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  الف )بخش عمومی

  مقدمه
  

و  شدهتهیه مدرن دینامیکی شرکت پاکزیست يهاهمزنو نگهداري  ياندازراهنصب،  منظوربهراهنما  ۀاین دفترچ

قبل از نصب  شودیم. اکیداً توصیه است دهیدآموزشفنی و  کارکنان ةاستفاد برايشامل اطالعات فنی الزم و کافی 

  .شودراهنما مطالعه  ۀمطالب این دفترچ ۀکلی همزن

کامًال برداري اندازي و بهرهراه ،ایندهاي نصبگارانتی محصوالت این شرکت تنها در صورتی معتبر خواهد بود که فر

از نصب صحیح و  منظور اطمینانبه شودباشد. توصیه میمنطبق راهنما  ۀبا دستورات ذکرشده در این دفترچ

  شرکت سازنده استفاده شود. ۀدیده و باتجرباز پرسنل آموزش ،نقصِ تجهیزاتبی

در صورت  .کندمیه این شرکت ارائکه استفاده شود  ايحتماً از لوازم یدکی اصلی ،در صورت نیاز به انجام تعمیرات 

  لم یکن تلقی خواهد شد.  ننتی محصوالت کااگار، زم یدکی متفرقهاستفاده از لوا

شود یک نسخه از این . توصیه میاستسایت این شرکت قابل دانلود راهنما از وب ۀالکترونیکی این دفترچ ۀنسخ

  .کنندبردار قرار داده شود تا در مواقع لزوم از آن استفاده بهره راهنما در دسترس پرسنلِ

  

  

  

  نکته
 يکاردستبه شرکت سازنده گزارش و از باید سریعاً  ياندازراههرگونه مشکل یا ایرادي در جریان نصب و  بروز

راهنما  ۀموضوع این دفترچ همزنِ ضمانتدر غیر این صورت  ،شوداجتناب  ،بدون اخذ مجوز ،قطعات به هر شکل

  .تلقی خواهد شد لغوشده
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  عمومی نکات ایمنی
  

وار . تجهیزات روتاري و دَاسترعایت نکات ایمنی  ،صنعتی تجهیزات يبرداربهرهاولویت در زمان نصب و  نیترمهم

. نکات ایمنی که هستند ینیبشیپرقابلیغخاستگاه بسیاري از خطرات بالقوه و  ،دینامیک بودن تجهیزات ۀواسطبه

 کارفرما  HSEواحدکه  ايات ایمنیلذا نک ،دهدینمام خطرات محتمل را پوشش تم نوشته شده،در این دفترچه 

استفاده  ،هستندناسالم   ظاهربهوار در شرایطی که دَ زاتیتجه از گاهچیه. شودرعایت  زمانهمباید  کرده،قید 

  .نکنید

  توجه فرمایید يبرداربهرهقبل از نصب و  زیرموارد  به لطفاً

 کنیدکامل مطالعه  صورتبه همزنراهنما را قبل از راهبري  ۀاین دفترچ. 

 ًکنیدقبل از انجام تعمیرات از خاموش بودن همزن اطمینان حاصل  حتما. 

 اطمینان حاصل شود. ارد،اندازي ناخواسته همزن وجود ندامکان راه ،حین انجام تعمیرات از اینکه باید 

 دیدگی امکان آسیب ،برداري و تعمیراتاز تجهیزات حفاظتی در زمان بهره نکردن در صورت استفاده

 پرسنل وجود دارد.

 باید قبل از انجام تعمیرات تمیز شوند. ،شوندهایی که براي سیاالت خطرناك استفاده میهمزن 

 نیستسازي قطعات همزن مجاز استفاده از حرارت براي جدا. 

 شودوار نصب نداشتن با قسمت د هاي مناسب جهت تماسباید حفاظ. 

  راهنما بازرسی و کنترل شود. ۀشروع به کار طبق دفترچشاسی همزن باید قبل از 

 برداري و انجام تعمیرات استفاده منظور بهرهحتماً از ابزارهاي مخصوص به ،هاي خطرناك و گازيدر محیط

 شود.

 شده بر روي پالك باشد.دادهش میکسر باید دقیقاً مطابق با جهت نمایشخجهت چر 

 نکنیدگاه از همزن در مخازن بدون سیال یا مخازن مواد جامد استفاده هیچ. 
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  آالت نکات ایمنی ماشین
 بردار وارد کندشود نباید هیچ آسیبی به پرسنل بهرهمی سیاالتی که این همزن براي آنها استفاده. 

 حتماً باید از نور کافی برخوردار باشد. ،هایی که براي نگهداري از همزن در نظر گرفته شده استفضا 

 جایی آن را در هاي باشد که امکان حمل و جابگونهباید به ن براي آن طراحی شده،محیطی که این همز

 آسانی میسر کند.برداري و تعمیرات بهزمان بهره

 خاموش کردن اي طراحی شود که امکان راهبري ایمن در زمان روشن و سیستم کنترل همزن باید به گونه

 در زمان اضطرار از محل نصب همزن وجود داشته باشد.. باید امکان خاموش کردن سریع کندرا فراهم 

 شده در همزن به به نحوي که ارتعاش ایجاد ؛تمام تجهیزات دوار باید به صورت کامل به زمین محکم شوند

 زمین منتقل شود.

 کنیداندازي اطمینان حاصل ن نصب و راهاز عدم برخورد ابزارها و تجهیزات با همزن در زما. 

