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از   ی فن یخواندن نقشه ها یبرا ی صنعت یرهایش یبا عالئم اختصار  یی آشنا
از   کیهر  میترس یبرا ی صنعت  ینقشه ها در .برخوردار است یی باال تیاهم

  ی استفاده م  ی خاص  یاز نماد اختصار  نگ،یپیپا ریموجود در مس یالمان ها
حتما   دینقشه ها سروکار دارند، با نیکه با ا ی کسان  بیترت  نیا به .شود

 .کنند یی موجود را شناسا یتک تک نمادها

  ی صنعت  رآالت یانواع ش یعالئم اختصار  ی به معرف   میادامه قصد دار در
 .میبپرداز

 .دیکن ی ما را همراه  انیپا تا

 

 دو راهه یصنعت یرها یش یعالئم اختصار  1#

  یآن ها کاربردهااز  کیاست و هر  ادیز اریبس ی صنعت  یرهایش تنوع
آن ها را در   ، ی صنعت  یرهایش یعالئم اختصار  ی بررس یبرا .دارند ی خاص

از   منظور .دسته هستند نیدو راهه اول یرهایش .میکن ی م  ی سه دسته بررس 
طرف  کیطرف وارد و از  کیاز  الیس انیاست که جر نیدو راهه ا ریش
به   زین گرید ی و برخ  ی آن ها دست ی از مدل ها ی برخ .شود  ی خارج م گرید

دو راهه در  یرهاینماد ش ی حالت کل در .کنند ی صورت خودکار عمل م
 .است ری به صورت ز  ی صنعت  ینقشه ها
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دو  یرهایاز نوع ش نگیپیمورد استفاده در پا  ی صنعت رآالتیش نیتر  ی اصل
دو راهه   ی صنعت  یرهایانواع ش یاساس عالئم اختصار  ن یا بر .راهه هستند

 .میکن ی م  ی بخش معرف نیرا در ا

 (Ball Valve) ی توپ ریش 1#- 1

 انیجر ریشکل دارد که با چرخاندن کامل آن مس ی توپ  ی ا چهیدر ی توپ  ریش
  کیاز  قایدق زین ریش نیا ینماد اختصار  در .شود ی وصل م ایقطع  الیس

 ی دو راهه استفاده م  ریشکل در محل اتصال دو طرف ش یا رهیتوپ دا 
 .شود
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 (Butterfly Valve) یپروانه ا  ریش 1#- 2

  یعبور  الیس انیجر ی کنترل دب یصفحه دوار برا  کیاز  یپروانه ا ریش در
  .کند ی خود دوران م یصفحه دوار حول محور مرکز  نی ا .شود ی استفاده م 

استفاده  ری نقطه در مرکز ش کیآن از  یدر نماد اختصار  لیدل نیهم به
 .شده است

 

 (Plug Valve) پالگ ریش  1#- 3

باز و بسته  یبرا ی به شکل استوانه مخروط  سکید کیپالگ از  ریش در
 یدر نماد اختصار  سکی د نیا .شود  ی استفاده م الیس انیجر ری کردن مس

 ی دو راهه نشان داده م  ریدر مرکز ش لیمستط کی پالگ به شکل  ریش
 .شود
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 (Gate Valve) یدروازه ا ریش  4-1#

 تیبا قابل سکی د کی  از داست،یهمان طور که از اسمش پ یدروازه ا ریش
 .کند ی استفاده م  الیس انیجر ری باز و بسته کردن مس یبرا ی حرکت خط

خط  کی دروازه به صورت  نیا ،یصنعت یرهایش یبحث عالئم اختصار  در
 .شود ی دو راهه نشان داده م ریدر مرکز ش
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 (Globe Valve) گلوب ری ش 1#- 5

قرار  منگاهینش  یرو یکه به صورت عمود سکید کیاز  زیگلوب ولو ن در
نماد  در .شود ی استفاده م الیس انیجر ریبستن مس یبرا رد،یگ ی م

دو راهه  ریرنگ در وسط ش ی توپر مشک  رهی دا کیاز  زین ریش نیا یاختصار 
  ی توپ ریگلوب را با ش ریکه نماد ش دیداشته باش توجه .شود ی استفاده م 
 .دیریاشتباه نگ

 

 (Pinch Valve) نچ یپ  ریش  1#- 6

  در .شود ی استفاده م  الیس یعبور  انی جر ی دب میتنظ یبرا شتریب نچیپ ریش
  یعبور  یقطر فضا رییتغ یبرا یاهرم در بخش مرکز  کی از  ریش نیساختار ا

به صورت  نچیپ ریش یاهرم در نماد اختصار  نیا .شود  ی استفاده م الیس
 .شود  ی نشان داده م  ریز
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 (Needle Valve) یسوزن  ریش 1#- 7

  ی کنترل دب یبرا و رندیگ ی قرار م قیابزار دق فیدر رد  ی سوزن یرهایش
 همان .شوند  ی کوچک و حساس استفاده م  یدر کاربردها الیس انیجر

 یبرا زیبا نوک ت  ی اهرم مخروط کیمشخص است از طور که از نام آن ها 
  ی صنعت  یرهای ش یعالئم اختصار  در  .برخوردار هستند الیس انیکنترل جر

