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اثر تغييرات جابجايي فنر بوجود مي آيد ، زياد باشد باعث افزايش تنش هاي وارده به كل سيستم لوله كشي 

  .شده و در نتيجه ضريب ايمني كاهش مي يابد

          با استفاده از فنر هايي كه ضريب فنريت كوچك تري دارند ، كاهش 

بعنوان مثال . سيستم امكان پذير است ) Variability(زان تغييرپذيري مي

جدول  (  است 750  كه داراي ضريب فنريت 98اسپرينگ ساپورت شماره 

بنابراين . استB268اين مقدار نصف ضريب فنريت مدل ) . انتخاب سايز آويز 

    .x 750 = 1,808 lb 2.41:  ميزان تغيير پذيري آن نيز نصف خواهد شد يعني 

واضح است كه حتي با وجود اين تغيير در انتخاب نوع ساپورت باز نيروي 

  . بسيار زياد استH-1متغير وارده به نقطه حساس 
  

اين ساپورت مي تواند . مناسب باشد از نوع آويز ثابت استH-1با اين تفاسير ساپورتي كه براي نقطه 

اين نوع آويز مي تواند يك نيروي ثابت تكيه گاهي را در . شودتنظيم )كه محاسبه گرديده( به ميزان وزن لوله 

 در هنگامي كه لوله در حالت .lb 5,363يعني اينكه نيروي تكيه گاهي .هر لحظه از انبساط خط  اعمال كند 

 .نيروي تكيه گاهي داريم) .lb 5,363(سرد است را داريم، در حالت گرم نيز همين مقدار 

  4.27ميزان حركت در اين نقطه نيز .  محاسبه شده است.lb 1,870 به مقدار H-2نيروي وارده در آويز 

ممكن است  در ابتدا نيرو ناشي از اين تغيير مكان  ناچيز به ). از حالت سرد به گرم(اينچ به سمت پايين است 
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جاد نيروي نظر رسد اما با توجه به اينكه اندازه حركت زياد است ، انتخاب هرگونه ساپورت متغير باعث اي

  .تكيه گاهي قابل مالحظه اي خواهد شد

 .lb./in 225 استفاده كنيم  كه داراي ضريب فنر   Fig.98 , #12 براي مثال اگر ما از ساپورت شماره 

ميزان نيرو در اثر حركت .)  داراي ظرفيت حركتي بيشتري استB-268اين ساپورت نسبت به ساپورت (است 

  .in.  x 225 lb./in. = 947 lb 4.21برابر خواهد بود با 

 درصد  50 كه مقدار آن از  lb. / 1870 lb. x 100 947مقدار فشردگي بر اساس درصد برابر مي شود با 

  . بيشتر است 

اگر مهندس ساپورت بر اساس محاسبات استرس ، نوع مناسب ساپورت را انتخاب كرده باشد مقدار 

بطور كلي براي ايمن كردن سيستم ساپورت گذاري اين  . فشردگي بر اساس درصد را نيز بررسي مي نمايد

 فراتر رود ديگر مجاز به استفاده از ساپورت %25اگر درصد فشردگي از .  تجاوز نمايد%25درصد نبايد از 

  .متغير نبوده و بايد از آويز هاي ثابت استفاده نماييم

 .lb 8,521 باال  و نيروي وارده  و رو به سمت .in 3.75 به مقدار H-3ميزان حركت عمودي در نقطه 

  . محاسبه شده است

در انتخاب نوع ساپورت فنري براي سيستم بايد طوري عمل كرد كه نيروهاي متغير ساپورت ، تنش 

 بايد متقارن H-4 و H-3خمشي براي سيستم لوله كشي ايجاد نكند بطور مثال نيروي تكيه گاهي براي نقاط 



                                         

                                                    Pipe Hanger 
                                                  Anvil International, Piping & Pipe Hanger Design and Engineering 
 

  

  

http://ture.blogfa.com 
Reza_molaei@hotmail.com  

   39: صفحه 

 

تغيير نيروي  (H-3نشود ، چون هر گونه تغيير در نيروي تكيه گاهي نقطه باشند  تا خمشي در لوله ايجاد 

 . مي شودH-4باعث تغيير در نيروي وارد به آويز ثابت ) متغير فنري

 انتخاب كنيم H-3نوع ساپورتي كه مي خواهيم براي نقطه 

مي تواند از نوع متغير فنري باشد ولي بايد طوري انتخاب 

 بيشتر .in 3.78 آن از گردد كه ظرفيت ميزان حركت

  . استH-3اين مقدار همان ميزان حركت نقطه .باشد

 يا همان Working Travelبا مراجعه به جدول، مقدار 

 .in 5 مقدار Fig.98ظرفيت ميزان  حركتي براي ساپورت 

همچنين در جدول مشاهده مي شود نوع . ذكر شده است

Trapezeه است كه در ساختمان آن از دو فنر استفاده شد    

سايز آويز مناسب نيز شماره . را تحمل مي كند ) پوندي 4,261 دونيروي  (  .lb 8,521اين دو بايد جمعاً نيروي 

