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Линия за измиване на детайли

Инструкция за експлоатация

Тази инструкция указва начина на монтиране, свързване и използване на Линията
за  миене  на  детайли.  Преди  да  използвате  линията, моля  прочетете  тази
инструкция.  Запазете я и  я дръжте  под  ръка  за  да  я  използвате  в  процеса  на
експлоатация.

Габрово, 2018г.
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ВНИМАНИЕ!

 Не  използвайте  линията на  места  със  запалителни  и  експлозивни  газове  и

материали

 Никога не разглобявайте и ремонтирайте линията, ако е включена към мрежата.

 Обслужването на линията да става само след изключване на главното захранване.

 Не се допуска работа без необходимия опит и добро познаване на линията.

 Настоящата инструкция дава  подробна информация за  работа и  поддръжка  на

линията.

 Преди започване  на  работа с  новата  линия,  прочетете  внимателно настоящата

инструкцията, за да се избегнат проблеми породени от некоректни действия и да

се осигури цялостно и ефективно използване на потенциала й.

За коректна експлоатация на линията избягвайте:

 Места, където температурата се променя значително

 Места, където има влага и опасност от кондензиране на вода

 Места, където има вибрации и опасност от удар

 Места, където има корозионни газове и пари

 Места, където има опасност от пръскаща вода, масло или някакви химикали

 Избягвайте монтаж на  линията в близост до източници на високо напрежение и

проводници, по които тече голям ток

 При  почистване  не  използвайте  органични  разтворители,  силни  киселини  или

основи.

 Забранява се работа на линията при отворена врата на електрическото табло или

свалени капаци по нея!

 Пазете ръцете си далеч от нагретите повърхности на калорифера. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Линията,  таблото  и  всички  метални  части  трябва  да  се  съединят  със
заземителната  система  на  цеха,  съгласно  действащите  стандарти  за  защитно
заземяване. За целта се използват предвидените и обозначени заземителни устройства
на линията и таблото.
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Линията трябва да се монтира върху нивелиран фундамент. Около нея не трябва
да се намират запалителни и избухливи вещества.

Периодично да се проверяват всички електрически и заземителни вериги.
Всички части, намиращи се под напрежение да са защитени с принадлежащите им

капаци и врати.
На движещите се механични части на линията да се предвидят защитни капаци за

предпазване от наранявания.
Не трябва да се използва линията за други цели, освен за почистване на детайли. 
Пропуски на разтвор и течове не се допускат.
Не се допуска неутрализацията на работните разтвори, до получаване на  PH  в

допустимите  граници,  да  става  във  ваните.  Това  трябва  да  става  в  допълнителни
резервоари или пречиствателни станции. Процесът, третиране с 15% сярна киселина би
скъсил многократно надеждността на ваните.

Да  не се  докосват  тръбите,  подвеждащи топлия  въздух  към ваната  за  сушене,
защото има опасност от изгаряния.

Да не се работи със свален защитен капак на зареждащата позиция, има опасност
от механично нараняване.

Да не се преминава между линията и резервоарите по време на работата й.
След  свършване  на  работа,  линията трябва  да  се  изключва.  За  работата  на

линията трябва да има съставена инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЛИНИЯТА

Захранващо напрежение 3P+N+PE 400V  50 Hz

Максимална консумирана мощност 28 kW

Палет за поставяне на подредените детайли 10бр.

Размери на палета 384 х 297 х 90mm.

Максимално тегло на детайлите в палета  10 кг.

Вана за ултразвуково измиване 2 бр.

Полезен обем  100 л. 

Потопяем ултразвуков излъчвател  1200 W, 28 kHz.

Разширителни съдове с отопление                               3бр.

Обем на резервоара 60L- (400x400x380mm)

Нагревател 3 кW 

Температурен обхват от 0
o

С  ДО 55
O

С

Датчик за измерване на температурата: Термодвойка тип Pt100

Помпа за циркулация на разтвора

Вана за изплакване след измиване 1 бр.

Полезен обем  100 л. 
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Вана, изсушаване с въздух на измитите детайли 1 бр.

Полезен обем  100 л. 

Калорифер 1 бр.

Захранваща електрическа мощност на калорифера   9 кW.

Температурен обхват от 0
o

С  ДО 75
O

С

Датчик за измерване на температурата: Термодвойка тип Pt100

Манипулатор за придвижване на палета

Захранване пневматично.

Захранване с въздух: 4÷6 bar.

