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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 
الت و  محصوالت پایپینگ با داشــتن چندیــن نمایندگی رســمی و عاملیت فروش  و خدمــات پــس از فــروش انــواع شــیرآ
برندهــای اروپایــی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشــیمی، دارویی، غذایی و ســایر کارخانجات 
صنعتــی در داخــل و خــارج از کشــور بــا رعایــت اصــول فنی و کیفــی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای 
ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد 
کــه سیســتم مدیریت کیفیــت منطبــق بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنی و 
بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مســتمر در تمامی ســطوح  ســازمان ســرلوحه 

عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات محصوالت پایپینگ.
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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لوله
لوله کربن استیل	 

لیاژي آن کمتر از 1% و ماکزیمم مقدار کربن آن 0.25 % باشد را فوالد کربن استیل مي نامند. لوله ای که عناصر آ

 لوله کربن استیل بر اساس عملیات حرارتي که روي آن انجام مي گیرد )ریخته گري، شکل دهي و غیره( به انواع مختلف تقسیم 
مي گردد.

این جنس لوله بطور متداول مورد استفاده قرار مي گیرد و بر طبق استاندارد ASTM با دو کد A53,A106 مشخص مي شود. ترکیب 
شیمیائي این دو، همسان بوده ولي نوع عملیات حرارتي که روي آن انجام مي گیرد متفاوت است و هریک، در دو گرید A,B تولید 
مي شوند که نوع B داراي استحکام بیشتري است، ولي نرمي آن کمتر است. به همین دلیل گرید A براي خمش سرد و کویلهاي 

بسته توصیه مي شود.

لوله های فوالدی در دو نوع درز دار و بدون درز تولید می شوند. منظور از درز لوله خط جوشی است که به دو صورت طولی یا 
مارپیچ روی لوله وجود دارد. در سایزهای باالتر از 32  اینچ به دلیل موانعی که سد راه تولید لوله بدون درز در سایزهای باال می گردد 
از لوله های درزدار استفاده می شود. الزم به توضیح است که در دماهای باال استحکام درز جوش نسبت به بدنه کاهش می یابد. 

ضمن اینکه درز جوش در مقابل خوردگی دارای استحکام کمتری می باشد.

انتخاب  سیال  نوع  و  دما  به  توجه  با  و  مختلف  های  گرید  در  :A106-A53-A333-API5Lو  های  متریال  در  فوالدی  های  لوله 
میشود.
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Nominal 
Pipe Size   

(In)

Outside 
Diameter 

(In)

Schedule
10 20 30 STD 40 60 XS 80 100 120 140 160 XXS

Wall Thickness (in)

1/8 0.405 0.068 0.068 0.095 0.095

1/4 0.540 0.088 0.088 0.119 0.119

3/8 0.675 0.091 0.091 0.126 0.126

1/2 0.840 0.109 0.109 0.147 0.147 0.188 0.294

3/4 1.050 0.113 0.113 0.154 0.154 0.219 0.308

1 1.315 0.133 0.133 0.179 0.179 0.250 0.358

1 1/4 1.660 0.140 0.140 0.191 0.191 0.250 0.382

1 1/2 1.900 0.145 0.145 0.200 0.200 0.281 0.400

2 2.375 0.154 0.154 0.218 0.218 0.344 0.436

2 1/2 2.875 0.203 0.203 0.276 0.276 0.375 0.552

3 3.500 0.216 0.216 0.300 0.300 0.438 0.600

3 1/2 4.000 0.226 0.226 0.318 0.318

4 4.500 0.237 0.237 0.337 0.337 0.438 0.531 0.674

5 5.563 0.258 0.258 0.375 0.375 0.500 0.625 0.750

6 6.625 0.280 0.280 0.432 0.432 0.562 0.719 0.864

8 8.625 0.250 0.277 0.322 0.322 0.406 0.500 0.500 0.594 0.719 0.812 0.906 0.875

10 10.750 0.250 0.307 0.365 0.365 0.500 0.500 0.594 0.719 0.844 1.000 1.125 1.000

12 12.750 0.250 0.330 0.375 0.406 0.562 0.500 0.688 0.844 1.000 1.125 1.312 1.000

14 14.000 0.250 0.312 0.375 0.375 0.438 0.594 0.500 0.750 0.938 1.094 1.250 1.406

16 16.000 0.250 0.312 0.375 0.375 0.500 0.656 0.500 0.844 1.031 1.219 1.438 1.594

18 18.000 0.250 0.312 0.438 0.375 0.562 0.750 0.500 0.938 1.156 1.375 1.562 1.781

