
  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    4صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 

 

  

 

 

 

 

   نگهداری و  بهره بـرداری، نصبراهنمای              

 ویفری با دیسک خارج از مرکز پروانه ر شي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      ML-BVWE-AG- 0497F 



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    0صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

                                                                                                                                                     عنوان

 0............................... .....................................................................................................مقدمه .................................................................................................... 

 3.............................. ........................................................................................................................................... با دیسک هم مرکزپروانه ای  هایشير - 0

 3............................ ...........................................................................................................................................................................شرح محصول ............ 0-0

 7.............................................................................................................................................................................................................. حمل و انبارداری 0-0

 8.. ..............................................................................................نصب و راه اندازی............................................................................................................. 3-0

 04................... ......................................................................................................................................................................................................نگهداری  0-0

 00......... ....................................................................................................................................................................................................................گيربکس -0

 00................................. ...........................................................................................................................................شرح محصول و محدودیت کاربرد  0-0

 03......................................... .....................................................................................................................................................................سایر ویژگی ها  0-0

 00......................................... ...........................................................................................................................................................اجزاء تشکيل دهنده  3-0

 04......... ..............................................................................................................................................................................................شناسایی گيربکس  0-0

 04......................................... .......................................................................................................................تنظيم محدود کننده های زاویه چرخش  4-0

 01........... ...............................................................................................................................................................................................حمل و انبارداری  4-0

 04......................................... ................................................................................................................................................................................نگهداری  7-0

 

 

 



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    0صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 

 مه: مقد

  ميراب  ساخت شرکت ویفریشير پروانه ای  بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 را دارند، به 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

 عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات -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.

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

 مراجعه گردد. نيز کاتالوگ شرکت ميراب

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

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

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

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی ناواهد داشت.

 

 د، اما در صورت نصب نو دارای عملکرد ایمن می باشتانداردهای معتبر جهانی توليد شيرهای شرکت ميراب با رعایت الزامات اس

 همراه بامی تواند  نوع سيال، دمای نامناسب و ... ( و راه اندازی نادرست و یا استفاده از شير برای سرویس های تعریف نشده ) 

 .آسيب های احتمالی باشد  با

 

 به دقت مطالعه گردد. ملی این دستورالعتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير  
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 مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای شير  -1

 : شرح محصول 1-1

                 مــی گــردد. طراحــی و توليــد Class 150 ) بــار ) 04تــا فشــار حــدود  ميليمتــر و 0044تــا  044ایـن نــوع شــير پروانــه ای از ســایز  

 داده شده است. نشان  4و  4صفحات در  این محصولاجزاء تشکيل دهنده 

 

 کاربرد: همحدود 1-1-1

       اصوال این نوع شيرها به منظور قطع و وصل جریان طراحی شده است و بکارگيری آن به منظور کنتـرل جریـان سـيال تحـت

مد نظر  شرایط خاص مجاز می باشد که در صورت استفاده دائمی در شرایط کنترلی الزم است آسيب های ناشی از کاویتاسيون

قرار گرفته و در این خصوص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب مذاکره گردد.  همچنين محدودیت در دقت کنتـرل و ميـزان   

 گشودگی دیسک شير نيز جهت کاربردهای کنترلی بایستی مد نظر قرار گيرد.

ل بر حسب فشار طراحی بـه شـرح ذیـل مـورد     الزم است به هنگام نصب بر اساس استاندارد و تجربيات حاصله، حداکثر سرعت مجاز سيا

)این ارقام تنها جهت قطع و وصل جریان صحيح می باشند و جهت فرآیند کنتـرل الزم اسـت بـا دفتـر فنـی مهندسـی         توجه قرار گيرد:

 شرکت ميراب مشورت گردد.(

PN 6: 2.5 m/s      

                                                        PN 10: 3 m/s      

                              PN 16: 4 m/s      

 PN 25: 5 m/s      

 در صورتيکه بر اساس نياز، الزاما سرعت سيال بيش از مقادیر فوق باشد الزم است با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل گردد.

  شرایطی نباید فشار استاتيک سيستم از فشـار نـامی شـير    بار می باشد و تحت هيچ  04حداکثر فشار کاری مجاز سيال معادل

 بيشتر شود.

