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 مقدمه: 

  ميـراب را دارنـد، بـه من ـور      گلـوب شـير   بهره برداری و نگهـداری  ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -2

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -1

 مفيد تجهيزاتعملکرد صحيح و افزایش عمر  -3

 

       این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تدوین شده است. جهت کسب اطالعـات بيتـتر در مـورد عملکـرد شـير در

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

  ری و انتخـاب شـير مناسـب ، بـه     اطالعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهره بـردا

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 د کـه در اینصـورت نسـخه هـای     نمی باش تغييراطالعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر صالحدید شرکت ميراب

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در این  شرکت ميراب در مقابل آسيب های ناشی از عدم رعایت

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی نخواهد داشت.

 

 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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 شرح محصول: -1

 مورد استفاده قرار می گيرد. و فتار سيال جریان کنترلبه من ور  گلوبشير 

 .بار توليد می کند 04ميليمتر و برای فتارهای کاری تا  2444تا  44سایز شير را از  نوع شرکت ميراب این

 ارائه شده است. 0اجزاء و قطعات تتکيل دهنده این محصول )بر اساس توليدات معمول و غير سفارشی( در صفحه 

 

  محدودیت كاربرد: 1-1

 

بـار و   14تا حداکثر فتـار کـاری    آب بندی االستومر به فلز برای سيال آب خام و آب آشاميدنی  طراحی شير گلوب با مکانيزم -

  مناسب می باشد. DVGW-G260درجه سانتيگراد مطابق گواهينامه  214حداکثر دمای 

ای صنعتی، بخار و هوای فترده تـا حـداکثر   آب بندی فلز به فلز برای آب خام، آشاميدنی، آب ه طراحی شير گلوب با مکانيزم -

 درجه سانتيگراد مناسب می باشد.  244بار و تا دمای  04فتار کاری 

در زمان تعيين سایز شيرهای کنترلی از جمله شير گلوب، سایز خط لوله نقش مهمی ندارد بلکه حداقل و حداکثر دبی عبـوری   -

 سيال مالک اصلی انتخاب می باشد. 

دوده دبی مجاز بر حسب ليتر بر ثانيه جهت هر سایز از شير گلوب نتان داده شده است که الزم است تعيين در جدول ذیل مح

سایز شير نبایستی از سایز خط لوله بزرگتـر در   یسایز شير بر این اساس صورت گيرد. ضمنا بدیهی است که تحت هيچ شرایط

 ن ر گرفته شود.

 می باشد. متر بر ثانيه 3تا  2سرعت مجاز سيال بين  -

 

 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 -
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 محصول:ویژگی های فنی   3-1

 با چرخش فلکه در جهت عقربه های ساعت، شير بسته می شود. -

 باال رونده است. از نوع ماردونطراحی  -

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

 دارای نتانگر درصد گتودگی شير است. درپوش -

 برقی و پنوماتيکی توسط شرکت ميراب مقدور می باشد. تجهيز شير به عملگر -

 از یک طرف و طبق فلش روی بدنه شير انجام می شود.آب بندی  -

 

 معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير: 4-1

 ميليمتر: 205تا  05سایز  1-4-1
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 ميليمتر: 1555تا  355سایز  2-4-1
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: شامل قطعات یدکی پيتنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  1ستون 

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

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

الزم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی متخص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی 

 ساله است.  4تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی 

 

 رداری:حمل و انبا -2

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

 محفوظ بماند. 

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

 و محل نصب آن به شير وارد گردد.  اگر شير مجهز به عملگر باشد نباید هيچ نيرویی به عملگر -

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

 کاتالوگ ميراب متخص شده انتخاب گردد. 

 .باشدمی زامی الدر زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی  -

و در عوض تسمه را به بدنه شير و به دو فلنج آن  خودداریاز بستن تسمه یا کابل به فلکه شير، ماردون و سوراخهای فلنج شير  -

 متصل نمایيد.

شير باید در محيط ختک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود. در غيـر        -

بندی شير که از جنس االستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب     الستيک آباینصورت 

+ درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمـای  44تا  -14بندی نخواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند بين  جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4ب شير در خط دمای بدنه آن به محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد الزم است قبل از نص

درپوش هایی که برای محاف ت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آمـاده کـردن شـير جهـت نصـب بـاز        -

 شوند.

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

م بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهـداری  انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقي -

 گردد.

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

 ه باشند. نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تتخيص و استفاد

حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثـر رطوبـت آسـيب     -

 دیده باشد.

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

بيـل   دماننـ  غيرمجـاز  ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سـنگين حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و  -

 مکانيکی برای این من ور استفاده نتود.

در زمان انبارداری، حداقل سه ماه یکبار شير را کامال باز و بسـته نمایيـد تـا از سـفت شـدن آن و تتـکيل رسـوبات احتمـالی          -

 جلوگيری گردد.

