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  بنام خدا                        
  

 )Flange(فلنج                        
  
  .گاهها به يكديگر مي باشدت شيرآالت و دس-فلنجها يكي از اتصال دهنده هاي لوله ها  -١

رت قطعه ديسكي شكل است آه هميشه بصورت جفت به آمك پيچ ومهره دو قطعه را فلنج بصو
  .بهم وصل مي آند وبه آساني باز مي شود وبراي فشارهاي آم و باال مناسب است

  آه بين آنها قرار داده مي شود انجام مي گيرد) Gasket(آببندي بين دو فلنج توسط اليي 
  .دن وديگر فلزات ساخته مي شودفلنجها از جنس فوالد وآلياژهاي آن وچ

  

  
  
  قطر اسمي فلنجها برابر قطر لوله ايست آه           ): Nominal diameter( قطر اسمي فلنجها -٢
   . استفاده مي شود٢" از فلنج ٢"بعنوان مثال براي لوله . فلنج به آن وصل مي شود  

                                                 قطر اسمي
65 50 40 32 25 20 15 mm 

2-1/2 2 1-1/2 1-1/4 1 3/4 1/2 inch 
300 250 200 150 125 100 80 mm 
12 10 8 6 5 4 3 inch 
  ...  600 500 450 400 350 mm 
    24 20 18 16 14 inch 
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فلنجها بسته به نوع جنس متناسب با فشاري آه تحمل ): آالس فلنجها( رابطه فشار در فلنجها -٣
  :به آالسهاي مختلف بشرح زير تقسيم مي شود مي آند

در اين استاندارد فلنجهاي فوالدي  : ANSI B16.34 رده بندي فشار مطابق استاندارد -١-٣
 تقسيم مي شود .. , 2500 , 1500 , 900 , 600 ,400 , 300 , 150آالسهاي وآلياژهاي آن به 

 است آه فلنجها در حداآثر دماي مجاز مي توانند تحمل PSI حسب برآه اين اعداد ماآزيمم فشار
رابطه فشار با دما براي  (. برابر اعداد فوق مي باشد2.4آنند ومعموال فشار آارآرد حدود 

  ).دارد فوق مشخص گرديده استمختلف در استانجنسهاي 
 اين استاندارد فشار تحمل فلنجهاي فوالديدر : ISO رده بندي فشار مطابق استاندارد -٢-٣

 مي باشد مشخص مي گردد  Bar آه نشاندهنده فشار اسمي فلنج بر حسب PNوآلياژهاي آن با 
  .مي باشد 20bar يعني فشار آارآرد فلنج  PN20 بعنوان مثال 

  PN و class رابطه بين                                   
PN(bar) Class(psi) 

20 150 
50 300 
68 400 

100 600 
150 900 
250 1500 
420 2500  

  
اين نوع فلنجها داراي   : API (6A, 6B, 6BX ) رده بندي فشار براساس استاندارد -٣-٣

 ,5000 ,3000 ,2000 آالسهاي هستند و بهANSI تحمل  فشار بيشتري نسبت به فلنجهاي 
    .  رده بندي شده است,15000 ,10000

                                    
  ANSI و API                          رابطه بين 

API  (psi) ANSI  (psi)
2000 600 
3000 900 

5000(345 bar working pressure) 1500 
10000(690 bar working pressure) 3000 

15000(1035 bar working pressure) 4500 
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آه بين دو فلنج ) Gasket( نوع اليي -)Face( صورت فلنج –فلنجها از لحاظ نوع اتصال  -۴
  .راي انواع مختلفي مي باشددا....  طرح وجنس و–مي گيرد ار قر
  
  ):Flange facing(طبقه بندي فلنجها بر حسب نوع صفحه  -١-۴
دراين نوع فلنج سطح فلنج آه در مقابل فلنج ديگر ): Flat face( فلنج با سطح ساده -١-١-۴

 معموال فلنجهاي چدني ويا قرار گرفته وبر روي آن اليي قرار داده مي شود آامال صاف مي باشد
  . مي شودفوالدي آه در فشارهاي آم آاربرد دارد ازاين نوع ساخته

دراين نوع فلنجها سطح فلنج آه در مقابل فلنج ) :Raised face( فلنج با سطح برجسته -٢-١-۴
ديگر قرار گرفته وبر روي آن اليي قرار داده مي شود نسبت به سطح آلي فلنج برجسته تر 

