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 نكاتي كه در جوشكاري بايستي مورد توجه قرار گيرد :

 محل جوشكاري بايستي بدون رطوبت و خشك بوده و از تهويه مناسبي نيز برخوردار باشد .  -1

 در موقع تميز كردن درز جوش و زدودن سرباره ها حتمًا از عينك محافظ استفاده نمائيد .  -2

 سالم بوده و عاري از هر نوعت عيب باشد .  كابل جوشكاري انبر و اتصاالت آنها بايستي كاماًل -3

 دستگاه هاي جوشكاري را فقط زماني جابجا كنيد كه برق آنها از شبكه قطع شده باشد .  -4

 هرگز به قسمت هاي عايق نشده انبر الكترود گير ، انبر اتصال و كابلهاي جوشكاري دست نزنيد .  -5

 مواد آتش زا و همچنين افراد غير مسئول دور كنيد .  قبل از شروع به جوشكاري اطراف محيط كار خود را از -6

 

 لوله و اتصاالت 

 

 

 انواع لوله :

 لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصاالت دسته بندي نمود .

 لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضالب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد .

 لوله هاي گالوانيزه :* 

لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فوالدي گالوانيزه و لوله هاي آهني گاالوانيزه ايان 

دو نوع در بازار به لوله هاي آهني سفيد معروفند و عمومًا بين اين دو فرقي گذاشاته نماي شاود ،در تاورتيكه لولاه 

 ايسه با نوع آهني آن سبك تر و براق تر هستند .هاي فوالدي گالوانيزه در مق

 لوله هاي فوالدي گالوانيزه : -1

اين نوع لوله ها گاهي براي تخليه فاضالب لوازم بهداشتي كوچك به كار برده مي شود ولاي ماورد اساتفاده اتالي 

را باا فشاار داخال قالاب  آنها براي تهويه است . جنس اين لوله ها از فوالد نرمي است كه در ساختن آن ورقاه فاوالد

عبور داده درز آن را جوش مي دهند و سپس آنها را جهت افزايش مقاومت در برابر اسيدها و زنگ زدگيهاا در ياك وان 

آبكاري روي اندود )گالوانيزه( مي كنند . اين نوع لوله ها نسبت به نوع آهني در برابر اسيدها مقاومات كمتاري دارناد 

 چدن مضر مي باشند فوالد گالوانيزه را هم خراب مي كنند . و كليه اسيدهايي كه براي 

 لوله هاي آهني گالوانيزه : -2

جنس اين لوله ها از آهن سفيد نورد شده اسات كاه درز آن توساط دساتگاه هااي درز جاوش بهام جاوش داده ماي 

رز نيز مي گويند . ايان ناوع شود و سپس لوله را در فلز روي مذاب فرو مي برند . به همين علت آنها را لوله هاي با د

 لوله ها از رنگ تيره و خاكستريشان شناخته مي شوند .و عمومًا به دو تورت سبك و متوسط توليد مي شوند . 

متري و دو سر دنده با قططر  6كليه لوله هاي فوالدي و آهني گالوانيزه در شاخه هاي 
2
1
ايانچ تولياد ماي  8اينچ تا  

 قطر اسمي است كه بزرگتر از قطر داخلي و كوچكتر از قطر خارجي است . . قر اين لوله ها معمواًلگردند 

همچنين در بازار اين لوله ها را بر اساس نمره ماي شناساند . لولاه هااي گاالوانيزه نياز باه وسايله دناده  يچاي باه 

 يكديگر وتل و توسط مواد مناسب آب بندي مي شوند . 

 

اين لوله ها به روش جوشكاري بايد  رهياز نماود زيارا بار ارار حارارت ناشاي از جوشاكاري و ساوختن نكته : از اتصال 

روكش گالوانيزه )آلياژ روي( دود غليظ و سفيدي توليد مي شود كه محيط كاار را آلاوده ماي نماياد و تانفس آن ايجااد 

 مسموميت كرده و موجب آسيب ديدن دستگاه تنفسي مي شود .

