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  كاربر گرامي  سخني با شما
  

و مصرف كنندگان محصوالت  فن آورانگروه صنعتي ، و ورود شما را به خانواده از خريد شما متشكريم
Elcoat خير مقدم عرض مي نماييم .  

الزم است بدقت كليه مطالب مندرج در اين دفترچه ،   Elcoatپودري  سيستم ربات پاششپيش از شروع بكار با 
ربات شما را در استفاده مناسب از سيستم  ،كليه مواردي كه در اين دفترچه بيان شده است. راهنما را مطالعه نماييد

رفع توسط ياري خواهد كرد و بسياري از مشكالتي كه در حين كار ايجاد مي شود، به راحتي قابل  پاشش پودري
  . كاربر است و مانع توقف فعاليت مجموعه مي گردد

صدمات احتمالي براي بايد به دقت رعايت شود تا مانع از بروز  ،نكات ايمني در خصوص استفاده از اين تجهيزات
تا  هدر تدوين اين دفترچه از نظر كارشناسان مجرب در اين صنعت استفاده شده است و كوشيده شد. شود سيستم

و با  مصوركليه مراحل نصب و راه اندازي اين دستگاه به صورت . گرددارائه  سادهب در عين جامعيت، به زباني مطال
با اينحال، پرسنل و يا نمايندگان مجاز اين شركت، بايستي در هنگام نصب  .توضيحات كامل و گويا بيان شده است

ن ، كليه نكات ايمني را به كارگران و كاربران خط رنگ ، اوليه دستگاه، عالوه بر راه اندازي دستگاه و آموزش كاربرا
  .گوشزد كنند و از رعايت اين نكات توسط كاربر اطمينان حاصل نمايند

پاشش پودري، برگه صورتجلسه تحويل و نيز برگ ضمانت نامه دستگاه  سيستم رباتدر هنگام خريد و راه اندازي 
ردد و اطالعات تماس خريدار به دفتر مركزي شركت سازنده ارسال بايد توسط نماينده شركت سازنده مهر و امضا گ

  . گردد تا دوره گارانتي دستگاه پاشش پودري آغاز گردد
. دنماييجداً خودداري  سيستم ربات بدون اطالع بخش فني گروه صنعتي فن آوراناز دستكاري و يا تعمير 

هيچ  ، تي به دستگاه وارد آيد، سازنده اين دستگاهچنانچه بواسطه دستكاري افراد غير متخصص و غير مجاز، خسار
  . و دستگاه از دوره گارانتي خارج مي شود شتهمسئوليتي در خصوص اين خسارات ندا

هر گونه . ساخته شده استو اين دستگاه فقط براي كاربرد پاشش پودري و در شرايط كارگاهي استاندارد طراحي 
پودري مجاز نيست و در صورت بروز حادثه يا خسارت ، سازنده هيچ گ رنبكارگيري اين دستگاه جز كاربرد پاشش 

   . مسئوليتي ندارد
    



 

  2                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  در مورد اين دفترچه راهنما
  

مطالب اين دفترچه به گونه اي تدوين و تاليف شده است 
كار و راه اندازي شامل كليه موارد ضروري و مهم  جهت  كه

كاربر مي تواند با . پاشش پودري است مجدد سيستم ربات
پس از سرويس هاي را  سيستم ،مطالعه اين راهنما، قدم به قدم
آماده ،  مجددبراي راه اندازي  ،دوره اي و نظافت خط رنگ

  .نمايدو مشكالت خود را به راحتي بر طرف  ختهسا
مي توان بعنوان مرجعي براي  را ي اين راهنمابرخي بخشها
با اينحال، شركت . بردسيستمهاي مشابه بكار  رفع مشكالت ساير

، هيچ گونه Elcoatپاشش پودري  سيستم رباتسازنده 
وليتي در خصوص استفاده از اين دفترچه راهنما و بروز ئمس

. مشكالت احتمالي براي ساير سيستمهاي ايراني يا خارجي ندارد
هيچ فرد حقيقي يا سازمان و موسسه حقوقي اجازه ندارد بدون 
دريافت مجوز كتبي از شركت سازنده، از مطالب اين دفترچه ، 

