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1-Pressure Control Valve
2- Pressure Relief  Valve
3- Pressure Reducing  Valve

7- شيرهاي كنترل فشار1: 
1-7 -كاربرد:

- اين گروه از شيرها، كاربردهاي متنوع و گوناگوني دارند، نظير:

)1( ثابت نگه داشتن حداكثر فشار روغن در سيستم

)2( تنظيم فشار روغن براي شاخه هائي از سيستم كه نيازبه فشار كمتري دارند.

)3( بهره برداري در فعاليتهائي كه الزمه آنها » تغيير در فشار كاركرد« مي باشد

2-7- ويژگيهاي مشترك انواع شيرهاي كنترل فشار:

عمل  مي شود  حاصل  فنر،  نيروي  و  روغن  فشار  بين  كه  تعادلي  براساس  شيرها،  اين   )1(

مي كنند.

)2( اين شيرها در گروه شيرهائي با »وضّعيت پذيري نامحدود« هستند.

)3( اين شيرها را بصورت متداول ،يا با نوع اتصالشان يا با اندازه و ظرفيتشان و يا با دامنه فشار 

كاركردشان، دسته بندي مي كنند. 

،»شير  »شيرفشارشكن«  نظير  مي نمايند،  نامگذاري  وظيفه شان  مبناي  بر  را  شيرها  اين   )4(

ترتيبي« ،»شير قطع كننده جريان« و نظاير آن، معهذا، دو گروه بسيار مّهم در ميان آنان وجود 

دارد ، كه عبارتند از:

الف- شيرهاي فشار شكن2 : كه با نيروي فنر بسته مي شوند و با نيروي روغن باز مي شوند.

ب- شيرهاي كاهنده فشار3:  كه با نيروي فنر باز مي شوند و با نيروي روغن بسته مي شوند.

و  نرمال  حالت  در  همواره  و  بوده  » دوراهه«  نوع شيرهاي  از  فشار،  كنترل  تمام شيرهاي   )5(

غير فعّال خود يا »بسته كامل« و يا »باز كامل« مي باشند.
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3-7 - شيرهاي فشار شكن:
- برطبق تعريف، شيرفشار شكن، شيريست كه بطور اتوماتيك قادر است، مجرا يا اورفيسي به اندازه 

كافي بزرگ جهت تغييرهدايت و بازگرداندن روغن اصلي، به مخزن ايجاد نمائيد، البته در فشاري 

معّين كه از قبل  تعيين شده است.

انواع سيستم هاي  در  تقريباً  اين شير  است.  - متداول ترين شير كنترل فشار، » شيرفشار شكن« 

هيدروليك وجود دارد.

1- اين شير در حالت نرمال )غير فعّال( بسته است، و هميشه يكعدد از اين نوع شير در لوله 

فشار زياد خروجي از پمپ نصب ميگردد.

2- معموالًَ از اين شير براي يكي از اهداف زير، بهره برداري ميگردد:

)1( قادر است از اجزاء سيستم در مقابل فشار زياد)اورلود( محافظت كند.

)2( قادر است حداكثر مقدار نيروي اعمال شونده از سوي »تحريك كننده خطي« به قطعه كار 

را ثابت و محدود نگهدارد و از ورود خسارت به آن جلوگيري نمايد.

)3( قادر است ،حداكثرمقدار گشتاور اعمالي از سوي »تحريك كننده دوراني« به قطعه كار 

را ثابت و محدود نگهدارد و از ورود خسارت به آن جلوگيري نمايد.

بخش  دو  از  و  حداقل  بوده  هم  ،مثل  اساساً  فشارشكن،  تمام شيرهاي  داخلي  3- ساختمان 

تشكيل ميگردند، بخش اّول بدنه است كه تشكيل ميگردد  از يك ساچمه يا پيستون كه توسط 

يك فنر در مقعر )سيت( خود نشانده شده؛ و بخش دّوم يا يك درپوش است بر روي بدنه و يا 

يك قسمت از »مدار فرمان هيدروليكي« مي باشد كه حركت پيستون يادشده را كنترل مي نمايد.

شكل )7-1(.