  . است.lb.in 540 است و ضريب آن برابر 15#
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 HOTميزان نيرو در حالت  . .lb 2,041 يا .in. x 540 lb./in 3.78دامنه تغيير نيروي هر فنر برابر است با 

 و همچنين جهت حركت از حالت سرد به گرم به سمت .lb 4,261ز برابر است با نصف بار محاسبه شده يا ني

  .lb. + 2,041 lb. = 6,302 lb 4,261 برابر خواهد بود با cold براي حالت settingباالست ؛ بنابراين 

 گرم نمايش مي   را در حالت سرد و حالتH-4 و H-3 نيروهاي تكيه گاهي در نقاط 19شكل شماره 

  .البته براي ساده تر شدن محاسبات از وزن گيره ، ميله و اتصاالت ساپورت صرف نظر شده است.دهد 

   همچنين بار  .lb. x 2 = 12,604 lb 6,302 در حالت سرد برابر است با H-3بار مجاز طراحي براي نقطه 

ء آويز ها  مي باشد و اجرا.lb 5,905 ت گرم برابر  و در حال.lb 1,823 در حالت سرد برابر H-4وارد بر آويز ثابت 

  .بايد براساس اين نيرو طراحي گردند

 موجب بوجود آمدن نيرو هاي عكس H-8 و H-5,H-6,H-7 تغيير در نيرو هاي تكيه گاهي در آويز هاي 

 كه نيروي يكي از مسائلي كه در اين مرحله بايد مد نظر قرار گيرد اين است. خواهند شدC,Bالعمل در نقاط 

  .بنابر اين از آويز هاي ثابت براي اين نقاط استفاده مي شود.  بايد برابر صفر باشندB,Cهاي وارد بر دو نقطه 

 B,C باعث اعمال نيرو به نقاط H-8اگر چه به نظر مي رسد كه هرگونه تغييرات نيروي تكيه گاهي در 

ان جابجايي در اين نقطه نيز قابل چشم پوشي مي شود ولي ميزان تغييرات نيروي تكيه گاهي و همچنين ميز

  . به سمت پايين محاسبه شده بود.in 0.08 و ميزان جابجايي .lb 872نيروي  تكيه گاهي براي اين نقطه . است
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 برابر Fig. B-268 8#با مراجعه به جدول مشاهده مي شود كه ميزان تغييرات نيرو براي آويز شماره 

 ؛مقدار نيرو با H-8 كه در صورت انتخاب اين نوع ساپورت براي آويز .in. x 150 lb./in. = 9 lb 0.06مي شود با 

  .توجه به  اينكه اين يك مثال  تمريني است قابل چشم پوشي مي باشد 

  

  

  

 در اين مثال ساده نشان مي دهد كه برخي مسائل در انتخاب H-9 تا H-1انتخاب ساپورت براي نقاط 

  .ردد تا يك سيستم تكيه گاهي انعطاف پذير براي لوله كشي داشته باشيمنوع ساپورت بايد مالحظه گ
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  :مهندس طراح ساپورت بايد موارد زير را در هنگام انتخاب آويز هاي انعطاف پذير مد نظر قرار دهد 

هر جا كه از آويز ثابت استفاده شده است ، نيروي تكيه گاهي در كل چرخه انبساطي  -

  . لوله باشد و هيچ نيروي وزني لوله نبايد به تجهيز تحميل شود بايستي برابر با وزن

هر جا كه از ساپورت فنري استفاده شده باشد ،طراح بايد بررسي نمايد كه مجموع  -

تغييرات نيروي متاثر از ساپورت فنري باعث توليد تنش يا نيروي مخرب در سيستم لوله 

 .كشي نگردد

يك سيستم لوله كشي معلوم و ) reaction(ي وقتي مقاديرتنش ها و نيروهاي انفعال -

نزديك به ميزان مجاز باشد؛ مسلماً ساده ترين ، اقتصادي ترين نوع ساپورت با طول عمر 

 .، آويزهاي ثابت مي باشندباال 

وقتي مقادير تنش ها و نيروهاي انفعالي يك سيستم پايين باشد ، ساپورت هاي فنري  -

همچنين براي سيستم .ني مناسب بنظر مي رسند بعنوان ساپورت سيستم هاي غير بحرا

هاي بحراني كه دامنه حركت عمودي آنها كم است مي توان از ساپورت هاي فنري 

 .استفاده نمود

 براي پنج نوع از ساپورت هاي ساخت اين شركت  در ادامه جداول مربوط به انتخاب سايز ساپورت ها[

  ]:است كه در مراحل قبلي توضيح داده شده ارايه شده 
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