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 مقدمه:  

  سـاخت شـرکت   اطمينـان هـای  شير  از نگهداریبهره برداری و  ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه 

 يراب را دارند، به منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:م

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -6

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری   -2

 عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات -3

 

  کسـب اطععـات بيشـتر در مـورد     تدوین شـده اسـت. جهـت     تعریف شده مالنراین راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط

 عملکرد شير در شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.

 محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهـره بـرداری و انتبـاب شـير      عملکردی اطععات و تصاویر این راهنما برای جزئيات

 مناسب ، به کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 د که در اینصورت نسبه هـای  نمی باش تغييراطععات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،حدید شرکت ميراببنابر صع

 .می گرددباطل و غير قابل استناد  ،قبلی

 

 

نيز عدم ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرتبط و احتمالی در مقابل آسيب های شرکت ميراب 

 نما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی نبواهد داشت.موارد ذکر شده در این راهبکارگيری 

 

 
 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير   
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 محصول:شـرح   -1

 6444تـا   44اسـت کـه در سـایزهای     ارنده فشـار  )شير نگهد اطمينان ، شيرشـرکت ميـراب یکی از انواع شيرهای کنترل اتوماتيک توليـد

 بار توليد می گردد. 04ميليمتر و تا فشار کاری 

ادر قـ هيدروليک سيال عبوری از شير کنترل می گـردد و   با انرژیاست که پایـلوت مدار فرمان و مجهـز به و  دیـافراگمـی این شير از نوع 

   از کاهش آن نسـبت بـه مقـدار تنظيمـی پيشـگيری     را تنظيم و  باال دست شيرفشار  ارمقد، ميزان دبی  عبوری از شير توجه به بدون است 

کنارگـرر   مسـير  را از طریـق لولـه  پدیـد آمـده   فشـار اضـافی   باالدست برای کنترل فشار شبکه ،هرگونـه   در صورت افزایش فشار در .نماید

(Bypass)  .خارج نماید  

 توضيح داده شده است. 6-4واند دارای عملکردهای متعدد باشد که در بند این شير بر اساس موقعيت نصب در خط لوله می ت

 کاربرد: محدوده  1-1

 می باشد. درجه سانتيگراد 04آشاميدنی تا حداکثر دمای آب مناسب برای آب خام و  -

می گـردد. بنـابراین   شير عملکرد  ایجاد رسوب در لوله های مدار فرمان و اختعل در باعث وجود ناخالصی و ذرات زیاد در آب: توضيح

  صافی مدار فرمان توصيه می گردد. متداومدر چنين شرایطی نصب صافی قبل از شير و همچنين بازبينی و سرویس 

         بـار  بـين فشـار ورودی و خروجـی مـورد نيـاز       4.4متر سـتون آب )معـادل    4حداقل اختعف فشار  لزوما ،شيرمناسب جهت عملکرد  -

 می باشد.

مهمی ندارد بلکه حداقل و حداکثر دبی عبوری سيال معک چندان سایز خط لوله نقش  اتوماتيک ترلسایز شيرهای کن در زمان تعيين -

می باشد. در جدول ذیل محدوده دبی مجاز بر حسب ليتر بر ثانيه جهت هر سایز از شير کنترلی شرکت ميراب  سایز شير اصلی انتباب

 شير بر این اساس صورت گيرد. اوليه یزنشان داده شده است که الزم است تعيين سا

متر  6حداقل سرعت مجاز  محدوده بر اساس محدوده سرعت مجاز سيال عبوری از شير بدست آمده است بدین ترتيب که مقادیر ذیل

 متر بر ثانيه فرض شده است. 4متر بر ثانيه و حداکثر سرعت مجاز  3برثانيه، متوسط سرعت مجاز 

 

  شود.نتحت هيچ شرایطی سایز شير از سایز خط لوله بزرگتر در نظر گرفته شود که توجه : الزم است توضيح

 

 

 

 

 

