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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود 
را در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق 

بــا نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
ــه  ــرام ب ــور  و  احت ــام ام ــت در انج ــر  کیفی ــد ب ــت تاکی ــه عل ــت ب ــت فعالی ــالهای نخس ــان س ــروه از هم ــن گ ــار ای ــهرت و اعتب ش
خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار 

می باشــد کــه ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل 
بــه اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب 
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان  دانســت  ت

محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه 
متشــکل از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور، 
 اتوماســیون صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید 
چنــل، ســیم و کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت 
ســاختمانی می باشــد، در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال 

منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
ــوان  ــه عن ــر ب ــاحت 1000 مت ــه مس ــالنی ب ــز س ــه تجهی ــدام ب ــود اق ــر خ ــم نظی ــات ک ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــن ای همچنی
نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از 

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهای متخصــص و با ســابقه در زمینه های طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات 
و خدمــات پــس از فــروش انــواع محصوالت پایپینــگ و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشــیمی، دارویی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتی در 
داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـح آنها تالش می نمـاید ودر راستای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .

 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:
الت. واردات و فروش انواع الکتروپمپ ها و شیرآ

طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهــداری ، بهینــه ســازی و افزایش راندمان خطــوط انواع تجهیــزات صنعتی مورد اســتفاده در 
صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.

مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از کارگروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 
سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  

هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:
تالش برای افزایش رضایت مندی مشتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،اجراء کنترل 

فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.
اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .

آمــوزش مســتمر و مــداوم بــه منظور رشــد مهارت هــای کارکنان و بهبــود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریــت یکپارچه با 
بهره گیری از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

پایپینگ به شاخه ای از علم مهندسی مکانیک گفته میشود که به مهندسی و طراحی و ساخت انواع لوله ها و سیستم های 
لوله کشی در نواحی صنعتی میپردازد.

اکنون با عنایت به پیشــرفت چشــمگیر مهندســی مکانیک و توسعه پاالیشگاهها و نیروگاهها و پتروشیمی ها و سایر مناطق 
صنعتی و خانگی و... استفاده از علم پایپینگ و نیاز به مهندسان پایپینگ صنعتی و غیر صنعتی با توجه به گسترده بودن 

زمینه این علم بسیار بیشتر نمود پیدا کرده است.
در دنیای امروز نمی توان صنعت پایپینگ را نادیده گرفت. به جرات می توان گفت که پایپینگ سازنده شاهرگهای شهرها 
و کارخانه های امروزی می باشد. سسیستمهای انتقال آب و گاز شهری، خطوط لوله انتقال نفت و گاز از تاسیسات سرچاهی 
تا محل پاالیشگاه ها، سیستمهای لوله کشی انواع کارخانه ها، سیستمهای لوله کشی نیروگاهی همگی مثال های مشهود و 

قابل لمس در زندگی امروزی می باشند که بیانگر جایگاه و اهمیت دانش پایپینگ می باشند.
طراحی ، ساخت، بهره برداری و تعمیرات سیستمهای PIPING نیازمند درک صحیح و کاملی از

-         اصول اولیه پایپینگ
-         متریال پایپینگ

-         اصول و ضوابط طراحی هر یک از سیستمها
-         الزامات ساخت، بازرسی و نصب انواع سیستمها

-         کدها و استانداردهای مربوط به این صنعت می باشد

تهیه، تأمین و واردات انواع لوله 	 
Type Of Pipe : SMLS , ERW , EFW , SAW 
Material : ASTM A106 GR.B , A53 ,PSL1 & PSL , S.S 949949/L , S.S 911911/L , S.S 924 , A999 , A995 
, …

تهیه، تأمین و واردات انواع شیر آالت صنعتی	 
Type Of Valve : Gate , Globe , Butterfly , Ball , Needle , Check , Knife Gate , Pressure Relife , Seafty , …. 
Material : ASTM A105 , A216 WCB , S.S 316316/L , S.S 304304/L , CF8M , CF3 , CF8 , F11 , F6 , F5 & 
OTHER ALLOY STEEL

تهیه، تأمین و واردات انواع فیتینگ	 
Type Of Fitting : ELBOW , TEE , REDUCER , COUPLING , O-LET FITTING , CAP , CROSS , NIPPLE , ….
 Material : ASTM A234 GR.WPB , A105 , S.S 316316/L , S.S 304304/L , WP11 , F11 , F22 , A860 WPHY 
4295- , …

تهیه، تأمین و واردات انواع فلنج و پیچ و مهره	 
Type : Welding Neck , Socket , Slip On , Orifice , Spectacle , Blind , Reducer , Thrd , ….
 FLG.Material : ASTM A105 , ST 37 , S.S 316316/L , S.S 304304/L , A516 GR.70 , ALLOY STEEL
 Bolt&Nut Material : A469 GR.B7 , B7M , B8 , B8M , 2H , …

الت صنعتی نگهداری و تعمیرات )نت( و خدمات پس از فروش انواع شیرآ
محاسبه و طراحی انواع خطوط پایپینگ

مشاوره و اعزام متخصصان جهت بازدید از خطوط کارخانجات و صنایع جهت ارائه نظرات کارشناسی

زمینه فعالیت ها
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Butterfly valve شیر پروانه ای               

این شیر به دلیل داشتن آب بند سر خود در خطوط حامل آب استفاده می کنند. از این شیر جهت قطع و وصل کردن جریان آب استفاده 
می کنند. از مزایای این شیر می توان به سبکی وزن و کنترل آسان اشاره نمود.

شیر پروانه ای بیشتر برای فشارهای پایین مانند آب و فاضالب بکار می رود که به همین دلیل دارای سیت الستیکی هستند که در مقابل 
اکسید کنندگی آب مقاومت خوبی دارد. بعضی از این الستیکها برای سیاالت خاصی بکار برده می شوند مانند اسیدها، بازها و غیره که از 

انواع این پلیمرها می توان به EPDM, FPM, NBR, VITON, Buna-N, PTFE اشاره نمود.

