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 :شوند  بررسی سرویس كه بایستینگهداری ،  جهتكارهای الزم :  یادآوری * 

 ـ یادآوری 1جدول ـ  

 كرد كمپرسوركار
 ت مجموع ساع

 نگهداری ،  جهتكارهای الزم  فواصل زمانی

 سرویس و بررسی
 دوشبررسي  سطح روغن روزانه ـ ـ

 دوشبررسي  آچار كشي هفتگي ـ ـ

 دوشبررسي  سوپاپ اطمينان هفتگي 150

 دوشبررسي  و تميزكاری  بادگيری هفتگي ـ ـ

 دوشبررسي  پيچ های تابلو برق هفتگي ـ ـ

 دوشبررسي  مسير كابلهای برق هفتگي ـ ـ

 دوشبررسي  آمپر هر فاز هفتگي ـ ـ
 دوشبررسي  تسمه ها دو ماه 600

 دنوش ضیوعت اه رتليفورکيم تنملا هيلوا سیورس 600

 دنوش ضیوعت فيلتر سپراتور سرویس اوليه 1800

 دنوش ضیوعت و يسررب  اه نیرد و قيبرريش یسروس با نامزمه 1800

 دنوش ضیوعت فيلتر وغن سرویس اوليه 1800
 دنوش ضیوعت فيلتر هواكش سرویس اوليه 1800

 دنوش ضیوعت روغن سرویس اوليه 1800
 تميز كاری شود افتر و اویل كولر  5000

 تعویض شوند شيلنگها  10000

 گریس كاری كنيد الکتروموتور همزمان با سرویس 

 و تعویض  بررسي پيچ هاو بلبرینگها   
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 ـ نکات ایمنی 0

 . ـ از اپراتور آموزش دیده شده جهت نگهداری دستگاههای سیستم هوای فشرده بکارگیری گردد 0

آموزش الزم را  pLcهها حتما درخصوص چگونگی راه ندازی و استارت کمپرسور خصوصا ـ اپراتور دستگا2

 . دیده باشد 

ـ درصورت عدم آموزش الزم ، حداقل یکنفر از واحد تأسیسات کارخانه جهت نگهداری دستگاهها بکارگیری 3

 . گردد تا درصورت اشکال بوجود آمده بتواند آنرا رفع نماید 

 . لیفتراک و یا جرثقیل اطمینان حاصل نمائید ( تناژ ) ه  از ظرفیت جابجایی ـ قبل از حمل دستگا4

 .حتما انجام شود ( طبق جدول زمانبندی شده و ساعت کارکرد کمپرسور )ـ سرویس های دوره ای 5

 . توسط اپراتور دستگاه چک شود ( 2طبق جدول صفحه)ـ بازدید دوره ای روزانه و هفتگی 6

 . باشد  دسترسبایستی در جایی قرار گیرد که همواره در  هدفترچـ در ضمن این 7
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 :ـ تعاریف در صنعت هوای فشرده 2

 ، الکتریکی طی یک سیکل خاص دوار کمپرسور هوا به عنوان دستگاهی که با کمک محرک

 . نماید تولید هوای فشرده می

برداری از دستگاه رعایت  به منظور آشنا نمودن اپراتور از نحوه راه اندازی ، نگهداری و بهره

چه باعث کاهش خطرات احتمالی و هزینه های یک از موارد ذکر شده در این دفتر هر

 .  سرویس و نگهداری شده و به افزایش طول عمر دستگاه کمک  میکند

 .قلب اصلی هر کمپرسور که تأمین هوای فشرده انجام میدهد ( : ایرند) واحد هواسازـ 0

که به موجب آن سبب چرخش مستقیم ایرند خواهد  (محرک دوار)حد الکتریکالوا:  لکتروموتورـ ا2

 .شد 

شیرهای یکطرفه ای که مکش و دهش هوا روی ایرند با آن انجام :  مینیمم پرشر والو  و آندلودر ـ 3

 . میگردد 

 . جهت خنک کاری روغن و آب استفاده شده و جنس آن معموال از آلومینیوم میباشد : رادیاتور  ـ4