 

 ي گالوانيزهمشخصات لوله ها
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 نمره لوله
 قطر اسمي

(in) 

ضخامت برحسب  قطر خارجي برحسب ميليمتر

 ميلي متر

متري بر  6وزن لوله 

 حسب كيلوگرم

 حداقل حداكثر

2 

2
1
 

4/21 00/21 00/2 510/6 

5/2 

4
3

 
9/26 4/26 35/2 210/9 

3 1 8/33 2/33 65/2 020/13 

4 

4
11 

5/42 9/41 65/2 500/16 

5 

2
11 

4/48 8/44 90/2 400/20 

6 2 2/60 6/59 90/2 000/24 

4 

2
12 

46 2/45 90/2 900/33 

8 3 4/88 9/84 25/3 400/44 

9 

2
13 

2/101 3/100 65/3 - 

10 4 9/113 00/113 65/3 400/65 

12 5 6/140 4/139 85/4 510/102 

15 6 1/166 1/165 85/4 010/125 

 

 مطابقت قطر اسمي و نمره لوله ها 

8 6 5 4 3 
2
12 2 

2
11 

4
11 1 

4
3

 
2
1

 
قطر لوله 

(in) 

 نمره لوله 2 5/2 3 4 5 6 4 8 10 12 15 18

 

 * لوله هاي چدني :

ناوع از چدن ريخته گري است و بر حسب نوع كاربرد آنها انواع و مقدار آليااژ ، شاكل و طاول لولاه ، جنس اين لوله ها

 اتصاالت آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سيستم لوله كشي فاضالب استفاده مي شوند . 

 لوله هاي چدني كه در سيستم لوله كشي فاضالب به كار مي رود :

 و سرتو ي(د –الف( سرتو ي )يك سرتو ي 

 ب( دو سر تخت 

 

 نكته : لوله هاي چدني با سرتو ي و سرتخت به ترتيب لوله هاي بوشن دار و بدون بوشن نيز ناميده مي شوند .

 

 مزاياي لوله هاي چدني :

 در برابر فشار وارده به جداره هاي خارجي داراي مقاومت و استحكام خوبي هستند .  -1

 ه هاي فلزي است . فرسودگي اين لوله ها كمتر از لول -2
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 مي توان براحتي از دستگاه تراكم هوا جهت باز كردن و رفع گرفتگي لوله استفاده نمود .  -3

 قيمت لوله هاي چدني نسبت به لوله هاي آهني ارزانتر است .  -4

 معايب لوله هاي چدني :

 نصب لوله هاي چدني نسبت به لوله هاي آهني كنتدتر انجام مي شود .  -1

ه علت تارير مواد شيميايي موجود در فاضالب زنگ ماي زنناد و جلاوگيري از زناگ زدگاي لوله هاي چدني ب -2

 آنها ميسر نمي باشد . 

 داشتن وزن زياد قطعات و كثر اتصاالت و در نتيجه زياد  يوند از معايب ديگر لوله هاي چدني مي باشد .  -3

 مقايسه لوله چدني تو ي دار و سر تخت :

 سرتخت بيشتر است . قابليت تحمل فشار لوله هاي  -1

لوله هاي سر تخت به دليل نداشتن مادگي و لبه هاي قيطاني و وزن و ضخامت كمتار و ناوع  يوناد كااربرد  -2

 بيشتري دارند .

لوله هاي سرتخت به دليل خاتيت االستيكي نوع  يوند آن تغيير حرارت بيشتري را نسابت باه لولاه هااي  -3

 ديگر تحمل مي كند . 

 

 (ASTMو ي دار فاضالب )استاندارد وزن لوله هاي چدني ت

 لوله هاي دو سرتو ي لوله هاي يك سرتو ي قطر لوله

mm ln 
وزن يك متر لوله 

kg 

وزن يك فوت 

 lbلوله 

وزن يك متر لوله 

kg 

وزن يك فوت 

 lbلوله 

50 2 140/12 5/5 140/12 5/5 

45 3 000/21 5/9 000/21 5/9 

100 4 400/28 13 400/28 13 

1215 5 500/34 14 500/34 14 

150 6 150/44 20 150/44 20 
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در اتصاالت چدني دو نوع تبديل كاهنده )تخفيفية( و تبديل افزاينده در اندازه هاي تبديلي متناوع وجاود دارد كاه نكته :

خواهاد  اگر قطر تو ي بزرگتر از لوله باشد تبديل فزاينده و در غير اين تورت كاهندهبر حسب جهت تو ي سر وتاله ،

 بود . 

 

 افست يا دو خم 

در تغيير امتداد لوله هاي افقي و قائم سيستم لوله كشي فاضالب به كار مي رود وبا مقاادير انحاراف مختلاف تولياد 

 مي شوند .

 درجه بايستي از روابط زير استفاده كرد . 45نكته : براي محاسبه خم 

 

 طريقه اتصال لوله هاي چدني 

تو ي دار با استفاده از كنف و سرب انجام مي گيرد و اتصال لوله هاي چدني دو سر تخت به  اتصال لوله هاي چدني

 كمك واشر الستيكي و بست مخصوص انجام مي شود . 