 .شود ی مثلث توپر نشان داده م  کیبه شکل  یاهرم سوزن ی سوزن
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 (Diaphragm Valve) یافراگمید ریش 1#- 8

  ی کنترل دب یبرا ی داخل ی برآمدگ  کیعمدتا از  ی افراگمید یرهایش در
  ریش یدر نماد اختصار  ی برآمدگ نیا .شود ی استفاده م الیس انیجر
 .دیآ ی در م  شیبه نما ریدر مرکز ش ی به صورت منحن ی افراگم ید

 

 

چهار   ای سه  یصنعت یرها یش یعالئم اختصار  2#
 راهه

  ی صنعت رآالت یاز ش ی خاص یچهار راهه از جمله مدل ها ایسه  یرهایش
 عالئم .شوند ی استفاده م  نگیپیخطوط پا ی محل تالق در هستند که

دو  یرهایمشابه ش بایتقر زیچهار راهه ن ایسه  ی صنعت  یرهایش یاختصار 
  کیسه مثلث است که در  ی سه راهه تالق ریش یاختصار  نماد .راهه است

 .رأس با هم مشترک هستند
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  کیدر چهار مثلث است که  ی چهار راهه تالق ریش ینماد اختصار  نیهمچن
 .رأس با هم مشترک هستند

 

چهار راهه  ایسه  رآالت یبه ش الیس انیورود جر ریاز نقشه ها مس ی برخ در
 .شود ی نشان داده م  میبا خطوط مستق زین
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 ی صنعت یرهایش  ری سا یعالئم اختصار  3#

آن ها از نوع    شتریهستند که هرچند ب ی صنعت  یرهای از ش گرید یا دسته
 یجداگانه ا یبهتر است که در دسته بند  اما شوند؛ یم  ی دو راهه طراح 

هشت  یدر دسته بند یاز نظر ساختار  رآالت یدسته از ش نیا .شوند ی بررس
 .رندیگ ی دو راهه قرار نم یرهایگانه ش

 (Check Valve) کنترل ریش .1

از بروز  یر یجلوگ یهمان طور که از نامش مشخص است، براکنترل  ریش
  ی کنترل م  کیرا به صورت اتومات  الیس انیجر نگ،یپیپا  ستمیمشکل در س

  شی نما ریبه صورت ز ی کنترل ریش ،یصنعت یرهایش یعالئم اختصار  در .کند
 انیحرکت جر ر یمس رهایدسته از ش نیا ینماد اختصار  در .شود ی داده م 

 .شود ی با فلش نشان داده م  الیس
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 (Pressure Safety Valve) فشار نانیاطم ریش .2

 نگیپیپا ستمیدر س الیکنترل سطح فشار س یفشار برا نانیاطم ریش
 در .شود ی م ریش نیوارد ا  ریمس کیاز  الیس انیجر .شود ی استفاده م 

که   ی صورت در .رندیگ ی را اندازه م  الیفشار س ،ی داخل یادامه سنسورها
مسدود  الیخروج س ریشده باالتر باشد، مس فیفشار از محدوده مجاز تعر 

  تیهدا پنگیپا ستمیراه سوم به سمت خارج از س کیاز  الیس شود و ی م
قابل مالحظه  نانیاطم ریش یدر نماد اختصار  قایدق ر یتعب نی ا .گردد ی م

 .است
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 (Pressure Reducing Valve) کاهش فشار ریش .3

 شی شود و با افزا ی طرف وارد م  کیاز  الیس انیکاهش فشار، جر ریش در
 یرهایش  یاختصار  عالئم .کند ی م  دایافت فشار پ ،یحجم در خروج

 .است ریکاهش فشار به صورت ز ی صنعت 

 

 (Angle Valve) یا هیزاو ریش .4

راستا قرار  کی در  الیس ی و خروج یورود انیجر یا  هیزاو یرهایش در
 انیدرجه نسبت به جر  0 را  ی خروج  انیجر یا هیزاو یرهایش عمده .ندارند
 ینماد اختصار  ان،یانحراف جر  هیبه زاو بسته .کنند  ی منحرف م  یورود

 .کند ی م  رییهم تغ یا هیزاو یرهایش
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 ی صنعت یرهایش یعملگرها یعالئم اختصار  4#

ادامه بد  در .میآشنا شد ی صنعت  یرهایش یجا با نماد اختصار  نیبه ا تا
  همان .میبپرداز  ی صنعت  رآالت یعملگر ش ینماد اختصار  یکه به بررس ستین

  ،ی ک یپنومات  ،یمانند دست ی مختلف یها  وهیبه ش رآالت یش دیدان ی طور که م 
در نقشه  ی صنعت  یرهاینماد ش میترس  در .کنند ی کار م ی ک یدرولیو ه ی برق
 .شود ی معموال نشان داده م  زینوع عملگرها ن ،ی فن یاه

به صورت   ی صنعت رآالت یش یانواع عملگرها یاساس نماد اختصار  نیا بر
 :است ریز

 (Manual Actuator) ی دست  •
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 (Pneumatic Actuator)  ی کیپنومات  •

 

 (Electric Actuator) ی برق •
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 ( Hydraulic Actuator) ی کیدرولیه •

 


