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 اي از عملكرد شير  مقدمه -1-5

 
 

ترل ،ميتوانند جريان مايع و يا بخار را فقط در يكي از دو جهت كن( (EXCESS FLOW VALVEشير هاي جريان اضافي  

وسط ه شير تح.صفاهد شدنمايند.اگر در جهت مذكور ،ميزان جريان از حد تعيين شده براي هر شير فراتر رود، شير به طور اتوماتيك بسته خو

حه شير الب آيد، صفغوي فنر فشاري مواجه شود كه بر ر اختالفيك فنر در حالت باز نگه داشته ميشود. اگر جرياني كه از شير عبور ميكند ، با 

ر صفحه چك دوراخ كوسوجود يك . شود و تا زماني كه فشار در دو سمت آن تقريبا به حد تعادل نرسد ، اين صفحه بسته خواهد ماند يبسته م

تعادل مباشد فشار  ال شكستههنگامي كه خط كام. فنر به طور اتوماتيك مجددا شير را باز ميكند  كه پس از آن هر شير باعث ايجاد تعادل ميشود

ادل فشار اعث تعنميگردد و تا زمانيكه اين شكستگي تعمير نشود شير بسته خواهد ماند. به دليل اينكه سوراخ موجود در صفحه شير ب

 گردد،شيرهاي جريان اضافي نميتوانند جريان را به طور كامل قطع نمايند.مي

 
 

 

 ويژگي هاي شير: -2-5

 .موجود ميباشدو بوشني در انواع مختلف در خط و زير مخزني اين شيرها  -1

 .دو جنس برنج و استيل ميباشداز اين شيرها  -2

 

 

 روش نصب  -3-5

 

 بازلي بصورت در هر حا اكسسبه نمايش گذاشته شده است. شير  جريان اضافه موقعيت نصب شير ( A,B,C)در شكل نشان داده شده 

ي بايست به ه شير م. در هنگام نصب بايد به اين موضوع توجه داشت كبسته ميشودتخليه سيال  افزايش جريان در مي باشد و فقط در زمان

 بررسي خواهد شد. C ،A3292Bشكل در اين دستور العمل شير  نصب گردد. آنچه در كاتولوگ مشخص شدهصورت 
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 زير نمونه هاي از شير اكسس مدل رگو در دو جنس مختلف نشان داده شده است.( a-5) جدولدر 

 Bشكل 

 Cشكل 
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 را نشان مي دهد.محدوده عملكرد انواع مختلف شيرهاي اكسس  P2و  P1نمودارهاي
 

 a-5 جدول
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 P2نمودار  

 

 P1نمودار 
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 ليست قطعات  و انفجاري شكل  -4-5

 

 

 
 

 

 ، آورده شده است.ها به همراه مشخصات آن اكسسدر جدول زير اجزاي مختلف شير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف
شماره 

 قطعه
 تعداد جنس قطعه اسم قطعه

 ASTM A29 or Brass 1 (Bodyبدنه) 1 1

 ASTM A29 or Brass 1 (Disk) صفحه 2 2

 ASTM A29 or Brass 1 (Shaftشفت ) 3 3

4 4 
 فنر بستن شير

(Closing Spring) 
Stainless Steel 304 1 

 ASTM A29 or Brass 1 (Nutمهره ) 5 5

1 

 5 4 3و2

 Dشكل 
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 زوه هاي شفترم بودن و هيچ گونه گيري نداشته باشد همچنين از سال فته( اكسس بايستي در جايگاه خود به راحتي باال و پايين ر3* شفت)

 د.ي( بسته ميشود اطمينان حاصل نماي2( و از طرف ديگر به ديسك )5(كه از يك طرف به مهره )3)

( 4از آن فنر )پس  و( را در داخل راهنماي خود در اكسس قرار داده 3سپس شفت ) ( محكم نماييد2( را تا آخرين رزوه در ديسك )3* شفت)

از اكسس را مطابق دستور بزيرا اين عمل فاصله ( تا اخرين رزوه نماييد 5( جايگزاري كرده و اقدام به محكم نمودن مهره )3را در دخل شفت )

 كارخانه بر هم نميزند.

 ( نقش بسيار مهمي در عملكرد اكسس دارد كه بايستي از عملكرد صحيح آن اطمينال حاصل كرد.4)*فنر 

يمني از عدم باز شدن ( براي ا2( و ديسك)3( و يك عدد ديگر براي شفت)5( ومهره )3از پايان عمليات مونتاژ يك عدد پرچ براي شفت ) *پس

 ( استفاده كنيد.2( و ديسك)5مهره)

ه قطر يك بمته  به وسيله يك * يادآور ميگردد به دليل حساس بودن سوراخ اكسس ،اين سوراخ حتما بازرسي شود كه در صورت بسته بودن

 .ميلي متر باز گردد

 نكته :