 روش اتصال لوله هاي چدني توپ دار :

ابتدا بايستي بدنه لوله واتصاالت از نظر سالم بودن تست شود و نحاوه آزماايش از طرياق زدن ضاربات آرام  -1

چكش امكان  ذير است . چنانچه لوله شكسته باشد يا حتي داراي ترك مويي حزيي باشد تداي ضربات 

 نام دارد شنيده مي شود .« مرده چدن»به تورت بم كه اتطالحًا تداي 

 

نكته : تداي برخاسته از برخورد ضبات چكش به لوله سالم طنين دار مي باشد و همژنين قسمت مادگي بايساتي 

 يان قرار گيرد .در جهت جر

 

 س از اينكه لوله ها در يك امتداد به تاورت هام محاور در داخال يكاديگر قارار داده شادند كناف مخصاوص  -2

 بايستي با استفاده از قلم و چكش در طوقه مطابق شكل متراكم شود . 

بافتاه الزم به ذكر است كنف مورد استفاده به دو روش دو رشته اي و ساه رشاته اي بافتاه ماي شاود و كناف 

ساانتي متاري  5/2شده بايستي متناسب با قطر لوله هاي اتصالي بوده و فضاي بين نر و ماادگي را تاا عماق 

 لبه مادگي  ر نمايد . 

سرب مذاب كه قباًل توسط چراغ كوره اي يا كوزه ذوب تهيه شده با مالقه مطابق شكل داخل طوقه ريختاه  -3

ودي و سرتو ي رو به باال باشد نياازي باه كمربناد سارب مي شود . چنانچه محل  يوند به تورت كاماًل عم

ريزي نيست اما اگر محل  يوند افقي يا مايل يا سرتو ي رو به  ايين باشد استفاده از كمربناد سارب ريازي 

ضروري است و بايد با استفاده از كمربندهاي نخ ساوز ياا الساتيكي ياا فلازي ياا گال رس باا ايجااد مساير 

 را انجام داد . سرب ريزي عمل سرب ريزي 

بعد از تمام مراحل فوق وقتي سرب سرد شد آن را بايد با استفاده از قلم سارب كاوبي و چكاش باه طاور  -4

 آهسته كوبيد تا مواد الزم حتي االمكان به داخل اتصال برود . 

 روش اتصال لوله هاي چدني سر تخت :

 بودن آن را بررسي نمود . ابتدا بايد واشر الستيكي را از طوقه فوالدي خارج كرده و سالم  -1

واشر الستيكي را در انتهاي قطعه اول لوله مورد اتصال قرار داده به طوريكه رگه برجسته ميااني واشار باه  -2

 لبه انتهايي لوله مماس باشد . 

 قسمت آزاد واشر الستيكي را به  ايين برگردانده تا رگه برجسته مياني روي لبه انتهايي لوله قرار گيرد .  -3

وم مورد اتصال را وارد واشر الستيكي نموده به طوريكه لبه آن روي رگه برجسته مياني قرار گيارد . قطعه د -4

 سپس بايد قسمت برگردانيده شده واشر را به حالت اول خود درآورد . 
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بست نگهدارنده فوالدي را باز رده جهت ساهولت بساته شادن ساطخ داخلاي آن را كماي چارب نماوده و  -5

 و بر روي واشر الستيكي قرار داده و  يچها را در محل خود بايد بتدريج سفت نمود .طوقه را در محل خود 

 * لوله هاي  الستيكي :

 لوله هاي  الستيكي كه در تاسيسات آب و فاضالب بكار برده مي شوند عبارتند از :

 مخفف  لي و نيل كلرايد( – PVCلوله هاي  الستيكي  ي وي سي ) -1

 ف  لي اتيلن(مخف PEلوله هاي  الستيكي ) -2

 )مخفف اكريلونيتريل ، بوتادين و استيرن( ABSلوله هاي  الستيك  -3

 )مخفف  لي  رو لين( PPلوله هاي  الستيك  -4

 )مخفف كلرينيتد  لي و نيل كلرايد( CPVCلوله هاي  الستيكي  -5

 )مخفف  لي بوتيلن( PBلوله هاي  الستيكي  -6

 

 اتيلن بيشترين استفاده به عمل مي آيد .  نكته : در شبكه فاضالب از لوله هاي  ي وي سي و  لي

 

 PVCمزاياي لوله هاي 

 اتصال لوله و قطعات آن بسيار آسانتر و سريعتر از ساير لوله ها انجام مي شود . -1

 در نصب روكار احتياجي به رنگ آميزي ندارند .  -2

كل اسات داراي وزن سبك هستند و به راحتي در بين سقف كاذب و مكانهايي كاه دسترساي بادان مشا -3

 نصب مي شود . 

