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  ی و ابزار دقیقکنترل شیرهايی با یآشنا

  مقدمه:  -1

  .رود می کار به سیاالت فشار و جریان کردن مهار براي که است اي وسیله شیر

  : از عبارتند صنعتی شیرهاي اصلی وظایف 

  جریان کامل وصل و قطع -1

  کرده عبور گازهاي و مایعات بازگشت از جلوگیري -2

  گازها و مایعات نیاز مورد مقدار عبور تنظیم -3

  گازها و مایعات فشار و مقدار کنترل و تنظیم -4

  فشار تحت هاي دستگاه داشتن نگه ایمن و کنترل -5

  

  شیرها انواع جنس

 شیرهاي ساختمانی کارهاي در. است مختلف شود،می برده بکار شیر ساخت در که مصالحی کاربرد، به بنا
 نیروگاهها، مانند، صنعتی کارهاي در. شودمی استفاده) SS( استیل گاهی و برنجی برنزي، چدنی،

 شیر از که سیالی نوع به بسته غذایی،/  دارویی صنایع و سازي کشتی پاالیشگاهها، پتروشیمی، هايکارخانه
 فوالد آلیاژي، فوالد کربنی، فوالد از آنرا اجزاي دیگر و بدنه دارد، قرار آن در شیر که محیطی ویا کندمی عبور
  .میسازند) Stainless Steel(نزن زنگ

  :ها ي کنترلشیر  تعاریف و اصطالحات در -2
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  مثال براي یک شیر کروي ، سیت و پالگ و استم و هدایت کننده ها جزء تریم شیر محسوب می شوند.   

که توسط تریم انجام می شود ، اصوال تریم ها طوري  مسیر جریان غیر از عمل کنترل و باز و بسته کردن
  طراحی می شوند که یک رابطه بین حرکت شیر و میزان جریان برقرار باشد.

  

  : شیرها انواع 

  شیرها بر اساس نوع محرك آنها به انواع زیر می باشند:

 :manual valves کنند می کار انسان نیروي با که دستی شیرهاي .  
  : automatic control valvesگازهاي و مایعات ، هوا برق، نیروي با که خودکار شیرهاي 

  . کنند می کار شونده کنترل

  

  :از عبارتند شود می بررسی  قسمت این در که شیرهایی

  gate valves کشویی شیرهاي) 1

  globe valves کروي شیرهاي) 2

  needle valves سوزنی شیرهاي) 3

  diaphragm valves دیافراگمی شیرهاي) 4

  butterfly valves اي پروانه شیرهاي) 5
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  Ball valvesشیرهاي توپی  )6

   plug or cock valves سماوري شیرهاي) 7

  control valves خودکار شیرهاي) 8

    non return or check valves یکطرفه شیرهاي) 9

  safety valves اطمینان شیرهاي) 10

  آنها کارکرد و شیرها انواع مشخصات

  تقسیم می شوند:زیر شیرها بر مبناي نوع حرکت بند آور شیر ، اصوال به دو دسته کلی 

  شیرهاي حرکت خطی -1

  شیرهاي حرکت چرخشی -2

  

  شیرهاي حرکت خطی

  gate valves دروازه اي شیرهاي -1

.  نمایند باز یا بسته کامل طور به را سیال جریان بخواهند که رود می کار به هایی محل در بیشتر شیرها این
 از طویل هاي لوله راه سر در دلیل همین به باشد می آن طول در فشار افت بودن کم شیرها این خواص از

 جریان مسیر از و شده هدایت باال به کامال) gate( آور بند یا کشو که هنگامی.  رود می کار به شیرها این
 محل ترین پایین به کشو اگر ولی ندارد جریان عبور مقابل در مقاومتی هیچ نتیجه در و گردیده خارج سیال
  .نماید می فشار افت و تالطم ایجاد کشو با تصادم و مسیر تغییر بعلت سیال نتیجه در باشد شده هدایت خود

  :دارد وجود gate valve نوع دو

 double disc gate   
 دو بین در که اي دروازه تخت دیسک یک از استفاده اساس بر است معروف موازي نام به که اول نوع

 همچنین ولوها این) دست پائین وجریان باالدست جریان.(است گردیده تشکیل گرفته قرار موازي نشیمنگاه
 جامد ذرات بردن بین واز برش براي تیز لبه این که باشند می خود پائین قسمت در تیزي لبه یک داراي

  .باشد می  ولو به ورودي
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double disc gate  

 wedge gate 

  .باشند می شکل اي گوهکشویی  با هاي شیربنام  شیرهاي دروازه اياز دیگر نوع   

 در شدن بسته امکان منظور به.(گردد می استفاده مورب gate ویک  مورب  seat دو از ولوها از نوع دراین
  )shut off حالت

  
wedge gate 

  

  شیر کشویی وجود دارد:همچنین بر اساس نوع چرخش میله شیر، دو نوع 

    Rising stem valveالف)

  در این نوع از شیر ، میله یا استم با چرخش دسته شیر در داخل آن می چرخد و از داخل آن عبور می کند.

  مزیت این نوع شیر آن است که ، اپراتور به راحتی می تواند وضعیت باز یا بسته بودن شیر را رویت نماید.
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   non- rising stemب) 

در داخل ساقه در جاي خود ثابت می ماند. زمانی که  )collar( در این نوع ، میله شیر توسط یک بست
دسته می چرخد ، میله در داخل گیت می پیچد و آن را به سمت باال یا پایین می کشد. در این نوع طراحی، 

  میله زمان باز شدن شیر به سمت باال حرکت نمی کند.

    
Rising stem       non rising stem 

 

  globe valves کروي شیرهاي -2

 آن داخلی ساختمان و گرفته است شکل کروي که خود بدنه ظاهري شکل روي از را کروي اسم شیر این
 توان می آن از . دهد می جهت تغییر درجه 180 آن از خروج تا شیر به ورود نقطه از مایع که است طوري
 خروجی مجراي حجم با شیر دسته دور تعداد بودن متناسب.   کرد استفاده جریان کنترل و تنظیم براي
  . سازد می آسان دست با را جریان مقدار تنظیم کار مایع

  
Glob valve 
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  : کرد اشاره زیر موارد به توان می کروي شیرهاي ازمشخصات

 کند می تغییر کشویی شیر خالف بر سیال جریان جهت .  
 نماید می تالطم ایجاد سیال جریان جهت تغییر .  
 دهد می افزایش را فشار افت تالطم .  
 باشد می کشویی شیر از بیشتر فشار افت کروي شیر در .  
 باشد می کشویی شیر از کمتر خیلی اصطکاك علت به فرسودگی کروي شیر در .  