4- كارپيچ تنظيم بر روي اين شيرها، تنظيم فشار كاركرد فنر است براي محدوده كاري آن شير  

شكل )7-1(.   
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الين روغن پرفشار

پيچ تنظيم

فنر

الين متصل به مخزن

نشيمنگاه نماد روغن پرفشار

نماد روغن بازگشتي

شكل 1-7- شيرفشارشكن ساده

5- اصوالً »شيرهاي فشارشكن« به دو گروه اساسي تقسيم ميشوند.

الف- شيرفشار شكن نوع ساده يا »عمل مستقيم«

ب- شيرفشارشكن نوع مركب )مجهز به مدار فرمان(

6- در مجموع، شيرهاي فشار شكن تماماً ، شيرهائي هستند، دو راهه، با فنر افست كننده و در حالت 

نرمال)غير فعّال( بسته، و باالخره حساس نسبت به فشار روغن الين اصلي ورودي به شير.
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4-Simple Relief Valve 
5- Direct Acting

1-3-7 - شير فشارشكن نوع  ساده4 )يا عمل مستقيم5 (:

شكل )2-7( ، نمونه اي از اين شير را نشان ميدهد.

                                      

5- با غلبه فشار روغن بر نيروي فنر، شيربازشده 
2- تا زماني كه فشار روغن از نيروي تنظيمي و روغن به سمت مخزن هدايت مي شود

فنر كمتر است، شيربسته مي ماند

1- نيروي فنر، 
پيستون را برروي 
سيت شير نشانده 

است

4- مقدار فشردگي فنر توسط 
اين پيچ انجام مي پذيرد

3- تنظيم نيروي 
فنر با فشردگي 
آن انجام مي شود

ورودي )ازسوي پمپ(

شكل 2-7- شير فشارشكن ساده 

 نكاتي چند در مورد اين شير:

)1( در ساختمان اين نوع شير، يك ساچمه يا پاپيت وجود دارد كه توسط فشار يك فنر قوي 

بروري سيت )مقعر( خود مي نشيند.

)2( چنانچه فشار روغن ورودي به شير به اندازه ي نباشد كه بر نيروي فنر غلبه كند، شير بسته 

باقي مي ماند.

)3( زماني كه فشار روغن به ّحد نيروي فنر )كه از قبل مقدار آن را با پيچ تنظيم كرده ايم( 
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6-Compound Relief Valve

برسد، ساچمه يا پاپيت از جاي خود بلند شده و اجازه ميدهد كه جريان روغن ورودي به سمت 

مخزن هدايت شود.

پيدا  ادامه  است  فنر  نيروي  تنظيم  از حّد  بيش  فشار روغن  زماني  كه  تا  )4( عمل هدايت، 

مي كند.

)5( به واسطه آنكه نيروي فنر توسط پيچ مّتصل به آن قابل تنظيم است ،لذا فنرشير را مي توان 

براي هر فشاري تنظيم كرد ) به شرط آنكه در محدوده دامنه توانائي شير باشد(

 bar 6( از اين نوع شير محافظ : بطور متداول براي جريانهائي با دبي پائين و فشار تا محدوده(

psi( 172 2500( ، در مدارها بهره برداري مي نمايند.

)7( تفاوت اين نوع شيرها با »شيرهاي كنترل مسير يكطرفه« ، در اين است كه نيروي فنر اين 

شيرها قابل تنظيم بوده ضمن آنكه بسيار قوي تر نيز مي باشند.
2-3-7- شيرهاي فشار شكن نوع مركب6

شكل )3-7(، يك نمونه از »شير فشارشكن مركب« را نشان ميدهد.

بخش پايلوت

پيستون باالنس

پاپيت

شكل 3-7- شير فشارشكن مرکب
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7-Meter - out Circuit 
8-Bleed o� Circuit

- اين شير ، هم از دو بخش تشكيل شده و هم، در دو مرحله عمل مي كند؛ و بهمين جهت است 

كه به آن نام مركب داده شده.

1- مرحله اّول كه مرحله ي راه اندازي يا پايلوت كردن است، در بخش اّول شير كه در قسمت فوقاني 

آن قراردارد، رخ ميدهد، اين بخش شامل يك« شير  محدود كننده7« مي باشد كه در ساختمان 

آن يك« پاپيت« وجود دارد كه توسط فشار يك فنر قابل تنظيم، در »سيت« خود به حالت بسته، 

مي نشيند.

