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 مقدمه: 

  میـراب را  تولید شرکت  تصاالت قابل پیادها بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقیق این راهنما به تمامی افرادی که وظیفه

 به منظور دستیابی به اهداف ذیل توصیه می گردد:  دارند،

 جلوگیری از بروز خطر و آسیب های احتمالی -0

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -2

 عملکرد صحیح و افزایش عمر مفید تجهیزات -3

  در شرایط نرمال تدوین شـده اسـت. جهـت کاـب اط عـات بیرـتر در مـورد        اتصاالت قابل پیاده این راهنما جهت بکارگیری

 در شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت میراب تماس حاصل فرمایید. بکارگیری محصول

  ناسب ، بـه  م محصولاط عات و تصاویر این راهنما برای جزئیات محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهره برداری و انتخاب

 کاتالوگ شرکت میراب مراجعه گردد.

 د کـه در اینصـورت ناـخه هـای     نمی باش تغییراط عات و توضیحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر ص حدید شرکت میراب

 باطل و غیر قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

بط و موارد ذکر شده در این شرکت میراب در مقابل آسیب های ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرت

 راهنما هیچگونه ماؤولیت و تعهدی نخواهد داشت.

 

  به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  صافیاکیدا توصیه میگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از  
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 شرح محصول: -1

اتصاالت نقش این  پیاده سازی شیرآالت و قطعات در خط لوله طراحی شده اند.اتصاالت قابل پیاده جهت تاهیل در عملیات نصب و 

سهولت نصب و تنظیم دقیق شیر در خط لوله موجود بدون استفاده از این اتصاالت می کنند.  مهمی در طراحی و چیدمان خطوط لوله ایفا

 بایار مرکل خواهد بود.

 میتوان از این محصول ش زمان کار از جمله مزایای استفاده از این محصول می باشد.نصب و پیاده سازی سریع، افزایش بازده کاری و کاه

 نیز استفاده کرد.پر کردن فضای خالی و  برای اتصال قطعات مختلف خطوط لوله به یکدیگر

متریـال چـدنی و    بـا  F2و  F1، در تیـپ هـای   )سایزهای باالتر طبق سفارش( میلیمتر 2444تا  44این محصول را از سایز شرکت میراب 

 فوالدی تولید می کند.

 ارائه شده است.  4و  0اجزاء و قطعات ترکیل دهنده این محصول )بر اساس تولیدات معمول و غیر سفارشی( در صفحه 

 

  كاربرد: محدوده 1-1

 می گردد(درجه سانتیگراد )سایر موارد طبق سفارش تولید  04تا دمای و انواع سیاالت مناسب برای آب خام، آب آشامیدنی  -

 

 استانداردهای ساخت: 2-1

 :است شرح بدین ساخت استاندارد گردند می تولید سفارشی غیر و معمول بصورت که مواردی تمامی برای

 DIN EN 1092 (DIN 2501): سوراخکاری فلنج -

 

 ویژگی های فنی محصول:  3-1

 بدنه با استحکام باال -

 (فلنج داخلی، میانی و خارجی قطعه ) سه شاملبدنه  -

 F2سهولت بیرتر در نصب و پیاده سازی در تیپ  -

 پیچ و مهره و واشر از جنس فوالد گالوانیزه مقاوم به خوردگی -

 ایجاد آب بندی مناسب پس از تنظیم و سفت کردن پیچ ها  -
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 معرفی و مشخصات فنی اجزاء شیر: 4-1

 F1تیپ  1-4-1
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 F2تیپ  2-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4و  0وضیح جداول صفحات ت

: شامل قطعات یدکی پیرنهادی است که تهیه و تامین آن به خریدار توصیه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  1ستون 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنین شرایط سرویس و بهره برداری باتگی دارد.

