
 فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم
  مجله تخصصی هیدرولیک صنعتی 

  

  
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  شیرهای کنترل فشار
(Pressure 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(

   هیدرولیک مجاز میباشدبران و کاراستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین
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  بنیان تدبیر پارس سازنده انواع سیلندر و یونیت هیدرولیکشرکت 

  
 سرعتمشخص نمائید چند سیلندر یا هیدروموتور و با چه           سفارش یونیت هیدرولیک الزم است    برای  

در مـشخص نمائیـد   همچنین  . به حرکت در میĤید    درخواستی  یونیت  توسط رکردکاهمزمانی  و    قدرت ،
محل نـصب   میزان آلودگی و دمای     شبانه روز این یونیت چند ساعت مشغول به کار خواهد بود و             طول  

  .به چه میزان میباشدحدودا سیستم 
  

و یک عدد هیـدروموتور بکـار گرفتـه          عدد سیلندر    دومثال زیر یک یونیت هیدرولیک برای حرکت        در  
مـورد   تولیـد فـوالد    سـاعته در محـیط آلـوده کارخانـه           8فت کاری   مورد نظر در یک شی    یونیت  . میشود
  .اده قرار میگیرداستف

   5cm/sec  ثابتبا سرعت نیرو 10tonبرای تامین  100/70/1200با سایز  (1)سیلندر حرکت  - 1
 مـسیر و ابتـدای   3/4در  10cm/secسـرعت سـریع   بـا   150cmبا کـورس     (2)سیلندر  حرکت   - 2

  200ton نیرویامین ت  جهت انتهای کورس1/4 در 1cm/sec  آرامسرعت

 تـامین گـشتاور   جهـت  200rpm بـا سـرعت    (1) بـا سـیلندر     (3)هیدروموتور همزمان تحرک - 3
120N.m 

. ه زمـانی طـی کنـد      جای سرعت حرکت میتوانید مشخص کنید کل کورس را سیلندر باید در چ            به  
  . طی نماید24sec خود را باید در زمان 120cm کورس (1)سیلندر مثال 
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  کنترل فشارشیرهای 
سیستم را تعیین، کل یا بخشی از  که توسط آنها میتوان فشار شیرهائی هستند ،شیرهای کنترل فشار

 به توجه اا بشیره این .محدود و یا کاهش داد و بطور کل فشار سیستم تحت تاثیر آنها قرار میگیرد

 شیر دو ترکیب صورت به پیلوتی وعن. میشوند تقسیم وتیپیل و مستقیم نوع دو به عبوری دبی میزان

  .میباشد دارا را زیاد روغن حجم عبور امکان و نموده عمل
  

  

  

  
  و پیلوتیمستقیمشیرهای کنترل فشار 
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  .بکار گرفته میشوند، مدوالر، بلوکی و کارتریج همچنین این شیرها در انواع نصب خطی
  

   
 مدوالر کنترل فشار شیر

   
 کارتریج کنترل فشار شیر

   
 بلوکی کنترل فشار شیر
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برخی از شیرها توسـط سـازندگان      . کنترل فشار را میتوان به صورت زیر طبقه بندی نمود         شیرهای  انواع  
دار نـشان  *  هم که در جدول زیر به صـورت     از شیرها برخی  . دننامیده میشو  متفاوتی   اسامیمختلف با   

  .مشابه با شیر اصلی میباشندرای عملکرد اداده شده اند، د
  

 Pressure Relief Valve  شیر فشار شکن  1

 Pressure Reducing Valve  شیر کاهنده فشار  2

 Pressure Sequence Valve  ترتیبیشیر   3

 Pressure Unloading Valve  شیر بی بار کننده  4
*Pressure Shutoff valve 
*Pressure Cutoff Valve 
*Accumulator Charging Valve 
*Differential Unloading Valve 

 Counterbalance Valve  بارشیر متعادل کننده   5
*Backpressure Valve 

 Overcenter Valve  شیر اورسنتر   6
*Balance Valve 

 Brake Valve  شیر ترمزی  7

 Thermal Relief Valve   انبساط حرارتی کنترل فشارشیر  8

 Flush Valve (Hydrostatic Trans.)   مدار هیدروستاتیکنگیشیر فالش  9

  