از ميان شير است، توسط پيستون  2- مرحله دّوم كه مرحله هدايت كامل جريان اصلي روغن 

اصلي شير كه بنام« پيستون باالنس8 » خوانده ميشود، صورت مي پذيرد، كه در بخش دّوم يا بخش 

اصلي شير قرار دارد.

3- طرزكار« پيستون باالنس« در شيرفشار شكن مركب:

)1( شكل )4-7( ،بخش A ، نشان ميدهد كه اين پيستون در حالت نرمال )غيرفعّال( در وضّعيت 

باالنس هيدروليكي به سر مي برد، و يك فنر ضعيف آنرا در سيت خود بحالت بسته نگه ميدارد.

)2( روغن تحت فشار ورودي به شير، از پائين، به »پيستون باالنس« نيرو وارد مي كند، ليكن همين 

روغن از طريق يك روزنه كه روي بدنه پيستون است به باالي بيستون هدايت مي شود، و در نتيجه 

روغن، همين نيرو را از قسمت باال به پيستون وارد مي آورد.

)3( يك فنر ضّعيف در قسمت باالي پيستون باالنس وجود دارد كه تا زماني كه فشار روغن محوطه 

دروني شير كم تر از حد تنظيم فشار فنر پاپيت باشد، فنر ضعيف، پيستون باالنس را بروي سيت 

خويش نشسته نگه ميدارد.

)4(زماني كه فشار روغن در محوطه فوقاني پيستون باالنس به »حد تنظيم فشار فنر پاپيت« برسد، 

پاپيت از سيت خود جدا شده و عقب مي رود و مجراي باريكي براي خروج روغن محوطه فوقاني 
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بازمي شود، و لذا فشار روغن در محوطه فوقاني پيستون باالنس  از آنچه هست، باالتر نمير ود . بخش 

B شكل.

1- ورودي روغن 
پرفشار

1- ورودي روغن 
پرفشار

3- فنرموجود پيستون را 
بسته نگه مي دارد

4- زماني كه فشار روغن به 
حد تنظيم نيروي فنر پايپت 
برسد ، پاپيت عقب رفته و 
اجازه عبور جريان باريكي از 
روغن را به محفظه ي باالي 

پيستون را مي دهد 7- مجرابراي پيش بيني 
كنترل از راه دور شير

2- اين روغن پرفشار 
از طريق اين منفذ، هم 
به باالي پيستون و هم 
به بخش شيرپايلوت 

هدايت مي شود 

6- پيستون به سمت 
باال حركت كرده واجازه 

مي دهد كه خروجي 
پمپ به سوي مخزن 

هدايت شود

5- زماني كه فشار در اين 
ناحيه به اندازه 20psi بيشتر از 

محفظه ي باالي پيستون شود

شكل B - درآستانه شكل C - حالت باز
بازشدن 

شكل A - حالت بسته

شكل 4-7- طرز کار بيستون باالنس در شير فشارشكن مرکب 
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9-Vent Connection

)5( از سوي ديگر، وجود تنها جريان باريكي از روغن از طريق روزنه روي »پيستون باالنس« به 

محوطه فوقاني آن سبب مي شود، تا فشار در محوطه پائين »پيستون باالنس عماًل بيشتر از فشار در 

محوطه فوقاني« پيستون باالنس«شود، و اين امر سبب مي شود، تا تعادل هيدروليكي نيروها در دو 

سمت پيستون به هم بخورد و پيستون از جاي خود حركت كند و در آستانه بلند شدن قرار گيرد.

)6( زماني كه  تفاوت دو فشار محوطه فوقاني و تحتاني »پيستون باالنس« به بيش از فشار »فنر 

ضعيف« باالي »پيستون باالنس« )كه فشاري حدودpsi 20 اعمال مي كند( برسد، پيستون باالنس 

از جاي خود بلند مي شود و اجازه عبور جريان اصلي روغن به سمت مخزن را مي دهد. بخش c شكل.

)7( عمل جاري شدن روغن سبب مي شود كه پيستون  كاماًل از ليست خود دور شود و نظر به 

اينكه عمل بلند شدن كامل«پيستون باالنش« و فاصله گرفتن از سيت خود تنها با فشردن يك »فنر 

ضعيف« امكان پذير مي شود، لذا اتالف انرژي بسيار ناچيز بوده و كارائي اين شير بسيار باال است.