 شیر بستن و کردن باز ، سیال مسیر ناگهانی تغییر بعلت و است شده طراحی سیال کنترل براي شیر نوع این
 در رود می کار به آنها ساخت در که مختلف مواد که گفت باید درضمن.  شود می انجام سریعتر خیلی ،

 بدون آنها تعمیر که طوري به  باشد می سهلتر و کمتر کشویی شیر از آنها تعمیرات و.  باشد می دسترس
 می نزن زنگ فوالد یا نیکل از اغلب شیر جنس و باشد می پذیر امکان کشی لوله مسیر از آنها کردن خارج
  .باشد

  

   Globe Valve انواع

Globe Valve ــا ــوالً ه ــه معم ــه ب ــورت س  طـراحـــی) Z-Body) (Y-Body) (Angle-Body( ص
  .کرد استفاده آنها از توان می خطوط در نصب محل به توجه با که شود می

 طرح  )Z-Body(  

  
 طراحــی نــوع تــرین عمــومی.کرد اســتفاده میتــوان باشــد آب ســیال مواردیکــه شــیربراي نــوع ایــن از     
 کـه بدنـه سرتاسـر در جداکننـده صـفحه شـیرها ایـن در. باشـد مـی Z طـرح هـا Globe Valve در بدنه

  .باشد می Z شکل به گردد می هم نشیمنگاه شامل
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 طرح )Y-Body(  

  
ــرم طـــراحی  ـــرین Y ف ـــوع بهت ـــدنه ن ــراي ب ــردن بــــین از ب ـــی فشـــار افــت ب  Globe Valve در ذات

  .باشد می درجه 45 خط محور و  نشیمنگاه بین زاویه و باشد هامی

  .باشد می باال فشارهاي در قرارگیري براي نوع ترین مناسب ها Globe Valve از فرم این

  

 طرح )Angle-Body(  

  
ــن در. باشــد مــی درجــه 90 انتهــاي داراي شــیر ایــن      ــا ســیال شــیر ای ــه یــک ب ــی  درجــه 90 زاوی م

 شـیر یـک بعنـوان اینکـه بـر عـالوه کـه اسـت آن شـیر ایـن ویـژه و اصـلی مزیتخارج می شود . و چرخد
و نیـاز بـه بعضـی از اتصـاالت و خمشـها را کـم  کنـد عمـل نیـز زانـویی یـک عنـوان بـه تواند می باشد می

  . می کند
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ــائین دمــا آنهــا در کــه سیســتمهاي در  در گــردد مــی اســتفاده Angle Globe Valve از باشــد مــی پ
 و داده ارتقـا را شـیرها ایـن کـاربرد خاصـیت ایـن کـه گـردد مـی اعمـال دیسـک پایین به فشار حالت این

 مجرابنــد ســطوح و نشــیمنگاه روي بــر ســایش مقــدار از همــین و میگــردد بنــدها آب از محافظــت باعــث
  .کاهد می نیز

  که عبارتند از:دو نوع طراحی براي نشیمنگاه در شیرهاي کروي وجود دارد 

  )single seat or single portالف)یک نشیمنگاهی(

دارد که عمل کنترل را انجام می دهد . این نوع براي جاهایی که  plugدر این حالت شیر فقط یک نوع 
tight shut  .باال نیاز باشد استفاده می شود  

  
  

  )double seat or double portب) دو نشیمنگاهی(

وجود دارد.شکل قرار گیري پالگها به گونه اي است که  seatو دو عدد  plugدر این نوع از شیرها دو عدد 
جریان سیال تمایل دارد یک پالگ را به سمت بسته شدن و پالگ دیگر را در جهت باز شدن براند و بنابراین 

 از محرك کوچکتري استفاده کرد.نیروي وارده بر دو پالگ به یک حالت تعادل می رسد و در نتیجه میتوان 
  آنها در دماهاي باال خوب نمی باشد. sealingاین نوع شیرها ظرفیت باالتري نسبت به نوع قبلی دارند اما 
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  needle valves  سوزنی شیرهاي -3

 جزء کار طرز و ساختمان لحاظ از گرفته خود نشیمنگاه و دیسک شکل از را خود اسم که سوزنی شیر
 لوله در خصوص به را سیال جریان دقیق کنترل توان می شیرها این با .باشد می کروي شیرهاي خانواده

 داخل از که شده تشکیل نازکی شکل مخروطی میله از شیر نوع این دیسک. کرد برقرار ظریف و باریک هاي
 در بیشتر شیرها این ساختمان. سازد می محدود را سیال حرکت جریان و کند می عبور صفحه مدور سوراخ

  . رود می کار به کاربراتورها

 اعتماد مورد مکانیسم داشتن بعلت و باشد می کوچک تقریبا و ظریف بسیار ساختمان لحاظ از شیر نوع این
 دقیق ابزار وسائل و پتروشیمی یا نفت هاي آزمایشگاه در.  شود می گرفته کار به دقیق و حساس عملیات در

 در بیشتر را سوزنی شیر و کند نمی تجاوز اینچ 2 از معموال سوزنی شیرهاي قطر.  باشد می بسیار آن کاربرد
 آرام تغییر و زمانی تاخیر یعنی محدودیت از منظور و باشد الزم محدودیت که برند می کار به هایی محل
  . است فشار
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  شیر سوزنی   

  diaphragm valves    دیافراگمی شیرهاي -4

 پرده شیر دسته حرکت با که شده ساخته دیگر ارتجاع قابل جنس یا شده تقویت الستیکی پرده از دیافراگم
 می کنترل را سیال مقدار نتیجه در و زیاد و کم را سیال عبور مجراي و می رود پایین و باال ارتجاع قابل

  . نماید

 از سیال وجه هیچ به شدن بسته حالت در که طوري به باشند می بستن خوب خاصیت داراي شیرها نوع این
 از مواد که صورتی در . شود می استفاده پایین حرارت ودرجه ها فشار در شیر نوع این از کند نمی عبور آن

