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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ
Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και χάρη στην πρόσθετη επέκταση του εµβόλου, είναι
δυνατή η σύνδεση των διαιρούµενων εµβόλων χωρίς τα µισά έµβολα να βγουν από τους µισούς
κυλίνδρους!
σύνδεσης
των
Προσοχή: Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την διαδικασία
διαιρούµενων εµβόλων. Κατά την διαδικασία αυτή πρέπει να τηρηθούν µε
σχολαστικότητα όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.
Για λόγους σαφήνειας, περιγράφονται οι όροι, που χρησιµοποιούνται στα κείµενα, που
ακολουθούν:
συγκρότηµα (εµβόλου)
το συγκρότηµα εµβόλου - κυλίνδρου
κύλινδρος
το εξωτερικό περίβληµα του συγκροτήµατος
έµβολο
το εσωτερικό, κινούµενο τµήµα του συγκροτήµατος.
Το επάνω µισό τµήµα του εµβόλου είναι τοποθετηµένο στο επάνω µισό τµήµα του κυλίνδρου
(εικόνα Α1). Το κάτω µισό τµήµα του εµβόλου είναι τοποθετηµένο στο κάτω µισό τµήµα του
κυλίνδρου (εικόνα Α2).
Προκαταρκτικές ενέργειες
1. Τοποθετούµε τον ανυψωτικό µηχανισµό (παλάγκο) όσο το δυνατόν ψηλότερα µέσα στο
φρεάτιο. Ανυψωτική ικανότητα 2000 Kg είναι αρκετή. Προτείνεται η χρήση ανυψωτικών
συσκευών τύπου αλυσίδας ώστε να πετύχουµε οµαλότερους χειρισµούς. Ένας απότοµος
χειρισµός µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κάποια κρούση και ίσως φθορά σε κάποιο από τα
σπειρώµατα.
2. Τοποθετούµε και στερεώνουµε τα δύο µισά τµήµατα του συγκροτήµατος στον πυθµένα.
Φροντίζουµε να είναι τελείως κάθετα.
3. Η διεύθυνση ανύψωσης του ανυψωτικού µηχανισµού (παλάγκου) προσέχουµε να είναι σε
απόλυτη ευθυγράµµιση µε τον άξονα του κάτω τµήµατος του συγκροτήµατος.
A. Τοποθέτηση του κάτω τµήµατος
1. Αποµακρύνουµε το µεταλλικό προστατευτικό κάλυµµα και µετά, τον ελαστικό δακτύλιο (oring) από το έµβολο. (Το o-ring αυτό εφαρµόζει στο έµβολο µε την βοήθεια της κόκκινης
ταινίας). Για προστασία, καλύπτουµε το σπείρωµα του εµβόλου µε πανί ή άλλο αντίστοιχο
µέσο.
Προσοχή: εάν ο ελαστικός δακτύλιος δεν αφαιρεθεί, είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργήσει
σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία του εµβόλου αργότερα. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει
να ξεχνάµε να αφαιρούµε τον ελαστικό δακτύλιο.
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2. Με την βοήθεια της τρύπας στο επάνω τµήµα του εµβόλου, ανασηκώνουµε το έµβολο µέχρι
να βγει µισό περίπου µέτρο έξω από τον κύλινδρο.
3. Καθαρίζουµε την επιφάνεια του εµβόλου µε καθαρό πανί και ελέγχουµε για προεξοχές ή
γρατσουνιές. Εάν υπάρχουν, τις διορθώνουµε µε τη βοήθεια του σµυριδόπανου, που
περιλαµβάνεται στη συσκευασία.
4. Σφίγγουµε το ειδικό εργαλείο σύσφιξης (σφιγκτήρα) στο έµβολο. Αργά και προσεκτικά το
κατεβάζουµε µέχρι να συναντήσει τον κύλινδρο. Ανάµεσα στο ειδικό εργαλείο και στο χείλος
του κυλίνδρου τοποθετούµε προστατευτικό πανί ή άλλο ανάλογο µέσο (εικ. Α).

ΟΨΕΙΣ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ

Εικόνα Α 1

Εικόνα Α 2

Εικόνα Α
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B. Τοποθέτηση του επάνω τµήµατος
1. Ανασηκώνουµε λίγο το επάνω τµήµα του συγκροτήµατος αναρτώντας το από το επάνω

µέρος του εµβόλου. Με την βοήθεια µοχλού αφαιρούµε το προστατευτικό κάλυµµα στο κάτω
άκρο και ύστερα αποµακρύνουµε τον ελαστικό δακτύλιο (o-ring) από το κάτω µέρος του
εµβόλου. (Το o-ring αυτό, εφαρµόζει στο έµβολο µε την βοήθεια της κόκκινης ταινίας).
Προσοχή: εάν ο ελαστικός δακτύλιος δεν αφαιρεθεί, είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργήσει
σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία του εµβόλου αργότερα. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει
να ξεχνάµε να αφαιρούµε τον ελαστικό δακτύλιο.
2. Κατεβάζουµε και στερεώνουµε πάλι το επάνω τµήµα του συγκροτήµατος στον πυθµένα,

προσέχοντας να προστατεύουµε το κάτω µέρος του εµβόλου (µε πανιά ή άλλο µέσο).
3. Σφίγγουµε ένα δεύτερο ειδικό εργαλείο σύσφιξης στο επάνω µέρος του κυλίνδρου και το

αναρτούµε στον γάντζο της συσκευής ανύψωσης, πριν ξεκινήσουµε να ανασηκώνουµε τον
κύλινδρο από το έδαφος.
4. Ξεβιδώνουµε τις ειδικές ράβδους (µε σπείρωµα Μ12) που συγκρατούν το έµβολο στην

κεφαλή του κυλίνδρου.
5. Ανασηκώνουµε τον κύλινδρο πολύ προσεκτικά έτσι ώστε η κεφαλή του κυλίνδρου να έλθει

σε επαφή µε τον δίσκο που είναι βιδωµένος στην κορυφή του εµβόλου.
6. Ανασηκώνουµε ολόκληρο το επάνω τµήµα του συγκροτήµατος περίπου µισό µέτρο επάνω

από το κάτω τµήµα του συγκροτήµατος.
7. Αφαιρούµε το στεγανοποιητικό o-ring που βρίσκεται στον επάνω κύλινδρο στην περιοχή του

σπειρώµατος µε τον ειδικό δακτύλιο σύνδεσης (για λόγους ευκολίας θα τον αποκαλούµε και
ρακόρ σύνδεσης).
8. Από την περιοχή αυτή αφαιρούµε το γράσο. Με µαλακή βούρτσα και διαλυτικό καθαρίζουµε

το σπείρωµα του ρακόρ σύνδεσης, την εσοχή του o-ring καθώς και την θέση υποδοχής του
ρακόρ (εικόνα Α).
9. Αλείφουµε µε λίγο γράσο το o-ring και το τοποθετούµε πάλι στην εσοχή του.
10. Σφίγγουµε ένα τρίτο ειδικό εργαλείο σύσφιξης (σφιγκτήρα) στο κάτω τµήµα του άνω

εµβόλου, περίπου 20 cm ψηλότερα από το κάτω άκρο του (εικόνα Α ).
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Γ. Σύνδεση του εµβόλου (εικόνα Α)
1. Αφαιρούµε το o-ring από το αρσενικό συνδετήριο τµήµα του κάτω εµβόλου. Αφαιρούµε το
γράσο και καθαρίζουµε το σπείρωµα και την εσοχή του o-ring.
2. Αφαιρούµε το γράσο και καθαρίζουµε µε µαλακή βούρτσα και διαλυτικό το σπείρωµα του
θηλυκού συνδετήριου τµήµατος του επάνω εµβόλου. Αφήνουµε τις καθαρισµένες επιφάνειες
να στεγνώσουν.
3. Εκτελούµε µια δοκιµαστική σύνδεση. Κατεβάζουµε αργά το επάνω έµβολο µέχρι το
αρσενικό συνδετήριο τµήµα να εισχωρήσει µέσα στο θηλυκό. Πριν από αυτό, ελέγχουµε ότι
και τα δύο έµβολα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα.
4. Καθώς τα σπειρώµατα αρχίζουν να βιδώνουν, συνεχίζουµε να κατεβάζουµε αργά το επάνω
έµβολο βιδώνοντας το µε το κάτω.
Προσοχή! Ο γάντζος της συσκευής ανύψωσης πρέπει να µπορεί να περιστρέφεται µαζί µε
το έµβολο, για να αποφεύγεται η συστροφή της αλυσίδας (συρµατόσχοινου) ανάρτησης.
Βιδώνουµε µέχρι να ενωθούν τελείως τα δύο τµήµατα, αλλά δεν σφίγγουµε.
Σηµείωση: Η διαδικασία σύνδεσης εκτελείται από δύο άτοµα, που έχουν οπτική επαφή
µεταξύ τους. Ο πρώτος λειτουργεί την συσκευή ανύψωσης (παλάγκο) και ο δεύτερος
περιστρέφει το έµβολο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ανεπιθύµητες κινήσεις, οι οποίες
θα µπορούσαν να προκαλέσουν φθορά στα σπειρώµατα. Για ακόµη πιο οµαλή λειτουργία,
µπορούµε να προσθέσουµε λίγο λάδι στο σπείρωµα.
5. Εφόσον η δοκιµαστική σύνδεση ολοκληρώθηκε, ξεβιδώνουµε τα δύο έµβολα και
ανεβάζουµε το επάνω µέχρι να βρεθεί περίπου µισό µέτρο ψηλότερα από το κάτω.
6. Αφού ελέγξουµε ότι τα σπειρώµατα (αρσενικό και θηλυκό) είναι ακόµη καθαρά και στεγνά,
προσαρµόζουµε το o-ring και αλείφουµε στο αρσενικό σπείρωµα συγκολλητικό υλικό
“LOCTITE 270”. Είναι σηµαντικό, η λεπτή επίστρωση του LOCTITE να είναι καθαρή από
σκόνη και γράσο.
7. Κατεβάζουµε και πάλι αργά και προσεκτικά το επάνω έµβολο, όπως και στη δοκιµαστική
σύνδεση. Βιδώνουµε µέχρι τέλους.
8. Τελειώνουµε τη σύνδεση βιδώνοντας σφικτά τα δύο µέρη. Ελέγχουµε, εάν οι γραµµές
αναφοράς είναι στην ίδια ευθεία.
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9. Εάν η απόσταση µεταξύ των δύο γραµµών είναι µεγαλύτερη από 3 mm, τα δύο τµήµατα του
εµβόλου δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Ξεβιδώνουµε ελαφρά, και βιδώνουµε πάλι µε
µεγαλύτερη δύναµη αυτή τη φορά.
Προσοχή! Μετά την πάροδο 10 λεπτών από την σύνδεση των δύο τµηµάτων, είναι πια
αδύνατον να ξεβιδωθούν.
10. ∆εν πρέπει να υπάρχει διάκενο µεταξύ των δύο τµηµάτων. Μπορούµε να το ελέγξουµε
περνώντας το δάκτυλο µας από την ακµή επαφής. Κανονικά δεν πρέπει να αισθανθούµε
κάποιο διάκενο ή κάποια προεξοχή. Σε περίπτωση όµως που υπάρχει κάποιο πρόβληµα,
επεµβαίνουµε και το διορθώνουµε µε σµυριδόπανο Νο 320.
11. Αποµακρύνουµε τα ειδικά εργαλεία σύσφιξης (σφιγκτήρες) από το έµβολο και το
κατεβάζουµε µέχρι να ακουµπήσει στον πυθµένα του κάτω κυλίνδρου.
∆. Σύνδεση του κυλίνδρου
1. Αφαιρούµε το γράσο και καθαρίζουµε µε µαλακή βούρτσα και διαλυτικό το σπείρωµα και την
υποδοχή για τον κάτω κύλινδρο.
2. Σφίγγουµε το ειδικό εργαλείο σύσφιξης στον κάτω κύλινδρο, κοντά στην επιφάνεια
σύνδεσης (εικόνα Β).
3. Κατεβάζουµε αργά τον επάνω κύλινδρο µέχρι να φθάσουν τα χείλη του στα χείλη της
εσοχής του κάτω κυλίνδρου. Προσοχή: είναι πολύ σηµαντικό, τα δύο µέρη να είναι απόλυτα
ευθυγραµµισµένα.
4. Βιδώνουµε µε το χέρι τον δακτύλιο σύνδεσης (ρακόρ) στο σπείρωµα του κάτω κυλίνδρου
µέχρι τα δύο µέρη να σφίξουν καλά µεταξύ τους. Χρησιµοποιούµε αλυσοκάβουρα ώστε να
πετύχουµε απόλυτη σύσφιξη.
Σηµείωση: Η διαδικασία σύνδεσης των κυλίνδρων (όπως και των εµβόλων) εκτελείται από
δύο άτοµα, που βρίσκονται σε οπτική επαφή µέσα στο φρεάτιο. Ο πρώτος λειτουργεί την
ανυψωτική συσκευή και ο δεύτερος εκτελεί την σύσφιξη των κυλίνδρων. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγονται ανεπιθύµητες απότοµες κινήσεις, που θα µπορούσαν να βλάψουν τα
σπειρώµατα.
5. ΤΟ ΡΑΚΟΡ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΒΙ∆ΩΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ.
Προσοχή: Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης, πρέπει οι δύο κύλινδροι να
είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένοι. Εάν κατά την διάρκεια του βιδώµατος απαιτηθεί, ξαφνικά
πριν από την ολοκλήρωση του, υπερβολική δύναµη για τη συνέχιση του βιδώµατος,
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σταµατάµε, ξεβιδώνουµε, ελέγχουµε το σπείρωµα και επαναλαµβάνουµε το βίδωµα. Σε
καµιά περίπτωση δεν πιέζουµε το σπείρωµα, γιατί υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να
επιδεινώσουµε κάποια απλή µικροφθορά.