  با شرکت سازنده ، قبل از انجام تغییرات ؛ بنابراینَوران بر روي پالك تجهیز درج شده استدَدور مناسب

 .کنیدهماهنگ 

 همزن در نظر گرفته شود. ۀباید تمهیدات الزم براي جلوگیري از تشکیل بارهاي الکترواستاتیک روي بدن 

 هبه نحوي که ب شود؛لویی نزدیک به همزن نصب برداري از همزن باید روي تاببه بهره طنکات ایمنی مربو

 یت باشد.ؤآسانی قابل ر

  اد آسیب احتمالی جلوگیري شود.عالمت خطر مشخص شوند تا از ایج باقسمت هاي داغ همزن باید 
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   همزننبار کردن ا

 يدارنگهمحل  حاًیترج. را دور نریزید همزني بندبستهو  پوشَن، همزن يدارنگهنیاز به  در صورت 

 چیپمیسمرطوب ممکن است به  يهامحلدر  يدارنگهبا دماي متعادل باشد.  و باید خشک

 . و موتور آسیب وارد کند همزن يهااتاقانیو همچنین  الکتروموتور

  همچنین در صورت نیاز به کنیدي خودداربدون ساپورت ، روي زمین همزناز قرار دادن شفت .

 180را  همزنشفت  ،بارهر دو هفته یک شودیمتوصیه ، براي مدت طوالنی همزننگهداري شفت 

 درجه بچرخانید. 

  

  

  

 

 

 ردیقرار گ موردتوجهباید  زیرموارد  ،شود يدارنگهاز شش ماه در انبار  شتریب همزن کهیدرصورت: 

  بوده و نیاز به تعویض ندارد. العمرمادامروغن داخل گیربکس به دلیل استفاده از نوع سنتزي،  -

 .شود، تعویض يکارروغندر قسمت  شدهارائهباید طبق دستورالعمل Housing س داخل ریگ -
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  بر روي تانک  همزني نصب هاروش
. جریان است VORTEXایجاد جریان گردابی یا ، یمبا آن مواجه همزناندازي راه درکه  ياعمدهیکی از مشکالت 

فلکی پیدا چرخ که پروانه دقیقاً در وسط مخزن نصب شود. در این صورت سیال حرکتِ شودیمگردابی زمانی ایجاد 
سوسپانسیون،  يهامحلول. در تولید کنندیمبه چرخش  شروع جهت کیدر  باهمسیال  يهاهیالو تمام  کندیم

. براي شودینمایجاد  مخزنحرکت محوري در  گونهچیهو  کنندیمذرات جامد در انتهاي مخزن شروع به چرخش 
 .کردبه سه روش مختلف نصب  آن را توانیم ،همزن جلوگیري از تشکیل حرکت گردابیِ

 

 

 

 

 

 

 

  

 بافل ۀتعبی به همراه از وسط همزننصب  -1

عدد بافل با  4باید  کنیمرا وسط مخزن نصب  همزنباشد و بخواهیم  يااستوانه مورداستفادهمخزن  کهیدرصورت
قطر مخزن باشد. براي جلوگیري از رسوب مواد  برابر 12/1ها باید . عرض بافلشوددرجه در مخزن نصب  90 ۀزاوی

  .شودایجاد  فاصله عرض بافل بین مخزن و صفحات بافل برابر 6/1 ةاندازبهدر فصل مشترك مخزن و بافل، باید 
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 خارج از مرکز صورتبه همزننصب  -2

این  . مزیتکردرا خارج از مرکز نصب  همزن توانیم ،امکان نصب بافل در مخزن وجود نداشته باشد کهیدرصورت
 استنصب به این شکل  ة. نحوانجام گیرد ترراحتتمیز کردن مخزن و ساخت آن  شودیمباعث  این است کهروش 

قطر مخزن از مرکز مخزن فاصله داشته باشد تا از وجود گرداب برابر  6/1 ةاندازبهباید حداقل  همزنکه شفت 
  .است يمحورهمبه خاطر عدم  ،اعمال نیروي هیدرولیکی بیشتري به شفت ،ایراد این روش . جلوگیري شود

  

  

  

  

  

  

  دارهیزاو صورتبه همزننصب  -3

پروانه با زاویه و شفت ، . در این روش نصباست ریپذامکانباال  ورِکوچک با دُ يهاهمزناین نوع نصب فقط براي 
  .شودیمو باعث حذف حرکت گردابی سیال  نصب ،نسبت به خط عموددرجه  20تا10

  دچار خمیدگی شود. همزنمتعادل، ممکن است شفت بزرگ به دلیل وجود نیروهاي غیر يهاهمزندر 
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  دار ي کوتینگهاهمزن
 

ي فوالدهاموجب اکسید شدن  کهيطوربه ؛هستندشدت خورنده هدر صنعت ب مورداستفاده برخی از سیاالتی

  اند.از این گونه رقیق کیدسولفوریاس سدیم هپوکلراید و، . کلسیم هپوکلرایدشوندیمدر مدت کوتاهی  ضدزنگ

 ETFEمانند  دارفلوئوراین شرکت از پلیمرهاي ، هاهمزن ۀکسایش روي شفت و پرواناز ایجاد اُ يریجلوگبه منظور 

  . کندیممحافظت در برابر خوردگی استفاده جهت 

  

  

  نکته 

و  ونقلحملکامل  اطیاحت باباید ، روي آن ETFEاز پلیمر  ینازکۀ یالدار به علت قرار گرفتن کوتینگ يهاهمزن

شفت و پروانه باید جهت تعمیر به کارخانه  ،که اگر قسمتی از کوتینگ از بین رفت باید دقت داشت. نصب شوند

  عودت داده شود. 

