


  

 



  

  با سالم و احترام 

با پیشرفت علم اتوماسیون و ابزار دقیق و همچنین ساخت ابزارهاي اندازه گیري مختلف در سطح دنیا ، تولید حداکثر 
   یکی از مهمترین . و با بیشترین ارزش افزوده و سودآوري ، براي هر تولیدکننده ، یک خواست به حق می باشد 

  . اي تولید ، وزن است کمیت هاي اندازه گیري در فرآینده

متاسفانه به علت نبود تخصص و دانش فنی کافی ، پیاده سازي سیستم هاي توزین در کارخانه هاي کشور اغلب 
البته . بصورت مکانیکی و در صورت پیاده سازي بصورت دیجیتال نیز بدون کالیبراسیون صحیح و دقت مناسب است 

     و مجدانه در راستاي پیاده سازي سیستم هاي توزین براساس در سال هاي اخیر همکاران بصورت مستمر 
استاندارد هاي مطلوب داخلی و حتی اروپایی ، تالش بسیار کرده اند اما پر واضح است که فرآیند تولید در کشور باید 

  .با شتاب بیشتر به سمت استفاده از سیستم هاي مدرن و با دقت باال ، پیش برود 

ري از محصوالت تولیدي داخل کشور براساس وزن محصول ، قیمت گذاري می شوند و اگر سیستم همه می دانیم بسیا
، سود و زیان آن محصول از نظر شرع ، براساس باورهاي دینی ما در ایران، مایش ندهد، وزن محصول را صحیح ن توزین

   .داراي شبهه است 

      با توجه به نیاز کارفرمایان ، همکاران و دانشجویان محترم ، همچنین نبود منبع آموزشی منسجم در زمینه 
در این مجموعه سعی بر این بود . سیستم هاي مختلف توزین ، مجموعه آموزشی حاضر را گردآوري و تالیف نمودم 

تجربه تالیف چهار مجموعه آموزشی و پیشنهاد خوانندگان با توجه به . مفاهیم کاربردي ، تالیف و گردآوري شود 
از آنجا که هیچگونه حق تالیف و . محترم ، تصاویر مرتبط با متن ، در پایان هر فصل با ذکر عنوان ، قرار گرفته است 

هرگونه استفاده علمی از این مجموعه  نشر براي این مجموعه آموزشی پیش بینی نشده است لذا نشر ، تکثیر و
در صورت داشتن هرگونه پرسش ، پیشنهاد و یا انتقاد ، می توانید . موزشی با حفظ امانت مطالب آن ، آزاد می باشد آ

  . با اینجانب ارتباط برقرار نمایید  info@partsanat.coاز طریق آدرس پست الکترونیک 

مهدي توانا که علم اتوماسیون  در پایان از همسر عزیزم خانم مهندس سزاوار و از استاد گرانقدرم جناب مهندس
  .انشاله همواره در پناه خداوند شاد و سربلند زندگی کنند . صنعتی را به من آموختند ، تشکر و قدردانی می کنم 

  

  

  وحید کارگرمقدم

  96مدیریت عامل شرکت پارت صنعت ، بهار 



 

  فصل اول

 

 
  مفاهیم توزین

، رده بندي دستگاه هاي توزین ،  خودکار دستگاه توزین کالیبراسیون خودکار ، ، توزین مطلق
شمارشگر ، دستگاه دستگاه توزین شاهینی ، دستگاه توزین رومیزي ، کالیبراسیون ، دستگاه توزین 

سیستم توزین چند کاربره ، توزین ریلی ، خطاي توزین ،  ، ین جرثقیل ، دستگاه توزین دستیتوز
                                                   توزینهاپر ، سیستم توزین مخازن ، سیستم توزین در حال حرکت ، سیستم توزین زینه بندي ، 

 دینامیک
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از آنجا که این مطالب پایه و اساس بحث  . در این فصل در مورد مفاهیم مهم توزین و ابزارهاي سنجش وزن صحبت خواهیم کرد 
  . پیاده سازي سیستم هاي توزین است ، از خواننده محترم تقاضا می شود مطالب این فصل را با دقت مطالعه نماید 

  

    کسري و مضاربی از جرم کیلوگرم جرم و نمایش مقدار آن به صورت اعداد صحیح،عیین اندازه یک ت :ق توزین مطل

 پس از تغییر محل دستگاه توزین قطع برق یا رانش دما،،  به طور مثال پایش تمام خودکار کالیبراسیون، : کالیبراسیون خودکار
  .به طور خودکار اجرا می شود کالیبراسیون مجدد

یند هاي توزین خودکار را که آالت کاربر اجرا و به طور دائم فردستگاه توزینی که فرآیند توزین را بدون دخ : دستگاه توزین خودکار
  .  تکرار می کند، از مشخصه هاي دستگاه است 

ً با اندازه گیري نیرویی که نمونه در     نمونه به کار می رود و عموما  Mass دستگاه اندازه گیري که براي تعیین جرم :دستگاه توزین 
  . میدان گرانشی زمین بر پایه ها وارد می کند انجام می پذیرد

  :دستگاه هاي توزین به شرح زیر رده بندي می شود

  بر اساس اصل اندازه گیري فیزیکی . 1

  اهرمیبه طور مثال دستگاه توزین  مقایسه مستقیم جرم،. 1-1

  به طور مثال دستگاه توزین فنري مقایسه نیرو،. 2-1

  روش رادیو متريه به طور مثال تعیین جرم ب اصول اندازه گیري دیگر،. 3-1
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  بر اساس رده درستی . 2

 یا ه رده درستی ویژSpecial accuracy  
 یا   رده درستی عالیHigh accuracy  
  رده درستی متوسط یاMedium accuracy  
  رده درستی عادي یاOrdinary accuracy  

  بر اساس نوع روش کار .3

   براي مثال دستگاه توزین نوار نقاله دستگاه توزین خودکار،. 1-3

  دستگاه توزین غیر خودکار براي مثال میکرو باالنس. 2-3

  بر اساس نوع نشان دهنده. 4

به طور مثال دستگاه  ) بر حسب یکاي جرم عدد گذاري شده باشدبدون مقیاسی که  ( دستگاه توزین بدون وسیله نشان دهنده.  1-4
  توزین اهرمی 

  )  رومیزي (دستگاه توزین با وسیله نشان دهنده به طور مثال ترازوي پیشخوانی . 2-4

  بر اساس نوع تعادل . 5

  دستگاه توزن فاقد متعادل کننده به طور مثال دستگاه توزین اهرمی. 5- 1  

  نیم خود متعادل کننده به طور مثال دستگاه توزین با وزنه اندازدستگاه توزین . 2-5

  دستگاه توزین خود متعادل کننده به طور مثال دستگاه توزین الکترومکانیکی . 3-5

  بر اساس نوع بارگیر .6

  دستگاه توزین قیفی، ) کفی(براي مثال دستگاه توزین همکف

  بر اساس هدف از توزین . 7

  تگاه توزین براي داد و ستد عمومی دس، دستگاه توزین دام 

نگه داشته  به وسیله کاردکی که به آزادي از آن آویزان شده است ،) کفه(دستگاه توزینی که در آن بارگیر : یدستگاه توزین شاهین
داراي چند اگر  اگر دستگاه توزین شاهینی فقط داراي یک اهرم باشد به آن دستگاه توزین تک شاهینی اطالق می شود، .می شود

   .دستگاه توزین با شاهین مرکب نامیده می شود اهرم باشد که با گوشواره به هم متصل شده باشند ،

  .کیلوگرم که روي میز و یا نظیر آن مورد استفاده قرار می گیرد 30دستگاه توزینی با بیشینه بار تا  : دستگاه توزین رومیزي
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راسیون به معنی تعیین رابطه اي به طور مثال به وسیله یک منحنی کالیبراسیون بین در زمینه اندازه شناسی،کالیب : کالیبراسیون
در تعریف جدید کالیبراسیون . در شرایط مشخص اندازه گیري استکمیت نمایش داده شده و مقدار واقعی متغییر اندازه گیري شده 

تم اندازه گیري یا مقدار یک سنجه مادي یا ماده مجموعه عملیاتی است که تحت شرایط مشخص میان نشاندهی یک دستگاه یا سیس
  .رابطه اي برقرار می کند، مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهاي اندازه گیري حاصل می شود 

  .دامی آن ها داراي وزن یکسانی هستندستگاه توزینی با تجهیزات ویژه براي شمارش تعداد قطعاتی که تم : دستگاه توزین شمارشگر

دستگاه  .دجرثقیل مورد استفاده قرار می گیردستگاه توزینی که براي وزن کردن بار آویزان شده از یک  : دستگاه توزین جرثقیل
قرقره کابل و محرکه ي آن و نیز تمام بخش هاي . توزین می تواند یا از قالب جرثقیل آویخته شود یا بخشی از طراحی جرثقیل باشد

   . بار در سکوي توزین ذخیره می شود کابل راهنما به عنوان پیش

این دستگاه به یکی از صورت هاي  .که هنگام استفاده آن را در دست می گیرند دستگاهی با بیشینه بار کم، :دستگاه توزین دستی 
 :زیر ساخته می شود

 دستگاه توزین با شاهین دو بازو مساوي  
 دستگاه توزین با وزنه لغزنده ساده  
  سادهدستگاه توزین فنري 

 

)Metrology (OIML  Legal  for  onOrganizati  International 

وظیفه ي اصلی این سازمان شامل یکسان سازي مقررات فنی و اداري  .مان بین المللی اندازه شناسی قانونی است اختصاري براي ساز
  .قانونی در سطحی بین المللی استبراي روش هاي اندازه گیري و دستگاه هاي اندازه گیري در زمینه ي اندازه شناسی 

  .فاصله زمانی الزم بین قرار گرفتن کامل نمونه روي کفه یا صفحه بار و نمایش صحیح نتیجه : زمان اندازه گیري

تغییر مقادیر   .دستگاه توزینی که گستره توزین آن به گستره هاي توزین جزئی با مقادیر زینه متفاوت تقسیم می شود : چند گستره
  .به طور خودکار در یک نمایشگر مقادیر اتفاق می افتد یازینه با افزایش و کاهش 

یا (براي استفاده در یک سیستم چند کاربره که اتصال پایانه هاي متعدد ، یک رایانه طراحی شده   : سیستم توزین چند کاربره
سیستم هاي چند کاربره داراي . د را به طور همزمان میسر می سازدبراي کار کردن کاربرهاي متعد) دستگاه هاي توزین شبکه شده

فضاها یا بخش  بلوك هاي معین، معینی هستند که انتقال داده ها را به حافظه بزرگ متصل به رایانه،) عملیاتی(سیستم نرم افزاري
  .ذخیره کاري هر کاربر را کنترل می کند

  .داخل یک ریل براي توزین واگن هاي ریلی ساخته می شوددستگاه توزینی که در  : دستگاه توزین ریلی
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خطاها یا انحراف هاي اندازه گیري که ممکن است در طی یک عمل توزین اتفاق بیوفتدکه مهمترین آن ها را می توان  :خطاي توزین 
 :کرد   به سه گروه تقسیم

  ) ناخالصی ها عبور رطوبت،  غشاء آب، (تغییر در جرم نمونه .1

  )شناوري در هوا  ( ر آشکار جرم به علت نیروهاي دیگرتغیی.2

  نمایشگر خطاهاي خواندن، خطاي خواندن مربوط به کاربر .3

   هر چه دماي جسم نسبت به محیط اطراف  .هر جسم مطابق با مقدار بخار آب موجود در هواي اطراف داراي یک فیلم آب است
د فقط هنگامی باید روي کفه توزین قرار داده شود که دماي آن با واست توزین شجسمی که قرار  .پائین تر ،غشاء فیلم ضخیم تر

