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 مقدمه: 

  ميـراب را دارنـد، بـه من ـور      پنستاکشير  بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 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 -3

 

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

 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 بـرداری و انتاـاب شـير مناسـب ، بـه

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

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

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

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

 ناواهد داشت. راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی

 

 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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 شرح محصول: -1

 قابل استفاده می باشد. ایـن  سيال جریان و کنترل به من ور قطع و وصل شيری با طراحی چهارگوش است پنستاک )تيغه ای(شير 

 شير را می توان در مسير کانال های روباز، خط لوله، حوضچه، در ورودی یا خروجی مازن یا داخل مازن نصب نمود.

 .توليد می کند متر ستون آب( 04) بار 0ميليمتر و برای فتارهای کاری تا  2444تا  244سایز شير را از  نوع شرکت ميراب این

 ارائه شده است. 0اساس توليدات معمول و غير سفارشی( در صفحه  اجزاء و قطعات تتکيل دهنده این محصول )بر

 

  محدودیت كاربرد: 1-1

 

 ، لجن، پساب صنعتیفاضالب آب آشاميدنی، مناسب برای آب خام، -

 بار 0آب بندی مناسب تا فتار حداکثر  -

 

 استانداردهای ساخت: 2-1

  طرف متتری اعالم می شود.ابعاد بدنه طبق ابعاد کانال که از ، ه کانالدیوار به در نوع نصب -

نقته سازنده )شرکت ميراب(  یا DIN EN 1092-1 (DIN 2501) بر اساس سوراخکاری فلنجفلنج خط لوله،  بهدر نوع نصب  -

 و مورد تایيد متتری

 

 ویژگی های فنی محصول:  3-1

 با چرخش فلکه در جهت عقربه های ساعت، شير بسته می شود. -

 خود می چرخد و از بدنه خارج نمی شود. )غير باال رونده( حول محورماردون  -

 است.و مقاوم به سایش  جنس آلومينيوم برنزمهره ماردون از  -

 فریم بدنه از جنس فوالد کربنی و به روش جوشکاری ساخته می شود. )سایر متریال ها طبق سفارش( -

 ی باشد.پنوماتيکی توسط شرکت ميراب مقدور م یاتجهيز شير به عملگر برقی  -

 دو طرف بطور یکسان و مناسب انجام می شود. آب بندی مناسب از هر -

 راهنماهای تفلونی تيغه از جنس پليمر ماصوص است که  باعث کاهش سایش در بدنه و گتتاور مورد نياز می شود. -
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 اجزاء شير: 4-1
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: با چرخش فلکه در جهت خالف عقربـه  شرح عملکرد 5-1

به سمت باال حرکت کرده و  شکل تيغه ایهای ساعت دیسک 

مسير عبور سيال باز می شود. مقـدار جریـان را مـی تـوان بـا      

تن يم درصد گتودگی شير بصورت تقریبا خطی کنترل نمود. 

درصـد بـاز    44در چنين شرایطی که بطور مثال دیسک شير 

بوده و جلوی عبـور  است، قسمت باالی دیسک همچنان آببند 

شير با توجه به سایز و سفارش متتری  .دسيال گرفته می شو

می تواند مجهز به گيربکس، عملگر برقی یـا جـک پنوماتيـک    

  باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمل و انبارداری: -2

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. 

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

 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 انتااب گردد.  -

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

به من ور بلند کردن و جابجایی شير پنستاک بهتر است قالبها یا طناب به قسمت باالی قطعات عمودی بدنه وصـل شـوند و از    -

 اتصال آن به فلکه، محور، پوسته گيربکس یا عملگر برقی خودداری گردد. 

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

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 دمای 44تا  -24ين بندی ناواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند ب جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به 
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ه یا روی در قفسبصورت خوابيده انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است  -

 پالت نگهداری گردد.

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

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

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

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

 مکانيکی برای این من ور استفاده نتود.

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

 جلوگيری گردد.

