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  وزارة النفط والثروة المعدنیة
  الشركة العامة لمصفاة حمص

  مدیریة الجودة والسالمة المھنیة والبیئة
  

  

  
  

  أنواع الصمامات
  

  

  

  

  وتقدیم / المھندس سمیر خالد داعدا
  ة والسالمة المھنیة والبیئةالجودمدیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢ 
 

  

  أنواع الصمامات

                            ً                              بشكل عام تقسم الصمامات وفقا  الضغط التشغیلي الى مجموعتین :

  . High-Pressure Valvesصمامات الضغط العالي     -      
  .Medium and Low Pressure Valvesصمامات الضغط المتوسط والواطئ     -

  High Pressure Valvesصمامات الضغط العالي      

                                 ً                              وتستخدم عادة   في رؤوس اآلبار على شجرة المیالد psi 2000للضغوط األعلى من  تستخدم     
X-mass Tree:وأھم أنواعھا .  

  .Ball Valveالصمام الكروي   -  Plug Valveصمام      - Gate Valve ة صمام البواب            

  Medium and Low Pressure Valvesوالمتوسط المنخفض صمامات الضغط 

               حیث یكون الضغط أقل من Manifoldsوحوض الصمامات  Flow Linesیستخدم لخطوط الجریان 
2000 psi :ویكون على أشكال .  

الصمام  - Plug Valve الجزرة الصمام  -  Gate Valve ةمثل الصمام البواب : صمامات ذات التجویف
  .Globe Valveالى صمام  باإلضافة. Ball Valveالكروي 

  Gate Valve ةصمام البواب

ّ        سم ي بھذا  مما یؤدي الى عدم  fully openلوجود بوابة على أتجاه الجریان، وفي حالة الفتح الكلي  االسم 
                       وبالتالي وجود فرق ضغط بسیط بین طرفي الصمام no resistance to flowوجود مقاومة للجریان 

low Press. drop  ل ھذا النوع عند الفتح الكلي ّ                             یفض    Fully Open F.O.  وال یستخدم ألغراض تقلیل الجریان
Throttling  ألن ھذا یسبب حدوث نضوح من البوابة وحدوث اھتزاز في الصمام ویستخدم في شجرة عید

  . Manifolds، ومجمعات الصمامات  Flow Lines، أنابیب الجریان  X-mass Treeالمیالد 
  تعتمد على نوع المعدن الذي تم تصنیعھا منھ.  -
  صعوبة التزییت المستمر لھذا النوع . -
  فتھ. من محاسنھ قلة كل -
  أو رملیة لتجنب خدش السطح الداخلي. مخدشھفي السوائل الحاویة على موائع  استخدامھیجب عدم  -
  من الطرفین. استخدامھیمكن  -
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 Globe Valveصمام 

في  استخدامھیمكن  الجریان كماأو لتقلیل  Throttlingبسبب تصمیمھ یستخدم على األكثر للخنق  -
  . Control valvesصمامات السیطرة 

  قریبة. .F.Cوالغلق الكلي  .F.Oتكون المسافة بین وضع الفتح الكلي  -
  األجزاء الداخلیة بسھولة. استبدالأمكانیة  -
في صمامات السیطرة. ویحتاج  استخدامھھناك العدید من التصامیم لھذا النوع من الصمامات لذا یمكن  -

                       ً                        لكبیرة. ویكون أثقل وزنا  من الصمامات األخرى لنفس الى الكثیر من الطاقة لتحریكھ بالنسبة لألحجام ا
  معدل الجریان.

  كلفتھ واطئة ، وصیانتھ بسیطة. قلیل النضوحات. -
  مع السوائل المخدشة. استخدامھیمكن  -

والمبین في الصورة أدناه حیث یكون  Y-body typeمن التصامیم األخرى لھذا النوع من الصمامات ھو 
ً فیھ قلیال . Pressure Loss      ً                                                       مناسبا  للضغوط العالیة ، وللجریان المتقطع ، ویكون فقدان الضغط  ˚45بزاویة            

  
  

  