 ای مدت طوالنی در انبار نگهداری می شود توصيه می گردد از قسمت پایه آن روی زمين قرار داده شود. در صورتيکه شيرها بر -
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 :نصب و راه اندازی -3

 شرایط محل نصب شير: -1-3

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در ن ر گرفته شود. -

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

 بستر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. -

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

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

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

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

 ت گردد.شير در برابر تاثيرات مستقيم جوی محاف جلوگيری گردد، در غير اینصورت الزم است  شيرداخل 
 
 

 آماده سازی برای نصب: -2-3

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

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

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

 تحت هيچ شرایطی نباید فتار استاتيک سيستم از فتار نامی شير بيتتر شود. -

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

 اعمال بار اضافی به بدنه شير مجاز نمی باشد. .شوداز پایه های شير فقط برای تحمل وزن شير استفاده  -

. این فاصله دباش شير اندازه فلنج تا فلنجبيتتر از  ميليمتر 14حدود فاصله بين فلنج های لوله باید  ،شيربرای سهولت نصب  -

  توسط اتصاالت قابل پياده قابل تن يم می باشد.

 در ن ر گرفته شوند. DIN EN 1514  (DIN 2690)استانداردمطابق  واشرها متخصات توصيه می شود -

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

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

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

 شير موجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی می گردد.

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

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

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

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

 

 

 مراحل نصب و راه اندازی اوليه: 3-3

 های خط لوله نصب گردد که فلش روی بدنه هم جهت با سيال عبوری باشد.  بين فلنج به نحوی بایستی بولگ شير -

و به من ور جلوگيری از حرکت شير به سمت جلو، مهار نمودن لوله قبل و بعد از شـير  به علت اختالف فتار بين دو طرف شير  -

 با نصب پایه و تکيه گاه الزامی می باشد.

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



 گلوبو نگهداری شير  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 
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 شير را بين دو فلنج خط لوله قرار داده و چند پيچ با طول مناسب را از سوراخهای پایينی فلنج عبور دهيد و کمی سفت کنيد. -

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

 چها بایستی تقریبا یکسان باشد.انتهای تمامی پي

 از آچارهای مخصوص لوله و آچار با لبه های تخت استفاده نمایيد. -

شير بطور کامل باز است مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسانی  دیسکپس از نصب کامل شير، در حالتيکه  -

 ، خط لوله را شستتو دهيد.

 .از طریق فلکه شير را چند بار کامال باز و بسته نمایيد شير باید به راحتی باز و بسته شود. -

 شير در این زمان آماده بهره برداری می باشد. -

توصيه می گردد شيرهای کنترلی از جمله شير گلوب به نحوی انتخاب و مورد بهـره بـرداری قـرار گيرنـد کـه همـواره درصـد         -

کاویتاسيون و خرابی قطعات شير به حداقل ممکـن برسـد. الزم بـه    درصد تن يم گردد تا  84تا  14گتودگی دیسک شير بين 

 شيرهای گلوب شرکت ميراب مجهز به نتانگر درصد گتودگی دیسک می باشد. درپوشذکر است 
                                      

 نگهداری:   -4

طبق برنامه و دستورالعمل ارائه شده آنها ات و نگهداری و تعمير شده باشنددر صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتخاب و نصب  -

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

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردتن يم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای من م آن الزم است  -

 اقدام شود. تعویض آنبایستی نسبت به  بندیالستيک آب  در سایش یا خرابی متاهده در صورت -

 درجه ای نباید نيروی اضافه ای به فلکه وارد شود.  94توسط یک اپراتور قابل چرخش است. پس از چرخش  شيرفلکه  -

در شرایطی که شير بصورت مستغرق نصب می شود احتمال خوردگی بيتتر بوده و الزم است نگهداری و تعميرات متناسب با  -

 انجام گردد. این شرایط

تا شیء خارجی رها  چرخاندهفلکه را چند دور در جهت مخالف  بدنه، رینگو  دیسکدر صورت گير کردن شیء خارجی بين  -

شود. سپس می توان در جهت قبلی حرکت کرد. به هيچ وجه نباید از نيروی اضافی استفاده شود. در صورت نياز این عمل را 

 می توان چند بار تکرار نمود.

ورتيکه حجم صدای باالتر از حد نرمال از شير شنيده شود این موضوع می تواند ناشی از کاویتاسيون و ضربه قوچ در شير در ص -

 باشد که الزم است درصد گتودگی شير جهت رفع این متکل تن يم گردد.

 

 تعویض قطعات یدكی: -1-4

 تجربه انجام گردد. سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صالحيت و با  -

     در صورت عدم وجود صالحيت الزم، توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار       -

 می گردد شرکت نمایند.

 توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی الزم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود. -

نيازی به جداسازی شير از خط لوله نمی باشد و مراحل طبـق توضـيحات ذیـل     گلوببه من ور تعویض قطعات یدکی شيرهای  -

 قابل انجام است.

