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Pallet Drum Filling Specification 
 

 الف : تجهيزات اصلي دستگاه : 

 

 02 - 02بر اساس  ليتر ميباشد ، ظرفيت ماشين 222سيستم مورد نظر ماشين بشكه پركني با ظرفيت حداكثر  

 (Indoor)بشكه در ساعت طراحي و ساخته خواهد شد و محل نصب آن در سالن سقف دار است . 
 ، قابليت كار با بشكه ها و ظروف مختلف موجود ميباشد . با توجه به امكانات سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه 

 

 دستگاه كامل از قسمتهاي زير تشكيل شده است :  -

 

واحد اتوماتيك جهت پر كردن چهار بشكه موجود بر روی پالت مستقر بر روی كفه توزين كه شامل سيستم 

و   Fineو شيرهای  ا سيلندر مربوطهب  Lanceتوزين / مكانيزم تعيين و تثبيت موقعيت نازل تخليه ، مكانيزم 

Coarse  . و همچنين تابلوی فرمان / كنترل و سنسورهای مربوطه ميباشد 

 

  شامل :  Rollerچهار عدد ميز   -1

     Feeding Roller   متر و موتوردار . 3با روليكهای مربوطه بطول 

     Scale Roller   ( وزين سنسور ت 4با رولكيهای مربوطه و سيستم توزينLoad Cell   بطول ) 

 متر و موتوردار .  0/1      

  Sealing Roller        متر و موتوردار . 2با روليكهای مربوطه و تجهيزات دربندی بطول 

 برای هر روليك ( Checker Plate) همراه با        

       Discharge Roller  روليكهای مربوطه ) قابليت تنظيم شيب ( بدون موتور بطول حدود با 

 متر .  0/3       

و  ، نمايشگر ديجيتال ، سيستم توزين الكترونيك  Operator Panelتابلوهای برق ، پنوماتيك ،  -2

 كنترلر مربوطه

 
 

 .  های مربوطهو باالنسر  دستياز نوع   و كلمپ درب بشكهار نوع پنوماتيكي درب بند تجهيزات كامل  -3

4-  Operator stand   متر همراه گريتينگ 0سيستم ، محل ايستادن و فعاليت اپراتور به طول حدود.  
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 ب( نحوه كار دستگاه : 

 

ميليمتر به همراه چهار بشكه خالي مطابق نقشه پيوست توسط ليفتراك بر  1222×1222×102پالت با ابعاد  -1

 روی كانواير ورودی قرار ميگيرد.    

 

 پالت جهت قرار گرفتن در زير مكانيزم پركن ماشين هدايت ميشود .  1با زدن كليد نقاله  -2

 

را برروی دهانه بشكه تنظيم    Lanceه پنوماتيكي اپراتور توسط بازوهای سيستم و كليدهای تعبيه شد -3

 ميكند. 
 

  Lanceو   (Tare )، ابتدا باسكول صفر شده   (Operator Panel )از روی پانل   Startبا زدن كليد  -4
 فرمانابتدا  سوم تعبيه شده روی محور عمودی   Proximityوارد بشكه ميشود و پس از رسيدن به سنسور 

ريزش با حداكثر دبي ) شير اصلي ( آغاز و پس از تزريق نيتروژن طبق زمان تنظيم شده و پس از آن فرمان 

ادامه   (Fine )فرمان ريزش با شير فرعي    (Set Point )وزن از قبل تعيين شده  %02رسيدن به حدود 

 مي يابد تا دقيقآ به وزن مورد نظر برسد.

 ه و سيستم در صورت احتياج به جبران سازی مجددآ فرمان از بشكه خارج شد Lanceسپس     
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 ريزش مقدار مورد نظر را ميدهد .     

