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 مقدمه:   .1

 

   پروانههه ای بهها عملگههر              شههير  نصههب، بهههره بههرداری و نگهههداریمطالعههه دقيههن ایههن راهنمهها بههه تمههامی افههرادی کههه و يفههه

 دارند، به منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:بر عهده ميراب را شرکت ساخت  وزنه ای –هيدرویک 

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -0

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری   -2

 عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات -4

 

  .جهت کسب اطالعات بيشهتر در مهورد عملکهرد شهير در     این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تدوین شده است

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

     اطالعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهره برداری و انتخاب شهير مناسهب ، بهه

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 شرکت ميراب، اطالعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل تغيير می باشند که در اینصورت نسهخه ههای    بنابر صالحدید

 قبلی، باطل و غير قابل استناد خواهند بود.

 

 

 

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

 دی نخواهد داشت.در این راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعه

 

 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير   
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 (پروژه تکميل می گردد با توجه به شرایط هراین قسمت اطالعات  ) اطالعات فنی اختصاصی  پروژه:. 2

 شخصات کلی شیرم 

 وزنه ای –شير پروانه ای قطع سریع اضطراری  با عملگرهيدروليک نوع شير : 

 .…… DN سایز شير:

 .…… PN فشار کاری :

 .…… PN سایز فلنج:

 )طبن کاتالوگ شرکت ميراب( .……… وضعيت نصب: حالت

 .……… وضعيت نرمال شير : 

 

 مشخصات عملگر:

 

  ..........سایز عملگر: 

 ترميليم  ..........قطر شفت عملگر:  

 ميليمتر  ..........قطر داخلی سيلندر: 

 ميليمتر  ..........طول کورس پيستون: 

 کيلوگرم  ..........وزنه: 

 ليتر   ..........ر: دحجم روغن سيلن

 ليتر  ..........حجم کل روغن: 

 

 مشخصات کارکرد:

 ثانيه  ..........حدود   :   و باز شدن شير  زمان باالرفتن کامل وزنه

 ثانيه  ..........)مرحله اول (: و بسته شدن شير پایين آمدن وزنه  زمان

 ثانيه  ..........زمان پایين آمدن وزنه )مرحله دوم (:  

 ثانيه  ..........کل زمان پایين آمدن وزنه )بسته شدن شير( :   

 

در  سقوط وزنه )بسته شدن شير( کل ر زمان به منظور نصب شير در خط و باز و بسته نمودن متناوب آن به در خواست خریدا تذکر :

 ثانيه تنظيم گردیده است.   ..........کارخانه ميراب 
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 محصول:کاربــرد   - 3

 صدمات و خسارات، اضطراری  شرایط خاص و محل های مناسب می تواند در  در شبکه های آبرسانی همواره نصب شيرهای ایمنی در

به عنوان یک شير قطع و وصل و یا کنترل معمولی انجهام و يفهه    دمی تواناین نوع شير  ر عين حالبه حداقل رساند ، د ایجاد شده را 

 نماید.

 

عملگر هيدروليک وزنهه ای در انهدازه هها و کاربردههای گونهاگون نمهوده        شيرهای بابا توجه به این نياز اقدام به توليد شرکت میراب  

ا گردش ربع گرد )شيرهای پروانه ای ، سماوری ، سوزنی و توپی( برای کنترل جریان این عملگرها برای نصب در کليه شيرهای ب .است

بهه طهور    کهه اضطراری قطع و وصل  هایشيردر می توان  از این عملگر سيال به کار می رود. مسير سریع سيال و همچنين باز و بستن

مسهير سهيال را بسهته و یها بهاز نمایهد،        ميتوانهد ه در وزنه اتوماتيک بدون هيچ عامل خارجی و با استفاده از انرژی پتانسيل ذخيره شد

 مود  استفاده ن

 

  ويــژگی های طــراحــی  - 4

بهدون ههيچ    بطور اتوماتيهک در مواقع اضطراری در مواردی استفاده می گردد که الزم باشد  میرابشرکت از شير هيدروليک وزنه ای 

 راه دور جریان سيال را متوقف نماید  .  کنترل از تابلوی  طرینمحلی و یا از کنترل یا از تابلوی  عامل خارجی

 

در مواقع عهادی ) وقتهی وزنهه     ر نگه داشته شده است . این شيدر این شير انرژی پتانسيل وزنه ای است که در حالت باالمحرک  عامل

 باز کامل قرار دارد . تحال( در باشدسرعت در حال آماده  سنسور و است قطع سلونویيد هيدروليک شيرباال است و برق 

 

گونه ای مطمئن اتصال یافته کهه سهيلندر هيهدروليک بها اسهتفاده از پمه        ه خروجی شير به اهرم ، وزنه و سيلندر هيدروليک ب شفت

 شهير  بسهتن مکانيزم، آماده در این حالت   .شود دستی و یا برقی ، اهرم و وزنه را به سمت باال هدایت می کند در نتيجه شير بسته می

شهير   جهت بسهتن  محاسبه شده که بتواند گشتاور الزم را به نحویوزن وزنه و طول اهرم  بوسيله انرژی ذخيره شده در وزنه می باشد.

 .به محور آن اعمال نماید

 

    از روی قطعهات صهلب و مطمهئن )بلهوک( نصهب شهده و      هيدروليک  اجزاءجهت ایمنی بيشتر در موقع باال بودن وزنه کليه اتصاالت و 

حداکثر ایمنی را در مواقع اضطراری از این سيستم  در نتيجه .ای عادی هيدروليک اجتناب شده استلوله کشی های معمولی در مداره

 )کليه لوله ها فقط برای باال بردن وزنه و باز نمودن شير بکار ميرود( قبيل سيل و زلزله تامين می نماید.

 

 است: زیر امکان پذیر در شرایطپایين آمدن وزنه 

  (برق سلونوئيد والو وصلفرمان از راه دور ) -
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 فرمان محلی )فشار دادن دگمه بسته شدن شير روی تابلوی کنترل نصب شده روی شير( -

 (يچ ئفلو سو) بوسيله حسگر پدالی سرعت سيالقطع برق شير کنترل جریان هيدروليک  -

 قرار دادن شير دستی سه حالته در وضعيت سقوط وزنه -

 توضيحات برای هر مورد داده شده است.در صفحات بعد 

 

برای عملکرد سریع سقوط وزنه و در عين حال جلوگيری از ضربه قوچ و ضربه به سيستم هيدروليک ، سرعت سهقوط وزنهه در ابتهدای    

 . قابل تنظيم می باشد می باشد و سرعت سقوط وزنه در هر دو مرحله کورس، سریع و در انتهای کورس، آرام 

 

 يمنی  موارد ا – 5

مورد تست های گوناگون قرار گرفته و به محل نصب ارسهال  توليد ، مونتاژ و   ، طراحی میراب شرکتدر هيدروليک وزنه ای های شير

  می شود.

 اسهت  نظهر گرفتهه شهده    خصوص عملکهردی کهه بهرای آن طراحهی و در     صورتيکه شير به درستی نصب و بهره برداری نگردد یا در در

 خطرساز و حادثه آفرین باشد. ميتوانداین دستورالعمل اجرا نگردد شرایط و روشهای  طبنشود یا ناستفاده 

        ایهن قسهمت بها عنهوان    مخصوصا مهوارد ذکهر شهده در    عدم دقت در مطالعه صحيح و اجرای مطالب عنوان شده در این دستور العمل و

 .و تجهيزات گردد پرسنلخطر برای بروز ميتواند موجب  " موارد ایمنی "

هنگام نصب و بهره برداری از شير کامال دقت گردد قوانين و استانداردهای فنی و ایمنی و همچنين مقررات محلی به منظور جلهوگيری  

 رعایت شود.کامال از حوادث احتمالی 

 

 یها     "عدم مطالعه صهحيح و کامهل  "مسئوليتی در مورد حوادث و مشکالتی  ناشی از  شرکت میراب

 مطالب این دستورالعمل برعهده نخواهد داشت .     " صحيحاجرای عدم  "

 

 

 شیر : روی تعمیرات يا تنظیمانجام  -1-5

ورود به محل نصب شير تنها زمانی امکان پذیر است که شير در حال بهره برداری نبوده و اطمينان حاصل گردد قطعهات هيهدروليک و   

 شده اند . و بدون حرکت متحرک شير کامال ثابت

ی که به نحوی درگير نصب و راه اندازی و تعميرات هستند باید بهه طهور کامهل مطالهب دسهتورالعمل را بخواننهد و از درک       پرسنل تمام

 حاصل کنند.صحيح آن اطمينان 

و  شهير سهه حالتهه دسهتی در     قطهع  تغذیهه شهير   روی شير باید زمانی صورت گيرد که برق اصهلی   براساسی هرگونه فعاليت تعميرات 

 .  و ترجيحا وزنه پایين باشد وط وزنه باشدف سققوضعيت تو
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قبل از انجام تعمیرات روی شیر و اجزاء آن تحت شرايطی که پايین آوردن وزنه در آن هنگـام   

 مقدور نباشد ، الزم است حتما شیر سه حالته دستی در وضعیت توقف سقوط وزنه قرار گیرد.

 

و غيره باید فشار دو طرف شير تخليه گردد و همچنين حرکهات   ها نج فل ن اتصاالتقبل از اجرای هرگونه تعميرات روی شير یا باز کرد

مانند هوای فشهرده ، آب یها روغهن    ) تخليه و بدون فشار گردد  ،تحت فشار سيال کاریمحدود و کنترل شود . هرگونه قطعات متحرک 

 .(هيدروليک تحت فشار

ید تمام قطعات ایمنی مورد بازدید قرارگيرد و از عملکرد صحيح آنهها اطمينهان   هر فعاليت تعميرات یا سرویس روی شير باانجام پس از 

 حاصل گردد.

در صورت انجام فعاليتهای نظير بتون ریزی ، جوشکاری ، رنگ آميزی ، شستشو با آب یا موارد مشابه دیگر باید قسمتهای هيدروليک و 

 حساس شير پوشش داده شود.

