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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
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سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
« انتخاب عملگرهاي شیر-آيین کار »
رئیس :

سمت و /يا نمايندگی

رضاوند  ،عبدادمحمد
س دکترا مهندسی مکانیک

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفولو مدیرعامتل
ررکت پژواان اندیشه پارس

دبیر :
رئیس اداره استاندارد رهرستان دزفول

ریخ  ،محمد اسماعیل
س دیسانس مهندسی مکانیک
اعضاء  :س اسامی به ترتیب حروف ادفبا (
اررفی زاده  ،سید عیی
س دکترا مهندسی انرژ

ایئت عیمی دانشگاه آزاد دزفول و مدیرعامل
ررکت زیگورات

جعفر  ،ایمان
س فوق دیسانس مهندسی مکانیک

دفتر فنی ررکت تجهی ات نیروگاای دز

رجبی  ،عصمت
س دیسانس ریمی

نائب رئیس ررکت پژواان اندیشه پارس

ریخ  ،محسن
س دیسانس مهندسی مکانیک

کاررناس ررکت مناطق نفت خی جنوب

ریخ اتسالم زاده ،پیام
س فوق دیسانس مکانیک

مدیر امور کنترل کیفیت بوییر مپنا

فرزاد فر  ،عیی
س دیسانس مهندسی مکانیک

مشئول فنی کارخانجات صنعتی فتح

محسنی ،خییل
س فوق دیسانس متادورژ

کاررناس تدوین ادارهکلاستاندارد خوزستان

ج

اورمند پور  ،امیر
س فوق دیسانس مهندسی مکانیک

مدرس دانشگاه آزاد دزفول

ی دی اده  ،محمد
س فوق دیسانس ریمی

دانشگاه آزاد عیوم تحقیقات تهران

د

پیش گفتار
استاندارد " انتخاب عمیگراا ریر – آیین کار" که پیش نویس آن در کمیسیون اا مربوط توسط سازمان
میی استاندارد ایران تهیه و تدوین رده است و در اشتصد و نود و افتمین اجالس کمیته میی استاندارد مکانیک
و فی رناسی مور  29/19/13مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح
قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی
ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
ASTM F1030:2008, Standard practice for selection of valve operators

ه

انتخاب عملگرهاي شیر – آيین کار
هشداد  -اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمی کند  .در صورت وجود چنین مواردي،
مسئولیت برقراري ايمنی ،سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربردي قبل از استفاده به عهده کاربر می باشد.

0

هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد تعیین راانما برا انتخاب عمیگراا ریر میبارد.
این استاندارد برا انتخاب انواع عمیگراا ریر به صورت دستی و غیر دستی 1کاربرد دارد.
1

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است .
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد  ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است  ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
2-1 ANSI B16.5, pipe flanges and flanged fittings

9

فهرست انواع عملگرهاي شیر

 0-9عملگرهاي دستی
9

 0-0-9فیکهاا دستی
 1-0-9دستهاا  Tرکل

3

 1-9عملگرهاي برقی
2

 0-1-9چرخاننده مهره
3
 1-1-9چرخاننده فیکه
 9-9عملگرهاي نیوماتیکی(بادي)

 0-9-9چرخاننده مهره
 1-9-9چرخاننده فیکه
1-power-actuted
2- handwheels
3- Tee- wrenches
4- stem nut driven
5- handwheel driven

1

 4-9عملگرهاي هیدرولیکی

 0-9-9چرخاننده مهره
 1-9-9چرخاننده فیکه
4

الزامات عمومی

 0-4اد امات عمومی برا تمامی عمیگراا ریر کاربرد دارد.
 1-4پایانهاا عمییاتی باید در مدت زمان ارایه خدمت و تمامی ررایط کار  1در دسترس بارند ،اما نباید
منجر به ایجاد م احمت در فضا کار روند.
 9-4کنترلاا ریر که در ررایط کار به سهودت قابل رناسایی نیستند ،باید به پالک مشخصات مجه
روند.
 4-4وضعیت دریچه باید توسط یک نشانگر مشخص رود ،مگر اینکه کامال باز یا بسته بودن دریچه ریر برا
ررایط کار مورد نظر مشخص بارد یا می ان رده بند کنترل خرابی ریر کمتر از  33/1 mmبارد.
 7-4موقعیت ریر با محرکاا موضعی یا از راه دور س وجود یا عدم وجود محرک در محل ریر نباید مانع
امکان استفاده از ار محرک دیگر در محل نصب ریر گردد.
 6-4امه ریراا ،صرفهنظر از اندازه ،باید به آسانی توسط یک فرد در یک زمان محدود از طریق یک عمیگر
بهصورت دستی یا غیر دستی قابل راهانداز بارند.
7