    .شود تعویض باید که باشد می پرده بودن سوراخ نشان بریزد بیرون شیر اطراف

  :شوند می بندي تقسیم زیر گروه دو به  بدنه شکل اساس بر دیافراگمی ولوهاي

  )weir type(بدنه داخل مدگیبرآ با نوع     -1

 ولو شدن بسته درهنگام گرددو می تعبیه گري ریخته بصورت بدنه داخل در برامدگی قسمت یک نوع این در
  .کند می محدود را جریان عبور و نشیند می برامدگی این روي بر دیافراگم ،

  

  ) straight-through type( بدنه داخل برامدگی بدون نوع     -2

  اید می در اي گوه شکل یک بصورت دیافراگم ، ولوها نوع این در
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 محدود آن عیب ولی بوده مناسبی گزینه جریان کنترل براي) وسط در کننده سد مدگیبرآ داراي(weir نوع

  .باشد می سیال عبور منطقه بودن

 دفعات تعداد و فشار دما، وهمچنین گذرد می ولو داخل از که اي ماده نوع به بستگی دیافراگم مفید عمر
  .دارد بستگی ولو از استفاده

 مقاومت دیافراگمها این ، باشند می  االستومري نوع از دیافراگمهاکه دهنده تشکیل مواد انواع از بعضی در
 در االستومري مواد مکانیکی خواص داشت توجه باید که هرچند.دارند باال بسیار دماهاي در خوبی بسیار

  .دارد وجود باال هاي فشار در نیز آن رفتن بین از وامکان آمد خواهد پائین باال دماهاي

 اي بگونه.باشد می عبوري سیال مقابل در ولو مختلف قسمتهاي کردن ایزوله ولوها این مزایاي دیگر موارد از
 این به توجه با.گردد می عبوري سیال مقابل در ولو مختلف قسمتهاي کردن ایزوله باعث خود دیافراگم که

 مناسب باشند می معلق جامد مواد داراي که سیاالتی همچنین و خورنده سیاالت براي ولوها این خاصیت
 در لذا گیرد نمی قرار عبوري سیال با تماس  معرض در ولو درپوش مجموعه اینکه به باتوجه..بود خواهند
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 آن ومواد دیافراگم طراحی در که پیشرفتی به توجه با.نمود استفاده ارزانتري مواد از توان می آن متریال تهیه
  .باشند می عبوري سیاالت انواع با عملکرد به قادر جدید هاي دیافراگم امروزه ، پذیرفته صورت

  

  شیرهاي حرکت چرخشی

  butterfly valves اي پروانه شیرهاي -1

.  باشد می متداول پتروشیمی و نفت هاي واحد در ها آن کاربرد که است شیرهاي ترین ساده از یکی
 صفحه این. دارد قرار وسط در تقریبا که مدور صفحه یک و معمولی بدنه یک از شده تشکیل آنها ساختمان

 این. باشد می وصل شیر دهنده حرکت بقسمت اهرمی بوسیله و گردد می درجه 90 حدود در اي میله حول
  .  باشد برق یا ویا روغن  هوا فشار بوسیله یا دستی  تواند می محرك

  

  

  

  

  

butterfly valve with diaphragm actuator                                                      butterfly valves  

 باید ولی است ساده آنها تعمیرات .سازند می اینچ 24 الی اینچ 4 هاي اندازه در را کوچک اي پروانه شیرهاي
 وصل صفحه گرداننده میله به که دستی فلکه بوسیله خاصی موارد در را آنها از بعضی.  شود گریسکاري مرتبا

 که اصلی گرداننده اگر چنانچه تا.  کنند می مجهز دارد قرار دنده چرخ جعبه یک در آن مکانیزم و باشد می
 درهر را صفحه دستی فلکه یا اهرم با ،دنده از آن کردن آزاد با بتوانند بیفتد کار از باشد می هیدرولیک یا هوا

  .  نگهدارند باشد که حالت

  

 بسیار فشار افت بودن حداقل بعلت باشد کم کار حین آنها فشار که واحدهایی در اي پروانه شیرهاي کاربرد
  باشد. می متداول
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 باشد می شیر حرکت و زمان حداقل در سیال جریان سرعت رساندن حداکثر به شیرها این دیگر ویژگی
   فشار. تحت هاي برج یا مخازن در سیاالت فشار کنترل درمورد مخصوصا

  .  گیرد می قرار استفاده مورد سیاالت انتقال زیاد حجم در شیرها نوع این همچنین

 ، کشویی و لغزنده قطعات نداشتن کاربرد، آسانی:  باشد می جهات این به اي پروانه شیر شهرت و اهمیت
 فرآورده با صفحه شده ساخته جنس ترکیب عدم ، بودن سبک و ارزانی ، کنترل قابلیت ، فشار افت کاهش

  پتروشیمی یا شیمیایی از اعم کننده عبور هاي

  : از عبارتند اي پروانه شیرهاي از استفاده موارد

 و آب کشی ،لوله گاز و نفت خصوص به صنایع ، هیدروالکتریکی نیروي ایستگاه ، حرارتی نیروي ایستگاه
  .فاضالب

  

  Ball valvesشیرهاي توپی  -2

 راه و کردن متوقف براي شکل توپی قطعه یک از که هستند وصل و قطع ساده شیرهايشیرهاي توپی ،
 شدن باز موقعیت سمت به شیر ساقه چرخش با .شود می استفاده شیر دست پایین در سیال دبی اندازي
 در و میگیرد قرار سیال خروج و ورود مسیر در است شده تعبیه آن وسط در که سوراخی و چرخیده توپی

 گیرد، قرار سیال مسیر بر عمود آن سوراخ که بچرخد طوري توپی وقتیکه.کند می عبور شیر از سیال نتیجه
 شیر در اي آشفته جریان ، گیرد می قرار باز نیمه موقعیت در توپی وقتیکه. گردد می متوقف سیال دبی

 در فقط بایستی بنابراین. گردد می Ball Valve کاربرد محدودیت باعث مشخصه این شود می ایجاد
  .روند بکار بسته کامالً یا باز کامالً کاربردهاي