  وجود ندارد.  همزنت جداسازي پروانه از یو قابل ستاجوشی  هاهمزناین نوع  ۀکه پروان شودتوجه  باید ضمناً
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   ETFE پلیمر يهایژگیو

نج وسیعی از مواد شیمیایی در برابر رِ  C◦150تا  C◦100 در دماي ETFE : مقاومت حرارتی بسیار باال - 1

 ؛مقاوم است

  ؛باال ییایمیشمقاومت  - 2

 ؛ی باال نسبت به پلیمرهاي دیگرکششی و طولمقاومت مکانیکی،  - 3

 ؛بودنسمی و غیر بویبهمچنین و نسوز بودن،  نداشتن دود - 4

 ؛و طول عمر بسیار باال مقاومت بسیار باال در برابر هوا - 5

 ؛بسیار باالمقاومت الکتریکی  - 6

  مقاومت بسیار باال در برابر چسبندگی. - 7

  است.  شده دیق  2 ۀدر ضمیم ETFEپلیمر  ییایمیشجدول مقاومت 
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   الکتروموتور ۀنصب تغذی

  ستاره یا مثلث ، تغذیه تشخیص ةنحو
. براي اطالع از ولتاژ کارکرد موتورها باید به شوندیمولتاژ مشخصی طراحی  ةبراي کارکرد در محدود الکتروموتورها

  موارد ذیل در نظر گرفته شود: باید ،الکتروموتور. بعد از قرائت پالك رجوع شود الکتروموتورپالك 

  طبق استانداردIEC  وNEMA  ینمو  شودفاز قید  به باید ولتاژ فاز ،فازسه يالکتروموتورهاروي پالك

 .کردثبت  الکتروموتوربر روي پالك  ولتاژ فاز به نول را توان

 به ولتاژ فاز به فاز  1.732با ضرب آن عدد در  میتوانیم ،ولتاژ فاز به نول را داشته باشیم کهیدرصورت

 . دست پیدا کنیم

  220ولتاژ فاز به نول در ایران VAC  380و ولتاژ فاز به فاز VAC است . 

  ي هاعالمتنج ولتاژ که با رِ  2 الکتروموتوربر روي پالكY/∆ فرض کنید شودیمذکر  ،نیز همراه هستند .

ولت  220اگر ولتاژ فاز به فاز  یعنیاین  .است شده ذکر  V/380 V ∆/ Y 220ي الکتروموتورولتاژ کاري 

 ستاره بسته شود.  صورتبهولت باشد اتصال باید  380مثلث و اگر ولتاژ فاز به فاز  صورتبهباید  ،باشد

 کافی است براي ، پالك یکسان نباشد يرو در شدهمشخصبا جهت  همزنجهت چرخش  کهیدرصورت

 محل نصب یکی از فازها را با دیگري عوض کنیم.، تغییر جهت چرخش

  دیاگرام اتصال تغذیه
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 هاهمزني و راهبري برداربهره
 

   يبرداربهرهنکات مربوط به 
  نیست، روشن نکنیدباالتر از سطح پروانه ، قطر پروانه ةانداز بهرا در حالتی که ارتفاع سیال  همزنهرگز .

 .   دهدیمرا کاهش  همزنسیال باعث افزایش نیروهاي جانبی شده و طول عمر  نبود

  نکنیداستفاده  ،باالتر از سطح طراحی دانستهرا براي ویسکوزیته و  همزنهرگز. 

 نکنید روشن ،ه استرا در حالتی که پروانه در مواد جامد دفن شد همزنگز هر. 

 نزدیک به شفت یا پروانه نصب نکنید.، هرگز تجهیز دوار دیگري را در داخل مخزن 

 بدون هماهنگی با شرکت سازنده اعمال طول شفت و ،سرعت ،اعم از توان همزنتغییري روي  گونهچیه ...
 در فرکانس رزونانس شود.  همزنممکن است باعث کارکرد  چراکه ؛نکنید

  کنترل دماي کارکرد الکتروموتور 
  

بر اساس  الکتروموتور ۀدماي بدن حداکثر .شودماهه کنترل و ثبت یکزمانی  يهابازهباید در  الکتروموتور ۀدماي بدن
   .استبه شرح جدول ذیل  شدهانتخابکاري موتور  و کالس NEMAاستاندارد 

Temperature 
Tolerance 

Class 

Maximum Opera-
tion Temperature Allowed 

Allowable Temperature 
Rise at full load 

1.0 service factor motor 

Allowable 
Temperature Rise 

1.15 service factor motor  
oC oF oC oC 

A 105 221 60 70 

B 130 266 80 90 

F 155 311 105 115 

H 180 356 125 - 
  

 ۀدماي بدن حداکثر. هستند Fداراي کالس حرارتی  هاهمزنشده براي موتورهاي استفاده، عادي صورتبه
  باشد.  گرادیسانت ۀدرج 155طبق جدول باال باید  الکتروموتور

باید  هااتاقانلذا این ی ؛وجود ندارد هااتاقانکاري براي یسیگرقابلیت  ،ي با سطح توان پایینالکتروموتورهادر  :نکته
  . شوندتعویض  هزار ساعت 20بعد از کارکرد حدوداً 
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   يادوره يهایبازرس
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 دوره موقعیت بازرسی نوع بازرسی

 هفتگی Drive Unit  صدا و حرارت غیرعادي، چک کردن لرزش

 Drive Unit صدا و حرارت غیرعادي، چک کردن لرزش

 Gear Box  نشتی روغنچک کردن  انهماه

 Housing چک کردن نشتی گریس

 هاو پره هاشفتبررسی خوردگی 

 نهساال همزن

و  يامهرهاتصاالت پیچ و  ۀبررسی کلی
 کنترل لقی

 اتصاالت جوشی ۀبررسی کلی

  تخلیه و تعویض گریس هوزینگ
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   همزنجهت نصب  ازیموردنتجهیزات مکانیکی 
  

  صنعتیتراز   1
  

  ساعت اندیکاتور  2

 

  تورك متر   3

 

  آچار تخت   4
  

  آچار آلن   5
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  FRMب ) میکسرهاي سري 

  بازرسی اولیه  
 در احتمالی  دیدگیِآسیب نبودِ از تا شوددقت بازرسی بندي میکسرها باید بهها و بستهجعبه ۀکلی

