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صنعت گاز فرتاک پویاشرکت   
 

 

 

 دستورالعمل تعمير شير گلوب

GLOBE VALVES 
گاز مايع و آمونياك( تاسيسات و مخازن حمل)مورد استفاده در مخازن   
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  مسئوليت اجرا: 

 مي باشد . ک پویا شرکت صنعت گاز فرتامسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده 

 

 

 

 

 

 مراجع و استانداردها : 

 مي باشد : مرتبط اين دستورالعمل به استانداردهايي كه 

ISIRI 841 API 598 
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ANSI B16.5 ISIRI 8344 

ANSI/CGA G-2.1 UL 125 

ASTM A216 ( material ) NFPA 58 

 NFPA 59 

 APIRP 591 

 ANSI B16.34 

 ANSI B16.25 

 ANSI B16.10 

 

 تدوين شده است ISIRI 8344 , API 598كه اين دستورالعمل بر مبناي اطالعات استانداردهاي 

 

 

 

 

 

http://www.sanatgas.com/


 

 شرکت صنعت گاز فرتاک پویا

 

WWW.sanatgas.com  

Tel: +9821  55 27 1271 

Fax : +9821 55271 272 

  25امین پالک  5/19بزرگراه ایت هللا سعیدی شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان تهران ادرس : 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه 

مورد  ،موقعيت و نحوه عمل آنها بهبا توجه ،ابزاري هستند كه در صنعت  GLOBE VALVESشيرها 

 استفاده قرار مي گيرند .

 .در درون لوله مي باشدمهمترين استفاده آنها قطع يا ايجاد جريان سيال 

به  ،ر دهديك شير ايده آل آن است كه سيال را با كمترين مقاومت و ايجاد كمترين افت فشار از خود عبو

 جلوگيري كند . به هر صورت از داخل خودقت الزم از عبور سيال بيان ديگر در و

يجاد اركت و حل با تغيير مسير ند كه اين عمربراي تنظيم جريان سيال نيز مورد استفاده قرار مي گي شيرها

 صورت مي پذيرد .در مسير جريان مقاومت 

ز و با كماتينوع بخصوصي از شيرها كه به طور اتوبه منظور جلوگيري از بروز حادثه ، از ،در برخي مواقع 

 . ، استفاده مي شودبسته مي شوند 

وه و نح بشير گلورالعمل به معرفي كه در اين دستو ،شيرها انواع مختلف و موارد استفاده متنوعي دارند

 و همچنين تعمير و نگهداري آنها مي پردازيم .كاركرد،
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 GLOBE VALVEشيرگلوب 

 يرند .مورد استفاده قرار مي گ،در محلهايي الزم است دبي تحت تنظيم و كنترل باشد اين نوع شير ، 

ل ين علت مقاومت بيشتري در مقابمسير حركت سيال در داخل شير بطور مستقيم نيست و شايد به هم

 كه خود باعث تنظيم جريان مي گردد .،جريان از خود نشان مي دهد 

ر د ،كه از شير عبور مي كند مي شود  یاين شير طوري طراحي شده كه باعث تغيير جهت جريان سيال

نيمه  مه باز وعمل باز و بسته نمودن ) يا ني شده است ،حقيقت حركت يك ديسك كه در مسير جريان واقع 

 بسته بودن ( را انجام مي دهد .

 .كنند  استفاده مي شير گلوبعالوه بر اين هر گاه الزم باشد فشار سيال را در طول مسير كم كنند از 
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ي ديگر ادرجه  90درجه انحراف پيدا كرده و سپس با يك انحراف  90مسير سيال به اندازه  گلوبدر شير 

 ه اين انحراف باعث افت فشار مي گردد .در مسير خود جريان مي يابد ك

 رد .برد داه علت كمبود فضا نمي توان از زانويي استفاده كرد كاروع زاويه اي آن نيز در جاهايي كه بن
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 نحوه انتخاب شيرها 

راي بكارخانجات سازنده نيز افزايش يافته و كوشش سازندگان  ،با پيشرفت صنعت و ازدياد مصرف شير

 طراحي و ساخته شود . در نتيجهشده است كه شيرهاي بسيار مختلفي قيمت كم باعث  وجنس  تمرغوبي

 اي كارانتخاب نوع شير براي كار مخصوص احتياج به مطالعات بيشتري دارد . براي انتخاب شير معيني بر

 امل زير را مي بايد در نظر گرفت :مخصوص عو

 

 FUNCTIONAL  Requirement  GLOBE VALVES  شير عملكرد  -1

درصد كار  2لومات بايد تعيين كرد كه شير براي چه عملي مي بايست به كار رود . با اين معقبل از هر چيز ابتدا 

 روند . ص بكار ميبراي كار مخصو ،از نظر مناسب بودنبندي و طبقه  از لحاظرا انجام داده ايم زيرا كليه شيرها 

 : زير استفاده مي كنيم GLOBE VALVES  رهاياز شي اگر سرويس باز و بسته شدن كامل الزم باشد

 Gate valve شير دروازه اي يا كشويي 

 Plug valve شير سماوري 

 Ball valve شير كره اي 

 

 شيرهاي مناسب براي تنظيم جريان سيال، عبارتند از:
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 Globe valve (ساچمه اي گلوب )شير 

 Angle valve شير زاويه اي 

 Needle valve شير سوزني 

 Butterfly valve شير پروانه اي 

 Diaphragm valve شير ديافراگمي 

 

 

 

 

 براي جلوگيري از برگشت سيال شيرهاي مناسب عبارتند از : 

 Check valve شير يكطرفه 

 Pressure valve  فشارشير 

 

 :  جهت تنظيم فشار سيال وايمن نمودن مسير از شيرهاي زير استفاده مي شود
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 Safety Valve ي شير ايمن

 Relief Valve شير تخليه فشار 

   Pressure relief valve شير فشار شكن 

 

 Fluid to be handle  مشخصات سيال -2

ميايي، واد شي، مگازها، آب ،ظيمايعات غل ،براي كنترل مواد مختلفي نظير پودرهااصواًل شيرها را مي توان 

ماس ت جهت  مي تواند راهنماي خوبي از لحاظ نوع شير و جنس آن بكار برد و مشخصات سيال نفت ، بخار و ...