ΤΟ ΒΙ∆ΩΜΑ ΕΧΕΙ
ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΤΟ ΒΙ∆ΩΜΑ ∆ΕΝ
ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ

Εικόνα Β
6. Μετά την ολοκλήρωση της σύσφιξης, ασφαλίζουµε τον ρακόρ σύνδεσης µε τις δύο
ασφαλιστικές βίδες. Προσθέτουµε στα σπειρώµατα τους µια σταγόνα LOCTITE 270 και
βιδώνουµε σφιχτά.
Προσοχή: Το ρακόρ σύνδεσης έχει ασφαλιστεί σωστά, µόνον εάν οι βίδες προσαρµόζονται
απόλυτα στην αντίστοιχη εσοχή του δακτυλίου. Περνάµε το δάκτυλο µας και ερευνούµε, εάν
οι κεφαλές των βιδών εξέχουν από την επιφάνεια του δακτυλίου. Εάν αυτό συµβαίνει, είναι
ένδειξη ότι ο δακτύλιος σύνδεσης δεν έχει ολοκληρώσει την σύσφιξη του. Ξεβιδώνουµε τις
βίδες και συνεχίζουµε να βιδώνουµε τον δακτύλιο σύνδεσης.
7. Αποµακρύνουµε τα ειδικά εργαλεία σύσφιξης (σφιγκτήρες) από τον κύλινδρο.
Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, ξεβιδώνουµε την κεντρική ράβδο επέκτασης και
αφαιρούµε την ίδια την επέκταση από το επάνω άκρο του εµβόλου. Στις ίδιες τρύπες που
ήταν βιδωµένες οι δύο ράβδοι Μ12, σφίγγουµε τώρα τις αντίστοιχες βίδες από την κεφαλή
του κυλίνδρου.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΜΒΟΛΩΝ (Ø 80 - 140 mm)
Προσοχή:

Η διαδικασία που ακολουθεί, περιγράφει την αντικατάσταση στεγανοποιητικών
στοιχείων στα έµβολα της κανονικής σειράς. Κατά την εφαρµογή της πρέπει
οπωσδήποτε να τηρούνται όλοι οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

ΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑ

ΞΥΣΤΡΑ
Ο∆ΗΓΟΣ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ

ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ

O - RING

Εικόνα 1: Έµβολα Ø 70 - 140 mm (κανονική σειρά)

ΞΥΣΤΡΑ
ΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑ
ΤΣΙΜΟΥΧΑ
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ

O - RING

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ

Εικόνα 2: Έµβολα Ø 150 - 165 mm (ειδική σειρά)
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1. Κατεβάζουµε τον θάλαµο µέχρι το έµβολο να εξέχει περίπου 50 cm από την κεφαλή.
2. Ασφαλίζουµε τον θάλαµο µε την διαθέσιµη συσκευή ασφαλείας (π.χ. αρπάγη) και
χρησιµοποιούµε οπωσδήποτε ένα επιπρόσθετο µέσο προστασίας έναντι του κινδύνου
πτώσης του θαλάµου (συρµατόσχοινο ασφαλείας κλπ). Στις περιπτώσεις έµµεσης
ανάρτησης, πρέπει επίσης να ασφαλίσουµε το πλαίσιο της τροχαλίας σε µία θέση,
τουλάχιστον, 50 cm ψηλότερα από την κεφαλή του εµβόλου.
3. Καθαρίζουµε πολύ καλά την κεφαλή του εµβόλου από τα ξένα σώµατα και την σκόνη. Η
παραπάνω ενέργεια είναι πολύ σηµαντική. Ψήγµατα µπετόν ή κάποιο άλλο ξένο σώµα
µπορεί να εισχωρήσει στο χώρο της κεφαλής και να προκαλέσει φθορές στην επιφάνεια του
εµβόλου, συνεπώς και στα στεγανοποιητικά στοιχεία.
4. Ξεβιδώνουµε τις βίδες που συγκρατούν το πλαίσιο (ή την τροχαλία) ώστε να
απελευθερώσουµε το έµβολο.
5. Χρησιµοποιώντας την βαλβίδα χειροκίνητης καθόδου κατεβάζουµε το έµβολο µέχρι αυτό να
τερµατίσει στον πυθµένα του κυλίνδρου. Τώρα δεν υπάρχει πια πίεση στο υδραυλικό
κύκλωµα και µπορούµε να προχωρήσουµε στην αποσυναρµολόγηση της κεφαλής του
εµβόλου.
6. Ξεβιδώνουµε τις βίδες που συγκρατούν το επάνω τµήµα της κεφαλής και τις αφαιρούµε
προσεκτικά. Αποµακρύνουµε το επάνω τµήµα της κεφαλής, το οποίο περιέχει την ξύστρα.
Αφαιρούµε την τσιµούχα, χρησιµοποιώντας εάν είναι αναγκαίο, ένα κατσαβίδι.
Προσοχή! Ποτέ δεν φέρουµε σε επαφή το κατσαβίδι ή οποιοδήποτε άλλο αιχµηρό
αντικείµενο µε την επιφάνεια του εµβόλου. Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος φθοράς της
κατεργασµένης επιφανείας. Για την αφαίρεση της τσιµούχας τοποθετούµε το κατσαβίδι
ανάµεσα στην τσιµούχα και τον κύλινδρο.
7. Καθαρίζουµε πολύ καλά την τσιµούχα µε τη βοήθεια µιας καθαρής µαλακής βούρτσας (και
διαλυτικού υγρού εάν είναι αναγκαίο) και την αφήνουµε να στεγνώσει. Την αλείφουµε µε λίγο
γράσο και την τοποθετούµε προσεκτικά στην εσοχή της χωρίς να χρησιµοποιήσουµε κάποιο
µεταλλικό βοήθηµα.
Προσοχή: Ο λευκός δακτύλιος της τσιµούχας πρέπει να είναι στην επάνω πλευρά!
8. Εάν είναι αναγκαίο αλλάζουµε και την ξύστρα. Προσέχουµε όµως κατά την τοποθέτηση της
να µην την καταστρέψουµε. ∆εν τοποθετούµε γράσο στον δακτύλιο οδηγήσεως (κουζινέτο).
Απλώς τον καθαρίζουµε πολύ καλά – καθαρίζουµε και την αντίστοιχη εσοχή του στον
κύλινδρο - µε τη βοήθεια διαλυτικού και τον επανατοποθετούµε.
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9. Επανατοποθετούµε το επάνω τµήµα της κεφαλής και το ασφαλίζουµε βιδώνοντας τις βίδες
που το συγκρατούν.
11. Χρησιµοποιούµε την χειραντλία για να ανεβάσουµε το έµβολο. Το επανασυνδέουµε µε το

πλαίσιο ή την τροχαλία.
12. Μετά την επανασύνδεση του εµβόλου µε το πλαίσιο ή την τροχαλία προχωρούµε στον

εξαερισµό του εµβόλου. Συγκεκριµένα, εκτελούµε µερικές διαδροµές µε την βίδα εξαερισµού
λίγο ξεβιδωµένη, ώστε να διαφύγει ο εγκλωβισµένος αέρας και µέχρι να εκρεύσει καθαρό
λάδι. Τότε βιδώνουµε και πάλι την βίδα εξαερισµού. Εκτελούµε µία πλήρη διαδροµή και
σταµατάµε τον θάλαµο στο επίπεδο της ανώτερης στάσης. Ανεβάζουµε την πίεση στα 50
bar και περιµένουµε µερικά λεπτά. Ελέγχουµε την κεφαλή και τον κύλινδρο για διαρροές.
Συµβουλή: Για τις παραπάνω διαδικασίες είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η χρήση
µεταλλικών εργαλείων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος φθορών στην επιφάνεια του
εµβόλου και των στεγανοποιητικών στοιχείων.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται κατευθείαν στον κύλινδρο και συγκρατείται µε τέσσαρες
κοχλίες Μ8 στην ειδική βάση που είναι συγκολληµένη πάνω στον κύλινδρο (ροπή σύσφιξης: 25
Νm). Στα έµβολα Φ150 και Φ165 η βαλβίδα στερεώνεται στην κεφαλή.
Προσοχή : ∆εν πρέπει να ξεχνούµε τα στεγανοποιητικά O-Rings.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ
Η βαλβίδα εξαέρωσης βρίσκεται στην κεφαλή του εµβόλου, µεταξύ των µπουλονιών που
ενώνουν το επάνω µέρος της κεφαλής µε τη βάση της.
Για να εξαερώσετε το έµβολο, ξεβιδώστε τη βίδα ελαφρά, µέχρι ν’ αρχίσει να εξέρχεται ο αέρας
και κρατήστε την ανοιχτή έως ότου αρχίσει να βγαίνει λάδι από την οπή της βίδας. Τότε,
βιδώστε πάλι τη βίδα, αλλά όχι πάρα πολύ σφιχτά για να µην καταστραφεί η τσιµούχα που
βρίσκεται εσωτερικά.
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Σε περίπτωση που δεν έχει εξέλθει όλος ο αέρας από το έµβολο, κινήστε δυο-τρεις φορές τον
ανελκυστήρα, έτσι ώστε να ανακατευτεί το λάδι και οι φυσαλίδες να ανέβουν στην επιφάνεια και
επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Τιµή ενεργοποίησης
Η τιµή της παροχής κατά την στιγµή της ενεργοποίησης της βαλβίδας ασφαλείας έχει σχέση µε
την αντίστοιχη ταχύτητα, η οποία σύµφωνα µε το πρότυπο EN81-2 δεν µπορεί να υπερβαίνει
την τιµή Ud+ 0.3 m/sec (Ud η ονοµαστική ταχύτητα καθόδου). Η παροχή αυτή καθορίζεται ως
εξής:
1. Από το νοµογράφηµα της εικόνας 2 καθορίζεται η παροχή σε l/min για την ενεργοποίηση της
βαλβίδας.
Vd είναι η ονοµαστική ταχύτητα καθόδου και Ε η διάµετρος του εµβόλου. Η τιµή που
καθορίζεται από τον πίνακα πρέπει να διαιρεθεί µε τον λόγο ανάρτησης (µε το 2, εάν για
παράδειγµα η ανάρτηση είναι έµµεση 2:1).

