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مقدمه:


مطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه نصب ،بهره برداری و نگهداری شير هـوای روزنـه بـزرگ (خـالء شـکن) را
دارند ،به منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 -1جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی
 -2کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری
 -3عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات


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.



اطالعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و الزم است جهت بهره بـرداری و انتاـاب شـير مناسـب  ،بـه
کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.



بنابر صالحدید شرکت ميراب ،اطالعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل تغيير می باشند کـه در اینصـورت نسـاه هـای
قبلی ،باطل و غير قابل استناد خواهند بود.

شرکت ميراب در مقابل آسيب های ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در این
راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی ناواهد داشت.



اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب  ،راه اندازی و بهره برداری از شير  ،تمام فصلهای این دستورالعمل به دقت مطالعه گردد.
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 -1شرح محصول:
این نوع شير هوا در خطوط انتقال ،در نقاطی که احتياج به تزریق حجم هوای بسيار زیاد به درون خط باشد و نتوان این حجم هوای
مورد نياز را از شيرهای هوای معمولی تامين نمود ،کاربرد دارد  .عالوه بر این ورود و خروج هوا با حجم کمتر نيز بصورت خودکار از
طریق این شير انجام می پذیرد.
شرکت ميراب این نوع شير را از سایز  244تا  1444ميليمتر و برای فتارهای کاری تا  43بار توليد می کند.
اجزاء و قطعات تتکيل دهنده این محصول (بر اساس توليدات معمول و غير سفارشی) در صفحه  0ارائه شده است.

 1-1محدوده كاربرد:
-

حداقل فتار مورد نياز برای آب بندی دیسک شير اصلی حدود  454بار ( 4متر ستون آب)

-

حداقل فتار مورد نياز برای آب بندی شير هوای تک محفظه حدود  453بار ( 3متر ستون آب)

-

مناسب برای آب خام و آب آشاميدنی تا دمای حداکثر  04درجه سانتيگراد (سایر موارد بر اساس سفارش)

-

نامناسب جهت سيال با رسوبات زیاد و فاضالب

 1-2استانداردهای ساخت:
برای تمامی مواردی که بصورت معمول و غير سفارشی توليد می گردند استاندارد های ساخت بدین شرح است:
-

سوراخکاری فلنج( DIN EN 1092-2 (DIN 2501) :یا )ASME/ANSI B16.5 Class 150 , 300

-

تست هيدرواستاتيک طبق استاندارد و متاصات جدول زیر انجام می گردد.

 1-3ویژگی های فنی محصول:
-

امکان ساخت در ابعاد بزرگ

-

امکان خروج هوا با سرعت باال

-

باال بودن حجم هوای ورودی به خط

-

امکان گتودگی کامل شير در فتار منفی (  4/2بار)

-

مکانيزم آب بندی فلز به االستومر و طرح آب بندی از یک طرف
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 1-4معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير:
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توضيح جدول فوق:
ستون  : 1شامل قطعات یدکی پيتنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به
شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.
ستون  : 2شامل قطعات یدکی مستهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس الستيک می باشند .این قطعات
الزم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی متاص تعویض گردند .البته شرایط نصب ،عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی
تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی  4ساله است.
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 1-5شرح عملکرد:
شير هوای روزنه بزرگ (خالءشکن) بطور معمول وظيفه دارد زمانيکه فتار در خط لوله بطور ناگهانی کاهش یابد (مثال بدیل شکستگی
لوله) هوا را در حجم زیاد به داخل خط وارد نماید تا از آسيب دیدگی خط لوله بر اثر فتار منفی و خالء جلوگيری نماید .این شير
همچنين در زمان پر کردن خط لوله و بهره برداری اجازه می دهد که هوا از طریق شير هوای تک محفظه از خط خارج شود.
این شير مجهز به یک سيستم کنترل سرعت باز و بسته شدن دیسک است که متتکل از یک سيلندر ،پيستون و تنظيم کننده سرعت
جریان هوا برای کنترل میباشد.
تذكر :ميزان فتردگی فنر و شير تنظيم جریان در کارخانه ميراب به نحوی تنظيم شده است تا دیسک شير بتواند تحت مکش ایجاد شده
در خط به راحتی باز شده و بدون ایجاد ضربه بسته شود .تنظيمات تا حد امکان نبایستی تغيير داده شوند .سيستم ضربه گير نباید حذف
شود چرا که موجب ایجاد ضربه و نيز احتمال بروز آسيب به شير یا سایر تجهيزات خواهد شد.
دیسک شير تحت نيروی فنر بطور عادی در حالت بسته است .در صورت بروز خالء در خطوط لوله دیسک این شير به سرعت باز شده و
بعد از رفع خالء و افزایش فتار نسبی داخل خط ،دیسک با سرعت قبل تنظيم و آرام می بندد .دیسک در این شير به محض رسيدن به
 4/44بار فتار منفی شروع به باز شدن کرده و در فتار منفی  4/2بار کامال باز میشود .چون شير اصلی فقط امکان ورود هوا به داخل خط
لوله را بوجود آورده و توانایی خروج هوا از خط لوله را دارا نمی باشد ،به منظور رفع این عيب برای امکان ورود و خروج هوا در حجم های
پایين مورد نياز در خطوط ،این شير با یک شير کتویی و شير هوای تک محفظه دو روزنه نيز مجهز میگردد .این تجهيز قابليت خروج
هوا در حجم پایين را برای خطوط و شير اصلی فراهم میکند .مجرای تاليه روی بدنه شير ،اجازه خروج و تاليه ميعانات انباشته شده و
آب را می دهد.