 

 :  شرايط مربوط به بهره بردار -2-5

شهير  برداری و تعميرات در اطراف شير مطمئن گردید . فضای الزم اطراف  از وجود فضای کافی جهت نصب ، بهرهبهره بردار ميبایستی 

 و ابزارهای الزم قابل اجرا باشد. لوازمهمراه با باید به گونه ای باشد که عمليات تعميرات 

 تهيه و اجرا نماید تا پاکيزگی و نظم محل نصب همواره حفظ گردد.هایی  دستورالعملسازمان بهره بردار الزم است همچنين 

همچنين باید ، های شير باید همواره در محل بهره برداری موجود بوده و ازهرگونه کثيفی و روغن و ... دور نگاه داشته شود دستورالعمل

 یا بازنگری گردد.مطالعه شوند د تا در شرایط الزم به راحتی ندر دسترس باش

 خطرات احتمالی در محل باید درنظر گرفته شود. روشهای محافظت در برابر ه روشها و وسایل حفا ت فردی و همچنينکلي

قرار دههد  بایهد مهوارد بهه فهرد یها        تاثيربه نحوی که موارد ایمنی را تحت  ، درصورت انجام هرگونه تغيير روی شير یا نحوه کارکرد آن

 .ت گرددرتبط اطالع داده شده و ثبقسمتهای م

 

 

 لوازم و تجهیزات ايمنی: -3-5

از لهوازم و تجهيهزات ایمنهی الزم     بایسهتی تمام افرادی که در زمان نصب و راه اندازی و بهره برداری مشغول کار در اطراف شير هستند 

 استفاده کنند تا از آسيبهای فردی محفوظ بمانند.
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 وزنه:محل سقوط  حفاظهای -4-5

 

ته وزنه الزم است بهره از خطرات ناشی از سقوط احتمالی و ناخواسبه منظور جلوگیری 

مناسب را زير وزنه و اهرم آن نصب نمايد تا امکان تردد يا قرار های الزم و  حفاظبردار 

 گرفتن انسان زير اين قسمتها ممکن نباشد.

 

 

   خطر الکتريسیته: -5-5

 وجود خواهد داشت. سيستمر بالقوه ای درمتصل است خطشير هنگاميکه برق اصلی شير به تابلو برق 

 

 خطر برق گرفتگی و شوک الکتريکی

 صورت گيرد. استکار بر روی قسمتهای برقی باید توسط افراد آموزش دیده و تنها زمانيکه برق اصلی قطع 

 

اسهب اتصهال زمهين متصهل     ترمينال اتصال زمين تابلو کنترل به شهبکه من  حتما به منظور جلوگيری از شوک الکتریکی توصيه ميگردد

 گردد.

 

 وضعیت عملکرد شیر: -6-5

در تعبيهه گردیهده تها     اضهطراری شير ربع گرد دستی که روی بلوک هيدروليک نصب شده است به منظور استفاده در شرایط خهاص و  

  دستی سيستم هيهدروليک  رتعميرات ، از پایين آمدن وزنه و بسته شدن شير جلوگيری نماید . این شي اجرایزمان  یا در اینگونه مواقع

 قرار گيرد. (operation)در وضعيت باز  پروانه ای (  کارکرد عادی شيربهره برداری )  در زمانباید 

 

روی بلوک هیدرولیک در حالت بسته  در صورتیکه شیر دستی ربع گرد نصب شده

 کند. قرارگیرد . وزنه پايین نخواهد آمد و شیر پروانه ای در حالت اضطراری عمل نمی

 

ن عایقهای درب ها باید طبن نقشه های برق ارائه شده صورت گيرد و در نهایت درپوشهای گلندها و همچني کشی کليه اتصاالت و سيم

   تابلو رعایت گردد.  IPتابلو نصب گردد تا

 

 



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای
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 : ايمنی  مهم و نکاتجمع بندی  -7-5

 گردد:  می تواند موجب عملکرد نادرست شير یا بروز حادثه  که یموارد

 بهره بردار و تعميرکار کافی و الزم  پرسنلآموزش عدم تجربه و یا عدم  -

 با اصول طراحی در نظر گرفته شدهنامنطبن کاربرد نامناسب شير  -

 شير  و شرایط کاری عملکردنحوه با  بهره بردارعدم آشنایی  -

 مسائل ایمنی در موقع پائين آمدن وزنهو اجرای عدم توجه  -

 یت مقررات ایمنی سازمان استفاده کننده جهت جلوگيری از حوادث احتمالی عدم رعا -

 عدم ساخت و نصب حفاظ زیر محوطه سقوط وزنه بوسيله سازمان استفاده کننده شير  -

 عدم مطالعه دقين قسمتهای مختلف این دستورالعمل -

 پر بودن مخزن روغن بيش از حد مجاز   -

 ار برق کنترلتغيير در سيستم هيدروليک یا مد -

 

  

 

 "موارد ايمنی "ان شده در اين بخش در صورتیکه به دلیل عدم رعايت هريک از موارد عنو

وارد گردد شرکت میراب مسئولیتی در قبال آن نخواهد  رتی به شیر يا ساير تجهیزاتخسا

 گارانتی خارج خواهد شدداشت و شیر از 

 

 

 انبارداریحمل و  – 6

 

ار نگهداری خواهد شد از بستن کامل آن خـودداری گـردد تـا تمـا      در صورتیکه شیر در انب

مداوم الستیک با رينگ آببندی موجب فرسودگی آن نگردد . در زمان نگهداری شیر در انبـار  

 درجه باز نگه داشته شود. 5پروانه شیر به اندازه 

 

 حمل و نقل و جابجايی: -1-6

درجهه   94جهدا شهده و بها    يدروليک و تست فشار بدنه و تست آب بندی از وزنه شيرهای هيدروليک ميراب در کارخانه پس از تست ه

ی نيز روی پالهت دیگهر   و اهرم آن با نایلون روی آن پوشيده شده است. وزنه قرار داده و محکم شده و آن روی کف پالت جچرخش ، فلن



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای
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تسمه و یا طناب های پلهی اسهتر بها مقاومهت کهافی روی       یا جرثقيل و با کمک وزنه در کارخانه با ليفتراک و شير وپالت  .ميگيرد قرار 

حمل شير به محل نصب فقهط   کاميون قرار داده شده است و به همين ترتيب نيز باید از روی کاميون در انبار سرپوشيده تخليه گردد . 

 .نصب توصيه می گردد زماندر 

جابجایی شير توسهط افهراد بهدون مههارت کهافی موجهب بهروز        حمل و نقل و جابجایی شير باید با دقت و احتياط کامل صورت گيرد . 

 خسارت برای افراد ، تجهيزات و  شير خواهد شد .

 

 

توسط افراد جابجا گـردد .   فقط و شیر بسیار سنگین تر از آن است که بدون وسیله مخصوص

يـا جرققیـل    لیفتـراک اين توصیه میگردد جهت جابجايی از ماشین آالت بـاالبر ماننـد   بنابر

 . ر استفاده گرددیتناسب با وزن شم

 

به منظور جابجایی و بلند کردن شير نباید از اجزاء هيدروليک و یا فلنج دو طرف شير )محل نصب شفت شير( استفاده نمود. همچنهين  

 به منظور جابجایی و نصب شير باید از قطعات چوبی مقاوم زیر قسمتهای شير استفاده نمود تا تعادل آن حفظ گردد .

 

 

 :نگهداری شیر در انبار -2-6

و یها   از ریهزش آب روی شهير   شهود با توجه به نصب ادوات  ریف برقی و هيدروليک و لوله های فوالدی  ریف بر روی این شير دقهت  

 .  گرددجعبه های دیگر بر روی این شير و یا قراردادن قطعات خشن و سنگين در نزدیک این شيرها خودداری قراردادن 

 گيرد . غبار و حرارت قرار گرد و ،يت قطعات الستيکی ، شير نباید در معرض نور آفتابجهت حفظ کيف 

باشد همچنين در صورتی که نياز به انبار نمودن شير در طهوالنی مهدت باشهد     نگهداری شير در طوالنی مدت در فضای آزاد مجاز نمی

 باید شرایط محل قرار گيری شير به صورت زیر فراهم گردد:

 زدگی زم جهت جلوگيری از ی تمهيدات ال -

 جلوگيری از افزایش بيش از حد دما -

 خشک بودن محل نگهداری -

 عدم وجود گرد و غبار -

 بنفش نور خورشيد محافظت گردد ( ورایقطعات الستيک باید در برابر اشعه ما جلوگيری از ورود نور خورشيد ) -

شير فراهم نباشد باید شير به صورت کامل بسته بندی و پوشش داده در صورتيکه امکان فراهم نمودن شرایط فوق در محل انبار نمودن 

 شود تا امکان ورود سياالت و گرد و غبار به داخل آن ميسر نباشد.

 

 



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای
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هنگام قرار دادن شیر روی پالت ديگر يا روی زمین با قرار دادن چوب يا الوار با ارتفاع کـافی  

 از تما  صفحه واسط شیر با زمین جلوگیری گردد .

 

 :روی پالت  مــلزومات الزم جهــت بلند کردن شیر از -3-6

و تسمه و یها طنهاب ههای     Uبا توجه به وزن سنگين این شير و وزنه آن لزوم استفاده از یک جرثقيل و زنجير و یا سيم بکسل و قالب 

 پلی استر و یا کتانی سالم با قدرت الزم توصيه می گردد .

 با ليفتراک مناسب پالت شير و وزنه به محل نصب حمل گردد .پالت ابتدا  به منظور بلند کردن شير از روی

 با جرثقيل انجام گيرد .می تواند صفحات بعد  تصاویربا توجه به جابجایی  ياتعملدرصورت عدم وجود ليفتراک مناسب ، 

 بهب مناسب قرار می دهيم . سپس شير را چوعدد در محل نصب شير را از زمين بلند نموده و پالت را از آن جدا می نمایيم و روی دو 

 روی زمين قرار داده و جهت حفظ تعادل در صورت لزوم قطعه چوبی در زیر عملگر هيدروليک قرار می دهيم .   حالت عمودی  بر

 

 

 

 

   5-1شکل 

نحوه بستن قالب به منظور بلند نمودن 

 شير در حالت افقی و قرار دادن روی چوب

 .نهنگام تخليه از کاميو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای
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 5-2شکل 

ارتفاع   تکه چوب با 2نحوه قرار دادن شير بر روی 

سانتی متر فاصله  4حداقل  به نحوی کهمناسب 

 صفحه واسط و زمين حفظ گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-3شکل 

نحوه بستن قالب به شير به منظور بلند کردن آن از حالت افقی به حالت 

 .عمودی به منظور نصب در محل

 

 

 

 

 



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای
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 5-4شکل 

 نحوه حرکت قالب جرثقيل به منظور بلند نمودن شير

 از حالت افقی به حالت عمودی.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-5شکل 

 نحوه بستن قالب و بلند کردن شير توسط جرثقيل در حالت عمودی

به منظور حفظ شرایط تعادل و خنثی نمودن وزنه جک و عملگر 

 شده است .هيدروليک قالب در مرکز بسته ن
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 نصب شیر  – 7

 شرايط نصب -1-7

همچنين داخل شير و پروانه از  داخل دو طرف لوله می بایستی از اجسام خارجی کامالٌ تميز شود. شير بين دو فلنچ لوله ،نصب قبل از 

کامالٌ بازرسی گردد و  ها نجسطوح آب بندی شير و فل زده شده کامالٌ تميز گردد .که در کارخانه  اجسام خارجی و مواد ضد زنگ

