
ــام آن  ــه از ن ــن دســتگاه همانطــور ک ــی ای ــه اصل وظیف
ــا ســایز بنــدی مــواد اولیــه  پیداســت طبقــه بنــدی و ی
یــا همــان پالــپ را قبــل از ورود بــه میزلــرزان بوســیله 
آب شســته و آنهــا را از درشــت بــه کوچــک دانــه بنــدی 
کــرده تــا بتــوان آنهــا را جداگانــه و بــا کیفیــت و مقــدار 
ــن موضــوع  ــل ای ــی از دالی ــرد. یک ــرآوری ک ــری ف باالت
تولیــد دقیقتــر کنســانتره میباشــد چــون خیلــی از 
کانســنگها در مشــهای مختلــف یکســان دارای وزنهــای 

متفاوتــی میباشــند کــه آنهــا را بــه راحتــی میتــوان بــه 
ــی جــدا ســازی کــرد. روش ثقل

ــه  ــپ ب ــه میباشــد کــه پال کار ایــن دســتگاه بدیــن گون
ــه از  ــا فشــار آب ک ــده و ب ــتگاه ش ــراه آب  وارد دس هم
زیــر بــه بــار وارد شــده بــه ترتیــب از ســنگین بــه ســبک 
ــف  ــال هــای مختل ــدی کــرده و از کان ــه بن ــار را  طبق ب
خــارح میکنــد و بــار بــرای فــرآوری بــه میزهــای لــرزان 

انتقــال داده خواهــد شــد.
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یکــی از بهتریــن  و کارآمــد تریــن ماشــین آالت فــرآوری 
ــرزان  ــای ل ــک میزه ــدون ش ــی ب ــای معدن ــراورده ه ف
میباشــند کــه تــا کنــون در جداســازی ثقلــی بــر مبنــای 
وزن مخصــوص کانیهایــی از قبیــل طــا ، نقــره ، المــاس 
ــت ،  ــن هماتی ــت ، تنگســتن ، ســنگ آه ــن ، باری ، پاتی
کرومیــت ، منگنــز ، زیرکونیــوم ، ســرب ، روی ، جیــوه ، 
مــس ، کبالــت ، ســیلیکات ، میــکا و زغالســنگ و فســفات 

ــد. ــرار میگرفتــه ان و غیــره مــورد اســتفاده ق
مشخصات 

تمامــی بدنــه ایــن دســتگاه بــا بهتریــن نــوع آهــن ســاخته 
ــی ــج الی ــا پن ــی و ی ــای ســه الی ــه ه ــا تخت ــه ب شــده ک
ــث  ــل باع ــن عم ــه ای ــوند ک ــانده میش ply wood پوش
بــاال بــردن اســتقامت دســتگاه میشــود. صفحــه روی 
ــام لینولئــوم و پوشــانه شــده  ــا نوعــی کفپــوش بن ــز ب می
ــی  ــی وی س ــوع پ ــک ن ــا ی ــم ب ــز ه ــای روی می و نواره
ــی  ــوده و عمــر طوالن ــگ ب ســاخته میشــوند کــه ضــد زن
ــتگی دارد. ــی بس ــتی کان ــه درش ــا ب ــاع نواره ــد. ارتف دارن

تنظیمات میز
ــو و  ــت جل ــی( و حرک ــروی تحرک ــد گران ــتوک )واح اس
عقــب ایــن میــز ۱۵ الــی ۲۵ میلیمتــر و لــرزش آن هــم 
۲5۰ – ۲۸۰ دور دقیقــه میباشــد  کــه ایــن باعــث تنظیــم 
ــای  ــد میزه ــت تولی ــن دســتگاه میشــود. ظرفی راحــت ای
ــا ســایز و خردایــش کانــی رابطــه مســتقیم دارد  ــرزان ب ل
ــا ســرعت کمتــر  یعنــی میــز بــرای دانــه هــای درشــت ب

ــرعت  ــا س ــد ب ــدازه مناســب را دارن ــه ان ــی ک ــه های و دان
بیشــتری کار میکنــد. ایــن میزهــا دو طــرف شــیب دارنــد 
کــه بــا پیچهــای مخصــوص خــود براحتــی قابــل تنظیــم 
ــی جداســازی  ــل اصل ــه عام ــم ک ــی ه ــرای آب میباشــد. ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــیرهای تنظیم ــراوری میباشــد ش و ف
ــی کــه  ــرا اگــر آب ــل تنظیــم باشــد زی مقــدار آب هــم قاب
وارد میــز میشــود بیــش از انــدازه باشــد باعــث هــدر دادن 
ــود.  ــه میش ــار میان ــا ب ــانتره ب ــداری از کنس ــال مق و انتق
بنابرایــن کلوخــه مــورد نظــر و باطلــه براحتــی جداســازی 

میشــوند.
میزهــای لــرزان در ســه نــوع اصلــی میباشــند کــه 
ــتفاده  ــا اس ــنگها از آنه ــاط س ــاز و اخت ــه نی ــه ب ــا توج ب
میشــود. میزهــای یــک طبقــه و دو طبقــه و ســه طبقــه.
ظرفیــت ورودی ایــن میزهــا بــرای تولیــد دقیــق و 
ــاط  ــی ارتب ــند ول ــاعت میباش ــن در س ــک ت ــانتره ی کنس
مســتقیم بــا عیــار کانســنگ و وزن مخصــوص آن دارد کــه 
در بعضــی از مواقــع تــوان ورودی تــا 15۰۰ کیلوگــرم هــم 

ــد.  ــا میرس در میزه
ــا  ــار ت ــه حــدود چه ــواد اولی ــن م ــک ت ــرآوری ی ــرای ف ب
شــش متــر مکعــب آب نیــاز میباشــد کــه ســپس از طــرق 
مختلــف آبگیــری بــه سیســتم تولیــد دوبــاره برمیگردنــد.
ــه ، دو  ــه طبق ــواع س ــرزان در ان ــای ل ــاوت میزه ــا تف تنه
طبقــه و یــک طبقــه در مقــدار بــار ورودی و ظاهــر آنهــا و 

شــانژمان و قــدرت موتــور آنهــا میباشــد. 
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میز دو طبقه



میز سه طبقه



دستگاه میـز آبگیـری و مخروط آبگیـری

اندازه ها : 

مخروط آبگیری بر اساس نیاز مشتریان و مقدار تولید قابل طراحی و ساخت میباشد.

