
 

 

  راهنماي انتخاب شيرهاي كنترل
 

  شركت پارس جم كنترل 

  ايمان رزميمهندس از: 

   

ابتدا مي  ، شيرآالت اينبه منظور انتخاب  مي باشند.مختلف  پركاربرد در صنايعالمانهاي شيرهاي كنترل از جمله 

 الزم شير را تعيين نمود. 1فرآيند توجه كرده و سپس جهت رفع اين نياز مشخصه هاي مندي هاي  نيازبايست به 

  پاسخ به سواالت زير به انتخاب شير كمك خواهد كرد:

 است؟ چيدمان خط، لزوم استفاده از شير دو راهه يا سه  چه ميزانو قطر خط  خط به چه صورت چيدمان

زوم مي تواند تعيين كننده ل از طرفي، قطر خط نيزرا مشخص مي كند.  3جدا كنندهيا  2راهه مخلوط كننده

 .باشداستفاده از اتصال دنده اي يا فلنجي 

 ؟ آيا فرآيند به شير استفاده شود يا تدريجي قطع و وصليجهت كنترل فرآيند بهتر است از كنترل  آيا

باشد يا عملگر  7شير مي بايست عملگر مستقيم 6؟ آيا عملگر٥"معموال بسته"نياز دارد يا  ٤"معموال باز"

مي باشد؟ شير كنترل در چه اختالف فشاري مي بايست ببندد؟  9آيا نياز به قطع كامل جريان ؟8معكوس

 نيروي مورد نياز عملگر چقدر است؟

نشيمنگاهه از اين قابليت بي شيرهاي تك نشيمنگاهه قابليت انسداد كامل جريان را دارند اما شيرهاي دو 

  استفاده مي شود.شيرهاي دو نشيمنگاهه در خطوط باي پس فشار يا دريچه هاي كنترل بخار  ازبهره اند. 

ز شير بستگي دارد. بنابراين، جهت انسداد جريان به طراحي و ظرفيت عبور جريان امورد نياز نيروي عملگر 

  در انتخاب شير و عملگر مورد نياز، ابتدا شير انتخاب شده و سپس عملگر مناسب انتخاب مي شود.

 سيال تحت كنترل چيست؟ گستره دمايي و فشاري اين سيال چيست؟ 

                                                 
1 Characteristics 
2 mixing 
3 diverting 
4 normally open 
5 normally close 
6 actuator 
7 direct-acting 
8 reverse-acting 
9 tight shutoff 



 

 

شند. فشار و شيرهاي كنترل مي بايست با سيال عبوري از نظر بيشينه و كمينه دما و بيشينه فشار سازگار با

  دماي سيال تحت كنترل نبايستي از بيشينه فشار و دماي مجاز شير فراتر رود.

  ؟استافت فشار در عبور از شير چه ميزان است؟ آيا افت فشار به ميزان كافي باال 

جهت انجام فرآيند كنترل، افت فشار شير در حالت كامال باز مي بايست به اندازه كافي باال باشد. اگرچه، اين 

 بدنه كاركرد شير فراتر رود.افت فشار نبايستي از فشار 

  10فلزيشيرهاي كف 

اينچ با ظرفيت هاي  12اينچ تا  2/1اين نوع شيرآالت در كاربردهاي تهويه مطبوع بسيار مورد استفاده بوده و از قطر 

اين شيرها مي توان جريان سيال را  به كمك عبور، مشخصه ها و گستره دمايي و فشاري متنوعي موجود مي باشند.

به صورت  فلزيشيرهاي كف  .داشتمختلف كنترل بسيار خوبي بر شدت جريان  فشارهاي كاريكامال قطع كرده و 

اين شيرها جريان را قطع  مي شوند. ساخته جدا كننده ياكننده درجه و سه راهه مخلوط  90دو راهه مستقيم يا 

، بارمي تواند باعث نوسانات  آنها و بر روي بدنه خود جهت صحيح عبور جريان را نشان مي دهند. نصب اشتباه كرده

  ايجاد سر و صدا و نيز فرسايش شديد شير گردد.