4- كنترل از راه دور شير فشار شكن مركب:
باز  تا  كنيم  تحريك  را  مركب«  دور،«شيرفشارشكن  راه  از  خود،  اراده  با  ما  باشد  الزم  چنانچه   -

شود، )و جريان روغن پمپ را به درون مخزن هدايت كند(، اين امر به شكل زيرامكان پذير است . 

شكل)7-5(

فشار  شير  فوقاني  محوطه  ونت9«  مجراي   اتصال«  با  ،مي توان  مي شود  مشاهده  كه  همان گونه   -

شكن به يك »شير كنترل مسير دو وضّعيتي برقي« ،هر زمان كه بخواهيم ، روغن محوطه فوقاني 

»پيستون باالنس« را تخليه نمائيم.

- با اين عمل تخليه تنها نيروي باقيمانده كه بر »پيستون باالنس« از باال وارد مي شود، فقط نيروي 

فنر ضعيف خواهد بود.
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1- هنگامي كه اين شير مجراي پايلوت 
شيرفشارشكن را به مخزن تخليه كند

20Psi -2 فشار بيشتر در اين ناحيه، 
برنيروي فنر ضعيف غلبه كرده و مجراي 

پمپ به مخزن باز مي گردد

روغن ورودي از پمپ

مجراي متصل به مخزن

شكل 5-7- نحوه تخليه محوطه فوقانی بيستون باالنس 
یک شير فشار شكن مرکب

- و لذا كافي است كه فشار روغن محوطه پائين« پيستون باالنس« از psi20 تجاوز كند تا پيستون 

باالنس، از سيت خود حركت كرده و مسير روغن پمپ به مخزن را باز كند.

 » R« 4-7 - شير كنترل فشار تيپ

- يكي از رايجترين و متداول ترين شيرهاي كنترل فشار شيرهاي موسوم به تيپ »R » مي باشند 

.شكل )6-7(.                  .شكل )7-6(.                  

پيچ تنظيم
فنر

اسپول

پيستون

شيريكطرفه

مجراي متصل به مدار اوليه

مجراي متصل به مدار ثانويه

مدارثانويه مدارثانويه

مداراوليه
مداراوليه

مجراي 
متصل به 
مداراوليه 

 R شير تيپ شير تيپ Rc  مجهز  به 
شير يكطرفه

RC و تيپ Rشكل 6-7- شيرکنترل فشار تيپ
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10- Primary Circuit
11-Secondary Circuit
12- Relief Valve
13- Sequence Valve     
14-Unlσading Valve    

)1( اين شيرها از نوع اسپول كشوئي و عمل مستقيم هستند. 

)2( اسپول شير توسط يك فنر قابل تنظيم در وضعيت بسته، مستقر مي باشد.

)3( روغن عبوري از شير، از پائين به سطح مقطع اسپول )و در جهت مخالف نيروي فنر( فشار 

وارد مي آورد.

)4( در حالت معمولي، بزرگي سطح مقطع اسپول به اندازه اي است كه با بهره گيري از قويترين 

فنر موجود )در بازار براي اين تيپ شير(، اين شيردر حداكثر psi 125   فشار روغن عبوري 

باز ميشود.

)5( به منظور افزايش دامنه عملكرد شير،براي فشارهاي باالتر از psi 125، در برخي از موارد 

1 سطح اوليه كاهش 
8

با افزودن يك پيستون يا بالنجر به انتهاي اسپول، سطح موثز اسپول را تا

ميدهند.

مثاًل براي بهره برداري از شير در فشار psi 2000  روغن عبوري، الزم است سطح موثر مقطع 

1 مقدار اوليه اش كاهش يابد.
16

تحتاني اسپول به 

)6( زماني كه فشار روغن عبوري، از مقدار فشار تنظيمي شير، باالتر برود، اسپول از جاي  خود 

حركت مي كند و بخشي از روغن مدار اوليه10 را همزمان به مدار ثانويه11،  هدايت مي كند 

)7( شايان ذكر است كه، ساختمان اين شير همانگونه كه در شكل ديده مي شود از سه بخش 

تشكيل شده است.

