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 - 1الصمامات
VALVES
 : 1- 1نظرية عمل الصمامات:
تعمل الصمامات على التحكم في كمية وضغط وسريان السوائل والغازات وكذلك إطالق وإيقاف سريانها .
وتصمم الصمامات أساساً طبقاً الستخدامها وأماكن تركيبها وتصنع من معادن تناسب نوع السائل والغازات التي تمر
بداخلها  .ويتحدد مسار واتجاه السريان طبقاً لشكل جسم الصمام.
 : 2- 1وظائف الصمامات الرئيسية :
 : 1- 2- 1سريان السوائل وإيقافها S TARTING AND S TOPPING FLOW
ووظيفة هذا النوع من الصمامات أنها تستخدم في السوائل فقط إلطالق سري انها وإيقافه  .وتعتبر الصمامات
البوابة  GATE VALVESهي النوع الجيد والمناسب لمعظم االستعمالت  .ويسمح تصميم قاعدة الصمام في حالة
الفتح للسائل بالتحرك من خالل الصمام في خط مستقيم بأقل اختناق للسريان وأقل فقد للضغط عند الصمام.

 : 2- 2- 1تنظيم واختناق السريان REGULATION AND THROLLING FLOW
ووظيفة هذا النوع من الصمامات أنها تستخدم في عملية تنظيم واختناق السريان  .وعمليتي تنظيم واختناق
السريان تحدثان بفاعلية جيدة عند استعمال الصمام الكروي  GLOBE VALVEوالصمام الزاوية ANGLE
 VALVEحيث أن تصميم قاعدتيهما يسبب تغيير إتج اه السريان من خالل جسم الصمام  ،وتبعاً لذلك تزداد المقاومة
للسريان عند الصمام  .كذلك يسمح تصميم القاعدة بتنظيم أدق للسريان .ويندر استعمال هذه الصمامات في المقاسات
األكبر من  13بوصة وذلك لصعوبة فتح وإغالق الصمامات الكبيرة أمام الضغط.

 : 3- 2- 1منع السريان العكسي PRVENTING BACK FLOW
ووظيفة هذا النوع من الصمامات هي السماح بالسريان من اتجاه واحد ومنع السريان في االتجاه العكسي .
وت تميز بأنها تعمل ذاتياً تحت تأثير ضغط التشغيل  .وأنواعها متعددة وتعمل على حماي ة المعدات من أضرار رجوع
السريان.
والنوع الشائع االستعمال هو صمام عدم الرجوع المفصلي  SWING CHICK VALVEويركب عادةً على
خط الطرد للمضخات الطاردة المركزية.
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 : 4- 2- 1تصريف الضغط RELIEVING PRES S URE
نظراً لتع رض بعض المعدات  ،مثل األبراج والمجمعات والمراجل البخارية وغيرها من المعدات  ،إلرتفاع
الضغط بها  .ولمنع حدو ث االنفجار كان البد أن يركب عليها صمامات أمان  ،وهي عادةً صمامات زمبركية تفتح
أوتوماتيكياً عند ارتفاع الضغط عن الحد المطلوب والذي تم ضبط الصمام عليه  .وهذه الصمامات تعرف بصمامات
األمان أو صمامات التصريف.
تستعمل صمامات األمان  SAFETY VALVESعادةً للبخار وال هواء والغازات وصمامات التصريف
 RELIEF VALVESعادة تستعمل للسوائل.
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 - 2أنواع الصمامات
 : 1- 2صمامات لسريان السوائل وإيقافها :
 : 1- 1- 2الصمام البوابي :
يستخدم الصمام البوابي بكثرة في المصانع والمصافي وذلك
للحاجة إلى صمام يستطيع إيقاف سريان السائل أو مروره
وهذه من أهم وظائف الصمام البوابي.
 : 2- 1- 2صمام البوابة ذو العامود الصاعد
RIS ING S TEM GATE VALVE
 : 1- 2- 1- 2أجزاء الصمام الرئيسية :
الجسم – الغطاء – عمود الصمام – البوابة
– صندوق الحشو – الجالند – طارة التشغيل
 : 2- 2- 1- 2إستعماله :
يستعمل في السوائل  ،وهو شائع االستعمال بكثرة في الخطوط
وكذلك المعدات  .وعمله األساسي هو إطالق السريان للسوائل
بالفتح أو الغلق الكامل للسريان وإيقاف السريان  .ونالحظ أن
من شكل جسم الصمام يتضح أن سريان السائل في هذا النوع
يكون على شكل خط مستقيم ومن تصميم جسم الصمام أيضاً
نجد أن الفقد واالختناق في ضغط السائل يكون قليالُ.
 : 3- 2- 1- 2تشغيل الصمام :
من تركيب الصمام يمكن أن تنعرف على وظيفة كل جزء فيه  ،فنالحظ
أن قرص الصمام يشبه البوابة أو السكينة  .وتتم حركة البوابة ألعلى
إلطالق السريان وأسفل إليقاف السريان بواسطة عم مود القالووظ الذي
يدار بواسطة طارة من أعلى داخل "جشمة" مقلوظة في رقبة الصمام ونالحظ أن اتجاه حركة القرص (البوابة) تكون
عمودية على مسار التدفق.
 : 4- 2- 1- 2مزايا صمام البوابة ذو العامود الصاعد :
نالحظ أن في هذا النوع تكون حركة القرص والعمود معا ُ أي يكون القالووظ صاعدا ُ من الجسم ومنتصف الطارة ،
وهذه ميزة تؤكد عملية الفتح الكامل وإطالق السريان  .وعدم خروج العمود يوضح إيقاف السريان وإغالق الصمام
ووجود القالووظ في أعلى الغطاء ظاهراً يجعل تشحيمه وصيانته سهلة.
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أشكال وأوضاع مختلفة للصمام والبوابة ( ذات العمود الصاعد )
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 : 5- 2- 1- 2األماكن التي يركب عليها الصمام :
يركب على الخطوط وخط السحب والطرد للمضخات
والداخل والخارج لصمامات التحكم والمبدالت والمبردات
والمجمعات  ...إلخ.
 : 3- 1- 2صمام البوابة ذو العمود الثاقب أو الثابت
NON-RIS ING S TEM GATE VALVE
 : 1- 3- 1- 2أجزاء الصمام األساسية :
الجسم – الغطاء – العمود – القرص – صندوق الحشو
– الجالند – طارة الفتح والغلق
 : 2- 3- 1- 2إستعماله والغرض منه :
يستعمل في السوائل وهو شائع االستعمال في الخطوط
وعمله األساسي هو الفتح الكامل للسائل أو الغلق
الكامل "إيقاف السريان"  .وهذا النوع يستخدم
بكثرة في األحجام الكبيرة من خطوط المياه مثل
 14بوصة  26 ،بوصة  44 ،بوصة.
 : 3- 3- 1- 2تشغيل الصمام :
من أجزاء الصمام يمكن التعرف على عمله  .ونجد
أنه ال يختلف عن صمام البوابة ذو العمود الصاعد
إال في الع مل وتركيب األجزاء  .فالبوابة تتحرك
إلى أعلى وأسفل داخل الجسم بواسطة عمود
قالووظ جسمه داخل جسم الصمام ويدور
العمود داخل الجشمة وفي جسم الصمام والعمود
الثابت من أعلى.

