
 

 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم
  مجله تخصصی هیدرولیک صنعتی 

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

   بارکنترلشیرهای 
Load Control Valves 

   
  
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده :تهیه و تنظیم 

  1392  ماهآبان
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

  یدرولیک مجاز میباشد ه و کاربراناستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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ارائه )  Load Control Valves( در این مجموعه اطالعات اولیه در مورد آشنائی با شیرهای کنترل بار 
دقت نمائید که انتخاب، سایزینگ و طراحی مدار شیرهای کنترل بار نیاز به تبحر و تجربه . شده است

بعمل منابع آموزشی و کاتالوگ محصوالت کافی دارد و الزم است بدین منظور مطالعه دقیقی بر روی 
 همچنین توجه نمائید عدم بکارگیری صحیح از شیرهای کنترل بار میتواند صدمات جبران .آورید

  .ناپذیری را به افراد مرتبط با سیستم وارد نماید
  ،Rexrothاطالعات موجود در این مجموعه عمدتا از منابع ذیل و کاتالوگ سازنده های معتبر مانند 

Parker و Sunتهیه شده است . 

  
 

    
  

  
  

  7/8/92  -امیر هوشنگ وهابزاده
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 یکطرفه و کنترل فشار ، کنترل دبی ، کنترل جهتمعموال شیرهای هیدرولیک در چهار گروه اصلی 
 کنترل باربا اینحال برای کنترل مناسب بارهای خطی و دورانی از انواع شیرهای . دنطبقه بندی میگرد

  :وظائف زیر طراحی میشوندانجام اصوال شیرهای کنترل بار برای  . میشوداستفاده نیز
  

   به صورت نرم و دقیق نهائیقرارگیری عملگر در موقعیت -
 نگه داری بدون لغزش بار -

 کاهش شتاب کنترل شده بار -

 جلوگیری از فرار بار -

  ترکیدگی لوله در برابرمحافظت  -

 محافظت در برابر انبساط حرارتی -

  

  
   بار کامل نرم، کنترل شده و با حفاظتقرارگیری
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 یکیا یک شیر یکطرفه پیلوتی   شاملهیدرولیکساده  هایسیستمدر شیرهای کنترل بار ممکن است 
 ترکیبشیر کنترل بار،  سیستمهای پیشرفته و خاص معموالدر حالی که در . باشد  کانترباالنسشیر

خواهد جانبی  المانهای ، فلو کنترل، سوپاپ ول فشارر، کنتربا از شیرهای مختلف نگه دارنده  ایپیچیده
  .بود
  

  
 Wessel -شیر کنترل بار نمونه 
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 5بین   معموال با دقت فراوان و تلرانس        های کنترل جهت اسپولی   شعاعی بین اسپول و هوزینگ شیر     لقی  
 کم است ولی نشتی روغن از فضای بین اسپول و بدنه اگرچه بسیار. میشود میکرون در نظر گرفته    15تا  

 در این حالت  . برای برخی از کاربردها که الزم است بار بدون حرکت باقی بماند، غیر قابل قبول میباشد               
  .میشود استفاده نشستنی به صورت  تماس فلز روی فلز از روشبه جای اسپولهای لغزشی

  

  
  

  بواسطه لقی های موجودنشتی بین اسپول وهوزینگ 
  

نشتی این روش در . را در یک شیر یکطرفه ساده نشان میدهدز بر روی فلز  شکل زیر روش آببندی فل
. میباشد 1cc برابر drop 20به صورت تقریبی هر . است 5drop/min تقریبا برابر 200barفشار حدود 

  . استالبته میزان آلودگی روغن و نو یا کهنه بودن شیر نیز در مقدار نشتی موثر
  

  
  نسبت به اسپول لغزشیببندی بهترتماس فلز روی فلز برای آ
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  :نمودطبقه بندی میتوان  گروه زیر 6 در  راشیرهای کنترل بار 
  Load Holding Valve -نگه دارنده بار )1
 Counterbalance Valve –کانتر باالنس  )2

 Overcenter Valve –اورسنتر  )3

 Braking Valve –ترمزی  )4

 Thermal Expansion Valve –انبساط حرارتی  )5

  Hose Break Valve – ترکیدن شلنگ در برابر محافظ )6
  

ممکن است به صورت ترکیبی  Bucherو  Rexroth ، Parkerمانند سازندگان از همچنین برخی 
  .شیرهای فوق را بکار بگیرند و یک شیر کنترل بار خاص تولید نمایند

  

  
  92 سال – سیلندر هیدرولیک دستگاه استکر – ) Bucher( شیر کنترل بار 
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  .در ادامه توضیحات بیشتری در مورد نحوه عملکرد و کاربرد شیرهای کنترل بار ارائه میگردد
  
  Load Holding Valve -شیر نگه دارنده بار) 1
 

 ، چک ولـو   ساده ترین نوع شیرهای نگه دارنده بار      
 تحت عنوان قفل هیدرولیک     این شیر . پیلوتی است 

  . نیز شناخته میشود
ه پیلوتی بـرای حرکـت      شیرهای یکطرف : نکته مهم 

و یـا جلـوگیری از    ) smooth motion (  بـار آرام
بـه  . ، مناسـب نمیباشـند     )Overruning( بار  فرار  