)8( بنا به مورد و با تغييراتي در ساختمان در پوشهاي فوقاني و تحتاني، اين نوع شير از آنان 

مي توان به عنوان شير فشار شكن12 ، شير ترتيبي13،   و يا شيربار - اندازه14  استفاده كرد.
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15-Sequence Counter Balance Valve
16-Brake Valve

)9( در ساختمان پاره اي از اين شير هاي تيپ«R » ، يك شير يكطرفه، وجود دارد كه، اجازه 

بازگشت آزادانه جريان روغن مدار ثانويه را در هنگام لزوم مي دهند، اين نمونه از شيرها به تيپ

RC معروف هستند، و از نمونه هاي آنان مي توان »شير متعــادل كننده  تركيبي15 و » شير 

قطع كننده16«  را نام برد.

)10( بيان كلمه تيپ«R » يا تيپ«RC » در انتهاي نام شيرهاي يادشده ضروريست.

:» R«1-4-7- شيرفشار شكن تيپ

شكل )7-7( ، نمونه اي از اين نوع شير را نشان ميدهد.

مجراي مدار اوليه، متصل به 
الين روغن پرفشار است

درپوش فوقاني شير

بدنه شير

پيچ تنظيم فشار

اسپول شير
مجرا جهت هدايت 

روغن هاي نشتي اطراف 
و زير اسپول شير

پيستون

مجراي مدار ثانويه، متصل به الين 
روغن بازگشتي به مخزن است

مجراي روغن نشتي از 
داخل به مجراي متصل 

به مخزن، وصل است

از طريق اين مجراي موجود درپوش تحتاني، روغن 
پرفشار به زير پيستون نيرو وارد مي آورد

نتيجه غلبه فشار 
روغن برنيروي فنر، 

شيررا بازمي كند

مجراي 
متصل به 

مخزن

B -حالت بازA - حالت بسته

R شكل 7-7- شير فشار شكن نوع
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17- Pressure Reducing Valve

از آن   ،  « R»با تغييراتي به شرح زير در شير كنترل فشار تيپ - همانگونه كه مشاهد مي شود، 

مي توان به عنوان يك »شير فشار شكن«، بهره برداري نمود؛

)1( الين خروجي از پمپ به »كانال اوليه« شير متّصل مي گردد، در حالي كه »كانال ثانويه« شير، به 

مخزن روغن متّصل است. در ضمن، هر آنچه كه از روغن، درون شير نشت مي كند از طريق مجراي 

تعبيه شده در سرپوش آن، به كانال ثانويه وارد مي شود و از آن طريق به مخزن مي رود.

)2( در سرپوش تحتاني شير، كانالي تعبيه شده كه اجازه مي دهد روغن  تحت فشار عبوري، اوليه 

به زير پيستون هدايت شود.

)3( همان گونه كه در بخش A ، نمايش داده شده است، در حالتي كه فشار روغن عبوري كانال 

كمتر از نيروي فنر باشد،شيربسته باقي مي ماند.

)4( در بخش B ، مشاهده مي شود، كه چگونه فشار روغن عبوري، سبب جابه جائي اسپول شده و 

شير اجازه مي دهد كه روغن تحت فشار از طريق كانال ثانويه به مخزن هدايت شود.

)5( شايان ذكر است، با استقرار پيستون كوچكتر در زير اسپول، اين شير توانائي كاردر فشارهاي 

باالتر را بمراتب پيدا مي كند.

5-7- شيرهاي كاهنده فشار17:   

- برطبق تعريف، شير كاهنده فشار ،شيريست كه )براساس تنظيم اوليه( بطور اتوماتيك حداكثر 

فشار روغن در الين خروجي  خود را مّعين و حفاظت مي كند ،بدون توجه به ميزان فشار روغن در 

الين ورودي به شير، شايان ذكر است: 

»باز«  )غيرفعال(  نرمال  حالت  در  و  بود،  فشار  كننده  كنترل  شيرهاي  گروه  از  شير  نوع  اين   -1

مي باشد.

معّين  فشار  به  نياز  كه  هيدروليك  سيستم  از  بخشهائي  در  فشار  تامين  براي  شيرها،  اين  از   -2
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از فشار ماكزيمم الين اصلي كمتر  آنان  ولي كمتري دارند استفاده مي شود. يعني فشار ماكزيمم 

مي  باشد.

3- هر قدر كه فشار روغن در الين خروجي، به حّد تنظيم شير، نزديكتر، مي شود، شير، در جهت 

بسته شدن بيشتر، حركت مي كند، و لذا از افزايش فشار بيشتر در آن بخش يا شاخه، جلوگيري 

مي كند.

