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مقذمه
ایً راٍُيا ،یک آطٍایی کهی ةا اصّل خاکو ةر ؼيهکرد رگالجّرُا و ٌدّه اٌحخاب رگالجّر ىٍاشب (صرفٍغر از
ةرٌد) ةَ پیظٍِاد طرکث Swagelokىیةاطد.

چگونه رگوالتور مناسة انتخاب کنیم؟
رگّالجّرُا اجزایی ُصحٍد کَ ةَ نداظ جکٍیکی در شطح ةاالیی ىیةاطٍد و جغییرات ىکاٌیکی ویژهای را ةر
روی شیال ؼتّری اؼيال ىیکٍٍد .نذا ُر زىان کَ ةَ رگّالجّر ٌیاز پیدا کردید ،خّاُظاً ایٍکار را ٌکٍید کَ
شریػ یک رگّالجّر اٌحخاب کٍید و آن را ٌصب کٍید و ةا یک خس ىتِو ةگّیید کَ ایً کار خّاُد کرد.
خحی اگر ةَ عاُر ایٍطّر ةَ ٌغر ةرشد کَ رگّالجّر درشث اٌحخاب طده اشث در واكػ ىيکً اشث کاری کَ
اٌجام ىیدُد آٌی ٌتاطد کَ طيا فکر ىی کٍید .اٌحخاب غیر جخصصی رگّالجّر ٌحایجی ىذم فظار خروجی
ٌادرشث و آنّده طدن شیال ؼتّری را ةَ دٌتال خّاُد داطث.
در ُر کارةردی ةا کّچکحریً ىخهّطی از گازُا یا ىایؽات خّرٌده و یا طرایط ىدیطی آگرشیّ ،ةایصحی
رگّالجّر  Stainless Steelاشحفاده طّد.
چٍدیً ٌّع رگّالجّر طاىم  Back-Pressure ،Pressure-Reducingو  Vaporizingوجّد داردُ .ریک
از ایً گروهُا ىیجّاٌد ةَ دیافراگيی یا پیصحٌّی ،جک ىرخهَای یا دو ىرخهَای دشحَ ةٍدی طّد .ةؽد از
جؽییً ٌّع ىٍاشب رگّالجّر ةرای کارةرد ىد ٌغر ،ةایصحی اٌحخاب درشث ىحریال ةرای اجزای اصهی ىاٌٍد
دیافراگو یا شیث پاپث ىد ٌغر كرار گیرد.
در ىجيّع ،رگّالجّرُا دارای جٍّع ٌّع ،طراخی و ىحریال شاخث ةاالیی ُصحٍد کَ اٌحخاب ةیً آٌِا ةایصحی
ةا جّجَ ةَ شیال ؼتّری ،فاز ،دىا و فظار صّرت گیرد.
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اصول اساسی رگوالتورها
رگّالجّرُا فظار را کٍحرل ىیکٍٍد و ٌلطَی ىدّری ةیً شيث فظار ةاال و فظار پاییً ُصحٍد .در شيث
فظار ةاال ،رگّالجّر ةَ طّر ىکاٌیکی افث فظار را ةَ گٌَّای کٍحرل ىیکٍد جا شيث فظار پائیً جلریتاً داةث
ةياٌد .اکذر کارةردُای ىؽيّل ٌیاز ةَ رگّالجّر  Pressure-Reducingدارد ،یؽٍی فظار ورودی در ىؽرض
افث فظار کٍحرل طده ةَ صّرت ىکاٌیکی كرار ىیگیرد و ىٍجر ةَ فظار ٌصتحاً داةث در خروجی ىیگردد .در
ةرخی ىّارد ،ؼکس ایً فرآیٍد ىّرد ٌیاز اشث ،یؽٍی رگّالجّر  Back-Pressureةایصحی ةَ کار رود جا فظار
خروجی ةَ طّر ىکاٌیکی کٍحرل گردد و فظار ٌصتحاً داةحی در ورودی خفظ طّد.
طکم  1شیصحو آٌاالیزری را ةَ ُيراه رگّالجّرُای  Pressure Reducingو ٌ Back-Pressureظان
ىیدُد .جّجَ کٍید کَ رگّالجّر  Pressure-Reducingفظار ةاالیی ( 35جا  40ةار) را از خط فرآیٍدی
دریافث ىیکٍد و ةَ فظار پایداری ( 1/975جا  2/025ةار) جلهیم ىیدُد .در ایً کارةردٌ ،یاز اشث کَ
شیصحو آٌاالیزر در فظار  2ةار ةاكی ةياٌد .از طرفی در جایی کَ جریان ةَ خط ةرىیگردد ٌّشان فظار ةّجّد
ىیآید .نذا ةرای خفظ شیصحو از ایً ٌّشاٌات ،رگّالجّر  Back-Pressureةَ کار گرفحَ طده اشث.

