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به کار برده  ولو  و پاالیشگاهی قطعا یک یا چند در هر محیط صنعتی 
کاربرد گسترده شیرآالت صنعتی، منجر به ساخت انواع ولو شده   .شودمی 

  بندی انواع ولو ، بهپس از مطالعه این مطلب، شما قادر به تقسیم .است
 .عدد خواهید بود 21

که هر  کنندمیمختلف دسته بندی  کاری تیپ  5به  ی،کل  طور ولو ها را به
 .تیپ دارای مدل های مختلفی است

مهمترین نوع ولوها، شیرهای کنترلی هستند که انواع ولوهای کنترلی را به 
 .خواهیم کردطور مفصل بررسی 

در این مقاله با تمام آنچه که در مورد ولوهای بایستی بدانید آشنا خواهیم 
 .شد

 !ی این مقاله همراه باشیدا انتهابا ما ت 
 

 شیرهای کنترلی 
 .کنندمی  کنترل  این شیرها، یک پارامتر فیزیکی را در داخل خط عبوری،

را   فشار یک پایپ از یک پایپ یا فلوی عبوری توانیمبه عبارت بهتر، ما می 
 .کنترل کنیم

در هر  بدهیم و این قابلیت را دارند که درصد به شیرهای کنترلی می توانیم
یا هر میزان دلخواهی باز باشند و به این میزان دلخواه  %00 یا  %50لحظه 

 .سیال را عبور دهند
 .، قطعا این ولوها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار هستنددر انواع ولو
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 انواع ولوهای کنترلی از لحاظ کاربرد 
 ستی د .1
 اتوماتیک  .2

دارند. موارد استفاده از ولو های صنعتی در اندازه و اشکال مختلفی وجود 
برخی از آنها دستی بوده و برخی  .آنها متفاوت است از آنها همانند طراحی 

 .دیگر به تنظیمات پیچیده ای نیاز دارند
 ،توجه به اینکه ولوهای صنعتی از لحاظ کاربرد دارای انواع مختلفی هستند  با

 .جریان سیال در تمامی آنها یکسان است فرایند کنترل
 

 ای کنترلی از لحاظ ساختمان ولوه   انواع
گروه تقسیم بندی  2به  (Function) عملکرد  یرهای کنترلی را از نظرش

 :نیمکمی 
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 (Globe Valve)   شیر کروی
 .نوع دارند 3کانیزم کار این مدل از شیرهای کنترلی تقریبا یکسان بوده و م
 

 (Globe Valve)   بی شیر کروی یا بشقا 
 باشند و عموما وقتی ن نوع شیرهای کنترلی می پرکاربردترین و رایج تری

 .باشدها می  ِگالب ولو شود، منظورمانصحبت از شیر های کنترلی می 

 
گونه ای است که جریان سیال نمیتواند در جهت   طراحی این نوع شیرها به

 .رکت کند. نشیمن گاه در این شیر موازی جریان استحمستقیم 
 .دز شیر باید تغییر مسیر دهاین سیال در هنگام عبور ا رببنا

این نوع از انواع ولوهای کنترلی برای کنترل جریان مورد استفاده قرار 
سک و زینگ های نشیمن گاهی در حالت کنترل جریان تمام دی .گیرندمی 

 .ریان و فشار سیال قرار داردجدر معرض 
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سایش در تمامی قسمت های آن یکسان   ،وجود آمدنباین در صورت  رببنا
 .تاس

این شیرها به انواع مختلف دیسک ها مجهز هستند که از مهترین آنها پالک 
 .دیسک، دیسک مرکب و دیسک های تطبیقی است

 
 

 :بایستی به نکات زیر توجه کنیم  Globe Valves در انتخاب
 اینچ(   24تا    1ز ) محدودیت سای •
 Butterfly  و    Ball Valve  محدود در مقایسه با  (Capacity) ظرفیت  •
 باال   مت قی  •
• Tight shutoff   بودن در سایزهای کوچک 
 .محدودیت دارد  (leakage class) در سایزهای باال، کالس نشتی  •
 low-recover  های valve  زیرا  ؛ کمتر هستند   cavitation  در معرض  •

 .باشند می 
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 (Angle Globe Valve)   شیر زاویه ای 
 .کنیممی  برای نصب بر روی زانو ها از این مدل گالب ولو ها استفاده

