
 
 

Union Kehlibar Ltd., Koprivets 7120, Ruse, Bulgaria tel: +359887829304,+359884522511 
email: office@unionkehlibar.com, www.unionkehlibar.com 

 
 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С 

ПЪЛНАЧНА МАШИНА ЗА ПРАХООБРАЗНИ 
ПРОДУКТИ 

 

 
2017 

 



 
 

Union Kehlibar Ltd., Koprivets 7120, Ruse, Bulgaria tel: +359887829304,+359884522511 
email: office@unionkehlibar.com, www.unionkehlibar.com 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

МОНТАЖ 

БЕЗОПАСНА РАБОТА 

............................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Стр.3 

Стр. 4 

СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА ................................................................................ Стр.5 

ГЛАВНО МЕНЮ ................................................................................ Стр.7 

НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА ................................................................................ Стр.9 

КАЛИБРИРАНЕ ................................................................................ Стр.16 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

ПОДДРЪЖКА 

 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

Стр.17 

Стр.18 

 



 
 

Union Kehlibar Ltd., Koprivets 7120, Ruse, Bulgaria tel: +359887829304,+359884522511  
email: office@unionkehlibar.com, www.unionkehlibar.com 

3 
  

МОНТАЖ 
 

1. Изисквания: 
- околна температура      15 - 30°C 
- влажност на помещението            35 – 85% 
- ел. захранване     220V±10%, 50Hz 

 

2. Разположете дозатора на хоризонтално, стабилно и равно място. 
- дозаторът следва да се разположи на място, където работата му не би била 

повлияна от вибрации и други ефекти, които биха възпрепятствали нормалната 
му работа. 

- с оглед лесното опериране с дозатора и неговата поддръжка, около него трябва 
да се остави достатъчно свободно място. 
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БЕЗОПАСНА РАБОТА 
 

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА 
 
Общи условия за безопасност 

1. Не се допуска работа с машината при отворено ел. табло. Всички 
ремонти в ел. таблото се извършват САМО от квалифициран 
електротехник. 

2. Преди работа с дозатора, последният следва да се разположи на здрава 
и стабилна стойка. Стойката се нивелира, за да се предотврати риск от 
залюляване и/или падане на дозатора. 

3. При тестване на дозатора се използват САМО хранителни продукти. След 
приключване на теста, бункера на дозатора се изпразва. 

4. Почистването на дозатора се осъществява с чист парцал и спирт. 
Забранено е почистването с други химически препарати, които не са 
утвърдени изрично от управителя ня фирмата. 

 
 
Специфични условия за безопасност 

5. При работа с тегловен дозатор - Не се допуска упражняване на силен 
натиск или удар върху везната, тъй като това може да доведе до 
повреда в претеглящите датчици (тензо гредите). При наличие на 
хомогенизираща бъркалка в бункера на дозатора, всякакви механични 
настройки или почистващи процедури в тази зона са забранени, при 
включена машина. 

6. При работа с шнеков дозатор – всякакви механични настройки или 
почистващи процедури в бункера на дозатора са забранени, при 
включена машина, тъй като хомогенизиращата бъркалка в него е 
активна и съществува риск от удар или прищипване. Забранено е 
бъркането с пръст или друг предмет в шнековата тръба, по време на 
работа. 
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СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА 
 

1. Стартирайте дозатора от черното ключе, разположено в задната част на 
електрическото табло. (виж фиг.1): 

 

Фиг.1 

След включването на дозатора, на контролния панел ще се визуализира следния 

начален прозорец (виж фиг.2): 

 

Фиг.2 
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2.  При всяко стартиране на дозатора, задължително се преминава през процедура 

на ТАРИРАНЕ!!! 
За целта, натиснете бутон ТАРИРАНЕ на дисплея (виж фиг.3): 

 

Фиг.3 

ВАЖНО!!! 

Не докосвайте дозатора, докато е в процес на тариране!!! 

Изчакайте докато надписа Изчакайте тарирането на дозатора! изчезне, преди да 

започнете работа с дозатора. Това ще гарантира правилното тариране на дозатора. 

(виж фиг.4): 

 

Фиг.4 
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ГЛАВНО МЕНЮ 
 

За да продължите към главното меню, натиснете бутона СТАРТ на началния 

прозорец (виж фиг.5): 

 

Фиг.5 

При натискане на бутона СТАРТ се визуализира главното меню (виж фиг.6): 

 

Фиг.6 

Чрез големия бутон СТАРТ от основният екран, дозаторът се стартира и работи 

съгласно параметрите на работната програма, която е заредена в паметта на 

дозатора (програма номер 1, е заредена в показаната по-горе снимка) 

Основният екран визуализира моментното показание на везната.. 

