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 مقدمه: 

 شير پروانه ای فلنجدار ميراب را دارنـد، بـه    بهره برداری و نگهداری ،نصببه تمامی افرادی که وظيفه  مطالعه دقيق این راهنما

 منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -0

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -0

 تجهيزاتعملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد  -3

 

       این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تدوین شده است. جهت کسب اطالعـات بيشـتر در مـورد عملکـرد شـير در

 شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.

   انتخـاب شـير مناسـب ، بـه     اطالعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهره بـرداری و

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 

 د کـه در اینصـورت نسـخه هـای     نمی باش تغييراطالعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر صالحدید شرکت ميراب

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در این شرکت ميراب در مقابل آسيب های ناشی از عدم رعایت 

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی نخواهد داشت.

 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير  

 

 

 



 AUMAو نگهداری شير پروانه ای فلنجدار با گيربکس  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 

 

                                                 شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                                    

          04از    3 صفحه                                         تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان نابوتا 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

 ML-BVF-AG0497F                                                                                                           400 -00404444تلفن: 

 شير پروانه ای فلنجدار  -1

  كاربرد:شرح محصول و محدودیت  1-1

بار، طبق  43و  04،04، 04،04ميليمتر و با فشــــــــار کاری  0444الی  044دار را در سایزهای شيرهای پروانه ای فلنجشرکت ميراب  

 طراحی و توليد می کند.  DIN EN 593 (DIN -3354) استاندارد 

  :گردندتوليد می  صورت معمول و غيرسفارشیبرای تمام شيرهای پروانه ای فلنجدار که ب

   DIN EN 558-1 Series 14 (DIN 3202-F4) ه فلنج تا فلنج طبق استانداردانداز

 می باشد. DIN EN 1092-2 (DIN (2501 و سوراخکاری فلنج ها مطابق استاندارد

 مکـانيزم  و بوده دن داکتيـــــــلچاز  پروانهبدنه و جنس بصورت دو بار خارج از مرکز  می باشد.  پروانه نسبت به بدنه شير یاتاقان بندی

انـواع  در جهت عقربه ساعت بسته می شود. این حرکت توسط  درجه 14 چرخش با پروانه می باشد.به فلز  بندی آن بصورت االستومر آب

 می گردد.  روی شير تامين محرک نصب شده بر

د، امـا در صـورت نصـب و راه    ندارای عملکرد ایمن مـی باشـ   وتانداردهای معتبر جهانی توليد شيرهای شرکت ميراب با رعایت الزامات اس

اندازی نادرست و یا استفاده از شير برای سرویس هـای تعریـ    

بـا   همراه بـا نشده ) نوع سيال، دمای نامناسب و ... (   می تواند 

 احتمالی باشد. هایآسيب 

ر قطع و وصل جریان طراحی شـده  اصوال این نوع شير به منظو

بروز  باعثکنترل جریان استفاده شود  به منظورچنانچه  است و

آسـيب دیـدگی بدنـه و اجـزاء      نتيجـه پدیده کاویتاسـيون و در  

از اینرو الزم اسـت در زمـان انتخـاب شـير،      .خواهد شدداخلی 

پارامترهایی از جمله فشار باالدست و پایين دست، ميـزان دبـی   

عبوری و سرعت سيال و شاخص کاویتاسيون مورد توجه طـراح  

قرار گيرد. شرکت ميـراب اسـتفاده از ایـن نـوع شـير را جهـت       

 کاربردهای کنترلی توصيه نمی کند.

بر اساس استاندارد و تجربيات حاصله، به هنگام نصب  الزم است

به شرح ذیل حداکثر سرعت مجاز سيال بر حسب فشار طراحی 

 مورد توجه قرار گيرد:

PN10: 3 m/s 

PN16: 4 m/s 

PN25: 5 m/s 

PN40: 6 m/s                                                                                      0نمودار شماره 

 با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل گردد.باشد الزم است فوق  در صورتيکه بر اساس نياز، الزاما سرعت سيال بيش از مقادیر
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 لوگـو شـرکت    بـا از مندرجات پـالک شـير    آب بندمشخصات محصول شامل نام محصول ، سایز نامی، فشار طراحی، جنس بدنه ، جنس 

 قابل دسترسی می باشد. ميراب 

 نمایيد. استخراجکاتالوگ مربوطه در وبسایت شرکت ميراب  از مورد نياز را می توانيداطالعات و جزئيات بيشتر 

  

 خصات فنی اجزاء شير:معرفی و مش 1-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0تصویر شماره      
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: شامل قطعات یدکی پيشنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  1ستون 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.