 براي آالسهاي  در تمام اندازه ها بر اساس استاندارد مقدار برجستگي.ي شودساخته م
  . مي باشد6.4mm وآالسهاي باالتر برابر1.6mm برابر 300و150

داراي شيار             ويا(Smooth finish)در قسمت برجستگي ممكن است سطح آامال صيقلي 
)Serrated finish (رآز ويا حلزوني مي باشد آه روش باشد واين شيارها يا بصورت هم م

 0.4mmمعموال عمق شيارها (مشخص گرديده است ) mss-sp-6(ساخت آن دراستاندارد 
  )  مي باشد0.8mmوفاصله آن ازهم 

                                 
  
  ):Male & Female( فلنج نر وماده -٣-١-۴

) 6.4mmبه ارتفاع (اي برآمدگيصفحه اين نوع فلنج ها آه بصورت جفت وجود دارد يكي دار
  . مي باشد) 5mmبه عمق (وديگري تورفتگي

  ):Tongue & Groove facing( فلنج با صفحه داراي زبانه وشياردار -۴-١-۴
همانند فلنج نر وماده است با اين تفاوت آه قطر و بصورت جفت وجود دارد اين نوع فلنج نيز

بنابراين اليي راروي قطر داخلي ادامه ندارد و) انمسير جري(داخلي زبانه وشيار تا سوراخ فلنج 
) erosion(خارجي خود نگه مي دارد و همين باعث مي شود اليي از خوردگي وفرسودگي و

محفوظ بماند ساختمان زبانه وشيار مينيمم سطح اليي نوع مسطح را ايجاب مي آند و بنابراين 
ممكنه براي ) Joint efficiency(تحت فشار پيچها آمترين بارو ماآزيمم راندمان اتصالي

    وميزان 6.4mmالييهاي مسطح را خواهد داشت در اين نوع اتصال ميزان برآمدگي زبانه 
  .  مي باشد5mmعمق شيار برابر

       كارمي رود بعدا توضيح دادهآه در فلنجهاي فوق جهت آببندي ب)Gasket(درمورد اليي
  .شدخواهد 
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  ):Ring type joint facing(فلنج با صفحه اتصال رينگي -۵-١-۴
نحوه اتصال اين فلنجها به اين صورت است آه برروي صفحه هرفلنج يك محل رينگ تعبيه 

روبروي هم قرار مي گيرند يك رينگ بين آنها قرار گرفته گرديده است بطوريكه وقتي دو فلنج 
   وپس از محكم آردن فلنجها توسط پيچ ومهره اين رينگ تحت فشار قرار گرفته وباعث آببندي

  .مي شود
 ضلعي ٨ويا ) Oval(رينگهايي آه بين دو فلنج قرار مي گيرد داراي مقطع تخم مرغي 

)Octagonal (محل رينگ روي . ن بعدا توضيح داده خواهد شدمي باشد آه درمورد جزئيات آ
 ضلعي براي آف ٨صفحه ها ممكن است داراي آف مسطح ويا گرد باشد آه رينگهاي با مقطع 

 مورد فوق گرانتر است ولي بازدهي آن ۴فلنجهاي با صفحه اتصال رينگي از . مسطح مناسبترند
 آه نيروي حائلي ه وباعث مي شودحداآثر مي باشد زيرا فشار داخلي سيال روي رينگها اثر آرد

چون دو فلنج مقابل شبيه بهم هستند بنابراين اشكاالت فلنجهاي نر و ماده وآند وضد نشت را زياد 
را هنگام نصب ندارد وچون اليي زير صفحه فلنج است صفحه فلنج در موقع نصب و انتقال آمتر 

  .در معرض خراب شدن است
صنايع نفت وگاز وپروسس براي سيستمهاي فشار ودماي فلنجهاي با صفحه اتصال رينگي در  

 ضلعي  بيشتر بكار مي رود چون اين نوع رينگها ٨باال آاربرد دارد ودراين صنايع نوع با مقطع 
   تماس صفحه اي ايجاد مي آند در صورتيكه رينگهاي با مقطع تخم مرغي تماس خطي ايجاد 

  .مي نمايد
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   :  نوع اتصال به لولهحسب طبقه بندي فلنجها بر-٢-۴
  ) :Blind flange( فلنج آور -١-٢-۴