 : Plug Valveصمام 

مشتق من شكل القرص الذي یتكون منھ الصمام ، ویستعمل  االسممن الصمامات ذات الحركة الدائریة ، 
 البوابةكما في الصمامات  Either fully open or fully closedألغراض الفتح الكلي أو الغلق الكلي 

  . On-Offفالسرع العالیة للجریان تؤدي الى تضرر األجزاء الداخلیة بل یستعمل في حالتي 

  سنة. ٣٠یستخدم منذ أكثر من  -
  بالصمام الكروي. باستبدالھبدأت بعض الشركات  -
  یستخدم للضغوط الواطئة والعالیة. -
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   ValveBallالصمام الكروي 

عمودي  وباتجاهالجریان عند الفتح ،  باتجاهوھو صمام ذو حركة دائریة ویكون بداخلھ تجویف یكون 
أنھ األرخص واألقل  على أتجاه الجریان عند الغلق. وتكون ھذه الصمامات سریعة العمل. ومن أیجابیاتھ

     ً                                                                                   كلفة   بین جمیع الصمامات ومحكم الغلق ، ال یحتاج الى الكثیر من التزییت. ویتحمل ضغوط اقل من 
5000 psi.  

أما مساوئھ فھو أنھ ال یستعمل للخنق ، حیث أن تقلیل فتحتھ سیؤدي الى تآكل األجزاء الداخلیة بسبب 
  السرعة العالیة للجریان.

  

  

  

 : utterfly ValveBصمام الفراشة 

ألن  االستخداموتنظیم جریان المائع ، سھل  إلیقاف استخدامھوھو من صمامات الحركة الدائریة یمكن 
سیؤدي الى تحول الصمام من وضع الغلق الكامل الى الفتح الكامل. أما الصمامات  ˚90الدوران بزاویة 

  ذات األحجام األكبر فیتم تشغیلھا بواسطة مقابض دائریة. ویكون قطر القرص بقطر األنبوب.

  .Quarter-Turn Valve               ً                                     غیر مكلفة نسبیا  ، ویسمى في بعض األحیان صمام ربع دورة  -
  Throttling تقلیل الجریانألغراض  استخدامھیمكن  -

    
  

  Check Valve:(صمام األتجاه الواحد عدم الرجوع صمام 
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    ُ                     ُ         حیث ی فتح عند صعود الضغط وی غلق عند  Swing Typeویكون على عدة أنواع أحدھا ھو النوع المتأرجح 
               البوابةالضغط والجریان مما یؤدي الى منع الجریان العكسي ، ویستعمل مع الصمامات  انخفاض

Gate Valve  بسبب فرق الضغط القلیلLow Press. Drop .  
فیستعمل في األنابیب التي یستعمل فیھا صمام  Lift Check valvesأما النوع اآلخر من ھذه الصمامات فھو 

Globe Valve  كصمام سیطرة ویمكن استخدامھ مع البخار ، الھواء ، الغاز ، الماء وفي سرعات الجریان
 عالیةال

 .یستخدم لتحدید أتجاه الجریان ، ومنع الجریان العكسي - 
  .عند عكس أتجاه الجریان Shut-Down Valve أن یعتبر صمام توقف ال یمكن - 

  
  

  

 :Choke Valveالصمام الخانق 

. ویمكن التحكم large Pressure dropعند وجود فرق ضغط كبیر  flow rateیستعمل للتحكم بمعدل التدفق 
  . fixed size orifice        ً                            بھ یدویا  أو یكون ذو فتحة خانق ثابتة 

    

  

  صمامات السیطرة

 : مقدمة

ات السیطرة  ن حلق ات م ى عشرات او مئ ذه   (Control Loops)                                                                     ان الحقول الصناعیھ والمعامل تتضمن عل         وان ھ
یطرة  رات الس ى جعل متغی ات مصممھ لتحافظ عل ددة او   (Process Variables)                                             الحلق دیات العمل المح                            ضمن م

وج  وع المنت ى ن ى عل یطرة المثل ق الس ى تحقی ول ال من الوص ا یض ھ وبم ھ   (Product Quality)                                                                   المرغوب        وكمیت
(Product Quantity)   كل من ھذه الحلقات تتحسس وتولد بذاتھا اضطرابات .                                                (Disturbance)   اضافھ انھا تتفاعل                  

