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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 
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 سیستم دریافت و ارسال  نمونه مواد اتوماتیک  

 مرتضی کاظمی مستقیم
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حساب می آید که واحد ه از مهم ترین دستگاههای مورد نیاز هریک از کارخانجات سیمان ب سیستم نمونه گیر یکی _ چکیده 

کنترل کیفیت و آزمایشگاه جهت آنالیز و ترکیب مواد مورد نیاز برای پخت در کوره سیمان از آن استفاده و بهره برداری می نماید . 

 6831می باشد که بعد از راه اندازی در سال  PFAFF AQSشرکت سیستم نمونه گیر و ارسال نمونه کارخانه سیمان هگمتان ساخت 

بمدت دوهفته کار کرد و سپس با فالتهای کاذب متوقف گردید و  در پی تماسهای مکرر و تحریمهای انجام شده توسط غرب علیه 

ری نمودند . بعد از این اتفاقات جمهوری اسالمی ایران از اعزام کارشناس و در اختیار قرار دادن پسورد سیستم کنترل دستگاه خوددا

باشناخت رفتاری قطعات موجود و تغییر سیستم کنترل و با  هزینه جزئی  به فکر تغییر سیستم کنترل و بومی سازی آن افتادیم و

 شدیم. 6831موفق به راه اندازی دستگاه در سال 
 بومی سازینمونه گیر ، اتوماتیک ،  کلمات کلیدی :

 . مقدمه1

ه باشد. مطالعات و تهیراه اندازی و استفاده از هر دستگاهی مستلزم شناخت رفتار و عملکرد هریک از قطعات جزئی آن دستگاه می  

نقشه کار و سیگنال لیست مورد نیاز و برقراری اینترالکهای حفاظت و ایمنی افراد مرتبط با کار و دستگاه از دیگر الزامات مورد نیاز 

طالعه در مورد تک تک قطعات و رفتار آنها ، سیگنال لیست طرح آماده و در مراحل مقدماتی ایرادات آن بر طرف می باشد. بعد از م

که دیگر نیازی به وجود برنامه و پسورد شرکت خارجی برای کار دستگاه  PLCگردید و بعد از تغییر سیستم کنترل و برنامه نویسی 

 در ادامه روش کار انجام شده توضیح داده شده است. ی قرار گرفت .نبود دستگاه راه اندازی و مورد بهره بردار

 

 روش کار :.2

 دستگاه نمونه گیر و ارسال نمونه مواد شامل سه بخش مجزا می باشد :

 نمونه گیر .6

 ارسال نمونه .2

 دریافت نمونه .8

 به شرح کار هر یک از این موارد و کارهای صورت گرفته اشاره می گردد : ادامه که در

 نمونه گیر :. 1.2

در قسمت نمونه گیر یک اسکرو دو طرفه قرار دارد که به ایراسالید خروجی مواد متصل می باشد. در زمان کارکرد آسیاب مواد 

سمت میکسر هدایت می کند ه ثانیه در جهت تخلیه کار کرده و مواد را از داخل ایراسالید ب 83دقیقه این اسکرو بمدت  5خام در هر 

ثانیه متوقف شده و در خالف جهت حرکت اولیه کار کرده و مابقی مواد را به ایراسالید باز می گرداند که در  83ذشت گو بعد از 

سیکل بعدی نمونه گیری مواد جدید از آن تخلیه گردد. در ورودی میکسر )خروجی اسکرو( یک عدد ولو جهت اجازه عبور مواد به 

سال کپسول نمونه گیری بسته می باشد . مواد بعد از ورود به داخل میکسر از آنجا داخل میکسر قرار دارد که این ولو در زمان ار

بقی آن توسط ت آزمایشگاه فرستاده می شود و ماسمه گرم ب 633بخوبی با مواد قبلی ترکیب شده و هر نیم ساعت یکبار در حدود 

 .واد جدید می شود روتاری ایرالک و بلوئر تخلیه به سیستم بازمی گردد و میکسر آماده ورود م
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         ) اسکروی نمونه گیری (                                                                          

                                                                        

   ) میکسر (                                                                                   
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 قسمت دریافت کپسول و ارسال نمونه : - . 2.2   

 این قسمت شامل :    

 درب کپسول و پرس نمودنباز و بسته  -6

 قسمت ترانسپورت  -2

 قسمت نمونه گیری  -8

یافت می گردد و بعد از آن کپسول بسمت قسمت برداشتن ارسالی توسط اپراتور آزماشگاه ، درابتدا در قسمت ترانسپورت کپسول    

، گرم 633درب هدایت شده و در مرحله بعدی به سمت محل نمونه گیری حرکت می نماید و در آنجا بعد از ریختن نمونه در حدود 

درب آن گذاشته شده و در مرحله بعد درب  "ب حرکت می نماید و در این قسمت مجدداکپسول دوباره بسمت محل برداشتن در

پرس می گردد که در طول مسیر حرکت باز نگردد . بعد از این مرحله کپسول در قسمت ترانسپورت قرار می گیرد و سپس به سمت 