 در صورتيکه شيرها برای مدت طوالنی در انبار نگهداری می شود توصيه می گردد از قسمت پایه آن روی زمين قرار داده شود.  -

 
 

 

 :نصب و راه اندازی -3

 شرایط محل نصب شير: -1-3

 نصب می شوند. های ماصوص بوسيله بولت حوضچه یا کانال بتونیبا توجه به نوع طراحی، این شيرها در  -

کـامال  طبق نقته مورد توافق شرکت ميراب و متتری محل نصب شير از لحاظ آماده سازی سطوح، موازی بودن دیواره ها و ..  -

  .می گرددآماده 

قابـل   DIN 19569و  DIN 18202 ،DIN 19556اردهای مرتبط از جمله محل قرارگيری شير طبق الزامات استاندطراحی  -

 . انجام است

 در ن ر گرفته شود.آن بازرسی عملکرد ، تعميرات و برای نصب در اطراف شير و دسترسی آزاد فضای کافیالزم است  -

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

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

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

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

 :و بهره برداری نصبتوصيه های  -2-3

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

 بازرسی و تميز گردد. آنتاليه و داخل از سيال  مجرای کانالقبل از شروع به عمليات نصب شير الزم است  -

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

 آلودگی و اجسام خارجی تميز نمایيد. محل نصب را از هرگونه -

هيچگونه رنگ یا آلودگی و گرد و خـاک   بنحوی کهبازرسی و تميزکاری شوند  تيغهبندی بدنه و  شير از جمله سطوح آب اجزاء -

بـه ایـن    شود باید اطمينان داشته باشيد کـه آسـيبی  می باشد. اگر از هرگونه حالل برای تميزکاری استفاده نروی این قسمتها 

 اجزاء وارد نمی شود. 

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

شير بایستی بدون هرگونه پيچيدگی و انحراف در محل نصب قرار گيرد. لقی های موجود و فضاهای خالی بوسيله آب بنـدهای   -

 مناسب قابل پوشش می باشند.
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 تيغـه باز و بسته شـدن  امکان راحت و  بدنه شير محکم شدن فریم بدنه شير در جای خود، از تن يم بودن ریزی و بتونقبل از  -

 اطمينان حاصل نمایيد.

 بندی و بدنه خارجی شير محاف ت شوند. الزم است الستيک آبریزی  بتوندر زمان  -

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

 مراقبت شود در زمان نصب از آسيب دیدگی پوشش بدنه شير جلوگيری گردد. -

 بندی و تيغه تميز گردد.  قبل از بهره برداری الزم است تمام آلودگی ها از سطح الستيک آب -

( نيـز مطالعـه گـردد. البتـه     aumaدر صورتيکه شير مجهز به عملگر برقی است توصيه می شود دستورالعمل سازنده )شـرکت   -

تن يمات گيربکس و عملگر برقی از جمله تن يم سوئيچ های حدی و گتتاور در کارخانه ميراب انجام شده و نباید تغييـر داده  

 شوند.

العمل های بهره برداری از خطـوط آبرسـانی ،   ر بطور کامل باز است مطابق دستورشي تيغهپس از نصب کامل شير، در حالتيکه  -

 را شستتو دهيد. کانال مجرای

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

 شير در این زمان آماده بهره برداری می باشد. -

 تحت هيچ شرایطی نباید فتار استاتيک سيستم از فتار نامی شير بيتتر شود. -
                                      

 نگهداری:   -4

بندی چـک شـود و    بهتر است شير پنستاک بطور ماهيانه بررسی شود بدین صورت که تيغه شير تا انتها باال رفته، الستيک آب -

باشد و یا دیسک شير اغلب در درصد گتودگی پایين جهـت   محور نيز گریس کاری گردد. در صورتيکه سيال ساینده و خورنده

 تن يم جریان قرار داشته باشد، بازه زمانی جهت بازرسی و تعميرات کوتاه تر گردد.

 سایش و خوردگی قطعات بررسی شده و در صورت نياز قطعات یدکی تعویض گردند. -

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردن م آن تن يم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای مالزم است  -

 درجه ای نباید نيروی اضافه ای به فلکه وارد شود.  04توسط یک اپراتور قابل چرخش است. پس از چرخش  شيرفلکه  -

تا شـیء خـارجی    چرخاندهفلکه را چند دور در جهت ماالف  سطح داخلی بدنه،و  تيغهدر صورت گير کردن شیء خارجی بين  -

سپس می توان در جهت قبلی حرکت کرد. به هيچ وجه نباید از نيروی اضافی استفاده شود. در صورت نياز این عمـل   رها شود.

 را می توان چند بار تکرار نمود.

 

 تعویض قطعات یدكی: -1-4-1

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

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

 می گردد شرکت نمایند.

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

 ط لوله تاليه گردد. قبل از انجام هرگونه تعميرات، الزم است فتار خ -

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

مستهلک شونده شير که غالبا قطعات الستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرار قطعات یدکی  -

نوع سيال، شرایط سرویس و محيط بهره برداری بستگی دارد. در شرایط نرمـال و بـرای آب    گيرند. زمان تعویض این قطعات به

 ساله برای تعویض این قطعات توصيه می گردد. 4خام و آب آشاميدنی بازه زمانی 
 


