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  جک بارگذاري اسکروراهنماي کاربري

SLJ202 Series

Medium Version  

  

  

مقدمه.1

بمنظور اعمال نیرو یا بارگذاري براي انجام تستهاي ویژه روي انواع نمونه هاي آزمایشگاهی نیاز به یک قاب 

تنشهاي  داراي استحکام کافی در مقابل انواع همراه با یک جک قدرتمند و تحت کنترلیا فریم مناسب 

با بهره  SLJ202می باشد. جکها و فریم هاي بارگذاري سرياعمال شده در حدود استانداردهاي تعریف شده 

گیري از دقت و توانمندیهاي سیستم هاي بال اسکرو و سروو موتور، یک ساختار ایمن، مطمئن، قدرتمند و 

جکهاي بار  این استفاده از  ار میدهند.بدون هرگونه ارتعاشی را در اختیار اپراتورهاي آزمایشات مربوطه قر

در آزمایشات محاسبات مقاومت کششی، گذاري در بسیاري از آزمایشات مکانیکی کاربردهاي عمومی دارد.

کرنش و موارد مشابه به آنها، میبایست با یک نرخ بارگذاري تعریف شده، -مقاومت فشاري، منحنیهاي تنش

ده شود تا اهداف مورد نظر در استانداردهاي تدوین شده براي هر بار اعمال شده به نمونه را افزایش دا

بوده و نتایج را در قالبهاي کنترل بارگذاري را داراو  نیرو اعمالاین محصول قابلیت آزمایش بدست آید.

  مورد نیاز کاربران، در اختیار آنها قرار میدهد
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SLJ202محصوالت خانواده  کدینگ.2

S	L	J			202 		-					 				 					  								-				 							

  

  

  

  

جکهاي بارگذاري جنرالجدول کدهاي فنی .3

میتوانند کد 202اپراتور یا کاربران تجهیزات آزمایشگی مرتبط با عملکر خانواده  1با توجه به جدول شماره 

موردنظر را فنی محصول موردنظر را انتخاب نمایند و در صورتیکه ویژگیهاي دیگري مد نظر آنهاست، کد 

ایجاد و درخواست نمایند

SLJ202پیتمحصولیفنيکدها  1جدول

  جانبی -یدکی   سرعت  نیرو  کورس  کنترل  نوع موتور  کد فنی محصول

SLJ202-SAD50-0A01 SERVO M PLC/HMI 100mm 50KN 0.001  to 99

SLJ202-TAD50-0A01 STEP M PLC/HMI 100mm 50KN 0.01 / 45

SLJ202-SAB30-0A01 SERVO M PLC/HMI 70mm 30KN 0.001  to 99

SLJ202-TAB30-0A01 STEP M PLC/HMI 70mm 30KN 0.01 / 45

SLJ202-TAB20-0A01 STEP M PLC/HMI 50mm 20 KN 0.01 / 45

SLJ202-TAB10-0A01 STEP M PLC/HMI 50mm 10 KN 0.01 / 45

SLJ202-TAB05-0A01 STEP M PLC/HMI 50mm 5 KN 0,0145

معرفی سیستم کدینگ محصول 1شکل

Course
mm

Product Series

Type of LOADING

0: frame
S: Servo

T: Stepper
H: Hydraulic

P
M
C
L

Controlling
Type

A: PLC+HMI
P: PLC

R: RELAY
B: MICRO

Type Edition

0A 01: First 
Edition

A: 38
B: 50
C: 70

D: 100
E: 150
F: Res.
G: Res.

05= 5KN
10
20
30

.

.

.
99

100 KN: A0
101: A1

.

.