  
 نمونه کنترل فشار رشی
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  فشار شکنشیر  -1
 بکار گرفته میشود و میتواند سیستم را از افزایش  هیدرولیک فشار سیستم نمودنوداین شیر برای محد

فشار تنظیم شده در این شیر معموال حداکثر . پدید میاید، حفظ نماید شارهایی که در اثر ازدیاد بارف
  .سیستم است از حداکثر فشار کاری بیش
از این شیر جهت محافظت از پمپ . کاربردترین انواع شیرهای کنترل فشار میباشد از پرفشار شکنشیر 

همچنین حداکثر قدرت سیلندر و هیدروموتور . و اجزائ سیستم در مقابل افزایش فشار استفاده میشود
 یک شیر با موضع نرمال بسته است که در هنگام رسیدن فشار شکن .توسط این شیر محدود میگردد

، جریان اضافی را از پمپ به مخزن باز گردانده و سطح فشار را در حد تنظیمی نگه فشار به مقدار معین
  .میدارد

  

  

  
 فشار شکن شیرو نحوه عملکرد سیمبل 
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  کاهنده فشارشیر  -2
ن در موقعیت خاص از مدار مورد استفاده قرار این شیر به منظور کاهش سطح فشار تا یک حد معی

اثر میگذارند، شیرهای ) فشار پمپ ( رودی بر خالف شیرهای فشار شکن که بر روی فشار و. میگیرد
 را در محدوده تنظیمی حفظ اثر میگذارند و آن) فشار عملگر ( کاهنده فشار بر روی فشار خروجی 

  . نمایندمی
 حداکثر فشار مجازحالی که در .  میباشد280barبرابر رمز دار  هیدروموتور تفشار کاریشکل زیر در 

روغن به  ،این مدار با استفاده از یک شیر کاهنده فشاردر .  است80bar برابرجهت باز شدن ترمز 
  . و شیر مورد نظر مانع افزایش ناخواسته فشار میگرددمیشودهدایت ترمز  سمت

  

  

  

 شیر کاهنده فشار پیلوتی نماد  کاهنده فشار شیرکاربردی برای مثال 
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  ترتیبیشیر  -3
با رسیدن فشار به مقدار . لکرد عملگرهای موازی در مدار بکار میروداین شیر برای کنترل ترتیب عم

تاقبل از رسیدن به . ، شیر ترتیبی مسیر را باز نموده و روغن با فشار به بخش جدید راه میابدتنظیمی
  . بعد از آن بدون حرکت میمانندعملگرهایمقدار فشار تنظیمی ، شیر ترتیبی کامال بسته است و 

 سیلندر افقی  مدار،ورود روغن بهبا .  تنظیم میگردد100bar فشار شیر ترتیبی در مقدار مثال مدار زیردر 
 برسد سیلندر عمودی 100bar تا قبل از اینکه فشار به مقدار حرکت میکند تا به انتهای کورس برسد و

و روغن از طریق رسیدن سیلندر افقی به انتهای کورس فشار سیستم باال میرود با . نماید حرکت نمی
  .شیر ترتیبی باعث حرکت سیلندر عمودی میگردد

  

  

  
  در مدارترتیبی شیر عملکرد 
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  شیر بی بار کننده -4
فشار صفر به این شیر در مواقعی که سیستم هیدرولیک زیر بار نیست، جریان ارسالی از پمپ را با 

مخزن تخلیه مینماید و در نتیجه از مصرف توان و اتالف حرارتی ناشی از تخلیه روغن در فشار باال از 
 الزم است کردندارای یک پیلوت خارجی است که برای بی بار  این شیر.  میشوداسته، کفشارشکن

این شیر بی بار کننده ابربن.  بیشتر باشددر شیرپیلوت از مقدار تنظیمی فنر فشار اشی از نمقدار نیروی 
  .بار را فراهم مینماید برای پمپ امکان کار در حداقل  در شرائط خاصیک شیر نرمال بسته است که

