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عمليات جدايش درجريان ها

 پرعيارسازي مواد معدني با استفاده از تجهيزات جدايش در جريان ها يكي از روش هاي ساده جهت جدايش 
مواد با اختالف وزن مخصوص است كه از گذشته به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گرفته و به تدريج و با 
گذشت زمان و به كمك مهندسين، تجهيزاتي در اين زمينه طراحي و به كار گرفته شده است كه مي تواند به 
صورت صنعتي و در كارخانه هاي فراوري مواد معدني و عالوه بر آن در بسياري ديگر از صنايع مورد استفاده قرار 
گيرد. اما مهم ترين عامل در كار با اين دستگاه ها توانايي تنظيم و به كارگيري صحيح اين دستگاه هاست تا بتوان 
بيشترين و پرعيارترين محصول را از آنها به دست آورد كه اين امر نياز به يك اپراتور كارآزموده، كار بلد و با دقت 

را در كنار تجهيزات نشان مي دهد. 

پودمان 3
عمليات جدايش درجريان ها
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واحد یادگیر 

مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

 انجام عمل كانه آرايي با به كارگيري ماشين آالت جيگ، ميز و طبق جداول و دستورالعمل هاي مربوط با 
دقت 90 درصد.

جدایش در جریان ها

جدايش در جريان ها شامل تجهيزات: انواع جيگ ها و ميزهاي لرزان است كه كار جدايش مواد معدني از باطله 
را انجام مي دهند و عمليات پرعيارسازي مواد معدني در اين مبحث آموزش داده مي شود.

ی 1
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جدایش در جریان عمودي و انواع جیگ ها

جيگ

به طور كلي جيگ ظرف روبازي است پر از آب )به استثناي جيگ هوايي( كه به وسيله يك سرند افقي به دو 
قسمت تقسيم شده است. بار ورودي از دريچه فوقاني يك سمت جيگ وارد مي شود و از دريچه ديگر قسمت 
فوقاني جيگ مواد سبك سر ريز می شوند، و دريچه قسمت تحتاني نيز براي تخليه مواد سنگين پيش بيني 

شده است.
مكانيزم جدايش در جيگ ها

اگر بخواهيم نحوه جدايش ثقلي مواد در جيگ ها را به طور خالصه بيان كنيم مي توان گفت كه با استفاده از 
تزريق آب با فشار، يا دمش هوا، و يا حركت پيستون و ديافراگم؛ در داخل محفظه جيگ يك حركت نوساني 
در آب )يا هوا( ايجاد مي شود كه باعث ايجاد جهش و كشش بر روي مواد شده و در نتيجه موجب جدايش 

مواد بر اساس وزن مخصوص مي شود. 

جدول 1- انواع تجهيزات جدايش در جريان ها و كاربردشان

كاربردهاي معمولمحدوده ابعادي كار دستگاهتجهيزات

زغال سنگ40 تا 200 ميلي متر )1/6 تا 8 اينچ(جيگ زغال سنگ

طال، كروم و گالن75 ميكرون تا 6 ميلي متر)3/5 مش(جيگ كاني ها

75 ميكرون تا 1 ميلي متر براي مواد سبك )16 مش(مارپيچ همفري
75 ميكرون تا 0/5 ميلي متر مواد سنگين )32 مش(

زغال سنگ، ماسه هاي ساحلي، آهن
كاسيتريت

قلع، مس، طال، سرب، روي و تنگستناز 50 ميكرون تا 2 ميلي متر )9 مش(ميز لرزان

1- Dense Media Separation

اگر بين دو ماده معدني اختالف وزن مخصوص مشخصي وجود داشته باشد، براي پرعيارسازي و جدايش آنها 
از هم مي توان از دو روش استفاده نمود كه عبارت اند از:

قرار  استفاده  مورد  معدني  صنايع  در  گسترده  به طور  كه  ثقلي(:  )جدايش  آب  جريان  در  جدايش   1
مي گيرد.

2 جدايش توسط مايعات سنگين )DMS1(: كه در حال حاضر در مقياس صنعتي كاربرد كمي دارد.