ذهاي ظروف ف شيرها ومن- از اين نوع فلنجها براي مسدود آردن انتهاي سيستمهاي لوله آشي 
ت فشار استفاده مي شود فلنجهاي آور از نظر فشار داخلي وبار بر روي پيچها مخصوصا در تح

اندازه هاي بزرگتر نسبت به تمام فلنجهاي ديگر تحت فشار بيشتري قرار مي گيرند وچون 
ماآزيمم فشار تنش در اين نوع فلنجها تنش خمشي در مرآز موثر است از اين نظر مقدار تنش 

 ديگر زيادتر انتخاب مي شود ودر محلهاييكه درجه حرارت فاآتور مهمي است نسبت به فلنجهاي
وجود دارد بجاي فلنج آور از ترآيب فلنج گردندار    )Water hammer(يا مسئله ضربه قوچ 

  .استفاده مي شود) Cap(جوشي ودرپوش 
    

          
  
   :)Welding neck flange( فلنج گردندار جوشي -٢-٢-۴

 گردن با مشخصات  انتهايدار در انتها داراي گردن مي باشد ومشخصات آن در قسمت فلنج گردن
اين نوع فلنج داراي يك ) از لحاظ قطر وضخامت(لوله ايكه به آن جوش مي شود يكسان است 

  مي باشد آه ضخامت آن رفته رفته تا محل جوش لب به لب) Tappered hub(ناف مخروطي 
)Butt weld( واين ناف باعث تقويت فلنج شده و در موقع عمليات نظير شود با لوله آم مي 

       تنش زدايي وامتحان جوش با اشعه ايكس ويا گاما صفحه فلنج را از قسمت گرم شده دور
   .مي دارد نگه 

فلنج گردندار براي فشارهاي باال و دماهاي زير صفر ويا بسيار زياد آاربرد دارد وبراي تمام 
 قابل استفاده است وبطور آلي نصب اين نوع فلنج داراي آمترين 2500psiسرويسها تا فشار 

  . ارتعاشي و برشي زياد است توصيه مي شود–هزينه است وبراي مكانهاييكه تنش ضربه اي 
                                                                                                                ۵  
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  ):Slip on flange(  فلنج روآار-٣-٢-۴

به اين صورت است آه لوله طوري داخل آن قرار مي گيرد آه  روش اتصال اين نوع فلنج به لوله 
  لوله از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد 3.2mm  تا1.6mmبه اندازه ضخامت لوله بعالوه 

       و از داخل وخارج جوشكاري ميگردد  از اين نوع فلنج براي سرويسهاي معمولي استفاده
 است خروج اوليه آن آمتراز فلنج گردندار است و راز لوله نيز آسانتمي شود نصب آن ساده و

براي بريدن لوله به طول معين دقت و تولرانس دقيق الزم نيست وهزينه نصب آن از فلنج 
 و مقاومت عمري آن 2/3گردندار آمي بيشتراست ومقاومت حساب شده آن تحت فشار داخلي 

   . فلنج فوق است1/3برابر) Fatigue(تحت خستگي 
 استفاده از آن براي ASMEبراي تمام فشارها موجود است ولي تحت استاندارد فلنج روآار 

 جائز است و عموما براي جايي مناسب است آه محل الزم براي فلنج  300, 150آالسهاي 
  .گردندار موجود نيست و جوش داخلي آن نسبت به فلنج گردندار بيشتر خورده مي شود

                          
  ) :Lap joint flange(نج لبه دار  فل-۴-٢-۴

مي چرخد  لبه برگشته ) Stub( اين  فلنج يك فلنج معمولي است آه روي يك لوله لبه برگشته
 )Butt weld(لوله روي صفحه فلنج قرار گرفته و انتهاي ديگر آن با لوله بصورت لب به لب

  .تماس ندارد جوشكاري مي شود بنابراين در اين نوع فلنج مايع مستقيما با فلنج 

                                    ٧  



                                      
                                                                                                                  

Stubتاندارد  لوله ايست آه لبه آن برگشته است وابعاد آن مطابق اسANSI B16.9  ويا          
MSS-SP-43 دراين نوع فلنجها چون فلنج  روي .  مي باشدStub مي چرخد سوار آردن 

راز پيچها آسانتراست و عموما در سيستمهاييكه لوله از جنس فوالد ضد زنگ باشد از اين نوع تو
 از اين فلنج براي لوله هاي .فلنج از جنس فوالد استفاده مي آنند چون سيال با فلنج تماس ندارد 