شکل - 1سیستم آناالیسر ته همراه رگوالتورهای  Pressure Reducingو Back-Pressure
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رگّالجّر  Vaporizingدر واكػ ُيان رگّالجّر  Pressure-Reducingاشث ُيراه ةا شیصحو گرىایظی کَ
ىاٌػ از جغییر فاز ىیطّد یا جک فازی طدن را جصریػ ىیةخظد.انيان گرىایظی انکحریکی یا ةخاری ةخظی از
رگّالجّر  Vaporizingىیةاطد .در ةرخی ىّارد ،افث فظار ٌاگِاٌی ىٍجر ةَ وكّع پدیده ژول-جاىصّن
ىیطّد ةدیً ىؽٍا کَ گاز ةا از دشث دادن گرىا دچار جغییر فاز کاىم یا جزئی ةَ شيث ىایػ طدن ىیگردد.
در ایٍگٌَّ ىّارد اىکان ىصدود طدن رگّالجّر وجّد دارد .رگّالجّر  Vaporizingةا گرىا دادن ةَ ٌلطَ افث
فظار از جغییر فاز و اٌصداد جهّگیری ىیکٍد .در کارةردُای دیگر ىذم دشحگاُِای کروىاجّگرافی ٌیاز اشث
ىایػ ةَ ةخار جتدیم طّد کَ در ایً خانث رگّالجّر ةا گرىا دادن ةَ ىایػ آن را جتدیم ةَ ةخار ىیکٍد.

رگوالتورهای تک مرحلهای یا دو مرحلهای؟
در اکذر کارةردُایی کَ فظار ورودی ٌصتحاً داةث اشث ،رگّالجّرُای جک ىرخهَای Pressure-Reducing

کفایث ىیکٍد .در خانی کَ رگّالجّرُای جک ىرخهَای ةیظحر جدث جادیر پدیدهای ُيچّن ادر فظار ىٍتػ
)ُ (SPEصحٍد ،جغییرات فظار شيث فظار ةاال فاکحّر جؽییً کٍٍده در اٌحخاب ىیةاطد SPE .جّاٌایی
رگّالجّر در جٍغیو جغییرات شيث فظار ةاال ىیةاطد .در کارةردُایی کَ جغییرات شيث فظار ةاال ةزرگ
ىیةاطد ،رگّالجّر ةا  SPEکيحر ،شيث فظار پاییً پایدارجری را جاىیً خّاُد کرد .ةٍاةرایً ةَ طّر کهی
رگّالجّر جک ىرخهَای وكحی کَ شيث فظار ةاال پایدار ةاطد ،فظار خروجی پایداری را ٌیز فراُو خّاُد کرد.
جغییرات فظار خروجی ةرای رگّالجّر کیفیث ةاالی جک ىرخهَای ىیجّاٌد از راةطَ ( X 0/01جغییرات فظار
ورودی = جغییرات فظار خروجی) جخيیً زده طّد .در طکم  ،1فظار ورودی ةَ ىیزان  5ةار ( 35جا  40ةار)
جغییر ىیکٍد ،نذا  5 X 0/01ةراةر ةا جغییرات فظار خروجی ةَ ىیزان  0/05ةار ىیةاطد .اگر فظار خروجی ةر
روی  2ةار جٍغیو طّد و فظار ورودی از  35جا  40ةار افزایض یاةد ،فظار خروجی از  2جا  1/95افث پیدا
خّاُد کرد .چٍیً راةطَ ىؽکّشی ةیً ةاال رفحً فظار ورودی و افث پیدا کردن فظار خروجی ىظخصَ
ىؽيّل رگّالجّرُای جک ىرخهَای اشث .ةاال رفحً فظار ورودی ىّجب جيػ طدن ٌظیيٍگاه رگّالجّر و
کاُض شایز اوریفیس و ٌحیجحاً فظار خروجی ىیطّد.
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شکل  -2رگوالتور دو مرحلهای

