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 : کاربرد محدوده: 1
اصوال این نوع شيرها به منظور قطع و وصل جریان طراحی شده است و بکارگيری آن به منظور کنتـرل جریـان سـيال  

مجاز می باشد که در صورت استفاده دائمی در شرایط کنترلی الزم است آسيب های ناشی از  تحـت شرایط خاص 

همچنين   .اعالم نماید عات الزم را باید به واحد توليدیمشتری اطالکاویتاسيون مد نظر قرار گرفته و در این خصوص 

الزم .کنترلی بایستی مد نظر قرار گيردمحدودیت در دقت کنتـرل و ميـزان گشودگی دیسک شير نيز جهت کاربردهای 

است به هنگام نصب بر اساس استاندارد و تجربيات حاصله، حداکثر سرعت مجاز سيال بر حسب فشار طراحی بـه شـرح  

این ارقام تنها جهت قطع و وصل جریان صحيح می باشند و جهت فرآیند کنتـرل الزم اسـت  .  ذیـل مـورد توجه قرار گيرد

 .  دی مهندسـی شرکت وگ ایران مشورت گردبـا دفتـر فنـ

PN10= 3m/s 
PN16= 4m/s 

  کت ر ش نمایندگان و یا واحد فروش  ه بدر صورتيکه بر اساس نياز، الزاما سرعت سيال بيش از مقادیر فوق باشد الزم است 

 .اطالع رسانی گرددوگ ایران  

درجه  70+تا دمای  PN10بار برای  10و معادل  PN16برای  بار16حداکثر فشار کاری مجاز سيال معادل  •

   .نـامی شـير بيشتر شود و دمای از فشـار  نامی استاتيک  و دمای می باشد و تحت هيچ شرایطی نباید فشارسانتيگراد 

 . با احتمال رسوب گذاری و لزج شدن زیاد مناسب نمی باشد  استفاده از این نوع شيرها برای سيال های •

 : ویژگی های فنی محصول   1-1

 .کمتر است فرم دیسک و طراحی بدنه ، افت فشار نسبت به سایر انواع شيرهای پروانه ای بدليل  «

 .بصورت هم مرکز می باشد یاتاقان بندی پروانه نسبت به بدنه شير  « 

 .آب بندی از هر دو سمت پروانه به خوبی انجام می گيرد « 

    .سطح داخلی و قسمتی از جای واشر  شير را پوشـش مـی دهـدنشيمنگاه الستيکی روی بدنه شير مونتاژ می شود و  «

 .بنـابراین سـطح داخلی بدنه با سيال تماس ندارد و از خوردگی محفوظ است

 . برای نصب شير در خط لوله نيازی به استفاده از واشر آب بندی )گسکت( نمی باشد « 

 .مکانيزم آب بندی بصورت الستيک به فلز می باشد « 

 .درجه در جهت عقربه ساعت بسته می شود90پروانه باچرخش « 

ميليمتر بطور معمول مجهز به اهرم دستی با صفحه مدرج جهت نشان دادن  150تا 50شيرهای پروانه ای ویفری سایز  « 

تيکی درصد گشودگی دیسک شير می باشند که بصورت سفارشی می توانند به گيربکس و فلکه ، عملگر برقی یا عملگـر پنومـا

 .تجهيز گردند

 . اهرم دستی قابل توليد است بار نيز با10فشار با  300الی  200شيرهای پروانه ای ویفری سایز  « 

وضعيت قرارگيری اهرم دستی نشان دهنده وضعيت دیسک شير است بدین ترتيب که اگر اهرم عمود بـر جهـت عبـور   « 

 .   راستای عبور جریان باشد شير کامال باز استجریـان باشد شير کامال بسته است و اگر اهرم در 

درجه دارند اما مجهز به محدود کننده وضعيت نمـی باشـد. ایـن  90زاویه تنظيم  گيربکسی شيرهای پروانه ای ویفری « 

 باشد.  (End Stop)وظيفـه بـه عهـده گيربکس یا عملگر است که دارای محدودکننده زاویه چرخش 
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 .  نصب و بهره برداری در مقایسه با سایر شيرآالت آسان تر و سریعتر انجام می شود «

  صات محصول شامل نام محصول ، سایز نامی، فشار طراحی، جنس بدنه ، جنس آب بند از مندرجات پالک شير  خمش «     

 بـا لوگـو شرکت وگ  بر روی بدنه نصب گردیده . 

 
 

 200الی  50از سایز  معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير پروانه ای ویفری:  12-
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 :توصيه های الزم جهت حمل و انبارداری2 : 

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شـرایط جـوی و آسـيب هـای  «

 . احتمـالی محفوظ بماند 
 .و انبارداری پروانه شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود   در زمان حمل «

 .اگر شير مجهز به عملگر باشد نباید هيچ نيرویی به عملگر و محل نصب آن به شير وارد گردد  «

  .هرگز شير از پروانه آن آویزان و جابجا نشود  «

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

نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود، در   شير باید در محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم  «

است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب  الستيکشير که از جنس  نشيمنگاهغيـر اینصورت 

 .درجه سانتيگراد باشد. 70+تا  1+. دمای محل نگهداری شير می تواند بين داشت نخواهد جهت آببندی 
 د .  مستقيما روی شير خودداری شو از قرار دادن هر شیء اضافی «

شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت  انبار کردن  «

 .   نگهـداری گردد 
و بهتـر اسـت ایـن قطعـات    قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معموال باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند  «