 

 

 نحوه ريزش مواد به گونه ای است كه از كف بشكه  ، Foaming) جهت جلوگيری از كف كردن مواد 

 شروع شده  و نازل با سرعت ثابت خطي به سمت باال هدايت مي شود.(  

 

 نازل پركن به محل ابتدای خود بازگشته بصورتي كه اپراتور بتواند آن   Fillingبا پايان عمليات  -0

 را به داخل بشكه بعدی هدايت كند ) چكه كردن مواد توسط چكه گير سيستم گرفته ميشود .(    

عمليات فوق چهار بار برای هر پالت تكرار ميشود و كليه عمليات فوق توسط نرم افزار / سخت افزار و      

 نسورهای سيستم تحت كنترل ميباشد.س

 

 ـ پس از عمليات پر كردن هر چهار بشكه ، پالت توسط غلطكهای موتوردار به قسمت دربندی 0

 هدايت ميشوند .    

 ـ بشكه ها توسط دست با گذاشتن درب بسته و درب پيچي توسط دربند پنوماتيك محكم و سپس 7

 درب نهايي پرس ميگردد.     

 

 ـ پالت سپس به غلطكهای خروجي هدايت شده و توسط ليفتراك منتقل ميشود. 8

 

 ج ـ مشخصات فني هر يك از قسمتهاي ماشين بشكه پركني : 

 

 :   Activeسيستم انتقال غلطكي ورودي / خروجي با غلطكهاي  -1

 

 كه بر روی كف  Hot Dip Galvanizedبا پوشش  ST37شاسي دستگاه از جنس فوالد  (1-1

 نصب و تنظيم ميگردد.   Base Plateكارگاه / سوله روی        

 

 ميليمتر و با پوشش    02با قطر  ST37از جنس فوالد   Activeبصورت   ( Rollers )( روليكها 2-1

 كه روليكها از يك طرف با چرخ  SBR ( Packing)گالوانيزه گرم دارای سه بلبرينگ و پكينگ         

 ه يكديگر و موتور اصلي منتقل ميباشند.و زنجير ب        

 

 ( مكانيزم درايو دو جهته كه در انتهای شاسي ورود / خروج نصب ميگردد ، الكتروموتور و 3-1
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 در نظر گرفته شده است و سرعت حركت    Totally Enclosedگيبربكس بصورت        

  را تأمين مينمايد. m / sec 0.1خطي بر روی روليكها تا         

 

 قرار دارد.   Checkered Plate( در نقاله های توزين و دربندی حد فاصل هر كدام از روليكها 4-1

 ، گالوانيزه گرم (.  ST37) جنس ، فوالد         

 

 ( نصب سنسور تعيين موقعيت پالت بر روی نقاله . 0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  Platform Scaleـ كفه باسكول 2

 

 . Active(پوشش سطح كفه بصورت روليكهای 1-2
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 انگلستان  TEDEAكيلوگرم ساخت شركت  022عدد لودسل با ظرفيت هر كدام  4( تعداد 2-2

 . Junction Boxو سيستم تعليق مربوطه به همراه  IP67با گريد        

 

 .Totally Enclosed( الكترو موتور گيربكس و مكانيزم متحرك روليكها از نوع 3-2

 

 ( نصب سنسور تعيين موقعيت پالت بر روی نقاله.4-2

 

 :)حركت در مختصات استوانه اي (   Positioningـ مكانيزم تعيين و تثبيت موقعيت 3

 

 داشته قابليت   Drive Screwكه ارتفاع قابل تنظيم از طريق پيچ نيرو    Z( ستون اصلي محور 1-3

 تثبيت بوسيله قيد را دارد.       

 

 تثبيت ميشود.   Normally Closedكه توسط يك ترمز قفل پنوماتيك بصورت   θ( بازوی 2-3

 و وظيفه حركت دوراني بازوی افقي را بر عهده دارد . اين بازو توسط اپراتور در خط افق         

 حركت ميكند.         

