บทที่ 2
ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง
การกัดกร่ อนของโลหะ คือ การสูญเสียเนื้อโลหะ โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี กับสิ่งแวดล้อม อาจเป็ น
ปฏิกิริยาทางเคมี หรื อปฏิกิริยาทางไฟฟ้ าเคมี (Electrochemical reaction) การกัดกร่ อนเป็ น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งกล่าวคือสินแร่ ต่างๆที่มีอยูบ่ นพื้นโลกเป็ นสภาพที่มีเสถียรภาพ
อยูแ่ ล้ว เมื่อนาสินแร่ เหล่านี้มาถลุงให้ได้เนื้อโลหะบริ สุทธิ์ ทาให้โลหะอยูใ่ นสภาวะไม่มีเสถียรภาพ
มากขึ้น โลหะที่ไม่มีเสถียรภาพ จะพยายามกลับคืนสู่สภาพเดิม คือสินแร่ ตามธรรมชาติที่มี
เสถียรภาพสูงกว่า ซึ่งก็คือกระบวนการกัดกร่ อน จึงต้องใช้ความพยายามในการที่จะรักษาสภาพ
ของโลหะเหล่านี้ให้เกิดการกัดกร่ อนน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานนาน การกัดกร่ อนของโลหะ
(Corrosion of metal) สามารถเกิดได้เมื่อครบสี่ องค์ประกอบของ เซลล์การกัดกร่ อน (Corrosion
cell) ดังแสดงในรู ปที่ 2.1 คือ
- แอโนด (Anode)
- แคโทด (Cathode)
- อิเลคโตรไลต์ (Electrolyte)
- ตัวกลางในการถ่ายเท อิเลคตรอน (Metallic path)