 

 

 استانداردهای ساخت: 2-1-1

 توليد می گردند استاندارد های ساخت بدین شرح است: یبصورت معمول و غير سفارش مواردی کهبرای تمامی  

    API 609 CAT.B تا فلنج طبق استاندارداندازه فلنج  -

  ASME B16.5 Class 150 2501) DIN EN 1092  (DIN /طبق استاندارد سوراخکاری فلنج:  -
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 ویژگی های فنی محصول:    3-1-1

طراحی این شير مشابه شير پروانه ای فلنجدار و به نحوی است که محل قرار گيری رینگ آب بندی بدنه منطبق بر مرکز بدنه  -

گشتاور مورد نياز برای باز و بسته کردن شير کـاهش یافتـه و همچنـين    است بنابراین  )اکسنتریک( شير نبوده و خارج از مرکز

 تحمل نماید.  )با طرح سنتریک( شير قادر است فشارهای باالتری را نسبت به شير پروانه ای ویفری

 و به راحتی قابل تنظيم و تعویض است. الستيک آب بندی توسط روبند روی دیسک محکم می شود -

     مناسـب بـرای سـيال آب دریـا     و بنـابراین  ساخته می شـود  و مقاوم به خوردگی برنز-آلومينيوم–از جنس نيکلبدنه و دیسک  -

 عالوه بر این برای قطع و وصل گازها و سياالت خورنده نيز مناسب است.می باشد. 

         مـی توانـد از جـنس چـدن داکتيـل ، فـوالد ریاتگـی و        و بـا توجـه بـه شـرایط سـيال      طبـق سـفار   متریال بدنه و دیسک 

 استنلس استيل نيز در نظر گرفته شود.

 می باشد. بسيار باال خوردگی و دارای مقاومت بهمس  –جنس شفت ها و پيچ های در تماس با سيال از آلياژ نيکل  -

 آب بندی از هر دو سمت پروانه به خوبی انجام می گيرد. -

 می باشد.به فلز  آب بندی بصورت االستومر مکانيزم -

 . در جهت عقربه ساعت بسته می شود درجه 14 چرخش با پروانه -

در طراحی بدنه و  درجه دارند اما مجهز به محدود کننده وضعيت 14 گشودگیزاویه  ربع گرد بوده و شيرهای پروانه ای ویفری -

 نمی باشد.  دیسک

د. در باش گيربکس ایـن  باش (End Stop)این وظيفه به عهده گيربکس یا عملگر است که دارای محدودکننده زاویه چرخش 

 مورد توضيح داده شده است.

 در مقایسه با سایر شيرآالت آسان تر و سریعتر انجام می شود. برداری نصب و بهره -

لوگـو  از مندرجات پالک شير بـا   آب بندشاصات محصول شامل نام محصول ، سایز نامی، فشار طراحی، جنس بدنه ، جنس م -

 ميراب قابل دسترسی می باشد. شرکت

  

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

 

 :(6و  5)صفحات  شير قطعات مربوط به جداول 2و  1توضيح ستون های شماره 

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

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

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

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

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

 

 



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    4صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

  معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير پروانه ای ویفری با دیسک خارج از مرکز: 4-1-1

 .این طراحی با توجه به نوع انتااب متریال، جهت استفاده در مصارف عمومی و صنعتی می باشد 
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 نيز انتخاب گردد. 316و  304استيل  ، استنلسWCB جنس بدنه و دیسک می تواند از فوالد ریختگی          

 .این طراحی با توجه به نوع انتااب متریال، جهت استفاده برای سيال آب دریا می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيز انتخاب گردد.  C95200برنز   -آلومينيوم می تواند از برای سرویس آب دریا جنس بدنه و دیسک                



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    7صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 عملکرد:شرح   6-1-1

 درجه می چرخد و شير از حالت باز کامل به بسته کامل تغيير وضـعيت  14فلکه گيربکس در جهت عقربه های ساعت، پروانه  با چرخاتدن

 جهت بسته شدن پروانه در بدنه بصورت عمومی در جهت عقربه های ساعت می باشد.می دهد.  