 به را نظرقسمت موردعکس  ،هرگونه آسیب ةصورت مشاهد در. شودنقل اطمینان حاصل وزمان حمل
  .کنیدسازنده ارسال  به شرکت ،همراه گزارش

 کنیداطمینان حاصل  ،ادوات ذیل ۀدریافت کلی دقت بازرسی و ازتجهیزات دریافتی را به:  
 ؛یا کلمپ مربوط به درایوفلنج  ،موتور شامل ،درایو میکسر - 1

 ؛شفت - 2

 ؛پروانه -3      

  .هاپیچ و مهره - 4      

       

      

  

  

  

  

 کنیداطمینان حاصل  شدگی و...خمیدگی، له نبودِاز  ودقت بررسی شفت و پروانه میکسر را به.  
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  ی میکسر یجاهجاب 

ی غلط یجاه. جابکنیددقت مالحظه ی را بهیجاههاي مناسب و صحیح جابروش، ی و نصب میکسریجاهقبل از جاب

  .کندهاي جدي به میکسر وارد تواند آسیبمی

 هجاب از روش صحیحِ ،. با توجه به وزن میکسرشده استمونتاژي ذکر  ۀوزن میکسر در پیشنهاد فنی و نقش

 .شودجایی استفاده 

 شفت میکسر از قسمت درایو جدا ، بهتر است در زمان نصب، متر یکطول شفت بیش از  باهایی در میکسر

 .شودنصب و تنظیم و سپس شفت به آن متصل  ،درایوباید، . ابتدا شود

 از شفت براي  مدتی کوتاهوجه حتی براي هیچ. بهگیري شده استصورت مکانیکی تابهب، شفت میکسرها

 . نکنیدی میکسر استفاده جایهجاب

 

 (کوتینگ) آسیبی به پوشش  کامالً دقت شود که، دارد در زمان نصب میکسرهایی که شفت آن پوشش

منظور تعمیرات عودت داده شفت و پروانه باید به، وجود آمدن خراشهر صورت ب. دمربوطه وارد نشود

 شوند.
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 تماً از قسمت هوزینگ استفاده شودو  بلند کردن میکسر ح جاییهدقت شود که براي جاب. 
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  نصب میکسر

از  باید ،منظور . بدینکنیدکنترل  را گاه میکسرشده با نشیمنساخته باید ابعاد شاسیِ ابتدا، میکسر جهت نصب - 1

 .کنیداطمینان حاصل  ،این میکسر همراهِ ابعاديِ ۀوجود نقش

  

  

  

  

  

  

 

  .کنیدجایی استفاده هاز دستورالعمل جاباً جایی میکسر حتمهبراي جاب - 2

صورت وارد شدن ارتعاشات از طرف سیال به شفت میکسر،  قدري محکم باشد که درشاسی میکسر باید به - 3

از دستورالعمل ارائه اًبدین منظور حتم ؛متر به ازاي هر متر تجاوز نکندمیلی1.2  شده در شفت ازانحراف ایجاد

 .کنیدراهنما جهت ساخت شاسی استفاده  ۀشده در این دفترچ

راهنما قرار داده ۀ این دفترچ 3لیتري در ضمیمۀ 2000تا  500شده براي مخازن هاي پیشنهادنقشۀ شاسی - 4

  شده است.
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  به همراه فلنج میکسر نصب قسمت درایو

پیچ در  پیچ در فلنج با سوراخِ که سوراخِطوريهب ؛شده قرار دهیدتعیینپیشفلنج پایین میکسر را در محل از - 1

 .شودشاسی منطبق 

                                                   
 ها را نبندید.ولی مهره ،ها قرار دهیدپیچ را داخل سوراخ - 2

                                                    

  

  .)کنیدی به علت عدم دقت استفاده نیا(از تراز بنّ پوش فن الکتروموتور قرار دهیدروي در راصنعتی  تراز - 3
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صورت  در است. درجه 0.5خطاي مجاز  حداکثر .شده تراز باشددادهنمایش درایو در دو جهتِ کنید کهکنترل  - 4

 .کنیدگذاري هاي الزم شیمبودن، زیر فلنج در محلنتراز 

                                             
  

شده در جدول صورت ضربدري و با گشتاور مشخصههاي فلنج را بپیچ، اطمینان از تراز بودن درایو از بعد - 5

 . کنیدمحکم  یک ۀضمیم
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  همراه کلمپ  به میکسر نصب قسمت درایو

نصب  ةابتدا باید نحولذا ، کندمی دار میکسر را فراهمامکان نصب زاویه، شده در این نوع میکسرهاکلمپ تعبیه - 1

  .شودمیکسر مشخص 

 .کلمپ را به آن وصل کنید، زیرپیچ هاي رابط بین الکتروموتور و هوزینگ را باز و مطابق شکل  عدد از 2 - 2

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 . کنیدمحکم  یک ۀشده در ضمیمهاي رابط را طبق گشتاور ذکرپیچ و مهره - 3
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ها را پیچ زیرشده روي شاسی قرار دهید و مطابق شکل انتهایی کلمپ را در محل تعیینقسمت  - 4

 ببندید. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

اي تعبیه شده که ها مهرهکدام از پیچبراي هر، ها در اثر ارتعاشپیچ نبراي جلوگیري از باز شد - 5

 . کنیدآنها را سفت ، هاباید بعد از بستن پیچ
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 زیرپیچی تعبیه شده است که مطابق شکل  ،روي کلمپ، دار کردن میکسرنیاز به زاویهدر صورت  - 6

   .کردمجدداً آن را محکم ، توان آن را باز و با تنظیم زاویهمی
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  روي شفت  نصب پروانه بر

عبور  ،روي شفت از محل نصب خار بر که کامالًطوريبه کنیم؛ پروانه را مطابق شکل زیر وارد شفتباید  ابتدا - 1

 .کند

                                 
 دهیم.  می شده روي شفت قرارروي محل تعبیه را خار - 2

               
 با محل خارِ  ،روي پروانه دهیم. دقت شود که محل خارِمی روي خار قرار زیرآرامی مطابق شکل را به پروانه - 3

  روي شفت برهم منطبق باشد.
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 .کنیممی محکم یک ۀضمیمشده در جدول شده روي پروانه را طبق گشتاورهاي مشخصآلن تعبیه پیچ - 4
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  اتصال شفت میکسر به درایو میکسر    

ها به براي اتصال شفت .شودمی بیشتر ساختهتکه یا 2صورت هشفت میکسر ب، هامنظور سهولت در نصب همزنبه

  دقت طی شود:به زیرمراحل  باید براي نصب شفت میکسر .یکدیگر از کوپلینگ فلنجی استفاده شده است

 ًنباشدگونه روغن و... روي آن تمیز شود و هیچ سطح فلنج درایو و شفت میکسر کامال. 

