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 شرکت صنعت گاز فرتاک پویا
 

يكطرفهشير  دستورالعمل تعمير  

CHECK VALVES 
گاز مايع و آمونياك( تاسيسات و مخازن حمل)مورد استفاده در مخازن   
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: هدف-1  

ربرد بهتر صحيح تعمير براي كا ي مدون وآشنايي با نحوه عملكرد شير يكطرفه براي بازسازي هاي موثرتر و ارائه روش

 وكاهش در هزينه ها از طريق افزايش بازه زماني در كاركرد

  

دامنه كاربرد :-2  

.دامنه كاربرد اين دستورالعمل شامل كليه مخازن ذخيره گاز مايع ولوله كشي هاي مربوطه مي باشد  

 

مسئوليت ها :-3  

ستقيم اداره تعميرات تاسيسات ثابت مي مسئوليت اجراء اين دستورالعمل به عهده شركت هاي تعمير كننده با نظارت م

 باشد.

 

مراجع ومنابع :-4  
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 REGO كاتالوگ هاي شركت سازنده ISIRI 8344  - استاندارد

 

 :شرح اجراء -5

 جزئيات مربوط به انجام تعميرات شير مذكور كه به صورت كامل درادامه ارائه گرديده است.
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  25امین پالک  5/19تهران بزرگراه ایت هللا سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان ادرس : 

 

گاز مايع شناخت شيرهاي يكطرفه وانواع آن درصنعت -1-5  

جلوگيري از جريان آن درجهت عكس طراحي تمام شيرآالت از اين نوع ، جهت عبور جريان مايع يا گاز از يك جهت و

 شده اند.

ت در مي باشد كه اكثر مصارف شيرآال سازندگان شيرآالت صنعتي، در صنعت گاز مايع شركت رگو يكي از بزرگترين

ما به  اينچ رگو است ، لذا3شركت بوتان از اين شركت مي باشد.  دستورالعمل موجود ، دستورالعمل تعمير شيريكطرفه 

درخصوص شيرهاي يكطرفه مخصوص كاميونهاي حمل بسنده مي كنيم.   توضيحات  

شيرهاي يكطرفه نوساني -1-1-5  
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http://www.sanatgas.com/


 

 
WWW.sanatgas.com  

Tel: +9821  55 27 1271 

Fax : +9821 55271 272 
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بالك استفاده مي گردد وقابليت نصب برروي خطوط لوله و  تانكرهاياين مدل از شيرهاي يكطرفه معموال براي 

غتشاش جريان گذري از آن بسيار درصورت نصب اين شيرها به صورت عمودي ، ا تانكرهاي حمل رانيز دارا مي باشد.

با افت فشار يكنواختي همراه است وسبب افزايش سرعت مي گردد وداراي طول  از ساير شيرهاي يكطرفه بوده وكمتر 

( 1-1-1كاركرد بااليي نيز مي باشد. ) شكلو عمر   

 

 

 

 

 

 

 

  1-1-1شكل شماره 

  

 

 

باشد.مي  1-1-1مشخصات فني اين مدل از شيرها طبق جدول شماره   
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 جدو

1-1-1جدول شماره   

  يرهاي يكطرفه قابل نصب بر روي فلنج دنده ايش -1-5-2

همچنين اين  براي عبور جريان هاي زياد مناسب مي باشند. و افت جريان كم بودهاين مدل از شيرهاي يكطرفه در

 ( 1-2-1. ) شكل شيرها به صورت دنده اي در زير فلنج تانكرها نصب مي گردد 

 

 

 

  

 

 

 

 

1-2-1شكل شماره   

 

 

 

http://www.sanatgas.com/


 

 
WWW.sanatgas.com  

Tel: +9821  55 27 1271 

Fax : +9821 55271 272 
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مي باشد.1-2-1مشخصات فني اين مدل از شيرها طبق جدول شماره   

 

 

 

 

1-2-1جدول شماره   

 

يرهاي يكطرفه مربوط به تانكرها وخطوط لولهش -1-5-3  

نچ مي باشد.اي3اينچ تا  4/3خطوط لوله بكار ميروند وداراي سايزهاي گوناگوني از  اين شيرها براي مخازن و  

 (1-3-1كل )ش مي باشد دراين گروه از شيرها قرار دارد. A3196ن يادآور مي گردد شير مورد بحث كه مدلهمچني
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  1-3-1شكل شماره

 

 