  .های لوله کامالٌ برطرف شود  فلنجو  ناصافی احتمالی سطوح آب بندی شير

از فاصهله دو   طرف لوله را کمهی بزرگتهر   دو فلنجدو فاصله بچسبانيد .  روی فلنج الستيک آب بندی فلنچ لوله ها را با چسب مناسب بر

 .  ش طول اتصاالت قابل پياده کردن ميراب به راحتی صورت خواهد گرفتاین کار با استفاده از کاه شير تنظيم نمائيد فلنج

  ميليمتر ( 04هر طرف حداقل  ) در

 

را از زمين بلند نمهوده و بها    ، آن ی شيرها با استفاده از طناب و یا تسمه های کتانی یا پلی استر با  رفيت کافی و انداختن آن به کناره

را واشهر  و  مههره  پهيچ و  ، ، آن را به آهستگی مابين دو فلنج قرار می دههيم   شير نصب  ورد نظرو وضعيت متوجه به جهت جریان لوله 

  گشتاور الزم جهت سفت نمودن پيچ (  . )مطابن استانداردکامال محکم گردد قرینهمونتاژ نموده و بطور ضربدری و 

 

آماده سازی فونداسهيون و نحهوه نصهب    که در ادامه چگونگی  قرار ميگيرند نيز و باالتر توسط پایه روی فونداسيون 0044شيرهای سایز 

 توضيح داده شده است. شير روی آن 

 

به منظور جلوگیری از حرکت صفحه واسط هیـدرولیک ، ايـن صـفحه توسـط تسـمه ای در      

کارخانه بسته و قابت شده است ، پس از نصب شیر و قبل از شروع بهـره بـرداری بايـد ايـن     

 . در غیر اين صورت سیستم هیدرولیک آسیب خواهد ديد . تسمه از شیر جدا گردد
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 6-1شکل

 نحوه بلند کردن شير و قرار دادن آن بين دو فلنچ لوله در خط
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 : نصب شیر با پايه روی فنداسیون -2-7

ایه و فونداسيون باشد ) به منظور انتقال وزن شير و سيال در صورتيکه با توجه به سایز و فشار کاری شير نياز به قرار گرفتن شير روی پ

داخل آن به فونداسيون و عدم ایجاد نيرو روی شير و خط لوله ( دو عدد پایه در کارخانه زیر شير نصب ميگردد تا در محهل نصهب روی   

 فونداسيون قرار گيرد .

 

 بود :نحوه قرار گرفتن پایه روی فونداسيون به دو طرین زیر ميسر خواهد 

 

هيچگونه حرکت جزئی شير روی فونداسيون ميسر نخواهد اتصال صلب پایه توسط پيچ به فونداسيون که در این حالت امکان  -0

 بود .

 

در اين حالت بايد در ورودی و خروجی لوله به اتاقک محل نصب شیر براکتهای مخصوص در 

انتقال حرکت طولی لولـه   ديوار نصب شود تا از حرکت لوله جلوگیری گردد . به منظور عدم

 قبل و بعد از اتاقک محل نصب شیر استفاده از اتصال قابل انبساط پیشنهاد میگردد .  

 

 

لغزیهدن   فونداسيون کهه در ایهن حالهت امکهان     اتصال پایه روی فونداسيون بدون بستن پيچ و مهره با قابليت لغزش پایه روی -2

، الزم است زیر پایه های شهير صهفحات   هد بود . به منظور تامين شرایطوابسيار جزئی پایه شير روی کف فونداسيون ميسر خ

 فلزی روی فونداسيون نصب گردد تا حرکت پایه روی آن امکان پذیر گردد.  

 

  

 

 نحوه نصب پايه شیر بوسیله پیچ به روی فونداسیون : -1-2-7

حفهره   0ير و سطح فاصله بهاقی گذاریهد و داخهل بهتن     ميليمتر بين پایه ش 44سطحی صاف و هموار را توسط بتن مسلح آماده کنيد و 

 های قالبدار ایجاد نمایيد . جهت پيچ
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 6-2شکل 

 

پيچ استيل قالبدار داخل حفره های فونداسيون بتونی قرار گيرد . دقهت کنيهد از    0روی فونداسيون قرار دهيد به گونه ای که  شير را بر

 بدار استفاده گردد.واشر تخت استيل زیر مهره پيچ های قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-3شکل 

عدد ورق فلزی با ضخامت مناسب زیر پيچهای تنظيم ارتفاع قرار دهيد و ارتفاع شير را توسط پيچهای تنظيم بين دو فلنچ لوله دقيقا  0

 تنظيم کنيد تا با لوله در یک محور قرار گيرد. 
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 6-4شکل

 

( و سپس داخل حفره هایی که پيچهای قالبدار قرار دارند را بها  استاندارد مربوطهکم کنيد ) طبن را با گشتاور الزم مح فلنج هاپيچهای 

ههای قالبهدار    حفره ها به طور کامل سهفت شهد مههره پهيچ     پس از اینکه بتن داخل ایند. به طور کامل پر نمایيبتون و دوغاب سيمان 

 داخل بتن را با گشتاور مناسب سفت نمایيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-5ل شک
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 نصب وزنه و اهرم –8

وزنه و اهرم را توسط زنجير مناسب با وزن آنها بوسيله جرثقيل بلند کنيد و به سمت محل نصهب روی صهفحه واسهط عملگهر حرکهت      

قرار می دهيم و با دست اهرم پم  دستی را به جلو و  توقف سقوط وزنه ( بسته ) در حالت روی سيستم هيدروليکشير دستی دهيد . 

و صفحه واسط نيز به سمت  حالت تقریباٌ بسته به سمت باز شدن حرکت می نماید در این حالت پروانه شير از ،ب حرکت می دهيم عق

 .   باال جا به جا می گردد 

 اههرم و سوراخ باز نمهوده و سهپس    2گردید دو پيچ را از روی  راستا هموقتی دو سوراخ بسته شدن اهرم وزنه با دو سوراخ روی عملگر 

 را روی آن محکم می نمائيم . واشرو  و مهرهداده و مجدداٌ پيچ  قراروزنه را در جای خود در روی شير 

 

پیچ و  2سپس  به صفحه واسطه تکیه نمايد   A , B , C  در سه نقطهمی بايست اهرم وزنه  

جای خود  در داز آزاد نمودن جرققیل ، وزنه باي  در اين حالت پس . مهره نگهدارنده را ببنديد

 .قابت بماند 
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 نصب تابلوی کنترل و اتصال برق اصلی – 9

 شیــر  تابلو کنترل بهاصلی اتصــال جريــان بــرق  -1-9

 نزدیکی شير آماده اتصال باشد.  در این حالت فرض بر این است که قبالٌ کابل های برق و کنترل و همچنين تابلوی کنترل محلی در  

ميليمتهر مربهع را جههت اتصهال بهرق       0.4بگذارید . کابل استانداردی با حداقل مقطع سهيم   OFFاصلی تابلو برق را روی حالت کليد 

   های مربوطه وصل نمایيد . ورودی انتخاب نمایيد و آنرا به ترمينال

 

توجه کنید ولتاژ و فرکانس  شبکه برق اصلی در محل نصب شیر با ولتاژ و مشخصـات  ککـر   

 يکسان باشد .، روی صفحه مشخصات پاورپک هیدرولیک شده 

 

در کليه مهوارد بایهد از گلنهدهای مناسهب اسهتفاده      . وصل گردد نقشه های برقدر پيوست ترمينالی  کليه کابل های کنترل طبن نقشه

در غير ایهن صهورت ممکهن    نتواند به داخل قطعات برقی وارد گردد .  در صورت پاشش احتمالی آب به روی آنها ، آبگردد به طوریکه 

 است کار این قطعات مختل گردد .

 F1-phaseروشن شد و در صفحه نمایش سيستم کنترل پيغهام   Faultيچ برق اصلی تابلو را وصل نمایيد و در صورتيکه چراغ ئسو

Error  تابلو جابجا نمایيهد . ایهن    مشاهده گردید کليد برق اصلی تابلو را قطع نموده و جای سيمهای فاز ورودی را روی ترمينال داخل

 ه اندازی ميباشد .شير آماده رااکنون  روشن نگردد ادامه دهيد . Faultمراحل را تا جایی که پس از اتصال صحيح فازها چراغ 

  

 کنتــرل جهــت دور مــوتــور هیــدرولــیک -2-9

صحت اتصال فازها اطمينان حاصل فته باشد الزم است از در صورتيکه اتصال برق ورودی به موتور الکتریکی توسط بهره بردار صورت گر

ميهزان کهافی   بازدیهد   پهک و پاورمربهوط بهه   و اتصال سوکتهای سنسورهای تابلو کنترل از اتصال برق اصلی پس  گردد. به همين منظور

که بها صهدای کهارکرد موتهور     کليد استارت ) دکمه باز نمودن شير (  روی کنترل پنل را  فشار دهيد در صورتيروغن روغن داخل تانک 

ال الکتریکی وزنه شروع به باال رفتن نمود اتصال برق موتور صحيح است . شاسی استوپ را بفشارید و در غير این صورت باید ترتيب اتص

تخليهه  بوده و شير دستی  قطع پک را تغيير دهيد . در این حالت حتما توجه گردد برق شير سلونوئيدسيمهای داخل ترمينال روی پاور

آکوموالتور هيدروليک ) در صورتيکه این قطعه روی شير نصب شده بود ( بسته باشد  چرا که در غير این صورت عليرغم اتصال صهحيح   

   برق موتور الکتریکی ، وزنه باال نخواهد رفت .
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   فنی عمومیمشخصات  – 11

 یر می باشد :مشخصات اصلی شير پروانه ای با عملگر هيدروليک وزنه ای به شرح ز

  است( بدون برقحالت نرمال شير در زمان بهره برداری : باز )وزنه باال و سلونوئيد 

  مدار بستهسيستم هيدروليک 

  ثانيهه( بهر    ....% مسهير و  44ثانيه و مرحلهه دوم   ....% مسير 74)مرحله اول  مرحله مختلف 2زمان بسته شدن قابل تنظيم در

 راب تنظيم شده است اساس سفارش اوليه در کارخانه مي

  درصد 044کنترل بسته شدن شير توسط : سلونوئيد والو  با آببندی 

 سقوط آزاد وزنه و وضعيت جلوگيری از سقوط وزنه ، وضعيتبهره برداری  وضعيت:  شير دستی با عملکرد سه وضعيتی 

  : ولت مستقيم 20ولتاژ شير سلونوئيد  

  سرعتالکتریکی  یپدالسنسور اضطراری : سرعت سيستم ارسال کننده سيگنال 

 پک )تانک روغهن و پمه  هيهدروليک برقهی ( ، بلهوک اصهلی ، پمه  دسهتی روغهن ، جهک           سيستم هيدروليک شامل : پاور

 هيدروليک و لوله ها و اتصاالت.

