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  یها ستمی در س جیرا یو با اصطالحات و ابزارها دیباش ی فن یاگر فرد
 .دیا دهیرا شن یکرو ریاسم ش ادیبه احتمال ز د،یآشنا باش ی ساتیتاس

هستند که معموال در   ی صنعت رآالت یاز انواع ش یک ی یکرو یرهایش
 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی میپتروش یها ستمیو س یکشاورز  زات یتجه
و انواع آن  ی کرو ریدرباره ش یشتر یاطالعات ب دیشما هم دوست دار اگر

 .دیمطلب همراه ما باش نیا یتا انتها  دیکسب کن

 

 یصنعت رآالتیش ن ی تر  ج ی را 1#

آن  یها تی و مز یکرو ریاز امکانات ش ی به درک درست د یکه بتوان نیا یبرا
 نی تر جیبا را دی با ابتدا د،یکن دایمشابه دست پ ینمونه ها رینسبت به سا
هر کارخانه   اصوال .دیداشته باش یی آشنا ی صنعت  یرهایش نیو متداول تر 

 نیبه هم قایدق دارد و ازین ی خاص  رآالت یبه ش ،یمتناسب با نوع کاربر  یا
در طرح ها   رآالت یش ی هر واحد صنعت  یازهایبا هدف برآورده کردن ن لیدل

 .شوند ی م دی و انواع گسترده تول

 ی صنعت  رآالتیش

 :اشاره کرد ر ی توان به موارد ز ی م  ی صنعت  یرهایش نی جمله مهم تر از

 (Ball Valve) ی توپ  •
 (Needle Valve) ی سوزن •
 (Gate Valve) یا دروازه •
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 (Diaphragm Valve) ی افراگم ید •
 (Check Valve) طرفه کی •
 (Globe Valve) یکرو •

 

 

 ست؟ یچ یکرو ریش 2#

آن ها   (Inner Disk) ی داخل سکید  یاز رو ی صنعت  رآالت یاسم ش معموال
مصارف و  یدارند و هر کدام برا ی انواع  ی صنعت  رآالت یش  .دشو ی انتخاب م 

  یاز رو (Globe Valve) یکرو ریش نام .شوند ی استفاده م  ی اهداف خاص 
کره بزرگ است، انتخاب   کیبه  هیآن که شب ی رونیپوسته ب یشکل ظاهر 
 ریش ی توان به سادگ   ی م یشکل ظاهر  نیهم یاز رو قایدق .شده است

دانش و تخصص   چیبدون ه گرید  ی صنعت ریده ها ش نیرا در ب یکرو
کنترل و قطع و وصل   یبرا رهایدسته ش نیا از .کرد یی شناسا ی خاص
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هم  رهایش نیا .شود  ی استفاده م  ی م یپتروش و یدر صنعت کشاورز  انیجر
کار  (Automatic) کیو هم به صورت اتومات  (Manual) ی به صورت دست

 .کنند ی م
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 ی بر اساس شکل ظاهر  یکرو یرهای انواع ش 3#

معموال سه نوع متفاوت دارد که طرز کار آن ها کامال با هم  یکرو ریش
  ی کاربرد هر مدل م  ال،یعبور س هیاختالف زاو  لیبه دل یول  ست؛یمتفاوت ن
 :متفاوت باشد اریتواند بس

 (Vertical Globe Valve) شکل ی ت  ای  یعمود یکرو ریش .1

حالت   نیا در  .است یمدل به صورت عمود نیحرکت محور در ا جهت
زد   ریمس کیشود و  ی از سمت چپ وارد و از سمت راست خارج م الیس

تا  ریاز لحظه ورود به ش الیس درواقع  .کند ی م  ی را ط (Z-Shape) شکل
  دیشد هیزاو ری تغ  نی ا .دهد ی م ه ی زاو ری درجه تغ 180لحظه خروج از آن، 

 نیهم به .شود  ی م  یعمود یکرو ریدر ش الیس ریباعث افت فشار چشمگ
گردد و استفاده از آن در  ی م الیس د یمدل باعث افت فشار شد نیا لیدل

مدل در کنار  نیاز ا معموال .شود ی نم  هیتوص ی طوالن  یخط لوله ها
 .شود ی در خطوط انتقال استفاده م  ی کنترل  یرهایش
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 (Angle Globe Valve) یا هی زاو یکرو ریش .2

  هیزاو  یکرو ریاست. تفاوت ش یعمود زین ریش نیحرکت محور در ا جهت
حالت   نیا در .است الیس ی و خروج یجهت ورود گر،یبا دو مدل د یا

 .خارج شود نییتواند از سمت چپ وارد و از پا ی م الیس

  نیاز لحظه ورود تا خروج در ا الیچرخش س زانیم گرید ی انیبه ب درواقع 
 یدچار افت فشار کمتر  الیس لیدل  نیهم به درجه است و 00 مدل، فقط 

 .شود ی م ی نسبت به مدل قبل
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 (45Degree Globe Valve) درجه 45 یکرو ریش .3

 .شود ی درجه انجام م 45 هیمدل با زاو نیر در انصب و حرکت محو نحوه
 است که یطور  (Y-Shape) شکل یوا ایدرجه  45 یکرو ریش ی طراح 

 نیبا ا تنها شود؛ ی از سمت چپ وارد و از سمت راست خارج م الیس
در  الیفشار س افت .درجه است 45فقط  الیچرخش س هیتفاوت که زاو