  .جدار ضخيم ويا جدار نازك استفاده نمي شود وهزينه آن از فلنج گردندار بيشتراست
  

                                    
  
 اتصال اين نوع فلنج به لوله از ): Socket weld flange( فلنج با جوش محفظه اي-۴-٢-۴

از اين فلنج .  ساخته مي شود "2اشد و معموال تا مي ب) Socket weld(نوع جوش محفظه اي 
روآار باال و قطر آم استفاده مي شود و هزينه اوليه آن از فلنج براي سيستم لوله آشي با فشار 

بيشتر است و اگر در اين نوع فلنج از داخل نيز جوشكاري انجام پذيرد مقاومت استاتيكي آن 
  . بيشتر از فلنج روآار است 50%قابل خستگي معادل فلنج روآار است ولي مقاومت آن در م

اين نوع فلنجها بصورت تبديل نيز موجود است بطوريكه محل اتصال آن به لوله آمتر از اندازه 
  .اسمي فلنج است

                         ٨  



                                                                                                                      
            اين نوع فلنجها از داخل مطابق استاندارد دنده) :Screw flange( فلنج رزوه اي -۵-٢-۴

البته درصورت (  رزوه شده اند و فلنج بر روي لوله رزوه شده سوار ميگردد )NPT(لوله ها
ز بستن لوله به فلنج آنها را بهم لزوم و براي جلوگيري از نشت از بين رزوه ها مي توان پس ا

  مزيت اين نوع فلنج اين است آه نياز به جوشكاري ندارد وعموما براي لوله هاي تا .) جوش داد
اين نوع فلنجها بصورت تبديل نيز موجود است بطوريكه محل ( ساخته مي شود "1/2-1 قطر

 ).اتصال آن به لوله آمتر از اندازه اسمي فلنج است

  
                         

اين نوع فلنج شبيه دو فلنج گردندار بهم ) : Anchor flange( فلنج مهار آننده -۶-٢-۴
مي باشد واز دو طرف به لوله جوش شده وبراي مهار خط لوله از حرآت ) يكپارچه(چسبيده 

تا به سيستم و دستگاهها بكار مي رود ...  حرارت وطولي ناشي از فشار داخلي واختالف درجه
  .آسيب نرسد

  

                                                        ٩               
 



                        

           
  

                            ١٠  
                  



              
  
دارباشد با  اين فلنج آه ممكن است از نوع گردن) :Orifice flange( فلنج اريفيس -٧-٢-۴

صفحه هاي اريفيس ومتعلقات مربوطه براي اندازه گيري شدت جريان سياالت آاربرد دارد وبر 
روي رينگ اصلي فلنج سوراخهاي رزوه آاري شده شعاعي جهت اتصاالت اندازه گيري وپيچهاي 

ه اضافي آه آار جك اسكرو را انجام مي دهد تعبيه شده است معموال اندازه سوراخها جهت انداز
مي باشد وپيچهاي جك اسكرو در موقع جدا )NPT(ونوع رزوه آن  "3/4 و"1/2گيري اتصاالت 

  ١١                        .آردن فلنج براي بازرسي و يا تعويض اريفيس موثر است
  



                 
  
اهش  که برای ک)Orifice plate( ورقهای با مسير بازويا بسته ازهمراه با فلنجهای اريفيس -

    .استفاده می شوددر اندازه های مختلف بشرح زير ويا مسدود کردن جريان کاربرد دارد فشار 
   Spade :  ورقها به صورت صفحه های دايره ای شکل همراه با يک بازو می باشد که بين اين

  .دو فلنج فوق قرار ميگيرد
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Spectacle:  بهم وصل اين ورقها بصورت دو صفحه دايره ای شکل است که بوسيله يک بازو

شده اند يکی از صفحات حالت بسته وديگری دارای سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش 
می باشد واز حالت بسته برای مسدود کردن مسير واز حالت ديگر برای باز کردن مسير و يا 

  .کاهش فشار استفاده می شود

                                      
                               

  

                           
  

يا برآمده ويا نوع رينگی باشد قطعات فوق متناسب با سطح فلنج ممکن است دارای سطح صاف و
                                                   .وکالس آن نيز متناسب با کالس فلنج می باشد

