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 خش اولب

  و نحوه سفارش گذاري آنها هاي مختلف محصوالت مدل

هاي مختلفي  داراي مدل كه هر كدام طبقه بندي ميشونداصلي در دو گروه )  آصا( ماشين هاي بسته بندي شركت آريا صنعت اسرار 
  :هستند

 VPMماشين هاي بسته بندي با مكانيزم عمودي موسوم به  - 1

 HPMفقي موسوم به ماشين هاي بسته بندي با مكانيزم ا - 2

جهت سفارش هر يك از محصوالت شركت با روش كد گذاري زير ميتوانيد سفارش خود را اعالم كرده و يا در سايت شركت ثبت 
  .نماييد

                                                                                                              □-□PM-30K-□ 

  شماره سريال دستگاه                                                                                              

 PLCسيستم كنترل برق :  Sسيستم كنترل برق معمولي                       : خالي               

                   V  :                  سيستم عمودي                      H  :سيستم افقي  
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  بخش دوم

  ها كلي دستگاه شماي

  ( VPM ) ماشين بسته بندي با مكانيزم عمودي 

  

  

  

  

  

  

  

   ( HPM ) ماشين بسته بندي با مكانيزم افقي 
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  بخش سوم

  شرايط محل نصب دستگاه

 .و تراز باشد) آرمه  ترجيحا بتن( محل نصب دستگاه بايد بر روي سطح كامال صاف، مستحكم  - 1
محل نصب بايد مسقف و از چهار جهت محصور باشد تا دستگاه از تاثيرات منفي عوامل جوي و محيطي همچون باد، سرما و  - 2

 .گرما بدور بماند كه اين امر خود باعث افزايش كارايي و عمر مفيد دستگاه و همچنين كاهش استهالك فيزيكي ميگردد
در شرايط مغاير با موارد زير، . وده تعريف شده زير قابل قبول و مورد تاييد ميباشدشرايط محيطي محل نصب در محد - 3

 .يابد ندمان و كارايي دستگاه كاهش ميرا
 درجه سانتيگراد 35درجه سانتيگراد تا  10هوا در محدوده  دماي. 
  65رطوبت محيط حداكثر% 
  كيلومتر بر ساعت 5ميزان وزش باد حداكثر 

 .باشدمتر  2حداقل  وارهاي اطرافرف نسبت به ديفاصله دستگاه از هر ط - 4
 .متر باشد 1فاصله باالترين نقطه دستگاه تا سقف حداقل  - 5

 

  :هشدارها

  .لطفا جهت هرگونه جابجايي، نصب و راه اندازي دستگاه، با كارشناسان فني شركت هماهنگي فرماييد:  1تذكر 

و موارد مشابه با كارشناسان فني  يا افزايش طول كابل وروديلطفا جهت هرگونه تغيير در سيستم برق ورودي و :  2تذكر 
  .هماهنگي فرماييدركت ش
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  بخش چهارم

  كلي موارد ايمني

در اين خصوص موارد اختصاصي كه در اينجا . اي ميباشد كه خود بر چند بخش تقسيم ميشود ايمني از اصول مهم كار در هر مجموعه
  .مورد نياز است ذكر ميگردد

 محل نصب دستگاهدر  ايمني - 1

  :محل نصب دستگاه بايد داراي شرايط زير باشد
 هاي قابل اشتعال دور بودن دستگاه از محل 

 مناطق پر فشار گاز ( هاي نزديك به مناطق گازي  ه از محلدور بودن دستگا( 
 دور بودن و فاصله مناسب از دكل هاي فشار قوي و فشار متوسط برق 

 سهولت تردد صاف و مسطح بودن محل نصب جهت 

 وجود روشنايي مناسب در محل نصب دستگاه و در محدوده اطراف آن تا فاصله مناسب 

 الزامي ميباشد اهم 2ه ارت با مقاومت كمتر از اتصال بدنه دستگاه به چا 

 

 ايمني اپراتورهاي دستگاه - 2

  لوازم ايمني شامل كفش كار . لوازم ايمني الزم را استفاده كنندبايد اپراتور يا اپراتورهاي دستگاه در حين كار
 .ميباشد وپوشيدن هرگونه دستكش در حين كار اكيدا ممنوع ميباشد

 اپراتور موظف است در صورت بروز مشكل در دستگاه، ابتدا دستگاه را متوقف كرده و با مطلع كردن شخص سوم 
تعميرات فني براي حضور شخص سوم در مواقع  .و حضور شخص سوم، اقدام به تعمير يا اصالح دستگاه نمايد