4- اين شيرها، هم به صورت »عمل مستقيم« و هم به صورت »كنترل پايلوتي« ساخته و عرضه 

مي شوند

)5( در مجموع، شيرهاي كاهنده فشار، شيرهائي هستند، دو راهه ، با فنر افست كننده در حالت 

نرمال )غير فعّال( باز، و باالخره حساس نسبت به فشار روغن الين خروجي از شير.

1-5-7- شيرهاي كاهنده فشار از نوع عمل مستقيم:

شكل )8-7( ، يك نمونه از اين شيرها را نشان ميدهد.

جريان ممتدروغن شير را 
همواره قدري باز نگه دارد

حالتA  فشار روغن ورودي 
كمتر از حد تنظيم شير

مجراي روغن نشتي

مجراي درين نشتي

نيروي فنرشير را باز نگه دارد

مجراي درين
مجراي متصل به 

الين پرفشار
مجراي متصل به الين فشار 

كاسته شده مطلوب حالت B  فشار روغن ورودي 
معادل حد تنظيم شير

شكل 8-7- شيرکاهنده فشار از نوع عمل مستقيم 
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18- Down Stream
19- Pilot σperated Pressure Reducing Valve

 چند نكته در مورد اين نوع شير:
)1( در اين نوع شير، يك اسپول كه تحت نيروي يك فنر قابل تنظيم است، وجود دارد كه فشار 

روغن« الين خروجي  شير18« را كنترل مي كند

)2( اگر فشار روغن ورودي كمتر از حد تنظيم شير باشد، روغن آزادانه در طول شير از قسمت 

ورودي به سمت خروجي مي رود.

)3( يك كانال باريك در پوسته شير تعبيه شده است كه بخشي از روغن خروجي به يك سر اسپول 

)مخالف سمتي كه فنر است(،هدايت مي كند.

)4( هر زمان كه فشار در الين خروجي شير افزايش يابد، و ميزان آن به سمت فشار تنظيمي فنر 

شير ميل كند، بخشB از شكل، اسپول به سمت نيمه بستن شير حركت مي كند و اجاز مي دهد 

كه فقط آن مقدار از روغن عبور و جريان پيدا كند كه قادر به تامين فشار در الين خروجي در حّد 

تنظيم شير مي شود و نه بيشتر. 

)5( اگر شير كاماًل بسته شود، نشت موجود از اطراف اسپول ،به تدريج منجر به توليد و افزايش 

ناخواسته فشار در »الين خروجي« شير خواهد شد. لذا براي حل اين مشكل ،مجراي باريكي در 

خروجي  كانال  روغن  از  ممتد  ولي  كم  جرياني  مي دهد  اجازه  كه  است  شده  تعبيه  اسپول  طول 

،پيوسته به سمت مخزن هدايت شود. 

)6( وجود اين جريان باريك اجازه مي دهد كه شير همواره قدري باز بماند و در ضمن از ايجاد فشار 

بيش از حد تّنظيمي شير، در الين خروجي، جلوگيري به عمل آيد.

)7( براي هدايت اين جريان باريك روغن به سمت مخزن، مجراي جداگانه اي پيش بيني شده است

2-5-7 شير كاهنده فشار با كنترل پايلوتي19: 

- شكل )19-7(،يك نمونه از اين شيرها را نشان ميدهد:
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وروديورودي

مجراي روغن كنترل

پيچ تنظيم شير
شيرپايلوتمجراي درين

ورودي
مجراي متصل به الين 
فشار كاسته شده مطلوب

حالت A فشار روغن ورودي كمتر از حد تنظيم

اسپول

مجراي درين

حالت B فشار روغن ورودي معادل حد تنظيم

مجراي متصل 
به الين فشار 
كاسته شده 

مطلوب

شكل 9-7- شيرکاهنده فشار با کنترل پایلوتی

- اين شيرها داراي دامنه تنظيم وسيعتر هستند، ضمن آنكه كنترل فشار را در الين خروجي دقيق تر 

اعمال مي كنند.

- چند نكته در مورد اين نوع شير:
با تنظيم فنر موجود در محفظه پايلوت )واقع در بخش فوقاني ( انجام  )1( تنظيم فشار كاركرد، 

مي پذيرد.

