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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 با اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه های طراحی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمات پس از فروش محصوالت پایپینگ با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
استفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، غذایی و سایر کارخانجات صنعتی در داخل و خارج از 
کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید 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 
منطبــق بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا 

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:

واردات و فروش انواع اتصاالت.
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. 
 



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

3

 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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اتصاالت
اتصاالت جوشی

اتصاالت جوشی به دو صورت  اتصاالت جوشی مانسیمان و اتصاالت جوشی بدون درز تولید و درصنایع های نفت و گاز ،آب ،بخار 
و.. مورد استفاده قرار میگیرد.اتصاالت فوالدی جوشی و استیل جوشی  بر اساس نوع ساخت به انواع : زانو جوشی ،سه راهی 

جوشی ،تبدیل جوشی،گپ جوشی،چهار راهی جوشی،سردنده جوشی،سوکولت جوشی ،بوشن جوشی دسته بندی میشوند. 

 ELBOWزانو              

اتصاالتی از لوله ها که به صورت خمیده و زاویه دار هستند زانویی نامیده می شوند. زانویی ها که به صورت اتصاالت خمیده 
هستند در خطوط پایپینگ بسته به زاویه خود، مسیر جریان را عوض می کنند. زانویی ها نسبت به کاربردهای مختلف در پایپ ها، 
شلنگ ها و ... دارای زاویه های مختلفی می باشند که معموال کمتر یا بیشتر از 90 درجه می باشد. زانویی جوشی در پنج نوع 45، 90 
و 180 درجه به صورت شعاع بلند long radius و همچنین 90 و 180 به صورت شعاع کوتاه short radius تولید می گردد. زانوهای 

جوشی در انواع جنس های فوالدی و استیل عرضه میشود.

 انواع زانویی جوشی
 زانویی شعاع کوتاه 45

زانویی شعاع بلند 45 و 90

مشخصات ابعادی زانویی 90و45درجه:
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Center to End
مرکز تا انتها

Outside Diameter at Bevel 

قطر خارجی

D

Nominal pipe size 
اندازه اسمی لوله

(NPS)

Short Radius Elbows
طول  شعاعی کوتاه زانو

Long Radius Elbows
طول شعاعی بلند زانو

degree 45

45 درجه

B

degree 90

  90 درجه

A

degree 45

45 درجه

B

degree 90

  90 درجه

A
--15.738.121.31/2
--19.138.126.73/4
-25.422.438.133.41
-31.825.447.842.21-1/4
-38.128.457.248.31-1/2
-50.835.176.260.32
-63.544.495.273.02-1/2

31.676.250.8114.388.93
36.888.957.2133.4101.63-1/2
42.1101.663.5152.4114.34
52.6127.079.2190.5141.35
63.4152.495.2228.6168.36
84.2203.2127.0304.8219.18

105.2254.0158.8381.0273.110
126.3304.8190.5457.2323.912
147.3355.6222.2533.4355.614
168.3406.4254.0609.6406.416
189.4457.2285.8685.8457.218
210.4508.0317.5762.0508.020
231.5558.8342.9838.2558.822
252.5609.6381.0914.4609.624
273.5660.4406.4990.6660.426
294.6711.2438.21066.8711.228
315.6762.0469.91143.0762.030
378.1812.8501.61219.2812.832
357.7863.6533.41295.4863.634
378.8914.4565.21371.6914.436

--599.91447.8965.238
420.81016.0632.01524.01016.040
441.91066.8660.41600.21066.842
462.91117.6695.51676.41117.644

--726.91752.61168.446
505.01219.2759.01828.81219.248
547.11320.8--1320.852
568.11371.6852.22057.41371.654
589.21422.4883.82133.61422.456
631.31524.0946.92286.01524.060

--1041.62514.61676.466
-1727107325911727.068
-1829113727431829.072
-1930119928961930.076
-2032126330482032.080
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Long and Short Radius 180° Elbows :مشخصات ابعادی زانویی  180درجه