در مقايسه با لوله هاي ديگر قطر خارجي كمتري داشته و به راحتي در داخال دياوار جاساازي و اجارا ماي  -4

 شود . 

 در برابر مواد شيميايي از مقاومت بااليي برخوردار هستند . -5

 PVCمعايب لوله هاي 

 ند .لوله هاي  ي وي سي خشك در برابر سرما بسيار حساس و شكننده مي باش -1

 لوله هاي  ي وي سي در برابر حرارت زياد فرم و استحكام خود را از دست مي دهند . -2

به علت قدرت مقاومت كم جداره اين نوع لوله ها بايستي از فنر لوله باازكني باراي گرفتگاي مجاراي لولاه  -3

 ها استفاده نمود . 

 در برار نيروهاي خارجي داراي مقاومت كمتري هستند . -4

 

از نوع خشك در دو نوع فشار ضاعيف باه رناگ خاكساتري و متمايال باه آباي و فشاار  PVCاي فاضالب نكته : لوله ه

فشار ضعيف در لوله كشي تهويه آب بااران و  PVCقوي به رنگ خاكستري روشن توليد مي شوند . كاربرد لوله هاي 

فشاار قاوي در سيساتمهاي  PVCهااي اتصال براي آب باران بالكنها و لوله هاي اتصالي توالتها است اما كاربرد لولاه 

 فاضالب ساختمان به عنوان لوله هاي عمودي و جمع آوري كننده و لوله تخليه اتلي فاضالب است . 

 

 فشار ضعيف  PVCمشخصات لوله هاي 

 

 mmقطر اسمي  40 50 40 100 125 150 200

4 2/3 5/2 2/2 8/1 8/1 8/1 
ضخامت جدار لوله 

mm 

 

 فشار قوي  PVCمشخصات لوله هاي 

 mmقطر اسمي  100 125 150 200
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5/4 6/3 3 3 
ضخامت جدار لوله 

mm 

 

بر حسب نوع لوله و اتصااالت باه روشاهاي مختلاف انجاام ماي شاود كاه ناوع اتصاال  PVCاتصال لوله هاي  : 1نكته 

 چسبي متداولتر است . 

 داده شود تا سفت گردد .  دقيقه به هيچ وجه نبايستي حركت 15تا  10: اتصال حداقل به مدت  2نكته 

 PEمزاياي انواع لوله هاي 

 ، مقاومت حرارتي  ايين و قابليت انعطاف خوب از مزاياي اين نوع مي باشد . داشتن چگالي  –نوع اول 

داراي چگالي متوسط و اندكي ساخت تار از ناوع اول هساتند و در دمااي بااال مقاومتشاان بيشاتر باوده و  –نوع دوم 

 هتري دارند . قابليت انبساط ب

قابليات  –بسيار سنگين تر از نوع قبلي و چگالي بيشتري دارند و برترين خواص فيزيكي از نظار مقاومات  –نوع سوم 

 ضريب زبري را دارا هستند و از اين رو كاربرد وسيعي در گازرساني و آبرساني دارند .  –درجه سختي  -انبساط

اورينگاي و نار و ماادگي باا روش  –بساتي  –فلنچاي  –لاف دناده اي باه روشاهاي مخت PE: اتصال لوله هاي  1نكته 

 اتصال جوش حرارتي و جوش سر به سر انجام مي شود .

 اينچ به  ايين قابل اجرا است .  4: اتصال دنده اي در مورد كليه لوله هاي  الستيكي سنگين و  2نكته 

   PBمزاياي لوله هاي 

دگي ، زنگ زدگي ، خاكهاي اسايدي و رساوب گرفتگاي مقااوم اسات . ايان بوتيلن در برابر خوردگي ، يخ زلوله  لي 

 اتمسفر را تحمل مي كند .  5/6درجه سانتي گراد فشار  82لوله هنگام انجماد ترك نمي خورد و در دماي 

 نكته : به سبب انعطاف  ذيري اين لوله هاي در شبكه لوله كشي ضربه قوچ اتفاق نمي افتد . 

