بزرگترین واحد فرآوری کائولن ایران با غنی ترین معدن کائولن خاورمیانه

معرفی شرکت
شركت سهامي صنايع خاك چيني ايران به عنوان بزرگترين و پرسابقه ترين شركت در توليد انواع كائولن فرآوری شده به صورت
رشته ای و مکانيزه در خاورميانه و ايران مي باشد.
اين شركت در سال  1364تاسيس و كارخانه فرآوری آن در سال 1372به بهره برداری رسيده است.اين مجموعه مفتخر است كه با
بيش از  25سال سابقه درخشان در توليد مواد اوليه همواره پشتيبان صنايع توليد كننده ظروف چيني ،چيني بهداشتي  ،كاشي و
سراميک ،مقره سازی عايق ها ،سيمان سفيد  ،بتن سبک  ،آجرنسوز و  ...بوده است  .ظرفيت اسمي اين مجموعه  150هزار تن
محصول فرآوری شده و  350هزار تن محصول درجه بندی بوده كه با اصالح روشهای بهره برداری به توليد  180هزار تن انواع
كائولن فرآوری شده درسال رسيده است.
در حال حاضر افزايش توليد،ارتقاء كيفيت و توسعه بازارهای داخلي و خارجي در صدر برنامه های استراتژيک اين شركت قرار دارد.

معدن کائولن زنوز
معدن كائولن زنوز با ذخيره قطعي  60ميليون تن و ذخيره احتمالي يکصد ميليون تن و با استخراج ساليانه بيش از يک ميليون و
صد هزار تن بزرگترين معدن كائولن خاورميانه مي باشد كه قدمت آن به سال  1333هجری شمسي برمي گردد.اين معدن با
مساحت بيش از  140كيلومتر مربع در استان آذربايجان شرقي و در  20كيلومتری شمال شرقي شهرستان مرند واقع شده است.
روش استخراج اين معدن به صورت روباز پلکاني و در قالب طرح جامع كه با قويترين نرم افزارهای معدن طراحي شده است صورت
مي گيرد .در حال حاضر حدود  14هزار متر حفاری در قالب  88گمانه در معدن كائولن زنوز انجام گرفته و اين عمليات همچنان
ادامه دارد.

بعضی از مزیت های محصوالت این شرکت

□ ذخيره باال در معدن و عدم وابستگي به تهيه مواد اوليه
□ ثبات كيفيت در ارائه محصول
□ طراحي محصول با نيازهای بازار و مشتريان
□ استحکام خمشي باال
□ سرعت ريخته گری باال
□ خواص رئولوژيکي خوب

خطوط تولید
خطوط توليد شامل سه بخش عمده زير مي باشد:
 -1خردايش  ،همگن سازی و توليد پودر  :در اين بخش مواد اوليه كه به صورت كلوخه از معدن وارد و در انبار مواد اوليه ذخيره
شده در دو مرحله سنگ شکني تا ابعاد زير  40ميليمتر خردايش و در سالن همگن سازی انباشت و همگن مي گردد .سپس بوسيله
آسيابهای غلطکي  ،تا حد تعريف شده پودر و ميکرونيزه مي شود.قسمتي از اين پودر به فروش رسيده و قسمت عمده آن به بخش
دوم انتقال مي يابد.
 --2فرآوری به روش تر  :در اين بخش پودر و آب  ،مخلوط و به شکل دوغاب وارد مسير فرآوری مي شود .ابتدا يک مرحله زبره
گيری با سرند افقي حلزوني انجام و سپس بوسيله چند مرحله هيدروسيکلون در ابعاد مختلف سيليس زدايي و افزايش عيار كائولن
انجام مي گردد .برای محصوالت مختلف سطح سيليس زدايي و عيار كائولن متفاوت بوده و اين كار متناسب با ويژگيهای محصول
انجام مي گيرد.در انتهای اين بخش محصول فرآوری شده به شکل ذرات معلق در دوغابي رقيق به بخش سوم منتقل مي شود.
-3آبگيری و خشک كردن  :كار آبگيری توسط تيکنرهای رسوب دهنده و فيلترپرسها انجام مي شود .خمير كيک حاصله از
فيلترپرسها پس از عبور از اكسترودر به شکل رشته ايي وارد سه دستگاه خشک كن از نوع نواری سه گانه شده و به روش غيرمستقيم
با هوای تميز كه طي عبور از مبدلهای حرارتي گرم شده خشک مي گردد و محصول نهايي به شکل رشته ای و ميکرونيزه به قسمت
بسته بندی منتقل مي شود.