ANSI B16.9 B16.28 )in mm(

Short Radius Elbows
طول  شعاعی کوتاه زانو

Long Radius Elbows
Outside Diameter at Bevelطول شعاعی بلند زانو

قطر خارجی

D

Nominal Pipe Size (NPS)

اندازه اسمی لوله

Back to Face

پشت تا روبرو

K

Center to Center

مرکز تا مرکز

P

Back to Face

پشت تا روبرو

K

Center to Center

مرکز تا مرکز

P

--47.876.221.31/2

--50.876.226.73/4

41.150.855.676.233.41

52.363.569.895.242.21-1/4

62.076.282.6114.348.31-1/2

81.0101.6106.4152.460.32

100.1127.0131.8109.573.02-1/2

120.7152.4158.8228.688.93

139.7177.8184.2266.7101.63-1/2

158.8203.2209.6304.8114.34

196.9254.0261.9381.0141.35

236.5304.8312.7457.2168.36

312.7406.4414.3609.6219.18

390.7508.0517.7762.0273.110

466.9609.6619.3914.4323.912

533.4711.2711.21066.8355.614

609.6812.8812.81219.2406.416

685.8914.4914.41371.6457.218

762.01016.01016.01524.0508.020

838.21117.61117.61676.4558.822

914.41219.21219.21828.8609.624
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Tee سه راهی جوشی               

سه راهی و چهار راهی جوشی برای انشعاب گرفتن و تغییر مسیر در خطوط پایپینگ استفاده می شود. همچنین در برخی موارد برای تغییر 
سایز لوله ها و مسدود کردن مسیر پایپینگ از سه راهی و یا چهار راهی جوشی استفاده می شود. سه راهی جوشی در دو نوع انشعاب 
برابر و غیر برابر تولید می گردد. اگر انشعاب گرفته شده با خط اصلی برابر باشد، سه راهی را برابر می نامند و اگر انشعاب کوچکتر باشد آن 

را غیر برابر می نامند. سه راهی ها در دو نوع T شکل و Y شکل تولید می شوند.

مشخصات فنی سه راهی جوشی
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Center to End
Outside Diameter

At Bevel D
Nominal Pipe Size (NPS)

Outlet (1) M
Run

C
OutletRun

25.425.421.321.3½ x 1/2

25.417.11/2  x 3/8

25.413.71/2  x 1/4

28.428.426.726.73/4 x 3/4

28.421.3¾  x 1/2

28.417.1¾  x 3/8

38.138.133.433.41 x 1

38.126.71 x 3/4

38.121.31 x 1/2

47.847.842.242.21-1/4 x 1-1/4

47.833.41-1/4 x 1

47.826.71-1/4 x 3/4

47.821.31-1/4 x 1/2

57.257.248.348.31-1/2 x 1-1/2

57.242.21-1/2 x 1-1/4

57.233.41-1/2 x 1

57.226.71-1/2 x 3/4

57.221.31-1/2 x 1/2

63.563.560.360.32 x 2

60.548.32 x 1-1/2

57.242.22 x 1-1/4

50.833.42 x 1

44.426.72 x 3/4

21.32 x 1/2*

76.276.273.073.02-1/2 x 2-1/2

69.860.32-1/2 x 2

66.548.32-1/2 x 1-1/2

63.542.22-1/2 x 1-1/4

57.233.42-1/2 x 1

85.985.988.988.93 x 3

82.673.03 x 2-1/2

76.260.33 x 2

73.248.33 x 1-1/2

69.842.23 x 1-1/4

33.43 x 1*

95.295.2101.6101.63-1/2 x 3-1/2

91.988.93-1/2 x 3

88.973.03-1/2 x 2-1/2

82.660.33-1/2 x 2

79.248.33-1/2 x 1-1/2
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Center to End
Outside Diameter

At Nominal Bevel D
Nominal

Pipe Size

(NPS)
Outlet (1)