بیان دیگر این شیرها فقط نگه دارنده بار هـستند و     
  .نه پائین آورنده بار

  
  شیر یکطرفه پیلوتی به عنوان نگه دارنده بار

  

  
 بواسطه وزن  ذوب فوالد برای جلوگیری از حرکت درب دریچه کورهVickersاستفاده از قفل مدوالر 

  91 سال –وارد بر آن 
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مثال .  یا اسامی مشابه شناخته میشوندZero-Leakمعموال شیرهای با نشتی بسیار پائین با عنوان  
  .  معرفی مینمایدLeak-Freeرکسروت شیر یکطرفه پیلوتی خود را با عنوان شیر 

گاهی در شیرهای . ه شیرهای یکطرفه پیلوتی معموال دارای نشتی بسیار کمی میباشندباید دقت نمود ک
 باشد، با اینحال به واسطه وجود شوکهای 1drop/minنو و مرغوب مقدار نشتی ممکن است کمتر از 

زیاد در سیستم هیدرولیک و آلودگی روغن، محل نشستن سوپاپ خورده شده و باعث افزایش 
در صورتی که در یک کاربرد خاص نیاز به نشتی نزدیک به صفر باشد، الزم . ودنشتیهای داخلی میش

  . است که به صورت دوره ای شیر نو و سالم جایگزین گردد
. کاهش داد مقدار نشتی را نمود و به جای آببند فلزی از انواع ارینگ یا پکینگ استفاده همچنین میتوان

  . کمتری دارد کاربرد ساخت شیرها،یمحدودیتها به واسطه البته این نوع آببندی
 

  
  طراحی خاص و استفاده از پکینگ در شیر یکطرفه برای ایجاد نشتی صفر 
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  Counterbalance Valve –شیر کانتر باالنس  )2
  

برای متعادل نگه داشتن وزن قطعـات متـصل بـه           
 و اعمال کنترل مطلوب بر       هیدرولیک سیلندرهای
ــاال شــیرهای انــواع از آنهــاحرکــت نس  کــانتر ب

فشار کافی در   این شیرها با تامین     . استفاده میشود 
زیر پیستون، وزن متـصل بـه سـیلندر را متعـادل            
نموده و از شتاب گرفتن بار و حرکت سریعتر آن          
نــسبت بــه دبــی ورودی بــه ســیلندر جلــوگیری 

   .مینماید
  شیر کانترباالنس

  

  
  )پروژه سیستم باالبر مخصوص ( 89 سال – Yukenاستفاده از شیر کانتر باالنس 
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  Overcenter Valve –شیر اورسنتر ) 3
 
 همـان شـیر کـانتر بـاالنس          اورسنتر شیر

است که عالوه بر پیلـوت داخلـی دارای     
این نوع شیر   . پیلوت خارجی نیز میباشد   

در سیستمهائی که نحوه قرار گیـری بـار         
در طول حرکت بـه صـورت کشـشی و          

ه تغییر زاویـه  به واسط فشاری باشد و یا     
زیاد بار، مقدار نیروی اعمالی به سـیلندر        

، مورد استفاده   قابل توجه ای نماید   تغییر  
  . قرار میگیرد

 
  شیر اورسنتر 

  

  
  87 سال –استفاده از شیر اورسنتر در سیستم هیدرولیک باز و بسته نمودن دریچه 
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  Braking Valves –شیر ترمزی ) 4
 

شـیر کـانتر    د مـشابه    از لحاظ عملکر  شیر ترمزی   
ــرای    ــه ب ــوت خــارجی اســت ک ــا پیل ــاالنس ب ب
جلــوگیری از فــرار بارهــای دورانــی متــصل بــه 

 البتـه دقـت شـود کـه         .هیدروموتور بکار میـرود   
نــسبت پیلــوت شــیر ترمــزی معمــوال بیــشتر از  

  .اورسنتر ولو است

 
  شیر ترمزی

  

  
  88 سال –ی استفاده از شیر ترمزی برای جلوگیری از فرار بار وینچ کشت
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  Thermal Expansion Valve –شیر انبساط حرارتی ) 5
 

شیر انبـساط حرارتـی یـک شـیر فـشار           
شکن است که در صورت افزایش فشار       
ناشی از انبساط حرارتی روغن، مقداری      

بــدین ترتیــب . از آن را تخلیــه مینمایــد
فشار پشت سـیلندر بـه صـورت کنتـرل          
 .شده در محدوده تنظیمـی قـرار میگیـرد        
 در صورت گرم شدن بیش از حد روغن       

 و نبـود    محبوس در سیـستم هیـدرولیک     
این شیر امکـان ترکیـدن شـلنگ وجـود          

  .  دارد

 
   فشار شکن اصلی (2) شیر انبساط حرارتی و (1) -  مدار نمونه پاکر-شیر کنترل فشار حرارتی

  
  Hose Break Valve – ترکیدن شلنگ  در برابرشیر محافظ) 6
  

 درپورت ورودی سیلندر باالبرهـا      این شیر معموال  
در صورتی کـه بـه هـر        . مورد استفاده قرار میگیرد   

دلیل شلنگ متصل به سیلندر پاره شود، ایـن شـیر           
خروج روغن را محدود نمـوده و مـانع از سـقوط            

  .بار سیلندر میشود

  
  Rupture Valve ترکیدن شلنگ یا  در برابرشیر محافظ
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  تدبیر پارس تیم مهندسی شرکت بنیان 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