انواع تجهيزات جدايش در جريان ها و كاربردشان عبارت اند از:
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شكل 1- مكانيزم جدايش ثقلي در جيگ

مكانيزم جدايش ثقلي در جيگ 
فیلم

ارائه  را در كالس درس  نتايج  در خصوص مكانيزم حركت كشش و جهش در جيگ ها تحقيق كنيد و 
نماييد.

بارش 
فکری

مكانيزم ايجاد جريان جهش و كشش 
)مكانيكي يا پنوماتيكي( باد

ذرات درشت و سنگين

ذرات سنگين

خروج ذرات سنگين

سرند

سرريز شدن ذرات سبك 
بار ورودي

مكانيزم جدايش مواد در جيگ ها به تفصيل در كتاب دانش فني تخصصي آمده است. توجه
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در شكل 2 يكي از انواع جيگ ها نشان داده شده است، با توجه به آن، مكانيزم كار جيگ را بيان كنيد. بارش 
فکری

شكل 2- مكانيزم كار جيگ

انواع جيگ
برخي از پركاربردترين انواع جيگ در صنايع معدني عبارت اند از:

1- جيگ بوم1 
از بين انواع جيگ هايي كه در آرايش زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفته اند، جيگ بوم داراي بيشترين كاربرد 
است. در اين جيگ حركت نوساني توسط هواي فشرده از طريق يك اتاق هوا ايجاد مي شود و در هر سيكل 
پس از خاتمه حركت جهشي، دانه ها تحت نيروي ثقل ته نشين مي شود و حركت كششي در آن وجود ندارد 

براي اين منظور مي توان از يك جريان آب استفاده كرد و يا هواي دميده شده را به آرامي خارج نمود.

جدول 2- مشخصات جيگ بوم

مكانيزم ايجاد 
جهش

محدوده 
ابعادي كار 

دستگاه

نحوه جمع آوري محصولنوسانات
كاربرد دامنه 

)ميلي متر(
فركانس )سيكل 

بر دقيقه(
از روي سطح 

از زير سرندسرند

5 تا 200 هوا
زغال شويي30 تا 460 تا 30ميلي متر

1- Baum Jig

منطقه اختالط مواد

بار ورودي
سرریز محصول سبک

محوطه جدایش مواد

مواد با وزن مخصوص کم
مواد با وزن مخصوص متوسط
مواد با وزن مخصوص زیاد

ایجاد جریان کشش 
و جهش با تزریق آب 

خروج محصول با 
وزن مخصوص زیاد

سرند

منطقه نفوذ آب 
به بستر سرند

منطقه انتقال مواد

منطقه جدایش مواد



82

2- جيگ باتاك1
با توجه به اينكه در جيگ بوم نيرويي كه ايجاد اليه بندي در سطح سرند مي كند در يك طرف جيگ قرار 
دارد؛ توزيع آن در عرض سرند غيريكنواخت است و بر روي اليه بندي تاثير مي گذارد و باعث كاهش بازدهي 
عمليات مي شود. لذا اصالحات مؤثري در طراحي آن داده شده است كه نتيجة آن جيگ باتاك مي باشد. اين 
جيگ نيز با هوا كار مي كند ولي در ساختمان آن به جاي يك محفظه هوا در يك سوي جيگ، در هر يك از 
سلول هاي جيگ يك محفظه هوا پيش بيني شده است. بدين ترتيب هوا به طور يكنواخت توزيع مي شود. در 
اين نوع جيگ براي تنظيم هوا از يك سيستم كنترل الكترونيكي استفاده شده است و بدين ترتيب امكان قطع 
و وصل سريع هوا وجود دارد. با تنظيم شيرهاي ورودي و خروجي می توان فركانس و دامنه حركت جهشي 

را تغيير داد. 
جدول 3- مشخصات جيگ باتاك

مكانيزم ايجاد 
جهش

محدوده 
ابعادي كار 

دستگاه

نحوه جمع آوري محصولنوسانات
كاربرد دامنه 

)ميلي متر(
فركانس )سيكل 

بر دقيقه(
از روي سطح 

از زير سرندسرند

0/5 تا 100 هوا
زغال شويي40تا3060 تا 60ميلي متر

1- Batac Jig

شكل 3- جيگ بوم

نحوه كار جيگ 
فیلم
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شكل 4- جيگ باتاك

شكل 5- شكل شماتيك جيگ باتاك

خروج مواد دانه ريز سبك

ورودي بار اوليه

تزريق هوا جهت ايجاد جهش و 
كشش در جيگ

محفظه هاي جيگ كه به صورت سري 
در كنار هم قرار گرفته اند.