Маса за зареждане  за един палет

Маса за изваждане за два палета

Шкаф управление и електроавтоматика

Управление и диагностика контролер Simatic 
със сензорен дисплей

Ултразвукови генератори 4 бр. MSG 600 OF, 28 kHz
Блок електронни релета захранват калорифера

Габаритни размери на линията (д., ш., в.) 4000х2500х2200 mm

Маса 1000kg

Условия на работа

Работна температура (5 ÷ 40)
o

С

Влажност до 80%RH

Техническо описание
1.Въведение
Настоящото ръководство е предназначено за ползване от лицата заети с монтажа, 

експлоатацията и поддържането на линията.
С него се цели запознаване на лицата с особеностите на линията.
В специална инструкция са дадени указания за подготовката, преди пускането на 

линията в експлоатация, както и всичко необходимо, относно монтажа и поддържането й.
2.Предназначение 
Предназначението на линията е за измиване и почистване на детайли с подходящи

разтвори. Детайлите могат да бъдат почистени от органични и минерални масла, смазки 
и всякакви други механични замърсители.

Линията е предназначена да работи с алкални разтвори.
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3.Устройство и работа 
Линията  сe състои от метална конструкция, в която са разположени две вани, с 

потопяеми УЗ плочи, една вана за изплакване и вана с капак за изсушаване на измитите 
детайли. Всяка вана има кран за изпускане, вход за пълнене и преливник, а ваната за 
сушене има два крана за изпускане на събраната вода в двата й съда. В лявата част на 
линията се намира масата за зареждане, а в дясната, масата за разтоварване. 
Зареждането на линията става с палет за поставяне и подреждане на детайлите. 

На зареждащата позиция има бутониера с два светещи бутона, с които се указва, 
коя от двете УЗ-ви вани  ще се ползва. На същата позиция има блокировка, която се 
включва с крак при всяко зареждане на линията с палет.

В предната част на ваните са разположени пневматичните цилиндри на 
манипулатора, които преместват и позиционират заредения палет с помощта на 
хоризонтално монтирани към буталата им пет пръта. Първият, четвъртият и петият прът 
са неподвижни, а вторият и третият се вдигат верикално, за да прескачат палетите, 
намиращи се на носачите на първа и втора вани. Така е създадена възможност различни 
детайли да се мият в две вани с различни по състав разтвори.

В задната част на ваните са монтирани четирите вертикални цилиндри. На техните
бутала има монтирани носачи, с които се спуска палета във ваните, като от първа до 
трета вани палетът се движи вертикално от двигателя, монтиран под цилиндрите. В 
табло, монтирано до двигателя се намират електромагнитните разпределители за 
цилиндрите и клеморед за датчиците им. 

Към първите три вани се подвежда през тръбопроводи топъл разтвор от два 
резервоара, монтирани зад ваните. Резервоарите са снабдени с нагревател 3 kW, датчик 
за ниво на разтвора, термодатчик и циркулационна помпа. Температурата се контролира 
и регулира от контролера, монтиран в главното таблото. Ваните и резервоарите имат 
общ вход с кранове за пълнене или източване. Преливниците на ваните са свързани със 
съответните резервоари. В долната част са монтирани изходи, през които се почистват 
тръбопроводите. Преди помпите са монтирани обезвъздушители.

Близо до ваната за сушене е монтиран калорифер. Горещият въздух се подава от 
дъното на ваната през детайлите. След това се отвежда през топлообменник, за да се 
охлади от влизащия студен въздух. Загрелият предварително в топлообменника въздух 
се нагрява допълнително от електрическите нагреватели на калорифера.

Линията е оборудвана с ел.табло . В таблото са монтирани: контролер за 
управление на всички процеси, свързани с експлоатацията на линията; електронен 
регулатор на мощността на нагревателите в калорифера; генераторите за УЗ–те вани и 
елементи за управление. На пулта на таблото са монтирани: три лампи за наличие на 
трите захранващи фази; сензорен дисплей и три превключвателя с прилежащите им 
лампи, подготвящи веригите за включване на първа и втора вани, и калрифера.

Линията разполага с два аварийни стоп бутона, единият е монтиран на таблото, а 
другият в предната част на таблото и се задейства с помощта на въже. Въжето трябва 
така да е настроено, че черният показалец на блокировката да стои по средата на 
зеления пръстен и тогава да се изтегля бутона на същата блокировка.
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За добрата експлоатация на линията е необходимо да се следи за изправността на
автоматичната  система  за  поддържане  на  температурите,  както  и  да  се  проверяват
периодично връзките на нагревателните елементи, за да не се разхлабват и нагарят при
проддължителната работа, както и да не се получи преразпределение на мощността, в
резултат на което да изгорят нагреватели в калорифера.

Особено  внимание  трябва  да  се  отделя  и  на  термосондите,  от  тях  зависи
изправността на калорифера и резервоарите както и филртрите на резервоарите да се
почистват периодично.

