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»بسمه تعالي« 

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات موسـسه      3ات صنعتي ايران به موجـب بنـد يـك مـاده        موسسه استاندارد و تحقيق   

 تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين، تدوين و           1371استاندارد  تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه         
  .ايران را به عهده دارد) رسمي(نشر استانداردهاي ملي 

، صـاحب نظـران مراكـز و        *ر كميسيون فني مركب از كارشناسـان موسـسه        تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف د      
شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجـه     موسسات علمي، پژوهشي توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي          

به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مـشاركت آگاهانـه و منـصفانه صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليـد                           
هـاي دولتـي و     -ندگان، مصرف كنندگان، صادر كنندگان و واردكنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان            كن

پيش نويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران بـراي نظرخـواهي بـه مراجـع ذي نفـع و اعـضاي                      . شودغيردولتي حاصل مي  
در كميته ملـي مـرتبط بـا آن رشـته           شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها         هاي فني مربوط ارسال مي    كميسيون

  .شودايران چاپ و منتشر مي) رسمي(طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 
صالح نير با رعايت ضوابط تعيـين شـده تهيـه           مند و ذي  هاي عالقه نويس استانداردهايي كه موسسات و سازمان     پيش
. شـود به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتـشر مـي          كنند در كميته ملي طرح و بررسي و در صورت تصويب،            مي

 تدوين  5شود كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شماره             بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي     
  .دهد به تصويب رسيده باشدو در كميته ملي استاندارد مربوط كه موسسه استاندارد تشكيل مي

المللي ، كميسيون بين1(ISO)المللي استانداد تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بينموسسه استاندارد و  
  كميـسيون    4 است و بـه عنـوان تنهـا رابـط          3(OIML)المللي اندازه شناسي قانوني      و سازمان بين   2(IEC)الكترونيك  

يران ضمن توجه به شـرايط كلـي و         در تدوين استانداردهاي ملي ا    . كند در كشور فعاليت مي    5(CAC)كدكس غذايي   
گيـري  المللي بهره هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين        نيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت     

  .شودمي
بينـي شـده در قـانون، بـراي حمايـت از            تواند با رعايت موازين پـيش     موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي      

سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظـات زيـست                مصرف كنندگان، حفظ    
يـا اقـالم   / محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليـدي داخـل كـشور و        

المللـي بـراي    ازارهاي بين تواند به منظور حفظ ب    موسسه مي . وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد       
همچنـين بـراي اطمينـان    . بنـدي آن را اجبـاري نمايـد     محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه       

ها و موسسات فعال در زمينه مشاوره، آمـوزش، بازرسـي، مميـزي و              بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان      
) واسـنجي (ها و مراكز كاليبراسـيون       مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه    هاي مديريت كيفيت و   صدور گواهي سيستم  

ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظـام تاييـد صـالحيت ايـران               -وسايل سنجش، موسسه استاندارد اين گونه سازمان      
-ظـارت مـي   كند و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تاييد صالحيت به آنها اعطا و بر عملكرد آنها ن                 ارزيابي مي 

وسايل سنجش، تعيـين عيـار فلـزات گرانبهـا و انجـام             ) واسنجي(المللي يكاها، كاليبراسيون    ترويج دستگاه بين  . كند
  .تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين موسسه است

                                                 
   موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران*

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 
4 - Contact Point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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    )ليسانس مهندسي پااليشگاه(
    

    :دبير 
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  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ) استاندارد و كنترل كيفيت–ليسانس صنايع (
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  پيش گفتار
 كـه پـيش نـويس آن در         ")بـدون ترموكوپـل و ترموسـتات      (شيرهاي دسـتي وسـايل گازسـوز        "اندارد  است

تهيه و تدوين شد و در سيصد و        توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران        كميسيون هاي مربوط    
 مورد تصويب قـرار     25/12/86مورخ    بيست يكمين اجالس كميتة ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي

 قانون اصالح قوانين و مقـررات موسـسه اسـتاندارد و            3اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة         ت،  گرف
  .  به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371صوب بهمن ماه ، متحقيقات صنعتي ايران ، 

علـوم و    پيـشرفت هـاي ملـي و جهـاني در زمينـه صـنايع،                براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحـوالت و        
، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و                   خدمات

خواهـد  قـرار   جـه   وتكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد ت               
  .ملي استفاده كردبنابراين ، بايد همواره از آخرين تجديد نظر استاندارد هاي . گرفت

  :جملة مربوط به استاندارد تفكيك شده 
شيرهاي دستي وسـايل گازسـوز باطـل و         ) عنوان كامل ( ،   1370سال   : 1222استاندارد ملي ايران شمارة     

  .اين استاندارد جايگزين آن مي شود
  :  منبع و ماخذي كه براي تهية اين استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زير است

1- EN 1106 : 2001 , Manually operated taps for gas burning appliances. 
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  )بدون ترموكوپل و ترموستات(شيرهاي دستي وسايل گازسوز 
  

         هدف و دامنه كاربرد 1
ايمني و عملكردي شيرهاي دستي و وسايل پيش تنظـيم     تعيين الزامات    ،هدف از تدوين اين استاندارد    

اين استاندارد روشهاي آزمون براي بررسي تطابق با اين الزامات و اطالعـات مـورد              . زسوز است وسايل گا 
  .نياز خريدار و استفاده كننده را در بر دارد

ــر       ــا حــد اكث ــالم شــده ت ــاري اع ــشار ك ــا ف ــده ب ــرل كنن ــراي شــيرهاي كنت ــتاندارد ب ــن اس   200اي
   .كار برد دارد EN  437 با استاندارد ابقبراي گازهاي مطميلي بار براي استفاده در وسايل گاز سوز 

مي باشـند را در بـر    EN 331اين استاندارد شيرهاي دستي قطع كننده جريان را كه مطابق استاندارد 
  .نمي گيرد

. روشهاي آزمون اعالم شده در اين استاندارد براي آزمون نمونـه محـصول در نظـر گرفتـه شـده اسـت                     
  . صول نمي باشدآزمونهاي مقرر شده براي آزمايش مح

  
          مراجع الزامي2

. كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع شده اسـت             مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است       
  .بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

 هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي        اصالحيه ،در صورتي كه مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد           
در مورد مداركي كه بـدون ذكـر تـاريخ انتـشار بـه آن هـا             . آن موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست      

 .، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها موردنظر استارجاع داده شده است
  :ت استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي اس

2-1 EN 549: 1994, Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and  
gas equipment 

2-2 EN 60730- 1: 1995, Automatic electrical controls for household and similar use  
– part 1: General requirements (IEC 730- 1:1993 , modified)  

2-3 ISO 7-1: 1994, Pipe threads where pressure- tight joints are made on the threads  
– part 1: Dimensions , tolerances and designation 

2-4 ISO 65:1981, Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with 
ISO 7-1 

2-5 ISO 228-1:2000, Pipe threads where pressure – tight joints are nit made on the  
threads part 1: Dimensions, tolerances and designation 

2-6 ISO 262: 1998, ISO general purpose metric screw threads – selected sizes for  
screws,  bolts and nuts  

2-7 ISO 274: 1975, copper tubes of section – Dimensions  
2-8 ISO 301: 1981, Zinc alloy ingots intended in casting  
2-9 ISO 1817: 1999, Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids  
2-10 ISO 7005 : Metallic flanges  
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  اصطالحات و تعاريف  3
  .كار مي رود واژه ها با تعاريف زير به يا/ در اين استاندارد اصطالحات و 

    كليات3-1
  

  .  نشان داده شده است5 تا 1 به عنوان نمونه در شكل هاي ها به كار رفته در شير بطور عموم قطعات –يادآوري 
  

  : راهنما 
    بدنه-1
    توپي-2
   قفل كنندهخار -3
   عمل كنندهةساق -4
  ساقه شير  قسمت تخت -5
   قفل كنندهخار  راهنماي -6
  ننده  عمل كة ساقفنر  -7
    ورودي اصلي گاز -8
  سطح گاز بندي  -9

    خروجي گاز -10
  )توپي( ميزان جريان وروديةكاهند  -11
    ميزان جريانةمعبر گاز كاهند  -12
   روي هم ةگاز بند دو بل  -13
  گاز بندي ةحلق  -14
   تنظيم كننده  پيچ -15
   پيچ پيش تنظيم گاز بندي  پيچ -16
   پيچ پيش تنظيم -17
   رشي -18
  ميزان جريان كاهش داده شده   پيچ -19
    خروجي گاز -20

  
  
  
  
  

  
   شيرتوپي مخروطي-1شكل 
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  : راهنما 
   عمل كنندهةساق  -1
   قفل كننده خار  -2
   عمل كنندهة ساقفنر   -3
  ديسك   -4
     بدنه-5
   وروديدهانه -6
   قفل كنندهراهنماي خار  -7
   خروجينهدها  -8

  
  شير ديسكي -2شكل 
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  : راهنما 
   عمل كنندهةساق   -1
   شيرةميل   -2
  واشر   -3
   ساقهمتوقف كننده   -4
   شيرةبدن   -5
  ورودي نةدها   -6
  فنر ديسك   -7
  ديسك شير   -8
  گاز بندي حلقوي واشر -9

   عمل كنندهةساق فنر -10
   ديسكي خطي شير -3شكل 
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  : راهنما 
   عمل كنندهةساق   -1
   قفل كننده خارراهنماي   -2
   قابل تنظيم ةمتوقف كنند   -3
   بندي توپيگاز    -4
  بدنه   -5
  توپي    -6
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        شيرهاي كنترل  3-1-1
وسايل كنترل دستي مستقيم يا غير مستقيم هستند كـه داراي يـك يـا چنـد خروجـي بـراي كنتـرل             

  . به حالت باز و يا بالعكس كار مي كنندبستهحالت از   مي باشند كهجريان گاز
  مقدار جريان گاز  پيش تنظيم ة       وسيل3-1-2

كه تنظـيم آن مـي      . ز پيش تعيين شده اي تنظيم مي كند       وسيله اي است كه جريان گاز را در مقدار ا         
پيچ بوسيله    تدريجي  و يا به صورت    اوريفيس هاي كاليبره شده    بوسيله تعويض    منقطع  تواند به صورت    