.
3535: ZZ

Maximum 
piston load 

KN
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آزمایشات خاكدر   202کار با جکهاي سري  شروع.4

 گرددآنقدر جابجا  ،و ارتفاع تاج داده شودسلول مخصوص نمونه ي آزمایش را روي صفحه ي بارگذاري قرار 

با استفاده از دقیقاً روي شفت بارگذاري سلول قرار گیرد و سپس  ،لودسل نصب شده در زیر تاج پایه يتا 

 شوداطمینان حاصل  صفحه بارگذاري و سلول نمونه،از تراز بودن  ره هاي تاجتراز قبل از محکم کردن مه

شود و بعد از آن با استفاده ودرصورت مشاهده ناترازي سطوح، ابتدا ازطریق پایه هاي جک، بدنه جک را تراز 

عات شیرهاي ورود و خروج مای شوند.مهره هاي تاج محکم از مهره هاي تنظیم تاج، قاب تراز شود و سپس

تا در صورت هر گونه نشتی، به بخش هاي حساس و  اده شوندجک قرار د پشت پانلدر قسمت به سلول، 

  الکترونیکی جک آسیبی نرساند.

SLJ102هاي سري به جک SMU106سري  اتصال سنسور یونیتنحوه ي.5

حی شده عدد سوکت ارتباطی براي اتصال به فشارسنج هاي ویژه اي طرا 3در بخش سمت راست بنه جک، 

است. در صورت نیاز به اندازه گیري برخط فشارها در طول آزمایش، می توان از سنسور یونیت سري 

SMU106  .استفاده کرد و یونیت مربوطه را بصورت سري در مسیر مایع مورد نظر نصب کرد  

یش، به شماره هر سنسور روي بدنه یونیت مشخص شده است و به منظور عدم تداخل و یا اشتباه در آزما

  .شوداتصال هر سنسور به سوکت مخصوص به خود روي بدنه جک دقت 

CD		CU		UUانجام آزمایشات .6

بعد از انجام تنظیمات الزم فیزیکی سلول بر روي جک، برقراري لوله هاي اتصال مخصوص به ورود و خروج 

وي کپ باالیی ، رمایع به سلول و هم سطح کردن سطح پایین شافت بارگذاري با محل مخصوص به خود

  .رددستگاه را روشن ک نمونه، می توان

CDو  UU ،CUاز این مرحله به بعد اپراتوري باید با داشتن دانش کافی نسبت به روش انجام آزمایش هاي 

اطالع از استاندارد هاي انجام هرکدام از این آزمایش ها، با استفاده از راهنماي اپراتوري دستگاه مراحل و 

  ه دهد.آزمایش را ادام
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جهت آشنایی بیشتر با روش استاندارد این آزمایشات، بخش مربوطه از کتاب مجموعه آزمایشات مکانیک 

  .می شودقرار داده  کاربرانپیوست این راهنما در اختیار به  دکتر محمود وفائیانخاك تألیف 

مشخصات فنی.7

  

SLJ202جکهاي سري یفنمشخصات  2جدول   

سیستم کنترل تمام اتوماتیک جکهاي بارگذاري اسکرو.8

JCU102مجهز به سیستمهاي کنترل حرفه اي و قدرتمند از خانواده ي SLJ202جکهاي بارگذاري سري 

و    STEPPER MOTORSگروهالکتریکی  کنترل انواع موتورهاي دقیق هستند. این کنترل کننده ها با قابلیت

SERVO MOTORS ،بار و گیري دقیق میزان جابجایی شفت و یا کنترلاي از قبیل اندازهقابلیتهاي ویژه

گشتاور و حتی لرزش شفت و یا قفل شدن در سرعت صفر هستند. کنترل سرعت و گشتاور در مقادیر بسیار 

از دیگر ویژگیهاي این  ،ر از ظرفیت نامی بصورت گذرادرصد باالت 40کوچک و یا اعمال گشتاور تا 