รู ปที่

2.1 องค์ประกอบของเซลล์การกัดกร่ อน

แอโนด คือ ขั้วโลหะที่เกิดการสูญเสียเนื้อโลหะเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation
reaction) จัดเป็ นขั้วลบในเซลล์ไฟฟ้ าเคมี อิเลคตรอน ถูกปลดปล่อยจากขั้วแอโนดละลายใน
สารละลายอิเลคโตรไลต์แล้วเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางเข้าสู่ข้วั แคโทด
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แคโทด คือ ขั้วโลหะที่ทาหน้าที่ในการรับอิเลคตรอน ที่จดั เป็ นขั้วบวกในเซลล์ไฟฟ้ าเคมี
สารละลายอิเลคโตรไลต์ คือ สารที่ละลายในตัวทาละลายแล้วแตกตัวเป็ นไอออน แล้ว ทาให้
สามารถนาไฟฟ้ าได้ แบ่งเป็ น
- สารละลายอิเลคโตรไลต์แก่ (Strongly electrolytic solution) คือ สารที่ละลายในตัวทาละลาย
แล้วแตกตัวเป็ นไอออนได้ดีมาก หรื อ แตกตัวได้หมด ทาให้มีสภาพนาไฟฟ้ าได้ดีมาก ได้แก่
สารละลายของกรดแก่ เบสแก่ และสารละลายของเกลือไอออนิก เช่น กรดซัลฟูริค (H2SO4) กรด
ไนตริ ค (HNO3) กรดไฮโดรคลอริ ค (HCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ (KOH) โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
และ โพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) ตามลาดับ เป็ นต้น
- สารละลายอิเลคโตรไลต์อ่อน (Weakly electrolytic solution) คือ สารที่ละลายในตัวทาละลาย
แล้วแตกตัวเป็ นไอออนได้บางส่วนหรื อแตกตัวได้นอ้ ย ทาให้นาไฟฟ้ าได้นอ้ ย ได้แก่สารละลาย
ของกรดอ่อน และเบสอ่อน เช่น กรดไฮโดรฟลูออริ ค (HF) กรดไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) และ
แอมโมเนียมไซยาไนด์ (CH4N2) ตามลาดับ เป็ นต้น
การกัดกร่ อนของโลหะโดยส่วนใหญ่เป็ นการเกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์ (Redox reaction) คือ มีท้งั ครึ่ ง
เซลล์ที่ทาหน้าที่ในการให้อิเลคตรอน ซึ่งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) และอีก
ครึ่ งเซลล์ที่ทาหน้าที่ในการับอิเลคตรอนซึ่งเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน (Reduction reaction)
ปฏิกิริยารี ดอก พิจารณาปฏิกิริยาเคมีกบั การถ่ายโอนอิเลคตรอนดังแสดงในรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 การเกิดปฏิกิริยาระหว่างแท่งสังกะสีกบั ประจุทองแดงในสารละลายคอบเปอร์ซลั เฟต
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ตัวอย่าง จุ่มแท่งสังกะสีในสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟต (CuSO4) มีสีฟ้าพบว่าแท่งสังกะสีมีสารสี
แดงเกาะ ส่วนสารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตมีสีจางลง แสดงว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นระหว่างแท่งสังกะสี
และประจุของทองแดง (Cu2+) ในสารละลายคอบเปอร์ซลั เฟต ในทางกลับกัน เมื่อจุ่มแท่ง
โลหะทองแดงในสารละลายซิงค์ซลั เฟต (ZnSO4) จะไม่พบการเปลี่ยนแปลง อธิบายได้ว่าในกรณี
แรกเกิดการถ่ายโอน อิเลคตรอน (ในขณะที่กรณี ที่สองไม่เกิดการถ่ายโอนอิเลคตรอน)
สรุ ปโดยย่อ คือ
- เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายโลหะไอออนแล้วเกิดปฏิกิริยา แสดงว่ามีการถ่ายโอนอิเลคตรอน
โดยฝ่ ายที่สูญเสียอิเลคตรอนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สังเกตได้ว่าแท่งโลหะกร่ อนลงเรื่ อยๆ เมื่อ
เวลาผ่านไป
- โลหะไอออนในสารละลายเป็ นฝ่ ายรับอิเลคตรอนเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน
ประเภทของการกัดกร่ อน
มีหลายประเภทด้วยกัน คือ
2.1 เซลล์กล
ั วานิ ค (Galvanic cell) ที่เกิดจากการที่มีโลหะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาสัมผัสกัน
โดยจุ่มแช่อยูใ่ นสารละลายอิเลคโตรไลต์ ตัวอย่างเช่นเหล็กและทองแดงจุ่มอยูใ่ นสารละลายอิเล็ก
โตรไลต์ ดังรู ปที่ 2.3 แท่งทองแดงที่มีเสถียรภาพมากกว่าทาหน้าที่รับอิเล็กตรอน(ขั้วแคโทด) และ
เหล็กที่ว่องไวกว่าทาหน้าที่ให้อิเลคตรอนจะเกิดการกัดกร่ อน ส่วนกระแสไฟฟ้ าจะไหลในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับ อิเล็กตรอน คือ ไหลจากแท่งเหล็กไปยังแท่งทองแดงอย่างไรก็ตาม โลหะที่ใช้ทา
ชิ้นส่วนในงานวิศวกรรม มีโลหะผสมมากกว่าสองชนิดขึ้นไป และโครงสร้างจุลภาคของโลหะเอง
ก็ไม่ได้มีเพียงเฟส หรื อองค์ประกอบเดียว ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เกิดการกัดกร่ อนได้เองแม้
ไม่ได้สมั ผัสกับแท่งโลหะอื่น เพียงแต่อตั ราการกัดกร่ อนจะช้าหรื อเร็ ว
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รู ปที่ 2.3 เซลล์การกัดกร่ อนแบบกัลวานิก
เซลล์ความเข้มข้น (Concentration cell) เหมือนกับเซลล์กลั วานิ ค คือ มีแท่งโลหะชนิด
เดียวกันจุ่มแช่อยูใ่ นสารละลายอิเลคโตรไลต์ที่มีความเข้มข้นไม่สม่าเสมอ
(Heterogeneous
electrolyte) ตัวอย่างการเกิดเซลล์ความเข้มข้นได้แก่ การกัดกร่ อนของท่อในดิน (Corrosion of
a pipe in the soil) โดยเซลล์ความเข้มข้นเกิดได้จาก
2.2