براي مقاصد تجاري يا  كپي برداري يا از قالب آنكالً يا جزئاً، 
  . علمي استفاده نمايد
 گروه صنعتي فن آورانبه نام               عالمت تجاري

به ثبت رسيده است و هر گونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني 
 در تهيه اين راهنما سعي شده است تا صحت مطالب . دارد

ال، با اينح. راست آزمايي شده و به كاملترين شكل منتشر شود
شركت سازنده حق اعمال تغييرات در اين دفترچه را در هر زمان 

  . بدون اطالع قبلي براي خود محفوظ مي دارد
  

 چاپ شده در جمهوري اسالمي ايران
   

  
  گروه صنعتي فن آوران

  صاحب عالمت ثبت شده 
  ، دستي و اتوماتيكElcoat تجهيزات كامل پاشش رنگ پودري توليد كننده 

   
  :دفتر خدمات پس از فروش

  164شماره  –خيابان بني هاشم  –بزرگراه رسالت  –تهران 
   021 – 22509605:  تلفن
   021-22511450: فاكس
سايت 

 
  www.elcoat.com: وب

 

www.fanavarangroup.com
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  :قبل از راه اندازي و كار با دستگاه  ضرورينكات 
  

زير دقيقاً رعايت و  مواردپاشش رنگ پودري ، بايد ربات جهت استفاده بهينه از سيستم 
در غير اينصورت تجهيزات ارائه شده در سيستم فوق بازدهي مطلوب را  ،اجرا شود

  . نخواهد داشت
  

دريافـت  كار با ربات براي افرادي كه آشنايي كافي با دستگاه ندارند يا آموزش اوليه كار با دسـتگاه را   -1
 .نكرده اند، ممنوع است

    متـري محوطـه پاشـش رنـگ قـرار دارنـد ، بخصـوص  دسـتگاه ،          5تمام تجهيزاتي كه در محدوده  -2
كابين پاشش ، كانواير ، سيستم بازيافت و قطعه كار بايد كامالً بوسيله سيم ارت به زمين اتصال داده 

 . شوند
 .بشدت پرهيز كنيد ،حين كار از پوشاندن يا دست زدن به اجزاي متحرك ربات در -3

پرسنلي كه پاشش رنگ را انجام مي دهند ، بايد از نوعي باشد كـه جريـان   و دستكش جنس كفش   -4
 .) كفش هايي كه كف آن چرمي مي باشد ، مناسب است( الكترواستاتيك را از خود انتقال دهد 

،  پودر شش ، سيستم بازيافتاتصال و ارتباط كامل كابل و سيستم ارت به تجهيزات از قبيل كابين پا -5
 . كانواير و بخصوص قطعه كار بسيار مهم بوده و باعث مي شود كه سيستم بصورت مطلوبي عمل كند

به تپانچه پاشش پودر ، بايستي بطريقـي نصـب    ي متصلكابلهاي برق و شلنگهاي انتقال پودر و هوا  -6
 . شوند كه از وارد شدن صدمات به آنها جلوگيري و حفاظت گردد

تنظيمات ربات مطابق ابعاد قطعه، سرعت خط و ساير پارامترهاي موثر در پاشش صورت مـي گيـرد،    -7
هيچگاه تنظيمات دستگاه را بدون هماهنگي با سرپرست خط رنگ يا كارشناس فني شركت سـازنده  

 .دستكاري نكنيد

تعـادل الزم بـراي   ايش تپانچه هاي نصب شده بر روي بازوهاي ربات را بدون در نظر گرفتن حالت آر -8
 .حركت يكنواخت تپانچه ها تغيير ندهيد

براي افزايش عمر دستگاه، بايستي در دوره هاي مشخص، بازديد دوره اي جهـت تعميـر و نگهـداري     -9
  .سيستم در نظر گرفته شود
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  رنگ پودري اتوماتيك خط 

 در  يكنواختينيز ايجاد و  كاريسرعت رنگ ظرفيت توليد و ، افزايش به منظور ارتقاء كيفيت رنگ آميزي
 .سطوح رنگ شده ، استفاده از تجهيزات پاشش اتوماتيك براي واحدهاي صنعتي گزينه اي مناسب به شمار مي رود