 -2حمل و انبارداری:
-

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تـا در
مقابل شرایط جوی و آسيب های احتمالی محفوظ بماند.
در زمان انبارداری ،شير بایستی بوسيله کاور مناسـب پوشـيده شـود تـا قطعـات
داخلی از جمله دیسک و آب بندها در برابـر گـرد و خـاک و آلـودگی محافظـت
شوند .این پوشش نباید تا قبل از آماده شدن شير جهت نصب باز شود.
ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه ،کابـل یـا سـيم بکسـل بایـد
متناسب با وزن شير که در جد ول های موجود در کاتالوگ ميراب متاص شـده
انتااب گردد.
جهت بلند کردن و جابجایی شير هوای روزنه بزرگ حتما الزم است طناب یا
سيم بکسل به پيچ های چتمی شير بسته شوند و از بستن آن به فلنج اصلی
شير یا شير هوای تک محفظه جدا خودداری گردد .اندازه طناب یا سيم بکسل
باید به نحوی در نظر گرفته شود که در زمان جابجایی ،شير در حالت کامال افقی
طبق تصویر روبرو قرار گيرد.

-

در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از
آسيب فردی الزامی می باشد.

-

شير باید در محيط ختک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود .در غيـر
اینصورت الستيک آب بندی شير که از جنس االستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب

-

-

-
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-

جهت آب بندی ناواهد داشت .دمای محل نگهداری شير می تواند بين  -24تا  +44درجه سانتيگراد باشد .در صورتيکه دمـای
محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد الزم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به  +4درجه سانتيگراد برسد.
از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير خودداری شود.

-

انبار کر دن شيرها روی زمين (تماس مستقيم بدنه با سطح زمين) توصيه نمی شود .بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهداری
گردد .همچنين شير در انبار بایستی روی فلنج اصلی آن و مطابق تصویر فوق قرار گيرد.

-

قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند .و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه
نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تتايص و استفاده باشند.
حمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد.

-

 -3نصب و بهره برداری:
 -3-1شرایط محل نصب شير:
-

فضای کافی برای نصب ،نگهداری ،تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظـر
گرفته شود.
در زمان نصب و تعميرات شير بایستی محل نصب دارای نور کافی و مناسب
باشد.
لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نتود.
شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيـرو و ارتعاشـات خـارجی
قرار داشته باشد.

-

موقعيت صحيح قرارگيری و نصب و سایز صحيح شيرهای هوا در خـط لولـه
دارای اهميت زیاد میباشد .انتااب مکان غير صحيح موجب غير موثر بودن
شيرهای مزبور میگردد.
بدليل اینکه هوای موجود در سيال تمایل به باال رفتن و رسيدن به نقاط بـا
بيتترین ارتفاع را دارد ،بنابراین همواره بهترین و مناسب ترین روش نصـب
بدین صورت است که شير هوا طبق تصویر مقابل در ارتفاعی باالتر از خـط
لوله و در انتهای انتعابی کـه از آن گرفتـه شـده نصـب شـود تـا عملکـرد
مناسبی داشته و هوا بطور کامل از آن خارج شود.
همچنين حتما بایستی یک شير قطع و وصل مانند شير پروانه ای (یـا شـير
کتویی) به عنوان شير ایزوله در زیر شير هوا نصب شود تا امکان سرویس و
تعميرات برای شير هوا وجود داشته باشد.
شير هوا الزم است حتما در وضعيت کامال عمودی و رو به بـاال نصـب شـود
(مطابق تصویر فوق) در غير اینصورت عملکرد صحيح و بدون اشکال توسط سازنده قابل تضمين نمی باشد .حتـی در صـورتيکه
خط لوله دارای شيب باشد بایستی انتعابی که از آن گرفته می شود عمود بر خط افق باشد تا فلنج شير هـوا در تـرازی کـامال
افقی روی فلنج این انتعاب قرار گيرد.
در صورتيکه شير هوا بعد از پمپ نصب می شود توصيه می گردد انتعاب شير هوا در فاصله حداقل  3تا  4برابر قطر خط لولـه
اصلی از محل زانویی و سه راهی قرار گيرد.
بهتر است شير درون حوضچه یا اتاقک نصب شود .در صورتيکه شير در فضای باز و خارج از حوضچه نصب می شود توصيه