مشخصاتظرفیت )کیلوگرم(ارتفاع )میلیمتر(عرض )میلیمتر(طول )میلیمتر(
۳۰۰۰۲۳۰۰۱۳۰۰۷۵۰۰

میزهای آبگیری در دونوع بر اساس مقدار تولید میباشد:
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ــای  ــا میزه ــراوری ب ــرای ف ــم ب ــه میدانی ــی ک   از آنجای
ــاال  ــانتره ب ــد کنس ــرای تولی ــی ب ــرزان حجــم آب مصرف ل
ــه  ــاج ب ــده احتی ــد ش ــانتره تولی ــرای مهارکنس ــد ب میباش

ــم.  ــری داری ــز آبگی ــری و می ــروط آبگی مخ

ــراوری  ــا آبگیــری کنســانتره ف ــان ب ــن دســتگاها همزم ای
ــم  ــانتره ه ــی کنس ــدن و گل زدای ــز ش ــث تمی ــده باع ش
میشــود کــه ایــن خــود ضمانتــی بــرای تولیــد کنســانتره 

ــرزان میباشــد. ــز ل ــری از می ــا غلضــت باالت ب

در ایــن رونــد کاری تقریبــاً رطوبــت کنســانتره را بــه ۸ الی 
1۰ درصــد کاهــش میابــد کــه ایــن عمــل فوایــدی دارد ، 
اول اینکــه آب گرفتــه شــده بوســیله پمپهــا بــه مخــازن یا 
اســتخرهای آب در نظــر گرفتــه شــده بــرای بازگردانــدن 
بــه چرخــه فــراوری انتقــال داده میشــود کــه در مصــرف 
انــرژی بســیار موثــر اســت و دوم کنســانتره تولیــد شــده 
ــرای بارگیــری بصــورت کلوخــه  زودتــر خشــک شــده و ب
خردایــش شــده و یــا بــرای رونــد میکرونیــزه شــدن زودتر 

آمــاده میشــود.





جیـگ آبـی

ــتند  ــتگاههایی هس ــی دس ــای آب ــگ ه ــی جی ــور کل بط
ــی  ــرآوری ثقل ــازی و ف ــار س ــر عی ــرای پ ــاز ب ــه از دیرب ک
ذرات نســبتا بــزرگ یــا بــه اصطــاح درشــت دانــه کانــی 
هــا اســتفاده میشــوند. ذرات درشــت توســط ســرندها بــر 
حســب قطــر و ابعــاد دانــه هــا )عمومــا ۲ تــا ۰۲ میلیمتــر( 
ــدی  ــه بن ــن طبق ــدر ای ــر ق ــده و ه ــدی گردی ــه بن طبق
دقیــق تــر و اختــاف وزن مخصــوص بیشــتر باشــد عمــل 
جیــگ و کانــه آرائــی آن بهتــر بــوده و محصــول بدســت 
ــگ  ــل جی ــود و ســرعت عم ــد ب ــر خواه ــص ت ــده خال آم
هنگامــی کــه اختــاف ابعــاد ذرات کمتــر باشــد بیشــتر و 
مــدت زمــان کشــش تــا حــد امــکان کمتــر خواهــد بــود. 
مکانیــزم کاری دســتگاه هــای جداســازی و فــرآوری ثقلــی 
ماننــد جیــگ آبــی بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه بــار 
ــود و  ــتگاه وارد میش ــر دس ــک س ــته از ی ــورت پیوس بص
ــای  ــیلندر باره ــش س ــار و مک ــزان فش ــه می ــه ب ــا توج ب

ــه  ــواد ســبک ب ــر کشــیده شــده و م ــه زی ــر ب ســنگین ت
بــاالی دســتگاه هدایــت شــده و هــر کــدام از مســیر هــای 

خروجــی خــود خــارج میشــوند.
ــا  ــزن ب ــوع ۲ مخ ــه ن ــده در س ــد ش ــی تولی ــای آب جیگه
ظرفیــت ورودی ۲ تــا ۴ تــن در ســاعت و جیــگ ۳ مخــزن 
ــرای  ــاعت و ب ــن در س ــا ۶ ت ــار ورودی ۴ ت ــت ب ــا ظرفی ب
ــزن  ــوع ۶ مخ ــنگ ن ــال س ــازی زغ ــار س ــرآوری و عی ف
ارائــه میگردنــد کــه ظرفیــت آنهــا تــا 1۲ تــن در ســاعت 

ــند. میباش
ــاد  ــرای ابع ــی ب ــای آب ــگ ه ــه جی ــر اســت ک شــایان ذک
ــای  ــد باره ــر بخواهی ــتند و اگ ــر هس ــر از ۲ میلیمت باالت
نرمــه را بــا جیــگ آبــی فــرآوری کنیــد منجــرب بــه پــاره 
شــدن تــوری هــا و ایجــاد خطــا در فــرآوری میشــود کــه 
ــرزان  ــای ل ــا میزه ــود را ب ــه خ ــای نرم ــت باره ــر اس بهت

ــد. ــرآوری کنی ف
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