: شامل قطعات یدکی مستهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس الستيک می باشند. این قطعات  2ستون 

الزم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی مشخص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی 

 ساله است.  4می توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمو

 

شده و قابل  روی پروانه ثابت( 47) روبند ( و در یک شيار قرار گرفته و توسط44)پروانه ( در اطراف 44الستيک آب بندی ) عملکرد شير:

( صورت می گيرد. یاتاقان بندی شفت ها توسط بوش هـای  07)مربوطه ( توسط خار 44) پروانه( و 04اتصال شفت ) می باشد.       تنظيم

 صورت می گيرد.( 00ر سمت محرک توسط اورینگهای )د (04) انجام می گيرد. عمل آب بندی شفت بلند (40و ) (43)

آب بنـدی  ( محکم قـرار گرفتـه و یـک    40روی رینگ آب بندی ) بر آنالستيک آب بندی موجود روی  پروانه، کاملبودن  در حالت بسته

 مطمئن را بوجود می آورد.
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 توصيه های الزم جهت حمل و انبارداری: 2-1

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شـرایط جـوی و آسـيب هـای احتمـالی       -

 محفوظ بماند. 

 پروانه شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود. در زمان حمل و انبارداری -

 اگر شير مجهز به عملگر باشد نباید هيچ نيرویی به عملگر و محل نصب آن به شير وارد گردد.  -

ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در  -

 ص شده انتخاب گردد. کاتالوگ ميراب مشخ

تعبيه شده روی بدنـه   دو عدد پيچ چشمی 0444تا  444محل اتصال ابزار فوق برای جابجایی شيرهای پروانه ای فلنجدار سایز  -

  می باشد.

 تعدادی سوراخ اضافی در فلنج شير در نظر گرفته است. بدین منظور برای سایزهای باالتر -

 هرگز شير از پروانه آن آویزان و جابجا نشود.   -

 .باشدمی الزامی در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی  -

شير باید در محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود. در غيـر        -

بندی شير که از جنس االستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب     آب اینصورت الستيک

+ درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمـای  44تا  -04بندی نخواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند بين  جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4در خط دمای بدنه آن به محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير 

درپوش هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آمـاده کـردن شـير جهـت نصـب بـاز        -

 شوند.

 خودداری شود.از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير  -

با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهـداری   انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه -

 گردد.

قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه       -

 د. نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تشخيص و استفاده باشن

حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثـر رطوبـت آسـيب     -

 دیده باشد.

 حمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد. -

بيـل   د   ماننـ  غيرمجاز انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگينحمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک  -

 مکانيکی برای این منظور استفاده نشود.

در زمان انبارداری، حداقل سه ماه یکبار شير را کامال باز و بسـته نمایيـد تـا از سـفت شـدن آن و تشـکيل رسـوبات احتمـالی          -

 جلوگيری گردد.

 در صورتيکه شيرها برای مدت طوالنی در انبار نگهداری می شود توصيه می گردد از قسمت پایه آن روی زمين قرار داده شود.  -
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 :نصب و راه اندازی 3-1

 شرایط محل نصب شير:  1-3-1

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. -

 برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی، سه راهی و صافی نصب شود. 4تا  3توصيه می گردد شير حداقل در فاصله  -

 بستر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. -

 دارای نور کافی و مناسب باشد.محل نصب شير بایستی  در زمان نصب و تعميرات -

 وی اضافی به شير وارد نشود.لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نير -

 شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد. -

 در صورتيکه شير در فضای آزاد نصب می شود بایستی در برابر تاثيرات مستقيم جوی محافظت گردد. -
 
 

 آماده سازی برای نصب: 2-3-1

 افراد با صالحيت و با تجربه انجام گيرد.نصب و راه اندازی شير بایستی توسط  -

 تخليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد.قبل از شروع به عمليات نصب شير الزم است خط لوله از سيال  -

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

ونه رنگ یا آلودگی و گرد هيچگ بنحوی کهبندی بدنه و پروانه بازرسی و تميزکاری شوند  شير از جمله سطوح آب داخلی اجزاء -

شود باید اطمينان داشته باشيد که آسيبی به می باشد. اگر از هرگونه حالل برای تميزکاری استفاده نو خاک روی این قسمتها 

 این اجزاء وارد نمی شود. 