و به نحوی باشد که طبق نمودار صفحه بعد در محدوده ایـده آل یـا    6به  3جـی حدود نسبـت فشـار ورودی به خرو حداکثر همچنين -

نيز  ميگردد که همراه با اختعل احتمالی در شرایط هيدروليکی وکاویتاسيون شير مواجه با پدیده مجاز قرار گرفته در غيـر این صورت 

 باعث فرسایش قطعـات داخلـی شير خـواهد شد.
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به نحوی انتباب گردد که شير  پارامترهای فوقسایز شير کنترل اتوماتيک با توجه به  شوددر نهایت توصيه می : توضيح

 .درصد کار کند 04تا  24همواره در درصد گشودگی بين 

 مـودارکاويتـاسيـونن

 

 

 

 .می باشد ایده آل: قرارگرفتن شير در این محدوده   Iمنطقه 

 : عملکرد شير در این محدوده برای زمان اضطراری کوتاه مدت با منظور داشتن معحظات فنی هنوز می توند قابل قبول باشد.  IIمنطقه 

 می گردد. استهعک قطعات داخلی شيرر این صورت موجب : استفاده از شير در این محدوده مجاز نيست در غي  IIIمنطقه
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 استانداردهای ساخت: 2-1
 :است شرح بدین ساخت های استاندارد گردند می توليد سفارشی غير و معمول بصورت که مواردی تمامی برای

 

   DIN EN 558-1 Series 1 (DIN 3202-F1): فلنج تا فلنج استاندارد -

 DIN EN 1092-2 (DIN 2501): سوراخکاری فلنج -

 

 ويژگی های فنی محصول:  3-1

 
 هيدروليک سيال باز و بسته می شود. انرژی بوسيلهشير نيازی به محرک خارجی ندارد و  -

 ميراب مراجعه گردد شرکت یا بصورت مایل می باشد. ) به کاتالوگ صاف  طراحی بدنه به شکل )گلوب   -

 بسته می شود و شير به راحتی قابل سرویس در خط می باشد. درپوش شير روی بدنه بوسيله پيچ های سر شش گوش -

 )بر اساس سفارش  وجود دارد. وضعيت دیسک شيرمکانيکی نصب نشانگر  امکان -

 انجام می شود. در جهت فلش روی بدنه شير شير و آب بندی مسير جریان در عملکرد  -

 .لوله های مدار فرمان از جنس فوالد ضدزنگ و با استحکام مناسب است -

 پایلوت از جنس آلياژ پایه مس مقاوم به خوردگی و با دقت عملکردی باال می باشد. -

 

 معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير: 4-1

 اجزاء شير اصلی:  1-4-1
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طعات به : شامل قطعات یدکی پيشنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این ق 1ستون اقالم 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.

 

: شامل قطعات یدکی مستهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس الستيک می باشند. این قطعات الزم  2ستون اقالم 

د. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی تعویض است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی مشبص تعویض گردن

 است.  سال 4کمتر از  تاثيرگرار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی

 

 



 
 / نگهدارنده فشار اطمينان عنو کنترل اتوماتيکو نگهداری شير  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 

 

 
 شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه

  61 از   0صفحه                                                        تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04لومتر آدرس کارخانه: کي

      ML-RVA-PS-0697F                                                                                                                            426 -00404141تلفن: 

 

 

 

 اجزاء مدار فرمان:  2-4-1
 

 
 اصلیشير  .6

 صافی .2

 روزنه )اریفيس  .3

 پایلوت .0

 شير توپی .4

 شير توپی .1

 درپوش هواگيری .0

 

 

 

 

 

 

  
  مناسب می باشند. و خوردگی و دارای مقاومت مکانيکی 340لوله های مدار فرمان از جنس استنلس استيل 

  سرعت بيشتری وارد محفظه  سيال با تا روزنه )اریفيس  نسبت به قطر داخلی لوله های مدار فرمان باعث می شود اختعف قطر ثابت

 کنترل گردد.