Εικόνα 2
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2. Από την εικόνα 3 καθορίζεται η τιµή ρύθµισης h για την βαλβίδα ασφαλείας που
χρησιµοποιείται. Η ρύθµιση h είναι η απόσταση του ρυθµιστικού κοχλία από τον κορµό της
βαλβίδας (µε h = 0 η βαλβίδα είναι τελείως κλειστή).

Εικόνα 3

Παράδειγµα: τύπος εµβόλου E100, τύπος βαλβίδας θραύσης IT651900G02, λόγος ανάρτησης
2:1, ταχύτητα καθόδου Vd=0.63 m/se c
1. Από το νοµογράφηµα και για έµβολο Ε 100 και ταχύτητα καθόδου 0,63 m/sec βρίσκουµε
παροχή ενεργοποίησης της βαλβίδας = 420 l/min.
2. ∆ιαιρούµε µε τον λόγο ανάρτησης 2 και βρίσκουµε παροχή ενεργοποίησης της βαλβίδας
= 420/2 =210 l/min.
3. Από το διάγραµµα της εικόνας 3 και για πραγµατική παροχή 210 l/min και για τον τύπο
βαλβίδας IT651900G02 είναι h=9.8 mm.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ
Ρυθµίζουµε τον κοχλία ως ακολούθως:
1. Αφαιρούµε το προστατευτικό κάλυµµα του ρυθµιστικού κοχλία.
2. Ξεβιδώνουµε το ασφαλιστικό περικόχλιο. Στρέφουµε τον κοχλία κατά την ωρολογιακή φορά
µέχρι τέλους ώστε η βαλβίδα να είναι τελείως κλειστή (h = 0).
3. Στρέφουµε τον κοχλία µε φορά αντίθετη προς τους δείκτες του ρολογιού µέχρι να πετύχουµε
την επιθυµητή ρύθµιση h ± 0.5 mm (± 1/2 στροφές, βλ. εικόνα 1). Βιδώνουµε πάλι το
ασφαλιστικό περικόχλιο και επανατοποθετούµε το προστατευτικό κάλυµµα.

Ρυθµιστικός κοχλίας

Ασφαλιστικό περικόχλιο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Έλεγχος παροχής ενεργοποίησης
Μετά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα, είναι δυνατός ο έλεγχος της βαλβίδας θραύσης
σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία.
Προσοχή: Πριν από τον έλεγχο µε πλήρες φορτίο πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί
δοκιµή της βαλβίδας θραύσης µε άδειο θάλαµο.
1. Οδηγούµε τον θάλαµο (άδειο) στην υψηλότερη στάση και διακόπτουµε την παροχή ισχύος.
2. Καταγράφουµε την ακριβή θέση της ρύθµισης της ταχύτητας καθόδου στο µπλοκ των
βαλβίδων.
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3. Ξεβιδώνουµε 1-2 στροφές.
4. Επαναφέρουµε την παροχή ισχύος και δίνουµε κλήση για την χαµηλότερη στάση.
5. Με την αντίστοιχη ρύθµιση αυξάνουµε προοδευτικά την ταχύτητα καθόδου µέχρι να
ενεργοποιηθεί η βαλβίδα θραύσης. Η βαλβίδα θραύσης πρέπει να λειτουργήσει σε ταχύτητα
το πολύ κατά 0,3 m/sec µεγαλύτερη από την ονοµαστική. Με ειδικό όργανο ελέγχου της
ταχύτητας µπορούµε να καταγράψουµε την αντίστοιχη τιµή λειτουργίας της βαλβίδας.
6. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία µε πλήρες φορτίο στον θάλαµο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βαλβίδα πρέπει να ενεργοποιηθεί, το µέγιστο, σε ταχύτητα 0,3 m/sec
µεγαλύτερη από την ονοµαστική. Εάν η βαλβίδα δεν έχει ενεργοποιηθεί καθώς ο
θάλαµος πλησιάζει στην τελευταία στάση, πρέπει άµεσα είτε να διακόψουµε την
παροχή ισχύος, είτε να κλείσουµε την βάνα τροφοδοσίας στη µονάδα ισχύος, ώστε
να αποφευχθεί η πρόσκρουση του θαλάµου στον πυθµένα.
7. Μετά το πέρας της δοκιµής επαναφέρουµε την ρύθµιση της ταχύτητας καθόδου στην αρχική
της θέση.
8. Με την χειραντλία δίνουµε πίεση στο υδραυλικό κύκλωµα και εκτελούµε δοκιµαστικές
διαδροµές του θαλάµου, άνοδο και κάθοδο, για να ελέγξουµε την κανονική λειτουργία του
ανελκυστήρα.
01.

Εάν η βαλβίδα ασφαλείας δεν λειτουργήσει

ΣΗΜ.1! Η βαλβίδα ασφαλείας λειτουργεί ως συσκευή ασφαλείας έναντι του κινδύνου
υπερτάχυνσης. Εάν σταµατά τον θάλαµο σε µεγάλη τιµή της ταχύτητας, ή δεν
ενεργοποιείται καθόλου και ο θάλαµος χτυπήσει στις επικαθήσεις µε µεγάλη ταχύτητα,
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος τραυµατισµού των επιβατών. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η
ρύθµιση της στο έργο και µάλιστα µε τη χρήση ειδικού οργάνου µέτρησης της ταχύτητας.
Η ρύθµιση και ο έλεγχος της πρέπει πάντοτε να γίνεται από εκπαιδευµένο προσωπικό.
ΣΗΜ.2! Εάν η βαλβίδα ασφαλείας είναι αδύνατον να ρυθµιστεί από την οροφή του θαλάµου
πρέπει πρώτα είτε:
Α. να ακινητοποιηθεί ο θάλαµος µε τη βοήθεια της αρπάγης και συρµατόσχοινα (αλυσίδες)
ασφαλείας, είτε
Β. να ακινητοποιηθεί ο θάλαµος µε τη βοήθεια δοκού ασφαλείας.
Ποτέ δεν βρισκόµαστε κάτω από τον θάλαµο χωρίς µέτρα προστασίας!
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
1. Αποµακρύνουµε το προστατευτικό κάλυµµα από τον ρυθµιστικό κοχλία.
2. Ξεβιδώνουµε το ασφαλιστικό περικόχλιο. Στρέφουµε τον κοχλία κατά την ωρολογιακή φορά
µία στροφή και ξαναβιδώνουµε το περικόχλιο.
3. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία δοκιµής της βαλβίδας.
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4. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1 και 2 µέχρι να ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ασφαλείας.
5. Καταγράφουµε την ταχύτητα ενεργοποίησης της βαλβίδας ασφαλείας.
02.

Εάν η βαλβίδα ασφαλείας ενεργοποιείται νωρίς.

5. Αφαιρούµε το προστατευτικό κάλυµµα από τον ρυθµιστικό κοχλία.
6. Ξεβιδώνουµε το ασφαλιστικό περικόχλιο. Στρέφουµε τον ρυθµιστικό κοχλία κατά την
αντιωρολογιακή πλευρά µία στροφή και ξαναβιδώνουµε το περικόχλιο.
7. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1 και 2 µέχρι να λειτουργήσει η βαλβίδα.
8. Καταγράφουµε την ταχύτητα ενεργοποίησης
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η µονάδα ισχύος µεταφέρεται κατ’ αρχήν
στο µηχανοστάσιο και τοποθετείται στην
κατάλληλη θέση. Ελέγξτε ότι είναι
απόλυτα οριζόντια και αν όχι ρυθµίστε
κατάλληλα τις ελαστικές βάσεις.

Αφού η µονάδα ισχύος βρίσκεται στην
οριστική της θέση µπορεί να βιδωθεί ο
ελαστικός σωλήνας πάνω στη βάνα.
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Ο ελαστικός σωλήνας οδεύει από το µηχανοστάσιο στο φρέαρ µέσω οπής στον αντίστοιχο
τοίχο.

Γεµίστε το δοχείο µε λάδι. Ελέγξτε µε προσοχή
για τυχόν σταγονίδια νερού ή σκόνη στη άνω
επιφάνεια του βαρελιού και καθαρίστε τα
επιµελώς.
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Αφού κλείσετε το καπάκι του δοχείου, προσαρµόστε στη θέση του τον µοχλό της χειραντλίας.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ο κινητήρας της µονάδας ισχύος είναι δυνατόν να συνδεθεί είτε απ’ ευθείας σε ∆ (τρίγωνο) είτε
σε Υ-∆ (αστέρα – τρίγωνο).

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΤΡΙΓΩΝΟ
STAR-DELTA LAYOUT

V2

U2

W2

W1

V1

U1

Στην περίπτωση της σύνδεσης απ’ ευθείας σε τρίγωνο χρησιµοποιούνται µόνο τρία καλώδια και
οι ακροδέκτες του κινητήρα βραχυκυκλώνονται µε λαµάκια όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχέδιο.

ΣΥΝ∆ΕΣΗDELTA
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ
LAYOUTΤΡΙΓΩΝΟ
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Η σύνδεση της µονάδας ισχύος µε τον πίνακα περιλαµβάνει τα παρακάτω:
Α

Πηνίο µικρής ταχύτητας ανόδου Α

Β

Πηνίο µεγάλης ταχύτητας ανόδου Β
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Για την διευκόλυνση του εγκαταστάτη, τοποθετείται κάτω από την κλέµα σύνδεσης σήµανση
των καλωδίων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ
Ο σωλήνας λαδιού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος σε µήκος και χωρίς
ανεβοκατεβάσµατα. Τα δύο άκρα του σωλήνα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µε την βάνα
της βαλβίδας στη µονάδα ισχύος και την βαλβίδα ασφαλείας στο έµβολο. Πριν βιδώσετε τα
άκρα στις αντίστοιχες θέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν οτιδήποτε αντικείµενα στο
εσωτερικό και των δύο πλευρών. Αν υπάρχει κάτι αφαιρέστε το και καθαρίστε την περιοχή µε
καθαρό πανί. Σφίξτε τα ρακόρ των σωλήνων σταθερά και στα δύο άκρα για να αποφευχθούν
τυχόν διαρροές κατά την λειτουργία.

Σηµείωση:
- Η βάνα του µανοµέτρου που µετρά την πίεση, πρέπει να είναι ανοικτή κατά τις δοκιµές και
την λειτουργία της µονάδας ισχύος.
- Μετά την ολοκλήρωση των ρυθµίσεων, όλες οι ασφαλιστικές βίδες ελέγχονται και σφίγγονται
τελικά.
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ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Κατά την σύνδεση µεταλλικών σωλήνων µεταξύ τους θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η
απόλυτη ευθυγράµµισή τους καθώς επίσης και να εξασφαλίζεται η κάθετη κοπή των άκρων. Σε
αντίθετη περίπτωση η ένωση είναι επισφαλής και υπάρχει πιθανότητα διαρροής. Επίσης, πριν
την ένωση, τα άκρα των σωλήνων πρέπει να κατεργάζονται επιµελώς εσωτερικά και εξωτερικά
µε ψιλή λίµα, ώστε να αφαιρούνται τυχόν γρέζια λόγω της κοπής.
Πριν την ένωση, λαδώστε ικανοποιητικά το µπρούντζινο δαχτυλίδι, το σπείρωµα του ρακόρ και
του περικόχλιου. Σιγουρευτείτε ότι το ρακόρ βιδώνεται χωρίς να χρειάζεται δύναµη, που
σηµαίνει ότι τα αντίθετα άκρα είναι ευθυγραµµισµένα και το σπείρωµα καθαρό. Η σειρά
τοποθέτησης των επί µέρους εξαρτηµάτων στο σηµείο της ένωσης φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.
Πατούρα ρακόρ

Ρακόρ

Σπείρωµα

Μπρούντζινο
∆αχτυλίδι

Πατούρα
δαχτυλιδιού

Περικόχλιο

Σωλήνα

Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ώστε η πλευρά του µπρούντζινου δαχτυλιδιού µε την µεγάλη
διάµετρο να βρίσκεται προς το περικόχλιο. Περάστε την σωλήνα µέσα από το παξιµάδι και το
δαχτυλίδι µέχρι που το άκρο του σωλήνα να έλθει σε επαφή µε τη εσωτερική πατούρα του
δαχτυλιδιού
Βιδώστε στη συνέχεια το περικόχλιο πάνω στο ρακόρ, όσο είναι δυνατόν µε το χέρι. Κατόπιν,
χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο κλειδί ή κάβουρα, σφίξτε σταδιακά µε δύναµη κρατώντας
ταυτόχρονα κόντρα µε αντίστοιχα κλειδί ή κάβουρα πάνω στο ρακόρ. Με τη πίεση που ασκείται
κατ’ αυτόν τον τρόπο, το µπρούντζινο δαχτυλίδι παραµορφώνεται και κλείνει στεγανά το διάκενο
µεταξύ σωλήνα και ρακόρ.
Χαλαρώστε το παξιµάδι και σιγουρευτείτε ότι το µπρούντζινο δαχτυλίδι:
- δεν µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση του και έχει συνενωθεί πλήρως µε το ρακόρ.
- βρίσκεται σε απόλυτη επαφή µε τον σωλήνα και ειδικά µε τη εξωτερική επιφάνεια αυτού. Ένα
υπερυψωµένο χείλος δηµιουργείται στην περιοχή γύρω από το άκρο του δαχτυλιδιού.
- Το υπερυψωµένο χείλος του δαχτυλιδιού καλύπτει περίπου 5mm από το άκρο του σωλήνα.
Εφόσον όλα είναι εντάξει ξανασφίξτε το παξιµάδι όπως προηγουµένως.
Σηµείωση: Πάντα να ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για να πετύχετε σωστή στεγανοποίηση.
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Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η θέση των εξαρτηµάτων σύνδεσης πριν και µετά το σφίξιµο.

