
 

  
  

   سیستمهای هیدرولیک درکنترل دبی
  
  

  
  
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تهیه و تنظیم 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1391 یبهشتارد

  
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد ( 
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  . . .هیچ چیز به اندازه یک معلم خوب نمیتواند زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار بدهد 
  
  

  

  
  

 که تجربیات سی ساله خود با سپاس فراوان از دوست، همکار و معلم عزیزم آقای مهندس دانش
  .زمینه هیدرولیک را دلسوزانه در اختیار من قرار میدهددر 

  
  امیر هوشنگ وهابزاده

  91اردیبهشت 
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 هیدرولیک مورد های فلو کنترل و نحوه استفاده از آنها در مدار کنترل دبی یادر این مقاله انواع و نحوه کارکرد شیرهای
و لو کنترلها برای تغییر سرعت سیلندرهای هیدرولیک استفاده از انواع فبرخی از روشهای متداول . میگیردبررسی قرار 

  :میباشد به شرح ذیلهیدروموتورها 
  
. در این روش سرعت سیستم تابع تغییرات بار خواهد بود(استفاده از یک یا چند فلوکنترل ساده در مسیر عبور روغن ) 1

  ) به سرعتهای پله ای وجود داردهمچنین با استفاده از دو یا چند فلو کنترل به صورت موازی امکان دستیابی
در این روش با تغییرات مقدار بار، سرعت خروجی عملگر  (Pressure Compensatedاستفاده از فلو کنترلهای ) 2

  )تقریبا ثابت باقی میماند
. یر استاعمال تغییر سرعت از راه دور با دقت زیاد امکانپذ در این روش (Proportionalاستفاده از فلو کنترل ) 3

  ) فرمان میگیردPLCمعموال کارت درایور این نوع شیرها از سیستم 
  

 

  
  و هیدروموتور توسط شیر فلو کنترل هیدرولیککنترل سرعت سیلندر

  
در صورت استفاده از شیر فلو کنترل و پمپ دبی ثابت برای کاهش زیاد دبی، امکان افزایش دما و گرم شدن سیستم 

بنابراین حتی المقدور برای کاهش زیاد سرعت بهتر است از شیر فلو کنترل به همراه . اشتوجود خواهد دهیدرولیک 



  

www.IranFluidPower.com 

4 

 به مقدار مورد روغن مقدار خروجی با استفاده از یک مدار مناسب، در پمپهای دبی متغییر. پمپ دبی متغییر استفاده شود
  .نیاز سیستم هیدرولیک خواهد بود

  
  دبیانواع شیرهای کنترل 

از آنجـا کـه     .  هیـدرولیک بکـار میرونـد      های برای کاهش سرعت سیلندر یا هیـدروموتور در سیـستم          دبیل  شیرهای کنتر 
جریـان را بایـد      برای کاهش سـرعت، نـرخ        ،سرعت خطی سیلندر یا سرعت دورانی هیدروموتور تابع نرخ جریان است          

  :باشد طبقه بندی عمومی این شیرها به صورت زیر می. کاهش داد
  

 اریفیس ثابتشیرهای گلوئی و  •

 شیرهای گلوئی و اریفیس متغییر •

 )گلویی یا اریفیس با مانع برگشت( یک راهه دبیشیرهای کنترل  •

  دو راهه، با مکانیزم موازنه فشار دبیشیرهای کنترل  •

  سه راهه، با مکانیزم موازنه فشار دبیشیرهای کنترل  •

 شیرهای کاهنده سرعت •

  دو جهتهدبیشیر های کنترل  •

  پروپورشنالدبی کنترل هایشیر •

 فلو دیوایدرهای شیری و هیدروموتوری  •
 

  
  پروپورشنالکنترل دبی شیر 
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  پارامترهای موثر بر نرخ جریان
) 1(معادلـه جریـان سـیال در یـک گلـوئی سـاده از معادلـه                 . ساده ترین نوع شیر کنترل جریان، یک گلوئی ساده میباشد         