     .تنظيم باشد
           مقاومت در برابر نشت3-2
       مقاومت در برابر نشت خارجي3-2-1

  .استبت به محيط آزاد خارج از شيرميزان نشت بندي يك محفظه حاوي گاز نس
       مقاومت در برابر نشت داخلي 3-2-2

بطوريكه يك محفظه محتوي گاز نسبت به       ) در حالت بسته  (غير قابل نشت بودن عامل بند آورندة شير         
  .گازبند باشد محفظة ديگر يا نسبت به دهانة خروجي شير

          فشارها 3-3
      فشار ورودي 3-3-1

  . ورودي شير اعمال مي شودبر كه ت، اسفشاري
      فشار خروجي3-3-2

  . خروجي شير وجود دارددر كه  است،فشاري
      فشار آزمون 3-3-3

  )اين فشار در شرايط آزمون مشخص مي شود(. كه در حين آزمون اعمال مي شود است،فشاري
      فشار كار 3-3-4

  . كار كندمي تواند شير  فشاركه در آن،  است اعالم شده توسط سازندهباالترين فشار ورودي
      اختالف فشار 3-3-5

 و بـستگي بـه       شير كامالً بـاز اسـت      آورندةعامل بند  وقتي كه     است، تفاوت بين فشار ورودي و خروجي     
  . در شير دارد گازميزان جريان

  )دبي( جريان ميزان      3-4
  .عبور مي كند كه در واحد زمان از شير  است،مقدار حجم گازي

  ميزان جريان اسمي     3-5
   . است اعالم شده توسط سازنده) دما و فشار(ميزان جريان هوا تحت شرايط استاندارد

   جريان  ميزان    منحني 3-6
  . استمقدار جريان هوا نسبت به زاوية خروج هوا از شيرمنحني 
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      دماها 3-7
     حداكثر دماي محيط3-7-1

ير مـي توانـد در       كه شـ    است، اعالم شده توسط سازنده    ه كننده شير،   احاط باالترين دماي هواي محيط   
  .آن بكار رود

     حداقل دماي محيط 3-7-2
 كه شير مي تواند در آن بكار        ، اعالم شده توسط سازنده    ، محيط احاطه كننده شير    كمترين دماي هواي  

  .رود
      عامل بند آورنده 3-8

  .و يا قطع جريان گاز مي شودشدن يا زياد كم  برقراري، باعثهجزء متحركي از شير است ك
      شرايط استاندارد 3-9

ميلـي بـار در     1013 درجه سلسيوس و فـشار       15  دماي شرايط استاندارد براي هوا و گاز عبارت است از        
  .شرايط خشك

   بندي سطح گاز   3-10
   بندي گازوح  اندازه گيري شده در امتداد سطهواي آزاد فاصله بين قطعات حمل گاز و كوتاهترين

  
   و طبقه بنديشناسايي       4
      تعداد دفعات كاركرد4-1

طبقه بندي شيرها در سه رده مطابق با تعداد دفعات باز و بسته شدن آنها در طـول عمـر وسـيله گـاز                        
  . سوز به صورت زير پيش بيني شده است

  )ديگ هاي حرارت مركزي( دفعه باز و بسته شدن 5000       -
  )بخاري ها( دفعه باز و بسته شدن 10000      -
  )اجاق گازهاي بدون فر(از و بسته شدن  دفعه ب40000      -
  ها    گروه بندي شير 4-2

 يـا   1شيرها بسته به مقاومتي كه بايد در برابر تنش هاي خمشي وارده بر آنها داشته باشند، بـه گـروه                     
  ) مالحظه شود1جدول ( دسته بندي مي شوند 2گروه 
  :1گروه 

ها و يا نصب در جاهايي ساخته شـده اسـت           ه است كه بمنظور بكار بردن در دستگا       شيري 1شير گروه   
  مـثالً بـر روي     . كه در معرض تنش هاي خمشي ناشي از اتصال به لوله هـاي سـخت قـرار نمـي گيـرد                    

  .پايه هاي محكم مجاور بخود نصب مي گردند
  : 2گروه 

خـارج از دسـتگاه گـاز     وضعيتي چه در داخل و چه در هر  است كه براي استفاده در     شيري 2شير گروه   
  .سوز ساخته شده و معموالً بر روي پايه نصب نمي شود
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 نيـز  1 بـا الزامـات شـيرهاي گـروه         بخود شته باشد خود  ا مطابقت د  2 شيرهاي گروه  يك شير كه با الزامات       - يادآوري
  .منطبق خواهد بود

  
  گشتاور پيچشي و ممان خمشي-1جدول 

) 1(گشتاور پيچشي
  نيوتن متر

ممان خمشي 
      )نيوتن متر(

  2گروه     1گروه   2و1گروه 

اسمي اندازه 
  DN)(ورودي شير

 )قطر اسمي(

   ثانيه10   ثانيه900    ثانيه10   ثانيه10
6  15)  7(  15  7  25  
8  20)  10(  20  10  35  
10  35)  15(  35  20  70  
15  50)  15(  70  40  105  
20  85  90  50  225  
25  125  160  80  340  
32  160  260  130  475  
40  200  350  175  610  
50  250  520  260  1100  

 شـكل  1مقادير داخل پرانتز براي بكار بردن هنگام آزمون شيرهاي داراي اتصال ورودي نوع فلنجي يـا بـست زينـي             ) 1(
  .براي متصل شدن به وسايل گازسوز پخت و پز بكار مي روند

1. Saddle clamp 
  
  اندازه گيريواحدهاي  5
 .ابعاد داده شده بصورت ميلي متر است    5-1
  . است1 فشار استاتيك باالي فشار جو و بر حسب ميلي بار يا بار، بر حسبفشارها    5-2
  .  پيچشي بر حسب نيوتن متر است گشتاور خشمي وممان    5-3
  
          الزامات ساخت 6
   ساخت    الزامات عمومي6-1
   آن  بنحوي طراحي و ساخته و مونتاژ شود كه وقتي مطابق دستورالعمل سازندة شير بايد   1- 6-1

  . دستگاه گاز سوز سوار و مورد استفاده قرار مي گيرد بتواند كار خود را بطور صحيح انجام دهدبرروي 

                                                 
1. 1bar = 105 100 =  نيوتن برمتر مربع kPa 
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 بايد عاري از تيزي و برندگي باشـد تـا باعـث وارد آمـدن صـدمه و                   شير  يلبه ها و گوشه ها       6-1-2
  . يب به افراد يا خوب كار نكردن دستگاه نشودآس

  . تمام قسمت هاي داخلي و خارجي شير بايد تميز و بدون عيب باشد
داخلي آن فقط با استفاده     شيرها بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه دسترسي به قطعات                6-1-3

  .باشداز ابزار امكان پذير 
 به يكـديگر و      شير  و امثال آن كه به منظور اتصال قطعات        سوراخهايي كه براي پيچ ها، خارها        6-1-4

 راهداخل محفظه هاي محتوي گاز      به  يا سوار كردن شير بر روي دستگاه گاز سوز تعبيه مي شود نبايد              
  . داشته باشد

  . ة بين اين سوراخها و معابر گاز بايد حداقل يك ميلي متر باشدرضخامت ديوا
 معابر يا محفظه هاي      به ا در شيرها هنگام ساخت آن ضروري است و        سوراخهايي كه تعبية آنه      6-1-5

 بنـد   گـاز د، بايد توسط وسايل فلزي بطور دائـم مـسدود و            ن ولي عمالً در كار آن تاثير ندار       ه دارند گاز را 
 بنـد   گـاز  بندي كامل اين سوراخها مي توان عالوه بر وسايل فلـزي از مـواد                گازبراي اطمينان از    . شوند

  . ب نيز استفاده كردكنندة مناس
 آزمونهـا كـه      و  منافـذ مخـصوص انـدازه گيـري        مشتمل بر  مسدود كنندة سوراخهايي     قطعات   6-1-6

ممكن است بعدا براي انجام عملياتي از قبيل سرويس كردن، تنظيم يا تبديل و امثال آن باز شوند بايد                   
 از قبيل اتصاالت فلز به فلـز يـا          با استفاده از وسايل مكانيكي     كه پس از مسدود شدن       قرارگيرندطوري  

 گـاز بـراي  .  بنـد شـوند  گـاز  اين استاندارد كامالً 3-7و امثال آن طبق مفاد بند       ) اورينگ(واشر حلقوي   
 بند كننده مثل مايع يا خمير يا نـوار و امثـال             گازبندي و غير قابل نشت شدن اين منافذ نبايد از مواد            

  . آنها استفاده شود
 بند و غير قابل نـشت       گازدين بار پياده و سوار كردن دستگاه نيز بايد بهمان حالت            اين منافذ بعد از چن    

 بند كننـده    گازالبته براي قسمتهايي كه بطور دائم نصب و سوار مي شوند مي توان از مواد                . باقي بماند 
و  بنـدي    گـاز استفاده نمود و اين مواد بايد در تمام طول مدت كار عادي دستگاه بطور مـوثري حالـت                   

  .نشت نكردن را حفظ كنند
شير كه براي منظورهايي مثل سرويس كـردن الزم اسـت  بـاز و پيـاده شـوند بايـد            اجزايي از     6-1-7

بنحوي باشند كه بتوان با استفاده از ابزارهاي معمولي و متداول آنها را پياده و دوباره سوار كـرد و بايـد              
تورالعمل سازنده نـصب ميگردنـد سـوار كـردن       بنحوي ساخته يا نشانه گذاري شوند كه وقتي طبق دس         

  .غير صحيح آنها امكان پذير نباشد
   سـرويس آنهـا را بـاز كننـد بايـد داراي             م كننده كه ممكـن اسـت بـراي عمليـات          روزة پيچهاي محك   

  . باشدISO 262 دنده هاي سيستم متريك طبق استاندارد
و توليد پليسه يا تراشه مي نماينـد        ند  از پيچهاي خودكاري كه خود ضمن پيچاندن، دنده ايجاد مي كن          