)2( طرز كار اسپول در اين شير هم، كاماًل شبيه طرز كار اسپول در شير از نوع عمل- مستقيم 

است. بخش A شكل، مربوط به شرايطي است كه فشار روغن ورودي به شير، كمتر از حّد تنظيم 

شير است.

)3( اسپول توسط مجراي موجود در درون خود، همواره باالنس هيدروليكي مي شود، تنها يك فنر 

ضعيف آن را كاماًل باز نگه مي دارد.
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)4( در بخشB ، مشاهده مي شود كه چگونه زماني كه فشار روغن ورودي به حّد تنظيم فنر شير 

مي رسد، شير پايلوتي باز مي شود و بخشي از روغن  محوطه پايلوت را به درون مخزن اصلي،  هدايت 

مي كند. با اينعمل ،مقدار فشار در محوطه باالي اسپول در حّد مّعيني ثابت باقي مي ماند..

)5( همين ثابت باقي مانده فشار در آن محوطه موجب بروز اختالف فشار در دو سمت اسپول و در 

نتيجه حركت اسپول به سمت باال )برخالف نيروي فنر( مي شود.

)6( در نهايت اسپول كانال خروجي را نيمه بسته مي كند، تا موجب افت فشار بين روغن ورودي به 

شير و روغن الين خروجي شود و فشار روغن در الين خروجي به ميزان معّين و ثابت باقي بماند.

روغن  مقداري  همواره،  نمي شود،بلكه  بسته  كاماًل  خروجي  كانال  هيچ گاه   ، هم  شير  اين  در   )7(

ورودي) در حدود 60الي 90 اينچ مكعب در دقيقه( ، از طريق مجراي مياني، اسپول و شير پايلوت 

به مخزن روغن هدايت مي شود.
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 آزمون پاياني)7(

1- دو عدد از كاربردهاي :شير كنترل فشار« را بيان كنيد؟

2- چهار عدد از ويژگيهاي مشترك انواع شيرهاي كنترل فشار را توضيح دهيد؟

3- شيرفشار شكن چيست؟

4- كار،پيچ تنظيم بر روي شيرهاي فشارشكن چيست؟

5- تفاوت »شيرهاي فشارشكن نوع ساده« )يا عمل مستقيم( با »شيرهاي كنترل مسير يكطرف 

چيست؟

6- محدوده كاري »شيرهاي فشارشكن نوع ساده« ، چه ميزان است؟

7- مرحله راه اندازي يا پايلوت كردن«شيرفشار شكن مركب« را توضيح دهيد؟

8- در »شيرفشار شكن مركب« چه عاملي و با چه فشاري ،«پيستون باالنس » را در »سيت « خود 

به حالت بسته نگه مي دارد.

9- چرا اتالف انرژي در شيرهاي فشارشكن مركب بسيار ناچيز است؟

10- چگونه مي توان يك شير فشارشكن مركب را از راه دور كنترل و تحريك به باز شدن نمود.

11- در شيرهاي كنترل فشار تيپ«R » ،چگونه مي توان داامنه عملكرد شير را از psi 125، باالتر 

برد . توضيح دهيد؟

12- شير كنترل فشار تيپ«R ، از چند بخش ساخته شده است؟

13- طّراحي كدام گروه از شيرها ،براساس طّراحي »شير كنترل فشار تيپR يا تيپ RC استوار 

است.
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14- در شيرهاي فشارشكن تيپ »R » ،الين ورودي و الين خروجي از شير، به ترتيب به كدام 

قسمتها متّصل مي باشند.

15- اصوالً شيرهاي فشارشكن، نسبت به فشار كدام الين، حساس مي باشند؟

16- شير كاهنده فشار چيست؟

17- چند ويژگي،شيرهاي كاهنده فشار را توضيح دهيد؟

18- در شيرهاي كاهنده فشار از نوع عمل مستقيم ، چرا اجازه داده مي شود كه جرياني كم ولي 

ممتد، از روغن كانال خروجي ،پيوسته به سمت مخزن برود.

19- در شيرهاي كاهنده فشار با كنترل پايلوتي ،چه عاملي سبب بروز اختالف فشار در دو سمت 

اسپول و در نتيجه حركت اسپول مي شود؟

20- نمودار درختي شيرهاي كنترل فشار يادشده در اين درس را ترسيم نمائيد؟


