
Automatic Processor

پروسسور اتوماتیک



تاریخچه

1942  :KODAK

 فیلم در ساعت  و زمان پروسس  120: اولین مدل تجاری

دقیقه 40هر فیلم 

1956  : مدل غلطکی توسط کمپانیEastman Kodak   

دقیقه 6زمان پروسس –سه تن وزن  -

1965  : ثانیه ای توسط شرکت  90پروسسورKodak
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1942 KODAK
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–سه تن وزن  -   Eastman Kodakمدل غلطکی توسط کمپانی :  1956

دقیقه 6زمان پروسس 
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سیستم های پروسسور  

1- Tanks System

2- Transport System

3- Drive System

4- Replenishment System

5- Circulation System

6- Dryer System
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Tanksسیستم تانک ها  -1 System

 آب–ثبوت –سه تانک ظهور

 از جنسStainless steel   : براحتی تمیز شود

 آب >ثبوت   >زمان غوطه وری در تانک ظهور

عمق تانک ها ؟  
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Transportانتقال سیستم-2 System 

   دارای غلطک هایی است که انتقال  فیلم را در قسمت های مختلف

.پروسسور به عهده دارد

کنترل زمان کلی پروسسینگ  و ظهور را بر عهده دارد.

 این سیستم، نقش کوچکی نیز در به هم زدن داروها ایفا می کند  .

 این قسمت بزرگترین و پیچیده ترین قسمت دستگاه پروسسور به شمار می

به همین . زیرا این قسمت از اجزای متحرک بسیاری تشکیل شده است. رود

دلیل بیشترین میزان خرابی و نقص در عملکرد پروسسورهای اتوماتیک در 

.  این قسمت اتفاق می افتد
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Feed Trayسینی تغذیه 

 سطح فلزی ، با دو لبه جهت هدایت صحیح  فیلم به طرف

جلو

وصل شدن برق غلطک ها1.

شروع به کار پمپ داروی ظهور و ثبوت2.

وصل شدن برق خشک کن3.

شدید شدن جریان آب قسمت شستشو4.

اعالم دستگاه جهت پذیرش فیلم بعدی5.
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Feed Trayسینی تغذیه 

چگونه این فعالیت ها همزمان انجام میشود؟

  غلطک های ورودی -1با استفاده از سیستم َآشکارساز

اشعه مادون قرمز -2                                        
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Transportانتقال سیستم-2 System 

 غلطک ها وظیفه گرفتن فیلم و انتقال آن را در  مراحل مختلف پروسسینگ

.  به عهده دارند

 آنها همچنین با اعمال فشار بر روی فیلم ها، از انتقال بیش از حد داروها از

.یک تانک به تانک بعدی  جلوگیری می کنند

 در دستگاه پروسسور سه نوع غلطک اصلی وجود دارد:

غلطک های ورودی1)

غلطک های انتقال2)

غلطک های گرداننده3)
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:Entrance Rollersغلطک های ورودی 

است که با الستیک موجدار پوشیده  شامل غلطک هایی 

 ،به محض ورود فیلم به پروسسورشده اند تا 

فیلم از مسیر و  غلطکهای ورودی فیلم را بگیرند

.مستقیم منحرف نشود

   

 ( سیگنال صوتی یا نوری چیست ؟                                                                                                      )
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 غلطک های انتقالTransport Rollers : 

حرکت فیلم در تانک ها و قسمت خشک  وانتقال  :باعث 
.کن میشود 

این غلطکها معموالً . قطر بیشتر آنها  یک اینچ است

بصورت جفتی، روبروی هم و یا یک در میان قرار می 

گیرند 
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 غلطک های گردانندهTurnaround Rollers

غلطکهای  Master, or solar rollersی غلطکهای اصلی یا خورشیدو یا 

بزرگی با قطرسه اینچ هستند که معموالً در ته هر تانک  قرار 

وظیفه  این غلطکها  خم کردن و برگرداندن فیلم ها به طرف .دارند

.باالمی باشد

18



رکه محروی انتقال نی -3
Drive  System

انرژی مکانیکی الزم برای حرکت فیلم را تأمین می کند.

