
 

ولی تفاوت های کوچکی به دلیل وجود  از یک الگوی ثابت پیروی می کند پنوماتیک برقی شیر طرز کار

 فرمان های مختلف در این شیر وجود دارد.

ابتدا می بایست یک مرور کوچک بر اجزای این شیر داشته باشیم که بتوانیم طرز کار شیر برقی پنوماتیک را 

 به طور اصولی بررسی کنیم.

 :مروری بر اجزا

o :بدنه اصلی 

 بدنه اصلی در واقع یک بلوک مستطیل شکل می باشد که تمامی اجزای دیگر بر روی آن سوار می شود.

o :بوبین 

تشکیل شده از سیم پیچ مسی و روکش با جنس باکالیت برای ایجاد میدان مغناطیسی و جا به جایی قطعات داخل 

 سولنوئید می باشد

o :سولنوئید 

 آن یک خار و فنر قرار دارد.بر روی بدنه اصلی قرار می گیرد و داخل 

o :اسپول 

 داخل بدنه قرار می گیرد و تعیین کننده مسیر باد و نوع فرمان شیر می باشد

اجزای کلی کردیم می توان به بررسی طرز کار شیر برقی پنوماتیک در انواع حال که یک مرور ساده بر 

 مدل های مختلف بپردازیم.

 :نحوه کار شیر برقی پنوماتیک

همانطور که می دانید این مدل از شیر ها با فرمان مستقیم برق کار می کند. حال ولتاژ این برق می تواند از 

ولت )برق شهری( باشد و محل فرمان دادن به این شیر ها دقیقا بوبین ها  112ولت )برق باطری( تا  21

 هستند.

ر برقی پنوماتیک را انجام دهید و برق را به پس برای شروع به کار کردن این شیر ها ابتدا باید سیم کشی شی

 بوبین ها برسانید.
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 به محض اینکه برق به بوبین ها وارد شد، یک میدان مغناطیسی به دلیل سیم پیچ بودن بوبین ایجاد می شود.

 

همانطور که گفته شد بوبین بر روی سولنوئید های شیر قرار می گیرد و این میدان مغناطیسی اثر مستقیم بر 

روی قطعات داخل سولنوئید از جمله خار کوچکی که درون آن قرار دارد می گذارد. اثر گذاری این میدان 

طی خار در داخل مغناطیسی بر روی خار به صورت خطی می باشد و باعث حرکت بسیار سریع و خ

 سولنوئید می شود.

حرکت خطی خار به این دلیل است که می بایست به اسپول داخل بدنه ضربه وارد کند که مسیر حرکت باد 

 تغییر کند.

در واقع این اسپول است که با حرکت خود باعث تغییر موضع و کار کردن شیر برقی پنوماتیک می شود و 

 بوبین می باشد.محرک اسپول نیز همان خار کوچک و 

همانطور که در عکس باال مشاهده می کنید اسپول هنگامی که در موضع های مختلف خود حرکت می کند با 

بر آمدگی هایی که بر روی خود دارد بر طبق فرمان شیر باعث می شود که مسیر بعضی از پورت ها برای 

اد بین مسیر های مختلف می ورود باد باز یا بسته باشد. همین باز یا بسته بودن پورت ها باعث جا به جایی ب

 شود. برای درک بهتر باید طرز کار شیر برقی پنوماتیک در فرمان های مختلف را بررسی کرد

o  تک بوبین: 5/1فرمان 

در این مدل از شیر ها فقط یک سر بوبین برای تحریک شیر داریم. اسپول در موضع ابتدایی این فرمان یعنی 

( به مسیر خروج Pاست در حالت سکون قرار دارد و مسیر ورود هوا ) زمانی که هیچ برقی به آن وارد نشده

به  Pبسته می شود و مسیر  Aبه  P( می باشد و بعد از برق گرفتن اسپول حرکت کرده و مسیر Aبه سمت )

B .راه پیدا می کند 

 

 در این مدل با قطع کردن فرمان برق اسپول به کمک فنرهای شیر سر جای اول خود برمیگردد.

o  دو بوبین: 5/1فرمان 



در این مدل دو بوبین در ابتدا و انتهای بدنه شیر قرار دارد و هنگامی که به یک سر بوبین برق می دهیم مانند 

 حالت تک بوبین عمل می کند با این تفاوت که با قطع کردن برق اسپول به محل اولیه خود بر نمی گردد.

o  5/3فرمان : 

 ضافی نسبت به دو مدل قبل دارند.تمامی این شیر ها دارای دو بوبین هستند و یک موضع ا

در حالت بدون فرمان اسپول در حالت وسط قرار دارد که بسته به مدل شیر می تواند حالت نرمال بسته ) هیچ 

کدام از پورت ها به دیگری راه ندارد( و یا نرمال باز یا همان وسط شناور ) پورت ورود هوا به پورت های 

A  وB .راه دارد( باشد 

 

 


