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  کره جنوبی SEWHAساخت  SS300لودسل کششی 

 SS300/LS300مدل  S-Typeلودسل کششی 

تواند در هر دو حالت فشاری و کششی مورد استفاده قرار گیرند، می S-Typeکششی  لودسل

ای است که نیروی اعمالی به صورت عمودی از مرکز شیوه قرار گرفتن لودسل کششی بگونه

 شود.دار استفاده میهای میلهلودسل عبور نماید. برای اطمینان از این قضیه از بلبرینگ

های دارای ظرفیت LS330و SS300های با مدل SEWHAشرکت  S-Typeکششی  دسللو

ی ها داراباشند. این لودسلتن و با جنس استیل و یا استینلس استیل می ۰۵کیلوگرم الی ۰۵

IP66 تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گیرد(.می باشند )می 

های تست رت آویز و دستگاهجهت توزین مخازن و هاپرها بصو S-Typeکششی  از لودسل

 شود.کشش استفاده می

 شود.دار باال و پایین این لودسل برای اعمال نیرو استفاده میهای رزوهروزنه

 S-TYPE کششی نکات کلیدی جهت نصب مخازن با لودسل

O ها باید در موقعیتی قرار گیرند که روی هر کدام نیروی مساوی اعمال شود.لودسل 

O  هایی برای محدود کردن حرکت در کنار سازه باید اضافه گردد.خوردن مخزن پایهدر صورت تاب 

O باال و پایین لودسل کششی S-TYPE ای مستقل که در توزین دخالت باید توسط میلهمی

نداشته باشد متصل شود تا در صورت شکسته شدن لودسل از سقوط مخزن به پایین جلوگیری 

 شود.

O باال متصل  درجه نسبت به هم طبق شکل  ۰۵دار باال و پایین را با زاویه های میلهبلبرینگ

 شود.نمایید این کار باعث کاهش تاب خوردن می
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مشاوره و فروش نمایشگر و کنترلرهای وزن مناسب برای انواع ماشین آالت پرکن از قبیل کیسه پرکن ، بشکه پرکن ، 

 ساخت ایران و کرهبا قابلیت های متفاوت  آالت پرکن های مواد غذایی و حبوبات مختلفماشین 

 

 ابعاد متنوع برای تابلوهای مختلف. -

 دریچه جهت افزایش دقت3یا  2ن با امکان پرکرد -

 نصب و کالیبراسیون کامال دیجیتال و راحت. -

 87777761/8جیبیتی با دقت خار 22)برد تبدیل آنالوگ به دیجیتال(  A/Dدارای-

 )کاهشی و افزایشی(ی کنترلی بر اساس تغذیه و تخلیهقابلیت تنظیم مقادیر رله ها 

 قابلیت نمایش مقادیر تنظیم شده برای رله ها روی صفحه نمایش های جداگانه. -

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لودسل و نحوه انتخاب آن

 

 مقدمه

 ند.کنباشند که ولتاژی خطی متناسب با نیروی اعمالی تولید میگیری نیروهای مکانیکی میها، حسگرهایی برای اندازهلودسل

مقاومتی به نام استرین گیج )تنش سنج( تشکیل شده اند. این ها به عنوان قلب یک سیستم توزین، از حسگرهای لودسل

های روی استرین گیج به ولتاژ گیرد و بواسطه آن، تغییرات مقاومتی حاصل از تنشها در مدار پل وتستون قرار میاسترین گیج

 گردد.تبدیل می

تواند نیرو را از صفر تا حداکثر وزن دسل میشود. هر لوها با واحدهای وزنی ) کیلوگرم، گرم و تن ( تعریف میظرفیت لودسل

شود. برای مثال گیری نماید. دقت هر لودسل به صورت درصدی از ظرفیت آن لودسل بیان میاش اندازهنامی تعریف شده

 گرم خواهد بود. 36درصد در بدترین حالت دارای دقت  63/6و دقت تعریف شده   گرمکیلو 866لودسلی با ظرفیت 

 شناسایی لودسل پارامترهای

 : (RATED CAPACITY) ظرفیت نامی (8

 حداکثر ظرفیتی که لودسل برای اندازه گیری آن وزن طراحی شده است.