 ميباشد. )فوالد ضد زنگ( لوله ها و اتصاالت هيدروليک که کامال محکم و آببند شده و از جنس استيل 

  و سایر قطعات ریخنه گری شده از جنس چدن بدنه و پروانهGGG40 

  وزنه از جنس فوالد  اهرم 

 ميکرون 244 حداقلضخامت  پوشش شير : اپوکسی پودری با  

 مينيوم برنزوجنس بوشها : آل 

  هرتز 44ولت فرکانس  044فاز  4ولناژ اصلی شير : برق 

  اکت مجزای نرمهال بهاز و نرمهال بسهته     تکن 2ده و شامل زیمنس و با مقاومت باال در برابر فرسودگی بوليميت سویچها مارک

 هستند.

  و قابليت کنترل سيستم از طرین محلی یا از راه دور همچنين قابليت کنتهرل شهير بهه    ساخته شده تابلو کنترل با کيفيت باال

    می باشد.. همچنين شامل کليه المانهای حفا تی جهت کنترل شير را دارد صورت دستی یا اتوماتيک

 يستم سPLC    از نوعSiemens LOGO .است 

 می باشد. با  سيستم شارژ و آالرم سيستم ذخيره برق اضطراری 
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 شیر پروانه ای   – 11

 Bفشهار   سهمت   شهفت( و  بهازویی )سهمت   Aسمت فشار طراحی و ساخته شده اند و دارای  شيرهای پروانه ای به شکل خارج از مرکز

  می باشد . ( سمت روبند)

که در داخل بدنه شير تعبيه می شهود ،   رینگی مخروطی ،طرح شيرهای پروانه ای براساس

در حهالتی کهه    . اسهت  نصب شده پروانه شير رویاست که  محل نشيمن الستيک آببندی

علت فشرده شدن آن ه ب ندی که در داخل پروانه قرارگرفتهشير بسته می باشد الستيک آبب

رفهتن فشهار سهيال در     بهاال  بها  .دی را انجام می دهدروی رینگ آببندی بدنه ، عمل آببن بر

روی سهطح   تغيير شکل جزیی آن بهر  پروانه به اندازه لقی موجود در شفت ها و  Aقسمت 

      بسهيار کامهل و مطمئنهی حاصهل     مخروطی رینگ آببندی بدنه ، فشهرده شهده و آببنهدی   

و رینگ بدنه جدا شده  الستيک آببندی از Bبا باال رفتن فشار سيال در قسمت   می شود .

بنابراین الزم اسهت در   .بيشتر فشرده شود کمیبرای اینکه در این حالت نيز شير آببند باشد الزم است الستيک آببندی از طرین روبند 

 باشد تا فشار بيشتر باعث آببندی مطمئن تر گردد . A، فشار بيشتر درقسمت قع نصب شيرهای پروانه ای در خطوطمو

     فشار اوليه روبنهد باعهث ازدیهاد قطهر السهتيک آببنهدی شهده و         دت زیادی شير پروانه ای در حالت بسته نگهداری شوددر صورتيکه م

می تواند باعث عدم آببندی صد در صد شود . همانطوریکه اشاره شد در قسمتی که الستيک آببندی بها رینهگ آببنهدی تمهاس نهدارد      

کامل پروانه جلوگيری نماید ، در این حالت بایهد قهدری نيهروی     بسته شدنمر می تواند از الستيک آببندی قدری بزرگ تر شده و این ا

دور و  0/0اعمال شده از طرف روبند به الستيک آببندی را کم نمود . برای این منظور باید پيچ های آلن در محل مورد نظر را به مقدار 

بحالت کامال بسته در آورد . قابل توجه است پس از شل نمهودن پهيچ ههای     را یا بيشتر شل کرده بطوریکه با چرخاندن فلکه بتوان شير

 آلن، پيچ های مغزی را نيز باید به مقدارالزم محکم نمود .

 اجزا تشکيل دهنده شير پروانه ای در شکل صفحه بعد نشان داده شده است .
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 عملگر و سیستم هیدرولیک -12

 و معرفی کلیات -1-12

درجه باشد . ایهن   94حرکت در آوردن محور شيرهایی استفاده می شود که مقدار حرکت مورد نياز آنها تا ه محرک ها برای بنوع  این از

نه سته شدن توسط وزبرای ب محرک ها مجهز به منبع ذخيره انرژی می باشند . انرژی الزم برای باز شدن آنها توسط پم  هيدروليکی و

سيسهتم  در بعضی از انواع این شيرها عکس حالت فهوق صهادق اسهت ، یعنهی انهرژی الزم بهرای بسهته شهدن توسهط           .تامين می گردد

 برج خنک کن نيروگاه ها .  و برای باز شدن توسط وزنه تامين می گردند مانند شيرهای استفاده شده در هيدروليک

 شيرهای پروانه ای ، کروی یا شيرهای سوزنی نصب کرد . بسته به موقعيت ، این محرک ها را می توان روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصهلی و فرعهی و صهفحه     این محرک مستقيما به شير متصل شده و شامل قطعات مکانيکی ماننهد وزنهه ، اههرم ، صهفحات نگهدارنهده     

 هيدروليکی  می باشد .   سيستم، سيلندر و همچنين متحرک واسط 

يل: پم  برقی و پم  دستی ، مخزن و بلوک با شيرهای مختلف نصب شده برروی آن بها حهداقل لولهه    تمام اجزا هيدروليکی طرح ازقب

     موقهع تخریهب لولهه ههای مهدار فرمهان       سقوط وزنهه  مصرف شده در کنار سيلندر نصب می شوند . از مزایای  این نوع محرک ها  عدم 

 . می باشد

 

 عملگر هیدرولیک شامل اجزاء زير میباشد :

               و فيلتر( تانک + موتور پم ر پک )پاو -

   ها ليميت سوئيچ -

                                            پم  دستی -

 (مرحله یک  پایين آمدن وزنه )شير تنظيم جریان  -

                                                 سيلندر -

 ( مرحله دو ) پایين آمدن وزنهشير تنظيم جریان  -

 شير های ایمنی کنترل فشار هيدروليک  -

 شير ایزوله مانومتر -

 وزنه  -
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  هيدروليکبلوک اصلی  -

  

 نقشه عملگر هيدروليک             

 

 

 سیستم هیدرولیک : -2-12

 و يفه این سيستم به شرح زیر است :

 باالبردن وزنه و باز کردن شير  -0

 چنين باز نگه داشتن شير به صورت دائم )تازمان صدور فرمان بسته شدن(باال نگه داشتن وزنه و هم -2

جلوگيری از سقوط ناگهانی وزنه و بسته شدن شير به صورت ناگهانی وایجاد ضربه )مستهلک کردن سرعت و ضهربه ناشهی از    -4

 سقوط وزنه(
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 مهمترین اجزا و مشخصات سيستم هيدروليک به شرح زیر ميبالشد :

Power pack unit:   

Type: Hawe ….. 

Tank volume: … liter         tank usable volume: … liter 

Total Hydraulic volume (Tank + Cylinder + Tube): … liter 

With motor and pump and filtration unit  

Electrical motor: 

Power: …. kw 

Input voltage: 400 V * 3 phase AC 50Hz 

Max. temperature: 70 degree centigrade 

IP: 54 

Hydraulic pump : 

Type:  gear pump  

Max pressure: … bar 

Max delivery: …. LPM  

Cylinder: High pressure steel tube with inside honed 

Piston rode : Hard chrome plated steel bars CK45  

Hydraulic oil : HLP (DIN 51524 part 2), ISO VG 32 (ISO3448)  

                      Equivalent to Behran hydraulic 32H  

Hydraulic Packings and Seals : SIMRIT(Germany) high quality and best performance  
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 سیستم الکتريکی و تابلو کنترل – 13

 تابلو کنترل شیر:  -1-13

 به شرح زیر ميباشد :  02-0 طبن شکل هرکدام و توضيح عملکرد  ء تابلو کنترلاجزا
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 : نماد وضعيت شير در مقابل کليد فرمان مربوطه  -0

 نشانگر وضعيت پروانه شير در حالت کامال باز ، نيمه باز و کامال بسته می باشد . 

 

 یا    اتوماتيک() / از راه دور )دستی( محلی کليد تعيين وضعيت کنترل شير به صورت  -2

  اتوماتيک() راه دور( یا LOCALيچ از نوع قابل قفل شدن بوده و قابل انتخاب در حالت کنترل دستی محلی )ئاین سو

(REMOTE )  ميباشد و به دليل مسائل ایمنی کليد آن تنها در حالتREMOTE   خارج شود ) ميتواند وارد آن شده یا از آن

 پس از قفل کردن (. 

 

 ل دستی ) محلی ( :ير در حالت کنترکليد باز نمودن ش -4

 این کليد در حالت کنترل دستی به منظور باز کردن شير استفاده ميگردد.

 

 :چراغ مشخص نمودن وضعيت باز شير -0

 این چراغ به منظور نشان دادن وضعيت شير در حالت کامال باز ميباشد که در زمان باز شدن نيز به صورت چشمک زن خواهد بود.

  

 اميکه باز یا بسته ميشود :شير هنگکليد توقف عملکرد   -4

این کليد هنگاميکه شير در حال باز یا بسته شدن توسط فرمان دستی می باشد به منظور توقف فرمان صادر شده ميباشد و شير در 

 همان حالت می ماند تا دستور باز یا بسته شدن مجدد صادر گردد .

 

 چراغ نشانگر توقف عملکرد شير: -4

 می کند روشن می شود.  توقف دریافت غ زمانيکه شير دستوراین چرا

 

 ير در حالت کنترل دستی ) محلی ( :کليد بستن ش -7

 این کليد به منظور بستن شير در حالت کنترل دستی استفاده ميگردد.

 

 چراغ نشانگر بسته بودن شير: -8

نيز به صورت چشمک زن  این چراغ به منظور نشان دادن وضعيت شير در حالت کامال بسته می باشد و در زمان بسته شدن شير

 خواهد بود .

 

 :در سيستم  Faultچراغ نشانگر  -9

 این هنگامی که خطا در سيستم رخ ميدهد به صورت چشمک زن خواهد بود .



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای

 

 

                                                                                                                  شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                 

 04از    28صفحه                                                      بزرگراه تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                                                                                  ML-WHBV-0597F                   420 -00404444تلفن: 

 کد و شرح فالتها در صفحه نمایش داخل تابلو نمایش داده خواهد شد . همزمان با روشن شدن این چراغ ، 

 :  Faultنمودن Resetکليد  -04

 .است پس از رفع علت آن تعبيه شده کردن فالت ه منظور ریستاین کليد ب

 

 :ست سالم بودن المپهای تابلو برق کليد مخصوص ت -00

 قابل استفاده خواهد بود .  Local/ Remoteاین کليد به منظور تست سالم بودن تمام المپهای تابلو کنترل در هر دو حالت 

 

 : ملکرد موتور برق سيستم هيدروليکچراغ نشانگر ع -02

 

 شانگر برقدار بودن شير سلونوئيد :چراغ ن -04

 در صورت برق دار بودن شير سلونوئيد مدار هيدروليک این چراغ روشن خواهد بود .
 