При  работа  с  линията  да  се  проучи  внимателно  приложената  схема  и
описанието на контролера !

При  включване  на главния  ключ  (QS1) се  захранват  следните  устройства:
двигателя  (М1)  за  вертикално  движение  на  палета  във  ваните;  калорифера  (А7);
Генератрите  (А5,6)  на  първа  УЗ  вана  (А3)  и  ел.реле  (D4)  на  резервоара  към  нея;
Генератрите  (А7,8)  на  втора  УЗ  вана  (А4)  и  ел.реле  (D5)  на  резервоара  към  нея.  С
аварийните  cтопове (SB1  в табло1) и (SB2 в табло 2)  се изключват контакторите и се
сигнализира контролера. С превключвателя (S4) сe подготвя включването на първа УЗ-ва
вана.  С  превключвателя  (S5) сe  подготвя  включването  на  втора  УЗ-ва  вана.  С
превключвателя (S3) сe подготвя включването на калорифера.

Инструкция за монтаж и експлоатация
1.Общи положения

     Линията е произведена за нормални условия на работа:

   температура на околната среда 278÷308оК (5÷40оС);

   относителна влажност до 80% при 20оС

   атмосферно налягане (86÷106) кРа

   отсъствие на агресивни, токопроводящи или взривоопасни пари или прахове 

Линията се монтира на стабилен нивелиран фундамент със свободен достъп от 
всички страни до 1 m.

Правилната работа на линията изисква: да има достатъчно количество миещ разтвор 
в резервоарите и в двете вани; чиста вода за плакнене в третата вана и температурата 
на ваната за сушене да е достигната.

Линията се доставя  без захранващ кабел.

2.Електрозахранване

Таблото на Линията се включва към захранващо табло със захранващ кабел 5х6
mm2 – 3L+N+PE през предпазител 63А. Кабелът се прекарва през щуцера на Главното
табло,  а  жилата му  се  свързват  към клемите  на клемореда Х1:1-5.  Проводниците за
заземяване се присъединяват към заварените и обозначени винтове на линията и на
пояса на таблото. 

                                                                                                                                                                                    page 6/10

mailto:apronecs@mbox.digsys.bg


 

АПРОНЕКС ООД (066) 819 300, 819 301 (066) 819 302
бул.”Трети март ” No 87 E-mail: office@apronecs.bg

5300   Габрово;  ПК 187 http:\\www.apronecs.bg

Допускат се гранични отклонения на напрежението на захранващата мрежа от

 -15% до +10%, при което отделните параметри на генераторите и устройствата могат да
се отличават от техните номинални стойности.

3.Експлоатационни указания

3.1. Свързва се захранващ с вода източник към входа за зареждане на линията.
Отварят  се  крановете  на  първия  резервоар.  Отваря  се  и  обезвъздушителя  на
резарвоара.  Когато  водата  стигне  на  50  мм  над  датчика  за  ниво  SL1,  се  затваря
обезвъздушителя и се пуска помпата, която започва да пълни ваната. Помпата ще се
включва  и  изключва  от  датчика  за  ниво.  Ваната  се  пълни  докато  водата  започне  да
прелива през назъбения ръб и да се връща през преливника към резервоара. С кранът,
монтиран след помпата се установява динамично равновесие между дебита на помпата
и преливника на ваната, така че ваната да не прелее. Изчаква се нивото в резервоара да
достигне на 30 мм над нивото  на датчик  ниво и  кранът на резервоара се  спира.  По
същият начин се пълнят и останалите системи резервоар-вана. 

3.2. Захранва се с въздух линията – входа на табло 2 с пневматиката. Издърпва се
регулатора на налягане нагоре и се завърта докато манометърът покаже 4 bar налягане,
това се прави за по-лесна настройка. Цилиндрите се установяват в изходно положение.
Манипулаторът е готов за операцията по преместване.

3.3. Включват се главният прекъсвач  QS1 и автоматичните прекъсвачи  QF1,3-15,
светват  лампите  на  пулта  Н1-3.  Вентилаторите  на  блок  вентилатори  се  завъртат,
включени от QF9.  Всички датчици, отговарящи на  изходното положение на цилиндрите
трябва  да  са  сработили.  Контролерът  и  сензорния  дисплей получават  захранване  от
QF11. На дисплея се показват температурите на водите в трите вани и на въздуха във
ваната за сушене: зададените и измерените.

3.4. Задават се необходимите параметри в контролера. Виж т.4. 
3.5.  Контролерът  проверява:  аварийните  стопове,  ако  е  натиснат  някой  от  тях,

трябва да се освободи; релето за контрол на фазите; състоянието на блокировката от
масата за зареждане и проверява дали всички изпълнителни механизми са в изходно
състояние, ако има неизправност я изписва в най-долното поле на дисплея.

