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االت یس و فشار انیمهار کردن جر يدهند برایل میع نفت و گا زرا تشکیصنازات یتجهاز  یکه بخش مهم یصنعت يرهایش یبطور کل

،  ازیمورد ن الیس م عبور مقداریعات و گازها ، تنظیان مای، قطع و وصل کامل جریصنعت يرهایش یروند و وظائف اصلیبه کار م

طرح نمودن مذا با باشد لیتحت فشار م يمن نگهاشتن دستگاههای، کنترل و اعبور کرده  يعات  و گازهایاز بازگشت ما يریجلوگ

 م.یپرداز یگاز مع نفت و یدر صنا یصنعت يرهاینه به کاربرد شین زمیدر ا یحاتیتوض

 

  یصنعت يرهایانواع مختلف ش  -2

 شوند:یم میبه سه دسته تقس "عموما یصنعت يشرها

 (Manual Valves)کنند یکار م یانسان يرویکه با ن یدست يرهایش -2-1

 (Control Valves)د کننیکنترل شوند کار م يعات و گازهایهوا ، ما يرویخودکار که با ن يرهایش -2-2

 (Solenoid Valves)ن یهمچن (Electric Motor Operated Valves)کنند یبرق کار م يرویخودکار که با ن يرهایش -2-3

د خاص خود کاربر ونه یساخته شده است که هر کدام زم یاد و متنوعی، انواع زیصنعت يرهایمختلف ش يکه با توجه به کاربردها

 باشد.یرا دارا م

 

 رها و موارد استفاده آنیجنس ش  -3

 .(Poly Vinil Chloride)شوند. یب مکا نصیپول يلوله ها يشتر رویساخته شده و ب .P.V.Cکا از مواد یپول يرهایش -3-1

 رند.یگیاستفاده قرار م شگاه ها موردیشتر در آزمایباشند و بیشه میکه از جنس ش ییشه ایش يرهایش -3-2

 رند.یگیکم مورد استفاده قرار م يبا فشار و دما ینفتآب و مواد  ي) که برا ياژ مس و روی(آل یبرنج يرهایش -3-3

 300م ( حدود ک "زي ( آلیاژ مس و قلع ) که براي آب و محلولهاي نمک دار و مواد نفتی با فشار و دماي نسبتاشیرهاي  برن -3-4

 پوند فشار بر اینچ مربع ) بکار برده میشوند. 350درجه سانتیگراد و 
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شکل  یشتر بصورت مخلوطیاد مناسب بوده و بگرییدرجه سانت 350کمتر از  يبا دما یب و مواد نفتآ يکه برا یچدن يرهایش -3-5

 سماور). يرهایشوند ( مانند شیساخته م

اد یز ياا فشار و دمب، گازها، بخار و آب یع مواد نفتکنترل انوا يشتر برایمختلف ساخته شده و ب ياژهایکه با آل يفوالدیرها یش -3-6

 ولوها.شوند مانند کنترل یبکار برده م

 

 رز انتخاب صحیح شیرهاي صنعتی مورد نیاز در صنایع نفت و گازط -4

ر یو سا (Corosion) یو خورندگ (Erosion) یدگیرا انتخاب نمود که بتواند در مقابل سائ يرید شیال بایبا توجه به مشخصات س

 ال مقاومت کند.یمشخصات س

ر یه سات و باالخرجه حرار، حجم ، غلظت ، سرعت ، فشار ، در یشوند و درجه روانیم میع تقسی، ماالها به انواع مختلف گاز، بخار یس

 جاد کند.یا یتواند مشکلیر انتخاب شده میجنس قطعات ش ینیو همچنال یمشخصات س

 شود:یشود شرح داده میاز در نظر گرفته میمورد ن یر صنعتیانتخاب ش يکه بر یلذا عوامل

ن یر اد يشتریحات بیل به توضیباشد که به شرح ذیت میار حائز اهمیبس یصنعت يرهایدر خصوص انتخاب ش یچند پارامتر اساس

 م:یپردازینه میرم

 ینقشه لوله کش -1

 د انجام دهد.یبا یر صنعتیکه ش ينوع کار -2

 مربوطه یر صنعتیحجم ش -3

 درجه حرارت و فشار -4

  یصنعت يرهایمواد سازنده ش -5

 ریش ير اندازستم به کایس -6

رکه ممکن ستم محیباشد و سیم (Unite Actuating)ا یستم محرکه یموثر است س یصنعت يرهایکه در انتخاب ش یاز مسائل یکی