M

Run

C
OutletRun

104.6104.6114.3114.34 x 4

101.6101.64 x 3-1/2

98.688.94 x 3

95.273.04 x 2-1/2

88.960.34 x 2

85.948.34 x 1-1/2

42.24 x 1-1/4

33.54 x 1

124.0124.0141.3141.35 x 5

117.3114.35 x 4

114.3101.65 x 3-1/2

111.388.95 x 3

108.073.05 x 2-1/2

104.660.35 x 2

48.35 x 1-1/2*

142.7142.7168.3168.36 x 6

136.7141.36 x 5

130.0114.36 x 4

127.0101.66 x 3-1/2

124.088.96 x 3

120.673.06 x 2-1/2

60.36 x 2*

177.8177.8219.1219.18 x 8

168.1168.38 x 6

162.1141.38 x 5

155.4114.38 x 4

152.4101.68 x 3-1/2

88.98 x 3

215.9215.9273.1273.110 x 10

203.2219.110 x 8

193.5168.310 x 6

190.5141.310 x 5

184.2114.310 x 4

254.0254.0323.9323.912 x 12

241.3273.112 x 10

228.6219.112 x 8

218.9168.312 x 6

215.9141.312 x 5
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Center to End
از مرکز تا انتها

Outside Diameter
At Bevel D

Nominal Pipe Size (NPS)مشخصات ابعادی سه راهی جوشی
اندازه اسمی لوله

Outlet (1) M
Run

C
OutletRun

279.4279.4355.6355.614 x 14
269.7323.914 x 12
257.0273.114 x 10
247.6219.114 x 8
238.3168.314 x 6
304.8304.8406.4406.416 x 16
304.8355.616 x 14
295.1323.916 x 12
282.4273.116 x 10
373.0219.116 x 8
263.7168.316 x 6
342.9342.9457.2457.218 x 18
330.2406.418 x 16
330.2355.618 x 14
320.5323.918 x 12
307.8273.118 x 10
298.4219.118 x 8
381.0381.0508.0508.020 x 20
369.3457.220 x 18
355.6406.420 x 16
355.6355.620 x 14
345.9323.920 x 12
333.2273.120 x 10
323.8219.120 x 8
419.1419.1558.8558.822 x 22
406.4508.022 x 20
393.7457.222 x 18
381.0406.422 x 16
381.0355.622 x 14
371.3323.922 x 12
358.6273.122 x 10
431.8431.8609.6609.624 x 24
431.8558.824 x 22
431.8508.024 x 20
419.1457.224 x 18
406.4406.424 x 16
406.4355.624 x 14
396.7323.924 x 12
384.0273.124 x 10
495.3495.3660.4660.426 x 26
482.6609.626 x 24

مشخصات ابعادی سه راهی جوشی
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Center to End
از مرکز تا انتها

Outside Diameter
At Bevel D

مشخصات ابعادی سه راهی جوشی
Nominal Pipe Size (NPS)

اندازه اسمی لوله
Outlet (1) MRunOutletRun

469.9558.826 x 22

457.2508.026 x 20

444.5457.226 x 18

431.8406.426 x 16

431.8355.626 x 14

422.1323.126 x 12

520.7520.7711.2711.228 x 28

520.7660.428 x 26

508.0609.628 x 24

495.3558.828 x 22

482.6508.028 x 20

469.9457.228 x 18

457.2406.428 x 16

457.2355.628 x 14

447.5323.128 x 12

558.8558.8762.0762.030 x 30

546.1711.230 x 28

546.1660.430 x 26

533.4609.630 x 24

520.7558.830 x 22

508.0508.030 x 20

495.3457.230 x 18

482.6406.430 x 16

482.6355.630 x 14

472.6323.930 x 12

460.2273.130 x 10

596.9596.9812.8812.832 x 32

584.2762.032 x 30

571.5711.232 x 28

571.5660.432 x 26

558.8609.632 x 24

546.1558.832 x 22

533.4508.032 x 20

520.7457.232 x 18

508.0406.432 x 16

508.0355.632 x 14

635.0635.0863.6863.634 x 34

622.3812.834 x 32

609.6762.034 x 30

596.9711.234 x 28

596.9660.434 x 26
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 reducer تبدیل جوشی            

از تبدیل برای تغییر سایز لوله ها استفاده می شود. در دو نوع هم مرکز concentric و غیر هم مرکز eccentric reducers مورد استفاده 
دارند. در مقاطعی که نیاز به تغییر مرکز جریان سیال است از تبدیل غیر هم مرکز استفاده می کنیم. همچنین به لحاظ تجربی در خطوط افقی 
از تبدیل غیر هم مرکز و در خطوط عمودی از تبدیل هم مرکز استفاده می کنیم. این متریال بر اساس استاندارد ASME B16.9 تولید می گردد.