  :محاسبه میشود
  

)1(  
ρ
PKAQ ∆

=  

  که در آن داریم
∆P : افت فشار در گلوئی  

ρ : دانسیته سیال  
A : سطح مقطع گلوئی جهت عبور سیال  
K : ضریب تابع نوع شیر  
Q : نرخ سیال عبوری  
  

یعنی نرخ جریـان عبـوری از        . ρ و P   ، A∆ بر نرخ جریان وجود دارد که عبارتند از          در این رابطه سه پارامتر اصلی موثر      
  .شیر گلوئی بستگی به اندازه گلوگاه، دانسیته سیال و اختالف فشار در شیر گلوئی دارد

وابستگی به فشار یعنی اینکه اختالف فشاری که در اثر مقطع گلوگاه ایجاد میشود، باعـث تغییـر نـرخ جریـان                       •
  .از گلوگاه میشودعبوری 

در صورتیکه دمای سیال عبوری تغییر نماید دانسیته سیال نیز تغییر نموده و در نتیجه نرخ جریان عبوری کم یا                     •
  .زیاد میشود

. نکته مهم دیگر در اینجا این است که نرخ جریان عبوری عالوه بر پارامترهای فوق تابع تغییرات ویسکوزیته نیز میباشـد                    
زیته سیال تابع دمای آن است یعنی با افزایش دما ویسکوزیته کاهش میابد و برعکس با کاهش دمـا      از طرف دیگر ویسکو   

  . ویسکوزیته آن افزایش میابد
تجربیات آزمایشگاهی نشان داده است که در صورت عبور سیال از گلوئی با لبه تیز، جریان تحت تاثیر ویسکوزیته قـرار                     

الزم بـه ذکـر     . (با طول صفر میباشد که به تغییرات ویسکوزیته حساس نمیباشد         اریفیس در حقیقت یک گلوئی      . گیرد نمی
 قابـل  ، با عکس مجذور ویسکوزیته متناسب است، بنابراین ارتباط تغییـرات ویـسکوزیته و نـرخ جریـان    Kاست ضریب  

  )پیش بینی میباشد
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  و اریفیس) محدود کننده جریان(شیر گلوئی ساده 
میزان این مقاومت تـابع فاکتورهـای       . ت هیدرولیکی در مسیر عبور جریان عمل مینمایند       این شیرها به صورت یک مقاوم     

هنگام عبور سـیال از یـک گلـوئی در آن           . سطح مقطع عبور جریان، شکل هندسی آن و ویسکوزیته سیال عبوری میباشد           
هـر چـه سـرعت      .  میباشد این افت ناشی از دو فاکتور افزایش سرعت و افزایش اصطکاک سیال           . افت فشار ایجاد میشود   

بخشی از افت فشار که وابسته به اصـطکاک میباشـد           . سیال در گلوئی بیشتر شود طبق رابطه برنولی فشار آن کاهش میابد           
در این حالت با کوتاه کـردن طـول گلـوئی سـرعت     . را میتوان با تغییر شکل گلوئی و کاهش طول آن به صفر کاهش داد     

 شیر گلوئی با طول صـفر       .ش میگردد و در نتیجه وابستگی به ویسکوزیته از بین میرود          سیال افزایش یافته و جریان مغشو     
اریفیسها معموال در مواردی بکـار میرونـد کـه الزم باشـد تغییـرات فـشار تحـت تـاثیر تغییـرات                       . اریفیس نامیده میشود  
  .ها استفاده میشوددرحالی که برای ایجاد افت فشارهای باال معموال از گلوئی .  ویسکوزیته قرار نگیرد

  

    
  اریفیس ثابت  گلوئی ثابت

  شیر گلوئی و اریفیس
  

  کاربرد شیرهای گلوئی و اریفیس ساده
البته در صورتیکه اختالف فشار دو سـر شـیر تقریبـا            . از شیر گلوئی ساده میتوان برای تغییر سرعت سیلندر استفاده نمود          

همچنین از این شیر میتوان به عنـوان ضـربه          . یزهای باالبر در کارگاه   ثابت بماند و دقت سرعت چندان مهم نباشد مانند م         
عمـال ضـربات   قرار دادن یک گلوئی ساده در مسیر عبور روغن در برخی از قطعات هیدرولیک مـانع ا    . گیر استفاده نمود  