- 7-

ال يصعد ألعلى وال ينزل ألسفل  .ومن مزايا هذا النوع أنه يستخدم في األحجام الكبيرة لخطوط المياه لتقل البوابة
وتحميلها على عمود القالووظ.
 : 4- 3- 1- 2عيوب صمام البوابة ذو العمود الثابت :
وجود األجزاء المتحركة داخل الجسم ال يؤكد الفتح والغلق وأيضاً يصعب بالتالي تشحيم وصيانة أجزائه  .وإذا تم ذلك
فالبد من عزل الصمام إلتمام الصيانة وبالتالي يتعرض القالووظ إلى السوائل التي تمر فتعمل على تآكل القالووظ
وترسيب الشوائب داخل ثقب البوابة لذلك يستخدم في السوال غير الهامة.
 : 5- 3- 1- 2أماكن تركيب الصمام :
خطوط مياه التبريد – دخول المبردات – المكثفات – خطوط مياه اإلطفاء – المياه المالحة.
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 : 1- 2- 2الصمام الكروي GLOBE VALVE
 : 1- 1- 2- 2أجزاء الصمام :
الجسم – الغطاء – القرص – حلقة القاعدة – عمود الصمام
– صندوق الحشو – الجالند – طارة الصمام "يد التشغيل"
 : 2- 1- 2- 2إستعماله والغرض منه :
نالحظ أن أجزاء الصمام الكروي هي نفس أجزاء
صمام البوابة مع االختالف في تصميم وتشكيل
جسم الصمام وحركة السريان  .فسريان السوائل
والغازات واألبخرة في هذا الصمام الكروي تكون
على شكل كروي طبقاً لتصميمه  .وبما أنه يوجد
بالصمام سهم يحدد اتجاه السريان فيجب مراعاة
ذلك عند التركيب ألن له اتجاه واحد لدخول
السريان حسب السهم على الجسم.
 : 3- 1- 2- 2مزايا الصمام الكروي :
التحكم في السوال والغازات واألبخرة – سهولة صيانة أجزائه
– اختناق وتنظيم السريان

