ứng dụng hạt arrestment từ tan chảy và tinh chế  

Loại hạt thu thập hạt nhôm  

Khối lượng không khí được đối xử 64 000 Nm3 / h  

Nhiệt độ 130 ° C tối đa  

Concentratio 1 g/m3  

Định hướng hộp mực ngang  

Số lượng Túi lọc 128  

Kích thước Túi lọc Dia: 350 x 711  

Bề mặt lọc cho mỗi Túi lọc 12,5 m2  

Bề mặt lọc (tổng cộng) 1600 m2  

tải 40m3/H/m2  

Túi vải lọc 100% không dệt Polyester với PTFE màng  

Hiệu quả 99,9% trên 0,3 micron trở lên  



Nước / dầu kháng tốt  

Acid kháng tốt  

Kiềm kháng tốt  

Khí nén 130 Nm3 / h  

Giảm áp lực (đang hoạt động tối đa) 120/150 daPa 

Khai thác hạt van quay, 

 

 

 

 
Mức độ cung cấp, 

Loại  bộ lọc với làm sạch không khí ngược (cấu hình C) bao gồm:  

• giếng chìm chính với cổng truy cập hộp mực và file đính kèm túi bộ sưu tập, đầu 

vào và đầu ra mặt bích  

• hộp Polyester (PTFE) bộ lọc và con dấu  



• Reverse-làm sạch không khí với xe tăng bộ đệm, van, van thí điểm trang bị bộ 

phận ống giảm  

• hộp điều khiển ngược lại không khí điện tử để điều chỉnh tần số cam 

tìnhnhứtthời ngược lại không khí và thời gian và mức độ làm sạch, số chu kỳ một 

lần các fan hâm mộ đã đóng xuống. Cung cấp 220v 50Hz áp thả chỉ số.  

• Bộ sưu tập • rầy chân Hỗ trợ  

• van khai thác Rotary • Extractorfan hâm mộ  

• Máy nén • Máy sấy không khí làm sạch không khí Xếp  

• kết nối Fume (đầu vào - đầu ra)  

• Bằng cách vượt qua van điều tiết bằng tia arrestment và cơ sở ống khói • bản vẽ 

chế tạo ống dẫn (để chế tạo địa phương)  

Chúng tôi đề nghị các bộ lọc được đặt bên trong một tòa nhà hoặc ít nhất cũng bảo 

vệ khỏi thời tiết 

 

IX-Hệ thống kho chứa và cung cấp : Gas LPG + Ô Xy 

 

Bồn chứa Gas LPG lỏng 16 m3 – Đồng bộ hệ thống sấy  

Bồn chứa Ô Xy lỏng 16 m3 – Đồng bộ hệ thống hóa khí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO GIÁ 

 Kính gửi : Công ty  
  

 

Công ty CP.XNK Thành Nam chúng tôi , xin chân thành báo giá tới quý công ty về : 

 

Dây chuyền sản xuất nhôm thỏi , từ nhôm phế liệu : 150 tấn / 01 ngày / 16 giờ 
 

 

(Thiết kế của Châu Âu do Trung Quốc sản Xuất) 
  

 

Bao gồm các hạng mục thiết bị & Dịch vụ như sau : 

 
  

TT TÊN THIẾT BỊ & DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Hệ thống : Lò quay luyện nhôm chính 10 m3 01 Hệ thống 

Dùng : Gas LPG và Ô 

Xy 

2 Hệ thống lò lọc nhôm lỏng 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

3 Máy nghiền nhôm phế liệu 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

4 Hệ thống thiết bị đúc phôi tròn 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

5 Máy đúc phôi vuông tự động 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

6 Hệ thống kho chứa & cung cấp Gas và Ô xy Lỏng. 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

  (Đồng bộ với thiết bị : Sấy và hóa hơi+Đường ống)   (Xem files đính kèm) 

7 Hệ thống lọc bụi 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

8 Máy xếp phôi và đóng gói 01 Máy (Xem files đính kèm) 

9 Hệ thống đường ray và 02 xe : (Lạp liệu + Đổ xỉ) 01 Hệ thống (Xem files đính kèm) 

10 Hệ thống  : Băng tải 20 m 02 máy (Xem files đính kèm) 

  Phần  : Dịch vụ     

11 Xây dụng toàn bộ các công trình móng cho tất cả hệ thống     

  các thiết bị trên , bao gồm : (Nhân công + Vật tư)     

12 Lắp đặt hoàn thiện tại xưởng của bên mua.     

13 Chuyên gia TQ Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng.     

14 Bảo hành 01 năm     

 

 

Giá chọn gói cho toàn bộ phần thiết bị và phần dịch vụ  là : 2.550.000 USD 
 

 

(Hai triệu , năm trăm, năm mươingàn tiền Mỹ) .  
  

 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 
  

 

Ghi chú : Nếu mua thiết bị châu âu - Giá sẽ nhân lên 02 lần. 
  

 

 
  

 

   Ngày 30 tháng  06 năm 2014 
  

 

CÔNG TY CP.XNK THÀNH NAM 
  

 

              Dư Kim Sơn 
  



 


