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 مطالبفهرست 
 

 

 

 هدف  -1
نال اينتر جهت حصول اطمينان از عملكرد مناسب كليه افرادي كه با شيرهاي العمل و ارايه رويه اي مدوناتدوين دستور

ر شرايط دارد د با عيوبي كه امكانكامل  در ارتباط هستند، به منظور انجام تعميرات و مونتاژ، دمونتاژ، تست، بازرسي و آشنايي

 مختلف با آن مواجه شوند.

 

 دامنه كاربرد -2

 ام(عو كليه مناطق شركت بوتان )سهامي  پيمانكاران )تعميركاران( معاونت مهندسي، پيمانكاران مهندسي،

 

 مسئوليت ها -3

 مسئوليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت مهندسي مي باشد .

 

 منابع و مراجع -4
ISIRI 8344         چاپ اول –شير آالت مورد استفاده در سيستم هاي گاز مايع و آمونياك بدون آب 

UL125- Valves for Anhydrous Ammonia & LPG-Gas 
Rego's and fisher's catalogue- LPG & Anhydrous Ammonia Equipments-Section G (L102 & L105) 

 

 

 

 

 شرح اجرا -5

 

 INTERNAL VALVESاينترنال ولو اي از عملكرد شير  مقدمه -1-5
از اين  طراحي شده است؛ آمونياک و LPGبراي استفاده در گاز  در درجه اول INTERNAL VALVESشير اينترنال 

 شيرلكرد عم .مي گردداستفاده  ثابتمخازن ذخيره  و حمل و نقل در و مخازن بالك كاميون ها از انتقال بخار درهمچنين  شير

 .صورت پذيرد پنوماتيكي و يا (كابل توسط)ريا كنترل از راه دو به صورت دستي ممكن است اينترنال
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ريان ججريان گاز مايع در مواقع اضطراري از مجاري مخزن مي توان به جاي شير جلوگيري كننده از براي قطع سريع 

  اضافي)اكسس( از شير اينترنال استفاده نمود

 

واجه و مجهز به يك شير جريان اضافي مي باشد كه در هنگام م اينترنال، توسط يك اهرم دستي باز مي شودشيرهاي 

ته مي اين شير در شرايط كاري در حالت بس مسدود مي نمايد.عريف شده، بالفاصله مسير را با جرياني بيش از ميزان ت

 باشد و در اين شرايط بايستي فاقد هرگونه نشتي باشد.

 

 

 احتياط هاي الزم -2-5

3-5-  
 باز كردن شير بايد قبل از راه اندازي پمپ و باز شدن شير خروجي پمپ باشد. -1-2-5

ر را داراي فشار كمتري از فشار مخزن مي باشد، شيهنگامي كه لوله ها خالي از سيال و يا سيال درون آن  -2-2-5

گر ردد. ابراي چند ثانيه تا نيمه باز كرده و اجازه دهيد كه فشار خط پيش از باز كردن كامل شير، متعادل گ

 بالفاصله باز نمي شود.اهرم دستي شير را خيلي سريع در وضعيت باز قرار دهيد، سوپاپ اصلي 

ن روز چنيبدرحين كار شود. بنابراين بايد از د باعث بسته شدن شير اينترنال تغييرات ناگهاني جريان مي توان -3-2-5

 جريانهايي ممانعت به عمل آورد. در صورتيكه صداي بسته شدن شير را شنيديد بالفاصله پمپ را خاموش

صت و اهرم دستي شير را در حد مياني قرار داده و فره نموده، نزديكترين شير پايين دست جريان را بست

مپ را پبا صداي كليك مجددا باز شود. سپس  گردد تا آنجا كه شير اينترنال دهيد كه فشار در سيستم متعادل

 دوباره به كار اندازيد و شير پايين دست جريان را به آرامي باز نماييد.

آنها  ز ميانر كامل باز كنيد. شيرهايي كه نيمه بازند يا جريان ازمانيكه پمپ كار مي كند تمامي شيرها را بطو -4-2-5

بكندي عبور مي كند، حتي در صورت درست بودن طراحي سيستم لوله كشي، مي توانند مانع از بسته شدن 

 در مواقع ضروري شوند. اينترنالبموقع شير 

ي مبراي متعادل شدن فشار نشت بدانند كه پس از بسته شدن شير از چه مجرايي جريان بايد تمامي پرسنل  -5-2-5

 يجادت جريان قطع نگردد مي تواند ايابد. زيرا در صورتي كه اين نشتي با بستن يكي از شيرهاي پايين دس

 خطر نمايد.

