
 : آزما سرو شرکت بتن ويبره ميز دستگاه فني مشخصات

 2 ورق از ميز اصلي صفحه است. شده ساخته باال استقامت با پروفيل از دستگاه اين اصلي بدنه

 است.براي گرديده متصل بهم و جوشکاري باال کيفيت با و مناسب شرايط در و ميباشد ميليمتر

 سوراخکاري اي گونه به دستگاه اين هاي پايه روي بر ، ويبره ميز اصلي بدنه لرزش از جلوگيري

 کيفيت از دستگاه دراين شده استفاده فنرهاي کرد. پيچ زمين بروي آنرا ميتوان که است هشد

 بر عالوه تا است شده ساخته و طراحي ويبره ميز کاربردي وزن با مناسب سايز در و باال

 تابلو به مجهز دستگاه . شود ارائه يکنواختي و مطلوب لرزش ، دستگاه زياد صداي از جلوگيري

 اين رنگ . باشد مي اتوماتيک تايمر سفارش صورت در همچنين و فاز کنترل تمسيس با برق

 . باشد داشته مقاومت لرزش و رطوبت مقابل در تا باشد مي الکترواستاتيک دستگاه

 

 : ويبره ميز دستگاه تعريف

 از مواد انيمي فاصله بردن بين از و ها قالب داخل مواد کردن همگن يا و لرزش توليد جهت ويبره ميز دستگاه

 به توجه با بندي پيکر همچنين و متفاوت مقادير در که باشد مي مختلف صنايع در سازي فشرده عمل يا و هم

 . شود مي ساخته سفارش نوع

 

 : ويبره ميز انواع

 ويبره ميز دستگاه نوع و مدل انتخاب . شود مي ساخته الکترومکانيکي و مغناطيسي حالت دو در دستگاه اين

 . دارد بستگي مواد واکنش و ها ويژگي و اربردک نوع به

 

 : صنعت در ويبره ميز کاربرد

 کاربرد ... و صنعتي موارد ، مخابراتي آزمايشگاهي صنايع ، خاک مکانيک آزمايشگاهي صنايع در ويبره ميزهاي

 . باشد نمي تنظيم قابل کورس و فرکانس مقادير و نمايش به نيازي معموال صنعتي موارد در . دارد وسيعي



 به توجه با آن عملکرد همچنين و خاص شرايط طبق  معموال آزمايشگاهي صنايع در ويبره ميز کاربرد ولي

 . باشد مي لرزش فرکانس تعيين حتي و لرزش کورس مقدار تعيين به نياز ملزوم استانداردهاي

 ويبره ميز در . باشد مي ثانيه هر در برگشت و رفت مقدار يعني ويبره ميز دستگاه در ويبره فرکانس از منظور

 سيستم در ولي . کنيم تعيين هرتز 100 تا صفر از را فرکانس توانيم مي ما معموال مغناطيسي هاي

 موتور . کارکرد توان مي هرتز 60 تا معموال است شده استفاده ها آن در ويبره هاي موتور از که الکترومکانيکي

 . کند مي کار دقيقه بر دور 3000 سرعت با و فاز 3 معموال بازار در موجود ها ويبره

 مغناطيسي ميزويبره کنيم مي پيشنهاد ما دارند بيشتري اهميت کورس و فرکانس مقادير تعيين مواردي در

 . باشد مي بيشتر مراتب به الکترومکانيکي موتورهاي توان چند هر . کنيد تهيه

 با را تجهيزات اين ساخت امکان صنعتي و آزمايشگاهي ويبره ميز انواع ساخت در باال تجربه با شرکت اين

 . باشد مي دارا روز تکنولوژي باالترين

 

  : يعصنا در ويبره ميز کاربرد مهمترين

 OMPACTIONC سازي فشرده و تراکم عمل       ·

 فله کاالهاي با ظروف تخليه و کردن پر اقتصادي و سريع       ·

 ترکيبي مواد يا مصالح هواگيري       ·

  ها آن سرند يا مواد توزيع و سازي مرتب       ·

 

 

 

 : مشخصات ساير

 RPM ۳۰۰۰ سرعت و اسب ۵٫۰ نيم قدرت با ويبره موتور

  :70*70 ابعاد

 100*100 ابهاد

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 جهت متراکم نمودن بتن از دستگاه ميز ويبره استفاده ميشود

r ۳۰۰۰با دور  2۵۰wقدرت الکتروموتور  pm 

 بدنه ازجنس ورق فوالدي

 1۰۰*1۰۰    -   7۰*7۰     -    ۵۰*۵۰در ابعاد 

  

 EN 12340/2- 12350/4 , BS 1881/108 : استانداردهايطبق 

 

 

 

 

 

 دستگاه ميز ويبره

 

 هاي غير چسبنده دستگاه ميز ويبره جهت دانسيته نسبي خاك



 

 D4254 - ASTM D4253 : استاندارد

 

 : مشخصات عمومي

 

هايي  نمونهاين آزمايش جهت تعيين وزن مخصوص خشک ماکزيمم خاکهاي غير چسبنده و درصد رطوبت 

 شوند باشد که با استفاده از اين دستگاه ويبره مي مي

 