اگر نمونه و محیط داراي بار . سایر نیروها روي اجسام داراي بار الکتریکی عمل می کنند افزون بر نیروي وزن،. دماي محیط یکی شود
اجسامی را که به طور . وت باشد یکدیگر را جذب می کننداگر بار الکتریکی آن ها متفا یکدیگر را دفع، الکتریکی یکسان باشند،

 . الکتریکی باردار می شوند می توان توسط یک گیره متصل به یک زنجیر یا سیم به زمین مرتبط کرد

ی الملل است که در اداره بین کیلوگرم است که طبق تعریف جرم یک استوانه از جنس پالتین ایریدیوم، گیري جرم  یکا اندازه  :جرم
 .شود ها در موزه سور پاریس نگهداري می اوزان و مقیاس

   در محدوده مشخص شده قرار يریله اندازه گیوس يکه در آنها خطا يریر قابل اندازه گیمقاد: يریمحدوده مشخص شده اندازه گ
 .ردیگ یم

ا ینان نمود ین شده اطمییتع يبه اندازه ها که بتوانیبطور يریله اندازه گیک وسیکاربرد  يط الزم برایشرا: مرجع يریط اندازه گیشرا
 . سه کردیل مختلف را با هم مقایوسا يرینان بتوان اندازه گیبا اطم

به . است یت نشان داده شده متوالین دو کمین تفاوت بیدر نشان دادن کوچکتر يریله اندازه گیک وسی یان کمیب  :ينه بندیز
 له یوس ين قسمت بندیا کوچکتری يریله اندازه گینشان داده شده توسط وس تیدو کم ین تفاوت با معنیگر کوچکتریعبارت د

  .باشد یم يریاندازه گ

  سیستم توزین در حال حرکت 

این سیستم ها امکان . سیستم هایی هستند که قابلیت توزین وسایل نقلیه بدون نیاز به توقف آنها در طول مسیر را دارا می باشند 
  .ل نقلیه را بدون نیاز به توقف در محوطه اي جداگانه فراهم می آورند توزین مستمر و پیوسته وسای

 
   سیستم توزین هاپر

مجهز به لودسل می شود، کنترلر وزن با توجه به کمیت مواد ترکیب شونده انتخاب شده و ) مخزن(در این نوع سیستم توزین، هاپر
فرموالسیون وارد شده اقدام به ترکیب اتوماتیک مواد بر اساس وزن دقیق عالوه بر نمایش میزان وزن مواد موجود در هاپر با توجه به 

   .می نماید

این سیستم توزین قابلیت اتصال به مابقی خط تولید را دارد و در این حال با توجه به نیاز کارفرما بر روي مانیتورهاي لمسی بصورت 
 .گیري و نمایش فرموالسیون قابل پیاده سازي می باشد زارشگرافیکی با امکان نمایش وضعیت دریچه ها و انتقال دهنده ها، گ
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   سیستم توزین مخازن

مجهز به لودسل می شود و ، مخازن با توجه به نوع و ظرفیت  .این سیستم جهت توزین مخازن و تانک هاي مایعات استفاده می شود
این سیستم نیز امکان گزارش گیري و ثبت میزان میزان مواد داخل آن بصورت لحظه به لحظه نمایش داده می شود، همچنین در 

   .استفاده می شود …از این سیستم توزین در مخازن شیر، گاز مایع، سوخت و .ورودي و خروجی وجود دارد

 

   )بلت ویر - وي فیدر (توزین دینامیک 

بدین . غیر فلزي انجام پذیر خواهد بودتوزین پیوسته مواد عبوري در نوارهاي نقاله، عمده اجراي این سیستم در صنایع کانی فلزي و 
صورت که هر زمان نیاز به کنترل دبی عبوري مواد باشد، به راحتی اپراتور مربوطه بر روي صفحه کنترلر میزان مواد عبوري را با 

خاب شده مشاهده می کند و قابل توجه اینکه این سیستم قابلیت کنترل مواد عبوري بنا به فرمول انت " تن در ساعت "عبارت 
  قابل انتخاب  Belt Scale و Weigh feeder توسط دپارتمان تولید کارخانه را خواهد داشت که در توزین دینامیک به دو صورت

می باشد که در سیستم اول میزان مواد عبوري به همراه کنترل دبی عبور مواد قابل دسترسی بوده، اما در سیستم دوم تنها میزان 
   .ور نشان داده خواهد شد و هیچگونه احاطه اي بر کم یا زیاد کردن مواد نخواهد داشتمواد عبوري به اپرات

 

 ؟چیست و چرا ترازو و باسکول نیاز به این گواهینامه دارند  ترازو و باسکول  EMCگواهینامه
EMC  مخفف عبارت Electromagnetic compatibility  ، به معنی سازگاري الکترو مغناطیسی می باشدEMC  یکی از   

شاخه هاي رشته برق است که در آن تاثیرات جریانات الکترومغناطیسی بر فضاي اطراف و همچنین تاثیرات آن بر وسایل 
رد و سعی می شود با استفاده از روش هاي مختلف دستگاه هاي الکترونیکی تولید کنند که هم یگ الکترونیکی مورد مطالعه قرار می

 . دیگر تاثیر الکترو مغناطیسی نگذارد و هم از سایر دستگاه ها تاثیر نپذیرندبر اطراف و دستگاه هاي 
به جا شدن و اختالل در  این امر در مشاغلی که نیاز به توزین و استفاده از تراز و باسکول دارند داراي اهمیت باالیی است ، زیرا جا

ست موجب خسارت و متضرر شدن افراد می شود ، از طرفی نمی توان ترازو و ا باسکولمیزان وزن محصولی که روي ترازو و یا 
شت ، راه حل این مسئله عالوه بر باسکول را از تاثیرات وسایل الکترونیکی مانند موبایل و به خصوص امواج الکترونیکی مصون دا

ه باشد و استاندارد هاي الزم براي صحت کار توزین را گرفته باشد ، توجه به که دقت باالیی داشت باسکول دیجیتالیو یا  ترازوانتخاب 
معتبر باشد تا در هنگام استفاده از ترازو و باسکول ، وسایل   EMCاین نکته است که ترازو و یا باسکول داراي استاندارد 

  . الکترونیکی دیگر در دقت و صحت آن ها تاثیر نگذارند

مفهوم انتقال ترازوي دیجیتال به حالت توزین بدون در نظر داشتن اقالم یا شیء روي سینی  :ارسنگ یا قابلیت صفر کردن ترازو پ
پارسنگ به دو شکل است که . پارسنگ انجام می گردد ، می باشد  صفحه کلیداست و با فشردن کلید پارسنگ که در قسمت   توزین 

 .شردن کلید یا پارسنگ الکترونیکی به معناي عملیات خودکار پارسنگ می گردد شامل پارسنگ مکانیکی یعنی با ف

براي قرار دادن کاالیی بر روي سینی توزین مانند ظرفی که بنا ، براي پارسنگ مکانیکی که در اکثر ترازو هاي دیجیتال وجود دارد 
سنگ الکترونیکی زمانی است که ظرف و مواد به صورت پار .مواد محاسبه شود به کار می رود  است با ریختن موادي درون آن وزن

در صورتی که در بعضی از ترازو ها . کامل از روي سینی برداشته می شوند که ترازوي فروشگاهی به صورت خودکار صفر می گردد 
صفر شده بود منفی این عملیات به صورت دستی بوده و با برداشتن کاال از روي سینی صفحه نمایشگر به اندازه ي وزن ظرفی که 

  .به حالت استاندارد باز می گردد  ترازووزن می زند که در این زمان با فشردن کلید پارسنگ ، توزین سینی 

 



  

 

 

  دومفصل 

 

 

  توزین تجهیزات
چیست ؟ ، ساختار لودسل ، کالس لودسل ، انواع لودسل ، پارامترهاي مهم لودسل ، انتخاب لودسل 

  جانکشن باکس ، نمایشگر وزن ، مانتینگ نگهداري لودسل ، انتخاب و لودسل ، شرایط 
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 لودسل چیست ؟

وزن و نـیرو است که  لودسل یک نوع حسـگر الکترونیکی براي اندازه گیري. لودسل در لغت به معناي سلول وزن ، حسگر بار است 
تغـییرات وزن را بر اساس تغییر ولتاژ و وزن بار وارده حس کـرده لودسل .  در سیـستم هاي تـوزین مورد استـفاده قـرار می گیرد

گیري وزن و  الکترونیکی براي اندازه (Sensor) یک نوع حسگر لودسل. آن را به نمایشگر دیجیتال یا اندیکاتور انتقال می دهد و
تماس مستقیم داریم  لودسل هااگر چه ما به ندرت با . نیرو است که در انواع کششی، خمشی، فشاري و پیچشی ساخته شده است

  .ولی از آنها در وسایل اندازه گیري زیادي استفاده می شود

 ساختار لودسل چگونه است ؟

باشد که در اثر  مجموعه اي از مقاومت هاي الکتریکی می  Strain gaugeو تعدادي )  از آلیاژ خاص (شامل یک هسته فلزي  لودسل
پذیري این ماده  میزان برگشت. گردد  ابد اما پس از برداشتن نیرو به حالت اولیه خود برمیی اعمال نیرو مانند تمام مواد تغییر شکل می

توسط چسب مخصوصی بر روي هسته داخلی )  Strain Gauge(استرین گیج  .ت تعیین کننده کیفیت و دقت و دیرپایی لودسل اس
هسته نصب شده و در اثر کشیده شدن، طول آن  استرین گیج سیم رسانایی است که بصورت زیگزاگ روي .لودسل نصب می گردد

این تغییر  (زمانی که نیرو بر لودسل وارد می شود، لودسل از شکل طبیعی خود خارج شده  .افزایش یافته و مقاومتش باال می رود
ه این تغییر و استرین گیج را در حالت کشش قرار می دهد و باعث تغییر مقاومت آن می شود که انداز)  شکل قابل رویت نیست

استرین گیج ها  .داراي چندین استرین گیج مشابه می باشد یک لودسل معموالً .مقاومت به مقدار نیروي وارده بر لودسل بستگی دارد
      کامل را تشکیل ) Wheatstone Bridge(بصورت یکسان در جهت کشش نصب می شوند و اغلب چهارتایی یک پل وتستون 

. اما پس از برداشتن نیرو به حالت اولیه خود برمی گردند . ها تغییر شکل می دهند Strain gauge ، وبر اثر اعمال نیر . می دهند
یکی از مشخصات مهم یک لودسل دقت آن می باشد   زیرا. این میزان برگشت پذیري، مشخص کننده ي دقت و کیفیت لودسل است
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قدرت تفکیک بیشتري نسبت به ظرفیت  LoadCell دسللوهر چقدر یک  .را مشخص می کند لودسلکه این دقت در واقع کالس 
    .تر به شمار می آید مطلوب ،کل را داشته باشد و داراي حد خطاي مجموع کمتر و دقت باالتري باشد

ثر مو از آلیاژ فلزاتی مانند آلومینیوم، فوالد و استیل ساخته می شوند که نوع این آلیاژ در طول عمر لودسل لودسل ها معموالً
بار است و این بسته به  2،000،000تا  100،000بین  حداکثر تعداد دفعاتی که می توان بر روي یک لودسل بارگذاري کرد معموالً  .است

نوع و تکنولوژي سازنده ي لودسل متغیر می باشد و اگر تعداد این بارگذاري بیش از حد مجاز باشد نمی توان کارایی صحیح لودسل 
شوك ناگهانی یا نیروي وارده اي که بیش از ظرفیت تعیین شده ي  .فنی آن ذکر شده تضمین کرد را همان طور که در مشخصات