این شیر دارای یک دیسک دایره ای شکل بوده که به وسیله محور به دسته شیر متصل است و از پایین به وسیله یک پاشنه که قابلیت 
چرخش دارد به بدنه شیر متصل است  و دیسک می تواند جریان را قطع و وصل کند. در شیر پروانه ای با سایزهای بزرگ از دسته با 
مکانیزم های گیربکسی ، هیدرولیک، پنوماتیک و برقی استفاده می شود. دیسک در شیرهای پروانه ای بسته به نوع شیر قابلیت باز 
شدن از 15 درجه تا 90 درجه را دارند. شیر پروانه ای از لحاظ ساختار نشستن روی نشیمن به دو نوع فلزی و الستیکی تقسیم می شوند. 

در هنگام استفاده از شیرهای پروانه ای به عنوان کنترل کننده جریان باید مراقب شرایط بروز کاویتاسیون بود. 
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انواع  شیر پروانه ای از نظر نوع اتصال

 

تیپ فلنج 

Flanged Type-

 Lug Type-

تیپ الگ 
Semi Lug Type 

تیپ الگ ویفر 

 Wafer Type

تیپ ویفر 

مزایا:

افت فشار کم

هزینه نگهداری کم بدلیل نداشتن قطعات متحرکه زیاد

سبکی وزن

اندازه کوچک و فشرده

راندمان باال

قیمت ارزان از جمله مزایای استفاده از شیرهای پروانه ای است.
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برخی از برندهای موجود :

 	ebro برند

 	orton برند

شیر پروانه ای  برند میراب	 

 	Keystone برند

 	kitz شیر پروانه ای  برند
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مشخصات ابعادی شیر پروانه ای نوع ویفری

وزن
(kg)

محورفلنج
H3H2H1HL

سایز

N-ZMNنوعSQاینچمیلیمتر

34-99070F079331285521643502”

44-99070F079331406623946652.5”

54-99070F079331507525846803”

54-99070F07123316595293521004”

74-99070F071233178115326561255”

84-99070F071233190130353561506”

134-12125102F101750230155435602008”

204-12125102F1017502702155356825010”

314-12125102F1022503102516117830012”

434-12125102F1027503352706557835014”

704-18175140F14276037032575510240016”

864-18175140F14276039034779711445018”

1284-22210165F16368042038388312750020”
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مشخصات ابعادی شیر پروانه ای نوع الگ ویفری

 

وزن

(kg)

محورفلنج
H4H2H1HL

سایز

N-ZMNنوع
اینچمیلیمترKEY SIZEDچهارگوش

H3SQ
34-99070F07339---1285521643502”
44-99070F07339---1406623946652.5”
54-99070F07339---1507525846803”
84-99070F073312---16595293521004”
94-99070F073312---178115326561255”

104-99070F073312---190130353561506”
194-12125102F105017---230155435602008”
274-12125102F105017---2702155356825010”
404-12125102F105022---3102516117830012”
464-12125102F105027---3352706557835014”
774-18175102F146027---37032575510240016”
954-18175140F146027---39034779711445018”

1354-22210165F168036---42038388312750020”
1954-22210165F168036---46296796715455022”
2404-22210165F168050---4951028102815460024”
2854-22210165F168050---5251095109516565026”
3054-22210165F168050---5551150115016570028”
3624-22210165F169050---5901230123019075030”
4428-18300254F25--2214801206401352135219080032”
5058-18300254F25--2214801206501382138221085034’
6208-18300254F25--2214801307001488148820390036”
7358-23350298F30--25149515077016451645216100040”



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

9

مشخصات ابعادی شیر پروانه ای نوع الگ

وزن

(kg)

محورفلنج
H4H2H1HL

سایز

N-ZMNنوع
اینچمیلیمترKEY SIZEDچهارگوش

H3SQ
34-99070F07339---1285521643502”
44-99070F07339---1406623946652.5”
54-99070F07339---1507525846803”
94-99070F073312---16595293521004”

104-99070F073312---178115326561255”
124-99070F073312---190130353561506”
194-12125102F105017---230155435602008”
344-12125102F105017---2702155356825010”
424-12125102F105022---3102516117830012”
754-12125102F105027---3352706557835014”

1134-18175102F146027---37032575510240016”
1484-18175140F146027---39034779711445018”
1654-22210165F168036---42038388312750020”
2344-22210165F168036---46242596715455022”
2704-22210165F168050---495453102815460024”
3094-22210165F168050---525490109516565026”
3504-22210165F168050---555515115016570028”
4504-22210165F169050---590550123019075030”
4858-18300254F25--221480120640592135219080032”
5408-18300254F25--221480120650612138221085034’
6358-18300254F25--221480130700658148820390036”
7508-23350298F30--2514951507707251645216100040”
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مشخصات ابعادی شیر پروانه ای نوع فلنجی

وزن
(kg)

محورفلنج
H4H2H1HL

سایز

N-ZMNچهارگوشنوعKEY SIZEDاینچمیلیمتر H3SQ
64-99070F07339---1288824940502”
74-99070F07339---1409827140652.5”
94-99070F07339---15010528860803”

124-99070F073312---165120318601004”
174-99070F073312---1781403511001255”
224-99070F073312---1901653881001506”
344-12125102F105017---2301904701002008”
504-12125102F105017---27021553511025010”
734-12125102F105022---31025161111030012”
994-12125102F105027---33527065512035014”

1134-18175102F146027---37032575513040016”
1484-18175140F146027---39034779715045018”
1654-22210165F168036---42038388316050020”
2344-22210165F168036---46242596717055022”
2704-22210165F168050---495453102817060024”
3094-22210165F168050---525490109517065026”
3504-22210165F168050---555515115018070028”
3954-22210165F169050---590550123019075030”
4858-18300254F25--221480120640592135220080032”
5408-18300254F25--221480120650612138221085034’
6608-18300254F25--221480130700658148823090036”
7808-23350298F30--2514951507707251645250100040”
8908-23350298F30--2514951508307601740280110044”
9508-23350298F30--2514951508908401880300120048”