  : در يك خط اتوماتيك پاشش پودري، تجهيزات اساسي عبارتند از 

زيافت پودر ، دستگاه ، سيستم باو مخزن پودر  ربات پاشش ، كابين اتوماتيك پاشش، ستون مركزي كنترل پاشش
  . پاشش پودري، كوره پخت رنگ و سيستم كانواير 

  
  تجهيزات خط اتوماتيك پاشش پودري. 1تصوير
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عمده  تيمز. به طور شماتيك، اجزاي اصلي سيستم اتوماتيك پاشش پودري نشان داده شده است 2 تصويردر  
 شيو پوشش دهي عالي و افزا كنواختي تيفيدستيابي به ككانوايري، ربات در خطوط  يها ستميس يريبكارگ

 ، پاشش نيكاربر در كاب كيالزم است  كياتومات يها ستميحال همواره در س نيبا ا. است ديتول تيسرعت و ظرف
را انجام  يريلكه گ ايتاچ آپ  اتيعمل يدستگاه پاشش دست كي او ب ديكنترل نما ،نشده اند يزيرا كه رنگ آم ينقاط

  .ربات چند مفصل در سيستم نصب گردديا سيستمهاي و دهد 
   

   
  سيستم اتوماتيك پاشش پودري طرح شماتيك. 2تصوير

  

  .، ارتباط اجزاي اصلي سيستم اتوماتيك پاشش پودري نشان داده شده است3 تصويردر 

  
  اجزاي اصلي سيستم اتوماتيك پاشش پودريارتباط . 3 تصوير
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بطور قابل  يانسان يرويو ن يكارگر يها نهيربات پاشش، هزبه طور كلي، در سيستمهاي اتوماتيك مجهز به 
با تجربه و مهارت  يميپاشش رابطه مستق تيفيك ،يانسان يرويدر صورت بهره گيري از ن. شود يحذف م يمالحظه ا

  .دارد يكار فتيش يانيدر ساعات پا يافك ديعدم د اي يخستگ ليكاربر از قب يجسمان تيوضع نيكاربر و همچن
با نحوه كار با سيستم ربات پاشش  ،دفترچه راهنما ، همانطور كه در ابتدا نيز بدان اشاره شد، كاربردر اين  

آشنا مي شود و همواره مي تواند از مطالب بيان شده در اين دفترچه، بعنوان مرجعي آسان و در دسترس در پودري 
يستم اتوماتيك، مطالب مربوط به نحوه كار با جهت تكميل اطالعات و تسهيل در كاربري س. هنگام كار استفاده نمايد

ستون مركزي كنترل پاشش در پيوست همين دفترچه راهنما به صورت جداگانه و با توضيحات كافي ارائه شده 
ساير تجهيزات خط اتوماتيك ، بسته به نوع خط و ظرفيت توليد طراحي و ساخته مي شوند كه شركت سازنده . است

همچنين مي توانيد با بخش فني شركت جهت . تجهيزات را نيز، در صورت نياز كاربر دارد توانايي ساخت و نصب اين
  . دريافت مشاوره فني و مهندسي تماس حاصل فرماييد

  

 Elcoatپاشش پودري سيستم ربات 

 نيباشد كه از باال و پائ يقطعات م يبر رو كنواختيپوشش   هيال كيبه  يابيهدف از استفاده از ربات، دست
شوند  يربات نصب م يبازوها يتپانچه ها بر رو. گردد يپاشش حاصل م نيدر داخل محفظه كاب تپانچهرفتن منظم 

        كمك كنواختياست به عمل پاشش  مياستروك آن قابل تنظ زانيكنترولر، سرعت و م كيو ربات كه توسط 
شود،  يم يزيآم نگكه ر يبه نوع قطعاتو بسته  وستهيدر خطوط پ ريسرعت كانوا شيافزا ايبا كاهش . كند يم

     ربات به نيدر قسمت پائ يحالت كشوئ. است ميسرعت و استروك قابل تنظ ليربات از قب ياتيعمل يپارامترها
ربات  ييپاشش، جابجا نيربات، تپانچه ها و كاب يو تعمير و نگهدار يزكاريشده است كه در زمان تم يطراح يگونه ا

