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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران آه بر طبق قانون 

ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با آسب موافقت  ميتواند استاندارد رسمي فرآورده
 :وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از. شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد

انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( 
بردن آيفيت آاالهاي داخلي، آمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش آارائي صنايع در 

نظارت بر اجراي استانداردهاي  –ترويج استانداردهاي ملي  -جهت خودآفائي آشور
آنترل آيفي آاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از  –اجباري 

صدور آاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با آاالهاي مشابه 
خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي آنترل آيفي آاالهاي وارداتي مشمول استاندارد 

اجباري به منظور حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان داخلي و جلوگيري از ورود 
آاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدآنندگان، توزيع آنندگان و مصرف 

مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري  –آنندگان 
آزمايش و تطبيق  –ترويج سيستم متريك و آاليبراسيون وسايل سنجش  –آاالهاي مختلف 

اي و صدور  نمونه آاالها با استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه
 ) .هاي الزم  گواهينامه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف 
خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط 

 .آلي و نيازمنديهاي خاص آشور را مورد توجه قرار مي دهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد آشور است و باعث افزايش 
صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف آنندگان و صرفه جوئي در 

وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و آاهش قيمتها مي 
 .شود
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آميسيون استاندارد شيرآالت ساختماني

دآتراي متالورژي  شرآت شعله پوش موديان

آارشناس فني  شرآت پارس برنز محمد-زي
...احبيب آارشناس فني  اچ شرآت مسكار و ايران

شرآت سامين آارشناس فني  ضا

ليسانس مهندسي مواد  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي فيروزه
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 بسمه تعالي
 پيشگفتار

ويژگيها و روشهاي آزمون آه بوسيله آميسيون فني  -استاندارد شيرآالت ساختماني 
استاندارد شيرآالت ساختماني تهيه و تدوين شده و در سي و سومين آميته ملي استاندارد 

 3ماده  1اينك به استناد بند , مورد تاييد قرار گرفته  67/9/6مكانيك و فلز شناسي مورخ 
مصوب  قانون اصالحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 .گردد  به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 1371بهمن ماه 
, براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه 
پيشنهادي آه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 .آميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد 
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر  

 .آنها استفاده نمود 
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است آه ضمن توجه به شرايط موجود و  

نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندار آشورهاي صنعتي و پيشرفته 
 .هماهنگي ايجاد شود 

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد  
 :بااستفاده از منابع زير تهيه گرديده است 

 استاندارد بريتانيا -1 
 استاندارد هند -2 
 استاندارد ژاپن -3 

1-   BS 5154 : 1983 
2-   IS 778 : 1971 
3-                     JIS B 2601 : 1982  

  
  

 ويژگيها و روش آزمون -شير آالت ساختماني 
 هدف -1 

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي شير آالت ساختماني اعم از شير فلكه از  
 .باشد  سوزني و شيرهاي يكطرفه مي, نوع آشويي 

 دامنه آاربرد -2 
و  80تا  10منظور اين استاندارد از جنس برنج يا برنز و داراي اندازه اسمي : شير آالت  

 1بار  40درجه سلسيوس و حداآثر فشار آار مجاز  260جهت آار در دماي حداآثر 
 .باشد  مي

 تعاريف -3 
رجوع شود به شكل شماره ( گيرند  در اين استاندارد تعاريف زير مورد استفاده قرار مي 
1( 
 شير آالت ساختماني  -3-1 
شير يكطرفه در سيستم آب رساني ساختمانها مورد . اين نوع شير آالت اعم از شير فلكه  

.گيرند استفاده قرار مي
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 2شير فلكه آشويي  -3-2 
اي  اي است آه جريان مايع در آن توسط بندآر آشويي به شكل گوه و يا صفحه شير فلكه 

آه محور آن عمود بر محور دو  3اي  عملكرد اين بند آر توسط ميله. شود  مدور آنترل مي
در شيرهاي آشويي فشار مايع بر يك سمت آشو . انتهاي بدنه است صورت مي پذيرد 