 .جلوگيري از اتفاقات غير قابل پيش بيني، ضروري ميباشد
 اپراتور موظف است قبل از نظافت دستگاه، برق اصلي دستگاه و باد ورودي را قطع نمايد.  
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  :منصوب بر روي دستگاه عالئم ايمني

  .عالئم ايمني فوق در محل هاي مربوط به خود بر روي دستگاه نصب ميشوند

 خطر هواي فشرده      -2                        خطر برق گرفتگي     - 1

 خطر درگيري دست و لباس      -4                      خطر گرماي شديد      - 3

 از كفش ايمني استفاده كنيد      -6               دستگاه در دست تعمير     - 5
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  پنجمبخش 

  معرفي دستگاه

در فيلد اين دستگاه . استفاده ميشود... بندي ميباشد كه در صنعت و كشاورزي و  هاي بسته يكي از انواع دستگاه اين دستگاه
وزن بسته خروجي بنا به نوع ماده ورودي متغير . مواد مختلفي را داراستبسته بندي  قابليتمحصوالت كشاورزي و مواد مشابه آن، 

 مانند جرم حجمي ماده، رطوبت، ميزان ماده خشك، سته خروجي تاثيرگذار هستندپارامترهاي مختلفي در تعيين وزن ب. است
 و ماده خشك %30، ميزان ايند رد اي ذرت علوفه درادناتسابطور مثال . و غيره درصد چسبندگي مواد سرعت برگشت پذيري ماده،

  .تسا تبوطر 70%

  :مشخصات فني

 .ميباشد )متر  3*10( متر مربع  30ابعاد دستگاه پس از نصب كامل با تمام متعلقات معادل  - 1
 .تن ميباشد 2.5وزن دستگاه بصورت كامل حدود  - 2
 .آمپر ميباشد 25حداقل هرتز و  50با فركانس  ACولت  380فاز  3برق مورد نياز دستگاه  - 3
 .بار ميباشد 10بار و حداكثر  6فشار باد مورد نياز براي عملكرد صحيح دستگاه، حداقل  - 4
 .بار ميباشد 130با ماكزيمم فشار ليتر  120تا  90ح دستگاه بين روغن هيدروليك مورد نياز براي عملكرد صحيميزان  - 5

 ( ISO 6743/4 HFC46 ) بوده و مطابق با استاندارد 46شايان ذكر است كه نوع روغن انتخابي بايد حتما هيدروليك 

خواني روغن مذكور از سري محصوالت شركت نفت بهران است ليكن، هر روغن ديگري كه با استاندارد فوق هم .باشد
 .داشته باشد مورد تاييد ميباشد

  

  :بخش بندي هاي دستگاه

  .بخش اصلي تشكيل شده است 3دستگاه موجود از 

 شاسي اصلي دستگاه  - 1

اين . شاسي اصلي مهمترين بخش دستگاه ميباشد كه تمام كارها و عمليات اصلي فرايند توليد در اين بخش انجام ميپذيرد
  :عبارتند ازشده كه بخش از ريز بخشهاي مختلفي تشكيل 

 افقي و عمودي سيستم دوخت 

 سيستم پرس و تخليه 

 كانواير خروجي  
 سيستم توزين 
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 كانال و يقه 

 باالبر دستگاه - 2

  .را بر عهده دارد) داخل سيستم توزين ( به باالي شاسي اصلي از خروجي هاپر اين بخش وظيفه انتقال مواد 
 

 هاپر و كانواير مربوطه - 3

  .بر عهده دارد اين بخش دو وظيفه مهم را
 اپراتور نباشد دائم اول اينكه محلي براي دپوي مواد ميباشد تا در خصوص خوراك دادن به دستگاه، نياز به حضور. 
  دوم اينكه وظيفه انتقال مواد از هاپر به باالبر دستگاه را دارد كه در حين انتقال عمليات باز كردن مواد و جلوگيري

 .ميدهداز كلوخه شدن آن را نيز انجام 
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  بخش ششم

  هشدارهاي ايمني

برخي از نقاط دستگاه، نقاط خطرناك و حادثه خيز ميباشند كه اپراتور دستگاه بايد به تمام اين نقاط اشراف داشته و موارد ايمني 
فني، اين نقاط و نكات ايمني آنها به  خاص آنها را در حين كار با دستگاه رعايت نموده و در صورت نياز به تعميرات توسط افراد

