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 مقدمه

کنترل کیفی کاغذ در خط تولید از اهمیت ویژه ای بررای 

از معیارهای مهم کنترل صنعت کاغذسازی برخوردار است، 

کیفیت در صنعت کاغذسازی، رطوبت، گرماژ و ضرارامرت 

 .کاغذ است

حفظ رطوبت در سطح مطلوب، ضاامت و وزن  استانردارد 

در طول فرآیند تولید، کلید دستیابی به تولید کراغرذ برا 

باالترین کیفیت است. وقتی رطوبت و ضاامت براالترر یرا 

آل باشد، کیفیت مرصرلرول شرمرا  پایین تر از سطح ایده

کاهش یافته و موجب افزایش ضایعات و درنتیجه افرزایرش 

  گردد. هزینه تولید می

 

 

 

 

 

 

 

IB-PTM Scanner حل پیشنهادی شرکت بردهای  راه

بهبود بازدهی، افزایش کیفیت کاغذ تولیدی، هوشمند برای 

 است. ها هزینهکاهش ضایعات و  

 

 

 

 



 : از سه باش تشکیل شده است IB-PTM Scannersسیستم 

 

1. Moisturemeter 

2. Profilometer 

3. Software 

 

 

Moisturemeter 

 کند.  گیری می سنج، رطوبت اکثر مصلوالت و مواد خام را به صورت پیوسته در حین تولید و بدون تماس، اندازه رطوبت

و بره اپرراترور اجرازه  گیری کرده قرمز، رطوبت را با سرعت باال اندازه این سیستم با روش اپتیکی با استفاده از اشعه مادون

طور چشمگیری کیفیت مصلوالت را با صرفه جرویری در انررژی و  سازی نماید و به دهد تا فرآیند آنالین خود را بهینه می

 های مواد، بهبود باشد. وری، با کمترین هزینه افزایش بهره

 

 

Profilometer 

تواند در حین تولید با حرکت در عرض خط تولید، ضاامت کاغذ را در کل عررض اسرکرن  گیری ضاامت می سیستم اندازه

 گیری شود. تواند در حد میکرومتر اندازه گیری با توجه به مصلول تولیدی می نماید. دقت اندازه

 

 

 



 

 

Software 

 افزار، کاربران قادر خواهند بود معیارهای کنترل کیفیت را در هر زمانی بررسی نمایند. با استفاده از نرم 

 است. افزار، فرآیند نظارت بر روند تولید کاغذ را بسیار ساده کرده  نماهای گرافیکی و نمودارهای تصلیلی نرم

 و به صورت تصت وب است. Ethernetامکان دسترسی اطالعات از طریق درگاه 

 سطح دسترسی طبقه بندی شده برای نرم افزار تعریف شده است.

شده را برا  گیری توان چندین نقطه اندازه امکان دریافت مشالات شاخص استاندارد به صورت نقطه به نقطه وجود دارد و می

 شاخص استاندارد مربوط به آن مقایسه کرد.

 گردد. روزرسانی و اضافه نمودن امکانات پیشنهادی و جدید را داراست که این امر سبب پویایی سیستم می افزار  قابلیت به نرم



 مزایای سیستم

در صنعت تولید کاغذ ایران از روش های تشعشعری بررای 

کنند، باید توجره  گیری ضاامت و رطوبت استفاده می اندازه

گیری، سبب تصمیل  داشت که سیستم های تشعشعی اندازه

شود. از سوی دیگر ایمنی  هزینه باالی تعمیر و نگهداری می

ها سربرب  پایین و خطرات و مضرات استفاده از این سیستم

است تا صنایع ماتلف تا حد ممکن سعی در حذف آن  شده

 داشته باشند.

 IB-PTM Scanner  گریرری  با استفاده از روش انردازه

لیزری عالوه بر حذف معایب روش تشعرشرعری از دقرت، 

سرعت، ایمنی و طول عمر بیشتری نسبت به سایر سیسترم 

 برخوردار است.  Lvdtها از جمله 

قرمز این اجرازه  گیری با استفاده از لیزر و اشعه مادون اندازه

خطر بودن دستگاه،  دهد تا با اطمینان از بی را به پرسنل می

تنظیمات و اصالحرات فروری را بره مروقرع، برراسراس          

 اندازه گیری های دقیق، انجام دهند.

گریرری  تماسی بودن این سیستم، فرآیند انردازه  به علت غیر

 گونه تاثیری بر ساختار مکانیکی مصلول ندارد. هیچ

سنجی بر روی خرط ترولریرد در  سنجی و ضاامت رطوبت

گیر است و  کارخانجات بزرگ تولید کاغذ، یک فرآیند زمان

 شود. گیری نمی اغلب با دقت مناسب، اندازه

گریرری  شرکت دانش بنیان بردهای هوشمند، سیستم اندازه

دهرد ترا رطروبرت و  رطوبت و ضاامت آنالین را ارائه می

مارب در زمان واقعری در عررض  ای و غیر ضاامت لصظه

دستگاه کاغذ انجام گیرد. این سیستم به صورت آفالین در 

 های کنترل کیفیت کارخانه نیز قابل اجراست. آزمایشگاه

سیستم سفارشی بوده و با توجه به سفارش مشتری و مکان 

 گردد. نلب، تولید می

راحرتری  ها و نمودارها بره تغییرات از طریق مشاهده منصنی

چنیرن اگرر یرکری از  قابل مشاهده و تشایص است، هم

پارامترها افزایش و یا کاهش غیراستاندارد داشرتره براشرد 

 طور خودکار هشدار داده می شود. به

 IB-PTM Scanner  نظارت مستمر کیفی مرصرلرول را

ممکن گردانده و سبب افزایش میزان ترولریرد و عررضره 

 گردد. می
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