 ه :* لوله هاي  نج الي

خوردگي و رسوب در لوله هااي فلازي خساارات و مشاكالتي را بوجاود ماي آورد . در تاسيسات لوله كي ساختمان 

براي حل اين مشكل تا كنون تالشهاي زيادي تورت گرفته است .استفاده ازآلياژهاي مختلف باا  وشاش گونااگون از 

ابار خاوردگي باه كاار رفتاه اسات باي آنكاه هايچ ياك راه حل هايي است كه تا كنون براي افزايش مقاومت فلز در بر

  اسخي قطعي به مشكل بدهند .

يكي ديگر از راه هايي كه براي  رهيز از مشكالت لوله هاي فلزي  يشنهاد شده است استفاده از لوله هاي  ليماري 

ه خاوردگي و است اما به كارگيري اين لولاه هاا در عمال نشاان داده كاه اگار چاه جاايگزيني فلاز باا  الساتيك مسال

 وسيدگي لوله را حل مي كند اما مشكالت ديگري را باعث مي شاود كاه  ايش از آن وجاود نداشات از جملاه نفاوذ 

 اكسيژن ، محدوديت در تحمل فشار يا دماي باال ، ضريب انبساط زياد و ... .

ساو ر  ايان نقطاه اوج هماين در اين شرايط گروهي از دانشمندان به تلفيق فلز و  ليمر توجه كردند . به عنوان مثال 

تكنولوژي است . تلفيقي هوشمندانه كه حاتل آن لوله اي اسات  انج الياه شاامل ياك لولاه آلومينياومي ، دو الياه 

كه مقاومت در برابر خوردگي ، زنگ زدگاي ، رساوب و  وسايدگي را از لولاه هااي  – ليمر و دو اليه چسب مخصوص 

باال و نفوذ نا ذيري را از لوله هاي فلزي باه ار  بارده اسات . ساو ر  ايان   ليمري و توان تحمل حرارت مداوم ، فشار

آخرين دستاورد تكنولوژي است هك براي تمام تاسيسات ساختمان قابل استفاده اسات و حتاي در بادترين شارايط 

 تد سال عمر مي كند .

 

 جدول مقايسه اي سو ر  اين 

 سو ر  اين  ليمري فلزي 

 خير خير بلي رج خورندگي از داخل يا خا

 خير خير بلي رسوب  ذيري

 بلي خير بلي تحمل دما و فشار باال

 كم زياد كم فريب انبساط طوري

 خير بلي خير نفوذ اكسيژن 
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 خوب كم خوب مقاومت مكانيكي 

 بلي خير بلي شكل  ذيري

 سبك سبك سنگين وزن

 زياد زياد كم سرعت نصب

 

 ساختار لوله هاي سو ر  اين 

بدناه اتالي ساو ر  ايان را تشاكيل ماي دهاد . ايان الياه فلازي له آلومينيمي با جاوش طاولي اولتراساونيك ،يك لو

مقاومت در برابر فشار ، حرارت و نفوذ اكسيژن را تامين مي كند . در اليه هاي داخلي و بيروني سو ر  اين باه جااي 

ر ايان  ليمار در شارايط ساخت كااري و در استفاده مي شاود كاه عما PEOC( از  ليمر جديد PEX لي اتيلن مشبك )

 سال است .  400بيش از  5/2فشار و دماي باال حتي با ضريب اطمينان 

 اليه هاي فلزي و  ليمر طي فرآيندي توسط دو اليه چسب مخصوص با هم تلفيق مي شوند . 

 مزاياي لوله هاي  نج اليه :

 زنگ نمي زند ، رسوب نمي گيرد و هرگز نمي  وسد .  .1

 حتي خم مي شود و شكل مي  ذيرد . به را .2

 نصب آن سريع ، آسان و بدون ضايعات مي باشد .  .3

 بسيار سبك و حمل و نقل آن آسان است .  .4

 عدم امكان نفوذ اكسيژن به لوله و جلويگري از لجن زدگي و تغيير رنگ آب . .5

 ضريب انبساط طولي بسيار ناچيز . .6

 اخل لوله . افت فشار بسيار ناچيز بدليل هموار بودن سطخ د .4

 مقاوم در برابر ضربه و مواد شيميايي .  .8

 مقاوم در برابر فشار به علت جوش طولي آلومينيوم .  .9

 در لوله كشي توكار مطمئن و در نصب روكار زيبا است .  .10

 توان تحمل حرارت مداوم .  .11

 

 اتصاالت :

دادن لوله ، انشعاب گيري و يا تبديل  در لوله كشيآب سرد و گرم مصرفي براي اتصال لوله ها به يكديگر ، تغيير جهت

 قطر لوله از قطعاتي استفاده مي نمايند كه آنها را اتصاالت يا وتاله مي نامند . 