نبايد براي اتصال قسمتهاي محتوي گاز و يا قسمتهايي كه هنگـام سـرويس دسـتگاه بايـد بـاز شـوند                      
  .استفاده كرد
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 توليد تراشه نمي كننـد مـي تـوان اسـتفاده            لي از پيچهاي خودكاري كه شكل دنده بوجود مي آورند و         
  . كرد

د كـه بتـوان از پيچهـاي متريـك     ند بايد بنحوي باشـ نر آورده مي شووه هايي كه توسط اين پيچها د  زر
 .  استفاده كردISO 262 ماشيني مطابق استاندارد

 در خالف جهـت     ساقة شير  كه بوسيلة چرخش كار مي كنند بايد بوسيلة چرخاندن           يشيرهاي   6-1-8
 استثناي شيرهايي   در جهت عقربة ساعت بسته شوند، به      حركت عقربة ساعت باز شوند و با چرخش آن          
  .كه بيش از يك مشعل را گاز رساني مي كنند

لحيم كاري يا ساير فرآيندهاي مشابهي كه در آنها مواد بكـار رفتـه بـراي اتـصال داراي نقطـة                       6-1-9
 درجه سلسيوس بعد از انجام فرآيند مي باشد، نبايد براي اتصال قسمتهاي محتـوي               450ذوب كمتر از    

  .بندي مضاعفگاز ر در موارد مسدود كردن و گاز بكار برده شود، مگ
  ايـن درپـوش هـا    كننده روي تنظيم كننده ها،گازبنددر صورت بكار برده شدن درپوش هاي     6-1-10

بايد فقط توسط ابزار معمولي و استاندارد شده قابل باز كردن باشند و بايد بتوان آنهـا را بـا اسـتفاده از                       
 پوش پيچ تنظيم نبايد مانع چرخاندن پيچ در تمام طول مـسيري             در.  بندي نمود  گازموادي نظير الك    

  .كه سازنده براي عمل تنظيم آن تعيين كرده است، شود
  .باز و بسته شدن شير بايد بدون استفاده از ابزار امكان پذير باشد  6-1-11
ن بـه عامـل     در ضمن كار و استفاده عادي از شير نبايد اين امكان وجود داشته باشد كه بتـوا                  6-1-12

 خود گردد و يا اين نيرو       نشيمنگاهبند آورندة شير آنچنان نيرويي وارد آورد كه باعث خارج شدن آن از              
 2 نشت آن به ميزان متجاوز از مقادير داده شده در جـدول عامل بند آورنده را بحالتي در آورد كه باعث      

   .شود
آزاد كـردن هرگونـه مكـانيزم قفـل     جهـت  ( شير به سمت داخل شـير     هنگام فشار دادن ساقة     6-1-13

به عامل بندآورنده وارد آيد كه باعث منحرف        ) به غير از نيروي فنر    (، نبايد هيچگونه نيروي اضافي    )ساقه
  .شدن توپي از محل خود گردد

قطـر كوچـك      در  و بزرگتر خـود باشـد،    قطر   در قسمت    توپي مخروطي بايد داراي فرورفتگي      6-1-14
  .اي بدنه ايجاد شود تا توپي بتواند در آن فرو رودتوپي بايد شياري در انته

  مواد       6-2
     الزامات عمومي مواد1- 6-2

كيفيت مواد و اندازه هاي بكار رفته در شير و روشهاي سوار كـردن قطعـات مختلـف آن بايـد بنحـوي                       
تور العمل  دسعالوه بر آن وقتيكه شير طبق       . باشد كه خصوصيات ساخت و كاركرد آن كامالً ايمن باشد         

در مـدت عمـر مفيـد آن         آن   عملكـرد سازنده نصب و مورد استفاده قرار مي گيـرد نبايـد خـصوصيات              
تحت اين شرايط كلية اجـزاء شـير بايـد بتوانـد در مقابـل شـرايط               . قابل مالحظه اي پيدا كند    تغييرات  

رد، مختلف مكانيكي، شيميايي و حرارتي كه ممكـن اسـت ضـمن كـار عـادي در معـرض آن قـرار گيـ          
  .مقاومت كند
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  آلياژهاي روي    6-2-2
   محتوي گـاز بكـار گرفتـه شـوند كـه كيفيـت               براي قسمتهاي  مي توانند آلياژهاي روي تنها در صورتي      

در معرض دمايي بـاالتر      بوده و اين قسمتها    ISO 301 بر استاندارد    منطبق ZNAL4 از جنس     ها آن
اصـلي از    ورودي و خروجـي      ه هاي دنده پيچ شدة     صورتيكه دهان  در.  درجه سلسيوس قرار نگيرند    80از  

  جنس آلياژ روي ساخته شده باشند، دنده پيچهاي آنها بايـد بـه صـورت رو پـيچ بـوده و بـا اسـتاندارد                       
ISO 228-1 منطبق باشند.  

  1 بدنه   6-2-3
. قطعاتي از بدنه كه محفظة حاوي گاز را از اتمسفر جدا مي كند فقط بايد از مواد فلزي سـاخته شـوند                     

  . نمي شودگازبندكننده هاساير ها، واشرها و گاين بند شامل اورين
  مقاومت در برابر خوردگي و محافظت سطح    6-2-4

هر قطعه در تماس با گاز يا اتمسفر اطراف، و نيز فنرها بايد از مواد مقاوم به خوردگي ساخته شـده يـا                       
 ديگر قطعـات متحـرك نبايـد توسـط          محافظت در برابر خوردگي فنرها و     . بطور مناسبي حفاظت گردد   

  . حركت اين قطعات دچار آسيب شود
  2تزريق كردن    6-2-5

نظير ايجاد خـال يـا   (كردن كه توسط يك روش مناسب تزريق  استفاده از هر روشي در خط توليد نظير         
  .  رود مجاز استميمناسب بكار گاز بندكنندةبا استفاده از مواد ) فشار داخلي

  3 بند براي قطعات متحركگاز    نافي هاي6-2-6
 يياه نافي.  متحرك بكار برده شوند     قطعات بنديگاز بند قابل تنظيم با دست نبايد براي         گازنافي هاي   

 و نيـاز بـه      شـده انـد    بعدي محافظـت     تنظيماتكه فقط توسط سازندة شير تنظيم مي شود و در برابر            
   .دن تنظيم در نظر گرفته مي شو قابل غيرندتنظيم مجدد ندار

  عامل بند آورنده  6-2-7
 قطعات بند آورندة گاز بايد داراي يك تقويت كنندة فلزي براي مقاومت در برابـر نيـروي بنـد آورنـده                     

همچنين اين الزام شامل قطعـاتي كـه نيـروي بنـد آورنـده را               . دنيا از مواد فلزي ساخته شده باش      بوده  
  .ند نيز مي شودنمنتقل مي ك

  .) تا پنج ديده شوديكشكل هاي .(استفاده از مواد غير فلزي مجاز مي باشدبراي اجزاء هدايت كننده 
     اتصاالت6-3
  دنده پيچ ها  6-3-1
 بـا اسـتفاده ازآچـار        نيـروي الزم    واردآوردن بايد براي برقراري اتصال گاز به آسـاني امكـان            6-3-1-1

  . سرتخت معمولي و ابزارهاي متداول وجود داشته باشد
 ISO 7-1با اسـتانداردهاي  بايد  لوله باشد دنده پيچ ورودي يا خروجي شير، نده پيچداگر   6-3-1-2

  .  منطبق باشدISO 228-1و يا

                                                 
1. Housing 
2. Impregnation 
3. Seals  of glands for moving parts 
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دنـده   لوله بوده ولي داراي مهره ماسوره مي باشـند، اگـر             دنده پيچ براي اتصاالتي كه بدون       6-3-1-3
اطالعـات  ر دسترس باشد يا منطبق نيست، مهره ماسوره بايد د ISO 7-1 يا ISO 228- 1 آن با پيچ

  .  اختيار استفاده كنند قرار گيردكامل همراه با وسيله در
     فلنج ها6-3-2

اسـتاندارد  اگر براي اتصال شير از فلنجهايي استفاده شود كه مناسب براي اتصال به فلنجهاي منطبق با           
ايد تبـديلهاي مناسـبي   نباشد، بمنطبق  ISO 7005 استاندارد ملي با لي مربوطه يا در صورت نبودنم

همراه با آن فرستاده شود تا اطمينان حاصل شود كه با استفاده از اين تبديل ها شـير را بـه فلنجهـاي                       
 مي توان متصل كـرد و يـا در صـورت درخواسـت، اطالعـات كامـل                   پيچ ها  استاندارد شده و يا به دنده     

ر اختيار در خواست كننـده گذاشـته        كه مي تواند به شير متصل گردند د       زايي  دربارة اج باشرح جزئيات   
  . شود

  فشاري 1الله اي و اتصاالت اتصاالت فشاري   6-3-3
 ISO 274 از استاندارد 2لوله هايي با قطر خارجي طبق جدولبا اتصاالت فشاري بايد براي بكار بردن 

   باشــند كــه بــا آن بكــار  بايــد مناســب لولــة نرمــيگــاز بنــد كننــده  ممــه اي هــاي. دنمناســب باشــ 
از آن   با دو طرف نا متقارن مي توان استفاده كرد مشروط بر آنكه امكـان اسـتفادة                  ممه اي از  . مي روند 

  . بطور غير صحيح نباشد
   وسايل گاز سوز داخلياتصاالت    6-3-4

  :  ميتوان استفاده كرد، به شرطيكه وسايل گاز سوز داخل اتصاالت شيرها دراز ساير
  ؛ شدن باشند باز  قابل ابزار با استفاده ازاتصاالت فقط  -
  ؛  گيرد قرار آزمون آن مورد ابت كنندة ثاتصال بطور كامل شامل بر قطعة -
  ؛ اتصال در دسترس استفاده كننده نباشد -
اسـتفاده   است ISO 262 كه منطبق با استاندارد يي از پيچ ها، بايدزيني شكلبراي اتصال فلنجي يا  

  . شود
 راي اجزاء و قطعات ويژگيهاي ساخت ب     6-4
  ات  كلي6-4-1

عالمت گذاري استفاده مي شود، عالئم زير بايد بطور صحيح          از  در صورتي كه براي حاالت مختلف شير        
  .و دائمي براي وضعيتهاي متفاوت شير نشانه گذاري شود

