
 شیر باالنسینگ دینامیک )اتوماتیک(

های فنی معتبر به چاپ رسیده که بیشتر آنها بر لزوم استفاده از ی اخیر مقاالت زیادی در ژورنالدر یک دهه

کرد و انواع ی عملقصد داریم به نحوه هاند. در این مقالهای تاسیساتی تاکید داشتهشیرهای باالنسینگ در سیستم

 بپردازیم.ی مهم درانتخاب و استفاده از اینگونه شیرها دو نکتهاین گونه شیرها و همچنین 

ر دهد. میزان این افت فشاها و اتصاالت رخ میهای هیدرونیک افت فشار به علت اصطکاک در مسیر لولهدر سیستم

ی هر بار تا پمپ و تعداد و نوع اتصاالت ممکن است متفاوت باشد. در تا رسیدن به بارهای مختلف بسته به فاصله

تیجه سیال تمایل دارد مسیری را طی کند که کمترین میزان افت فشار را داشته باشد و بدین صورت از آن ن

کند. بدین معنی که بارهایی که به پمپ بارهایی که دارای افت فشار کمتری باشند، جریان بیشتری عبور می

فشار بین  در افت بران این تفاوتکنند. نقش شیرهای باالنسینگ جتر هستند جریان بیشتری دریافت مینزدیک

 بارهای مختلف و حصول اطمینان از برقراری جریان برابر در تمام بارها است.

کشی برگشت معکوس به منظور یکسان سازی افت فشار بارهای مختلف البته قبال مرسوم بود که از سیستم لوله

ی کوتاهتری از پمپ دارند، در مسیر برگشت استفاده شود. بدین صورت که آن بارهایی که در مسیر رفت فاصله

ما اتری داشته باشند تا در مجموع رفت و برگشت تمامی بارها مسیری با طول برابر داشته باشند. ی طوالنیفاصله

با این وجود برای حالتی که افت فشار در بارهای مختلف متفاوت باشد، حلتی که معموال نیز برقرار است، هنوز به 

 نسینگ نیاز خواهد بود.شیرهای باال

 شیرهای باالنس استاتیک

ای میان جریان و افت فشار هستند. جریان مشخصه این شیرها اساسا مشابه شیرهای کروی بوده اما دارای رابطه

شود. میزان جریان عبوری از شیر با گیری افت فشار در طرفین آن مشخص میعبوری از هر شیر از طرق اندازه

شود به سطح مقطع عبور جریان از درون شیر )اوریفیس شیر(. باالنس سیستم با مربوط می ای مستقیمرابطه



شود. این عمل ممکن کاهش سطح اویفیس )ایجاد افت فشار مصنوعی( در مدارهایی با افت فشار کمتر ایجاد می

بار متصل به هم،  هایی با چندیناست روی کاغذ ساده و راحت به نظر آید، اما حقیقت این است که در سیستم

تغییر تنظیم یکی از شیرهای باالنس، روی کل سیستم اثر گذاشته و لذا نیاز است تنظیم هر شیر باالنسیگ را 

 چندین بار تکرار کرد تا به صورت تجربی به تنظیم مناسب هر شیر دست پیدا کرد.
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این بود که جریان سیال را در مسیرهای مربوط به خود ثابت نگاه دارند  ی ایجاد شیرهای باالنس دینامیکفلسفه

 کند، آب دوش حمام کاربر دیگر قطع نشود.تا مثال هنگامی که یک کاربر از فالش تانک استفاده می

کارکرد این شیرها بر این اصل استوار است که جریان عبوری از یک اوریفیس به افت فشار در عبور از آن وابسته 

است. به عبارت دیگر چنانچه سطح مقطع یک اوریفیس را به صورتی متناسب با تغییرات افت فشار در آن اوریفیس 

 ماند.تغییر دهیم، جریان عبوری از آن ثابت می

دهد که در آن اوریفیس دارای یک سطح مقطع متغیر کارتریج یک شیر باالنس دینامیک را نمایش می زیرشکل 

کند. هر تغییری در افت فشار باعث فشرده یا آزاد شدن فنر شده و ر برای جابجایی استفاده میبوده و از نیروی فن

ی عملکردی فنر به دارد. بازهی خود جریان را ثابت نگه میدهد که به نوبهسطح مقطع اوریفیس را تغییر می

بایستی  فشار کاری عادی سیستم شود که بتواند پاسخگوی تغییرات فشار سیستم باشد. معموالای انتخاب میگونه

ی عملکردی فنر قرار بگیرد تا فنر بتواند هم در برابر کاهش و هم افزایش افت فشار به خوبی واکنش ی بازهدر میانه

ی عملکردی فنر خارج شود، شیر باالنسینگ به مانند یک شیر عادی عمل نشان دهد. چنانچه افت فشار از محدوده

 لی بر جریان عبوری نخواهد داشت.خواهد کرد و دیگر کنتر



 

های هیدرونیکی پیچیده هستند که ما را از انجام باالنس دستی با آل برای سیستماین گونه شیرها راه حلی ایده

سازد. اگرچه در استفاده از این شیرها کند بی نیاز میتکرارهای زیاد که صرف زمان بسیار زیادی را طلب می

عملکردی  یتوجه کرد که اوال در انتخاب شیر مناسب بایستی دقت کافی به عمل آورد تا بازهبایستی به این نکات 

شیر با جریان و فشار کارکردی سیستم همخوانی داشته باشد؛ ثانیا، کیفیت سیال درون سیستم بایستی به خوبی 

 ایی اوریفیس و تواناییکنترل شود چرا که ایجاد رسوبات درون شیر ممکن است به میزان قابل توجهی بر جابج

 کنترلی شیر اثرگذار باشد.

 چکیده

اند تا جریان عبوری یک مدار را در میزان ثابتی نگه دارند. شیرهای باالنسینگ اساساً بدین منظور طراحی شده

شوند که تغییرات فشار در سیستم ناچیز خواهد بود. این بدان شیرهای باالنس استاتیک با این فرض استفاده می

نی است که هیچگونه گسترش سیستم در آینده رخ نخواهد داد، هیچگونه تغییری در ماهیت تجهیزات استفاده مع

ها میزان مصرف خود را کنندهها و اتصاالت( رخ نخواهد داد و همچنین هیچکدام از مصرفها، لولهشده )ترمینال

 ین حالتی به ندرت در عمل وجود دارد.تغییر نداده، حذف یا خاموش نخواهند شد. همانطور که مشخص است چن

ند. این دارشیرهای باالنس دینامیک )اتوماتیک( حتی در صورت تغییر فشار میزان جریان عبوری را ثابت نگه می

توانند خود را با هرگونه تغییر احتمالی که در سیستم رخ دهد، و در باال به آنها اشاره شد، بدان معنی است که می

 ی عملکردی شیر قرار داشته باشد.البته آن تغییرات بایستی در بازهمطابقت دهند. 
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