 رسد.    متر به آزمایشگاه می 133گردد وبعد از طی مسیر در حدود  آزمایشگاه ارسال می

                                                                     

 ) دریافت و ارسال کپسول (                                                                              
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 دریافت نمونه .2.2

دمنده و مکنده هوا قرار دارد که در زمان حرکت کپسول بسمت نمونه گیری در قسمت دریافت نمونه در آزمایشگاه یک عدد بلوئر    

د شیر پنوماتیکی رت دمنده ودر حالت دریافت کپسول بصورت مکنده عمل می نماید که این دو حالت توسط یک عدواین بلوئر بص

قرار داده شده و بسمت محل نمونه گیر دهد . قسمت دریافت نمونه شامل محفظه ای است که در ابتدا در آنجا تغییر موقعیت می 

ارسال میگردد و بعد از دریافت نیز در این مکان توسط اپراتور تخلیه می گردد و جهت جلوگیری از صدمه به اپراتور دارای یک عدد 

ل کپسول از ولو قفل کن می باشد که در زمان کار دستگاه این درب بسته بوده و امکان باز نمودن آن نمی باشد . در زمان ارسا

آزمایشگاه بسمت محل نمونه گیری بعد از قرار دادن کپسول در محل خود توسط اپراتور و فشار دادن شستی استارت کپسول بسمت 

 نمونه گیر ارسال می گردد و بعد از گذشت نیم ساعت کپسول حاوی مواد برگشت می خورد .

                               

 )دریافت نمونه آزمایشگاه(                                                                 

یک عدد شستی فراخوانی لوکال در روی تابلو کنترل نصب گردیده است که به اپراتور این امکان را می دهد که در هر زمان مورد    

نیاز واحد آزمایشگاه تنظیم گردیده و تمامی آنها قابل تغییر نیاز کپسول را فراخوانی نماید .)کلیه تایمهای موجود در برنامه با توجه به 

 . (می باشند 
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      ) تابلو برق داخل آزمایشگاه مواد (                                                              

 

سیستم کنترل این دستگاه شامل دو قسمت می باشد که یکی در محل آزمایشگاه و دیگری در محل نمونه گیری می باشد و این    

در محل آزمایشگاه و یک عدد  CPUدو قسمت می بایست بصورت واحد کار کنترل را انجام دهند . سیستم قبلی شامل یک عدد    

ود که به دلیل در اختیار قرار ندادن پسورد دستگاه توسط شرکت سازنده امکان ایجاد در قسمت نمونه گیری ب PLCتاچ اسکرین و 

و دو  ET233Mموجود در محل نمونه گیر با اضافه یک عدد کارت  PLCتغییرات در آن وجود نداشت . بعد از حذف تاچ اسکرین و 

متر کار برنامه نویسی  133بین این دو قسمت به فاصله موجود و برقراری ارتباط  profibusعدد کارت دیجیتال با استفاده از کابل 

آغاز گردید و بعد از یکماه کار و استارت تک تک تجهیزات موفق به راه اندازی سیستم شدیم و بعد از گذشت حدود یکماه دیگر و 

بدون وقفه در  6811 تابستان تا این تاریخ 6831حذف و رفع برخی از اشکاالت موجود ، بعد از راه اندازی دستگاه از تابستان سال 

 حال بهره برداری و کار می باشد .

بعد از اتمام راه اندازی کلیه مدارک و نقشه های برق و الکترونیک با توجه به تغییرات و اصالحات انجام شده ازبیلت گردیده و    

 انجام شده است.آموزشهای الزم جهت استفاده و بهره برداری  همکاران در واحد برق و آزمایشگاه 
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         ) سیستم کنترل در آزمایشگاه مواد (                                                                 

 

 ) تابلو برق قسمت نمونه گیری (                                                                    
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 نتیجه گیری : 

با راه اندازی دستگاه نمونه گیر و ارسال نمونه مواد بصورت اتوماتیک احتمال وجود خطای انسانی در نمونه گیری از بین رفته و با   

ات نسبت به نمونه خارجی با توجه به آنالیز دقیقتر مواد باعث افزایش بهره وری و عرضه محصول با کارایی راحت تر و ارتقاء خدم

 کاهش ضایعات تولید و کاهش مصرف انرژی و ارتقاء محصول تولیدی آسیاب مواد گردیده است.

دستگاه نمونه گیر و ارسال مواد اتوماتیک مورد نیاز تمام کارخانجات سیمان کشور می باشد و امکان ساخت کلیه قطعات آن در داخل 

هزار دالر صرفه جویی  43کشور وجود دارد و با انتقال و بومی سازی تکنولوژی و ساخت قطعات مکانیکی در داخل کشور در حدود 

 . ارزی حاصل خواهد گردید 

 :پیوست 

 (9312)سال  _ لوح تقدیر کارگروه نمونه استان 

 

 

 نمونه() لوح تقديركارگروه                                                                       