ماتهلک شونده است که غالبا دربرگیرنده قطعات آب بندی و از جنس الستیک می باشند. این قطعات  : شامل قطعات یدکی 2ستون 

الزم است حتما توسط خریدار تهیه و در بازه زمانی مرخص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعیین بازه زمانی 

 ساله است.  4یض این قطعات در بازه زمانی تعویض تاثیرگذار است ولی بصورت عمومی توصیه میراب تعو
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 شرح عملکرد: 5-1

 F1تیپ  1-5-1

فلـنج   شـامل  بدنه اتصاالت قابل پیاده بطور کلی از سه قطعه اصلی

( 40( و فلـنج لولـه خـارجی )   42(، فلـنج میـانی )  40لوله داخلی )

ترکیل شده است. در واقع طراحی این محصول بصورت یک اتصال 

و تنظیمات بدین صورت اسـت کـه پـس از شـل     نر و مادگی است 

حرکت خطی فلنج لولـه داخلـی    و کردن مهره های پیچ تمام رزوه

طـول مـورد نظـر بـرای اتصـال       ، بدنه فلنج لوله خارجی در داخل

بـرای تمـام    بدست آمده و سپس مهره هـا بایاـتی سـفت شـوند.    

سایزهای اتصاالت قابل پیاده، حداکثر کورس حرکتـی فلـنج لولـه    

 میلی متر در هر دو جهت است. 24لی معادل داخ

عمل کرده و با سفت  قطعه آببندی( نیز به عنوان 42فلنج میانی ) 

شدن مهره های آن، نیروی فراری به السـتیک آببنـدی وارد مـی    

بـه حـداقل ممکـن     40و  40تا نرتی از فضای بـین قطعـات    شود

  ت و سوار شدن مهره ها جهت تنظیم را به عهده دارند.  نقش مهار کردن قطعا ( نیز44) برسد. پیچ های تمام رزوه

 

 

 

 F2تیپ  2-5-1

قطعات اصلی بدنه به لحـا  تعریـف و عملکـرد مرـابه      F2در تیپ 

اضـافه   ( 44پیچ های دو سـر رزوه ) است با این تفاوت که  F1تیپ 

( از طریـق  43عمل فررده سـازی السـتیک آببنـدی )   شده است و 

انجام می شود و پیچ های تمـام رزوه   مهره این پیچ ها سفت کردن

ت اصلی را دارند و برای تمام ( فقط نقش مهار کننده برای قطعا40)

بنابراین در این طراحی از تعداد  سوراخ های فلنج تعبیه نمی شوند.

استفاده شده است تـا بتـوان    مربوطهکمتری پیچ تمام رزوه و مهره 

شـیرآالت از خـط لولـه را بـا سـرعت       عملیات نصب یا پیاده سازی

 بیرتری انجام داد. 
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 حمل و انبارداری: -2

متناسب با ابعاد و وزن آن باته بندی و محکم می شود تا در مقابل شرایط جوی و آسیب های احتمـالی   محصولبطور معمول  -

 محفو  بماند. 

ول های موجود که در جد محصولباید متناسب با وزن  ابزار مورد نیاز جهت جابجایی و حمل شامل تامه، کابل یا سیم بکال -

 در کاتالوگ میراب مرخص شده انتخاب گردد. 

  .باشدمی الزامی جهت جلوگیری از آسیب فردی  آنحفظ فواصل جانبی مناسب از  محصولدر زمان جابجایی  -

  ر عوض تامه را به بدنه متصل نمایید.د .خودداری نمایید های تمام رزوهبه پیچ  کابلجهت حمل و جابجایی از باتن تامه یا  -

شید نگهداری و انبار شـود. در غیـر   ر از حرارت و تابش ماتقیم نور خورباید در محیط خرک با تهویه مناسب و به دو محصول -

بندی که از جنس االستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دست داده و عملکرد مناسـب جهـت    اینصورت الستیک آب

+ درجه سانتیگراد باشـد. در صـورتیکه دمـای    44تا  -24می تواند بین  محصولبندی نخواهد داشت. دمای محل نگهداری  آب

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

 شود.خودداری  محصولاز قرار دادن هر شیء اضافه ماتقیما روی  -

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

 نحوی کدبندی و برچاب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل ترخیص و استفاده باشند. 

