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Single Drum Filling Specification
سيستم مورد نظر ماشين بشكه پركني نيمه اتوماتيك با ظرفيت  222ليتر كه نصب آن در سالن سقف دار است
) (Indoorظرفيت این ماشين بين  02تا  02بشكه در ساعت مي باشد.
الف ـ دستگاه از قسمتهاي زير تشكيل شده است :
1ـ واحد پركن ) : (Filling Unit

این واحد قسمت اصلي سيستم ميباشد كه كليه متعلقات مربوط به تغذیه مواد  ،نازل )  ، ) Lanceسيلندر اصلي  ،سيلندر
 ، Fine & Coerceسنسورهاي موقعيت  ،قسمت كنترل )  (Operator Panelروي آن نصب ميشود.
شاسي و پایه این واحد از جنس كربن استيل ) ( ST 37با پوشش رنگ كوره اي و با قابليت تنظيم ارتفاع است.
( نصب این قسمت از طریق  Rock Boltبه كف سالن است).
سایر قسمت هاي این واحد از جنس استنلس استيل خواهد بود.
2ـ باسكول و سيستم توزين ):( Platform Scale

این واحد قسمت اندازه گيري ماشين ميباشد و زیر واحد پركن نصب ميشود.
باسكول از نوع تمام الكترونيك و با استفاده از لودسل دقيق كه در آن نصب ميگردد ساخته ميشود.
سيستم از نوع روليكي مي باشد ،با پایه هاي قابل تنظيم و ابعاد آن  750 ×750ميليمتر ميباشد .
نمایشگر سيستم توزین از نوع دیجيتال ) ( High Brightnessو با قابليت برنامه ریزي و كاليبراسيون است .
( به شرح ذیل )
-

صفحه كليد  Membrane Keyboardجهت تغيير و تثبيت پارامترهاي وزن و نقاط پيش تنظيم
قسمتهاي مربوط به ورود  /خروج سيگنالها و لودسل
نرم افزار سيستم كه وظيفه اصلي آن هدايت كل مجموعه بر اساس مقادير  Set Pointو ارسال /دريافت
سيگنال ميباشد ،بخشي از نرم افزار اختصاص به كاليبراسيون و  Set Up Configurationدارد.
امكان ارتباط با  PCو شبكه )( Optional
دقت مورد استفاده سيستم براي پر كردن هر بشكه  +/- 022گرم ميباشد.
قابليت نصب به چاپگر بصورت پورت موازي )(Optional
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3ـ واحد كنترل :

سيستم كنترل ماشين نيمه اتوماتيك بوده و طراحي آن با استفاده از  PLCزیمنس و با توجه به  I / Oهاي سيستم
 On / off Controlميباشد شرح عملكرد سيستم بصورت زیر است .
0ـ ابتدا اعداد پيش تنظيم  Set pointتوسط  Membrane Keyboardسيستم جهت نقاط
 Coerce & Fineبراي دستگاه تعریف شده .
( این اعداد جهت یك نوع محصول یكبار به سيستم داده ميشود) .
2ـ بشكه خالي بصورت دستي زیر  Lanceدستگاه و روي ميز توزین قرار داده ميشود.
3ـ توسط اپراتور كليد  Startاز روي  Operator Panelزده شده  ،در این وضعيت سيستم كنترل طبق برنامه ریزي
خود  ،ابتدا باسكول را صفر كرده و نازل  Lanceرا توسط فعال كردن جك اصلي وارد بشكه و پس از رسيدن به نقطه
مشخص  ،فرمان ریزش مواد بصورت  Fine / Coerceصادر ميگردد  ،پس از رسيدن به نقطه  SP1فرمان Off ,
 Coerceو با ریزش آهسته  Fineبشكه به وزن مورد نظر رسيده و فرمان  Fineنيز  Offميگردد و در این حالت
سيستم  Resetشده و آماده پر كردن بشكه بعدي ميشود .

 -4دستگاه داراي  2مد عملكردي خواهد بود .