خروج محصول دانه درشت اوليه سنگين خروج محصول مياني

مواد با وزن مخصوص کم
مواد با وزن مخصوص متوسط
مواد با وزن مخصوص زیاد
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3- جيگ هارتز1
يكي از قديمي ترين انواع جيگ است كه هنوز مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين جيگ حركت نوساني آب 
توسط پيستوني كه نيمي از سطح جيگ را اشغال كرده است تأمين مي شود. در اين جيگ ابعاد بار اوليه 
كوچك تر از چشمه هاي سرند است. دانه هاي سنگين از سرند عبور مي كنند و به تدريج در قسمت تحتاني 
جيگ انباشته مي شوند. اين دانه ها را مي توان با باز كردن شير ته ريز به تناوب بدون آنكه در سطح آب داخل 

جيگ تغيير حاصل شود تخليه نمود. مواد داراي وزن مخصوص كم نيز از سر ريز دستگاه خارج مي شوند.

جدول 4- مشخصات جيگ هارتز

مكانيزم ايجاد 
جهش

محدوده 
ابعادي كار 

دستگاه

نحوه جمع آوري محصولنوسانات
كاربرد دامنه 

)ميلي متر(
فركانس )سيكل 

بر دقيقه(
از روي سطح 

سرند
از زير 
سرند

0/5 تا 35 پيستوني
10تا5400 تا 80ميلي متر

كاني هاي فلزي، 
غيرفلزي

1- Harz Jig

شكل 6- جيگ هارتز

محور پيستون

پيستون

شير سريز

آب ورودي
بار ورودي

دريچه 

شير ته ريز

سطح آب

سرند
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4- جيگ دنور 1
حركت نوساني در اين جيگ توسط يك ديافراگم ايجاد مي شود. اين جيگ مجهز به يك شير آب است كه با 
باز و بسته شدن آن و حركت ديافراگم، حركات كششي و جهشي تنظيم مي شود. نحوه كار جيگ دنور بدين 

صورت است كه:
- حركت جهشي: هنگام ايجاد حركت جهشي توسط ديافراگم، شير بسته است و مواد بر روي سرند با فشار 

آب به سمت باال حركت كرده و مواد داراي وزن مخصوص كم از سرريز خارج مي شوند. 
- حركت كششي: در هنگام ايجاد حركت كششي شير آب باز است و مواد داراي وزن مخصوص زياد با ايجاد 
حركت كششي از زير سرند خارج و توسط آب تازه شسته شده و در نهايت از ته ريز خارج مي شوند. دقت 

جدايش در اين جيگ زياد است.
جدول 5- مشخصات جيگ دنور

مكانيزم ايجاد 
جهش

محدوده 
ابعادي كار 

دستگاه

نحوه جمع آوري محصولنوسانات
كاربرد دامنه 

)ميلي متر(
فركانس )سيكل 

بر دقيقه(
از روي سطح 

از زير سرندسرند

0/25 تا 25 ديافراگمي
125تا200 10 تا 30ميلي متر

كاني هاي 
سنگين

1- Denver Jig

شير آب باز است و آب 
وارد جيگ مي شود

حركت 
كششي

حركت 
جهشي

محصولمحصول

ته نشيني با 
مانع

حركت ديافراگم 
به سمت باال

حركت ديافراگم 
به سمت پايين

بستر جيك در 
حالت انبساط

شير آب بسته است و 
آبي وارد جيگ نمي شود.

شكل 7- نحوه حركت مواد در جيگ دنور
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شكل 8- جيگ دنور

5- جيگ هوايي1
يكي ديگر از انواع جيگ، جيگ هوايي است. اصول كار اين جيگ مشابه جيگ هاي آبي است با اين تفاوت 
كه سيال مورد استفاده در آن هوا است. بار اوليه با دبي مناسب بر روي جيگ منتقل مي شود. هوای فشرده 
از قسمت تحتاني جيگ توسط شير دواري به تناوب به داخل جيگ دميده مي شود و از زير سرند در اليه 
مواد نفوذ مي كند بدين ترتيب مواد بر روي سرند تحت تأثير حركت نوساني به وجود آمده بر مبناي چگالي 
اين جيگ در مناطق كويري و كم آب استفاده  از  از محل هاي مربوطه تخليه مي شود.  طبقه بندي شده و 

مي شود.