انواع تبدیل جوشی	 

تبدیل جوشی هم مرکز	 

تبدیل جوشی غیر هم مرکز	 

مشخصات فنی تبدیل جوشی	 

مشخصات ابعادی تبدیل جوشی



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

13

 Nominal Pipe
Size

اندازه اسمی لوله

Large End
قطر بزرگ

Small End
قطر کوچک

End to End
پشت تا پشت

Weight
وزن

OD at Bevel OD at Bevel A 40S/STD1

in                   mm in                   mm in                   mm kg/piece
3/41/2 1.05 27 0.84 21 1.50 38 0.06
3/43/8 1.05 27 0.68 17 1.50 38 -

13/4 1.32 33 1.05 27 2.00 51 0.12
11/2 1.32 33 0.84 21 2.00 51 0.11
11/41 1.66 42 1.32 33 2.00 51 0.16

11/43/4 1.66 42 1.05 27 2.00 51 0.14
11/41/2 1.66 42 0.84 21 2.00 51 0.13
11/2 11/4 1.90 48 1.66 42 2.50 64 0.24

11/2 1 1.90 48 1.32 33 2.50 64 0.22
11/2 3/4 1.90 48 1.05 27 2.50 64 0.20
11/2 1/2 1.90 48 0.84 21 2.50 64 0.18

211/2 2.38 60 1.90 48 3.00 76 0.37
211/4 2.38 60 1.66 42 3.00 76 0.35

21 2.38 60 1.32 33 3.00 76 0.32
23/4 2.38 60 1.05 27 3.00 76 0.30

21/2 2 2.88 73 2.38 60 3.50 89 0.72
21/2 11/2 2.88 73 1.90 48 3.50 89 0.66
21/2 11/4 2.88 73 1.66 42 3.50 89 0.63

21/2 1 2.88 73 1.32 33 3.50 89 -
321/2 3.50 89 2.88 73 3.50 89 0.93

32 3.50 89 2.38 60 3.50 89 0.85
311/2 3.50 89 1.90 48 3.50 89 0.78
311/4 3.50 89 1.66 42 3.50 89 0.75
31/2 3 4.00 102 3.50 89 4.00 102 -

31/2 21/2 4.00 102 2.88 73 4.00 102 -
31/2 2 4.00 102 2.38 60 4.00 102 -

31/2 11/2 4.00 102 1.90 48 4.00 102 -
Reducers 31/2 11/4, and 4, 5, 6, & 831/2  are also available

431/2 4.50 114 4.00 102 4.00 102 -
43 4.50 114 3.50 89 4.00 102 1.45

421/2 4.50 114 2.88 73 4.00 102 1.37
42 4.50 114 2.38 60 4.00 102 1.27

411/2 4.50 114 1.90 48 4.00 102 1.18
5ð4 5.56 141 4.50 114 5.00 127 2.50
53 5.56 141 3.50 89 5.00 127 2.27

521/2 5.56 141 2.88 73 5.00 127 2.16
6ð5 6.62 168 5.56 141 5.50 140 3.57
6ð4 6.62 168 4.50 114 5.50 140 3.30
63 6.62 168 3.50 89 5.50 140 3.04
8ð6 8.62 219 6.62 168 6.00 152 5.71
8ð5 8.62 219 5.56 141 6.00 152 5.40
8ð4 8.62 219 4.50 114 6.00 152 5.10

10ð8 10.75 273 8.62 219 7.00 178 9.58
10ð6 10.75 273 6.62 168 7.00 178 8.78
10ð5 10.75 273 5.56 141 7.00 178 8.42

Dimensions )based on ASME/ANSI B16.9( and example weights for reducers
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                گپ جوشی 

از کپ برای بستن مسیر سرویس در انتهای خطوط استفاده می شود. کپ می تواند به صورت جوشی لب به لب، جوشی ساکتی و یا به 
صورت رزوه ای باشد. کپ ها برای سرویس های مختلف با ضخامت ها و جنس های مختلف تولید می شود.