روی دیسک )پروانه( محکم شده است بر روی رینـگ آب بنـدی بدنـه  قـرار      بندی که توسط روبندالستيک آب پس از بسته شدن شير ، 

برنز باشد این رینگ آب بندی بصـورت یکاارچـه بـا     -آلومينيوم -گرفته و عمل آب بندی انجام می شود. در صورتيکه بدنه از جنس نيکل

 شکاری شده روی سطح بدنه می باشد.بدنه و در صورتيکه بدنه از جنس چدن داکتيل یا فوالدی باشد بصورت جوشکاری و ترا

جهت تامين گشتاور مورد نياز برای عملکرد این شير با توجه به سایز و فشار از گيربکس استفاده می شود. گيربکس باید به نحوی انتااب 

 شود که توانایی مانور شير در حداکثر فشار کاری را دارا باشد.

 ر توسط شفت گيربکس انجام می شود.وظيفه انتقال گشتاور از گيربکس به پروانه شي

به پروانه توسط خار انجام می شود که البته دارای ضریب اطمينان بسيار باالیی به لحاظ تحمـل نيـروی    شفتو  شفتاتصال گيربکس به 

 مورد نياز می باشد.

                      . برنــز مــی باشــد -ومجــنس تفلــون خــود روانکــار یــا آلومينيــ کــه از انجــام مــی گيــرد  ییاتاقــان بنــدی شــفت هــا توســط بــو  هــای

 صورت می گيرد.نيز توسط اورینگ  ها آب بندی شفت 

 

 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 انتااب گردد. کاتالوگ ميراب مشا

 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  -

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

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

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

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

ر قفسـه یـا روی پالـت    د شـيرها  انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است -

 خودداری شود.مستقيما روی شير  نگهداری گردد و از قرار دادن هر شیء اضافی

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

 نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تشايص و استفاده باشند. 

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

بيـل    دماننـ  غيرمجـاز  حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگين -

 مکانيکی برای این منظور استفاده نشود.

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

 جلوگيری گردد.
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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  -

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

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

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

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

 

 آماده سازی برای نصب:   2-3-1

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

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

 ز شير جدا نمایيد.روکش بسته بندی را ا -

هيچگونه رنـگ یـا آلـودگی و     نحوی کهه ببندی بدنه و پروانه بازرسی و تميزکاری شوند  شير از جمله سطوح آب داخلی اجزاء -

شـود بایـد اطمينـان داشـته باشـيد کـه       می باشد. اگر از هرگونه حالل برای تميزکاری استفاده نگرد و خاک روی این قسمتها 

 به این اجزاء وارد نمی شود.  آسيبی

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

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

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

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

        .دباشـ  شـير  پيشـانی تـا   پيشـانی انـدازه  بيشـتر از   ميليمتـر  04حدود فاصله بين فلنج های لوله باید  ،شيربرای سهولت نصب  -

ضمنا این فاصله نباید بيش از حد نياز باشد زیرا باعث ایجـاد تـنش    این فاصله توسط اتصاالت قابل پياده قابل تنظيم می باشد.

 در اتصاالت و فلنج می گردد.

 در نظر گرفته شوند.  DIN EN 1514 (DIN 2690)استانداردمطابق  واشرها مشاصات توصيه می شود -

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

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

شـير   ه هـا بارهـای وارده بـه بدنـه    دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محوری لول -

 می گردد.موجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی 

 در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاور مناسب شير را باوشانيم.لياتی مانند رنگ آميزی و بنایی اگر عم -

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

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

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

ر و پوشـش شـي   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 در غيـر اینصـورت احتمـال آسـيب      آلودگی هاپس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و  -

 دیدگی الستيک آب بندی و نشتی شير وجود خواهد داشت.