 .آسان است اريبس
  

  

    ELCOATش پودري شپاسيستم ربات . 4 تصوير
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، كاربر قادر است با برنامه ريزي ديجيتالي ، نحوه پاشش مطلوب و  Elcoatبا استفاده از رباتهاي پاشش  
  .متناسب با قطعه را كنترل نمايد و اتالف پودر را به حداقل برساند

بسته به طراحي خط رنگ ، نوع قطعه اي كه بايستي رنگ شود، ميزان پاشش و سرعت خط رنگ، تعداد  
بر روي ستون هر ربات، بازوهاي فلزي تعبيه شده . يد محاسبه شودقرار گرفتن آن با آرايشتپانچه هاي پاشش و نيز 

مجهز است كه  PLCسيستم فرمان اين رباتها به تجهيزات . تپانچه را بر روي آن نصب كرد 12تا  مي تواناست كه 
شكل  كاربر جهت كنترل عملكرد ربات ها مي تواند به دو. استفاده شده است  PLCاز بهترين و با كيفيت ترين نوع 

  . عمل نمايد
همانطور كه در پيوست اين دفترچه راهنما آمده است، ستون مركزي كنترل پاشش مي تواند مجهز به 

ربات نيز باشد و كليه تجهيزات كنترلي در داخل يك ستون با درب محافظ قرار گيرد كه از  PLCتجهيزات 
  . ن مي مانددستكاري، تغييرات ناخواسته و يا بروز حوادث پيش بيني نشده مصو

از آنجا كه در سيستمهاي اتوماتيك همواره از يك جفت ربات استفاده مي شود، يك ربات ، ربات اصلي و 
 PLCمالحظه مي كنيد، سيستم  5 تصويرجهت كنترل عملكرد پاشش ، همانطور كه در . ديگري ربات فرعي است
  . نصب مي گردد داخل ستون اتوماتيك

 

    ELCOATربات پاشش پودري  به مربوط PLCسيستم . 5 تصوير
  
  :مي توان به موارد زير اشاره نمود PLCاز مزاياي منحصر بفرد اين سيستم  
   قابليت كنترل چشم الكترونيكي 

ر اين حالت، سيستم ربات به محض رويت و ورود قطعه به محدوه پاشش ، عمليات پاشش را شروع و پس از د
  .اين قابليت به كاهش اتالف پودر كمك شاياني مي نمايد. را متوقف مي كندخروج قطعه از اين محدوده، پاشش پودر 

  )كانواير( قابليت ايجاد هماهنگي با سيستم انتقال مواد  
ر صورت لزوم، مي توان با افزايش يا كاهش سرعت كانواير، سرعت حركت تپانچه ها متصل به بازوهاي ربات را د

  . احتمالي در سطوح رنگ آميزي شده را تا حد چشمگيري كاهش مي دهد نيز به طور متناسب تغيير داد كه نقائص
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 مشخصات و اطالعات فني 

مجهز به يك سرو موتور بعنوان نيروي محركه هد دستگاه و سرو درايو جهت تنظيم ،  REC-010ربات مدل 
        اين سيستم، قادر به  . برنامه ريزي شده كنترل مي شود PLCسرعت است كه كليه فعاليت آن توسط يك 

عات سيستم انجام برنامه مختلف پاشش  براي هر ربات بوده و كليه اقدامات حفاظتي براي ذخيره اطال 25ذخيره سازي 
استفاده شده ) صفحات لمسي(  HMIه منظور تسهيل در كار با ربات و اعمال تغييرات و تنظيمات نيز از ب. شده است

در  REC-010شخصات كلي ربات مدل م. است تا ارتباط كاربر با پروسه پاشش اتوماتيك به بهترين نحو برقرار گردد
  . آمده است 1جدول 

  REC-010مشخصات كلي ربات مدل . 1جدول 

  
  

  راه اندازي سيستم ربات پاشش
به پريزهاي تعبيه شده در  7پاشش را مطابق تصوير  يكابل برق رباتهابراي راه اندازي سيستم ربات پاشش ، ابتدا 

