
RES-PMSسیستم مدیریت انرژی و توان مصرفی کارخانجات 
مدیر کنترل کیفیت شرکت رسالوله پاسارگاد-لیال نظری 
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فهرست

و ساخت سیستم های هوشمند در انقالب (  IT) مقدمه ای بر لزوم تکنولوژی اطالعات-
صنعتی چهارم

در صنعتenergy savingاهمیت -

شرایط طراحی خط تولید ایده آل از نقطه نظر مصرف انرژی-

RES-PMSضرورت استفاده از سیستم -

 RES-PMSقابلیت های سیستم -

RES-PMSو اجزای تشکیل دهنده پیش نیاز های سخت افزاری-

RES-GRAVICONآشنایی با -

RES-GRAVICON   &  RES-PMSارتباط آنالین با -
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مقدمه

ماشینیتولید دستی به 
ساخت نیروگاه های تولید  

برق توسط آب و بخار
1830-1760

صنعتورود الکتریسیته به 
، با انتقال از نیروگاه ها

18۵0
تولید انبوه امکان 

و ورود  توماسیون تولیدا
کامپیوتر به صنعت از 

قرن بیستماواسط 

ظهور مخابرات، فناوری  
و  اطالعات و ارتباطات

ساخت شبکه های 
هوشمند  

ریفناوبا تولید همگام رشد -
ارتباطاتواطالعات

تولید از راهخطوط کنترل -
در مدل داده محوردور 

شناساییِ عدم امکان -
ست، شکبینی پیشکارایی، 
سازیِهینهببهبود و 

غیرههای صنعتی و فرآیند
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4th 

Industry
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در صنعت   Energy savingاهمیت
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شرایط طراحی خط تولید ایده آل به لحاظ مصرف انرژی

هماهنگی و تناسب نیروی محرکه با سایز سیلندر و ماردون-

نوع سیستم انتقال نیرو به ماردون-

طرح ماردون و میزان لقی آن-

حذف نقش پمپ محوری ماردون و قرار دادن پمپ دنده ای بین اکسترودر و قالب-

قالب و همخوانی آن با دبی خروجی اکسترودر-

همخوانی تجهیزات پایین خط متناسب با سایز و دبی خروجی اکسترودر-
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نوع سیستم انتقال نیرو به ماردون. 1

و گیربکستسمه

گیربکس

Gearless

hightorque motor
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A .  ماردون با طراحی طول
س و کلیرن( دوگام)سد کوتاه 

Maddock)کم  & Egan)

B .طول سدهای  ماردون با
(  گام10)بلند 
(Maillefer)دوکاناله

میزان 
مصرف انرژی

از زیاد به
کم

سیلندر و ماردون. 2
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حذف نقش پمپ محوری ماردون و نصب پمپ دنده ای بین اکسترودر و قالب. 3

قالب و همخوانی آن با میزان دبی خروجی اکسترودر. 4

همخوانی تجهیزات پایین خط متناسب با سایز و دبی اکسترودر. 5
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دادهاساسبردتولیخطوطدورراهازکنترللزوموهستنددورتولیدخطازهاکارخانهدرتحلیلگروگیرندهتصمیمنفراتعمومااینکهبهتوجهبا
استقراربهممبرنیازکمتر،شدهتمامقیمتوباالترکمتر،کیفیتضایعاتکمتر،انرژیمصرفمنظوربهطرفیازباشدمیمحسوسواقعیهای
وساخته،طراحیresplastشرکتمتخصصینتوسطنیازایناساسبرRES-PMS.داردوجوداطالعاتثبتوآوریجمعهوشمندسامانهیک

.استشدهسازیپیاده
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RES-PMSقابلیت های 

جمع آوری اطالعات-

پایش خط تولید-

مدیریت سیستم هشدار -

محاسبه مصرف انرژی خطوط-

محاسبه مصرف مواد در خطوط-

تحلیل تناسب مصرف مواد اولیه و مصرف انرژی-

و تحلیل عملکرد خطوط به تفکیکمحاسبه راندمان خطوط و تجزیه-
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افزاریپیش نیازهای سخت 

:به منظور استقرار این سامانه در کارخانجات وجود پیش نیازهای سخت افزاری زیر الزامیست 

آالت و تجهیزاتاتاق برق و کنترل که مجهز به تابلوهای فیدر بندی شده جهت توزیع انرژی الکتریکی بصورت تفکیک شده به خطوط تولید ، ماشین-1
.که این اطالعات را جمع اوری می کنندترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ متناسبهمچنین باشدگوناگون مستقر در کارخانه 

.سیستمهای اندازه گیری پارامترهای اصلی تولید که میبایست بصورت مجزا بر روی ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید مستقر باشد-2
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RES-PMSاجزاء تشکیل دهنده 

فیدرهامولتی متر دارای پورت سریال یا شبکه اترنت برای هر یک از ⁃

خطاهاکیوسک جمع آوری ، مانیتورینگ و ثبت اطالعات ، وقایع و ⁃

مترهاتاچ اسکرین مجهز به پورتهای الزم جهت ارتباط با مولتی All in oneکامپیوتر ⁃

(app or web-based)تولیدبا قابلیت قرائت ، ثبت و پردازش اطالعات مربوط به پارامترهای خطوط RES-PMSنرم افزار ⁃

، اندازه گیری دقیق وزن مواد اولیه مصرفی در خطوط تولید و ارسال اطالعات کیلوگرم بر ساعتجهت ( گراویمتری)RES-GRAVICONدستگاه ⁃

از طریق پورت سریال یا شبکه اترنتمصرفی کیلوگرم بر متر و کیلوگرم کل 
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RES
Gravicon
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نتیجه گیری

ه در کارخانجات برای تولید کنندگان هزینه نیست بلکه هم به لحاظ کیفی هم ب industry 4فراهم کردن تجهیزات کنترلی توام با پیاده سازی -
لحاظ کمی فایده است 

-Energy savingبه این صورت که دو خروجی سیستم .عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند باعث ارتقای کمی و کیفی محصول شود
RES-PMS  شاخص ارتقای کمیKg/h و یکی از شاخص های ارتقای کیفیKg/Kwh اطالعات بسیار مفید و کاربردی در اختیار تولید کننده قرار

.داده و باعث بهبود در سیستم تولید می شود

:و در اخر یک پیشنهاد

نطبق با  و بهره گیری از تکنولوژی اطالعات در این بستر ابزاری موثر، کارامد، کم هزینه و با کمترین خطا برای ارزیابی م industry 4پیاده سازی 
.واقعیت تولیدکنندگان در فرایند گرید بندی می باشد



Log in to RES-PMS & RES-GRAVICON…..

Please wait…..
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