
 بازه حرکتی کامل و محدود در شیرهای کنترل

ر جدا و تنظیم جریان از یکدیگنوعی از شیرهای کنترل مستقل از فشار که در آن مکانیزم کنترلی و مکانیزم پیش

شوند. علت این نام گذاری در اختیار میشناخته « 1کامل  ی حرکتیشیر کنترل با بازه»باشند با عنوان مستقل می

نار توان در کباشد. این نوع از شیر کنترل را میی حرکتی ممکن برای عملکرد کنترلی شیر میبازهبودن تمام 

ی ی حرکتبکار گرفت. از آنجایی که محرک همواره روی تمام بازه« درصد برابر»ای از نوع محرکی با نمودار مشخصه

مزیت اصلی این امر در شیرهایی داشت.  ی خود نخواهدکند، هیچگاه نیازی به تغییر نمودار مشخصهشیر عمل می

 متر(. میلی 51تا  51هایی بین شود )خصوصا در شیرهایی با اندازهی حرکتی کوتاه بیشتر نمایان میبا بازه

شیر کنترل »اند، به عنوان تنظیم جریان در یک قطعه ترکیب شدههای کنترلی و پیششیرهای کنترلی که مکانیزم

-ی حرکتی کنترلی به منظور عمل پیششوند. در این شیرها بخشی از بازهشناخته می« محدودی حرکتی با بازه

ی خطی آشکارتر است چرا که ی حرکتی در شیرهایی با مشخصهشود. این محدودیت بازهتنظیم جریان اشغال می

اما در شیرهایی رود. یاز دست می حرکتی شیر نیز از بازه %15از حداکثر خود،  %15به منظور تنظیم جریان در 

از حداکثر جریان  %15ی حرکتی شیر برای رسیدن به از طول بازه %51، تنها حدود «درصد برابر»ی با مشخصه

 شود. استفاده می

وجود دارد: الف( رفت و برگشتی و ب(  ی محدود حرکتیدو نوع مکانیزم تنظیم جریان در میان شیرهایی با بازه

هد و دی شیر را فشار میرگشتی، در هنگام بستن شیر، محرک شیر محور تنظیم کنندهگردشی. در نوع رفت و ب

ی شیر انواع گردشی معموال دارای محرکی هستند که با مشخصهچرخاند. در نوع گردشی، محرک این محور را می

باید با محرکی همراه گذارد. اما انواع رفت و برگشتی آنها ی شیر نمیهمخوانی دارد و لذا اثر منفی بر مشخصه

 ی حرکتی را داشته باشد. شوند که توانایی جبران کمبود بازه

                                         
1“ Full stroke control valves”  
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