مقدار مشخصه مقدار مشخصه

1320 X 460 X 430 mm    ( H  x W x D)   ابعاد       105 mm حداکثر کورس جک

125 Kg (Kg)وزن  55 mm  to  140 mm اندازه دروازه از روي صفحه بار تا زیر 

-10  to  60°C نوع بارگذاري  سرووموتور/بال اسکرو  دماي قابل اعتماد کارد صحیح

85%   اندازه گیري نیرو  TO  50KN  0  رطوبت مجاز بیشینه

220VAC/900W to  99   ±0.5%   0.00  تغذیه الکتریکی محدوده سرعت بارگذاري

3 20ma-4ارتباط با پرشر ترنسمیتر  150  mm/min   سرعت حرکت سریع

رومیزي / زمینی اندازه گیري جابجایی MOTOR ENCODER  نوع نصب

380 mm نمایشگر از زیر پایه ها ارتفاع 50KN حداکثر نیروي بارگذاري

25 mm حداکثر ارتفاع قابل تنظیم پایه ها 160 mm   قطر صفحه بارگذاري

STC105/115/125 mm 310  تیپ سلولهاي نمونه   فاصله افقی ستونها

PLC+HMI Data Loggerذخیره اطالعات  PLC / HMI کنترل و مانیتورینگ

نیاز ندارد سایر - آب  –هوا  ورودي دارد (تعویض صفحات) قابلیت تبدیل به جک کششی
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سیستمهاي کنترلی است. یک نمایشگر لمسی امکان ورود اطالعات و تنظیمات و یا دریافت نتایج آزمایشات 

را بصورت برخط و یا فایل شده فراهم کرده است.تمامی پیامهاي و هشدارهاي سیستم کامال واضح به کاربر 

ن این کنترلرها به همراه یک نرم افزار دیتاالگر اختصاصی به کاربر ارائه میشوند و اعالم می شوند. همچنی

  کاربر امکان فایل کردن اطالعات را براي تمامی فشارها و جابجایی برحسب زمان در اختیار خواهد داشت.

یشات بصورت جکهاي بارگذاري جنرال ارائه میشوند و امکان استفاده در آزما SLJ202جکهاي خانواده 

بارگذاري و یا کششی فراوانی را دارا هستند. کاربر فقط با تعویض گریپرها و یا فیکسچرهاي جک، خواهد 

  تا این جکها را در انواع آزمایشات براحتی بکار گیرد. توانست

نرم افزار کاربرپسندي براي کنترلر این جکها طراحی شده است و کاربر را در بسیاري موارد از مزاجعات 

به دفترچه راهنما بینیاز میکند. فقط کافیست که کاربر به پیامهاي سیستم دقت کرده و چک لیستهاي مکرر 

  ارائه شده سیستم را با ترتیبهاي اعالم شده، انجام دهد.

  راه اندازي.9

آمپر  6با قابلیت استفاده از  220Vبراي راه اندازي این جک، کافی است دوشاخه برق به سیستم برق شهر 

  متصل گردد. ACجریان 

  توجه: ***

دوشاخه ي این جک به سیم ارت مجهز است. لذا اگر پریز مربوطه فاقد اتصال ارت است، حتما سیم ارت به 

اتصال پیش بینی شده روي بدنه جک متصل گردد. مقاومت سیستم ارت براي این دستگاه میبایست کمتر از 

ارت مجهز نشده است می توان از کوبیدن میله ي اهم باشد و در صورتیکه محل نصب این دستگاه به چاه  1

  ارت در یک محل مناسب در نزدیکی دستگاه و یا اتصال به بدنه ي اسکلت فلزي ساختمان استفاده شود.
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بعد از اتصال به برق شهر و قراردادن کلید برق ورودي در وضعیت وصل، دستگاه روشن خواهد شد و 

امه شرح داده شده است، کاربر را در تمام مراحل انواع آزمایشات نمایشگر روي دستگاه، بترتیبی که در اد

  همراهی مینماید.

  توجه:***

در صورتیکه دستگاه با اتصال به برق شهر و گرداندن کلید اصلی، روشن نشد به دستورالعمل عیب یابی و 

  رفع عیب دستگاه مراجعه گردد.

  

  راهنماي صفحات  .10

که مشاهده میشود انتخاب روشها و نوع بارگذاري خواسته شده با روشن شدن سیستم، اولین صفحه اي 

در دسترس کاربر است و او با استفاده از این   MAGIC RUNNINGدر پایین این صفحه ابزاري بنام است.

ابزار، کلیات تنظیم جک بارگذاري را براي هر نوع کاربردي که موردنیاز اوست بصورت مرحله به مرحله 

(STEP BY STEP) تواند انجام دهد. در یک نگاه دقیق تر در هرمورد خواهد توانست جزئیات دقیقتري را می

  به سیستم اعمال کند. 

