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  به نام خدا 

  استفاده كننده گرامي : 
  در صورتي كه به  قطعات يدكي  احتياج داريد ، خواهشمنديم به موارد زير توجه نماييد .

  تيپ و شماره سريال دستگاه  را مشخص نماييد .  .1
  شماره قطعه و اسم آنرا بنويسيد و تعداد آنرا مشخص نماييد .  .2
  نحوه تحويل آنرا  توضيح دهيد  .  .3

يا   كمپرسور بهسانتمام نيازهاي خود ازجمله كمپرسورهاي هواي فشرده و خشك كننده ها را  از شركت         
نمايندگيهاي معتبر درخواست نماييد . ما آماده پاسخگويي به سواالت شما در  كليه زمينه هاي تخصصي  پروژه ها 

  تا مرحله مراقبت و نگهداري هستيم . 
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   مقدمه
استحضار دارند كه در حال حاضر با پيشرفت روز افزون تكنولوژي ، دستگاههاي پنوماتيك (بادي) جايگاه          

شبكه در  خاصي را در صنايع مختلف پيدا كرده اند . زيرا بعد از انرژي الكتريسته  تنها انرژي است كه ميتواند بصورت
سطح كارخانه توزيع شده و به صورتهاي ديگر انرژي درآيد ، بطوري كه جكهاي قوي پنوماتيك ، سنگهاي بادي ، 

  دستگاههاي سند بالست و دستگاههاي نساجي و حتي دستگاههاي پزشكي را بكار اندازد . 
خشك و تميز بودن هواي خروجي   -فشار مناسب  -)  DBتوليد باد بهر نحوي كه باشد مالك مقدار باددهي (      

صورت گرفته تا اين مهم     كمپرسور بهسان آن است.  در اين راستا مطالعات و آزمايشات فراواني توسط
را به بهترين شكل ممكن مرتفع سازد  و نتيجه چندين سال فعاليت و كوشش بي وقفه  مهندسين و طراحان ما ، 

انجام وظيفه مينمايد و نامي آشنا براي  تكسانكمپرسوربنام  دستگاه  كمپرسوري است كه در خدمت شما
صنعتگران كشور است . ما افتخار آن را داريم كه با محصوالت خود در خدمت صنعت  كشور و هموطنان هستيم و 

  قبالً از حسن انتخاب شما كمال تشكّر را داريم .
اي احتياج دارد كه رعايت نكردن آنها  از عمر دستگاه  بديهي است كه هر دستگاه  به نگهداري و مراقبتهاي ويژه      

كاسته و مشكالت عديده اي را به همراه خواهد داشت . جهت نگهداري  بهتر دستگاه ابتدا شرح كوتاهي از نحوه 
  كاركرد كمپرسور را توضيح داده  و بعد نكات ايمني را مطرح خواهيم نمود . 
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    )  راه اندازي و نصب الف 
  ل كمپرسور حمل و نق

كمپرسور بايد بصورت عمودي و در وضعيتي كه خسارتي به آن وارد نشود حمل گردد . كمپرسورهاي مدل       
TK100-80   اليTK350-350   . مجهز به چرخ و دسته ميباشند كه حمل و نقل دستگاه را ساده  ميكند  

  نصب دستگاه 
 دستگاه ، كار كندبراي اينكه كمپرسور بدون مشكل و با راندمان باال 

  كه عبارتند از :  ميبايست در محيط  مناسب نصب گردد
 ،تهويه محل كمپرسور بايد بنحوي انجام گيرد كه در معرض گرد و خاك .1

  رطوبت و غيره قرار نگيرد .
تراز قرار دهيد و الزم نيست در زمين  كمپرسور را در يك سطح كامالً .2

  . ( فنداسيون)  تثبيت گردد
  خيلي دور از محل مصرف قرار گيرد . كمپرسور نبايد .3
  قبل از اينكه كمپرسور را به  برق وصل نماييد اطالعات مربوطه را بدقت مطالعه نمائيد . .4
  خروجي باد را به خط مادر شبكه باد وصل نماييد .  .5
  يد. شاخه برق كمپرسور را به پريز وصل كنيد . در صورت سه فاز بودن كمپرسور ، كابل را به برق وصل كن دو .6
  اتمسفر باشد كمپرسور روشن ميشود .  6در صورتي كه فشار مخزن پائين تر از  .7
 در زمان استارت كنترل كنيد جهت چرخش مطابق با فلش نصب شده روي دستگاه باشد . .8
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  جدول نحوه انتخاب كابل و فيوز :