بسته بندی
محصوالت فرآوری شده در كيسه های يک تني و پاكتهای 50كيلويي برحسب نوع محصول به صورت پودر و رشته ای بسته بندی
و به مشتريان عرضه مي شود .انواع كائولن درجه بندی شده به صورت همگن در دپوهای مربوطه انبارش شده و با دانه بنديهای
مختلف به مشتريان عرضه مي گردد.

صادرات

محصوالت اين شركت به صورت مستقيم به كشورهای چين،هند تركيه ،بنگالدش ،اندونزی ،تركمنستان،ارمنستان،پاكستان،امارات
و ژاپن صادر مي گردد.

مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت
اين مركز با دارا بودن آزمايشگاههای شيمي،فيزيک و سراميک و بخش آماده سازی و پايلوت  ،با بهره گيری از كادر مجرب و امکانات
و تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي در زمينه های زير فعاليت مي نمايد:
□ كنترل كيفيت مواد اوليه معدني از مراحل استخراج و حمل تا دپو سازی در محوطه كارخانه
□ كنترل كيفيت محصول در مراحل مختلف فرآيند توليد و محصول نهايي
□ ارائه خدمات به ساير شركتهای معدني و چيني و سراميک در زمينه های مختلف
□ پايلوت پلنت  :اين بخش مجهز به بالنجر،هيدروسيکلون،فيلتر پرس و ساير تجهيزات آزمايشگاهي فرآوری مي باشد كه در فازهای
مطالعاتي به كار گرفته مي شوند.در بخش آماده سازی با بکارگيری تجهيزاتي چون سنگ شکن فکي ،آسياب چکشي ،جارميل،فست
ميل و  ...مواد اوليه معدني جهت تعيين خواص فيزيکي و شيميايي آماده سازی مي شوند.
آزمایشگاه فیزیک
در اين آزمايشگاه با استفاده از دستگاهها و تجهيزات پيشرفته  ،خواص فيزيکي مختلف به شرح ذيل اندازه گيری مي شود:
-1سفيدی قبل و پس از پخت  -2ويسکوزيته ريزشي و ديناميک -3درصد رطوبت  -4منحني توزيع دانه بندی  -5آناليز سرندی
تر و خشک -6منحني های آناليز حرارتي -7استحکام خمشي خام و پخت -8درصد جذب آب  -9درصد انقباض خشک و پخت
-10پالستيسيته ففركورن  -11ميزان سايش  -12جرم حجمي و وزن مخصوص دوغاب كائولن
آزمایشگاه شیمی
در اين آزمايشگاه با انجام آناليز شيميايي تر  ،اكسيدهايي چون L.O.I-K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-MgO-TiO2-CaO-SO4-
 Fe2O3اندازه گيری مي شود.اين آزمايشگاه مجهز به اسپکتروفوتومتر،فليم فوتومتر ،دستگاه جذب اتمي و  ..مي باشد.كليه
محصوالت خام و فرآوری شده و نمونه های مراحل توليد ،روزانه در اين آزمايشگاهها مورد آناليز شيميايي و تعيين خواص فيزيکي
قرار مي گيرند.

درخشان همچون زندگی

اطالعات تماس
آدرس دفتر تهران:
تهران ،خیابان آفریقا(نلسون ماندال) ،باالتر از خیابان اسفندیار ،خیابان شهید رحیمی ،شماره  ،2طبقات  5، 4و 6
کدپستی ١٩6٧٩١6٩٧4 :
تلفن 02١-220١8١0٧-٩ :فکس02١-220١0630:
آدرس کارخانه :آذربایجان شرقی  ،مرند ،کیلومتر  5جاده قدیم مرند جلفا ،راه روستای ساری تپه  ،شهرک صنعتی سرامیک
کدپستی 543٧١6686١ :
تلفن 04١-4222565١-٧

فکس04١-42225650 :

دفتر تبریز:
خیابان آزادی  -نرسیده به چهارراه ابوریحان -خیابان حج(جنت سابق)  -ساختمان - 4١طبقه دوم
کد پستی5١٧5٧56365 :
تلفن04١ - 34٧٩3١82 :

فکس 04١ - 34٧٩3١80 :

info@icckaolin.com

www.icckaolin.com