  .لودسل باشد به لودسل صدمه وارد می کند

  کالس لودسل 

هر کدام از انواع لودسل به کالس هاي مختلفی تقسیم می شوند ، کالس هر لودسل نشان دهنده موارد مختلفی از جمله دقت ، 
 OMILلودسل خوب و مرغوب باید داراي استاندارد جهانی . ظرفیت، تعداد قسمت هاي تقسیم شده بر حسب استاندارد می باشد 

لودسل هایی که داراي این استاندارد نباشند قابل . ت و دقت ساخت محصول می باشد باشد که این استاندارد نشان دهنده کیفی
عوامل دخیل در دقت و .  یعنی قدرت تفکیک آن نسبت به ظرفیت کل و نیز حد خطاي مجموع آن دقت لودسلاطمینان نیستند ، 

  . باشد  می Strain gauge نوع آلیاژ هسته و ساختار ، کیفیت لودسل

که به ارزیابی قدرت تفکیک و خطاي   OIML ها را تعیین می کند ، مؤسسه ایست در سوئیس به ناملودسل س دقت مرجعی که کال
مجموع لودسل ، رفتارهاي لودسل تحت رطوبت و درجه حرارت بر اساس یکسري استانداردهاي خاص می پردازد و کالس لودسل را 

اشد به عنوان یک وسیله اندازه گیري قانونی ، در سراسر اروپا شناخته می ب OIML لودسلی که داراي گواهینامه. مشخص می کند
داریم که طراحی و ) مانتینگ ( و داشتن سیستم توزین پایدار احتیاج به پایه و نگهدارنده لودسل لودسل براي نصب یک  .می شود

    .فاوت استساخت مانتینگ یک لودسل، کاري است تخصصی که با توجه به مورد استفاده ي لودسل مت

       وسیله ه این عملیات سنجش وزن بقت باالي ساخت آن می باشد، بنابربیانگر کیفیت و دبراي لودسل ،  OIMLاستاندارد 
  . لودسل هایی که فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود

  لودسل در کجا استفاده می شود؟

  فروشگاهیانواع ترازوهاي دیجیتال صنعتی و         .1
  
  انواع باسکول هاي دیجیتال صنعتی و جاده اي        .2
  
  سیستم هاي توزین مخازن        .3
  
  باسکول هاي دیجیتال آویز         .4
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  انواع لودسل

 :لودسل ها با توجه به کاربردي که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند

  

    

  

   

  

  

  

  

 
 لودسل هاي تک پایه - 1

پایه ، داراي یک پایه بوده و بیشتر در ترازوهاي فروشگاهی، توزین نقاله و توزین ماشین آالت بسته بندي و پرکن لودسل هاي تک 
  .کاربرد دارند

 لودسل هاي خمشی - 2

 در باسکول هاي کفه اي، باسکولت ها و سیستم هاي توزین و الشه کش ها استفاده  معموالً Shear beam هاي خمشی یا لودسل
  .این مدل لودسل ها باید بصورت چند تایی استفاده شوند. می شود

 لودسل هاي خمشی دو طرفه - 3

  . بیشتر در توزین مخازن، توزین سیلو و توزین باسکول کاربرد دارند  لودسل هاي خمشی دو طرفه

 
 لودسل هاي کشش و فشار - 4

در باسکول هاي آویز و یا در هر نوع سیستم توزینی که ماهیت کششی دارد استفاده  معموالTension loadcellً  لودسل کششی یا
انواع . اشاره نمود ...، هاپر، بچینگ و )تبدیل باسکول هاي مکانیکی به نیمه الکترونیک( ها از این قبیل می توان به تبدیل . می گردند

معروف   S Type به لودسل شکل اس یا، ی از پرکاربردترین آن یک .لودسل هاي آویز جرثقیل سقفی نیز در این گروه جاي دارند
  .هایی استفاده می گردند که هم ماهیت کششی دارند و هم فشاري هستند و در سیستم
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  لودسل هاي فشاري -  5

   : شامل زیر مجموعه هاي

مخازن، قطارکش ها و به طور کلی  سیستم بچینگ، توزین در مواردي نظیر این لودسل ها معموالً :  لودسل فشاري بشکه اي -  5.1
   .سیستم هاي توزین سنگین کاربرد دارد

   .هایی که محدودیت فضا داریم بکار می رود براي کاربردهاي ظریف و یا محل : لودسل فشاري مینیاتوري - 5.2

  .شوند این نوع لودسل ها بصورت نقطه اي عمل کرده و بصورت تکی استفاده می : لودسل فشاري تک نقطه -  5.3

 لودسل هاي باسکولی - 6

  .باسکول کاربرد دارند لودسل هاي باسکولی، فشاري ستونی بوده و بیشتر در توزین مخازن، سیلو و اختصاصاً

 لودسل هاي خاص  - 7

گشتاور ، مانند لودسل هاي تخمین بار سیم و کابل ، سنسور . انواع لودسل با کاربردهاي خاص و ویژه در این گروه قرار می گیرند
  ... ، صفحات توزین و x,y سنسور دو محور

  شکل  S  لودسل هاي - 8

یک طرف . نیز بر اساس تغییرات طول می باشد لودسل  مکانیسم عملکرد این. می باشد Sشبیه   لودسل شکل ظاهري این
اغلب در سیستم هاي  لودسل این نوع از. ن وارد می شودآمی شود و از طرف پایین نیرو به  از باال به نقطه اي ثابت وصل  لودسل این

هایی استفاده می گردند که هم ماهیت کششی  ها هستند و در سیستم لودسل  یکی از پرکاربرد ترین. توزین آویز استفاده می شود 
  .دارند و هم فشاري

    ها لودسل پارامترهاي مهم در شناسایی و مقایسه ي
    الکتریکی رحد ایمن با  •
    )مکانیکی(ایمن یمم بار زماک   •
    محدوده ي دماي تصحیح شده   •
    محدوده درجه حرارت کاري   •
    محدوده درجه حرارت انبار   •
    محدوده ولتاژ ورودي تحریک   •
    مینیمم مقدار قابل اندازه گیري   •
  خروجی اسمی   •
    مقاومت اهمی ورودي   •
    مقاومت اهمی خروجی    •
    خطا در خروجی    •
    خطاي صفر    •
    خطاي مرکب    •
    خطاي تکرارپذیري    •
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    خزش    •
  ) بدون بار (لودسل  تاثیر دما بر حساسیت    •

  

    ها  انتخاب لودسل
    :در شرایط خاص باید در نظر گرفت  لودسل  را در انتخاب نکته زیر 4
    شکل مکانیکی •          
    فشردگی سیستم •          
    نیاز عملکرد مورد •          
    هزینه •          

  
هاست، مثالً سیلویی که روي پایه قرار گرفته بهتر است روي   کننده تعداد لودسل  در بسیاري از حاالت، تعداد نقاط اعمال بار تعیین 
  .پایه نصب شود 4

  

توان مخزن را اگر ب اگر سازه به گونه اي باشد که بتوان هر ترکیبی را استفاده کرد باید مکان قرارگیـري سیستم توزین مشخص شود،
پایه گذاشت می توانیم زیر هر پایه یک عدد کیت قراردهیم که در این حالت حتماً هر سه پایه در مکان خود قرار می گیرد و   روي سه

  .زند پایه مخزن لق نمی
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  .به آنها اعمال شود  ها اطمینان حاصل کرد تا بار به صورت مساوي لودسل بودن سطح پایه به کار برده شود باید از تراز 4ولی اگر 
ها را طوري   لودسل در این صورت باید. خیلی مناسب است لودسل  هنگامی که مخزن تحت نیروي واژگونی نیست، استفاده از سه

  .اعمال شود لودسل بگذاریم که نیرو به طور مساوي به هر

مرکز اثر نیروي عرضی می باشد،  از دوداً باالتربراي مخازن با ارتفاع بلند که در محیط باز قرار داده می شوند و مرکز جرمشان ح
  .پایدارتر می باشد  %30به ما می دهد و حدوداً  رپایه اطمینان بیشتري را سیستم چها

 لودسلشرایط انتخاب و نگهداري از 

  لودسل مناسب بر اساس کارکرد و شرایط محیطی نصب لودسلانتخاب  -1

 لودسلانتخاب ظرفیت صحیح  -2

   لودسلدر نظرگرفتن شرایط محیطی و اقلیمی بر دقت  -3

 ری مناسب جهت جلوگیري از اضافه باطراح -4

 در زمان استفاده لودسلو جایگزین نمودن  لودسلبه عنوان دامی در هنگام نصب  لودسلاستفاده از قطعات هم سایز  -5

 .عدم ورود نیروهاي ضربه اي -6

 لودسلنگهداري و حمل صحیح  -7

 .لودسلاستفاده از پیچ هاي استاندارد و بر اساس مقادیر اعالم شده از سوي شرکت سازنده  -8

 .بر روي آن نصب می گردد لودسلاطمینان از تراز بودن و مسطح بودن سطحی که  -9

 ن باکس استاندارد و با کیفیت باالاستفاده از جانکش -10

 ها در سیستم توزین لودسلچک کردن مداوم  -11

 جهت اتصال به اندیکاتور لودسلکنترل رنگ بندي سیم  -12

  و قطعات متصل به آن  لودسلکنترل سالمت فیزیکی  -13

 لودسلعدم سنجش وزن بیشتر از ظرفیت  -14

 لودسلمراقبت فیزیکی از  -15

 باعث ایجاد خرابی دائم آن می شود لودسلضربه زدن به  -16

 در برابر شرایط محیطی و خطر جوندگان لودسلمحافظت از کابل   -17
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 با کابل آن لودسلعدم حمل  -18

 لودسلامتناع از کوتاه نمودن کابل  -19

 ولتاژ بیش از حد عدم اعمال -20

 در دماي غیر استاندارد لودسلعدم استفاده از  -21

 لودسلتجمع آب، پسماند و ضایعات مختلف در اطراف محل نصب   -22

    
  جانکشن باکس چیست ؟

J-Box   یکسان ، یا چند لودسل با یک ظرفیت واحد را  2) میلی ولت ( ا جانکشن باکس وسیله اي است که مقدار خروجی ی        
کیلوگرم زیر یک صفحه باسکول نصب شده است چون احتمال اینکه میلی ولت  1000عدد لودسل  4به طور مثال فرض کنید  .می کند

 4ار کم است بایستی مقدار خروجی لودسل ها را تا حد امکان به هم نزدیک کرد تا بسی ،لودسل یکسان باشد 4خروجی تک تک این 
که شامل چندین مقاومت متغیر و مدار  J-Box بنابراین از مدار الکتریکی. گوشه باسکول در زمان توزین یک وزن را نشان دهد

 .حفاظتی لودسل می باشد می توان استفاده نمود

ها    لودسل ، وسیله است که وظیفه اتصال Summing Box سامینگ باکس،  جمع کننده جعبه  یا  Junction Box جانکشن باکس
از این جهت است که   جانکشن باکس اهمیت. به یکدیگر و یکسان سازي نقاط مختلف باسکول از لحاظ نمایش وزن را به عهده دارد

امروزه در باسکول هاي تمام الکترونیک شاهد . دهنده در باسکول به دقت آن وابسته است ها و نشان  لودسل  در نهایت دقت
سر و کار  لودسل مشکالتی هستیم که ناشی از عدم شناخت این وسیله مهم الکترونیکی است که با یک ولتاژ بسیار کوچک در

الکترونیکی برخالف جعبه تقسیم هایی که با آن سر و کار داشته ایم ، مدار  )  جانکشن باکس( داخل این جعبه جمع کننده .دارد
  . ها را برعهده دارد  لودسل  وجود دارد که وظیفه یکسان سازي خروجی میلی ولت

    :تواند خطاهاي ناشی از موارد زیر را تصحیح نماید  جانکشن باکس لودسل می

  لودسل  خمیدگی صفحه زیر -1
 بارنامتقارن روي سیستم   -2
 خمیدگی پالتفرم   -3
     لودسل نامرغوب بودن   -4

