
 و هو احلکمی

 شیر وسیله ای است جهت مهار فشار و جریان سیاالت و وظایف اصلی آن عبارت اند از: 

 کردن کامل جریان مایعات و گاز ها  قطع و وصل

 معین سیاالت تنظیم عبور مقدارمورد نیاز و 

 گاز ها عبور کرده مایعات و  برگشت  جلوگیری از

 نتظیم و کنترل مقدار و فشار میعات 

 کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار .

 

 انواع شیر های صنعتی :

 از نظر نوع و کاربرد به سه دسته تقسیم می شوند: 

 دستی که با نیرون انسانی کار میکنند های شیر – 1

 نیروی مایعات و گازها عمل میکنند  شیرهای خودکاری که با – 2

 ند .خودکاری که با نیروی برق کار میکنشیرهای  – 3

 

  دسته تقسیم کرد: 11از نظر شکل ظاهری میتوان آن ها را به 

خودکار ، اطمینان ، پروانه ای ، اوری ، کروی ، کشویی ، دیافراگمی ، یکطرفه ، شیرهای سوزنی ، سم

 شیرهایی که محرک آن الکتروموتور میباشد و شیر هایی که محرک آن سولونید می باشد .

 

 عوامل زیر در انتخاب نوع شیر بسیار مهم است :

 سیستم به کار اندازی و سیستم محرکه شیر  نقشه کشی لوله ، نوع کاری که باید شیر انجام دهد ،

 

 شیر کشویی:
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فشار فش در محل هایی استفاده میشود که بخواهند جریان را به طور کامل باز و یا بسته نگه دارند . ا

ود .در سیال در طول آن کم میباشد به همین علت بر سر راه لوله های طویل از این نوع شیر استفاده میش

کامال به سمت باال هدایت شده و هیچ گونه مقاومتی بر سر  (یانور جربند آهنگام باز بودن شیر کشو )

ایجاد نمیکند،ولی در هنگام بسته بودن کشو در پایین قرار داشته و مسیر سیال را سد میکند و  راه سیال

 موجب افت فشار میشود . 

میباشد لذا فقط برای قطع و وصل  در این نوع تنظیم دقیق دبی جریان خروجی از سایر شیرها سخت تر

 ان های کلی از آن استفاده میشود.کردن جری

 

 

 ی:کروشیر 

نام این گونه شیرها برگرفته از ساختمان کروی شکل آن ها میباشد . سیال وروردی به این نوع شیر از 

درجه تغییر پیدا میکند. ساختار دریچه و نشیمنگاه  181ورود تا زمانی که خارج میشود جهت آن زمان 

جریان در شیر راه پیدا آن طوری است که به محض برقراری جریان تماس این دو با هم قطع شده و 

و از آن عبور میکند. و می توان از آن جهت تنظیم و کنترل جریان استفاده کرد در صورتی که در میکند 

 وجود ندارد.هم چنین متناسب بودن تعداد دور دسته شیر و مقدار سیال نوع کشویی این امکان عمال

 خروجی شخص را در عمل تنظیم یاری می نماید .

مشخصات بارز این نوع شیرها: جهت جریان سیال برخالف شیر کشویی تغییر میکند، تغییر جهت برخی 

ایجاد تالطم یا توربولنسینگ میکند، افت فشار آن بارز میباشد و با مقدار تالطم رابطه مستقیم دارد، 

ه شیر باید برای کاربرد آن  زکانی است ک صطحکاک از نوع کشویی کمتر بوده و اصلفرسودگی و ا
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 شیر سوزنی : 

این شیرها از لحاظ  کار زیر گروه شیر های کروی میباشند، و مخصوص کنترل دقیق مقدار جریان 

اختمانی ظریف و کوچک بوده و به علت دقت میباشد. در نظر س و باریک کخصوصا در لوله های ناز

آزمایشگاه های شیمی ، نفت  ،هاد فراوان دارد مثال در کاربراتوردر کارهای مهم و حساس کاربر  عمل

 و...و پتروشیمی 
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 شیرمخروطی:

در و وصل کردن کامل جریان کاربرد دارد، در اصل تکامل یافته شیر سماوری است که برای قطع 

هنگام بازبودن شیر سیال به طور مستقیم و بدون برخورد با مانعی به اندازه قطر لوله از شیر خارج 

بوده و زمانی که شدت جریان  (در حد شیر کشوییار در این نوع شیر های بسیار کم )ت فشافمیشود 

می  شیر بزرگتر میشود باز و بسته کردن شیر کار مشکل عبوری از شیر افزایش می یابد و یا سایز

 باشد.