 .آند  نمي عمل آرده و ضمنا جهت عبور مايع در بدنه تغيير 
  :4شير فلكه سوزني  -3-3 
راستا قرار داشته و ديسك بند   اي است آه در آن معموال دو انتهاي بدنه در يك شير فلكه 

باشد به باال و پايين هدايت  اي آه محور آن عمود بر محور دو انتهاي بدنه مي آر توسط ميله
در شيرهاي سوزني فشار بر زير ديسك بند آر عمل آرده و ضمنا جهت عبور . شود  مي

 .آند  مايع در بدنه تغيير مي
  :5شير فلكه آنج دار  -3-4 
. باشند  نوعي از شير فلكه سوزني است آه در آن محور دو انتهاي بدنه بر هم عمود مي 

اي آه در راستاي محور يكي از دو انتهاي بدنه  در اين شير فلكه ديسك بند آر توسط ميله
 .شود  باشد به باال و پايين هدايت مي مي

  :6  شير فلكه مورب -3-5 
هاي ورودي و  شير فلكه مورب نوعي از شير فلكه سوزني است آه در محور دهانه 

 45اي آه با محور مذآور زاويه  خروجي در يك راستا قرار گرفته و بند آر توسط ميله
 .شود  سازد به باال و پايين هدايت مي درجه مي 60درجه يا 

  7شير يكطرفه يا خودآار  -3-6 
شيري است آه عبور مايع در آن در يك جهت بوده و از جريان برگشتي مايع ممانعت به  

اين شير تنها توسط فشار مايع عمل آرده و داراي هيچ نوع وسيله آنترل . آورد  عمل مي
جريان مايع توسط دسيكي آه بواسطه وجود فشار . باشد  اي در خارج از بدنه نمي آننده

توان  همچنين مي. گردد  شود آنترل مي مايع به نشيمنگاه بند آر نزديك و يا از آن دور مي
آه تحت تأثير فشار مايع به سمت باال و يا پايين حرآت  8اي  جريان مايع را توسط زبانه

  .9آند آنترل نمود  مي
  10ميله مغزي ثابت  -3-7 
توان آنرا حول محور خود چرخانده و بند آر را به باال و پايين هدايت  اي است آه مي ميله 

 . در حين اين عمل ميله مذآور در امتداد محور خود حرآتي نخواهد داشت . نمود 
  11ميله مغزي متحرك  -3-8 
توان آنرا حول محور خود چرخانده و بند آر را به باال و پايين هدايت  اي است آه مي ميله 

در حين اين عمل ميله مذآور خود بهمراه بند آر به باال و پايين حرآت خواهد . نمود 
 .نمود 

 بند آر  -3-9 
 . گردد  بند آر جزئي از سير است آه توسط آن مسير عبور آب مسدود يا باز مي 
  12نشيمنگاه بند آر  -3-10 
 .پذيرد  جزئي از شير است آه با نشستن بند آر بر روي آن عمل آب بندي صورت مي 
 13گلوئي در پوش  -3-11 
 .گيرد  فضائي است آه مواد آب بند آننده ميله مغزي در داخل آن جاي مي 
 14) مهره ماسوره اتصال ( مغزي  -3-12 

 تواند به عنوان واسطه بين در پوش و مهره اي است آه مي مغزي قطعه
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 .در اين صورت گلوئي در پوش در مغزي تعبيه خواهد شد . آن قرار گيرد 

 DN (15(اندازه اسمي  -3-13
اي است آه شير بآن  اندازه اسمي شير عددي است آه بطور تقريبي برابر داخلي لوله 

 .گردد  متصل مي
 PN (16(فشار اسمي  3-14 
 . گيرد  عددي است آه صرفا جهت گروه بندي شير مورد استفاده قرار مي 

 انواع شير -4 
 شير فلكه آشويي -4-1 

بند آر شير فلكه آشويي بايد به صورت گوه يك تكه و يا شياردار و يا آشو متشكل از دو 
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. عملكرد بند آر بايد توسط دنده پيچهاي روي ميله مغزي انجام شود .صفحه موازي باشد
 .تواند از نوع متحرك و يا ثابت باشد  ميله مغزي مي