Бутонът РАБОТНА ПРОГРАМА в горната част на главното меню отваря прозореца 

за избор и зареждане на работна програма, а индикаторът с цифрата до него 

показва коя е настоящата заредена работна програма. Повече информация за 

избирането на работна програма можете да намерите в секцията Настройка на 
работна програма. 
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При натискане на бутона СКОРОСТИ  в долната част на менюто (виж фиг.7) се 

отваря прозорец за настройка на скоростите на дозиране (виж фиг.8): 

 

Фиг.7 

 

Фиг.8 

Повече информация за настройката на скоростите, можете да намерите в секцията 

Настройка на работна програма. 
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НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

I. ИЗБОР НА ДОЗИРАЩ ШНЕК И ЗАДЪРЖАЩА РЕШЕТКА. 

Пълначната машина с шнеково дозиране се използва за всякакъв вид прахообразни 
продукти, всеки с различни характеристики. Поради тази причина, с цел оптимален 
баланс между скорост и точност на дозиране, трябва да се извършат следните 
действия: 

• Да се избере дозиращ шнек с подходящ диаметър- Пълначната машина за 
прахообразни продукти има възможност да дозира до 5000гр. За да се 
постигне желаният баланс между скорост и точност на дозиране,  се 
предлагат дозиращи шнекове с различен диаметър. Желаните диапазони на 
дозиране се задават предварително от клиента, като нашите специалисти 
определят броя и диаметъра на различните шнекове. Колкото е по-малък 
диапазона на дозиране, толкова е по-малък диаметъра на шнека (виж. фиг 13) 

 

Фиг.13 

 

• Да се избере подходяща решетка в зависимост от сипкавостта на 
продукта- Различните прахообразни продукти имат различни характеристики. 
Една от най-важните характеристики при дозирането на прахове е тяхната 
сипкавост. Когато продуктът е прекалено сипкав, се наблюдава известно 
после падане след процеса на дозиране. После падането може да доведе до 
отклонения в грамажа!!! За да се избегне евентуално после падaне, се 
използват т.н. задържащи решетки (виж. фиг 14). Изборът на подходяща 
решетка се определя тестово. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при плътен продукт се използва твърде ситна решетка, 
това може да доведе до претоварване на шнека и насилване на решетката. 

 

Фиг.14 

II. СМЯНА НА ДОЗИРАЩ ШНЕК И ЗАДЪРЖАЩА РЕШЕТКА 

• Смяна на дозиращия шнек: 
1. Уверете се, че машината  е изключена!!! 

2. Премахнете тръбата на шнека по указания начин: 
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3. Внимателно освободете дозиращия шнек, като разхлабите 
фиксиращия болт. 

  

 
 

• Смяна на задържащата решетка: 
Разхлабете фиксиращите винтове и изтеглете решетката от 
тръбата. 
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III. ИЗБОР И ЗАРЕЖДАНЕ НА РАБОТНА ПРОГРАМА 
След натискането на бутона РАБОТНА ПРОГРАМА (виж фиг.15): 

 

Фиг.15 

 от главното меню се отваря следния прозорец за избор и зареждане на работна 
програма (виж фиг.16): 

 

Фиг.16 

Посредством бутоните със стрелки нагоре/надолу в горния десен ъгъл на менюто се 

редуват вече създадените работни програми, като всяка работна програма е 

обозначена с цифра (1,2,3, и т.н.) (виж фиг.17): 

 

Фиг.17 

След като бъде избрана съответната работна програма, е необходимо тя да бъде 

заредена в дозатора. Това става чрез бутона ЗАРЕЖДАНЕ в горната част на 

менюто (виж фиг.18): 

 

Фиг.18 

След натискането му, ще бъдете върнати в главното меню, като избраната от Вас 

работна програма ще бъде заредена. 
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IV. ПАРАМЕТРИ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА 
При натискане на бутона ПАРАМЕТРИ от менюто за избор и зареждане на програма  
(виж фиг.19): 

 

Фиг.19 

 

се отваря следния прозорец за настройка на отделните работни програми 

(виж фиг.20): 

 

Фиг.20 

Бутоните със стрелки нагоре/надолу в горния десен ъгъл на прозореца сменят 

между работните програми, които ще бъдат модифицирани. 
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След нанесените промени, за да бъде запаметена работната програма е 

необходимо да се натисне бутон КРАЙ. 

 

 

 Параметрите, които могат да се променят са следните: 

ТОЧНО ТЕГЛО – Задава допустимия минимален грамаж.  

Пример: Ако при 100г, допустимата грешка надолу е 2г, минималният грамаж, който 
трябва да се въведе е 98г. 