  •     يك دايرة تو پر كامل  حالت بسته              
  ∗      ستاره  حالت جرقه زدن       

      بزرگشعله شكل يك           باز كامل         
                   شعله كوچكشكل يك           نيمه باز         

  . دسته شير در وضعيت خاموش بايد داراي متوقف كنندة غير قابل تنظيم باشد
                                                 

1. Compression fittings and flared compression joints 
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   ابعاد    6-4-2
  . مونهاي اين استاندارد، مطابقت نمايد بايد بنحوي باشد كه با الزامات و آزهااندازه ها و ابعاد شير 

   چرخشي زواياي    6-4-3
 در صورت وجود بايد بعد از وضعيت تمام بـاز شـير و               وضعيت نيمه باز   عالمت نشان دهندة    6-4-3-1

   .داشته باشديا بين وضعيت تمام باز و وضعيت بستة شير قرار 
  . درجه باشد360 درجه و 180ايد بين  زاوية چرخش شيرهاي سوزني بين وضعيت بسته و باز كامل ب

  .  باز كامل قرار گرفته باشد الزامات زير بايد رعايت شودوضعيت بعد از وضعيت نيمه بازاگر   6-4-3-2
  . باشددرجه  ) 90± 5( باز كامل زاوية چرخش بايد وضعيت بسته به وضعيت تغيير از براي   -
  .يا بيشتر باشددرجه  70 بايد مه بازوضعيت ني باز كامل و وضعيت  زاوية چرخش بين -

  . مي باشند نمي شودروجي خ شيرهايي كه داراي چندين شاملاين الزام 
  . در وضعيت نيمه باز بايد بوسيلة يك متوقف كنندة ثابت محدود گردد   شير   حركت دستة-
لزامات زير بايد  بسته و باز كامل قرار گرفته باشد اوضعيتهاي بين وضعيت نيمه باز اگر    6-4-3-3

  . رعايت شود
 . باشدo90 تغيير از وضعيت بسته شير به وضعيت باز كامل زاويه چرخش شير بايد بزرگتر از براي  -
 o70  چرخش شير بايد بزرگتر ازة زاوي ، شير به وضعيت باز كاملنيمه باز تغيير از وضعيت براي  -

  . باشد
  .  نمي شود،مي باشندجي  خرو شيرهايي كه داراي چندينشاملام اين الز

داراي وسيله اي باشد كه وقتي شير از وضعيت باز كامل به طرف بسته  بايد نيمه باز  وضعيت -
  . چرخانده مي شود موقعيت رسيدن به وضعيت نيمه باز را نشان دهد 

  .  يك متوقف كننده محدود شودتوسطشير بايد در وضعيت كامالً باز، دستة   حركت -
 نداشته باشد، زاوية چرخش نيمه باز وضعيت  مي باشد وخروجيداراي يك كه  يشير در  6-4-3-4

  .باشددرجه ) 90±5 ( كامل بايداز وضعيت بسته به وضعيت باز
    روانكاري  6-4-4

  . را در مسير گاز موجب نشودانسدادي  هيچگونه آن شير بايد طوري طراحي شود كه روانكاري معمولي
   ا همتوقف كننده    6-4-5

  .  متوقف كننده ها محدود شودتوسطوضعيت هاي نهايي حركت شير بايد 
 بدنه، بوسيلة    داخل  سوزن بطور كامل از    خارج كردن  شيرهاي سوزني نبايد امكان      صورت استفاده از  در  

  آن از طريـق    حركـت    متوقـف شـدن      ،هنگام بـسته شـدن شـير      و  . آن وجود داشته باشد   باز كردن پيچ    
   . حاصل مي شودبه كف شيرتماس سوزن 

     قفل ايمني 6-4-6
 باشـند    باز شدن اتفـاقي    براي جلوگيري از   به قفل ايمني     مي توانند مجهز   ي يك خروج  دارايشيرهاي  

  . كه عملكرد اين قفل نياز به دو عمل براي باز شدن شير داشته باشد
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 تغيير از يـك     برايتا اينكه    ،مجزا، بايد طوري طراحي شوند    مشعل   دو   برايشيرهاي داراي دو خروجي     
بنـابراين فقـط بايـد ايـن        .  شده عبور كننـد     بستة قفل  حالت كه از    باشدديگر الزم   به خروجي   خروجي  

امكان براي مصرف كننده باشد كه تغيير از يك خروجي بـه خروجـي ديگـر، از طريـق عمـل آگاهانـه                       
طريـق نگهداشـتن    ر از يـك خروجـي بـه خروجـي ديگـر، از              يـ به ويژه نبايد امكان تغي    . باشد) عمدي(

  . ق يك حركت چرخشي مطلق باشديبه داخل، يا از طرآن دستگيره به طور ثابت و فشار دادن 
  سطح گازبندي   6-4-7

 ميلـي متـر باشـد       3بزرگتـر از    يا  مساوي  به استثناي شيرهاي سوزني بايد       براي شيرها    سطح گازبندي 
  ) 1شكل(
  زاوية مخروطي    6-4-8

  . باشدمي ) o9 30'  ( مخروطي حداقل زاويةطيبراي شيرهاي با توپي مخرو
     وسايل پيش تنظيم 6-4-9
 امكان افتادن آنهـا      بايد به آساني در دسترس باشند و       ، در صورت وجود   وسايل پيش تنظيم    6-4-9-1

  .در داخل معابر گاز وجود نداشته باشد
 قابـل در دسـترس      پـيچ گوشـتي يـا آچـار        يـك ، فقط بايد بـا      عملكرد وسايل پيش تنظيم     6-4-9-2

  .معمولي امكان پذير باشد
  .وسايل پيش تنظيم بايد در وضعيت هاي تنظيم خود ثابت باشند  6-4-9-3
  
       الزامات عملكرد 7
  عملكرد عمومي الزامات  7-1

  . صحيح كار كندبطور شير بايد بتواند در شرايط زير 
   در دامنة كاملي از فشارهاي كاري -
 درجه سلسيوس يا دامنة وسـيع تـري از دمـاي    60 از صفر درجه سلسيوس تا        در دامنة دماي محيط    -

  .كار كه بوسيلة سازنده اعالم مي شود
 وضعيت نصب و سوار كردن شير  7-2

  .    مي شود، رضايت بخش باشداعالم كه بوسيلة سازنده ي نصبعملكرد شير بايد در تمام وضعيتها
قـرار  ان شده است، عملكرد شير نبايد تحت تاثير وضعيت نـصب       ي ب 2-8تحت شرايط آزمون كه در بند       

  . گيرد
     مقاومت در برابر نشت 7-3

درصورتيكه مقدار نشت داخلي و خارجي شير، از مقاديري كـه           . دنبايد در برابر نشت مقاوم باش      هاشير  
   .  داده شده است تجاوز نكند، اين شير مقاوم در برابر نشت شناخته مي شود 2جدول در
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   نشت مقادير حداكثر -2جدول 
  مقاومت در برابر نشت خارجي    نشت داخلي رمقاومت در براب DNاندازه اسمي   هوا حسب سانتيمتر مكعب در ساعتبر نشت مقادير

10DN <  20  20  
25 ≤ DN ≤ 10  40  40  

50≤DN < 25  60  60  
  
   پيچشي و خمشي  مقاومت    7-4
  كليات  7-4-1

 ساخته شوند كه به اندازه كافي مقاومت داشته باشند تا در برابر فشارهاي مكـانيكي،                شيرها بايد طوري  
  .، پايداري كننديندآكه ممكن است طي نصب و سرويس دهي بوجود 

   2 و گروه 1 گروه– پيچشي مقاومت  7-4-2
 4-8د  بعد از آزمون مطابق با بن     .  شوند قرارداده 1 گشتاور مشخص شده در جدول       درمعرضشيرها بايد   

نبايد هيچ يك از قسمتهاي آن دچار تغيير شكل دائمي شده و يـا نـشت آنهـا از مقـادير داده شـده در              
مقدار گشتاور يا نيـروي الزم بـراي        .  براي مقاومت در برابر نشت داخلي و خارجي بيشتر باشد          2جدول  

  .  باشد4و3ول ا نبايد بيشتر از مقادير داده شده در جدعملكرد شير
   2 و گروه 1 گروه –ان خمشي مم   7-4-3

 بعد از انجـام آزمـون       .قرار داده شوند   مشخص شده    1 ممان خمشي كه در جدول       درمعرضشيرها بايد   
 دچار تغيير شكل دائمي شده و يـا نـشت آنهـا از              شيرز قسمتهاي   ، نبايد هيچيك ا   1-4-4-8 بند   طبق

  . خارجي بيشتر باشد براي مقاومت در برابر نشت داخلي و2مقادير داده شده در جدول 
   . باشد4و3مقدار گشتاور يا نيروي الزم براي عملكرد شير نبايد بيشتر از مقادير داده شده در جدول 

 براي شـيرهاي داراي اتـصال ورودي نـوع فلنجـي و يـا بـست زينـي شـكل                     آزمون هاي ممان خمشي   
  .بكار نمي روندپخت و پز براي متصل شدن وسايل گاز سوز ) كلمپي(

 بايد بكـار     نيز  آمده 2-4-4-8  ثانيه اضافي كه در بند     900 آزمون ممان خمشي     ،1يرهاي گروه   براي ش 
  .برده شود

  )دبي(  اسمي جريانميزان   7-5
 درصـد   95آزمون قرار مي گيـرد، نبايـد كمتـر از            مورد 5-8ميزان جريان گاز هنگاميكه شير طبق بند        

   جريان بايد در وضعيت باز كامل و نيمه باز  ميزان.جريان اسمي كه سازنده اعالم كرده است باشد
  .اندازه گيري شود، ويا ميتوان آنرا به صورت منحني تغييرات جريان نشان داد

  امو   د7-6
    مواد غير فلزي قابل ارتجاع 7-6-1
  كليات  7-6-1-1

الً يكنواخـت   ارتجاع كه با گاز در تماس مي باشند، بايد داراي ساختار مولكولي كام            مواد غير فلزي قابل     
پوسـته و سـاير معايـب سـطحي قابـل       گـه،   ر،ي ناخالص–فرج ، زبري بوده، و عاري از هر گونه خلل و     

