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 با اعمال فرمان Pipe شیر برقی وظیفه قطع و وصل جریان سیال را در لوله یا

 .شناخت عملکرد سلونوئید ولو بسیار مهم است .برق دارد

 

 شیر برقی چیست؟ 
ای است که برای کنترل جریان مایعات و شیر برقی یا سلونوئید ولو وسیله

ی فلزی و یک بوبین  این شیر دارای یک بدنه  .شودگازها به کار برده می 

با تحریک  .پیچ با خاصیت مغناطیسی باال است، یک سیمبوبین .باشدمی 

 یجاد شده و با وارد کردن نیرو بهکردن بوبین، میدان مغناطیسی بزرگی ا

 .شودیک پیستون یا یک آرمیچر، تغییراتی ایجاد می 
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  عدد باشد، به این  2های ورودی و خروجی یک شیر برقی اگر تعداد پورت 

 این شیر به صورت قطع یا وصل عمل کرده و تک حالته است :معناست که

 .(باشد NO یا NC متناسب با آنکه) 

عدد  3های ورودی و خروجی به یک شیر برقی که تعداد پورت  در صورتی 

 بوده و قادر به هدایت سیال در دوآن شیر برقی دوحالته )سه راهه(  :باشد

 .شوددر این حالت، از دو بوبین استفاده می  .مسیر مختلف است

 

 کند؟ شیر برقی چگونه کار می 
 normally) (در حالت عادی بسته )  NC شکل زیر ساختمان یک شیر برقی 

closed ) دهدرا نشان می. 
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 به بوبین، کویِل بوبین تحریک شدهبا توجه به شکل فوق، با رسیدن فرمان 

 این میدان مغناطیسی باعث  .شودبزرگ ایجاد می   و یک میدان مغناطیسی 

  ردد و پیستون به باال آمده و فنر شود که نیرویی بزرگ به پیستون وارد گمی 

سپس با  .کنددر نتیجه مسیر سّیال باز شده و سیال عبور می  .را فشرده کند

 سی از بین رفته و فنر، پیستون راقطع ولتاژ ورودی به بوبین، نیروی مغناطی

 شود،جنس پیستونی که استفاده می  .گرداندبه حالت عادی خود باز می 

 .گرددبسیار مرغوب بوده و مانع از عبور سیال در شرایط عادی می 

 صنایع رنگ و رزین سازی گرفته تا ی برقی در مصارف مختلفی ازاز شیرها

 اتوماتیک مزارع کشاورزی استفاده شویی خانگی و آبیاریماشین لباس

 .شودمی 

 االت مختلفی نظیر گاز، آب، نفت وی این شیرها، کنترل وضعیت سیوظیفه

 .مواد شیمیایی است

 

 کاربرد شیربرقی 
 ن در سیستم ها و موتورهایی که باسرعت جریاسلونوئید ولوها برای کنترل  

 .سیال و هوا کار می کنند، استفاده می شوند

 این نوع ولو هم چنین در
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 ماشین های لباسشویی •

 بویلرهای گازی •

 پمپ های هیدرولیکی •

 سیستم آب پاش صنعتی و اتوماتیک •

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی •

 سیستم تهویه مطبوع •

 .استفاده می شوند

 ربردهای مشخص سفارشی سازی شوند وها می توانند برای کا شیر برقی 

 برای کنترل سیال های مختلف مثل

 هوا •

 گاز •

 بخار •

 نفت •

 .استفاده شوند
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 مزیت استفاده از سلونوئید ولو
 ومغناطیسی است که به شیر برقی همیک ولو کنترل الکتر سلونوئید ولو

اپراتور نیست و ولو  نیازی بهبا استفاده از شیر برقی، دیگر  .معروف است

 .صورت اتوماتیک باز یا بسته شود می تواند به

 از جمله مزایای دیگر آن می توان به

 سرعت باال .1

 قابلیت اطمینان باال .2

 قطع و وصل سریع .3

 مصرف کم جریان .4

 .اشاره کرد

 

 انواع شیر برقی 
 لیاحی شان، جزء یکی از دو دسته کتمام سلونوئید ولو ها، فارغ از نوع طر

 :هستند

 (direct acting)   دایرکت اکتینگ  .1

 (pilot)   پایلوت  .2
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 شیربرقی دایرکت اکتینگ یا مستقیم
 ت که به صورت مغناطیسی ولو را باسلونوئید ولو مستقیم یک سیم پیچ اس

 .یک حرکت مستقیم باز می کند

 
 

 بدون اینکه نیازی به فشار بیرونیسلونوئید ولو مستقیم، شفت و ولو را 

 .باشد، باال می کشد

 

 شیربرقی پایلوت
 دسته دوم شیر برقی پایلوت هستند که به آنها ولو ایندیرکت اکتینگ

(indirect acting)  یا غیر مستقیم هم گفته می شود. 
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این  .در این ولو ها پالنجر ورودی پایلوت را با استفاده از فشار باز می کند

 .سیله دیافراگم از هم جدا می شوندشیر از دو قسمت جدا ساخته شده که بو

 

 مقایسه شیر برقی مستقیم و غیر مستقیم 
 کمتری برای باز و بسته کردن نیازشیر برقی غیر مستقیم انرژی الکتریکی 

 ی باقی ماندن در حالت باز، ذخیرهکل توان را برا  دارد و معموال نیاز دارد که

 .مستقیم داردکند و عملکرد کندتری نسبت به شیربرقی 

 نیازمند حداکثر توان هستند و می  شیربرقی های مستقیم برای باز کردن ولو

 .توانند حالت باز شیر را با توان کم حفظ کنند
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 لوهای موردو مشهورترین از ساده( خاموش –روشن )on/off  ولو های

 بیشتر خطوط فرآیندی تنها به فرآیندی هستند، چرا که  استفاده در خطوط

 .قطع و وصل جریان نیازمندند

 واحد هایی استفاده شوند که هوای  شیر برقی ها می توانند در کارخانه ها و

 .فشرده در دسترس نیست

 تکنولوژی سایر سلونوئید ولو ها کمی پیچیده تر است به این معنی که می 

 ته به سیگنال ورودی متغیر، کنترلتوانند به طور نسبی جریان یا فشار را وابس

 .نندک