  .فشاری به آنها میشود
حالت شیر بـه تغییـرات ویـسکوزیته حـساس     در این . از اریفیسهای ساده میتوان برای تغییر سرعت سیلندر استفاده نمود       

برای مثال در صورتیکه وزن بـار روی میـز بـاالبر            . در آن باعث تغییر سرعت حرکت میگردد       نمیباشد ولی تغییرات فشار   
  . سرعت باال رفتن آن نیز تغییر میکند،تغییرات قابل توجهی نماید
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   شیر گلوئی سادهکاربرد 

  
  شیر گلوئی یا اریفیس متغییر 

 سطح مقطـع    ،در این شیرها با پیچاندن یک پیچ      . شیر گلوئی یا اریفیس متغییر یک مقاومت هیدرولیک قابل تنظیم میباشد          
  .نماید مسیر سیال عبوری کم یا زیاد میشود و در نتیجه نرخ جریان عبوری تغییر می

  

   
   متغییرشیر گلوئی و اریفیس

  
  نحوه عملکرد شیر گلوئی در سیستم هیدرولیک

مقاومت شیر باعث ایجاد فشار در ورودی       . نمایند شیرهای گلوئی نرخ جریان سیال را به کمک شیر فشار شکن کنترل می            
گردد، هنگامی که این مقاومت بیش از فشار تنظیمی باز شدن شیر فشار شکن باشد، بخشی از جریان از طریق شیر            آن می 

گردد و بخش     یان خروجی پمپ به سمت مصرف کننده ارسال می        در نتیجه فقط بخشی از جر     . شود  فشار شکن تخلیه می   
بخـشی از  . باشـد  دیگر با حداکثر فشار سیستم از طریق فشار شکن به مخزن باز میگردد که نتیجه آن افت توان زیـاد مـی           

 اختالف فشار رابطه، ) 1(با توجه به رابطه . باشد  در شیر میP∆ نماید تابع اختالف فشار  سیال که از شیر گلوئی عبور می      
2Q∆Pو نرخ جریان عبوری از شیر به صورت   . شود خالصه می∝
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  تقسیم جریان بین فشار شکن و سیلندر

  

  
   سیلندر و فشار شکندبیسهم منحنی 
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 به واسطه تغییرات بار در مصرف کننده        P∆  ورودی توسط فشار شکن، اختالف فشار         فشار در صورت ثابت بودن سطح    
بنابراین شیرهای گلوئی برای تنظیم . نماید ید و در نتیجه نرخ جریان و سرعت حرکت مصرف کننده تغییر می           نما  تغییر می 

جهت تعیین میزان سیال عبوری از شـیر فـشار شـکن و تعیـین سـهم دبـی                   . باشند  نرخ جریان بارهای متغییر مناسب نمی     
 در فشارهای کمتر از فشار نهایی باز شدن شیر فـشار            . دبی شیر فشار شکن میتوان استفاده نمود       -سیلندر، از منحنی فشار   

 مقـدار جریـان     ، و فشار کاری سیستم    مربوطهدهد با استفاده از منحنی        شکن، این شیر بخشی از سیال را از خود عبور می          
  .گردد مصرفی و جریان عبوری از شیر فشار شکن تعیین می

  
  )یک جهته(شیر کنترل جریان یک راهه 

این شیر ترکیبی است از یک شیر گلوئی      . تواند جریان را محدود نماید      یک راهه فقط در یک جهت می      شیر کنترل جریان    
نماید و در جهت معکـوس توسـط شـیر یکطرفـه      شیر گلوئی در یک جهت نرخ جریان را کنترل می. و یک شیر یکطرفه   

  . باشد مسیر جریان کامال باز می

    
  شیر کنترل جریان یک راهه

  
در صـورت   .  عبور جریان از گلوئی، مسیر جریان در شیر یکطرفه توسط قطعه مسدود کننده کامال بـسته اسـت                  در هنگام 

