
FPS Sealing Solutions For Mining
راهکارهای  آب بندی فرابر پویا صنعت برای معادن

با ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه تولید و بومی سازی سیل های آب بندی در معادن با گواهی ایزو ۹۰۰۱ از انگلستان



درباره ما

نقش  فرآیند  ها  این  متامی  در  آب  بندی  سیستم های  که  می گیرد  صورت  معادن  از  استخراج  برای  متعددی  فرآیند های 
بسزایی دارند. فرابر پویا صنعت با ۲۰ سال پیشینه درخشان در زمینه سیستم های آب  بندی به عنوان نخستین تولید کننده 
تخصصی سیل  های آب  بندی با مترکز به صنایع از قبیل معادن به صورت کامالً هدفمند و جامع با هدف رقابت صد در صدی 
راستای  در  می دارد  اعالم  رسا  کامالً  و  است.  منوده  بومی  سازی  و  معکوس  مهندسی  به  اقدام  خارجی  مطرح  برندهای  با 

کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری در این زمینه گام مهمی برداشته است.  

برخی از فعالیت ها

تولید و بومی سازی کاسه مند (Oil Seal) تخصصی چرخ عقب بالز ۱۳۶ تن برای اولین بار در ایران •
تامین و تولید سیل  های دامپتراک های بالز، کوماتسو، کاتر پیالر •
• (Sandvik) تولید تخصصی کاسه مند دریل های حفاری ساندویک
واردات و تولید کاسه مندهای فشار قوی و حرارتی کمپرسورهای معادن (PTFE+Steel Lip Seal)  (اطلس کوپکو و …) •
واردات و عرضه انواع سیل گروپ های تخصصی مورد استفاده در معادن •
ساخت و تولید کلیه متعلقات مربوط به سیل کیت های  (Seal Kits)جک های باالبر، ساسپنشن، کیت ترمز دامپتراک های •

بالز ۱۳۶ تن، کوماتسو، کاترپیالر و کامیون  های بنز مورد استفاده در معادن فوالد، سنگ  آهن، مس و سیمان 
تولید انواع سیل های آب بندی شاول و جرثقیل P&H به صورت متری و مدار بسته در سطح مقطع های مختلف •
تولید تخصصی داست سیل های سنگ شکن  های Metso و … در متریال های مختلف •
نخستین بومی ساز تخصصی کاسه مند غلطک آسیاب مواد و سیمان در ایران•



 سیستم های آب بندی فرابر پویا صنعت برای بیل های مکانیکی در معادن

 (Hydraulic Shovel) بیل  مکانیکی
بارگیری  برای  که  هستند  چندکاره  ای  ماشین های  متداول ترین  از  هیدرولیک  بیل های   
سنگ های سخت و برخی موارد خاک ها و به طور غالب در فضای معادن رو باز مورد استفاده 
کاهش هزینه های  و  حفاری  راندمان  افزایش  بهره وری،  بهبود  در  ماشین  می گیرند. این  قرار 

غیر قابل پیش بینی، نقش موثری دارد.  
ضریب اطمینان و عملکرد سیستم آب بندی مهمترین معیار برای تعیین عملکرد سیلندرهای 
طور  به  که  آب بندی  صحیح  عملکرد  عدم  مکرر،  گزارش های  اساس  بر  است.  هیدرولیکی 

عمده ناشی از کیفیت پایین متریال و متناسب نبودن آن برای سیلندر مربوطه 
است - مهمترین دلیل خرابی و توقف عملیات شاول ها هستند.  

آالت  ماشین  از  بخش  این  کیت های  سیل  صنعت  پویا  فرابر 
در  را  پنوماتیکی  و  هیدرولیکی  سیل های  قبیل  از  را  معادن 

طیف گسترده ای تولید و بومی سازی کرده است: 



سیستم های آب بندی فرابر پویا صنعت برای سنگ شکن  و آسیاب در معادن

 Cone Crusher سنگ شکن مخروطی      -

- Gyratory Cruher سنگ شکن چرخشی

- Hammer Crusher سنگ شکن چکشی

- Impact Crusher سنگ شکن فشاری

- Roll Crusher سنگ شکن غلطکی

آسیاب میله ای  -

آسیاب گلوله ای  -

نشتی و ورود آالیند ها مهمترین چالش برای سنگ شکن ها و آسیاب های معادن  – به ویژه 
یاتاقان ها و چرخ دنده ها هستند. آب بندی مناسب باعث کاهش اصطکاک، حفظ روانکاری و 

مانع ورود آلودگی به درون ماشین آالت می شوند که متامی این موارد به افزایش طول عمر 
جتهیزات منجر می شوند. 



برخی از سیل های مورد استفاده در معادن



دفتر مرکزی: تهران- خیابان سعدی جنوبی - ساختمان تقی نیا- واحد ۳۰۷
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