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 405هزارخاری  هیدرولیک شیر عیب یابی

 

 2از    1صفحه  00شماره ويرايش :  

 

 هدف :  – 1

 MIDJET  405 یهزار خار کیدرولیه ریش عدم عملکردو  يصدا و نشتشناسايي ايراد ايجاد روشي مدون جهت بازرسي و 
 

 دامنه كاربرد :  – 2

 شود.اين دستورالعمل حوزه خدمات پس از فروش را شامل مي 
 

 ت : مسئولی – 3 

کلیه نمايندگیهای مجاز و تعمیرگاهها موظف هستند طبق اين دستورالعمل اقدام نمايند و موارد مربوطه را به نماينده فروش و 

 کارشناس فني شرکت طه اطالع رساني کنند.
  

 مراجع :  – 4

 (ISO TS/16949: 2009کیفیت  )استاندارد مديريت
 

 : روش اجراء -5

 آن ییو شناسا MIDJET  405 یهزار خار کیدرولیه ریشكنترل مشخصات 

 پوسته شیر که نشاندهنده شماره بچ تولید مي باشد. بر روی کد شناساييوجود  5-1-3

 
 

 ایراد نشتی:-5-3

 در صورت مشاهده ايراد نشتي ابتدا موارد ذيل کنترل شود:

 هیدرولیک  شیرلنگ و رزوه های یلنگ خروجي و رزوه های شیکنترل ش 

  باال و پايین شیرکنترل نشتي از کاسه نمد 

  کنترل نشتي لوله های هیدرولیک از شیر به جک 

 کد شناسایی
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 2از    2صفحه  00شماره ويرايش :  

 

  کنترل عدم استفاده از نوار تفلون جهت آببندی روغن هیدرويک ورودی و خروجي شیر )از نوار تفلون و هیچ نوع

 ده نشود.آببندی برای شیلنگ های ورودی و خروجي شیر استفا
 

 زیتم ستمیس کيگردد.  ستمیو ازکار افتادن س يخراب يحت اي يتواند موجب نشت يم يذره خارج نيکوچکتر يحت: توجه

 باشد. يآن م دیتا عمر مف ستمیالزمه تداوم کارکرد س

 

 : ایراد صدادهی-5-4

 کنترل شود: ليابتدا موارد ذ صدادهي راديدر صورت مشاهده ا

  هیدرولیک شیرکنترل مونتاژ صحیح 

 شیم گیری مناسب جعبه فرمان 

 کنترل سطح روغن مخزن هیدرولیک 

 کنترل عدم انسداد مدار هیدرولیک 

 استفاده از روغن هیدرولیک استاندارد ضد سايش 

 

اين نگه نداريد زيرا ثانیه  30چپ بیشتر از  تا موقعیت انتهايياز موقعیت انتهايي راست در حالت چرخش هیچ گاه فرمان را :توجه

 موجب گرم شدن بیش از حد سیستم فرمان گردد. امر ممکن است
 

 

 

 
 
 