1- Pneumatic jig
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شكل 9- شكل شماتيك و واقعی جيگ هوايی

ايجاد جريان قطع و وصل
امروزه در كاركرد جيگ ها، كنترل دقيق قطع و وصل جريان آب و يا هواي ورودي از اهميت بسيار برخوردار 
است. شيرهاي ديسكي و دوراني ابزارهايي هستند كه به طور گسترده براي ايجاد جريان قطع و وصل سيال 

در جيگ ها استفاده مي شوند.
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شكل 10 - شيرهاي ديسكي

شيرهاي دوراني: اين شيرها داراي صفحاتي هستند كه در حول يك محور مي چرخند و با اين چرخش قطع 
و وصل جريان سيال را انجام مي دهند )شكل 11(. 

شكل 11 - شيرهاي دوراني

شيرهاي ديسكي: اين شيرها از صفحات ديسك مانند تشكيل شده اند كه با جداشدن و روي هم قرار گرفتن 
اين ديسك ها جريان نوساني ايجاد مي گردد )شكل 10(.
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اپراتوري جيگ

1- اقدامات قبل از شروع به كار
 قبل از شارژ مخزن دستگاه و پيش از شروع جداسازي، از بسته بودن شير مخزن آب اطمينان حاصل شود.

 از تماس آب با سيستم هاي برقي دستگاه به شدت پرهيز شود.
 هميشه قبل از شروع به كار مي بايست كليه شيرهاي مخزن دستگاه بسته باشد.

 تمامي اتصاالت برقي دستگاه چك شود تا قطع شدگي نداشته باشد.
 مطمئن شويد عالئم ايمني دستگاه در جاي خود نصب شده و قابل رؤيت باشد.

2- اقدامات هنگام شروع كار
 ابتدا مخزن دستگاه آبگيري شود و سپس مقدار نوسان و ديگر پارامترهاي دستگاه چك و تنظيم شود.

 تمامي اتصاالت و بدنه دستگاه كنترل شود تا نشتي و يا شكستگي نداشته باشد.
 پس از آبگيري و كنترل كامل دستگاه مي توان باردهي را آغاز كرد.

3- اقدامات حين كار
 دستگاه پس از آبگيري و تنظيم مقدار نوسان و ديگر پارامترها، روشن مي شود.

 پايه هاي دستگاه مي بايست كاماًل ثابت باشند و در هنگام كار، دستگاه نمي بايست داراي هيچگونه لرزش 
و ارتعاشي باشد.

 سپس مي توان باردهي را آغاز كرد.
 شيرهاي خروج محصول و باطله را كنترل نماييد.

 محصول و باطله خروجي به طور مرتب كنترل گردد.
 مواد روي سرند جيگ مي بايست به طور مرتب كنترل شود.

 نمونه گيري از بار ورودي، باطله و محصول جيگ مي بايستي به طور مرتب انجام شود.

 ميزان عيار بار ورودي به جيگ ها نمي بايست بدون هماهنگي با سرپرست تغيير كند.

4- اقدامات زمان توقف
 در هنگام توقف مي بايست بار ورودي قطع گردد تا كليه مواد طبقه بندي و از مخزن دستگاه خارج شود.

 كليه شيرهاي ورودي به دستگاه بسته شود.
 آب باقي مانده در مخزن توسط شيرهاي خروجي دستگاه تخليه گردد.

 كليه شيرهاي خروجي دستگاه بسته شود.
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پرعيار كردن مواد معدني با استفاده ازدستگاه جيگ
كار عملي 1: از يك واحد فراوري مواد معدني بازديد كنيد و از نحوه كار جيگ ها گزارشي تهيه نماييد.