در اطالعات روی پالک شير را با کاتالوگ آن و شرایط کاری سيال مقایسه و بررسی نمایيد. در صورتيکه شرایط سرویس سيال  -

 محدوده مشخصات پالک شير نباشد، قبل از نصب با سازنده مشورت نمایيد. 

 تحت هيچ شرایطی نباید فشار استاتيک سيستم از فشار نامی شير بيشتر شود. -

 از انطباق فلنج های متقابل خط لوله با فلنج های شير اطمينان حاصل گردد.از نصب،  قبل -

 اعمال بار اضافی به بدنه شير مجاز نمی باشد. .شوداز پایه های شير فقط برای تحمل وزن شير استفاده  -

. ایـن فاصـله   دباشـ  شير اندازه فلنج تا فلنجبيشتر از  ميليمتر 04حدود فاصله بين فلنج های لوله باید  ،شيربرای سهولت نصب  -

  توسط اتصاالت قابل پياده قابل تنظيم می باشد.

 در نظر گرفته شوند.  DIN 2690استانداردمطابق  واشرها مشخصات توصيه می شود -

 .بندی از نوع الستيکی منجيت دار توصيه می گردد استفاده از واشر آب -

 بندی نباید دارای خراش یا هرگونه عيبی باشند. واشرهای آب -

 قبل از نصب یکبار شير را باز و بسته نمایيد تا از عملکرد صحيح آن مطمئن شوید.  -

دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محوری لوله ها بارهای وارده به بدنـه و فلـنج    -

 شير موجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی می گردد.

 اگر عملياتی مانند رنگ آميزی، بنایی و  .. در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم. -

در صورتيکه نصب شير بصورت دفنی انجام می شود الزم است گيربکس/ عملگر آن با کاور مناسب پوشـيده شـود و در صـورت     -

 نصب شير مجددا به آن وصل شود. داشتن رابط تلسکوپی ، از شير جدا شود و بعد از

 گشتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. -

و پوشـش شـير    آب بنـدها هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسـيب دیـدگی    -

 جلوگيری شود.

 باید تميز و پاکسازی گردد.  آلودگی هاعمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و  پس از اتمام -
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)سمت بازویی پروانه(  قرار داشته باشد )مخصوصـا   Aبندی بهتر توصيه  می شود ناحيه پرفشار در سمت  به منظور داشتن آب -

 گردد.(مراجعه  0شماره  تصویر) به   PN16)و فشار باالتر از  DN1000برای سایز باالتر از 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0شماره  تصویر 

 

 مراحل نصب و راه اندازی اوليه: 3-3-1

 بندی را روی سطح فلنج شير قرار داده و با کمی چسب واشر آنرا محکم کنيد. واشر آب -
 عبور دهيد و کمی سفت کنيد. را از سوراخهای پایينی فلنجبا طول مناسب پيچ چند شير را بين دو فلنج خط لوله قرار داده و  -

سایر پيچ ها را عبور داده و مهره آنها را کمی سفت کنيد. در نهایت پيچها را بصورت ضربدری سفت نمایيد. مقدار بيرون زدگی   -

 انتهای تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

 از آچارهای مخصوص لوله و آچار با لبه های تخت استفاده نمایيد. -

پس از نصب کامل شير، در حالتيکه پروانه شير بطور کامل باز است مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسانی ،  -

 خط لوله را شستشو دهيد.

 .شير باید به راحتی باز و بسته شود. از طریق فلکه شير را چند بار کامال باز و بسته نمایيد -

 می باشد.شير در این زمان آماده بهره برداری  -

در صورتيکه الزم باشد شير پروانه ای فلنجدار و شير یکطرفه اهرم وزنه ای بطور سری نصب گردنـد الزم اسـت فاصـله ایـن دو      -

 با نصب لوله دو سر فلنج رعایت گردد. 3شماره  تصویرشير طبق 

 .شير می باشد قابل نصب روی 0تصویر شماره وضعيت متفاوت طبق  8گيربکس شيرهای پروانه ای فلنجدار در  -
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  3تصویر شماره                                                          

 

 نگهداری:  -4-1

دستورالعمل ارائه شـده  طبق برنامه و آنها و نگهداری و تعميرات  شده باشنددر صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتخاب و نصب  -

 انجام پذیرد، عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردتنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن الزم است  -

بایستی نسبت به تعمير یا تعویض آنها اقـدام   .. و . سایش یا خرابی روبند، دیسک و سطوح نشمينگاهی شير مشاهده در صورت -

 شود.