Πριν τη σύσφιξη του περικοχλίου

Μετά τη σύσφιξη του περικοχλίου

Αφού η σύνδεση µε την µονάδα ισχύος έχει ολοκληρωθεί, είµαστε έτοιµοι για λειτουργία. Με το
που βάζουµε σε λειτουργία τον κινητήρα, προσέχουµε αν η φορά περιστροφής του είναι η
σωστή. Αν η αντλία δηµιουργεί δυνατό θόρυβο, αλλάζουµε την φορά περιστροφής, µε
αντιµετάθεση δύο εκ των καλωδίων παροχής του κινητήρα.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Άνοδος
Σηµείο Ε :
Σηµείο εκκίνησης κινητήρα.
∆ιάστηµα ΕF : Χρόνος λειτουργίας του κινητήρα σε αστέρα (Υ). Στα πηνία δεν δίνεται τάση, ο
θάλαµος παραµένει ακίνητος. Σε κινητήρες µε σύνδεση απ' ευθείας σε τρίγωνο
(∆), ο χρόνος αυτός δεν υπάρχει.
Σηµείο F :
Σηµείο αλλαγής σύνδεσης του κινητήρα, από αστέρα (Υ) σε τρίγωνο (∆).
Ταυτόχρονα, δίνεται τάση στα πηνία ανόδου "Α" και "Β".
∆ιάστηµα FG : Χρόνος καθυστέρησης για οµαλή εκκίνηση. Ο κινητήρας και τα πηνία είναι
ενεργοποιηµένα, αλλά το λάδι επιστρέφει στο δοχείο.
Σηµείο G:
Ο θάλαµος ξεκινάει µε επιταχυνόµενη κίνηση.
∆ιάστηµα GK : Ο Θάλαµος επιταχύνει, πιάνει τη µεγάλη ταχύτητα και συνεχίζει µε αυτή.
Σηµείο Κ :
Το πηνίο "Β" απενεργοποιείται και ο Θάλαµος αρχίζει να επιβραδύνει.
∆ιάστηµα ΚΗ : ∆ιάστηµα όπου ο θάλαµος επιβραδύνει µέχρι να πιάσει τη µικρή ταχύτητα και
συνεχίζει µε αυτή.
Σηµείο Η :
Απενεργοποιείται το πηνίο "Α" (µικρής ταχύτητας ανόδου) και ο θάλαµος
επιβραδύνει.
∆ιάστηµα HJ : Χρόνος επιβράδυνσης θαλάµου από µικρή ταχύτητα µέχρι το τελικό σταµάτηµα.
Σηµείο J :
Τελικό σταµάτηµα θαλάµου
∆ιάστηµα HL: Χρόνος λειτουργίας του κινητήρα µε χρήση χρονικού καθυστέρησης για περίπου
1Ι2 sec. Το µοτέρ συνεχίζει να περιστρέφεται παρέχοντας λάδι στο µπλοκ έτσι
ώστε να επιτευχθεί το µαλακό σταµάτηµα. Σηµαντική βελτίωση στο τελικό
σταµάτηµα δίνει η χρήση του βολάν. Ο κινητήρας, µετά την διακοπή της τάσεως,
δεν σταµατά απότοµα αλλά συνεχίζει να περιστρέφεται και να παρέχει λάδι στις
βαλβίδες.
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Σηµείωση: Η χρήση του βολάν είναι απολύτως απαραίτητη όχι µόνον για την σχετική
οµαλοποίηση του τελικού σταµατήµατος ανόδου στην κανονική λειτουργία αλλά ιδιαίτερα για το
σταµάτηµα µε µεγάλη ταχύτητα στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Σε µια τέτοια περίπτωση,
εάν δεν υπάρχει βολάν, το τράνταγµα από το απότοµο σταµάτηµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο και
ιδιαίτερα επώδυνο για τους επιβάτες. Υπάρχει δε, ακόµη και ο κίνδυνος ενεργοποίησης της
αρπάγης.
Η Doppler θεωρεί το βολάν απαραίτητο στοιχείο για την άνετη και ασφαλή
λειτουργία του ανελκυστήρα.
Κάθοδος
Κατά την κάθοδο, ο κινητήρας και συνεπώς και η αντλία δεν λειτουργούν. Ο θάλαµος κατεβαίνει
λόγω της ροής του λαδιού προς το δοχείο. Οι ταχύτητες και οι επιταχύνσεις -επιβραδύνσεις
καθορίζονται από την ενεργοποίηση των αντιστοίχων πηνίων καθόδου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟ∆ΟΣ
Οι µαγνητικές βαλβίδες "α" και "β" όταν είναι σε ηρεµία (δεν έχουν τάση), λόγω των αντίστοιχων ελατηρίων τους, αφήνουν ανοικτές τις
διόδους "α" και "β". Έτσι, ο χώρος που καταλαµβάνει το λαδί πίσω από την βαλβίδα "u" (βγ pass) δεν έχει πίεση. Ο χώρος αυτός ονοµάζεται
χώρος ρύθµισης βαλβίδας "u". Η βαλβίδα "u", µέσω ενός ελατηρίου ωθείται ενάντια στη βαλβίδα "1" και αφήνει ανοικτή τη δίοδο του λαδιού
από το χώρο της αντλίας τόσο προς το καζάνι, όσο και προς το ρυθµιστικό κύκλωµα (πίσω από την "u").
Για τη βαλβίδα "u" χρησιµοποιούνται διάφορα ένθετα εµβολάκια ανάλογα µε τον εκάστοτε συνδυασµό στατικής πίεσης και παροχής. Μέσω
της ρύθµισης "1" καθορίζουµε την αρχική θέση της βαλβίδας "u". Ορίζοντας το άνοιγµα της διόδου του λαδιού από τις εγκοπές της "u",
πετυχαίνουµε τις επιθυµητές συνθήκες ροής στην έναρξη λειτουργίας της αντλίας. Η ροή του λαδιού από το χώρο της αντλίας προς το Έµβολο
ελέγχεται από µια βαλβίδα αντεπιστροφής "v". Η βαλβίδα αυτή είναι έτσι κατασκευασµένη, ώστε να επιτρέπει τη ροή του λαδιού από το χώρο
της αντλίας προς το Έµβολο όταν η πίεση της αντλίας λάβει τέτοια τιµή, ώστε να ξεπεράσει την αντίδραση λόγω του ελατήριου και της πίεσης
του λαδιού στο Έµβολο. Αντίθετη ροή του λαδιού δεν µπορεί να συµβεί αφού η "v" είναι βαλβίδα αντεπιστροφής .

ΚΑΘΟ∆ΟΣ
Τα πηνία βαλβίδες "c" και "d" όταν είναι σε ηρεµία (δεν έχουν τάση) λόγω των αντίστοιχων ελατήριων τους κλείνουν τις διόδους "c" και "d". Ο
χώρος κάτω από την βαλβίδα "χ" (χώρος ρύθµισης βαλβίδας "χ") βρίσκεται σε πίεση ανάλογη µε την πίεση του εµβόλου. Έτσι η βαλβίδα "χ"
ωθείται προς τα εµπρός και φράσσει τη δίοδο του λαδιού από τον κύλινδρο προς το δοχείο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.
2.
3.
4.
5.

A
Πηνίο (µικρής ταχ. Ανόδου)
B
Πηνίο (µεγάλης ταχ. Ανόδου)
C
Πηνίο (µεγάλης ταχ. Καθόδου)
D
Πηνίο (µικρής ταχ. Καθόδου)
S
Βαλβίδα µέγιστης πιέσεως
U
Βαλβίδα βγ pass
Η
Χειροκίνητο κατέβασµα
V
Βαλβίδα αντεπιστροφής
W Βαλβίδα µικρή. Ταχ. Ανόδου
Χ
Βαλβίδα µεγάλης ταχ. Καθόδου
Y
Βαλβίδα µικρής ταχ. Καθόδου
KS Βαλβίδα χαλάρωσης συρµατόσχοινων

ΒΥ PASS
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ
ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ
ΣΤΟΠ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
6. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
7. ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
8. ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
9. ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ
Κατά την έναρξη εκτέλεσης κλήσης ανόδου, τροφοδοτούνται µε τάση τα πηνία "Α" και "Β", οπότε κλείνουν και οι αντίστοιχες δίοδοι.
Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται και η αντλία µε τον κινητήρα. Σε πρώτη φάση όλο το λάδι που καταθλίβει η αντλία, επιστρέφει στο δοχείο
περνώντας από τις εγκοπές τηc βαλβίδαc "U". Λόγω της σχετικής στενότητας αυτής της διόδου αναπτύσσεται πίεση στο χώρο της αντλίας. Ο
χώρος αυτός, µέσω της στραγγαλιστικής βαλβίδας, επικοινωνεί µε το χώρο ρύθµισης της βαλβίδας "U", πίσω από το έµβολάκι. Η ίδια πίεση
αναπτύσσεται και εκεί µε αποτέλεσµα την προοδευτική µετακίνηση του εµβόλου της "U" προς τα εµπρός. Η κίνηση αυτή µειώνει ακόµα
περισσότερο τη δίοδο προς το δοχείο, µε αποτέλεσµα την παράλληλη αύξηση της πίεσης στο χώρο της αντλίας. Όταν η πίεση αυτή φθάσει
σε τέτοια τιµή ώστε να υπερνικά την αντίδραση στην ανεπίστροφη βαλβίδα "V" που προκύπτει από το αντίστοιχο ελατήριο και την πίεση στο
χώρο του κυλίνδρου, αρχίζει µια µετακίνηση του εµβόλου της προς τα πίσω. Με το σταδιακό άνοιγµα της "V" έχουµε πλέον παροχή λαδιού
στον κύλινδρο και άνοδο του εµβόλου

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ

Για κάποιο χρονικό διάστηµα ένα µέρος του λαδιού επιστρέφει στο δοχείο ενώ ένα άλλο παρέχεται στο έµβολο. Στο διάστηµα αυτό, η
βαλβίδα "U" κινείται προς ολικό κλείσιµο, µε ταχύτητα που ρυθµίζεται από τη στραγγαλιστική βαλβίδα "2". Αντίθετα η βαλβίδα "V" κινείται
προς ολικό άνοιγµα. Αντίστοιχα η ποσότητα του λαδιού που επιστρέφει στο δοχείο παρουσιάζει µια διαρκή µείωση ενώ αντίθετα το λάδι που
παρέχεται στον κύλινδρο συνεχώς αυξάνει. Αποτέλεσµα είναι η επιτάχυνση του εµβόλου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ

Τελικά, κλείνει εντελώς η βαλβίδα "U", οπότε όλο το λάδι προωθείται προς τον κύλινδρο. Σε αυτή τη φάση το έµβολο πλέον κινείται µε τη
µεγάλη ταχύτητα ανόδου.