  فلنج  ۀروي پل ،روي فلنج درایو ۀکه پلطوريهب کنید؛میکسر را به فلنج درایو متصل  شفتطبق شکل زیر

 شفت قرار بگیرد.

 کنیدشده نصب با دست در محل تعیین زیرهاي فلنج را مطابق شکل پیچ. 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 هها باید ب. دقت شود که پیچکنیدذکر شده سفت  یک در جدول ضمیمهها را طبق جدول گشتاور که پیچ
 صورت ضربدري سفت شوند.
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 آرامی با دست بچرخانیددر انتهاي شفت میکسر یک ساعت اندیکاتور قرار دهید و شفت میکسر را به. 

محوري ازکه میزان خارجصورتیمتر به ازاي هر متر باشد. درمیلی یکمحوري باید حداکثر ازخارج میزانِ

 .بگیریدباید با شرکت سازنده تماس  ،حد مجاز بودازبیش
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  هایاتاقان کاريروان
مـی توصـیه .اسـت عدد یاتاقان چرخشی در قسمت پایین و باالي هوزینگ اصلی میکسـر 2درایو میکسر مجهز به 
از کـارکرد صـحیح  وسـاعته کنتـرل هاي زمانی چنددر بازه را هادماي یاتاقان ،اندازي میکسرشود بعد از نصب و راه

   .کنیدمیکسر اطمینان حاصل 

  :است ذیلشرح  هها بدماي مجاز براي یاتاقان حداکثر

  

  Cໍ 95  آالرم

  Cໍ 100  خاموشی

  
 داراي گیریس سرخود 2Zاز نوع  و همچنین الکتروموتورها FRMشده براي میکسرهاي هاي استفادهیاتاقان
  . هستند

باید تعویض شوند. بعد از سپري  ،زمان این و بعد از گذشت است کاريهزار ساعت   20ها طول عمر این یاتاقان
  . خواهد بود احتمال افزایش نویز و ارتعاش باال، شدن زمان کارکرد
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  یابی عیب
 

  حلراه  علت  مشکل

فلنج شفت میکسر به فلنج شفت هولدر وصل 
  شود.نمی

کثیف شدن سطح فلنج شفت یا شفت 
 هولدر

  .شودها تمیز سطح فلنج، با دستمال تمیز

داشتن زائده روي فلنج شفت یا شفت 
  شود. انجام گیرينرم پلیسه ةبا سوهان یا سمباد  هولدر 

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  معیوب بودن شفت 

 شود. میکسر روشن نمی

اتصال در همین دفترچه رجوع  ةبه قسمت نحو  اتصال غلط برق تغذیه ةنحو
  نبود برق یا ولتاژ نامناسب   شود.

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  مشکل در عملکرد موتور

  دماي باالي الکتروموتور 

  وجود افت ولتاژ باال
  .شودمتر کنترل با ولت

  وجود ولتاژ آنباالنس بین فازها 

  .شودویسکوزیته مشورت  بارةبا شرکت سازنده در  .است محصول تولیدي بسیار ویسکوز

  باشد. C̊  45دماي محیط نباید بیش از   مناسب ۀتهوی نبودِ

شده دادهجهت چرخش میکسر با جهت نشان  جهت چرخش معکوس 
  .شودروي پالك کنترل 

  حد سرعت با درایوازافزایش بیش
 بارةدر، اندازي میکسر با درایودر صورت راه

فرکانس کاري با شرکت سازنده مشورت   حداکثر
  .شود

هاي یاتاقان، عادي دمادر صورت افزایش غیر  ها خراب شدن یاتاقان
  .شودموتور تعویض الکترو

  عادي در تجهیزاتوجود صدا و نویز غیر
  .شودها تعویض یاتاقان  هاي موتور یا هوزینگخرابی یاتاقان

شل شدن یا خراب شدن کوپلینگ 
  شده در هوزینگ استفاده

موتور از هوزینگ جدا و وضعیت کوپلینگ 
  شود.بررسی 
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  حلراه  علت  مشکل

  ها خرابی یاتاقان

  حتماً باید از عایق استفاده شود. دماي بسیار باالي محصول

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  وزن محوري باال روي شفت

ها یاتاقان، نه گیریستعویض ساالدر صورت عدم   ساعتهزار  20طول عمر باالي 
  باید تعویض شوند.