 :چراغ نشانگر قرار گرفتن شير در وضعيت کنترل دستی محلی -00

 قرار گيرد این چراغ روشن خواهد بود. Localدر حالت  2در صورتيکه کليد سلکتور شماره 

 

 :ورودی تابلو برقاصلی قطع و برق  کليد -04

این کليد به منظور قطع و وصل برق اصلی تغذیه تابلو در کنار تابلو کنترل نصب گردیده است و در صورت قطع نمودن آن برق ورودی 

 کل سيستم قطع خواهد شد .

 

 : چراغ نشانگر عملکرد فلو سویچ -04

شرایط وزنه سقوط نموده طراری عمل کند روشن خواهد شد که در این این چراغ زمانيکه سنسور تعبيه شده جهت تشخيص شرایط اض

 خواهد شد . و شير بسته

 عمل خواهد نمود. Remoteفلوسوئيچ تنها در حالت 

در این زمان پس از مدت زمان تعریف شده در سيستم کنترل در صورتيکه شير بسته نشود )سيگنال بسته بودن شير توسط ليميت 

 روشن خواهد شد . Faultنگردد ( چراغ يچ مربوطه ارسال ئسو

 

 :  چراغ نشانگر باز بودن شيرمسير کنار گذر شير اصلی -07

 را نشاتن ميدهد. بودن شيرمسير کنار گذر شير اصلیاین چراغ باز یا بسته بودن 

 وجود نخواهد داشت. Remoteدر صورت روشن نبودن چراغ )عدم هم فشاری( امکان باز کردن شير در حالت 
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 سیستم کنترل: -2-13

 نحوه کار با تابلو کنترل و اپراتوری شير در قسمت بهره برداری و اپراتوری توضيح داده شده است.

 توضيح داده شده است. 02-0 های احتمالی سيستم نيز در جدول فالت

 ذکر شده است. 02-2زمانهای تنظيم شده در برنامه کنترلی نيز در جدول 

 

 12-1جدول 
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 تعريف زمانهای داخل سیستم کنترل :      12-2جدول 

Set point description code 

 B014 زمان زیاد روشن بودن موتور الکتریکی  ثانيه .....

 Local B019زمان قرار گرفتن در حالت  دقيقه .....

 B017 زمان زیاد بسته شدن طوالنی شير اصلی ثانيه  .....  

 

 

 

 ) سیســتم کنــترل ( عملکــرد لیمیــت سوئــیچ ها حشر -3-13

سيستم کنترل به منظور ارسهال سهيگنالهای ورودی    یيچهائليميت سو

سيستم کنترل شير نصب گردیده اند و وضعيت شير را نشهان خواهنهد   

ميکروسویچ در نظر گرفته شهده اسهت    سه عدد داد . در سيستم کنترل

 که عبارتند از :

که وضعيت باز بودن کامل شير را بهه سيسهتم   :  LS1ليميت سوئيچ  -

 کنترل اطالع می دهد .

   95%که وضعيت باز بودن شير را در حهدود   :  LS2ليميت سوئيچ  -

به سيسهتم کنتهرل اطهالع مهی دههد و و يفهه روشهن نمهودن موتهور          

 آالرم سيستم را به عهده دارد .   هيدروليک و

در پهایين تهرین حالهت     را کهه وضهعيت شهير   :  LS3ليميت سوئيچ  -

 می دهد . کامل شير ( به سيستم کنترل اطالعسقوط وزنه )بسته بودن 

سهوئيچ  باال بوده و شير باز است ليميت  در حالت عملکرد عادی که وزنه

LS1  مهوقعی   ميگيهرد  قرار تحریک بوسيله بادامک مربوطه در حالت .

رکت می نمایهد  که برق سلونوئيد والو  قطع گردد وزنه به طرف پائين ح

اگر برق سلونوئيد والو  .پائين ) شير کامالٌ بسته ( برسدتا به آخر کورس 

گردد بالفاصهله حرکهت وزنهه متوقهف و شهير در       وصلدر ميان کورس 

 می ماند.   همان حالت نيمه باز

 کندکار  نباید باز می باشد ، پم  برقیدر حالت پائين بودن وزنه که شير در حالت بسته قرار دارد و یا در حالت باال بودن وزنه که شير 

       وضهعيت غيهر عهادی    ایهن   کهه  روغن هيهدروليک گهرم خواههد شهد    دائم روغن هيدروليک در مدار چرخش در غير این صورت در اثر ، 

 می باشد .
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ی بسهيار جزئهی داخهل    بودن کامل شير را نشان ميدهد موتور پم  خاموش ميگردد ، هنگاميکه براثر نشهت  باز 0زمانيکه ليميت سویچ 

فرمان استارت را به موتور پمه  ارسهال ميکنهد تها      2در صد باز ميرسد ليميت سویچ  94درصد باز به حالت 044سيلندر شير از حالت 

تحریهک شهده ، سيسهتم     4موتور خاموش گردد . زمانيکه شير بسته است و ليميت سویچ  0مجددا پس از تحریک شدن ليميت سویچ 

 تا فرمان استارت موتور را دریافت کند عملگر وزنه را کامال باال ببرد .    کنترل آماده است

حهرارت   ورودی پم  برقی تعبيه شده است و و يفه آن اطالع وضع غير عادی درجه سانتيگراد( در 84یک سویيچ حرارتی دما ثابت ) 

 به سيستم کنترل می باشد .روغن 

  

 

 بهره برداری و اپراتوری – 14

 هیدرولیک وضعیــت شیــر دستــیشرح  -1-14

 . می کند عملوضعيت به شرح زیر  4 قرار دارد و در روی بلوک هيدروليک وضعيتی 4هيدروليک  یک شير دستی

 

یا  در صورت ایجاد شرایط اضطراریوضعيت باز خواهد بود و شير دستی در این   Operating Positionبهره برداری وضعيت  - 0

 وزنه سقوط کرده و شير بسته خواهد شد . اه دورفرمان های دستی یا ر

ر به تانک را به طور دسيلن روغن مسير بازگشت شير دستی در این حالت : (پم  دستی )و استفاده ازضعيت توقف سقوط وزنه و - 2

در وضعيت باال باقی  ، وزنه در این حالت بدون توجه به وضعيت سلونوئيد والو و یا وضعيت شير پدال سرعت . می سازد  کامل مسدود

در صورتی که نياز باشد وزنه توسط پم  هيدروليک دستی باال رود شير ربع .  و شير در حالت اضطراری بسته نخواهد شد  می ماند

 گرد دستی هيدروليک باید در این وضعيت قرار گيرد .

 

 :(Blocking Position)    پم  دستییا استفاده از  وضعيت توقف سقوط وزنه و -4 

 این وضعيت وقتی مورد استفاده می گردد که :

   .قصد تعمير سلونویيد والو باشد -

 قصد باز نگه داشتن شير در حالت اضطراری باشد. -

 با پم  دستی باشد. قصد باال بردن وزنه -

 

يم وزنهه را بهدون   این وضعيت موقعی استفاده می شود که در حالت اضطراری بخهواه  (Weight Fall): وضعيت سقوط آزاد وزنه -0

 وصل برق به سلونوئيد والو پایين بياوریم و شير را ببندیم.
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شـیر دسـتی بايـد حتمـا  در     در زمان بهره برداری ، ايـن  عادی کارکرد دقت شود در حالت 

 در غیر اين صورت شیر در حالت اضطراری بسته نخواهد شد.  ، باشد بهره برداریوضعیت 

 

 

 نترل :کار با تابلو ک نحوه -2-14

فاز اصلی به تابلو کنترل و همچنين کنترل اتصال سوکتهای پاورپک شامل سنسور دما ، سنسور سطح  4پس از اتصال صحيح  برق 

روغن و سنسور گرفتگی فيلتر و همچنين کنترل ميزان کافی روغن داخل پاورپک و همچنين اطمينان از عدم آسيب دیدگی لوله های 

 قرار دهيد.   ONی تابلو را در حالت هيدروليک کليد برق اصلی رو

 .فشار دهيدرا    Open دکمه شير و باال رفتن وزنه توسط موتور الکتریکی جهت باز شدن

 تایيد سيگنالطرف شير اصلی پروانه ای یکسان باشد تا  فشار دو باز بوده و By pass نصب شده روی مسير  در این حالت باید شير

 ود داشته باشد.وجدو طرف شير  هم فشار بودن

 نمایش داده می شود.  PLCروی صفحه مربوطه  Faultدر غير اینصورت  

 باعث خاموش شدن موتور هيدروليک ميگردد. در سيستم   faultالزم به توضيح است که وجود هر گونه 

         نمایش داده PLC سيستم پيغام خطا روی صفحهچراغ نشانگر فالت روی تابلو روشن شده و   faultدر صورت بروز هرگونه  

 می شود.

 .همچنين چراغ مربوط به موتور الکتریکی روشن خواهد بود بصورت چشمک زن روشن می شود openطی مرحله باال رفتن چراغ 

ر دکامل هيدروليک خاموش شده و شير بصورت باز موتور  Openحالت  مربوط به ليميت سویچ  پس از باال رفتن وزنه و فعال شدن

 ماند. روشن می  Openکه در این حالت چراغ  و وزنه به باالترین ارتفاع خود ميرسد دمی آی

 

موتور % 94 ميکروسوئيچسقوط می کند. پس از رسيدن بادامک به  ه به تدریجوزن در اثر نشت داخلی غير قابل اجتناب هيدروليکی،

 می دهد و موتور هيدروليک خاموش می گردد.درصد قرار  044شود و شير را در وضعيت باز  روشن میهيدروليک سيستم 

 

روشن می  Stop فشرده شود شير به همان وضعيت باقی مانده و چراغ Stopدر طی مرحله باز و یا بسته شدن در صورتيکه شاسی

 خاموش می شود. Stopچراغ  Reset/Close/Open. با فشردن هر یک از شاسی های شود

 Openوضعيت  شير بهثانيه  .... پس از گذشت زمان در صورتی که نه توسط موتور الکتریکی ، در زمان باز شدن شير و باال رفتن وز

 روشن می شود. Faultرا خاموش کرده و چراغ  ی موتورنرسد تایمر

 

دقت شود به منظور فعال بودن سیستم جبران کننده نشتی داخلی روغن هیدرولیک و باال 

فشرده شده   Openسیستم حتما بايد کلیدبردن وزنه به صورت اتوماتیک توسط اين 
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 تا زمان باز شدن کامل شیر و باال رفتن وزنه و پس از آن فشرده نشود.  Closeيا   Stopباشد و شاسی 