   مطابق استانداردفلنجهای فوالدی :  فوالدی ساخت و آزمايش فلنجهای مواد و روش استاندارد-۵
ASTM A105, A182, A694 ويا BS 1503-221  روش ساخت اين ( ساخته می شود

 ساخته شود و بوسيله Forgingفلنجها بصورتی است که حتما بايد از طريق آهنگری 
   ).ماشينکاری از قطعات خام که عمليات آهنگری بر روی آن انجام نگرفته پذيرفتنی نيست

  
 ابعاد و تولرانس ٢۴"برای اندازه های تا :  استاندارد ابعاد و تولرانسهای فلنجهای فوالدی -۶

  استاندارد ۴٨"و برای باالی آن تا   BS 1560 ويا ANSI B 16.5فلنجها بر اساس استاندارد 
MSS-SP 44 ويا BS 3293 ويا API 605 وبرای فلنجهای اريفيسی ANSI B 16.36 

  . می باشد API 6Aهای با فشارهای بسيار باال وبرای فلنج
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  : ي فوالدي مخصوص بستن فلنجها فوالدي و آلياژهاي آن پيچ و مهره های-٧
                                                                       )Bolt & Nut/Stud bolt & Nut(  

  فلنجها هميشه بصورت جفت هستند وبوسيله پيچ و مهره بهم وصل مي شوند  

                                   
  : نوع پيچ -١-٧

 ۶داراي سرطرف ديگر آن در اين صورت  )Bolt( پيچ ممكن است از يكطرف رزوه شده باشد
 تا  ويا ممكن است سر نياز دارد)Nut(گوش مخصوص آچار مي باشد وبه يك مهره ۴گوش ويا 

نوع اخير بعلت آساني  آه در اين صورت به دو مهره نياز دارد) Stud bolt(سر رزوه شده باشد
   .آار و راحتي تنظيم بيشتر آاربرد دارد
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پيچها بر اساس قطر خارجي پيچ بصورت ميليمتري و يا اينچي :  اندازه ونوع دنده پيچ -٢-٧
 ميليمتر وقطر خارجي پيچ ١۶ برابر M16اندازه گذاري مي شود بعنوان مثال قطر خارجي پيچ 

  .اينچ مي باشد  3/4  برابر "3/4
پيچ ومهره ها مطابق سيستم متريك و يا اينچي رزوه مي شود ودر هر دو حالت دنده بر روي پيچ 

مي باشد يعني قطر نوك دنده در طول پيچ يكسان است ومهره به ) Straight(بصورت موازي 
ارجي پيچ راحتي در سر تا سر پيچ مي پيچد  در سيستم متريك اندازه گام پيچ همراه با قطر خ

ودر سيستم ) M30 x 2( مي باشد2mm ويا 1.5mmمشخص مي شود و معموال گام برابر 
 ودنده هاي )x 8 "3/4(اينچي همراه با قطر خارجي پيچ تعداد دنده در اينچ نيز مشخص مي شود 

  . باشدUNC ويا دنده درشت UNFاينچي ممكن است از نوع دنده ريز 
  
تعداد پيچ ومهره هر فلنج بسته به  : نياز براي هر جفت فلنج تعداد پيچ و مهره هاي مورد-٣-٧

اندازه و آالس آن محاسبه مي شود در جدول زير تعداد پيچ و مهره هاي مورد نياز براي بعضي 
   : وآالسها مشخص گرديده است هااز اندازه
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  : وآلياژهاي آن ساخت و آزمايش پيچ ومهره هاي فوالديمواد و  استاندارد-۴-٧

 و    ASTM A193فوالدي وآلياژهاي آن  پيچهاي استاندارد مورد قبول صنعت نفت و گاز براي 
 مي باشد ومعموال براي فلنجهاي فوالدي مطابق استاندارد فوق  ASTM A194براي مهره ها 

  . استفاده مي شود 2H ومهره هاي گريد B7از پيچهاي گريد 
        ISO  برای نوع متريکوANSI B.1.1برای نوع اينچی  ااستاندارد رزوه پيچ ومهره ه

    . نوع رزوه بصورت زير می باشدASTM در نوع اينچی مطابق استاندارد مي باشد
)                                                 (16 to 22mm =UNC,26 to 52 mm =8UN  
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      از اليي آه بين سطوح فلنج در فلنجها براي جلوگيري از نشتي سيال): Gasket( اليي -٨
  .ي گيرد استفاده مي شودقرار م