  لرزش شفت 

  .ر شودتانک با سیال پُ  پروانه در داخل سیال قرار ندارد

ر شود یا پروانه در قسمت پایینتانک با سیال پُ  است پروانه به سطح سیال بسیار نزدیک
  .شودتر شفت نصب 

  سازنده ارسال شود. ۀجهت تعمیر به کارخان  وجود خمیدگی در شفت میکسر 

از دستورالعمل سازنده براي ساخت شاسی   نصب شاسی ضعیف براي میکسر 
  .استفاده شود

  . شودها تعویض یاتاقان  هاي هوزینگ خرابی یاتاقان

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  عملکرد موتور در سرعت بحرانی 
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  انفجاري  ۀنقش
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  SSRMج )میکسر هاي سري 

  بازرسی اولیه 
 اطمینان  ونقلحملدر زمان  ندیدن از آسیب وبازرسی  دقتبهباید  هاهمزن يبندبستهو  هاجعبه ۀکلی

 ،به همراه گزارش را موردنظرقسمت عکس  ،هرگونه آسیب احتمالی ةمشاهد در صورت. شودحاصل 

  .کنیدسازنده ارسال  به شرکت

  کنیداطمینان حاصل  زیرادوات  ۀکلی افتیاز دربازرسی و  دقتبهتجهیزات دریافتی را:  

 ؛(موتور، گیربکس...) شامل همزندرایو  -

  ؛)Air Vent Plugهواي گیربکس ( ۀپیچ تخلی -
  ؛شفت -       
  ؛پروانه -       
 .هامهرهپیچ و  -       

 

 

 

 

 

 

 



 SSRMسري میکسرهاي  نصب راهنماي 
 

Page 34 of 49  

   همزن ییجاهجاب

یمیی غلط جاهجاب .کنیدمالحظه  دقتبهیی را جاهجابي مناسب و صحیح هاروش، همزنیی و نصب جاهجابقبل از 
  .کندوارد  همزني جدي به هابیآس تواند

  از روش صحیح جهت  همزنبا توجه به وزن  .است شدهمونتاژي ذکر  ۀدر پیشنهاد فنی و نقش همزنوزن

 .شودجایی استفاده هجاب

  از قسمت درایو جدا  همزنشفت ، بهتر است در زمان نصب، متر یکطول شفت بیش از  بایی هاهمزندر

 .شودو تنظیم و سپس شفت به آن متصل  نصبابتدا درایو باید  .شود

 کوتاه از شفت براي  یمدتحتی براي  وجهچیهبه .ي شده استریگتابمکانیکی  صورتبه، هاهمزن شفت

  .نکنیداستفاده  همزنیی جاهجاب
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  کامالً دقت شود که آسیبی به پوشش ، داردیی که شفت آن پوشش (کوتینگ) هاهمزندر زمان نصب

تعمیرات عودت داده  منظوربهشفت و پروانه باید ، آمدن خراش وجودبهر صورت د .مربوطه وارد نشود

 شوند.

 

 حتماً از قسمت هوزینگ و گیربکس استفاده شود ،همزنجایی و  بلند کردن هدقت شود که براي جاب.  
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  همزننصب 

از  باید منظور. بدینکنیدکنترل  را همزن گاهمنینشبا  شدهساخته باید ابعاد شاسی ابتدا همزن جهت نصب - 1

 .کنیداطمینان حاصل  ،همزنهمراه این  ابعاديِۀ نقش وجودِ

  

 

 

 

 

 

 

 

  .کنیدجایی استفاده هاز دستورالعمل جاب حتماً همزنجایی هراي جابب - 2

، همزنوارد شدن ارتعاشات از طرف سیال به شفت  در صورتمحکم باشد که  يقدربهباید  همزنشاسی  - 3

از دستورالعمل  حتماًمنظور بدین ؛به ازاي هر متر تجاوز نکند متریلیم 1.2 در شفت از جادشدهیاانحراف 

  .کنیدراهنما جهت ساخت شاسی استفاده  ۀدر این دفترچ شدهارائه

 ۀاین دفترچ 3 ۀلیتري در ضمیم 2000و 1500، 1000، 500براي مخازن  شنهادشدهیپي هایشاس ۀنقش - 4

  است.  شده دادهراهنما قرار 
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  همزن نصب قسمت درایو

سوراخ پیچ در فلنج با سوراخ پیچ در  کهيطوربه ؛قرار دهید شدهنییتعپیشرا در محل از همزنفلنج پایین  - 1

 .شودشاسی منطبق 

                                                    
 را نبندید. هامهرهولی  ،قرار دهید هاسوراخرا در داخل  پیچ - 2

                                                    

  

  .)کنیدی به علت عدم دقت استفاده نیا(از تراز بنّ فن الکتروموتور قرار دهید درپوش يرورا  یتراز صنعت - 3
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 در صورت .استدرجه  0.5ي مجاز خطا حداکثر .تراز باشد ،شدهدادهدرایو در دو جهت نمایش  کنید که کنترل - 4

 .کنیدگذاري الزم شیم يهامحلبودن، زیر فلنج در نتراز 

                  

                            

      

در جدول  شدهمشخصضربدري و با گشتاور  صورتبهفلنج را  يهاچیپ، اطمینان از تراز بودن درایو از بعد - 5

 . کنیدمحکم  یک ۀضمیم
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  شفت  يرونصب پروانه 

 .کندشفت عبور  يرو از محل نصب خارِ  کامالً کهيطوربه ؛کنیممیپروانه را مطابق شکل زیر وارد شفت  ابتدا - 1

                                        
 .  دهیممی شفت قرار يرو شدههیتعبمحل  يرو خار را - 2
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 پروانه با محل خارِ  يرو که محل خارِ کنید. دقت دهیممیخار قرار  يرو زیرمطابق شکل  یآرامبهرا  پروانه - 3

  شفت برهم منطبق باشد. يرو

  

 

  

  

  

  

  

 .کنیمیممحکم  یک ۀضمیمدر جدول  شدهمشخصپروانه را طبق گشتاورهاي  يرو شدههیتعبآلن  پیچ - 4

                                                                                                       

     

 

 

 

 

 

                 



  راهنماي میکسرهاي دینامیک ۀدفترچ
 

Page 41 of 49  

    همزنبه درایو  همزناتصال شفت 
به  هاشفتبراي اتصال  .شودیمتکه یا بیشتر ساخته 2 صورتبه همزنشفت ، هاهمزنسهولت در نصب  منظوربه

  طی شود: دقتبه زیرمراحل  باید همزنبراي نصب شفت  .است شده استفادهیکدیگر از کوپلینگ فلنجی 

  نباشدروغن و... روي آن  گونهچیهتمیز شود و  کامالً همزنسطح فلنج درایو و شفت. 

