
  بنام خدا                                      
  

  شناخت لوله واتصاالت      
  

  اتصاالت: دوبخش         
  
  

  جعفر زآي زاده: تهيه آننده     
  
  
  
 اداره بررسي منابع تحقيقات بازرگاني وپيمانكاري 
  
  

  امور خدمات فني وتخصصي آاال            
  

  ١٣٨۴بهمن                                        
  



   بنام خدا                                              
                      )Fitting(                                         اتصاالت 

اتصال لوله به – انشعاب گيري – تغيير قطر لوله –اتصاالت جهت تغيير راستا درلوله 
  .آاربرد دارد......... ا به يكديگر ودستگاهها  وصل آردن دستگاهه

   
  اتصاالت ازلحاظ نوع اتصال به چند دسته تقسيم مي شوند: انواع اتصاالت

  اتصاالت جوشي لب به لب مخصوص لوله هاي فوالدي و آلياژهاي آن  -١
Butt welding  fitting                                                                         

اتصاالت محفظه اي مخصوص لوله هاي فوالدي و آلياژهاي آن  ولوله هاي -٢
  پالستيكي

Socket weld fitting                                                                           
  اتصاالت رزوه اي براي اتصال لوله هاي فلزي-٣ 

Screwed fitting                                                                                 
  )tube( اتصاالت فشاري براي لوله هاي ابزاردقيق و انتقال حرارت -٤

Compression fitting                                                                        
   براي اتصال لوله هاي فلزي)flanges( فلنجها -٥
  

  اندازه گذاري اتصاالت                                        
اندازه قطر اتصاالت متناسب با قطر لوله ايست آه به آن وصل مي شود بعنوان مثال 

 مي باشد وضخامت وميزان فشاري آه يك نوع ٢" مخصوص لوله ٢"يك اتصال 
توضيح داده اتصال تحمل مي آند براساس نوع اتصال مشخص مي شود آه بعدا 

  .دخواهد ش
                                -------------------------------  

  
آلياژهاي ازجنس فوالد و )Butt welding  fitting( اتصاالت جوشي لب به لب-١

  :مربوط به آن
 -براي بيشتر لوله آشي هاي سرويس وبهره برداري فرآيندها:  موارد استفاده-١-١

  .ال وتوزيع سياالت آاربرد داردخطوط لوله انتق
 آه  بوده  وباالتر٢"عملي ترين روش جوشكاري براي لوله هاي:  مزايا-٢-١

البته پس از (  بدون نشتي وقابل اطمينان مي باشد پس از جوشكارياتصاالت
  .)آزمايشهاي الزم برروي جوش

  .نفوذ جوش درداخل لوله بر روي جريان سيال اثر مي گذارد:  معايب-٣-١
          وياANSI B31.8 دو سر اتصال مطابق استانداردهاي معتبرنظير -٤-١

ANSI B16.25پخ زده شده )Beveled( وبا رعايت فاصله لوله مورد نظر 
  . جوشكاري صورت مي گيرد

  ١            .معموال محل جوش با يكي از آزمايشهاي غير مخرب آزمايش مي شود



                             
  
  

  

                                                 
     

                                                                                                    ٢ 



  : مختلف اين نوع اتصاالتانواع -٥-١
  
  .د داردآاربرونوع اتصال جهت تغييرمسيراين د: )bend(وخم)elbow( زانو-١-٥-١

  :زانو ها به دو صورت ساخته مي شود
      آه درآن شعاع انحناء زانو برابر قطرآن)short radius( زانوي شعاع آوتاه

  .قطرزانو مي باشدD شعاع انحناء وR آه R=Dمي باشد يعني 
  

 برابر قطرآن٥/١ آه درآن شعاع انحناء زانو برابر)long radius( زانوي شعاع بلند
  .قطرزانو مي باشدD شعاع انحناء وR آه R=1.5Dمي باشد يعني 

  
بوده وبسته به شرايط ) شتريبرابر وب٣(برابر٥/١درخم ها شعاع انحناء بيشتراز

  .آاري توسط متقاضي آاال مشخص مي شود
  

چنانچه ازلحاظ مكان محدوديت وجود نداشته باشيم از خمها استفاده مي آنيم ولي در  
 شعاع بلند ودرجاهاي خيلي بسته ومحدود از نوع صورت محدوديت ابتدا از زانوي

  .شعاع آوتاه استفاده مي شود
  

 درجه وخمها بسته به نوع سفارش ١٨٠ و٩٠ و٤٥زانوها معموال در زاويه هاي 
  )return, a=180.( درجه ساخته مي شوند١٨٠ و٩٠ و٤٥ و٣٠ و١٥معموال 

         است اندازه يكطرف آوچكتر)reducing elbow(در زانوهاي آاهنده 

  
  
  
  
از اين نوع اتصال براي مسدود آردن انتهاي مسير جريان  : )cap( درپوش-٢-٥-١

  ٣                                                                .بطور دائم استفاده مي شود



                    
ط آاربرد دارد ز خطوسه راهي ها جهت انشعاب گيري ا : )tee( سه راهي -٣-٥-١

 ونامساوي ويا سه راهي تبديل )equal tee(  سه راهي مساويوبدو شكل
)unequal or reducing tee( ساخته مي شود ومعموال قسمت انشعاب 
)branch(داراي قطر آمتراست .  

