
207-سرويس و نگهداري كيسه پر كن 

 قسمت تـوزين–الف 
هاهاي دو سر شافت دريچهبازديد و آچار كشي پيچ .1
هاگريس كاري و بازديد ياتاقانهاي شافت دريچه.2
 ميلي متر  و  دو  مهره بازوي اتصال نيروي  فنر1بازديد و كنترل  لقي حدود  .3
شش فنر يا مرحله دوم دريچه ، با توجه به نوع مواد و دقت  تنظيم پيچ كنترل ك.4

دقت توزين بيشتر  باشد بايد دريچه در مرحله دوم كمتر بار باشدتوزين  هر چه
. مقدار باز بودن  مرحله دوم دريچه بستگي به نوع مواد و حركت مواد دارد

ميليمتر ،  بين 1تنظيم پيچ باالي فنر به نحوي كه  در مرحله دوم حداقل حدود .5
هاي  فنـر فاصله باشد ، يعني فنـر در حال كشيـدن باشـد  و در مرحله اولحلقه

.كشش فنر بيش از حد مجاز نباشد
ك با شود بنحوي كه درحالت بسته بودن جپيچ متري بازوهاي دريچه بايد تنظيم.6

.باشد دريچه اول دريچه دوم بسته و دو مهره دوطرف باز و روي پيچ متري محكم 
جك درحال.  ميليمتر تنظيم شود 1هاي نبشي پايه جك با دو مهره حدود لقي پيچه.7

.ك مي باشد  باشد  و تنظيم آن  با پيچ پشت ج سانتي متر بيرون1بسته  بايد حدود 
.دو مهره بازوي ميكرو سوئيچ و فنر آن بازديد و كنترل شود.8
)اريل ه(آچار كشي پيچ هاي باالي روبند كيسه پر كن .9
هاي لودسل از داخلآچار كشي پيچ.10

 كيسه گيـر–ب 
هاي پايه بازوي كيسه گير كنترل شوداشپيل و مهره.1
 ميليمتر ميباشد1 عدد  دو مهره روي بازوي كيسه گير كنترل و محكم شود لقي بازوها حدود 2.8
. سانتيمتر بيرون باشد و با پيچ پشت جك تنظيم ميشود1جك در حالت بسته بايد حدود .3
آچار كشي پيچ و مهره ابتدا و انتهاي جك پنوماتيك.4
آچار كشي الستيك كيسه گير.5
 تا 2بين دو سر الستيك ها نصب كرد به نحوي كه حدود ) تيوپ ماشين (در صورت خاك دادن كيسه بايد نوار الستيكي مشابه .6

. سانتيمتر كوتاهتر از الستيك اصلي باشد3
 هواي فشرده كيسه پر كن–ج 

ها بايد در حالت فشار هوا محكم شونديه اتصاالت به جك ها و شيرها ، مهرهبازديد كل.1
قبل از  اتصال شيلنگ هوا به لوله اصلي . شيرهاي پنوماتيك با ضامن دستي كنترل شوند در صورت كار نكردن باز و تميز شوند .2

.ها تميز شوندحتما مدتي هوا خارج شود تا لوله
.ر روغن و رگالتور تنظيم فشار هوا داشته باشدكمپرسور بايد فيلتر آب ، فيلت.3
.برابر جدول مخصوص بايد ترتيب حركت هوا در شيرها و جك ها كنترل شود.4

  بازديد تابلو برق برابر نقشه برق-د 
مراحل مختلف كار كيسه پر كن با كليد گردان برابر نقشه مربوطه امكان پذير است 

 . ارتباط داشته باشندلودسل قسمت توزين از كيسه گير كامال مجزا و فقط توسط  در كليه مراحل كار بايد* :توجه 

. جدا خودداري شودضربه زدن به كيسه و دستگاهحداقل لرزش و از * 