 ساختار این  پایلوت نوع اطمينان استفاده شده است. که در مدار فرمان این شير ازسيم می شوند پایلوت ها به چند مدل مبتلف تق

  پایلوت در ادامه معرفی شده است.

 تنظيم سرعت باز و بسته شدن شير اصلی است. جریان کنترل وظيفه شير 

  ی ، سرویس و تعميرات شير کنترل اتوماتيک )توپی  در ورودی و خروجی مدار فرمان به منظور راه اندازی، عيب یاب توپیشيرهای

 مورد استفاده قرار می گيرند.

  ميکرون است که از ورود ذرات ناخالصی ریز و درشت به مدار فرمان جلوگيری می کند. صافی به  444صافی دارای توری با مش

 راحتی قابل تميزکاری می باشد.
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 (:116 ( اطمينان اجزاء پايلوت  3-4-1

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شرح عملکرد: 5-1

                                                                                                        
   اصول کار شيرهای کنترل اتوماتيک دیافراگمی بر اساس اصل تعادل نيروهای متناظر فشار در ورودی، خروجی و محفظه کنترل آنها می باشد.

این شير مجهز به مدار فرمان و پایلوت است که توسط هيدروليک سيال تحت کنترل درآمده و مقدار گشودگی دیسک شير بدون نياز به محرک 

. هندسه داخل بدنه، نوع حرکت قطعه مسدودکننده و وجود قطعاتی نظير فنر و خارجی و بسته به ميزان مصرف و تنظيمات اوليه به تعادل ميرسد

 که نيروی آنها بر مکانيزم شير تاثيرگرار می باشند امکان کنترل به شکل اتوماتيک را برای این شير فراهم می کند. دیافراگم

 

محفظه داخلی شير را به دو ببش محفظه کنترل )داخل درپوش  و و از جنس االستومر مقاوم است  این شيردیافراگم : شير اصلی 1-5-1

کند. با افزایش فشار در محفظه کنترل مجموعه دیسک و محور به سمت پایين حرکت کرده و شير بسته  محفظه اصلی )داخل بدنه  تقسيم می

 می شود و بالعکس. 

 قرار می گيرد. وضعيت بسته است در حالتی که فاقد فشار و وزن مجموعه متـحرک دیسک ، شير اصلی در توسط نيـروی فنـر

 

یک . پایلوت در مدار فرمان قرار داردکه  است تجهيزی به نام پایلوت به عهده شير اصلی ودیور فشار وظيفه کنترل تغييرات: پايلوت 2-5-1

با توجه به تنظيم اوليه و با تاثير گرفتن از فشار سيال است. پایلوت  مبنای عملکردی آنیک اریفيس متغير است و  با عملکرد مشابه شير کنترلی

 شير می گردد. ورودیی را تنظيم کرده و باعث ثابت ماندن فشار در دست درصد گشودگی شير اصل باالفشار تغييرات 
 شير باالتر می رود. ورودیپایلوت در جهت عقربه های ساعت، فشار تنظيمی این با چرخاندن پيچ الزم به ذکر است در هنگام تنظيمات 

 
 وظايف شير اطمينان: 3-5-1

 بدین ترتيب تعریف می گردد: وظایفیشرح  ،بر اساس موقعيت نصب این شير در خط لوله

 

عملکرد با وظيفه نگهدارنده فشار: نصب این شير در خطوط اصلی با شيب مثبت یا منفی )پمپاژ و ثقلی  برای نگه داشتن فشار  -6

 ر مورد نياز در انشعابات می باشد.باالدست خود به منظور تامين فشا

 ی رود.در جلوی پمپ ها جهت تنظيم فشار نقطه ی کاری پمپ به کار م -2

 جهت کنترل فشار بين مناطق با تراز فشاری مبتلف مورد استفاده قرار می گيرد. -3
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عملکرد به عنوان تبليه فشار اضافی نسبت به فشار تنظيمی: نصب این شير به منظور تبليه فشار مازاد بر فشار تنظيمی اوليه در لوله  -0

 کنارگرر خطوط اصلی استفاده می شود.