رگّالجّر دو ىرخهَای از دو رگّالجّر جک ىرخهَای شری طده و جرکیب طده در یک واخد جظکیم ىیطّد
(طکم  .)2رگّالجّر اول شيث فظار ةاال را ةَ ٌلطَ واشطی ىاةیً فظار ورودی و فظار ىطهّب ىیرشاٌد.
رگّالجّر دوم فظار ىیاٌی را ةَ فظار ىطهّب کاُض ىیدُد .ةرای ىداشتَ جغییرات فظار خروجی ةرای
رگّالجّر کیفیث ةاالی دو ىرخهَای ،جغییرات در شيث فظار ةاالی ورودی در  0/0001ضرب ىیطّد ةدنیم
آٌکَ ُر رگّالجّر جغییرات را ةَ اٌدازه یک درصد کاُض ىیدُد ( .)0/01 X 0/01 = 0/0001ةَ ؼٍّان یک
ٌيٌَّ ةرای رگّالجّر دو ىرخهَای ،ىیجّان شیهٍدر گاز را ىذال زد کَ در فظار خروجی ٌصتحاً داةحی جخهیَ
ىیطّدٍُ .گاىی کَ شیهٍدر ةَ ىلدار زیاد جخهیَ ىیگردد ،فظار در ورودی رگّالجّر از  175ةَ  5ةار کاُض
ىییاةد .در ایً ىذال ،جغییر در فظار ورودی  170ةار اشث .اگر فظار خروجی ىطهّب  2ةار ةاطد ،فظار
خروجی ةرای رگّالجّر دو ىرخهَای از  2جا  1/983ةار افث پیدا خّاُد کرد .از طرف دیگر ،در صّرت اشحفاده
از رگّالجّر جک ىرخهَای ،فظار از  2جا  0/3ةار کاُض خّاُد یافث.
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اگرچَ کار کردن ةا یک رگّالجّر دو ىرخهَای در ىلایصَ ةا دو جا رگّالجّر جک ىرخهَای راخححر اشث ،اىا در
ةرخی کارةردُا ىذم جایی کَ دو شیهٍدر گاز یک ٌلطَ را جغذیَ ىیکٍٍد ،اشحفاده از دو جا رگّالجّر جک
ىرخهَای ٌحیجَ ةِحر یا خداكم یکصاٌی را خاصم خّاُد کرد (طکم  .)3در ایً کارةرد ،یکی از شیهٍدرُا جا
وكحی کَ فظار آن ةَ زیر ٌلطَ ىظخصی ةرشد ،اشحفاده ىیطّد ،شپس شیهٍدر ةؽدی طروع ةَ کار ىیکٍد.
ةؽد از ُر شیهٍدری یک رگّالجّر جک ىرخهَای كرار ىیگیرد .یک رگّالجّر اضافَ ُو در ٌلطَ ورودی ةَ
شیصحو واكػ ىیطّد کَ ٌحیجحاً ُيیظَ گاز از دو رگّالجّر ؼتّر ىیکٍد.