 فلنج  ۀروي پل ،روي فلنج درایو ۀپل کهيطوربه کنید؛را به فلنج درایو متصل  همزن شفت ،طبق شکل زیر

 شفت قرار بگیرد.

 کنیدنصب  شدهنییتعبا دست در محل  زیرفلنج را مطابق شکل  يهاچیپ. 

                      

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                              

 باید  هاچیپ. دقت شود که کنیدسفت  شده ذکر هدر جدول ضمیمرا طبق جدول گشتاور که  هاچیپ
 ضربدري سفت شوند. صورتبه
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 به دلیل وجود بچرخانید یآرامبهرا  همزنیک ساعت اندیکاتور قرار دهید و شفت  همزنشفت  در انتهاي)

به  متریلیم 1محوري باید حداکثر ازمیزان خارج شفت با دست وجود ندارد).گیربکس امکان چرخاندن 

مجاز بود باید با شرکت سازنده تماس  ازحدشیبمحوري ازمیزان خارج کهیدرصورتازاي هر متر باشد. 

 گرفته شود.
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  هواي گیربکس  ۀتهوینصب قسمت 
 شده گرفتهشدن روغن گیربکس در نظر گرم  و هوا در موقع سرد ۀتهویپیچ مخصوصی جهت ،  هاربکسیگروي 

محل بسته شدن پیچ  .ي آن ببندیمجابهو پیچ تخلیه را  بازکردهباید پیچ اولیه را ، همزناست. بعد از نصب کامل 
راهنماي  ۀدفترچبه  توانیم بارهایندر براي دریافت اطالعات بیشتري مختلف متفاوت است. هامدلتخلیه در 

  .کردگیربکس مراجعه 

 

 

 

 

  

  

 
   F10-F41 يهامدلمحل نصب پیچ تخلیه براي 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشتی  و منجر به شدهخرابگیربکس  نمدکاسهپیچ تخلیه، ممکن است  نکردن دقت شود در صورت نصب :نکته
  .شودروغن در گیربکس 
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  هااتاقانی کاريروان
  

 شـودیمـتوصیه  .است همزنعدد یاتاقان چرخشی در قسمت پایین و باالي هوزینگ اصلی  2مجهز به  همزندرایو 
 همـزنکـارکرد صـحیح  و ازکنتـرل  چندسـاعتهزمانی  يهابازهدر  هااتاقانیدماي  ،همزن ياندازراهبعد از نصب و 

   .اطمینان حاصل شود

  :است زیر شرحبه  هااتاقانیدماي مجاز براي  حداکثر

  C̊ 95  آالرم

  C̊ 100  خاموشی

 .شودکامالً تعویض  به آن اشاره شده، زیرمشخصی که در  زمانباید به ازاي  هااتاقانیبراي  شدهاستفادهگریس 
 مشاهدهقابل زیرکه در شکل  شدهنییتعاز محل  ،. گریس اضافهشود تعویض همزنگریس باید در زمان کارکرد 

 . شودیمخارج  ،است

 

                                               
 

 EP3مدل [ که باید از نوع گریس نسوز استگرم  250 ،همزن داخلِ گریسِ براي تعویضِ ازیموردن سیگرحجم 

  باشد.  ]شرکت نفت سپاهان
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  ی ابیبیع
 

  حلراه  علت  مشکل

به فلنج شفت هولدر وصل  همزنفلنج شفت 
  .شودینم

فلنج شفت یا شفت کثیف شدن سطح 
 هولدر

  .شودها تمیز سطح فلنج، با دستمال تمیز

داشتن زائده روي فلنج شفت یا شفت 
  شود. انجام گیرينرم پلیسه ةبا سوهان یا سمباد  هولدر 

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  معیوب بودن شفت 

 . شودینمروشن  همزن

اتصال در همین دفترچه رجوع  ةبه قسمت نحو  اتصال غلط برق تغذیه
  نبود برق یا ولتاژ نامناسب   شود.

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  مشکل در عملکرد گیربکس یا موتور

  دماي باالي الکتروموتور 

  وجود افت ولتاژ یا ولتاژ باال
  .شودکنترل  مترولتبا 

  وجود ولتاژ آنباالنس بین فازها 

  .شودویسکوزیته مشورت  بارةبا شرکت سازنده در  .استمحصول تولیدي بسیار ویسکوز 

  باشد. C̊  45دماي محیط نباید بیش از   مناسب ۀتهوی نبود

بر  شدهدادهبا جهت نشان  همزنجهت چرخش   جهت چرخش معکوس 
  .شودروي پالك کنترل 

  سرعت با درایو ازحدشیبافزایش 
 بارةدر، با درایو همزني اندازراهدر صورت 

فرکانس کاري با شرکت سازنده مشورت  حداکثر
  .شود

ي هااتاقانی، ي دمارعادیغدر صورت افزایش    هااتاقانخراب شدن ی
  .شودتعویض  الکتروموتور

  ي در تجهیزاترعادیغوجود صدا و نویز 

  کاري رجوع شود.سیگربه دستورالعمل   در هوزینگ  سیگرکمبود 

  .شودها تعویض یاتاقان  ي موتور یا هوزینگهااتاقانیخرابی 

  هادندهخراب شدن یکی از چرخ
ابتدا گیربکس از هوزینگ جدا شود و در صورت 

معیوب باید  ةدندچرخ، وجود نویز در گیربکس
  .شودتعویض 
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  حلراه  علت  مشکل

   هااتاقانخرابی ی

  استفاده شود.حتماً باید از عایق  دماي بسیار باالي محصول

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  روي شفت بر باالوزن محوري 

  کاري رجوع شود.سیگربه دستورالعمل   صحیحناکاري سیگر

 هااتاقانی، سیگرنه در صورت عدم تعویض ساال  ساعتهزار  20طول عمر باالي 
  باید تعویض شوند.