 همچنين،. نيد، كليد برق ورودي به ربات را روشن ك8مطابق تصوير پشت ستون اتوماتيك متصل كرده و سپس 
  . اتصاالت كابلي بين ربات و  ستون اتوماتيك را برقرار مي كنيم

  
  پريزهاي برق تعبيه شده  براي تامين برق ورودي رباتهاي پاشش. 7تصوير 



 

 11                   .كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به گروه صنعتي فن آوران است                                        
  

 

  

  
  كليد برق ورودي ربات پاشش. 8تصوير   

  

  

دو سر سوكتهاي كابلهاي ارتباطي بين ستون و ربات، همگون بوده و از طريق اين كابلها، كليه فرمانهاي برنامه 
PLC كابلها ، كامالً سوكت را مهار كرده و  به اصطالح بستهاي تعبيه شده در دو طرف سوكت . به ربات منتقل مي شود

  . مالحظه كنيد 9بي در تصوير مفهوم اين عمل را مي توانيد بخو. سوكت را قفل مي كند

  
  نحوه اتصال سوكت ارتباطي ربات و ستون اتوماتيك. 9تصوير 

  

به طور مشابه، دو كابل و سوكت از دو ربات اصلي و فرعي به پشت ستون اتوماتيك وارد مي شوند و مطابق آنچه كه 
  .متصل مي گردند PLCنشان داده شده است، به جعبه  9در تصوير 

  

  
  ستون اتوماتيك  PLCاتصال سوكتهاي ربات به جعبه . 10تصوير 
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اين كار، باعث    . سپس، كاربر بايد، آرايش قرار گرفتن تپانچه ها در كابين را متناسب با ابعاد قطعه تنظيم نمايد
صحيح  همچنين تعيين. مي شود تا پوشش دهي سطوح با بازدهي بااليي صورت پذيرد و اتالف پودر به حداقل برسد

در  . سبب افزايش سرعت عمليات رنگ كاري مي گردد ،فاصله بين تپانچه ها از هم و در نظر گرفتن ميزان همپوشاني
  .، مي توانيد نحوه تنظيم موقعيت تپانچه ها در كابين پاشش را مشاهده نماييد11تصوير 

  
  

  
  نحوه تنظيم موقعيت تپانچه ها در كابين پاشش. 11تصوير 

  
كاربر بايستي كليه اتصاالت انژكتور پودر كه بر روي مخزن پودر قرار دارد، را بررسي كرده و اتصال در مرحله بعد، 

  . ، نحوه كنترل انژكتور و سالم بودن فشنگي نشان داده شده است12در تصوير . صحيح و كامل آنها اطمينان حاصل كند
  

  
  نحوه كنترل انژكتور پودر.  12تصوير 

  

و غير بازيافتي را در داخل مخزن مركزي پودر  تازهديده مي شود، رنگ پودري  13همانطور كه در تصوير اكنون، 
 غبارمخزن را تا حدي از پودر رنگ پر كنيد كه در هنگام عمل فلودايز، . ببنديدمحكم ريخته و سپس درب مخزن را 

است و با چند  و حدود نصف گنجايش مخزن  امري تجربي ميزان مجاز شارژ مخزن با پودر. پودر از مخزن بيرون نيايد
  .مرحله آزمايش توسط كاربر براحتي قابل انجام است
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  شارژ مخزن رنگ با پودر تازه و غير بازيافتي. 13تصوير
  

، كليه انشعابات پنوماتيكي و الكترونيكي بصورت RES-009در مدل جديد رك اتوماتيك پاشش پودري، مدل 
 PLCدر مدلهاي گذشته، جعبه . صورت مي گيرد PLCمتمركز  بوده و كنترل ربات از داخل ستون اتوماتيك و جعبه 

كه بعضĤ بدليل قرار گرفتن در مجاورت ولتاژ باالي ) 14تصوير ( و مدارهاي مربوطه در بدنه ربات اصلي قرار داشت 
در طي زمان دچار مشكل شده و نياز به تنظيم مجدد توسط  PLCوسط تپانچه هاي پاشش ، تنظيمات توليدي ت