شکل  -3استفاده از دو رگوالتور تک مرحلهای ته جای یک رگوالتور دو مرحلهای

رگوالتورهای دیافراگمی
رگّالجّرُای دیافراگيی ةَ طّر کهی خصاشیث ةیظحری ٌصتث ةَ جغییرات فظار ،ةّیژه در کارةردُای فظار
پاییً ،دارٌد .ةصحَ ةَ طراخی ( ،)Ratingایٍگٌَّ رگّالجّرُا در فظارُایی جا خدود  248ىیجّاٌٍد اشحفاده
طٌّد .در یک رگّالجّر دیافراگيی ،دیافراگو فهزی ٌازکی ةا جغییرات فظار ورودی دچار خيض ىیگردد .ایً
خيض ىّجب خرکث  Poppetةَ داخم یا خارج از ٌظیيٍگاه ىیطّد .چٍیً ؼکس انؽيهی ةاؼخ داةث
ٌگِداطحً فظار جریان پاییً دشث ىیگرددٍُ .گاىی کَ فظار ورودی افزایض ىییاةد ،دیافراگو ةَ شيث
ةاال خو ىیطّد و اجازه خرکث  Poppetةَ شيث ٌظیيٍگاه را ىیدُدٌ .حیجحاً ادر افزایض فظار ورودی
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کاُض یافحَ و فظار خروجی داةث جاىیً ىیگردد .زىاٌی کَ فظار ورودی افث پیدا ىیکٍدٌ ،یروی روی
دیافراگو کو طده و ىٍجر ةَ خيض آن ةَ شيث پاییً ىیطّد .در ٌحیجَ آن  Poppetةَ شيث خارج
ٌظیيٍگاه خرکث کرده و جریان ةیظحری را اجازه ؼتّر ىیدُد کَ ةاؼخ پایداری فظار در خروجی ىیگردد.
اٌؽطاف پذیری دیافراگو ةرای ؼيهکرد طّالٌی ىدت آن ةصیار خیاجی اشث .اٌؽطاف پذیری از دو راه كاةم
جدصیم اشث .دیافراگو ىیجّاٌد ةَ صّرت ورق شّراخداری ةا پّطض  PTFEیا یک ىحریال فهکصیتم دیگر،
ةاطد .در ایً طراخی ،ةا شایض پّطض دیافراگوٌ ،ظحی اجفاق ىیافحد .طراخی جایگزیً اشحفاده از دیافراگو
ىّج دار ةدون شّراخی اشث کَ ةا دادن اٌدٍاُای خاصی در خاطیَ ىدیطی آن ،اٌؽطاف پذیری آن افزایض
داده ىیطّد.
طاید ةِحریً شیم ةرای رگّالجّر دیافراگيی شیم فهز جّ فهز ةاطد .در ایً طراخی ،دیافراگو ةر روی ةدٌَ
رگّالجّر ىیٌظیٍد و در جای خّدش جّشط ىجيّؼَ درپّش ٌگِداطحَ ىیطّد ،ةدون ایٍکَ از شیم
االشحّىری یا پهیيری اشحفاده گردد .شیم فهز جّ فهز آةتٍدی كاةم اجکائی را فراُو ىیکٍد و ٌصتث ةَ
جغییرات دىایی خصاشیث کيحری دارد.
ةَ ىٍغّر خفاعث از دیافراگو در ةراةر پارگی ،ةیً دیافراگو و ىجيّؼَ درپّش ،از دیصک ضد زٌگ ىدکيی
جدث ؼٍّان  Backing plateاشحفاده ىیطّدُ .يچٍیً ایً دیصک ،فظار یک طکهی را ةر روی شطح
دیافراگو اؼيال ىیکٍد.
 Poppetیک كطؽَ فّق انؽاده ىِو در رگّالجّر دیافراگيی اشث Poppet.طتیَ كیف واروٌَای اشث کَ در
ةاال و پاییً آن اشحو اشحّاٌَای ٌازکی اىحداد یافحَ اشث Poppet.از فّالد ضد زٌگ گرید ةاال شاخحَ ىیطّد
و ةرای فراُو شاخحً آةتٍدی ٌظیيٍگاه ةا دكث ةاال ،انکحروپّنیض ىیگردد.
در رگّالجّر  Poppet ،Pressure-reducingةا فٍر ةارگذاری ىیطّد و ةَ صّرت ؼيّدی در کاٌال ورودی
رگّالجّر ٌگَ داطحَ ىیطّد در خانی کَ ةاالی آن در جياس داةث ةا دیافراگو كرار دارد .ةا فظار دادن
 Poppetةَ شيث ةاال و دیافراگو ةَ شيث پاییً ،ىیحّان ةَ جّازن ىطهّب در جِث دشث یافحً ةَ فظار
ىّرد ٌیاز رشید .ةا كرار گرفحً كصيث ىخروطی طکم  Poppetدر ىلاةم ٌظیيٍگاُی کَ ةا دكث ةاالیی
7
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ىاطیٍکاری طده اشث ،ورودی رگّالجّر ةاز و ةصحَ ىیطّد .ةرای کاُض ٌّیز و ارجؽاش در طرایط فظار ةاال،
دىپری در كصيث پاییٍی  Poppetجؽتیَ طده اشث کَ ؼالوه ةر جکیَگاه ةّدن ىّجب كرار گیری Poppet

