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که   دیدان ی نم یبه گوشتان خورده ول  دیخط تول دریاحتماال تا به حال نام ف
 !دهد ی انجام م یو چه کار  ستیچ دریف

  مواد است که ازیکارخانه، ابتدا ن کی  دیمحصول درخط تول کی  دیتول یبرا
 فهیوظ نی. امیکن هیمختلف خط ته یمصرف قسمت ها یرا برا هیاول

 دیکه بدان دیهست  لیما اگر .شود ی انجام م دریبه نام ف یا لهیتوسط وس
 .دیدارد، در ادامه مقاله همراه ما باش یی و چه کاربردها  ستیچ دریف

 

 ست؟ی چ دریف 1#

 ست؟یچ دریف یمعنا

قطعه در  نیاست. ا هیتغذ  ایغذا دادن  یدر لغت به معنا (Feeder) دریف
 دریمختلف از ف  ع یصنا در .دهد ی کار را انجام م نیهم قا یهم دق دیخط تول

 در .شود ی استفاده م  دیمختلف خط تول لیوسا هی به عنوان منبع تغذ 
در   هیمواد اول در یف .رود ی به کار م دریف زین ی استخراج سنگ و مواد معدن

 .کند ی م  ع یدستگاه ها توز  انیرا به طور مناسب م دیخط تول
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 ست؟ یچ دری کاربرد ف 2#

مورد استفاده قرار   زین ی مختلف یدارد و در کاربرد ها  ی انواع مختلف دریف
بهتر   د،یبرس ستیچ دریف نکهیاز ا یبه درک بهتر  نکه یا یبرا .ردیگ ی م

مثل   ی مختلف یدر مکان ها لهی وس نیا .دیاست با کاربرد آن آشنا شو
  ی استقاده م  زین یدر مزارع کشاورز  یو حت  یداروساز  یمعادن، کارخانه ها 

 .وجود دارد  زین یگر ید  زات یتجه دریهمراه دستگاه ف به .شود

  ی شوند، م ی در آن نصب م دریه به نوع مصرف فکه بست ی زات یجمله تجه از
 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز

 شکن سنگ •
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 کن  مخلوط •
 اب یآس •
 نقاله  نوار •

 

 

 چگونه است؟  درینحوه کارکرد ف 3#

آالت در خط  ن یماش هیصورت است که مواد اول نیبه ا لهیوس نیا کارکرد
  دریف ی ساختار کل اما شوند؛ هیتغذ  ی به طور مرتب و با نظم خاص دیتول
 شده است؟  لیتشک یی و از چه اجزا  ستیچ
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  ایمخزن بزرگ از جنس فوالد  کیصورت است که  نیبه ا دریف کی ساختار
ورود مواد   ی نوار نقاله و دروازه برا کی آن نصب شده و یکربن در باال

 میتقس ریدسته ز 2توان به   ی ها را م دریف ی طور کل به .وجود دارد هیاول
 :کرد

 یحجم .1
 یوزن .2

 .دارد یی باال  اریخود دقت بس ی در خروج Gravimetric ای ی حجم دریف
 ی قرار م دریف فیصورت است که مواد در قسمت ق نی نوع به ا نیا کارکرد

  نیا .دهد ی شده از خود عبور م نییمواد را نسبت به حجم تع  دریو ف رندیگ
مواد  ی رها شدن ناگهان ایکردن و  ریارتعاشات مناسب از گ جادیدستگاه با ا

مشخص   زانیم  کیبه  ی حجم مواد خروج شهیهم کند تا ی م یر یجلوگ
 .باشد

 اریدر عملکرد خود دقت بس ی حجم دریباعث شده است که ف ی ژگ یو نیا
به صورت منظم   دریحجم مواد درون ف ی وزن دریف در .داشته باشد یی باال

نوع   نیوزن مواد، استفاده از ا یرو  ی در پ ی کنترل پ ن یا .شود ی کنترل م 
 .دارند مناسب کرده است زین یی که به دقت باال ی مصارف یرا برا دریف
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 ست؟ یچ دریانواع ف 4#

 یدر جاها  لهیوس نی شده اند تا استفاده از ا ی طراح یار یبس یدرهایف
بخش  نیمشخص وجود دارند که در ا دریف چند .باشد  ریان پذمختلف امک 

از آن ها  ی برخ ات یو در ادامه به جزئ میکن ی م  ی از مطلب آن ها را معرف
 .می پرداز ی م

 بند  شیپ دریف •
 ی ا تسمه •
 ی کمربند •
 یزل یگر •
 چرخان  •
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 گردان  سکید •
 براتور یو •

 (apron feeder) بند شی پ دریف 4#- 1

و فله مثل سنگ  نیسنگ ی استخراج مواد معدن یبرا شتریب دریف نیا از
از  یبه درک بهتر  نکهیا یبرا .شود  ی استفاده م  ی معدن   یها ی فلزات و کان 