رت عادی بسته است و زمانی که فشار خط از فشار تنظيمی پایلوت باالتر برود پایلوت فرمان باز شدن به شير در این حالت شير بصو

اصلی را داده و شير باز می شود تا کاهش فشار پيدا کرده و به فشار تنظيمی برسد و در این وضعيت فرمان بسته شدن مجدد شير 

 صادر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نگهدارنده فشار شير به عنوان در خط اصلی نکاربرد شير اطمينا

 

 

 
 

 جهت تبليه فشار اضافی در خط فرعی کاربرد شير اطمينان
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 به عنوان کنترل کننده فشار خروجی پمپ کاربرد شير اطمينان
 

 

 رداریحمل و انبا -2

 

 

مقابل شرایط جوی و آسـيب هـای احتمـالی محفـو       بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در -

 بماند. 

 در زمان حمل و انبارداری دیسک شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود. -

 در زمان جابجایی و انبارداری نباید هيچ نيرو و ضربه ای به مدار فرمان شير وارد گردد. -

سل باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در کاتالوگ ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بک -

 ميراب مشبص شده انتباب گردد. 

 در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی الزامی می باشد. -

نگهداری و انبـار شـود. در غيـر اینصـورت      شير باید در محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نور خورشيد -

الستيک آب بندی شير که از جنس االستومر است انعطاف پریری خود را به مرور از دست داده و عملکـرد مناسـب جهـت آب بنـدی     

زیـر   + درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمای محل نگهداری شير44تا  -24نبواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند بين 

 + درجه سانتيگراد برسد.4صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به 

 درپوش هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آماده کردن شير جهت نصب باز شوند. -

 از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير خودداری شود. -

 انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين  توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهداری گردد. -

قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه نحـوی        -

 ه به راحتی در محل قابل تشبيص و استفاده باشند. کدبندی و برچسب گراری شوند ک

 حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثر رطوبت آسيب دیده باشد. -

 دد.حمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گر -

حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگين غيرمجاز ماننـد بيـل مکـانيکی     -

 برای این منظور استفاده نشود.

 سال در انبار نگهداری شده است الزم است قبل از نصب مورد تست و کنترل مجدد قرار گيرد. 2در صورتيکه شير بيش از  -

 

 

 

 



 
 / نگهدارنده فشار اطمينان عنو کنترل اتوماتيکو نگهداری شير  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 

 

 
 شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه

  61 از   66صفحه                                                        تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار سروستان اتوبان 04لومتر آدرس کارخانه: کي

      ML-RVA-PS-0697F                                                                                                                            426 -00404141تلفن: 

 

 

 نصب و راه اندازی: -3

4-  

 شرايط محل نصب شير: -1-3
 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. -

 برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی، سه راهی و صافی نصب شود. 4تا  3توصيه می گردد شير حداقل در فاصله  -

 بستر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. -

 در زمان نصب و تعميرات شير بایستی محل نصب دارای نور کافی و مناسب باشد. -

 لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نشود. -

 اشد.شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته ب -

در صورتيکه دمای محيط نصب شير به زیر صفر درجه سانتيگراد ميرسد ترجيحا شير در حوضچه نصب شود تا از یخ زدگی آب داخـل   -

 مدار فرمان جلوگيری گردد، در غير اینصورت الزم است شير در برابر تاثيرات مستقيم جوی محافظت گردد.

