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BYMS 

B A S® Yüksek alan şiddetli yaş 

elektromanyetik separatörler ile düşük 

alınganlıktaki paramanyetik ve 

ferromanyetik madenleri kusursuzca 

zenginleştirin. 

Kusursuz kılan özellikler: 

 Ayarlanabilir manyetik alan şiddeti 

(0,5 Tesla – 2,0 Tesla) 

 Tanecik boyutuna uygun 

ayarlanabilir matris 

 Ara ürün elde etme imkanı 

 Yüksek verimli homojenizasyon 

için geliştirilmiş daimi karıştırma 

(çalkalama) fonksiyonu 

 Yüksek kapasite  

(0,1 ton/h – 150 ton/h) - katı 

 Kapasite tayini ve anlık tüm 

tüketimleri izleme 

 Cevher ön hazırlama kısmı dahil 

PLC kontrolü 

B A S® YÜKSEK ALAN ŞİDDETLİ 

YAŞ ELEKTROMANYETİK  

SEPARATÖR 
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Sistem Bileşenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Özellikler 

▪ Demir oksit grubu, kromit ve diğer  

para-manyetik cevher 

zenginleştirmeleri için kontrol altında 

ve yüksek tenörde cevher 

zenginleştirme imkanı. 

▪ Manyetik olmayan cevherlerin 

safsızlık-gang mineral uzaklaştırma 

uygulamalarında yüksek kapasite 

uygulama imkanı (feldspat, kuvars, 

silis kumu vb.). 

▪ Karışım seviye kontrol imkanı 

▪ Dahili kompakt soğutma grubu (kapalı 

çevrim soğutucu fan + pompa) 

▪ Daha az su kullanımı 

▪ Daha düşük kW tüketimi ile daha 

yüksek verimlilik 

▪ Tüm sistemi izleme ve kontrol imkanı. 

Prensip 

Hazırlanmış pulp cevher besleme kanalları ile 

separatör içerisinde manyetik separasyon 

havuzuna beslenir. Dikey yönde çalışan ring 

manyetik havuzu içerisinde bulunan manyetik 

alınganlığı bulunan malzemeleri yakalar ve 

matris çalıştığı yönünde malzemeleri taşır. Matris 

üzerinde yakalanan manyetik malzemeler 

manyetik alanın sıfır olduğu yıkama kısmına 

doğru taşınır ve yüksek tazyikli su ile manyetik 

haznesinde toplanır, temizlenir ve sistemden 

sepere edilir. Daha düşük alınganlıktaki manyetik 

malzemeler ve non-manyetik malzemeler 

havuzdan yakalanamaz ve çalkalama fonksiyonu 

ile tekrar tekrar matris manyetik alanına maruz 

bırakılır ve son aşamada non-manyetik şut ve 

orta-manyetik şutlarından ayrı ayrı noktalara 

gönderilir ve proses tamamlanır. 

 

 
 

Matris 

separasyon 

kısmı 

Pulp çalkalama 

mekanizması 

Elektromanyetik 

bobin 

Matris yıkama 

grubu Manyetik 

malzeme haznesi 

Ring tahrik 

grubu 

Orta manyetik 

malzeme haznesi 

Elektrik 

besleme grubu 
Matris 

manyetik 

kısmı 

Non - manyetik 

malzeme haznesi 

Verimli Manyetik Alan 

B A S® BYMS yüksek alan şiddetli yaş manyetik separatörler matris üzerinde yüksek manyetik alan 

şiddeti (2,0 Tesla’ya kadar) sağlar. Sistem üzerinde entegre bulunan kontrol panosu ile 

malzemeniz için doğru kapasite tayini yapabilmeniz için sisteme duyarlı debimetre anlık Gauss 

ölçüm yazılımı ile doğru ve kontrollü zenginleştirme sağlayabilirsiniz. PLC üzerinde cevher 

hazırlama kısmını da BYMS açık protokol sistemine dahil edebilirsiniz. 
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Separasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikey Ring Prensibi 

 

 

 

 

 

 

 

Yıkama Suyu 

Karışım 

Non-Manyetik Malzeme 

Manyetik Malzeme 

Matrix 

Optimize edilmiş matris yapısı sürekli 

çalkalanan havuz içerisindeki manyetik 

duyarlılığı olan metalleri kavramak ve 

yakalamak için kusursuz çalışır. Matris 

üzerine tutunan ferromanyetik ve 

paramanyetik metaller nötr alana taşınıp 

yüksek basınçlı yıkama suyu ile içerisinden 

alınırlar. Dikey çalışan çark sistemi metalleri 

sonsuz çemberde yakalar ve sürekli olarak bu 

çevrim devam eder.  

Tel matris yapısı üzerinde yakalanan 

metallerin davranışını soldaki prensip 

çalışmasında gözlemleyebilirsiniz. 

 

Yıkama suyu 
Ring 

Karışım Besleme 

Manyetik  

ürün 

Separasyon 

havuzu 

Separasyon 

karışım  

seviyesi 

Ring malzeme besleme havuzunun tersi ve 

dikine doğru hareket eder. Karışım havuzu 

içerisinde pürüzsüz matris üzerine ve 

aralarına manyetik ve paramanyetik 

malzemeler dolar ve manyetik alınganlığa 

bağlı olarak bir kısmını havuz içerisinde 

bırakır. 

Matris üzerine tutunan malzemeler ters 

hareketli ring sayesinde yıkama suyu 

bölümüne kavuşur ve burada yüksek basınçlı 

yıkama suyu ile matris üzerinden alınır. 

Manyetik toplama kollektörü ve çıkış ağzı ile 

sistemden sepere edilmiş olur. 

Separasyon karışım havuzu seviyesi 

otomasyon pano ve konrol vanaları ile 

kontrol altına alınır. Optimum seviye her 

zaman kontrol edilir. 

Separatör matris tipi; 

• Matris geometrik yapısı,  

• Tel çapı  

• Tel aralarındaki boşluklar  

malzeme tane boyu, manyetik alınganlık 

ve yoğunluğa bağlı olarak değişkenlik 

gösterir. 
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Teknik Data 

MODEL  

ÖZELLİKLERİ 

BYMS 

750 

BYMS 

1000 

BYMS 

1500 

BYMS 

2000 

BYMS 

2500 

RİNG ÇAPI (MM) 750 1000 1500 2000 2500 

KURU MALZEME 

BESLEME 

KAPASİTESİ (T/H) 

2 - 4 4 - 6 15 - 25 45 - 65 70 - 100 

KARIŞIM BESLEME 

KAPASİTESİ 

(M3/H) 

5 - 10 10 - 20 50 - 90 
100 - 

180 

200 - 

350 

KONSANTRE % 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 10 - 40 

EFEKTİF MANYETİK 

ALAN ŞİDDETİ (T) 
0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 

MANYETİK GÜÇ 

ÇIKIŞI (KW) 
45 55 100 120 160 

MOTOR GÜCÜ (KW) 3 4 7 13 22 

YIKAMA SUYU 

DEBİSİ (M3/H) 
5 - 8 10 - 20 60 - 90 

100 - 

150 

200 - 

300 

MAKİNE AĞIRLIĞI 

(TON) 
5 7 22 53 110 

MAKİNE ÖLÇÜSÜ 

(BOY X EN  X 

YÜKSEKLİK) 

2250 

1800 

1750 

2800 

2000 

2500 

3700 

3000 

3300 

4300 

3750 

4400 

5900 

5200 

5600 
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