زیـر  در شـکل  . استفاده از شیر قابل تنظیم جریان، امکان بزرگ یا کوچک نمودن مسیر محدود سازی جریان وجـود دارد             
  .ه استدو نمونه شیر گلوئی با شیر یکطرفه با دو طرح مختلف نشان داده شد

  

   
  )سوپاپ (شیر گلویی همراه با شیر یکطرفه
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  شیر کنترل جریان  دو راهه با مکانیزم موازنه فشار
2Q∆P رابطه Q و P∆همانطور که در مورد یک گلوئی ساده بیان شد بین  در صـورت نیـاز بـه نـرخ     . برقرار اسـت  ∝

بـدین  .  در گلوئی ثابت بماندP∆ سیستم هیدرولیک، الزم است افت فشار      جریان یکنواخت و ثابت با وجود بار متغیر در        
شـود، اسـتفاده       که توسط مکانیزم موازنه کننـده فـشار ایجـاد مـی            (1) و یک گلوئی     (2)منظور از یک گلوئی قابل تنظیم       

 مجمـوع دو    مقاومـت . نمایـد   ها بر حسب فشارهای موجود در ورودی و خروجی شیر تغییر می             مقاومت گلوئی . شود  می
  . گردد گلوئی و عملکرد شیر فشار شکن باعث تقسیم جریان می

    

  
  شیر کنترل جریان  دو راهه با مکانیزم موازنه فشارنحوه عملکرد 

  
  .توان هم در پائین دست و هم در باال دست گلوئی قابل تنظیم قرار داد مکانیزم موازنه کننده فشار را می

  

    
  موازنه فشار در پائین دست جریان  ست جریانموازنه فشار در باالد

  شیر کنترل جریان دو راهه با مکانیزم موازنه فشار نماد 
  

 در ورودی گلوئی قابل تنظـیم ایجـاد   P1هنگام عبور جریان از شیر، فشار   . باشد  شیر کنترل جریان در حالت نرمال باز می       
 خواهـد بـود   P1 کمتر از P2 دد و در نتیجه فشار بعد از گلوئیگر  ایجاد میP∆به واسطه این گلوئی افت فشار . گردد می

این فنر باعث . گردد  استفاده میF2 از یک فنر با نیروی ،برای ایجاد تعادل در وضعیت اسپول موازنه فشار . P2 < P1یعنی
  . گردد ایجاد اختالف فشار ثابت در گلوئی قابل تنظیم می
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 اسپول گلوئی موازنه کننده در حالت تعادل قـرار بگیـرد و گلـوئی قابـل تنظـیم             نماید تا   در حالت بدون بار فنر کمک می      
 نیز P3 یابد فشار افزایش شیر فشار خروجیاگر در . نماید برای دستیابی به نرخ جریان مطلوب مقاومت الزم را ایجاد می       

 روی سـطح    P2 این حالـت فـشار       در. گردد  افزایش یافته و در نتیجه اختالف فشار توسط گلوئی موازنه کننده اصالح می            
AP2  این گلوئی  . گردد  نیروس ایجاد شده بهمراه نیروی فنر بر روی اسپول گلوئی موازنه کننده اعمال می             . گردد   اعمال می

ماند و در نتیجـه افـت فـشار در گلـوئی قابـل تنظـیم         تعادل ایجاد گردد باز می F2 و   F1تا زمانی که مجددا بین نیروهای       
 جریان اضافی توسط شیر فشار شکن       ،های ساده   در این حالت نیز مانند گلوئی     .آورد  لی خود را بدست می    مجددا مقدار قب  

   .گردد به مخزن تخلیه می
  

  
  شیر کنترل جریان  دو راهه با مکانیزم موازنه فشار در مدار

  
ر اعمـالی بـر سـطح       یابـد و درنتیجـه فـشا         افـزایش مـی    P∆ یابد، اخـتالف فـشار       کاهش شیر   خروجی در   P3اگر فشار   

گردد و گلوئی موازنه کننده تا جائیکه موازنـه            بزرگتر می  F2 از نیروی    F1در این حالت نیروی     . یابد   کاهش می  AP2اسپول
  .شود  برقرار گردد، بسته میا مجددF2 و F1نیروهای 