 خرابی گیربکس 

(جریان مصرفی)  همزن ازحدشیبتوان 
  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  کنترل شود

  ر شود.مخزن روغن گیربکس پُ  کمبود روغن 

  ترراستایا سافت  VFDنصب   جذب توان بسیار باال موقع استارت 

  گیربکس ۀرجوع به دفترچـ تعویض روغن   وجود مواد زائد در روغن 

  لرزش شفت 

  .ر شودتانک با سیال پُ  نداردپروانه در داخل سیال قرار 

ر شود یا پروانه در قسمت تانک با سیال پُ  استپروانه به سطح سیال بسیار نزدیک 
  .شودشفت نصب  ترنییپا

  جهت تعمیر به کارخانه سازنده ارسال شود.   همزنوجود خمیدگی در شفت 

از دستورالعمل سازنده براي ساخت شاسی    همزننصب شاسی ضعیف براي 
  .استفاده شود

  . شودتعویض  هااتاقانی  ي هوزینگ هااتاقانخرابی ی

  با شرکت سازنده تماس گرفته شود.  عملکرد موتور در سرعت بحرانی 

 و روغن  سیگرنشت 

  .شودتعویض  نمدهاکاسه  گیربکس ينمدهاکاسهخرابی 

  .شودتعویض  نمدهاکاسه  ي هوزینگ نمدهاکاسهخرابی 

  شود.ها طبق نقشه تعویض اورینگ  هاي هوزینگ خرابی اورینگ

  روغن اضافه تخلیه شود.  در گیربکس ازحدشیبوجود روغن 

  گیربکس ۀرجوع به دفترچـ نصب اگزوز   اگزوز گیربکس نکردن نصب
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  انفجاري          ۀنقش
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   1ضمیمه 
  جدول گشتاور مجاز جهت سفت کردن پیچها 

Ref Thread Diameter Friction Coefficient Tightening Torque (Nm) 

1 M1.6 0.1 0.1 
2 M2 0.1 0.2 
3 M2.5 0.1 0.45 
4 M3 0.1 1 
5 M4 0.1 1.7 
6 M5 0.1 3.4 
7 M6 0.1 5.9 
8 M8 0.1 14.5 
9 M10 0.1 30 

10 M12 0.1 50 
11 M14 0.1 79 
12 M16 0.1 121 
13 M18 0.1 174 
14 M20 0.1 244 
15 M22 0.1 182 
16 M24 0.1 234 
17 M27 0.1 323 
18 M30 0.1 445 
19 M33 0.1 506 
20 M36 0.1 651 
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   2ضمیمه 

Chemical 
PTFE  

Maximum temp 
PFA 

Maximum temp 
FEP 

Maximum temp 
ETFE 

Maximum temp 

°F °C °F °C °F °C °F °C 
Acetic acid 80% 450 232 450 232 400 204 230 110 

Aluminum chloride, aqueous 450 232 450 232 400 204 300 149 
Aluminum fluoride 450 232 450 232 400 204 300 149 

Benzeneb 450 232 450 232 400 204 210 99 
Benzene sulfonic acid 10% 450 232 450 232 400 204 210 99 

Benzoic acid 450 232 450 232 400 204 270 132 
Borax 450 232 450 232 400 204 300 149 

Boric acid 450 232 450 232 400 204 300 149 
Calcium carbonate 450 232 450 232 400 204 300 149 
Calcium chlorate 450 232 450 232 400 204 300 149 
Calcium chloride 450 232 450 232 400 204 300 149 

Calcium hydroxide 10% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Calcium nitrate 450 232 450 232 400 204 300 149 
Calcium oxide 450 232 450 232 400 204 260 127 
Carbonic acid 450 232 450 232 400 204 300 149 

Chloracetic acid 450 232 450 232 400 204 230 110 
Chlorine gas, dry x x x x x x 210 99 

Chlorine gas, wetb 450 232 450 232 400 204 250 121 
Chlorine, liquid x x x x 400 204 100 38 

Chlorosulfonic acid 450 232 450 232 400 204 80 27 
Chromic acid 10% 450 232 450 232 400 204 150 66 
Chromic acid 50% 450 232 450 232 400 204 150 66 

Citric acid 15% 450 232 450 232 400 204 120 49 
Citric acid, concentrated 450 232 450 232 400 204 x x 

Ferric chloride 450 232 450 232 400 204 300 149 
Ferric chloride 50% in water 450 232 450 232 260 127 300 149 

Ferric nitrate 10–50% 450 232 450 232 260 127 300 149 
Hydrocyanic acid 10% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Hydrofluoric acid 30%b 450 232 450 232 400 204 270 132 
Hydrofluoric acid 70%b 450 232 450 232 400 204 250 121 
Hydrofluoric acid 100%b 450 232 450 232 400 204 230 110 

Hypochlorous acid 450 232 450 232 400 204 300 149 
Nitric acid 5%b 450 232 450 232 400 204 150 66 
Nitric acid 20%b 450 232 450 232 400 204 150 66 
Nitric acid 70%b 450 232 450 232 400 204 80 27 

Sodium carbonate 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sodium chloride 450 232 450 232 400 204 300 149 

Sodium hydroxide 10% 450 232 450 232 400 204 230 110 
Sodium hydroxide 50% 450 232 450 232 400 204 230 110 

Sodium hypochlorite 20% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sulfuric acid 10% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sulfuric acid 50% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sulfuric acid 70% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sulfuric acid 90% 450 232 450 232 400 204 300 149 
Sulfuric acid 98% 450 232 450 232 400 204 300 149 

Sulfuric acid 100% 450 232 450 232 400 204 300 149 

 