 
 

   (Needle Valve)   شیر سوزنی 
 اینچ( 1/4و  1/2شود )از ولوهای سوزنی در سایزهای کوچک استفاده می 

 .کنیماستفاده می  (sampling) گیری  نمونه از این مدل ولو ها برای
 

 انواع ولو دیافراگم 
ها می باشند. در صنایع غذایی از  دیافراگم ولو  دسته دیگر کنترل ولو ها،

 .شودن ولوها استفاده زیادی می ای
 :شوندتقسیم بندی می  دستهبه سه شیرهای دیافراگمی 

 
 (Diaphragm Valve)   شیر دیافراگمی 

ت متخلخل هستند یا با مواد اسیدی سر و کار در نمونه هایی که دارای ذرا
 .کنیمداریم، حتما از یکی از مدل های دیافراگم استفاده می 
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 ( پینچ ولو  (Pinch Valve شیر گیره ای 
لبه    2کنید، این نوع از شیرهای دیافراگمی دارای  همان طور که مشاهده می 

 .باشندمی 

 
 (Squeeze)   شیر 
مین مدل از شیرهای کنترلی که در زیر شاخه انواع ولو های دیافراگمی شش 

 .ها می باشند Squeezeگیرد،جای می 



 

7 www.namatek.com 

 
زمانی مشخص، دیافراگم   ، گاها الزم است که پس از مدت در روش دیافراگم

 .یض کرده تا کاهش کیفیت تجهیز را برطرف کنیمرا تعو
 

 شیرهای قطع و وصل 
 و ON باشند را شیرهایمی  کامال بسته بوده و یا کامال باز شیرهایی که یا

OFF  گوییمیا همان صفر و یکی می. 
شوند، استفاده می  حفاظتی ولوهایی که در صنعت عموما به اسم شیرهای

 .این دسته هستنداز 
مثال ولوهایی که به فلرینگ )محل انفجار سیاالت اضافی در برج های بلند(  

  .متصل هستند
که در این  در این کاربرد یا قصد داریم که سیستم به کار خود ادامه دهد

یا آنکه قصد داریم  متصل به فلرینگ نیز، بسته خواهند ماند و حالت شیر
ای آتش و فلرینگ انتقال دهیم )در این سیال اضافی را به سمت برج ه

  shut مان  گوییم سیستماصطالحا می    مربوطه باز خواهد شد( کهحالت ولوِ 
down خورده و plant افی سوزانده )سیستم( متوقف است تا سیاالت اض

 .شوند
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 .باشدمی  چرخشی  این شیرها به صورت  عملکرد نحوه

 
 :شوندمی دسته تقسیم بندی  4ای قطع و وصل به شیره

 
 ( بال ولو (Ball Valve شیر توپی 

هستند  Ball valves دسته اول از انواع ولو های قطع و وصل، ولوهای توپی 
 .شوندگروه تقسیم بندی می  3که به 
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اینچ( از این ولوهای توپی  24 دقت کنید که برای سایزهای بزرگ )باالتر از
 .کنیمبه عنوان کنترل ولو هم استفاده می 

 :بایستی به نکات زیر توجه کنیم  Ball Valves تخابدر ان
 high-recoverهای valve  بیشتری هستند، زیرا   cavitation  در معرض  .1

   .باشند می 
 ( در سایز مشابه   Globe valve  ارزان قیمت هستند )تقریبا نصف قیمت  .2
 Globe valve  کمتر، در مقایسه با  (pressure drop) افت فشار   ایجاد  .3
 .در سایزهای مختلف محدودیت ندارد  (leakage class) کالس نشتی  .4
 اینچ   56  محدودیت سایز تا  .5
 

  شیر پروانه ای 

 
در شیرهای پروانه ای جریان سیال توسط یک دیسک که در داخل بدنه شیر 

 .گرددشود، کنترل می نصب می 
زمانی که شیر کامال باز است دیسک مقاومت کمتری در مقابل جریان ایجاد 

 .کندمی
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ع دایره دیسک را به طور کامل در مسیر بر به اندازه یک رسته شیچرخش د
 .دهدجریان سیال قرار می 

درجه   3۰جالب توجه این که توانایی کنترل جریان این نوع شیرها تنها در 
 .اول چرخش است