 :تجهيزات شامل

 ميز ويبره با مشخصات زير :

3600 rpm • 

ميليمتر 64/0تا  05/0دامنه :   • 

002/0تا 025/0اينچ   

 نوع ويبراتور :

الکترو مغناطيسي   • 

760*760*400ابعاد:  • 

300وزن :  kg • 

 

0.5 & /1cu.ft  هايسري قالب  

 به فرم استوانه ، همراه با دو ميله راهنما با تجهيزات قفل



 کردن ميز ، دو عدد صفحه سربار با دو دسته و دو عدد وزنه سربار

ميليمتر 0.01ميليمتر ، دقت 50گيج کورس   • 

 

 

 

 

********************** 

 

 : ويبره ميز دستگاه تعريف

 بردن بين از و ها قالب داخل مواد کردن همگن يا و لرزش ايجاد جهت بتن ويبره ميز دستگاه

 که گيرد مي قرار استفاده مورد مختلف صنايع در سازي فشرده عمل يا و هم از مواد مياني فاصله

 . شود مي ساخته سفارش نوع به توجه با متفاوت ابعاد همچنين و متفاوت مقادير در

 

 بتن: ويبره ميز دستگاه فني مشخصات

 مي ميليمتر 2 ورق از ميز اصلي صفحه است. شده توليد باال استقامت با پروفيل از دستگاه اين اصلي بدنه

 بدنه لرزش از جلوگيري است.براي گرديده متصل بهم و جوشکاري باال کيفيت با و مناسب شرايط در و باشد

 بروي آنرا ميتوان که است شده نجاما سوراخکاري اي گونه به دستگاه اين هاي پايه روي بر ، ويبره ميز اصلي

 ميز کاربردي وزن با مناسب سايز در و باال کيفيت از دستگاه دراين شده استفاده فنرهاي کرد. پيچ زمين

 يکنواختي و مطلوب لرزش ، دستگاه زياد صداي از جلوگيري بر عالوه تا است شده ساخته و طراحي ويبره

 اتوماتيک تايمر سفارش صورت در همچنين و فاز کنترل سيستم با برق تابلو به مجهز دستگاه اين . دده ارائه

 . باشد داشته مقاومت رطوبت و لرزش مقابل در تا بوده الکترواستاتيک دستگاه اين رنگ . باشد مي

 



 : ويبره ميز انواع

 ويبره ميز دستگاه نوع و مدل انتخاب . شود مي ساخته الکترومکانيکي و مغناطيسي حالت دو در دستگاه اين

 . دارد بستگي مواد واکنش و ها ويژگي و کاربرد نوع به

 

 : صنعت در ويبره ميز کاربرد

 کاربرد ... و صنعتي موارد ، مخابراتي آزمايشگاهي صنايع ، خاک مکانيک آزمايشگاهي صنايع در ويبره ميزهاي

 . باشد نمي تنظيم قابل کورس و فرکانس مقادير و نمايش به نيازي معموال صنعتي موارد در . دارد وسيعي

 به توجه با آن عملکرد همچنين و خاص شرايط طبق  معموال آزمايشگاهي صنايع در ويبره ميز کاربرد ولي

 . باشد مي لرزش فرکانس تعيين حتي و لرزش کورس مقدار تعيين به نياز ملزوم استانداردهاي

 ميز در . باشد مي ثانيه هر در دستگاه برگشت و رفت مقدار ويبره ميز دستگاه در ويبره سفرکان از منظور

 سيستم در ولي . کنيم نظيمت هرتز 100 تا صفر از را کانسفر توانيم مي ما معموال مغناطيسي هاي ويبره

 . است تنظيم قابل هرتز 60 تا معموال است شده استفاده ها آن در ويبره هاي موتور از که الکترومکانيکي

 . دنکن مي کار دقيقه بر دور 3000 سرعت با و فاز 3 معموالً بازار در موجود يها ويبره موتور

 مغناطيسي ويبره ميز شود مي پيشنهاد دارند بيشتري اهميت کورس و انسفرک مقادير تعيين که مواردي در

 . باشد مي بيشتر مراتب به الکترومکانيکي موتورهاي توان چند هر . گردد تهيه

 اين ساخت امکان صنعتي و آزمايشگاهي ويبره ميز انواع ساخت در باال تجربه با جوان کيمياگران شرکت

 . باشد مي دارا دنيا روز تکنولوژي باالترين با را تجهيزات

 

  : يعصنا در ويبره ميز کاربرد مهمترين

 OMPACTIONC سازي فشرده و تراکم عمل       ·

 فله کاالهاي با ظروف تخليه و کردن پر اقتصادي و سريع       ·

 ترکيبي مواد يا مصالح هواگيري       ·

  ها آن سرند يا مواد توزيع و سازي مرتب       ·
 

 : مشخصات ساير

 دقيقه بر دور ۳۰۰۰ : سرعت



 70×70 : ابعاد

 100×100 : ادعاب

 W 250 الکتروموتور قدرت

 هرتز 60 : فرکانس

 

  :استاندارد

D4253 ASTM - D4254  

 

 

 

 

 

 