- การเปลี่ยนแปลงปริ มาณออกซิเจนที่ละลายอยูใ่ นดิน
- ปริ มาณความชื้นที่ปรากฏในดิน
- ความแตกต่างของส่วนผสม หรื อส่วนประกอบของดิน
การกัดกร่ อนโดยเกิดจากเซลล์ความเข้มข้นกรณี ของท่อที่ถกู ฝังใต้ดินนี้แสดงดังรู ปที2.4
่
โดยบริ เวณที่มีความเข้มข้นของตัวแปรดังกล่าวข้างต้นสูงจะแสดงตัวเป็ นขั้วแอโนด และเกิดการกัด
กร่ อนขึ้นส่วนบริ เวณที่มีความเข้มข้นต่าจะแสดงตัวเป็ นขั้วแคโทด
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รู ปที่ 2.4 การเกิดเซลล์ความเข้มข้นของท่อที่ถกู ฝังอยูใ่ ต้ดิน

รู ปที่ 2.5 เซลล์อิเลคโตรไลต์
เซลล์อิเลคโตรไลต์ (Electrolytic cell)
เซลล์น้ ีเกิดได้เมื่อป้ อนกระแสไฟฟ้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบ โดยระบบอาจประกอบด้วยเซลล์กลั วา
นิค (โลหะต่างชนิดสัมผัสกัน) หรื อเซลล์ความเข้มข้นร่ วมกับกระแสไฟฟ้ าจากภายนอก การจัด
เซลล์อิเลคโตรไลต์แสดงดังรู ปที่ 2.5 หรื ออาจกล่าวอีกแบบหนึ่งได้ว่า เป็ นอุปกรณ์หรื อเซลล์ที่ทา
หน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานเคมี (ซึ่งตรงกันข้ามกับเซลล์ไฟฟ้ าเคมีที่ทาหน้าที่ในการ
เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า)
2.3
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เซลล์ที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (Differential temperature cells)
ในขณะที่เซลล์ความเข้มข้น ที่หมายถึง ความชื้น และปริ มาณออกซิเจน ทาหน้าที่หลักในการเกิด
การกัดกร่ อนในดิน และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั มีเซลล์ชนิดอื่นๆ ที่พบเห็นได้ใน
สภาพการใช้งานจริ งของชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เช่น ในท่อส่งก๊าซ ดังแสดงในรู ปที่ 2.6 ก๊าซถูก
อัดส่งมาจากสถานี (Compressor station) ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าท่อที่ถกู ฝังอยูใ่ ต้ดิน ซึ่งท่อที่ถกู ฝัง
อยูใ่ ต้ดินเมื่อสัมผัสกับดินก็จะทาให้เกิดการส่งผ่านความร้อนจากท่อไปยังดิน ทาให้มีความต่างของ
อุณหภูมิเกิดขึ้น ณ บริ เวณดังกล่าว และจากหลักของเซลล์ความเข้มข้นนี้เองจึงทาให้เกิดการกัด
กร่ อนขึ้น และเรี ยกการกัดกร่ อนชนิดนี้ว่า Thermo galvanic corrosion โดยมีรายละเอียดของ
เซลล์การกัดกร่ อนเป็ นดังนี้
2.4

- บริ เวณท่อที่มีอุณหภูมิสูง (Hot pipe) อยูใ่ กล้สถานีส่งก๊าซ เป็ นแอโนด
- บริ เวณท่อที่มีอุณหภูมิต่า (Cooler pipe) ที่ถกู ฝังอยูใ่ นดิน เป็ นแคโทด
- ดินทาหน้าที่เป็ นอิเลคโตรไลต์
- ท่อทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่อมวงจร หรื อที่เรี ยกว่า Connecting path