عملگرهاي دستی شیر

 0-7جنس فیکه دستی و دستهاا  Tرکل برا جیوگیر از صدمه دیدن و یا کنترل آسیب دیدگی باید از
چدن چکش خوار ،چدن نشکن یا فوتد بارد.
 1-7اب اراا دستی و قابل حمل ریر باید برچسبگیار رده و در ن دیکی موقعیت کار ریر نگهدار
روند .این اب اراا باید برا باز و بسته نمودن پورش جعبها رکل عمیگر مناسب بارند.
9
نبارد .اما درارحال
 9-7ریر باید در جایی نصب رود که تا حد امکان نیاز به آچاراا ارزگرد سجغجغها
استفاده از آچاراا ارزگرد در مکانی که امکان چرخش کامل آچار وجود ندارد ،مجاز است.
 4-7قطر فیکهاا دستی و طول دستهاا  Tرکل براساس می ان گشتاور سیست در ررایط کار در جدول
 1ارایه رده است.
6

الزامات براي عملگرهاي شیر با نیروي محرکه غیردستی

1-service condition
2- ratchet wrenches
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 0-6اد امات عمیگراا با نیرو محرکه غیر دستی برا ریراا با عمیگر برقی ،نیوماتیکی و ایدرودیکی بهکار
میرود.
 1-6امه ریراایی که دارا عمیگراا با نیرو محرکه غیر دستی استند ،بهج ریراا درون مخازن ،باید
وسییها برا عمییات دستی موضعی دارته بارند .استفاده از عمییات دستی باید باعث دغو عمییات غیر دستی
گردد .عمیگراا برقی ،نیوماتیکی ،ایدرودیکی چرخاننده مهره بعد از تنظیمات دستی باید مجددا به حادت غیر
دستی برگردند.
 9-6برا جیوگیر از جراحت افراد در زمانی که ریر از راه دور کنترل میرود ،فیکه دستی باید مانند یک
دیسک توپر بارد یا سطح پرها فیکه توسط یک ورق پورش داده رود و/یا بهوسییه یک محفظه پورانده رود
و/یا اینکه فیکه باید قابییت ارزگرد دارته بارد بهگونها که محور بچرخد ودی فیکه دستی نچرخد.
 4-6محرکهاا ریر در سیست اا حساس و بحرانی مجاز است به یک سیست ذخیره انرژ با ظرفیت کافی
برا یک بار چرخش ریرس از موقعیت ابتدایی تا موقعیت مخادف آن و برگشت به حادت اودیه تجهی روند.
جدول  -0قطر فلکه دستی و طول دسته  Tشکل
گشتاور

طول دسته  Tشکل

قطر فلکه دستی

N.m

()mm

()mm

19/16
16/63
92
31/32
29
23/36
36
62/32
33/22
39/3
21/39
192/12
193/23
126/23
132/33
993/33
993/36
932/99
393/96

932
932
932
932
932
392/3
392/3
393
393
393
393
393
393

39/3
36/9
191/6
193
139/2
133/3
993
993/6
932
932/2
392/3
333/6
296/2
233/9
333/2
692/6
633/3
369
212/2
3

7

عملگر برقی شیر

 0-7عمیگر ریر باید توسط سیست منبع تودید برق ،تغییه گردد .عمیگراا ریراا حساس میتوانند عالوه
بر منبع تودید برق سیست توسط سیست تودید برق اضطرار نی تغییه روند.
 1-7محرک عمیگر فیکه باید رامل موتور ادکتریکی ،چر دنده ،کییداا حد و گشتاور  ،راه انداز معکوس و
چراغ راانما و فیکه نصب رده به طور ثابت به رکل یک مجموعه کامل بارد که بهطور مستقی از طریق یک
مییه انتقال دارا فینج مطابق استاندارد  ANSI B16.5به ریر نصب رده است.
 0-1-7برا مهرهاا چرخان قابل تعویض ،باید به جا فیکه اا نصب رده ثابت ،از عمیگراا چرخاننده
مهره استفاده رود.
 9-7عمیگر باید برا کار در ررایط دریایی با توجه به دما محیط کار مناسب بارد .دما استاندارد برا کار
در ررایط فضا باز  29 ˚ Cو برا کار در فضا بین مارین آتت  39 ˚ Cاست.
 4-7موتور باید یکی از انواع زیر بارد:
 0-4-7تک فاز ،برق  999ودت متناوب ،خازن راه انداز ،خازن در حال کار یا،
 1-4-7سه فاز ،جریان برق  369ودت متناوب.
 9-4-7ار دو نوع موتور باید مطابق سطح  Bیا  Fعایق بند رده بارند .در صورت استفاده از موتور با
سطح  Fاف ایش دما مجاز آن باید مطابق سطح  Bبارد و ار دو نوع باید در مقابل حرارت و بار اضافی محافظت
روند.
 7-7عمیگر باید توان را از موتور به ساقه ریر ،فیکه ریر یا به مییه انتقال دانده ،از طریق چر دنده مخروطی،
چر دنده حی ونی یا سیست چر دنده سیارها  ،انتقال داد .در این میان باید از یاتاقاناا ساچمها یا
یاتاقاناا غیتکی نی استفاده رود.
 6-7سیست چر دنده نباید مجاز به حرکت در جهت معکوس در زمان قطع برق عمیگر بارد.
 7-7عمل باز و بسته ردن باید توسط یک وسییه با خاصیت حرکت انتقادی و یک وسییه با خاصیت چرخشی به
عنوان پشتیبان تنظی گردد.
 8-7بدنه عمیگر باید ضد انفجار بوده و قابییت کار در زیر آب را دارته بارد بارد .امچنین درجاییکه ررایط
ایجاب مینماید اتصاتت ادکتریکی نی باید قابییت کار در زیر آب را دارته بارند.
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عملگرهاي نیوماتیکی(بادي) شیر