که توسط  PLC ایا بردپنل ی( نامرف رتویپماکیا همان )سیستم راه انداز برقی کمپرسور :  پنلـ 5

 .اپراتور دستگاه صورت میگیرد 

.. دستگاه کاهش دهنده مصرف برق که معموال از برندهای کره ، چین یا ژاپن فرانسه و :  اینورترـ 6

 . و حتی برند ایرانی میشود استفاده کرد 

پنل کمپرسور جهت استارت اولیه و تنظیمات فشارهای ورودی و خروجی : قطعات برقی ـ 7

،  میباشد.. کنتاکتور ، بیمتال ، کنترل فاز و  کلید اتوماتیک ، کمپرسور نیاز به قطعات برقی اعم از

 . قابل ارائه میباشد .. لذا این قطعات با برندهای اشنایدر ، ال اس ، هیوندای و 
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بار دهش را  41بار مکش و فشار  01بلوک دو یا سه پیستونی که با فشار : ر کمپرسور بوستـ 8

 .انجام میدهد 

به مخزن هوا که بعد از تولید هوای فشرده قرار گرفته و جهت ذخیره هوا ساخته : تانک هوا ـ 9

 . میشود 

ت رفع رطوبت مخزن کوچک هوای فشرده با دوسر یک میزان فشار گویند که جه: تله آبگیر ـ 01

 .بخشی از هوای فشرده ساخته میشود 

مخزن روغن کمپرسور که جهت ذخیره روغن داخل کمپرسور تعبیه شده و : تانک سپراتور  ـ00

 .فیلتر سپراتور داخل آن قرار میگیرد 

فیلتر جداکننده روغن و هوا که با چند الیه کاغذ کربنی و با حفاظ آهنی ساخته :  سپراتورـ 02

 .میشود 

پایه های شیریکطرفه داری که روی مخزن رسیور نصب شده و با ترموستات : ام .دی.تی.ویـ 03

 . عمل میکند ( سنسور)

فیلتر سپراتورهای جداکننده ی روغن و هوا  که شبیه فیلتر روغن هستند و : سپراتور کارتریج ـ 04

 .بیرون مخزن رسیور روی پایه های سنسوردار نصب میشوند 

عملکرد این سنسورها که فشار و دمای ایرند را به پنل دستگاه میدهند تا : شار و دما سنسور فـ  05

 . و کمپرسور با شرایط ایده آل کار کند . فشار خروجی کمپرسور تنظیم باشد 
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 :حمل دستگاه  -3

و  گرفتهبازوهای دستگاه در زیر کمپرسور قرار باشد بایستی حمل دستگاه با لیفتراک  اگر

 بلند کردن به راحتی جابجا نمود وپس از 

و با بند بایستی دستگاه را تسمه کشی کرده  باشد برای جابجایی کمپرسور با جرثقیلاگر 

 . جابجا نمودلیفت یا همان بندهای برزنتی 

از بکار بردن کابل ، زنجیر فلزی و یا تسمه های فرسوده جهت بلند کردن کمپرسور با 

رکت خریدار شامل هزینه های متفرقه و اضافی خواهد چون ش .گردد جرثقیل خودداری 

 . شد 

توجه شود از بلند کردن دستگاه با جرثقیل مواظب بود تا اوال دستگاه کامال  آزاد باشد و 

هیچ اتصالی مانند کابل برق متصل نباشد و همچنین به لحاظ ارتفاع پایین سقف مثال جای 

 . مسقف ، جرثقیل به آن برخورد نکند 

 .ن هنگام بلند کردن دستگاه مواظب بود تا اشخاص کامال از آن دور باشند همچنی

خودداری   که احتمال خطر میرود ریسک پذیر جاهای در کردن کمپرسور  هنگام حمل

  .گردد 

 

 ـ نحوه صحیح جابجا کردن دستگاه 0شکل 
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 ( : نقشه نصب) ـ چیدمان  4

 ـ نقشه نصب کمپرسور با درایر تبریدی 2شکل 

 

 

 

 

 

 