รู ปที่ 2.6 เซลล์ความเข้มข้นที่เกิดจากความต่างของอุณหภูมิ
การวัดศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐาน และการพิจารณาการกัดกร่ อน
การกัดกร่ อนสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้จากค่าแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้ า (Electromotive force
,EMF) กล่าวคือ หากมีโลหะสองชนิ ดมาสัมผัสกัน และมีองค์ประกอบของเซลล์การกัดกร่ อนครบ
คือ ขั้วหนึ่งแสดงตนเป็ นแอโนด อีกขั้วเป็ นแคโทด มีสารละลายอิเลคโตรไลต์ และส่วนที่ทา
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หน้าที่ในการส่งผ่าน อิเลคตรอน หากต้องการทราบว่าโลหะชนิดใดเกิดการกัดกร่ อน สามารถ
พิจารณาได้จากค่า EMF ซึ่งแสดงศักย์ไฟฟ้ าครึ่ งเซลล์รีดกั ชันที่มาตรฐาน (ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ) กล่าวคือ หากมีโลหะสองชนิดมาสัมผัสกัน เช่น ทองแดง
และเหล็ก จากตารางพบว่า มีค่าศักย์ไฟฟ้ าครึ่ งเซลล์รีดกั ชันที่มาตรฐานเท่ากับ 0.518 และ-0.409
ตามลาดับ จากค่าศักย์ไฟฟ้ านี้มีความหมายว่า ทองแดงมีความสามารถในการแย่งชิงอิเลคตรอนได้
ดีกว่าเหล็ก ดังนั้นทองแดงจะไม่เกิดการกัดกร่ อนส่วนเหล็กจะเกิดการกัดกร่ อน อย่างไรก็ตาม ต้อง
ระลึกว่าค่าที่แสดงนี้เป็ นค่าศักย์ไฟฟ้ าครึ่ งเซลล์ของครึ่ งปฏิกิริยารี ดกั ชันที่สภาวะมาตรฐาน หากเป็ น
ศักย์ไฟฟ้ าครึ่ งเซลล์ของครึ่ งปฏิกิริยาออกซิเดชันเครื่ องหมายจะกลับข้างกัน
ศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ (E๐) ไม่สามารถวัด หรื ออ่านได้จากอุปกรณ์ หรื อโวลต์มิเตอร์
โดยตรง เนื่องจากตามลาพังสารเพียงครึ่ งเซลล์ยงั ไม่เกิดปฏิกิริยารี ดอกซ์
ดังนั้นการหาค่าศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ ในทางปฏิบตั ิจะต้องทาโดยการเปรี ยบเทียบกับ
ครึ่ งเซลล์ใดครึ่ งเซลล์หนึ่งที่กาหนดเป็ นมาตรฐาน เช่น ครึ่ งเซลล์มาตรฐานของไฮโดรเจน
2.5

ปะเกนยางสังเคราะห์ EPDM

รู ปที่ 2.7 Thermo Pack EPDM สีดา - ปะเกนหน้าแปลน, ตัดสาเร็ จ ผลิตจากยางสังเคราะห์ EPDM
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ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของปะเกนยาง EPDM
Color
Density
Hardness
Tensile strength
Tear strength
Elongation
Thickness

Black
1.45
70
3.7
29
171
1 ‟ 25

g/cm³
Shore A
Mpa
Mpa
%
mm

สามารถใช้ งานได้ ดีกบั











แอลกอฮอล์
น้ ามันเบรกยานยนต์
คีโตน
กรดเจือจางและด่าง
น้ ามันซิลิโคนและจาระบี
ไอน้ าอุณหภูมิสูงถึง 400°F
น้ า
น้ ามันไฮดรอลิกที่ผสมฟอสเฟตเอสเท
อร์หลัก - Skydrol(R)
โอโซน การเสื่อมสภาพ และสภาพ
อากาศ