 نصب می شود نباید تحت فشار سيال قرار گيرد. در صورتيکه شير بدون گيربکس/ عملگر -

 اوی ذرات ناخالصی زیاد باشد توصيه می گردد قبل از شير، صافی با مش مناسب در نظر گرفته شود.اگر سيال ح -
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 نگهداری:    4-1

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

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

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

 در بازه های زمانی مناسب نسبت به بازرسی چشمی اتصاالت فلنج به شير اقدام و از محکم بودن آنها اطمينان حاصل شود. -

 اقدام شود. تعویض آنبایستی نسبت به  روی الستيک آببندیسایش یا خرابی  در صورت مشاهده -

نيست و بنابراین نباید تا زمانيکه تحت فشار سيال است، عملگر یا  (Self-locking)شير پروانه ای دارای خاصيت خود ترمزی  -

 د نيز صادق است.گيربکس از روی آن باز شود. این موضوع در شرایطی که شير بطور کامل دمونتاژ می شو

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

  .فلکه استفاده نشود ابزار اضافی جهت چرخاندن شود و همچنين از هرگونه

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

 این شرایط انجام گردد.

ممکن است به علت اعمال نيـروی زیـاد بـرای رفـع حالـت       بندی الستيک آبدر صورت گير کردن شیء خارجی بين پروانه و  -

صدمات زیاد به محرک گـردد.   باعث بوجود آمدنی برخوردار هستند ميانی به خصوص درمحرک هایی که از نسبت انتقال باالی

گير کرده رها شود. الستيک آببندی لذا الزم است فلکه را چند دور در جهت ماالف بچرخانيم تا شیء خارجی که بين پروانه و 

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

 عمل را می توان چند بار تکرار نمود.

نسـبت بـه بـاز و بسـته      حداقل سه تا چهار مرتبه در سـال  توصيه می گردد ثابت استاگر شير بمدت طوالنی در یک وضعيت  -

 کردن آن و تغيير وضعيت دیسک اقدام شود.

 

 
 

 تعویض قطعات یدکی:   1-4-1

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

     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 تاليه 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 ناواهد

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

 الستيک آببندی، اورینگ ها و بو  ها بایستی طبق برنامه و در صورت بروز نشتی تعویض گردند. -

 البا قطعات الستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرار گيرند.قطعات مستهلک شونده شير که غ -

مدت زمان تعویض این قطعات بستگی به نوع سيال، شرایط سرویس و محيط بهره برداری دارد. در شرایط نرمال و برای سـيال  

 يه می شود.آب خام و آب آشاميدنی بازه زمانی پنج ساله برای تعویض این قطعات توص
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 :تنظيم مجدد الستيک آب بندی  -2-4-1

در صورت نياز به تنظيم آب بندی مجدد لزوما بایستی نسبت به تنظيم الستيک آب بنـدی شـير نيـز    

 اقدام نمود. 

و ایـن   ميسر خواهد بود( 07بندی ) از طریق الستيک آب ميرابهای پروانه ای شرکت بندی شير آب

 اند بدون جداسازی شير از خط لوله انجام شود.بزرگ می تو تنظيم در سایزهای

 و (01) آلنبندی را با شل نمودن پيچ  آبالستيک  حالت بسته کامل در آورید.ه ی را بشير پروانه ا

تا الستيک آب بندی  نمایيدصبر  الزم( از تحت فشار بودن رها نمایيد. بمدت 00) مغزی آلنپيچ های 

روبند کمی احساس سفتی پيچ های آلن را طوری سفت نمایيد تا  دد ساسه حالت اوليه خود برگرب

رک وت آچاربا کمک  ای آلن راو دوباره آنرا ببندید. پيچ ه نمایيد باز درجه 34پروانه را حدود  .گردد

  .متر بطور یکنواخت سفت نمایيد

 

 

                                                                                    :تعویض الستيک آب بندی 3-4-1

ک يالستاحتمال زیاد ه بندی برطرف نگردد بب در صورتيکه وجود نشتی حتی با تنظيم الستيک آ

ه ها اقدام گردد. ب بندی و اورینگ باید نسبت به تعویض الستيک آب دچار آسيب فيزیکی شده و

بندی  الستيک آبصورت خارج از مرکز می باشد تعویض حی پروانه نسبت به بدنه که بدليل نوع طرا

 بدون نياز به باز کردن پروانه از بدنه امکاناذیر است.

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

 با خط لوله قطع گردد.

 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 برداشته و پس از آن الستيک آب بندی  را از پروانه 

 جدا نمایيد.

نمایيد و در صورت نياز محل استقرار  بند را تميزمحل استقرار الستيک آب بندی و رو -

 الستيک آب بندی داخل شيار پروانه را با رنگ محافظ رنگ نمایيد.