  
  

Motor data Full load Thermal relay range Wire cross section Max. pre-fuse 
  Direct star/delta To and To Direct Star/delte 
  start start from direct star/delta start start 

kW HP A A A min. mm 2 min. mm 2 Max. A Max. A 

0,55 0,75 1,3 1,2-1,9  1,5  25  

0,75 1,0 1,7 1,8-2,8  1,5  25  

1,1 1,5 2,4 1,8-2,8  1,5  25  

1,5 2,0 3,2 2,7-4,2  1,5  25  

2,2 3,0 4,8 4,0-6,2  1,5  35  

3,0 4,0 5,9 4,0-6,2  1,5  35  

4,0 5,5 7,5 6,0-9,2 4,0-6,2 1,5 1,5 50 35 
5,5 7,5 10,4 8,0-12,0 6,2-9,2 1,5 1,5 63 50 
7,5 10,0 13,8 11,0-16,0 8,0-12,0 1,5 1,5 80 63 

11,0 15,0 19,8 19,0-25,0 11,0-16,0 2,5 2,5 80 80 

15,0 20,0 26,9 24,0-32,0 15,0-20,0 4,0 4,0 80 80 
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    750الي  100  معرفي قطعات اصلي
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     1500الي   750 معرفي قطعات اصلي
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  نكات ايمني 
احت داشته باشد .  اين مدتي استر ، از كار  مداوم  دستگاه جلوگيري كنيد و اجازه بدهيد دستگاه در حين كار .1

كار را ميتوانيد با انتخاب صحيح كمپرسور نسبت به مصرف و نيز انتخاب مخزن نسبت به نوع فعاليت تعيين كنيد 
  كمك بگيريد .  بهسان كارشناسان . در اين مورد ميتوانيد از 

  بار قرار ندهيد . غكمپرسور را در معرض گرد و  .2
  بارندگي و رطوبت  قرار ندهيد . كمپرسور را در معرض نور آفتاب يا   .3
  كمپرسور را در جائي   قرار دهيد كه بسهولت قابل دسترسي باشد  .  .4
  هرچند مدت حلقه سوپاپ اطمينان را براي لحظه اي كشيده ورهاكنيد تا از عملكرد آن اطمينان حاصل نماييد.   .5
، بعد از سمت شير برقي شنيده شد قدر صورتي كه بعد از خاموش شدن صداي تخليه باد براي مدت زيادي از  .6

  ، شير يكطرفه  آن را باز و تميز نماييد .  تخليه كامل باد داخل مخزن 
فيلتر مناسبي را در  ،دراير ،  در صورتي كه به باد خشك و تميز احتياج داريد ، ميتوانيد بر حسب حجم  كمپرسور .7

  مسير خروجي هوا  قرار دهيد . 
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  تعمير كمپرسور
  مناسب استفاده نماييد .از ابزار 

، دستورالعملهاي توليد كننده را خوب  كنيدزمانيكه براي تميز كردن و شستشو از مواد شيميايي استفاده مي .1
  مطالعه كنيد  تا به كمپرسور زياني نرسد . 

  انجام ندهيد . هيچ گونه تغييرات  و  تعديلي ،  بر روي كمپرسور .2
  دستگاه نداريد با سازنده تماس حاصل كنيد .در صورتي كه اطالعات كافي از عملكرد  .3
  استفاده نمائيد .  كمپرسور بهسان از قطعات اصلي شركت فقط  .4
 

  اصول كار كمپرسور هاي پيستوني ب ) 
اصول كار در كمپرسورهاي پيستوني تا حدود زيادي مشابه ماشينهاي احتراقي است با اين تفاوت كه در        