 : 4- 1- 2- 2األماكن التي يركب عليها الصمام الكروي :
 يركب للعمل كصمام تعدية  BY PASSفي حالة انقطاع اإلشارة الهوائية أو الكهربية عن صمام التحكم
.CONTROL VALVE
 يركب على خطوط البخار لتشغيل المظخات والتربينات البخارية.
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 : 2- 2- 2صمام الزاوية ANGLE VALVE
 : 1- 2- 2- 2األجزاء األساسية للصمام :
الجسم – الغطاء – عمود الصمام – القرص – حلقة قرص القاعدة – صندوق الحشو – الطارة
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 : 2- 2- 2- 2استعمال الصمام والغرض منه :
يستخدم هذا النوع من الصمامات في الغازات – األبخرة و
أحياناً في السوائل والغرض منه هو التحكم في اختناق وتنظيم السريان
ويركب في األماكن الضيقة ونالحظ أن أجزاء الصمام ال تختلف عن
الصمام الكروي إال في الشكل الخارجي.
وتوجد أنواع لصمام الزاوية  ،منه الواضح بالرسم  º09وصمام زاوية
 . °45وتتميز صمامات الزاوية بأنها تقلل سرعة اندفاع السريان.
 : 3- 2- 2- 2مزايا صمام الزاوية :
 التحكم في الغازات واألبخرة ويركب في األماكن الضيقة
والمرتفعة نسبياً .
 ال يحتاج إلى حيز كبير – كما أنه سهل الصيانة.
 : 4- 2- 2- 2األماكن التي يركب عليها صمام الزاوية :
يركب على خطوط الغازات واألبخرة الرأسية والمرتفعة نسبياً.
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 : 3- 2- 2صمام اإلبرة NEEDLE VALVE
 : 1- 3- 2- 2أجزاء الصمام :
الجسم – القرص الحاكم – العمود – صامولة الحشو –
الطارة
 : 2- 3- 2- 2إستعماله والغرض منه :
يستخدم للتحكم الدقيق في الغازات فقط .
يركب على الخطوط الصغيرة لآلالت الدقيقة لتنظيم
السريان  ،ودقة أجزائه تعمل على التحكم القوي إليقاف
السريان للغازات  .ال توجد أحجام كبيرة من هذا النوع
من الصمامات.
ويركب على خطوط أنابي ب مقلوظة أو
وصالت خاصة للتحكم وعدم تهريب الغازات  .كما هو
موضح بالرسم فالقرص الحاكم عبارة عن مخروط
مدبب  ،يفتح ويغلق لإلحكام بواسطة طارة.
 : 3- 3- 2- 2مزايا صمام اإلبرة :
 التحكم في الغازات لدقة تشطيب أجزائه


تنظيم اختناق السريان للغازات

 : 4- 3- 2- 2األماكن التي يركب عليها :
خطوط الغازات لآلالت الدقيقة
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 : 4- 2- 2الصمام ذو القرض الدوار (الفراشة) BUTTERFLY VALVE
 : 1- 4- 2- 2أجزاء الصمام:
الجسم BODY :
القرص الحاكم – موتور التشغيل – الحشو –
القرص
 : 2- 4- 2- 2استعماله والغرض منه :
يستخدم هذا النوع من الصمامات في
السوائل فقط وفي األحجام الكبيرة للخطوط .
والغرض منه سرعة الفتح والغلق للخطوط ذات
األحجام الكبيرة  .وجسم األحكام عبارة عن قرص
دوار (بوابة)  ،يدور هذا القرص حول عمود
الصمام  °09ولمنع التهريب يوجد صندوق حشو
) (STUFFING BOXوسريان السائل يكون
على خط مستقيم.

 : 3- 4- 2- 2مزايا الصمام :
 التحكم السريع للفتح والغلق بواسطة
الذراع
 قلة أجزائه وسهولة صيانته
 يركب على الخطوط ذات األحجام الكبيرة
 : 4- 4- 2- 2األماكن التي يركب عليها الصمام :
يركب على الخطوط الكبيرة للسوائل التي تحتاج إلى سرعة في الفتح والغلق.
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 : 3- 2صمامات عدم الرجوع : CHECK VALVE
وسميت بعدم الرجوع ألنها تسمح بمرور السوائل أو الغازات حسب نوعها وتصميمها في اتجاه واحد وال
تسمح برجوعها مرة أخرى.
 : 1- 3- 2صمام عدم رجوع مفصلي :S WING CHECK VALVE
 :1- 1- 3- 2أجزاء الصمام :
الجسم – القاعدة – مجموعة القرص – مسمار المحور
 : 2- 1- 3- 2استعماله والغرض منه :
صمم لغرض السماح لسريان السائل في اتجاه ومنع السريان في
االتجاه العكسي  ،ويتم تشغيله ذاتياً تحت تأثير ضغط التشغيل وليس يدوياً كما سبق أن درسنا في صمامات البوابة
والكروي  .ويركب على األجهزة والمعدات لحمايت ها من الضرر وشائع االس تعمال في المضخات الطاردة المركزية .
ويركب على خط الطرد ويعمل ذاتياً بتأثير ضغط التشغيل ويكون سريان السائل فيه على شكل خط مستقيم  ،وتكون
حركة القرص فيه عبارة عن قرص بدايته الغلق الكامل ونهايته الفتح الكامل ويتوقف حجم الفتحة تبعاً لحجم السريان
وهو يشبه صمام البوابة باختالف وزنه  .ويعمل ذاتياً ويركب معه صمام البوابة دائماً في حالة فتح كامل وإطالق
السريان.
 :3- 1- 3- 2مزاياه :
 حماية المعدات من رجوع السائل