ق المتحسسات                       ؤثر في متغیر السیطرة                            فیما بینھا لتولد اضطرابات ت ن طری تم تحسسھا ع ذه االضرابات ی                                                . ان ھ
(Sensors)   الت ق المرس ن طری ر وترسل ع م تكب وم   (Transmitters)                              ث دورھا تق ي ب یطرات الت ى اجھزة المس                                      ال

ود ھ الحی ن قیم ویض ع ھ والتع ل  (Offset)                                    بالمقارن ھ العم ن نقط اس ع یطرة المق ر الس ي متغی لة ف                                                                    الحاص
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(Set Point)   یطرة ارة س ال اش یطر بارس وم المس الي یق ائي   (Control Signal)                                          . بالت یطرة النھ ر الس ى عنص                          ال
(Final Control Element)   اس ر المق ھ المتغی حیح قیم یطرة لتص مام الس ان ص ب االحی ي اغل ون ف ذي یك                                                                   وال
ود . ة الحی ن قیم ویض ع ي                           والتع زء اساس ر ج یطرة یعتب مام الس دة                                  ان ص واع عدی د ان یطرة ویوج ھ الس ي حلق                                   ف

ائع  وع الم ل ن ا مث ي یتعامل معھ دمات الت ات والخ   (Fluid)                                                                                            لصمامات السیطرة وان تنوعھا یعود الى تنوع التطبیق
                                              وطبیعتھ اضافھ الى الظروف التشغیلیة المختلفة 

   :  السیطرة  لصمام  االساسیة  المكونات

  خمسھ اقسام وكما یلي :یتألف صمام السیطرة النموذج بصورة عامھ من 

  ( Valve body)جسم الصمام      -١      
ً           المقل م او المھذ ب الداخلي      -٢          ً      (Internal Trim)  
  (Actuator)المشغل      -٣
  موجھ الصمام      -٤
  الملحقات      -٥

  

  

دادة  ى موضع الس   (Plug)                                                                                        صمام السیطرة یعمل على تنظیم معدل تدفق المائع المار بجسم الصمام اعتمادا عل
                                                                                التي تتغیر حسب القوة المسلطة من المشغل وللقیام بھذه المھمة فان على الصمام ان :   (Disk)         او القرص 

  یستوعب المائع او المادة دون حدوث تسریب.     -١      
  .للعملیةیكون ذو سعھ مناسبھ      -٢
و  (Pressure)والتعامل مع الضغط  (Temperature)والحرارة  (Corrosion)قادر على تحمل التآكل   -٣

  للمائع. (viscosity)اللزوجة 
  . لألنبوب (End Connections)االندماج المناسب مع التوصیالت النھائیة      -٤

  : السیطرة صمامات انواع

                                               السیطرة بصورة عامھ حسب جسم الصمام الى نوعین :            تقسم صمامات 

   (Sliding-Stem Control valves)صمامات الساق المنزلق      -١      
   (Rotary-Shaft Control Valves)صمامات الجذع الدوار      -٢

   :         التالیة          من االجزاء        یتألف                                          الشكل یبین أجزاء الصمام من النوع االول حیث 
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ھ بواسطة   (Diaphragm Casing)          غطاء الرق  تم دعم ذي ی رق او الغشاء وال                                                              وھو یستخدم كحجرة الحتواء ال
ذي یسلط   ( Diaphragm Plate)             صحیفھ معدنیة                                                             وھذه الحجرة تحتوي على فتحھ لتوصیل الھواء المضغوط ال

رق  ى ال حیفة         عل ة          والص ع          الداعم ة م ورة طردی ب بص انیكي یتناس زم میك ى ع غط ال ذا الض ول ھ ث یتح                                                            حی
ى ساق المشغل          المساحة ا ذا العزم ال ل ھ   (actuator stem)                                                                      لسطحیة للرق ومقدار ضغط الھواء المسلط . ینتق

