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 شركت نيك آب سپاهان

  شيرهاي فشارقوي
 ي ذوببسياري از شيرآالت به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دما

 هاي مربوطه ريخته مي شود. در صورتيكه در فرايندمذاب درون قالب گداخته مي شود سپس ماده
فورج شدن با استفاده از عمليات مكانيكي و حرارتي، شمش فوالد به محصول مطلوب تبديل مي 

ده خته ششود. در حالت فورج، محصول از نظر ساختار و تركيب، يكنواختي بااليي دارد همچنين ماده سا
 كه دهش باعث باالتر بسيار مقاومت اين  در برابر ضربه بسيار بااليي دارد.مقاومت برشي و مقاومت 

اظ بيش خلخل، انقبت ايجاد از مانع فورج شيرهاي طبيعت. شود استفاده تر گران آلياژي مواد از كمتر
) ... و ١٥٠٠  كالس يا ٨٠٠ كالس شيرهايمانند  ( فورج شيرهاي   از اندازه، حفره حفره شدن مي شود.

 ايايمز از بسياري و دارند كه بااليي فشار تحمل قابليت   كنند، مي اشغال كه كوچكي فضاي علت به
       . هستند پرمصرف بسيار صنايع در ديگر،

اكت ويا بصورت س (رزوه اي) شيرآالت بدون فلنج فورج كه بصورت دنده شده به در كاتالوگ فوق ما
   ، ميپردازيم.هستند ولدينگ
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  جداول و اطالعات فني شيرهاي كشويي فورج :

  
 هاآن ساخت شرو بودن فورج. شوند نمي گري ريخته واقع در و اند شده ساخته فورج هايروش با شيرها از نوع اين بدنه: بدنه    -١

و يا  API 602 استاندارد اساس بر بدنه. باشند داشته نيز بااليي بسيار مقاومت همچنين و نداشته نشتي هيچگونه كه شده باعث
ASME B16.34 مي توانند هم به صورت گذرگاه فول و هم به صورت استاندارد باشند. ساخته مي شوند. بدنه شيرها  

  .است شده ساخته فورج روش به نيز درپوش يا بونت: بونت    -٢
متصل  به بدنه Bolted Bonnetو يا  Welded Bonnet صورت به توانند مي فورج شيرهاي هايبونت:  بدنه به بونت اتصال    -٣

  شوند.
  ، از يك گسكت اسپيرال براي آب بندي استفاده مي شود.Bolted Bonnet اتصال نوع در: گسكت    -٤
  .اندشده ساخته آلياژي فوالد از شده استفاده هاي پيچ: بونت هاي پيچ    -٥
شده اند. در واقع  ها به بدنه شير فشردهرينگ و مي باشد. اين سيتول تريم از قسمتي واقع در و بوده فوالد جنس از: رينگ سيت    -٦

  يك نوع آب بند را براي بدنه تشكيل مي دهند.
  .باشد مي شير تريم از قسمتي واقع در و بوده فورج و صلب صورت به هاشير اين در موجود ديسك: گوه يا ديسك    -٧
  ست.طراحي شده ا API 602سمتي از تريم مي باشد. بر اساس استاندارد ق و شده ساخته فورج روش به نيز استم: استم    -٨
  فلنچ و گلند    -٩
سمت ها قعمل مي كنند كه در هنگام تعميرات شير با باز كردن اين پيچيچ و مهره هاي گلند: در واقع به صورت يك استاد بولت پ-١٠

  فوقاني و تحتاني از يكديگر جدا مي شوند.
١١- Yoke Sleeve  
لكه نيز يك قطعه فوالدي فورج مي باشد كه ساخت، طراحي و سايز مناسب آن باعث مي شود كه شير به راحتي و فسر فلكه: سر -١٢