شرح فعاليت: گزارش مي بايست شامل موارد زير باشد.
1- نوع جيگ

2- موقعيت قرارگيري جيگ در مدار فراوري
3- ابعاد و ظرفيت جيگ

4- ابعاد بار ورودي
5- نحوه جداسازي مواد در جيگ

6- نحوه و دستورالعمل اپراتوري جيگ ها
مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين عكاسي

فعالیت 
کارگاهی

تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه.
نکات 
یمنی ا

خوب گوش دادن، يادگيري، جمع آوري اطالعات.
اخالق 
حرفه ای

ارزشيابي مرحله اي: جدايش در جريان عمودي

شرايط عملكرد )ابزار،مواد، 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتايج ممكنتجهيزات، زمان، مكان و ...(

مكان: كارخانه فراوري
تجهيزات: انواع جيگ

روغن،  گريس،  مصرفي:  مواد 
قطعات يدكي

زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

اپراتوري دستگاه جيگ، انواع جيگ ها و مكانيزم جدايش 
3مواد در آنها

2كار با انواع جيگ بر اساس دستورالعملدرست

1كار با دستگاه ها بدون توجه به دستورالعملناقص
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عمليات جدايش درجريان ها

از ميز برای پرعيارسازی مواد دانه ريز و در بعضی موارد پرعيارسازی موادی كه با ساير روش های ثقلی پر عيار 
نشده اند استفاده می شود. همچنين از ميز به عنوان يك روش پيش فرآوری برای بعضی نمونه ها مانند آهن، 

منگنز و سرب و روی و.. استفاده می شود. 
ميز از يك سطح شيبدار تشكيل شده است كه بر روي آن تعدادي مانع وجود دارد. در امتداد طول ميز جريان 
آبي عمود بر جهت لرزش ميز وجود دارد. مواد معدني از گوشه بااليي ميز وارد آن مي شوند. براين اساس مواد 
سنگين با توجه به وزن مخصوص خود در كف ميز قرار گرفته و نمي توانند از موانع عبور كنند. اما مواد سبك 
به كمك جريان آب از موانع عبور كرده و به قسمت باطله منتقل مي شوند. مواد سنگين كه در پشت موانع 
روي ميز قرار گرفته اند در اثر لرزش ميز به جلو رانده شده و در نهايت از قسمت كنسانتره خارج مي شوند. 

جدایش در جریان افقي و انواع میزهاي لرزان 

شكل 12- قسمت های مختلف ميز لرزان
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شكل 13- مسير حركت كنسانتره، محصول مياني و باطله بر روي ميز لرزان

شكل 14- ميز لرزان

نحوه كار ميز لرزان
فیلم
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عمليات جدايش درجريان ها

اپراتوري ميز لرزان

1- اقدامات قبل از شروع به كار
 قبل از شروع به كار مي بايست ابتدا درصد جامد مناسب خوراك ميز را كنترل نماييم.

 از تماس آب با سيستم هاي برقي دستگاه به شدت پرهيز شود.
 تمامي اتصاالت برقي دستگاه چك شود تا قطع شدگي نداشته باشد.

 مطمئن شويد عالئم ايمني دستگاه در جاي خود نصب شده و قابل رؤيت باشد.

2- اقدامات هنگام شروع كار
 ميز لرزان را روشن و فركانس ميز و دامنه نوسان، تنظيم و اندازه گيری شود.

 شيب عرضی و طولی ميز، تنظيم و اندازه گيری شود.
 دبی آب شستشو، تنظيم و اندازه گيری شود.

 ظرف های جمع آوری نمونه، در سر جايشان قرار گيرد.

3- اقدامات حين كار
 پايه هاي دستگاه مي بايست كاماًل ثابت باشد و در هنگام كار، دستگاه نمي بايست داراي هيچ گونه لرزش و 

ارتعاشي باشد.
 نمونه پالپ را توسط پمپ به درون مخزن ميز در گوشه باالی ميز هدايت می كنيم. 

 نمونه گيري از بار ورودي، باطله و محصول جيگ مي بايستي به طور مرتب انجام شود.
 خوراك دهی برای نمونه پالپ و يا نمونه جامد مي بايست مطابق با طراحي هاي انجام شده باشد و ايجاد 

هرگونه تغيير در آن ممنوع است.