Dimensions )based on ASME/ANSI B16.9( and example weightS

Common Limiting Wall Thickness
Length for wall <− T

A
                Length for wall  

>T

Weight
وزن

OD at Bevel T 40S/STD1

in              mm in                  mm in                  mm in                  mm kg/piece

1/2 0.84 21 0.145 3.73 1.00 25 1.00 25 0.04
3/4 1.05 27 0.15 3.91 1.00 25 1.00 25 0.05

1 1.32 33 0.18 4.55 1.50 38 1.50 38 0.11
11/4 1.66 42 0.19 4.85 1.50 38 1.50 38 0.14
11/2 1.90 48 0.20 5.08 1.50 38 1.50 38 0.17

2 2.38 60 0.22 5.54 1.50 38 1.75 44 0.23
21/2 2.88 73 0.28 7.01 1.50 38 2.00 51 0.39

3 3.50 89 0.30 7.62 2.00 51 2.50 64 0.66
31/2 4.00 102 0.32 8.08 2.50 64 3.00 76 -

4 4.50 114 0.34 8.56 2.50 64 3.00 76 1.17
5 5.56 141 0.38 9.53 3.00 76 3.50 89 1.91
6 6.62 168 0.43 10.97 3.50 89 4.00 102 2.90
8 8.62 219 0.50 12.70 4.00 102 5.00 127 5.19

10 10.75 273 0.50 12.70 5.00 127 6.00 152 9.15
12 12.75 324 0.50 12.70 6.00 152 7.00 178 13.3
14 14.00 356 0.50 12.70 6.50 165 7.50 191 15.9
16 16.00 406 0.50 12.70 7.00 178 8.00 203 20.0
18 18.00 457 0.50 12.70 8.00 203 9.00 229 25.6

مشخصات ابعادی تبدیل جوشی
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20 20.00 508 0.50 12.70 9.00 229 10.00 254 31.9
22 22.00 559 0.50 12.70 10.00 254 10.00 254 38.8

24 24.00 610 0.50 12.70 10.50 267 12.00 305 45.1

26 26.00 660 - - 10.50 267

 Subject to agreement
with purchaser

53.8

28 28.00 711 - - 10.50 267 62.4

30 30.00 762 - - 10.50 267 71.7

32 32.00 813 - - 10.50 267 81.6

34 34.00 864 - - 10.50 267 -

36 36.00 914 - - 10.50 267 103

38 38.00 965 - - 12.00 305 -

40 40.00 1016 - - 12.00 305 127

42 42.00 1067 - - 12.00 305 140

44 44.00 1118 - - 13.50 343 -

46 46.00 1168 - - 13.50 343 -

48 48.00 1219 - - 13.50 343 -

Common Limiting Wall Thickness Length for wall <− T
A                Length for wall >T  

Weight
وزن

 Nominal
Pipe Size
اندازه اسمی 

لوله

OD at Bevel T 40S/STD1

in              mm in                  mm in                  mm in                  mm kg/piece



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

16

          اتصاالت فشار قوی

دنده  قوی  فشار  اتصاالت  صورت  به   9000،6000،3000،2000 کالسهای  در  و  استیل  و  فوالدی  متریال  دو  در  قوی  فشار  اتصاالت 
ای،واتصاالت فشار قوی جوشی تولید میشود.و در سیستم هایی که دارای فشار باال هستند حتما باید از اتصاالت فشار قوی استفاده 

شود.