 

 از طريق ياتاقان بندی افقي و   Liner Motionت مكانيزم ) طول بازو ( بصور  R( حركت 3-3

       Bearing  مربوطه در داخل شيار حركت آن توسط يك سيلندر پنوماتيك خطي 

       ( Linear Cylinder)   و از نوعRoad less  تأمين ميشود ، اين سيلندر از شير موجود بر 

 فرمان ميگيرد .    θ روی دستگيره  بازوی         

 

 ( حركت عمودی و رفت و برگشت نازل تخليه برای وارد و خارج شدن به بشكه همچنين 4-3

 (Road less ) حركت عمودی به باال در هنگام پر شدن توسط يك سيلندر خطي پنوماتيك        
 انجام ميشود.       

 

 موجود بر روی   Flow Control سرعت حركت به باال و پائين اين سيلندر توسط شير تنظيم دبي

 ( صورت ميپذيرد.   Rپانل اپراتور ) انتهای بازوی 

 

 كه بصورت لوال با هم درگير هستند قرار   Frame( كليه تجهيزات روی ستون اصلي و يك 0-3

 و با پوشش رنگ كوره ای الكترواستاتيك ) به رنگ نارنجي ( ميباشد. ST37دارد كه از جنس        
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 ـ مكانيزم نازل تخليه : 4

 

 ميباشد.  mm 40و قطر آن   314از جنس لوله استيل  (Lance )( ساقه نازل تخليه 1-4

 

دهانه تخليه نازل بصورت سوپاپ به همراه مكانيزم باز و بسته كردن سوپاپ بصورت سيلندر پنوماتيك كه  (2-4

 .از چكيدن مواد اضافه و در پايان سيكل تخليه نيز جلوگيری ميكند

 

 تعبيه ميگردد. Lance( سيلندر دو حالته كه در باالی ساقه 3-4

 ميبايست باشد.( bar 4) فشار ورودی مواد به ماشين بشكه پركني حداكثر تا        

 

 

 ـ پانل و تابلوي فرمان كنترل : 5

  

 پانل كنترل دستي نصب شده در انتهاي بازوي افقي ) وظايف ( :  (1-5

 

 R . θ ,تغيير و تثبيت برای هريك از محورهای  ( سه كليد پنوماتيكي1-1-0

 

 برای تغيير در سرعت ورود و خروج نازل .  (Flow )( شير كنترل دبي 2-1-0

 

 . Reset( كليدهای شروع ، توقف سيكل و 3-1-0

 

 

 .Emergency Stop( توقف اضطراری 4-1-0

 

 ( سيگنالهای خطا برای توزين يا توقف مدار . 0-1-0

 

 ( كليدهای شروع و توقف نقاله ها. 0-1-0
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 ( كليد وضعيت دستي و اتوماتيك .7-1-0

 

 ( كليد اصلي دستگاه .8-1-0
 

 تابلوهاي اصلي برق و پنوماتيك :  (2-5

 

 (  …( تمامي كنتاكتور ها و المانهای كنترل و فرمان ) مانند تايمرها ، رله ها ، محافظ ها و 1-2-0

 توزين و خروج پالت . –ی ورود پالت مربوط به موتورها           

 

 ( سيستم كنترل و كنتاكتورها و المانهای كنترل مربوط به سيكل های تخليه ، بارگيری و  توزين .2-2-0

 

 ( ، واحد مراقبت  AND ,OR( شيرهای پنوماتيك و مدارات مربوطه ) شامل مدارات 3-2-0

 پنوماتيك ، قطعات متفرقه پنوماتيكي .           
 

 ( واحد كنترلر  جهت دريافت سيگنال از سنسورها و ارسال فرآمين جهت شيرها و موتورها .4-2-0

 

 آلمان و دارای رنگ الكترواستاتيك مقاوم است .  Rital( كليه تابلوها از نوع طرح 0-2-0

 ميباشد.  IP54درجه حفاظت تابلوها             

 

 ميباشد. EEX T4ز نوع ضد جرقه با استاندارد ( كليه تجهيزات الكتريكال و موتورها ا0-2-0

 ولت  24الزم به ذكر است سيگنالهای مربوط به فرمانها همگي حفاظت شده و با ولتاژ             

 ) در صورت درخواست ( فعال ميشود.           

