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 شرح مجموعه

 :شده است  زقسمتهای زيرتشکيل ا مجموعه اين
 و ماشين کاری توزيع ايستگاه -1

  و سورتينگ و مونتاژ نوار نقاله ايستگاه -2

3- PLC 

از قطعات مختلفی از جمله انواع شيرهای برقی پنوماتيک ، انواع سيلندرهای پنوماتيک ، گريپر پنوماتيک ، گيربکس  مجموعهاين 

 ، انواع سنسورتشکيل شده است. DCموتورهای 

س قرار می دهد سپ صفحه گردان قطعات را برروی  توسط کاربربه اين صورت می باشد که ابتدا سيستم توزيع  مجموعهعملکرد اين 

سنسور نوری قطعه  را تشخيص داده و فرمان حرکت صفحه گردان را به سمت ايستگاه دريل می دهد وقتی قطعه به ايستگاه دريل می 

رسد سنسور موجود قطعه را تشخيص داده و فرمان توقف صفحه گردان را می دهد سپس سيلندر موجود در اين ايستگاه با عث حرکت 

می شود پس از  توقف فرمان عمليات دريل کاری فرمان ت دريل کاری به صورت شماتيک انجام دريل به سمت قطعه شده و عمليا

حرکت سيلندر به سمت باال و همان شرايط اوليه داده می شود . سپس مجددا فرمان حرکت صفحه گردان به سمت ايستگاه سورتينگ 

شروع به حرکت کرده و  DCاز طريق گيربکس موتور  نوار نقالهداده شده و صفحه گردان حرکت کرده و پس از آن سنسور سوم 

قطعات را روی نوار نقاله به حرکت در می آورد.بر روی نوار نقاله دو نوع سنسور وجود دارد.سنسور نوری و القايی که در ابتدای مسير، 

فته که با ر انتهای نوار نقاله قرار گرسنسور نوری د سنسور القايی قرار گرفته که از طريق آن می توان قطعات فلزی را از خط جدا نمود.

ه مورد نظر توسط سيلندر به ايستگاه سورتينگ فرستاده می شود. پس از قرار گرفتن قطعه در اين ايستگاه تاييد اين سنسور، قطع

مرحله می توان قطعات  3و در نهايت  حرکت نوار نقاله را می دهد در اين ايستگاه در  DCفرمان فعال شدن موتور  Reflexسنسور 

 تيره ، روشن، فلزی را جدا و در انباره قرار داد.

پس از قرار گرفتن قطعه در انتهای مسير ايستگاه انتقال) ربات کارتزين( شروع به کار می  ديگر در انتهای مسير نوار نقاله می ايستند. 

)سيلندر zومحور ( از طريق سرو موتور با دقت باال )بال اسکروxدر جهت محور ربات کارتزين در اين مرحله ه نحوی که کند ب

د. بعد از هقرار می د ايستگاه دريل درو  ر می داردو گيريپر پنوماتيک ، قطعات را از روی نوار نقاله بمی کند حرکت پنوماتيک(

 قرار می دهد.مونتاژصفحه گردان در ايستگاه  روی می دارد و بر دريلستگاهايقطعات را از  سوراخکاری شماتيکی،

(  KINCO HMI و کليه فرايند را می توان در يک سيستم مانيتورينگ )  انجام می شودKincoPLCکنترل اين مجموعه از طريق

قرار دارد و توقف مجموعه  PLCنار صفحه می باشد که در زير ميز ک Start. شروع کار دستگاه با فشار دادن دکمه سبز مشاهده کرد 

) الزم به ذکر است که فرمان فعال يا غيرفعال شدن مجموعه را می توان از طريق صفحه انجام می شود. Stopبوسيله دکمه قرمز 

 مانيتورينگ نيز انجام داد(
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 به تفکیک در ادامه آورده شده است. QV-MEC-02مجموعه مکاترونیک  ایستگاههای شرح هر یک از 

 (Distributing station)و ماشین کاری   توزیع ایستگاه

 
 

 
 

 

 شرکت سازنده مشخصات سایز شیلنگ ها ولتاژ تغذیه نام قطعه کد قطعه ردیف

1 C1 6 - سيلندر دوطرفه - SAMMIT 

2 V2)کويل رفت( 

V2)کويل برگشت( 

شير دوطرف 

 3/5برقی 

-   6 - SAMMIT 

 الندا الکتريک    DC Motor 24VDC  موتور صفحه گردان  3
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 (Conveyor and Sorting station)  سورتینگ و انباره ایستگاه
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PLC  
PLC  استفاده شده در اين مجموعه مدلKINCO-308-40AT  اين  .می باشدPLC  خروجی است.  16ورودی و  22خود دارای

Expansion Board  متصل به آن از نوعK322-16DT 10خروجی ديگر به مجموعه اضافه می کند. در حال حاضر  16است که 

 ذکر شده است. PLCمشخصات  5عدد از خروجيها مورد استفاده قرار گرفته است. در جدول  22وروديها و

 
 مشخصات مارک مدل نام قطعه

CPU K308-40AT KINCO 16-bit Industrial 

Expansion Board K322- 8DT KINCO 8/8DO/DI 

Memory area  KINCO 4KB 

Power Supply AC85-265 KINCO 265V 

HMI MT4414T KINCO 24VDC/65000Color 

 42تعداد ورودی: 
 24تعداد خروجی:

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 شرکت سازنده مشخصات سایز شیلنگ ها ولتاژ تغذیه نام قطعه کد قطعه ردیف

1 C3 6 - سیلندریک طرفه - SAMMIT 

 C4 6 - طرفه یلندریکس - SAMMIT 

2 S3  رفلکسسنسور 

 نوری

 PNP-24VDC Autonics - ولت 42

3 S4  تشخیص سنسور

 رنگ

 PNP-30VDC Autonics - ولت 42

 S5 ولت 42 ییسنسور  القا - PNP-24VDC Autonics 

 - - - - نوار نقاله - 2

5 M1 24 - ولت 24 موتورVDC Autonics 
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