تراكم ايجاد شده  توسط سوختن بنزين در قسمت فوقاني پيستون،  آن را به پايين ماشينهاي احتراقي ،  نيروي 
ميراند و اين نيرو توسط شاتون به ميل لنگ منتقل ميگرد  در صورتي كه در كمپرسورهاي پيستوني نيروي محرك 

وتور توسط ميل توسط الكترو موتور ايجاد شده و توسط تسمه به ميل لنگ منتقل ميشود.  نيروي چرخشي الكترو م
لنگ به حركت رفت و برگشتي تبديل شده و از طريق شاتون به پيستون اعمال ميگردد در قسمت فوقاني پيستون 
سوپاپهائي تعبيه شده كه در هر رفت و برگشت پيستون ، مقداري از هوا را از طرفي به داخل سيلندر كشيده و آن را 

ي فشرده بوسيله لوله به مخزن هدايت ميشود  تا مورد استفاده قرار از طــرف ديگر با فشار خارج مي سازد اين هوا
  گيرد . 
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  واحد هوا ساز 
واحد هواساز به مجموعه قطعاتي اتالق ميشود كه با دريافت نيروي محركه چرخشي مسئوليت توليد      

  هواي فشرده را دارد . قطعات اصلي آن عبارتند از : 
  
  
  
  

  
  وغن وجود دارد و ميل لنگ و شاتون در آن حركت ميكنند . : محلي كه در آن ر  كارتر  •
  : نيروي چرخشي را به رفت و برگشتي تبديل ميكند .   ميل لنگ  •
  : نيروي  رفت و برگشتي ميل لنگ  را به پيستون منتقل ميسازد .   شاتون  •
  : هوا را  در داخل سيلندر متراكم و به خارج از سيلندر هدايت ميكند .     پيستون •
  : پيستون در داخل سيلندر حركت ميكند .   ندر سيل •
صفحه سوپاپ :  داراي دو دريچه ورودي و خروجي ميباشد بطوري كه زمان پائين رفتن پيستون دريچه  •

ورودي را باز نموده تا هوا داخل سيلندر گردد و زمان باال آمدن پيستون دريچه خروجي را باز نموده و به 
  مخزن هدايت ميكند .  

  در : در روي صفحه سوپاپ نصب ميگردد و هواي ورودي و خروجي را تفكيك ميكند . سر سيلن •
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  سوپاپ خطر  •

سوپاپ اطمينان برروي مخزن نصب شده و در صورتي كه فشار داخل مخزن به هر دليلي از 
حد مجاز بيشتر گردد بصورت اتوماتيك باز شده و هواي آن را تخليه ميكند . در صورت 

  بي اين قسمت خطر احتمالي كمپرسور را تهديد ميكند . عدم وجود يا خرا
  
 
  يچ ئپرشر سو •

اين قطعه  فشار مخزن را كنترل نموده و قابل تنظيم ميباشد . اين قطعه داراي دو پارامتر تنظيمي حد فشار 
  ميباشد . و شرايط زير را دارد .    (Pmax)و حد فشار باال   (Pmin)پائين 

  
3<Pmin<8    ,    6<Pmax<10 ,     Pmax - Pmin < 2  

  
باشد كمپرسور روشن شده تا فشار مخزن را   Pminدر صورتي كه فشار  پائين تر از  

  برساند .   Pmaxبه 
، از دست زدن يا تنظيم مجدد است  توجه :  كليد اتوماتيك (پرشرسوئيچ ) به نحوي مطلوب تنظيم گرديده

ر هاي ديگري نياز داريد از افراد مجرب كمك بگيريد . آن جداً خوداري كنيد . در صورتي كه به فشا
  در غير اينصورت خطر احتمالي بعهده سازنده نميباشد .
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  ) مراقبت و نگهداري  ب
  برنامه مراقبت 

 ساعت 8000  ساعت 1000  ساعت  200  ساعت  100   روزانه  عمليات                 
         سطح روغن كنترل شود                 
          روغن تعويض گردد                       
          فيلتر هوا تعويض گردد                   
         تخليه آب مخزن                          
          كنترل  تسمه                              
         ريزش روغن كنترل شود                
          كنترل سوپاپ خطر و شير يكطرفه    
          سرويس كلي                              

ات متفرقه بر طرف نمايد و بهيچ وجه از قطع در صورت هر گونه مشكل بالفاصله سرويسكار را مطلع كنيد تا نواقص را كامالً .1
  استفاده نكنيد . 