 

 :امکان پذیر است صورتهای زیربسته شدن شير به 

 ( برق سلونوئيد والو فرمان از راه دور )وصل -

 روی تابلوی کنترل نصب شده روی شير(فرمان محلی )فشار دادن دگمه بسته شدن شير  -

 (Flow Switchقطع برق شير کنترل جریان هيدروليک بوسيله حسگر پدالی سرعت سيال ) -

 قرار دادن شير دستی سه حالته در وضعيت سقوط وزنه -

 در صفحات بعد توضيحات برای هر مورد داده شده است. -

 

 .شده و شير شروع به بسته شدن می کند لوصسلونوئيد ولو برق فشرده شود  Closeدر صورتيکه شاسی 

 به صورت چشمک زن در می آید.  Closeطی این مرحله چراغ 

          . در صهورتيکه شاسهی  در غيهر ایهن صهورت شهير اسهتارت نخواههد شهد        فشهرده شهود   Resetجهت اسهتارت مجهدد بایهد شاسهی     

Lamp Test  ،می شود.  کنترل شير می تواند از دو محل  روشن را فشار دهيم کليه چراغها برای کنترل سالم بودنRemote  و 

Local در صهورتيکه شهير درحالهت کنتهرل     کتور سوئيچ روی تابلو امکان پذیر اسهت. لس صورت پذیرد که انتخاب وضعيت توسط یک

سهلکتور بهه   روشن خواهد بود و در صورتيکه به هر دليل پس از مدت زمان تعيهين شهده کليهد     Localدستی محلی قرار گيرد چراغ 

  Localبازگردانده نشود چراغ فالت روشن ميگردد که به منظور رفع آن باید سلکتور از حالهت   Automaticیا  Remote حالت 

کنترل شير رخ خواهند داد در قسمت سيستم الکتریکی شير توضيح داده شهده   مفالتهایی که در سيستگردد.  Reset خارج شود و 

 است.

 

 شیر ردتســت عملکـــ -3-14

جهت اطمينان از عملکرد قسمتهای مختلف  .در شبکه این تست عملکرد می بایستی انجام گردد آبقبل از پر نمودن لوله ها از 

 ماه یک بار و یا پس از هر سرویس ساليانه توصيه ميگردد.  4سيستم هيدروليک تست عملکرد هر 

روی پيستون سيلندر ميشود ، و روغن هيدروليک  نيرو و وزنه موجب ایجادگشتاور اهرم ،  سقوط وزنه به صورت آزاد برای جلوگيری از

  والو سلونوئيد برقدار کردن بوسيله عمل کردن ) بستن شير ( می باشد  را تحت فشار قرار ميدهد و در این حالت مکانيزم شير آماده

 ( به تانک هيدروليک هدایت نمود .می توان روغن تحت فشار را از طرین یک مجرای قابل تنظيم )کنترل کننده سرعت 

% زاویه گردش پروانه با همين سرعت طی می گردد . در 74در این حالت وزنه با سرعت قابل تنظيم به پائين حرکت نموده و حدود 

، زمان بسته شدن پروانه تا % بعدی گردش پروانه یک کنترل سرعت قابل تنظيم دیگر ، وارد عمل شده و سرعت شير را  44حدود 

 کاهش می دهد . با بسته شدن شير ، ليميت سوئيچ مربوطه سيگنال بسته شدن شير را به سيستم کنترل اطالع خواهد داد. 



    وزنه ای -هيدروليک  عملگربا  نگهداری شير پروانه ای  نصب ، بهره برداری و راهنمای

 

 

                                                                                                                  شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                 

 04از    40صفحه                                                      بزرگراه تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                                                                                  ML-WHBV-0597F                   420 -00404444تلفن: 

برق شدن سلونوئيد والو و روشن شدن موتور پم  هيدروليک و باال رفتن وزنه بی در حالت عملکرد ) اتوماتيک ( باز شدن شير با 

الترین حد خود برسد یک ليميت سوئيچ موتور هيدروليک را خاموش می نماید و سيگنال باز بودن وقتی وزنه به با.  مقدور می باشد 

  شير را به مرکز کنترل اطالع می دهد.

نشود وزنه به پائين نخواهد آمد . بدیهی است پس از چند ساعت به  وصلدر حالت عملکرد اتوماتيک شير ، تا وقتی برق سلونوئيد والو 

يلندر و اتصاالت هيدروليک وزنه کمی به سمت پائين خواهد آمد که یک ليميت سوئيچ دیگر مسئول روشن علت نشت داخلی س

ی می باشد که باز با رسيدن وزنه به باالترین حد موتور مجدداٌ خاموش می گردد . جهت ایمنی ئنمودن موتور و جبران این سقوط جز

هيدروليک ، کنترل سرعت و سيلندر دستی اعم از سلونوئيد والو ) پيلوت ( شير  بيشتر ، در تمام مکانيزم هيدروليک کنترل سقوط وزنه

هيدروليک هيچ گونه لوله کشی بکار نرفته است و تمام اجزاء کنترل سقوط وزنه بر روی یک بلوک فوالدی نصب گردیده است که به 

 طور مطمئن بر روی سيلندر محکم شده است .

بيش از حد در سيلندر هيدروليک از یک فشار شکن هيدروليک استفاده شده است که در کارخانه برای جلوگيری از باال رفتن فشار 

 را کمی بيشتر از فشار معمول کنترل خواهد نمود. فشار ميراب تنظيم شده و مقدار

 

 و پمپ دستــی  هیدرولیک تســت عملکــرد بــا شــیر دستــی -4-14 

       حالهت بسهته  بهر روی   دسهتی  وقتی وزنه پائين است با قهراردادن شهير    صب گردیده است .یک شير دستی بر روی بلوک هيدروليک  ن

وقتهی   و حرکت دادن اهرم پم  دستی می بایستی وزنه به آهستگی به سهمت بهاال حرکهت نمایهد .     Blocking) توقف سقوط وزنه ( 

روی حالهت کهامال   %( را 04) 2شير کنترل سرعت مرحلهه   درجه باال آمد پم  دستی را متوقف می نمائيم اکنون 04الی  4وزنه حدود 

دستی برق سهلونوئيد وزنهه    وصل. پس از اطمينان از اینکه کسی زیر وزنه قرار ندارد با دهيم ) مجرای روغن کامالٌ بسته (می  بسته قرار

 به پائين بياید .نباید 

 

 تســت عملکــرد از طريــق تابلــوی بــرق کنتــرل محلــی  -5-14

 

قبل از شروع اين مرحله حتما  بايستی با نصب حفاظ موقت و يا دائـم از ورود اشـخاص و يـا    

 .اشیاء به محوطه زير سقوط وزنه جلوگیری نمائید

 

 

 سوئیچ  هالیمیت کنترل عملکرد سیستم جبران کننده نشت داخلی وتنظیم  -6-14

/  LS1وزنه را بطرف باال هدایت می نمایيم تها ليميهت سهویيچ     OPENقرار داده و با شاسی  کنترل محلیکليد سلکتور را در حالت 

سقوط آزاد وزنه  "به آهستگی بطرف حالت  "توقف سقوط وزنه"شير دستی  سه حالته را از حالت ید اموتور را خاموش نمسنسور فشار 
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شدن ليميت  پایين بياید . با تحریک وزنه به آهستگی گردد و مصنوعی ایجاد یک نشت روغن  صورت لحظه ای  حکت ميدهيم تا به  "

 وزنه به محل خودباز گردد.است باید موتور روشن شده و  باز %95 حالتی که شير پروانه ای  در LS3سویيچ 

 فرار گيرد.  "بهره برداری"شير دستی  سه حالته را ا به حالت  جبران کننده ، پس از اطمينان از عملکرد صحيح سيستم توجه کنيد 

 

 

فاصله زمانی بین روشن و خـامو  شـدن موتـور    ورتی که در حال کارکرد عادی شیر در ص 

دقیقه گردد، معرف نشت بیش از حد می باشد که به صورت زير بايد کنتـرل   61پمپ کمتر از 

 و رفع عیب گردد .

 

از نشهت جلهوگيری    ورینگ هها از بلوک و اتصاالت ) نشت خارجی (  با محکم کردن اتصاالت و یا تعویض اروغن  نشت در صورت وجود

 گردد . 

یا از داخل پکينگ و یا  هيدروليک پایلوت در کار سلونوئيد والو و یا شير ایرادممکن است در اثر این اشکال نشت داخلی  در صورت بروز

 اورینگ پيستون باشد. 

 و سقوط وزنه ادامه داشت ح نگردیداگر نشت اصال،  را روی توقف سقوط وزنه قرار داددستی برای تشخيص محل نشت می توان شير 

 می بایستی پکينگ هيدروليک تعویض گردد .

اگر به هر علت . همچنين تعویض گردددرپوش آن اگر به هر علت سيلندر هيدروليک باز گردید توصيه می گردد تمام قطعات الستيکی 

 تعویض گردد . شامل پکينگها و اورینگها  اآنهیا پيستون باز شود توصيه می گردد تمام قطعات الستيکی به  فت سيلندر وش

 

 :  باال بردن وزنه ) بازکردن شیر پروانه ای ( -7-14

 

 بــاال بــردن وزنــه بوسیلــه پمپ دستــی: -1-7-14

 ) توقف سقوط وزنه ( قرارداده و اهرم پم  دستی رابه باال و پایين حرکت دهيد.  Blockingدر وضعيت  راشير دستی 

 

 ــاال بــردن وزنــه بوسیلــه تابلوی کنترل روی شیر:  ب -2-7-14

      باشهد  ( بههره بهرداری  ) operation وضهعيت  در دستی باید دراین حالت شير تابلوی کنترل روی شير را فشار دهيد. Openشاسی 

 گردد . ميه سيستم کنترل خاموش پم  برقی بوسيل  بعد از رسيدن وزنه به باالترین حد خود ، . (عمل نکرده باشدنيز  و پدال سرعت )
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يا در حالت پرکردن و راه اندازی اولیه سیستم است سیستم هیدرولیک خالی از روغن  زمانیکه 

می بايستی از پمپ دستی  برای راه اندازی. پمپ برقی نبايد استفاده نمود از، هیدرولیک 

 و  و سیلندر هیدرولیک  استفاده شود و پس از اطمینان از پر شدن روغن در طرفین پیستون

 خروج هوا از سیستم می توان از پمپ برقی استفاده نمود .