  
  شیر توپی
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 منظور هب مختلفی عملگرهاي از است ممکن روند می بکار فرآیند سیستمهاي در که هاییBall Valve در
 توسط یا و ودهب دستی بصورت یا عملگرها این متداولترین. شود استفاده شیر دور راه از یا مستقیم کنترل

 از یا مامستقی یا که باشند می دستی اهرم یا چرخ یک داراي دستی شیرهاي.  کنند می کار موتور یک
 شیر ، هدرج 90 قوس یک اندازه به شیر ساقه حرکت با.  شوند می وصل شیر ساقه به گیربکس یک طریق

  .شود می بسته یا باز

  عبارتند از:  ٢١ & 20هاي بکار رفته در فاز   ball valveعملگرهاي 

 Double acting hydraulic cylinder actuator  
 Piston Spring Return actuator  
 Motor 3 Phase 400V 50Hz  

  

  
Double Acting Pneumatic Quarter-Turn Actuator       Spring Return Pneumatic Quarter-Turn Actuator  

                                         

   

  :باشد می ذیل هاي صورت به هاBall Valve به سیال ورود مسیر

  )Reduced  Bore( مقطع سطح در کاهش بصورت -1

 شیر خروجی و ورودي از کمتر گوي روي حفره مقطع سطع و داریم مانند ارفیس حالت یک نوع این در
  .است
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 )Full Port Pattern( باز کامال مسیر بصورت -2

  .باشد می شیر خروجی و ورودي قطر اندازه به گوي روي حفره ،نوع این در

  

  

  

  

Fully Welded Pipeline Ball Valve                                        full bore ball valve 

  

 مجرابند اندازه بودن یکسان پیگرانی تجهیزات از استفاده منظور به PIPELINE خطوط طراحی هنگام در
  .شود گرفته نظر در باید لوله خطوط اندازه با شیرها

  

   توپی شیر جنس

 نوع به Ball Valve انتخاب هنگام در باید که باشد می آنها نشیمنگاه شیرها این قسمتهاي مهمترین از     
  .باشد شیر داخل از عبوري سیال با متناسب باید که نمود دقت آن دهنده تشکیل ماده

  

 یا و نایلـون یا و PTFE تفلـون جنـس از ها Ball Valve در نشیمنگاه دهنـده تشـکیل مواد ترین عـمومی 
 دماهاي در توان نمی شیرها این در االستومري مواد این از استفاده بدلیل. باشد می مـواد این از ترکیبـی

   .نمود استفاده آنها از باال بسیار

  

  plug valves مخروطی شیرهاي -3
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 شیر که موقعی و بکار می روند جریان کامل کردن وصل و قطع براي درجه، 90با یک چرخش  شیرها این
 سطح. اشدب می کم فشار افت لذا و کرده حرکت مانع با برخورد بدون مستقیم خط در مایع شود می باز

 بزرگ ايشیره در خصوص به را شیر کردنبسته  و باز کار و است زیاد بدنه و plug دریچه بین اصطکاك
 اند شده متصل کاري روان به اصطکاك کردن کم براي.  سازد می مشکل،کنند می کار زیاد فشار تحت که
 بستن و باز ارک که شود می باعث و اند ساخته شیر دسته در را روغن یا گریس از مخازنی که ترتیب این به

  .گردد تر آسان شیر

  

  

  

  

  

  

Plug valves                                                           

  

  

  

  

  به صورت زیر می باشد: p&idشکل شماتیک شیرهاي کنترل دستی در نقشه 
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   control valves خودکار کنترل شیرهاي
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 متناسب را پروسه یک حرارت ودرجه فشار و جریان و کنند می کار انسانی نیروي از غیر نیروي با شیرها این
 ممکن شود می فرستاده پروسه تنظیم براي که فرمانهایی.  نمایند می تنظیم گیرند می که هایی فرمان با

  .باشد می تر متداول هوایی ،فرمانهاي ها فرمان بین.  باشد هیدرولیکی یا و برقی ، هوایی است

 تحول و تغییر حال در دائما که باشد می خودکار نوع از صنعتی شیر صدها داراي تولیدي و صنعتی واحد هر
 . باشند می

  است .  شده تشکیل actuator محرك و body بدنه اصلی قسمت دو از خودکار شیر

  
Body :  

  .است شده تشکیل آور بند و نشیمنگاه قسمت دو از دستی شیر مانند خودکار شیر بدنه

    :Actuator 

 شیر میلۀ به فشار و نیرو اعمال آن کار. باشد می کنترل شیرهاي در مهم و اساسی قسمتهاي از یکی محرك
 سیال جریان مسدودکننده عضو حرکت با. میباشد کننده مسدود عضو وضعیت تغییر جهت آن حرکت و

  .باشند می مختلفی انواع داراي محرکها. گردد می وصل و قطع یا و تنظیم

  

  

  

  .گردند می بندي طبقه زیر صورت به محرکها عموما
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1- Diaphragm Actuators 

2- Piston Actuators 

3- Electro-Mechanical Actuators 

4- Electro-Hydraulic Actuators    

  

1- Diaphragm Actuators 

  . گویند می نیز فنر و دیافراگم محرکها، نوع این به

 دو به فنر و مدیافراگ محرك با کنترل شیرهاي اصوال. باشد می موثر محرك نوع در فنر گرفتن قرار وضعیت
 به فنر ATOنوع  از شیرهاي در .میشوند قسیمتAir-to-Open (ATO)  و Air-To-Close (ATC)  دستۀ

 مسیر دنش بسته باعث و داشته نگه پایین را شیر میلۀ طبیعی حالت در که گرفته قرار محرك در قسمی
.  نماید می اعمال فشار دیافراگم تحتانی قسمت به دیافراگم محفظۀ زیر از سیال فشار. گردد می جریان
 دهد می حرکت البا سمت به نیز را شیر میلۀ نهایتا و شده باال سمت به دیافراگم حرکت باعث حاصله نیروي

 باعث دیافراگم روي بر هوا فشار اعمال اینکه دلیل به شیرها این. گردد می باز جریان مسیر صورت بدین و
  .اند دهش نامگذاري Air-to-Open نام به گردد می شدن باز

  

  

  

   

  

Air to close      Air to open                                                                       

  

