
 

 

 

 

 

 

 

 فلنج چیست؟

به قطعات فوالدی گفته میشود که روی آن سوراخهایی برای اتصال طراحی شده است. این قطعات، برای اتصال  فلنج

توان با پیچ و مهره یا گسکت، قطعات را به هم ها میگیرد، به کمک فلنجها جهت اقالم پایپینگی مورد استفاده قرار میلوله

ها را تغییر دادمتصل کرد و مسیر یا قطر لوله . 

 مزایای روش اتصال به صورت فلنجی چیست؟

ها را از هم جدا کنید. در واقع ویژگی توانید آناز فلنج، برای اتصال دو لوله، هر زمان که بخواهید میدر صورت استفاده 

ها است. در حالی که وقتی برای اتصال دو لوله از روش جوش دادن استفاده ها قابلیت جداسازی آنمنحصر به فرد فلنج

ها با باز کردن پیچ توانید در فلنجید. در صورتی که به راحتی میها را برش دهتوانید آنکنید، برای جداسازی، تنها میمی

کنندو مهره، این اتصال را از هم جدا کنید. جهت جلوگیری از نشتی بین دو فلنج از واشر آب بندی استفاده می . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربرد فلنج ها در صنعت و تاسیسات

هایی که در استفاده از این روش وجود دارد، سازندگان را نسبت به اما مزیتاگرچه هزینه فلنج نسبت به جوشکاری باالتر است، 

 :هایی از جملهاستفاده از این قطعات، ترغیب کرده است. مزیت

 تغییر سایز و ابعاد لوله 

 اتصاالت لوله به تجهیزات مانند اتصاالت پمپ،کمپرسور و... 
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 تغییر متلایر و نوع لوله 

  در صورت نیاز به تعویضاتصال به شیر و اقالم دیگر 

 اتصال به تجهیزات ابزار دقیق که نیاز به کالیبراسیون دارند 

 اتصال به لوله و مواردی که نیاز به جداسازی دارد. 

 انواع فلنج ها

شود که منجر به ایجاد انواع آن شده است. برای خرید های متفاوتی استفاده میدر صنایع مختلف برای اتصال، از فلنج

 .توانید از مشاوره لوله آنالین استفاده کنیدین نوع فلنج با توجه به کاربری که از آن انتظار دارید، میترمناسب

 فلنج دارای سطحی ساده 

گیرد. های صاف، بدون شیار و سطح مقطع صاف که در اتصاالت با فشار و دمای کم مورد استفاده قرار میفلنج

 .ین نوع است. فلنج چدنی و فوالدی دارای سطح ساده هستندترین نوع فلنج موجود در بازار، همارزان

 فلنج سطح برجسته 

رجسته های بتری دارند. کالس فلنجها گسکت قرار گرفته سطح برحستههای دیگر که بین آنهایی که نسبت به فلنجفلنج

 .است که به دو صورت صیقلی یا شیار دار وجود دارند 6.4و  1.6،150،300

 فلنج نر و ماده 

اتصال دو فلنج به صورت نر و ماده که یکی دارای سطح فرورفته و دیگری سطح برجسته دارد. این مدل پرکاربردترین 

صنایع ساختمانی و  صنایع پتروشیمی، نیز در 80لوله مانیسمان رده . فلنج در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و آبرسانی است

 .صنایع برق کاربرد دارد

 فلنج شیاردار و دارای زبانه 

ار قطر داخلی را ندارد توان قرار داد چون قطر خارجی زبانه و شیدر این نوع اتصال فلنجی واشر را روی قطر داخلی می

 .کندو با برداشتن فشار از اعضای دیگر، از فرسایش و خوردگی جلوگیری می

 لبه دار  فلنج 

ها حول گیرد. این فلنجدر مواردی که با زنگ زدگی و خوردگی زیاد روبرو هستیم، فلنج لبه دار مورد استفاده قرار می

 .ستمحور خود چرخش دارند و تنظیم پیچ در آن ساده ا

 فلنج روکار 

توان استفاده کرد. جوش داخلی این فلنج نسبت به انواع دیگر بیشتر است. نصب فلنج از این نوع فلنج در هر فشاری می

 .روکار ساده است

 فلنج کور 

 .ها بدون سوراخ هستندگیرد. این فلنججهت مسدود کردن انتهای خط لوله و شیرآالت مورد استفاده قرار می

 ر جوشیگردن دا فلنج 

شود. در فشارهای باال و دمای زیر صفر همچنین در فلنج دارای گردن مخروطی که در انتها شعاع با قطر لوله برابر می

 .گیردبارهای ارتعاشی مورد استفاده قرار می

 این شوند. ای است که محل قرارگیری لوله بوده که از داخل و بیرون جوشکاری میدارای محفظه ای فلنج جوش محفظه

 .گیردهای دارای قطر لوله کشی کم و فشار کاری باال مورد استفاده قرار مینوع در سیستم
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 فلنج رزوه ایی 

ها برای قطر و فشارکم مورد استفاده قرار خورد. این فلنجهای مخروطی به چشم میدر قسمت داخلی سر فلنج، رزوه

 .گیردمی

 فلنج اریفیس فلنج 

گیری جریان سیال این فلنج شود. برای اندازهمسدود کردن جریان و کاهش فشار استفاده می های گردن داری که برایفلنج

 .مناسب است

 

 

 اساس بر فلنج کالس. شودمی استفاده المللی بین مرجع و استاندارد یک از هاآن اندازه و ابعاد همراه به فلنج هر شناختن برای

شودمی مشخص زیر استانداردهای : 

 

 ASME B16.5 استاندارد

حسب بر فشار ماکزیمم  PSI است بندی رده این هایبرابرکالس 2.4 حدود کارکردی فشار با و . 

 

  DIN استاندارد

حسب بر اسمی فشار  BAR با را  PIN دهندمی نشان . 

 

 API(6 B,6A,6BX) استاندارد

است 10000-15000-2000-3000-5000 هایکالس دارای و کندمی تحمل را بیشتری فشار . 

 

ها فلنج گوناگون های فرم  

 

است زیر صورت به که دارد وجود فلنجی اتصاالت از معمول فرم 4 : 

 

است شده مسطح ماشین با تماس سطح: مسطح . 

است برابر گسکت سطح با آن سطح و بوده متداول: باالآمده . 

شوندمی چفت هم به که است ماشینی تورفتگی دارای شیار و آمده باال حلقه دارای زبان: شیار و زبان . 

شوندمی چفت هم در ماده و نر سری دو: مادگی و نری . 

ها فلنج بستن در استفاده مورد های پیچ  



 

 

 هاپیچ این. دارند آچار برای گوش 6 یا گوش 4 سر که طرفی همان. گویندمی بولت آن به باشد، شده رزوه طرف یک از پیچ اگر

داریم نیاز مهره دو به صورت این در باشد، شده رزوه پیچ سرتاسر اگر. دارند نیاز نات مهره یک به اغلب  

ننده و تامین کننده انواع شمس ،یکی از بزرگترین وارد ک شرکت پرگاس پوالد

رسایز ها کالس ها و متریال های مختلف میباشدفلنج د  

با ما در ارتباط باشید .برای کسب اطالعات بیشتر و استعالم قیمت   

آدرس نمایندگی اراک: خیابان قدوسی،روبه رو هتل زاگرس،مجتمع اداری 

  19دماوند،طبقه هفتم ،واحد 

086-32800214&086-32800186تلفن:  

09918159423واتساپ:  

arak@pargaspoolad.com:ایمیل 

 