ΒΑΛΒΙ∆Α ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ "S"

Η πίεση του λαδιού που υπάρχει στην έξοδο της αντλίας περιορίζεται από την ανακουφιστική βαλβίδα "S", που βρίσκεται στο κύκλωµα
ελέγχου της βαλβίδας "U" (Βγ pass). Όταν η πίεση λειτουργίας φθάνει την µέγιστη πίεση, υπερβαίνεται η δύναµη του ελατηρίου της βαλβίδας
"S", η οποία και ανοίγει συµπιέζοντας το ελατήριο. Έτσι, ο χώρος ρύθµισης του εµβόλου "U" εκτονώνεται, µε αποτέλεσµα τη µετακίνηση του
εµβόλου "U" προς τα πίσω και την επιστροφή πλέον του λαδιού που καταθλίβει η αντλία πίσω στο δοχείο, περνώντας από τις εγκοπές της
βαλβίδας "U".

Ρυθµίσεις Ανόδου

Σηµεία Ελέγχου

1. Βγ pass
2. Επιτάχυνση ανόδου
3. Επιβράδυνση ανόδου
4. Μικρή ταχύτητα ανόδου
5. Στοπ ανόδου

Α Πηνίο (µικρής ταχ. Ανόδου)
Β Πηνίο (µεγάλης ταχ. Ανόδου)
C Πηνίο (µεγάλης ταχ. Καθόδου)
D Πηνίο (µικρής ταχ. Καθόδου)
S Βαλβίδα µεγίστης πιέσεως
U Βαλβίδα By-pass
V Βαλβίδα αντεπιστροφής
W Βαλβίδα µικρής ταχ. ανόδου
X Βαλβίδα µεγ. ταχ. καθόδου
Υ Βαλβίδα µικρής ταχ. καθόδου
KS Βαλβίδα χαλάρωσης συρµατόσχοινων
Η Χειροκίνητο κατέβασµα

Ρυθµίσεις Καθόδου
6. Επιτάχυνση καθόδου
7. Μεγάλη Ταχύτητα καθόδου
8. Επιβράδυνση καθόδου
9, Μικρή Ταχύτητα καθόδου
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ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ
Πριν από τη στάση, µέσω ενός διακόπτη (αισθητήρα) φρεατίου, από τον πίνακα ελέγχου διακόπτεται η τάση στο πηνίο "Β", οπότε ανοίγει η
αντίστοιχη δίοδος. Ο χώρος ρύθµισης της βαλβίδας "U" επικοινωνεί µε τη βαλβίδα "W" η οποία µε τη σειρά της επικοινωνεί µε τη βαλβίδα "Β".
Με το άνοιγµα λοιπόν της βαλβίδας "Β", το λάδι στο χώρο ρύθµισης της "U" εκτονώνεται καθώς δηµιουργείται ροή µέσω "W" - ‘'Β" - "3" προς
το δοχείο. Η πτώση πίεσης,, που ρυθµίζεται µε τη στραγγαλιστική βαλβίδα "3", έχει σαν αποτέλεσµα τη προοδευτική µετακίνηση της "U' προς
τα πίσω, λόγω της δράσης του αντίστοιχου ελατηρίου. Λάδι αρχίζει να επιστρέφει προς το δοχείο µέσω των εγκοπών της "U" µε συνέπεια την
αντίστοιχη µείωση του λαδιού που προωθείται προς τον κύλινδρο και κατ' επέκταση την επιβράδυνση της κίνησης του εµβόλου.

ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ

Λόγω του ανοίγµατος της διόδου της "U" προς το δοχείο, εκτονώνεται προς στιγµήν, ο χώρος πίεσης της αντλίας, οπότε παρατηρείται µια
κίνηση της βαλβίδας "V" προς κλείσιµο, εξαιτίας του αντίστοιχου ελατηρίου. Η κίνηση αυτή συνεχίζεται, µέχρι να επιτευχθεί ένα σηµείο
ισορροπίας, εξαρτώµενο από τη ρύθµιση
Νο "4", οπότε σταθεροποιείται η ποσότητα προωθούµενου λαδιού προς το έµβολο και έχουµε τη µικρή ταχύτητα. Η ρύθµιση του σηµείου
ισορροπίας γίνεται µέσω της βαλβίδας "W" (ρύθµιση "4"). Συγκεκριµένα κατά την εµπρός κίνηση της "V" κινείται ταυτόχρονα και η "W", το
εµβολάκι της οποίας τείνει να κλείσει κdποια στιγµή τη δίοδο (οπή 01) του λαδιού από το χώρο ρύθµισης της "U". Προς στιγµήν, αυξάνεται η
πίεση στο χώρο ρύθµισης της "U", τείνει αυτή να κινηθεί προς κλείσιµο της διόδου αντλίας δοχείου, υποχωρεί ταυτόχρονα η "V" ανοίγοντας
περισσότερο, µε αποτέλεσµα, να υποχωρήσει και η "W" ανοίγοντας πάλι τη δίοδο του λαδιού από το χώρο ρύθµισης της "U". Τελικά η "V" και
η "W" ισορροπούν σε ένα τέτοιο σηµείο (µισοκλείνοντας την αντίστοιχη οπή 01 ), ώστε να επιτρέπεται µια στραγγαλισµένη ροή λαδιού από
το χώρο ρύθµισης της "U" µέσω της "W" προς "Β" - "3" - δοχείο.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΝΟ∆ΟΥ

ΦΘάνοντας στη στάση, µέσω ενός διακόπτη φρέατος, διακόπτεται η τάση στο πηνίο "Α", οπότε ανοίγει και η αντίστοιχη δίοδος. Μέσω της
στραγγαλιστικής βαλβίδας "5", εκτονώνεται ο χώρος ρύθµισης της "U", µετακινείται αυτή προς το πίσω και ανοίγει τελείως η δίοδος αντλία δοχείο, µέσω της "U". Ολόκληρη η ποσότητα λαδιού από την αντλία επιστρέφει στο δοχείο. Για οµαλότερο τελικό σταµάτηµα (soft stop)
καθυστερούµε τη λειτουργία του κινητήρα για περίπου µισό δευτερόλεπτο

Ρυθµίσεις Ανόδου

Σηµεία Ελέγχου

1. Βγ pass
2. Επιτάχυνση ανόδου
3. Επιβράδυνση ανόδου
4. Μικρή ταχύτητα ανόδου
5. Στοπ ανόδου

Α Πηνίο (µικρής ταχ. Ανόδου)
Β Πηνίο (µεγάλης ταχ. Ανόδου)
C Πηνίο (µεγάλης ταχ. Καθόδου)
D Πηνίο (µικρής ταχ. Καθόδου)
S Βαλβίδα µεγίστης πιέσεως
U Βαλβίδα By-pass
V Βαλβίδα αντεπιστροφής
W Βαλβίδα µικρής ταχ. ανόδου
X Βαλβίδα µεγ. ταχ. καθόδου
Υ Βαλβίδα µικρής ταχ. καθόδου
KS Βαλβίδα χαλάρωσης συρµατόσχοινων
Η Χειροκίνητο κατέβασµα

Ρυθµίσεις Καθόδου
6. Επιτάχυνση καθόδου
7. Μεγάλη Ταχύτητα καθόδου
8. Επιβράδυνση καθόδου
9, Μικρή Ταχύτητα καθόδου
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
Με την έναρξη εκτέλεσης κλήσης καθόδου τροφοδοτούνται µε τάση τα πηνία "C" και "D" και ανοίγουν οι αντίστοιχες δίοδοι. Ο χώρος
ρύθµισης της βαλβίδας "Χ" (ο χώρος πίσω από το εµβολάκι) εκτονώνεται µέσω των διαδροµών "Υ" - "D" - "6" και "8" - "C" - "D" - "6". Λόγω της
πτώσης πίεσης, υποχωρεί προοδευτικά η βαλβίδα "Χ". Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ανοίξει η δίοδος κύλινδρος - δοχείο µέσω της "Χ". Αρχίζει
η ροή λαδιού σ' αυτήν την κατεύθυνση και µάλιστα µε αυξανόµενο ρυθµό. Με τη στραγγαλιστική βαλβίδα "6" που ρυθµίζει τη ροή του λαδιού
από το χώρο ρύθµισης της "Χ" προς το δοχείο, πετυχαίνουµε απαλό ξεκίνηµα και οµαλή επιτάχυνση κατά την επιθυµία µας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
Η υποχώρηση της βαλβίδας "Χ" συνεχίζεται µέχρις το όριο που καθορίζεται από τη ρύθµιση "7". Μόλις το έµβολάκι της καθόδου "Χ" φθάσει
στην πλάτη της βίδας "7", έχει επιτευχθεί το µεγαλύτερο άνοιγµα της και συνεπώς η µεγαλύτερη δυνατή ροή από τον κύλινδρο προς το
δοχείο. Από αυτή τη στιγµή, το έµβολο κατεβαίνει µε τη µεγάλη ταχύτητα καθόδου. Με τη ρύθµιση "7", µπορούµε να αυξοµειώσουµε τη µεγάλη
ταχύτητα καθόδου, σε αντίθεση µε την µεγάλη ταχύτητα ανόδου η οποία καθορίζεται αποκλειστικά και µόνον από την ονοµαστική παροχή της
αντλίας.

Ρυθµίσεις Ανόδου

Σηµεία Ελέγχου

1. Βγ pass
2. Επιτάχυνση ανόδου
3. Επιβράδυνση ανόδου
4. Μικρή ταχύτητα ανόδου
5. Στοπ ανόδου

Α Πηνίο (µικρής ταχ. Ανόδου)
Β Πηνίο (µεγάλης ταχ. Ανόδου)
C Πηνίο (µεγάλης ταχ. Καθόδου)
D Πηνίο (µικρής ταχ. Καθόδου)
S Βαλβίδα µεγίστης πιέσεως
U Βαλβίδα By-pass
V Βαλβίδα αντεπιστροφής
W Βαλβίδα µικρής ταχ. ανόδου
X Βαλβίδα µεγ. ταχ. καθόδου
Υ Βαλβίδα µικρής ταχ. καθόδου
KS Βαλβίδα χαλάρωσης συρµατόσχοινων
Η Χειροκίνητο κατέβασµα

Ρυθµίσεις Καθόδου
6. Επιτάχυνση καθόδου
7. Μεγάλη Ταχύτητα καθόδου
8. Επιβράδυνση καθόδου
9, Μικρή Ταχύτητα καθόδου
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ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
Πριν από τη στάση, µέσω ενός διακόπτη (αισθητήρα) φρέατος, από τον πίνακα ελέγχου διακόπτεται η τάση στο πηνίο "C", οπότε κλείνει η
αντίστοιχη δίοδος. Η βαλβίδα "Υ" έχει κλείσει τη δίοδο "Υ" - "D" - "6" και ο χώρος ρύθµισης της βαλβίδας "Χ" εκτονώνονται µόνο µέσω της
διόδου "8" - "C" - "D" - "6". Με το κλείσιµο της "C", κλείνει και αυτή η δίοδος, οπότε αρχίζει να αναπτύσσεται πίεση στο χώρο ρύθµισης της
"Χ", µε συνέπεια το προοδευτικό κλείσιµο της "Χ" και αντίστοιχα την προοδευτική µείωση του λαδιού που επιστρέφει στο δοχείο.

ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

Η παραπάνω φάση συνεχίζεται µέχρι ένα σηµείο ισορροπίας που καθορίζεται από τη βαλβίδά "Υ". Καθώς, η "Χ" και ταυτόχρονα η "Υ"
µετακινούνται προς τα εµπρός σε κάποια δεδοµένη Θέση, το εµβολάκι της "Υ" ανοίγει τη δίοδο "Υ" - "D" - "6" (δηλαδή ανοίγει την οπή 02),
οπότε ο χώρος ρύθµισης της "Χ" εκτονώνεται µέσω αυτής της διαδροµής. Έτσι, επιτυγχάνεται µια τελική ισορροπία της "Χ" σε µια
συγκεκριµένη θέση, όπου υπάρχει µία σχετική εκτόνωση του χώρου ρύθµισής της µέσω της "Υ". Το έµβολο, σ' αυτή τη φάση κινείται µε τη
µικρή ταχύτητα. Το σηµείο ισορροπίας από το οποίο προσδιορίζεται τελικά η µικρή ταχύτητα καθορίζεται από την ρύθµιση ‘’9’’.
Ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας την "7" ουσιαστικά µετακινούµε την 02. Στη µικρή ταχύτητα, το κάτω µέρος της "Υ" βρίσκεται ακριβώς µπροστά
στην 02 και τη µισοφράσσει.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ

ΦΘάνοντας στη στάση, µέσω ενός διακόπτη (αισθητήρα) φρέατος, διακόπτεται η παροχή τάσης και προς το πηνίο ‘’D", οπότε κλείνει η
αντίστοιχη δίοδος. Η διαδροµή εκτόνωσης του χώρου ρύθµισης της "Χ" - "Υ" - "D" - "6" κλείνει και αρχίζει να αυξάνεται η πίεση στο χώρο
ρύθµισης της "Χ". Ο ρυθµός εκτόνωσης της πίεσης πίσω από το εµβολάκι της "Χ" καθορίζεται από την βαλβίδα "8". Η βαλβίδα "Χ" κινείται
σταδιακά προς κλείσιµο, µειώνοντας προοδευτικά ακόµη και αυτήν την ήδη µικρή παροχή (τ έµβολο κατέβαινε µε την µικρή ταχύτητα) µέχρι
να την διακόψει τελείως (τελικό σταµάτηµα).

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΘΟ∆ΟΣ

Με την χειροκίνητη κάθοδο κατεβάζουµε τον θάλαµο το Θάλαµο µε την µικρή ταχύτητα καθόδου. Με το άνοιγµα στην χειροκίνητης καθόδου
(σηµείο "Η"), το λάδι αποχωρεί από το χώρο ελέγχου κάτω από τη βαλβίδα "Χ" και µέσω της βαλβίδας "Υ" κατευθύνεται στο δοχείο. Η
βαλβίδα "Χ" ανοίγει µέχρι το σηµείο ισορροπίας της βαλβίδας µικρής ταχύτητας καθόδου "Υ" και ο θάλαµος κατέρχεται µε τη µικρή ταχύτητα
καθόδου.

Ρυθµίσεις Ανόδου

Σηµεία Ελέγχου

1. Βγ pass
2. Επιτάχυνση ανόδου
3. Επιβράδυνση ανόδου
4. Μικρή ταχύτητα ανόδου
5. Στοπ ανόδου

Α Πηνίο (µικρής ταχ. Ανόδου)
Β Πηνίο (µεγάλης ταχ. Ανόδου)
C Πηνίο (µεγάλης ταχ. Καθόδου)
D Πηνίο (µικρής ταχ. Καθόδου)
S Βαλβίδα µεγίστης πιέσεως
U Βαλβίδα By-pass
V Βαλβίδα αντεπιστροφής
W Βαλβίδα µικρής ταχ. ανόδου
X Βαλβίδα µεγ. ταχ. καθόδου
Υ Βαλβίδα µικρής ταχ. καθόδου
KS Βαλβίδα χαλάρωσης συρµατόσχοινων
Η Χειροκίνητο κατέβασµα

Ρυθµίσεις Καθόδου
6. Επιτάχυνση καθόδου
7. Μεγάλη Ταχύτητα καθόδου
8. Επιβράδυνση καθόδου
9, Μικρή Ταχύτητα καθόδου

www. doppler. gr

INSMN1_H5_V10.DOC

Σελίδα

ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΙΣΧΥΟΣ

1.5.31
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ BLAIN EV100

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ
Συνήθως µετά από πολλές και λανθασµένες απόπειρες ρυθµίσεων, το µπλοκ των βαλβίδων
αποµακρύνεται πολύ από τις κανονικές του ρυθµίσεις. Για να τις αποκαταστήσουµε ή και για να
ρυθµίσουµε πλήρως στην πρώτη λειτουργία τον ανελκυστήρα, κάνουµε τα εξής:
q

q

q

Ρυθµίσεις "2", "3" και "5" (επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις ανόδου). Οι αντίστοιχες βίδες
βιδώνονται µέχρι τέρµα και µετά ξεβιδώνονται 2 στροφές.
Ρυθµίσεις "6" και "8" (επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις καθόδου). Οι αντίστοιχες βίδες
βιδώνονται µέχρι τέρµα και µετά ξεβιδώνονται 3 στροφές.
Ρυθµίσεις "1", "4", "7","9" (µεγάλες και µικρές ταχύτητες). Σηµείο προρύθµισης θεωρείται
το κεφάλι της ρυθµιστικής βίδας να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της φλάντζας. Συνήθως, για την τελική τους ρύθµιση, χρειάζονται το πολύ δύο στροφές δεξιά ή αριστερά.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ BY PASS
Η βαλβίδα By pass είναι η σηµαντικότερη ρύθµιση στο µπλοκ. Οι ρυθµίσεις ξεκινούν από αυτή
και επηρεάζουν όλες τις ρυθµίσεις της ανόδου.
Η ρύθµιση της βαλβίδας By pass πρέπει να γίνεται πάντοτε στο έργο! Εξαρτάται από τις
πραγµατικές συνθήκες πίεσης, οι οποίες δεν µπορούν να επιτευχθούν απόλυτα στο
δοκιµαστήριο, αλλά µόνο στο φρεάτιο.
Η βαλβίδα By pass ρυθµίζεται πάντοτε µε άδειο θάλαµο και κρύο λάδι.
Θέτουµε το πηνίο "Α" εκτός, δηλαδή, το αποσυνδέουµε από το καλώδιο του.
Βιδώνουµε την ρύθµιση "2" µέχρι τέρµα. (Προσοχή! ∆ε σφίγγουµε πολύ τη ρύθµιση "2",
γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει).
∆ίνουµε κίνηση στο µοτέρ.
Βιδώνουµε προοδευτικά την ρύθµιση "1" µέχρι να αρχίσει να κινείται ο θάλαµος.
Σταµατάµε και ξεβιδώνουµε µέχρι να σταµατήσει και µισή στροφή επιπλέον (ξεβίδωµα).
Σταµατάµε το µοτέρ και συνδέουµε το πηνίο "Α".
Ξεβιδώνουµε την ρύθµιση "2" στην αρχική της θέση (περίπου δύο στροφές).

q
q

q
q
q
q
q

Έλεγχος Ρύθµισης
Αν έχουµε αποσυνδεµένο το πηνίο "Α" και το µοτέρ σε λειτουργία, ο θάλαµος δεν πρέπει να
ξεκινάει.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ «S»
Η βαλβίδα S είναι ήδη ρυθµισµένη στο δοκιµαστήριο µε βάση την προβλεπόµενη πίεση
λειτουργίας. Η βαλβίδα S ρυθµίζεται µόνον αφού ρυθµιστεί τελικά ή βαλβίδα By pass. Αν
εποµένως αλλάξει η ρύθµιση της By pass, θα πρέπει απαραιτήτως να ρυθµιστεί εκ νέου και η S.
Σε περίπτωση επέµβασης στην βαλβίδα S πάντοτε ξεκινάµε από το ξεβίδωµα της τουλάχιστον
κατά δύο στροφές.
q
q
q

q

q

Χαλαρώνουµε την ασφαλιστική βίδα.
Ξεβιδώνουµε, για λόγους ασφαλείας, τη βίδα "S" (2~3 στροφές).
Κλείνουµε την βάνα και θέτουµε σε λειτουργία το µοτέρ µε την βάνα του µανοµέτρου
ανοικτή.
Βιδώνουµε τη βίδα "S" µέχρι να δείξει το µανόµετρο την µέγιστη πίεση λειτουργίας. Αυτή
υπολογίζεται περίπου κατά 25 % µεγαλύτερη της µέγιστης στατικής πίεσης. Η µέγιστη
στατική πίεση αναγράφεται (ως Pmax) πάνω στην πινακίδα του δοχείου.
Σφίγγουµε την ασφαλιστική βίδα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όταν για κάποιο λόγο, ο ανελκυστήρας δεν µπορεί να σηκώσει όλο το ωφέλιµο
φορτίο, δεν πρέπει να βιδώνουµε άσκοπα τη ρύθµιση "S". Πρέπει να ερευνήσουµε πρώτα για
άλλες αιτίες, όπως τη ρύθµιση By pass, αν µαγνητίζουν τα πηνία κλπ. Ένα άσκοπο βίδωµα της
βαλβίδας "S" µπορεί να προκαλέσει λειτουργία του µπλοκ των βαλβίδων σε ανεξέλεγκτα µεγάλη
πίεση. Αυτό µπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο κατά την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ "KS"
Σε ανελκυστήρες έµµεσης ανάρτησης, εφόσον ενεργοποιηθεί η αρπάγη και δεν λειτουργήσει ο
αντίστοιχος ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας, ή αν σκαλώσει ο θάλαµος κάπου, τότε υπάρχει
περίπτωση να κατέβει το έµβολο αφήνοντας µετέωρο τον θάλαµο. Σε µια τέτοια περίπτωση, η
πίεση του λαδιού γίνεται πολύ µικρότερη από την ελάχιστη πίεση λειτουργίας. Η βαλβίδα "KS"
λειτουργεί για να κόβει υδραυλικά την κάθοδο του εµβόλου, όταν η πίεση είναι κάτω από κάποιο
όριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! : Η βαλβίδα "KS" δεν µπορεί να λειτουργήσει στη φάση της µεγάλης ταχύτητας
καθόδου. Κόβει µόνο τη µικρή καθόδου, τον απεγκλωβισµό και τη βαλβίδα χειροκίνητης
καθόδου. Για τον λόγο αυτό, είναι απολύτως απαραίτητο (και από τους κανονισµούς) ένας
ηλεκτρικός διακόπτης χαλάρωσης συρµατόσχοινων (κοντάκτ αρπάγης). Επίσης, ένας
πρεσσοστάτης χαµηλής πιέσεως αποτελεί µια πρόσθετη ασφάλεια.
q

Στερεώνουµε σε κάποιο σηµείο την καµπίνα και δοκιµάζουµε να κατεβάσουµε το έµβολο
µε τη στρόφιγγα χειροκίνητης καθόδου "Η"

Αν κατεβαίνει το έµβολο:
q
Βιδώνουµε τη "KS" µέχρι να σταµατήσει να κατεβαίνει.
q
Αφού βρούµε το σηµείο αυτό, βιδώνουµε επιπλέον µια στροφή.
Αν το έµβολο δεν κατεβαίνει:
q
Το ξεβιδώνουµε µέχρι να αρχίσει να ολισθαίνει
q
Στη συνέχεια, το βιδώνουµε µέχρι να σταµατήσει και
q
Βιδώνουµε µία στροφή ακόµη.
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟ∆ΟΥ
Η µεγάλη ταχύτητα ανόδου καθορίζεται µόνον από την παροχή της αντλίας και δεν µπορεί να
ρυθµιστεί. Η µικρή ταχύτητα ανόδου µπορεί να ρυθµιστεί και ρυθµίζεται περίπου σε ποσοστό
10 - 25% της µεγάλης. Μια προτεινόµενη µικρή ταχύτητα ανόδου είναι 0,12 m/sec.
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΕΙΣ ΑΝΟ∆ΟΥ
q

Πρώτα ρυθµίζουµε την επιτάχυνση, µε την ρύθµιση "2" (βιδώνοντας πιο απαλή).
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q

q
q

Όταν ρυθµίζουµε τις "3" (επιβράδυνση από µεγάλη ταχύτητα στη µικρή, βιδώνοντας πιο
απαλή) και "5" (τελικό σταµάτηµα), δεν αλλάζουµε τη ρύθµιση "2", διότι αυτή επηρεάζει τις
"3" και "5".
Η ρύθµιση "5" γίνεται µόνο µε κρύο λάδι (βιδώνοντας πιο απαλή).
Το τελικό σταµάτηµα κατά την άνοδο δεν πρέπει να ρυθµιστεί πολύ απαλό διότι η
µεταβολή θερµοκρασίας µπορεί να µεταβάλλει την ακρίβεια της στάσης.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
q

q

Η µεγάλη ταχύτητα καθόδου "7", µπορεί να ρυθµιστεί µεγαλύτερη από την ταχύτητα της
ανόδου (βιδώνοντας πιο µικρή).
Η µικρή ταχύτητα καθόδου "9" ρυθµίζεται σε ταχύτητα 10-25% της µεγάλης ταχύτητας
καθόδου (βιδώνοντας πιο µικρή). Όπως και στην άνοδο, προτεινόµενη µικρή ταχύτητα
ανόδου είναι 0,12 m/sec.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΕΙΣ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
q

q

Πρώτα ρυθµίζουµε τη ρύθµιση "8" για την επιβράδυνση και το τελικό σταµάτηµα
(βιδώνοντας πιο απαλή).
Στη διάρκεια και µετά τη ρύθµιση της "6" (επιτάχυνση καθόδου, βιδώνοντας πιο απαλή),
δεν αλλάζουµε τη ρύθµιση της "8" διότι αυτή επηρεάζει την "6".