یکی از مشکالت اساسی  عنوان مثاله ب  .ها دارد خرابی باسکول% 70تعیین کننده و به سزایی در بیش از نقش  جانکشن باکس
این تغییرات محیطی اثر مستقیمی . باسکول ها ، تغییرات وزنی بر اثر تغییرات درجه حرارت محیط کاري باسکول می باشد

آن دارد و  جانکشن باکس حداکثر دقت باسکول بستگی به دقت آنجا که تا. هاي معمولی خواهد گذاشت جانکشن باکس برکارکرد
 Mounting سازه فلزي و Indicator ها ،نمایشگر لودسل  لودسل ایده آل دقت باسکول به دقت  جانکشن باکس پس از نصب یک

  .و سایر عوامل وابسته خواهد بود 

حال این سوال مطرح می گردد که یک جانکشن باکس لودسل یا جمع کننده ي ایده آل چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ یکی از 
همچنین باید اجزا به کار . باشد IP65مهمترین پارامترها ، دارا بودن جعبه سیلد شده است که می باید حداقل کالس حفاظتی آن 
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به یک تست گردیده و حداکثر خطاي آن ها نباید در گستره ي دماي کار باسکول ، بیش از گرفته شده در آن قبل از مصرف ، یک 
  .مت هاي بکار رفته در جانکشن باکس لودسل از نوع مقاومت سیم ، با ثبات حرارتی بیشتري باشدواز طرفی نوع مقا. باشد% 05

  نمایشگر وزن

نمایشگر به مانند یک تقویت . هاي توزین صنعتی استقاده می شودنمایشگر وزن یا اندیکاتور به عنوان مکمل لودسل در سیستم 
راسیون انجام شده بر اساس واحدهاي بتال درآورده و آن را طبق کالییکننده عمل کرده و سیگنال خروجی لودسل را بصورت دیج

ند، از این رو آن ها کنترلر هاي اغلب نمایشگرها عالوه بر نمایش وزن داراي عملکردهاي متفاوتی نیز می باش. وزنی نمایش می دهد
 .وزن نیز نامیده می شوند

  : دهنده لودسل و وزن مناسب بایستی به موارد زیرتوجه نمود جهت انتخاب نشان

 دهنده لودسل رنج ورودي نشان .1
 دهنده لودسل دقت نشان .2
 نوع و تعداد خروجی نمایشگر لودسل .3
 دقت نمایشگر لودسل  .4

  

  ها لودسلهاي قابل استفاده براي  مانتینگ

  :هاي گردان  پایه -1

ها  انعطاف و قابلیت چرخش این پایه. باشد پایه می 4اي و مخازن  هاي صفحه ها مناسب براي استفاده در باسکول این مدل نگهدارنده  
  .نماید از آسیب رسیدن به لودسل تحت نیروهاي جانبی جلوگیري می

  :هاي الستیکی  مانتینگ -2

ها را داشته و براي توزین مخازن  گیري و حذف لرزش ها، ضربه سازي نامیزانی داراي الستیک بوده و قابلیت جبراناین نوع نگهدارنده   
  .شود و سیلو استفاده می

  :اي  هاي ساچمه مانتینگ -3

ها  مدل مانتینگدر این . باشند می هاي جانبی براي جلوگیري از واژگون شدن مخزن و محافظ اضافه بار ها داراي محافظ این مانتینگ  
   .گردد نیرو با استفاده از گوي به لودسل وارد می
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  تک پایهلودسل   



پیاده سازي سیستم هاي توزین استاتیک و داینامیک تخصص ماست                                                                      
www.partsanat.co 

 

 

  استرین گیج و محل قرارگیري       

 آن در لودسل                 

 

 

 

 

 

            

 نمایشگر وزن   

 

 

 

 

 

 

 

 جانکشن باکس  

 

   



  

  

  سومفصل 
 

 

  کالیبراسیون و انتخاب لودسل
انتخاب ظرفیت لودسل ، اثر باد ، روش هاي کالیبراسیون ، کالیبراسیون باسکول ، محاسبه دقت 
لودسل باسکول ، محاسبه ظرفیت لودسل باسکول ، انتخاب لودسل ، پارامترهاي شناسایی لودسل ، 

  در مخازن Sنصب لودسل 
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 روش انتخاب ظرفیت لودسل

   ها درنظر گرفته   عوامل مختلفی جهت انتخاب نهایی ظرفیت لودسل .ساده می آید  ها به نظر  ظرفیت لودسل  در نگاه اول تعیین  
  .نظرگرفتن بار اضافی ، عملکرد موردنیاز و ظرفیت لودسل ها می توان لودسل مناسب را انتخاب نمود  می شود که با در

شامل بار بیش از حد، ضربه، باد و  (ها می بایست قابلیت تحمل بار ماکزیمم را تحت شرایط عادي و مضر   براي هر سیستمـی لودسل
  .، کافی باشد اي اطمینان از قابلیت صحت کارکردعالوه می بایست خروجی الکتریکی لودسل بر به. را داشته باشد)  نیروهاي ارتعاشی

  . هاي یک سیستم می بایستی مشابه و یکسان باشند  ودسلنوع و ظرفیت ل: توجه 

  .ظرفیت لودسل موردنیاز براي یک سیستم خاص را می توان از ظرفیت کل سیستم بدست آورد

  

  :بار نهایی   

  . و ماکزیمم بار موجود در مخزن و هر نیروي دلخواه اضافی است) سازه و مخزن(حاصل جمع وزن مرده 

 ،  در برگه اطالعات فنی لودسل. ها نزدیک نبود از یک لودسل با ظرفیت باالتر استفاده می شود  به ظرفیت نامی لودسل Cاگر : توجه 
اما براي انتخاب لودسل نباید روي این محدوده . ظرفیت نامی آن بیان شده است  %50حداکثر بار اضافی مجاز قابل اعمال به لودسل 

باد و ارتعاش زمین می تواند در محاسبه ظرفیت  .عنوان یک ضریب اطمینان استفاده می شود  فقط بهلودسل را انتخاب نمود و از آن 
  .لودسل تأثیرگذار باشد 
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  :اثر باد 

اي است که به عواملی از قبیل توپولوژي محلی ، ساختمان ها ، استراکچرهاي   هاي توزین موضوع پیچیده  اثر باد بر روي سیستم
اثر باد بر روي مخازن ، تولید یک نیروي جانبی می کند که تبدیل به یک  .ماکزیمم سرعت باد بستگی داردپیرامون سیستم و 

  .گشتاور واژگونی و یک نیروي عمودي می شود 

طورکلی دو حالت محتمل است ، یکی اینکه مخزن خالی باشد و حـالت دوم مـوقعی است که مخزن پر است درحالت اول بحث   به  
ار مهم است چون اگر طراحی دقیق صورت نگـرفته باشد، بـاد باعث واژگونی مخزن می شود اما در حالتی که مخزن از امنیتی بسی

بار کامالً پر است ترکیب نیروي واژگونی و نیروي وزن مخزن می تواند باعث اعمال نیرو به لودسل ها بیش از بار نامی آن ها شود، پس 
  .شود لودسل اثر باد لحاظ بایست در محاسبه ظرفیت  حتماً می

  

 روش هاي کالیبراسیون

  هاي استاندارد وزنه

 مورد استفاده قرار  هاي استاندارد استفاده شود، این روش براي مخازن با ظرفیت کم  که در این روش می بایست از وزنه از آنجائی
  : رویه بارگذاري بدین ترتیب می باشد) . تن 2ظرفیت کمتر از ( می گیرد

  

  
 

 .روي سیستم قرار داده می شود –مرحله  5در  -هاي استاندارد تا ظرفیت نامی وزنه             -

  .اعداد به حافظه دستگاه سپرده می شود              -

  .عمل کالیبراسیون سه مرتبه چک می شود              -
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  هاي مرجع  وزنه

       هاي استاندارد نیازي نیست و موادي که می بایست در مخزن ریخته شود توسط یک سیستم دیگرتوزین   در این روش به وزنه
  :رویه کالیبراسیون به شرح زیر است. دقت نهایی به دقت سیستم توزین مرجع وابسته است. می شود 

  .می شود توزین شده و به داخل مخزن ریخته) ظرفیت   %20داقل ح(مواد توزین شونده را توسط یک سیستم کالیبره              -

  .وزن به حافظه سپرده می شود               -

  .تا ظرفیت نهایی این عمل تکرار می شود               -

  .مواد خالی می شود و تا سه مرتبه این رویه تکرار می گردد            -

  

  مواد جایگزین  

  :رویه آن به شرح زیر است . هاي استاندارد نیاز است   از بار نامی به وزنه %20در این روش به مقدار 

  .هاي استاندارد روي مخزن قرارمی گیرد و وزن ثبت می شود  ظرفیت نامی ، وزنه 20%

  

 .ها برداشته می شوند و تا همان مقدار مواد در مخزن ریخته می شود  وزنه             -

  .به ظرفیت نامی تکرار می شوداین عمل تا رسیدن               -

  .سه مرتبه تکرار می شود  کلیه مواد خارج شده و رویه              -
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  انتقال نیرو

  :شرح کالیبراسیون ذیالً آمده است ، به منظور آشنایی با این روش   

  
  

 .هاي سیستم متصل می شود  لودسل مرجع و متعلقات آن به تک تک لودسل  -     

  ) .مرحله به مقدار مساوي 5در ( توسط جک تا مقدار نامی لودسل بارگذاري می شود   -     

  .براي چک کردن مقادیر ، یکبار دیگر مرحله آخر تکرار می شود   -     

  

  لودسل آزمون

. متصل می گردد و مجموعه به مخزن )  به روش وزنه استاندارد(  در این روش مجموعه کیت لودسل و لودسل از قبل کالیبره می شود
  .مزیت این روش عدم نیاز به انجام کالیبراسیون در محل است

بارگذاري کم و سپس برون یابی کردن غیر . نامی سیستم بارگذاري انجام شود  ظرفیت %80در کالیبراسیون می بایست تا : توجه 
  .و پرهزینه استگیر   هاي توزین مخزن تناژ باال، وقت  بنابراین کالیبراسیون سیستم .مجاز است

  :منظور موارد زیر می بایست قبل از کالیبراسیون چک شود  بدین

  . دیدگی چک شوند  هاي آنها از لحاظ صدمه ها و کابل  تمامی اتصاالت لودسل  *          

  .اعمال نیروهاي غیرمطلوب به سیستم چک شود  *            

  .هاي کیت لودسل چک شود  آزاد بودن پیچ*             

  . صورت خطا در وزن ظاهر نشود  فاصله مخزن تا استراکچر مجاور به*             

  . عدم انجام هرگونه فعالیت بر روي مخزن در مدت زمان انجام کالیبراسیون چک شود *            
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  کالیبراسیون باسکول 

نحوه آزمون و معیارهاي سنجش نیست  البته دو روشی که بیان می شود بر اساس. کالیبراسیون باسکول به دو صورت انجام می شود
توضیح اینکه براي باسکول هاي کوچک یا همان باسکولت ها و . بلکه منظور دو طریقه براي کالیبره کردن باسکول با یک روش است

اندارد و انواع باسکول که قابلیت آسان جا به جایی را دارند با مراجعه به مراکز سنجش صحت عملکرد باسکول مرتبط با سازمان است
درخواست تست و صدور گواهی کالیبراسیون باسکول را با معیار هاي مشخص می سنجند و در صورت نیاز به تصحیح عملکرد و 