20 20.000 0.250 0.375 0.500 0.375 0.594 0.812 0.500 1.031 1.280 1.500 1.750 1.968

22 22.000 0.250 0.375 0.500 0.375 0.875 0.500 1.125 1.375 1.625 1.875 2.125

24 24.000 0.250 0.375 0.562 0.375 0.688 0.989 0.500 1.219 1.531 1.812 2.062 2.344

30 30.000 0.312 0.500 0.625 0.375 0.500

32 32.000 0.312 0.500 0.625 0.375 0.688

34 34.000 0.312 0.500 0.625 0.375 0.688

36 36.000 0.312 0.500 0.625 0.375 0.750

42 42.000 0.500 0.625 0.375 0.750
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لوله استنلس استیل :	 

لیاژي باالست. بطور کلي اگر میزان کروم فوالد از 11  لیاژي است که درصد عناصر نیکل و کروم آن نسبت به بقیه عناصر آ نوعي فوالد آ
درصد بیشتر باشد، آنرا Stainless Steel مي نامند.این مقدار کروم باعث مي شود که هنگام خوردگي، الیه نازکي روي فوالد تشکیل 
شود و همین الیه باعث جلوگیري از خوردگي هاي بعدي مي شود و عماًل باعث ترمیم خوردگي مي شود.ودر چند متریال مانند استنلس 

استیل 304،استنلس استیل 316،استنلس استیل321و...تولید میگردد.

از مزایای لوله استیل:عدم نیاز به رنگ آمیزی ،کاهش هزینه نگهداری،بهداشتی بودن،مقاومت باال نسبت به خوردگي

مقاومت باال در محیط های قلیایی،عدم تغییر رنگ در مقابل تابش نور خورشید، رطوبت و شرایط آب و هوایی میتوان اشاره نمود .



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

7

مشخصات ابعادی

(STAINLESS STEEL PIPE DIMENSION AS PER ASTM & WEIGHT-KG. PER MTR. (ANSI B36.19

Sch-XXSSch-160SSch-80SSch-40SSch-10SSch-5S
 Outside
Diame-

ter
Nominal Bore

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm

Weight

(kg/mt)

Wt

Mm
mmINCHmm

0.472.410.371.730.281.240.2761.2410.31/83ــــــــ

0.803.020.6312.240.491.650.3901.2413.71/46ــــــــ

1.103.200.8452.310.631.650.4901.2417.13/810ــــــــ

2.557.471.944.751.623.751.272.771.002.110.8001.6521.31/215

3.637.822.895.542.203.911.682.871.282.111.031.6526.73/420

5.459.094.246.353.244.552.503.382.092.771.651.6533.4125

7.779.705.616.354.474.853.383.562.702.771.651.6542.21/4  132

9.5410.167.257.145.415.084.053.683.112.771.911.6548.31/2    140

13.4411.0711.18.747.485.545.443.913.932.772.401.6560.3250

20.3914.214.99.5311.47.019.635.165.263.053.692.1173.021/265

27.6515.2421.311.115.27.6211.305.496.453.054.512.1188.9380

41.0317.1233.5413.4922.38.5616.046.028.363.055.842.11114.34100

57.4319.0549.1115.8831.979.5321.86.5511.573.409.472.77141.35125

79.2221.9567.5618.242.710.9728.37.1113.843.4011.322.77168.36150

107.822.23111.223.064.612.742.68.1819.963.7614.792.77219.18200

155.1525.40172.428.696.012.760.59.2727.784.1922.633.40273.110250

186.9725.40238.7633.32132.012.773.889.5236.004.5731.253.96323.912300

281.7035.71158.0819.0594.5911.1341.34.7834.363.96355.614350ــــ

365.1140.46203.3321.41123.3012.747.294.7841.564.19406.416400ــــ

466.4045.71254.3623.8155.8014.2753.424.7846.804.19457.218450ــــ

564.6849.99311.226.19183.4215.0968.715.5159.254.78508.020500ــــ

808.2259.54442.0830.96255.4117.4894.456.3582.475.54609.624600ــــ

WEIGHT & THICKNESS OF S.S GUAGE PIPES
19 SWG

(1.0 MM)

18 SWG

(1.2 MM)

16 SWG

(1.65 MM)

14 SWG

(2.1 MM)

12 SWG

(2.6 MM)

10 SWG

(3.2 MM)
DIMENSION

Weight/MTRWeight/MTRWeight/MTRWeight/MTRWeight/MTRWeight/MTRODSize

0.2900.3420.4520.5520.6510.75412.71/2”

0.3690.4370.5820.7180.8561.00615.8755/8”