 )آنج دار و يا مورب , معمولي ( شير فلكه سوزني  -4-2 
هاي سوزني بايد توسط دنده پيچهاي روي ميله مغزي متحرك  عملكرد بند آر شير فلكه 

تواند جزئي از بدنه شير بوده و يا به صورت مجزا در آن  نشيمنگاه بند آر مي. انجام شود 
توان به صورت يك  بند آر را مي. تعبيه شده و ضمنا بايد مناسب بند آر مورد استفاده باشد 

اين بند آر . تهيه نمود , به لحاظ امكان تعويض و تعمير محلهاي تماس , تكه و يا چند تكه 
 .آروي و يا هر طرح مناسب ديگر ساخت , توان به صورت تخت  را مي

 شير فلكه يكطرفه يا خودآار -4-3 
 .عمودي و يا زاويه دار باشد , تواند افقي  در اين نوع شير مسير عبور مايع مي 
تواند به صورت  بند آر مي. باشد  2-4هاي سوزني مندرج در بند  نشيمنگاه بند آر شير فلكه 

عمودي بوده و توسط خاري آه در باال و يا زير آن قرار گرفته هدايت شده و يا از نوع 
طرح و ساخت بند آر و . توپي و يا هر طرح مناسب ديگر باشد , اي  زبانه, پيستوني 

 .باشد  2-4نشيمنگاه آن بايد مطابق بند 
 اندازه اسمي شير آالت ساختماني -5 

اي آه شير بآن  اندازه اسمي شيرهاي منظور اين استاندارد بر حسب اندازه اسمي لوله 
 .گردد ذآر شده و بايد مطابق جدول شماره يك باشد  متصل مي

 
 طبقه بندي -6 

شير آالت ساختماني بر اساس تغييرات حداآثر فشار گاز مجاز در دماهاي متفاوت به دو  
 .گردند  تقسيم مي 2طبق جدول شماره  Bو  Aگروه 

 طراحي و ساخت -7 
 بدنه شير  -7-1 
رجوع ( را تحمل نمايد  1-2-11طرح شير بايد به صورتي باشد آه شرايط آزمون بند  

 )11.بند , شود به مبحث آزمونها 
 مجراي عبور آب -7-1-1 
سطح مقطع مجراي عبور آب در هيچ نقطه از شير نبايد آمتر از سطح مقطع نشيمنگاه بند  

 )6-8رجوع شود به بند . ( آر باشد 
 هاي ورودي و خروجي شيرهاي دنده پيچ شده دهانه -7-1-2 
 .انتهاي بدنه شير دنده پيچ شده بايد از قسمت بيروني به شكل شش گوش باشد  
 هاي ورودي و خروجي هم راستا بودن دهانه -7-1-3 
) درجه  90صفر يا ( هاي ورودي و خروجي مسير  زاويه استاندارد بين محور دهانه 

 .درجه با زاويه اعالم شده از سوي سازنده اختالف داشته باشد  1/0تواند حداآثر  مي
 هاي ورودي و خروجي شيرهاي دنده پيچ شده دنده پيچهاي دهانه -7-1-4 
مطابق با استاندارد دنده پيچ لوله يا اندازه  17اين دنده پيچها بايد از نوع داخلي و موازي  

)2.-8رجوع شود به بند. (اسمي مشابه باشد
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درجه نسبت به محور  45هاي شير بايد تحت زاويه  ابتداي دنده پيچهاي دهانه -7-1-5 

بزرگترين قطر پخ نبايد آمتر از بزرگترين قطر دنده پيچ مربوط . پخ زده شود   دهانه
پخ ايجاد شده بايد با دنده پيچ هم محور بوده و در محاسبه طول دنده پيچ شده دهانه . باشد 

 .منظور گردد 
 گوه و ديسك در بدنه شيرهاي آشويي 18راهنماي  -7-1-6 
بدنه شيرهاي آشويي گوه دار بايد داراي راهنما جهت حصول اطمينان از عدم تماس گوه  

هاي  شير فلكه. با سطح نشست بدنه تا هنگام نزديك شدن به بسته نمودن آامل شير باشد 
آشويي با ديسك مرآب از دو صفحه موازي بايد داراي راهنما جهت ديسكها باشند 