  .ليست اين بخشها و خطرات آنها به شرح زير ميباشد .افراد فني تذكر داده شود

 :ميباشند شاملبوده و داراي حركت دوراني تمام بخشهايي كه مجهز به الكتروموتور و گيربكس  - 1
 موتور، گيربكس و تسمه زير هاپر متعلق به كانواير زير هاپر 

  گيربكس مربوط به پره داخل هاپر موسوم به پره همزنموتور و 

 موتور، گيربكس و تسمه كانواير باالبر مواد 

 موتور و گيربكس ماردون منصوب در روي شاسي اصلي 

 موتور، گيربكس و تسمه كانواير خروجي محصول 

 موتور پمپ هيدروليك 

 :ليك هستند و داراي حركت خطي ميباشند شاملاز نوع پنوماتيك و يا هيدرو) سيلندر ( جك ي كه داراي يتمام بخشها - 2
 ها و متعلقات متصل به آن با راهنما جك هيدروليك پرس 

 هيدروليك باكس پرس و باكس متصل به آن و درب باكس و تمام متعلقات متصل به آن جك 

 هاي پنوماتيك سيستم توزين جك 

  طولي ( جك پنوماتيك سيستم دوخت عمودي( 
 كه خود شامل دو بخش متحرك است) عرضي ( وخت افقي هاي پنوماتيك سيستم د جك 

o هاي بخش فك دستگاه جك 

o هاي بخش برش و دوخت دستگاه جك 

 جك پنوماتيك بخش تخليه دستگاه يا پرتاب بسته 

 :قسمتهاي داغ دستگاه كه به دو بخش خالصه ميشود - 3
  طولي ( بخش المنت دوخت عمودي( 
  عرضي ( بخش المنت دوخت افقي( 

 :و برنده دستگاه كه به شرح زير ميباشندهاي تيز  بخش - 4
  عرضي ( تيغه برش دوخت افقي( 
 هاي آهن در بخشهاي مختلف دستگاه اعم از هاپر، باالبر، شاسي دستگاه و ساير متعلقات متصله هاي تيز ورق لبه 
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  بخش هفتم

  نصب و راه اندازي دستگاه

ليكن . پذيرد ن شركت آصا بوده و تمام مراحل توسط آنها انجام مينصب و راه اندازي دستگاه براي اولين بار بر عهده كارشناسا
ي دستگاه به چند بخش مراحل نصب و راه انداز .هاي بعدي، اين مراحل بطور كامل شرح داده ميشود جابجايي و يا انتقالجهت 

  تقسيم ميگردد

 مونتاژ كامل دستگاه - 1

 در صورتيكه برخي از . بطور كامل نصب گرددابتدا بايد محل نصب شاسي اصلي مشخص شده و  در اين مرحله
 .قطعات دستگاه بصورت دمونتاژ شده هستند، بايد پس از نصب شاسي اصلي مجددا مونتاژ و تكميل گردد

 هاي مربوطه كامال  هاي مشخص آن نصب گرديده و توسط پيچ قسمت باالبر دستگاه بايد در محل مورد نظر و پايه
جابجايي و بلند كردن باالبر بايد توسط لوازم و تجهيزات مناسب مانند جرثقيل  الزم به ذكر است كه. محكم گردد

 .و امثال آن صورت پذيرد
 هاپر دستگاه را در محل مشخص خود و در جهت مناسب با فضاي موجود مستقر نماييد. 
 وضعيت كلي دستگاه را از نظر هم راستا بودن و ورودي و خروجي هاي درست كنترل نماييد. 

 ملزومات خارجي به دستگاهاتصال  - 2

  را به محل مشخص شده دستگاه وصل نماييد) مراجعه به بخش مشخصات فني ( ورودي باد مناسب. 
  را به محل مشخص در داخل ) مراجعه به بخش مشخصات فني ( كابل ورودي برق دستگاه با مشخصات مناسب

 .تابلو برق متصل نماييد
  را به دستگاه متصل نماييد) اهم  2با مقاومت زير ( سيم ارت مناسب. 
  را در محل مربوطه ريخته و سطح آنرا توسط ) مراجعه به بخش مشخصات فني ( روغن هيدروليك مناسب

 .نماي موجود بررسي نماييد آب
  ال دهيدرا در محل مربوط به خود قرار دهيد و به دور كانال انتق) پي وي سي ( رول نايلون. 