 قسمی به فنر گرفتن قرار نحوة و وضعیت شیرها این در ، باشند می ATO  حالت عکس ATC   شیرهاي
 باالیی قسمت از هوا. باشد می باز حالت در شیر دیافراگم روي بر نیرو اعمال بدون و عادي حالت در که است
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 باعث و شده پایین سمت به شیر میلۀ حرکت باعث و نماید می اعمال نیرو دیافراگم فوقانی سمت به محفظه
  شود می آن قطع نهایتا و سیال جریان کردن محدود

 که است معنی بدین شیر  failing .باشد می اهمیت حایز بسیار آنها Failing کنترل شیرهاي طراحی در
  گیرد.  می قرار وضعیتی چه در شیر شود، قطع دلیل هر به دیافراگم هواي اگر

 که بالعکس شیرهایی و هستند  Fail Close (FC)باشند  یم Air-to-Open نوع از که شیرهایی عموما

  .هستند Fail Open (FO)باشند  می Air-To-Closeنوع  از

   
  

2- Piston Actuators  

 نیوماتیک التح در پیستون .  نمود استفاده روغن از هم و فشرده هواي از توان می هم ،محرك نوع این در
 لندرسی پشت میتواند اینکه یا شود نصب پیستون پشت فنر یک یعنی باشد Spring Opposed تواند می

 این در شود ادهاستف توام فنر یک و هوا فشار از اینکه یا)  (air spring شود بارگذاري ثابت فشار یک با
   .گویند می  helper spring فنر به حالت

  .نماید عمل fail safe صورت به میتواند شیر فنر از استفاده صورتدر 

  . میشود نامیده Double acting piston محرك شود، اعمال پیستون طرف دو در هوا فشار  اگر 

  

  

  

  

3- Electro-Mechanical Actuators   
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 شیر میلۀ دادن باعث موقعیت باشد می متصل  دنده چرخ سیستم یک به که الکتروموتور یک حالت این در
  . باشد می هوا سیستم حذف ها اکچویتوراین  مزایاي از یکی. شود می

 بودن fail safeعدم  و فنر و دیافراگم نوع به نسبت بیشتر پیچیدگی باال، قیمت محرك نوع این معایب از

  .باشد می شیر

4- Electro-Hydraulic Actuators    

  
 سیال  تا نموده تنظیم را Pilot Valueیک  و داده واکنش الکتریکی سیگنال یک به که محرکی

 در به حرکت شیر میلۀ وضعیت تغییر جهت به را موجود دیافراگم یا بلوز یا پیستون فشار تحت هیدرولیک
  .آورد

  .نمی گردد استفاده محرك نوع این از معموال باال هزینه هاي علت به

  

  سایر تجهیزات جانبی شیرهاي کنترل خودکار عبارتند از:
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 Hand wheel  
 Booster relay and amplifier   
 Valve positioner   
 Air lock relay    
 Solenoid valve 
 Limit switch 
 transducer 

 

 Hand wheel  
 گردیده  مشکل دچار کنترل شیر نوعی به که زمانی یا شده قطع هوا یا برق که نی زما در بتوان اینکه براي

  .گرددمی   استفاده  Hand Wheelاز  نماییم بسته و باز را آن

  : دارد وجود حالت دو کنترل در شیرهاي  Hand Wheelجهت نصب 

  گویند.  Top-Mountedآن  به در باالي اکچویتور که بر نصب -الف

  است. معروف  Side Mounted به که کنترل شیر کنار در نصب -ب

  

 Booster relay and amplifier   

 هم فشار خروجی یک و نموده دریافت را نیوماتیک سیگنال که است اي وسیله  Booster Relayیک 

 و . ببرد باال را نیوماتیک سیستم سرعت تواند می کننده نوع تقویت این .نماید یم  تولید باال حجم با ولی
 و شیربین  فاصلۀ که زمانی بوستراز  استفاده . نماید کم را نیوماتیک سیستم  Time lagوسیله  بدین

  .گردد می پیشنهاد باالست،  اکچویتورحجم  یا و است زیاد  کنترلر

 تبدیل فشار باال با سیگنال یک به را آن و نموده دریافت را نیوماتیک سیگنال Amplifying Relayیک 

-9   یا 6 -30سیگنال یک به تبدیل را آن و گرفته را psig  3-15سیگنال  یک مثال عنوان به .نماید می

45 psig نماید می.  

  

 Valve positioner   
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 کنترلر از شده فرستاده با پیغام مناسب وضعیت در دقیقا را شیر  متحرك میله که است دستگاهیپوزیشنر 

   .دهدمی قرار

 حرکت برابر در و باشد شده محکم و سفت مختلف دالیل به کنترل شیرکه استم یا میله   شرایطی در 

 .درآید حرکت بهمیله    تا  دهد می افزایش را دیافراگم هواي دهد، پوزیشنر آنقدرفشار می نشان مقاومت
   .می باشد کنترل شیر عمل سرعت پوزیشنر افزایش یايمزا از دیگر یکی

  
 Air lock relay    

 کنترل شیر موقعیت air failure یا شیر فرمانهاي در مشکل ایجاد هنگام در که است الزم مواقع بعضی در

  .می گردد استفاده  Air Lockاز  شرایط این در بماند، باقی خود وضعیت آخرین در

  

  

  

 Solenoid valve 
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از این شیرها ، همیشه در ارتباط با کنترل شیر براي باز کردن یا بستن شیر در شرایط از قبل تعیین شده یا 
شیرهاي سلونوئیدي یا کامال باز هستند یا کامال بسته می باشند و توسط  محدودیت ها، استفاده می شود.

  سیگنال هاي الکتریکی از راه دور فعال می شوند.