Έλεγχος της ρύθµισης "8"
Εάν πατήσουµε το µπουτόν "STOP" (εφόσον υπάρχει) κατά την µεγάλη ταχύτητα καθόδου,
κόβεται η τάση στα πηνία "C" και "D" και ο θάλαµος πρέπει να σταµατήσει απαλά σε µια
απόσταση 20 cm περίπου.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗΣ
Η απόσταση του διακόπτη ορόφου από την στάση πρέπει να είναι περίπου όσο και η
απόσταση που θα διένυε ο θάλαµος µε την µεγάλη ταχύτητα σ' ένα δευτερόλεπτο. Π.χ.
ταχύτητα θαλάµου 0.63 m/sec συνεπάγεται απόσταση διακόπτη περίπου 0.60 m.
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
q
q
q

Η ρύθµιση "2" επηρεάζει τις ρυθµίσεις "3" και "5", γι’ αυτό και πρέπει να προηγείται.
Η ρύθµιση "8" επηρεάζει την ρύθµιση "6" και πρέπει επίσης να προηγείται.
Η ρύθµιση "5" πραγµατοποιείται µόνο µε κρύο λάδι. Το σταµάτηµα δεν πρέπει να
ρυθµίζεται πολύ απαλό, γιατί η µεταβολή θερµοκρασίας µεταβάλλει και την ακρίβεια της
στάσης. Μια ρύθµιση απαλού σταµατήµατος µε ζεστό λάδι, µπορεί να σηµάνει γλίστρηµα
του θαλάµου στο πρώτο ξεκίνηµα του ανελκυστήρα ειδικά το πρωί που το λάδι είναι κρύο.

Η βαλβίδα εξαερώνεται µόνη της µετά από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας
www. doppler. gr
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ∆ΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαγνήτης "Α" εκτός.

Έλεγχος συνδεσµολογίας.

Χαµηλή τάση .
Η βαλβίδα ‘’Α’’ δεν κλείνει καλά.

Βιδώστε τέρµα την ρύθµιση 5. Εάν ο ανελκυστήρας
εκκινεί, το πρόβληµα είναι ένα από τα προηγούµενα.

Η ρύθµιση "2" έχει βιδωθεί πολύ.

Βιδώνουµε τέρµα και µετά ξεβιδώνουµε δύο στροφές

Η ρύθµιση "2" είναι χαλασµένη.

Αντικατάσταση της ρύθµισης.

Η ρύθµιση "1", είναι πολύ ξεβιδωµένη

Με το µοτέρ σε λειτουργία, βιδώνουµε τη ρύθµιση "1"
µέχρι να ξεκινήσει ο θάλαµος.

Η αντλία περιστρέφεται αντίστροφα.

Ελέγχουµε τη συνδεσµολογία του κινητήρα

Η αντλία έχει υποστεί βλάβη.

Ελέγχουµε την ποσότητα του λαδιού που επιστρέφει
στο δοχείο.

Μεγάλη διαρροή στον σωλήνα
προσαγωγής προς το δοχείο
Η βαλβίδα “S” µεγίστης πιέσεως είναι
ρυθµισµένη σε πολύ χαµηλή πίεση.

Έλεγχος των σωληνώσεων
Ρύθµιση της βαλβίδας ‘’S’’σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βλάβη στην αντλία ή διαρροή στον
Έλεγχος.
σωλήνα.
Ο µαγνήτης "Β" δεν λειτουργεί ή η τάση
Έλεγχος συνδεσµολογίας.
είναι πολύ χαµηλή.
Βιδώνουµε τέρµα τη ρύθµιση ‘’3’’. Εάν ο θάλαµος
Η βαλβίδα "Β" δεν κλείνει σωστά.
τώρα κινείται, επιβεβαιώνονται οι προηγούµενες
αιτίες
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Ο µαγνήτής "Β" δεν βγαίνει έγκαιρα
εκτός λειτουργίας.
Η ρύθµιση "3", δεν είναι αρκετά
ξεβιδωµένη.

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Έλεγχος συνδεσµολογίας
Ξεβιδώνουµε (ακόµη και µέχρι τέλους)

Βιδώνουµε τέρµα και µετά ξεβιδώνουµε µία - δύο
στροφές.
Η ρύθµιση "4" (µικρή ταχύτητα ανόδου Ρυθµίζουµε την ‘’4’’ ώστε η µικρή ταχύτητα να είναι
είναι πολύ ξεβιδωµένη.
στα 15% περίπου της µεγάλης.
Στενή ή φραγµένη τρύπα στη ροδέλα
Αντικατάσταση.
του πηνίου ‘’Β’’.
Η ρύθµιση "2" είναι πολύ ξεβιδωµένη
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Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΗΝ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ρύθµιση "4" (µικρή ταχύτητα
καθόδου) είναι πολύ βιδωµένη.
Ο µαγνήτης "Α" εκτός λειτουργίας
Πιθανόν "Α" και "Β" έχουν
αντιµετατεθεί

Το κεφάλι της ρύθµισης στο ίδιο επίπεδο µε την
φλάντζα. Μετά ξεβιδώνουµε δύο στροφές.
Ελέγχουµε την συνδεσµολογία.
Ο µαγνήτης "Α" πρέπει να είναι υπό τάση.

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ (ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ) ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΣΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαγνήτης "Α" βγαίνει εκτός πολύ
αργά.
Η ρύθµιση "5" είναι πολύ βιδωµένη.
Η ρύθµιση "4" (µικρή ταχύτητα
καθόδου) πολύ ξεβιδωµένη.
Η ρύθµιση "1" είναι πολύ βιδωµένη.
Θερµοκρασία λαδιού πολύ χαµηλή.

Έλεγχος συνδεσµολογίας.
Μπορούµε να ξεβιδώσουµε µέχρι τέλους
Ρυθµίζουµε την ‘’4’’ ώστε η µικρή ταχύτητα να είναι
στο 15% περίπου της µεγάλης.
Ξεβιδώνουµε κατά µία - δύο στροφές.
Συστήνεται η χρήση θερµαντικού.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟ∆Ο
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ∆ΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαγνήτης "D" εκτός, ή χαµηλή τάση
Έλεγχος συνδεσµολογίας.
στα πηνία.
Η ρύθµιση "6" είναι πολύ βιδωµένη. Ξεβιδώνουµε (µπορούµε µέχρι τέρµα)
Βιδώνουµε προοδευτικά. Εάν βιδώσουµε πολύ ο
Η ρύθµιση "8" είναι πολύ ξεβιδωµένη θάλαµος δεν επιβραδύνει στην µικρή ταχύτητα. Θα
συνεχίσει µε τη µεγάλη.
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΚΚΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Μαγνήτης "C" εκτός, ή χαµηλή τάση
στα πηνία
Η ρύθµιση "7" (µεγάλη ταχύτητα
καθόδου)
δεν
είναι
αρκετά
ξεβιδωµένη.
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Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Ρύθµιση "8" πολύ βιδωµένη.
Η τρύπα στη ροδέλα του πηνίου
‘’C’’πολύ µικρή η φραγµένη.

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ξεβιδώνουµε.
Αντικατάσταση ή καθαρισµός.

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΗ
ΜΙΚΡΗ. ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ.
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Ο µαγνήτης "D" εκτός λειτουργίας
Πιθανόν "C" και "D" έχουν
αντιµετατεθεί
Η ρύθµιση "KS" πολύ βιδωµένη.

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ελέγχουµε την συνδεσµολογία.
Ο µαγνήτης "D" πρέπει να είναι υπό τάση.

Ξεβιδώνουµε.
Προσπαθούµε να αυξήσουµε το βάρος του θαλάµου.
Στατική πίεση πολύ µικρή.
Προσοχή στα όρια αντοχής του εµβόλου.
Ελάχιστη πίεση = 8 bar.
Η ρύθµιση "9" (µικρή ταχύτητα), δεν To κεφάλι βίδας στο επίπεδο της φλάντζας.
είναι αρκετά ξεβιδωµένη.
Ξεβιδώνουµε δύο στροφές.
Σπασµένο ελατήριο στη ρύθµιση "9". Έλεγχος.
Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ρύθµιση "8" είναι πολύ βιδωµένη.
Η ρύθµιση "9" (µικρή ταχύτητα
καθόδου) είναι πολύ ξεβιδωµένη.
Μαγνήτης "C" παρουσιάζει διαρροή.
Πρόβληµα διαρροής στον δακτύλιο
στεγανοποίησης (o-ring) ("FO") στη
φλάντζα καθόδου 7F.

Ξεβιδώνουµε
Ρυθµίζουµε την ‘’9’’ ώστε η µικρή ταχύτητα να είναι
στα 15% περίπου της µεγάλης
Έλεγχος.
Έλεγχος.

Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
Η βαλβίδα "D" παρουσιάζει διαρροή.
Η βαλβίδα αντεπιστροφής
παρουσιάζει διαρροή.
∆ιαρροή στη βαλβίδα χειροκίνητης
καθόδου "Η",
∆ιαρροή σε κάποια άλλη βαλβίδα ή
στην χειραντλία.
Συστολή του λαδιού λόγω ψύξης.
(Ο ανελκυστήρας µένει
σταµατηµένος για µεγάλο χρονικό
διάστηµα).
www. doppler. gr

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αλλάζουµε o-ring.
Αλλάζουµε o-ring.
Έλεγχος για διαρροές
Έλεγχος για διαρροές
Συνιστάται η χρήση ψύκτη ελαίου.
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∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ
Ελέγχουµε την µπαταρία.
Ελέγχουµε για προβλήµατα στην ‘’D’’
Ελέγχουµε την KS.

ΕΜΒΟΛΑΚΙ BY PASS ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΑΚΙ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
Τα εµβολάκια By pass και καθόδου διακρίνονται από ένα νούµερο που είναι χαραγµένο πάνω
τους, (01 έως 06, ή 1 έως 6). Οι αριθµοί αυτοί υποδηλώνουν διαφορετικό µέγεθος εγκοπών
στον κορµό τους. Το κατάλληλο µέγεθος των εγκοπών είναι συνάρτηση της παροχής του
λαδιού καθώς και της πίεσης του.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου για τα εµβολάκια "U" και "Υ" γίνεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω
διαγράµµατα και καθορίζεται από την παροχή της αντλίας (lit/min) και τη στατική πίεση µε άδειο
θάλαµο, (δηλ. την πίεση που διαβάζουµε στο µανόµετρο, όταν ο θάλαµος είναι άδειος).

Παράδειγµα: Για παροχή αντλίας 380 Ilit/min και ελάχιστη στατική πίεση =17 bars, από τα
διαγράµµατα επιλέγουµε εµβολάκια Νο 4.
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΚΤΗ ΛΑ∆ΙΟΥ

1.
2.
3.

Ξεβιδώστε τις τάπες 1" από το δοχείο.
Εφαρµόστε τα λάστιχα παροχής και επιστροφής λαδιού πάνω στο δοχείο.
Εφαρµόστε τις άκρες των λάστιχων στις αντίστοιχες υποδοχές του ψύκτη λαδιού.