وتاله ها يا اتصاالت در دو نوع  يچي يا )دنده اي( و جوشي ساخته مي شوند كه منحصرًا در لوله كشي آب سارد و 

اي سفيد استفاده كارد زيارا اساتفاده از وتااله هااي دناده اي غيار  گرم و برگشت مصرفي بايد از نوع  يچي يا دنده

 گالوانيزه مشكل خورده شدن و در نتيجه  وسيدگي لوله ها را بوجود مي آورد. 

 متداولترين وتاله هاي مورد استفاده در تاسيسات به شرح زير طبقه بندي مي شوند :

 زانويي : -1

 90درجه مورد استفاده قرار مي گيرد كه خود شامل زانوي قاائم  45يا  90ه اين وتاله براي تغيير جهت دادن به انداز

درجاه و زاناوي تباديل ماي  45زانوي رو يچ تو يچ  –درجه يا چپقي  90زانوي رو يچ و تو يچ  –درجه  45زانوي  –درجه 

 باشد. 

 درجه : 90زانويي قائم 

ه كشي از آن استفاده مي شود. اين وتاله در دو سار درجه در لول 90وتاله اي است كه براي تغيير جهت به اندازه 

 از داخل دنده شده است . 

 درجه : 45زانويي 

درجه مورد استفاده قرار مي گيرد .در لوله كشاي  45درجه براي تغيير جهت لوله ، با انحراف  90همانند زانويي قائم 

وسيله زانويي قاائم احتماال ايجااد گرفتگاي درجه اي لوله كشي به  90فاضالب در مواردي كه تغيير جهت و انحراف 

درجه و يك عدد مغزي شعاع انحناي تغييار جهات  45در لوله را افزايش مي دهد با استفاده از اتصال دو عدد زانويي 

 بيشتر مي شود .اين وتاله در دو سر از داخل دنده شده است . 
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 درجه : 90زانويي رو يچ تو يچ 

باوده ولاي در دو سار باه ترتياب از داخال و  90ي معروف است همانناد زاناويي قاائم اين وتاله كه به نام زانوي چپق

خارج دنده شده است و جهت قطعات هم قطر كه يك قطعه در محل اتصال از رو و ديگري از داخل دنده شاده باشاد 

 به كار مي رود . 

 

 درجه مي باشد .  45وت كه انحراف آن درجه همانند چپقي مي باشد با اين تفا 45نكته : كاربرد زانوي رو يچ تو يچ 

 

 زانوي تبديلي :

اين وتاله در دو سر از داخل دنده شده است و براي اتصال قطعات با قطرهاي مختلف مورد استفاده قارار ماي گيارد 

 . 

 سه راهي  -2

درجاه  45سه راهاي  –از اين وتاله جهت انشعاب گيري استفاده مي شود . سه راهي ها شامل سه راهي قائم 

 سه راهي تبديل ساده و رو يچ تو يچ هستند .  –

 سه راهي قائم :

سه راهي قائم كاه ساه راهاي معاادل نياز نامياده ماي شاود وتااله اي اسات كاه باراي گارفتن انشاعاب و اتصاال 

 90انشعابات فرعي مورد استفاده قرار مي گيرد . اين سه راهي از داخل دنده شاده و باراي انشاعابهاي باا انحاراف 

 رجه و هم قطر به لوله اتلي به كار مي رود . ژد

 : 45سه راهي 

همانند سه راهي قائم از داخل دنده شده و در لوله كشاي تاسيساات فاضاالب ماورد اساتفاده فاراوان دارد وجهات 

 به كار برده مي شود .  45اتصال انشعابات فرعي با انحراف 

 سه راهي تبديل :

اي متفاوت نسبت به قطار لولاه اتالي ماورد اساتفاده قارار ماي گيارد . ايان جهت اتصال انشعابهاي فرعي با قطره

 وتاله در اندازه هاي تبديلي گوناگون و به تورت دنده از داخل و رو يچ تو يچ توليد مي شود .

 بوشن : -3

ك سار آنهاا اين وتاله تمامًا از داخل دنده شده است به همين منظور مي توان براي اتصال دو لوله يا دو وتاله كه يا

 از خارج داراي دنده است استفاده نمود . 