  .نگردددر بدنه شير احتمالي كه سبب تغيير حالت  ييددر هنگام بستن شير به گيره سفتي فكها را به نحوي تنظيم نما

 

  آزمون ها و كاليبراسيون 

ر ودر اث يباشدم حساس تغييرات ناگهاني جريانبه طور كلي،واقعيت امر در تمامي آزمايشات مذكور اين است كه شير جريان اضافي در مقابل 

 .نسبت به جريان يكنواخت سريع تر بسته ميشود در جريان ناگهاني تغيير

 شير بيروني نشت آزمون  5-8-1

 :گردد مشاهده نهاآ زيردر پنوماتيك فشارهاي درخرابي آثار هيچگونه نبايد و باشد عاري نشتي هرگونه از آزمون براي شده انتخاب شير

 يا ، (psi 375و پاسكال )صفر كيلو 2588 و صفر بين -الف 

 .است بزرگتر كه كدام هر شير، كاري فشار برابر 5/1و صفر بين -ب 
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 محدوده در ايطيشر كه فشارسنج يك و شيرگالب  عدد يك . گيرد قرار فشرده هواي از منبعي فشار تحت بايد نمونه شير آزمون، اين درحين

 شير و آزمون تحت نمونه يرش بايدمابين فشارسنج . گردند نصب فشار انتقال هاي لوله به را داشته را آزمون فشار برابر دو تا نيم و يك فشاربين

 به بايد شده ريختگي دنهب و اتصال درزهاي تمامي يا و برد فرو درآب يا بايست مي را فشار تحت شير ،نمونه يابي نشت منظور به. شود نصب گالب

 .نمود آغشته برس توسط ياب،نشت  محلول هر يا صابون و آب محلول

 

 عملكرد آزمون-2-8-5

 
 توسط هك شير قطع جريان ظرفيت نرخ زير درصد 20 حداقل و تر باال درصد 10 حداكثر هايي ظرفيت در بايد اضافي جريان شيرهاي *

 انجام مدت طي شير رفط دو در(  psi 15پاسكال ) كيلو 103 فشارحداكثر دراختالف خودكار بطور بايد و ، نمايد عمل شده، تعيين توليدكننده

 .شود بسته زير آزمونهاي مشروحه

 

 از يك هر بايد . پذيرد ز انجامگا با هم و آب با هم بايد آزمونها اينصورت غير در و آب با بايد است شده ساخته مايع با كار برايكه  شيري هر *

 يا كشي لوله بدون بايد دگيرن مي انجام هوا با كه آزمونهايي .گيرند قرار مجزا آزمون تحت واژگون و ، افقي عمودي هاي وضعيت در ها نمونه

 .گيرند قرار آزمون تحت نمونه خروجي به متصل هاي محدودكننده ساير

 
 .شود آزمون وضعيت آن در فقط تواند مي است شده گرفته نظر در وضعيت دريك نصب براي فقط كه شيري هر *

 

 

 براي نحوه چگونگي آزمون و تست شيرها توسط دستگاه به دستور العمل هاي مربوطه مراجعه گردد. *

 

 

 عيوب شيرهاي اكسس در سيستم لوله كشي گاز مايع 

 عيوب در شيرهاي اكسس  به شرح ذيل مي باشد:

 ازبين رفتن خاصيت فنرو يا شكستگي آن  *

 

 خوردگي يا تغيير حالت سيت*

 مي باشد. در موقع بسته شدن شير ملموس اين خرابي نشتي شير اكسساز نشانه هاي 
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 تغيير حالت شفت متصل به سيت *      

 اين مورد سبب عدم كاركرد اكسس ولو شده وشفت درپوسته حركت نمي كند.

 خرابي دنده هاي داخلي يا بيروني شير *

 ت بستن داراي نشتي باشد.يا در صور اين مورد سبب مي گردد شير اكسس قابل بسته شدن نباشد
 

 

 جدول عيب يابي  6

 

  رفع عيب بروز عيب علت شرح عيب رديف

 عدم بسته شدن شير 1

  وجود موانع در سيستم لوله كشي

 نبود جريان كافي در مسير لوله كشي

 مناسب نبودن فنر اكسس

 كج بودن شفت اكسس

 مناسب نبودن ظرفيت شير

 بررسي دقيق مسير لوله كشي

 مسير لوله كشي بررسي شوندشيرآالت 

 شير اكسس باز و طبق دستورالعمل چك شود

 شير اكسس باز و طبق دستورالعمل چك شود

 ظرفيت شير با طراحي شبكه چك شود

2 
شير بسته ميشود ولي باز 

 نميشود

گرفتگي سوراخ متعادل كننده فشار بر روي 

 ديسك

 شكستگي يا خرابي فنر

 بررسي شودشير اكسس باز و طبق دستورالعمل 

 شير اكسس باز و طبق دستورالعمل تعمير شود

    

 

 

 

 
 
 

 

 نقشه ساخت  7
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