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Zastosowanie:

Maszyna do przemysłowego recyklingu kabli o średnicy poniżej 25 mm,
wydajność mierzona w tonach codziennie odzyskanej miedzi.

maszyny do recyklingu kabli

Granulator kabli służy do recyklingu złomu przewodów 

lub kabli, których średnica powinna być niższa niż 25 mm, 

tak jak samochodowe przewody elektryczne, kable 

informatyczne i telefoniczne. Odzysk miedzi w przypadku 

Granulatorów Serii A wynosi 99,9 %. Maszyna składa się 

z przenośnika, kruszarki, odsysacza, młyna 

rozdrabniającego, separatora metali, dmuchawy oraz 

odpylacza. przerobionych kabli na godzinę.

 1. Umieszczone w kruszarce kable zostają zmiażdżone i rozdrobnione. 

Uzyskuje się w tym procesie mieszaninę drobnych kawałków miedzi, plastiku, 

gumy, włókien i pyłu. Rozmiar uzyskanych drobin zależy od wielkości oczek 

użytego sita. Im większe są oczka sita, tym dłuższe będą kawałki skruszonego 

materiału. Podczas przetwarzania złomu kabli miedzianych, siatka powinna 

zostać właściwe dobrana do przetwarzanego materiału.
 
2.    Rozkruszony materiał (czyli mieszanina drobin miedzi, plastiku, włókien i 

pyłu) zostaje przetransportowany pneumatycznie do separatora cyklonowego. 

W separatorze pył i kawałki plastiku o małej wadze (włączając w to włókna, 

linki, taśmy i inne materiały zmieszane z kablami) zostają zebrane przez 

wdmuchiwane od dołu powietrze. Cięższy materiał (miedź i plastik) trąc o 

ścianki separatora opadają na dół pod wpływem grawitacji.
 
3.    Kawałki miedzi i plastiku trafiają na stół separacyjny. Separacja granulek 

miedzi od kawałków plastiku następuje na podstawie ciężaru własnego drobin. 

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu amplitudy drgań stołu, jego nachylenia oraz 

siły nadmuchu powietrza, cięższe granulki miedzi wędrują w górę stołu, a 

lżejsze kawałki gumy w dół. W ten sposób następuje separacja tych dwóch 

materiałów. W ten sposób uzyskujemy czysty granulat miedzi.

Zasada działania A-600

ane techniczne
Moc : 36 kW/380V
Wydajność: 300-400 kg/h
Wymiary: dł. 3000 x szer. 2000 x wys. 2200 mm
Waga: 3000 kg.

1. Materiały są kruszone w kruszarce (mogą mieć plastikową 

otulinę, kable żyłowe miedziane lub aluminiowe)

2. Zmiażdżone materiały (mieszanina miedzi i tworzyw 

sztucznych), są przenoszone z przenośnika przez separator, w 

którym tworzywo sztuczne oraz granulki (w tym włókna lub 

taśmy z przewodów, linki, itp. mieszają się razem) są usuwane 

poprzez czyszczenie pyłu.

3. Separator posiada funkcję oddzielenia odpadów od siebie. 

Posiada regulację amplitudy oraz prędkości silnika itp. Jest on 

używany do oddzielania plastiku i miedzi.

4. Wszystkie urządzenia są instalowane w jedną linię 

produkcyjną, tworząc całość.

Model
AMS600
Capacity(copper output)
400-500kg/h
Processed range(¢mm)
0.2-20
Copper purity
99.99%
Voltage
380V 50HZ 3 Phase
Power
52.37kw
Weight
3300kg
Dimension(mm) 
4310*2390*2800

Model A-600

Wydajność 400-500 kg/h

Czystość odzyskanej 99,99 %

Zasilanie 380  V  /50  Hz /  3Ph

Moc 52,37  kW

Waga 3300  kg

Rozmiar (mm) 4310  x  2390  x  2800  

Dane techniczne