 MAGICمراحل تنظیم جک از طریق ابزار . 1,10

  انتخاب نوع بارگذاري الف: فشاري   ب: کششی

را انتخاب مینماید. بعد کاربر در این صفحه به تناسب نوع آزمایش مورد نیاز یکی از انواع کششی یا فشاري 

  مستقر میشود. مرجع تعریف شده در این نوع بارگذاري دراز انتخاب، جک 

  بارگذاري فشاري:

COUSTOMانتخاب نوع آزمایش مورد نیاز در دو گروه استاندارد و یا 

  آزمایشهاي استاندارد تعریف شده :

        CBRب:   TRIAXIAL TESTINGالف: 
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از کاربر اطالعات اصلی آزمایش شامل سرعت بارگذاري، دقت قابل  COUSTOMدر محیط تنظیمات 

قبول، حداکثر گشتاور و یا حداکثر نیروي مجاز براي اعمال به نمونه، حداکثر کورس مجاز براي حرکت جک 

بارگذاري و نهایتا شرایط توقف که میتواند رسیدن به هرکدام از مقادیر حداکثر براي پارامترها و یا سپري 

  زمان خاص باشد. شدن

  صفحه کنترل دستی. 2,10

در این بخش کاربر میتواند حرکت جک را بصورت دستی کنترل نماید. سرعت حرکت جک، بازگشت به 

نقطه ي مرجع، تعیین یک کورس براس حرکت و یا بازگشت سریع جک، در این صفحه در اختیار کاربر قرار 

  میگیرند.

  SMUصفحه نمایش مخصوص اتصال . 3,10

صفحه اطالعات برخطو  استفاده شود، کاربر در این SMUر صورتیکه از واحد مانیتورینگ خانواده ي د

گرافهاي مربوطه را مشاهده میکند و امکان ارتباط با نرم افزار دیتاالگر و یا ذخیره سازي روي حافظه هاي 

USB .را در اختیار خواهد داشت  

میتواند جزییات بیشتري را در یک صفحه ي جدید مشاهده با لمس هر بخش از کانالهاي این بخش، کاربر 

  کند.

  صفحه کنترل اتوماتیک. 4,10

در این بخش، کاربر در حین اجراي اتوماتیک فرآیند آزمایش، زمان و نوع آزمایش و مراحل اجرا و زمان و 

کند  PAUSEمتوقفمیزان جابجایی را مشاهده میکند و در صورت نیاز میتواند آزمایش را بصورت لحظه اي 

  و یا ادامه دهد .

  صفحه هشدارها و سوابق آالرمهاي سیستم. 5,10

  تمامی ایراداتیکه در سیستم ایجاد میشوند بصورت اتوماتیک بررسی و در این صفحه نمایش داده میشوند.
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همچنین یک دوره از هشدارها و یا خطاهاي سیستم بصورت تاریخچه ي خطاها در این صفحه در دسترس 

ست. در این صفحه کاربر میتواند خطاهاي دیده شده را در وضعیت تایید قرار دهی یا آنها را از صفحه جاري ا

  حذف نموده و سیستم را ریست کند.
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  JCU102   با واحد کنترل 	SLJ202با جکهاي بارگذاري جنرال خانواده  راهنماي کار.11

و وارد یک صفحه ي پیش فرض می  همزمان با روشن شدن دستگاه، نمایشگر سیستم نیز روشن شده

  گردد.

در این صفحه کاربر می بایست نوع سیستم کنترل مورد نیاز یا مطلوب را مشخص نماید. دو روش عمده 

  در این ساختار تعریف شده است.

  انتخاب بصورت کنترل سرعت بارگذاري براساس سرعت جابجایی -1

  ابت براساس تغییرات میزان گشتاور خروجی موتورانتخاب بصورت کنترل میزان بارگذاري با سرعت ث -2

نوع دستگاه براساس بارگذاري کششی یا  JCU102در اولین راه اندازي کنترل کننده هاي خانواده 

فشاري در بخش پارامترهاي تنظیمی دستگاه مشخص می شود. تفاوت در این دو روش نقطه ي مرجع و 

قطه ي مرجع معموالً ابتداي کورس حرکتی جک است و در جهت اعمال نیرو است. در ساختارهاي فشاري ن