0.4480.5310.7120.8831.0611.25819.053/4”

0.6050.7200.9721.2141.4701.76225.41”

0.7630.9091.2321.5441.8802.26631.751 1/4”

0.9201.0981.4921.8752.2892.77038.11 1/2”

1.2351.4762.0122.5373.1083.77850.82”

1.5501.8542.5313.1983.9284.78663.52 1/2”

1.8652.2323.0513.8604.7475.79476.23”

2.1802.6103.5714.5215.5666.80288.93 1/2”

2.4952.9884.0915.1836.3857.810101.64”
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 	PVC لوله پی وی سی

این لوله ها در حالت کلی جامد بوده ولی با اعمال حرارت نرم شده و تغییر شکل می دهند و می توان دوباره آنها را به همان شکل اولیه 
برگرداند.

 از جمله مواد به کار رفته در این پالستیک ها می توان به پلی  پروپیلن )P.P(، پی  وی  سی )PVC( یا پلی  اتیلن )PE( اشاره نمود.

برای انتخاب ماده  مناسب در زمینه ساخت لوله  ها باید به سیال منتقل شونده و مشخصه  های سرویس و شرایط کاری سیستم دقت کرد. 
در شرایط معمول لوله  های پالستیکی از مقاومت باالیی در برابر انواع اسیدها، محلول های نمکی، مایعات و گازهای خورنده برخوردارند. 

میزان مقاومت لوله  های پالستیکی در برابر سایش به نوع سیال منتقل شونده از داخل لوله و شرایط سرویس و سیستم بستگی دارد.

لوله  های پالستیکی جداره  های داخلی فوق العاده صافی را دارند که باعث جلوگیری از تجمع هر نوع رسوب بر روی جداره  های داخلی  
شان می  گردد و بنابراین بروز مشکل گرفتگی و انسداد به واسطه  کاهش تدریجی قطر داخلی در اثر تجمع رسوبات در مورد لوله  های 

پالستیکی منتفی می  گردد.

بطور کلی قابلیت هدایت حرارتی لوله  های پالستیکی نسبت به دیگر لوله  ها پایین  تر است که در نتیجه تلفات حرارتی یا بالعکس جذب 
حرارت از طریق جداره این لوله ها به حداقل ممکن می  رسد. پالستیک ها هادی جریان الکتریسیته نیستند و به همین علت هیچگاه در 

معرض خوردگی های گالوانیکی و الکتروشیمیایی قرار نمی  گیرند.
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 	GRP لوله جی آر پی

لوله های جی آر پی از ترکیبات مختلف فیبر شیشه، رزین پلی استر ترموست و ماسه تشکیل شده اند. ساخت این لوله ها براساس فرایند 
الیاف پیچی بر روی یک قالب متغیر می باشد. این فرایند امکان استفاده از الیاف پیوسته شیشه را در پیرامون لوله به همراه الیاف بریده 

شده ناپیوسته )Chop( که در جهات مختلف در ترکیب لوله قرار می گیرند فراهم می آورد

عالوه بر رزین، الیاف شیشه ای پیوسته و الیاف بریده شده، برای ایجاد استحکام حلقوی باال و تقویت استحکام محوری بکار می روند. 
سیلیس نیز برای افزایش سفتی لوله بکار می رود. استفاده از دو محل ریزش رزین، امکان داشتن یک الیه داخلی رزین خاص با مقاومت 

بسیار باال را برای مقابله با خوردگی سطح داخلی که در تماس با فاضالب است، فراهم می کند.

از جمله مزیت های لوله جی آر پی یا همان لوله ترموستینگ می توان به موراد زیر اشاره نمود:

مقاومت در برابر خورندگی و عدم نیاز به پوشش داخلی و خارجی

مقاومت مکانیکی باال

استفاده از کوپلینگ دو واشره جهت اتصال لوله ها به یکدیگر و امکان استفاده از فلنج فایبرگالس جهت اتصال به انواع دیگر لوله ها

سفتی حلقوی باال و امکان نصب زیرزمینی لوله ها تا حداکثر عمق 16 متر )تحمل بار خاک( و حداقل 1 متر )تحمل بار ترافیک(
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لوله پلی اتیلن	 