بطوريكه وضعيت قرار گرفتن ديسكها نسبت به هم مناسب و در راستاي ميله مغزي بوده 
راهنماي موجود . و از برخورد بين ديسك و سطوح نشيمنگاه بدنه ممانعت به عمل آورد 

تا اندازه ( هاي آوچك شير فلكه در اندازه.در بدنه بايد صاف و با عملكرد صحيح باشد
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.باشداستفاده از راهنما اجباري نمي) ميليمتر  25
 19ها  درپوش -7-2 
 :در پوش بايد توسط يكي از طريق زير به بدنه متصل گردند  -7-2-1 
 پيچ داخل  -الف  
 .به معناي دنده پيچ بيروني بر روي در پوش و دنده پيچ داخلي در بدنه  
 پيچ بيروني -ب  
 .به معناي دنده پيچ داخلي بر روي در پوش و دنده پيچ بيروني در بدنه  
 20مهره ماسوله اتصال  -ج  
 )4-2-7رجوع شود به بند ( دار  اتصال فلنج -د  
 1-2-7ب و ج بند , هائي آه توسط روشهاي مندرج در بخشهاي الف  در درپوش -7-2-2 

اي باشد آه شير مربوطه شرايط  گردند درگيري دنده پيچها بايد به اندازه به بدنه متصل مي
 .را تحمل نمايد  11آزمون بند 

سطوح در پوش و بدنه بايد ماشين آاري شده و فاقد هر گونه ناهمواري زايد  7-2-3 
تواند به صورت فلز روي و يا توسط  آب بندي در محل اتصال در پوش به بدنه مي. باشد 

 .داخل در پوش بايد از هر گونه ماده خارجي تميز باشد . الئيچه صورت پذيرد 
 فلنج هاي اتصال در پوش به بدنه -7-2-4 
ها بايد به اندازه آافي ضخامت داشته باشند بطوريكه اتصال ايجاد شده تحت  اين فلنج 

ليكن بهر حال ضخامت هيچ فلنجي نبايد آمتر از قطر . نشت ننمايد  11شرايط آزمون بند 
 .گيرند باشند  ها مورد استفاده قرار مي اسمي پيچهائي آه جهت اتصال فلنج

 پيچ آردن فلنج در پوش -7-2-5 
گيرند بايد توسط يكي از  هائي آه در اتصال بدنه به در پوش مورد استفاده قرار مي فلنج 

 :وسايل زير به يكديگر متصل گردند 
 پيچ سردار با مهره -الف  
 پيچ دو سر با مهره در هر انتها -ب  
 پيچ با سر شش گوش و يا پيچ آلن -ج  
 پيچهاي دو سر محكم شده در فلنج بدنه -د  
اي باشد آه در حين  تعداد پيچهاي اتصال فلنج در پوش به بدنه بايد به اندازه -7-2-5-1 

ترين سطح مقطع هر  حداآثر فشار وارد بر آوچك, حفظ تقارن توزيع فشار بر روي فلنج 
 .آيلوگرم بر سانتي متر مربع تجاوز ننمايد  500پيچ در حداآثر فشار آار مجاز از 

طراحي در پوش شيرها بايد به طريقي باشد آه تعويض مواد آب بند آننده ميله  -7-2-6 
مغزي را در هنگاميكه شير آامال باز و تحت حداآثر فشار آار مجاز است امكان پذير 

 .نمود و پس از اين تعويض شير آب بند باقي بماند 
 گلوئي در پوش -7-3 
جزئي از مغزي و يا بخشي از مهره در , تواند بخشي از در پوش  گلوئي در پوش مي 

 . مهره در پوش بايد مواد آب بندي گلوئي در پوش را در جاي خود نگاهدارد. پوش باشد 
 مهره آب بندي گلوئي -7-4 
 21... اين مهره بايد شش گوش بوده و دنده پيچ آن مطابق استاندارد ملي ايران به شماره  

 .باشد 
 مواد آب بندي گلوئي در پوش -7-5 
روغن , گلوئي در پوش شير بايد توسط موادي مناسب جهت آب بندي در آب داغ يا سرد  