و ترجيحـا   شودنصب  در خط لوله و در حالتيکه درپوش به سمت باال استافقی شير کنترل اتوماتيک بصورت  گرددتوصيه می همواره  -

از قسـمت درپـوش انجـام شـده و همچنـين مراحـل نگهـداری و         بطور کامل صب آن در خطوط عمودی اجتناب گردد تا هواگيریاز ن

 با سهولت بيشتری قابل انجام باشد.تعميرات شير به خصوص در سایزهای باالتر 

 

 

 ه سازی برای نصب:آماد -2-3

 نصب و راه اندازی شير بایستی توسط افراد با صعحيت و با تجربه انجام گيرد. -

 قبل از شروع به عمليات نصب شير الزم است خط لوله از سيال تبليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد. -

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

 ئن شوید آسيبی ندیده باشد. مدار فرمان شير را بازرسی نمایيد و مطم -

 تحت هيچ شرایطی نباید فشار استاتيک سيستم از فشار نامی شير بيشتر شود. -

 قبل از نصب، از انطباق فلنج های متقابل خط لوله با فلنج های شير اطمينان حاصل گردد. -

 جاز نمی باشد.از پایه های شير فقط برای تحمل وزن شير استفاده شود. اعمال بار اضافی به بدنه شير م -

ميليمتر بيشتر از اندازه فلنج تا فلنج شير باشد. این فاصله توسط  24برای سهولت نصب شير، فاصله بين فلنج های لوله باید حدود  -

 اتصاالت قابل پياده قابل تنظيم می باشد. 

 .در نظر گرفته شوند DIN EN 1514  (DIN 2690)توصيه می شود مشبصات واشرها مطابق استاندارد -

 استفاده از واشر آب بندی از نوع الستيکی منجيد دار توصيه می گردد. -

 واشرهای آب بندی نباید دارای خراش یا هرگونه عيبی باشند. -

دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محوری لوله ها بارهای وارده به بدنه و فلنج شير  -

 دیدگی می گردد. موجب ایجاد تنش و آسيب

، مهار نمودن لوله قبل و بعد از شير با بهنگام عبور جریان به علت اختعف فشار بين دو طرف شير و به منظور جلوگيری از حرکت شير  -

 نصب پایه و تکيه گاه الزامی می باشد.

 ر مناسب شير را بپوشانيم.اگر عملياتی مانند رنگ آميزی، بنایی و  .. در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاو -

 گشتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. -

 هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسيب دیدگی شير جلوگيری شود. -

 گل جوشها و آلودگی ها باید تميز و پاکسازی گردد.  پس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی -

 ذیل در محل نصب شير کنترل اتوماتيک توصيه می گردد: و توضيحات مطابق شکل نصب شيرها -
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B1  وB2: راه مراحـل  نصـب شـود تـا     قبل و بعد از شير کنترل اتوماتيـک  یک شير قطع و وصل مانند شير کشویی یا پروانه ای

در  شير کنترلیایزوله کردن همچنين و  آن طبق توضيحاتی که در ادامه ارائه می شود با کمک این شيرها انجام شدهازی اوليه اند

 .زمان انجام نگهداری و تعميرات امکانپریر باشد

ST :ورود ذرات ناخالصی به مدار فرمان شير کنترلی. از صافی با مش مناسب جهت جلوگيری 

PR : رابمي اطمينانشير  

DJ : یجهت سهولت در نصب و پياده سازی شيرکنترل پياده کردناتصال قابل.  

AV : شير کنترلی. پایين دستشير تبليه هوا به منظور خروج حباب هوای در 

B3 : شير هوا جهت بکارگيری در زمان سرویس و تعميرات. قطع و وصلشير 

Dشير تبليه لوله : 

 
 

 

 مراحل نصب و راه اندازی اوليه:  3-3

 
 که فلش روی بدنه هم جهت با سيال عبوری باشد.  قرار گيردشير بایستی به نحوی بين فلنج های خط لوله  -

 واشر آب بندی را روی سطح فلنج شير قرار داده و با کمی چسب واشر آنرا محکم کنيد. -

 نج عبور دهيد و کمی سفت کنيد.شير را بين دو فلنج خط لوله قرار داده و چند پيچ با طول مناسب را از سوراخهای پایينی فل -

سایر پيچ ها را عبور داده و مهره آنها را کمی سفت کنيد. در نهایت پيچها را بصورت ضربدری سفت نمایيد. مقدار بيرون زدگی انتهای   -

 تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

 از آچارهای مبصوص لوله و آچار با لبه های تبت استفاده نمایيد. -

رل اتوماتيک در کارخانه ميراب تست شده و تنظيم پایلوت آن انجام شده است. اما پس از اتمام مراحل نصب در خط لوله الزم شير کنت -

 است راه اندازی و تنظيمات جهت بهره برداری مناسب از شير بدین شرح انجام گردد:

 باشد. بسته B2باز و  کمی B1 ، شير قطع و وصل بـوده  دست بـاید پـر لولـه بـاال -6

 .یلوت را ببندیدابعد از پ  0)یلوت را باز و شير توپی اقبل از پ  0)شير توپی  -2

 .کنيد بازرا کامع باز نموده همچنين باالترین اتصال مدار فرمان را نيز یک دور   0)درپوش هواگيری باالی محفظه کنترل   -3
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ه ساعت بچرخانيد تا مقاومت فنر داخل آن در زیر پيچ کرده و پيچ وسط آن را در جهت عکس عقرب بازیلوت را امهره ضامن پ -0

 .احساس نشود

 .با آب پر نموده و پس از آن درپوش را ببندید به طوری که کامع بسته نشود  0)داخل محفظه کنترل شير را از طریق درپوش  -4

 .دا کندرا به آهستگی به اندازه ای باز نمائيد تا آب داخل شير جریان پي B1 شير قطع و وصل ورودی -1

طوری که  پس از اطمينان از خارج شدن هوا از درپوش محفظه کنترل و اتصال مدار فرمان، درپوش و اتصال را محکم کنيد به -0

 .باشد بندی کامع آب

در وضعيت بسته  اطمينانرا قدری باز کنيد در این حالت شير B2  شير قطع و وصل ،جهت اطمينان از صحت مراحل انجام شده -0

ا پس از چند لحظه بسته می شود. چنانچه شير بسته نشد یک بار دیگر مراحل قبلی را تکرار کنيد خصوصا در مورد می ماند و ی

 .باید بسته باشدB2  هواگيری باید دقت الزم صورت گيرد. در پایان عمل هواگيری شير قطع و وصل

باز شده و لوله را در  اطميناند در این حالت شير یلوت را به آرامی باز کنيابرای تنظيم فشار پایين دست شير توپی بعد از پ -9

بار می رسد و سپس به طور خودکار شير  0.4قسمت خروجی شير پر می نماید. در همين حال فشار پایين دست به حدود 

 .بسته می شود اطمينان

شود. پس از  مجددا بسته می شدن کامل لوله پس از پر اطميناندر این وضعيت شير  .را به آرامی باز کنيدB2  شير قطع و وصل -64

 .را نيز به آهستگی و به طور کامل باز نمائيدB1 شيرB2  شير باز کردن

فشار آنرا باز نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت است فشار پایين دست  ،در صورت وجود شير آتش نشانی در پایين دست -66

یلوت در جهت عقربه ساعت فشار زیاد می شود  و پس از تنظيم، اپ )در صورت گرداندن پيچ .یلوت تنظيم نموداپيچ پ را با کمک

 .ببندید فشار شير آتش نشانی را

می توان از  از شير را قبلثابت بماند. مقدار فشار  ورودییلوت، باید قدری صبر نمود تا فشار در قسمت ابا گرداندن هر دور پيچ پ -62

 .مانومتر معحظه نمود روی

 .یلوت را محکم نمائيدادست مهره ضامن پيچ پ باالدر  پس از تنظيم فشار دلبواه -63

پس از نصب کامل شير، در حالتيکه دیسک شير بطور کامل باز است مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسـانی ،   -60

 خط لوله را شستشو دهيد.