براي شرايط نرمال تعيين گرديده و در  و تخليه آب مخزن روغن ،زمانهاي يادشده در جدول فوق براي تعويض فيلترها  .2
 صورت آلودگي محيط و شرايط سخت اين مدت كوتاه تر ميگردد . 
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  وغن تعويض ر •
در  طريق لوله اي كه مي بايست از واحد هواسازطبق جدول برنامه مراقبت  ، روغن 

 كمپرسور مخصوص روغن ه گرديده بطور كامل تخليه وقسمت تحتاني كارتر تعبي
 به مقدار يك دوم شيشه روغن نما جايگزين گردد .   (روغن كمپرسور بهسان )

  ( مطابق شكل )
  

  تخليه آب  •
ش يا شيري كه در قسمت به رطوبت هوا )  آب داخل مخزن را از طريق درپو نسبتطبق جدول برنامه مراقبت (

بهتر است اين كار را زماني كه در صورت مخزن مجهز به شير تخليه ميباشد  تحتاني  مخزن قرار دارد تخليه كنيد .
  هوا در داخل مخزن وجود دارد انجام دهيد تا فشار هوا به تخليه كامل آب كمك كند .

  واي مخزن را تخليه و بعد در پوش را باز كنيد . هصورتي كه محل تخليه با  درپوش بسته شده حتما در   تذكر :
  
  تعويض فيلتر هوا  •

به محيط كار) ميبايست  فيلتر هوا را  نسبتطبق جدول برنامه مراقبت   (
كه در قسمت فوقاني  سر سيلندر قرار گرفته تميز و سرويس نماييد و 

  آن را عوض كنيد .   در صورت فرسودگي بيش از حد و پارگي
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  شير يكطرفه  سرويس •

درصورتي كه شير يكطرفه  اشكال پيدا كند الزم است آن را 
الزم است  به صورت باز نموده و سرويس كنيد براي اين كار 

   :زير عمل كنيد 
  
  
  ابتدا جريان برق  كمپرسور  را قطع كنيد . .1
  باد داخل مخزن را كامال تخليه كنيد . .2
  ن را در آوريد .آ پيستون در پوش شير را باز كرده و فنر و   .3
  فرم خود را دست داده آن را عوض كنيد. تفلن سر پيستون آنها  را تميز  و گريس كاري كنيد . در صورتي كه  .4
  شير را تميز كنيد . داخل  در تفلن محل قرار گرفتن  .5
  را ببنديد .  درپوشرا در محل خود قرارداده و  پيستونفنر و  .6
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  تعويض و كشيدگي تسمه  •
مه آن را به نامه مراقبت  كشيدگي تسمه را كنترل و در صورت مشاهده پارگي در قسمتهاي داخلي تسطبق جدول بر

   :روش زير تعويض كنيد 
  ابتدا جريان برق به كمپرسور  را قطع كنيد . .1
  حفاظ را باز كنيد . .2
پيچهاي ريل الكتروموتور را شل كرده و الكتروموتور را بسمت واحد هواساز  .3

  . رها شود ا) (هبرانيد تا تسمه
  را عوض كنيد . (ها) تسمه .4
  محكم شود.  (ها)الكترو موتور را به سمت مخالف واحد هواساز بكشيد تا تسمه .5
 ا بسته و حفاظ را در جاي خود قرار دهيد و محكم ببنديد . رآنگاه پيچهاي الكترو موتور  .6
  متعلقات  •

  اسب ) 10(در  مدلهاي باالي      تابلو برق  
  اسب ) 10ر  مدلهاي باالي (د    نقشه برق  
 كابل مربوطه  
  دفترچه راهنما  
  كارت گارانتي  



  ١٧

 
  ) عارضه هاي احتمالي و علل آن و رفع نقص ج 
  

  نا مناسب بودن فشار و زمان روشن و خاموش شدن 
  رفع نقص                                                        اشكال احتمالي                                                           