  ) انتهاي کورس حرکتی جک است.Referenceبارگذاري هاي کششی، نقطه ي مرجع (

براي این کنترل کننده می بایست نقاط ابتدا و انتهاي کورس حرکت جکها با استفاده از میکروسوئیچ، 

 +OTپایه هاي  بهباشد و سیگنالهاي مربوطه  لیمیت سوئیچ و یا سنسورهاي مخصوص به خود مشخص شده

  متصل شده باشند. N.Cدر ترمینالهاي ورودي بصورت  -OTو 

  الف : صفحه ي اصلی

می باشد. در این صفحه  JCUاین صفحه، درگاه اصلی ارتباطی با بخش هاي مختلف سیستم کنترل 

تنظیمات کلیات سیستم، نمایش و کلیدهایی براي تنظیم هاي مرتبط با موتور و درایو راه انداز آن، 

مانیتورینگ اجزاء ماشین شامل فشارهاي ورودي، میزان اعمال نیرو بصورت لحظه به لحظه و همچنین 

  جابجایی جک بارگذاري یا کششی پیش بینی شده اند.
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در بخش سمت راست این صفحه، کلیدهایی براي دسترسی به تنظیمات پایه شامل موارد زیر طراحی 

  شده است.

  تنظیم سطوح دسترسی و رمزهاي ورود -1

  تنظیم تاریخ و ساعت نمایشگر کنترلر -2

  کالیبراسیون سیستم لمس نمایشگر لمسی -3

4- Log in  وLog out  

اپراتور یا کاربر با لمس هر کدام از کلیدهاي گرافیکی در این بخش می تواند به محتویات مربوطه 

  دسترسی پیدا کند.

و باالتر  2یمات و پیکربندي اصلی سیستم فقط با دسترسی به رمز سطوح توجه: تغییرات در تنظ

  امکانپذیر خواهد بود.

  

  

  ب:  قالب کلی صفحات

یک قالب کلی براي صفحات عمومی این کنترل کننده طراحی نموده است. در این قالب در باالي هر 

دیگري براي نمایش عنوان صفحه  صفحه دو نوار یکی براي کلیدهاي میانبر و بازگشت به صفحه ي اصلی و

  ي جاري طراحی شده است.

JCU102 کننده کنترل شگرینما صفحات از یاصل صفحه  2 شکل
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توجه: با استفاده از کلید تغییر زبان در صفحه ي اصلی، کاربر می تواند زبان دستگاه را به یکی از زبانهاي 

  فارسی و یا انگلیسی تنظیم نماید. (این کلید با سطح دسترسی اپراتوري نیز قابل تغییر است)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فحه ي تنظیمات موتور و درایوص پ: 

  در این صفحه تنظیمات اصلی سیستم بارگذاري که مربوط به موتور و درایو آن است انجام می شود.

  اطالعات این صفحه عبارتند از:

) برحسب 360دور گردش کامل موتور ( 1تنظیم میزان جابجایی جک بصورت خطی به ازاي  -1

  میلیمتر

که برحسب ثانیه وارد  Declarationو  Accelerationت یا اصطالحاً شتاب افزایش و کاهش سرع -2

. این پارامتر باعث راه اندازي و توقف نرم دستگاه می قابل تنظیم است می شود با دقت در حدود صدم ثانیه

  شود پس بهتر است در تنظیم آن دقت کافی اعمال گردد.

JCU102 کننده کنترل شگرینما صفحات قالب  3 شکل
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خروجی پالسی انکدر شافت موتور و پاسخگویی تعداد پالس هر دور گردش موتور: این پارامتر دقت  -3

2πموتور را تنظیم می کند. به این صورت که به ازاي هر دور گردش  Radian  شافت موتور چه تعداد

  پالسی باید به موتور اعمال گردد و انکدر چه تعداد پالسی را شمارش خواهد کرد.

اردادي براي جابجایی خطی جک چقدر بیشینه جابجایی: این پارامتر مشخص می کنند که حدود قر -4

است تا بعد از رسیدن جک به آن مقدار توقف کند و یا در صورتیکه اجراي آزمایش تکمیل نشده است و 

  جابجایی از این عدد تجاوز کند، سیستم متوقف شود تا مانع از آسیب دیدگی قطعات مربوطه گردد.