                    
  :اليي ها بسته به نوع فلنج داراي انواع مختلفي بشرح زير مي باشد: انواع اليي -١-٨
    )Graphite(و يا گرافيت) PTFE( ويا تفلن ) C.A.F(اليي تخت از جنس آزبست -١-١-٨

) Raised face(سته وفلنجهاي با سطح برج) Flat face(مي باشد ودر فلنجهاي ساده 
  .استفاده مي شود) face Tongue & groove(وفلنجهاي زبانه و شياردار 

                               
  اين نوع اليي داراي يك اليه از جنس فوالد  : )Spiral wound gasket(اليي حلزوني  -٢-١-٨

   شكلVي باشد آه با مقطع ضد زنگ و يك اليه پرآننده از جنس آزبست يا تفلون ويا گرافيت م
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 بيشتري  شكل باعث مي شود اين اليي ها فشارV مقطع (وبطور فشرده دور هم پيچيده شده است
مي باشد  4.5mm+0.25 براي تمام اندازه ها وآالسها برابر ضخامت اين نوع اليي.)تحمل آنند

اين نوع اليي ها ممكن    .وقطر خارجي آن در يك اندازه مشخص براي تمام آالسها يكسان است
 )Outer ring=Center ring( ويا رينگ خارجي) Inner ring(است داراي رينگ داخلي 

 خارجي براي صحيح نصب آردن اليي باشد آه رينگ داخلي براي حفاظت از خوردگي و رينگ
  . مي باشد3.5mmمعموال جنس اين رينگها فوالدي وضخامت آن حداآثر . آاربرد دارد

) Raised face(وفلنجهاي با سطح برجسته ) Flat face(اين نوع اليي در فلنجهاي ساده 
  .استفاده مي شود) face Tongue & groove(وفلنجهاي زبانه و شياردار 
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اين نوع اليي از جنس آزبست ويا تفلن و يا ) : Jacket gasket( اليي با پوشش فلزي-٣-١-٨
ضخامت اين نوع اليي براي .  آه از زير و رو با صفحه فلزي پوشش شده استمي باشد افيتگر

 مي باشد وقطر خارجي آن در يك اندازه مشخص 4.5mm+0.25تمام اندازه ها وآالسها برابر
اين نوع اليي در فلنجهاي ساده  وفلنجهاي با سطح برجسته  .  براي تمام آالسها يكسان است

  ٢٠                            .و شياردار  ومبدلهاي حرارتي استفاده مي شودوفلنجهاي زبانه 



اين نوع ): Ring type joint( رينگهاي آببندي مخصوص فلنجهاي با اتصال رينگي -۴-١-٨
ساخته مي شود وداراي مقطع تخم ) معموال فوالدهاي نرم وآلياژهاي آن(رينگها از جنس فلز

مي باشد در جدول زيرمشخصات بعضي از انواع آن ) Octagonal( ضلعي٨ويا )Oval(مرغي 
  :آمده است

                       

                     
  
  

 )Material(جنس رينگ  مشخصه  )Brinel(سختي  )Rockwell(سختي
۵٩٠  ٠  D Soft iron 
۶١٢٠  ٨  S Low corbon steel 
١٣٠  ٧٢  F5 Alloy steel   
٨۶  ١٧٠  S410 Stainless steel 410 
١  ٨٣۶٠  S304 Stainless steel 304  
١  ٨٣۶٠  S316 Stainless steel 316  
١  ٨٣۶٠  S321 Stainless steel 321  
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       و API 601 هاي حلزوني و با پوشش فلزي  ساخت و ابعاد اليي مواد و استاندارد-٢-٨
BS  3381 مي باشد )BS 3381همانطور آه قبال ذآر شد .) فقط مربوط به حلزوني مي باشد 

          مي باشد آه پس از استفاده و تحت فشار4.5mm اليي هاي حلزوني وبا پوشش فلزي   ضخامت
  . آمتر شود3.5mmقرار گرفتن نبايد از

   مي باشدANSI B 16.20ساخت اليي نوع رينگي  مواد و استاندارد
تمام اليي ها يكبار مصرف هستند وپس از باز آردن فلنجها ويا شل آردن پيچ فلنجها نبايد دوباره 

  .استفاده شود وبايد اليي نو جايگزين آن شود
------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                    پايان                                    به اميد موفقيت
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