 .حد ممکن است نی کمتر ریمدل ش نیا
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 بر اساس جنس یکرو یرهایانواع ش 4#

 االت یانتقال س ی ممکن است برا یکرو  یرهایاز ش دیدان ی طور که م  همان
و...  ایآب شور مثل آب در ،یدیاس االت یمثل آب، بخار آب، س ی مختلف

  ی م زین یکاربر  طیمح ال،یعالوه بر نوع س گرید ی طرف از .استفاده شود
  کیبا  یی ا یمیش شگاهی پاال کی  طیمح مثال وت باشد؛تواند کامال متفا 

قابل   ریغ ریش یکار  طیو شرا فشار انتقال آب کامال متفاوت است و  ستمیس
 .خواهد بود سهیمقا 

 ری تواند از مواد ز  ی م  یکرو یرهایش ی پوسته اصل ایبدنه  لیدل نیهم به
 :ساخته شود

 نشکن  چدن .1
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 .شود یچدن نشکن در خطوط انتقال آب استفاده م یکرو ریش از

 .گراد است ی درجه سانت 85آب در چدن نشکن،  یدما حداکثر

 

 لیاست .2

 به .شود ی شناخته م ی ضدزنگ و ضدخوردگ تیخاص لی به دل شتریب لیاست
مورد   یدیاس االتیانتقال س یبرا ی کرو ریش کیاگر قرار باشد  لیدل نیهم

 .باشد لیحتما از است  دیبا ریجنس آن ش رد،یاستفاده قرار بگ
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 فوالد  .3

  رد؛یگ ی با دما و فشار باال مورد استفاده قرار م یکار   طیماده در شرا نیا
  سات یدر خطوط انتقال بخار آب و تاس  یفوالد یکرو یرهایش مثال

 .شوند ی نصب م  ی م یپتروش
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 برنز  ومینیآلوم .4

 اگر .و شور دارد  یی ایقل االت یدر برابر س یی برنز مقاومت باال ومینیآلوم اژیآل
  منتقل کند، گریبه نقطه د یرا از نقطه ا ایآب شور در یقرار باشد خط لوله ا 

 .برنز خواهند بود ومینیمطمئنا از جنس آلوم  یکرو یرهایش
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 چگونه است؟  یکرو ریش یشستشو  5#

به نظر   ی رمنطقیو غ بیعج تانیبرا ی کم  رآالت یش یعبارت شستشو دیشا
 نی ا هستند و  ی مواد معدن یمقدار  یحاو االت یس ی واقع تمام  در .برسد

لوله  ی شده و به بدنه داخل نیته نش   ن،یی پا یدر سرعت ها ی مواد معدن 
سال   نیچند  یخط لوله برا کیاز  اگر .دهند ی رسوب م  رآالت یها و ش

لوله ها و افت فشار   ی استفاده شود، در بلندمدت رسوبات باعث گرفتگ 
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بار لوله و  کی هر چند وقت  دیبا لیدل نیهم به .شوند ی م  انیجر دیشد
منحصر   ی خاص و شکل مهندس ی طراح لیدل به .را شستشو داد رآالت یش

آسان   یشستشو .آسان و ساده است اریبس یکرو ریش  یبه فرد، شستشو
 .دانست یکرو رآالت یش یایمزا نی از مهم تر ی کیتوان  ی را م

 

 

 رهایش ری نسبت به سا  یکرو ر یش یاصل تی مز  6#

با  انیقطع و وصل کردن جر یفقط برا ی صنعت  رآالت ی درصد ش 00  معموال
شما امکان کنترل سرعت   ی عنی شوند؛ ی استفاده م  نیی پا  نانیاطم بیضر

احتمال درست کار نکردن   نیهمچن .دیرا ندار یورود انیجر ی و فشار و دب 
 .وجود دارد زین ریبسته بودن ش نیح الیاز س یو عبور مقدار  ریش

 مهم اریکاربرد بس کی ال،یس انیعالوه بر قطع و وصل کردن جر یکرو ریش
 (Regulating) انیجز کنترل جر  ستین یز یکاربرد چ نیا .دارد زین گرید
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نوع از   نیکمک ا به .کند ی م  زیمدل ها متما ریرا از سا یکرو رآالت یکه ش
و  میرا تنظ  یورود انیو سرعت جر ی دب  دیتوان  ی م ،یساتیتاس لیوسا

 اریبس رهایش نی ا نانیاطم بیضر ن یهمچن .دیکنترل کن ازتانیمتناسب با ن
به صفر   کینزد بایتقر ریبسته بودن ش نیح الیباال بوده و امکان عبور س

  ی حساس ع یدر صنا یکرو یرهایاست که از ش لیدل نی به هم قایدق .است
 .شود ی استفاده م ی می مثل نفت و پتروش
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 یکرو ریش  بی معا  7#

سکه را  یمنصفانه هر دو رو دیبا یا لهیوس ایهر محصول  ی بررس  موقع 
 یکرو ریفراوان ش یایمطلب از مزا نیلحظه در ا ن یبه ا تا .تماشا کرد

  نیجمله مهم تر  از .میغافل شو زیآن ن بیاز معا دینبا  ی ول  م؛یصحبت کرد
 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی م یکرو  رآالت یش بی معا

 اد یز یو صدا سر •
 الی س دیفشار شد افت •
 ریباز و بسته کردن ش یبرا ادیز یرویبه ن ازین •

 