جدول 6- ويژگي ها و خصوصيات ميز لرزان

جدايش ثقلي با استفاده از جريان نازك اليه آبمكانيزم جدايش

حداكثر ابعاد : براي زغال 2 سانتي متر و براي ساير مواد 10 مشمشخصات بار اوليه
حداقل ابعاد : 325 مش

حدود %25درصد جامد بار ورودي

240 تا 325 نوسان در دقيقهفركانس لرزش

10 تا 25 ميلي متردامنه حركت نوساني

كاربردها
زغال سنگ،  از جمله  غيرسولفيدي  كاني هاي  پرعيار سازي  و  زغال  براي شستشوي 
طال، باريت، ماسه هاي ساحلي، كروميت، گارنت، آهن، منگنز، ميكا، فسفات و پتاس، 

تانتاليوم، قلع و تيتانيوم، زيركن و تنگستن



94

كار عملي عمليات پرعيار سازي به وسيلۀ ميز لرزان 
 كار عملي 1 : از يك واحد فراوري مواد معدني بازديد كنيد و از نحوه كار ميز لرزان گزارشي تهيه نماييد.

شرح فعاليت: 
گزارش مي بايست شامل موارد زير باشد.

1- موقعيت قرارگيري ميز لرزان در مدار فراوري
2- ابعاد و ظرفيت ميز لرزان

3- نوع ماده معدني و ابعاد بار ورودي
4- نحوۀ جداسازي مواد 

5- نحوه و دستورالعمل اپراتوري ميزلرزان
مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين عكاسي

فعالیت 
کارگاهی

تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه.
نکات 
یمنی ا

خوب گوش دادن، يادگيري، جمع آوري اطالعات.
اخالق 
حرفه ای

ارزشيابي مرحله اي: جدايش در جريان افقي

شرايط عملكرد )ابزار،مواد، 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتايج ممكنتجهيزات، زمان، مكان و ...(

مكان: كارخانه فراوري
تجهيزات: ميز لرزان

موادمصرفي:گريس، روغن، قطعات يدكي
زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
3اپراتوري ميزلرزان، مكانيزم جدايش مواد در آنهاانتظار

2كار با ميز لرزان بر اساس دستورالعملدرست

1كار با دستگاه ها بدون توجه به دستورالعملناقص

4- اقدامات زمان توقف
 در هنگام توقف مي بايست بار ورودي قطع گردد تا كليه مواد معدني از روي ميز لرزان خارج شود.

 كليه شيرهای آب شستشو بسته شود.
 آب باقي مانده روي ميز تخليه گردد.
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عمليات جدايش درجريان ها

سرویس و نگهداري دستگاه هاي جدایش در جریان ها

همانطور كه مي دانيد يك اپراتور ماشين آالت و تجهيزات معدني عالوه بر توانايي كار با دستگاه ها، الزم است 
توانايی كنترل، سرويس و نگهداري جزئي دستگاه ها را نيز داشته باشد و گزارش سرويس هاي غيراساسي را 

ارائه؛ و يا اقدامات الزم جهت توقف دستگاه در هنگام نياز به سرويس هاي اساسي را هم انجام دهد.

در جدول زير برخي از سرويس هاي الزم براي جيگ ها و ميز لرزان آمده است. شما هم مواردي به آن 
اين موارد  از  اساسي بودن هر يك  يا  و  اساسي  پايان جزئي، غير  را تكميل كنيد. در  بيفزاييد و جدول 

سرويس و نگهداري را نيز تعيين نماييد.

بارش 
فکری

ميز لرزانجيگنام قسمترديف

شاسي، بدنه و 1
اسكلت دستگاه

موانع روي ميز دچار خردگي و يا كج شدگي در فواصل مناسب آچاركشی انجام شود. 
نشده باشند.

شيب ميز طبق طراحي باشد.

سيستم روغن كاري 2
و گريس كاري

ياتاقان ها به صورت هفتگي 
گريس كاري شوند. 

پمپ ها و لوله هاي 3
انتقال آب و پالپ

عدم وجود نشتي در لوله ها و بست ها

سيستم انتقال 4
قدرت

چرخ زنجير و تسمه ها به صورت روزانه 
چك شود.