 بررسي سيستم قبل از راه اندازيتكميل ارتباطات داخلي و  - 3

  در اين مرحله اتصاالت الكتريكي موتورهاي هاپر، همزن هاپر و باالبر را كه بصورت كانكتوري هستند را متصل و
 .تكميل نماييد

 شي نموده و از سفت بودن هاي موجود بر روي دستگاه را آچارك ها و مهره توسط آچارها و ابزارهاي الزم تمام پيچ
 .آنها اطمينان حاصل فرماييد

 كشش مورد بازرسي قرار بگيرندميزان ها از نظر  تسمه. 
 ها و ساير نقاط مورد نياز را  ها، گايد ميل راهنما ،ها ، بوش بلبرينگها تمام قسمتهاي متحرك دستگاه اعم از ياتاقان

 .گريس كاري نماييد
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 ها و ساير بخشها را روغنكاري نماييد ند روليكتمام قسمتهاي متحرك دوراني مان. 
 هاي دستگاه را بررسي نماييد تا از خالي نبودن آنها مطمئن شويد واسكازين تمام گيربكس. 
 پس از تكميل تمام موارد فوق، دستگاه را بطور كامل تميز نماييد. 

 راه اندازي - 4

 .هاي ابتدايي دستگاه را آغاز نماييد تستن نموده و دستگاه را روشدر اين مرحله برق و باد دستگاه را وصل كرده و 
  :مراحل راه اندازي به شرح زير ميباشد

 عدم وجود اتصال الكتريكي و برق بر روي از تر مانند ميگر،  و يا ابزار هاي پيشرفته) اهم متر ( توسط مولتي متر
 .شاسي دستگاه اطمينان حاصل نماييد

 ييد و استاندارد بودن آن را مطمئن شويدمقاومت اهمي ارت را اندازه گيري نما. 
  توسط پنل اپراتوري تك تك موتورها را روشن كرده و از صحيح بودن چرخش و جهت گردش آنها اطمينان

 .حاصل نماييد
  را بررسي نماييدعدم وجود نشتي در اتصاالت پنوماتيك. 
 مطمئن در آنها به عدم وجود نشتي باد  را تحريك كنيد و نسبت) ها  سيلندر( ها  جك توسط پنل اپراتوري تك تك

 .شويد
 هاي هيدروليك پرس و باكس، از عدم وجود نشتي  سيستم هيدروليك را روشن نماييد و با حركت دادن جك

 .ها اطمينان حاصل نماييد روغن و حركت صحيح جك
 شويد بر روي سيستم دستي تمام بخشهاي دستگاه را تك تك آزموده و از عملكرد صحيح آنها مطمئن. 
 ها، دستگاه را در وضعيت اتوماتيك استارت نماييد پس از اطمينان از عملكرد صصحيح تمام بخش. 

 اقدامات پس از استارت اتوماتيك - 5

  .پس از استارت دستگاه در وضعيت اتوماتيك الزم است كه موارد زير به دقت كنترل و بررسي گردد
 سيستم بايد نرم و روان كار كند. 
 ي ناموزون و ناهنجار وجود نداشته باشدضربه، تنش و صدا. 
 حركات دوراني موتورها و حركات خطي كامال صحيح و بدون تنش باشند. 
 ميزان حرارت روغن هيدروليك بررسي گردد تا در حد نرمال باشد. 
 ها و روغن هيدروليك وجود نداشته و يا در حد طبيعي باشد بوي سوختگي ناشي از قطعات برقي، المنت. 
 اهري تجهيزات داخل تابلو برق كنترل شودوضعيت ظ. 
 وضعيت كمي و كيفي محصول خروجي بررسي گردد. 
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  بخش هشتم

  هاي تعمير و نگهداري دستورالعمل

 تعمير و نگهداريايجاد سيستم صحيح از مهم ف اهدا - 1

 جلوگيري از توسعه و افزايش عيوب  
 ضطراريبرطرف كردن معايب جزئي قبل از احتياج به تعميرات كلي و يا ا 

 ها و جلوگيري از زيانهاي ناشي از وقفه در فرآيند توليد كاهش توقف  
 كاهش تعميرات كلي و تكراري  
 آالت جديد جويي در خريد ماشين آالت و صرفه طول عمر ماشين فزايشا  
 هاي توليد آالت و كاهش هزينه افزايش راندمان توليدي ماشين  
 بيني قطعات يدكي مورد نياز امكان پيش  