 شير در این زمان آماده بهره برداری می باشد. -64

 ، الزم است چندیـن بار موارد زیر مورد کنتـرل مجدد قرار گيرد:اطمينانی شيـر روزهـای اوليـه بهـره بـردار در -61

 دست.  باالفشـار تنظيـم شـده  الف

 و فيلتـر موجود در مدار فـرمـان. شيرتميـز بـودن فيلتـر نصب شده قبـل از  -ب

 

 

  :درحـال بهره برداری اطمينانشيـر تنظيـم   4-3

 تـرهای دو سمت شير اصلی را باز کنيـد.شيـرهای توپی زیـر مانـوم -

 برای تنظيم، درپـوش پایلوت را برداشتـه و مهـره پيـچ آنرا شل نمایيـد. -

 .مهـره پيـچ آن را شل نمایيـد داشتـه وبر برای ایـن منظـور درپـوش پایلـوت را -

 .های ساعـت بچـرخانـيدت حرکت عقربـه درجهـ کـافی است که پيـچ سرچهـارگـوش را ،دست باالبرای زیـاد کردن فشـار  -

 .ـت عقربـه هـای ساعـت بچـرخانيـددرجهـت عکـس حرک ، پيـچ سرچهارگـوش رادست باالبرای کـم کردن فشـار  -

 .ارج نشـود و درپـوش آن را بگراریـدتنظيـم خ از شيـر ، تاهـارگـوش را با آچـار محکـم نمایيدمهره پيـچ سر چ -

 .ببنـدیـد رایـر مانـومتـر ز توپیشيرهـای  -

 .باز باشنـد پایلـوت باید هميشـه کامـعً از بعد قبل و توپی، شيـرهای کنترل اتوماتيک رموقـع بهـره برداری شيرد :تذکر
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  اطمينان بسـتن کامـل شـير  5-3
)سـمت پایيــن دسـت   بسـته      پایلوت از بعد توپیشير و پایلـوت )سمـت باالدست   باز قبـل از توپی، الزم اسـت شيربرای بستـن کامـل شيـر 

 مـی بندد. کامـعً اطمينان ، شيـرمـدتی این حالت پس از در .شود

 .پایـلوت )سمت پایين دست   بازشوداز  بعـد توپیکـافی است که شير اطميناند شير برای راه انـدازی مجـد
 

 اثـر  در .خـودداری فـرمایــيد   "جـدا  اد ضربـه آبـیایـج االدست   برای جلوگيـری ازقبـل از پایلـوت )سمت ب توپیاز بسـتن سریـع شيرتوجه : 

امکان  ـين دست یکـسان می شـود وپای باالدست و فشار بازشده و کامعً اطمينان شـير قبـل از پایلـوت )سمت باالدست   توپیبسته بـودن شـير 

 صدمـه دیـدن لولـه وجود دارد.

 

 

 اطمينان شيربا  شکنفشار روش نصب شير 6-3

 

  در مدار کنارگرر پس از شير فشارشکن نصب شده است که وظيفه آن تبليه فشار اضافی به فضای باز یا مبزن 1شير اطمينان ) در تصویر زیر

  می باشد. 
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 نگهداری:  -4

 
ها طبق برنامه و دستورالعمل ارائه شده انجام در صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتباب و نصب شده باشند و نگهداری و تعميرات آن -

 پریرد، عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.

 بهره بردار قرار گيرد. (PM) الزم است تنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن در دستور کار -

نترلی و با انتباب مواد اوليه مناسب در ساخت شير آالت فوق اصوال این شيرها با توجه به تجربه شرکت ميراب در ساخت شيرهای ک -

طوالنی می توانند بدون اشکال مورد بهره برداری قرار گيرند با این حال برای بازدهی بهتر الزم است موارد زیر در نظر گرفته  به مدت

 .شود

طبـق مــوارد    شيمی آب عبوری  و –)بر اساس آناليز فيزیک  ماه 62الـی 1بایستی در فاصلـه زمـانی بين  اطمينانسرویس شيـرهای  -

 زیر انجـام شود:
 کنتـرل و سرویـس صافـی در مـدار کنتـرل و خط لولـه. -6

 هواگـيری شيـر.  -2

را  قبـل از پـایلوت   توپیبعد از پایلوت بـاز و شيــر   توپیایجاد جریـان زیـاد جهـت شستشـوی شيـر ) بـرای ایـن کار الزم است شيـر  -3