1- ES : air compressor 

2- WT : water trap 

3- AR : air reciver 

4- air filter 

5- RH : air dryer 

6- air filter 
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 : نصب دستگاه  -5

 :د نضروری می باشو برای نصب کمپرسور رعایت موارد زیر الزم * 

 .ـ سایتی جهت استقرار دستگاههای هوای فشرده درنظر گرفته شود 0

چیدمان دستگاهها طبق نقشه های ارائه شده انجام گردد ، تا افت فشار در هوای ـ 2

 . مصرفی تولید شده پدید نیاید 

سانتیمتر درنظر گرفته  051ـ فضای کافی جهت نصب دستگاهها مثال حدفاصله با دیوار 3

 .شود 

گیرد ، هم ـ در سایت مورد نظر یا همان کمپرسورخانه ورود و خروج هوا به آسانی انجام 4

به لحاظ محیط سالم و عاری از گرد و غبار و هم آنکه  دمای کمپرسور با شرایط محیط و 

 . حالت ایده آل کار کند 

ـ مخازن تحت فشار به جهت زنگ زدگی در فصول سرما و باران در سالنهای سرپوشیده 5

 . استقرار گردد 

 ای فشرده میتوان به ؛ ـ از حسن انتخاب یک سایت خوب جهت بره برداری سیستم هو6

نگهداری دستگاهها ، نگهداری قطعات بعنوان یک انبار خوب ، سرویس آسان و سریع ، 

جلوگیری از صدمات ناشی از محیط ناسالم و بالیای طبیعی، جلوگیری از هزینه های ناشی 

 . نام برد .. از صدمات و 

جهت استفاده از هوای فشرده در فواصل دورتر از کمپرسور برای جلوگیری از افت فشار ـ 7

 . بایستی از مخزن های کوچکتر در کنار مصرف کننده نیز استفاده شود
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 :کمپرسور ـ استارت 6

کلیه راه اندازی دستگاهها توسط کارشناسان مربوط انجام می پذیرد و لذا یادآوری نکات زیر الزم  *

 :  روری استو ض

 ،یک کلید اتومات در تابلو برق جهت حفاظت کابل های ارتباطی با دستگاه تعبیه شده : یادآوری « 

 . بهتر است از این کلید جهت قطع و وصل کردن برق ورودی به کمپرسور استفاده شود  اذلف

 . ـ اتصال سیم ارت بجهت جلوگیری از شوک احتمالی 0

 . وصا موتور و همچنین فرکانس تابلو برق با فرکانس شبکه  ـ چک کردن آمپر دستگاه خص2

 . سطح روغن داخل کمپرسور چک شود  ، ـ قبل از استارت3

هوای تولید شده توسط ایرند به  تشگربتا  باز بماندچک گردد و  کمپرسور ـ شیر هوای خروجی4

 .  دناسرنفیلترها آسیب 

 .هوا و برق داخلی دستگاه مطمئن شوید  ـ از متصل بودن همه کابلها ، از محکم بودن اتصاالت5

 . ـ کلید امرجنسی را از حالت صفر آزاد نموده و باز کنید تا دستگاه جهت استارت اولیه مهیا گردد 6

گردد پس از استارت اولیه ، کمتر از چند ثانیه دستگاه را بالفاصله خاموش کنید تا از  توجه« 

 . ان خاطر حاصل گردد صحیح کارکردن و چرخش موتور و ایرند اطمین

 : نکته « 

بر روی پنل کنترل روشن خواهد  Powerدر صورتی که توالی فازها صحیح باشد چراغ سبز رنگ 

 .  روشن شد توالی فازها را عوض کنید Phase controlولی در صورتی که چراغ قرمز رنگ . شد

 . کار میکند Unloudدستگاه استارت شده و در حالت  Startبا فشار دادن دگمه سبز رنگ 
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 : ـ پنل و منوهای کاربردی 7
و دستورات الزم را از  دراداز آنجائیکه پنل بعنوان کامپیوتر کمپرسور کاربرد بسزایی در تنظیمات 

تابلو برق میگیرد لذا وظیفه اصلی استارت دستگاه و راه اندازی الکتروموتور به حالت ستاره مثلث و 