10508-23350298F30--32181151609509382048300130052”
15508-33415356F35--321813018010009492129330140056”
14108-33415356F35--3620140180105510242259330150060”
15808-33415356F35--3620140180115011202450360160064”
21108-33415356F35--4022160210127012212701360180072”
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استاندارد انطباق فلنچ

ASME B16.1 Class 125#

ASME B16.5 Class 150#

EN 1092 / DIN 2501, PN 6, PN 10, PN 16

BS 4504 PN 6, PN 10

ISO 2084 PN 6, PN 10 KS / JIS, 5K, 10K, 16K
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) ball valve( شیر توپی   

شیر توپی که به آن شیر گازی یا بال ولو نیز گفته می شود و عملکرد آن در زمینه قطع و وصل کردن جریان می باشد. از جمله 
لفا، شیر  انواع شیر توپی می توان به شیر توپی بخار، شیر توپی استیل، شیر توپی پلیمری، شیر توپی فوالدی، شیر توپی آ
توپی استنلس استیل، شیر توپی پلی اتیلن و شیر توپی  ربع گرد , و از نظر نوع اتصال شیر توپی فلنجی و شیر توپی رزوه ای 

و شیر توپی جوشی اشاره نمود.
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مزایای شیر توپی

از مزایای مهم جهت استفاده از این نوع ولو ها ، عمل کردن در نسبت یک به چهارم بسته بودن و باز بودن مجراي توپي ، یکپارچه بودن 
قطعات آن و عدم نیاز به روانکاري، عمل کردن سریع در باز و بسته شدن ، وزن کم ،ساختمان فشرده ،نصب و بهره برداري آسان، تغییر 

سریع جهت جریان، گشتاور پایین مورد نیاز جهت باز و بسته کردن و در نهایت ، قیمت پایین تر نسبت به سایر شیر هاست.

به طور معمول در شیرهای توپی استنلس استیل تمامی اجزا ازجمله بدنه ، دسته و توپی از جنس استنلس استیل می باشد ولی ممکن 
است جنس اجزای داخی وبدنه باهم متفاوت باشد . همچنین جنس آبند از نوع PTFE می باشد . در شیرهای توپی استنلس استیل بازه 
تحمل دمایی در کالس های مختلف یکسان و حدود400 درجه فارنهایت و بازه تحمل فشاری متناسب با افزایش کالس کاری افزایش 
لیاژ استنلس استیل شامل  می یابد . تفاوت اصلی بین شیر های توپی فوالدی و استنلس استیل در جنس بدنه وکاربرد آنها می باشد .آ
آهن به همراه مقادیری مختلفی از کربن، سیلیکون و منگنز و حداقل 10.5%کروم می باشد . کروم افزوده شده در سطح فلز الیه ای از 
اکسید را ایجاد کرده که مانع از هر گونه خوردگی می گردد و با افزایش مقدار کروم مقاومت در برابر خوردگی افزایش می یابد . همچنین 
برخی از گرید های استنلس استیل شامل عناصر نیکل و مولیبدن می باشند که خاصیت شکل پذیری و افزایش مقاومت بیشتر در برابر 

لیاژ می بخشند. خوردگی را به آ

بدنه. 1

بونت. 2

نشیمنگاه. 3

توپی. 4

واشر. 5

درزگیر. 6

آب بند. 7

8.      پیچ

9.      مهره

10.      پیچ

11.      محور

12.      بوش آببند

13.     واشر
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برخی از برند های موجود شیر توپی 

 	kitz شیر توپی برند

 	CAMERON شیر توپی

 	NIPPON شیر توپی برند
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انواع شیر توپی با عملگر برقی و پنوماتیک

استاندارد های ابعادی کالس کاری شیر توپی 

استانداردابعاد شیر توپی کالس کاری 150,300,600
Gearbox

گیربکس
Class 600

کالس
Class 150 & 300

کالس
NPS
سایز

KNMJISO 
5211SHGFEL

ISO 
5211
300

S
HGF

300
EL

D
150150300150

----F05681851126195165F05S6447185105529589140108151/2”
----F058418511261120190F05S76521851075411899152117203/4”
----F059618511261125216F05705618511360124108165127251”
----F0711530013076456241F07787730014575156127191165401 1/2”
----F0712930013783165292F07909230015384165152216178502”
----F0715230015096190330F071209530016696190178241190652 1/2”
-----------F10142101355205114210191283203803”
-----------F101521143552201282542293052291004”

40071287295-------F122111656802841753182784033941506”
50086305377-------F142512287503622453813435024572008”
50086305417-------F14283270--28544540656853325010”
500104346474-------F14324305--33652148364861030012”
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 جدول ابعاد شیر توپی  600#/300#/150#

EL2 (BW) (SW)L (RTJ)L (RF)DNPS
سایز

600300150600300150600300150600300150150-600 RB150-600 FBRBFB
165165152292216216295232191292216178-50-2”
21021019135628328335930021535628320350753”  2” 3”
273254229432305305435321241432305229751004”  3”4”
3563182795594574575624194065594033941001506”  4”6”
4193813436605215216635184706605024571502018”  6”8”
50844540678755955979058454578756853320125210”  8”10”
55952148383863563584166462283864861025230312”  10”12”
60558553588976276289177869888976268625233414”  10”14”
68565059599183883887785477499183876230338516”  12”16”
74571063510929149141095930877109291486433443818”  14”18”
815775700119499199112001007927119499191438548720”  16”20”
94091581513971143114314071165108013971067106748758924”  20”24”

TRUNNIOمشخصات ابعادشیر توپی 
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Class 600
کالس