-

-

-

-

-

می گردد با استفاده از پوشش مناسب در برابر عوامل جوی محافظت شده و از یخ زدگی آن جلوگيری شود البته الزم است هوا
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در محل نصب شير به اندازه کافی وجود داشته باشد و تهویه مناسب برقرار شود بنابراین در صورت نصب در فضای بيرون بهتر
است دیواره ای متبک در اطراف شير در نظر گرفته شود.
-

نصب این شير بصورت دفنی و یا در شرایطی که در آب مستغرق شود مجاز نمی باشد.

 -3-2نصب و راه اندازی :
-

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

-

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

-

روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد.

-

اجزاء داخلی ،دیسک ،فنر و شير تنظيم جریان را بازرسی نمایيد و مطمئن شوید که در زمان انبارداری یا حمل آسـيب ندیـده
باشند.

-

سطح دیسک ،سطوح آب بندی و محور را در صورت نياز تميزکاری نمایيد .در غير اینصورت عملکرد بدون اشکال شير تضمين
ناواهد شد.

-

عملکرد صحيح شير و حرکت روان دیسک شير را بررسی نمایيد بدین صورت که بایستی بتوان دیسک شير را با یک دست بـه
پایين حرکت داده و بالفاصله پس از برداشتن دست ،دیسک بطور خودکار به سمت باال برگردد.

-

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

-

توصيه می شود متاصات واشرها مطابق استاندارد ) DIN EN 1514 (DIN 2690در نظر گرفته شوند.

-

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

-

واشرهای آب بندی نباید دارای خراش یا هرگونه عيبی باشند.

-

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.

-

هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسـيب دیـدگی آب بنـدها و پوشـش شـير
جلوگيری شود.

-

پس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و آلودگی ها باید تميز و پاکسازی گردد.

-

فلنج شير هوا روی فلنج انتعاب قرار داده ،پيچ ها را عبور دهيد و مهره آنها را کمی سفت کنيـد .در نهایـت پيچهـا را بصـورت
ضربدری سفت نمایيد .مقدار بيرون زدگی انتهای تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

-

از آچارهای ماصوص لوله و آچار با لبه های تات استفاده نمایيد.

-

پس از نصب کامل شير مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسانی  ،خط لوله را شستتو دهيد.

-

شيرهای قطع و وصل زیر شير هوای اصلی و زیر شير هوای تک محفظه را در حالت باز کامل قرار دهيد .باز و بسته کردن ایـن
شيرها باید به راحتی انجام شود.

-

شير هوا در این زمان آماده بهره برداری می باشد.

-

توصيه می گردد راهنمای نصب و نگهداری شير هوای تک محفظه ،شير پروانه ای یا کتویی شرکت ميراب نيز مطالعه گردد.

-

از حضور افراد متفرقه در نزدیکی شير جلوگيری گردد چرا که با کاهش فتار خط ،شير به ناگهان باز شده و هوا با سـرعت بـاال
(تا  244متر بر ثانيه) به داخل خط لوله مکش می شود.
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راهنمای نصب ،بهره بـرداری و نگهداری شير هوای روزنه بزرگ (خالء شکن)

 -4نگهداری:
-

در صورتيکه شيرآالت بطور صحيح انتااب و نصب شده باشند و نگهداری و تعميرات آنها طبق برنامه و دستورالعمل ارائه شـده
انجام پذیرد ،عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.
الزم است تنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن در دستور کار بهره بردار قرار گيرد.
شيرهای هوای روزنه بزرگ نياز به نگهداری و سرویس زیادی ندارند و صرفا بازدیدهای دوره ای بایستی هر سـال یکبـار انجـام
گيرد .در صورتيکه سيال شرایط مطلوبی نداشته باشد بهتر است بازرسی ها در بازه های کوتاه تری انجام شود.
ميزان و سرعت خرابی قطعات قابل تعویض شير بستگی به نوع و شرایط سيال عبوری دارد.
سطوح داخلی و خارجی شير با رنگ اپوکسی پودری به روش الکتروسـتاتيک پوشـش داده شـده و مقاومـت بـاالیی در مقابـل
خوردگی دارد .در صورت نياز به ترميم ،رنگ اپوکسی با رال  4444استفاده گردد .قطعاتی که آب بندی شير را انجام می دهند
نبایستی رنگ آميزی شود.