 هرگز و تحت هيچ شرايطي، اهرم دستي شير اينترنال را بطور دائمي در وضعيت باز رها نكنيد. -6-2-5

 

 

 

 INTERNAL VALVES اينترنال ولو ويژگي هاي شير -3-5
 د.نمجهز به يك شير جريان اضافي داخلي مي باشاين شيرها  -1-3-5

 دوام بدنه را افزايش مي دهد.در بدنه آنها ، جنس داكتيل بكارگيري  -2-3-5
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 د.ناز بدنه يكپارچه برخوردار مي باشاين شيرها  -3-3-5

 

 INTERNAL VALVES و مشخصات شير اينترنال روش نصب -4-5

 ( موقعيت نصب شير اينترنال بر روي مخزن به نمايش گذاشته شده است.A هاي در شكل نشان داده شده زير)شكل

ايد نصب ب در هنگام. شير اينترنال در هر حالي بصورت بسته مي باشد و فقط در زمان تخليه سيال از داخل مخزن بايد باز شود

  به اين موضوع توجه داشت كه شير مي بايست كامال به صورت عمودي نصب گردد.

 
 ( A-1شكل )      
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 (A-2شكل )             

 (A-3شكل )        

 

تر شير بجاي دسته، براي عملكرد به تحريك پنوماتيكيهمانطور كه در شكل زير نشان داده شده است، مي توان از سيستم 

 بهره برد.
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 ( Bشكل )      

 

 

 

 

 

 

 

 مدل رگو نشان داده شده است. "3اينترنال  INTERNAL VALVESدر اشكال زير نمونه اي از شير 
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 (Dشكل )      

 

 

 

 ليست قطعات و جنس آنها نقشه انفجاري، -5-5
( و بوتاني Eشكل مدل رگو ) INTERNAL VALVES اشكال زير، تصوير برش خورده اي از يك شير اينترنال -1-5-5

 ( مي باشند.Fشكل )

دنده اي براي مخازن بالك و حمل ونقل و مخازن ذخيره  INTERNAL VALVESشير اينترنال 

 A3213Rثابت. مدل 

دنده اي براي مخازن بالك و حمل ونقل و مخازن ذخيره ثابت. مدل  INTERNAL VALVES شير اينترنال 

A3212R 
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 (Eشكل )      
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 (Fشكل )

 

 

 ، آورده شده است.ها در جدول زير اجزاي مختلف شير اينترنال به همراه مشخصات آن -2-5-5

 تعداد جنس قطعه اسم قطعه قطعهشماره  رديف

 ساير توضيحات

)حرارت كاري قطعات و صافي 

 **-*سطح(

  Ductile Iron 1 (Body)بدنه 1 1

  , Stainless Steel (Stem) شفت 2 2
SS 304 1 

به   X5CrNi 18-10معادل با 

استاندارد  1.4301شماره 

DIN  TP-304كشور آلمان 

3 3 
 اكسسفنر 

Excess Flow 

Spring)) 

Stainless Steel ,   
SS 304 1  

4 4 
واشر فنر اكسس 

(Spring Seat) 
Stainless Steel 1  

5 5 
 فنر بستن شير

(Closing Spring) 
Stainless Steel ,  

SS 304 1  

6 6 
نگهدارنده الستيك آب 

 بند
Disc Holder 

Stainless Steel 1 
به   X5CrNi 18-10معادل با 

استاندارد  1.4301شماره 
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DIN  كشور آلمان . يا هماين

 TP-304فوالد 

7 7 
صفحه نگهدارنده 

 الستيك آب بند 
Disc Retainer 

Stainless Steel 1  

8 8 
پيچ صفحه نگهدارنده 

 الستيك
Stainless Steel 3  

9 9 
 آب بندواشر 

Bleed Disc 
NBR*** 1  

10 10 
 نگهدارنده واشر آب بند

Disc Holder 
Stainless Steel 1  

11 11 
 مهره
Nut 

Stainless Steel 1  

12 12 
 اشپيل

Cotter Pin 
Stainless Steel 2  

13 13 
 دسته شير درپوش
Gland 

Ductile Iron 1  

14 14 
 بوش شفت دسته
Liner Bushing 

Stainless Steel 1  

15 15 
 واشر

Washer 
Stainless Steel 1  

16 16 
 فنر دسته شير

Spring 
Stainless Steel 1  

17 17 
 پكينگ ها مجموعه

Packing Ring 
PTFE 5  

18 18 
 الستيك مهره درپوش

Rod Wiper 
Polyurethane (PU) 1  

19 19 
 مهره درپوش

Bonnet 

Plated steel 
cadmium 1  

  , Stainless Steel شفت بادامك 20 20
SS 304 1  

 بادامك 21 21
Stainless Steel 

 1 )استيل خوش تراش( 

ه ب X8CrNiS 18-9معادل با 

استاندارد  1.4305شماره 

DIN .آلمان مي باشد  TP-303 

  Stainless Steel 1 پيچ بادامك 22 22

  Gland NBR*** 1 اورينگ 23 23

  Gland steel 3پيچ  24 24
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  steel 1 دسته شير 25 25