Class 300
کالس

Class 150
کالس

NPS
سایز

ISO 
5211NMKJHGISO 

5211NMKJHGISO 
5211NMKJHGRBFB

F07----293154F07----293153F07----2931543” x 2”2”

F10----350181F10----350205F10----3502074” x 3”3”

F1286189500397--F10----350220F10----3502216” x 4”4”

F1486189500401--F1286189500372--F12----6802688” x 6”6”

F16105230500397--F1486189500427--F1486189500347--10” x 8”8”

F16130275500456--F14105230500472--F14105230500392--
12” x 10”

10”
14” x 10”

F25211335500526--F14105230500545--F14105230500454--16” x 12”12”

F25182300600619--F16130275500517--F16130275500504--18” x 14”14”

F25263388669600--F16182300600561--F16182300600554--20” x 16”16”

F30278429689600--F25263388600621--F25263388600621---18”

F30431499736700--F25278429600671--F25278429600655--24” x 20”20”

F30431499816700--F30431499700791--F30431499700791---24”

جدول ابعاد شیر توپی 900#/1500#/2500#

E(L2 (BW) (SW(L1 (RTJ(L (RFD
NPS
سایز

25001500900250015009002500150090025001500900 2500
RB

 2500
FB

 1500
RB

 1500
FB

 900
RB

 900
FBRBFB

235215215451368368454371371451368368-42-50-50-2”
3052652405784703815844733845784703814262507550753”  2” 3”
355310290673546457683549460673546457628775100751004”  3”4”
485395380914705610927711613914705610871311001441001506”  4”6”
5504854701022832737103884174010228327371311791441921502018”  6”8”
675585545127099183812921000841127099183817922319223920125210”  8”10”
76067561014221130965144511469681422113096522326523928725230312”  10”12”

-750640-12501029-12761039-12501029--23931525233414”  10”14”
-825705-13841130-14071140-13841130--28736030337316”  12”16”
--785--1219--1221--1219----33442318”  14”18”
-855--1321--1334--1321----37347120”  16”20”
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Gate Valve شیر کشویی           
این شیرها بیشتر در مسیرهایی استفاده میشود که بخواهند مسیر به طور کامل باز یا بسته
 باشد واز مزایا مهم این شیر افت فشار کم میباشد.به همین دلیل از این شیر درسر لوله های

 بلند استفاده میشود.

مزایای شیر کشویی

      تعمیر و نگهداری آسان و تعمیر نشیمنگاه درمحل نصب 
     کشوی نشیمن گاه شیر خیلی سریع و آسان قابل تعویض است .

     یاتاقان های تعبیه شده باعث سهولت امر باز کردن و بستن شیر دروازه ای می شود .
    با تعویض مرتب آببندها، محـور می تواند برای عبـور سیال با حرارت تا حدود 175 درجه 
سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرد کشو و نشیمنگاه شیر دروازه ای را می توان به راحتی

 روغن کاری کرد .
    به وسیله گریس کاری و روغن کاری از دریچه مخصوص، کشو و نشیمن گاه شیر کشویی

 می توانند در مقابل فشار بدنه مقاوم باشند .
    به وسیله پین محور می توان از عیوب حاصل از گشتاور ناگهانی بر چرخ دستی جلوگیری نمود

معرفی اجزای گیت ولو 
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شیر کشویی اوریون	 

شیر کشویی برند کیتز	 

برندهای موجود شیر کشویی

شیر کشویی بانی فورج	 
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شیر کشویی  برند ایرانی)میراب ,فاراب,وگ ایران و ...(	 
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Globe  Valve : شیر کروی         

شیر کروی از آن دسته شیرهای خطی می باشد که مجرابند آن بشکل یک دیسک  است و قسمت انتهایی آن بشکل کروی یا مخروطی 
ساخته می شود و با قرارگیری روی یک حلقه نشیمن مسیر را باز ، بسته یا به میزان معینی باز می کند یعنی عالوه بر کاماًل بستن و کاماًل 
 Control Valve باز کردن قادر به تنظیم دبی جریان عبوری نیز می باشد و به همین  دلیل در خطوط عبور سیال در کنار شیرهای کنترلی یا
بصورت سری، مورد استفاده دارد همچنین در صنایع مختلف به همراه یک محرک پنوماتیکی یا الکتریکی، استفاده می شود. معموال این 
 Soft بکار می رود بدین معنی که دیسک و نشیمن آن از فلز ساخته می شوند ولی در برخی موارد آنرا بصورت Metal Seat شیر بصورت

Seat نیز تولید می کنند که استفاده بسیار محدوده دارند. در سه نوع زاویه ای، Z شکل و Y شکل تولید می شوند.
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معرفی اجزا شیر کروی
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شیر بشقابی زاویه ای	 

شیر بشقابی Z شکل 	 

 شیر بشقابی Y شکل	 

شیر کروی به لحاظ شکل بدنه و کانال جریان پیچیده ای دارد که جریان سیال در حین عبور از شیر چند بار تغییر جهت می دهد و همین 
امر باعث افت ناگهانی فشار، ایجاد صدای ناهنجار، لرزش، کاویتاسیون، فلشینگ، جریان خفه و یا آشفتگی جریان در سیال می شود که 
همگی از مشکالت بسیار زیاد موجود در شبکه ها مخصوصا برای سیاالت مایع می باشند.برای کم کردن این مشکالت از انواع دیگری از 
بدنه در این شیرها استفاده می گردد مانند نوع مایل یا Y-Type. نوع دیگری از بدنه که هم برای کم کردن مشکالت فوق بکار می رود 
و هم برای یک تغییر جهت در مسیر جریان، نوع زاویه دار یا Angle Pattern می باشد که از لحاظ ساختار قطعات آب بندی همگی شباهت 
زیادی به هم دارند. با توجه به نحوه حرکت دیسک مقدار باز  یا بسته بودن شیر  متناسب با میزان باال یا پایین رفتن شیر می باشد 
و این نسبت خطی است. این ویژگی باعث می شود که کنترل شدت جریان در این شیرها به راحتی صورت بگیرد. ضمن اینکه در این 
شیرها می توان نیروی وارده از طرف دیسک به نشیمنگاه را کنترل کرد. این شیرها توان آب بندی باالیی دارند و فقط در صورتی که در 
خط ذرات جامد و رسوبات موجود باشد به دلیل گیر کردن این ذرات بین نشیمن و بدنه باعث پایین آمدن کیفیت آب بندی می شود. 