 .آب بندي گردد ) مناسب با مصرف مورد نظر ( و يا بخار 
ميله مغزي متحرك -7-6
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طرح اين ميله . ميله مغزي متحرك بايد يك تكه و آامال ماشين آاري شده باشد  -7-6-1
بايد به صورتي باشد آه هنگام آامل باز بودن شير در حداآثر فشار آار مجاز بتوان مواد 

آب بندي گلوئي در پوش را تعويض نمود و در حين اين عمل نبايد آب از شير فوران 
 .نمايد 

 ميله مغزي ثابت -7-6-2 
با سطح آافي باشد بطوريكه يقه با در پوش در  22اين ميله مغزي بايد يك تكه و داراي يقه  

تماس بوده و در صورت نياز به تعويض مواد آب بندي گلوئي شير بتوان آن مواد را در 
در حين اين . باشد تعويض نمود  حالتي آه شير آامال باز و تحت حداآثر فشار مجاز مي

اي باشد آه در حين  همچنين طول ميله بايد به اندازه. آب نبايد از شير فوران نمايد  عمل 
 .آارآرد بند آر از آن جدا نگردد 

 دنده پيچهاي ميله -7-8 
 .استاندارد باشد  24اي  و يا ذوزنقه 23دنده پيچهاي روي ميله بايد به شكل گرد  
قسمت باالي ميله مغزي بايد داراي شكل آلي چهار پر شيبدار جهت استقرار  -7-8-1 

انتهاي ميله مغزي بايد به طرز مناسبي دنده پيچ شده باشد تا امكان اتصال به . دسته باشد 
 .دستگيره توسط پيچ و يا مهره را فراهم آورد 

 بند آر -7-9 
يك تكه و يا چند , تواند هر يك از انواع قابل جدا شدن و يا نشدن از ميله مغزي  بند آر مي 

 .تكه باشد 
بند آر قابل جدا شدن از ميله مغزي و همچنين بند آر مرآب از دو ديسك بايد  -7-9-1 

 .از ميله مغزي و يا يكديگر جدا نگردند , داراي طرحي باشد آه هنگام استفاده 
هاي آشويي گوه دار بايد داراي راهنما باشد بطوريكه محل  گوه در شير فلكه -7-10 

گوه در شير . نشست گوه با حلقه نشيمنگاه تا نزديك به بسته شدن آامل تماس حاصل ننمايد 
گردد ضخامت  فلكه با ميله مغزي ثابت بايد در قسمتي آه جهت جاي دادن ميله دنده پيچ مي

محلهاي تماس گوه با حلقه نشيمنگاه بايد آامال پرداخت شود به . بيشتري داشته باشد 
 .طوري آه سطح صاف و صيقلي داشته باشد 

 نشيمنگاه بدنه -7-11 
اي مجزا باشد سطوح نشيمنگاه  تواند جزئي از بدنه و يا به صورت قطعه نشيمنگاه بدنه مي 

به صورتي ماشين آاري شده باشد , بايد داراي سطحي صاف و هموار بوده و لبه آن نيز 
چنانچه نشيمنگاه بدنه به صورت مجزا . آه به گوه و يا سطح ديسك آسيب وارد نياورد 

هاي  حلقه. باشد طرح آن بايد طوري انتخاب گردد آه هنگام استفاده از شير شل نشود 
پيچ شده در بدنه بايد طوري طراحي گردند آه امكان تعويض نشيمنگاه را در   نشيمنگاه

 .هنگام لزوم فراهم آورند 
 دستگيره -7-12 
دستگيره بايد توسط پيچ يا مهره به سر ميله مغزي شير فلكه متصل شده و داراي برآمدگي  

به نحوي باشد آه انگشتان دست بتواند بين آنها قرار گرفته و شير را به راحتي باز و بسته 
 .نمايد 

 تراشكاري -7-3-1 
حداآثر زبري سطوح تراشكاري شده بايد به نحوي باشد آه با دست نتوان آن را حس  