گلـوئی قابـل تنظـیم       در شـیر     P∆افتد به نحوی کـه        عملکرد تنظیمی فوق در صورت افزایش فشار ورودی نیز اتفاق می          
  . ماند گردد و در نتیجه جریان ارسالی به مصرف کننده ثابت می تثبیت می
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همانطور که بیان شد، وظیفه گلوئی موازنه کننده ایجاد تعادل در تغییرات بار در ورودی یا خروجی شیر توسـط اصـالح                      
بدین منظور باید تعـادل نیروهـا   . باشد نظیم میمقاومت در برابر عبور جریان و ایجاد اختالف فشار ثابت در گلوئی قابل ت      

   . F1 = F2 برابر گردند یعنی F2 و F1در اسپول موازنه کننده به نحوی بر قرار باشد که نیروهای 
 کـه  AP2 در سـطح  P2 نیز حاصلضرب فـشار  F2نیروی . آید  بدست میAP1 در سطح P1 از حاصلضرب فشار     F1نیروی  

یابد، یـک فنـر جهـت ایجـاد            توسط مقاومت گلوئی قابل تنظیم کاهش می       P2از آنجا که فشار     . باشد   است، می  AP1برابر  
  .شود موازنه نیروها در پشت اسپول قرار داده می

21 FF =  

2P1P AA =  

11P1 PAF ⋅=  

F22P2 FPAF +⋅=  

F21P11P FPAPA +⋅=⋅  

F211P F)PP(A =−  

1P

F
21 A

F)PP( =−  

این اختالف . باشد   می P∆ برابر اختالف فشار     AP1 تقسیم بر سطح مقطع اسپول       FFاین بدان معناست که نیروی ثابت فنر        
  .شود فشار به صورت نشان داده شده در مثال بعد، همیشه ثابت نگه داشته می

  

  
  یلندر در حالت بدون بارشیر کنترل جریان دو راهه، س
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  شیر کنترل جریان دو راهه، سیلندر تحت بار

  
شوند تا شیرهای کنترل جریان در محدوده وسـیعی           های قابل تنظیم معموال به صورت اریفیس ساخته می          در عمل گلوئی  

  .نسبت به تغییرات ویسکوزیته حساس نباشند
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  .بوط به شیر کنترل جریان دو راهه نشان داده شده است نماد گسترده و نماد ساده شده مر زیردر شکل 
  

  
  نماد گسترده و ساده شده شیر کنترل جریان دو راهه

  
پس از استارت سیستم تا زمـان رسـیدن فـشار بـه موازنـه و                . باشد  کنترل جریان قبل از استارت سیستم کامال باز می        شیر  

شـود    این موضوع تحت عنوان پرش اولیه نامیده می       . نماید  بور می رسیدن اسپول به موقعیت تعادل، جریان زیادی از آن ع         
یک روش برای حذف این عملکرد نـامطلوب مـسدود نمـودن            . باشد  و از ویژگیهای نامطلوب شیرهای کنترل جریان می       

  .باشد گلوئی در حالت بدون فشار توسط یک فنر می
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  روشهای نصب شیرهای کنترل جریان 
 جهت کنترل سرعت سیلندر یا هیدروموتور، شیر کنترل جریان را در یکـی از سـه موضـع                 ،در یک مدار هیدرولیک ساده    

  :زیر میتوان قرار داد
  در  پورت ورودی  مصرف کننده •
  در پورت خروجی مصرف کننده •
 ) کنار گذر(به صورت بای پس  •

  
  (Meter in) کنترل سرعت با نصب شیر در پورت ورودی مصرف کننده 

از . ان در ورودی مصرف کننده، با ایجاد گلوئی مناسب مقدار روغن ورودی به آن تنظیم میـشود                با نصب شیر کنترل جری    
در صورت هم جهت بودن بار .  مخالف هم باشند،این روش هنگامی استفاده میشود که جهت حرکت و جهت نیروی بار       

  . اشتو جهت حرکت در سیلندر یا هیدروموتور، امکان ایجاد حرکت تکان دار وجود خواهد د
در این روش در ابتدای حرکت به علت باز شدن گلوئی مکانیزم موازنه فشار قبل از تنظیم سرعت و ایجاد کنترل دقیـق،                        