. ) در صورتيکه سيال آب را به مواد روانکار آغشته نمایيدجهت نصب راحت تر الستيک  -

 آشاميدنی باشد روانکار مورد تایيد برای این منظور بایستی استفاده شود(.

باشد گریس باید حتما از نوع سيليکونی  EPDMالستيک آب بندی در صورتيکه جنس  -

 باشد

الستيک آب بندی را داخل شيار پروانه قرار دهيد. روبند را در محل خود قرار داده و پيچ  -

ی مغزی بر روی پروانه قرار گيرند. برای سهولت پيچ ها های آلن را محکم کنيد بطوریکه

 ذاری نمایيد تا دچار مشکل نشوید.کار قبل از باز نمودن روبند عالمت گ
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  بند شفت ها: تعویض آب  3-4-1

 )با توجه به تصویر صفحه قبل(  :شفت هاجدا کردن 

 شير را در حالت باز قرار دهيد. -0

 در صورتيکه هرگونه عملگر روی شير نصب شده است آنرا جدا نمایيد. -0

 آزاد گردد. ها ( را باز کنيد تا شفت00شماره ) های پيچ -3

 سمت شفت کوتاه  را باز کنيد. درپو  -0

 شفت بلند را از داخل بدنه خارج نمایيد. -4

 شفت کوتاه را با کمک یک پيچ که در پيشانی آن بسته می شود، از بدنه خارج نمایيد.  -4

 اورینگ ها را جدا نمایيد. -7

 شيار اورینگ ها را تميز کرده و اورینگ های جدید را روی شفت ها نصب کنيد. -8

 

 :نصب مجدد شفت ها

 .نمایيد گریس اندودانتهای شفت کوتاه و چهارگو  شفت بلند که در داخل پروانه قرار می گيرد را  -0

 پروانه را در حالت باز داخل بدنه قرار داده بطوریکه سوراخ چهارگو  آن روبروی قسمت چهارگو  شفت بلند قرار گيرد. -0

 پو  آنرا ببندید.را داخل بدنه قرار داده و پيچ درشفت کوتاه  -3

 شفت بلند را داخل بدنه قرار دهيد. -0

 پيچ آلن مغزی را داخل بدنه پيچانده بطوریکه داخل شيار شفت بلند قرار گيرد. -4

 مهره ضامن آلن مغزی را محکم نمایيد. -4

 عملگر را مجددا روی شير نصب نمایيد. -7
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 . گيربکس2

 شرح محصول و محدودیت کاربرد: 1-2

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

گيربکس های  ربع گردی  AUMAشرکت  GSگرفته است. گيربکس های حلزونی سری 

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

 کنند.

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

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

 مقدار زیادی کاهش می یابد.

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

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

 درجات ماتلف نشان داده می شود که روی درپو  گيربکس قرار گرفته است. 

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

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

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

  .می شود شير 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.

 برای نصب روی شيرهای صنعتی از جمله  شيرهای پروانه ای و توپی طراحی و ساخته شده اند. AUMAگيربکس های ربع گرد 
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 سایر ویژگی ها: 2-2

 بصورت سفارشی( GJS-400-15. ) چدن داکتيل  GJL-250جنس پوسته از چدن خاکستری طبق استاندارد  -

 دارای قابليت خود ترمزی )در شرایط کاری نرمال(  -

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

 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 60529 گيربکس های ربع گرد از سایز(GS315  تا سایزGS500 ) 

  C°80+الی  C°25-تحمل دمای  -

 قابليت نصب و کارکرد در هر وضعيت دلاواه. -

 امکان نصب عملگر برقی چند دور بر روی گيربکس -

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

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

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

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

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

 ر و یا فلکه به صورت زیر می توان طبقه بندی نمود:این گيربکس ها را بر اساس گرد  عملگ -

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

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

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

 )شکل صفحه بعد مالحظه گردد(        

 

  

 طبق جدول زیر می باشد: AUMAوزن گيربکس های ربع گرد  -



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

                     04از    00صفحه                                    تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 

 (0جدول شماره )

 

 