در ىدّر ىرکزی رگّالجّر ىیگردد.

رگوالتورهای پیستونی
رگّالجّرُای پیصحٌّی ؼيّىاً در کارةردُای فظار ةاال ةَ کار ىیروٌد ،اگر چَ در فظارُای پاییً ٌیز كاةم
اشحفادهاٌد .در یک رگّالجّر پیصحٌّی ،فظار جّشط پیصحّن ةارگذاری طده ةا فٍر کٍحرل ىیگردد .پیصحّن در
واكػ دیصک شخث غیر ىٍؽطف و ضد زٌگی اشث کَ ةصّرت ىصطح داخم ةدٌَ ؼيّدی و اشحّاٌَای طکم
رگّالجّر واكػ ىیطّد .آةتٍدی پیصحّن در ىلاةم جداره شیهٍدر ةَ کيک اوریٍگُای االشحّىری اٌجام
ىیطّد .ضخاىث پیصحّن ةَ ُيراه آةتٍد اوریٍگ ؼّاىهی ُصحٍد کَ اىکان کار کردن رگّالجّر پیصحٌّی را
در فظارُای ةاالجر ٌصتث ةَ رگّالجّر دیافراگيی فراُو ىیآورد .ىّكػ اٌحخاب رگّالجّرُای پیصحٌّی،
شازگاری ىحریال اوریٍگ ةا جریان جٍغیو طده یکی از ىالخغات ىِو ىیةاطدُ .يچٍیً ةرای ةّجّد آوردن
اىکان خرکث آزاداٌَ اوریٍگ ةَ شيث ةاال و پاییً در جِث افزایض خصاشیث کهی رگّالجّر ،پرداخث شطح
ىدفغَ دروٌی از اُيیث ةصزایی ةرخّردار اشث .ؼيهکرد رگّالجّر پیصحٌّی ةصیار ىظاةَ رگّالجّر دیافراگيی
اشث .جٍغیو  Knobةرای دشحیاةی ةَ فظار خروجی ةاالجر ةاؼخ ىیطّد کَ پیصحّن ةر روی Poppet

فظاری را ةَ شيث پاییً اؼيال کٍد و آن را در جِث خارج ٌظیيٍگاه خرکث دُد کَ در ٌحیجَ آن فظار
خروجی ةاالجر خاصم ىیگردد.