از اجزای زیر تشکیل شده است:
تا  1725موتور محرک یک موتور برقی که سرعت آن  : Drive Motorموتور حرکتی 1)

.دور در دقیقه  می باشد 1750

است  25این زنجیر یک زنجیر شماره : Main Drive Chainزنجیر انتقال نیروی موتور2)

که در اطراف ( همان زنجیر دوچرخه)که موتور محرک را به چرخ دنده ها متصل می کند 
.رک و قابهای عمقی قرار دارد

این مکانیسم از  :Gear Reduction Mechanismمکانیسم چرخ دنده ی کاهش سرعت3)

 20و  10چرخ دنده های متوالی  با اندازه های متفاوت تشکیل شده که سبب کاهش سرعت تا 
.دور در دقیقه می شود

-چرخ دنده ها4) Gear : چرخ . چرخ دنده ها  انرژی مکانیکی موتور به غلطکها منتقل می کنند

.دنده ها از  پالستیک و یا فلز ساخته می شوند
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سیستم تقویت دارو -4
    Replenishment  System

 به سیستم تقویت دارو، سیستم تولید مجدد نیز گفته می شود
.  که کار تقویت داروهای پروسسور را بر عهده دارد

 این سیستم از یک سری پمپ ، فیلتر، لوله های پالستیکی و

لوله های . تانک های  پالستیکی ذخیره تشکیل شده است
.پالستیکی تانک ذخیره دارو را به پروسسور وصل می کنند
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سیستم تقویت دارو -4
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سیستم تقویت دارو -4

میلی  5تا  4به ازای هر فیلم، : میزان تقویت داروی ظهور
لیتر در اینچ

 14×17میلی لیتر به ازای هر فیلم  70تا  60و یا حدوداً  
اینچ

میلی  8تا  6به ازای هر فیلم، : میزان تقویت داروی ثبوت
لیتر در اینچ 

میلی لیتر به ازای هر فیلم  110تا  100و یا حدوداً    
اینچ 14×17
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Circulation Systemسیستم گردش دارو  -5

 سیستم گردش دارو را می توان به عنوان سیستم گردش

در این سیستم . مجدد دارو و فیلتراسیون نیز در نظر گرفت

از پمپ های مختلفی برای گردش مداوم دارو در هر تانک 

.استفاده می کند

عملکرد های این سیستم شامل  :

مخلوط شدگی و ترکیب شیمیایی داروها بطور کامل1.

یکنواخت شدن دمای محلول ها2.
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سیستم گردش دارو -5
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سیستم خشک کن  -6

    (Dryer System)

45-60   درجه سانتیگراد

Hot-air dryingهوای گرم 1.

Infra-red dryingاشعه مادون قرمز 2.
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سیستم خشک کن  -6

    (Dryer System)

 عدد گرم کن با قدرت و توان بین  3یا  2در سیستم خشک کن، از

.وات برای خشک کردن فیلم استفاده می شود 2500تا  1500

 

 آمپر جریان الکتریکی نیاز دارند و در  10این گرم کن ها حداقل به

درصد انرژی  80تا  60نتیجه این قسمت از دستگاه پروسسور، 

.الکتریکی و برق ورودی به دستگاه را مصرف می کند

  فوت مربع  300تا  100یک دمنده  هوای داغ، هوا را با سرعت

برای هدایت هوا به سمت فیلم . در دقیقه بر روی فیلم جابجا می کند
از یک سری لوله و پره  استفاده می شود
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(  Dryer System)    سیستم خشک کن 
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 Standbyآماده به کار 

در حالت آماده به کار:

و دمنده خشک کن خاموش شده    (drive)سیستم حرکتی 1.

میزان جریان آب کم می شود 2.

ولی دمای داروی ظهور و دمای قسمت خشک کن درحد  3.
. مطلوب نگه داشته می شوند
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