يعمل ذاتياً تحت تأثير ضغط التشغيل



بساطة أجزائه وكفاءته في العمل

 : 4- 1- 3- 2أماكن تركيبه :
على خط الطرد في المضخات الطاردة المركزية
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 : 2- 3- 2صمام عدم رجوع رافع : LIFT CHECK VALVE
 : 1- 2- 3- 2أجزاء الصمام :
الجسم – القاعدة – حلقة القاعدة – القرص
 : 2- 2- 3- 2استعماله :
خطوط البخار – الغازات – الماء
وفي هذا النوع من الصمامات تكون حركة القرص الح اكم إلى أعلى و أسفل .ولكي ال ينحرف القرص عن
القاعدة يوجد دليالن أحدهما في غطاء الصمام واآلخر في جسم العصب للقرص والسريان يكون منحنياً خالل جسم
العصب الذي يستقر عليه القرص ويتسبب تدفق السريان في االتجاه العكسي في عودة القرص إلى قاعدته بواسطة ثقل
القرص في حالة عدم وجود سريان متدفق  .ويستخدم في خطوط البخار والغازات والماء.

- 15-

 : 3- 3- 2صمام عدم الرجوع بياي (سوستة) : S PRING CHECK VALVE
 : 1- 3- 3- 2أجزاء الصمام :
القرص – الدليل – الجسم – الياي
 : 2- 3- 3- 2استعماله والغرض منه :
يسمح بمرور الغازات وال يسمح برجوعه ا مرة أخرى ويعمل
ذاتياً بواسطة الياي فيسمح بمرور الغازات وبعد خروجها ينخفض الضغط
ويرجع القرص مرة أخرى إلحكام الغلق وعدم التسرب  .وأجزاؤه بسيطة
وله دليل من األمام مخروطي وله قاعدة إلحكام الغلق ويركب على الدليل
ياي خاص  .له مواصفات معينة وعند زيادة الضغط يسمح بمرور الغازات
وال يسمح برجوعها مرة أخرى.
 : 3- 3- 3- 2مميزات الصمام :
 التحكم في سريان الغازات


بساطة أجزائه ومزود بياي

 س هولة صيانته
 : 4- 3- 3- 2أماكن تركيبه :
في الغازات – على الضاغط
 : 4- 3- 2صمام عدم الرجوع األفقي : HORIZONTAL LIFT CHECK VALVE
جسم العصب األفقي الذي يستقر عليه القرص  .والقرص مزود بدليل
قصير  ،وعادةً يكون أعلى أو أسفل ويتحرك في دليلين أحدهما في الغطاء واآلخر
في جسم العصب حتى ال ينحرف عن القاعدة  .وال يصلح هذا الصمام لكثرة مشاكله
ولذلك صممت صمامات خاصة ذات رافعة رأسية.
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 : 5- 3- 2صمام عدم رجوع وإيقاف : S TOP CHECK VALVE
يستخدم في المراجل البخارية حيث ترتبط وحدتان أو أكثر بنفس الخط وهو يمنع السريان العكسي
أوتوماتيكياً عند توقف المراجل  .ويعمل بسهولة على إدخال مرجل جديد في التشغيل ويحمي من يعمل بالصيانة أو
التفتيش من البخار العكسي.
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 : 6- 3- 2صمام عدم الرجوع الرأسي : VERTICAL LIFT CHECK VALVE
وهو كما موضح بالرسم ال يختلف عن صمام عدم الرجوع األفقي إال أنه يستخدم في الخطوط الرأسية.
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 : 1- 4- 2صمام األمان : S AFETY VALVE
 : 1- 1- 4- 2أجزاء الصمام :
الجسم – الغطاء – الياي – القرص –
حلقة القرص – مسمار الضبط
 : 2- 1- 4- 2استعماله والغرض منه:
الغازات
في
يستخدم
واألبخرة وفي األماكن الهامة لتالفي
الضرر والخطورة عليها من االنفجار
بتأثير زيادة ضغطها  .ويالحظ من
تركيب الصمام وأجزائه أنه يعتمد
أساساً على الياي ونوعيته  .ويعمل
الصمام عندما يزيد الضغط عن
المعدل  ،فيضغط على القرص
فينكمش الياي ويفتح الصمام ويصرف
الضغط الزائد ويعود الياي لإلحكام
بالغلق مرة أخرى  .وهكذا يمكن
التصريف إما أن يكون إلى الجو أو
إلى دائرة الجهاز إذا كان ذو أهمية أو
غازات سامة.
 : 3- 1- 4- 2مزايا صمام األمان :


تصريف الضغط الزائد عن
المعدل

 التحكم في الغازات لدقة
أجزائه


يعمل ذاتياً بدقة وكفاءة عالية
بواسطة الياي

 : 4- 1- 4- 2أماك ن تركيب الصمام :
يركب في األماكن الهامة والحساسة مثل قمة األبراج والمراجل البخارية والمجمعات ...إلخ
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 : 2- 4- 2صمام التصريف : RELIEF VALVE
 : 1- 2- 4- 2أجزاؤه :
تشبه أجزاء صمام األمان
 : 2- 2- 4- 2استعماالته :
يستخدم في السوائل وفي األماكن الهامة لتفادي الضرر الناتج عن ارتفاع الضغط  .وعادة يركب على
المضخات الموجبة مثل المضخة الترسية والترددية وبعض المجمعات.
وهو يشبه في مزاياه صمام األمان.
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 : 1- 5- 2صمام سدادي : PLUG VALVE
 : 1- 1- 5- 2أجزاء الصمام :
الجسم  : BODYسدادة  PLUGمركب داخل تجويف جسم النظام – ذراع الفتح والغلق
 : 2- 1- 5- 2االستعمال والغرض منه :
يستخدم