در صورتیکه حرکت   . جریان بیشتری وارد مصرف کننده میشود و باعث حرکت نامطلوب سیلندر یا هیدروموتور میگردد             
مانند حرکت ابزار در ماشین تراش، از شیر کنترل جریـان مجهـز بـه               ناخواسته اولیه در سیستم هیدرولیک مطلوب نباشد        

برای جلوگیری از پرش بار یا فـرار آن میتـوان از شـیر کانتربـاالنس در خروجـی                   .  استفاده میشود  Anti-Lungeسیستم  
  .سیلندر استفاده نمود

  

    
 Meter out و Meter inاستفاده از شیر کنترل جریان به صورت 
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این . رل سرعت با کنترل جریان ورودی، در هنگام شروع حرکت بار، مقاومت در مقابل حرکت کاهش میابد                در روش کنت  
ایـن روش بیـشتر در  بلنـد کـردن           . امر با وجود استفاده مکانیزم موازنه فشار باعث شتاب گرفتن لحظه ای بـار میگـردد               

  .عمودی بار مورد استفاده قرار میگیرد
ر نیز اگر بار تمایل به فرار کردن از محـور دوران داشـته باشـد، ایـن روش بـرای کنتـرل                       برای کنترل سرعت هیدروموتو   

  . مناسب نمیباشدسرعت، 
  

  (Meter out) کنترل سرعت با نصب شیر در پورت خروجی مصرف کننده 
ندر در حالت کنترل سرعت سیل    . در این روش شیر کنترل جریان در پورت خروجی سیلندر یا هیدروموتور نصب میشود             

به این روش بدلیل قرار گرفتن شیر کنترل جریان در سمت میل پیستون، در طرف دیگـر سـیلندر در پـشت پیـستون بـه                          
این امر باعـث افـزایش   . مقدار فشار کمتری برای غلبه بر نیروی مقاوم حاصل از افت فشار شیر کنترل جریان نیاز میباشد        

این روش کنترلی در صورت وجود بارهای هـم جهـت بـا             . یگرددراندمان این روش نسبت به روش اول کنترل جریان م         
با این وجود در صورت اعمال بار در هر دو جهت به راحتی میتوان از ایـن روش                  . جهت حرکت بهترین عملکرد را دارد     

  . استفاده نمود
ر مثـال اگـر نـسبت       هنگام استفاده از این روش میزان فشار در خروجی مصرف کننده باید کامال بررسی گردد، زیرا بطـو                 

در صورت مسدود شدن کامل شیر       برسد،   200bar باشد و فشار در خط رفت برابر         2:1مساحت پیستون به میل پیستون      
در چنین شرائطی باید یک شیر فشار شکن جداگانه در          .  خواهد رسید  400barفشار در سمت میل پیستون به       مورد نظر،   

البته در صـورت عمـل نمـودن        . از حد فشار در خروجی جلوگیری نمود      خروجی سیلندر نصب نمود تا از افزایش بیش         
افـزایش فـشار در خروجـی    . شیر فشار شکن و خروج روغن از آن سرعت سیلندر تحت کنتـرل مطلـوب نخواهـد بـود         

  .سیلندرهائی که میل پیستون قطور دارند میتواندشرائط خطرناکی ایجاد نماید
ورهایی که پورت نشتی جداگانه برای آنها تعبیه شده است، بـدون توجـه بـه                معموال برای کنترل دقیق سرعت هیدروموت     

با ایجاد گلوئی در خروجی و افزایش فشار بخشی از جریان از پورت نشتی تخلیه               . مقدار بار از این روش استفاده میشود      
  .شده و سرعت چرخش موتور کم میشود

  
 Meter outکنترل سرعت هیدروموتور به روش 
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ایـن  . به مزایای این روش، معموال در بیشتر ماشینهای ابزار مانند دریل، اره و بورینگ مورد استفاده قرار میگیـرد                  با توجه   
  . روش متداولترین نوع برای کنترل سرعت  سیلندر یا هیدروموتور میباشد