مصرفی و کنترل دیگر پارامترهای کاربردی و ایمنی بر عهده تابلو برق و کنترل دما و فشار و جریان 

 . کلیدها و کنتاکتورها دارند 

  : دکمه های موجود در پنل  *

این کلید برای شروع به کار کمپرسور هنگامی که در حال توقف میباشد :  STARTدکمه ( 0

 استفاده میشود 

 هنگامی که در حال کار میباشد استفاده میشود  این کلید برای توقف کمپرسور:  STOPکلید ( 2

 .برای خروج از حالتهای خطا کاربرد دارد:  RESETکلید ( 3

 این کلید برای خروج از منو و زیر منوها استفاده می شود :  ESCAPکلید ( 4

 برای وارد شدن به منو یا زیر منوها در حالت برنامه ریزی یا ورود اطالعات به:  ENTERکلید ( 5

 سیستم از این کلید استفاده می شود 

این کلید برای تغییر پارامتر و حرکت به سمت باال در منوها در حالت برنامه ریزی :  UPکلید ( 6

 . استفاده میشود 

این کلید برای تغییر پارامتر و همچنین حرکت به سمت پایین در منوها در :  DOWNکلید ( 7

  حالت برنامه ریزی استفاده می شود
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 ـ معانی پنل کمپرسور 2جدول 

Ready to start بدین معنی است که کمپرسور متوقف و آماده استارت است 

Running بدین معنی است که کمپرسور در حال کار است 

Loading کمپرسور در حال بارگزاری است 

Unloading کمپرسور در حال خالص است 

Stand by  کمپرسور در وضعیتstand by (تظر کاهش فشار من )است 

Timing کمپرسور در وضعیت زمان گیری است 

 

 «رید پیام زیر نشان داده خواهد شد را بفشا UPهنگامی که در وضعیت نرمال کلید »   

 پنل کمپرسور معانی زمان کارکردـ  3جدول 

Total time کل زمان کارکرد دستگاه 

Load time زمان زیربار بودن کمپرسور 

Unload time زمان خالص بودن کمپرسور 

Sep filter طول عمر فیلتر کمپرسور را نشان می دهد 

Oil change طول عمر روغن دستگاه را نشان می دهد 

Oil filter طول عمر فیلتر روغن دستگاه را نشان می دهد 

Air filter طول عمر فیلتر هوای دستگاه را نشان می دهد 

 خروجی و فشار سپراتور دستگاه را نمایش می دهددر دومین و سومین خط فشار 
 Pressure 1 = 7.8 bar                  Pressure 2 = 3.1 bar 

 .سومین خط از سمت چپ درجه حرارت دستگاه را نمایش می دهد
Temp = 65  OC  

 MON = 13:15                       دهد ریخ و ساعت را نمایش می سومین خط از سمت راست تا
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 :ل تعمیر و نگهداری مراحـ 8

 (کلید اصلی . ) قطع شود  ـ برق دستگاه 0

 .ـ دربهای مورد استفاده در تعمیرات را باز کنید 2

 .ـ تحمل کنید تا فشار از مخزن بطور کامل تخلیه شود 3

 . ـ اتصاالت شیر سرتفکیک کننده را جدا کرده و محافظ تفکیک کننده را بیرون آورید 4

 ( . مشاهده چشمی از روی سایت گالس . ) کمپرسور چک شود  ـ کنترل سطح روغن5

ـ برای رعایت اصول ایمنی استفاده از لباسهای گشاد و آستین کوتاه به هنگام کار با دستگاه 6

 . توصیه نمیشود 

ـ پس از حصول اطمینان از آچارکشی لوله و اتصاالت و شیلنگها ، مراقب باشید تا ابزار و آچار 7

 . جا نماند داخل دستگاه 

 :بخش های تعمیر و نگهداری * 
 : بازدید سطح روغن   -8-0

 . سطح روغن در محفظه روغن یکی از مهمترین فاکتور برای اطمینان عملکرد دستگاه است

 :  نوع روغن مصرفی  -8-2

ز روغن ا. می باشد P 150و برای بوسترهای فشار قوی  Shell 68و  VDLروغن پیشنهادی روغن 