Κάλυµµα
Θερµοστάτης
βίδα

Θερµοστάτης

εµβολάκι

Τυφλά παξιµάδια 1
Κουτί ηλεκτρικών
συνδέσεων ψύκτη

Ελαστική σωλήνα ψύκτη 1

Ψύκτης

Ρακόρ συνδέσεως Μ-Μ-1

Μονάδα Ισχύος

Σηµείωση :
§
§

Βεβαιωθείτε, όταν γεµίζετε το δοχείο µε λάδι, ότι και οι παροχές προς τον ψύκτη λαδιού
είναι γεµάτες µε λάδι.
∆εν υπάρχει αέρας µέσα στο σύστηµα που µπορεί να προκαλέσει ταλαντώσεις και θόρυβο.

www. doppler. gr
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Β. ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΕΣ BLAIN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι χειραντλίες BLAIN H11 και H12 τοποθετούνται στη µονάδα ισχύος του ανελκυστήρα και
χρησιµοποιούνται για:
q
q

Χειροκίνητη µετακίνηση (απεγκλωβισµός) του θαλάµου προς τα επάνω.
Έλεγχο της πίεσης του συστήµατος.

Η χειραντλία H11 είναι κατασκευασµένη για να τοποθετείται επάνω στην βαλβίδα EV100, ενώ η
H12 τοποθετείται µε φλάντζα πάνω σε οποιαδήποτε µονάδα ισχύος.
Και οι δύο συσκευές διαθέτουν ενσωµατωµένη βαλβίδα ανακούφισης για την αποφυγή
ανεπιθύµητης υπερπίεσης στο σύστηµα.
∆ιαθέτουν επίσης χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης, η οποία διατίθεται προαιρετικά.

Η 11Τ

www. doppler. gr

Η 12

INSMN1_H5_V10.DOC

Σελίδα

ΕΜΒΟΛΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΙΣΧΥΟΣ

1.5.41

Έκδοση 1.0
Ηµεροµ. 18.07.02

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Για την συναρµολόγηση και την τοποθέτηση της χειραντλίας βλ. εικόνα Α. Η εσωτερική
διάµετρος του σωλήνα αναρρόφησης δεν πρέπει να έχει διάµετρο µικρότερη από 8 mm (5/16").
Η σύνδεση της αναρρόφησης µε τη χειραντλία πρέπει να είναι τέλεια µονωµένη.

Εξαέρωση χειραντλίας
Όταν πιέζουµε τον µοχλό και η χειραντλία δεν ανεβάζει πίεση, χρειάζεται να απελευθερωθεί ο
αέρας που έχει εγκλωβιστεί µέσα. Αυτό γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης µισή στροφή
και πιέζοντας τον µοχλό µέχρι να βγει λάδι από τη βίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από οποιαδήποτε εργασία πρέπει να σιγουρευτούµε ότι ο γενικός
διακόπτης του ανελκυστήρα είναι κατεβασµένος και η πίεση του συστήµατος είναι µηδέν.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
V
B
K
KO
SH
HH
E
L
G
ZH
TH

Βαλβίδα αντεπιστροφής
Βαλβίδα αναρρόφησης
Έµβολο
0-Ring - Εµβόλου
Βαλβίδα ανακούφισης
Pressure bleed (optional)
Εξαέρωση
Μοχλός
Προέκταση µοχλού
Έξοδος λαδιού
Είσοδος αναρρόφησης

ΕΙΚΟΝΑ Α
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ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Επιθεώρηση
1. Στεγανότητα κεφαλής
2. Έλεγχος βαλβίδας
3. Ποσότητα λαδιού
4. Ποιότητα λαδιού
5. Προστασία κινητήρα
6. Φίλτρα βαλβίδας
7. Πίεση λειτουργίας
8. Ταχύτητα – επιτάχυνση επιβράδυνση
9. Βαλβίδα ανακούφισης
10. Βαλβίδα ασφαλείας
11. Βαλβίδα χαµηλής (ΚS)
12. Επανισοστάθµισση
13. Σειρήνα κινδύνου
14. Απεγκλωβισµός
15. ∆ιαρροές λαδιού
16. Ταµπέλες και σχέδια
17. Γενικός έλεγχος

Κατά την
εγκατάσταση

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Κάθε 1 µε 2
µήνες

@
@
@

@
@
@

Ετησίως

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

Κάθε 5 µε 10
έτη

@
@
@
@

@
@

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. Στεγανότητα κεφαλής
Το λάδι που διαρρέει από την κεφαλή του εµβόλου συγκεντρώνεται στο ειδικό διαφανές
πλαστικό δοχείο και τοποθετείται είτε στο πυθµένα του φρέατος είτε µέσα στο µηχανοστάσιο. Η
διαρρέουσα ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2lt µηνιαίως. Aν η ποσότητα αυτή
ξεπεραστεί, πρέπει να γίνει αντικατάσταση της τσιµούχας της κεφαλής.
Προσοχή: ∆εν βάζουµε ποτέ τον σωλήνα συλλογής του λαδιού της κεφαλής απ’ ευθείας στη
µονάδα ισχύος, γιατί έτσι δεν µπορούµε να ελέγξουµε τη ποσότητα της διαρροής.
2. Έλεγχος βαλβίδας
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αλλά και κατά την διενέργεια των περιοδικών ελέγχων
το µπλοκ βαλβίδων της µονάδας ισχύος ελέγχεται µε τη κάτωθι διαδικασία αφού προηγουµένως
εξασφαλιστεί το λάδι να έχει την θερµοκρασία του περιβάλλοντος (να µην είναι ζεστό).
α) Κλείστε τη βάνα και ελέγξτε την πίεση στο µανόµετρο. Η πτώση πίεσης δεν πρέπει να είναι
µεγαλύτερη από 4 έως 6 bar σε 5 λεπτά.
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3. Ποσότητα λαδιού
Με τον θάλαµο σταθµευµένο στην ανώτερη στάση, το επίπεδο του λαδιού µέσα στο δοχείο θα
πρέπει να βρίσκεται πάνω από το ελάχιστο, δηλαδή, η αντλία και ο κινητήρας να είναι πλήρως
εµβαπτισµένοι.
4. Ποιότητα του λαδιού
Το λάδι πρέπει να διατηρεί τις φυσικές του ιδιότητες. ∆εν πρέπει να είναι θολό και µε υψηλή
περιεκτικότητα µικροσωµατιδίων. Ακόµη να διατηρεί σε ικανοποιητικό βαθµό το ιξώδες του. Αν
δεν ισχύουν τα ανωτέρω συνιστάται η αντικατάστασή του, αλλιώς είναι πιθανόν να
δηµιουργηθούν προβλήµατα στην εγκατάσταση.
5. Προστασία κινητήρα
Πρέπει να ελέγχεται αν τα θερµίστορς του κινητήρα, για την προστασία των τυλιγµάτων,
λειτουργούν.
6. Φίλτρα βαλβίδας
Ελέγχουµε τα εσωτερικά φίλτρα της βαλβίδας για την ύπαρξη ξένων σωµατιδίων και τα
καθαρίζουµε αν είναι αναγκαίο.
Προσοχή: Τυχόν βουλωµένα φίλτρα στο µπλοκ των βαλβίδων είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν
σοβαρά και ενδεχοµένως επικίνδυνα προβλήµατα στη λειτουργία του ανελκυστήρα.
7. Πίεση λειτουργίας
Πρέπει να ελέγχεται αν η πραγµατική πίεση λειτουργίας µε πλήρες φορτίο είναι αυτή που
αντιστοιχεί στην αρχική µελέτη του ανελκυστήρα. Αν δεν είναι, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα
στοιχεία αντοχής του ανελκυστήρα και η ισχύς του κινητήρα.
8. Ταχύτητα – επιτάχυνση - επιβράδυνση
Πρέπει να ελέγχεται αν η ταχύτητα του ανελκυστήρα αντιστοιχεί σ’ αυτήν της αρχικής µελέτης.
Οι επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, πρέπει να
εξασφαλίζουν άνετες συνθήκες κίνησης χωρίς απότοµες αλλαγές. Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο
να γίνονται οι απαιτούµενες βελτιώσεις στις αντίστοιχες ρυθµίσεις.
9. Βαλβίδα ανακούφισης
Πρέπει να ελέγχεται αν η πίεση στην οποία η βαλβίδα ανακούφισης ανοίγει, αντιστοιχεί στην
προσδιοριζόµενη από την µελέτη και δεν την ξεπερνά.
10. Βαλβίδα ασφαλείας
Η λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας ελέγχεται σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται
στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
11. Βαλβίδα χαµηλής
Ελέγχουµε κατ’ αρχάς την λειτουργία της χειροκίνητης καθόδου υπό κανονικές συνθήκες. Στη
συνέχεια, για τις έµµεσες αναρτήσεις µέσω συρµατοσχοίνων, ελέγχεται η µη κάθοδος του
www. doppler. gr
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εµβόλου µε χρήση της χειροκίνητης καθόδου, στην περίπτωση που ο θάλαµος έχει
ακινητοποιηθεί λόγω ενεργοποίησης της συσκευής αρπάγης.
12. Επανισοστάθµισση
Ενεργοποιούµε την χειροκίνητη καθόδου καθώς ο θάλαµος είναι σταθµευµένος στη στάση.
Αυτόµατα θα πρέπει να λειτουργήσει η µονάδα ισχύος και να επανέλθει ο θάλαµος στην ακριβή
θέση στάθµευσης. Τούτο πρέπει να πραγµατοποιείται µε ανοικτέ ή κλειστές τις πόρτες θαλάµου
και φρέατος. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία σε όλες τις στάσεις.
13. Σειρήνα κινδύνου
Η λειτουργία της σειρήνας κινδύνου ελέγχεται αφού διακόψουµε την παροχή της κύριας τάσης.
Επίσης ελέγχεται η κατάσταση της µπαταρίας και η τάση της, που δεν πρέπει να είναι πάνω
από 10% χαµηλότερη από την ονοµαστική. Σε αντίθετη περίπτωση προχωράµε σε
αντικατάσταση της µπαταρίας ή του τροφοδοτικού.
14. Απεγκλωβισµός
Η λειτουργία του απεγκλωβισµού ελέγχεται διακόπτοντας την παροχή της κύριας τάσης ενώ ο
θάλαµος βρίσκεται σε κίνηση µεταξύ δύο στάσεων. Επίσης ελέγχεται η κατάσταση της
µπαταρίας και η τάση της, που δεν πρέπει να είναι πάνω από 10% χαµηλότερη από την
ονοµαστική. Σε αντίθετη περίπτωση προχωράµε σε αντικατάσταση της µπαταρίας ή του
τροφοδοτικού.
15. ∆ιαρροές λαδιού
Πρέπει να ελέγχεται όλο το κύκλωµα του λαδιού για τυχόν διαρροές και συγκεκριµένα η µονάδα
ισχύος, οι σωληνώσεις, η βαλβίδα ασφαλείας και η κεφαλή του εµβόλου. Οποιαδήποτε διαρροή
αποκαθίσταται άµεσα γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσει επικίνδυνα προβλήµατα στη λειτουργία
του ανελκυστήρα
16. Ταµπέλες και σχέδια
Πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση όλων των ενδεικτικών ταµπελών πάνω στα διάφορα
εξαρτήµατα της εγκατάστασης, καθώς και η ύπαρξη και καλή κατάσταση των σχεδίων της
εγκατάστασης, µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, στο µηχανοστάσιο. Στα ανωτέρω
περιλαµβάνονται επίσης οι οδηγίες για τον χειροκίνητο απεγκλωβισµό.
17. Γενικός έλεγχος
Συνιστάται η διενέργεια µιας γενικής επιθεώρησης όλων των υδραυλικών εξαρτηµάτων κάθε 5
µε 10 χρόνια, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας του ανελκυστήρα. Όλες οι ελαστικές
σωληνώσεις πρέπει να αντικαθίστανται καθώς και τα λάδια που έχουν χάσει τις βασικές φυσικές
τους ιδιότητες.
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