 25) ميكرون  25و يا  VVدر حد ( نمود 
 ابعاد -8 

 دار ابعاد شيرهاي فلنج -8-1 
هاابعاد فلنج -8-1-1
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 16براي فشارهاي اسمي  26.... ها بايد بر اساس استاندار ملي ايران به شماره  ابعاد فلنج 
PN , 25 PN,40 PN ,  جهت  27.... و همچنين براساس استاندار ملي ايران به شماره

 .باشد  PN 50و  PN 20فشارهاي اسمي 
يا ( ورودي   هاي ورودي و خروجي و همچنين مرآز به دهانه فاصله دهانه -8-1-2 

 . باشد  مي 3شير اين ابعاد براساس مندرجات جدول شماره ) خروجي 
 )1رجوع شود به شكل شماره (  
ابعاد شير يك طرفه و شير فلكه سوزني با طرح مورب شامل جدول مذآور : يادآوري  

 .باشد  نمي
فاصله دهانه هاي ورودي و خروجي و همچنين مرآز به دهانه شيرهاي  -3جدول شماره

 ) ( 1فلنج دار

 
 .باشد  ميلي متر مي 2/0±رواداري در ابعاد فوق ) 1( 
با در پوشهاي پيچ شده و  PN ,20 PN ,25 PN 16ابعاد آوتاه جهت شيرهاي ) 2( 

 .شود  نشيمنگاه جدا گانه پيشنهاد مي
 :گردند  ابعاد بلند جهت شيرهاي زير توصيه مي) 3( 
 .PN 50و  PN 40آليه شيرهاي  -الف  
 شيرهاي آشويي با ديسك مرآب از دو صفحه موازي -ب  
 شير با نشيمنگاه قابل تعويض -ج  
 شير با در پوش پيچ شده -د  
 دنده پيچها -8-2 
هاي شير بايد از نوع داخلي و موازي مطابق با استاندارد ملي ايران به  دنده پيچ دهانه 

حداقل طول قسمت دنده پيچ شده شيرهاي منظور اين استاندارد بايد . باشد  28... شماره 
ضمنا طراحي بدنه بايد به نحوي باشد آه فاصله آافي بين . باشد  4مطابق جدول شماره 

آخرين دنده پيچ و هر مانع داخلي در بدنه شير وجود داشته باشد تا مانعي در محكم بسته 
 .شدن لوله به وجود نيايد 

   حداقل طول قسمت دنده پيچ شده جهت آليه شيرهاي دنده پيچ شده-4جدول شماره
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حداقل اين قطر نبايد از مقادير داده شده  -ها  قطر خارجي بخش مسطح روي دهانه -8-3 

 )2رجوع شود به شكل . ( آمتر باشد  5در جدول شماره 
 حداقل قطر خارجي بخش مسطح روي دهانه ها با دنده پيچ هاي موازي -5جدول شماره 

 
 ضخامت جداره -8-4 
تحت فشار سيال قرار , حداقل ضخامت جداره هر يك از اجزاء شير آه در هنگام عملكرد  

 .آمتر باشد  6نبايد از مقادير مندرج در جدول شماره ) بدنه و در پوش ( گيرند  مي

 
 قطر ميله مغزي -8-5 

 .آمتر باشد  7قطر ميله مغزي مورد استفاده نبايد از مقادير داده شده در جدول شماره 
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 :پذيرد  اندازه گيري قطر ميله مغزي در نقاط ذيل صورت مي -8-5-1
در مورد ميله مغزي ثابت و نيز ميانه مغزي , قطر بزرگ دنده پيچ اتصال به بند آر  - 

 .هاي آشويي  آليه شير فلكه
 .قطر ميله مغزي در محل گلوئي در پوش در ساير موارد  - 
 حداقل قطر دايره سوراخ نشيمنگاه -8-6 
حداقل قطر دايره سوراخ نشيمنگاه بند آر شير آالت منظور اين استاندارد بايد طبق جدول  

 .باشد  8شماره 
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 ابعاد دستگيره -8-7 
با توجه به ) K , G(قطر خارجي دستگيره شير و همچنين ابعاد سوراخ ميان دستگيره  