 -1-4-1تعویض قطعات یدكی:
-

سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صالحيت و با تجربه انجام گردد.
در صورت عدم وجود صالحيت الزم ،توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار
می گردد شرکت نمایند.
قطعات یدکی مستهلک شونده شير که غالبا قطعات الستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرار
گيرند .زمان تعویض این قطعات به نوع سيال ،شرایط سرویس و محيط بهره برداری بستگی دارد .در شرایط نرمـال و بـرای آب
خام و آب آشاميدنی بازه زمانی  4ساله برای تعویض این قطعات توصيه می گردد.
توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی الزم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود.



بررسی فنر ،محور و بوش :به منظور بررسی عملکرد صحيح شير و اطمينان از حرکت بدون اشکال دیسک ،الزم است فنر

-

-

بررسی شود .جهت جداسازی فنر:
.1

موقعيت فتردگی فنر را روی محور عالمت گذاری نمایيد.

.2

مهره های شش گوش ( )20را باز کمی باز کنيد تا فتردگی فنر کاهش یافته و دیسک شير به پایين حرکت کند.

.3

پس از اطمين ان از حرکت دیسک ،مهره را در شرایطی که فنر روبروی محل عالمت دار است سفت کنيد تا فنر تحت تنش قرار
گيرد.

.0

دیسک شير در حالت عادی بوسيله نيروی دست قابل حرکت بسمت پایين است و باید قادر باشد بطور خودکار به وضعيت قبلی
برگردد .در صورتيکه با نيروی دست نتوان دیسک را به پایين حرکت داد الزم است طبق توضيح ردیف  2فنر را کمی آزاد
نمایيم.

.4

در صورتيکه دیسک به ساتی حرکت کند بایستی ابتدا محور ( )40گریس کاری شود .اگر متکل رفع نتد الزم است بوش
داخلی ( )42و یا محور تعویض گردد .بوش محور بایستی همواره تميز و با الیه ای نازک از روانکار مناسب پوشيده شود .جهت
سيال آب آشاميدنی الزم است از روانکار مورد تایيد برای این سيال استفاده شود.
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مراحل تعویض قطعات یدكی ( با توجه به تصویر برش خورده صفحه بعد)
.1

برای تعویض قطعات یدکی شامل تمامی اورینگ ها و پکينگ ها ،به شرط بستن شير گارد زیر این شير الزم نيست شير
اصلی از خط لوله جدا شود.

.2

ابتدا پيچ مغری ( )29را باز کرده و فلکه ( )28را جدا نمایيد.

.3

مهره های ( )20را به آرامی باز کرده تا فنر از حالت فترده آزاد شود و در صورتيکه مسـتهلک شـده انـد آنهـا را تعـویض
نمایيد.

.0

درپوش فنر ( )24و سپس فنر ( )24را خارج نمایيد.

.4

در صورتيکه فنر مستهلک شده و خاصيت فنری خود را از دست داده باشد بایستی حتما با فنر جدید تعویض گردد .روش
تتايص فنریت مناسب فنر و عملکرد صحيح شير در صفحه قبل شرح داده شد.

.4

مهره های شش گوش ( )10باز کنيد تا راهنمای فنر ( )13جدا شود.

.0

در این زمان اورینگ های ( )14قابل بررسی و تعویض می باشد.

.8

اورینگ های ( )12را تعویض نمایيد.

.9

سيلندر ( )4را جدا کرده و اورینگ ( )40را تعویض نمایيد.

 .14پکينگ ( )49را بررسی و تعویض نمایيد.
 .11مهره شش گوش ( )11را بررسی و در صورتيکه مستهلک شده آنرا تعویض نمایيد.
 .12پس از باز کردن مهره شش گوش ( )11و جدا کردن پيستون ( ، )48اورینگ ( )14را تعویض نمایيد.
 .13جهت ایجاد دسترسی بهتر ،شير را به پهلو روی زمين قرار دهيد.
 .10مهره شش گوش ( )20را باز کرده و دیسک آب بندی ( )24را جدا نمایيد.
 .14در این زمان اورینگ های ( )22( ، )21و ( )43قابل بررسی و تعویض می باشند.
 .14جهت مونتاژ قطعات شير مراحل فوق بطور عکس (از پایين با باال) انجام گردد.
 .10دقت شود در زمان سفت کردن پيچ و مهره ها (ماصوصا مهره های شماره  )10بصـورت ضـربدری و بـا گتـتاور یکسـان
بسته شوند تا محور و فنر شير در تراز کامال عمودی قرار گيرد و از انحراف سيلندر جلوگيری گـردد تـا حرکـت پيسـتون
داخل سيلندر بصورت روان انجام گيرد.
 .18پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه اندازی مجدد خط ،بایستی تمامی اتصاالت بازرسی و محکم شوند.
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