  .تنظیم لودسل، عیب رفع می شود و با تنظیم مجدد گواهی صادر می شود

به همین دلیل با درخواست دارنده، . با توجه به کاربردي که باسکول دارد و داشتن ابعاد بزرگ جا به جایی آن سخت است ولی اساساً
ه از طرفی هم برخی از انواع باسکول ب. کارشناسان با ابزار مخصوص در محل حاضر می شوند و عمل کالیبراسیون را انجام می دهند

  .جا به جایی ندارد امکان خاطر کاربردي که دارد اساساً

مدل ثابت در آزمایشگاه هاي سازمان هاي استاندارد . دستگاه هاي کالیبره کردن باسکول در دو نوع ثابت و سیار ساخته می شود
مدل سیار و قابل جا به جایی نیز براي باسکول هاي . قرار دارد و با مراجعه افراد و بردن باسکول یا ترازو صدور گواهی انجام می شود

 . می رود حرکت دادن آن ها تراز را از بین می برد به کار  فوق سنگین که قابل جا به جا شدن نیستند یا اصوالً

   :از برخی از مشخصه هاي ظاهري در توزین عبارتند

   ارتفاع  -

   وزن  -

   مساحت کف  -

   میزان کرنش  -

در ، ها کمتر باشد، راحت تر می تواند زیر باسکول حرکت کند و در نتیجه  لودسلدر سیستم توزین براي یک باسکول، هر چه ارتفاع 
   .اندازه گیري، دقت باالتري خواهد داشت

بود ولی ایجاد انعطاف پذیري در سیستم توزین میزان انحنا در لودسل هرچه بیشتر، دقت اندازه گیري سیستم توزین بیشتر خواهد 
          در توزین براي آنکه دقت بیشتري در اندازه گیري داشته باشیم  .هزینه بر بوده و همچنین نیازمند تکنولوژي پیشرفته است

    رغوب تر باشد، هرچه میزان فوالد استفاده شده در تهیه یک لودسل بیشتر و م .می بایست مساحت کف لودسل ها بیشتر باشد
با دقت خوب داشته باشیم، الزم است  توزینمی توان گفت دقت در سیستم توزین بیشتر است، به عبارت بهتر براي آنکه یک 

  .سنگین باشد لودسل

  : فرمول محاسبه دقت لودسل باسکول

 . جهت محاسبه دقت یا همان درصد خطاي لودسل باسکول می توان از دو روش استفاده کرد

حداکثر خطاي مورد انتظار روش اول این است که تعداد لودسل را ضرب در ظرفیت لودسل مورد نظر کرد و عدد به دست آمده را بر 
  . عدد به دست آمده را ضریب سنجش می گویند. ضرب در دو، تقسیم کنیم

 ضریب سنجش  =) ظرفیت لودسل× تعداد لودسل (÷ ) 2× حداکثر خطاي مورد انتظار (                     
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آن بیشتر از ظرفیت سنجش و حداکثر تعداد حال شما باید لودسلی را براي باسکول خود انتخاب کنید که حداقل تعداد تقسیمات 
ریب سنجش به حداکثر تقسیمات داخلی لودسل باسکول نزدیکتر باشد ضهر چه . کمتر از ظرفیت سنجش باشدتقسیمات داخلی آن 

 . دقت باسکول بیشتر می شود

 .در ظرفیت لودسل تقسیم کنیمضرب کنیم و سپس بر تعداد لودسل ضرب  200روش دوم این است حداکثر خطاي مورد انتظار را در 
 . عددي که به دست می آید را ضریب خطا می گوییم

 ضریب خطا  =) 200× حداکثر خطاي مورد انتظار (÷ ) ظرفیت لودسل× تعداد لودسل (                   

ید باید لودسل مناسب را این عدد درصد خطاي لودسل باسکول را نشان می دهد و شما بر اساس نیاز و انتظاري که از باسکول دار
 . انتخاب کنید

  :فرمول محاسبه ظرفیت لودسل باسکول

 . براي محاسبه ظرفیت لودسل باسکول و ظرفیت مورد نیاز باید از فرمول زیر استفاده کنیم

 ظرفیت لودسل  = ) بار اولیه+ بار  (× ضریب بار نامتعادل × ضریب بار گریز از مرکز × ضریب فشار مؤثر ÷ تعداد لودسل    

 . در نظر گرفته می شود 1.5و  1.2بین  ضریب فشار را معموالً

 . در نظر گرفته می شود 1.3و  1.1بین  ضریب بار گریز از مرکز معموالً

 . متغیر بار عبارت است از حداکثر وزن جسمی که می خواهید اندازه گیري کنید

 . سیستم توزین بدون بارمتغیر بار اولیه عبارت است از وزن بار مرده یا وزن 

تا  6(لودسل 4هاي با ابعاد زیاد از تعداد  ها و باسکولت در ترازوهاي با ابعاد کفه کم از یک لودسل در مرکز صفحه و در باسکول معموالً
  .گردد هاي صفحه و بصورت متقارن استفاده می در گوشه) لودسل 8

  .گردد استفاده می 90لودسل با زاویه  4درجه و یا  120لودسل با زاویه  3ها و هاپرها ، معموال از  براي توزین مخازن، سیلو

  

  چگونه باید یک لودسل را انتخاب کرد؟

  : بهترین روش براي انتخاب یک لودسل مناسب به شرح زیر می باشد

  :نوع لودسل  -1

  ...لودسل مانند کشش، فشار، خمش و انتخاب نوع لودسل براساس نحوه ي بارگذاري می باشد یعنی مطابق با نیروهاي وارده بر 
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  : ظرفیت لودسل  -2

تواند نیرو را از صفر تا حداکثر وزن نامی  هر لودسل می. شود تعریف می) کیلوگرم، گرم و تن ( ها با واحدهاي وزنی  ظرفیت لودسل
  .گیري نماید اش اندازه تعریف شده

  : دقت لودسل  -3

و دقت تعریف شده   گرم کیلو 100براي مثال لودسلی با ظرفیت . شود آن لودسل بیان میدقت هر لودسل به صورت درصدي از ظرفیت 
  .گرم خواهد بود 30درصد در بدترین حالت داراي دقت  03/0

  :جنس لودسل  -4

   در محیط هاي مرطوب و اسیدي که درجه خوردگی باال  مثالً. با توجه به محیط استفاده ي لودسل، جنس لودسل انتخاب می شود
می باشد بهتر است جنس لودسل از آلیاژ استیل، در محیط هاي مغروق در آب جنس لودسل از استنلس استیل با درجه حفاظت 

IP68 و در محیط هاي معمولی جنس لودسل از آلیاژ آلومینیوم انتخاب شود.  

  :گواهی نامه لودسل -5

گواهی نامه اي براي استفاده لودسل در محیط هاي  ATEXشاخصی براي صحت دقت لودسل است و استاندارد  OIMLاستاندارد 
 .انفجاري و پر خطر است

  پارامترهاي شناسایی لودسل

  :  )RATED CAPACITY( ظرفیت نامی) 1

  .حداکثر ظرفیتی که لودسل براي اندازه گیري آن وزن طراحی شده است

  ) :RETED OUTPUT(حساسیت ) 2

  .شود با واحد میلی ولت بر ولت تعریف می و بار کامل که معموالً باري تفاوت جبري بین خروجی در حالت بی

  ):NON-LINEARITY(میزان غیر خطی ) 3

باري  این اختالف در زمان بارگذاري از بی. باري و بار کامل حداکثر اختالف منحنی کالیبراسیون با خط راست واسط بین خروجی در بی
  .شود تا بار کامل محاسبه می

  ):HYSTERESIS(هیسترزیس) 4

این ). از بار کامل تا صفر (کاهش وزن  و)  از صفر تا بار کامل (حداکثر اختالف بین خروجی یک وزن مشابه در هنگام افزایش وزن 
   .شود بیان می R.Oانحراف بعنوان درصدي از 
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  ):REPEATABILITY(تکرار پذیري ) 5

. شود بصورت پی در پی اعمال می   مشابه در شرایط یکسان و در یک جهت توانایی لودسل براي باز تولید خروجی، زمانی که یک بار
   .باشد می R.Oشود و درصدي از  ها بیان می تکرار پذیري با حداکثر اختالف بین این خروجی

  ):ZERO BALANCE(باري  خروجی در حالت بی) 6

  .شود بیان می R.Oین میزان بعنوان درصدي از باري کامل، ا سیگنال خروجی لودسل در زمان اعمال ولتاژ تحریک در حالت بی

  ):TEMPERATURE RANGE, COMPENSATED (سازي شده  دماي کاري جبران) 7

  .بازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل بدون در نظر گرفتن خطاي دمایی

  : ) TEMPERATURE RANGE, SAFE( دماي کاري ایمن ) 8

  .تن خطاي دماییبازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل با در نظر گرف

  ):TERMINAL RESISTANCE, INPUT(مقاومت ورودي ) 9

  .مقاومت دو سر ورودي لودسل در دماي کاري استاندارد در حالتی که هیچ باري روي لودسل نباشد و خروجی لودسل مدار باز باشد

  ) :TERMINAL RESISTANCE, OUTPUT(مقاومت خروجی ) 10

  .کاري استاندارد در حالتی که هیچ باري روي لودسل نباشد و ورودي لودسل مدار باز باشد مقاومت دو سر خروجی لودسل در دماي

  ):INSULATION RESISTANCE(مقاومت بدنه ) 11

  .ولت اعمال شده است 50هاي لودسل با بدنه در حالتی که ولتاژ مقاومت بین تمام پایه

  ):EXCITATION(تحریک لودسل ) 12

  .براي ورودي لودسلولتاژ یا جریان مورد نیاز 

  ):SAFE OVER LOAD(میزان اضافه بار ایمن ) 13

توان به لودسل اعمال کرد بدون اینکه تغییر پایداري در خصوصیات اجرایی  که می)  بعنوان درصدي از ظرفیت نامی (حداکثر باري 
  .ایجاد شود

  ):ULTIMAE OVERLOAD(میزان اضافه بار نهایی ) 14

  .شود که موجب شکستن لودسل می)  رصدي از ظرفیت نامیبعنوان د (حداکثر باري 
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  ):CREEP(خزش ) 15

  . تغییرات ایجاد شده درخروجی لودسل بواسطه زمان، هنگامی که بار روي آن باشد

     

  TYPE-Sهاي  نکات کلیدي جهت نصب مخازن با لودسل

  .ها باید در موقعیتی قرار گیرند که روي هر کدام نیروي مساوي اعمال شود لودسل *

  .هایی براي محدود کردن حرکت در کنار سازه باید اضافه گردد در صورت تاب خوردن مخزن پایه *

تا در صورت شکسته شدن اي مستقل که در توزین دخالت نداشته باشد آماده اتصال باشد  باید توسط میله باال و پایین لودسل می *
  .لودسل، از سقوط مخزن به پایین جلوگیري شود

  

  

  

  

    

   



  

  

  چهارمفصل 
 

 

  توزین داینامیک
سیستم  سیستم توزین ریلی ،وي فیدر ، سیستم تعلیق نوار نقاله ، توزین داینامیک دوار ،  بلت ویر ،

  توزین در حال حرکت قطار 
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سیستم هاي توزین دینامیک بدین صورت عمل می نماید که . منظور از توزین دینامیک ، توزین اجسام در حال حرکت می باشند 
مشاهده سرعت نوار و بار عبوري در ان به از قابلیت هاي این توزین می تو. مقدار بار عبوري از روي نوار نقاله را به شما نشان می دهد 

  .کنترل دقیق ورود و خروج محصوالت اشاره نمودهر لحظه و 

صورت فله و از طریق نوارهاي نقاله منتقل ه سیستم توزین دینامیک خطوط نقاله در کارخانجات و صنایعی که مواد اولیه یا محصول ب
شی از حرکت نباشد، در این روش محل مناسبی از خط نقاله که تحت ضربه و شوك نا. به لحاظ وزنی بسیار اهمیت دارد  ، شود می