ه در لحظه ي استارت یا استپ موتور، حرکت یا سرعت شروع و خاتمه: این پارامتر مشخص می کند ک -5

توقف در چه سرعتی انجام گردد. تنظیم صحیح این پارامتر از ضربه زدن و ایجاد شوك در مراحل حرکت و 

توقف جلوگیري می کند. گاهی اوقات این شوکها و استرسهایی که به نمونه تحمیل می شوند، روند آزمایش 

  یج را تحت شعاع قرار می دهند.را تغییر می دهند و یا صحت نتا

سرعت موتور: در این پارامتر می بایست سرعت نامی موتور درج گردد. محاسبات فرکانسهاي قابل  -6

  قبول با توجه به این پارامتر و پارامتر اول انجام می شوند.

ریف سرعت تنظیمی: این سرعت، همان سرعت جابجایی و یا نرخ بارگذاري است که براي سیستم تع -7

  می گردد.

  

  

  

  

  

  

  
JCU102 کننده کنترل شگرینما صفحات از ماتیتنظ صفحه  4 شکل
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اولی میزان جابجایی فعلی را با  که در سمت راست این صفحه دو پارامتر نمایشی هم طراحی شده اند

نشان می دهد و دومی فرکانس پالسهاي اعمالی به درایو  و قابل تغییر تا یک میکرومتر را دقت صدم میلیمتر

  راه اندازي موتور است.

  صفحه ي نمودارها ت: 

صفحه دو نمودار که، یکی منحنی جابجایی، نیرو و دیگري نیرو برحسب زمان هستند بصورت  در این

  برخط نمایش داده می شوند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه ي هشدارهاث: 

  برخی از این هشدارها عبارتند از: ،در این صفحه پیام ها و هشدارهاي سیستم نمایش داده می شوند

  قطع شدن سیگنالهاي قطع اضطراري -1

  پیام هاي مربوط به آغاز و پایان یک آزمایش -2

  وضعیت کار درایو و موتور بارگذاري -3

   -OTو  +OTوضعیت میکروسوئیچ ها و لیمیت سوئیچ هاي  -4

  نبود آمادگی هاي الزم از لحاظ تنظیمات دقیق و صحیح پارامترها -5

  عبور از محدوده ي مجاز کورس بارگذاري -6

JCU102 کننده کنترل شگرینما صفحات از انموداره صفحه  5 شکل
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  صفحه ي مشاهدات ج: 

در این صفحه گرافهایی، مقادیر گیج هاي فشار مقدار جابجایی و مقدار بار اعمالی به سیستم نمونه را 

کاربر می شرکت مهندسی تدبیر صنعت  Data loggerنشان می دهند. در صورت استفاده از نرم افزار 

سازي کند و نهایتاً  تواند این اطالعات را روي یک کامپیوتر مانیتور کرده و فایل هاي مربوطه را ذخیره

  گرافهاي سفارشی شده اي را پیاده سازي نماید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه ي کلیات سیستم: (تجمیع اطالعات آزمایش) چ: 

در این صفحه ارقام تمامی فشارهاي مربوط به ترانسمیترهاي فشار، اعداد جابجایی جک و نیروي اعمالی 

صفحه امکان جابجایی جک به باال یا پایین و امکان  به نمونه نمایش داده می شوند. در بخش مرکزي این

تغییر در سرعت تنظیمی در حالت دستی ایجاد شده اند. در سمت راست این صفحه هم خالصه اي از 

  نمودارهاي ترسیم شده در صفحه ي نمودارها، نمایش داده می شوند.