درقسمت انشعاب سه راهي هاييكه درخطوط انتقال قرار مي گيرد درصورتي آه قطر 
    سه راهي ويا باالترباشد براي جلوگيري از)run( درصد قطر اصلي٥٠انشعاب 

 مي بايست درقسمت انشعاب به موازات مسير )pig(گير آردن توپكهاي تميزآننده 
  . مي گويند)barred branch(جريان ميلگردهايي تعبيه گردد آه به آن اصطالحا 

                    

                               ٤  



                   
از اين نوع اتصاالت براي جاهاييكه نياز به آاهش قطر  :)reducer( آاهنده -٤-٥-١

  :باشد استفاده مي شود وبه دو شكل زير ساخته مي شود
  . آه اآثرا به اين صورت ساخته مي شود)concentric reducer(آاهنده هم مرآز

ز به تخليه سيستم  براي محلهاييكه نيا)eccentric reducer(آاهنده غير هم مرآز
اشد از اين نوع استفاده         در مسير افقي باشد ويا محدوديت از نوع هم مرآز ب

   .مي شود

                    
  
  : اتصاالت فوالدي مخصوص جهت انشعابگيري از خطوط انتقال تحت فشار -٥-٥-١

 و weldoletبراي زمانيكه قطرانشعاب خيلي آمتر از قطر اصلي لوله باشد از 
socketolet و threadolet استاندارد ساخت اين نوع اتصاالت ( استفاده مي شود

ASTM A105مي باشد (.  
 استفاده saddleاگر قطر انشعاب يك سوم وآوچكتراز يك سوم قطر اصلي باشد از 

  .مي شود
  . استفاده مي شودsplit teeبراي قطر هاي بزرگتر از يك سوم قطر اصلي از 

  
جهت گرفتن انشعاب از خط ) جوشكاري( قطعات فوق به خط اصلي پس از اتصال

 استفاده مي آنند با اين دستگاه آه )hot tap(اصلي از دستگاه مخصوصي بنام 
داراي مته وشير مي باشد بدون قطع جريان اصلي سيال لوله را سوراخ وانشعاب را 

  .برقرار مي آنند
   

   و  ANSI B31.8ياالت به استانداردهادر رابطه با ابعاد وروش اتصال اينگونه اتص
MSS –SP-97۵                                                           . مراجعه شود  



                                     
           

   

                                                               ۶  



  

           ٧  



                 
  

                                          ٨  



 از اين نوع اتصال براي زمانيكه الزم ):Insulating joint(اتصال عايقي   ۵-۶-١
عايق باشد استفاده ... باشد سيستم شبكه نسبت به قسمتهاي ديگر مثل ايستگاهها و
ل متناسب با فشاري آه مي شود واتصال طوري طراحي شده آه ضمن اينكه اين اتصا

طراحي شده داراي مقاومت مي باشد قسمت ابتدايي و انتهايي آن نسبت بهم عايق مي 
  .باشد

  
  
  
  

           ٩  



از اين نوع : )Transition fitting(  اتصال لوله فوالدي به لوله پلي اتيلن٧-۵-١
شود واندازه آن اتصال براي وصل آردن لوله فوالدي به لوله پلي اتيلن استفاده مي 

  ).X 25mm "3/4(متناسب با اندازه لوله مي باشد
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                        
از اتصاالت  ازخطوط تحت فشار گاز شهريويا تخليه هوا و گاز براي انشعابگيري 
اخل آن مته اي نيز جهت سوراخ آردن لوله بدون قطع جريان مخصوص آه در د

      قرار دارد استفاده مي شود آه به آنها سه راهي انشعاب)hot tap(گاز
)service tee( وسه راهي تخليه )purging tee( مي گويند .  
  