درجه ای پروانه نباید نيروی اضـافه ای بـه فلکـه وارد     14فلکه گيربکس توسط یک اپراتور قابل چرخش است. پس از چرخش  -

 شود. 

متناسب بـا   در شرایطی که شير بصورت مستغرق نصب می شود احتمال خوردگی بيشتر بوده و الزم است نگهداری و تعميرات -

 این شرایط انجام گردد.

در صورت گير کردن شیء خارجی بين پروانه و رینگ آب بندی ممکن است به علت اعمال نيروی زیاد برای رفع حالت ميـانی   -

گـردد. لـذا    صدمات زیاد بـه محـرک   باعث بوجود آمدنبه خصوص درمحرک هایی که از نسبت انتقال باالیی برخوردار هستند 

الزم است فلکه را چند دور در جهت مخال  بچرخانيم تا شیء خارجی که بين پروانه و رینگ آب بندی گيـر کـرده رهـا شـود.     

سپس می توان در جهت قبلی حرکت کرد. در هر صورت به هيچ وجه نباید از نيروی اضافی استفاده شود. در صورت نيـاز ایـن   

 ود.عمل را می توان چند بار تکرار نم
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 تعویض قطعات یدكی: -1-4-1

 سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صالحيت و با تجربه انجام گردد.  -

     در صورت عدم وجود صالحيت الزم، توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار       -

 می گردد شرکت نمایند.

 توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی الزم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود. -

قبل از انجام هرگونه تعميرات، الزم است فشار خط لوله تخليه گردد. تا زمانيکه شير تحت فشار سيال است باز کردن گيربکس  -

 اتصاالت نيز نباید در شرایط تحت فشار باز شوند.بود. همچنين کوپلينگ و  و عملگر مجاز نخواهد

 پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه اندازی مجدد خط، بایستی تمامی اتصاالت بازرسی و محکم شوند. -
 

 تنظيم مجدد الستيك آب بندی  -2-4-1

 شير نيز اقدام نمود.بندی  بندی مجدد لزوما بایستی نسبت به تنظيم الستيک آب در صورت نياز به تنظيم آب

اند و این تنظيم در سایزهای بزرگ می تو ميسر خواهد بود( 44بندی ) از طریق الستيک آب ميرابهای پروانه ای شرکت بندی شير آب

 از خط لوله انجام شود. شير بدون جداسازی

( از تحت 41) مغزی آلنپيچ های  و (48) آلنبندی را با شل نمودن پيچ  آبالستيک  حالت بسته کامل در آورید.ه ی را بشير پروانه ا

پيچ های آلن را طوری سفت نمایيد  ه حالت اوليه خود برگردد سپستا الستيک آب بندی ب نمایيدصبر  الزمفشار بودن رها نمایيد. بمدت 

با کمک  ای آلن راببندید. پيچ ه و دوباره آنرا نمایيد باز درجه 34پروانه را حدود  ( را کمی احساس نمایيد.47) روبند سفتی پيچ هایتا 

 .رک متر بطور یکنواخت سفت نمایيدوت آچار

 

        :تعویض الستيك آب بندی 3-4-1

باید نسبت  ک دچار آسيب فيزیکی شده وياحتمال زیاد السته ندی برطرف نگردد بب در صورتيکه وجود نشتی حتی با تنظيم الستيک آب

 ها اقدام گردد.  بندی و اورینگ به تعویض الستيک آب

بندی بدون نياز به باز کردن پروانه  دليل نوع طراحی پروانه نسبت به بدنه که بصورت دوبار خارج از مرکز می باشد تعویض الستيک آبه ب

 از بدنه امکانپذیر است.

 گردد. ميليمتر باید از خط لوله جدا شوند یا حداقل ارتباط یک طرف شير با خط لوله قطع 844شيرهای تا سایز  -

 درجه باز نمایيد.  34تا  04پروانه را  -

موقعيت روبند را نسبت به پروانه عالمت بزنيد. پيچ های آلن را باز کنيد. در این حالت به پيچ های مغزی دست نزنيد. روبند  -

 ( را از پروانه جدا نمایيد.44( را برداشته و پس از آن الستيک آب بندی )47)

بند را تميز نمایيد و در صورت نياز محل استقرار الستيک آب بندی داخل شيار پروانه را و رو محل استقرار الستيک آب بندی -

 با رنگ محافظ رنگ نمایيد.