 : (RETED OUTPUT) ( حساسیت2

 شود.) تعریف می  باری و بار کامل که معموال با واحد میلی ولت بر ولت( تفاوت جبری بین خروجی در حالت بی

 (:NON-LINEARITY) ( میزان غیر خطی3

باری و بار کامل. این اختالف در زمان بارگذاری از حداکثر اختالف منحنی کالیبراسیون با خط راست واسط بین خروجی در بی

 شود.باری تا بار کامل محاسبه میبی
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 (:HYSTERESIS( هیسترزیس)4

تا بار کامل( وکاهش وزن )از بار کامل تا صفر(. این حداکثر اختالف بین خروجی یک وزن مشابه در هنگام افزایش وزن )از صفر 

 شود.بیان می R.Oانحراف بعنوان درصدی از 

  

 (:REPEATABILITY) ( تکرار پذیری5

بصورت پی در پی اعمال   توانایی لودسل برای باز تولید خروجی، زمانی که یک بار مشابه در شرایط یکسان و در یک جهت

 باشد.می R.Oشود و درصدی از ها بیان میشود. تکرار پذیری با حداکثر اختالف بین این خروجیمی

  

 (:ZERO BALANCE) باری( خروجی در حالت بی6

 شود.بیان می R.Oباری کامل، این میزان بعنوان درصدی از سیگنال خروجی لودسل در زمان اعمال ولتاژ تحریک در حالت بی

 (:TEMPERATURE RANGE, COMPENSATED) سازی شده( دمای کاری جبران7

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



 : TEMPERATURE RANGE, SAFE ) ( دمای کاری ایمن8

 بازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل با در نظر گرفتن خطای دمایی.

 (:TERMINAL RESISTANCE, INPUT) ( مقاومت ورودی9

مقاومت دو سر ورودی لودسل در دمای کاری استاندارد در حالتی که هیچ باری روی لودسل نباشد و خروجی لودسل مدار باز 

 باشد.

 : (TERMINAL RESISTANCE, OUTPUT) ( مقاومت خروجی01

مقاومت دو سر خروجی لودسل در دمای کاری استاندارد در حالتی که هیچ باری روی لودسل نباشد و ورودی لودسل مدار باز 

 باشد.

 (:INSULATION RESISTANCE) ( مقاومت بدنه00

 شده است. ولت اعمال 06های لودسل با بدنه در حالتی که ولتاژمقاومت بین تمام پایه

 (:EXCITATION) ( تحریک لودسل02

 ولتاژ یا جریان مورد نیاز برای ورودی لودسل.

 (:SAFE OVER LOAD) ( میزان اضافه بار ایمن03

توان به لودسل اعمال کرد بدون اینکه تغییر پایداری در خصوصیات اجرایی حداکثر باری )بعنوان درصدی از ظرفیت نامی( که می

 ایجاد شود.

 (:ULTIMAE OVERLOAD) یزان اضافه بار نهایی( م04

 شود.حداکثر باری )بعنوان درصدی از ظرفیت نامی( که موجب شکستن لودسل می

 (:CREEP) ( خزش05

تغییرات ایجاد شده درخروجی لودسل بواسطه زمان، هنگامی که بار روی آن باشد. در شرایط محیطی ثابت، معموال با اعمال 

 شود.شود و بعنوان درصدی از خروجی بر روی دوره زمانی مشخص بیان میگیری میحداکثر ظرفیت اندازه

 

 

 



 انواع لودسل

0- :single point 

باشند. اعمال نیرو به این مدل ها به شمار آمده و دارای کاربرد وسیعی میترین لودسلجزء پرمصرف Single Pointهای لودسل

ای با ابعاد مشخص توان صفحهها میبر روی این نوع لودسل باشد. های دیگر محدود به یک نقطه نمیها برخالف مدللودسل

تواند در هر قسمت صفحه قرار شود. این بدین معنی است که بار میتواند به هر نقطه از این صفحه وارد قرار داد و نیرو می

 گیرد.

