
مشخصات فني پرس پلت 

:شرح كلي 
مواد مختلف مثل خوراك مرغ ، خوراك دام ، خوراك مـاهي ، پـودر يونجـه    ) يا فشرده نمودن يا پلت كردن ( پرس پلت پيشگام براي دانه بندي    

 ميليمتر مناسب ميباشد15  و 12  ، 9  ، 5  ، 5/3 ، 5/2 ، 5/1وسم حلزون در قطرهاي مختلف 
ا استفاده از دو عامل فشار بين رولر و داي و رطوبت مواد انجام ميگيرد و ظرفيت پـرس پلـت بـراي انـواع مـواد مختلـف بـا                              فشرده شدن مواد ب   

و ضريب اصطكاك  مختلف متفاوت ميباشد) مش(دانه بندي 
وزن مخـصوص  (  بـراي خـوراك مـرغ     كيلوگرم در سـاعت ، 500 ميليمتر حدود 5و قطر  ) 3/0وزن مخصوص   ( براي مثال  براي سبوس گندم       

. كيلوگرم در ساعت ميباشد 1400حدود  ) 45/0وزن مخصوص (  كيلوگرم و براي خوراك دام 1200 ميليمتر حدود 5وداي  ) 75/0
سـتيل ،  عمر كاري قطعات مستهلك شونده داي و رولر متناسب با نگهداري دستگاه ، نوع مواد و صدمه ناشي از ورود مواد فلزي چون چـدن  ، ا                           
.آهن و غيره ميباشد كه به پرس پلت بشدت آسيب ميرساند و بايد به طرق مختلف از خط توليد مثل آهن ربا ، بوجاري و غيره حذف شوند

. عدد رولر از فوالد مخصوص ميباشد 2 دور در دقيقه و داراي يك داي و 900 اسب با سرعت 4  و  40قدرت موتور 
. سانتيمتر ميباشد165رتفاع  به ا120 × 120ابعاد دستگاه  

تنظيم و نگهداري

نـصب ) الف 
:رعايت نكات زير در نصب پرس پلت پيشنهاد ميگردد 

 سانتيمتر ميباشد كه با  توجه به انتقال مواد بـه كيـسه  يـا كـولر و يـا بـاالبر در       120 × 120فونداسيون مورد نياز جهت نصب به ابعاد      . 1
.ساخته ميشود)  سانتيمتر باشد 50حداقل ارتفاع( ارتفاعهاي مختلف 

بارگيري مواد بداخل پلت ميتواند با استفاده از اوگر يا باالبر مستقيما به پلت يا مخزن نصب شده در باالي پلت انجام گيرد. 2
اسـتفاده از  درصـورت  . تـامين ميگـردد   ) مشابه لوله كشي كولرهاي آبي(  ميليمتر 6آب مورد نياز از طريق لوله و يا شيلنگ پالستيكي        . 3

بخار بايد از تجهيزات استاندارد بخار استفاده شود
مواد  پلت  شده را ميتوان پس از سرد كردن روي زمين بوسيله جريان هوا و يا هواكش بداخل كيسه ريخته و يا از طريق باالبر خنـك           . 4

و كيسه گردد و يا از طريق كولر و ساير تاسيسات وابسته 
ر توليد و مواد توليد شده ميباشدروش انتخابي متناسب با مقدا

تابلو برق بايد به نحوي نصب گردد تا از محل مقابل پلت قابل كنترل و بازديد باشد. 5

براي روشن نمودن پلت موارد زير رعايت گردد) ب
مواد در ورودي يا مخزن پلت موجود باشد. 1
آب يا بخار آماده باشد. 2
)از طريق دريچه جلو پلت داخل پلت پاك شود( جريان آب يا بخار قطع باشد و داخل پلت كامال عاري از مواد باشد . 3
كليد موتور فيدر در حالت قطع باشد. 4
موتور اصلي پرس پلت روشن شود. 5
دسته بارگيري تغيير داده شود. 6
چنانچه رطوبت كافي باشد پس از ده دقيقه مواد پلت شده توليد ميگردد. 7
به تدريج مقدار مواد ورودي افزايش داده شود تا آمپرمتر موتور به ميزان مجاز نزديك شود. 8
چنانچه عمل پلت كردن خوب انجام نشد شير رطوبت بخار يا آب به تدريج و آهسته باز شود. 9



مقدار رطوبت به تدريج زياد شود تا پس از چند دقيقه يك محصول خوب بدست آيد. 10
 سطحي شفاف ميباشد چنانچه زود شكسته شود رطوبت كم است و چنانچه سـطح آن شـفاف نباشـد و مرطـوب                       محصول خوب داراي  . 11

باشد رطوبت آن زياد است 

:براي توليد يك محصول خوب بايد به نكات زير توجه شود ) پ 
نوع مواد يكنواخت باشد . 1
مواد هميشه در هاپر و آب و بخار در لوله موجود باشد. 2
سه نمودن مواد پلت شده حتما سرد شده باشدقبل از كي. 3
 ساعت در انبار نگهداري شود24قبل از مصرف نمودن حداقل . 4

:خاموش كردن پلت به طريق زير ميباشد ) ج 
شير آب يا بخار بسته شود. 1
محصول تمام از پلت خارج شده باشد. 2
و تا روشن شدن مجدد جلو پلت باز شودچنانچه براي چند روز خاموش ميشود دريچه جلو باز و داخل پلت تميز شود . 3

:در مواقع اضافه نمودن آب يا بخار موارد زير رعايت گردد )  ي 
هيچ وقت آب زياد اضافه نشود از روي سطح محصول پلت شده و بدنه پلت اين مووضع روشن ميشود.  الف
شير آب يا بخار يك مرتبه باز نشود.ب
 شود و دوباره شروع به بازكردن شودچنانچه تنظيم پلت بهم خورد شير آب بسته.ت

:سرويس و گريس كاري )  د 
 عدد ياتاقان جانبي دستگاه ، بلبرينگ زير داي ، هفته اي يك بار و يـا                 2يكعدد ياتاقان پشت دستگاه شافت اصلي باالي فلكه بزرگ ،           . 1

 ساعت كار گريس كاري شوند50پس از 
ار گريس كاري شوند ساعت ك16رولرها يك روز در ميان و يا بعد از . 2
 روز يكبار15آچاركشي پيچ هاي داي ، هر . 3
تميز نمودن فيلتر آب شير برقي يا بخار. 4
آچاركشي كامل هر شش ماه يكبار. 5
جمع آوري نخ و ساير مواد اضافي در قسمت مارپيچ فيدر و آهن ربا. 6
در صورت كيپ شدن سوراخهاي  داي از جو استفاده گردد. 7
 كنترل و حداقل باشدهنگام كار فاصله داي ورودي. 8
رولرها آزمايش شوند به راحتي حركت دوراني داشته باشند. 9

نكات مربوط به داي نو رعايت گردد. 10
.موقع سرويس و بازديد برق دستگاه قطع گردد . 11