جهت نصب راحت تر الستيک بوسيله روانکاری مناسب آنرا کمی چرب نمایيد. ) در صورتيکه سيال آب آشاميدنی باشد روانکار  -

 فاده شود(.مورد تایيد برای این منظور بایستی است
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باشد گریس باید حتما از نوع سيليکونی باشد(. الستيک آب بندی را داخل  EPDMدر صورتيکه جنس الستيک آب بندی  -

شيار پروانه قرار دهيد. روبند را در محل خود قرار داده و پيچ های آلن را محکم کنيد بطوریکه پيچ ها ی مغزی بر روی پروانه 

 بل از باز نمودن روبند عالمت گذاری نمایيد تا دچار مشکل نشوید.قرار گيرند. برای سهولت کار ق

 

 بند شفت ها: تعویض آب 4-4-1

شفت بلند )سمت گيربکس(: طبق جدول مندرج در کاتالوگ شيرهای پروانه ای فلنجدار ميراب شفت بلند توسط یـک رینـگ محـافظ از    

که این قطعات جز قطعات یدکی پيشنهادی شرکت ميراب می باشند و جنس تفلون و دو عدد اورینگ از جنس االستومر آببندی می شود 

 الزم است طبق برنامه زمانبندی مناسب یا در صورت بروز نشتی از محل شفت گيربکس تعویض گردند.

 

 مراحل تعویض:

  گيربکس یا عملگر را از فلنج مربوطه و خار شفت را جدا نمایيد. -0

 ( را باز نمایيد.00رنده اورینگ )، نگهدا (03پس از باز کردن پيچ های آلن ) -0

تـا  ميليمتر به سمت بيرون منتقـل نمایيـد. در ایـن شـرایط رینـگ تفلـونی        04شفت بلند را بوسيله پولی کش یا ابزار مناسب حدود  -3 

 حدودی تحت فشار قرار می گيرد.

 ینگ محافظ و اورینگها خارج شود.ربوسيله دو عدد پيچ گوشتی رینگ محافظ تفلونی را بسمت بيرون بکشيد تا  -0 

نشمينگاه اورینگ را تميز نمایيد. اورینگهای جدید را کمی با روانکار مناسب آغشته کرده و بهمراه رینگ محافظ جدید نصب نمایيـد.   -4 

 اورینگها را کامال داخل بدنه وارد نمایيد.

 شفت را با فشار در جای خود قرار دهيد. -4
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 . گيربکس2

 شرح محصول و محدودیت كاربرد: 1-2

را بـه خـدمت    AUMAگيـربکس   ،شرکت ميراب برای عملکرد بهتر و دقيقتـر شـيرآالت  

ربع گردی   گيربکس های AUMA شرکت GSسری  گيربکس های حلزونی گرفته است.

حرکت ربع گرد در خروجی تبدیل مـی  به هستند که حرکت چرخشی در شفت ورودی را 

 کنند.

لزونی عالوه بر چرخش و عملکرد از طریق فلکـه دسـتی، قابليـت کوپـل     گيربکس های ح

شدن به عملگر برقی را نيز دارند. بدليل ضرایب تبدیل باال، گشتاور ورودی مـورد نيـاز بـه    

 مقدار زیادی کاهش می یابد.

شير به وجود می آورد. حرکت مطمئن و یکنواخت را برای چرخش پروانه  AUMAو قطعات داخلی گيربکس  ماردون، چرخدندهچرخش 

ابتدا و انتهای شفت داخلی گيربکس به دو مهره قفل کننده گشتاور و ترمز کننده مجهز شده است. چرخش پروانه توسط نشانگر در 

 درجات مختل  نشان داده می شود که روی درپوش گيربکس قرار گرفته است. 

شيرآالتی مثل شيرهای پروانه ای است. کم کردن نيروی الزم برای باز و یا گيربکس های استفاده شده از نوعی است که مناسب برای 

بسته نمودن شيرآالتی مانند پروانه ای مخصوصاً در سایزهای بزرگتر و فشار کاری باال ممکن است که با اشکال روبه رو شوند و ليکن نصب 

باعث  عقربه های ساعتگردش ماردون در جهت  اده است.این مشکل را به حداقل ممکن تقليل د AUMAهمراه گيربکس  دور کم کن به

  .شير می شود ه شدنبست

انجام می گردد و دارای تایيدیه های  EN ISO 5210بر اساس استانداردها ی معتبر از جمله  Aumaطراحی و توليد گيربکس های 

 کيفيت از طرف اتحادیه اروپا می باشد.