  . دیآ یم نیئاپ تدش هب اهورکسا یگدنروخ بیرض نوچ. های متفرقه نمی توان استفاده کرد 

 :  بازدیدهای دوره ای  -8-3

 . میباشد ( جدول یادآوری) 0همان سرکشی روزانه و هفتگی طی جدول ـ

 : ثانویه  سرویس های اولیه و  -8-4

ساعت یک سرویس  0211ساعت ابتدایی کار و سپس بعد از آن به ازای هر  611سرویس اولیه در 

 . هد شد انجام خوا

نیز و ایرند ها کیتهای آنلودر و سنورها  ، ساعت 8111و  4111یادآور میشود سرویسهای باالی 

 . خواهد شد شامل 
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 : ـ مراقبت 9

از بکارگیری کمپرسور برای فشارهای باالتر از آنچه در تنظیمات اعمال شده  خودداری شود ، ( 0

 . روموتور سبب توقف سیستم میشود زیرا اعمال بار بیش از اندازه بر روی الکت

از دستکاری بی مورد خصوصا به سنسورها و پرشر و سوپاپ اطمینان که قبال  توسط کارشناسان ( 2

 . هواسیستم تنظیم شده اند جدا خودداری گردد 

 . از تخلیه رطوبت حاصل از آبگیر ، مخزن ، درایر و میکروفیلتر ها اطمینان حاصل شود ( 3

 .  دوش یم هیصوت از تکنیسین با تجربه در کارهای محوله برقی و تابلو برقاستفاده (  4

استفاده از قطعات و اقالم مصرفی با کیفیت و سفارش شده برای استفاده بهتر از هوای سالم از ( 5

 . خط تولید صنعت هوای فشرده 

عدم استفاده از دو یا چندگانگی روغن مصرفی در کمپرسور ، چون سبب اصطکاک دنده های ( 6

 . کرو شده و عمر مفید یک ایرند بخطر میافتد اس

 . ( خطر احتراق و جرقه در مخزن روغن کمپرسور )،  استفاده محل جوشکاری بدور از کمپرسور( 7

 

به آدرس   سیستم هواسایت  میتوانید به  به منظور دسترسی آسان و اطالع از آگاهی بیشتر

co.ir-w.havasystemww     واحد خدمات پس از فروش   120-66226806  تلفن و

 .در ارتباط باشید 

 
 

http://www.havasystem-co.ir/
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 : ـ گارانتی 01

 : سلب گارانتی میشوند شامل  بجومعواملی که  *

 .ـ استارت دستگاه بدون اجازه کارشناسان و عوامل شرکت هوا سیستم 0

 .ون کارشناسان شرکت هواسیستمـ انجام سرویس های دوره ای در طول مدت گارانتی بد2

بدون هماهنگی کارشناسان خدمات پس از فروش و ـ بکارگیری اقالم و قطعات مصرفی 3

 . قطعاتی غیر از قطعات مورد تأیید شرکت هواسیستم 

 . ـ دستکاری بی مورد دستگاهها و بدون هماهنگی با واحد خدمات پس از فروش 4

که موجب خسارت به  لیبق نیا زا و یل و زلزلهـ صدمات محیطی شامل باران و عوامل س5

 . نتی نمی باشد ادستگاهها میشود شامل گار

 . ـ کلیه لوازم و قطعات برقی شامل گارانتی نمی باشد 6

قظعاتی شامل گارانتی .. (  مانند ایرند ، موتور ، آنلودر ، رادیاتور و ) ـ درفروش قطعات 7

 . ازی گردند نصب و راه اند هستند که توسط کارشناسان شرکت هواسیستم 

   : gmail.comaaeEMAIL@696167بخش خدمات                                    

  : MOB  09221938933                       66226816-021          :      موبایل 

 

 

 

mailto:696167@gmail.com
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و  ، بهینه سازی مصرف انرژی مبانی سیستم های هوای فشرده

  نگهداری سیستم های هوای فشرده

 

 


