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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  دستورالعمل اجراي پروژه

  

  وسایل حفاظتی شخصی 

  کنترل صنعتی 

دستکش کار با   محافظ گوش   نک ایمنی عی  مراحل کار 

الستیکی ( برق 

1000V (   

( لباس محافظ 

مواد مقاوم در 

  ) برابر آتش 

چرمی (دستکش 

(  

کفش ایمنی 

  )پنجه مسلح (

  *    *        در طول مسابقه 

    *      *  *  مته کاري 

اره کشی با اره 

  فارسی بر 

*  *      *    

          *  *  چکش کاري

اره کشی با اره 

  برقی گرد 

*  *      *    

استفاده از دمنده 

  هواي گرم 

    *    *    

آزمایش صفحه 

  تقسیم داراي برق

*    *        

عیب یابی مدار 

  اصلی 

*  *          

    *          سوهان زدن
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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  

  19:هشماره جهانی رشت  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  یشرح فن

  –مکان کار 

  تم                                                          محل اجرا ی                نام آ

  B و A                                                     پانل یپروژه اصل.1

   شرکت کننده ین اختصاصیاب                                                 کیسیبرنامه نو.2

ـ  که در اختی باشد رقابت کننده با توجه به دستور العملی ساعت م 4 که مدت آن     یسیدر زمان برنامه نو    ـ  ی  یار او قـرار م

ـ  امتیی کـرده تنهـا بـه برنامـه هـا     (mini PLC)رد اقـدام بـه نوشـتن برنامـه کـرده و وارد      یگ ـ  ی ـ  گیاز تعلـق م رد کـه  ی

DOWNLOAD    مـدار کـار نکنـد       ي       ُ           کـه عمـال  رو     یی به برنامه هـا    یطیچ شرا ی کار کند تحت ه    یشده و به صورت عمل 

  .  تعلق نخواهد گرفت يازیامت

هر د ی استفاده نمای و حفاظتیمنیل ایوست از وساید مطابق جدول پی بايده در هر مرحله کارنرقابت کن.3

. شرکت کننده مسئول حفظ سالمتی وایمنی خود در محیط مسابقات میباشد

ن پانلها وجود یکان رفت و آمد بطور آزاد بمد همواره مرتب باشد و در هر لحظه ای رقابت کننده بايارط کیمح.4

 تواند از ادامه کار رقابت کننده ی ارشد میت مورد ذکر شده کارشناسیداشته باشد در صورت عدم رعا

  . د ی نمايریجلوگ

  .شداستفاده از دوربین و تلفن همراه در طول مسابقات ممنوع میبا.5

  هاقبل ازشروع برنامه نویسی توسط یک گروه از کارشناسان چک میشود(mini PLC)تمام -6        

توسط رقابت کننده وکارشناسان همراه ممنوع میباشد درصورت مشاهده PLCهمراه آوردن کارت حافظه مینی-7       

  خواهدشدفرد خاطی از محیط مسابقه اخراج 

ابق نقشه داده شده پایه هاي نگهدارنده سنسورها و دو قطعه تحریک سنسور و  هر رقابت کننده میبایست مط-8

  .میکروسوئیچ ها را ساخته و همراه بیاورد
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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  شرکت کننده براي یک لیست مواد مصرفی

  نام مواد مصرفی  ردیف  محل تامین  مشخصات

  جنس
  نام 

کشور

  سازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  واحد  تعداد

    مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  فنی

  مالحظات

  نام 

  کشور

  سازنده

6mm2ترمینال نول نمره   1
          عدد  5    ریلی

4mm2ترمینال نمره   2
            عدد  30      ریلی  

6mm2مره ترمینال ن  3
            عدد  15    ریلی

6mm2ترمینال ارت نمره   4
          عدد  5      ریلی  

          شاخه  2        ریل ترمینال   5

          شاخه  2        ریل کنتاکتوري  6

            بسته  15cm    1  بست کمربندي  7

            قراص  1      چهار سو2cm-4mmپیچ خودکار   8

          عدد  2         طرفه یکمیکروسوئیچ غلطکی   9

1.5mm2سر سیم   10
          عدد  200      وایرشو  )وایرشو (

1mm2سرسیم   11
          عدد  200      وایرشو  )وایرشو (

2.5mm2سر سیم   12
          عدد  100      وایرشو  )وایرشو (

          عدد  4      ولتی24  چراغ سیگنال سبز کامل   13

          عدد  1      ولتی24  چراغ سیگنال سفید کامل  14

          عدد  1      ولتی24  املچراغ سیگنال زرد ک  15

          عدد  1      ولتی24  چراغ سیگنال آبی کامل  16

          عدد  1      ولتی24  چراغ سیگنال قرمز کامل  17

          عدد  1515      1  روکارجعبه تقسیم   18

          شاخه  6090      1داکت بدون شیار  19

          متر  4040      1  داکت بدون شیار  20

          شاخه  6040      2  شیاردارداکت   21
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          عدد  1010      2  جعبه تقسیم روکار  22