  .ح باشندلرويت با چشم غير مس
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   و2-1-6-7يـا اجـزاء آن مطـابق بـا بنـدهاي      EN 549بايـد مطـابق     ) االسـتومرها ( مواد غير فلزي 
  .  باشند7-6-1-3
   ها روان كننده در برابر      مقاومت7-6-1-2

براي تعيين مقاومت مواد غير فلزي قابل ارتجاع در برابر روغن هاي روان كننده بايد اين مـواد را طبـق           
بعد از اين آزمون، تغيير جرم مواد غيـر  .  فرو بردSAE – 20 در روغن 2-1-6-8روش مذكور در بند 
  . درصد باشند±10فلزي بايد در حدود 

   گاز      مقاومت در برابر7-6-1-3
  برابـر گـاز بايـد     در  براي تعيين مقاومت مواد غير فلزي قابل ارتجاعي كه با گاز در تمـاس مـي باشـند                   

 98 در مايع پنتان نرمال كه داراي حـداقل  3-1-6-8نمونه اي از اين مواد را طبق روش مذكور در بند         
 -15تـا  درصد + 5ه بايد بين تغيير جرم نموندرصد پنتان نرمال خالص باشد فرو برد، بعد از اين آزمون           

  . درصد باشد
   اري ذ   نشانه گ7-6-2

. مورد لزوم بايد در برابر سائيدگي، رطوبـت و حـرارت مقـاوم باشـند               ذاري هاي  نشانه گ  كليةبرچسب و   
را از دسـت ندهنـد      خـود   اريها بايد از جاي خود كنده نشده و يا آنقدر رنگ            ذاين برچسب ها و نشانه گ     

  .اشندكه قابل خواندن نب
     مقاومت در برابر خوردگي 7-6-3

ــر        ــافي در براب ــدازة ك ــه ان ــد ب ــير باي ــزاء ش ــه اج ــوردگيكلي ــي را   خ ــن ويژگ ــند اي ــاوم باش    مق
 و يا با پوشاندن اين اجزاء بوسيله يك پوشش مقاوم           خوردگيمي توان با استفاده از مواد مقاوم در برابر          

 شود كـه    خوردگياز اجزاء شير نبايد آنقدر دچار       هيچيك  . در برابر زنگ زدن از قبيل رنگ بدست آورد        
  . در كار ايمن و صحيح آن اختالل ايجاد گردد

     مقاومت در برابر خراشيدگي 7-6-4
سطوحي كه منحصراً بوسيله پوشش رنگ محافظت شده اند قبل و بعد از انجام آزمون رطوبـت، طبـق                   

اشـيدگي مقاومـت نماينـد، بـدون اينكـه         بايد در مقابل خر    1-3-6-8آزمون خراشيدگي مذكور در بند      
  .  فلز زير پوشش نمايان گردد سطح بتواند آنقدر در پوشش حفاظتي فرو برود كهي آزمايشةگلول

       مقاومت در برابر رطوبت 7-6-5
كلية اجزاء شير و از جمله سطوحي كه بوسيلة رنگ يا آبكاري پوشش داده شده اند بايد طبـق آزمـون                     

  :  در برابر رطوبت مقاومت داشته باشند، بطوريكه بعد از انجام اين آزمون 2-3-6-8مذكور در بند 
هيچيك از اجزاء شير دچار زنگ زدگي و خوردگي بيش از حد نشده باشد و در سطوح پوشـش داده                     -

ح قابل رويت باشد، ديـده      لشده نبايد عالئمي از تاول زدگي و پوسته شدن تا حدي كه با چشم غير مس               
  . شود

 صورتيكه يكي از قطعات شير دچار خوردگي جزئي شده باشد، اين خوردگي نبايـد بـه انـدازه اي                    در -
  .  شير از دست بدهدايمن  وباشد كه قطعه مورد نظر استقامت كافي خود را براي كار بدون خطر

  بطور كلي قطعاتي از شير كه هر گونه خـوردگي در آنهـا باعـث تـاثير نـامطلوب در كـار عـادي آنهـا             -
       . مي گردد، نبايد دچار هيچگونه عالئمي از خوردگي بشوند
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      ويژگيها ي كار   7-7
    نيروي كار و گشتاور كار    7-7-1
     گشتاور كار 7-7-1-1

  .  باشد3 آزمايش مي شود، گشتاور كار نبايد بيشتر از مقادير جدول 1-7-8وقتي كه شير بر اساس بند 
آنرا هم ارسال نمايد گشتاور پيچشي الزم بـراي چرخانـدن            دستگيرة شير    همراه با  در صورتيكه سازنده  

  .  تجاوز كنددستگيره نيوتن متر به ازاء هر ميليمتر قطر 017/0 نبايد از دستگيرهاين 
  

 ديگري نيز، از قبيل جرقه زن پيـزو وجـود داشـته باشـد، در ايـن صـورت                    درصورتيكه همراه با شير وسيلة     –يادآوري  
  . در گشتاور شير منظور نمي شود براي عملكرد اين وسيله گشتاور الزم

  
  عملكرد شير حداكثر گشتاور -3جدول 

  شيراندازه اسمي ورودي  )بر حسب نيوتن متر (عملكردگشتاور 
DN 5000دفعه كار40000   دفعه كار10000   دفعه كار   

12≤DN  6/0  4/0  2/0  
٢۵ ≤ DN<  ١٢  6/0  6/0  4/0  
50 ≤ DN<  ٢۵  0/1  6/0  4/0  

  
  عملكرد    نيروي 7-7-1-2

عملكـرد دسـتي ايـن      ، نيروي مورد نيـاز بـراي        ه كار مي كنند   ر هايي كه با فشار دادن به دست       براي شي 
ي كه در جـدول  ، نبايد از مقاديرمورد آزمون قرار گيرد 1-2-7-8 هنگاميكه طبق بند   فشاريدستگيرة  

اي نيروي كار بكار برده مي شود، مقـدار نيـروي           در جايي كه دكمه اي بر     .  است تجاوز كند    داده شده  4
  .  نيوتن باشد5/0نبايد بيشتر از دكمه   اينعملكردالزم براي 

  عملكرد حداكثر نيروي -4جدول 
  شيراندازه اسمي ورودي  )بر حسب نيوتن( نيروي كار 

DN  5000دفعه كار 40000   دفعه كار 10000   دفعه كار   
10<DN  45  45  30  
10≥DN 60  60  45  

  
             براي قفل ايمني  عملكرد    گشتاور 7-7-1-3

 2-2-7-8 قفل شود، هنگام آزمون مطابق بنـد         بسته كه در وضعيت     شده باشد اگر شير طوري طراحي     
  در اثر واردآوردن اين گشتاور،      شير نبايد  عملكردشود،   باز   شيرنيوتن متر نبايد     1 گشتاور   وارد آوردن با  

  .  شودلمختبه طور دايمي 
             دوام  7-7-2

كـه  1-4 در ارتباط بـا طبقـه بنـدي مـشخص شـده در بنـد                 باز و بسته شدن را    شير بايد تعداد دفعات     
  . كار برد ندارد براي وسايل پيش تنظيم  شرطاين.  تحمل كند،سازنده براي آن اعالم كرده است
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ـ  شير  در قابل رؤيتي  نقص   گونه آزمون دوام نبايد هيچ     انجام پس از  ويـا در وضـعيتهاي     ،  وجـود آيـد   ه   ب
پس از ايـن آزمـون بايـد        در شير   به وجود آمده     مقدار نشت    . آن تغييري ديده شود    عالمت گذاري شدة  

  .  باشد2 مطابق با مقادير مشخص شده در جدول
 نبايد بيشتر از مقادير اعـالم شـده توسـط سـازنده             باز و بستن شير   نيروي الزم براي    پس از اين آزمون     

  . شدبا
  
       روش هاي آزمون 8
  ات  كلي8-1
    شرايط آزمون 8-1-1
  نيـز  محـيط آن  در محلي كه دماي      درجه سلسيوس باشد،     )20±5(آزمونها بايد با هوايي كه دماي آن         
  مقـادير  . مگر اينكـه شـرايط ديگـري مـشخص شـده باشـد             . درجه سلسيوس است انجام شود     )5±20(

  .  گفته شده تصحيح شوند9-3بايد به شرايط استاندارد كه در بند اندازه گيري شده در كليه آزمونها 
     ترتيب توالي آزمون ها  8-1-2

  .مذكور در اين استاندارد انجام شودالي وآزمونها بايد مطابق ترتيب ت
     وضعيت نصب 8-2

ن  بايد در حالي انجام شود كه شير مطابق وضعيتي كـه سـازنده بـراي نـصب و سـوار كـردن آ                       آزمونها
در صورتيكه براي سوار كردن شير وضـعيتهاي متعـددي مـشخص            . تعيين كرده است، سوار شده باشد     

  .نامطلوب ترين وضعيت نصب انجام شود آزمونها بايد در ،شده باشد
     مقاومت در برابر نشت 8-3
    كليات8-3-1

  . شوداين آزمون مي تواند با روشهايي كه در آزمايشگاههاي ملي بكار مي رود، انجام 
  . شرط اينكه اين روشها نتايج مشابه و قابل قبولي از نظر اين استاندارد بدست دهدبه 

  .  سانتيمتر مكعب در ساعت بيشتر باشد5 نبايد از  نشتمقدار خطا در اندازه گيري
در صورتي كه شك و ترديدي در روشهاي فوق وجود داشته باشد، بايـد از روش مرجـع اسـتفاده شـود       

  :مثالً 
   ميلي بار 150براي فشارهاي تا) روش حجمي (الفوش مذكور در پيوست  ر-
   ميلي بار150براي فشارهاي آزمون باالتر از ) روش افت فشار (ب روش مذكور در پيوست -

  .  ميلي بار باشد1/0حد خطا نبايد بزرگتر از يك سانتيمتر مكعب و 
  . شده است  ذكرپمعادلة تبديل روش افت فشار به روش حجمي در پيوست 

نشان دهندة مناسـب بـر دهانـة خروجـي شـير متـصل              وسيله  براي اندازه گيري نشت داخلي بايد يك        
  . گردد