 

 

 ( :پروانه ای بستن شیر ) پائیــن آوردن وزنــه -8-14

 :گردد الزم است راه خروج فشار روغن هيدروليک از سيلندر به تانک هيدروليک  به یکی از سه طرین زیر باز  جهت پائين آوردن وزنه

)کنترل تهابلو در حالهت دسهتی باشهد (     . تابلوی کنترل روی شير را فشار دهيد Closeشاسی  تابلوی کنترل روی شير: بوسيلههه -

 باشد. برق تابلو وصل و بهره برداری وضعيت در بایدهيدروليک  دستی دراین حالت شير

 را فشار دهيد. Closeشاسی  کنترل از راه دور بوسيلههه تابلوی -

فوق وزنه شروع به پائين آمدن می نماید و شير بطرف بسته شده حرکت نموده ودر پایان کورس سقوط ، های يت وضعدر انجام یکی از 

 شيرکامال بسته می گردد.

 

 : ! تذکر

دقيقه باشد ، زیرا ممکن است در زمانهای کمتهر بعلهت کهف نمهودن روغهن       04زمان بين هر بار باال و پائين آوردن وزنه نباید کمتر از  

 اندازه گيری زمان دقت الزم را نداشته باشد . درمنبع

 

 سرعت پايین آمدن وزنه :  

 کورس بوسيله شير کنترل جریان % انتهای44در و  ....توسط شير کنترل جریان شماره  ابتدای کورس %94درسرعت پایين آمدن وزنه 

 (مراجعه گرددبه مدار هيدروليک  ) ....شماره 

 

 

 : ! تذکر

 ) افزایش زمهان سهقوط ( تها   به این شير کم نمودن سرعت  قوچ  وارد شدن ضربهجلوگيری از ربه قوچ در شبکه و برای جلوگيری از ض 

 حد ممکن توصيه می گردد .
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 :جريان معکو   سرعتتشخیص شـرح عملکـرد پدال  -9-14

بهر   ن معکوس ندارد . زمانيکه اثری در عملکرد سنسور تشخيص سرعت جریالوله   داخلآب جریان  جهت خط عادیعملکرد در حالت 

اثر شکسته شدن لوله در باال دست شير جریان آب در خالف جهت  جریان اصلی ایجاد گهردد و از سهرعت تنظهيم شهده روی دسهتگاه      

تر رود نيروی درگ وارد به بشقابک دستگاه به نيروی فنرهها غلبهه نمهوده و  آنهرا     توسط فنر های داخل دستگاه ( باالتشخيص سرعت ) 

حرکت بازو و جابجایی آن سنسوری را داخل دستگاه فعال نموده و موجب ارسال سيگنال به تابلو کنترل و سيسهتم   .رکت خواهد داد ح

PLC   . خواهد شد 

سقوط نموده و شير مسهير جریهان آب را    عملگر شير پروانه ای در نتيجه وزنه سيستم کنترل برق ارسالی به سلونوئيد را قطع نموده و 

 Flowمربهوط بهه عملکهرد دسهتگاه تشهخيص سهرعت )      در ایهن حالهت  چهراغ     بسهت .  خواهد سرعت متفاوت و قابل تنظيم  طی دو

Switch)  پس از هم فشار الزم است  پروانه ای  برای عملکرد مجدد و باز نمودن شير . واهد شدروشن خدر روی تابلوی برق روی شير

 )باز ( رافشار دهيد که این وضعيت منجهر بهه    شاسیروی تابلو کنترل را ریست نموده و فالت ایجاد شده نمودن دو طرف شير پروانه ای 

 اضطرار خواهد بود.مجدد در زمان باال و باز شدن  شير پروانه خواهد شد و سيستم آماده انجام عملکرد سمت حرکت وزنه به 
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   نگهداری و تعمیرات – 15

 سرويــس هــای ادواری   -1-15

ه ای و پيشگيرانه ، در خصوص شير توليدی این شرکت برنامه نگهداری و تعميرات و رميت نگهداری و تعميرات دوبا توجه به اه

 ای وزنه –جهت اطمينان از کارکرد صحيح شيرهای هيدروليک های تعيين شده  سرویسهای دوره ای تعریف شده است . سرویس

 .صورت گيرد به شرح زیر باید ميراب

 

عملکرد ،  آنهاسرويسهای دوره ای يا اجرای غیر اصولی و نامنظم  درصورت عدم اجرای

 .                                                                                                                        صحیح شیر طی زمان طوالنی تامین نخواهد شد

 

 

 هفتگی :دوره 

)زمانيکه وزنه باالسهت بایهد روغهن    و ریختن روغن داخل آن در صورت نياز .  تانک زمانيکه وزنه باالستکنترل سطح روغن داخل  -

 حد باشد.(   باالتر از عالمت کمترین

 کنترل عدم وجود نشتی روغن از تانک و بلوک هيدروليک و لوله ها و اتصاالت -

 نظافت عملگر و سيستم هيدروليک وضعيت کنترل -

 کشی داخل و خارج تابلو خل تابلو برق و همچنين مرتب بودن سيمنظافت داوضعيت کنترل  -

 کنترل عدم ریزش آب به روی تابلو برق و اجزاء هيدروليک )پاور پک و اتصاالت برق آن ( -

 

 : ماهیــانهدوره 

 انجام تعميرات دوره ای هفتگی   -

 سطح روغن هيدروليک  کنترل  -

 ليک و اطمينان از عدم وجود نشتی و محکم بودن آنها  ها و  اتصاالت هيدرو بازدید از لوله کشی ، شلنگ  -

 از بلوک اصلی ، گيج روغن ، سيلندر هيدروليک نشت روغن هيدروليک عدم کنترل -

 ها يچئکنترل وضعيت کابل کشی و سيمها و همچنين عملکرد صحيح ليميت سو -

 يستم نظافت بلوک هيدروليک و پاورپک و زدودن گرد و خاک و آلودگی های احتمالی از س -

 

 : ماههسه دوره 

 و هفتگی انجام تعميرات دوره ای ماهيانه -

 کنترل فشار شارژ ازت آکوموالتور هيدروليک. -
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 کت کامل پروانه در طول مسير حرکت.باز و بسته کردن کامل شير به صورت کامل و تست حر -

 

 

 : سالیــانهدوره 

 انجام تعميرات دوره ای هفتگی و ماهيانه و سه ماهه   -

 انجام تعميرات دوره ای ماهيانه و سه ماهه   -

 سقوط وزنه مرحله در دوتنظيم زمان بسته شدن شير در صورت نياز و کنترل  -

 خور نصب شده روی شفت( گریس کاری شفت دوشاخه سر جک )توسط گریس پم  و گریس -

 نظافت کامل سيستم هيدروليک شامل جک ، بلوکها ، پاور پک ، لوله ها و ... -

 و زدودن گرد و غبار و آلودگی های داخل و خارج آن نظافت تابلو برق -

 ارسال سيگنال بسته شدن شير در زمان اضطراری کنترل عملکرد سيستم   -

  برداری و اپراتوری مراجعه گردد( )به قسمت بهرهکنترل عملکرد سيستم جبران کننده نشت داخلی   -

 

 : ســالهدو دوره  

 وره ای هفتگی و ماهيانه و سه ماهه و ساليانه انجام تعميرات د - 

 تعویض روغن هيدروليک  -

 تعویض فيلتر هيدروليک -

 تعویض فيلتر هوای روی تانک هيدروليک  -

 

در صورتيکه اجرای سرویسهای دوره ای با تناوب های متفاوت با یکدیگر تداخل نماید باید تمام موارد عنهوان شهده در آن دوره    : نکته

 گردد . )احتمال مشترک بودن برخی سرویسها وجود دارد ( ها اجرا

سال از زمان بهره برداری باید تمام سرویسهای ماهانه ، سه ماهه ، ساليانه و دوسهاالنه روی شهير    2پس از گذشت زمان به عنوان مثال 

 صورت گيرد یعنی :

 بيست و چهارمين سرویس ماهيانه

 هشتمين سرویس سه ماهه  

 يانهدومين سرویس سال

 اولين سرویس دوساالنه
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  هیــدرولیــک کنــترل مقــدار روغــن -2-15

روغن هيدروليک دستگاه باید زمانی که وزنه باال است سطح روغن حداقل باشهد جبهران کمبهود روغهن فقهط بها اضهافه کهردن روغهن          

  استفاده از دریچه پرکردن روغن مقدور است . 32Hهيدروليک بهران هيدروليک 

 

 

 

 طح روغن بايد زمانی کنترل و تنظیم گردد که س

 وزنه در باالترين موقعیت خود قرار دارد.

 

 

 

 به سیستم باشد الزم است از روغن در صورتیکه نیاز به اضافه نمودن روغن هیدرولیک

 .استفاده گردد( 32)بهران هیدرولیک  سیستم هیدرولیک  قبلی موجود در

 تعويض گردد . درولیکهی در غیر اين صورت بايد کل روغن

 

 

 تعويــض روغــن هیــدرولیــک  -3-15

 

 : روغــن هیــدرولــیک تخلیه -1-3-15

باالی منبع روغن باز نمائيد . با باز  پيچ  پرکردن روغن را در ید.بياور پائين 7 – 4 – 2وزنه را طبن توضيحات تست عملکرد ردیف 

بع روغن ( روغن سيلندر و تانک تخليه ميگردد . در صورت نياز به استفاده مجدد از نمودن پيچ زیر طرف جلوی سيلندر ) سمت زیر من

 این روغن می بایستی از یک  رف تميز در زیر این پيچ استفاده نمود . 

 

 : پر نمــودن روغــن هیدرولیــک -2-3-15

 یا استاندارد      و EDIN 5124استاندارد  0را طبن قسمت  HLPشرکت ميراب استفاده از روغن هيدروليک 

 ISO   -VG32   DIN 51519  از شرکت بهران است .  42نام تجاری روغن فوق برای مثال بهران هيدروليک   نماید.توصيه می 

، به آهستگی از روغن فوق تا رسيدن سطح روغن روغن و محکم کردن آن، از سوراخ باالی منبع روغن پس از بستن کامل پيچ تخليه

. تعویض  ایيدروغن نم ر روغن روی تانک پر می نمائيم . سپس طبن دستورات ردیف اقدام به هواگيری و پرکردن مجددبه باالی نشانگ

 سال یک بار توصيه می گردد . 2آن هر  پس از ماه پس از راه اندازی و 4 روغن در شرایط کار عادی سيستم
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 هواگیــری سیستــم هیــدرولیــک -3-3-15

موتور هيهدروليک را  سوکت برق شير سلونوئيد را از روی بلوک هيدروليک جدا نموده و افی بودن روغن هيدروليک پس از اطمينان از ک

برای حدود یک دقيقه روشن نمائيد تا با ورود روغن از تانک به پم  و عبور از مسير به تانک برگشت نموده و بدینوسيله هوای سيسهتم  

 د حتما سوکت سلونوئيد در محل خود قرار گرفته و محکم شود .پس از اتمام این کار دقت شوه گردد تخلي

( را فشار دهيد تا وزنه شروع به باال رفتن  Openسپس در پوش روی قسمت جلو سيلندر را کمی شل نموده و شاسی باال رفتن وزنه )

نموده و درپهوش ههواگيری جلهوی    کند تا زمانيکه مقداری روغن از دریچه هواگيری جلوی جک خارج گردد سپس فورا شير را استوپ 

درجه باز گردد حال با کمی شل کردن درپوش  04جک را  را در محل خود محکم نمایيد . به باال بردن وزنه ادامه دهيد تا زمانيکه شير 

ع بهه  تا وزنه شروع به پایين آمدن کند هنگهامی کهه کمهی روغهن شهرو      فشار دهيدهواگيری انتهای جک دکمه بستن شير پروانه ای را 

 خارج شدن از اطراف پيچ هواگيری انتهای جک نمود سریعا پيچ مربوطه را کامال محکم نمایيد .