ناتوانی ( )Droopو خسش ()Creep
ٌاجّاٌی و خزش دو وضؽیث ٌاىطهّب ىدصّب ىیطٌّدٌ .اجّاٌی ؼيهکرد کهی رگّالجّر را جؽییً ىیکٍد و
زىاٌی کَ جریاٌی ةیظحر از عرفیث رگّالجّر ىّرد ٌیاز ةاطد ،رخ ىیدُد .ةَ ؼتارت دیگر ،جّان ؼيهیاجی
رگّالجّر (اغهب ةا  Cvشٍجیده ىیطّد) ىحٍاشب ةا کارةرد ٌیصث.
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خزش زىاٌی اجفاق ىیافحد کَ  Poppetدر وضؽیث ةصحَ ةاطد اىا ٍُّز ٌظیيٍگاه اجازه ؼتّر فظار ةَ شيث
خروجی را ةدُد .ةَ طّر کهی ایً وضؽیث ةدنیم آشیب دیدن ٌظیيٍگاه و شاییده طدن آن ةّجّد ىیآید.
ٌظیيٍگاُِا در ىؽرض آشیب خاصم از ؼتّر جریان خاوی ذرات ریز ىیةاطد کَ در ٌحیجَ آن ؼیّب کّچکی
در شطّح آةتٍدی ایجاد ىیطّد .جریان شرؼث ةاال و اٌدازه کّچک اوریفیس کَ در طی جٍغیو فظار ةَ
صّرت جّاىان ةّجّد ىیآید ةاؼخ جتدیم ذرات خیهی کّچک ةَ پرجاةَُای خیهی شریػ ىیگردد .نذا ،ایً
ذرات کّچک ىیجّاٌد شطح ٌظیيٍگاه را دچار خراش کٍد و ىّجب ٌظحی فظار از ورودی ةَ خروجی گردد.
در شیصحوُای ةصحَ ،ایً ٌظحٍی ةاؼخ یکصان طدن فظار ورودی و خروجی ىیطّد کَ طرایط ٌاىطهّةی را
ةّجّد ىیآورد .در ایً وضؽیث ،وكحی کَ شیصحو از طریق یک طیر کٍحرنی ةاز ىیطّد ،اٌفجار فظار ةاالیی
ةَ وكّع ىیپیٌّدد.

انتخاب متریال
ةرای رگّالجّرُای ضد زٌگ ةا کارةردُای خهّص ةاال ،جّجَ ویژهای ةایصحی ةَ ىحریال شاخث داده طّد .ةرای
دیافراگو ،فّالد ضد زٌگ  ،316ىيکً اشث کافی ٌتاطد و آنیاژی ىذم  X-750ىٍاشتحر ةاطد.
ُيچٍیًٌ ،ظیيٍگاه  Poppetفّق انؽاده ىِو اشث .یک فهّروپهیير شخححر ةَ خّةی یک ىاده ٌرىحر كاةهث
ٌظاٌدن را ٌدارد .از طرف دیگر ،ىحریال شخث در ىلاةم خراطیده طدن ىلاوم جر ىیةاطدٌ .ظیيٍگاه
 Poppetةایصحی ىاژوالر ةاطد جا ةحّان ىحریال ىٍاشتی (ةَ ؼٍّان ىذال  )PEEK, PCTFEةرای آن ةر
اشاس ىدحّیات ىایػ یا گاز ،انزاىات فظاری و طرایط دىایی اٌحخاب کرد.

نتیجه گیری
ىّكػ اٌحخاب رگّالجّر ،كاؼده اصهی داٌصحً کارةرد آن طاىم ىدحّیات ىایػ یا گاز ،طرایط دىایی و ٌرخ
جریان ىیةاطد .رگّالجّر ةایصحی ةا داطحً ایً پاراىحرُا در ذًُ اٌحخاب گردد .وكحی کَ ٌّع رگّالجّر
اٌحخاب طده ةاطد ( ،back-pressure or pressure-reducingپیصحٌّی یا دیافراگيی ،جک ىرخهَای یا
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دو ىرخهَای) ،جّجَ دكیلی ةایصحی ةَ شاخحار رگّالجّر طاىم کیفیث آةتٍدی ةدٌَ ،راخحی جٍغیو اشحو،
آةتٍدی دیافراگو یا پیصحّن ،فیهحراشیّن یکپارچَ و ٌظیيٍگاه  Poppetداده طّد .در ٌِایث ،کیفیث و ٌّع
ىحریالُای شاخث ةایصحی ةَ طّر ویژه ىّرد جّجَ كرار گیرد .اٌحخاب دیافراگو و ىحریال ٌظیيٍگاه ىخحهف،
طّل ؼير ؼيهکرد ایيً و صدیح رگّالجّر را جدث جادیر كرار ىیدُد.
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