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  یکطرفهشیر 

                                               

شاٌاخهِ هیواَد تْان کٌهار       ًیاس  Clack Valve ٍ  One-way Valveکِ با ًاهْاا     شیر خَدکار یا شیر یکطرفِ

تریاى سیا  را از خَد عبَر هی  شیر یکطرفِ .تریاى در زهاًْا  ٍتَد تریاى برگوهی هَرد اسهفادُ قرار هی گیرد

َ  دّذ ٍ در صَرتی کِ تریاى برگوهی ایجاد شَد شیر بسهِ هی گردد. یکی از دالیل اسهفادُ از تلاَگیر    چک ٍلا

از خراب شذى فلَههر ّا یا صافی ّاسن. حهی هَاقعی کِ بخَاٌّذ از حرکن تریاى در تْان شاهاب تارباِ زهایي     

از هْوهاریي ااراههرّاا  حااکن بار سیساهن ّاا  سایاال  شارای           .َثر داردکاربرد  ه شیر خَدکار تلَگیر  کٌٌذ،

از یاک فواار هعایي تجااٍز کٌاذ باعات صاذها  تاذ  در سیساهن           دهائی ٍ فوار  اسن. گاّی اگر فوار سیسهن 

کٌهار  فواار سیساهن    ّان شاٌاخهِ هیواَد تْان      سیفهی ٍلَ ّایالک کِ با ًام ریلیف ٍلَ یا اطویٌاى شیر هیوَد.

باِ   شایر اطویٌااى   هَرد اسهفادُ قرار هی گیرد، بِ ایي صَر  کِ اگر فوار سیسهن از فوار هَرد ًظر تجاٍز ًوَد،

شایر الال  یکطرفاِ ٍ    تَلیاذ کٌٌاذُ اًاَا     شارکن ّاایالک  . طَر خَدکار، تریااى را از ساون دی ار تخلیاِ های کٌاذ      

، تٌس اللیاش ًیکل ٍ هاس،  044اللیاش   ، تٌس Brass، تٌس برًجSS316  از تٌس اسهٌلس اسهیل شیرّا  اطویٌاى

شایر الال    تَلیاذ کٌٌاذُ اًاَا     کشارکن ّاایال   .هیباشاذ  تیاَب  ٍ اتصا NPT  در اًَا  اتصا  Monel هًَل تٌس

ایااٌ ،  5/16 ایااٌ ، سااایس  1/4 ایااٌ ، سااایس  3/16 ایااٌ ، سااایس  1/8 سااایسّا   در طویٌاااى ٍ شاایرّا  خَدکااار  ا

ایااااااٌ  ٍ  7/8 ایااااااٌ ، سااااااایس 3/4 ایااااااٌ ، سااااااایس 5/8 ایااااااٌ ، سااااااایس1/2 ایااااااٌ ، سااااااایس 3/8 سااااااایس

درتااِ فارًْایاان را ت واال    600  ٍ دهااا   6,000Psi  تااا فوااار کااار   ّااایالک شاایرالال   .هیباشااذ ایااٌ  1 سااایس

 :دارا  خصَصیا  زیر هی باشٌذ کّایال  شیر اطویٌاى ٍ شیر یک طرفِ هیکٌٌذ.

 044اللیاش هًَل  ، Brass برًج ، S316 اسهیل اسهٌلس :اطویٌاىشیر  ٍ شیر یکطرفِ تٌس بذًِ   •

 NPT  ،Metal Gasket & O-ring Face Sealsتیَب، اتصا  :اطویٌاىشیر  ٍ شیر یکطرفِ ًَ  اتصاال    •

  ایٌ  1ایٌ  تا  1/8  :اطویٌاىشیر  ٍ شیر یکطرفِ سایس ه ذٍدُ • 

 6000psig  :اطویٌاىشیر  ٍ شیر یکطرفِ حذاکجر فوار کار    • 

  F˚044 تا :اطویٌاىشیر  ٍ شیر یکطرفِ ه ذٍدُ دها  کار  • 

  هراتعِ ًوائیذ. یکطرفِشیر بِ ساین گازسازاى صف ِ  یکطرفِشیر برا  دریافن ٍ داًلَد 