 برابر فشار كار شير ، كه در هر حال نبايـد از  5/1 ميلي بار و سپس با 6آزمونها بايد ابتدا با فشار آزمون     
 گاز مـايع بـا فـشار اسـمي           با براي كار  كه مناسب    شيرهاييبراي  .  ميلي بار كمتر باشد انجام شود      150
  .  ميلي بار باشد220 ميلي بار باشد، فشار آزمون بايد حداقل 148 ميلي بار يا 112
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     مقاومت در برابر نشت خارجي  8-3-2
 5شـوند، بايـد      باز و پياده     6-1-6 مي توانند طبق بند      كهرا   قطعات بند آورنده اي      قبل از انجام آزمون،   

شير بايد طوري عمل كنـد كـه كليـه معبرهـاي            . سازنده پياده و دوباره سوار كرد     لعمل  بار طبق دستورا  
 فـشاري معـادل فـشار    در معـرض سـپس   شير  هايدهانه ورودي و خروجي. گاز، در وضعيت باز باشند    

  .داده مي شوند قرار 1-3-8آزمون بند 
     مقاومت در برابر نشت داخلي 3-3- 8

  . شير نشان داده شده انجام مي شودبر روي ه اين آزمون در جهت جريان گاز ك
   پيچشي و خمشي مقاومت   8-4
    كليات8-4-1

   بكـــار3-4-8 و 2-4-8لولـــه هـــايي كـــه بـــراي انجـــام آزمونهـــاي مـــذكور در بنـــدهاي  ) الـــف
اين لوله ها بايـد حـداقل   طول .   مطابقت داشته باشدISO 65  استانداردا ردة متوسطب مي روند بايد 

  . اسمي آنها باشدطر ق برابر 40
 بند كننـده اي كـه سـخت و          گاز بندي كردن اتصاالت اين لوله ها بايد فقط از خميرهاي            گازبراي  ) ب

  . شكننده نمي شوند، استفاده شود
ــون  ) پ ــام آزم ــراي انج ــانب ــشابه    مم ــم م ــي ه ــصاالت فلنج ــارة ات ــد درب ــشي، باي ــشي و خم    پيچ

  . به اتصاالت دنده اي عمل كرد
نظر نشت خارجي و نشت داخلي مـورد بررسـي          از  بايد   زير   بل از انجام آزمون   مون را ق  شير مورد آز  ) ت

  .دداقرار 
جـي   اتـصاالت ورودي و خرو     كـه ،  1 شيرهاي گروه     براي پيچشي و خمشي  ممان  انجام آزمون هاي    ) ث

 پيچـشي و     ممـان اندازه اسمي انها متفاوت است هر اتـصال بايـد بطـور جداگانـه مـورد آزمـون                   آنها با   
  .قرار داده شود 1جدول مشي مطابق خ
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   پيچشيش آزمون تن نصب شير براي ترتيب-6شكل 

  
   برابر است با قطر خارجي لوله dفوق در شكل 
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    با اتصاالت دنده پيچي2و1 شيرهاي گروه – ثانيه اي تنش پيچشي 10آزمون    8-4-2
تاور پيچـشي كـه از مقـادير داده شـده در            را با وارد آوردن گش    ) 6درشكل   (1 شماره   ةيك سر لول  ) الف

 اي از شـير كـه       فاصـله طرف ديگر ايـن لولـه را در          ،پيچانيدب  تجاوز نكند به شير مورد آزمون      1جدول  
  . كنيدمحكم به گيره  برابر قطر خارجي لوله است 2مساوي يا بيشتر از 

 تجاوز نكند   1شده در جدول    ه از گشتاور داده     ك را نيز با گشتاور پيچشي       6 در شكل    2 شماره   ةلول) ب
اطمينان حاصل كنيد كه محل اتصال لوله ها به شـير نـشت              ،پيچانيدب ديگر شير مورد آزمون      دهانةبه  

  .نمي كند
 خمشي بر شير مورد     ممان را بر روي پايه اي متكي كنيد بطوريكه اين لوله هيچگونه             2 شماره   ةلول) پ

  .آزمون وارد نياورد
 ثانيـه بطـور يكنواخـت و بـه آرامـي و بـدون               10 بمـدت    2 بر لوله شـماره      گشتاور پيچشي الزم را   ) ت

 درصد قسمت انتهايي اين گشتاور بايد بمدتي كه از يـك دقيقـه تجـاوز                10. ديهيچگونه وقفه وارد آور   
 داده شـده اسـت نبايـد تجـاوز      -1در جدول    ضمناً گشتاور وارده از گشتاوري كه     . نكند وارد آورده شود   

  . كند
يد تنش وارده را از روي مجموعه فوق بر داشته و آنرا از نظر نشت خارجي و نشت داخلـي                    سپس با ) ث

بازديد  مورد آزمايش قرار داد و بطور ظاهري آنرا از نظر هرگونه تغيير شكل احتمالي                3-7بر اساس بند    
  .كرد
 امتـداد    ورودي و خروجي شير مورد آزمون در يك راسـتا نباشـد يعنـي در                هاي در صورتيكه دهانه  ) ج

 بـا   2و1يك محور قرار نداشته باشد، اين آزمون را بايد در حاليكه محل اتصال شير به لوله هاي شماره                   
  .هم تعويض شده است يكبار ديگر تكرار نمود 

    با اتصاالت فشاري2و1 ثانيه اي پيچشي براي شيرهاي گروه 10 آزمون  8-4-3
  مه اي م مهره    اتصاالت فشاري نوع  8-4-3-1
بـا انـدازه    نـو    ممه اي از يك لوله نرم فوالدي با يـك  ممـه اي برنجـي                  مهرهراي اتصاالت فشاري نوع     ب

  . مناسب استفاده مي شود
 محكم نگهداشته شده است، گـشتاور پيچـشي         گيرهدر حاليكه بدنه شير مورد آزمون بوسيله يك         ) الف

  . رد آورده مي شود ثانيه بر لوله نرم فوالدي وا10 براي مدت 1داده شده در جدول 
  .براي كليه اتصاالت شير از همين روش آزمون استفاده مي شود) ب
  . بعد از انجام آزمون بايد شير را از نظر تغيير شكل و نشت بررسي كرد) پ

 بندي بر روي هم قرار مي گيرند و         گازهرگونه تغيير شكل در نشيمنگاه ممه اي و يا سطوحي كه براي             
  . اور پيچشي بوجود آمده باشد بال مانع استدر اثر وارد آردن گشت

   1له اي    اتصاالت فشاري نوع ال8-4-3-2
اللـه شـده    (براي اينگونه اتصاالت از يك قطعه لوله نرم فوالدي كوتاه كه دهانه آن گـشاد شـده باشـد                    

در .  فوق گفته شد انجام مـي گيـرد        1-3-4-8استفاده مي شود و آزمون طبق روشي كه در بند           ) دشبا

                                                 
1. flared compression joint 
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  اين آزمون نيز هرگونه تغيير شكلي كـه در سـطح مخروطـي كـه در داخـل دهانـه گـشاد شـده لولـه                           
 بندي بر روي هم مي نشيند و در اثـر وارد آوردن گازو يا در هر يك از سطوح ديگر كه براي    مي نشيند   

  . گشتاور پيچشي بوجود آمده باشد بالمانع است
 براي لوله هاي اصلي گاز در وسـايل         1 زيني شكل   نوع فلنجي يا بست     ورودي     اتصاالت    8-4-3-3

  . پخت و پز
 مورد آزمون را بايد طبق دستور سازنده بر روي لوله اصـلي گـاز سـوار كـرده و پيچهـاي آن را بـا                          شير

   ممـه اي يـا لولـة     مهـره سپس بايد اتـصال     . گشتاور پيچشي كه براي آنها توصيه شده است محكم كرد         
 از  2 سـتون     داخـل پرانتـز     متصل كرده و آنرا با گشتاور تعيين شـده در          هشير مربوط  شده را به     الله اي 
  .  محكم كرد2-3-4-8 و 1-3-4-8ر بندهاي حه د طبق روشهاي مشرو1جدول 

     آزمونهاي ممان خمشي 8-4-4
  2و1ه اي براي شيرهاي گروه  ثاني10   آزمون ممان خمشي 8-4-4-1

  . بكار برده شد، استفاده كنيداز همان شير كه براي آزمون تنش پيچشي ) الف
 داده شـده  2 يا 1براي شيرهاي گروه  ) 1( خمشي كه در جدول      مماننيروي الزم براي وارد آوردن      ) ب

 40 نشان داده شده است بـر نقطـه اي بفاصـله             7 ثانيه همانطور كه در شكل       10است، بايد براي مدت     
در اين آزمون بايد جرم لولـه هـم      . د آورده شود   بر آن وار   شير مورد آزمون  برابر قطر اسمي لوله از مركز       

  . در نظر گرفته شود
از آن برداشته شد بايد مجموعه شير و اتصاالت آنـرا از نقطـه نظـر                بعد از اينكه تنش وارده بر شير        ) پ

  . نشت خارجي و داخلي و همچنين تغيير شكل ظاهري مورد بررسي قرار داد
در يك راستا و هم محور نباشند، آزمونها را بايـد در  شير ي  ورودي و خروجه هايدر صورتيكه دهان ) ت

  .حالتيكه جاي اتصال لوله ها به شير با هم عوض شده اند تكرار نمود
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   خمشيممان آزمون ترتيب نصب شير براي -7شكل 
  

                                                 
1. flanged or saddle clamped joint  
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   1 براي شيرهاي گروه  فقط– خمشي ممان ثانيه اي 900   آزمون 8-4-4-2
  . ه براي آزمون تنش پيچشي بكار برده شد استفاده شود كاز همان شيري) الف
 داده  1 بـراي شـيرهاي گـروه        1 خمشي الزم كه در جدول       مماننيروي مورد نياز براي وارد آوردن       ) ب

 لولـه از مركـز شـير         قطـر   برابر اندازه اسـمي    40 ثانيه بر محلي بفاصلة      900شده است بايد براي مدت      
در ايـن آزمـون     .  نشان داده شده است بر لولـه وارد آورده شـود           7 مورد آزمون، همانطوري كه در شكل     
  .جرم لوله نيز بايد در نظر گرفته شود