، ) تاکو ژنراتور یا روتاري انکودر (انتخاب و تجهیز به یک سیستم توزین دینامیک شامل شاسی، بدنه اصلی، لودسل، سنسور سرعت 
روش هاي مختلفی جهت کالیبراسیون و تنظیمات سیستم توزین . شود  می، نصب همراه با سیستم کنترل و نمایشگر دیجیتال 

       باشد، دقت  رد که متناسب با وضعیت نوار به لحاظ شیب طول، عرض و نوع طراحی و ساخت آن متنوع میدینامیک وجود دا
  . باشد درصد ظرفیت نوار نقاله می 3تا  1اندازه گیري در سیستم هاي دینامیک معموالً بین 

صورت گسترده اي در صنایع مختلف از جمله سیستم توزین پیوسته و به عبارتی توزین دینامیک یا همان توزین نوار نقاله ، به 
گیرد و هدف آن بیشتر  مورد استفاده قرار می....   کشت و صنعت ها ،  معادن ،  زغال سنگ ، قند و شکر ،  گچ ،  پتروشیمی ، سیمان ،

 ً جابجایی بار ، اصوال روشن است که توزین دینامیک به علت حرکت و. باشد  کنترلی و براي اجراي بهینه فرآیند تولید در صنعت می
و عوامل محیطی چون شیب نوار ، جنس و فرسودگی نوار ، مشخصات  استنسبت به سایر توزین ها از درصد خطاي بیشتري بر خوردار 

ن عواملی همچو همچنین. نوع و تعداد رولیک ها و آیدلرها و غیره روي دقت توزین اثر گذار هستند   ابعاد نوار، ظرفیت و سرعت نوار ،
و یکنواخت یا غیریکنواخت بودن توزیع آن روي نوار نقاله و .... )  چگالی بار ، چسبندگی یا خورندگی داشتن بار ، دماي بار ،( نوع بار 

  .نوع بارگیري و غیره نیز در نتیجه کار تاثیر دارند 
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قابل انتخاب می باشد که در زیر توضیح مختصري را در مورد هر کدام  Belt Scale و Weigh feeder دینامیک به دو صورت توزین
  : خواهیم آورد

 

 Belt Weigher بلت ویر  

  حامل مواد نصبمشخص می شود تنها یک فریم تعلیق است که بر روي نوارهاي  Belt Weigher نواري که با نام توزیندر سیستم 
و راه اندازي می گردد و هیچ گونه کنترلی در ارتباط با سرعت و حجم مواد عبوري از روي نوار را انجام نداده و تنها مجموع مواد 

نصب سیستم هاي مذکور بر روي نوار هاي حامل : به عنوان مثال  . را نشان می دهد... عبوري در ساعت و یا در یک شیفت کاري و یا 
  .خام به داخل سنگ شکن مواد

 
  

Weigh Feeder  روي فید   

به عنوان  .نواري که اساس کار آن کنترل میزان عبور مواد مصرفی در حجم و مقدار خاص می باشد  توزینسیستم کنترلر هوشمند 
  : مثال می توان موارد ذیل را نام برد

  
  و بسته بندي بنتونیت سیاه به منظور استفاده در دیواره چاه هاي نفت توزین •

  مواد معدنی خورنده توسط نوار نقاله از معدن به ورودي سنگ شکن توزین •

  و انتقال مواد خام جهت شارژ یکنواخت آسیاب هاي گلوله اي در صنعت کاشی و سرامیک توزین •

   در خطوط نخ در کارخانجات ریسندگی لودسلاستفاده از سیستم هاي کنترل کشش نخ توسط  •

شود ، در صورتی که  باشد و کنترلی روي سرعت نوار انجام نمی مشاهده میزان بار مد نظر میبلت ویر بیشتر دانستن کارکرد و  در نوع
در توزین دینامیک متناسب با شرایط توزین یک . در ویفیدر امکان تغییر سرعت حرکت نوار بر اساس میزان بار عبوري وجود دارد 

مراه یک یا چند لودسل و ه دد نمایشگر مخصوص توزین دینامیک و یک اینکودر سرعت سنج بهاستراکچر فریم تعلیق و  یک ع
شود و چنانچه سیستم ویفیدر باشد عالوه بر تجهیزات مذکور از یک عدد درایو کنترل دور موتور نیز  جانکشن باکس به کار گرفته می

تعیین شده کمتر بود با فرمان  set pointصورتی که حجم بار از  شود تا در که متصل به موتور چرخاننده کانوایر است استفاده می
  . دور موتور افزایش یابد و چنانچه میزان بار عبوري بیشتر بود سرعت نوار کاهش یابد ، درایو / اینورتر

کالیبره با . باشد  میثر نوار و ضریب اصالح و صفر کردن بار مرده بسیار حائز اهمیت ؤنظیم صحیح پارامترهایی چون طول متعیین و ت
تعداد پالس سرعت سنج . باشد  ولی کالیبراسیون با بار واقعی داراي ارجحیت می استوزنه ثابت و همچنین با بار واقعی امکان پذیر 

 .اردنیز باید در پارامترها وارد شود ولی در صورت ثابت بودن سرعت نوار ، امکان وارد کردن پارامترسرعت به صورت دستی نیز وجود د
  .شایان ذکر است نصب این سیستم به شیب نوار و زاویه آن نیز بستگی دارد

 لودسلتنها استفاده از  لذا. است تخصص کافی در نصب تجهیزات توزین  فاقدکاران استفاده از تعمیر ،توزینیکی از عوامل خطا در 

  .و تامین و نگهداري اهمیت زیادي دارد سیستم توزینگذاري و کالیبراسیون  لودسلدقیق کافی نیست بلکه نوع  توزینمرغوب براي 

     با استفاده از این سیستم وزن . شود  اندازه گیري وزن مواد عبوري از روي نوار نقاله توسط سیستم توزین نوار نقاله انجام می
این سیستم با اندازه گیري سرعت نوار توسط . شود اندازه گیري میعبوري و مقدار کل مواد عبوري روي نوار نقاله  Rateلحظه اي ،

با استفاده از یک نرم افزار  ،شود  و اندازه گیري وزن لحظه اي یک قسمت از نوار که طول توزین نامیده می  ENCODER یک
  .نماید هوشمند انتگرال گیري میزان کل مواد عبوري را محاسبه می
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متناسب با این پارامترها متغیر % 2تا % 0.5 میتواند بین  اله به پارامترهاي زیر بستگی داشته و این خطاسیستم توزین نوار نق خطاي
  : باشد

  کشش یکنواخت نوار نقاله -
  شیب نوار نقاله -
  روي نوار نوسان مواد عبوري از -
  سرعت نوار -
  کیفیت جنس و ساختار نوار -

 

   سیستم تعلیق نوار نقاله 

مراتب باالتر ه در توزین دو رولیک دقت سیستم ب. باشد پذیر می  روش توزین تک رولیک و دو رولیک امکانسیستم تعلیق در دو 
 : باشد یک سیستم توزین نوار نقاله شامل تجهیزات زیر می .خواهد بود

 تم تعلیق با استفاده از یک رولیک و یا دو رولیکسسی 
 1  عدد لودسل جهت توزین سیستم تعلیق 4و یا  2یا 
 انکودر جهت اندازه گیري سرعت نوار 
 نمایشگر و Totalizer 
 نمایشگر ثانویه در صورت نیاز  

  توزین داینامیک دوار 

انحصار آن را  ( FLS Pfister ) هاي مشابه، نو و جدید بوده که تنها شرکت آلمانی تکنولوژي توزین دینامیک دوار در میان سیستم
کنترل نیستند این سیستم  حرکت که به آسانی قابل  لیتر و در حال میلی 1بندي کمتر از   با دانهبراي توزین مواد پودري  . برعهده دارد

قرارگیري وضعیت خاص  .گیري با خطاي کمتر از نیم درصد و بدون نوسان و لرزش است بسیار مناسب بوده و داراي دقت اندازه
 .انیکال آن، دقت باال واستهالك مکانیکی پایینی داشته باشدسنسور در سیستم دینامیک دوار سبب شده تا وزن و طراحی بخش مک

اي با چمبرهاي متحرك تشکیل شده و داراي سنسورهایی است که با ورود مواد در طول  سیستم دینامیک دوار از محفظه دایره
 .شود چرخش، عمل توزین انجام می

  سیستم توزین ریلی 
هاي حامل بار استفاده شده و خروجی آنها جهت نظارت بر  براي توزین واگنسیستم هاي توزین ریلی، سیستم هایی هستند که 

تاکنون   .شود صحت بارگیري و هشدار در صورت وجود اضافه بار، اضافه بار محوري یا ناترازي بار و صدور بارنامه استفاده می
  .کردند یبایستی روي سیستم توقف میها جهت انجام عملیات توزین م هاي توزین ریلی به صورت استاتیکی بوده و واگن سیستم

     اما با پیشرفت تکنولوژي، سیستم هاي توزین دینامیکی به بازار آمده که امکان توزین با دقت باال را در حین حرکت قطار میسر 
ا ها سنسورهاي حساس به تنش افقی در جان ریل نصب شده و در هنگام حرکت قطار تنش افقی وارده ر در این سیستم .سازد می

این اطالعات به بردهاي تقویت و فیلتر نویز فرستاده شده و پس از دیجیتایز شدن از طریق کابل شبکه یا وایرلس در . حس می کنند
هاي بسیار  در این نرم افزار، با استفاده از الگوریتم .به نرم افزار تحت شبکه فرستاده می شوند TCP/IP یک ارتباط استاندارد
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ن اطالعات سپس توسط ای. افزاري، اطالعات مفید وزن به دست آمده و در یک بانک اطالعاتی مرکزي ذخیره می شوندنرم  پیچیده 
 .شود یا تحت وب خوانده و نمایش داده می Local نرم افزار یک

  
    
  ریلی  مزایاي سیستم هاي توزین دینامیکی  

  نصب ساده و سریع -
  جوشکاري ریلعدم نیاز به برشکاري یا  -
   عدم نیاز به هرگونه پی یا زیرساخت بتنی و غیره -
  بدون نیاز به مسدود کردن خط و ترافیک امکان نصب سیستم  -
  انجام خودکار توزین و تشخیص زدگی و عیوب چرخ بدون دخالت اپراتور خاص -
  تعمیر و نگهداري آسان -
          قابلیت جابجایی کل سیستم به محل دیگر، چرا که سنسورها تنها با تعدادي سوراخکاري و پیچ و مهره به جان ریل متصل  -

  می شوند
  
 

 ) Motion Weighing System-Train In ( سیستم توزین در حال حرکت قطار

همچنین . شود می  هاهمچنین ریلهاي باري بیش از حد مجاز باعث ایجاد صدمات به چرخ، بوژي، سیستم تعلیق و بارگیري واگن
ها به صورت چرخ به چرخ، محور به آگاهی از وزن واگن. ها ممکن است به خارج شدن قطار از ریل منجر شودبارگیري نامتقارن واگن

توزین در همچنین با تعبیه سیستم  .تواند به طور کامل از بروز این صدمات جلوگیري کندمحور، بوژي به بوژي و واگن به واگن می
توان از وجود نشتی در آنها به سرعت مطلع شد و از بروز صدمات مسیر عبور و مرور تانکرهاي حمل مواد شیمیایی خطرناك می

هاي تعمیرات واگن به منظور ساز و سایت کاربرد دیگر سیستم توزین قطار در کارخانجات واگن. زیست محیطی جلوگیري نمود
  .باشدها میباالنسینگ واگن