  

  

  

  

JCU102 کننده کنترل شگرینما صفحات از الگر تاید صفحه  6 شکل



١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

واي اطالعات زیر مراجعه شود.در صورت نیاز به استفاده از این محصول لطفا به محت

  چند نکته

  

 .قبل از شروع کار با این کنترل تمامی دستورالعملهاي همراه با این کنترلر را مطالعه کنید

.به تصاویر هشدار دهنده در بخشهاي مختلف توجه گردد

.براي انتخاب کد فنی محصول لطفا با مرکز فروش این شرکت تماس گرفته شود

Input power:  24VDC+5%             Temp: -10 to 60 degree

Digital Outputs: 10                 Humidity:    -20   to   80%

Digital Inputs:  11    Dimension:  (w x h x d)   25x24x18 cm

Monitor: 7" Touch color HMI    Weight:  2.5 kg

LAN Connection    3keys onboard

WiFi (Optional)    Full Control Conditions Controller 

JCU102نمونه اي از اطالعات فنی کنترل کننده هاي جکهاي اسکرو   3 جدول

کننده کنترل شگرینما صفحات از شیآزما اطالعات صفحه   7 شکل
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کالیبراسیون.12

در جدول زیر آمده است. این تنظیمات  JCU102لیبراسیون قابل اجرا براي کنترل کننده هاي خانواده کا

آزمایشات در پایان تولید هر محصول یکبار توسط واحد تولید شرکت مهندسی تدبیر صنعت آپادانا انجام 

میگیرند.

JCU102خانوادهيهاکنندهکنترليبرااجراقابلونیبراسیکال  2جدول

  :ي تولیدو ضمن تولیدتستها .13

در تمام مسیر  FATتستهاي تولید این محصول بر اساس استانداردهاي تدوین شده تولیدي و ایمنی و

  تولید در چند مرحله اصلی انجام میگیرند.

  

دیتولضمنودیتوليتستها  3جدول

  روش   FEEDBACK  شرح   ردیف

Encoder  سرعت و مقدار بارگذاري  1
از طریق صفحه نمایشگر ومقایسه نتیجه هاي 

  با مقادیر نمایش داده شده CSC20211دستورالعمل تست 

Load Cellدقت مانیتورینگ بار  2
از طریق صفحه نمایشگر ومقایسه نتیجه هاي 

  با مقادیر نمایش داده شده CSC20212ست دستورالعمل ت

  PLC Clock  زمانسنجی کنترلر  3
از طریق صفحه نمایشگر ومقایسه نتیجه هاي 

  با مقادیر نمایش داده شدهCSC20214دستورالعمل تست 

  زمان اجرا  شماره دستورالعمل  شرح کنترل و تست مورد نیاز  ردیف

  بعد از انجام مونتاژ و یا در حین مونتاژ  CSC1003  تست انجام مونتاژ صحیح قطعات  1

  بعد از مونتاژ و تایید نهایی مونتاژ  FATCSC1004تهاي ایمنی و کارکرد  بر اساس تس  2

  بعد از تست هاي ایمنی و کارکرد  CSC1005  کنترل نهایی قبل از بسته بندي  3

  قبل از پلمپ کارتن  CSC1010  کنترل نهایی  4
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  :تستهاي تحویل  

  عتبر ارائه خواهند شد.نتایج تستها بر اساس تایید آزمایشگاههاي کالیبراسیون م

  

لیتحويتستها  4جدول

  

سایر.14

JCU102برخی از توابع اصلی و ساختارهاي کنترل در محصوالت خانواده 

  

  شرح کنترل و تست مورد نیاز  ردیف
شماره 

  داخلی دستورالعمل
  زمان اجرا

  و زمان تحویلبعد از انجام مونتاژ CSC20211  تست سرعت و مقدار بارگذاري  1

  و زمان تحویلتایید نهایی مونتاژ  CSC20212تست دقت مانیتورینگ بار  2

  و زمان تحویل تایید نهایی مونتاژ  CSC20214  تست زمانسنجی کنترلر سیستم  4

Title  Description  Title  Function  

Motor	Type SERVO - STEPPER External Trips 3  control Points  

Motor	Spec.
with built in resolver

or INC ENC
Positioning 3 control  Ways

Speed		mm/sec 1.00 to 999.99 Alarms & Trips 12 Titles

Course	setting 0  to  999999.99 Smart Control 32 Full Controlled loops

position 2  control Ways Maintenance 5 PM Comment

Pulse	Control PWM-PTO-PWTO operatory 3  control Ways

Acceleration	/	
Deceleration

1  to 100%
POSITION 
feedback

CAM-ENC-MS
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عیب یابی و رفع عیب دستگاه.15