الصمام

السدادي

في

السوائل

والغازات  .والغرض منه هو سرعة الفتح والغلق إذ أن
¼ لفة للجسم الحاكم (السدادة) تكفي إلطالق وإيقاف
السريان

 .والجسم الحاكم به فتحتان مستعرضتان

بالسدادة ويوجد فتحة مماثلة في الجسم تساعد على
سرعة الفتح والغلق  .وأبعاد السدادة هي نفس أبعاد
التجويف بالجسم لدقة اإلحكام وعدم تسرب الغازات
والسوائل  .وتشحم السدادة وذلك بضغط شحم من نوع
خاص على وجه السدادة من الداخل لتوفير مرونة حركة
إطالق وإيقاف السريان ومنع التسرب.
 : 3- 1- 5- 2مزايا الصمام السدادي :
 سرعة الفتح والغلق ¼ لفة
 سهولة صيانة أجزائه وتشحيمه
 التحكم الدقيق والسريع في الغازات والسوائل.
 : 4- 1- 5- 2األماكن التي يركب عليها الصمام السدادي :
يركب الصمام السدادي على حارقات األفران وخطوط الغازات التي تحتاج إلى فتح وغلق سريع.
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أشكال وأوضاع مختلفة للصمام السدادي
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 : 2- 5- 2صمام الكرة : BALL VALVE
 : 1- 2- 5- 2أجزاء الصمام :
الجسم ) (BODYوهو يشبه إلى حد كبير صمام السدادة في تركيبه ووظيفته  ،ومثبت بالجسم حلقتي
اإلحكام – عمود الكرة – ياي – ذراع للفتح والغلق.
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 : 2- 2- 5- 2استعماله والغرض منه :
يستخدم صمام الكرة في الغازات والسوائل  ،والغرض من ه سرعة الفتح والغلق بواسطة الذراع .
ونالحظ أن تشطيب أجزاء صمام الكرة أدق  ،وأن الجسم الحاكم مجوف من الداخل وبد الً من السدادة المخروطية كرة
مرتكزة على حلقتي االحكام بقوة ضغط الياي من أعلى الكرة المثبت على عمود الكرة  .وهذا يساعد على قوة اإلحكام
أكثر من صمام السدادة عالوة على كفاءته العالية  .وأيضاً حلقتي اإلحكام يمكن تغييرهما بسهولة عالوة على أنه ال
يحتاج إلى صيانة إذ أنه يعمل مدة طويلة وبإحكام دقيق وببساطة أجزاؤه وسرعة الفتح والغلق ¼ لفة تكفي إليقاف أو
إطالق السريان.
 : 3- 2- 5- 2مزايا صمام الكرة :
 التحكم الدقيق في الغازات والسوائل


العمل لمدة طويلة وبإحكام وال يحتاج إلى صيانة



بساطة أجزاؤه وسرعة التحكم في الفتح والغلق

 : 4- 2- 5- 2األماكن التي يركب عليها صمام الكرة :
يركب على خطوط الغازات والسوائل التي تحتاج إلى إحكام دقيق ومنع التسرب  .وتحتاج إلى سرعة في
إيقاف وإطالق السريان.
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 : 1- 6- 2صمام زجاجة البيان : GAUGE COK VALVE
 : 1- 1- 6- 2أجزاء الصمام :
الجسم – العمود – وصلة القياس – دافع الكرة – القاعدة المتغيرة – كرة الضبط
 : 2- 1- 6- 2استعماله والغرض منه :
يستخدم في السوائل مع زجاجة البيان وذلك لقياس منسوب السوائل المختلفة وبداخله كرة صغيرة لحماية التهريب.
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 : 2- 6- 2الصمام ذو القرص المطاط : DIAPHRAGM VALVE
 : 1- 2- 6- 2أجزاء الصمام :
الجسم – الحاجز – الغطاء – ضاغط الطارد – أصابع القرص – قرص مطاط
 : 2- 2- 6- 2استعماله والغرض منه :
يستخدم ف ي السوائل التي بها مواد حمضية أو قلوية (آكلة) حيث يستعمل القرص الحاجز المطاط
)  (DIAPHRAGMبد الً من البوابة أو السدادة إليقاف سريان السائل  .والحاجز المبين في الرسم يحمي األجزاء
المتعرضة للمواد الحمضية وهذا الصمام ليس به صندوق حشو وبذلك ال يحدث ت هريب وإذا ظهر أي تهريب حول
العمود فهذا يؤكد أن الحاجز به تهريب.
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 : 3- 6- 2صمام التفوير : BLOWDOWN VALVE
يستخدم هذا النوع من الصمامات في المراجل  ،ومن شكل الصمام يتضح أنه من صمامين متصلين
ببعضهما أحدهما كحاجز اختناق بينما اآلخر يعمل إلحكام الغلق ويكون على شكل زاوي ة  .وفائدة شكل الزاوية
للصمام هو تمكن السائل المار من غسل أي رواسب على قاعدة الصمام.
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 : 4- 6- 2صمام خطوط اإلطفاء : FIRE HYDRANT VALVE
يركب على خطوط مياه الحريق الموجودة تحت األرض ويفتح بواسطة مفتاح خاص وعند الفتح يتحرك
القرص السفلي فيسمح بدخول المياه إلى الفتحة المثبت عليها خراطيم اإلطفاء.
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 : 5- 6- 2صمام سفلي ال رجعي : FOOT VALVE
ويستخدم لحفظ منسوب السائل في خط السحب في المضخات الطاردة المركزية ومزود بمصفاة في نهايته
لحجز الشوائب حتى ال تسبب فقد أو انسداد في سحب المضخة  .ووظيفة الصمام هي وظيفة عدم الرجوع  ،ويركب
على خط السحب في األماكن المنخفضة كالبيارات.
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 - 3صناديق الحشو
STUFFING BOX
مقدمة :