 .ص و استفاده باشند خيکه به راحتی در محل قابل تشبندی و برچسب گذاری شوند  بـه نحوی کد 
  جابجایی حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثـر  «

 .   آسـيب دیده باشد 
 .گيری گرددحمل شيرها بایستی با احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلو «

باز و بسته نمایيد تا از قفل شدگی دیسک و  ، حداقل سه ماه یکبار شير را کامال و یا نصب در خط لوله    در زمان انبارداری  «

 .   جلوگيری گرددالستيک 
 

 :نصب و راه اندازی  3 :

 :شرایط محل نصب شير1-3 : 

 .  در نظر گرفته شودفضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير   «

 . برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی، سه راهی و صافی نصب شود 4تا 3توصيه می گردد شير حداقل در فاصله  «

 .  شير بایستی محل نصب دارای نور کافی و مناسب باشد   در زمان نصب و تعميرات  «

  .وارد نشود لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير   «

 .  شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد  «

در صورتيکه سيال  و در صورتيکه شير در فضای آزاد نصب می شود بایستی در برابر تاثيرات مستقيم جوی محافظت گردد «

 .  حاوی ذرات ریز است توصيه می شود شير به صورت افقی نصب شود 
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 :آماده سازی برای نصب  2-3 

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

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

 . شير را از بسته بندی خارج نمایيد  « 

داخل شير از جمله سطوح آببندی بدنه و پروانه بازرسی و تميزکاری شوند به نحوی که هيچگونه رنـگ یـا آلـودگی و   اجزاء « 

استفاده می شـود بایـد اطمينـان داشـته باشـيد کـه  گرد و خاک روی این قسمتها نباشد. اگر از هرگونه حالل برای تميزکاری 

  .آسيبی به این اجزاء وارد نمی شود

لبه های دیسک با دقت ماشينکاری شده اند تا پس از قرار گيری روی سطح الستيک  بتواند آب بندی مناسبی را ایجاد کنـد.    «

  .حاصل شود که در زمان حمل و نقل آسيب ندیده باشد   الزم است قبل از نصب شير ، لبه های دیسک بررسی گردد تا اطمينان

سيال در   نوع. در صورتيکه شرایط  اطالعات روی پالک شير را با کاتالوگ آن و شرایط کاری سيال مقایسه و بررسی نمایيد  «

  .محدوده مشخصات پالک شير نباشد، قبل از نصب با سازنده مشورت نمایيد 

 استاتيک سيستم از فشار نامی شير بيشتر شود . تحت هيچ شرایطی نباید فشار  «

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

ضمنا    .د  ميليمتـر بيشـتر از انـدازه وجه تـا وجه شـير باشـ10فاصله بين فلنج های لوله باید حدود   برای سهولت نصب شير، «

 .يش از حد نياز باشد زیرا باعث ایجاد تنش در اتصاالت و فلنج می گردد این فاصله نباید ب 

 قبل از نصب یکبار شير را باز و بسته نمایيد تا از عملکرد صحيح آن مطمئن شوید .   «

دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محوری لوله هـا بارهـای وارده بـه بدنـه   «

 وجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی می گردد. شـير م

 اگر عملياتی مانند رنگ آميزی و بنایی در نزدیکی شير انجام می شود الزم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم.   «

در صورتيکه نصب شير بصورت دفنی انجام می شود الزم است گيربکس/ عملگر آن با کاور مناسب پوشـيده شـود و در صـورت   «

و ميتوانيد در شيرهای دفنی پس از نصب   ط تلسکوپی ، از شير جدا شود و بعد از نصب شير مجددا به آن وصل شودداشتن راب

 . ، سطح آنها را با رنگها و با مواد غير خورنده مثل قير عایق نمایيد 

 استاندارد اعمال گردد .  گشتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق  «

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 .  

سـيب پس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و آلودگی هاباید تميز و پاکسازی گردد در غيـر اینصـورت احتمـال آ «

 .دیدگی الستيک آب بندی و نشتی شير وجود خواهد داشت

 لقی فلنج متقابل بایستی در حدی باشد که فضای کافی برای دیسک در وضعيت باز کامل وجود داشته باشد .    «

 نصب می شود نباید تحت فشار سيال قرار گيرد .   یا اهرم  در صورتيکه شير بدون گيربکس ،عملگر « 

  ای با دیسک هم مرکز دارای آببندی یکسان از هر دو طرف هستند،بنابراین قرارگيری بين فلنج های خط  شيرهای پروانه  « 

 .لوله و نصب این شيرها بدون توجه به جهت عبور جریان قابل انجام می باشد 

  يله یک فلنج در صورتيکه شير پروانه ای به عنوان شير انتهای خط نصب می گردد و خط لوله تحت فشار است بایستی بوس  « 

 .کور خط آب بندی شده تا در صورت بروز نشتی یا باز شدن اتفاقی شير خطری متوجه افراد و تجهيزات در محل نصب نباشد 

 استفاده ازشير پروانه ای ویفری به عنوان شير انتهای خط مجاز نمی باشد و بدین منظور بایستی از نوع الگ استفاده شود.  « 

 خالصی زیاد باشد توصيه می گردد قبل از شير، صافی با مش مناسب در نظر گرفته شود . اگر سيال حاوی ذرات نا « 
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در صورت بروز هرگونه مشکل در مورد نصب و بهره برداری با واحد خدمات پس از فروش و یا فنی و مهندسی وگ ایران  

 تماس حاصل فرمایید 

 :   تصاویر مراحل نصب شيرهای پروانه ای فلنجی3-3 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 