سيستم هاي 5
خورده شدن و يا پارگي روكش كابل برقالكتريكي
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سرويس و نگهداري تجهيزات و ماشين آالت جدايش در جريان ها 
كار عملي 1 : از يك واحد فراوري مواد معدني بازديد كنيد و از نحوه نگهداري جيگ و ميز لرزان توسط 

اپراتور دستگاه گزارش تهيه نماييد.
شرح فعاليت:

 گزارش مي بايست شامل نگهداري موارد زير باشد.
1- شاسي، بدنه و اسكلت دستگاه

2- سيستم روغن كاري و گريس كاري
3- پمپ ها و لوله هاي انتقال آب و پالپ

4- سيستم انتقال قدرت
5- سيستم هاي الكتريكي 

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين عكاسي

فعالیت 
کارگاهی

تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه.
نکات 
یمنی ا

خوب گوش دادن، يادگيري، جمع آوري اطالعات.
اخالق 
حرفه ای
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عمليات جدايش درجريان ها

ارزشيابي مرحله اي: سرويس دستگاه هاي ميز و جيگ

ارزشيابي شايستگی های غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زيست محيطی

شرايط عملكرد )ابزار، مواد، 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتايج ممكنتجهيزات، زمان، مكان و ...(

مكان: كارخانه فراوري
تجهيزات: ابزارآالت، روليك، 

دينام
و  روغن  و  گريس  مصرفي:  مواد 

قطعات يدكي
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل 1- شاسي، بدنه و اسكلت دستگاه، 2- سيستم 
روغن كاري و گريس كاري، 3- پمپ ها و لوله هاي انتقال 
انتقال قدرت، 5- سيستم هاي  پالپ 4- سيستم  آب و 
الكتريكي و تفكيك معايب جزئي، غير اساسي و اساسي 
تجهيزات پرعيار سازي با رعايت كليه نكات ايمني و رفع 

عيب معايب جزئي

3

درست

كنترل 1- شاسي، بدنه و اسكلت دستگاه، 2- سيستم 
روغن كاري و گريس كاري، 3- پمپ ها و لوله هاي انتقال 
انتقال قدرت، 5- سيستم هاي  پالپ 4- سيستم  آب و 
الكتريكي و تفكيك معايب جزئي، غير اساسي و اساسي 

تجهيزات پرعيارسازي با رعايت كليه نكات ايمنی.

2

ناقص

كنترل 1- شاسي، بدنه و اسكلت دستگاه، 2- سيستم 
روغن كاري و گريس كاري، 3- پمپ ها و لوله هاي انتقال 
آب و پالپ، 4- سيستم انتقال قدرت، 5- سيستم هاي 

الكتريكي

1

شرايط عملكرد )ابزار، مواد، تجهيزات، 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتايج ممكنزمان، مكان و ...(

مكان: كارخانه فراوري
تجهيزات: ابزارآالت سرويس كاری

مواد مصرفي: گريس و روغن و قطعات يدكي
زمان: 20 دقيقه

--3

نظافت قابل قبول مسئوليت پذيري،  صحت،  دقت، 
2محيط كار 

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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ارزشيابي شايستگي جدايش در جريان ها

شرح كار:
1- راه اندازي دستگاه هاي جدايش در جريان عمودي شامل انواع جيگ- دستگاه هاي در جريان افقي انواع ميز- كنترل ورود آب 

و خوراك - كنترل يكنواختي محصول- كنترل زاويه سقوط ذرات
2- روغن كاری و گريس كاري قطعات 

استاندارد عملكرد: 
انجام عمل كانه آرايي با به كارگيري ماشين آالت جيگ، ميز طبق جداول و دستورالعمل هاي مربوطه و با دقت 90%

شاخص ها:
1- طرز كار با دستگاه هاي جدايش در جريان ها

2- سرويس و نگهداري دستگاه هاي جدايش در جريان ها

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

فضاي كار: كارخانه فراوري 
تجهيزات: دستگاه هاي جدايش در جريان ها )انواع جيگ و ميز لرزان(

مواد مصرفي: گريس و روغن جهت سرويس دستگاه ها و قطعات يدكي

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2جدايش در جريان عمودي1

1 جدايش در جريان افقي2

1سرويس دستگاه هاي جيگ و ميز3
شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:

2موارد ايمني، دقت- صحت- مسئوليت پذيري - نظافت محيط زيست 

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