 .باشد  مي 9طبق جدول شماره  3شكل 
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 مواد -9 

آليه قسمتهاي شير به استثناي موارد زير بايد الزاما از جنس برنج يا برنز مناسب جهت  
 .باشد  29.... ريخته گري يا پتك آاري مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 

 دستگيره -9-1 
 .تواند از جنس آلومينيوم آلياژ شده و يا آلياژ روي نيز ساخته شود  دستگيره شير مي 
 پيچ و مهره -9-2 
تواند از جنس فوالد آربني و يا آلياژ شده تهيه  هاي مورد استفاده در شير مي پيچ و مهره 

ها بايد به روش آب آاري نيكل يا گالوانيزه در  در اين صورت اين پيچ و مهره. گردد 
 .مقابل خورندگي محافظت شود 

 مواد آب بندي -9-3 
آنف , فيبر مخصوص , تواند از جنس آز بست  مواد آب بندي به استثناي واشر بند آر مي 

واشر بند آر بايد از جنس الستيك مناسب . و يا الستيك مناسب جهت شرايط آار تهيه شود 
 .تهيه شود  30... طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 :يادآوري  
آليه اجزاء شير بايد از موادي ساخته شوند آه در مقابل خورندگي آب و محيط مصرف 
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مقاوم بوده و هيچ گونه خورندگي نيز نسبت به ساير قطعات مورد استفاده در شير نداشته 
طعم و بوي آب , همچنين اين مواد بايد سمي نبوده و هيچگونه تغييري در رنگ . باشند 

 .مشوق رشد باآتريها نيز نباشند , مصرفي ايجاد ننموده 
 نمونه برداري -10 

حداقل سه عدد شير نمونه برداري شده طبق ضوابط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  
 .باشد  ايران جهت آزمون و بررسي مورد نياز مي

 آزمونها -11 
 شرايط آزمون -11-1 
آزمون هيدرواستاتيكي بايد با استفاده از آب و يا هر مايع ديگر با ويسكوزيته  -11-1-1 

 .برابر و يا آمتر از آب صورت گيرد 
 فشار آزمون هيدرواستاتيكي -11-1-2 
 :شود  فشار آزمون هيدرواستاتيكي بر اساس فرمولهاي زير محاسبه مي 
 آزمون بدنه -11-1-2-1 
 درجه سلسيوس  20حداآثر فشار آار مجاز در دماي  * 1/5= فشار آزمون  
 آزمون نشيمنگاه -11-1-2-2 
 درجه سلسيوس  20حداآثر فشار آار مجاز در دماي  * 1/1= فشار آزمون  
 .فشار آزمون بايد به تدريج و به طور يكنواخت اعمال گردد : يادآوري  
قبل از شروع آزمون هيدرواستاتيكي هر گونه هواي موجود در قسمت مورد  -11-1-3 

 .آزمون شير بايد به طور آامل تخليه شود 
آه قادر ) رنگ يا آبكاري ( هاي مورد آزمون بايد فاقد هر گونه روآش  نمونه -11-1-4 

 .گردند باشند  به جلوگيري از نشت شير مي
 .درج شده است  10زمان مورد نياز جهت اعمال فشار در جدول شماره  -11-1-5 

 
 نحوه آزمون -11-2 
 .آزمونها را به شرح زير انجام دهيد , 1-11پس از تحصيل شرايط آزمون مندرج در بند  
 آزمون بدنه و گلوئي در پوش -11-2-1 
 .دهانه خروجي شير را به وسيله مناسبي مسدود نمائيد  - 
دهانه ورودي شير را به رابطي آه دنده پيچهاي خارجي آن مناسب شير مورد آزمون و  - 

 .متصل نمائيد ) ,رابط استاندارد ( باشد  مي31... مطابق استاندارد شماره 
 .در صورتي آه آزمونه شير فلكه باشد آن را در حالت نيمه باز قرار دهيد -
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 .را اعمال نمائيد )1-2-1-11مندرج در بند(فشار آزمون بدنه-
, نبايد هيچ گونه نشت  10پس از انقضاي مدت آزمون مندرج در جدول شماره  - 