 فلکـه قبل از انجام هرگونه تعميرات، الزم است فتار خط لوله تخليه گردد. تا زمانيکه شير تحت فتار سـيال اسـت بـاز کـردن      -

 لينگ و اتصاالت نيز نباید در شرایط تحت فتار باز شوند.بود. همچنين کوپ مجاز نخواهد

 پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه اندازی مجدد خط، بایستی تمامی اتصاالت بازرسی و محکم شوند. -



 گلوبو نگهداری شير  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 
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ار مستهلک شونده شير که غالبا قطعات الستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرقطعات یدکی  -

گيرند. زمان تعویض این قطعات به نوع سيال، شرایط سرویس و محيط بهره برداری بستگی دارد. در شرایط نرمـال و بـرای آب   

 ساله برای تعویض این قطعات توصيه می گردد. 4خام و آب آشاميدنی بازه زمانی 
 

 مراحل تعویض قطعات یدكی:

 : ميليمتر 205تا  05سایز 

  نشتی دارد درپوشماردون به اگر شير از قسمت ورودی: 

 ( پيچ چتمی را کمی سفت کنيد تا نتتی بر طرف گردد.24مهره های ) -2

 ( را باز کنيد.24به بدنه ) درپوشدر صورت عدم رفع نتتی، پيچ های اتصال  -1

 مهره پيچ چتمی را باز نمایيد. -3

 فلکه را در جهت ساعتگرد تا انتها بچرخانيد. -0

 فلکه را جدا نمایيد.( را باز کرده و 29پيچ فلکه ) -4

 جدا شود. درپوشماردون را با دست کمی بچرخانيد تا از نگهدارنده پکينگ و  -4

 ماردون و دیسک روکش دار را در صورت آسيب دیدگی تعویض نمایيد. -7

 پکينگ را از داخل محف ه آن خارج کنيد. -8

 عبور داده و فلکه را مجددا نصب کنيد. درپوشماردون را از نگهدارنده پکينگ و  -9

 نگهدارنده پکينگ را باال نگه داشته و پکينگ های جدید را نصب کنيد. -24

مهره پيچ چتمی را در حدی که آب بندی مناسبی انجام شود سفت نمایيد. در صورت سفت شـدن بـيش از حـد مهـره،      -22

 گتتاور مورد نياز برای باز و بسته کردن شير بيتتر خواهد شد.

 

  با بدنه باشد: درپوشقسمت تماس اگر نشتی از 

 ( را باز کنيد.24به بدنه ) درپوشپيچ های اتصال  -2

 را خارج نمایيد. دیسک، ماردون و درپوشمجموعه  -1

 و بدنه را پس از تميزکاری محل قرارگيری آن تعویض نمایيد. درپوشبين  اورینگ -3

 

بدنه را بررسی نمایيد. در صورتيکه خوردگی و خرابی در این محل زیاد باشد توصيه می گردد شير از خط لوله  رینگ آب بندی

 تعميرات به شرکت ميراب ارسال گردد.جدا شده و  برای انجام 

 

 

 

 

 



 گلوبو نگهداری شير  بهره بـرداری،  نصبراهنمای 
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 :ميليمتر  1555 تا  355سایز 

  نشتی دارد درپوشاگر شير از قسمت ورودی ماردون به: 

 را باز و آنرا جدا نمایيد. پيچ های درب دور کم کن -2

 پيچ های آلن داخل دور کم کن را باز نمایيد و آنرا بچرخانيد تا از ماردون آزاد شود. -1

 .یاتاقان واسطه را باز کنيد -3

 را باز نمایيد. ( 24)  پيچ های درپوش -0

 .مجموعه درپوش، ماردون و دیسک را همزمان خارج نمایيد -4

 ل تعویض خواهد بود.( قاب44در این زمان الستيک آب بندی ) -4

 .و سپس نگهدارنده بوش درپوش را باز نمایيد 11پيچ های  -7

 ( جدا شود.49را باز کنيد تا نگهدارنده بوش دوتکه ) 24پيچ های آلن  -8

 .ماردون را بسمت باال و از قسمت بدون رزوه آن از داخل بوش خارج نمایيد -9

 .را تعویض کنيد (27) بوش درپوش هایاورینگ  -24

 

 قسمت تماس درپوش با بدنه باشد: اگر نشتی از 

 را باز نمایيد. ( 24)  پيچ های درپوش -2

 .مجموعه درپوش، ماردون و دیسک را همزمان خارج نمایيد -1

 ( بين بدنه و درپوش را تعویض نمایيد.43اورینگ ) -3

 

گـردد شـير از خـط    رینگ آب بندی بدنه را بررسی نمایيد. در صورتيکه خوردگی و خرابی در این محل زیاد باشد توصيه می 

 لوله جدا شده و  برای انجام تعميرات به شرکت ميراب ارسال گردد.

 