26 26 
انتهاي شفت تفلون 

 اكسس
PTFE 1  

27 27 
الستيك آب بندي 

 نگهدارنده
NBR*** 1  

 مي باشد.C˚ 66تا  -C˚29   در بين INTERNAL VALVES*دماي كاري شير اينترنال 

 تمامي ابعاد و تلرانس ها و صافي سطوح در نقشه هاي انفجاري شير اينترنال آورده شده است.**

 ( مراجعه شود . SFI22و  SFI 21 ) هاي *** براي حمل ساير مواد به دستورالعمل 

 

 

 
 (1شكل )

 

 INTERNAL VALVES نحوه عملكرد شير اينترنال -3-5-5

1 

2 

3 

4 

5 

 8و7و6

21 

11 

18 

 10و9

23 

22 

12 

12 
13 

14 

15 

17 16 

19 

20 

24 

25 

26 
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 نشان داده شده است. Gنحوه عملكرد شير اينترنال در شكل 

شير بدون اينكه نشتي داشته باشد بوسيله فشار مخزن و فنر شير در حالت بسته قرار    Gشكل Aدر قسمت  

، وجي شيردارد.چرخاندن اهرم دستي به تنهايي باعث باز شدن شير نمي شود. بلكه با اينكار فقط فشار بين ورودي و خر

يق فنر سپس اين فشار متعادل شده باعث باز شدن شير از طر .تعادل مي گرددبا نشت سريع سيال به سمت پايين شير، م

 . مشاهده مي كنيد Gشكل  B قسمتداخلي مي گردد. با حركت دادن اهرم دستي تا حد مياني شير باز مي شود كه در 

 اينترنالفنر  كه بهسپس با فشاري شير تقريبا برابر مي شود.  داخل مخزن و قسمت بعد از در عرض چند ثانيه، فشار 

در وضعيت  را مالحظه كنيد. پس از آن اهرم دستي را بايد Gشكل  C قسمتدر حالت باز قرار مي گيرد، وارد مي آيد، فنر 

به  مي سيالكامال باز قرار داد. اگر از همان ابتدا، اهرم دستي به سرعت در وضعيت كامال باز قرار داده شود مقدار ك

از ميان  بود كه در آن سيال با سرعتاري مي شود، ولي اين مقدار خيلي كمتر از حالتي خواهد شير ج قسمت بعد ازسمت 

عادل (. اين امر باعث مي شود كه پيش از باز شدن شير اصلي زمان بيشتري براي متGشكل  B قسمتشير عبور مي كند )

 ساختن فشار صرف گردد. 

است، وجود جرياني بيش از ميزان جريان اضافي و يا تغيير باز  INTERNAL VALVESاينترنال ولو شيرزماني كه  

نكه در و باعث بسته شدن آن مي شود. آنچناشرد مي كند فشير را به فنر نگهدارنده آب بند ناگهاني در فشار سيال، 

ز امشاهده مي شود. در چنين وضعيتي شير در حالت باز قرار داشته و اجازه مي دهد كه مقدار كمي  Gشكل  D قسمت

ر مي شير جاري گردد ولي خيلي كمتر از حالتي كه در ان سيال با سرعت از ميان شير عبو قسمت پايينسيال به سمت 

 (  Gشكل  B قسمت كند.)

ود، شير بسته شده و در مقابل نشتي مجددا آب بند مي شود زمانيكه اهرم دستي در حالت بسته قرار داده ش 

 مالحظه مي شود. Gشكل  A قسمتهمانطوريكه در 

در  پمپ، لوله كشي، شيرها، اتصاالت و شيلنگ در نكته: براي حفاظت سيستم در مقابل جريان اضافي، ميزان جريان

ميزان  قسمت ورودي و خروجي شير بايد بيش از ميزان جريان خود شير باشد. هرمانعي كه ميزان جريان را به كمتر از

 موقع الزم عمل ننمايد. شير اينترنال دركاهش دهد، باعث خواهد شد كه  اينترنالجريان شير 

 

 
 ( Gشكل )      
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 (   9شكل )     (  8شكل ) 