 از نظـر نـشت داخلـي مـورد          3-3-8در طول اين آزمون بايد مجموعه شير و لوله ها را طبـق بنـد                ) پ
  جي طبـق بنـد    بررسي قرار داد و بالفاصله بعد از اين آزمون بايد مجموعه را از نقطـه نظـر نـشت خـار                    

  .  بررسي نمود8-3-2
در صورتيكه اتصاالت ورودي و خروجي شير در امتداد يك محور نباشـند، ايـن آزمونهـا را بايـد در                 ) ت

  .حاليكه جاي اتصال لوله ها به شير با هم عوض شده اند تكرار نمود
  ) دبي (اسمي جريان ميزان   8-5
     دستگاه آزمون 8-5-1

در ايـن آزمـون     .  نشان داده شده است انجام شـود       8 و دستگاهي كه در شكل       اين آزمون بايد با وسايل    
  درصد باشد ±2قت اندازه گيري بايد بين د
      روش آزمون 8-5-2

 شده است ميزان جريـان هـوا از   نگهداشته ثابت  آن وضعيت كامالً باز و فشار ورودي  در حاليكه شير در   
ري كه سـازنده تعيـين كـرده اسـت در بـين دهانـه          طوري تنظيم شود كه اختالف فشا      شير بايد داخل  

  . ايط استاندارد تصحيح مي شودر جريان بر حسب شميزان. ورودي و خروجي آن بدست آيد
      تبديل ميزان جريان هوا 8-5-3

  :براي تبديل ميزان جريان هوا از شرايط اندازه گيري به شرايط استاندارد بايد از رابطه زير استفاده شود
2
1

273
288

1013 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

+
×

+
=

t
PPqq a

n  
  : كه در اين رابطه  

q = ميزان جريان اندازه گيري شدة هوا بر حسب متر مكعب در ساعت  
qn = به شرايط استاندارد برحسب مترمكعب در ساعتميزان جريان تصحيح شدة هوا  
P =  فشار آزمون بر حسب ميلي بار 

Pa = فشار اتمسفريك بر حسب ميلي بار  
t = حسب درجه سلسيوس دماي هواي آزمون بر  
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 Xنقاط جزئيات 

  
  

  .ابعاد بر حسب ميلي متر مي باشد: توجه 
  :راهنما

   سنج   مانومتر اختالف فشار6      گاورنر قابل تنظيم براي فشار ورودي 1
   آزمايش مورد   نمونه7     دماسنج2
    شير كنترل دستي8     جريان سنج3
    چهار سوراخ اندازه گيري فشار هر يك 9  ودي    مانومتر فشارور4
   )Xنقاط مربوط به ( ميلي متر5/1به قطر     مانومتر فشار خروجي5
  

  
  )دبي (اسمي ميزان جريان دستگاه آزمون -8شكل 
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    دوام 8-6
    االستومرها8-6-1
  ات  كلي8-6-1-1

  . نجام شود تكميل شده از قطعة تكميل شده يا تكه هايي اآزمونها بايد روي قطعة
    مقاومت در برابر روانسازها 8-6-1-2

 با استفاده از روش جرم سنجي انجام شـود و مـدت   ISO 1817   استاندارد2-7آزمون بايد طبق بند 
شير براي  و در حد اكثر دماي محيط كه سازنده SAE 20ساعت در روغن ) 168±2 ( بايدغوطه وري

 .آن اعالم كرده است،باشد
  . با استفاده از رابطه زير تعيين مي شود mΔ تغيير نسبي جرم

100
m

mm
m

1

13 ×
−

=Δ  
  :كه در آن 

m1 = آزمون در هوا  موردجرم اوليه قطعة   
m3 = از غوطه وري است س آزمون در هوا پ موردجرم قطعة   

  . شددرصد با±10 محدودةمواد غير فلزي قابل ارتجاع بايد در جرم تغيير نسبي 
       مقاومت در برابر گاز 8-6-1-3

تفاده از روش جـرم سـنجي و روش   بـا اسـ    ISO 1817 استاندارد 9 و بند 2-7آزمون بايد طبق بند 
  . مادة حل شده تحت شرايط زير انجام شودمقدار تعيين 

  .  پنتان نرمال انجام شودردرجه سلسيوس د) 23±2(ساعت در ) 72±2(مدت غوطه وري بايد ) الف
درجه سلسيوس  ) 40±2( دماي   باساعت در گرمخانه اي     ) 168±2( آزمون بايد به مدت      ينمونه ها ) ب
  . فشار اتمسفر خشك شوندو
   آزمـون بـا اسـتفاده از رابطـه زيـر بدسـت       قطعة مـورد  نسبت به جرم اوليه mΔتغيير نسبي جرم    ) پ

  :يدآمي 
100

m
mm

m
1

15 ×
−

=Δ  
  :كه در آن 

m1 = آزمون در هوا  نمونة موردجرم اوليه   
m5 =  آزمون در هوا پس از خشك شدن نمونة موردجرم   

5تغيير نسبي جرم مواد غيرفلزي قابل ارتجاع بايد در محدود 
15

+
  . درصد باشد−

  
     نشانه گذاري 8-6-2

  . ، آزمايش مي شود  EN 60730 -1 پيوست الف از استاندارد طبقنشانه گذاري دوام 
      مقاومت در برابر خوردگي8-6-3
     آزمون خراش 8-6-3-1

در صورتيكه سطح خارجي شير مورد آزمون با رنگ پوشش داده شده باشد، بايد گلوله فـوالدي بـاقطر                   
   40 تـا    30 بـا سـرعت       كه بر انتهاي دستگاه آزمـون بطـور ثابـت متـصل شـده اسـت                يك ميلي متر را   
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كـشيده  در اين آزمون    ) 9شكل  ( آن كشيد     سطح  نيوتن بر روي   10نيه و نيروي فشاري     ميلي متر در ثا   
 و گلولة فـوالدي  شدن گلوله بر روي شير ، نبايد باعث پاك شدن رنگ تا حدي كه فلز آن نمايان گردد         

 توصـيف   2-3-6-8اين ازمون بايد بعد از انجام آزمون رطوبت كه در بنـد             . ، بشود با آن تماس پيدا كند    
  .ه مجدداً تكرار شودشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : راهنما
   نيوتن10 فنر با نيروي -1
  )گلوله فوالدي بقطر يك ميلي متر( خراشنده سطح گلولة2

  
   رنگ دستگاه آزمون خراشيدگي-9شكل 

  
      آزمون رطوبت8-6-3-2

آن  ي درجه سلـسيوس و رطوبـت نـسب        40 ساعت در محفظه اي كه دماي آن         48شير را بايد به مدت      
بعد از اين مدت بايد شير مورد آزمون را از محفظه خارج كرده و آنـرا                .  درصد است قرار داد    95بيش از   

 سـطح وارسـي     ح از نظر وجود نشانه هاي خوردگي، ورقه شدن يا تاول زدگي پوشـشِ             لبا چشم غير مس   
 از نظر بـروز     ت در دماي محيط گذاشته و بعد از اين مدت مجدداً          اع س 24سپس بايد آنرا به مدت      . كرد

  .  بررسي نموداشكاالت فوق
  عملكرد     ويژگيهاي 8-7
   عملكرد    گشتاور 8-7-1

اندازه گيـري شـود كـه دقـت           گشتاور سنج مناسب    شير بايد بوسيله يك    باز و بستن  گشتاور الزم براي    
بـه   بـراي انـدازه مربـوط        3اشد كه در جدول     بدرصد حداكثر گشتاوري    ±10آن در حدود    اندازه گيري   
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 بررسـي   1-1-7-7 با شرايط مذكور در بند       مطابقتشير مورد آزمون مشخص شده است تا شير از نظر           
 راديـان در    5/1 در حـدود      ثابـت  حركت دادن شير براي باز و بسته كردن آن با سرعت زاويـه اي             . شود

  .ثانيه است انجام مي شود
     نيروي كار 8-7-2
ـ     )دينامو متر (  نيروسنج ير بوسيله شباز و بستن    نيروي الزم براي       8-7-2-1 ت آن در    مناسبي كـه دقّ

مـون  مربوط بـه شـير مـورد آز        براي اندازه    4 درصد حداكثر مقدار نيروي كار كه در جدول          ±10حدود  
 مقايسه و   2-1-7-7 با شرايط مذكور در بند        از نظر مطابقت    مي شود تا شير    اندازه گيري مشخص شده   

  .  شودبررسي
 مرتبـه گـشتاور يـك       10 شير در وضعيت بسته مي باشد بر ضـامن ايمنـي آن              در حاليكه   8-7-2-2

   ثانيه وارد آورده مي شود تـا شـير از نظـر مطابقـت بـا شـرايط مـذكور در بنـد                       10نيوتن متر به مدت     
  .  رسي شود مقايسه و بر7-7-1-3 

      آزمون دوام8-7-3
     آزمون دوام استاتيك 8-7-3-1

به ترتيب تحـت شـرايط زيـر مـورد آزمـون            ) سته و ديگري در حالت باز       يكي در حالت ب   (دو عدد شير    
  :مقاومت در برابر دما قرار مي گيرند

هـر  . ( ساعت در دماي صفر درجه سلسيوس يا حداقل دماي كار كه سازنده تعيـين كـرده اسـت                  48  -
  )كدام كه كمتر است

هـر  (ده تعيـين كـرده اسـت         درجه سلسيوس يا حداكثر دماي كار كه سـازن         60 ساعت در دماي     48  -
  )بيشتر استكه كدام 

 بايـد   بـر روي شـير انجـام شـود،    و بستن باز  ، بدون اينكه هيچگونه عمليات       ها بعد از انجام اين آزمون     
  .  بررسي شود7-7 با بند با يكدفعه اندازه گيري شير و بستنگشتاور الزم براي باز 

      آزمون دوام ديناميك8-7-3-2
 مـورد آزمـون    به تعداد دفعات باز و بسته شدن به شرح زيـر      ستورالعمل هاي سازنده   د طبقشيرها بايد   
  .قرار گيرند

  )ديگهاي حرارت مركزي (باز و بسته شدن دفعه 5000  -
  )بخاريها (باز و بسته شدن دفعه 10000  -
  )فرداراجاقگازهاي خانگي  (باز و بسته شدن دفعه 40000  -