لوله پلی اتیلن جزو پرکاربرد ترین لوله ها در نیم قرن گذشته بوده است و از خانواده ترمو پالستیک ها محسوب می شود. این نوع لوله 
 PVC ،دارای تغییر پذیری، مقاومت و دوام بسیار باالیی می باشد که توانسته است جایگزین بسیار مناسبی برای لوله های آهنی، چدنی
و ... باشد و سهم عمده ای از بازار را به خود اختصاص دهد. لوله پلی اتیلن نسبت به لوله های آهنی، چدنی، PVC و ...دارای مقاومت 
و دوام باالتری می باشد و در چند دهه قبل در خطوط انتقال و لوله کشی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط انتقال آب در مصارف 
ساختمانی و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است و جایگزین مناسب و مقرون به صرفه ای نسبت به سار لوله ها بوده است. با 
وجود مزیت های استفاده از لوله پلی اتیلن این سری از لوله ها در سال های گذشته در اکثر پروژه های آب و گاز و فاضالب کشور مورد 
استفاده قرار گرفته است. به دلیل صاف و مسطح بودن داخل لوله های پلی اتیلن به هیچ وجه دچار رسوب گرفتگی نمی شود و به مرور 
زمان این لوله ها پوسیده و یا دچار خوردگی نمی شوند بنابراین برای انتقال آب آشامیدنی مناسب و بهداشتی می باشد. لوله های 
پلی اتیلن از جنس HDPE تولید می شود که دارای انعطاف پذیری خوب و در برابر خمیدگی بسیار مناسب می باشد که عمر مفید بسیار 

بیشتری نسبت به سایر لوله ها دارد.

 
مشخصات لوله پلی اتیلن

استاندارد ملی در مورد لوله های پلی اتیلن اولین بار در سال 1353 تهیه و تنظیم شد که این استاندارد در کمیسیون ها مورد بررسی 
قرار گرفته و نهایتا در سال 1382 اصالح و تصویب شد. این استاندارد مشخصه های لوله پلی اتیلن )PE( برای کاربرد های انتقال آب و 
مصارف ساختمانی را مشخص می کند و برای فشار اسمی از 3.2 تا 20 بار و قطر خارجی اسمی از 16 تا 1600 میلی متر و محدوده دمایی بین 

صفر تا 70 درجه سلسیوس را شامل می شود.
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لوله نیو پایپ	 

لوله نیو پایپ با ساختار پنج الیه از ترکیب فلز و پلیمر تشکیل شده است که دارای مزیت های زیادی نسبت به لوله های قدیمی می باشد. 
لوله پنج الیه نیو پایپ برای مصارف ساختمانی و بهداشتی بسیار مناسب می باشد و با توجه به مقاومت و دوام باال در برابر پوسیدگی و 

خوردگی و عمر طوالنی جایگزین مناسبی نسبت به لوله های قدیمی در صنعت شده است.

لوله نیو پایپ از ساختار پنج الیه تشکیل شده است که مناسب برای مصارف ساختمانی و بهداشتی می باشد. این لوله از ترکیب فلز و 
پلیمر تشکیل شده است که با بهره گیری از خواص فلز و پلیمر می توان برای مصارف مختلف از این لوله ها استفاده کرد و با توجه به 
تحمل دمایی تا 90 درجه سلسیوس می توان در حوزه های مصرفی بیشتری از این لوله ها بهره برد. برای ساخت لوله پنپ الیه نیو پایپ 
از تکنولوژی روز استفاده شده است که با توجه به متریال استفاده شده، محاسن زیادی نسبت به لوله ها ی قدیمی و فلزی دارد و 
جایگزین مناسبی برای آن ها در مصارف مختلف می باشد. از نظر اقتصادی لوله نیو پایپ ارزان تر و مقرون به صرفه می باشد. لوله پنج 
الیه نیو پایپ در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم می باشد، نسبت به لوله های قدیمی رسوب پذیری ندارد و مانع از افت فشار در 
لتراسونیک باعث شده لوله نیوپایپ مقاومت عالی در برابر فشار داشته باشد و نفوذ پذیری  لومینیوم با جوش آ خطوط لوله می شود. آ

اکسیژن و انبساط طولی را به حداقل مقدار ممکن برساند. عمر مفید لوله های نیو پایپ حدود 50 سال تخمین زده شده است.
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با مقایسه لوله های نیو پایپ نسبت به لوله های قدیمی در جدول زیر می توان به دوام و استحکام باال در شبکه های مصرفی اطمینان 
حاصل کرد که در سیستم های تاسیساتی ساختمانی با ضریب اطمینان کافی می توان از لوله های نیو پایپ با عمر طوالنی باال استفاده 

کرد.