بایست توجه داشت که باز کردن یک یا دو دندانه از شیرها بنابراین می 
 .کندمی  ل را آزادجریان زیادی از سیا

 
 موارد استفاده از شیرهای پروانه ای 

 باز و بسته کردن جریان سیال .1
 کنترل جریان سیال .2

 .کنیمکاربرد از این نوع از انواع ولوهای کنترلی استفاده می  2برای این 
 

   Eccentric Disk   شیر پروانه ای الگ الستیکی 
 .باشندمی این مدل ولوها هم شبیه شیرهای پروانه ای 

 
   Plug Valve  شیر سماوری 
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که  آیندبه شمار می  ترین نوع شیرهای صنعتی شیرهای سماوری از متداول
 .شوداز یک دسته متحرک برای کنترل جریان استفاده می 

 .کندوقتی شیر باز است سیال از درون دهانه پالک عبور می 
شیر رخاند و چمی   درجه ۰۰ ع دایره پالک را بچرخش دسته به اندازه یک ر

 .شودکامال بسته می 
گیری از نشتی سیال الزم به ذکر است که اتصال بدنه شیر و پالک برای جلو 

 .ضروری است
گردد که برای رفع این کاک و نهایتا سایش شیر می اما این کار باعث اصط

 یکاک ها محفظه داخل شیر به صورت دوره ای روغن کارنوع از اصط
 .گرددمی 

 

  ایمنی انوع ولو های  
باشند که خیلی از مواقع صدای مربوط به ین شیرها همانند شیر زود پز می ا

در واقع این شیر هر موقع فشار داخل زودپز بیش از  .ایدیدهآن را هم شن
 .شودحد بشود، با انتقال فشار به بیرون، مانع از ترکیدن زود پز می 

را در مخازن ذخیره سازی در صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع خوراکی 
این مخازن اگر فشارشان به یک حدی برسد، هر لحظه ممکن  نظر بگیرید،

برای همین بایستی حتما از ولوهایی .  ت که دچار ترکیدگی و انفجار شونداس
که به آنها ولو  برای کاهش فشار و ایجاد ایمنی در سیستم استفاده شود

 .شودایمنی گفته می 
 :ی باشندنوع زیر م 3این مدل شیرها نیز دارای 
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در بسته ابزار دقیق به طور کامل   و  استمکانیزم عملکرد این ولوها، مکانیکی  
 .در مورد این ولوها صحبت کرده ایم

 

 



 

13 www.namatek.com 

 
 

  شویی شیرهای ک  = ولوهای ایزوله 
این ولوها برخالف سه گروه ولو قبلی، در زیر مجموعه ولوهای پایپینگی قرار 

 .(شوند رهای ابزار دقیقی، محسوب می سه دسته ولو قبلی، از شی)   ،گیرندمی 
 .کند، باز یا بسته می نیروی بازو ، این ولوها را بااپراتور یعنی آنکه

از آنجایی که در  .بزار دقیق نیستهمچنین خرید این ولوها بر عهده واحد ا
این نوع ولو  گیرد،هایی که در صنعت مورد استفاده قرار می میان انواع ولو

 باشند و به همین دلیل بایستی با این مدل ولوهایت می ها بسیار حائز اهم
 .نیز به طور کامل آشنا شوید
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نوع پرکاربرد هستند که مکانیزم مشابهی  3ولوهای ایزوله یا کشویی دارای 

 .نیز دارند
 

Single Seat / Single Disk Valve 
ه خرید، کنیم کو بازهم تاکید می مکانیزم کارکرد این شیرها بسیار ساده بوده  

 .باشدبهره برداری و کار با این ولوها برعهده واحد پایپینگ می 
 Seat این ولو ها دارای یک پالگ بوده که با بستن ولو، این پالگ بر روی

 .شودقرار گرفته و مسیر عبور سیال بسته می
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  شیر اسپلیت 
 در جاهایی که سیال عبوری ویسکوزیته باالیی دارد یا اینکه حجم عبوری

 Single Disk پالگی که برای مدل سیال خیلی باال هست، ممکن است که
 .لیز خورده یا حرکت کند و نشتی داشته باشیم seat در نظر گرفتیم بر روی

هست،  seat که دارای یک زائده در کف Split به همین منظور از این مدل
 .کنیم تا بهتر از نشتی جلوگیری کنیماستفاده می 