 جلوگیری گردد. آندگی و وارد شدن ضربه به بایاتی با احتیاط انجام شود و از زمین خور اتصاالت قابل پیادهحمل  -

بایاتی توسط جرثقیل و لیفتراک انجام شود و بـه   سایز باال اتصاالتحمل  -

بیل مکانیکی برای  دمانن غیرمجاز هیچ عنوان از سایر وسایل نقلیه سنگین

 این منظور استفاده نرود.

ن آن از مناسب ترین روش برای انبارداری اتصـاالت قابـل پیـاده، قـرار داد     -

 سمت پیچ ها روی زمین است. 

 

 

 

 :بهره بردارینصب و  -3

 :شرایط محل نصب -1-3

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعمیرات در نظر گرفته شود. -

 دارای نور کافی و مناسب باشد.محل نصب بایاتی  در زمان نصب و تعمیرات -

 وارد نرود. اتصاالت و شیرآالتلوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نیروی اضافی به  -

 در فضای آزاد نصب می شود بایاتی در برابر تاثیرات ماتقیم جوی محافظت گردد. اتصاالت قابل پیادهدر صورتیکه  -

 قابل نصب و بهره برداری می باشند. با هر زاویه دلخواهخطوط اتصاالت قابل پیاده در  -

میلی متـری آن   24های متقابل خط لوله بایاتی با در نظر گرفتن طول اسمی اتصاالت قابل پیاده، کورس تنظیم  فاصله فلنج  -

میلیمتر فضا برای قرار گیری الستیک آببندی بین اتصال و شیر به نحوی محاسبه گردد که پس از  24و همچنین لحا  کردن 

 میلیمتر بیرون از مهره قرار گیرد. 04حداقل مونتاژ نهایی در خط لوله، دو سر پیچ های تمام رزوه 

 
 

 

 



 F2و  F1اتصاالت قابل پیاده تیپ و نگهداری  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 

 

 

                                                  شرکت میراب تولیدکننده انواع شیرهای صنعتی و تجهیزات مربوطه                                                                    

           04از    0 صفحه                                            انتهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروست اتوبان 04آدرس کارخانه: کیلومتر 

      ML-JTDM-0997F                                                                                                            420 -00404444تلفن: 

 آماده سازی برای نصب: -2-3

 بایاتی توسط افراد با ص حیت و با تجربه انجام گیرد. بهره بردارینصب و  -

 تخلیه و داخل لوله بازرسی و تمیز گردد.قبل از شروع به عملیات نصب الزم است خط لوله از سیال  -

 را جدا نمایید. روکش باته بندی -

 اطمینان حاصل گردد. محصولاز نصب، از انطباق فلنج های متقابل خط لوله با فلنج های  قبل -

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

 .دار توصیه می گردد بندی از نوع الستیکی منجید استفاده از واشر آب -

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

دقت شود لوله های دو طرف با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محـوری لولـه هـا بارهـای وارده بـه بدنـه و فلـنج         -

سازی اتصاالت قابل پیاده بدلیل ساختار صلب، قابلیت ناچیزی در خنثی  موجب ایجاد تنش و آسیب دیدگی می گردد. محصول

 عدم هم محوری ها دارند.  

 را بپوشانیم. محصولانجام می شود الزم است با کاور مناسب  محل نصباگر عملیاتی مانند رنگ آمیزی، بنایی و  .. در نزدیکی  -

 گرتاور مناسب برای سفت کردن پیچها باید متناسب با نوع و جنس پیچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. -

و پوشـش   آب بنـدها به خط لوله انجام شده باشـد تـا از آسـیب دیـدگی      محصولجوشکاری باید قبل از نصب هرگونه عملیات  -

 جلوگیری شود. محصول

 .باید تمیز و پاکاازی گردد آلودگی هاپس از اتمام عملیات جوشکاری تمامی گل جوشها و  -

 شود. بیرتر محصولتحت هیچ شرایطی نباید فرار استاتیک سیاتم از فرار نامی  -

در تصویر زیر نصب یک شیر کنترل اتوماتیک و یک شیر پروانه ای همزمان با استفاده از اتصال قابل پیاده انجام شده است.  در  -