بايـد  ) در هـر دقيقـه      بـاز و بـسته شـدن        تعداد دفعات    (آند دفعات    و تعدا  باز و بسته شدن شير    روش  
  كليه شرايط مورد لزوم     بسته به نوع ساختار شير     تا اطمينان حاصل شود كه    . يوسيله سازنده اعالم شود   

   :سازنده،با در نظر گرفتن شرايط زير به دست آمده باشد
 سـازنده  ي كـه گـشتاور يـا   درصد نيـرو  130از   نيرو يا گشتاور وارد بر شير براي بازو بستن آن نبايد        -

  .  شير مشخص كرده است تجاوز كندباز و بستنبراي 
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 شير مشخص   كردن براي كار    سازنده  كه يي دفعات باز و بستن شير بايد در حداكثر دما          از  درصد 50  -
  .كرده است انجام شود

  .لسيوس انجام شود درجه س)20±5( درصد بقيه دفعات باز و بستن شير بايد در دماي 50  -
  
        نشانه گذاري، دستورالعملهاي نصب و كار9
     نشانه گذاري روي شير 9-1

يت باشد بر روي     دائمي در محلي كه بخوبي قابل رؤ       اطالعات زير بايد بعنوان حداقل نشانه گذاري بطور       
  . شير نشانه گذاري شود

  اسم يا عالمت تجارتي سازنده ) الف
  ) شيرمشخص كنندةشماره يا حرف (مدل) ب
  فشار كار بر حسب ميلي بار ) پ
 اين عالمـت در صـورتي       )مثالً بصورت يك پيكان برجسته يا فرو رفته روي بدنه         (جهت جريان گاز    ) ت

  .بكار مي رود كه امكان نصب غير صحيح شير وجود داشته باشد
   ساخت سال) ث

 ميلـي بـار حـذف       100تر يا برابـر      براي شيرهاي با فشار كم     پدر صورت نبودن فضاي خالي اطالعات       
  .شود

   كار  نصب و    دستورالعمل هاي9-2
ايـن  . اشدشيرهاي ساخت ايران بايد همراه با دستورالعمل هايي باشند كه به زبان فارسي نوشته شده ب               

نصب، راه اندازي و سـرويس       ،عات مربوط دربارة چگونگي استفاده     كليه اطال  دستورالعمل ها بايد شامل   
 بايـد بـه همـراه       فوق يدستورالعمل ها براي شيرهاي صادراتي    . خصوص اطالعات زير باشد   ب شيركردن  

 بصورت نوشتاري و به زبان كشورهايي كه شير به آنها تحويل داده مي شود، عرضـه  محموله مربوطهر   
  .شامل تمام اطالعات مخصوصاً موارد زير مي باشنددستورالعمل ها   اين  كه.شوند
   شيرها 2 يا1گروه ) الف
  با هوا در افت فشار معين) دبي( جريان ميزان) ب
   دماي محيط تغييراتدامنة) پ
  وضعيت نصب) ت
   فشار كار بر حسب ميلي بار دامنة) ث
  اندازه و نوع اتصاالت)  ج
  )1-4بند  (فعات كار دتعداد )  چ
  ) وجوددر صورت (شير داراي قفل ايمني ) ح
       عالمت هشدار 9-3

  : اين عالمت بايد چنين بيان كند. محموله از شيرها يك عالمت هشدار وجود داشته باشدبايد روي هر 
پيش از استفاده، دستورالعمل ها را مطالعه فرمائيد، اين وسيله كنترل بايد طبق قوانين جاري نـصب                 « 

  »شود
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  1پيوست الف
  )اطالعاتي(

   روش حجمي- نشت  مقاومت در برابرآزمون
  

    آزموندستگاه)       1-الف
 بـر روي شـكل نـشان         برحسب ميلي متـر     ابعاد آن  كه مي باشد  1-الفده بشكل   ا دستگاه مورد استف   0

  .داده شده است
مايع مـورد   .  نيز شيشه اي هستند    5 الي   1شيرهاي شماره   .  دستگاه از جنس شيشه ساخته مي شود       0

  .استفاده آب ميباشد
 ، بنحـوي  G لولـه   فوقاني و انتهايابت استكه سطح آب در آن ث Dبين سطح آب در بطري       l فاصله 0

  .تنظيم مي شود كه اين ارتفاع ستون آب با فشار آزمون مطابقت داشته باشد
  .  نصب مي شودشرايط كنترل شدهاين دستگاه در اتاقي مجهز به 

  روش آزمون )     2-الف
 حد فـشار  در ،  Fفشار   كنندة ، با استفاده از يك تنظيم1 فشار هواي فشرده در ورودي شير شماره 0

  . آزمون تنظيم شود
 وصـل   4 به خروجي شير شماره      B مورد آزمون نمونه  .  همگي بسته هستند   5 الي   1 شيرهاي شماره    0

  .  نيز بسته ميباشدLشده و شير خروجي 
 سرريز مـي شـود، بـسته     E  به داخل بطريDاين شير هنگاميكه آب بطري .  باز شود2 شير شماره 0

  .شود
نمونـه   و در    H فشار آزمون در بورت اندازه گيري        Aاز طريق ورودي    .  باز شوند  4و1 شماره   يها شير 0

  . بسته شود1 تثبيت شده و سپس شير شماره مورد آزمون
، آزمـون   مـورد  به هوا اجازه داده شود كه در دسـتگاه و نمونـه            دقيقه   15 و   كرده باز    را 3 شير شماره    0

  .پيدا كندبراي رسيدن به تعادل دمايي، جريان 
ــا ســر 0 ــشتي، ب ــه ن ــه ريز هــر گون ــدازه گيــري  G شــدن آب از لول ــورت ان ــداخل ب ــشان دادهH ب    ن

  .مي شود
  
  
  

  
  
  

                                                 
1. Annex B of  EN 1106 
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  :راهنما 
A                                          ورودي هوا به دستگاه            H    بورت اندازه گيري نشتي  
Bمورد آزمون       نمونه                                     K     مخزن آب سرريز از بورت  
C                                           مخزن آب            L     شير خروجي دستگاه  
D                     مخزن آب با سطح ثابت            M     ميليمتر12ميليمترتا 10 قطر لوله به  
E       مخزن آب سرريز                                     N      هواي فشردهورودي  
Fاي ورودي                تنظيم كننده فشار هو    O     ميليمتر24 ميليمتر تا20 بورت قطر لولة      
G     داخل بورتلولة                                          P      ر ميليمت8 ميليمتر تا 6 داخل بورت  قطر لولة  

 )                        شيشه اي(   شيرهاي دستي                                                            1-5

  
   روش حجمي-ت ش ن مقاومت در برابردستگاه آزمون: 1-الفشكل 
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  1پيوست ب
  )اطالعاتي(

   روش افت فشار- نشت  مقاومت در برابرآزمون
  
  آزموندستگاه )      1-ب
  . نشان داده شده است1-ب  شماتيك دستگاه در شكل 0
مقداري  با اين مخزنو   تشكيل شده ، مجهز به عايق بندي حرارتيA) (  دستگاه از يك مخزن فشار0
بقطر  ) B(يك لوله شيشه اي .  آب، يك دسيمتر مكعب باشدهواي بااليآب پر مي شود كه حجم از 

،  استقرار داده شده ) A(ر ديگر آن در داخل آب مخزن تر كه يك سر آن باز و سم ميلي 5داخلي 
   .ازاين لوله براي اندازه گيري افت فشار استفاده مي شود

،  )D(منتهي شده و به طرف ديگر آن  ) A(كه يك سر آن بداخل هواي مخزن  ) C(  لوله ديگري 0
   ميلي متر و بطول يك متر متصل5يك لوله قابل انعطاف به قطر داخلي 

. بعهده دارد) A(به نمونه آزمايش را بداخل مخزن وظيفه هدايت فشار آزمون اعمال شدهشود،  مي 
  . نمونه آزمايش به طرف آزاد لوله انعطاف وصل مي گردد

  روش آزمون )       2-ب
، بر روي فشار    )1(فشار هواي ورودي به شير سه راهه        ) يل كننده فشار  عدت( يك گاورنر    با استفاده از    0

  .معادل فشار آزمون مي باشد) B(ميزان افزايش ارتفاع ستون آب درمانومتر . تنظيم مي شودآزمون 
وصل شده، با باز كردن شـير سـه         ) D (سر لولة ، به    پذير  كه از طريق لوله انعطاف     آزمون  مورد   نمونه  0

  . مرتبط مي گردد) A(به هواي مخزن فشار ) 1(راهه 
   5پـس از طـي زمـان مـذكور، زمـان            . قـه زمـان الزم اسـت         دقي 10  جهت برقراري تعادل حرارتي،       0

  . دقيقه اي آزمون آغاز مي گردد
  .مي شودقرائت ) B( اندازه گيريلولة  پس از پايان زمان آزمون، ميزان افت فشار از طريق 0
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  :راهنما 
      شير سه راهه 1
  راه به هواي آزاد لولة   2
  پمپ هوا   3
   حجم يك دسيمتر مكعبهوا به     4
  آب   5
  عايق حرارتي   6
  خط كش مدرج با درجات ميليمتري   7
Aعايق بندي شده حرارتي   مخزن تحت فشار   
B   اندازه گيريلولة  
C   فشارلولة    
D   مورد آزمون  اتصال به نمونة لولة   

  
   افت فشارشرو - نشت  مقاومت در برابردستگاه آزمون: 1 – بشكل 
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  1پپيوست 
  )اطالعاتي( 

  تبديل افت فشار به ميزان نشت
با استفاده از افت فشار ) مثال بر حسب سانتيمتر مكعب در ساعت(ه زير براي محاسبه ميزان نشت رابط

   : به كار ميرود
  

)PP(V1085.11q absabsg
3

L ′′−′×= −  
  

  : كه در آن 
ql : در ساعتر حسب سانتيمتر مكعبب نشتي ميزان   

Vg: گاه آزمون حجم كلي نمونه و دست)cm3(   
absP′  : ع آزمون وشرقبل از فشار مطلق)mbar(   
absP   ) mbar( پايان آزمون بعد ازفشار مطلق :  ′′

   شود، ميزان نشت بـر پايـه يـك سـاعت محاسـبه               مي  دقيقه اي اندازه گيري    5افت فشار در يك دوره      
  . مي شود
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