این بزرگترین عیب این شیرها می باشد.

نشیمنگاه شیرهای کروی از دو نوع فلزی و الستیکی ساخته می شوند. اگر از نشیمن فلزی استفاده شود باید تنش زیادی به دیسک وارد 
شود ضمن اینکه این تنش باید در سراسر نشیمن یکنواخت باشد.تا بتوان آب بندی به راحتی صورت بگیرد.

شیرهای کروی به دلیل شکل پیچیده کانال جریان و بدنه ای که دارند، جریان سیال رادر حین عبور از شیر چندین بار دچار تغییر مسیر می کنند 
و همین امر باعث به وجود آمدن افت ناگهانی فشار، صدای ناهنجار، لرزش، کاویتاسیون و غیره در سیال می شود.

برخی از برندهای موجود 

شیر کروی برند کیتز	 

انواع شیر کروی )انواع شیر بشقابی(

شیر کروی برند اوریون	 
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انواع شیر کروی با عملگر پنوماتیک

ASME B16.10 جداول ابعادی گلوب ولو مطابق
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شیر کروی کربن استیل و استنلس استیل-کالس150
2420181614121086432.52NpsVALVE SIZE

سایز شیرکروی 600500450400300300250200150100806550Dn
//38.5036.0027.5027.5024.5019.5016.0011.509.508.508.00in

A1 (RF)
//978.00914.00699.00699.00622.00495.00406.00292.00241.00216.00203.00mm
/////////////in

A2 (RTJ)
/////////////mm
//38.5036.0027.5027.5024.5019.5016.0011.509.508.508.00in

A3 (BW)
//978.00914.00699.00699.00622.00495.00406.00292.00241.00216.00203.00mm
//78.0053.4039.1039.1031.4028.0022.6019.5017.0014.8015.30in

H2
//1980.001356.00W2W2797.00710.00574.00495.00433.00376.00388.00mm
//24.0022.0017.7017.7017.7014.0014.009.808.808.807.90in

W
//610.00560.00450.00450.00450.00355.00355.00250.00224.00224.0020)mm
//17.0016.30/////////in

L
//432.00414.00/////////mm
//3969.001985.00904.00904.00650.50401.30229.30123.5088.2077.2044.10lb

WGT (RF)
//1800.00903.00410.00410.00295.00182.00104.0056.0040.0035.0020.00kg
//3638.301764.00728.00728.00496.10330.80183.0090.4070.6066.2033.10lb

WGT (BW)
//1650.00800.00330.00330.00225.00150.0083.0041.0032.0030.0015.00kg

 مشخصات ابعادی شیر کروی کربن استیل و استنلس استیل-کالس300

2420181614121086432.52npsVALVE SIZE

سایز شیرکروی 600500450400300300250200150100806550dn
///34.0033.0028.0024.5022.0017.5014.0012.5011.5010.50in

(A1 (RF
///864.00838.00711.00622.00559.00445.00357.00318.00292.00267.00mm
///42.6239.6228.6225.1222.6218.1214.6213.1212.1211.12in

(A2 (RTJ
///1083.001006.00727.00638.00575.00460.00371.00333.00308.00283.00mm
///34.0033.0028.0024.5022.0017.5014.0012.5011.5010.50in

(A3 (BW
///864.00838.00711.00622.00559.00444.00357.00318.00292.00267.00mm
///70.7056.5046.1044.6031.5029.2021.7018.2016.3015.60in

H2
///1797.001435.001172.001132.00800.00741.00550.00462.00415.00396.00mm
///31.5028.0028.0022.0022.0017.7014.009.808.807.90in

W
///800.00710.00710.00560.00560.00450.00355.00250.00224.00200.00mm
///20.7018.4018.4016.30//////in

L
///526.00468.00468.00414.00//////mm
///3748.502546.802240.001168.70595.40419.00220.50141.0092.6070.60lb

(WGT (RF
///1700.001155.001016.00530.00270.00190.00100.0064.0042.0032.00kg
///3309.702216.001997.70970.20441.00328.50194.00105.8066.2066.20lb

(WGT (BW
///1501.001005.00906.00440.00200.00149.0088.0048.0030.0030.00kg
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  مشخصات ابعادی شیر کروی کربن استیل و استنلس استیل-کالس600

1614121086432.52NpsVALVE SIZE

سایز شیرکروی 400300300250200150100806550Dn

39.0035.0033.0026.0026.0022.0017.0014.0013.0011.50in
(A1 (RF

991.00889.00838.00660.00660.00559.00432.00356.00330.00292.00mm
39.1235.1233.1226.1226.1222.1217.1214.1213.1211.62in

(A2 (RTJ
994.00892.00841.00664.00664.00562.00435.00359.00333.00295.00mm
39.0035.0033.0026.0026.0022.0017.0014.0013.0011.50in

(A3 (BW
991.00889.00838.00660.00660.00559.00432.00356.00330.00292.00mm
76.0070.9069.9051.8051.8029.9022.4019.9019.8016.00in

H2
1930.001800.001775.001315.001315.00759.00568.00505.00502.00407.00mm

35.4035.4035.4028.0028.0017.7014.0011.009.808.80in
W

900.00900.00900.00710.00710.00450.00355.00280.00250.00224.00mm
26.4026.4026.4018.4018.40/////in