  

   
 بی بار کننده شیر 

  
که بـه    )فشار باال -دبی پائین (و  ) فشار پائین -دبی باال (سرعته شامل دو پمپ     شیر در سیستمهای دو     این  

  .ربرد را داردتورها بیشترین کاالوشارژ آکوم  جهتهمچنینو  معروف هستند Hi-Loنام مدار 
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  )سیستم دو پمپی (Hi-Lo  بی بار کننده در مدارشیر -

  

   
 Hi-Lo  – Rexroth در مدار بی بار کننده پمپشیر 
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 التور وآکوم بی بار کننده در مدار شیر -
 

   
 Rexroth –التور و آکومر کننده در مداربی باشیر 
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  التور وشارژ آکومخاص شیر  -

   

  
Differential Unloading Valve with Check - Rexroth 



  

www.IranFluidPower.com 

13

   )کانتر باالنس (  بارمتعادل کنندهشیر  -5
  و اعمال کنترل مطلوب بر حرکت   هیدرولیک برای متعادل نگه داشتن وزن قطعات متصل به سیلندرهای        

فشار کافی در زیـر پیـستون، وزن        این شیرها با تامین     . نس استفاده میشود   شیرهای کانتر باال    انواع  از آنها
ه و از شتاب گرفتن بار و حرکت سریعتر آن نسبت به دبـی ورودی بـه                 متصل به سیلندر را متعادل نمود     

  .سیلندر جلوگیری مینماید
  

   

   
 کانتر باالنس شیر و نماد مدار 

  



  

www.IranFluidPower.com 

14

  اورسنتر شیر  -6
.  همان شیر کانتر باالنس است که عالوه بر پیلوت داخلی دارای پیلوت خارجی نیز میباشد                اورسنتر شیر

ه نحوه قرار گیری بـار در طـول حرکـت بـه صـورت کشـشی و                  در سیستمهائی ک  معموال  این نوع شیر    
به واسطه تغییر زاویه زیاد بار، مقدار نیروی اعمالی به سـیلندر تغییـر قابـل توجـه ای                    فشاری باشد و یا   

  .نماید، مورد استفاده قرار میگیرد

   

  

  

   و دوبل تکیاورسنترشیر  و نماد  مدار
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  شیر ترمزی -7
شیر کانتر باالنس با پیلوت خارجی است که برای جلوگیری از فرار            از لحاظ عملکرد مشابه     شیر ترمزی   

 البته دقت شود که نسبت پیلوت شیر ترمزی معمـوال           .بارهای دورانی متصل به هیدروموتور بکار میرود      
  .بیشتر از اورسنتر ولو است

  

   
  Vickers–ترمزی شیر 

  



  

www.IranFluidPower.com 

16

  شیر انبساط حرارتی -8
فشار شکن است که در صورت افزایش فشار ناشـی از انبـساط حرارتـی               شیر انبساط حرارتی یک شیر      

بدین ترتیب فشار پـشت سـیلندر بـه صـورت کنتـرل شـده در                . روغن، مقداری از آن را تخلیه مینماید      
 و   محبوس در سیستم هیدرولیک    در صورت گرم شدن بیش از حد روغن        .محدوده تنظیمی قرار میگیرد   

  .  گ وجود داردنبود این شیر امکان ترکیدن شلن
  

  
   فشار شکن اصلی (2) شیر انبساط حرارتی و (1) -  مدار نمونه پاکر-شیر کنترل فشار حرارتی
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   مدار هیدروستاتیکینگفالششیر  -9
شیر فالشینگ به صورت مداوم بخشی از روغن داغ و آلـوده را از لـوپ قـدرت مـدار هیدروسـتاتیک                      

  .یلتراسیون در اختیار بخش های بعدی مدار قرار میدهدخارج نموده و آن را برای خنک کاری و ف
  

  

  
 Festo -  ار هیدروستاتیکدفالشینگ مشیر 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
   پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  