  بسته شود. بدون كمترين فشاري باز يا
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  فورج شيرهاي كشويياطالعات فني 
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  ١٥٠٠ و ٨٠٠ بولت بونت شيرهاي كشويي كالس
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  ) Welded Bonnet(، كمر جوش ١٥٠٠ و ٨٠٠شيرهاي كشويي كالس 
مر جوش كرهاي ها شيوشكاري مي شود. به اصطالح به آنج   ASME IX ها بدنه به بونت با توجه به استاندارد در اين نوع از شير     

  گفته مي شود.
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  ) Welded Bonnet(، كمر جوش ٤٥٠٠ و ٢٥٠٠شيرهاي كشويي كالس 
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  جداول و اطالعات فني شيرهاي گالب ( سوزني ) فورج :

  
طراحي  ASME B16.34و يا  API 602 استانداد اساس بر بدنه. اند شده ساخته فورج هايروش با شيرها از نوع اين بدنه: بدنه    -١

 مي توانند هم به صورت گذرگاه فول و هم به صورت استاندارد باشند. BONNEYمي شوند. بدنه شيرهاي 
اخته مي س API602 استاندارد اساس بر نيز قسمت اين. است شده ساخته فوالد از و فورج روش به نيز درپوش يا بونت: بونت    -٢

  شود.
ل به بدنه متص Bolted Bonnetو  Welded Bonnetاي فورج مي توانند به صورت شيره هايبونت: بدنه به بونت اتصال    -٣

  شوند.
  ، از يك گسكت اسپيرال وند براي آب بندي استفاده مي شود.Bolted Bonnet نوع در: گسكت    -٤
  اند.ته شدهساخ API 602 استاندارد  در موجود هاينياز اساس بر و آلياژي فوالد از شده استفاده هاي پيچ: بونت هايپيچ    -٥
  .است ولو تريم از قسمتي واقع در و شود مي جوش داخل از شير بدنه روي بر پوشش يك صورت به: سيت    -٦
  .باشد مي شير تريم از قسمتي واقع در و بوده فورج و صلب صورت به هاشير اين در موجود ديسك: ديسك    -٧
  طراحي شده است. API 602ستم: استم نيز يك فوالد فورج شده و در واقع قسمتي از تريم مي باشد. بر اساس استاندارد ا -٨
  گلند -٩
ها اي گلند: در واقع به صورت يك استاد بولت عمل مي كنند كه در هنگام تعميرات شير يا باز كردن اين پيچهپيچ و مهره  -١٠

  يكديگر جدا مي شوند.قسمت فوقاني و تحتاني از 
١١- Yoke Sleeve: ين مقاومت بااليياين قطعه نيز از استنلس استيل فورج شده ساخته شده و داراي دماي ذوب بسيار باال و همچن 

  .باشد مي  خوردگي   در برابر
شير به راحتي و بدون ر فلكه: سر فلكه نيز يك قطعه فوالدي فورج مي باشد كه ساخت، طراحي و سايز آن باعث مي شود كه س -١٢

  كمترين فشاري باز يا بسته شود.
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  فورجشيرهاي سوزني اطالعات فني 
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   ، بولت بونت١٥٠٠و  ٨٠٠شيرهاي سوزني كالس 
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  كمر جوش،  ١٥٠٠و  ٨٠٠شيرهاي سوزني كالس 

  

  
  



 شركت نيك آب سپاهان

  كمر جوش،  ٢٥٠٠و  ١٥٠٠شيرهاي سوزني كالس 
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  كمر جوش،  ٤٥٠٠و  ٢٥٠٠شيرهاي سوزني كالس 
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  جداول و اطالعات فني شيرهاي يكطرفه فورج :
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  ، بولت بونت ١٥٠٠و  ٨٠٠كالس  يكطفهشيرهاي 
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  ، بولت بونت ٢٥٠٠و  ١٥٠٠كالس  يكطفهشيرهاي 
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  ، بولت بونت ٢٥٠٠و  ١٥٠٠كالس  يكطفهشيرهاي 
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 توليد كننده و تأمين كننده شيرآالت و اتصاالت صنعتي و كشاورزي
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