 و یا بوسیله برق یا هوا باشد. یکیدرولی، ه یکیاست مکان

عمل  یصنعت يارهیش يم رویر مستقیا غیم یچ بطور مستقیا پیباشد که با کمک دسته یله دست میبوس له محركین وسیتر يابتدا

 کند.یم

کند و یل میتبد یکیمکان يستم محرکه را به انرژیاز س یافتیدر ير خودکار است که فرمانهایآن قسمت از ش (Actuator) محرك

 یعموق یکیدرولیه يو از فرمانها ستیاد معمول نیدستگاهها ز یبعلت گران یبرق يشود. فرمانهایر میموجب باز و بسته شدن ش

ن باشد که آب موجود در ئیط آنقدر پاینکه درجه حرارت محیا ایخشک و فشرده نباشد و  يبه هوا یا دسترسیشود که یاستفاده م

گر مورد یشتر از دو نوع دیب یهوائموین هوا گردد، ولی بطور کلی فرمانهاي  يرهایخ بزند و منجر به مسدود شدن مسیهوا 
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خشک کرد که آب موجود در  یتوان هوا را به حد کافیم "Air dryer "گاه خشک کننده هوا را با دستیرند زیگیاستفاده قرار م

 ن آنها عبارتند از:یدارند که معروفتر یخ نزند. محرکها انواع مختلفیهوا 

  " Diaphragm Actuator " یافراگمیمحرك د -1

 " Piston Actuator" یستونیمحرك پ -2

 " Manual Actuator " یمحرك دست -3

 د.یارائه خواهد گرد يشتریحات بیتوض یانواع محرکها بطور جامع در مراحل آتدر خصوص 

 

 خودکار يرهایدستگاه محرکه ش -5

 – Remote Operation "فرمان از راه دور  يرهایوش "Operation Automation "ر خودکار یش يمحرکه برا يدستگاهها

Automatic "باشد) ساخته شده ینچ میا 4/1ر در حدود یش يورودکوچک که قطر  يرهایا شیبزرگ  يرهایچه در مورد ش

 یباعث حرکت خط یر بطور کلیستم محرکه شیگردد سیر نصب مین کار آزموده همراه شین دستگاهها توسط متخصصیاست و ا

 یل کرد.حرکات را به کمک وسایل مکانیکی به یکدیگر تبدن یتوان ایشود که میا مرکب ) می( بطور ساده  یا دورانی

یروي ناده از دو ا استفانواع مختلف دستگاه محرکه ( اعم از ساده یا پیچیده ) با کمک نیروي هواي فشرده یا آب یا الکتریسیته ب

 مختلف با در کنترل سیستم محرکه شیر بکار میرود.

 .به کار میرودهواي فشرده با کمک دیافراگم و فنر یا با استفاده از پیشستون به شرح ذیل براي حرکت ساده 

 ر داخل بدنهنس الستیک و دجشیر دیافراگمی مجهز به یک دیافراگم میباشد که از  : در مورد استفاده از دیافراگم و فنر -1

 قرار دارد هواي فشرده روي دیافراگم فشار آورده و متعاقباگ باعث فشرده شدن فنر و حرکت ساقه میشود.

 لی فشار و حرکت جدیدي روي ساقه بدست آورد.با تعویض فنر میتوان با همان شرایط قب

لندر یکه در س یستونیپ يب است که فشار هوا در هر طرف روین ترتیطرز کار دستگاه بد :ستون یدر مورد استفاده از پ -2

ال ا باتگاه رمان دسمیتوان راند "پاسیونر "با نصب دستگاهی بنام  شودیباعث حرکت ساقه م "کند وارد شده که متعاقبایحرکت م

رار قد استفاده ند موربرد محرك هاي هیدرولیکی بواسطه قدرت زیادي که دارند میتوانند در مورد ساقه هایی که وزن سنگینی دار

 گیرند.

 است که در ز مجهزمحرك هاي برقی براي کنترل دستگاه از راه دور بکار میروند. در این مورد شیرهاي صنعتی با محرك دستی نی

 ، مورد استفاده قرار میگیرند. صورت نبودن برق

 :مراجع – 6

1- P-Feiffer Chemie – Armaturenbau G.M.B.H Production – Programme. 

2- American Valves & actuators "VMA" (Valve Manufacturers Association of America). 


