
 (الصمامات)المحابس 

 مقدمة: 

          تعتبر المحابس ثانى العناصرر الريسيرسة  رى ماتنرات ترباات تتلمرا المسرا
حسث متم عن طرمقها الرتحام  رى عمةسرة تلراسش اللرباات متن،سمهرا  م ر ل         
 .عمةسات الصسانة مأعمال اإلصالح  م  ا عمةسات غيسش الخطتط متعقسمها

 خامة المحابس: 

    تصنا غالبسة المحابس من الزهر الرمادى أم الزهر المرن  مقرد تصرنا مرن
البرمنررز أم الصررةن النساررش لرربع  اصقطررا  الصرراسر   متصررنا بعرر  أ ررزا     

من البرمنز   ما مصنا الفتسش  رى بعر    ( الفتسش متنابر اإلحاام )المحابس 
 تصررنا عرراد  مرررن   ( الجلررمة )أمرررا الصررامتلة  . اصنررتام مررن الصررةن النساررش    

م ررى بعرر  اداررتخدامات الخاصررة م ررش ترردامل المحالسررش الاسماممررة  . البرمنررز
أم مرررن الزهرررر المررربطن بالمطررراط    PVCتصرررنا المحرررابس مرررن البالارررتس    

 .لمقاممة تأثسر المتاد الاسماممة



 أنتام المحابس 

تنقسم المحابس إلى مجموعتين رئيسيتين: 

 وتشمل المحابس المنزلقة: أوال: 
   Pin Stockمحبس البوابة ذو القنطرة 1.

   Sheer Gate Valveمحبس سكينة 2.

 وتشمل المحابس الدما  : ثانيا: 
   Butterfly Valveمحبس الفراشة 1.

   Non Returnمحبس عدم رجوع 2.

  Air Valveمحبس هواء 3.

 Diaphragm Valveمحبس ذو غشاء مرن 4.

 Glob Valveمحبس ذو قرص 5.

   Pressure Control Valveمحبس تنظيم ضغط 6.

 Plug Valveمحبس نهاية 7.



 محبس البوابة -1

   مرررتحام صرررمام البتابرررة  رررى المسرررا

التا د  من ماارت   ادنحردا  ىلرى    

حسرز أم مارران مفتررتح  البسررا    ررى  

محطة الر ا أم محطات المعالجرة   

م رر ل   ررى محطررات تنقسررة المسررا     

ملرر ا  ررذن هرر ا النررتم ميررتعمش  ررى   

محطررررررات تنقسررررررة مسررررررا  اللررررررر  

ممحطررررررررات معالجررررررررة الصررررررررر   

 .الصحى

 ماص ررزا  الريسيررسة لهرر ا المحرربس

 -عررامتد المحررربس   -البتابررة : هررى 

 . المقعد -قضبان الدلسش 



 محبس السكينة -2

 هت  ز  من اللباة  ممتضا بسن ماات تسن

لةرررتحام  رررى اررررمان المرررا  خاللهرررا  مأحسانرررا  

مطةق عةسه أمضا بالصرمام البرتابى  مأنتاعره    

عدمررد  متررايعة اداررتعمال  ررى تررباات مسررا     

اللرررررر   ممرررررتم تر سبهرررررا صعمرررررال الرررررتحام   

( المررر )مالمنامبرررة عةرررى خطرررتط اليرررحن    

مالطرررد لةطةمبررات   مررا مر ررن عةررى خطررتط     

 ما تنتلر ه   النتعسرة مرن   . الضخ الريسيسة

المحررررابس باللررررباة   ررررال مارررراد مت ررررد خرررر    

متااسر ما ى أى منطقة ىد ممتم الرتحام  سره   

 .من خالل مجمتعة من المحابس الياسنة

   ماص ررررزا  الريسيررررسة لهرررر ا المحرررربس هررررى :