 :MODE Aكاليبراسيون و تنظيمات
 ( Drum Filling :MODE Bجهت بشكه پركني )
5ـ مكانيزم نازل تخليه مواد ): ( Lance & Nozzle

-

ساقه نازل تخليه )  ( Lanceاز جنس لوله استيل  316و قطر بيروني آن  40mmميباشد
دهانه تخليه نازل بصورت سوپاپ به همراه مكانيزم باز و بسته كردن سوپاپ از طریق سيلندر پنوماتيك
نصب واحد چكه گير كه از چكيدن مواد اضافه در پایان سيكل جلوگيري ميكند.
سيلندر دو حالته كه در باالي ساقه  Lanceتعبيه ميگردد.

تهران  ،بلوار میرداماد  ،خیابان البرز  ،آناهیتای شرقی  ،ساختمان شماره 1
21120722187 , 07202880, 08372

www.drumfilling.ir

ش کرت مهندسی فراسو توزین
سازنده انحصاری تجهیزات بارگیری و پرکن مکانیزه مایعات
6ـ پانل و تابلوي فرمان كنترل :
پانل كنترل دستي نصب شده در انتهاي بازوي افقي :
-

شير كنترل دبي )  ( Flowبراي تغيير در سرعت ورود و خروج نازل به درون بشكه
كليد شروع و توقف سيكل و . Reset
توقف اضطراري Emergency Stop
سيگنالهاي خطا براي توزین یا توقف مواد .
شروع و توقف موتور نقاله خروجي
كليد وضعيت دستي  /اتوماتيك
كليد اصلي دستگاه

7ـ واحد پنوماتيك :

این واحد شامل تجهيزات زیر است :
  : Vertical Rod less Cylinderكه وظيفه جا به جایي عمودي نازل به داخل بشكه و برعكس را دارد . شيرهاي پنوماتيك و مدارات مربوطه  ،واحد مراقبت پنوماتيك و قطعات وابسته  : Fine & Coerce Cylinderكه جهت هدایت مواد به داخل بشكه با توجه به فراميني كه از سيستم كنترلمي آید تحریك ميشود.

 – 8واحد تزريق نيتروژن ( )Nitrogen Purging Unit
این واحد وظيفه تزریق گاز نيتروزن قبل از بارگيري را بعهده داشته و زمان تزریق از طریق  PLCبرنامه ریزي مي شود.
(اختياري)
9ـ اسناد فني  ،دستورالعملها و نقشه ها ):( Documentation

كليه قسمتهاي الكتریكال  ،پنوماتيك و مونتاژي مكانيك داراي نقشه و مستندات فني ميباشد كه به همراه دستورالعمل
كاليبراسيون  User Manual ،و نحوه عيب یابي سيستم در زمان تحویل و نصب و راه اندازي بصورت Final Book
ارائه ميگردد.

ب ـ معرفي تجهيزات :
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-

 ( Linear Cylinderسيلندر خطي ) با طول كورس  1000ميليمتر
 Fine & Coerce Cylinderساخت شركت  Festoمي باشد.
سنسورهاي مجاورتي ) ( Proximityشركت  OMRONژاپن
كليه تجهيزات پنوماتيك از شركت  Parkerانگليس یا  Boschآلمان
كليه قطعات و تجهيزات الكتریكي و برقي از شركت زیمنس یا تله مكانيك
كنترلر و نمایشگر سيستم توزین از نوع دیجيتال ساخت شركت  Sewhaكره جنوبي
تابلوها از نوع فلزي و طرح  Rittalبا  IP54و پوشش رنگ كوره اي الكترو استاتيك

تبصره :
 اجراي عمليات ابنيه اي مانند كف سازي سالن  ،نصب  ، Base Plateفوندانسيون و  Rock Boltماشينپركن به كف سالن ( با نظارت فروشنده )
2ـ تأمين برق سه فاز و هواي فشرده 6 bar
3ـ آماده بودن مواد جهت بارگيري سيستم با حداكثر فشار  by pass piping ، 3barمربوطه
4ـ دو نفر تكنسين يا ديپلم فني با تجربه به جهت آموزش كار با سيستم
جزء تعهدات خريدار بوده و زمان نصب وراه اندازي ميبايست مهيا گردد.
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