L
670.00670.00670.00468.00468.00/////mm

7938.005953.503528.001301.001301.00619.60300.00172.00154.4094.80lb
(WGT (RF

3600.002700.001600.00590.00590.00281.00136.0078.0070.0043.00kg
7386.805534.603263.401125.001125.00454.20216.10132.30121.3072.80lb

(WGT (BW
3350.002510.001480.00510.00510.00206.0098.0060.0055.0033.00kg

 مشخصات ابعادی شیر کروی کربن استیل و استنلس استیل-کالس900

1614121086432.52NpsVALVE SIZE

سایز شیر کروی 400300300250200150100806550Dn

44.5040.5038.0033.0029.0024.0018.0015.0016.5014.50in
A1 (RF)

1130.001029.00965.00838.00737.00610.00457.00381.00419.00368.00mm
44.8840.8838.1233.1229.1224.1218.1215.1216.6214.62in

A2 (RTJ)
1140.001038.00968.00841.00740.00613.00460.00384.00422.00371.00mm

44.5040.5038.0033.0029.0024.0018.0015.0016.5014.50in
A3 (BW)

1130.001029.00965.00838.00737.00610.00457.00381.00419.00368.00mm
103.1087.0067.1063.0065.6050.7033.7030.5027.3027.40in

H2
2620.002210.001705.001600.001665.001288.00855.00775.00695.00695.00mm

35.4035.4035.4031.5031.5022.0015.7015.7015.7015.70in
W

900.00900.00900.00800.00800.00560.00400.00400.00400.00400.00mm
26.4026.4026.4020.7020.7016.30////in

L
670.00670.00670.00526.00526.00414.00////mm

9481.508048.305843.304520.302756.301101.50441.00231.50341.80271.20lb
WGT (RF)

4300.003650.002650.002050.001250.00500.00200.00105.00155.00123.00kg
8600.007386.805292.004123.402425.50903.20335.20196.20264.60205.10lb

WGT (BW)
3900.003350.002400.001870.001100.00410.00152.0089.00120.0093.00kg
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Check valve شیر یکطرفه

شیرهای یک طرفه دارای جهت حرکت سیال می باشند. تنها شیری که نیاز به اپراتور ندارد شیر یک طرفه می باشد. یک از مزایای شیر یک 
طرفه این است که اکر فشار سیال در ورودی شیر به حد الزم نرسد شیر عمل نخواهد کرد. در تمامی سیستمها و صنایع خطوطی وجود 
دارند که باید از بازگشت سیال در آن خطوط جلوگیری کرد. در ضمن در بعضی از خطوط جهت حرکت سیال در خالف جهت جاذبه می باشد. 

به همین دلیل در صنایع از شیر های یک طرفه استفاده می کنند.

این شیر ها بدون دخالت دست و به صورت خودکار عمل می نمایند. بر روی بدنه این شیرها جهت حرکت سیال با فلش نشان داده 
شده است و اگر شیر را خالف جهت ببندیم خسارت جبران ناپذیری به سیستم وارد می شود.
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انواع شیر یک طرفه
 	)Swing check valve( شیر یک طرفه دریچه ای

در چک ولو یک طرفه دریچه ای یک دیسک به شکل عمودی به باالی بدنه لوال می شود و با فشار جریان سیال باز شده و در هر صورتی 
که سیال 180 درجه تغییر مسیر بدهد اجازه بازگشت به سیال را نمی دهد.

 شیر یک طرفه سوپاپی	 

نوع سوپاپی چک ولو از یک دیسک و فنر که دیسک به صورت افقی به وسیله فنر به سقف شیر متصل شده است تشکیل می شود. در 
حالی که فشار سیال به اندازه مورد نیاز برسد فنر جمع شده و دیسک رو به باال حرکت می کند و اجازه عبور به سیال را می دهد.

شیر یکطرفه با دیسک باال رونده	 

در این نوع از شیرهای یکطرفه نیروی سیال از زیر به دیسک وارد شده و باعث می شود دیسک از روی نشیمن شیر بلند می شود و با قطع 
شدن جریان دیسک به روی نشیمن خود بر می گردد . برای سریعتر انجام گرفتن این عمل از یک فنر در پشت دیسک استفاده می شود
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شیر یکطرفه دیسک مایل	 

این نوع شیر برای کنترل جریان فشار به کار می روند بدین عنی که اگر فشار پشت شیر به حد نصاب سرویس نرسد شیر اجازه عبور به 
جریان نمی دهد. همچنین اگر جریان برگشتی به حد معینی نرسد شیر از بازگشت آن ممانعت نخواهد کرد. از این شیر برای انتقال مواد 

جامد استفاده می کنند.

برخی از برندهای موجود

 	ORION شیر یکطرفه برند

شیر  یکطرفه	 

 

 	 KITZ شیر یکطرفه برند
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یا مخروطی می  با این تفاوت که مجرابند در این شیر به شکل استوانه ای  این شیر برای قطع و وصل کردن جریان استفاده می کنند 
باشد. بدنه این شیرها همیشه به شکلی طراحی می شود که بتوان از مجرابند مخروطی یا استوانه ای استفاده کرد. مجرابند این شیرها 
دارای یک سوراخ برای عبور جریان می باشد . با چرخاندن 90 درجه ای دسته قسمت سوراخ شده مجرابند با ورودی و خروجی شیر در 
یک راستا قرار می گیرند و باعث باز شدن مسیر می گردد. ظرفیت شیرهای سماوری بستگی به قطر دهانه مجرابند دارد هرچه این قطر به 
قطر ورودی و خروجی شیر نزدیک باشد بازده این شیر پایین می آید. در سرویس های گازی بازده این شیر نسبت به شیر توپی به دلیل 

پایین بودن دقت تنظیم دبی برای تنظیم جریان سیال کمتر است

معرفی اجزا شیر سماوری

Plug Valve شیر سماوری
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شیر سماوری وارونه 	 

شیر سماوری برند گداختار	 

انواع شیر سماوری
شیر سماوری استاندارد	 

و اگر قطعات شیر از پایین مونتاژ گردند شیر را وارونه یا  Standard Type اگر قطعات بدنه شیر را از باال مونتاژ کنند شیر را استاندارد یا
Inverted Type می گویند.