ГРУБО ТЕГЛО – Задава грамажа, след достигането на който дозиращият шнек 
превключва на бавна (по-прецизна) скорост. 

Продължавайки горния пример, ако зададем 70г грубо тегло, дозиращият шнек ще 
работи на бърза скорост докато достигне 70г. Достигайки този праг, шнекът ще 
превключи на по-бавна скорост – досипвайки продукт, докато се достигнат 
зададените в ТОЧНО ТЕГЛО 98г.  

След достигането на точното тегло, винаги съществува някаква инерция (или падащ 
стълб от продукт), което гарантира, че дозатата ще е винаги по-голяма от 
стойността, зададена в точното тегло. 

МАКСИМАЛНА ГРЕШКА – Указва максималната грешка (над точното тегло), в 
рамките на която дозаторът ще приема дозата за вярна. 

Продължавайки горния пример, ако тук зададем грешка 4г, това означава, че 
дозаторът ще възприема дозите в диапазона 98-102г като ВЕРНИ. Всички тегла по-
големи от 102г ще се възприемат като ГРЕШНИ дози и на екрана ще се изпише 
ГРЕШНА ДОЗА.. 

АВТОМАТИЧНО ТАРИРАНЕ – Включва и изключва автоматичното тариране. 
Когато автоматичното тариране е включено, везната взема тарата на опаковката при 
началото на всеки дозиращ цикъл. По този начин се избягват евентуални разлики в 
теглото на опаковката и се гарантират еднакви дози продукт. 

Когато автоматичното тариране е изключено, първоначалното тариране на 
дозатора, трябва да се направи с опаковката!!! 

МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ – Указва максималното време за направата на една доза. 
Ако в рамките на това време няма готова доза, дозаторът спира да работи. 
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БЪРЗА СКОРОСТ –  Определя скоростта на дозиращия шнек до достигане на 
грубото тегло.  
 
БАВНА СКОРОСТ – Определя скоростта на дозиращия шнек след достигане на 
грубото тегло, до достигане на точното тегло. Тази скорост се определя опитно в 
зависимост от продукта. 
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КАЛИБРИРАНЕ 
 

При натискане на бутона КАЛИБРИРАНЕ от менюто за избор и зареждане на 

програма се отваря прозорец за калибриране на везните на дозатора. Менюто за 

калибриране е защитено с парола. Паролата за достъп е 333. Прозореца, който се 

отваря е следния (виж фиг.21): 

 

Фиг.21 

Първата стъпка е да се зададе стойността на контролната тежест, която ще се 
използва при калибрирането. Това се извършва чрез бутона КОНТРОЛНА ТЕЖЕСТ 
в горния десен ъгъл на менюто. 

За калибрирането се следва следната процедура: 

1. При калибрирането, везната трябва да е празна.  

2. Натиснете бутона ТАРА, за тариране на везната. 

3. Поставете контролната тежест на везната и натиснете бутона ПЪЛНА, за да 
завършите калибрирането. 

За да бъде запаметено калибрирането се натиска бутона КРАЙ. 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ  
 
 
 
Проблем Възможни 

причини 
Действия за отстраняване 

Дозаторът 
постоянно 
претоварва 

- Задържащата 
решетка, която се 
използва е с твърде 
широки отвори; 
- Диаметърът да 
дозиращия шнек е 
твърде голям за този 
диапазон; 
- стойността на 
параметър ГРУБО 
ТЕГЛО е твърде 
голяма и дозаторът 
превключва от бърза 
към бавна скорост 
много късно; 
- бавната скорост е 
твърде бърза; 
 

- монтирайте дозиращ шнек с по-малък 
диаметър; 
- намалете параметър ГРУБО ТЕГЛО; 
- намалете бавната скорост; 
 
Забележка: Смяната от бърза към бавна 
скорост трябва да е видима за оператора.  
 
Ако това не е така, то значи, че момента на 
смяна на скоростите (параметър ГРУБО ТЕГЛО) 
е твърде късно. 
 
Ако смяната на скоростите е видима за 
оператора и въпреки това, дозаторът 
претоварва, това значи, че бавната скорост 
е твърде бърза или послепадането е твърде 
голямо (трябва да се използва решетка с по-
ситни отвори) 
 

Проблеми с 
грамажа 

- повредена 
тензогреда; 
- неправилно 
калибрирана 
тензогреда; 

- Подменете тензогредата; 
- калибрирайте везната; 
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ПОДДРЪЖКА 

 

След края на работната смяна, останалият в бункера на 
дозатора продукт задължително се изпразва, след което, 
дозаторът се почиства. 

 

Дозаторът не бива да остава пълен с продукт, след 
приключване на работния ден!!! 
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