مي باشد. 1-3-1مشخصات فني اين مدل از شيرها طبق جدول شماره   

 

 

   1-3-1جدول شماره 

داراي  3146Sو   A3276BC هاي مدلدر وليكن در جدول باال تمامي شيرها از لحاظ ساختاري مشابه هم بوده 

 .ا نشان مي دهدراين مدل از شيرها  1-3-2واشر الستيكي براي آببندي بيشتر مي باشد كه شكل شماره 
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 1-3-2شكل شماره 

 

 

 

 

 (1-3-2)شكل مي باشد. 3146Sو A3276BCشيرهايآببندي ديسك تنها متعلق به گرددواشرهمچنين يادآور مي
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 1-3-3كل شماره ش  

از طريق تطابق شماره ا مي باشد كه به صورت مجز 1-3-2جنس قطعات اين نوع از شيرهاي يكطرفه بر طبق جدول 

 .است يقابل شناساي 1-3-3شماره قطعات در جدول مذكور با شماره هاي مندرج درشكل 

Brass Body ( 3146 , 3146S , 3147 ) 1 

ASTM A29 Body ( all others ) 1 

Brass Disk (3146 , 3146S , 3147 ) 3 

ASTM A29 Disk ( all others ) 3 

Brass Stem ( 3146 , 3146S , 3147 ) 4 

ASTM A29 Stem (A3146 , A3196 , A3276BC) 4 

ASTM A29 Stem ( 3176 , A3186 ) 4 

Stainless Steel 304 Spring 2 

NBR* Seat Disk (3146S , A3276BC ) * 
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  25امین پالک  5/19شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان  تهران بزرگراه ایت هللا سعیدیادرس : 

 

1-3-2شماره  جدول  

 

 *براي حمل ساير مواد به دستورالعمل                                     مراجعه شود .

 

REGO A3196   نقشه ساخت وساير مشخصات فني مورد نياز براي شير يكطرفه  -2-5

دستورالعمل موجود مي باشد.  1درضميمه  BC-051-ME-032-00 نقشه مذكور با شماره نقشه    

 

يوب شير مذكورش صحيح تعميرات شير يكطرفه و بررسي عرو -3-5  

 A3196شير يكطرفه مدل  بازكردنروش  -5-3-1

ده ه وجود آمبمشكل  بازنمودن شير از سيستم لوله كشي يا باس زير مخازن ، شير مذكور رابررسي نموده و ابتدا پس از

مراحل اقدام به يد نماي به باز كردن اجزاء شير . حال پس از تهيه قطعه يا قطعات معيوب اقدام يدكن آن را شناسايي

 شرح ذيل مي باشد:

و با اهرم هاي  دبنديرا به سه نظام دريل ب 3ره ابتدا شير را به گيره ي دستگاه دريل ثابت بسته و مته شما -1

براي  ي گرددم ي. يادآوركنيدبه شافت شير يكطرفه تنظيم تنظيم دستگاه ، مته را روي مركز پين متصل شده 

،  3اره ته شمقبل از سوراخكاري با م نيدسوراخ كردن دقيق تر براي جلوگيري از خرابي مهره وشفت مي توا

م به اقدا سپس .به دستگاه تراشكاري ايجاد نماييد يك نشيمنگاه كوچكي بر روي پين با مته مرغك مربوط

لت سوراخكاري پين نشان مي را در حا يك شير 3-2-1شكل  .نمائيد سوراخ كردن ودرآوردن پين موجود

 دهد.

SFI 21 و   SFI 22 
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 3-2-1شكل شماره 

 

 

 نمايانگر شير مذكور پس ازسوراخكاري مي باشد. 3-2-2شكل 
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 3-2-2شكل شماره 

 نكته :

 طه به آساني بازپس ازپايان سوراخكاري صحيح مهره بدون لهيدگي و تخريب شفت توسط آچارهاي مربو

 شده ومجددا قابليت بسته شدن به صورت كامل را داراست.