 
 

  )گیوتینی( شیر چاقویی  
این ولوها شبیه گیوتین یا چاقو بوده که با باال و پایین رفتن، مسیر عبور 

 .کنندسیال را باز یا بسته می
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ن دریچه فلزی در مسیر جریان  شیرهای کشویی جریان سیال را با قرار داد
 .دنکنکنترل می 

متوقف زمانی که شیر کامال بسته می باشد، دریچه کامال پایین آمده و جریان  
 .گرددیان سیال، دبی کنترل می ربا محدود کردن ج گردد ومی

در برخی از شیرهای کشویی از دسته ای متصل به ساقه برای باال و پایین 
 .ودشآوردن دریچه استفاده می 

 .کندساقه از میان محفظه آب بندی که روی سرپوش شیر قرار دارد، عبور می 
کینگ پرشده است که از نشتی جلوگیری محفظه آب بندی از ماده ای به نام پ

 .کندمی
 .در قسمت باالی شیر، ساقه محکم به دسته شیر پیچانده شده است

 چه متصل بهچرخد، دسته و دریوقتی دسته شیر در جهت پاد ساعتگرد می
حرکت دسته شیر در جهت ساعتگرد،  شود وآید و شیر باز می آن باال می 

 .بنددرا می  دریچه و سافه پایین آمده و شیر
 .دشواین نوع شیر به شیرهای دسته باال رونده نام گذاری می 

توان در مورد باز و بسته بودن در این نوع شیرها با نگاه به دسته شیر می 
 .کرد شیر اظهار نظر

نکته قابل توجه این که در کنترل جریان سیال، پایه دریچه تحث فشار 
 .گرددش از اندازه آن می فیزیکی قرار گرفته که منجر به سایش بی

از این رو شیرهای کشویی برای کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار 
 .گیردنمی 
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 های خود کنترلی انواع ولو 
 شود، این ولو بیشتر باز شده و اگر فلوی عبوری از داخل پایپ زیاد

 .رودشود، این ولو نیز به سمت بسته شدن می اگر فلوی عبوری کمتر 
ازی به  کنند و نیتر این ولوها، خودشان، خودشان را کنترل می به عبارت به

 .هیچ نیروی بیرونی یا خارجی نیست
 .چک ولوها نیز یکی از این نوع ولوها هستند

 
   Check valve   انواع شیرهای یکطرفه 

 
شیرهای یکطرفه به گونه ای طراحی شده اند که تنها از یک جهت اجازه 

 .دهندجریان سیال را می 
فاکتورهای اصلی برای انتخاب شیرهای یک طرفه حداقل فشار الزم برای از 

 .کارکردن این نوع شیرها است
از انواع ولوهای کنترلی در  مهمترین کاربرد این نوع شیرها به عنوان یکی 

 .صنایع شیمیایی، پمپ ها و تجهیزات نیروگاهی است
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 انواع ولو های یک طرفه کنترلی 
 :شونددسته زیر تقسیم بندی می  3ولو های خود کنترل به 

 
 کروی( -پیستونی  -شیرهای یک طرفه باال رونده ) دیافراگمی  .1
 شیرهای یک طرفه دورانی .2
 شیرهای یک طرفه لوالیی .3
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به   پایپینگی )مرتبط با واحد لوله کشی(  شیرهای این ولوها نیز از جمله

 .آیندحساب می 

 
 کرد؟   دریجی باز و بست صنعتی را به صورت ت چرا باید انواع ولو 

ه یت کرد این است که باز و بستدر تمامی شیرها باید رعا توجه که   قابل کته  ن 
گردد ناگهانی و سریع شیرهای صنعتی باعث ایجاد فشار ناگهانی می  کردن

 .تواند به شیر صدمه وارد کندکه می
  شوک  در شرایط وخیم تر باعث ترک خوردن لوله ها شود که به پدیده

 .سوم استرم کی الکتری 
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 کاربردی در صنعت   ولو  21
اال معرفی کردیم، دارای انواع مختلفی تیپ ولوهایی که در ب 5ر یک از ه

 :نوع ولو تقسیم بندی کرد 21توان آنها را به در مجموع می  هستند که

 
 .کنید می  انواع ولو را در تصویر باال مشاهده