شیر  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  پایین  سایز  و  فشار  کالس  در  باید  فشاری  کالس  و  گشتاور  میزان  به  توجه  با  استاندارد  سماوری  شیر 
سماوری وارونه را می توان در تمام سایز ها و تمام کالس ها مورد استفاده قرار داد ولی به دلیل گران بودن استفاده از این شیر در 

سایزهای پایین مقرون به صرفه می شود.

مزیت شیر سماوری
نسبتًا ارزان قیمت است.	 
می تواند در همان وضعیت که تنظیم مي شود باقي بماند و به راحتی کار کند.	 
وضعیت باز و بسته کردن شیر را اپراتور به راحتی می تواند کنترل کند.	 

برخی از برندهای موجود شیر سماوری

 	 AUDCO شیر سماوری برند  
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 شیر دیافراگمي، شیري است با حرکت خطي که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده 
قرار مي گیرد. علت نامگذاري این شیر بخاطر وجود یك دیسك قابل انعطاف در درون آن مي باشد که با Seat شیر در قسمت باالي شیر 

جهت ایجاد یك آب بندي مناسب قرار گرفته است.

از شیرهاي دیافراگمي مي توان در کنترل نمودن جریان نیز استفاده نمود. نوع Weir براي کنترل جریان گزینه مناسبي بوده ولي عیب آن 
محدود بودن منطقه عبور سیال مي باشد.همچنین مي توان براي کنترل جریانهاي کوچك و هنگامي که سیال داراي خاصیت خورندگي 
بوده و سیاالت رادیواکتیو، استفاده نمود.عمر مفید دیافراگم بستگي به نوع ماده اي که از داخل شیر مي گذرد و همچنین دما، فشار و 
تعداد دفعات استفاده از شیر دارد. در بعضي از انواع مواد تشکیل دهنده، دیافراگم ها از نوع االستومري مي باشند، این دیافراگم ها 
مقاومت بسیار خوبي در دماهاي بسیار باال دارند. هر چند که باید توجه داشت خواص مکانیکي مواد االستومري در دماهاي باال پایین 

خواهد آمد و امکان از بین رفتن آن نیز در فشارهاي باال وجود دارد.

Diaphragm Valveشیر دیافراگمی 
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معرفی اجزا شیر دیافراگمی
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انواع شیر دیافراگمی
 	)Straight-Through Type( شیر  دیافراگمي بدون برآمدگي داخل بدنه 	)Weir Type( شیر  دیافراگمي با برآمدگي داخل بدنه

مزایای شیر دیافراگمی

در شیر دیافراگمی، پکینگ آب بندی وجود ندارد و می توان به اطمینان گفت نشتی در اطراف Stem صفر می باشد.	 

تعمیرات آن را می توان درون خط برای تعویض دیافراگم با بازکردن پرچ های بونت به راحتی انجام داد و از نظر اقتصادی که زمان 	 
خواب خط کم می باشد کاماًل به صرفه است.

 با توجه به ساختار شیر دیافراگمی سیاالت چسبنده و ذرات مضر که باعث مسدود شدن می شوند به راحتی از شیر دیافراگمی عبور 	 
می کند.

برخی از برندهای موجود شیر دیافراگمی

شیر دیافراگمی ساندرز	 
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Needle Valveشیر سوزنی

ساختار شیر سوزنی به این شکل است که سیال بعد از ورود به شیر، به محفظه حفره مانند کوچکی می رود و با تغییر 90 درجه ایجاد شده 
در مسیر سیال به طرف یک مخروط )دیسک( که ضخامت آن کم می باشد )می تواند از سوراخی که در صفحه وجود دارد رد شود و مسیر 
عبور کاهش دهد( می رود و در انتها به مسیر خروج راه پیدا می کند. از این شیر جهت تنظیم دقیق میزان جریان عبوري سیال استفاده می شود. 
این شیرها در ساختار شبیه به Globe Valve می باشند با این تفاوت که به جای دیسک از یک سوزن برای بستن مسیر استفاده می کنند.
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معرفی اجزا نیدل ولو
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انواع شیر سوزنی:

شیرهای سوزنی صنعتی	 

شیرهای سوزنی آزمایشگاهی	 

برخی از برندهای موجود 

 	VEE-LOK شیر سوزنی برند 	C-LOK شیر سوزنی برند
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Safety Valveشیر ایمنی         

یك شیر اطمینان شیری است که توسط یك فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یك فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و 
به سرعت باز مي شود. با مشخص بودن مساحت سطح مقطع و اندازه نازل مي توان مشخص نمود که چه حجم سیال از شیر خارج خواهد 

شد. در ابتدا باید اندازه نازل خروجی محاسبه گردد.

شیرهای اطمینان بوسیله آزاد کردن مقداری از سیال به بیرون از منطقه تحت فشار، ایمن سازی را انجام مي دهند. شیرهای اطمینان در 
جاهایی که حداکثر فشار کاری بوجود مي آیند نصب می گردند. درسیستمهای تولید بخار، شیرهای اطمینان براي جلوگیری از افزایش فشار 