 

را بهه   شير از روی تهابلو کنتهرل ،  وزنهه    بستن مجددد و سپس با باال ببرید کورسانتهای  تارا اکنون پم  برقی را روشن نموده تا وزنه 

 وزنهه می نمایيم تا حبابهای هوای داخل تانک از روغن جدا شود . مجددا با پم  برقی  صبردقيقه  04حدود  آهستگی پایين می آوریم .

. صدای یکنواخت معهرف بهدون ههوا بهودن سيسهتم و صهدای  غيهر         کنيمرا به باال حرکت می دهيم و به صدای عبور روغن توجه می 

 سيستم  می باشد .  وجود هوا دریکنواخت معرف 

تا وقتی که وزنه در تمام کورس با صدای یکنواخت به باال برسد . در این حالهت   کنيمدقيقه تکرار می  04 این عمل را چند بار با فاصله

 سيستم بدون هوا می باشد .   

 

 : (relief valveهیدرولیک ) نحــوه تنظیــم شیــر فشــارشــکن -4-15

 

 .در کارخانه ميراب شير فشارشکن تنظيم شده است نکته:

 

در حالت پائين قرار دارد و پس از هواگيری ردیف های با شل نمودن مهره باالی فشارشکن ، پيچ فشارشهکن را کهامالٌ    در حالی که وزنه

با فشاردادن دگمه ) شير باز ( روی تابلوی کنترل محلی موتور پم  روشن مهی گهردد    .)خالف جهت عقربه های ساعت( کنيمشل می 

 ولی وزنه به باال نخواهد آمد .

در این حالت کم کم پيچ را سهفت مهی نمهائيم تها      کن را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا وزنه شروع به باال آمدن نماید .پيچ فشارش

ثابهت  را کنترل نمایيهد کهه روی چهه عهددی     در عين حال فشارسنج   سرعت باال رفتن وزنه ثابت مانده و به حداکثر سرعت خود برسد

. در این حالت پيچ را یک دور اضافه تهر چرخانهده و سهپس بها مههره       اال رفتن وزنه خواهد بود (ميماند )این فشار کاری سيستم زمان ب

 در جای خود می گذاریم . درپوش پالستيکی را سفت کن آنرا ضامن می نمائيم و
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در صورتیکه شیر فشار شکن سیستم هیدرولیک در فشاری خیلی بـاالتر از فشـار کـاری    

 ز آسیب به سیتم هیدرولیک وجود خواهد داشت . سیستم تنظیم شود احتمال برو

 

 

 تنظیم و تعويض الستیک آببندی -5-15

 تنظـیم  الستیـک آب بنـدی  1-5-15

باشهند و مطهابن شهکل    سته شيرهای پروانه ای باید در حالت ب ،برای تنظيم الستيک آببندی

وانهه ای را از خهط   باید قابل دسترسی باشد و یا اینکه می توان شهير پر  Bطرف  روبروصفحه 

می توان در حالت نصب این عمل را انجهام   944جدا نمود . در مورد سایزهای بزرگتر از سایز 

هول قابل دسترس باشد . لوله باید من در سایزهای بزرگ می تواند از طرین یک Bطرف  داد .

)فشهار  دارای فشهار باشهد    Aبرای تعيين نشتی باید سمت   .شروع تنظيم ، خالی شود قبل از

ميليمتر می تهوان محهل    4.4ضخامت ه کمی وجود داشته باشد (، یا با استفاده از یک فيلتر ب

نشتی را مشخص نمود . فيلر را می توان اطراف دیسک در نقاط مختلف بين رینگ آببنهدی و  

می توان فيلر را بها فشهار دسهت    تا محل نشتی مشخص شود . در نقاطی که الستيک ، آببندی الزم را ندارد  قرار دادهالستيک آببندی 

وارد نمود . برای تنظيم دوباره الستيک آببندی باید پيچ های مغزی روبند را یک دور شل نمود و پيچ های آلن یک چهارم تها نهيم دور   

 د نمود . سفت شوند . در صورتی رینگ آببندی تنظيم شده ، که با فشار دست نتوان فيلر را بين الستيک آببندی و رینگ آببندی وار

 

 تعويض الستیک آب بندی -2-5-15

باید قابل دسترسی بوده و از طرین پياده کهردن   Bخط را باید کامالً خالی نمود. شير پروانه ای باید در موقعيت بسته قرار گيرد. سمت 

مغزی روبروی ههم را  ين دو عدد پيچ باز نمائيد و همچنموجود در کنار شير پيچ های آلن روبند را  منهولشير پروانه ای یا با استفاده از 

کامالً باز نموده و دو عدد پيچ سر شش  گوش را در محل پيچ های مغزی قرار داده و بپيچانيد . این پيچ ها برای جدا نمهودن روبنهد از   

ینهگ و پروانهه   حالهت عالمتهی روی ر  ر وضعيت قبلی می مانند . در این پروانه کمک می نمایند. بقيه پيچ های مغزی در جای خود و د

لهت روبنهد را از پروانهه جهدا نمائيهد. السهتيک آب بنهدی را برداشهته،         جدد اشکالی بوجود نياید. در این حابگذارید تا در موقع بستن م

لبه های تراشهيد  محهل    تا بتوان الستيک آب بندی را از پروانه جدا نمود. نه را از محل قبلی خود حرکت دهيدپروا کمیدرصورت نياز 

گرفتن الستيک آب بندی در پروانه و روبند را کنترل نمائيد بطوریکه صدمه ندیده باشند و خوردگی در آنها وجود نداشهته باشهد و   قرار 

الستيک آب بنهدی را قهدری گهریس     .) لکه گيری نمائيد (نگ آميزی مجدد نمائيد موده و ردر صورت نياز محل صدمه دیده را اصالح ن

ه قرار دهيد. روبند را در محل قبلی خود ) قبالً  عالمت گذاری شده است ( قرارداده و کليه پيچههای آلهن را   بزنيد و در محل شيار پروان

 دو  عدد پيچ مغزی باز شده را نيز ببندید. در جهت عقربه های ساعت بطور ضربدری محکم نمائيد تا پيچهای مغزی به پروانه برسند.
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 :تنظیم مجدد الستیک آب بندی -3-5-15 

( قبالً بيش از حد محکم شده باشد، بطوریکه برای بستن شير نياز به نيروی  04ظيم مجدد زمانی الزم است که الستيک آب بندی ) تن

نمایيد و پروانه را ببندید بطوریکه الستيک آب بندی در مرکز رینگ آب بندی  زیادی باشد. پيچ های آلن و پيچ های مغزی روبند را باز

ی آلن را بطور صليبی و دور تا دور به آرامی محکم نمائيد،  بطوریکه فشار کمی بهه روی السهتيک آب بنهدی اعمهال     پيچ ها قرار بگيرد.

شده  و الستيک آب بندی، رینگ آب بندی را لمس نماید.الزم است تماس الستيک آب بندی با رینگ آب بندی با یک الم  ) یا یهک  

دیده می شود و یا فيلر براحتی عبور می کند، پيچ های آلن را قدری سفت کنيد. بهرای   ( کنترل شود. در نقاطی که نور الم  4/4فيلر 

تا فشار نامی  Bدور محکم نمائيد. برای آب بندی در سمت  2/0تا فشار نامی شير، پيچ های آلن را بطور صليبی  Aآب بندی در سمت 

تها فشهار نهامی، محکهم تهر       Bمحکم نمائيد.برای آب بندی در سمت  Aدور بيشتر از حالت  0/0شير، پيچ های آلن را  تقریباً به اندازه 

فشار نهامی شهير باشهد     B ،2/0 الزم است در صورتيکه فشار در سمت   Aپيچ های محکم شده در سمت  0/0نمودن پيچ ها به اندازه 

ار سيال امکان پذیر است.در صهورتيکه  دور الزم نيست. تنظيم دقين آب بندی با بودن فش 0/0محکم تر  نمودن پيچ های آلن به اندازه 

در باال باشد. سهمت   Bنموده بطوریکه افقی قرار گرفته و سمت را  با فلنجی کور مسدود  Aشير از شبکه باز شده است می توان سمت 

A     ت آب بنهد  را با آب پر نموده و تحت فشار قرار دهيد. درصورت داشتن نشتی، پيچ های روبند را قدری محکهم مهی نمهائيم. در صهور

قدری آب ریخت و با باال بردن فشار و خروجی ههوا   Bبودن شير، پيچ های مغزی را محکم می نمائيم. در این حالت می توان در سمت 

        به آب بند بودن شير می توان پی برد. در این حالهت الزم اسهت پهيچ ههای روبنهد را در محلهی کهه حبابههای ههوا خهارج           B  از سمت

 کنترل نمود. Aرا نيز می توان مانند سمت  Bمحکم نمود. آب بندی سمت  می شوند، قدری
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در موقع حمل و نصب شير ممکن است قسمتهایی از رنگ آسيب ببيند در این صورت مطابن دستورالعمل زیهر نسهبت بهه لکهه گيهری      

 اقدام گردد .

کامال تميز گردد . پهس از تبخيهر   معرفی شده در جدول زیر بوسيله تينر تمالی ، پس از زدودن زنگ زدگی اح ابتدا قسمت آسيب دیده

    بهه روی قسهمت   تينر با یک سمباده نرم سمباده کاری گردد و پس از شستشوی مجدد با تينهر، رنهگ مشهخص شهده در جهدول زیهر       

 شود . اعمالمورد نظر 

زیهر  فلهز  سپس رنگ زده شود. در صورتيکه  وزده ن ،  محل سنباده سپس با بتونه فوری محل مربوطه پوشانده و پس از خشک شدن آ

توضهيح  دیده باشد به جای سمباده ابتدا از سنگ سمباده استفاده و پس از شستشوی مجدد با تينهر فهوق ماننهد    جزئی  رنگ نيز آسيب

 .رنگ زده شود فوق بتونه و سنباده و

مناسب و صحيح دچار آسيبهای جدی تر گردید حتمها بها کارخانهه سهازنده      ر به دليل عدم حمل و نقل یا نصبدر مواردی که بدنه شي

 تماس حاصل نمایيد .