ไม่สามารถใช้ งานได้ ดีกบั



อะลิฟาติกและอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน
สารหล่อลื่นที่ผสมไดเอสเทอร์ หลัก
สารละลายฮาโลจิเนต



น้ ามันที่ผสมปิ โตรเลียมหลักและจาระบี





ยางเอทิลนี โพรพิลนี (EPR, EPDM)
EPDM เป็ นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและโพรพิลีน และเป็ นเทอร์พอลิเมอร์ของเอทิลีนและโพรพิลีน
ได้เมื่อเพิ่มโมโนเมอร์ตวั ที่สามเล็กน้อย (มักจะใช้ ไดโอเลฟิ น ) เพื่อให้เกิดการหลอมด้วยซัลเฟอร์
โดยทัว่ ไปแล้วยางเอทิลีนโพรพิลีนมีความต้านทานต่อโอโซน แสงแดด และสภาพอากาศได้ดีเลิศ
และยังมีความยืดหยุน่ ดีมากในที่ระดับอุณหภูมิต่า ทนทานต่อสารเคมีได้ดี (กรดเจือจางและด่าง,
สารละลายโพลาร์ ) และมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนไฟฟ้ าที่ดี
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ระบบอบ - อบด้ วยซัลเฟอร์ เมือ่ เทียบกับอบด้ วยเปอร์ ออกไซด์
มาตรฐาน EPDM มักจะอบด้วยซัลเฟอร์ สูตรยางที่อบด้วยซัลเฟอร์จะมีคุณสมบัติในการยืดหยุน่ ได้
ดีกว่าแต่มกั จะแข็งตัวและมีค่าความต้านทานต่อแรงบีบอัดด้อยลงในที่อุณหภูมิสูง EPDM ที่อบด้วย
เปอร์ออกไซด์ทนความร้อนได้ดีกว่าและมีค่าความต้านทานต่อแรงบีบอัดน้อยกว่า สามารถใช้งาน
ได้ยาวนานโดยเฉพาะสาหรับระบบท่อในอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่ก็มีราคาแพงและผลิตได้ยากกว่า
สูตรที่อบด้วยซัลเฟอร์
ความผันแปรอืน่ ๆ
„ EPDM มักจะทาน้ ามันหล่อลื่นด้านใน เพื่อช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายหรื อลดแรงเสียดทานสาหรับการใช้
งานแบบไดนามิก
„ EPDM สามารถใช้สูตรที่มีเฉพาะส่วนผสมใน “รายการสีขาว” ตามที่กาหนดใน 21.CFR 177.2600
เพื่อการใช้งานในสภาวะที่ยางต้องสัมผัสกับอาหารและเครื่ องดื่ม
„ EPDM สามารถยืน่ ขออนุมตั ิจาก National Sanitation Foundation (NSF) เพื่อนามาใช้กบั การใช้
งานเกี่ยวกับน้ าดื่มได้
„ EPDM มักจะใช้ในระบบปรับอากาศรถยนต์ ที่ใช้ก๊าซหล่อเย็น R134a และสารหล่อลื่น POE หรื อ
PAG รวมทั้งสารหล่อเย็นรุ่ นใหม่ที่ปกป้ องสิ่งแวดล้อมอย่าง R744 ในระบบปรับอากาศที่ใช้ R744
จาเป็ นต้องมีความต้านทานแรงระเบิดจากการลดความดันในไฮโดรเจนไดออกไซด์ ที่ระดับแรงดัน
สูงและอุณหภูมิสูง
„ EPDM มักจะใช้กบั น้ ามันไฮดรอลิกชนิดฟอสเฟตเอสเทอร์
ข้ อมูลทั่วไป
การกาหนด ASTM D 1418: EPM, EPDM
การกาหนด ISO/DIN 1629: EPM, EPDM
รหัส ASTM D2000/SAE J 200: AA, BA, CA, DA
สีมาตรฐาน: ดา
ช่ วงความแข็ง: 30 ถึง 90 Shore A
ต้นทุนเปรียบเทียบ: ต่า
อุณหภูมใิ นการใช้ งาน
มาตรฐาน ณ อุณหภูมติ า่ : -55°C / -67°F
มาตรฐาน ณ อุณหภูมสิ ู ง: 125°C / 257°F
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2.6 คอนโทรลวาล์ว (Control Valve)