3.6. Включва се превключвателят на първа вана, контролерът включва контактора
К2. Помпата на резервоара започва да върти водата. Ел.реле D4 получава захранване и
управление.  Водата  в  резервоара  и  ваната  започва  да  се  загрява,  докато  достигне
зададената  температура  в  границите  от  0-55°С,  ако  е  необходимо  тя  може  да  се
промени.

3.7. Включва се превключвателят на втора вана, контролерът включва контактора
К3. Помпата на резервоара започва да върти водата. Ел.реле D5 получава захранване и
управление.  Водата  в  резервоара  и  ваната  започва  да  се  загрява,  докато  достигне
зададената  температура  в  границите  от  0-55°C,  ако  е  необходимо  тя  може  да  се
промени.

3.8.  Включва  се  превключвателят  на  ваната  за  сушене,  контролерът  включва
контактора К4. Блок ел.релета получава захранване и управление, а вентилаторът му
започва да се върти.. Нагревателите в калорифера се включват, включва се и неговият
вентилатор G1, и ваната започва да се загрява, докато достигне зададената температура
в границите от 0-75°С, ако е необходимо тя може да се промени. След като се темперира
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ваната, вентилаторът на калорифера се изключва и се включва, когато постъпят детйли
за изсушаване.

3.9. След тази подготовка, линията е готова за работа.
3.10. Зареждат се детайли в палета. Натиска се блокировката и се поставя палета

на  позицията  за  зареждане.  Натиска  се  съответния  бутон  от  бутониерата,  за  да  се
използва първа или втора вана. С това се дава сигнал на контролера, че процесът за
миене може да започне. 

3.11. Манипулаторът премества и центрира палета върху носача на първа вана.
Носачът на първа  вана  се  спуска  във разтвора.  Манипулаторът  се  връща в  изходна
позиция  и  чака  зареждане  на  нов  палет,  като  втори  и  трети  прът  се  вдигат,  за  да
прескочат палетите, ако има такива над първа или втора вани. Двигателят започва да
движи  носачите  вертикално,  за  по–доброто  измиване  на  детайлите.  Включват  се  УЗ
генерации  и  миенето  започва.  След  изтичане  на  зададеното  време,  генерациите  и
двигателят спират, носачът се изважда заедно с палета, оставя се да се отцеди известно
време и ако има зареден нов палет, манипулаторът премества двата палета, съответно
над  първа  и  над  втора  вани,  ако  новият  палет  е  за  първа  вана,  горният  процес  се
повтаря, ако е за втора вана, манипулаторът премества палетите с още една позиция.
Носачът на първия палет влиза във ваната за плакнене, носачът на втория палет във
втора вана и ако през това време е постъпил трети палет за първа вана, носачът й се
потапя  в  нея.  Така  трите  вани  са  заредени,  а  манипулаторът  се  връща  в  изходна
позиция. След като първи палет се изплакне, а втори и трети се измият, манипулаторът
ги премества с една позиция надясно, така първи палет влиза в сушилнята, втори  във
ваната за плакнене, а трети чака на носача на втора вана. Манипулаторът се връща в
изходно положение. Вентилаторът на калорифера се включва, за да вкара горещ въздух
в  сушилнята.  Измитите  детайли  се  изваждат,  изсушените  също  и  се  преместват  на
позицията за разтоварване, която може да побере два палета. С това обработката на
първия палет приключва.

 

                            

Ако не се зареждат повече палети, манипулаторът продължава да работи, докато 
не се измият и подсушат всички палети, след което спира и изчаква.
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След приключване на работата с линията, тя се изключва от главния прекъсвач на 
таблото.

4.Контролер- Инструкция за експлоатация 

Панела за управление и диагностика има следния вид :

 Описание на полетата на сензорния дисплей :
   Поле 1: 
- свети синьо когато има грешка;
- свети зелено когато е готова;
- свети зелено с надпис Ready когато е минала начално установяване

   Поле 2: системен рестарт на времената;

   Поле 3: показва измерената температура;

   Поле 4: поле за зададената темпертура;

   Поле 5: поле за задаване времената на процесите;
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Бутони F1 до F8  не функционират.

Съхранение
Да се съхранява при температура от -5оС до +45оС и влажност не по-висока от 

80%, след като водата е източена, а водните вериги са продухани със сгъстен въздух!
Транспорт
Транспортирането трябва да се извършва в закрити транспортни средства

Приложение 1 Сх.ел.принципна

Приложение 2 Сп.на елементите

Приложение 3 Сх.на водните съединения

Приложение 4 Сх.пневматична
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