         اتصاالت برنجی

اتصاالت برنجی یکی از پر مصرف ترین اتصاالت در صنایع گاز ،هوا و آب های  فشرده ، میباشد.و بر اساس فشار کاری به دو دسته فشار 
قوی و معمولی تقسیم میشوند.اتصاالت برنجی در دو نوع دنده ای و پرسی تولید میشود و باتوجه به فشار خط و نوع سیال و ضخامت 
لوله انتخاب می شوند.اتصاالت برنجی شامل :سه راهی برنجی،تبدیل برنجی،مغزی برنجی؛چهار راهی برنجی ،بوشن برنجی ، و...میشود.
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          اتصاالت گالوانیزه

اتصاالت  صورت  دو  به   گالوانیزه  اتصاالت  ومعموال  تولید  گرم  و  سرد  گالوانیزه  روش  دو  به  و  ای  دنده  صورت  به  گالوانیزه  اتصاالت 
گالوانیزه سفید و اتصاالت گالوانیزه سیاه در صنعت گاز و هوا و نفت و بخار و ..مورد استفاده قرار میگیرند.اتصاالت گالوانیزه از دو عنصر 
فسفر  0.05درصد  و  سیلیکون  0.04درصد  میزان  و  اتصاالت  این  شدن  مات  بر  دلیلی  این  که  است  شده  تشکیل  آهن  و  روی   اصلی 

پوشش ایجاد شده روی اتصاالت گالوانیزه بدلیل ساختار متالوژیکی خاص مقام در برابر خوردگی و سایش میابشند.

اتصاالت گالوانیزه بر اساس نوع ساخت به انواع : زانو گالوانیزه،سه راهی گالوانیزه،تبدیل گالوانیزه،چپقی گالوانیزه،مغزی و مهره ماسوره 
گالوانیزه تقسیم بندی می شوند.

          اتصاالت پلیمری

اتصاالت پلیمری از پر مصرف ترین اتصاالت در خطوط آب رسانی و کشاورزی میباشد.که در متریال های اتصاالت پلی اتیلن ،اتصاالت پرو 
پیلن ،PVC،UPVC،اتصاالت پنج الیه تولید میشوند.

از مزایای اتصاالت پلیمری نصب آسان ،وزن سبک ؛قیمت پایین ،مقاوم در برابر خوردگی وفشار ، عمر طوالنی این اتصاالت باعث استقبال 
در صنعت های مختلف مانند صنعت آب و فاضالب ،کشاورزی،آبیاری ،تصفیه خانه و... شده است و با سرعت بسیار زیادی نسبت به 

اتصاالت دیگر در حال رشد میباشد.



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

18

             اتصاالت قابل پیاده شدن

با اتصاالت قابل پیاده شدن به را حتی میتوان شیر را از خطوط لوله جدا نمود .در موقع پیاده نمودن از طریق پیچ و مهره ها طول قطعه 
را کاهش داده به طوری که فضای کافی برای جداسازی شیر وواشر آببندی وجود خواهد داشت.و زمان نصب شیر با تنظیم کردن پیچ 
های اتصال قابل پیاده شدن میتوان شیر را بین فلنج محکم نمود.ودر انواع جنس فوالدی ،چدنی  و استنلس استیل تولید و به بازار 

تقاضا عرضه میگردد.

از مزایای اتصال قابل پیاده شدن:اشغال فضای کم ،نیروی شعاعی و محوری وارده به شیر خنثی میشود،طراحی با اطمینان باال،و..
میتوان اشاه نمود.
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شماره 

قطعه 
12جنس قطعهنام قطعه

St37-2/EN-Gjs-400-15فنج لوله داخلی 01

St37-2/EN-Gjs-400-15فلنچ میانی 02

**EPDM(NBR on Request)الستیک آبندی 03

St37-2/EN –Gjs-400-15فلنج لوله خارجی 04

*DIN ISO 898-1 property class 808,zinc plated پیچ تمام رزوه  فوالد گالوانیزه 05

*DIN ISO 898-2 property class 8,zinc plated ولشر فوالد گالوانیزه 06

*DIN ISO 898-2 property class8, zinc platedمبره فوالد گالوانیزه 07

1( قطعات یدکی پیشنهادی
2( قطعات مستهلک شونده
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1-پتروشیمی مرجان 

2 -سیمان غرب آسیا

3 -فوالد غدیر نی ریز

4 -فوالد جنوب روهینا

5 -پترو گاز خلیج فارس

6 -پتروشیمی دماوند

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
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