 Limit switch 

سوئیچ هاي محدود کننده ممکن است روي شیرها نصب شوند تا موقعیت شیر را نشان دهند.سیگنال آن 
  ها بکار می ود. براي فعال شدن شیر سلونوئیدي ،آالرم ها یا رله

  

 transducer 

ي کنترلی که با سیستم  نیوماتیک کار می کنند ، نیازمند یک مبدل الکتریک به نیوماتیک در حلقه اشیره
  کنترل الکترونیکی خود می باشند. مبدل ممکن است روي اکچویتور نصب شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شکل زیر دیتا شیت یک شیر کنترل را نشان می دهد:



٢۵ 
 

  
  

  

 یکطرفه شیرهاي non return or check valves   
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 آن روي کنترلی هیچ اپراتور چون نمود، بندي طبقه خودکار شیرهاي جزء میتوان را طرفه یک شیرهاي
 از استفاده با، جریان قطع باو شده باز خودکار بطور) سرعتی فشار( سیال جریان با یکطرفه شیرهاي. ندارد

 دست باال زا جریان برگشت از مانع و شوند می بسته سیال جریان برگشت از ناشی نیروي یا جاذبه نیروي
  .   دنگرد می جریان دست پایین به جریان

   

  سه نوع شیر یکطرفه در زیر تشریح شده است:

1- Swing check valve   

 ) pivot or hinge pinتکیه گاه(تنها عضو متحرك در این شیر ها یک دیسک می باشد که در یک نقطه 
سیال  وشود  فشار سیال عبوري از داخل شیر باعث باال رفتن یا حرکت دیسک می به بدنه متصل شده است.

 ود برخدیسک به جاي   ،از داخل شیر عبور می کند و زمانی که  جریان سیال متوقف یا معکوس شود
  میگردد.

       

  
  

 شیرها این اطراف در کم فشار افت دلیل به شود می استفاده ها Gate Valve از آنها در که هایی فرآیند در
  .گردد می استفاده نوسانی هاي یکطرفه شیر از عموماً ،

 گزینه باشد سریع سیال برگشت یا و داشته اي ضربه حرکت سیال که حالتی براي ها یکطرفه شیر نوع این
  . باشد نمی مناسبی

  

2-  Lift check valve    
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 جریان لشیرکنتر یک بعنوان Globe Valve از آنها در که سیستمهایی در ها یکطرفه شیر از  نوع این
  :د ازعبارتن Lift check valveدو نوع طراحی براي . گیرد می قرار استفاده مورد شود می استفاده

 Horizontal Lift check valve  

یال از سیکه زماندر این طراحی، دیسک عمود بر مسیر جریان سیال و به صورت افقی در لوله نصب می شود.
یروي نشود  داخل شیر عبور می کند دیسک را به سمت باال می راند و به محض اینکه جریان سیال متوقف

  جاذبه دیسک را روي نشیمنگاه قرار می دهد  ومانع برگشت سیال در جهت عکس می شود.

  

  

  

  

     

ب گردد. در غیر این صورت عملکرد نصنکته حائز اهمیت آن است که این نوع شیر باید حتماً به صورت افقی 
  ن مناسب نخواهد بود و باعث برگشت جریان سیال می شود.آ

 مقدار لذا و هاست یکطرفه شیر سایر با مقایسه در حرکت کمترین ها یکطرفه شیر این در حرکت میزان
  .باشد می پائین بسیار ها یکطرفه شیر این در فرسایش همچنین و اي ضربه نیروي

  .شود می داده نمایش شیر بدنه روي در فلش یک با  یکطرفه، شیرهاي نصب صحیح جهت

  

  

  

  

 

 Lift check valve Vertical   
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  نصب می شود. و جریان سیال دیسک عمود بر مسیر لوله

  

  

  

  

  

3- Ball check valve      

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  safety valves pressure ایمنی شیرهاي
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  توان جزء شیرهاي خودکار طبقه بندي کرد.شیرهاي ایمنی را نیز می 

 شیرآالت ، ها لوله گرفتن قرار از مانع که است صنعت در ایمنی تجهیزات از یکی PSV یا فشار اطمینان شیر
 مهم بسیار PSV انتخاب بنابراین. شود می طراحی فشار از بیش فشاري شرایط در... و فشار تحت مخازن ،

   .پذیرد صورت کامل احتیاط با باید و بوده

 گاز الزم مقدار لزوم مواقع در دیگر بعبارت نماید می جلوگیري گاز فشار افزایش از خودکار بطور ایمنی شیر
 طوري راباید اطمینان ي دریچه.  برسد مجاز اندازه به دستگاه فشار تا نماید می تخلیه را هوا یا آب ،بخار

)   فشارطراحی از بیش درصد 10 حدود در( لوله یا مخزن فشار تعادل خوردن بهم صورت در که کرد انتخاب
  .کند می خارج را گاز یا مایع مقادیر و شده باز اطمینان شیر

  

  

  

  

  : شوند می مشخص نوع سه به (psv) شیرها این
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Safety valves :  

و داراي مشخصه باز شدن  شوند می نصب گاز محتوي هاي دستگاه و مخازن روي هستند که شیرهایی
  می باشند. )pop actionسریع(

relief valves :  

وعموماً به تناسب افزایش  شوند می نصب مایع محتوي هاي ه دستگا و مخازن روي که هستند شیرهایی
  فشار ،به تدریج باز می شود تا فشار را به حالت تعادل برسانند. 

safety relief valve :  

و بسته به کاربرد و عملکرد  شوند می نصب مایع و گاز محتوي هاي دستگاه و مخازن روي بر که شیرهایی
  . داراي مشخصه باز شدن سریع یا تدریجی باشندمی تواند 

  
 شیر داخلی قطعات طراحی نحوه با مستقیم ارتباط آنها کاري مشخصات و اطمینان شیرهاي شدن باز نحوه
  .باشد می اطمینان شیر یک عملکرد دهنده نشان زیر شکل .دارد

  
  

  :شویم آشنا زمینه این در اصطالحاتی با که است الزم اطمینان شیرهاي با ارتباط در
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 تنظیم( فشارset pressure(  

 نقطه مناسب تنظیم .شود می تنظیم فشار این در شدن باز براي شیر که ایمنی شیر به ورودي نسبی فشار
 شیر کارکرد از اطمینان منظور به ثانیاً و مذکور ایمنی دالیل به اوالً ، اطمینان شیر شدن باز و عملکرد

 نباید نقطه این. باشد می ضروري اطمینان شیر به صدمه از ممانعت همچنین و صدا حداقل با اطمینان
 سازي آزاد فشار تنظیم که داشت بخاطر باید طرفی از و باشد تجهیزات ایمن کارکرد فشار محدوده از بیشتر