 0-8محرک نیوماتیکی ریر باید بهوسییه یک ریر سماور دارا نشان دانده وضعیت و یک فشار سنج یا دیگر
وسایل متعارف نصب رده بر رو خط محرک و در مکانی که تا حد امکان به صفحه کنترل ن دیک است ،به
عنوان یک مدار بسته کامل رده بارد.

2

مجاز تا  ، 19/3 barباید مخ ن ذخیره اوا

 1-8در طراحی سیست اا با بیشینه فشار کار
تجهی ات ارتعاشگیر متعارف در نظر گرفته رود.
 9-8سیست باید بهگونها طراحی رود که کارکرد صحیح ایچکدام از قسمتاا تحت تاثیر فشار برگشتی
سیست قرار نگیرد.
 4-8در نقاط پایین دست سیست دوده کشی باید مجرااا تخییه مناسبی فراا گردد.
3

فشرده یا

عملگرهاي هیدرولیکی شیر

 1-2ار سیست عمل کننده ایدرودیکی باید کامل و جامع بوده و رامل دودهکشی 1تزم و مخ ن ذخیره سیال
عامل بارد .فشار برگشتی در سیست نباید بر عمیکرد مناسب اریک از اج ا سیست اثر بگیارد.
 9-2سیست اایی که از موتور ایدرودیکی استفاده میکنند ،باید فشار طراحی آنها به قدر کافی مناسب کاربرد
مورد نظر بارد.
 3-2سیست اا با عمیگراا ایدرودیکی نوع پیستونی یا نوع دیافراگمی باید دارا فشار طراحی برابر با فشار
طراحی پیستون یا دیافراگ بوده و مجه به ریر اطمینان 9بارند.
 2-2سیال ایدرودیکی استفاده رده نباید نقطه رورنی 3سدرجها از گرما که در آن بخار مایعات فرار میسوزد
آن کمتر از  23 ˚Cبرا فشاراا زیر  19/3 barبار و کمتر از  133 ˚Cبرا فشاراا باتتر یا برابر با
 19/3 barبارد.
 7-3سیال ایدرودیکی باید برا عمیکرد سیست در تمام دمااایی که ممکن است در حین سرویس دای پیش
آید ،مناسب بارد.
 6-2موتور باید بهطور مستقی یا از طریق سیست چر دنده بر رو ریر نصب رود تا سرعت و گشتاور تزم را
برا عمیکرد ریر ایجاد نماید.
 7-3پمپاا و ریراا سماور کنترل موجود در ایستگاهاا عمییاتی که از راه دور کنترل می روند باید بر
رو یک صفحه و به امراه یک منبع ذخیره در محیی باتتر ار محل ورود پمپ نصب رده بارند .ریر
سماور چهار رااه باید عبور فشار را برا باز و بسته نمودن ریراا تنظی نماید .ریر سماور باید یک وضعیت
خنثی دارته بارد ،تا اجازه جریان یافتن روغنی که ممکن است در سیست گیر افتاده بارد ،را بداد و از
پدیدهاا ناخواسته جیوگیر نماید.
 3-2حداقل تعداد پمپاا در یک ایستگاه عمییاتی از راه دور برا یک سیست باید مطابق جدول  9بارد.
 2-2در صورت وجود چندین پمپ ،باید آنها بهصورت مواز به یکدیگر متصل روند.

1- piping
2-relief valve
3- flashpoint

3

جدول  -1فهرست پمپ هیدرولیکی
بیشترين تعداد شیر عملیاتی

کمترين تعداد پمپ

3
19
99
39
29

1
9
3
2
3
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