صمم صندوق الحشو لمنع التهريب حول عمود الصمام ولوضع

الحشو ) (PACKINGداخل الصندوق .ومعظم الحشو من اإلسبستوس
المجدول بأقطار مختلفة حسب حجم صندوق الحشو وقطر عمود الصمام .
ويتم اختيار الحشو حسب نوع السوائل والغازات والمياه  ،ويركب الحشو
بأوضاع خاصة لمنع التسريب.
 : 1- 3أنواع صناديق تاحشو :
 : 1- 1- 3الجالند ذو الصامولة : ACKING NUT WITH GLANF
ويحتوي على شفة حرة تكون غاطسة على الباكنج وتربط بها
صامولة لمنع التهريب.
 : 2- 1- 3الجالند ذو المسامير : BOLTED GLAND
وهو من األنوا ع الشائعة االستعمال  GLAND FLANGEوبه
دليل للضغط على الباكنج  .ويوجد مسماران قالووظ في طرف الجالند
للربط على الباكنج  .ويجب عدم الربط بقوة حتى ال تؤثر على حركة
العمود.
 : 3- 1- 3الجالند ذو الحلقة العازلة :LANTERN TYPE GLAND
ويركب على نوع من الصمامات به جلبة مجوفة تسمح بمرور
سائل التبريد  ،ويستخدم في الضغوط العالية للمعدات التي تتعرض للحرارة
العالية ومجهز لتصريف السوائل الزائدة التي تتسرب من الحشو لحفظ
العمود في حالة نظيفة  ،وهذا النوع يقلل كثيراً من استهالك الحشو.
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تعليمات الصيانة
يجب مراعاة بعض النقاط التي تزيد من عمر تشغيل الصمامات وتحسن أداءها وهي - :
 .1يجب أن تحفظ أو تخزن الصمامات في صناديق بعيدة عن العوامل الجوية مثل المطر والتعرض للشوائب
الغري بة  .ويجب أن تقفل فتحات الداخل والخارج.
 .2عند تخزين الصمام لمدة طويلة يجب أن يختبر ويشحم دورياً وينظف جيداً.
 .3كما سبق من إستخدامات بعض الصمامات في التشغيل يجب مراعاة إتجاه مسار المائع عند التركيب
ومطابقته باتجاه السهم الموجود على السطح الخارجي للصمام.
 .4يجب أال يحتوي المائع في الخطوط على الشوائب المعلقة التي تؤدي للتهريب.
 .5قبل تركيب الصمام يجب نظافة وإزالة الرواسب من الخطوط .
 .6أثناء اإلختبار الهيدروليكي للخطوط يجب أن يكون الصمام مفتوحاً فتحاً كامالً.
 .7نظراً ألهمية عمل صمام األمان يجب أن تتجنب األسباب التي تؤدي لعمل يةة التهريةب  ،وذلةك بنظافةة سةطح
التالمس بين القرص الحاكم والقاعدة وخلو المعدة التي يوضع فوقها الصمام مةن الشةوائب المعلقةة  .كمةا يجةب
تالفي األحمال واإلجهادات على خط الطرد ومراعاة التركيب أو التجميع الصحيح.
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 - 4خطوط األنابيب
PIPE LINES
تستخد م خطوط األنابيب في جميع المجةاالت الصةناعية كوسةيلة لنقةل المةواد البتروليةة والغةازات والسةوائل
األخرى  .وهي تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في حركة ونقل المنتجات وهي تمثل جزءاً كبيراً مةن إجمةالي عمليةة التكريةر
والتصنيع.
وتنقسم الخطوط إلى :
 oخطوط للمواد البترولية السائل ة .
 oخطوط للغازات .
 oخطوط للبخار .
 oخطوط للمياه .
ويمكن مد خطوط األنابيب في أي اتجاه سةواء كةان ذلةك رأسةياً أو أفقيةاً أو علةى أي زاويةة كانةت  .ويمكةن عةن طريةق
خطوط األنابيب أن تنساب جميع الموائع بصورة مستمرة  .وتتم مراقبة السائل والةتحكم فةي سةريانه وتوزيعةه بواسةطة
خطو ط فرعية  ،وبإستخدام الصمامات المختلفة  .والبد من مراعةاة نةوع السةائل الةذي يمةر بةداخل كةل نةوع مةن أنةواع
خطوط األنابيب  .ويؤخذ في االعتبار كل من درجة حرارة السائل وضغطه وشراهيته للتآكل.
وتختلف طريقة التصةنيع والمةادة التةي تصةنع منهةا الخطةوط وذلةك حسةب اسةتعماالتها  .فمةثالً تختلةف نوعيةة الخطةوط
المستخدمة في نقل المواد البترولية عن الخطوط التي تستخدم في نقل الهيدروجين.
وكذلك الخطوط المستعملة في توصيل المواد الكيميائية عن تلك التي تستخدم ألغراض المياه أو البخار.
 : 1- 4أنواع المواسير :
توجد خمسة أنواع من المواسير المستعملة في الصناعة :
 oمواسير الحديد الكربوني .
 oمواسير فوالذ ال يصدأ .
 oمواسير الحديد المجلفنة .
 oمواسير حديد الزهر .
 oأنابيب النحاس األحمر .
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وفيما يلي شرح موجز لكل نوع من هذه األنواع :
 oمواسير الحديد الكربوني :
تستخدم بكثرة في نقل المةواد ا لبتروليةة المختلفةة وذلةك لقةوة تحملهةا أو قلةة ثمنهةا  .ولكنهةا ال تسةتخدم فةي
المواد الكيميائية.
 oمواسير الحديد المجلفنة :
صنعت من حديد مطلي بةدهان مةن الةدهانات الخاصةة لحمايتهةا مةن الصةدأ  .وتسةتخدم فةي خطةوط الميةاه
الصالحة للشرب واإلستعماالت األخرى.
 oمواسير الحديد الزهر :
تصنع هذه المواسير بطريقة الصب ( السباكة ) ويوجد بها نسةبة عاليةة جةداً مةن الكربةون  ..وتسةتخدم فةي
خطوط مياه الصرف.
 oمواسير النحاس األحمر :
تصنع هذه المواسير من النحاس األحمةر مضةاف إليةه نسةبة مةن الرصةاص  .وتسةتخدم فةي خطةوط
هواء اآلالت الدقيقة وأجهزة التبريد  .وأيضاً تستخدم أنواع من المواسةير المصةنعة مةن النحةاس فةي المكثفةات
المائية.

