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 یک مکانیزم ساده و یک رله، مسیر  یک کنترل ولو، به راحتی و با استفاده از

شناسایی اجزای کنترل ولو ، اولین گام در استفاده  .کندجریان را کنترل می 

 .از این تجهیز است

در این نوشته در مورد متریال ها و اجزای کنترل ولو صحبت کرده و ساختمان 

 .یک کنترل ولو را تحلیل خواهیم کرد

 

 مسیر رسیدن فشار هوا به کنترل ولو 
در ولوهای   .یک ولو کنترلی وظیفه کنترل فلوی سیال عبوری را بر عهده دارد

فشاری بین  کنترلی معموال با استفاده از پوزیشنر و ترانسمیترهای مختلف،

در این هنگام متناسب با  .کنیمرا برای عملگِر ولو فراهم می  psig 15تا  3

مربوط  (stem) ساقه  فشاری به  فشار وارد شده در داخل اکچویتر یا عملگر،

سپس متناسب با این فشار، کنترل ولو کمی  .شودبه عملگر و ولو وارد می 

 .گرددباز تر یا بسته تر می 

اکنون در آخرین گام برای باز و بسته شدن ولو، به سراغ اجزای کنترل ولو 

 .رویممی 
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 اجزای کنترل ولو 
این پست، درباره در  .است Globe بدنه ولوهای کنترلی عموما به صورت 

 .به طور کامل گفت و گو خواهیم کرد globe اجزای کنترل ولو های

 :کنیمساختمان یک کنترل ولو را به طور کلی به صورت زیر ترسیم می 

 
سیال از سمت چپ وارد شده و از پورت ورودی عبور کرده و از سمت راست 

این آیتم با    .تواند باشدمسیر سیال فقط در همین جهت می   .شودخارج می 

 .شودیک فلش بر روی بدنه ولو مشخص می 

 

  (plug)  پالگ
به پایین بیاید، مسیر سیال  plug کنید، اگر پالگهمان طور که مشاهده می 

 اگر دقت کنید، با فشار به پالگ، پالگ به پایین آمده و بر  .بسته خواهد شد
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ا نشیمن که به این صندلی ی گیردروی یک صندلی یا نشیمن گاه قرار می 

 .گوییممی  seat گاه

 
قرار  فلزی باشد )با فرض فلزی بودن پالگ(، seat به نظر شما اگر جنس

 تواند به خوبی مانع از عبور سیال شود؟گرفتن این دو فلز بر روی هم، می 

  همین منظور برای باال بردن کالس   به  .همان طور که حدس زدید، قطعا خیر

 .سازندرا به صورت ترکیبی از تفلون و یک فلز می  seat نشتی ولو، عموما

 .و پالگ به خوبی بر روی هم قرار بگیرند seat شود کهاین کار باعث می 

 را هم مشاهده bonnet و stem در تصویر ابتدایی، دو آیتم دیگر به عنوان

 .اندی کنترل ولو نمایش داده شدهبه عنوان اجزا کنید کهمی 
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Stem  ( ساقه) 
فشار  .است (actuator) ، محل اتصال بدنه ولو به عملگرstem ساقه یا

  به پالگ وارد شده و پالگ به باال stem هوای وارد شده به عملگر، از طریق

در این صورت مسیر عبور سیال کنترل شده و فلوی عبوری   .رودیا پایین می 

وظیفه انتقال انرژی به پالگ را بر عهده  stem بنابراین  .کنترل خواهیم کردرا  

 .دارد

Bonnet ( کاله) 
Bonnet میالدی و 18باشد و مربوط به قرن نظر لغوی به معنای کاله می  از 

 .دادندخانم ها در کشور فرانسه بر روی سر خود قرار می   شود کههایی می کاله

 .، کاله یا درپوش ولو استbonnet م، منظور ازدر مورد اجزای کنترل ولو ه

 را مشاهده توانید ادوات داخلی ولوشما وقتی که کاله ولو را بردارید، می 

  و را مجددا روی سرش بگذارید؛ خطر یادتان باشد که کاله ول) .کنید

 (سرماخوردگی و خراب شدن ولو

Bonnet  قرارهم به صورت جوشی بر روی ولو هم به صورت پیچی و 

 .گیردمی 
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 را به صورت مختصر و مفید، مشاهدهدر شکل فوق، اجزای کنترل ولو 

 .کنیدمی 

 

 خرید ولو 
  شاید قصد سفارش گذاری و خرید آن  پس از آشنایی با اجزای کنترل ولو ،

متناسب با فرایندی که دارید، بایستی برای خرید یک ولو  .را داشته باشید

 .سفارش گذاری کنید

 یژگی های مناسب و کاربردی آن ولودر خرید یک ولو، یافتن واولین گام 

 که در واقع شما بایستی در ابتدایی ترین کار ها به محاسبه ضریب  .شودمی 

cv ،که این مرحله را هم ما برای شما در نوشته محاسبه  کنترل ولو بپردازید

 .ایمکنترل ولو، آموزش داده cv ضریب
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