 ه  شيرهای پروانه ای و توپی طراحی و ساخته شده اند.يرهای صنعتی از جملبرای نصب روی ش Auma ربع گرد گيربکس های
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 سایر ویژگی ها: 2-2

 بصورت سفارشی( GJS-400-15. ) چدن داکتيل  GJL-250استاندارد  خاکستری طبقچدن  از پوستهجنس  -

 دارای قابليت خود ترمزی )در شرایط کاری نرمال(  -

غوطـه    متر و زمان 8تا حداکثر عمق  ) مقاوم در برابر ورود آبEN 60529 مطابق با استاندارد  IP68 درجه حفاظت آببندی  -

 بار باز و بسته شدن گيربکس( 04ساعت و  14وری 

 و گيربکس های چند دور( GS 125.3تا سایز  GS 50.3)برای گيربکس های ربع گرد از سایز 

- IP67  مطابق با استاندارد EN 60529گيربکس های ر( بع گرد از سایزGS315  تا سایزGS500 ) 

  C°80+الی  C°25- تحمل دمای -

 قابليت نصب و کارکرد در هر وضعيت دلخواه. -

 امکان نصب عملگر برقی چند دور بر روی گيربکس -

 مرغوب مقاوم در برابر سایش. با گرافيت کرویچرخدنده ها از جنس چدن  -

 با استحکام باال. (End Stop) ميزان چرخشدارای محدود کننده های  -

 90قابليت تنظيم زاویه چرخش تا بيش از ْ -

 دارای فلش نشانگر وضعيت دیسک شير -

 DIN 6885-1شفت خروجی با مقطع استوانه ای و اتصال با خار طبق استاندارد  -

 گيربکس از نوع حلزونی با حداقل لقی ماردون با چرخ دنده. -

ثانيـه( تـا    0جانبی )دورکم کن( می تواند از زمان های خيلـی کـم )حـدود     تنوع زمان باز وبسته شدن که با توجه به تجهيزات -

 دقيقه( کاربری داشته باشد. 34زمان های زیاد )حدود 

 نياز به سرویس نگهداری بسيار کم و ساده ) با توجه به ساختار طراحی( -

 و یا فلکه به صورت زیر می توان طبقه بندی نمود: این گيربکس ها را بر اساس گردش عملگر -

  به صورت استاندارد(RR)  در جهت چرخش عقربه های ساعت.در ورودی و خروجی گيربکس گردش 

  به صورت استاندارد(LL) در خالف جهت عقربه های ساعت. در ورودی و خروجی گيربکس گردش 

 می شود می توان مدل  در صورت نياز به گردش هایی که در موارد خاص استفاده(LR)  و یا (RL).را سفارش داد 

 )شکل صفحه بعد مالحظه گردد(        
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 طبق جدول زیر می باشد: AUMA وزن گيربکس های ربع گرد -

 

 

 (0جدول شماره )

 

 اجزاء تشکيل دهنده:  3-2
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 شناسایی گيربکس : 4-2

 انواع پالک  0-0-0

 پالک اصلی گيربکس -0

 

 

 

 

 توضيح مشخصات پالک اصلی: 2-4-2

 
 نام توليدکننده -0

 آدرس توليدکننده -0

 فلنج نصب شير –نوع طراحی  -3

 شماره سفارش -0

 شماره سریال -4

 نسبت تبدیل -4

 فاکتور -7

 گشتاور ماکزیمم شير )گشتاور خروجی( -8

 نوع روانکار -1

 دمای محيطی مجاز -04

 مدل ضد انفجار )سفارشی( -00

 اطالعات طبق درخواست مشتری -00

 درجه حفاظت آببندی -03

 duty class مدت زمان کارکرد مداوم -00

 (Version)نوع راستگرد یا چپ گرد بودن  -04

 Swing Angleزاویه چرخش  -04

 کد ماتریسی اطالعات -07
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  (End Stop) زاویه چرخشتنظيم محدود كننده های  -5-2

 و شير را در برابر نيروهای اضافی محافظت می کند. زاویه چرخش را محدود کرده(  End Stopمحدود کننده ها ) 

 می شود.تحویل گردد، محدود کننده های زاویه چرخش توسط شرکت ميراب تنظيم  AUMAدر صورتيکه شير با گيربکس 

 

 125.3 تا 50.3از سایز  AUMAگيربکس  End Stopتصویر چپ: 

 250.3تا  160.3از سایز  AUMAگيربکس  End Stopتصویر راست: 

 

 جهت انجام تنظيمات محدود کننده زاویه چرخش نکات زیر در نظر گرفته شود::  توجه

 کننده ها بایستی توسط افراد با صالحيت انجام گردد. تنظيم محدود 

 رخش می تواند باعث    اعمال گشتاور بيش از گشتاور مجاز تعری  شده برای هر گيربکس به محدود کننده های زاویه چ

 آسيب دیدگی اجزاء داخلی گيربکس گردد.