اینصورت نصب و پیاده سازی هر دو شیر با سهولت بیرتری قابل انجام خواهد بود. مراحل نصب با توجه به این تصویر و طبـق  

 ه است.ارائه شد 3-3توضیحات بند 
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در خط لوله را نران می دهد. این فلش بایاـتی در   آنشده است که جهت باتن  درج اتصال قابل پیادهفلری روی بدنه  .0

( در اینصورت فلنج لوله داخلی که در واقع فلنج متحرک است در سمت باالدسـت )پرفرـار   جهت جریان سیال قرار گیرد.

قرار می گیرد و با سفت کردن مهره ها، الستیک آببندی در جهت خ ف جریان سیال فرـرده شـده و آببنـدی مناسـب     

 ایجاد می گردد.

  
مهـره  در ابتـدا   الزم اسـت بنابراین  اتصاالت قابل پیاده بصورت مونتاژ شده )پیچ و مهره ها باته شده( تحویل می گردند. .2

 یک طرف کامل باز شوند.های 

قرار داده و با کمی  اتصال قابل پیاده و فلنج شیر )شیر کنترل اتوماتیک در تصویر فوق(سطح فلنج  بینآب بندی را  واشر .3

 چاب واشر آنرا محکم کنید.

 پس از عبور دادن تمام پیچ های دو سر رزوه از فلنج شیر، مهره ها را ببندید.  .0

فلـنج شـیر پروانـه ای طبـق تصـویر فـوق( متصـل        یا دیگر شیر ) به همین ترتیب طرف دیگر اتصال قابل پیاده را به فلنج .4

 .نمایید

ترتیب سفت کردن مهره ها  ، آب بندی کامل بدست می آید.با گرتاور مناسب و بصورت ضربدری با سفت کردن مهره ها .4

  طبق تصویر زیر پیرنهاد می گردد.

 
 

 
 های بهره برداری از خطوط آبرسانی ، خط لوله را شاترو دهید. پس از نصب کامل ، مطابق دستور العمل -
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طبق برنامه و دستورالعمل ارائـه شـده   آنها و نگهداری و تعمیرات  دشده باشبطور صحیح انتخاب و نصب  محصولدر صورتیکه  -

 انجام پذیرد، عمر مفید آن افزایش خواهد یافت.

 .در دستور کار بهره بردار قرار گیردو تجهیزات مربوط و اجرای منظم آن تنظیم برنامه بازرسی الزم است  -

قطعات یدکی ماتهلک شونده که غالبا قطعات الستیکی می باشند بایاتی طبق برنامه مـدون مـورد بازرسـی و تعـویض قـرار       -

برداری باتگی دارد. در شرایط نرمـال و بـرای آب   گیرند. زمان تعویض این قطعات به نوع سیال، شرایط سرویس و محیط بهره 

 ساله برای تعویض این قطعات توصیه می گردد. 4خام و آب آشامیدنی بازه زمانی 

تنها قطعه یدکی در اتصاالت قابل پیاده، الستیک آببندی است که در صورت مراهده نرـتی و خرابـی آن و همچنـین در بـازه      -

 زمانی مرخص بایاتی تعویض گردد.

 یدکی بایاتی توسط افراد با ص حیت و با تجربه انجام گردد.  یض قطعهتعو -

توصیه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشی که توسـط   در صورت عدم وجود ص حیت الزم جهت نصب و بهره برداری -

 می گردد شرکت نمایند.     شرکت میراب برگزار

 در هنگام انجام تعمیرات و تعویض قطعات یدکی استفاده شود.توصیه می شود از وسایل و تجهیزات ایمنی الزم  -

 قبل از انجام هرگونه تعمیرات، الزم است فرار خط لوله تخلیه گردد. -

 . باز شوداتصال قابل پیاده از خط لوله  الزم استجهت تعویض الستیک آببندی  -

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

 استفاده گردد. 4444در صورت نیاز به ترمیم پوشش رنگ بدنه، از رنگ اپوکای با رال  -

 
 

 