 .شكستگي و يا تغيير شكل دائم در شير مشاهده گردد 
باشد  محكم آردن مهره گلوئي هنگاميكه شير تحت حداآثر فشار آزمون مي: يادآوري  

 .مجاز نيست 
 آزمون نشيمنگاه بند آر -11-2-2 
ها دهانه ورودي را به  در مورد شيرهاي يك طرفه دهانه خروجي و در مورد شير فلكه 

 .رابط استاندارد متصل نمائيد 
 .شير را در حالت بسته قرار دهيد  - 
 .فشار آزمون نشيمنگاه بند آر را از طريق رابط استاندارد اعمال نمائيد  - 
هيچ گونه نشتي نبايد از  10پس از انقضاي مدت اعمال فشار طبق جدول شماره  - 

 .نشيمنگاه شير مشاهده شود 
 :آزمون آب بند ماندن گلوئي در پوش هنگام تعويض مواد آب بندي  -11-2-3 
 .دهانه خروجي شير را مسدود نمائيد  - 
 .شير را در حالت آامال باز قرار دهيد  - 
 .ورودي شير را به رابط استاندارد متصل نمائيد  دهانه - 
 .مهره گلوئي در پوش را باز آنيد  - 
درجه سلسيوس را وارد  20از طريق رابط استاندارد حداآثر فشار آار مجاز در دماي  - 

 .آوريد 
 .مواد آب بندي گلوئي را به طور آامل از گلوئي در پوش شير خارج نمائيد  - 
آب نبايد از قسمت گلوئي در پوش  10پس از انقضاي مدت مندرج در جدول شماره  - 

 .فوران آند 
 نشانه گذاري -12 

 :موارد زير بايد درج گردد , بر روي آليه شيرها  
 )بر روي بدنه  ( DNاندازه اسمي  -1 
 )بر روي بدنه  ( PNفشار اسمي  -2 
 )Bيا  A(گروه شير  -3 
 )بر روي بدنه ( نام يا عالمت تجاري سازنده  -4 
 )بر روي بدنه . ( پيكاني آه نشان دهنده جهت عبور سيال در شير است  -5 
 )بر روي دستگيره ( جهت باز و يا بسته نمودن شير  -6 
 .حداآثر فشار آار مجاز در حداآثر دماي آار مجاز  -7 
  
  
  

  
  
 آيلو پاسكال  100= نيوتن بر متر مربع  5به توان  10= يك بار  -1
2- gate valve  
3- spindle  
4- globe valve  
5-angle  valve
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6-pattern  valve-Y
7- check  valve  
8- flap  
9- swing check  valve  

10- rising spindle -non  
11- rising  spindle  
12- seat  
13- stuffing box  
14- union coupling  
 .ميباشد  ISO 6708اين تعاريف براساس استاندارد  -15
 .ميباشد  ISO 6708اين تعاريف براساس استاندارد  -16
17- internal parallel thread  
18- guide  
19- bonnets  
20- union coupling  
مورد استفاده قرار خواهد  BS 21تا زمان تدوين استاندارد مربوطه استاندارد  -21

 .گرفت 
22- collar  
23- acme thread  
24- knuckle thread  
  DIN 140جهت آسب اطالعات بيشتر رجوع شود به استاندارد  -25
مورد استفاده قرار  pt.2 - B.S.4505تا زمان تدوين استاندارد مربوطه استاندارد  -26

 .خواهد گرفت 
مورد استفاده قرار  ANSI B 16.24تا زمان تدوين استاندارد مربوطه استاندارد  -27

 .خواهد گرفت 
مورد استفاده قرار خواهد  BS 21  تا زمان تدوين استاندارد مربوطه استاندارد -28

 .گرفت 
مورد استفاده قرار  DIN 17660تا زمان تصويب استاندارد مربوطه استاندارد  -29

 .خواهد گرفت 
مورد استفاده  BS 3457مندرج در استاندارد  6تا زمان تدوين استاندارد مذآور بند  -30

 .قرار خواهد گرفت 
مورد استفاده قرار خواهد  S.B .2779تا زمان تدوين استاندارد مذآور استاندارد  -31

 .گرفت 
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