
نصب و سرويس دريچه هاي دستگاههاي پنوماتيك

براي آزمايش لوازم پنوماتيك موارد زير بايد كنترل گردد
شير پنوماتيك و اتصاالت برق . ب فشار هوا. الف 
لوازم مكانيكي  دريچه يا دستگاهها.  سجك و اتصاالت هوا. ج

هوا. الف 
 بار باشد 6 تا 4حل ورود به شير بايد حدود فشار هواي دريچه هاي پنوماتيك در م

نصب .  را نمايش دهد8 تا 6كه با توجه به افت فشار درجه هاي كمپرسور بايد عدد 
.واحد مراقبت تنظيم هوا و روغن در مسير كمپرسور كنترل شود 

شير پنوماتيك و اتصاالت برق . ب 
ي و بوبين برق براي  فرمان شيربرقي از قطعات مكانيكي و سيلندر و پيستون الستيك

معموال روي انواع شيربرقي پيچ يا دسته اي نصب شده است كه . تشكيل شده است 
.بوسيله آن ميتوان فرمان باز و بسته شدن شير را صادر كرد

. كار مكانيكي شير با باز و بسته كردن اهرم هاي دستي مشخص ميشود
بايد يكي در حالت باز و ديگري در  بوبين 2توجه داشته باشيد كه براي شيرهاي 

.حالت بسته قرار داده شود و پس از آزمايش پيچ يا اهرم به حالت اوليه براي كاركرد با بوبين قرار داده شود
درصورت اطالع از چگونگي كاركرد شير و باز كردن قطعات شير ، كليه قطعات بايد با بنزين شسته و سپس به حالت اول .1

. اينصورت به شركت و متخصص مربوطه مراجعه شوددر غير. نصب گردد 
با اتصال جريان برق مستقيم به دو سر بوبين يا از طريق مدار فرمان به بوبين ها و شنيدن صداي كار بـوبين ميتـوان از                          .2

)توجه شود كه برق به تابلو برگشت نكند( سالم بودن بوبين ها مطمئن شد 

آزمايش برق
وراهي را باز مي نماييمدرب جعبه تقسيم دريچه يا د.1
كنيم  وصل مي4را به نول و سر ديگر آنرا به ترمينال شماره )  يا فازمتر يا آمپرمتر( پس از ايجاد شرايط كاري دريچه يك سر تستر.2

 ولت را بايد نشان دهد220تستر بايد . فشار داده شود ) قرمز(بوش باتوم اين دريچه 
) سـياه (بوش باتوم اين دريچـه  .  وصل ميكنيم 5   را به نول و سر ديگر را به ترمينال شماره   )يا فازمتر يا آمپرمتر   ( يك سر تستر    .3

 ولت را بايد نشان دهد220 تستر –فشار داده شود 
 ولت را نشان ندهد در تابلو برق و يا سيم كشي احتمال اشكال وجود دارد كه بايد 220)  يا فازمتر يا آمپرمتر( در صورتي كه تستر .4

فرد مطلع  عيب يابي و رفع عيب گرددتوسط 

كنترل شيربرقي 
 درجه چرخانده شود و بالفاصله به حالت اول بازگردانده شود90پيچ كوچك روي بوبين شيربرقي تا .1
اين كار را براي هر دو بوبين انجام ميدهيم در صورتي كه جكها باز يا بسته نشدند عيب از شـييربرقي ميباشـد و شـير برقـي بايـد        .2

يض گرددتعو
در صورتي كه با اين عمل جكها باز يا بسته شدند مشكل برقي ميباشد  .3



جك پنوماتيك و اتصاالت هوا. ج
براي آزمايش جك ابتدا ميله جك از محل نصب آزاد و جدا شود سپس 

شيلنگ هاي ورودي و خروجي هوا به جك باز شوند
اين حالت بايدشيلنگ باد مستقيما  به انتهاي جك متصل شود در .1

 ميله جك خارج شود و هوا از محل شيلنگ ابتداي جك خارج 
.شود از محل ديگري يا كنار ميله ها ، هوا نبايد خارج شود

شيلنگ باد مستقيما به ابتداي جك وصل شود در اين صورت ميله .2
به داخل ميرود و هوا بايد فقط از محل انتهاي نصب شيلنگ خارج 

.شود
حركت نكرد يا هوا از ساير قسمت ها خارج شد در چنانچه جك .3

آن صورت لوازم داخل جك خراب و بايد تعمير شود

لوازم  مكانيكي دريچه ها يا دستگاه. س 
براي اطمينان از كاركرد دستگاهها ابتدا در حالت بدون بار دريچه آزمايش شود 

.شودو سپس با وجود بار و فشار روي دستگاه يا دريچه آزمايش 
. روش آزمايش با استفاده از اتصال مستقيم هوا به ابتدا و انتهاي جك ميباشد 

.بعضي فشار هوا بايد بتواند مستقيما جك و دريچه را حركت دهد
شل شدن پيچ ها ، پر شدن داخل ريل ها ، شكستن جوش ها و كج شدن ريل 

.از جمله موارد اشكال در دريچه ها و دستگاهها هستند


