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 نحوه عملکرد شیر 

 

 

 

 دیافزاگن- 4تذًِ شیز              -1

 ًگْذارًذُ- 5پَشش                 -2

 فٌز- 6پیچ                     -3

دیافزاگن ، فٌز : شیزّای پالستیکی ساخت تکٌیذرٍ دارای سِ تخش داخلی اصلی هی تاشٌذ 

 ٍ ًگْذارًذُ

در هذل ّا ٍ قطزّای هختلف اس . دیافزاگن ایي شیزّا اس الستیک هسلح ساختِ شذُ اًذ 

دیافزاگن ٍ فٌز هٌاسة ّواى هذل ٍ قطز استفادُ شذُ است تا شیز اس ًظز ّیذرٍلیکی ٍ فشار  

تا تزداشتي پَشش رٍی شیز ، تز رٍی دیافزاگن اطالػاتی . تْتزیي ػولکزد را داشتِ تاشذ 

 . شاهل جٌس ، سختی ٍ  سال ساخت آى قاتل رٍیت هی تاشذ 

فٌز فَالدی ضذسًگ تِ کار رفتِ در شیزّا ، در هزحلِ تستِ شذى شیز ٍ تزگزداًذى دیافزاگن 

 . تِ جای خَد ، ًقش ایفا هی کٌذ 

تا تاس کزدى پیچ ّای رٍی پَشش ،  تذٍى ًیاس تِ جذا کزدى شیز اس خط لَلِ  ، تِ راحتی هی 

الثتِ ایي کار تایذ تِ ٌّگام ػذم ٍجَد جزیاى . تَاى تِ اجشای داخلی آى دستزسی پیذا کزد 

 .در خط لَلِ صَرت پذیزد 

 

 

 

 

 تاس تَدى کاهل شیز شیز در حالت کارکزد تستِ تَدى شیز

 IN – ELشیزّای تزقی هذل : اًَاع شیزّای پالستیکی تزقی ٍ کاٌّذُ فشار ایي کوپاًی اس طزف شزکت هٌْذسی چگال آب قاتل ارائِ هی تاشذ 

 IN – RP3 ٍ شیزّای فشار شکي هذل 
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 انتخاب شیر 

 . ٍ هشخصات ّیذرٍلیکی هَرد ًیاس را تذاًین تزای اًتخاب هذل ٍ قطز شیز تایذ دتی ػثَری اس آى

 :دٍ راُ هٌاسة تزای اًتخاب شیز ػثارتٌذ اس 

 اًتخاب اس طزیق سایش لَلِ -1

 اًتخاب اس طزیق ػولکزد ٍ تَاى شیز -2

 

 در یک شثکِ آتیاری ( لیتز در ثاًیِ 25 ) هتزهکؼة در ساػت 90ًصة شیز کاٌّذُ فشار تا دتی : هثال 

 

. تا تزسین خطی ػوَدی ، هحل تالقی تا خطَط هزتَط تِ شیز ّا را تیاتیذ . هتز هکؼة در ساػت را تز رٍی هحَر افقی پیذا کٌیذ 90دتی 

 . در هحذٍدُ حالت ّای تٌظین یا قطغ ٍ ٍصل ، شیزی اًتخاب خَاّذ شذ کِ افت کوتزی را تز رٍی هحَر ػوَدی ًشاى هی دّذ 

 

 

 

 
 