دادة   (valve stem)                                       والذي سوف یتحرك ویحرك بدوره ساق الصمام  ى موضع الس ؤثر عل ي   (plug)                           الذي ی    ف
ابض  د ن ك یوج ى ذل ة (معاكسة) اتجاه   (spring)                                     جسم الصمام . اضافھ ال وم بمعادل رق یق                                               مرتبط بصحیفھ ال

ة  ین حرك ك مب د ھنال ى وضعھ االصلي . یوج رق ال      داخل   (travel indicator)                                                                    العزم لساق المشغل واعادة ال
                                                               یبین وضع الصمام وتؤشر فیھ تدریجات تبین الموضع الحالي للصمام .  (yoke)       المقرن 

           اي مشغل ذو   (direct acting)                              النسبة للرق فیسمى المشغل بانھ                                        عندما تكون فتحھ توصیل الھواء من االعلى ب
                    اي ذو تأثیر عكسي .  (reverse acting)                                                                 تأثیر أمامي . اما اذا كانت الفتحة من اسفل الرق فیسمى المشغل بانھ 

مى     . ا یس ى م ي تستقر عل دادة الت رتبط بالس ذي ی مام ال ن ساق الص ألف م مام فیت م الص ى جس ا بالنسبة ال                                                                                            ام
ر           الداخلیة                     . احیانا تسمى الحجرة   (valve bonnet)               ، و بدن الصمام   (seat)    قعد     بالم ي یم دن الصمام والت ن ب                         م

دادت        الخاصة                      ویوجد انواع من االقفاص   (cage)                       من خاللھا المائع بالقفص  ن الس واع م                                   بالصمامات وكذلك ان
اق  ین الس د ب ا ویوج ا . كم رح الحق مام وستش ل الص ائع داخ دفق الم ى ت یطرة عل لوب الس ب اس ف بحس                                                                                        تختل

                                  تستخدم لمنع حدوث تسرب للمائع .   (packing)                              وجسم الصمام مجموعھ من الحشوات 

   (valve body) الصمام جسم 

                                             یوجد عدة انواع من اجسام الصمامات وكما یلي :

      Globe valves                 الصمامات الكرویة      - ١

ق  ر الغل ون عنص ن الصمامات یك وع م ذا الن ي ھ كل   (closure member)                                         ف رك بش كل كروي ویتح ى ش                          عل
ة ذ شكل فجوة كروی ذي یأخ م الصمام وال واع   (Spherical shaped Cavity)                                                خطي داخل جس دة ان د ع                 وتوج

                       من الصمامات الكرویة :

     أ ة المرف اه احادی ة االتج مامات   (two-way single-ported)                            ثنائی واع الص ھر ان ن اش ر م                                 : وتعتب
م          والكلفة                           الكرویة بسبب بساطھ التصمیم  ق محك ب غل ي تتطل ات الت                                                     القلیلة نسبیا ویستخدم للتطبیق

ذه الصمامات   (stringent Shutoff)       للصمام  دأ ب         بأحجام                           ویمكن ان تصمم ھ بیا وتب                     صغیرة نس
دة                               ولغرض استخدام المفعل المناسب ل         عقدة .   ٢                                                ھذا النوع یجب االخذ بنظر االعتبار القوة المتول

وة  د الق غل ان یول تطیع المش ث یس مام بحی ذا الص ىء ھ ذي یمل الي ال غط الع ائع ذو الض ن الم                                                                                  م
                               المعادلة للتحكم بوضع الصمام .

     أ ة المرف اه ثنائی ة االتج ذه   (two-way double-ported)                            ثنائی اج ھ ة              : ال تحت ن الصمامات          النوعی             م
ة  ى الصمامات احادی ر نسبھ ال ى مشغل كبی أ                                       ال ون         المرف ة داخل الصمام تك وة الدینامیكی                                       الن الق

ي    ٤                        اكبر حیث تبدأ احاجمھا ب         بأحجام                          تقریبا . ولكنھا تكون عادة          متعادلة ة ف زة الھام                        عقد . المی
ا  س عملھ ن عك ھ یمك وع ان ذا الن ل   (reversible)                             ھ ن ان تعم دال م لوب                فب                                               بأس

(push-down to close)   یعكس ربطھا لتصبح                 (push-down to open)    

  
          المصدر :
         االنترنت

  