รู ปที่ 2.8 คอนโทรลวาล์ว
วาล์วเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยุดการไหลของฟลูอิดและปรับอัตราการไหล ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ที่เรา
เรี ยกว่า Final Element ซึ่งก็มีหลายแบบหลายชนิดให้เลือกใช้กนั และมีชื่อเรี ยกต่างๆ มากมาย
ตามแต่ชนิดของวาล์ว ถ้าเราแบ่งตามหน้าที่การทางานของวาล์วก็สามารถที่จะแบ่งได้ดงั นี้
1. Hand Valve หรื อ Manual Valves คือชนิดของวาล์วที่ไม่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตัวมัน
เอง ต้องอาศัยคนในการเปิ ด-ปิ ด หรื อควบคุมอัตราการไหลเอง
2. Automatic Valve คือวาล์วที่สามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ยตัวมันเอง โดยอาศัย
สัญญาณและสื่อกลางต่างๆ เช่น ลม หรื อไฟฟ้ า
3. Self-operated regulating valve เป็ นวาล์วที่สามารถควบคุมได้ดว้ ยตัวเองระดับหนึ่ง
โดยการตั้งค่าที่ตอ้ งการควบคุมให้กบั ตัววาล์ว
4. Control Valve เป็ นวาล์วที่ควบคุมด้วยคาสัง่ จากภายนอกไม่ว่าจะเป็ น ลม หรื อ ไฟฟ้ า
และต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั ตัววาล์วเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนก้าน สเต็มของวาล์ว
ตัวอย่างการใช้งานในแต่ละแบบ

Manual Valves: โดยปกติ Manual Valve ถูกใช้ในหลายๆ แห่งเช่น ติดตั้งก่อนและหลัง Control
Valve, ติดตั้งสาหรับทา Bypass Valves ซึ่งคุณสมบัติหลักๆที่โดดเด่นของตัว Manual Valve ก็
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คือความสามารถในการปิ ดของตัววาล์ว ซึ่งจะเกิดการรั่วไหลในขณะที่วาล์วปิ ดสุดน้อยมาก ซึ่งใน
กระบวนการผลิตที่ไม่ตอ้ งการระบบอัตโนมัติ
และผูป้ ฏิบตั ิงานทาการปรับวาล์วโดยตรงนั้น
Manual Valve น่าจะเป็ นทางเลือกที่ดูคุม้ ที่สุด เพราะราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ Control Valve ซึ่ง
ชนิดของ Manual Valve ก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Globe, Gate, Butterfly และ Ball

Valves
Self-Operated Regulating Valves: วาล์วชนิดนี้น้ นั เหมาะกับกระบวนการผลิตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรไม่บ่อยมากนัก เช่น อัตราการไหล, แรงดัน และอุณหภูมิ หรื อกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ตอ้ งการความแม่นยามาก ซึ่งในกรณี ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ต้งั เอาไว้ ทาง
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไปทาการเปลี่ยนค่าที่หน้างาน ซึ่งชนิดของวาล์วแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ Globe

Control Valve: วาล์วควบคุมจะรับสัญญาณมาจากตัวควบคุม (Controller) เพื่อมาควบคุม
กระบวนการผลิตให้ได้ตามค่าที่เราตั้งไว้ (Set Point) ซึ่งตัวควบคุมจะรับสัญญาณมาจากตัวส่ง
สัญญาณอีกที (Transmitter) โดยชนิดของเซนเซอร์หรื อตัวส่งสัญญาณ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าเราใช้วดั
อะไร เช่นวันแรงดันก็ใช้ Pressure Transmitter หรื อวัดอุณหภูมิก็ใช้ Temperature Transmitter