 احتمالی افزایش باعث تنها و داشت نخواهد همراه به مزیتی هیچگونه پایینتراز آن، فشار روي اطمینان شیر
  .شد خواهد آن شدن فرسوده و اطمینان شیر شدن باز دفعات

 )باال ترین فشارOver pressure(  

 می دارا را خود تخلیه ظرفیت حداکثر و گیرد می قرار باز کامالً وضعیت در شیراطمینان که است فشاري
 به توجه با آن مقدار و باشد می) Set pressure( تنظیم نقطه فشار از باالتر فشار این که است واضح. باشد

 در را فشار اختالف مقدار این BS 5500 استاندارد. باشد می متفاوت ، مختلف استانداردهاي و کاربردها
  .گیرد می نظر در اطمینان شیر تنظیمی فشار درصد %10 حداکثر برابر گاز و بخار هاي سیستم مورد

 )پایین ترین فشارBlow down(:  

 شیر محکم و کامل شدن بسته جهت که است اطمینان شیر تنظیم نقطه از تر پایین فشار اختالف مقدار
 به پارامتر این. باشد می احتیاج مورد عادي فشار به سیستم برگشت سپس و شدن باز از پس اطمینان

Reset Differential میزان. است معروف نیز Blow down می %10 حدود مذکور استاندارد طبق نیز 
  .باشد

 پشتی فشار Back pressure):(  

 خط یک به اینکه یا گردد تخلیه) اتمسفر فشار( آزاد هواي به لوله یک توسط تواند می PSV خروجی الین
  که دو حالت دارد: است موسوم BACK PRESSURE به خروجی خط فشار. گردد هدایت دیگر

 تحمیلیپشتی  فشار  ) Superimposed back pressure (  

 تواند می فشار این.  گویند را شیر شدن باز لحظه در درست فشار ایمنی شیر خروجی در استاتیکی فشار
  .باشد متغییر یا و ثابت

 ساختاري ( پشتی فشار( Build-up back pressure   
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  .گویند می فشار ایمنی شیر شدن باز از ناشی جریان اثر در تخلیه مدار در فشار افزایش به

  

   اصول کار شیر هاي ایمنی:

ه مدر ادا اشند کهبداراي ساختارهاي گوناگونی می ع مختلف و  بسته به کاربرد آنها ایمنی در صنای شیرهاي 
  به معرفی  این ساختارها  می پردازیم .

  

 Conventional safety valves  
سک بر ودي دیرا نشان می دهد. نیروي اعمال شده به سمت ور متداول شکل زیر فرم ساده شده شیر ایمنی 

  ند.کمل می فشار پشتی در باالي دیسک عخالف نیروي اعمالی توسط فنر بعالوه نیروي اعمال شده توسط 

  اگر)PI x Ab) < Fs + (PB x At(شیر بسته باقی می ماند    آنگاه  

  اگر )PI x Ab) = Fs + (PB x At(دیسک در حالت تعادل    آنگاه   

  اگر )PI x Ab) > Fs + (PB x At(شیر باز می شود    آنگاه     

PI = Inlet pressure, PB = Back pressure   

At = Top of disk area, Ab = Bottom of disk area         

  

و به نسبت فشار ورودي بزرگ اگر فشار پشتی متغیر باشد ز اهمیت در این طراحی آن است که نکته حائ
  باشد ، موجب خواهد شد که فشاري که در آن شیر باز می شود تغییر کند که این امر مطلوب نیست.

  

  

  

  

 Balanced safety valves  
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دو بر روي فشار تنظیمی بکار می روند که به به منظور حذف اثر فشار پشتی  شیرهاي ایمنی متعادل شده 
  صورت طراحی شده اند:

 Piston type balanced safety valve:  

  

  
شیر ایمنی نوع پیستونی متعادل، عموما داراي یک دیسک پیستونی می باشند که حرکت آنها توسط مسیر 

از لحاظ اندازه با هم   ، NA، و سطح نشیمنگاه نازل ،  PAسطح باالیی پیستون ،تخلیه محدود می شود.
برابرند.این بدان معنی است که سطح موثر باال و پایین دیسک که در معرض فشار پشتی قرار می گیرند با 

  نیرو هاي اضافی به تعادل می رسند.هم برابرند ، و در نتیجه 

ر فشار پشتی با در نظر گرفتن نیرو هاي اعمالی به روي پیستون ، مشاهده می شود که در این شیر دیگر اث
  وجود ندارد:

)NA -D(A BP–) PA-D(AB+P S=F NA v P 

  که :

VP:  Fluid inlet pressure 

NA:  Nozzle area 

SF:  Spring force 

BP:  Backpressure  
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DA:  Disc area  

PA:  Piston area  

  با هم برابرند، دو ترم آخر حذف شده و معادله فوق به صورت زیر ساده می شود: NAو  PAبا توجه به اینکه 

S=F NA v P   

) بکار Pilot operator safety valveنوع پیستونی زیاد مرسوم نمی باشد اما در شیرهاي ایمنی پایلوت( 
  می روند.

 Bellows type balanced safety valve  
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) به سطح باالیی دیسک و به  هدایت NA)  برابر با سطح نشیمنگاه نازل (  BA(یک بیلوز با سطح موثر  
  ) متصل شده است. spindle gudeکننده میله (

سطح دیسک در اطراف بیلوز  و  سمت روي سمت باالیی دیسک می شود.  بیلوز مانع اعمال فشار پشتی 
متعادل می شود . و در نتیجه فشار مخالف دیسک با هم برابرند. بنابر این نیروي اعمالی بر روي دیسک 

  پشتی اثر کوچکی روي فشار باز شدن شیر خواهد داشت.

خرابی بیلوز در کاربردهاي بحرانی که یک دقت باالیی از فشار تنظیمی مورد نیاز است فاکتور مهمی 
  محسوب می شود . در این موارد باید مکانیزمی جهت آشکار سازي نشتی فرایند استفاده گردد.

استفاده از بیلوز ، عالوه بر حذف اثر پشتی ، باعث حفاظت از  فنر  و هدایت کننده میله در مقابل سیال 
  خورنده می شود.