  یبرا درینوع ف نی ا گفت که دی با دیبرس ستیچ درینوع ف نی که ا نیا
 اریچسبنده وجود دارد بس ایزده  خی که مواد مرطوب،  ی اتیاستفاده در عمل

 .مناسب است

و چرخ دنده ها به  یفوالد یها  ریصفحه آن توسط زنج ایبند  شیپ
باز  ازیو دروازه انتقال مواد بر اساس سرعت خروج مورد ن دی آ ی حرکت در م

است که   یبه گونه ا لهیوس  نیا ی و طراح  ساختار .شود ی و بسته م 
 نی سازنده ا مواد .سازد ی مناسب م نیمشاغل سنگ یاستفاده از آن را برا

 .عمر خواهند کرد یادیز ان یمقاوم هستند و سال اریبس درینوع ف
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 (belt feeder) یکمربند دریف 2-4#

به ظرافت و دقت دارند مناسب  ازی که ن ی مصارف یبرا در یف نیاز ا استفاده
  نیا از .رندیسبک مورد استفاده قرار بگ یها ات یاست و بهتر است در عمل

سنگ شکن استفاده   یسبک به دستگاه ها یانتقال سنگ ها یبرا دریف
 .شود ی م

 ی ساخته م  یفوالد ایشده  تیتقو  ی کمربند پارچه ا کیاز  یکمربند دریف
آن  یرو زیروان کننده ن ستمیاز موارد ممکن است که س ی برخ در شوند و

  یفوالد یها ی به کمک شفت و پول  زیکمربند ن خود .ها نصب شده باشد
مناسب  اریبس یاز لحاظ اقتصاد  یکمربند یدرهایف .د یآ ی در م به حرکت

مناسب  اریمختلف بس ع یاستفاده در صنا یآن ها برا  دیهستند و عمر مف
 .است
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 vibratory)  براتور یو  ای  یلرزش  یدرهایف 3-4#
feeder) 

  ی معدن  یسنگ ها یفرآور  یو کارخانه ها ع یدر صنا شتر یب درینوع ف نیا
 دریف نینحوه عملکرد ا  دیبپرس دی شا اما .ردیگ ی مورد استفاده قرار م

به طور متناوب و   دریف نیا .دارد درهایف ریبا سا ی و چه تفاوت ستیچ
  ی خرد کن سنگ م یرا به سمت دستگاه ها ی معدن یمنظم سنگ ها

 .فرستد

است که مواد    نی ا هیمدل دستگاه تغذ  نیمهم ا یها تیاز قابل گرید  ی کی
در   تیقابل  نیاز ا استفاده .کند  ی غربال م  دیانتقال به خطر تول نیرا ح
و توان کارخانه را به   ی ات یعمل ت ی دهد تا ظرف ی امکان را م نی ا ع یصنا

  دیتول  ع یدر صنا درینوع ف نیا نی چن هم .داد شیافزا ی قابل توجه زانیم
  ی استفاده قرار م ذغال سنگ مورد دیتول یو کارخانه ها یی ایمیمواد ش

 .ردیگ
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برگشت  در یف 4#- 4 و   reciprocating)  یرفت 
feeder) 

 ی نچسب مورد استفاده قرار م  هیمواد اول  یبرا شتریب یرفت و برگشت دریف
 .دهد ی را به طور مداوم انجام م یغربالگر  زمیمکان ستمیس نیا .ردیگ

 دریف یانتقال رو نیصورت است که مواد در ح نیبه ا ستمیس نیا کارکرد
 ی انتقال بر م  ر یباز به مس یغربالگر  یجدا شده برا مواد شوند و ی غربال م 

 یورود به مرحله بعد یشود تا مواد برا ی آن قدر تکرار م ندیفرآ  نیا .گردند
 .آماده شوند دیخط تول
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 (grizzly feeder) یزلیگر  دریف 4#- 5

  ی م دارند و نیسنگ یدر حمل بارها یی باال  یی توانا  درها،یمدل از ف نیا
  ی معدن یمثل استخراج سنگ ها  ی نیتوان از آن ها در مشاغل سنگ

آالت   نیها و ماش ونیکام یر ی بارگ یبرا شتریب دریف نی ا .استفاده کرد
زباله ها  افتیمثل باز یگر ید یدر کارها ی زل یگر دریف .کاربرد دارد نیسنگ

 .ردیگ ی مورد استفاده قرار م
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 دریانتخاب ف 5#

 ی به دانش فن دیاستفاده در خط تول یآالت برا نیابزار و ماش انتخاب
نوع  دیاست و با دیقطعه مهم خط تول کیهم  دریف .دارد ازین یادیز

خود   دیخط تول یمناسب برا دریانتخاب ف در .از آن انتخاب شود ی مناسب
 :دقت و توجه کرد ری به نکات مهم ز  دیبا

 و مطمئن  داریپا عملکرد •
 آسان ینگهدار  •
 یعمر طوالن  طول •
 یآلودگ  دیبدون تول کارکرد •