  
  (Bleed off)کنترل سرعت از طریق بای پس نمودن جریان 

  

  
  
  

بـا ایـن روش کنتـرل    .  ارسال بخشی از سیال به مخزن بـه صـورت مـستقیم میباشـد    سومین روش کنترل سرعت سیلندر    
بهترین کاربرد این روش در سیستمهایی است که قسمت عمده خروجـی پمـپ توسـط                . سرعت دقیق امکانپذیر نمیباشد   

صـورت  در صورتی که بـدالیلی مقـدار بـار بـه            . سیلندر مصرف میشود و فقط بخش کوچکی از آن به مخزن بر میگردد            
در مجمـوع   . ناگهانی کاهش پیدا کند، در سرعت سیلندر افزایش ناگهانی ایجاد میشود که ممکن است ایجاد خطر نمایـد                 

  .این روش کاربرد کمتری در کنترل سرعت حرکت دارد
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  شیرهای تنظیم جریان سه راهه، با مکانیزم موازنه فشار 
 و شیر موازنه کننده فشار به صورت سری بـا هـم قـرار ندارنـد           شیر گلویی  ، دو راهه  نوعبر خالف   در شیرهای سه راهه     

بلکه به صورت موازی با هم بوده و مکانیزم موازنه فشار جریان اضافی را از طریق یک پورت مجـزا بـه مخـزن متـصل                          
  .نماید می
  

  
  شیر کنترل جریان سه راهه با مکانیزم موازنه فشار 

  
 مخزن برگشت داده می شود، شـیر سـه راهـه را فقـط قبـل از مـصرف کننـده                      از آنجا که جریان اضافی در این روش به        

(Meter in)در ضمن برای حفاظت کل سیستم از فشارهای باال حتما نیاز به یک فشار شـکن مـستقل   . توان بکار برد  می
  .ار تخلیه نمودتوان کل جریان پمپ را بدون فش در شیر سه راهه با استفاده از یک پورت پیلوت می. باشد در مدار می

در شیر کنترل جریان دو راهه فشار تامین شده از طریق پمپ باید به میزان تنظیم شده برای فشار شکن برسد تا بتواند از                        
 فشار تامین شده از طریق پمپ باید فقط به میزان افت فشار گلویی بیش از                ،در حالی که در شیر سه راهه      . آن تخلیه شود  
  . شیر کنترل جریان سه راهه افت توان کمتر، راندمان بیشتر و حرارت تولیدی کمتری داردبنابراین. فشار بار باشد

 

  
  شیر سه راهه  شیر دو راهه

  راهه و سه راهه شیر کنترل جریان بلوکی با مکانیزم موازنه فشار دو
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  شیر کاهنده سرعت
 حرکت آن باال باشد با ایجاد شتاب منفـی          در صورتیکه مقدار اینرسی باری که توسط سیلندر حمل میشود زیاد و سرعت            

بـا  . توسط نوعی شیر کنترل جریان به نام شیر کاهنده سرعت، نرخ جریان عبوری از آن به صورت تدریجی کاهش میابد                   
رسیدن سیلندر به فواصل انتهائی کورس خود به صورت تدریجی یک قطعه شیبدار بر روی غلتک تحریـک کننـده شـیر                      

 سـیلندر   با تغییر زاویه شیب قطعه شیبدار متصل به میـل پیـستون           . خروجی آن را محدود مینماید    حرکت نموده و جریان     
  . تنظیم نمودمیتوان  نرخ تغییرات سرعت راهیدرولیک،

  

    
  شیر کاهنده سرعت

  

  
  شیر کاهنده سرعتمدار استفاده از 
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  شیر کنترل جریان دو جهته 
.  هر دو مسیر رفت و برگشت روغن، مقدار آن را تحت تاثیر قـرار میدهنـد                شیرهای کنترل جریان بدون مانع برگشت در      

در صورتی که نیاز بـه اعمـال        . شیرهای کنترل جهت با مانع برگشت نیز فقط قادر به اعمال کنترل در یک جهت میباشند               
بـه ایـن    . ه نمـود  کنترل دو جهته در مسیر رفت و برگشت باشد، میتوان از دو شیر کنترل جهت با مـانع برگـشت اسـتفاد                     