از دیگر خوبی های آن این است که با یک چهارم دور میتوان آن را باز و بسته کرد اما عیب آن این 

است که در درجه حرارت مشخصی قادر به فعالیت است در صورت تجاوز از آن درجه حرارت به علت 

 از و بسته کردن شیر عمال از بین میرود . انبساط دریچه دیگر امکان ب

 

 شیر گلوله ای:

 مانند شیرهای مخروطی مباشد اما  مکانیسم عمل این گونه شیر های

این خود برای زمانی که از دور کنترل میشود  این نوع شیرها روان بوده و با گشتاور کم کار میکنند که

 :مزیت محسوب میشود ، در درجه حرارت و فشار های مختاف کار میکنند انواع آن عبارت اند از

 011که این نوع میتواند تا دمای ای سوار شده بر روی محور گردنده )گلوله  – 2ای شناور گلوله  – 1

 (جه سانتیگراد را تحمل کند.در
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 شیر یکطرفه :

 از این نوع شیر به منظور جلوگیری از برگشت سیال به داخل منبع اصل استفاده میشود . 

مکانیسم آن به صورتی است که داخل شیر دریچه ای موجود است که در صورت برقراری جریان و 

ا به محض افت جاری شدن سیال در لوله با شار سیال این دریچه را باال زده و و جریان عبور میکند ام

و کاهش شار ، وزن دریچه به مقدار نیروی سیال غلبه میکند و بسته  قدار مشخصیسیال از مفشار در 

میشود به این سبب هنگامی که فشار سیال در حد خاصی باشد شیر عمل کرده ولی به محض کاهش فشار 

 در سیال به علت اینکه دیگر قادر به تحمل وزن دریچه نیست شیر یک باره بسته میشود .

  

 پروانه ای: شیر

از ساده ترین شی های صنعتی که کاربرد آن در صنایع پتروشیمی متداول است. نیرو محرکه این  نوع 

شیرها میتواند دستی ، به سبب فشار سیال و یا نیروی الکتریکی باشد. کاربرد آن در قسمت هایی است 

حرکت سیال داکثر رساندن سرعت ها به حکه فشار در حین کار کم باشد و خاصیت و مزیت مهم این شیر

، نداشتن قطعات لغزنده و کشویی در حداقل زمان و حرکت شیر میباشد.دالیل شهرت آن : آسانی کاربرد

 قیمیت وزن سبک. ، قابلیت کنترل و ارزان،کاهش افت فشار 
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 شیرهای موتوری:

و  ی بوده و به علت بسیار بزرگ بودن آن از نیروی الکتریکی برای بازاز خانواده شیرهای پروانه ا

در مواقعی هم دیده شده برای باز و بسته کردن این شیرها از نیروی باد کم بسته کردن آن استفاده میکنند)

 (میگیرند

 

 شیرهای اطمینان :

گاز مایع هسنتد ورها ، دیگهای بخار ،توربین ها ، ظروف و سایر تاسیسات تحت فشار که عموما کمپرس

اوقات ممکن است فشار باال رونده ولی تحت کنترل مواجه میشوند. برخی است که  اغلب کارشان طوری

نقص شده و تنظیم فشار به درستی انجام نگیرد ، در این مواقع از شیرهای اطمینان دستگاه ها دچار 

مجاز شیر به صورت ر از حد نند به طوریکه در صورت تجاوز فشاجهت افزایش ایمنی استفاده میک

های قابل نصب روی شیر  – 1هد . که دارای سه نوع هستند : خودکار باز شده مقداری از فشار میکا

مایع -قابل نصب بر روی منابع گاز هایشیر– 3ل نصب بر روی منبع مایع  قابشیرهای  – 2منابع گاز  

 (تحت فشار)

  

 شیرهای خودکار:

وپی و نشیمنگاه تشکیل شده در انواع مختلفی ساخته شده اند . ولی در حالت کلی از سه بخش ساقه ، ت

های صنعتی به عنوان آخرین عضو  این نوع شیر ها در یک مدار بسته سیستم کنترل در واحداست . 

الکتریکی شیرهای  – 2بادی  شیرهای  – 1ی به دو نوع تقسیم میشوند : طور کلنصب می شوند . به 

موتوری  و (شیرهایی که به قدرت کمی برای عمل خود نیاز دارند)سته ی سلنوییدد به دو  خود این نوع

 تقسیم میشوند.

 نیروی مکانیکی عمل میکنند.  با اعمال، وری برای کنترل دبی زیاد گاز یا مایع شیرهای موت
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