 اجزاء تشکيل دهنده:  3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

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

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 شناسایی گيربکس : 4-2

 انواع پالک  0-0-0

 پالک اصلی گيربکس -0

 

 

 

 

 توضيح مشخصات پالک اصلی: 1-4-2

 
 نام توليدکننده -0

 آدرس توليدکننده -0

 فلنج نصب شير –نوع طراحی  -3

 شماره سفار  -0

 شماره سریال -4

 نسبت تبدیل -4

 فاکتور -7

 گشتاور ماکزیمم شير )گشتاور خروجی( -8

 نوع روانکار -1

 دمای محيطی مجاز -04

 ضد انفجار )سفارشی(مدل  -00

 اطالعات طبق درخواست مشتری -00

 درجه حفاظت آببندی -03

 duty classمدت 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 کننده های  -5-2

 زاویه چرخش را محدود کرده و شير را در برابر نيروهای اضافی محافظت می کند.(  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 

 ود کننده های زاویه چرخش می تواند باعث    اعمال گشتاور بيش از گشتاور مجاز تعریف شده برای هر گيربکس به محد

 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.

 يکه عملگر برقی روی شير نصب شده است، الزم است قبل از اینکه شير به حالت کامال بسته برسد عملگر متوقف شود در صورت

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

 گردد.  تنظيمات انتهای کورس حرکتی بایستی در حالت دستی انجام 

 .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 فرو  شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.
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 تنظيم برای حالت بسته:   -الف 

جدا از قسمت پوسته نگهدارنده  تماماً ( را43پيچ 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.

سته ( با دنده های پو04اگر 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 

باز نموده و سـاس   به مقدار کم قرار نگرفت، پيچ های درپو  نشانگر را CLOSED)) بسته عبارتکه عالمت نشانگر دقيقاً مقابل درصورتي

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

 تنظيم برای حالت باز:  -ب 

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

 شرح زیر عمل نمایيد:

 این تنظيم در زمان تنظيم محدود کننده در حالت باز انجام می گيرد. -

 گردند. تنظيم میدرجه  4/4 با دقت   GS 50.3 – GS 125.3سایز های  -
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 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)پروانه تنظيم درجه ی چرخش  -1-5-2

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

 (8)شکل باز نمایيد. 

 ( را خارج نمایيد.404پين شماره  ) -

 برای افزایش ميزان چرخش:الف( 

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

 گرد  عقربه های ساعت بچرخانيد.

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

 بتواند قرار گيرد.

 شير را در حالت مناسب و دلاواه قرار دهيد. -

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

 برای کاهش ميزان چرخش:ب( 

 شير را در حالت مناسب و دلاواه قرار دهيد. -

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

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

( مقداری در جهت خالف گرد  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.04پو  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)پروانه تنظيم درجه ی چرخش  2-5-2

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

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

 برای افزایش ميزان چرخش:الف( 

 جهت گرد  عقربه های ساعت بچرخانيد. ( را به سمت عقب و درخالف04مهره محدود کننده سرعت ) -

 شير را در حالت مناسب و دلاواه قرار دهيد. -

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

 :برای کاهش ميزان چرخشب( 

 شير را در حالت مناسب و دلاواه 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 )440ر جای خود با پيچ های )( را س04در پو  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. -

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

 خودداری گردد.

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

 

 



  مرکز خارج ازبا دیسک  ویفری پروانه ای و نگهداری شير بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 

 

                                                     شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                   

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

                                                                             ML-BVWE-AG-0497F                                         400 -00404444تلفن: 

 

 نگهداری   -7-2

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

 شود. 

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

 به اضافه کردن گریس نمی باشد. 

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

 طبق توضيحات قابل انجام است:   AUMAبکس  گریس کاری قطعات داخلی گير

 پيچ های سرشش گو  را باز کرده و درپو  را بردارید. -0

 نمایيد. آغشته سگری بهاجزاء داخلی را  -0

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

 .کامال در جای خود قرارگيرد

 
 

 مشخصات گریس

 نام گریس معادل بهران نام توليد کننده استاندارد

DIN 51502 K- L3n       SHELL                           3بهران یاقوت R3      گریسALVINA 

DIN 51825 K 2n         TEXACO                         0بهران زمرد TEXANDO FO20     

  

 