  
  راست باز مي شود در حاليكه شير سمت چپ بسته مي شود.شير سمت  ،با پايين آمدن ساقه -شير كف فلزي دو راهه 

جهت بكاراندازي اين شيرها از درجه دارد.  90شير كف فلزي دو راهه يك ورودي و يك خروجي هم راستا يا 

  .مي توان استفاده نمودعملگرهاي الكتريك و پنوماتيك با حركت خطي 

  11شيرهاي توپي

                                                 
10 Globe Valve 
11 Ball Valve 



 

 

تجهيز به عملگرهاي الكتريك در كاربردهاي  صورتيا در  يقطع و وصلشيرهاي توپي دستي يا اتومات در كاربردهاي 

 اين شيرها در نوع دو راهه و سه راهه خود قابليت انسداد كامل جريان را دارا مي باشند. تدريجي بكار مي روند.

  .گذاري نمودساير شيرآالت به دقت اندازه  شيرهاي توپي را مي بايست جهت كنترل مناسب جريان همانند

كاربردها  ساخته شده جهت اين در صورت استفاده از اين شيرآالت در كاربردهاي تدريجي، مي بايست از انواع

جنس  .شونددر طي هزاران سيكل كاركرد از آب بندي خارج نبايستي پكينگ اين نوع از شيرآالت استفاده نمود. 

شير جهت كاهش احتمال چسبندگي به نشيمنگاه مي بايست از نوع فوالد ضد زنگ يا ماده اي شبيه  ساقهتوپي و 

  آن باشند.

و جهت جريان در اين نوع شيرآالت  انجام داده 12به صورت درصد ثابترا شيرهاي توپي دو راهه كنترل جريان 

  اهميتي ندارد.

اين نوع شيرها در  استفاده نمود. جدا كنندهوط كننده يا مي توان در حالت هاي مخلنيز سه راهه  شيرهاي توپياز 

  مشخصه كنترلي خطي مي باشند.ثابت داراي  شرايط بار

  13شيرهاي پروانه اي

يا تناسبي كنترل مي  قطع و وصليكندانسور را در كاربردهاي آب سرد يا آب جريان آب داغ،  ،شيرهاي پروانه اي

با انتخاب نيروي عملگر و پوشش  شده و با استفاده از آنهانمايند. اين نوع شيرآالت نيز به صورت دو يا سه راهه يافت 

  انسداد كامل جريان امكان پذير است.بدنه مناسب 

  
  شير پروانه اي

                                                 
12 Equal percentage 
13 Butterfly Valve 



 

 

اين نوع از از انواع سه راهه آن جهت اختالط يا پخش جريان استفاده شده و جهت عبور جريان اهميتي ندارد. 

فلنجي سوار شده و به گونه اي به  يبر روي يك سه راهشيرهاي پروانه اي شامل دو شير پروانه اي مجزا است كه 

ظرفيت شيرهاي پروانه اي سه راهه زماني  عملگر مرتبطند كه با باز شدن يكي، ديگري بسته مي شود. كمترين

  كه هر دو شير پروانه اي نيمه باز باشند.بدست مي آيد 

توجه ويژه به افت فشار درون شير در صورتيكه از شيرهاي پروانه اي جهت كنترل تناسبي استفاده شود، مي بايست 

كنترل ضعيف و حتي آسيب به اهرم  ند باعث ايجاد نوسانات،مي تواافت فشار به سطح بحراني  رسيدن. نموداي 

  بندي و عملگر شود.

، مكانهايي با فضاي نصب محدود و در نقاطي كه نياز به با قطر زياد شبكه هاي لولهشيرهاي پروانه اي عمدتا در از 

مثال، جهت كنترل دماي آب برگشتي به كندانسور مي توان از  به عنوان .استفاده مي شود انسداد كامل جريان است

اين دو شير دبي آب برج و  ،در مسير تغذيه آب كندانسور دو شير پروانه اي جهت مخلوط كردن آب استفاده نمود.

  آب برگشتي كندانسور را متناسب با يكديگر تنظيم مي كنند.