 : 2- 4وصالت األنابيب :
وصالت األنابيب تعني تغيير اتجاه التدفق  ،وتصنع الوصالت أيضاً من معادن متنوعة  .وتةؤدي وظةائف
متعددة في خطوط األنابيب  .والوظائف األربعة الرئيسية لوصالت األنابيب هي :
 oتغيير اتجاه التدفق .
 oتوفير وصالت فرعية .
 oتغيير حجم الخط .
 oغلق الخطوط .
وتوصل األنابيب ببعضها البعض  .وتستخدم عدة وسائل منها :
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 : 1- 2- 4الوصل بالقالووظ ( اللولب )  :شكل رقم ()1

تسةتخدم ه ةةذه الطريقةة لوص ةةل المواسةير م ةةن مقةاس ¼ بوص ةةة إلةى  3بوص ةةة وتعتمةد عل ةةى سةنون خارجي ةةة
وأخرى داخلية وذلك إلتمام عملية الوصل.

 : 2- 2- 4الوصل باللحام :
وهي الطريقة األكثر استخداماً لوصل المواسير الكبيرة  .وغالبةاً مةا تسةتخدم هةذه الطريقةة فةي حالةة عةدم وجةود الحاجةة
شكل رقم ()2

إلعادة فك الوصلة مرة أخرى.
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 : 3- 2- 4الوصل بالفلنشات والبراغي  :شكل رقم ()3

وتستخدم هذه الطريقة أيضةاً فةي وصة ل المواسةير الكبيةرة والتةي تحتةاج للفةك وإعةادة التوصةيل مةن وقةت آلخةر أو عنةد
الحاجة.

الشكل رقم (  : ) 3الوصل بالفلنشات والبراغي
وإلحكام عملية الربط بين أجزاء المواسير  ،وحتى ال يحدث تسرب للسوائل المنقولةة بواسةطتها  ،تسةتخدم أنةواع عديةدة
من موانع التسرب  ،وسوف نتعرض لنوع مهم من هذه األنواع وهو أطواق منع التسرب (. )GASKETS
 : 3- 4أطواق منع التسرب ) : (GAS KETS
هو الطوق المستخدم في خطوط األنابيب  ،ويوضع بين الفلنشات  .وله أهميةة فةي وقةف التسةر ب حيةث يعمةل
كوسائد بين الفلنشات  .وتصنع أطواق منع التسرب ) (GASKETSمن مةواد مختلفةة تخضةع لعةدة أشةكال مةع مراعةاة
مواصفات خاصة وهامة منه :
 oالمتانة وقابلية اإلنضغاط .
 oمقاومة الحرارة .
 oمقاومة الضغط .
وهذه المواصفات هامة جداً  .وعند تركيب أي طوق يراعى نوعية المادة المنقولة في األنابيب وحرارتها وضغطها.
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 : 1- 3- 4أنواع األطواق المستخدمة :


طوق كامل FULL FACE GAS KET

شكل رقم (  - 4أ )

يسةتخدم مةع الفلنشةات ذات الوجةه المسةطح وتصةنع مةن اإلسبسةتوس المضةغوط ويسةتعمل فةي خطةوط المي ةةاه
العذب والمالح .