-الاطررررررررا -(الرغسرررررررر )البتابررررررررة-الجيررررررررم

غطرررا  مرررانا تيرررر  عةرررى  -(الفتسرررش)العرررامتد

  .الياق



 محبس الفراشة -3

   محرررربس الفراتررررة هررررت صررررمام حررررا ز

متحمررش الضرراتط العالسررة  مميررتخدم  ررى 

مممترال هر ا النرتم بخفرة     . أعمال المسرا  

التلن مصار الحجرم مارهتلة التلراسش    

مرررم  100ممنرررتأ بأقطرررا  مختةفرررة مرررن  

مررررم  ممماررررن ل قطررررا    3200محتررررى 

الابسر  أن تزمد بماتت  لةفرت  مالاةرق    

ممصرررنا المحررربس مرررن الزهرررر المررررن   

مأحسانرررا مصرررنا مرررن الصرررةن المقرررامم      

. لةصررررردأ ممررررردهن بمررررراد  اإلمبت يرررررى   

: ماص زا  الريسيسة لهر ا المحربس هرى   

  .عامتد اددا  -القرص-الجيم



 محبس عدم الر تم -4

  هررررت صررررمام ميررررتخدم  ررررى تن،ررررسم

انيرررسا  المسرررا  لسارررتن  رررى اتجرررا   

ماحد مد ميم  بمررم  المسرا   رى    

ماص رررررررزا  . ادتجرررررررا  المعرررررررا س

: الريسيرررررسة لهررررر ا المحررررربس هرررررى

عرررامتد -القررررص مالمقعرررد -الجيرررم

مانا التير  -مفصةى المزمد ب قش

غطررررررا  -عةررررررى عررررررامتد الصررررررمام

  .الصمام



 محبس الهواء -5

       لضمان التلاسش اآلمن لخطتط المسا   ذنه مةرزم ىخرراا الهرتا  أثنرا  مرش

. الخطتط أم ىدخال هتا  لسحش محش الما  أثنا  تفرمغ أم تصرفسة الخطرتط  

مميتخدم لاةتا العمةستسن صمام الهرتا   حسرث مرتم تر سرن هر   الصرمامات       

ممتم تحدمد ه   النقاط أثنا  تصمسم الخ  .  ى النق  المرتفعة من الخطتط

معمش القطام الطتلى لخ  المتااسر طبقا لتضا مس اص ض التى ممر بها 

صرمام وم  رر  ماحرد      : مهناك نتعران مرن صرمامات الهرتا  مهرى     . الخ 

 (. لةخطتط وات اصقطا  الابسر )مصمام مزدما الار  



 شكل محبس الهواء ذو كرتين أو كرة واحدة  



 المحبس ذو الغشاء المرن -6

    متمسرررز هررر ا النرررتم بت رررتد غلرررا  مررررن

داخش  يم الصمام ممان تحرماره  ( مطاط)

معنررررد . عرررن طرمرررق عررررامتد متصرررش بررره    

تحرمرر  الالررا  تضررسق  تحررة الصررمام أم     

تتيا مب ل  متم تن،رسم التصرر  مالرتحام    

مميتخدم هر ا الصرمام عراد   رى نقرش      .  سه

متررردامل المرررتاد الاسماممرررة اليرررايةة م رررش    

محةتل اللبة أم الاةت   ى محطات المسا  

صن غلرررا  المطررراط مارررتن مقرررامم لةمرررتاد 

الاسماممررة مبرر ل  مررتم ىطالررة عمررر الصررمام 

بعرردم م ررتد تالمررس مباتررر بررسن الجيررم      

 . المعدنى لةصمام مالمتاد الاسماممة



 محبس وم القرص -7

  مميمى بصمام  ةت  مهت متارتن

( مطررررراط أم الجةرررررد )مرررررن قررررررص  

ميرررررتتى أم وم طرررررر  ميرررررةت   

مرتاررز عةررى قرررص معرردنى مر ررن   

داخررررش  يررررم الصررررمام  ممتحرررررك   

القررررص ىلرررى أعةرررى مىلرررى أارررفش     

لرررسالمس  رارررى الصرررمام  ستتقررر  

انيرررررسا  المسرررررا   مأقرررررر  م رررررال  

 . لمحبس  ةت  هت حنفسة المنالل



 محبس تن،سم الضا  -8

        ميتخدم ه ا الصمام لةحصتل عةرى ضرا  ثابرن مرن المسرا  بار

الن،ررر عررن الضررا  المترراح  ررى الخرر  الريسيررى بلرررط أن ماررتن       

الضررا  المترراح  ررى الخرر  الريسيررى أ بررر مررن الضررا  المطةررت         

ممر ررن هرر ا الصررمام عنرردما مررراد تا مررة أ هررز     . الحصررتل عةسرره

ممتاررتن هرر ا . تحترراا ىلررى ضررا  مسررا  ثابررن ممنررت،م  ررى تلرراسةها 

الصررمام مررن  يررم مررن الزهررر الرمررادى أم الزهررر المرررن مر ررن      

صررمام عرردم   ررتم مررن النررتم وم السرراى باإلضررا ة ىلررى   2بداخةرره 

غلا  متحرك تحن تأثسر الضا  داخش  يم الصمام لتخفسر  هر ا   

  .الضا  عند الةزمم



 أحد أنواع محابس تخفيض الضغط



 محبس نهاية -9

      مر ن ه ا الصرمام عنرد نهامرة خر

الايررسش الرر ى مصررن  ررى المجرررى    

المايى  حسث تنرد ا المسرا  خا  رة    

مررررن خرررر  الايررررسش ىلررررى المجرررررى  

معنرد  . المايى  ا عة بتابة الصرمام 

انتهررا  الايررسش تعررتد البتابررة ىلررى    

مضعها اصصةى حتى د تدخش مسرا   

المجررررررى المرررررايى أم أى ترررررتاين 

طا سة ىلى داخش الخر  خاصرة عنرد    

لمررراد  منيرررت  المجررررى المرررايى   

ممصرررنا هررر ا الصرررمام مرررن الزهرررر  

المررررن ماص رررزا  المتحر رررة مرررن    

 . البرمنز