  شيرهاي دو راهه

نه اي مي باشد. همانطور كه در مطالب فوق اشاره شد، انواع شيرهاي دو راهه شامل شيرهاي كف فلزي، توپي و پروا

اين شيرآالت جهت كنترل از شير را تعيين مي كند.  پالگعملگر (مجموعه شير) موقعيت ساقه و  باتركيب بدنه شير 

. شيرآالت دو راهه قابليت قطع كامل جريان را استفاده مي شوديا تناسبي  قطع و وصليبخار يا آب در كاربردهاي 

  مي باشند. "درصد ثابت"و  "خطي"، "14سريع آزادسازي" مچونه جريانمختلف داشته و داراي مشخصه هاي 

  

  كاربرد شير دو راهه

بي نقص ترين سيستم كنترل سيستمي است كه در تمام گستره كاري خود پاسخي خطي داشته باشد. بصورت كلي، 

 كمدما در سراسر گستره كنترلي ثابت است. براي مثال، افزايش  اتكنترل به تغيير سيستم در اين حالت، حساسيت

 بوده ومي دهد. در مقابل، در يك سيستم غيرخطي حساسيت متغير را افزايش  ناچيزي بار برودتيبه ميزان  دما
                                                 

14 Quick-opening 



 

 

برودتي بار ديگر موجب افزايش كم  يدما مي تواند در بخشي از گستره كاري باعث افزايش زياد و در بخش كمافزايش 

بار مصرفي مي بايست خطي نوسانات عملكرد عملگر، شير كنترل و  برآيندجهت دستيابي به كنترل خطي،  گردد.

غيرخطي بودن  ، استفاده از شير كنترل خطي مناسب است. در صورتمجموعهعملكرد خطي  باشند. در صورت

همچون يك شير درصد ثابت  سيستم، جهت خطي كردن عملكرد نهايي سيستم، مي بايست از شيري غيرخطي

  .تا برآيند نهايي خطي گردد استفاده نمود

  
  سيستم خطي و سيستم غيرخطي

  شيرهاي آزادسازي سريع

آزادسازي سريع  پالگ همان شير تخت يا پالگيك راهنما و يك يك شير دوراهه با مشخصه آزادسازي سريع شامل 

بخار استفاده مي شود. افت فشار در شير دوراهه آزادسازي  قطع و وصلياز اين نوع شيرآالت جهت كنترل  مي باشد.

شير را  ساقهشكل زير رابطه جريان و حركت درصد افت فشار مجموعه لوله كشي باشد.  20تا  10سريع مي بايست 

شير، درصد جريان از  90براي عبور  همانطور كه مشاهده مي شود، در يك شير آزادسازي سريع نشان مي دهند.

  درصد باز شود. 20ا مي بايست تنه ساقه

  
  در شيرهاي با مشخصه آزادسازي سريعشير  ساقهرابطه جريان عبوري و حركت 



 

 

كنترل باز يا كامال بسته است، در اين نوع  حالت كامال، قطع و وصليمهم در كنترل  وضعيت هاياز آنجاييكه تنها 

  .شخصه آزادسازي سريع استفاده نمودمي توان از شيرهاي خطي يا درصد ثابت به جاي شيرهاي با م

  شيرهاي خطي

براي كنترل تناسبي بخار يا آب سرد و يا كاربردهايي كه بوده و از آن شكل  مخروطي15پالگداراي يك شير خطي 

كمتر رخ مي دهد استفاده مي شود. به عنوان مثال، در كاربردهاي بخار يا آب سرد، تغيير بار در آنها تغييرات بار 

 دهي بروندر  ي به همان نسبتموجب تغييرات و به تبع آن تغيير در جريان، (در مبدل يا كويل حرارتي)حرارتي 

را در يك مبدل حرارتي با استفاده  شير ساقهجريان و حركت حرارت،  برون دهيشكل زير ارتباط  حرارت مي گردد.