طوق يستعمل داخل حلقة المسامير AS BES TOS RING GAS KET

شكل رقم (  - 4ب )

يسةتخدم للفلنشةات ذات الوجةه المرتفةع ويصةنع مةن الكرتةون المقةوى و اإلسبسةتوس  .ويسةتعمل مةع خ ةةراطيم
السفن وعادةً يستعمل لمرة واحدة.


الطوق ذو اللفائف الحلزونية S PAIRAL GAS KET

شكل رقم (  – 4ج )

ويستخدم للفلنشات وفي حاالت الحرارة العالية .

شكل رقم (  : ) 4أنواع أطواق منع التسرب
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 : 4 – 4وصالت التمدد : EXPANTION JOINTS
تتمدد المعادن بالحرارة وتنكمش بالبرودة  ،وتتعرض خطوط أنابيب البخار والغةا زات والسةوائل للتمةدد بقةدر
كبير  .وقد يؤدي هذا إلى كسر الخطوط الطويلةة أو تلةف المعةدات  .ولهةذا السةبب يةزود الخةط بوصةلة تمةدد تسةمح
لتمدد الخط عن طريقها دون حدوث تلف أو ضرر للخط.
والبد من حساب التمدد واإلنكماش عند تركيب خط األنابيب  .وتوجد عدة أشكال لوصالت التمدد منها على سةبيل
المثال وصلة تمدد على شكل حرف )  ( Uشكل رقم (  – 5أ )  ،أو على شكل زنبركي سكل رقم (  – 5ب ) .
ويجب أن الحظ عدم تثبيت الخطوط المعرضةة للتمةدد ألن التثبيةت يةؤدي إلةى كسةرها  ،ولكةن يجةب تركهةا حةرة
الحركة على المحور الطولي لكي تتمكن من الحركة نتيجة تمددها أو انكماشها .
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 : 5 – 4عزل الحطوط :
تغطى شبكات الخطةوط عةادةً بمةادة عازلةة لمنةع فقةد الحةرارة أو إكتسةابها مةن الجةو وغالبةاً مةا تصةنع المةادة
اإلسبستوس  .كما أنه يتم عزل الخطوط التي يستدعي وجودها تحت سطح األرض بمادة األسفلت لحمايتها.
ويجوز وضع شبكات تسخين حول بعض خطوط المةواد عاليةة اللزوجةة  .وتتكةون هةذه الشةبكات مةن خطةوط
مواسةير صةغيرة القطةر ( تحتةوي علةى البخةار كمصةدر للحةرارة  ) STEAM TRACERأو خطةوط صةغيرة
كهربائية تمتد على طول الخط تحت مادة عازلة  ،وذلةك لجعةل خطةوط هةذه المنتجةات فةي درجةة حةرارة مناسةبة
لمنع تجمد ال منتجات داخلها  ( .أنظر الشكل رقم ) 6
ونظراً لما تحتويه أي وحدة من الوحدات من كثرة الخطوط ولسةرعة التمييةز بةين نوعيةة مةا يحويةه أي خةط داخةل
الوحدة يراعى دهان الخطوط بألوان مختلفة  .وفيما يلي األولن المميزة لكل نوع من الخطوط المختلفة.
 oاللون البرونزي لخطوط المواد البترولية .
 oاللون األصفر لخطوط الغازات .
 oاللون األخضر لخطوط المياه العذبة .
 oاللون األحمر لخطوط مياه اإلطفاء .
 oاللون األزرق لخطوط المياه المالحة .

شكل رقم (  ) 6خط منتج ذو لزوجة عالية وبجانبه خطي بخار تسخين )(S TEAM TRACER

و من األمور الهامة للمشغلين مع رفة مقاسات األنابيةب لتبةادل المعلومةات الدقيقةة فيمةا بيةنهم ومةع مسةيولي الصةيانة .
وتقاس أحجام األنابيب بقطرها الداخلي  ،كما تقاس المواسير بقطرهةا الخةارجي وهةو اإلسةم الةذي يطلةق علةى األنابيةب
المرنة الصغيرة الحجم .
إذا لم يتمكن المشغل من تحديد قطر األنبوب بمجةرد النظةر إليةه مةن خةالل الخبةرة التةي اكتسةبها أثنةاء فتةرة عملةه
عليه أن يتبع الخط حتى يصل إلى صمام على نفس الخط  .وعادةً ما يطبع المقاس على جسم الصمام .
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