 تا شيـر کامعً باز شود . ببندیمبرای مـدت کوتاهی 

 

 مـاه صـورت گيـرد. 1تـا  0الزم است سرویـس در زمـان هـای کوتـاه تـری مـثعً بيـن  نباشد: چنانـچه آب از کيفيـت خوبـی برخـودار توجـه

وده و لرا بایستی قبل از شروع به تعميرات، شير قطع و جهت انجام مراحل سرویس و تعميرات الزم است شير تحت فشار هيدروليکی نبهشدار: 

  وصل قبل و بعد از شير اصلی بسته و از هرگونه فشار هيدروليکی تبليه شوند.
 

 

 )تميزکردن صافی + تعويض پايلوت (شير اطمينان تعميـر سيستـم کنترل   4 -1

را روی . در این حالــت مـی تـوان عمليـات زیـر      از پایلـوت بستـه شونـد بعد قبـل و توپی، الزم است شيـرهای فرمان نمودن مدار برای مسـدود

 :سيستـم کنـترل انجـام داد

  .تميـز نمـودن صـافی -

  .تعویـض پایلـوت -

 .(CV)تعویـض شيـر کنتـرل جریـان  -

 

 ستــم فرمـان شـير بایـد    رداری مجـدد سي. برای بهـره بآب بندی آنها استفـاده شود جهـت سبچ، بهتـر است از دد اتصـاالتبـرای بستـن مجـ

 :زیر عمل نمایيد طبق روش

 . دست کنـيد )سمت باال باز پایـلوت را قبل از توپیشيـر -6

 . باز کنيد )سمت پائين دست یلـوت راپا از بعد توپیشيـر -2

 انجام دهيد. نمـودن پيـچ درپوش را ازطریق بازهواگيـری سيستـم کنتـرل  -3
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 تعمير شير اصلی  رسی وباز 2-4

 
بایــد بـه   و  نبـوده شبکــه لولـه    به جداکردن شير از ی، نيازتعمير شير اصلی برای بازرسی و 

 :شودترتيـب زیر عمـل 

 

 .ببنـدید را اطمينانشيـر  بعد از شير قطـع و وصل قبـل و .6

 شود.ـارداخـل محفظـه خالـی فش را باز کنيد تا پيـچ هواگيـری .2

 .ا بازکنيـدسيستـم کنتـرل ر .3
 .نمایيد را باز  42  درپـوش )64) مهـره های .0

 .  را بردارید62  و فنـر)2درپـوش) ، 60) واشـر .4

 و  66) نمـودن مهـره   داخل شيـر خـارج کنيد )با باز مجموعـه دیسـک را از .1

ت مجموعه دیسـک از هـم جـدا مـی     قطعا ، 40آوردن ميل راهنمای ) بيرون

 . شوند

ـ   43سيت آب بنــدی )  .0 کنتـرل  )سـيت آب بنــدی شيــرهای     از کنيـد. را ب

کمک آچار مبصــوص مـی    پيچی بوده که با 344سایز  ميـراب تا اتوماتيک

باال توسط پيــچ هـای آلــن بـه      و باالتر 344 سایـزبرای تـوانند باز شـوند و 

 . دنه محکم شده اندب

 

بـرای  ازکربـن مبصـوص مجـاز اورینـگ ها بـرای مونتاژ. پيـاده نمودن آن می باشـد برعکسر، قطعـات شي * مراحل مونتاژ مجدد

 .باید تعویض گرددآب بندی شير اورینـگ زیر سيت  .مواد غرایـی، استفـاده می نمایيـم

 

 

 سـالـه 4بـازرسـی  3-4
 .گـردند تميـز تمام قطعـات شيـر بازشـده و -6

 .ستيـک دیـافراگـم تعویـض شـــودال -2

 .يـر تعویـض شـودستيـک آب بنـدی شال -3

   الستيـک آن تعویض گردد. پایلـوت باز شـده و -0

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