  

توانند در از جنس آلومینیوم بوده و می AB120و   AB140  ،AB130های با مدل SEWHAشرکت  Single Pointهای لودسل

توانند تحت پاشش آب بصورت کم فشار باشند. )میمی IP65ها دارای های مرطوب مورد استفاده قرار گیرند. این لودسلمحیط

 قرارگیرند.(

 باشد :ها قرار داد به شرح جدول زیر میتوان روی هر کدام از این لودسلای که میحداکثر ابعاد صفحه

  

 حداکثر ابعاد صفحه ظرفیت مدل

AB120 3–5-01-05-01-31 Kg 01×31cm 

AB130 31-01-011-051-311 kg 35×55cm 

AB140 511 kg-1 T 51×01cm 

های ها با کفه محدود، توزین مخازن با ظرفیت پایین و استفاده در ماشینترازوها و باسکولت از جمله کاربردهای این نوع لودسل

 باشد.بسته بندی و پرکن می

 



2-  : shear beam 

ها از یک طرف به سازه متصل شده و نیرو بر باشد. این لودسلهای متوسط به باال میدارای ظرفیت Shear Beamهای لودسل

ها در مقابل نیروهای جانبی مقاوم بوده و حساسیت کمتری گردد. این مدل از لودسلروی یک نقطه از طرف مقابل اعمال می

 نسبت به تغییر موقعیت بار دارند.

از جنس استیل و یا استینلس استیل)استیل ضد زنگ(  LB210و  SB210های با مدل SEWHAشرکت  ShearBeamهای لودسل

 تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گیرد(.باشند)میمی IP66ها دارای باشد. این لودسلمی

 باشد.می 806kg-10Tها دارای ظرفیت این لودسل

 باشد.ای، توزین مخازن و توزین نوار نقاله میهای صفحهباسکول  SB210های از جمله کاربردهای لودسل

 هاشود. به این نگدارندهها طراحی میهایی برای لودسلها و نگهدارندهبه منظور افزایش دقت و حفظ ایمنی سیستم توزین پایه

 شود.در اصطالح مانتینگ گفته می

  

 باشد:به شرح زیر میSB210 هایهای قابل استفاده برای لودسلمانتینگ

 های گردان :پایه -8

باشد. انعطاف و قابلیت چرخش این پایه می 2ای و مخازن های صفحهها مناسب برای استفاده در باسکولاین مدل نگهدارنده 

 نماید.ها از آسیب رسیدن به لودسل تحت نیروهای جانبی جلوگیری میپایه

 های الستیکی :مانتینگ -2

ها را داشته و برای توزین گیری و حذف لرزشها، ضربهسازی نامیزانیع نگهدارنده دارای الستیک بوده و قابلیت جبراناین نو 

 شود.مخازن و سیلو استفاده می

 ای :های ساچمهمانتینگ -3



شند. در این مدل باهای جانبی برای جلوگیری از واژگون شدن مخزن و محافظ اضافه بارمیها دارای محافظاین مانتینگ 

 گردد.ها نیرو با استفاده از گوی به لودسل وارد میمانتینگ

  

3- : S-Type 

تواند در هر دو حالت فشاری و کششی مورد استفاده قرار گیرند. شیوه قرار گرفتن این لودسل می S-Typeهای لودسل

دار های میلهای است که نیروی اعمالی به صورت عمودی از مرکز لودسل عبور نماید. برای اطمینان از این قضیه از بلبرینگگونهبه

 شود.استفاده می

 

تن و با جنس استیل و یا  86کیلوگرم الی 06های دارای ظرفیت LS330و SS300های ا مدلب SEWHAشرکت  S-Typeهای لودسل

 تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گیرد(.باشند )میمی IP66ها دارای باشند. این لودسلاستینلس استیل می

 شود.می های تست کشش استفادهجهت توزین مخازن و هاپرها بصورت آویز و دستگاه Sهای از لودسل

 شود.دار باال و پایین این لودسل برای اعمال نیرو استفاده میهای رزوهروزنه

  

 S-TYPE هاینکات کلیدی جهت نصب مخازن با لودسل

O ها باید در موقعیتی قرار گیرند که روی هر کدام نیروی مساوی اعمال شود.لودسل 

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



O ای مستقل که در توزین دخالت نداشته باشد آماده اتصال باشد تا در صورت شکسته باید توسط میلهباال و پایین لودسل می

 شدن لودسل، از سقوط مخزن به پایین جلوگیری شود.