  : شوندهاي توزین قطار از نظر نحوه عملکرد به دو دسته تقسیم میسیستم

  هاي توزین استاتیکسیستم -1

  هاي توزین دینامیکسیستم -2

  .پذیرد هاي توزین استاتیک با ایجاد یک پلت فرم توزین و توقف کامل واگن بر روي آن کار وزن کشی انجام میدر سیستم

و بدون توقف از روي  km/h 5قطار با سرعت  ، Weighing In Motionهاي استفاده از الگوریتم در سیستم توزین دینامیک با
. باشدمی% 1الی % 0.5خطاي توزین در این روش در محدوده . پذیردسیستم توزین حرکت نموده و عملیات توزین به سرعت انجام می
شود که استفاده از آن گردد و این ویژگی باعث میدر ریل نصب می سیستم توزین دینامیک قطار بدون نیاز به ایجاد تغییرات عمده

اي به نقطه دیگر در کوتاهترین باشد و امکان جابجا کردن آن از نقطههاي کوتاه مدت بسیار مناسب هاي موقت و پروژهبراي سایت
  .زمان وجود داشته باشد
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  توزین دوار     

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  سیستم توزین

  در حال حرکت

  قطار       

 



  

  

  پنجمفصل 
 

 

  باسکول
ظرفیت باسکول ،  اجزاي اصلی باسکول ، بار محوري ، سطح صفر باسکول ، تفاوت باسکول و ترازو ،

  747نمایش وزن ، انواع باسکول ، نگهداري باسکول ، درزگیر باسکول ، استاندارد 
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یک وسیله نقلیه چرخدار می تواند بر روي که دیجیتالی در واقع یک ترازوي الکترونیکی بزرگ است  باسکول                            
   . آن قرار گرفته و وزن آن در یک مرحله و بصورت دقیق اندازه گیري شود

  :اجزاي اصلی هر باسکول 

حتی   ناصحیح و غیر دقیق فونداسیون   رو اجراي از این. اولین مرحله در نصب هر باسکول می باشد : فونداسیون یا پی   - 1
درصد به دقت  50اجراي فونداسیون و  ي درصد دقت هر باسکول به نحوه 50.  تواند سبب چندین تن خطا در وزن گردد می

    . سازه ، لودسل ها و تجهیزات الکترونیکی آن مربوط می شود
هدف از ساخت . بدنه یا صفحه اصلی باسکول می باشد  عسازه اصلی یا پلتفرم باسکول در واق: )  پلتفرم (سازه اصلی  - 2

ام داده تا ، عمل انتقال نیرو را به نحو صحیح انج زنسازه دستیابی به مجموعه اي است که ضمن تحمل نیروي ناشی از و
رو طراحی دقیق سازه براي انتقال صحیح نیرو به لودسل ها نیازمند طراحی دقیق توسط  از این.  توزین دقیق حاصل شود

       .بروزترین نرم افزارهاي مهندسی و استفاده از کارشناسان مجرب می باشد 
به نشان که در زیر پلتفرم باسکول قرار می گیرند و پس از درك وزن ، عدد وزن را حسگرهاي وزنی هستند : لودسل  - 3

    .دهنده منتقل می کنند 
     . کار جی باکس یکسان کردن خروجی لودسل ها می باشد: باکس  جی - 4
دهنده  به نشانسیم خروجی از جی باکس .  بر عهده داردرا این وسیله وظیفه نمایش وزن به اپراتور :  دهنده نشان - 5

    . دهنده عدد وزن را نمایش می دهد متصل می شود و نشان
  .می شود دهنده متصل شده و عدد وزن چاپ  به نشان چاپگربه منظور چاپ عدد وزن نمایش داده شده ، :  چاپگر - 6

داده  تجربه نشان.  باشد ل میمنظور از جانمایی تعیین محل باسکو.  ، جانمایی باسکول انجام می گیرد قبل از اجراي فونداسیون
است که مشتریان زیادي به دلیل اشتباه در جانمایی اولیه باسکول، در مراحل بعدي با مشکالت زیادي مواجه شده و هزینه گزافی را 

    .متحمل شده اند
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 نگین جاده اي بار محوري هاي س با عنایت به اینکه یکی از پارامترهاي حائز اهمیت در فرآیند توزین وسیله نقلیه بر روي باسکول
 .درجه اهمیت خاصی برخوردار است  لذا رعایت استاندارد ها و مقررات حمل بار از سوي وزارت راه و ترابري از ,می باشد 

    . می نامند بار محوري ، فشار یا نیروي وزن وارده از سوي هر یک از محور هاي وسایل نقلیه بر سطح راه را  : تعریف بار محوري

  شش تن)  دو چرخ (راهنما  محور -
  سیزده تن)  چهار چرخ (محور منفرد  -
  بیست تن)  هشت چرخ (ج ومحور ز -

  سطح صفر باسکول چیست؟

 .منطبق یا پایین تر از سطح زمین باشد، سطح صفر سطحی است که وسیله نقلیه از آن عبور می کند و می تواند باالتر 

  .  مراحل گود برداري از این سطح انجام می شودسطح صفر بعنوان مبناي کار انتخاب و همه 

  :تفاوت باسکول با ترازو 

فناوري ساخت باسکول با ترازو تفاوت چندانی ندارد ، تفاوت  .جرم هاي سنگین و فوق سنگین است  باسکول وسیله اي براي توزین
جهت  غالباً وسکول توان وزن کشی باالتري دارد با .توانند آن را بسنجند و ترازو میاصلی در حداکثر ظرفیتی است که باسکول 

تفاوت اصلی و مهم دیگر نوع ساخت آن  .براي اوزان معمولی ساخته می شود اوزان سنگین و فوق سنگین ساخته می شود ولی ترازو 
از قطعات ظریف ساخته می شود و در برابر ضربات استحکام کافی را ندارد و از طرفی جنس بدنه و کفی نیز  هاست ، ترازو غالباً

معمولی است و از آنجایی که براي وزن کشی هاي معمولی و استفاده هاي فروشگاهی طراحی شده است در برابر فشار هاي باال 
از  به دلیل اینکه براي وزن کشی اجسام سنگین و فوق سنگین طراحی شده است باسکول دیجیتالمقاومت چندانی ندارد ، اما 

هاي سنگین و همچنین  بر اساس مقاومت باال در برابر جرم وژي ساخت باسکول دیجیتالتکنول .قطعات مستحکم ساخته شده است 
     اي با کیفیت باال و صنعتی و مقاوم در برابر صدمات و همچنین ضرباتی که در هنگام بدنه باسکول نیز از جنس ه. ضربات است 

 .وزن کشی اجسام سنگین به باسکول وارد می شود ساخته شده است 

     داراي دو مدل دیجیتال و مکانیکی است ، مدل مکانیکی با استفاده از ابزار مکانیکی وزن را نشان  انواع ترازوباسکول هم مانند 
البته اینکه باسکول مکانیکی نمی تواند جرم اجسام را دقیق . خوردار نیست دن وزن ها براز دقت باالیی در نشان دا می داد و طبیعتاً

نشان دهد به معنی این نیست که نمی تواند دقیق آن ها را وزن کند بلکه به دلیل محدود بودن فناوري نشان دادن وزن ، این امر 
تفاوت زیادي در اصل تکنولوژي توزین باسکول به وجود نیامده است و بیشترین تفاوت در  باسکول دیجیتالیدر  . نیستامکان پذیر 

باال و توان نشان دادن بهتري وزن جسم که در باسکول دیجیتال به وسیله اندیکاتور دیجیتال با دقت  استفناوري نشان دادن وزن 
براي کاربري هاي مختلف به باسکول  )چاپگر (  مختلف زارول هاي دیجیتال امکان اتصال ابنمایش داده می شود ، همچنین در باسک

  .فراهم آمده است 

دقت باسکول به مرور استفاده از لودسل هاي نامرغوب در ساخت باسکول دیجیتال توسط برخی از شرکت ها موجب می شود که 
همچنین به کار گیري سیم کشی هاي نادرست و غیر اصولی نیز عامل  .ملکرد اولیه خود را از دست بدهد زمان کاهش یابد و ع

استفاده از نمایشگر هاي  .جانبی را براي خریدار ایجاد کند دیگري است که باعث می شود کاربري باسکول کاهش یابد و هزینه هاي
دي عث می گردد که دستگاه بعد از مدتی وزن صحیح و دقیق اجسام را نشان ندهد و این امر موجب بروز اشتباهات زیابی کیفیت با
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بی کیفیت بودن اتصاالت مکانیکی نیز یکی از عوامل مؤثر در کاهش صحت و دقت عملکرد دستگاه  .در مبادالت و وزن کشی ها شود 
    .در طول زمان است 

آمدن دقت و صحت عملکرد نیاز است که باسکول با کیفیت را تهیه کنیم ، ولی این کافی نیست و باید هر  جهت جلوگیري از پایین
چند وقت یکبار به بررسی و تست قطعات مختلف توسط تجهیزات مخصوص و افراد مجرب بپردازیم تا بتوانیم در صورت ایجاد نقص 

باید در نظر داشت که در صورت تعمیر یا تعویض قطعات مختلف باسکول  .م ن ها را تعمیر یا تعویض نماییدر هر کدام از قطعات ، آ
نیازمند ابزار و آزمایشگاه مخصوصی است که در  باسکول دیجیتالکالیبره کردن  ،د دوباره دستگاه را کالیبره کردبای دیجیتالی حتماً

  .اختیار سازمان استاندارد است 

لودسل باسکول در بهترین حالت از جنس استنلس استیل می باشد که نوعی استیل ضد زنگ است ، این استیل در برابر تغییرات 
تا لودسل باسکول پس از گذشت زمان طوالنی حساسیت توزین  محیطی مقاوم بوده و ضد خوردگی می باشد و این موجب می گردد

 .  خود را از دست نداده و مقاومت بدنه ي خود را در شرایط آب و هوایی گوناگون حفظ نماید

  .صورت داخل زمین و یا روي زمین نصب گرددبه  می تواند به صورت ثابت و یا قابل جابجایی طراحی و تالدیجی باسکول

 : باسکولظرفیت 

 .  انتخاب گردد)  قطارکش (تنی  200تا )  نیسان کش (تنی  7بر اساس نیاز می تواند از  باسکولظرفیت یک 

 :  هاي دیجیتال اندازه گیري وزن در باسکول

،  و نوع طراحی باسکول، ابعاد  برحسب ظرفیت.  استفاده می شود لودسلها از حسگرهاي وزن یا  باسکولبراي اندازه گیري وزن در 
 . باشد لودسلو یا بیشتر   8 ،6 ،4می تواند داراي  باسکولیک 

 : نمایش وزن

منتقل شده و از آن جا  (J-BOX) ها به یک جعبه واسط به نام جانکشن باکس ، تغییرات وزن توسط لودسل دیجیتالهاي  در باسکول
  . می دهد به یک اندیکاتور الکترونیکی منتقل می شود که این دستگاه وزن را به صورت عدد نمایش

 : انواع باسکول

گیرد و  این عبارت به باسکول زمینی اختصاص می یابد که در فروشگاه ها و مغازه ها مورد استفاده قرار می: سکول فروشگاهی با
کیلو گرم  500در ظرفیت  باسکول فروشگاهی داراي دقت پایین و نهایتاً . استداراي بدنه اي معمولی نسبت به مدل هاي صنعتی 

 .قابل انتخاب می باشد 

دستگاهی که به باسکول صنعتی معرفی می گردد نسبت به فروشگاهی ها داراي بدنه ي مقاوم تر و محکم تر بوده و : صنعتی باسکول 
 . ستم باال در توزین هاي پی در پی در کارخانه هاوادر برابر ضربه و فشار داراي مقاومت باالیی است و داراي ضربه گیر و د

