
 به .شود مي داده بيشتري توضيح سيستم داخلي فشار آوردن پائين مورد در .عبوري جريان ميزان تغييرات باالخره و ولو اندازه بودن بزرگ
 روي بر فشار و است فشار كاهش ايمني ولو روي بر شده تنظيم فشار از كمتر ظرف فشار نرمال شرايط در .كنيد نگاه راست سمت باال تصوير

 افزايش نيز ايمني ولو فشار اندازه همان به يابد، افزايش ظرف فشار فرايندي تغييرات دليل به اگر )a تصوير( ميباشد يكسان ظرف فشار با ولو
 خط طريق از جريان ولو شدن باز محض به )b تصوير( .ميشود باز ولو باشد بيشتر تنظيمي فشار از افزايش اين كه صورتي در و يافت خواهد

  شد خواهد بسته ولو و يافته كاهش ولو فشار باشد، كافي اندازه به فشار افت اگر .يابد مي كاهش ظرف و ولو فشار نهايتًا و يافته انتقال ولو به لوله
 كاهش و جريان عدم دليل به مجددا و يافته بازگشت ظرف داخل به ولو شده بسته از ناشي اضافي فشار و شده متوقف جريان سپس .)c تصوير(

 ولو، به زدن آسيب سبب توليدي ارتعاش و شده تكرار بارها و بارها زياد سرعت با تواند مي عمل اين )d تصوير(.شود مي باز ولو دوباره فشار،
.گردد تجهيزات ساير و لوله خط

 2012 نوامبر شماره Beacon نشريه خوانندگان از بسياري
 سمت تصوير( فشار كاهش ولو در نكته يك به درستي به

Block بستن با كه كردند اشاره )چپ Valve نمودن مجزا و 
 افزايش مقابل در سيستم از حفاظت امكان فشار كاهش ولو

 افراد از بسياري اينكه دوم اشكال .بود نخواهد ميسر فشار
 محافظت آن از فشار كاهش ولو اين كه اي لوله خط مسير

.اند نداده تشخيص كند مي
Chattering چيست؟

 گفته Chattering فشار كاهش ولو سريع شده بسته و باز به
 خوردن هم به باعث است ممكن شده ايجاد ارتعاش .ميشود
 صورت در و شده والو نشيمنگاه در خرابي و سيستم تنظيم

 و والو داخلي ساختار در مكانيكي مشكالت سبب استمرار،
.گردد آن به متصل لوله خطوط

ميشود؟ بسته و باز فشار كاهش ولو چرا
 : از عبارتند فشار كاهش ولو شدن بسته و باز علل از برخي
  ،بــرگشتي فشـار كاهـش سيستم، داخـلي فشار آوردن پائين

باز و بسته شود ندهيد كه ولو  كاهش فشار مرتباً  !اجازه 

آيا تاكنون صداي باز و بسته شدن ولو ايمني كاهش فشار را شنيده ايد؟
www.aiche.org/ccps
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صالحيت با و وارد فردي به فوراً ميشود، بسته و باز فشاري كاهش ولو اگر 
.كند حل را مشكل تا دهيد اطالع
 صورت ودر كنيد توجه لوله خطوط طراحي در ولوها اين باالقوه مشكالت به 

.كنيد سوال مهندسين از مشكل بروز
:از عبارتند كنيد توجه آن به بايد كه موارد از برخي

  شكل به( است فشار كاهش ولو اندازه از كوچكتر فشار كاهش ولو به متصل لوله •
)كنيد توجه راست سمت

 و اتصاالت از زيادي تعداد فشار كاهش ولو به فرآيندي تجهيزات اتصال مسير در •
)باال شكل( .دارد وجود ديگر دستگاههاي

 داراي لوله خط يا و بوده زياد بسيار فشار كاهش ولو به لوله خط اتصال طول •
.است زيادي هاي خميدگي

 باعث كه خوردگي مانند شواهدي به آن تعمير و فشار كاهش ولو برداشتن هنگام •
.كنيد توجه شود مي لوله خط شدن بسته و گرفتگي

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟

a b

c d

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
پيامهايي براي كاركنان شركتهاي صنعتي
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اندازه خط لوله كوچكتر از  
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