O شود.شود، این کار باعث کاهش تاب خوردن میدرجه نسبت به هم متصل می 06دار باال و پایین با زاویه میله هایبلبرینگ 

 4- SL400 : Low Profile 

تواند در هر دو حالت فشاری و باشد و میدارای مقطع دایره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم می  Low Profileهای لودسل

 باید بصورت عمودی به مرکز این لودسل اعمال گردد.ار گیرند. نیرو میکششی مورد استفاده قر

تن و با جنس استیل و  866تن الی 8های دارای ظرفیت SL410و  SL400های با مدل SEWHAشرکت Low Profile  های لودسل

 تواند تحت پاشش پر فشار آب قرار گیرد(.باشند )میمی IP66ها دارای باشند. این لودسلیا استینلس استیل می

 شود.ها جوش داده شده که این امر باعث افزایش استحکام آن میگیجای بر روی گودال استرینها صفحهدر این مدل لودسل

 شود.یهای تست کشش استفاده مهای پرس و دستگاهها، توزین مخازن، دستگاهها برای باسکولاز این مدل لودسل

5- SM600/601/602/603 : Miniature 

ها باشد. این لودسلدارای مقطع دایره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم و ابعاد بسیار کوچک می Miniatureهای لودسل

 باید بصورت عمودی به مرکز اعمال گردد.باشند.در این نوع لودسل نیرو میبصورت فشاری یا کششی می

فشاری ،   تن بصورت  26کیلوگرم الی 06های دارای ظرفیت SM600های با مدل SEWHAشرکت Miniature های لودسل

SM601/602 تن به صورت فشاری و   2کیلو گرم الی  8های دارای ظرفیتSM603 تن  26کیلوگرم الی 06 های دارای ظرفیت

 تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گیرد(.)می باشندمی IP66ها دارای باشند. این لودسلبصورت کششی با جنس استیل می

 شود.های پرس استفاده میها برای توزین مخازن و دستگاهاز این مدل لودسل 

  

 

 

 

 



 

 محاسبه تعداد و ظرفیت لودسل 

صفحه  باشد. معموال در ترازوهای با ابعاد کفه کم از یک لودسل در مرکزهای توزین مختلف متفاوت میتعداد لودسل در سیستم

های صفحه و بصورت متقارن استفاده لودسل( در گوشه 1تا  7لودسل) 2های با ابعاد زیاد از تعداد ها و باسکولتو در باسکول

 گردد.می

 گردد.استفاده می 06لودسل با زاویه  2درجه و یا  826لودسل با زاویه  3ها و هاپرها ، معموال از برای توزین مخازن، سیلو

شود. این جعبه ( استفاده میjunction BOXاده از چند لودسل برای یک سیستم توزین از جعبه جمع کننده )در صورت استف

نمایید. مدار الکترونیکی ها را با هم جمع کرده و به یک سیگنال واحد جهت اتصال به نمایشگر تبدیل میسیگنال خروجی لودسل

 نماید.اهم میها را فرداخلی این جعبه امکان باالنس کردن لودسل

    

 گردد:های مورد نیاز طبق فرمول زیر محاسبه میظرفیت لودسل

 ظرفیت لودسل  =  ضریب امنیتمرده + حداکثر وزن بارگیری(* تعداد لودسل / )وزن

های وارد شونده روی لودسل، قرار گرفت بارهای نامتقارن، وزش باد و عوامل ضریب امنیت معموال به دالیل ضربات و شوک

 شود.محیطی در نظر گرفته می

 های توزین در جدول زیر آورده شده است.ضریب امنیت برای برخی سیستم

  

 لودسل 5های دارای باسکولت 8/0

 های داخلیمخازن نصب شده در محیط 3/0

 مخازن دارای میکثر 7/0

 های کامیون کشباسکول 0

 ترازوهای تک لودسل 5/0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  لودسل و نمايشگر وزن

سال گارانتی و قیمت مناسب و آماده 8و کنترلرهای وزن جهت ماشین آالت صنعتی با  لودسل فروش تجهیزات توزین از قبیل

 تحویل به میزان دلخواه شما:

 

های خمشی جهت باسکول ، توزین سیلو و مخازن ، هاپر ،  لودسل کششی وهای  لودسل های فشاری ، لودسل انواع -

 تن. 266کیلوگرم الی  8ماشین آالت پرکن ، جرثقیل و ... از 

 

انواع نمایشگر و کنترلرهای وزن برای انواع سیستم های توزین از قبیل بچینگ پالنت و ماشین آالت ترکیب مواد ، انواع  -

 ، باسکول و جرثقیل و ... با امکانات متنوع. ماشین آالت پرکن ، چک وییر

 

 لودسل. ورودی برای 2،  7،  1جانکشن باکس با  -
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