  محدود کننده ها بایستی به نحوی تنظيم شوند که در شرایط کاری نرمال و در زمان های باز و بسته،  از رسيدن ماردون

 گيربکس به انتهای حد تنظيم شده جلوگيری شود.

  بدليل اینکه زاویه چرخش(Swing angle) در کارخانه تنظيم شده است، بطور کلی فقط نياز به تنظيم یک محدود کننده   

 ) حالت باز یا حالت بسته( می باشد.  

  در شرایطی که محدود کننده زاویه چرخش در جای خود قرار نگرفته و تنظيم نشده باشد، برای شير حفاظتی در برابر نيروهای

 وارده اضافی وجود ندارد.

 گر برقی روی شير نصب شده است، الزم است قبل از اینکه شير به حالت کامال بسته برسد عملگر متوق  شود در صورتيکه عمل

 نيز در نظر گرفته شود. )حد چرخش عملگر پيش از حد چرخش گيربکس به انتها برسد( (Overrun)و حرکت اضافی عملگر 

  .تنظيمات انتهای کورس حرکتی بایستی در حالت دستی انجام گردد 

 .تنظيمات بستگی به نوع شير دارد و برای شير پروانه ای توصيه می گردد که ابتدا برای حالت بسته تنظيم گردد 

 

 در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر، با واحد خدمات پس از فروش شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.
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 تنظيم برای حالت بسته:   -الف 

جدا از قسمت پوسته نگهدارنده  ( را تماما43ًپيچ های شماره ) -

  (4و  0نمائيد. )شکل های 

  توسط دست شير را به حالت بسته در آورید. -

( نچرخيده 04) در صورتی که در این حالت پوسته نگهدارنده -

 باشد، بایستی در جهت عقربه های ساعت بسته شود.

پوسته  ( با دنده های04اگر سوراخ های پوسته محدود کننده ) -

 ( را تا محل04) حرکت( تطابق نداشت، پوسته محدود کننده 0)
 مناسب جا به جا کنيد.

 ( بسته شود.40( با واشرهای قفل کننده )43)  پيچ های شماره -

 .( می باشد0( به شرح جدول شماره )43)  پيچ ها کردنگشتاورهای مورد نياز برای سفت 

 0جدول شماره 

نموده و سـپس   باز به مقدار کم قرار نگرفت، پيچ های درپوش نشانگر را CLOSED)) بسته عبارتدقيقاً مقابل که عالمت نشانگر درصورتي

 بگيرد.قرار  CLOSEDپوش نشانگر را مقداری بچرخانيد تا عالمت نشانگر دقيقاً در مقابل در

 تنظيم برای حالت باز:  -ب 

بـه   پروانـه نيازی به تنظيم برای حالت باز نيست. و برای تنظيم درجه ی چـرخش  الزم نباشد،  پروانهچرخش  تا زمانی که تنظيم درجه -

 شرح زیر عمل نمایيد:

 این تنظيم در زمان تنظيم محدود کننده در حالت باز انجام می گيرد. -
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 گردند. تنظيم میدرجه  4/4 با دقت   GS 50.3 – GS 125.3سایز های  -

 گردند میدرجه تنظيم  00/4تا   00/4با دقت  GS 160.3 – GS 250.3سایز های  -

 

 : GS 50.3 – GS 125.3برای سایز های  (Swing angle) پروانهتنظيم درجه ی چرخش  -1-5-2

( را 04) حرکـت ( پوسته محدود کننده 04پيچ های در پوش محافظ ) -

 (8)شکل باز نمایيد. 

 ( را خارج نمایيد.404پين شماره  ) -

 ميزان چرخش:برای افزایش الف( 

( را به سمت عقب و در خالف جهـت  04) حرکتمهره محدود کننده  -

 گردش عقربه های ساعت بچرخانيد.

( در جای اول خود 404پين )امجدددر تنظيم دقت داشته باشيد که  -

 بتواند قرار گيرد.