بر روی بویلرها نصب مي گردند

در صنایع، مخازن و تجهیزات تحت فشار باید بوسیله شیر اطمینان محافظت شوند. شیرهای ایمنی را باید به نحوی انتخاب کرد که در 
صورت بهم خوردن تعادل در فشار مخزن، شیر اطمینان باز شده و مقادیر اضافی سیال را خارج کند. در مواردي که تجهیزات فشار عالوه 
بر امکان بهم خوردن تعادل در شرایط کاری در معرض خطرات آتش سوزی و یا انفجار نیز هستند، باید این شیرها طوري انتخاب شوند که 
نه فقط در فشار معینی باز گردند بلکه ظرفیت آنرا را داشته باشند تا مقدار زیادی سیال داخل مخزن را که در اثر حرارت تغییر حالت داده 
است را به بیرون تجهیز انتقال دهد. شیرهاي اطمینان در فشاري در حدود 10% بیش از فشاري که تجهیز باید نگه دارد و یا درحدود 
باالترین فشاري که مخزن مي تواند تحمل کند باید انتخاب شوند. در مخازن ضد انفجار، فشار مخزن نباید از 20% فشار طراحی باالتر 
برود. شیرهاي ایمنی به عنوان وسیله ای مناسب جهت جلوگیري از ازدیاد فشار ناگهاني در موتورخانه ها، کارخانه ها و بطور کلي انواع 
سایت هاي صنعتي و براي انواع سیاالت از قبیل گاز، بخار، آب و یا هواي فشرده استفاده مي گردند. محدودیت فشار در اینگونه کاربردها 
معمواًل ناشي از فشار قابل تحمل تجهیزات، لوله ها و دستگاه ها و یا محصوالت تولیدي و همچنین مسائل مرتبط با حفظ ایمنی افراد مي 
باشد که اصطالحًا به محدوده فشار کارکرد امن معروف است. نحوه باز شدن شیرهاي اطمینان و مشخصات کاری آنها ارتباط مستقیم با 
نحوه طراحي قطعات داخلی شیر دارد. در اغلب موارد این طراحي بگونه اي انجام مي گیرد که پس از شروع باز شدن شیر اطمینان در اثر 

ازدیاد فشار این عمل به سرعت تشدید شده تا زماني که شیر کاماًل باز گردد
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معرفی اجزا شیر ایمنی
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انواع شیر اطمینان بر اساس کاربری

Safety valve: این نوع شیر اطمینان بیشتر روی مخازن و دستگاه های محتوی گاز، هوا، بخار و غیره )به استثنای مایع( نصب می شود.

Valve Relief: این نوع شیر اطمینان غالبا بر روی مخازن و دستگاه های محتوی مایع نصب می شوند.

Valve Relief Safety: این نوع شیر اطمینان بر روی هر دو منابع و دستگاه های محتوی گاز و مایع نصب می شود.

برخی از برندهای موجود سیفتی ولو 

 	LESER سیفتی ولو برند

 	CROSBY سیفتی ولو برند 	GOETZE  سیفتی ولو برند
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Strainer شیر صافی          

صافی ها برای جلوگیری از ورود ذرات جامد به پمپ ها و تجهیزات حساس بر روی خطوط سرویس ورودی به این تجهیزات بسته می شوند. 
اینچ و فلنچی برای کلیه سایزها و همچنین در چندین نوع مانند  زیر دو  زوه ای برای سایز های  ر صافی ها در سه گروه جوشی و 

 یک سبدی، دو سبدی، Y شکل، سه راهی و غیره تولید می گردند.

قسمت  خط،  رسوب  و  ذرات  ی  آور جمع  برای  که  گیرد  قرار  شکلی  به  باید  عمودی  خطوط  در  شکل   Y استراینر  جریان،  درخطوط 
ی باید رو به پایین قرار بگیرد. استراینر های Y شکل و اکثر استراینرهای U شکل می توانند می توانند خود پاک کن باشند.  جمع آور

عمل  این  وسیله  به  شود.  می  ممکن  استراینر  مش  دادن  تغییر  و  تخلیه  محل  انتهای  به  بلودان  شیر  یک  کرد  اضافه  با  عمل  این 
می توان بدون قطع و وصل کردن جریان و بازو بسته کردن استراینر می توان استراینر را تخلیه کرد.

یکی از معایب استرینر ها به وجود آوردن افت فشار است. استراینر های U شکل باعث به وجود آمدن افت فشار کمتری نسبت به 
استراینرهای Y شکل می شوند. با مسدود شدن صافی استراینر ها افت فشار افزایش پیدا می کند. برای برطرف کردن این مشکل 

باید سوراخ صافی را تغییر دهیم یا نوع استراینر را تغییر دهیم .
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         انواع استرینر ها
استراینر  Y شکل	 

استراینر  U شکل )سبدی(	 

 استراینر دو سبدی	 
عملکرد این استراینر به این شکل می باشد که اگر یک از سبدها برای تمیز کاری و سرویس از جریان خارج شود با چرخاندن دسته 

سبد دوم را در جریان قرار می دهیم.
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استرینر ساده ) صافی موقتی (	 
این نوع از صافی ها بین دو فلنج در خطوط جریان قرار می گیرند و دارای اشکال هندسی مختلفی می باشند .

 استرینر بک فالش	 
این استرینر ها با استفاده از یک لوله حاوی آب که در محل جمع شدن رسوب موجود می باشد برای تخلیه سریع رسوبات استفاده 

می کنند. این عمل به این شکل انجام می شود که شیر لوله آب و شیر بلودان به صورت همزمان باز می شوند و آب با سرعت و 
فشار زیاد باعث خارج شدن رسوبات می گردد .

 استرینر خود تمیز شونده	 
این  نوع استرینر به صورت اتوماتیک می باشد و با استفاده از سیال جریان و صافی به صورت خودکار و بدون استفاده از دست 

باعث خروج رسوب از سیستم می شود .
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اسامی برخی از شرکت هایی که با هایپر صنعت فامکوهمکاری دارند

1-پتروشیمی مرجان 

2-پتروشیمی عسلویه

3-سیمان غرب آسیا

4-فوالد غدیر نی ریز

5-فوالد جنوب روهینا

6-ایران خودرو

7-پترو گاز خلیج فارس

8-رز پلیمر

9-آریا کنتور

لیاژ 10-کابی آ

11-پتروشیمی فجر

12-پتروشیمی دماوند

13-جهاد کشاورزی ارومیه

13-پترو  پاالیش کنگان

13-پتروشیمی کرمانشاه

13-پتروشیمی ایالم
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