تعيين در اين راستا  .ايجاد سيستم تعمير و نگهداري و اجرا صحيح و بموقع آن الزم و ضروري ميباشده به موارد مذكور با توج
د شده رابطه يدر فرآيند توليد، چگونگي كيفيت و همچنين كميت كاالي تول. يار مهم و حياتي استوضعيت موجود ماشين آالت بس
لذا آزمايش و تست هر دستگاه براي دستيابي به دقت الزم و رسيدن به استانداردهاي . دآالت دار مستقيم با عملكرد دقيق ماشين

نقطه آغاز » آالت تعيين وضعيت موجود ماشين« يا توليدي در هر مجموعه صنعتي بطور كلي .باشد مورد نظر از عوامل مهم توليد مي
بدين . باشد ستورالعملها و راهنماي بازديد هر دستگاه ميو تهيه و بكارگيري د» تعمير و نگهداري  «حركت جهت اجراي برنامه 

ي به ترتيب زير منظور اطالعات اوليه مورد نياز جهت آشنا شدن با وضعيت كلي هر دستگاه با هدف تشخيص نقايص احتمال
  .ميگرددبندي  تقسيم

 وضعيت ظاهر  
 صداي غير مجاز  
 گرماي غير مجاز  
 روغن ريزي  
  فرسايش  
  ارتعاش (لرزش (  
 م هيدروليكسيست  
 سيستم پنوماتيك 

  الكترونيكبرق و سيستم 
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  :و گريس كاري روغنكاري - 2
روغنكاري صحيح از اصول  .باشد عمدتاً جلوگيري از خرابي و فرسايش قطعات متحرك مي دستگاههدف از روغنكاري در 

ت و راندمان باالي دستگاه هداري دستگاهها بوده و انتخاب روان كننده مناسب به عمر طوالني، كاركرد يكنواخاوليه نگ

  .نمايد كمك مي

  :هيدعامل اصلي زير را مدنظر قرار د آالت بايستي سه براي اجراي صحيح و منطقي روغنكاري ماشين

 برنامه مدون و علمي جهت انجام امور روغنكاري  

 و استانداردمجاز  ،هاي مناسب استفاده از روغن  

 ايل مورد نيازداشتن فرد و يا افراد آموزش ديده مجهز به وس  

 دستورالعملهاي كلي

 نمود كاري و گريس هميشه دستگاه را بايستي مطابق دستورالعمل داده شده، منظماً روغنكاري.  

 باشدآشنا  اهميت آنو كاري  و گريساندازي با تمام نقاط روغنكاري  دستگاه بايستي قبل از راه اپراتور.  

 تميز بوده و قبل از شروع  هاي هيدروليك بايد هنماهاي جك، خصوصا بخش هاي دوخت و راهميشه قسمتهاي متحرك

  .يد گريس كاري مناسب صورت گيردبه كار با

  ،دستگاه پس از روشن نمودن دستگاه در اول شيفت كاري، بهتر است دستگاه را براي  اپراتوربراي روغنكاري بهتر

  .كاري گردد مل روغنكاري و گريسدستي حركت دهد تا تمام نقاط مهم بطور كاقه به صورت يدق 5تا  2مدت 

 ه با گريس هاي هيدروليك ك هاي راهنماي جك هاي بخش دوخت، گايد ، بوش بلبرينگبلبرينگهاي الكتروموتور

  .شوند  محتوي خود پر 3/1شوند فقط تا  روغنكاري مي

  د كمتر باش ل رؤيت مير روي روغن نما قابترين حد خود كه ب از پائين دهرگز نبايدر فيلتر رگالتور باد سطح روغن

هاي مجهز به سيستم  در دستگاه(  .هاي پنوماتيك بطور مناسب انجام شود روغنكاري جكچرا كه ممكن است . شود

 )زن  روغن

  تميز گرددماهه  2فواصل منظم بخش فيلتر رگالتور باد بايد در صافي روغن در.  

 آن  درروغن را  ،پس از خشك شدن كامل مخزنو  ، مخزن را با گازوئيل شستشو دهيدبل از ريختن روغن تازهق

  .بريزيد

  دكنياستفاده نو متحرك هرگز از دستمالهاي پرزدار جهت تميز كردن قسمتهاي داخلي. 
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 وظايف روزانه اپراتور دستگاه - 3

 نظافت عمومي دستگاه  

از دستگاه كه مستقيما شستشوي تمام قسمتهايي  .در پايان هر شيفت دستگاه را از گرد و غبار و آلودگيها پاك نماييد

  .استو حتمي الزم  ،روريضبسيار بسيار  -با آب گرم  -، است با مواد ورودي در تماس بوده

 راهنما هاي و گايد يهاينظافت كشو  

  .يديكامالً پاك نما فبه وسيله دستمال و يا تنظي ها و غبار آلودگيطي هر شيفت دستگاه را از 

  اطمينان حاصل نماييد) امرجنسي (  اضطراريقطع د كليصحيح قبل از شروع كار از عملكرد.  