  .صورت مسیر رفت و برگشت را به صورت مستقل میتوان کنترل نمود
  

  
  کنترل دو جهته جریان توسط ارتباط سری شیرها

  
در . چنانچه به جریانهای مساوی نیاز باشد ممکن است تنظیم شیرهای کنترل جریان به صورت یکسان امکانپـذیر نباشـد                  

  . جریان مساوی ایجاد نمود،میتوان در دو جهت مخالفزیر ترل جریان در مدار این صورت با استفاده از یک شیر کن
  

  
   و شیر کنترل جریانگریتسکنترل دقیق جریان در دو جهت مخالف توسط مدار 
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  شیر تقسیم کننده جریان
 از تقـسیم  ،عملگـر در صورتیکه در دو نقطه از مدار نیاز به مقدار جریان مساوی باشد، مثال برای همزمان نمودن کـار دو   

 . میباشدی هیدروموتوراسپولی ومکانیزم داخلی این تقسیم کننده ها به دو صورت . کننده های جریان استفاده میشود

  

  
  فلو دیوایدرنماد شیر 

  
 جریان به صورت مـساوی بـین        ،در نوع اول با طراحی یک جفت گلوگاه با مشخصات یکسان و اسپولهای متصل به هم               

با تغییر جریان خروجی از هر گلوگاه وضعیت اسپولها به صـورتی تغییـر مینمایـد کـه جریـان                    .یم میشود خروجی ها تقس  
   .عبوری مجددا متعادل گردد

  

  
  فلو دیوایدر شیری

  
جریـان ورودی بـه ایـن    . در نوع دوم محور دو یا چند هیدروموتور دنده ای با هم کوپله شده و همزمان حرکت مینمایند         

از آنجا که محور دنده ها به هم متصل میباشند در صورتیکه یـک              .  مساوی در خروجی تقسیم میشود     مجموعه به صورت  
دنده بخواهد  جریان بیشتری از خود عبور دهد، سرعت گردش چرخدنده های دیگـر نیـز زیـاد میـشود و جریـان آنهـا                    

  .یها میشودلی در هیدروموتورها باعث یکسان نبودن خروجالبته وجود نشتی داخ. مساوی میشود
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  فلو کنترلشیرهای نمونه پروژه های شرکت بنیان تدبیر پارس شامل انواع 
  

  
    خطی جهت تنظیم روغن آکوموالتور به سفارش شرکت فوالد پاسارگاد فلو کنترل شیر استفاده از 

  

  
     به صورت موازی به سفارش شرکت کاوشPressure Compensatedفلو کنترل  شیرهای استفاده از
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    مدوالر، خطی و پروپورشنال در یونیت هیدرولیک دستگاه باالبرفلو کنترل شیرهای استفاده از 

  

  
  هیدرولیک باالبر به سفارش شرکت بهینه تکنیک و فلو دیوایدر شیری مربوط به یونیت خطی فلو کنترل شیر استفاده از 
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    فلو کنترل مدوالر و پروپورشنال برای یونیت هیدرولیک کوره خالء به سفارش شرکت مپناشیرهای از استفاده 

  
 

  
     سیلندر هیدرولیک )ضربه گیر انتهای کورس (کارتریج به عنوان کاشنفلو کنترل شیر استفاده از 
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     بلوکی جهت کنترل سرعت حرکت سیلندرهای سنکرونPressure Compensated فلو کنترل  شیراستفاده از

  

  
     متری به سفارش شرکت داداش برادر16برای باالبر ) شیر آسانسوری(پروپورشنال فلو کنترل شیر ترکیبی استفاده از 
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   برای تنظیم سرعت سیلندر کوره به سفارش شرکت گلسار فارس  Pressure Compensatedرل استفاده از فلو کنت

  

  
   فوالد سیرجانشرکت به سفارش  تقسیم جریان بین دو سیلندر هیدرولیک برای دیوایدراستفاده از فلو 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت 

  
  
  
  
  
  
  

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

  

  
  

 
  