  از يك شير خطي نشان مي دهد:

  نمودارA بطوريكها جريان را در يك مبدل حرارتي بخار نشان مي دهدحرارت ببرون دهي ، ارتباط خطي ، 

 .اردبا تغيير در جريان سيال د يمستقيمارتباط  حرارتبرون دهي تغيير در 

  نمودارB را در يك شير كنترل خطي نشان مي دهد. تغيير در  ساقه، رابطه خطي بين جريان و حركت

 ارتباط است.در با تغيير در جريان سيال  مستقيما ساقهموقعيت 

الزم به ذكر است هنگاميكه يك شير خطي شروع به باز شدن مي كند، به علت وجود فاصله اي كوچك 

جريان كمي از شير عبور مي كند. به همين علت برخي از به نشيمنگاه، جهت جلوگيري از چسبندگي شير 

نيز به حداقل برساند.  شيرهاي خطي داراي مشخصه خطي تغييريافته اي مي باشند كه اين جريان كم را

درصد بازشدگي اوليه شير همچون مشخصه شيرهاي درصد ثابت  10الي  5اين مشخصه تغييريافته در 

  عمل كرده و سپس مشخصه خطي خود را باز مي يابد.

  به كمك نمودارC  شير را در يك مبدل حرارتي  ساقهو حركت  برون دهي حرارتمي توان رابطه خطي

 حرارت مستقيما متناسب با حركت ساقه شير مي باشد.برون دهي ات مشاهده نمود. تغيير

  بنابراين، در كاربردهاي خطي جهت ايجاد كنترل خطي از يك شير خطي استفاده مي شود.

                                                 
15 Plug 



 

 

  
  شير در يك شير خطي ساقهارتباط خروجي حرارت، گذر جريان و حركت 

  درصد ثابتبا مشخصه شيرهاي 

جريان، جريان موجود  گسترهجابجايي هاي يكسان ساقه شير در  است ومخروطي  پالگيك شير درصد ثابت شامل 

  به ميزان درصد ثابتي تغيير مي دهد. بدون توجه به شدت جريان را 

درصد باز  30جدول زير مثالي از نحوه عملكرد شير درصد ثابت را نشان مي دهد. فرض كنيد ساقه شير به ميزان 

 gpmدرصد ديگر باز شود، جريان با شدت  10از شير عبور مي كند. حال اگر شير  gpm 9/3شده و جريان با شدت 

درصد ديگر باز  10درصد بر شدت جريان افزوده مي شود. در صورتيكه شير  60از شير گذر مي كند، بنابراين  2/6

  خواهد رسيد. gpm 9/9درصد ديگر نيز افزايش يافته و به  60درصد برسد، جريان  50شود و باز شدگي شير به 

مي استفاده  )يا بخار آب داغشبكه كنترل تناسبي تغييرات بار زياد (مثال در كنترل كاربردهاي با اين نوع شيرآالت از 

كاهش و در نتيجه كاهش شديد جريان بار حرارتي (مثال در كويل)  افتآب داغ  در كاربردهاي ،به عنوان مثالشود. 

از يك شير درصد ثابت جهت دستيابي به كنترل  موارددر اين بنابراين، حرارت ايجاد مي كند. برون دهي ي در ككوچ

  خطي استفاده مي شود.

  
  جريان در شير درصد ثابت و شدت گذر ساقهموقعيت ارتباط 

ماي مي توان در يك كويل آب داغ با د حرارت، جريان عبوري و حركت ساقه رابرون دهي در نمودار زير نيز ارتباط 

  مشاهده نمود.درجه فارنهايت  50درجه فارنهايت و دماي هواي ورودي  200آب ورودي 



 

 

  نمودارA  50حرارت و جريان را در يك كويل آب داغ نشان مي دهد. افت برون دهي ارتباط غيرخطي 

درصدي حرارت  50درصدي حرارت خروجي شده است. براي كاهش  10درصدي جريان باعث افت 

 درصد كاهش يابد. 90مي بايست خروجي، جريان 

  نمودارB  رابطه غيرخطي جريان و حركت ساقه را در يك شير كنترل درصد ثابت نشان مي دهد. براي

درصد بسته شود،  50درصد بسته شود. در صورتيكه ساقه  10درصدي جريان، ساقه مي بايست  50كاهش 

 درصد كاهش مي يابد. 90جريان 

  نمودارC ي و حركت ساقه را در كويل حرارتي نشان مي دهد كه تقريبا ارتباطي خطي ارتباط حرارت خروج

درصد كاهش حرارت  50درصد بسته تر شدن ساقه و  10درصد كاهش حرارت خروجي نيازمند  10است.  