لوله نیو پایپ از پنج الیه تشکیل شده است که در شکل زیر الیه های مختلف مشخص شده است :

خواص لوله
نسل جدیدنسل دومنسل اول

نیو پایپپلیمریفلزی

خیرخیربلیخوردگی از داخل یا خارج

خیرخیربلیرسوب گذاری

بلیخیربلیتحمل دما و فشار باال

کمزیادکمضریب انبساط طولی

خیربلیخیرنفوذ پیری اکسیژن

بلیخیرکمشکل پذیری

سبکمتوسطسنگینوزن

زیادمتوسطکمسرعت نصب

کمکمزیادضریب انتقال حرارت
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مزایای لوله پنج الیه نیو پایپ

استفاده از لوله نیو پایپ برای مصارف آبرسانی آب آشامیدنی مطابق با ساختار مناسب و رسوب پذیری و فرسودگی پایین بهداشتی می 
باشد و برای استفاده از آب سرد و گرم بسیار مطِمئن است همچنین برای مصارف پزشکی و انتقال گازهای طبی و سیستم های دیالیز از لوله 
های نیو پایپ استفاده می شود. لوله های نیو پایپ به دلیل انتقال حرارتی مناسب برای سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب می 

باشد و استفاده طوالنی مدت در دمای 90 درجه سلسیوس کارایی این لوله ها را برای سیستم های گرمایش باال برده است.

لوله سوپرپایپ

لمان تولید می شوند  لوله های سوپر پایپ که به صورت پنج الیه می باشد دارای تکنولوژی باالیی از نظر ساختار می باشند و تحت لیسانس آ
که در مصارف ساختمانی و بهداشتی بسیار پر کاربردند. این لوله ها با توجه به محاسن و مزایای زیادی که دارند، نسبت به لوله های 

قدیمی جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی می باشند.

لوله های سوپر پایپ تلفیقی از پلیمر و فلز می باشند که از متریال Pex-al-Pex تشکیل شده و با وجود ساختار پنج الیه و تکنولوژی باال 
معایب لوله های قدیمی و فلزی را پوشش می دهد و با دوام و کیفیت باال و رسوب پذیری حداقلی، جایگزین بسیار مناسبی برای آن ها 
می باشند. سطح صاف و صیقلی داخل و خارج این لوله ها باعث شده تا از خوردگی و فرسودگی آن ها جلوگیری شود و عمر طوالنی در 
مصارف ساختمانی و بهداشتی داشته باشد. جدیدترین تکنولوژی ساخت این لوله ها، سوپر پایپ 2+ می باشد که تحت لیسانس کشور 
لمینیومی خاص و متریال با کیفیت پلی اتیلن در سیستم های ساختمانی و بهداشتی بسیار  لیاژ آ لمان تولید می شود و به دلیل وجود آ آ
کاربرد دارند که کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از این لوله ها مطلوب می باشد. با آزمایش هیدرو استاتیک انجام شده روی لوله های 

سوپر پایپ، این لوله ها تحمل فشار و دمای باالیی دارند که کیفیت و عمر مفید استفاده از لوله های سوپر پایپ در کار را باال می برد.

لوله های سوپر پایپ به دلیل ساختار پنج الیه زنگ نمی زند و دچار پوسیدگی نمی شود. این لوله ها به دلیل سطح صاف و صیغلی رسوب 
پذیری ندارند و به آسانی در کار نصب و راه اندازی می شود. وزن لوله ها سبک است که جا به جایی و حمل و نقل به آسانی انجام می 
گیرد و هزینه های آن بسیار کاهش پیدا می کند. لوله های سوپر پایپ به دلیل عدم نفوذ پذیری  اکسیژن از رسوب و لجن گیری جلوگیری 
می کند و به کیفیت آب آشامیدنی آسیبی نمی رساند. به دلیل وجود ساختار پلیمری ضریب انبساط طولی این لوله ها بسیار پایین می 
باشد. مقاومت در برابر فشار در لوله های سوپر پایپ باال می باشد و افت فشار بسیار ناچیز است که در کل این لوله تمامی محاسن لوله 

های قدیمی را در خود دارد در صورتی که معایب لوله های قدیمی و فلزی را کامل پوشش می دهد

لوله سوپر پایپ از پنج الیه تشکیل شده است که جزییات آن در شکل زیر نشان داده شده است.
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7 -پترو  پاالیش کنگان

8-پتروشیمی عسلویه

9-پتروشیمی ایالم

10-پتروشیمی کرمانشاه

اسامی برخی از شرکت هایی که با هایپر صنعت فامکو همکاری دارند



 The Symbol of  Dynamism
in Industry

w���د ������ در ���� w w.famcocorp.com
              

�ی  و�� � �ـــ�ج-  ����ص  ��ده   ۲۱  �������  - ���ان 
�������ه ��� ��رس،  ��ک ۱۲

 Tel: ۴۸ ۰۰۰۰ ۴۹  (�� ۱۲۰)
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