  يديروغن نماهاي دستگاه كنترل نماسطوح روغن را در كليه. 

 سطح روغن هيدروليك را در مخزن مربوطه كنترل نماييد. 

 ميزان فشار سيستم هيدروليك را از روي گيج موجود كنترل نماييد. 

 ي اپراتور استروغنكاري دستي روزانه دستگاه از جمله وظايف اصل.  
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  بخش نهم

  دستورالعمل بارگيري و حمل و نقل

  .رد زير الزم به تذكر ميباشدموا در خصوص بارگيري و حمل و نقل دستگاه

متر است كه پس  5/2ارتفاع هاپر حداكثر . هاپر دستگاه به همان صورت اصلي كه مونتاژ ميشوند بايد بارگيري گردد - 1
 .ميشودبار نيز رعايت ارتفاع از بارگيري محدوده مجاز 

 .باالبر دستگاه از لحاظ طولي بايد بر روي خودروي تريلي بارگيري شود تا از لحاظ ايمني بار تمام نكات رعايت شود - 2
از همين رو شاسي اصلي . بصورت ايستاده قابل بارگيري نيستايست كه  شاسي اصلي دستگاه از لحاظ ارتفاع بگونه - 3

 .يده به بغل بارگيري شوددستگاه بايد بصورت خواب

  :مهم چند نكته

بدليل بارگيري شاسي اصلي دستگاه بصورت خوابيده، مخزن هيدروليك دستگاه قبل از بارگيري بايد تخليه كامل  - 1
 .گردد

جك ( راك دستي ت دستگاه ليفت 2هاي كوتاه توسط حداقل  بخش اصلي دستگاه در مسافت 3حمل و نقل هر يك از  - 2
 .مانعي ندارد) پالت 

 .بايد حتما توسط تريلي صورت گيردهاي طوالني  حمل و نقل دستگاه در مسافت - 3
بدليل سبك بودن وزن كلي دستگاه به نسبت ظرفيت كل بار تريلي، الزم است كه تريلي مورد نظر براي حمل حتما از  - 4

هاي زياد، اكثر پيچ و  در غير اينصورت بر اثر ارتعاشات و لرزش. باشد و نه از نوع فنر و شاه فنر دار نوع منجيت
 .هاي دستگاه باز ميشوند مهره

. بارگيري شود و هاپر بر روي محور جلو) منجيت دار ( در مراحل بارگيري، شاسي اصلي دستگاه بر روي محور عقب  - 5
 .باالبر دستگاه نيز در كنار هاپر و شاسي بارگيري ميشود

درجه بلند  45با زاويه ) دكل ( تن بار را در نوك  فلش  2اقل مورد نياز براي بارگيري دستگاه، بايد بتواند حدجرثقيل  - 6
 .كند
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  بخش دهم

  عمر مفيد و ميزان استهالك دستگاه

واضح است كه عمر مفيد هر دستگاه ارتباط مستقيم با نحوه استفاده، نحوه نگهداري، نحوه تعميرات، شرايط محيط، شرايط كار و 
رو نميتوان زمان يا ساعات كاركرد دقيقي براي عمر دستگاه و يا ميزان استهالك دستگاه و  از اين. خيلي از فاكتورهاي ديگر دارد
دستگاه در آل براي كار كرد دستگاه، عمر مفيد  ليكن در صورت محيا بودن تمام شرايط ايده. ارزش اسقاط آن تعريف كرد

  :هاي مختلف بشرح زير است بخش

  عمر مفيدPLC   وHMI   ساعت كار 120000دستگاه بيش از 

  ساعت كار 73000بيش از  دستگاهفلزي  عمر مفيد شاسي و بدنه 

  ساعت كار 40000عمر مفيد الكتروموتورهاي دستگاه حدود 

  ساعت كار 20000ها و غيره  تجهيزات متحرك مانند جكعمر مفيد 

 ساعت كار 12000ها و قسمتهاي متحرك كانواير  عمر مفيد تسمه 

 ساعت كار 12000ها  عمر مفيد گيربكس 

  ساعت كار 11000عمر مفيد تجهيزات الكترومكانيكي تابلو برق مانند كنتاكتورها و مانند آن 

 ساعت كار 500حداكثر هاي دوخت  عمر مفيد المنت 