  بررسي و در صورت خرابي تعويض گردد   اشكال در پرشرسوئيچ 
  تنظيم شود   تنظيم نبودن  پرشرسوئيچ

  تعويض گردد   خراب بودن مانو متر 
  ابزار آالت پنو ماتيك و اتصاالت كنترل شود   مصرف زياد هوا 

  
  

  عدم توليد باد كمپرسور  
  رفع نقص                                                         اشكال احتمالي                                                        

  تعمير گردد   شكستن سوپاپها 
  كنترل شود   اشكال در سيستم برق 

  بررسي و در صورت خرابي تعويض گردد   اشكال پرشرسوئيچ
  
 



  ١٨

  باددهي كمپرسور كم ميباشد 
  رفع نقص                                        اشكال احتمالي                                                                                

  تعويض گردد   مستهلك شدن  سوپاپها 
  تعويض گردد   گرفتگي در فيلتر هوا

  خطوط شبكه باد كنترل شود   مقطع لوله ها جرم گرفته است 
  بررسي  گردد   نشتي باد در اتصاالت 

  تعويض رينگ   شكستن رينگ 
  تعمير گردد   خرابي شير برگشت 

  بررسي و در صورت خرابي تعويض گردد   كشيدگي يا خرابي تسمه 
 

  كمپرسور بيش از حد معمول گرم ميكند 
  رفع نقص                                                         اشكال احتمالي                                                                
  سطح روغن كنترل شود   كمي روغن 

  روغن تعويض گردد   نا مناسب بودن روغن 
  كاهش بار مصرفي   مصرف بيش از توان كمپرسور 

  گرددكانال خروج هوا و ورود هوا را كنترل   در جه ) 35گرماي محيط خيلي باال است ( ماگزيموم 
  اصالح دستگاههاي تهويه   كافي نبودن تهويه 

  مشاهده  روغن در باد خروجي 



  ١٩

  رفع نقص                                                اشكال احتمالي                                                                          
  تعويض گردد   شكستن رينگ 
  ويض گردد تع  خرابي سيلندر 

  سطح روغن كنترل شود   مقدار بيش از حد روغن 
  روغن  تعويض گردد  تاريخ مصرف روغن گذشته يا نوع روغن اشتباه است 

 

  مشاهده آب  در باد خروجي 
  رفع نقص                                                    اشكال احتمالي                                                                     

  آب تخليه گردد   تخليه نكردن بموقع آب مخزن 
  استفاده از فيلترهاي آبگير   بيش از حد بودن رطوبت محيط 

 
  صداي كمپرسور از حد معمول بيشتر است  

  رفع نقص                                                   اشكال احتمالي                                                                      
  تعمير و تعويض بلبرينگها   اشكال در بلبرينگها 

  تعويض شاتون   اشكال در شاتون 
  تعويض رينگ و پيستون   اشكال در رينگ و پيستون 

  مراجعه به سازنده   اشكال اساسي 
 

  شنيده  شدن صداي خروج باد بعد از خاموش شدن دستگاه 



  ٢٠

  رفع نقص                                                             اشكال احتمالي                                                               
  سرويس گردد   خرابي شير يكطرفه 
  كنترل و برطرف گردد   نشتي باد از مخزن 

  تعويض يا تعمير گردد   خرابي شير زير كليد 
 

  ن صداي خروج باد در حال روشن بودن  دستگاه شنيده  شد
  رفع نقص                                                      اشكال احتمالي                                                                  

  كنترل و برطرف گردد   نشتي باد از مخزن  يا اتصاالت 
  يض يا تعمير گرددتعو  خرابي شير زير كليد 
  بررسي و در صورت خرابي تعويض گردد   خرابي پرشر سوئيچ 

  

  كارشناسان ما آماده پاسخگوئي به شما عزيزان هستند. 
  پيشنهادها و نقطه نظرات شما از ديدگاه مصرف كننده هستيم  .  منتظر

  با آرزوي توفيق روزافزون 
 كمپرسور بهسان                      


