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دستگاه اسپالیسر تیوب
دستگاه اسپالیسر در یک کارخانه
تولیدکننده تیوب یک دستگاه مهم و
تعیین کننده است .قابلیت اطمینان
دستگاه برای تضمین مقاومت باالی
اتصال و دوام تیوبهای تولیدی بسیار
با اهمیت میباشد.
دستگاه اسپالیسر ساخت شرکت
پارسان به عنوان یک ماشین مخصوص
دارای ویژگیهای زیادی است .حرکت
میز متحرک و فکهای دستگاه بر روی
میلههای راهنما توسط جکهای
پنوماتیک به سهولت انجام میگیرد که نشان دهنده دقت باالی ساخت قطعات دستگاه میباشد .مزیت اصلی این دستگاه سادگی و
سرعت باالی اپراتوری آن است که این دستگاه را از ماشین مخصوص های مشابه متمایز میسازد.

ویژگیهای دستگاه


تنظیم ارتفاع پایین آمدن تیغههای کاتر توسط پیچ استپ در نظر گرفته شده بر روی پایه کاتر صورت میپذیرد.



میزان پایین آمدن تیغههای کاتر بایستی متناسب با ارتفاع میز ثابت و متحرک و ورقهای زیر تیغه دستگاه باشد.



ورقهای جمعشونده زیر کاتر که در هنگام برش تیوب روی آن قرار میگیرند بایستی پس از باال آمدن جک مربوطه به
صورت عمودی به هلدر متصل به میز بچسبند .پایه این ورقها قابل تنظیم میباشند و باید به گونهای تنظیم شوند که
زیر تیغه قرار بگیرند.



میز ثابت دستگاه قابل تنظیم میباشد که پس از تنظیم ورق زیر کاتر بایستی به آن بچسبد .تنظیم میز ثابت توسط سه
پیچ تنظیم صورت میگیرد ،برای این منظور پیچهای کناری میبایستی آزاد باشند و پس از تنظیم محل میز و بستن
مهرههای پیچ وسط ،دو پیچ کناری میز را در موقعیت خود ثابت و محکم میکند.



میزان باز شدن میز متحرک دستگاه توسط دو پیچ استپ محدود میشود.



سرعت حرکت کاتر ،میز متحرک و فکهای دستگاه در جهتهای مورد نیاز توسط فلو کنترل تعبیه شده بر سر ورودی
جک قابل تنظیم میباشد.

شرکت فنی مهندسی پارسان

2



سنسورهای دستگاه در حالت اتومات به نحوی تنظیم شدهاند که تا زمانی که سنسور میز متحرک روشن نباشد ،کاتر
اجازه پایین آمدن نخواهد داشت .همچنین تا زمانی که سنسور باال آمدن کاتر روشن نباشد ،میز دستگاه نمیتواند بسته
شود.



برای عملکرد دستگاه اپراتور الزم است که هر دو شاسی استارت که در دو طرف دستگاه قرار دارد را همزمان فشار دهد.
در صورتی که فشردن شاسیها با تاخیر زیاد نسبت به هم صورت پذیرد ،دستگاه عمل نخواهد کرد.



تنظیم و کنترل دمای تیغه توسط تابلوی روی دستگاه صورت میپذیرد .پس از یکبار تنظیم ،پس از هر خاموش و
روشن شدن ،دما سریعا به دمای مورد نظر میرسد و با تلرانس کوچکی ثابت میماند.



جهت تعویض سایز تیوب تنها هلدر باالیی تعویض میشود .هلدرهای پایین قابل تنظیم هستند که بایستی باز شوند.
پس از تعویض هلدر باال با تحریک دستی شیر مربوط به فکهای اسپالیس آنها را پایین آورده و دو هلدر کوچک پایین
در دو طرف آن بسته میشود.

ترتیب مراحل کاری


پایین آمدن فکهای اسپالیسر جهت نگهداشتن تیوب



حرکت کاتر برای برش تیوب



برگشت سریع کاتر و جمع شدن ورقهای زیر تیغه



حرکت میز به سمت کلمپ کامل و ایجاد فشار جهت انجام اسپالیس



برگشت فکها و میز به محل اولیه و باز شدن ورقهای زیر تیغه

خطرات و اقدامات احتیاطی


به علت تیز بودن و دمای باالی تیغهها به هنگام کار بایستی بسیار مراقب بود و از قرار دادن دست در زیر آنها اجتباب
شود.



به علت دمای باالی المنتها مجموعه کاتر دارای دمای باال میباشد که در هنگام کار بایستی احتیاط الزم به عمل آید.



از قرار دادن دست و یا اجسام خارجی دیگر بین میزهای اسپالیسر بایستی خودداری شود.



همچنین از قرار دادن دست و یا اجسام دیگر زیر فکهای اسپالیس بایستی اجتناب شود و در صورت لزوم این کار با
احتیاط کامل صورت پذیرد.



در هنگام تحریک دستی شیرهای پنوماتیک دستگاه ،ترتیب عملکردی مد نظر قرار داده شود .به عنوان مثال در هنگام
پایین بودن کاتر و یا باال بودن ورقهای زیر آن میز اسپالیس بسته نشود.
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تعمیرات و نگهداری


این دستگاه فاقد بوش برنجی است و از بوشهای ساچمهای استاندارد و شفتهای سنگ خورده و کرم دار استاندارد به
عنوان میلهای راهنما در آن استفاده شده است که دارای عمر و دقت و کارایی بهتری میباشند .برای جلوگیری از
خوردگی و افزایش عمر کاری دستگاه میلههای راهنما بایستی هر  6ساعت روغن کاری شوند.



در صورت عدم کارکرد دستگاه فعال بودن سنسورهای میز و کاتر بررسی شود.



جهت عملکرد بهتر دستگاه میبایست سالمت قطعات استاندارد کنترل و در صورت نیاز تعویض شود.



مشخصات جکهای پنوماتیک نیز در ادامه ضمیمه شده است.
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بلیرینگهای خطی استاندارد
شماره استاندارد قطعه

تعداد

1

JB-35A

8

2

JB-40A

6

3

JB-25A

4

جکهای پنوماتیک
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قطر)(mm

کورس)(mm

تعداد

1

63

50

2

2

160

150

1

3

50

300

1

4

32

50

1

5