ش گو شش( وشفت 3-2-3كشيد)شكل بشير را به پايين  ديسكشير را از قسمت بدنه به گيره بسته وسپس  -2

به آرامي باز مهار كرده و 21سپس مهره را با آچار بكس شماره  نگه داريد 11شير را با آچار تخت شماره 

 .كنيد

 .ل مي باشندبيانگر اين مراح 3-2-5و 3-2-4شكل هاي شماره 
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 3-2-3شكل شماره 
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 3-2-4شكل شماره 
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 3-2-5شكل شماره 

 

 

 

 

 A3196فه  نحوه كنترل قطعات جديد وروش صحيح بستن مجدد شير يكطر -5-3-2

اي هنقشه  بقبرطمي بايست  نر و مهره نگهدارندهكنترل قطعات شير يكطرفه از قبيل پوسته ، شافت ، ديسك ، ف

 . العمل صورت پذيرد دستور موجود دراين

براي بررسي كيفيت دنده هاي ايجاد شده بر شير مذكور مي توان از يك ترد گيج استفاده نموده وسالمت دندهاي 

دن شير كه درباال به آن اشاره مربوط به شير رابررسي نمود. همچنين پس از بررسي قطعات جديد به روش مشابه باز كر
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خواهد بود براي ثابت كردن  ST 52ميلي متر كه از جنس  5/4گرديد ، اقدام به بستن شير يكطرفه نموده واز خار 

مهره شفت استفاده مي گردد. براي بررسي صافي سطح ديسك ونشمينگاه ديسك ، با ناخن روي سطوح مورد نظر 

 توام باشد. نبايد اين حركت با دشواري كشيده و

 نكته :

نه در بد كه سبب احتمالي تغيير حالت نمائيد سفتي فكها را به نحوي تنظيم ه ،در هنگام بستن شير به گير

كها فضلعي بودن محل قرار گيري شير روي گيره ميزان فشار  6با توجه به . يادآور مي گردد شير نگردد

 براي نگهداشتن شير مذكور محدود مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A3196عيوب در شيرهاي يكطرفه مدل  -5-3-3
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  ازبين رفتن خاصيت فنرو يا شكستگي آن -1

همچنين علت  نشانه هاي اين عيب در صداي اوليه شير هنگام باز شدن دراثر جريان موافق مشخص مي گردد .

ل مزاحمت ه دليبديگر آن را مي توان در نشتي بيشتر هنگام بسته بودن شير يكطرفه ويا كامل بسته نشدن آن 

 قطعات شكسته فنر و گير كردن شفت متصل به ديسك يا خود ديسك دانست .

 

 تغيير حالت سيتخوردگي يا  -2

 از نشانه هاي ملموس اين خرابي نشتي شير يكطرفه درجريان مخالف مي باشد.

 

 تغيير حالت شفت متصل به سيت -3

 ي كند.اين مورد سبب عدم كاركرد چك ولو شده وشفت درپوسته حركت نم

 

 خرابي دنده هاي داخلي يا بيروني شير -4

  شير يكطرفه قابل بسته شدن نبوده يا به بيرون نشتي داشته باشد. اين مورد سبب مي گردد
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روش تست شيرهاي يكطرفه  -4-5  

 است.  شدهبيان  ISIRI 8344انجام تست براي انواع شيرها دراستاندارد  چگونگي

 فشار آزمون -5-4-1

 ( ميباشد . psi20مون نشت كليه شير آالت يكطرفه با نشيمنگاه فلز به فلز برابر ) فشار آز

 شد .( ميبا psi375برابر فشار كاري) 5/1 فشار آزمون نشت كليه شير آالت يكطرفه با نشيمنگاه ارتجاعي

 

 ميزان نشتي مجاز شير يكطرفه در هنگام تست  -5-4-2

 پنوماتيك ايفشاره دارد بايدتحت قرار بسته وضعيت در وقتي ارتجاعي هنشيمنگا با تعادلي فشار يكطرفه شير يك

 :باشد نشتي گونه هر از عاري ، درزير شده تعيين

  بينpsi  20   وpsi  375    يا 

  بينpsi  20   برابر فشار كاري ، هركدام كه بزرگتر است .     5/1و 

 

 psi  20 پنوماتيك فشار دارد و تحت قرار بسته وضعيت در يوقت فلز به فلز نشيمنگاه با تعادلي فشار يكطرفه شير يك

 . باشد نشت داشتهدسي متر مكعب در ثانيه ) يك فوت مكعب در دقيقه ( 47/0قرار مي گيرد ، نبايد بيش از 

 

ه ب بود بايد د مجازحدر ادامه يادآور مي گردد درصورتي كه شير در مرحله تست نشتي تائيد نگرديده ونشتي آن بيش از 

 قطعات زير جهت بازبيني و يا حتي ترميم سطحي مراجعه نمود.

 ديسك شير و صافي سطح نشيمنگاه مربوطه -1

 فنر  -2
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