 باسيال باشد .

 FRICTION LOSS  تلفات اصطكاكي -3

ب شير افت فشار موجود در سيستم نيز براي انتخامتفاوت بودن افت فشار سيال براي هر شير، ليدلبه 

 الزم است .

 Operating Conditionشرايط كاركرد  -4

 ند .شير را از نظر جنس و خوردگي بسيار محدود مي ك،شرايط فشار و درجه حرارت موجود در انتخاب 

 انتخاب شير را از اين نظر آسان مي كند .،جداول استاندارد شده براي فشار و درجه حرارت 
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 Materialجنس ساختمان شير  -5

ي س معينشوند كه هر كدام براي سروي اجناس مختلفي ساخته مي ، ميله، ديسك، و نشيمنگاه شير از بدنه

 مناسب است . 

 فلزاتي كه به طور معمول براي ساختمان شير مصرف مي شوند عبارتند از :

 چدن، برنج، برنز، فوالد، مسف نيكل و يا پالستيك ، سراميك و گرافيت

 Sizeاندازه شير   -6

زم باشد ايع اليار بزرگي براي كنترل ممثاًل اگر شير بس .اندازه شير گاهي در انتخاب شير بسيار موثر است

ختلف مهاي زه ترجيح داده مي شود . بعالوه جنس شير نيز براي اندا گلوبشير پروانه اي بر شير فلكه اي يا ،

 (2( ، )3د )تغيير مي كن

ربرد شير و كااز راهنماي خوبي جهت انتخاب شير مورد مصرف در صنعت و استفاده بهينه  3و  2جداول 

 ا در صنايع مي باشد .صحيح آنه
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 پديده كاويتاسيون در شيرها   

 ايش پيدافشار آن در ناحيه اي كه سرعت افز ،مي كند رزمانيكه يك مايع از ميان يك شير نيمه باز عبو

 كاهش مي يابد و به فشار بخار مايع مي رسد . ،كرده

ار ه از بخبخار شدن مي كند و حفره ها را توسط حبابهاي گاز توليد شدمايع در ناحيه كم فشار شروع به 

 مايع پر مي كنند .

عث ه كه بااين پديدبه حبابها بطور ناگهاني جمع مي شوند .  يع مجددًا به فشار استاتيك برسد ،وقتي ما

 گويند . تاسيون مييوكا،ايجاد شكاف در شير مي شود 

 ستگي و از بين رفتن شير مي شود.در نهايت باعث شك ،اگر اين عمل بطور مرتب تكرار شود

 ها نيز ممكن است اتفاق بيافتد. البته اين پديده در لوله

ابل نيز ق پديده مي توانيم قطر لوله خروجي از شير را افزايش دهيم كه مقدار آن نيا براي جلوگيري از

 محاسبه مي باشد .

، شير بگذاريم برابر قطر لوله بعد از 8لوله و طولي معادل  برابر قطر 5/1اگر بتوانيم يك افزايش به قطر 

 .م تاسيون كه در نهايت باعث از بين رفتن شير مي شود جلوگيري بعمل آورديخواهيم توانست از كاوي
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 :ليست قطعات و اجزاي تشكيل دهنده شيرها 

 Body ـ بدنه 1

 Bonnet ـ نافي2

 Seat ring (Bonnet gasket) ـ واشر نافي3

 Disc ـ جعبه تعمير 4

 Disc stem nut ـ مهره جعبه تعمير5

 Disc washer ـ واشر جعبه تعمير 6

 Stem ـ شفت 7

 Disc Bushing ـ مهره جعبه تعمير 8

ـ مهره پكينگ ) 9

 مهره گلويي ( 

Bonnet Bushing 

 Wheel nut ـ مهره فلكه 10
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 Hand wheel ـ فلكه 11

 Packing ـ پكينگ12

 O ring اورينگ ـ13

 Spring ـ فنر14

 Spring washer ـ واشر فنر15

 Bonnet Studs ـ پيچ نافي16

 

 تشكيل دهنده و استاندارد مربوط به هر قسمت :جنس اجزاء 

                                                                             

Size Range: 

2through 12 inches 

Pressure Temperature Rating 

Carbon Steel  

ASTM A216 Grade WCB 

740psi @- 20°F to 100°F 
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Material of Construction 

Material Description 

Ductile iron Body 

WCB Bonnet 

Hard faced Seat Rings 

13%CR Overlay Disc 

SS 304  Stem 

PTFE Packing 

klingerit Bonnet Gasket 

SS 304 or SS 410SS Back Seat 

SS 304 or SS 410SS Disc Stem Nut 

Carbon Steel Disc Washer 

WCB Hand wheel 

NBR( for LPG)-NEOPRENE( for 

NH3)* 
Disk Washer 

A194 Gr.2H Hand wheel Nut 
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Industry Standards 

ANSI B16.34 Steel Valves 

ANSI B16.10 Face-to- Face/ End – to – End 

ANSI B16.5 Flange Dimensions 

ANSI B16.25 Weld end 

APL 598 Testing 

API RP591 Acceptance 

 

 

ي گردد مشاهده مليه اجزاء و قطعات تشكيل دهنده شير كه باز شده اند و كنار يكديگر قرار دارند ـ نمايي از ك

 . 
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