  . پرسنل شركت سازنده بود
  

  
  )REC-008مدل ( نصب شده بر روي بدنه ربات اصلي  PLCصفحه . 14تصوير 

  

سبب گرديد تا سازنده براي حفاظت از برنامه  PLCدستكاري افراد غير متخصص در برنامه  ،همچنين، در مواردي
PLC  و كليه عمليات  قرار دادهو همچنين تجهيزات فرمان ، كليه تجهيزات كنترلي را در قالب يك ستون اتوماتيك

كه در داخل  PLC، نمايي از ستون اتوماتيك و جعبه 15در تصوير  .سازماندهي  گرددمحافظت و  پاشش از يك نقطه 
  . است ، قابل مشاهده است آن تعبيه شده
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  در داخل ستون اتوماتيك PLCقرار گرفتن جعبه . 15تصوير 

  
تمركز در كنترل و پايش سيستم پاشش و نيز حفاظت از تجهيزات كنترلي ، دو هدف اصلي براي  طراحي ستون 

عملكرد هر يك از كليدها، . جديد بود كه به كاربر امكان مي دهد ، عمليات پاشش را بسهولت مديريت نمايد اتوماتيك
در دفترچه ستون اتوماتيك پاشش پودري به تفصيل  ،رگوالتورها و ساير تجهيزات ستون اتوماتيك و نحوه تعامل آنها

  . آمده است
پس از روشن كردن ستون اتوماتيك ، با استفاده از دو رگوالتور هواي اصلي و هواي فلودايز، ميزان هواي اصلي و 

،  16در تصوير . دو  فشار سنج در جلوي ستون اتوماتيك، ميزان تغييرات فشار را نشان مي دهند. فلودايز را تنظيم كنيد
  . نيدنحوه تنظيم هواي اصلي و فلودايز را مشاهده مي ك

  

  
  نحوه تنظيم هواي اصلي و فلودايز. 16تصوير 

  
با روشن كردن دستگاه، جريان برق وارد مدار دستگاه هاي پاشش شده و مي توانيد دستگاه هاي پاشش را يك به 

  . روشن كنيد 17يك مطابق تصوير 
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  روشن كردن دستگاههاي پاشش پودري. 17تصوير 

  

براي اولين راه اندازي دستگاه، بايستي هر دستگاه را جداگانه روشن كرد و پس از تنظيم رگوالتورهاي روي كنترل 
پنل و تنظيم ميزان پاشش تپانچه در فضاي كابين، دستگاه را موقتاً خاموش كرد تا تنظيمات پنوماتيكي و الكتريكي 

گ كه بدليل بررسي كيفيت پاشش اجتناب ناپذير است، به بدين ترتيب، ميزان اتالف رن. دستگاه بعدي انجام شود
را در ) ميزان پودر (هوا   ولوم كنترل كنندهپس از نصب دقيق تپانچه ها در داخل محوطه كابين، . حداقل مي رسد

 ،در صورت خروج پودر به صورت نامنظم از گان .كنيدمقدار خروجي پودر را تنظيم  ، جهت عقربه هاي ساعت چرخانده
پخش شدن پودر را منظم نموده و يك ابر  ،تنظيم ولوم كنترل هواي كمكي در جهت عقربه هاي ساعت چرخاندن و با

، نحوه پاشش پودر و تشكيل ابر پودر را نشان 18تصوير  . تا از تجمع پودر در سر نازل جلوگيري شود كنيدكامل ايجاد 
  .مي دهد

  
  نحوه پاشش پودر و تشكيل ابر پودر. 18تصوير 

  

ولتاژ را  ميزان مخلوط پودر و هوا، پس از تنظيم  .تنظيمات دقيق پاشش براساس نوع قطعه و تجربه كاربر مي باشد
  )19تصوير (  .كنيدبه ميزان دلخواه تنظيم 
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  تنظيمات پنوماتيكي موثر بر ميزان و كيفيت پاشش پودري.  19تصوير 

  