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد. -

 ( برسد.7( را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد تا سفت شده و به مهره شماره )04) مهره شماره -

 برای كاهش ميزان چرخش:ب( 

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد. -

 ( برسد.7( را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد تا سفت شده و به مهره شماره )04) مهره شماره -

 ( را بپوشاند.404( بایستی کامالً پين شماره )04مهره شماره ) -

( مقداری در جهت خالف گردش 04شماره ) ( روی شفت تطابق نداشت، مهره404( با سوراخ پين )04که شيار مهره شماره )در صورتی  -

 عقربه ساعت بچرخانيد تا این تطابق بدست آید.

 بودن آن را تعویض نمایيد. و در صورت معيوبيد ( را بازدید نمای48رینگ شماره )وا -

 ( را سر جای خود دوباره ببندید.04پوش محافظ )در -

حالت باز ( را برای Limit Switch) ، کليد های حدروی این گيربکس نصب شده است (Multi-Turn)دور در صورتی که عملگر چند  -

 تنظيم نمایيد.
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  GS 160.3– GS 250.3برای سایز های  (Swing angle) پروانهتنظيم درجه ی چرخش  2-5-2

 (9)شکل ( پوسته را باز نمایيد. 04( و درپوش محافظ )440تمام پيچ ها ) -

 را باز کنيد. (30( و رینگ تنظيم )448(، واشر های )480پيچ های ) -

 برای افزایش ميزان چرخش:الف( 

 عقربه های ساعت بچرخانيد.( را به سمت عقب و درخالف جهت گردش 04مهره محدود کننده سرعت ) -

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد. -

 ( برسد.7( را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد تا سفت شده و به مهره شماره )04مهره شماره ) -

 :برای كاهش ميزان چرخشب( 

 شير را در حالت مناسب و دلخواه قرار دهيد. -

 ( برسد.7( را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد تا سفت شده و به مهره شماره )04)  مهره شماره -

 ( را در محل خود قرار دهيد.480( و پيچ های )448(، واشر های )30رینگ تنظيم ) -

 ( را بازدید نمایيد و در صورت معيوب بودن آن را تعویض نمایيد.444ارینگ شماره ) -

 ( دوباره ببندید.444( و واشرهای )440ا سر جای خود با پيچ های )( ر04در پوش محافظ ) -

که عملگر چند گردشه روی این گيربکس نصب شـده اسـت ،   در صورتي ( بسته شود.40( با واشرهای قفل کننده )43)  پيچ های شماره -

 را برای  حالت باز تنظيم نمایيد. (Limit Switch)کليد های حد 

 

 حمل و انبارداری: -6-2

 .جهت بلند کردن و جابجایی شير، از بستن قالب و تسمه به گيربکس خودداری گردد. -

 محل انبار بایستی خشک و با تهویه مناسب و به دور از تابش مستقيم نور آفتاب باشد. -

و از نگهداری آنها بطور مستقيم بر روی زمين   شود روی قفسه یا پالت چوبی قرار داده بایستی شيرهای مجهز به گيربکس -

 .گرددخودداری 

 در زمان نگهداری در انبار با پوشش مناسب از تجمع گرد و غبار و سایر آلودگی ها روی گيربکس جلوگيری نمایيد. -
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 نگهداری   -7-2

نيروی اضـافه ای بـه فلکـه وارد    درجه ای پروانه نباید  14فلکه گيربکس توسط یک اپراتور قابل چرخش است. پس از چرخش  -

 شود. 

بدون گریس کار می کنند و بنابراین نيـازی   بدليل نوع طراحی و متریال قطعات داخلی، AUMAهای جدید شرکت  گيربکس -

 به اضافه کردن گریس نمی باشد. 

     ری نـدارد.  در مدل های قدیمی تر نيز که محفظه گيربکس با گریس پر شـده اسـت تـا مـدت طـوالنی نيـازی بـه گـریس کـا          -

  قابل انجام است: طبق توضيحات  AUMAگریس کاری قطعات داخلی گيربکس  

 پيچ های سرشش گوش را باز کرده و درپوش را بردارید. -0

 چرب نمایيد. گری با اجزاء داخلی را -0

تخت آب بندی  الزم است واشر واشر تخت آب بندی  و درپوش را در جای خود قرار داده و پيچ های آن را محکم نمایيد. -3

 .کامال در جای خود قرارگيرد

 
 

 مشخصات گریس

 نام گریس معادل بهران نام توليد كننده استاندارد

DIN 51502 K- L3n       SHELL                           3بهران یاقوت R3      گریسALVINA 

DIN 51825 K 2n         TEXACO                         0بهران زمرد TEXANDO FO20     

  