   
 (   10شكل )    

21 

22 

20 

23 

24 

13 

16 

15 

17 
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 (16شكل )      

 

 

 

  

 

 

 

1 

6 

7 

9 

10 

8 

5 

2 

4 

3 

21 

20 

13 
12 

19 

18 

17 

16 

15 

14 11 

22 

26 

25 

24 

23 

27 

28 
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 عيب يابي   -7-5

 

 رفع عيب دليل بوجود آمدن عيب عيب

، فرسودگي بيش ايجاد جريان ناگهاني سيال نمي شودشير باز 

 گيشكست ، شفتاز حد شير و يا يخ زدگي 

شيار سنگ زده شده شفت فنر، گرفتگي 

 بادامك، رد كردن اصلي 

 

 

پس از راه اندازي پمپ ، شير پائين دست اينترنال به 

آرامي باز شود. بكارگيري از آب گرم جهت رفع يخ زدگي 

و يا رد كردن شيار يا شكستگي فنر . درصورت گرفتگي

تعمير  بررسي و در صورت نياز ، شير بايستيبادامك

 شود .

بسته شدن زود 

 هنگام شير

بروز تغييرات ناگهاني جريان در خط ، 

به منظور باال نگهداشتن  شيرفنر  ضعف

 مناسب نبودن اينترنال نگهدارنده آب بند ، 

چك و بررسي مسير خروجي شير اينترنال . در صورت 

ضعف فنر ، فنر بايستي تعويض گردد . مشخصات اينترنال 

 با طراحي شبكه چك شود .

  

نمي  شير بسته

 شود

 باز و طبق دستورالعمل در هر دو صورت شير بايستي نا مناسب بودن فنركج بودن شفت، 

 تعمير شود .

نشتي گاز درناحيه 

 شفت دسته

 خرابي پكينگ ها ، كج شدن شفت دسته

، شل بودن مهره درپوش ، شكستگي 

 فنرپشت پكينگ ها

پكينگ ها تعويض شود . كجي شفت چك شود و در 

. سفتي مهره درپوش چك  صورت لزوم تعويض گردد

 شود .فنر پشت پكينگ ها تعويض شود .

خرابي الستيك آب بند ، كج شدن شفت  نشتي داخلي شير

اصلي ، درگيري انتهاي شفت اصلي با 

بسته بودن شير، خرابي و بادامك در حالت 

گشاد شدن بوش راهنما ، زياد بودن طول 

، فرسودگي  فنر زير نگهدارنده آب بند

 الستيك زير مهره شافت

در تمامي موارد شير بايستي باز و طبق دستورالعمل 

 بررسي و تعمير شود .

 

 نگهداري -8-5
 اهرم دستي را كنترل كنيد تا مطمئن شويد كه به نرمي و آزادانه حركت مي كند.

د، در صورت وجود نشتي هيچگونه نشتي در اطراف محور پايين شير و يا محفظه آب بند نبايد وجود داشته باش

 تعويض محفظه آب بند ضروري است.

 چسبناک شدن اهرم دستي نشان دهنده وجود مواد زائد خارجي در آن ويا فرسودگي مكانيزم مي باشد.
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 طميناناهردو ديسك نشيمن را از نظر آب بند شدن كنترل كنيد. شير را بسته و فشار پايين دست آن را تخليه كنيد. 

نج به سلوله ها در حد دماي محيط گرم باشند. اولين شير پايين دست جريان را بسته و بوسيله يك فشار حاصل كنيد كه 

 شكل گيري فشار بين شيرهاي بسته دقت كنيد. اگر نشتي بروز نمايد هر دو ديسك نشيمن را تعويض كنيد.

ن يد وليككامل شير، اطمينان حاصل كنتمامي مكانيزمهاي كنترلي را بازرسي، تميز و روغنكاري نماييد. از باز بودن 

 هيچگاه اهرم شير را سعي ننماييد فراتر از حد بازشدن بچرخانيد.

ب آاين شير براي كار در سرويسهاي آبي طراحي نشده است. پس از انجام آزمايشات هيدرواستاتيكي، فورا تمامي 

فضاي درون مخزن بطور كامل  INTERNAL VALVES موجود در مخزن را تخليه نموده و بگذاريد پيش از نصب شير

 خشك شود.

 

واهد خشود. زيرا نشتي و عملكرد نامناسب شير را در بر ننكته: به هيچ عنوان از قطعات معيوب و قديمي استفاده 

 داشت. در انتخاب جنس قطعات براي استفاده شير بايد دقت شود تا متناسب با نوع سيال مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 

 

 

http://www.sanatgas.com/