 

 زيمنس .  PLC( سيستم كنترل مركزی شامل :  7-2-0

 

 سيستم الكترونيك توزين :  -6

 

1-0) Display   از نوعLCD  ( High Brightness)  های جهت نمايش مقادير توزين و پيغام          

 مربوطه .

 جهت تغيير و تثبيت پارامترهای وزن و نقاط  Membrane Keyboardصفحه كليد  (2-0
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 پيش تنظيم .        

 ( قسمتهای مربوط به ورود / خروج سيگنالها و لودسل .3-0

 

 و  Set Point( نرم افزار سيستم كه وظيفه اصلي آن هدايت كل مجموعه بر اساس مقادير 4-0

 Set Upارسال / دريافت سيگنال ميباشد ، بخشي از نرم افزار اختصاص به كاليبراسيون و         

Configuration  .دارد 

 

 .و شبكه  PC( امكان ارتباط با 0-0

 

 /+ گرم ميباشد.- 122برای پر كردن هر بشكه  ( دقت مورد استفاده در سيستم0-0

 

 .( قابليت نصب به چاپگر بصورت پورت موازی 7-0

 

( قابليت ذخيره و ثبت اطالعات شامل وزن ، تعداد پالت ، تعداد بشكه و وزن مجموع بصورت گزارش روزانه  8-0

 ، ماهيانه و يا شيفت .

 

  :  Nitrogen Purgingـ تجهيزات مربوط به واحد 7

 

قسمت تزريق نيتروژن جهت تخليه هوای داخل بشكه و قرارگيری گاز نيتروژن درون آن ميباشد و تجهيزات آن 

اضافه  Lanceشامل قسمتهای پنوماتيكي و  متعلقات مكانيكي از جنس استيل است كه به قسمت ساقه 

 ميگردد. 

 : ـ سازندگان تجهيزات8

 

 آلمان . FESTOانگلستان و   PARKERكليه تجهيزات پنوماتيكي از شركتهای  -

 

 و تله مكانيك فرانسه . آلمان كليه قطعات و تجهيزات الكتريكال و برقي از شركت زيمنس  -

 

 . آلمان  BOSCHساخت شركت  Road lessسيلندرهای خطي از نوع   -
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 انگلستان.   TEDEAسنسورهای مربوط به بخش توزين ) باسكول ( از شركت   -
 

 .OMRONريك و مجاورتي از شركت كليه سنسورهای فتوالكت  -
 

 .ABB ياالكتروموتورها ساخت شركت زيمنس    -

 

 

 مستندات و مدارک فني :  - 9

  , P&ID( ارايه ميگردد كه   CD) بصورت هارد كپي و  Final Bookهمراه با تحويل ماشين يك مجموعه 

و  كليه تجهيزات الكتريكال ، نيوماتيكدستورالعمل ها ، ديتا شيت ها و نقشه های اپراتوری و تعميراتي مرتيط با 

 شده با فرمت استاندارد درآن درج شده است .  As Builtمكانيك بصورت كامل و 

 تبصره: 

  Rock Bolt  يون و، فوندانس   Base Plateاجرای عمليات ابنيه ای مانند كف سازی سالن ، نصب  -1

 ماشين پركن به كف سالن ) با نظارت فروشنده (

 bar 6ـ تأمين برق سه فاز و هوای فشرده 2

 مربوطه   3bar   ،by pass pipingـ آماده بودن مواد جهت بارگيری سيستم با حداكثر فشار 3

ب تعهدات خريدار بوده و زمان نصـ دو نفر تكنسين يا ديپلم فني با تجربه به جهت آموزش كار با سيستم جزء 4

 و راه اندازی ميبايست مهيا گردد.
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