            شاخه  2      4نمره   ترمینال پالستیکی   23

            شاخه  1      10نمره   ترمینال پالستیکی   24

25  
ینی کابل فلزي ضخامت س

  میلیمتر1
60*100  

    
  متر  2

          

26  
 جهت نصب 25پایه سینی آیتم 

  روي دیوار
  

    
  عدد  6

          

            عدد  15      20نمره  PVCبست لوله   27

            متر  6      20نمره  PVCلوله   28

29  

     ً  ضمنا                  ً      تابلو برق ترجیحا  ریتال

پشت درب تابلو ورق تقویت 

  صاف باشد                 ً نداشته باشد وکامال  

Compact 
enclosure 
B 600xH 

800xT 250
mm  

    

  عدد  1

          

30  

 24 فرمان بوبین dcکنتاکتور

 داراي سه کنتاکت باز DCولت 

  کمکی باشد

  DCولت24

    

عدد  1

          

31  
جهت کابل   گلند کابل پالستیکی

2.5*5  

    
  عدد  10

          

32  
M18سنسور القایی  ولت 24

DC  سه سیمه PNP
  

    
  عدد  4

          

33  
- 1کلید سه فاز گردان  تابلویی 

0  
   آمپر16

    
  عدد  1

          

            شاخه  2        4جامپر ترمینال ریلی نمره   34
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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  لیست مواد مصرفی

  مواد مصرفینام   ردیف  محل تامین  مشخصات

  نام   جنس

کشور

  سازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  واحد  تعداد

    مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  فنی

مالحظات

  نام 

  کشور

  سازنده

   تله مکانیک با کمکیD18کنتاکتور   35
2NO+2N

C
          عدد  3  مکانیکتله فرانسه

            عدد  6A+2    2  آمپر 6فیوز مینیاتوري تکفاز   36

37  
 آمپر 6-4کلید حرارتی سه فاز ي

  با دو کنتاکت کمکی بازو بسته 

            عدد  2      

            عدد  6        شستی استارت   38

            عدد  1        شستی استپ  قارچی  39

   حالتهدوکلید فرمان سلکتوري   40
O-I      1  عدد            

   شاخه نروماده سه فاز5سوکت   41

نري قابل 

نصب در 

گی ماد- دیوار

  سیار

            عدد  1    

          کالف  2         قرمز1سیم افشان نمره   42

          کالف  1         مشکی2.5سیم افشان نمره   43

44  
 - سبز( ارت1.5سیم افشان نمره 

  )زرد

          کالف  1    

          متر  3         شیلد دار4*2.5کابل افشان  45

          متر 510*2.5افشانکابل   46

          متر 46*2.5کابل افشان  47

          متر 106*1کابل افشان  48
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  )1387(  مسابقات ملی مهارتنهمین 

  )کشوريمرحله (

  19:شماره جهانی رشته  19:شماره ملی رشته   کنترل صنعتی :نام رشته

  لیست تجهیزات

رد  محل تامین  مشخصات

  یف

  نام ابزار

  جنس

  نام 

کشورساز

  نده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  واحد  تعداد

    مناطق  ستاد

قیمت 

  پیشنهادي

  فنی

  مالحظات

  نام 

  کشورسازنده

          عدد  1  کارگاه ایران cm 12080×90  میز کار   1

گیره رومیزي   2
  ایران    اینچ10

ایران 

  پتک
  عدد  1

          

3                      

اره فارسی بر برقی  4
220V   دستکاه  6    ژاپن  

براي هر پنج         

  نفر یک دستگاه 

            عدد  6    ایران   cm 90×100×10میز کار براي فارسی بر برقی  5

            عدد  1    ایران   طبقه3فلزي جعبه ابزار   6

            عدد  1  دل اسال  ایران L3مدل جعبه ابزار کار اموز کشویی   7

            دستگاه  1    ایران   اي  ساعت دیواري عقربه  8

            عدد  1        تخته وایت برد پایه دار  9

  

  


