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 کیسه برنجماشین های تولید و چاپ 

رفته رفته، با پیشرفت فناوری و گسترش تکنولوژی در زندگی بشر، انسان ها جای خود را به ماشین 
ها و ربات ها می دهند و کم کم، ربات ها جایگزین قشر کارگر می شوند. واقعیت یاد شده در همه 

نیز از آن جدا نیست. به همین  کیسه برنجی جنبه های زندگی بشر نمود دارد و صنعت تولید و چاپ 
دلیل نگارنده بر آن شد تا در این یادداشت و یادداشت بعدی، به تحلیل و بررسی ماشین های به کار 

 بپردازد. در ادامه به شرح ماشین های پیشرفته در این صنعت می پردازیم. صنعت برنج رفته در

 

  ماشین جامبو بگ مدلP-1000 

است. این دستگاه وزن مناسب  کیسه برنجی ساده و کاربردی برای پر کردن از جمله ابزار ها
کتور ها، آن را به یکی از گزینه های اصلی تولید کننده ها و کارکرد ساده ای دارد که همین فا 

بدیل کرده است. دقت باالی این دستگاه در پر و چاپی ت کیسه برنج صنعتیبرای پر کردن 
کردن کیسه های برنج، از دیگر امتیازهای این دستگاه است که می توان از آن نام برد. از این 

و یا اندازه گیری وزن دانه ها و برنج به کار می رود. از دیگر کیسه برنج دستگاه برای پر کردن 
ویژگی های این دستگاه می توانیم به بازدهی و بهره وری باالی آن اشاره کنیم. این دستگاه 

کیسه برنج را پر کند. افزون بر این، ارتفاع باالی این دستگاه و  15ساعت می تواند در هر 
ا در سایز گوناگون، فراهم آورده است. های مختلف ر کیسه برنجاندازه ی آن، امکان بار گذاری 

 را ببینید. کیسه برنجدر زیر می توانید تصویری از این دستگاه پر کردن 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=463&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=463&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1021&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1021&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1047&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1047&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1038&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1038&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1020&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductDetail.aspx?ID=1020&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=435&%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%DB%80-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%87
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=148&مزیت-استفاده-از-پارچههای-نبافته-در-تولید-کیسههای-بستهبندی-برنج
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=148&مزیت-استفاده-از-پارچههای-نبافته-در-تولید-کیسههای-بستهبندی-برنج
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=182&%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=182&%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!
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  سریBG 

 کیسه های برنجدستگاهی است که از آن برای پر کردن  مورد دوم نیز هم چون مورد نخست،
استفاده می شود. بر خالف مورد نخست، این دستگاه بیشتر برای کار های فشرده و سنگین 

و کاربردی  مقرون به صرفهاستفاده می شود. برای حجم و اندازه های باال، این دستگاه بسیار 
اتوماتیک بودن، به یک گزینه ی کاربردی برای حجم و تعداد -است. هم چنین به دلیل نیمه

تبدیل شده است. به دلیل ورودی مناسب، از این دستگاه می توان برای  کیسه ی برنجباالی 
دانه های مختلف از جمله دانه های پوسته پوسته، پودر و دانه های رایج نیز  بسته بندی

استفاده کرد. به دلیل نیمه اتوماتیک بودن این دستگاه، برای پر کردن کیسه تنها به "یک" 
یاز است و بقیه ی کارها توسط دستگاه انجام می شود که این خود صرف جویی در اپراتور ن

هزینه و زمان را به دنبال خواهد داشت. از این دستگاه برای گونه های مختلف دانه و پودر 
های خوراکی از جمله آرد، برنج، شکر، غذای حیوانات، سویا، دانه ها، ذغال، سیلیس، بتن و 

 ه می شود. تصویر زیر نمایی از این دستگاه است.انواع کودها، استفاد

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=284&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=284&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=257&%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=257&%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=273&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=273&%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=360&بسته-بندی-برنج-با-ایده-های-خلاقانه
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  سریPTS 

ورودی وسیع و قیف مانندی دارد و همین سبب شده تا  مورد سوم، دستگاهی است که مجرای
از این دستگاه بتوان برای ریختن متریال و دانه های مختلف در بسته های پلی اتیلن، کاغذی یا 
کیسه های پارچه ای و گونی، استفاده کرد. ساختار و طراحی فشرده و پیچیده ی این دستگاه، 

 های محدود نیز استفاده کرد. سبب شده تا به راحتی بتوان از آن در فضا

دستگاه های یاد شده، همگی مجهز به یک کیسه یاب هستند که سبب می شود تا فرآیند پر »
". تصویر زیر، دستگاه یاد شده را نشان می کردن کیسه، با دقت و نظافت بیشتری انجام گیرد

 «.دهد
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  1030پی. تی. آر. سری 

این دستگاه هم چون مورد سوم است و بیشتر برای مورد هایی کاربرد دارد که بیش از یک نوع 
یا گونی برنج به کار رفته باشد. افزون بر این، دستگاه یاد شده می  کیسه برنجپارچه و متریال در 

تواند برای اندازه های مختلف کیسه و گونی برنج نیز به کار رود. این دستگاه از دو ربات فانوک 
ا برای هدایت کردن کیسه ی خالی و دیگری برای کنترل استفاده می کند. یکی از این ربات ه

کردن پر شدن کیسه، به کار می روند. هر دو ربات، با ساده کردن فرآیند مکانیکی دستگاه و 
محدود کردن تعداد قطعه و بخش های متحرک درون آن، سبب دقت هرچه بیشتر دستگاه در 

می شوند. از سویی دیگر، رباتی که مسئولیت هدایت کیسه را  کیسه برنجانجام فرآیند پر کردن 
بر عهده دارد، خود از راه یک سیستم نظارتی، از ابتدای کار تا زمان پر شدن و بسته شدن کیسه، 

را کنترل می کند. این دستگاه هم چنین می تواند برای کیسه های باز، کاغذی، لمینتی و آن 
متخلخل نیز به کار رود. این دستگاه، ماشینی چند منظوره در صنعت برنج و کیسه برنج است که 
افزون بر انعطاف باال، می تواند برای پر کردن گونی و کیسه های برنج بزرگ نیز به کار رود و با 

 کانیزم های مختلف، کار کند. تصویر زیر نمایی از این ماشین را نشان می دهد.م

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=355&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=355&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=252&چرا-چاپ-روی-کیسه-پارچه-ای-برای-محیط-زیست-پسندیده-تر-است؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=252&چرا-چاپ-روی-کیسه-پارچه-ای-برای-محیط-زیست-پسندیده-تر-است؟
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بر آن شد  نگارندهکیسه برنج،  بسته بندینظر به کاربرد، تنوع و گستردگی ماشین های طراحی و 
ه آگاهی به نمونه های دیگری از ماشین های یاد شده بپردازد تا خوانند تا در مقاله هایی دیگر،

  نسبت به این موضوع کسب کند. بیشتری

 

 

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=125&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=125&%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C