 درصد بسته تر شدن ساقه است. 50خروجي مستلزم 

ايجاد تقريبا خطي  ين كرده و كنترلآب داغ را جبرا شبكه هايشيرهاي با مشخصه درصد ثابت مشخصه غيرخطي 

  ند.مي ك

  
  درصد ثابتشير در يك  ساقهارتباط خروجي حرارت، گذر جريان و حركت 

  شيرهاي سه راهه

امكان انسداد كف فلزي شيرهاي سه راهه جريان سياالت را مخلوط يا پخش مي كنند. طراحي داخلي شير سه راهه 

جهت صحيح عبور جريان بر روي بدنه اين شيرها نشان  ايجاد مي كند.مسير جريان سيال را در كاربردهاي مختلف 

همانطور كه پيشتر نيز گفته شد، نصب ناصحيح شير سه راهه مي تواند باعث نوسانات جريان، ايجاد  و داده شده است

كويل  صدا و ساييدگي شديد شير شود. شيرهاي سه راهه عمدتا مشخصه خطي داشته و برخي از آنها در كاربردهاي

پروانه  انواعدرصد ثابت عمل مي كنند. شيرهاي توپي نيز به صورت شير سه راهه موجود بوده و به صورت حرارتي 

  اي را مي توان به گونه اي تركيب نمود كه به صورت شير سه راهه عمل نمايند.



 

 

 شيرهاي مخلوط كننده  

از را . اين شير سياالت ورودي يك شير مخلوط كننده داراي دو اتصال ورودي و يك اتصال خروجي است

مسيرهاي ورودي دريافت كرده و سيال تركيبي را از خروجي خود خارج مي كند. موقعيت قرار گيري 

  ديسك شير تعيين كننده نسبت اختالط سياالت ورودي است.

يين فشار مورد نياز جهت بستن شير مخلوط كننده برابر با اختالف بيشينه فشار ورودي با كمينه فشار پا

  دست شير مي باشد.

كف فلزي باشد، مي توان از  ندهشير مخلوط كن مجاز در صورتيكه اختالف فشار سيستم باالتر از فشار كاري

  استفاده نمود. به عنوان جايگزين توپي يا پروانه اي انواع

. در صحيح نيست تدريجي كنترل اعمال با پخش جريان جهتكف فلزي مخلوط كننده شيرهاي بكارگيري 

زماني كه ديسك تدريجي استفاده شود،  جدا كنندهصورتيكه از يك شير مخلوط كننده به عنوان شير 

و باعث عدم كنترل، نوسان  چسباندهفشار ورودي ديسك را بر روي نشيمنگاه نزديك به موقعيت بسته است 

  و خوردگي شديد شير و ايجاد سر و صدا مي شود.

  
  شيرهاي سه راهه

  



 

 

  كردن بار با استفاده از شير مخلوط كنندهباي پس 

  
  جدا كنندهباي پس كردن بار با استفاده از شير 

  جدا كنندهشيرهاي  

است كه  مخروطي پالگداراي دو اين شير  داراي يك ورودي و دو خروجي است. جدا كنندهشير كف فلزي 

سيال را از  ،در جهت هاي مخالف بر روي نشيمنگاه شير نشسته و جريان ورودي را قطع مي كنند. شير

اگر ديسك شير  ورودي دريافت كرده و بسته به موقعيت قرارگيري ديسك از مسير خروجي خارج مي كند.

ديسك بر روي نشيمنگاه  اگريال از مسير مستقيم خارج مي شود و بر روي نشيمنگاه پايين باشد، تمام س

  ، سيال از مسير تحتاني خارج مي شود.قرار گيردباال 

كمينه فشار پايين دست  و برابر با اختالف بيشينه فشار ورودي جدا كنندهفشار مورد نياز جهت انسداد شير 

  شير است.

صورت مشكالتي استفاده نمود، در غير اين سياالتبراي اختالط نبايستي  جدا كنندهاز شيرهاي كف فلزي 

  مشابه با مواردي كه براي شيرهاي مخلوط كننده ذكر شد رخ خواهد داد.

 و 88708223-4 تلفنهاي شماره( كنترل جم پارس شركت با ميتوانند بيشتر اطالعات دريافت جهت عالقمندان

E-mail: info@pars-jam.com (فرمايند حاصل تماس.  

  