         در هر بار . هنگامي كه تنظيمات پاشش پودري به پايان رسيد، ديگر نياز به تنظيم مجدد دستگاهها نيست
  . روشن و پس از اتمام كار، خاموش نماييد راراه اندازي مجدد سيستم، تنها كافي است كه كليد اصلي رك اتوماتيك 

ال و رو به پايين بازوهاي ربات و ميزان پيمايش           ، مديريت سرعت حركت رو به با PLCعملكرد اصلي برنامه 
كه آن را از ساير رباتهاي متداول در بازار  REC-010تفاوت اصلي و متمايز كننده ربات مدل . ربات است) استروك ( 

  ي، در رباتهاي معمول. متفاوت ساخته است، استفاده از يك سرو موتور بجاي موتورهاي محركه در ساير رباتهاست
چند  و باال و پايين رفتن بخشي موسوم به آسانسور ، مجهز بهتپانچه ها ، از انتقال نيروي موتور به يك رشته زنجير 

، موتور رباتهاي متداول و در 20در تصوير . كه روي ستون مركزي داخل ستون ربات ، به حركت در مي آيندغلتك 
  . ، سيستم موسوم به آسانسور و غلتكهاي متحرك در داخل رباتهاي متداول نشان داده شده است21تصوير 

  

  
  موتور محركه رباتهاي متداول.  20تصوير 

  

  
  سيستم موسوم به آسانسور و غلتكهاي متحرك در داخل رباتهاي متداول. 21تصوير 
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در رباتهاي متداول كه از سيستم آسانسوري استفاده مي شود، دقت پايين در حركت و عدم امكان بكارگيري 
در اين سيستمها، تماس دائمي غلتكها با ستون مركزي ربات، سبب . سرعتهاي باال يكي از معايب اصلي بشمار مي رود

. ه هاي مشخص ، بايد اين قطعات تعويض شوندفرسايش، خوردگي و در نهايت از بين رفتن غلتك مي شود كه در دور
سيستم جديد مجهز به سرو موتور منفي آن بر كاهش ظرفيت توليد و توقف خط رنگ، بدليل معايب فوق الذكر و اثرات 

 ماژولاين ربات با بهره گيري از . كه هيچ يك از معايب رباتهاي متداول را ندارد، با كارايي و دقت باال ارائه شده است
در سيستم . دارد  PLCو گيربكس و مجهز به سرو درايو، بهترين قابليت را براي انجام فرامين برنامه  CNCحركتي 

در . مجهز به سروموتور، قطعه مستهلك شونده نظير غلتك وجود ندارد و سرعت پاسخگويي به برنامه بسيار باالست
در  REC-010ايي از سيستم سرو موتور در ربات مدل نم. بسيار دقيق و سريع عمل مي كند ،ضمن، ترمز سرو موتور

،  CNC، مي توان با استفاده از مزيت ماژول حركتي REC-010در ربات مدل . نشان داده شده است 22تصوير 
برابر نسبت به خطوطي كه از رباتهاي متداول  5/2ظرفيت توليد را با افزايش سرعت كانواير ، در شرايط يكسان، تا 

  . نند، افزايش داداستفاده مي ك

  
  REC-010نمايي از سيستم سرو موتور در ربات مدل  .22تصوير 

  

همچنين به جهت تغيير ساختار نيروي محركه، وزن ربات به طور چشمگيري كاهش يافته و جابجايي هاي احتمالي 
و ستون  REC-010، مجموعه ربات 23در تصوير .  در دوران سركشي و تميزكاريهاي دوره اي بسيار آسان شده است

  . نشان داده شده است Elcoatبه صورت مجموعه كامل پاشش اتوماتيك  RES-009اتوماتيك 
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   Elcoatمجموعه كامل پاشش اتوماتيك  .23تصوير   

  
و تنظيمات مربوطه به تفصيل در دفترچه راهنماي ستون اتوماتيك پاشش پودري آورده  PLCكليه مراحل كار با 

و در نهايت سرعت پودر توسط تپانچه ها پاشش براي حد باال و پايين اساس كار نيز، تعريف استروك، تعيين . شده است
  . دار دهي مي شوندحركت بازوها به طرف باال و پايين است كه مطابق نياز كاربر و متناسب با قطعه مق