  عیب یابی و رفع عیب سریع دستگاهجدول 

عیب یابی دستگاه  4جدول

  عیب دستگاه مراحل رفع  فرایند بروز اشکال در دستگاه  مشاهده  کد

1  

  روشن نشدن

دستگاه به برق شهر متصل شده است و 

کلید اصلی نیز در وضعیت وصل قرار 

هیچیک از بخشهاي داده شده است ولی

  دندستگاه روشن نمیشو

  با استفاده از فازمتر وجود فاز در پریز بررسی شود- 1

  وضعیت فیوز مینیاتوري ورودي اصلی کنترل شود- 2

  س گرفته شودبا مرکز خدمات تما- 3

2  

دستگاه به برق شهر متصل شده است و 

کلید اصلی نیز در وضعیت وصل قرار 

فقط چراغ چک  داده شده است ولی

روشن (LAMP	CHECK)دستگاه 

  میشود

دوشاخه ي دستگاه از پریز جدا شود و سپس با مرکز 

  خدمات تماس گرفته شود

3  

کنترل روشن می شود ولی 

  فرمانی را اجرا نمی کند.هیچ 

دستگاه به برق شهر متصل شده است و 

کلید اصلی نیز در وضعیت وصل قرار 

کنترل صفحه نمایشگر وداده شده است 

  روشن میشوده دستگا

  صفحه ي هشدارهاي سیستم بررسی شود. - 1

مطابقت داده  STATUSورود سیگنالها با صفحه ي  - 2

  شود.

  رله هاي خروجی از نظر سالمت بوبین ها کنترل شوند. - 3

4  

سیگنالهاي ورودي عمل می 

کنند ولی خروجی ها فعال 

  نمی شوند.

  صفحه ي هشدارهاي سیستم بررسی شود. - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

  تغذیه ي بوبین رله هاي خروجی بررسی شود. - 2

وضعیت خروجی ها بررسی  STATUSدر صفحه ي  - 3

  گردد.

در صورت طبیعی بودن همه موارد با مرکز خدمات  - 4

  تماس گرفته شود.

5  

با  تنظیم بارگذاري مقدار 

مقدار عددي تنظیم شده 

  مطابقت ندارد.

 SETTINCبه تنظیمات انجام شده در صفحه ي  - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

  توجه شود.

در صورت صحیح بودن این اطالعات، پارامترهاي  - 2

تغییر داده شوند و  1ضرائب گیربکس الکترونی در درایو به 

  جدید انجام شوند.مجدداً تنظیمات براساس حالت

فرکانس خروجی نباید از بازه ي مورد قبول درایو  - 3

  بیشتر باشد.

  با مرکز خدمات تماس گرفته شود. - 4

6  

 بارگذاري سیستمدر حین 

  متوقف می شود.درایو 

و به صفحه ي شود بتثمربوط به آالرم درایو  کد - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

  هشدارهاي دفترچه راهنماي درایو مراجعه شود.

جزئیات اطالعات این کد با مرکز خدمات شرکت  - 2

  مطرح شود.

7  

سیستم ، در سرعت هاي باال

ي هشدار  جک پایدار نیست و

  داده نمیشود

  کنترل شود. ضرایب گیربکس الکترونیکی درایو - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

  کاهش داده شود. Rampمقدار عددي  - 2

سطح سرعت بیشینه در صفحه ي تنظیمات افزایش  - 3

  داده شود.

  افزایش داده شود. بارگذاريسرعت تنظیمی  - 4

در صورت عدم حل مسأله با مرکز خدمات تماس  - 5

  گرفته شود.
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8  

لمس صفحه ي نمایشگر 

  درست عمل نمی کند.

	Touchلیبراسیون با استفاده از دکمه ي کا - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

calibration .این بخش تنظیم مجدد شود  

  صفحه نمایشگر با دستمال مرطوب تمیز شود. - 2

  با مرکز خدمات تماس گرفته شود.- 3

9  

ساعت و تاریخ نمایشگر بعد از 

هر بار خاموش شدن تغییر می 

  کند.

باتري پشتیان حافظه نمایشگر نیاز به شارژ یا تعویض  - 1  آزمایشاجراي حین شروع و یا در در 

  دارد.

  مرکز خدمات شرکت تماس گرفته شود.با  - 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