استفاده از شیرهاي اطمینان فشار شکن متعادل شده ، عموما در مقایسه با نوع  غیر متعادل گرانتر می 
ناپذیر باشد و یا در کاربردهایی که شار باال اجتناب در مواردي که منیفولدهاي فتنها باشند  و به همین دلیل 

  یک مقدار خیلی دقیق از فشار تنظیمی مورد نیاز باشد  استفاده می شوند.

  

 Pilot operated relief valves   

نیز خوانده می   POSRVیا   POSV  ،POPRV ، همچنین با نامهاي PORVبسته به نوع کاربرد وسازنده ، 
  به شیرهایی در سرویس مایع اطالق می شود. PORVه کلی تري است ، ولی واژ  POPRVشوند. 
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  نحوه عملکرد:

 توسط یک لوله  )domeگنبدي شکل باالي شیر ( محفظهفشار از سمت باال دستی شیر (ورودي) به سمت 
به سمت آن تخلیه می  PORVسمت پایین دست یک لوله یا هواي آزاد است که  پیتوت اعمال می شود.

  شود.

  
   in  3* in 2 -in   4*  in3-    ...–in   10* in8لوله خروجی معموال بزرگتر از ورودي است.

فشار ورودي سعی می کند تا پیستون را به سمت باال بکشد اما این فشار مخالف فشار مشابهی است که به 
سیال بر روي آن اثر می  فشارهدایت شده است. سطح پیستونی که  dome سمت باالي پیستون به قسمت 

بزرگتر از قسمت ورودي سیال است. در نتیجه نیروي باالتري در قسمت باالي  dome کند در قسمت 
 پیستون نسبت به پایین آن وجود دارد.

به آرامی آزاد می   dome زمانی که شیر پایلوت به فشار تنظیمی می رسد باز می شود و فشار را از قسمت 
  کند. در نتیجه پیستون شیر اصلی آزاد می شود و سیال سیستم را تخلیه می کند. 

  .باز شود  یا به سمت اتمسفر  به سمت لوله تخلیه شیر اصلی یر تخلیه کنترل پایلوت میتواند مس

تخلیه می کند و در شیر پایلوت به گونه اي طراحی شده است که به آرامی سیال باالي پیستون شیر اصلی را
نتیجه باعث می گردد که باال رفتن پیستون شیر اصلی به آرامی صورت گیرد و عمل ضربه زدن وبا  صدا 

  ) شیر  را حذف نماید .snap actingبسته شدن (
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  همچنین در  شیر اطمینان پایلوت ، در نتیجه هر بار عمل کردن ، سیال کمتري از دست می رود.

  

پایلوت در شکل  زیر نمایش داده شده است که به عنوان شیر اطمینان یراطمینان یک ساختار دیگر ازش
  فشار شکن  در سیستم هاي هیدرولیک  به کار می رود.

  
  

  مقایسه شیرPORV  باشیرهايPRV :متداول  
 :مزایا  
 حجم کوچکتر روي سایزهاي بزرگ لوله -1

 عملکرد باالتر براي کنترل فشار -2

 صورت ریموت نصب شود.شیر پایلوت می تواند به  -3

  
 :معایب  
 ساختمان پیچیده تر -1

 گرانتر در سایزهاي کوچکتر -2

  اجزاي کوچک در شیر پایلوت به آلودگی حساس اند. -3
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ه با تخلی هند ودنوع دیگر از شیرهاي ایمنی وجود دارند که در برابر افزایش فشار ، واکنش نشان می  چند
تفاده شده نیز اس 21  &20این شیرها در فاز هاي   جریان سیال باعث تعادل فشار سیستم می گردند.از

  است که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم.

1- Thermal relief valves   :  

  

  

ایش رارت افزحزایش این شیرها عموماً براي حفاظت از لوله هاي پر شده از مایع ، که فشار آنها به دلیل اف
  یافته است بکار می روند .

  هستند.  اپذیراین شیرها عموما در سایزهاي کوچکی ساخته می شوند ، چون اکثر مایعات تقریباً تراکم ن

  .واهد کردخیجاد او بنابر این تخلیه مقدار کمی از سیال از طریق شیر اطمینان ، کاهش فشار مورد نظر را 

 

 

  

2- RUPTURE DISC   :  

  

  

  

  

  

) یا دیافراگم پاره شدنی  bursting discترکیدنی (دیسک پاره شدنی همچنین با  عنوان دیسک 
)diaphragm disc.نیز شناخته می شوند (  
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که در یک فشار از پیش تعیین شده این دیسک بسته به کاربرد، از جنس فلز یا مواد دیگر ساخته می شود 
  پاره می شود و یک بار مصرف است.

  دیسک پاره شدنی در مقابل افزایش یا کاهش فشار یک پاسخ سریعی (در حد چند میلی ثانیه)  دارد. 

  مزایاي عمده استفاده از آن در مقایسه با شیرهاي اطمینان فشار ، شامل عدم نشتی و هزینه کمتر آن است.

کاهش نشتی و بند  شیرهاي اطمینان در مقابل خوردگی ، از پاره شدنی به منظور  حفاظت هاي دیسک 
  آوري بکار می روند.

دیسک پاره شدنی با یک نگه دارنده بین فلنج هاي خط قرار می گیرد. براي هر دیسک ، دو دیسک ذخیره 
  در نظر گرفته می شود. start upو  commitioning به منظور عملیات 

  

3- Low pressure safety valves  (LPSV)  
یک روي یک گاز را رها می کند. زمانی استفاده می شود که اختالف یک سیستم اتوماتیک که فشار استات

  فشار بین فشار لوله و فشار اتمسفریک محیط کوچک باشد.

  

4- Vccum  pressure safety valves (VPSV)  

یک سیستم اتوماتیک که فشار استاتیک روي یک گاز را رها می کند. زمانی استفاده می شود که اختالف 
  باشد. ، منفی و نزدیک به فشار اتمسفر  لوله و فشار اتمسفریک محیط کوچکفشار بین فشار 

   
 

5- Low and Vccum  pressure safety valves  (LVPSV)  

یک سیستم اتوماتیک که فشار استاتیک روي یک گاز را رها می کند. زمانی استفاده می شود که اختالف 
  و نزدیک به فشار اتمسفر  باشد. یا مثبت  ، منفیفشار بین فشار لوله و فشار اتمسفریک محیط کوچک 
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