 بوشن رو يچ تو يچ تبديل مي باشند .  –بوشنها شامل بوئشن ساده 

 بوشن ساده : 

يك قطعه استوانه تو خالي و ريخته شده از چدن است كه از داخل دنده شده است اين وتاله جهت اتصاال دو لولاه 

 قرار مي گيرد . هم قطر و در راستاي هم مورد استفاده 

 بوشن رو يچ تو يچ :

همانند بوشن ساده است ولي در دو سر به ترتيب از داخل و خاارج دناده شاده اسات و جهات اتصاال دو قطعاه كاه 

 يكي از رو و ديگري از داخل دنده شده باشد مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 بوشن تبديل :

وت اسات و جهات اتصاال دو لولاه باا قطرهااي مختلاف و در اين بوشان از چادن ريختاه شاده و قطار دو سار آن متفاا

 راستاي هم مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 چهار راهي  -4

كه همانند سه راهي ساده و تبديل در اندازه هاي مختلف توليد شده و جهت اتصال انشاعابات  وتاله هايي هستند

 فرعي مورد استفاده قرار مي گيرد . 

راهي ساده و چهارراهي تبديل مي باشند . كاربرد اين نوع وتاله هاا در تاسيساات لولاه چهارراهي ها شامل چهار 

 كشي فاضالب نادر بوده و حتي المقدور از اتصال انشعابات چهار راهي در لوله هاي با قطر كم خودداري مي شود .

 مغزي  -5
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ه كه دو سر آن از خارج دنده ماي گاردد از يك قطعه لوله كوتاه دو سر دنده و يك قطعه آهن ريخته شده به شكل لول

ساخته مي شوند . براي اتصال اجزاي سيستم لوله كشي به خصاوص اتصاال دو وتااله باه يكاديگر ماورد اساتفاده 

 قرار مي گيرد . 

رو يچ تو يچ تباديل و رو ايچ تباديل ماي باشاند . از مغازي تباديل رو ايچ تاو يچ  –مغزي ها شامل مغزي رو  يچ ساده 

 ن و سه راهي تبديل براي تغيير قطر در لوله كشي استفاده مي شود .همانند بوش

 

 از مغزي هاي تبديل رو يچ نيز براي تغيير قطر در لوله كشي استفاده مي شود .نكته :

 

 مهرم ماسوره  -6

وتاله اي است جهت اتصال دو قسمت از سيستم لوله كشي كه از دو قسمت نر و ماده تشكيل شده است . ايان 

قطعه هر كدام به طور جداگانه روي لوله يا اتصاالت ديگر بسته شده و سپس با جفات كاردن نار و مااده و بساتن دو 

 مهره واسط ارتباط بين اجزاي اتصال دهنده برقرار مي شود .

كاربرد اين وتاله در ارتباط دادن لوله هاي فاضالب بسيار كم است و بيشاترين ماورد اساتفاده آن در لولاه كشاي آب 

 داشتي ، تهويه فاضالت و مدارهاي بسته مي باشد و معمواًل در تعميرات لوله كشي كاربرد زيادي دارد .به

 نكته : براي بستن مهره و ماسوره حتمًا از آچار كالغي استفاده شود .

 

 در  وش : -4

چ از رو دناده وتاله اي است كه جهت مسدود كردن انشعابات لوله كشي به كار مي رود .در اوش هاا باه تاورت  اي

مي شوند و محل آچارگيري آن عموماًا چهاار گاوش اسات . ايان وسايله در سيساتم هااي لولاه كشاي فاضاالب در 

 انتهاي مسير لوله كشي يا دريچه هاي بازديد نصب مي گردد . 

 

ماًل  اك باشاد نكته : در اتصال  يچي لوله ها بايد توجه داشت كه اواًل داخل لوله و اتصاالت از روغن و مواد خارجي كا

رانيًا طول قسمت دنده شده طوري باشد كه هنگام  يچژيدن در محل اتصال به لبه انتهايي لوازم اتصالي لوله كشي 

 كه از داخل دنده شده اند تكيه كند .

 

 فلنچ  -8

ناه تفحه مدور چدني است كه براي بستن اتصاالت فلنچي يا لوله هاي فلنچ دار استفاده مي شاود و ناوع باي دها

 آن را فلنچ كور مي نامند .