باسکول سقفی یا آویز در ظرفیت هاي متفاوت تولید می گردد و داراي قالب جهت آویز شدن از سقف و آویز شدن از : باسکول آویز 
 .به این نوع باسکول ، باسکول جرثقیل نیز گفته می شود  . است جرثقیل 
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ین هاي سنگین به کار می رود و ماشین ها براي گروه دیگري از باسکول زمینی وجود دارد که براي توزین بار ماش: باسکول جاده اي 
تنی ،  60این باسکول در ظرفیت هاي باسکول  .توزین بار بر روي باسکول حرکت نموده و توسط باسکول جاده اي توزین می گردند 

ورد منطقه ي نصب باسکول آباید پس از بازدید و بر باسکولاین خرید . تنی بیشترین استفاده را دارند  20تنی ، باسکول  50باسکول 
  . صورت پذیرد

 ) مرکب(  باسکول پیش ساخته

در باسکول پیش ساخته جنس صفحه ي باسکول و شاسی باسکول از بتن می باشد و تمام قطعات باسکول در کارخانه ي تولید کننده 
 .ساخته می شود و قطعات باسکول به صورت پازل و در زمانی کوتاه در محل مشتري نصب می گردد

 باسکول بتنی اجرا در محل

بتن ریزي صفحه باسکول در محل  ً ، که معموال اصلی از فلز بوده و صفحه باسکول از بتن می باشد جنس شاسی، در باسکول بتن فلز 
 .نصب باسکول صورت می گیرد

 فلز  باسکول تمام 
جنس شاسی و صفحه باسکول از فلز بوده که نوع فلز استفاده شده و کیفیت آن و کیفیت اتصاالت و در این نوع باسکول 

  . تواند در کیفیت ساخت باسکول موثر باشداتصاالت می  نحوه
  

ظرفیت 
 باسکول

 تن 120 تن 80 تن 60 تن 50 تن 20 تن 10

نوع باسکول 
 جاده اي

 کمرشکن کمرشکن تریلی کش کامیون کش خاور کش نیسان کش

 متر 24*3 متر 18*3 متر 16*3 متر 8*3 متر 6*5/2 متر 4*2 ابعاد صفحه

وضعیت 
 قرارگیري

  روي زمین

  زمینروي 

 

  داخل زمین

  روي زمین

 

  داخل زمین

  روي زمین

 

  داخل زمین

  روي زمین

 

  داخل زمین

  روي زمین

 

  داخل زمین

 

میلیمتر و تیرآهن هاي سایز  10و  8ورق هاي فوالدي در سایزهاي  55و  50,  45,  40آهن آالت مورد نیاز شامل تیرآهن در سایزهاي 
پس از . مختلف برشکاري گردیده و برابر الگوي مربوطه جوشکاري و ماشین کاري می گرددهاي  بر اساس مدل 22و  20,  18,  16,  14

تفکیک گردیده و به صورت قطعات جدا شده بارگیري و به محل اجراي ، جهت تسهیل در حمل  اتمام عملیات و رنگ آمیزي مجدداً
  .پروژه حمل می گردد

انجام عملیات نصب و راه اندازي است به  کممدت بسیار ، بتنی  اختهباسکول هاي پیش س همترین دلیل استقبال مشتریان ازم
صورتی که در بدترین شرایط جوي و موقعیت مکانی کشور نهایتاً تا یک هفته کلیه عملیات نصب سازه هاي بتنی و تجهیزات 

  الکترونیکی انجام و باسکول آماده بهره برداري قرار می گیرد
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  : نسبت به باسکول فلزيمزایاي نصب باسکول هاي بتنی 

  )قیمت تمام شده کمتر  (اقتصادي  - 1

ها بوده و موجب افزایش عمر  دلیل وزن بیشتر این نوع باسکوله بی بیشتر نسبت به ضربه هاي وارده ایستادگ استحکام و - 2
  .  گردد ها می کارکرد لودسل

داشته  در مقابل تغییرات ناگهانی دما در طول زمان مصون نگه ها را لودسل (ضریب انتقال دماي کمتر نسبت به باسکول فوالدي  - 3
  )و باعث کاهش خطاي اندازه گیري می گردد

, نیاز به خدمات پس از فروش ... (یخ زدگی و , بارندگی, رطوبت زیاد, مقاومت بهتري در مقابل عوامل جوي از قبیل رعد و برق - 4
  )د یی باسکول را افزایش می دهو کاراتعمیرات و نگهداري را به حداقل رسانده 

  : نگهداري باسکول 
  

این .  ، پس از یک دوره زمانی نیاز به سرویس مجدد دارد به طور کلی ابزارهاي الکترونیکی حتی اگر مورد استفاده قرار نگرفته باشد
سرویس به دلیل فرسودگی این ابزارها انجام می شود و دلیل این فرسودگی عوامل طبیعی مانند آب و هوا، نوسانات دما، گرد و غبار، 

 .  می باشد ...انبساط و انقباض، فشار ناشی از وزن اجسام مورد توزین، رطوبت، شرایط شیمیایی اقلیمی و 

  .، ایجاد خطا در بیشتر موارد به عوامل محیطی مانند تغییرات جوي، دماي محیط و رطوبت بستگی دارد دیجیتال هاي باسکولدر 
لذا  ، هاي الکتریکی می باشد ها بر اساس مقاومت هستند که عملکرد آن لودسلداراي قطعات مهمی به نام  دیجیتال هاي اسکولب

  .تغییرات دما و رطوبت می تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد آنها داشته باشد

هاي نوع بتنی، پر شدن زیر پلتفرم با شن و ماسه  باسکول، ترك خوردن و شکستگی پلتفرم در  هاي فلزي باسکولانحناي پلتفرم در 
، از دیگر عوامل بوجود آورنده خطا در  ریزي غیر اصولی به دلیل بتن لودسلو گل ، نشست فونداسیون در زیر محل قرارگیري 

  . محاسبه وزن به شمار می آید

استفاده  ز نصب و راه اندازي آن می باشد وحفظ و نگهداري باسکول براي مدت زمان طوالنی ملزم به رعایت نکات ایمنی پس ا اصوالً
سعی مجموعه ي آموزشی  ایندر .  ي بهینه و با دقت کامل از باسکول بدون رعایت نکات کلیدي نگهداري باسکول میسر نخواهد بود

،  ، صفحه حامل بار فونداسیون:  نگهداري از قسمت هاي مختلف باسکول شامل ، بطور اختصار نکات ایمنی و فنی جهت شده است
 .محترم ارایه شود جهت اطالع خواننده ي باسکول نده ده انتقال نیرو و نشان

  .دهنده و دقت زینه ي باسکول نصب گردد ، مدل نشان ، ابعاد فیتتابلویی جهت اعالم مشخصات باسکول شامل حداکثر ظر  - 1
  .، جلوگیري شود از پارك نمودن وسایط نقلیه و تردد آنها روي باسکول - 2
، نشست یا پوکی  ، خورد شدگی روزه جهت مشاهده ي هر گونه ترك خوردگی 15از کلیه قسمت هاي فونداسیون در دوره هاي  - 3

   .تا از تخریب و هزینه بیشتر و در نتیجه تغییر در وزن جلوگیري شودعمل آید ه بازدید ب
، در زمان هاي مناسب نسبت به نظافت آنها اقدام  گل و الي به سطح زیرین باسکول ،با توجه به ریزش سنگ و نفوذ گرد و خاك  -  4

  . شود
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قبل از ورودي باسکول )  کیلومتر در ساعت 5 سکولحداکثر سرعت ورود به با( ، با درج جمله ي  تابلویی در فاصله ي مناسب - 5
  .، نصب شود و هشدار به راننده  جهت اعالم سرعت مجاز

 دقت شود بین صفحه حامل بار و شانه اي دور باسکول یا رمپ هاي ورودي و خروجی قطعه سنگی که باعث اختالف در توزین  - 6
  .، وجود نداشته باشد می شود

  .در طی فصول تنظیم گردد تا کمترین ضربه به باسکول وارد شودضربه گیر هاي باسکول  - 7
، باید کلیه اتصاالت در دوره هاي  در باسکول هایی با صفحه حامل بار فلزي و بتن فلز که اتصاالت توسط پیچ و مهره می باشد - 8

  .حداکثر یک ماهه کنترل و در صورت نیاز آچارکشی و محکم گردد
، بایستی پوشش باسکول توسط گازوئیل در دوره هاي یک  ، جهت جلوگیري از زنگ زدگی حه بار فلزيدر باسکول هایی با صف - 9

  .ماهه شستشو شود
ها، تیغچه، بالشتک ها،  ، بایستی کلیه اهرم ، به علت انتقال نیرو هاي مکانیکی الکترونیک هدر باسکول هاي مکانیکی و نیم -  10

  .ازوئیل در دوره هاي یک ماهه شستشو شوند ، کنترل و توسط گ ساچمه ها و اتصاالت
عدم چرخش آنها   عمل آید تا از عمود و قائم بودن و نیزه در باسکول هاي تمام الکترونیک از کلیه لودسل ها باید بازدید ب   - 11

  .اطمینان حاصل کرد
  .کلیه ي سیم هاي لودسل باید کنترل و بررسی شود  - 12
   .دهنده هاي الکترونیکی، از قطعات نوك تیز و یا برنده اجتناب شود نشانجهت کار با صفحه کلید    - 13
  .از اتصال چاه ارت به بدنه ي باسکول و تست سالیانه اهم از چاه ارت توسط کارشناسان اداره برق منطقه اطمینان حاصل شود   - 14
صحیح نسبت به استاندارد و کالیبراسیون صحیح  توصیه می گردد بعد از هر تغییر در کالیبراسیون و یا شک در عدم توزین - 15

  .توسط مراجع ذیصالح اقدام شود
هنگام استفاده از باسکول بایستی سیستم چاه ارت باسکول فعال باشد تا اثرات رعد و برق و شوك هاي احتمالی را خنثی  - 16

  .نماید
  

  : درزگیر دور باسکول مزایاي استفاده از 

  وزنی می گردداز تجمع مواد خارجی که منجر به ایجاد خطاي  ها لودسلمحافظت . 

  باسکولپیشگیري از ایجاد خطاي وزنی ناشی از نفوذ و پر شدن شیارهاي اطراف صفحه 

 ، باسکولضایعات ، رسوبات و مواد پرکننده به زیر صفحه  جلوگیري از ورود اجسام خارجی و ریزش شن و ماسه 

  باسکولحفظ زیبایی ظاهري 

  
     :داراي شرایط زیر است  747استاندارد 

    .  هاي سطحی منطقه داخل چاله باسکول سرازیر نشود باسکول در محلی باشد که آب      ·
صورت سرعت وسایل نقلیه عبوري از روي باسکول حداکثر باید  ، در غیر این باسکول نباید در محل تردد وسایل نقلیه قرار گیرد   ·

    . کیلومتر بر ساعت باشد  15
    .  فضاي کافی در دو طرف باسکول براي دور زدن وسیله نقلیه وجود داشته باشدباید       ·
رود از سمت  باسکول باید داراي ورودي و خروجی جداگانه باشد بدین معنی که اگر وسیله نقلیه از یک سمت روي باسکول می   ·

    . مقابل خارج شود 
    .در باسکول هاي عمومی باسکول باید داراي درب ورود و خروج باشد تا وسیله نقلیه بعدي نتواند همزمان وارد شود      ·
  .  ر سطح شیبدار بنا شودباسکول نباید د      ·
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  باسکول آویز 

  

  

  

  

  

  

               

  باسکول فروشگاهی   

  

  

  

  

  

  

  نمایش دهنده باسکول
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  باسکول مکانیکی 

  

  

  

  

  

    

  باسکول دیجیتال   

  

  

  

  

  

  

    

  جانکشن باکس 
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  فلز  -پلتفرم باسکول بتن       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باسکول           

  تمام فلز         

  


