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خالصه کتاب:
کنترل ولوها در واقع یکی ا تجهییاا ازیااردقیی حسویو شیه و در زیشیتر
کارزردهای کنترل فلو ،فشار و دحای سیاال زه عنوان المیان نهیای ییل لیون کنتیرل
حورد استفاد قرار ح گیرنیه .ایی ولوهیا در صینایع نفیو و گیا و پتروشییم کیارزرد
گوترد ای داشته و ا آنجاییکه در حراحل حختلف عملییات  ،ا حفیاری تیا پیاالی و ا
پاالی تا حصرف و صادرا زطور کل حوضوع فلوی سیاال زعنیوان یکی ا حهمتیری
حوایل فن و حهنهس حطرح ح زاشه ،لذا وجود وسایل و ازیاار تنيییو و کنتیرل و ییا
قطع فلوی سیال ،ا درجه اهمیو خاص زرخوردار اسو.
عهم وجود حنبع ساد  ،عمل و زهرو در حیورد ایی تجهییا حهیو و پیر کیارزرد،
اینجانب را زر آن داشو که کتاز را زا همی حوضوع جمعآوری ،ترجمه و تیللیف کینو.
در ای حجموعه عالو زر حبان و ساختار کل کنترل ولو ،انهک نیا زه حباحث طراحی
و سایاینگ پرداخته شه که ح توانه جالب توجه واقیع شیود .در ایی کتیا ا همیان
لغا انگلیو و اصطالحا عمل ای استفاد شه که در کارخانجا و صینایع حختلیف
زی کارکنان تعمیرا و نگههاری حرسوم ح زاشه .ا اینرو خواننیه در طی حطالعیهی
ای کتا عاد زه استفاد ا ای لغا و اصطالحا کرد و پی ا آن زیه راحتی زیا
افراد زا تجرزه ارتباط زرقرار ح کنه.
ای حجموعه در اصل زرای تکنوی ها و کارشناسان ازااردقی که هر رو زیا ایی
تجهیا سر و کار دارنه تللیف شه اسو .احا خوانهن آن زرای تا کیاران زاعیث پیشیرفو
سریع در یادگیری عمل و حهار در کار خواهه شه .توجه زه نکا و توصیههیای ککیر
شه در ای کتا  ،دیه عمل خواننه را زا کرد و او را در هیر هیه زهتیر انجیام دادن
وظایف حسوله یاری ح کنه.
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