براي آب بندي اتصاالت فلنچي بايستي از واشر استفاده نمود و اين كار با قرار دادن يك واشار باين ساطوح اتصاال و 

كشايده شاوند تاا محكم كردن  يچهاي فلنچ تورت مي گيرد اما بايد دقت كرد كه همه  يچها باه طاور يكنواخات بااال 

 ام نقاط وجود داشته باشد . فشار برابر روي واشر در تم

واشرها ممكن است از ورق الستيكي ، الستيك منجيد دار ،  نبه نسوز ، حلقه هاي فلزي نرم موجدار يا ديگار ماواد 

 گوناگون بسته به كاربرد خط لوله و فشار اعمالي ساخته شوند .

شاوند ، اغلاب در خاط واشرهاي فلزي بيضي شكل يا هشت ضلعي كه درون شيارهاي سطخ فلنچ هاا نصاب ماي 

لوله هاي فشار باال به كار مي روند گاهي اوقات فلنچها با يك برجستگي ساخته مي شوند كه درون ياك تاورفتگي 

 مشابه در فلنچ مقابل نصب مي شود و براي آب بندي اتصال واشري در تورفتگي قرار مي گيرد . 

 

 يست . نكته : وقتي كه فلنچها درز جوش مي شوند نيازي به واشر ن

 

 وسايل آب بندي 
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 آب بندي  يوندهاي لوله گالوانيزه به روشهاي زير انجام مي گيرد :

 آب بندي با استفاده از مولد لزج كننده )خمير( : -1

قبل از اينكه لوله هاي حديد شده به يكديگر وتل شوند الزم است محال حدياده شاده باا مااده لازج كنناده آغشاته 

روغنهاي غليظي كه براي آب بندي اتصاالت لوله به كار مي روند مواد اختصاتاي باوده كاه شود . تركيبات گرافيت يا 

داراي گرافيت نرم به حالت معلق يا مخلوط با روغنهااي لازج و سااير ماواد ماي باشاد . ايان ماادهفقط روي قسامت 

اده ماانع از اكسايد حفاظت و جز بهتر اتصاال ماي گاردد . ايان ما –حديد شده لوله زده مي شود كه باعث لزج شده 

شدن قسمت حديده شده كه  وشش گالوانيزه آن در ارر دنده شدن از باين رفتاه اسات ماي شاود و نشات آب را از 

 محل اتصال غير ممكن مي سازد . 

سرب سفيد يا هر دو آنها مانند تركيبات گرافيكي مخلوط با روغن ياا گاريس ماي توانناد باه عناوان ياك  –سرب قرمز 

 ه محافظ و جزم كننده براي  يوندهاي دنده اي مصرف شوند . تركيب لزج كنند

 نكته : مقدار لزج كننده نبايد به اندازه اي باشد كه باعث مسدود شدن يا كاهش قطر داخلي لوله گردد . 

 

 آب بندي با استفاده از خمير و كنف : -2

شود . روش كار به اين ترتيب اسات كاه ابتادا موارد براي  يوند آب بندي از الياف كنف و خمير استفاده مي در بيشتر 

خمير لوله كشي به مقدار مناسب با طول و عمق قسمت حدياده شاده روي آن مالياده ماي شاود و ساپس اليااف 

متناسب با عمق و طول محل  يچش و با ضخامت يكنواخت انتخاب و جهتي كه  ايچش وتااله بار روي دناده موجاب 

يار دناده هاا گاردد  يچاناده و باا ايجااد گاره سااده و يكنواخات در انتهااي سفت شدن و فرو رفتن بيشاتر كناف در شا

 قسمت دنده شده مجددًا يك اليه خمير بر روي آن ماليده مي شود .

الياف كنف هيچ گونه محافظتي از لوله و وتاله نكرده و فقط با  ر كاردن كامال فضااي خاالي باين دناده هاا آب بنادي 

 ند .نسبتًا رضايتبخشي را فراهم مي ك

 

 آب بندي با استفاده از نوار تفلون :

نوارهاي تفلون عمومًا به تورت قرقره اي و با يك در  وش محافظ توليد مي شوند . از نوارهاي تفلاون باه علات گاران 

بودن بيشتر در لوله كشي با قطرهاي كم ، لوله كشي روكار ، اتصال شير آالت و لولاه هااي كروماي اساتفاده ماي 

 شود . 

 نوارهاي تفلون :ويژگي 

  ر كردن يكنواخت فضاي خالي بين دنده ها .  -1

  وشش سطخ حديده شده .  -2

 حفاظت نسبي لوله . -3

 تميزي روي كار .  -4

 .مطابق حركت عقربه هاي ساعت  يچيدنكته : نوار و كنف را همواره بايستي در جهت  يچ دنده ها 

 

 