   مي باشد ASTM A105استاندارد ساخت وآزمايش اين نوع اتصاالت 
  
  
  
  

                                                                                      ١٠  



                                                                                     
             

  
                    

  
 بر روي )forming(اين نوع اتصاالت به روش فرم دهي:  روش ساخت -٦-١
  .عاتي ازلوله بطريق سرد ويا گرم ساخته مي شودقط
  
 ساخت وآزمايش  مواد وروشمورد قبول در صنعت نفت وگاز براي  استاندارد-٧-١
مي باشد آه بسته به نوع مقاومت آن داراي ASTM A860  وASTM A234  آن

  .گريدهاي مختلف مي باشد
  
وتولرانسهاي مجاز  استاندارد مورد قبول در صنعت نفت وگاز براي ابعاد -٨-١

ANSI B16.9  و ANSI B16.28 وMSS – SP -75 مي باشد .  
  
.  ضخامت اين نوع اتصاالت معادل ضخامت لوله ايست آه به آن وصل مي شود-٩-١

  . استفاده مي شود SCH 40 اتصال SCH 40بعنوان مثال براي لوله 
  
   

  
                                                                                                  ١١  



                       رزوه اي  و)socket weld fitting( اتصاالت محفظه اي -٢
)threaded fitting( فوالد و آلياژهاي آن ازجنس :  
  
  .  وپايينتر آاربرد دارد٢"اين نوع اتصاالت معموال دراندازه : موارد استفاده-١-٢

 سمي ويا گرانقيمت –ظه اي براي خطوط لوله اي آه سياالت اشتعالپذير اتصاالت محف
 مي آنند و هيچ نشتي مجاز نمي باشد وخطوط انتقال بخار ومواد خورنده را حمل

  .آاربرد دارد
اتصاالت رزوه اي براي لوله آشي فرآيندهاي آوچك وسرويسهاي حمل وانتقال 

  .ه اي خطرناك باشد استفاده مي شودسياالت ومحلهاييكه جوشكاري با اتصاالت محفظ
   
دراتصاالت محفظه اي تنظيم آن روي خطوط لوله آوچك براي :  مزايا-٢-٢

جوشكاري ساده تراز نوع جوش لب به لب مي باشد وجوش به قسمت داخلي لوله 
نفوذ نمي آند ودراين نوع اتصال چنانچه جوشكاري درست وبا دقت انجام شود محل 

  .هد بوداتصال بدون نشت خوا
  .از مزاياي اتصاالت رزوه اي آسان سوارآردن آن وعدم نياز به جوشكاري مي باشد

  
) 0.6mm(دراتصاالت محفظه اي چون هنگام اتصال  يك فاصله اي :  معايب-٣-٢

   بين انتهاي لوله وته اتصال وجود دارد سيال در اين فاصله حبس مي گردد
)pocket liquid( وهمچنين اين نوع اتصال براي سيستمهاي داراي ارتعاش زياد 

  .ويا سياالت  با خورندگي زياد توصيه نمي گردد
 – براي نقاطي آه سايش زياد ANSI B31.1در اتصاالت رزوه اي مطابق آد 

 ٩٢٥ شوك ويا ارتعاش وجود دارد مجاز نيست ونيز براي دماي باالي –خوردگي 
فاده شود واز معايب ديگرآن امكان نشت از محل اتصال مي درجه فارنهايت نبايد است

باشد آه ممكن است به جوشكاري مجدد نياز باشد وهمچنين هنگام رزوه آردن لوله 
  . مقاومت آن آم مي شود

  
  :  روش اتصال-٤-٢
 دراتصاالت محفظه اي ابتدا انتهاي لوله بصورت تخت آماده سازي شده -١-٤-٢

ه جا سازي مي شود بطوريكه انتهاي لوله تا ته محفظه وسپس اتصال در داخل محفظ
0.6mmفاصله داشته باشد وسپس دور لوله به اتصال جوشكاري مي شود .  

                                              ١٢  



             
  
وداخل اتصال ) male ( دراتصاالت رزوه اي ابتدا لوله از بيرون رزوه شده-٢-٤-٢

  ويا دنده داخل)male(ي شود البته ممكن است اتصاالت داراي دنده روپيچيده م
)female ( باشد آه معموال دنده رو حالت مخروطي دارد ولي دنده داخلي ممكن است

استاندارد مورد قبول نوع دنده در صنعت نفت وگاز .مخروطي ويا مستقيم باشد
ANSI B1.20.1(NPT)ن  مي باشد ولي نوع متداول آن در ايراISO R7ويا   

BS 21آاربرد دارد آه تفاوت آن درنوع دنده وزاويه آن مي باشد .  
                                                                                                   ١٣  



  

                                        ١۴  



                                         

  
  
   : انواع مختلف اتصاالت محفظه اي و رزوه اي-٥-٢

        
 مي باشد آه از آن )bushing(  يكي از انواع اتصال رزوه اي روپيچ توپيچ ١-٥-٢

 و دنده داخلي )male(بعنوان تبديل استفاده مي شود اين اتصال داراي دنده خارجي 
)female( گوش است٦معموال  مي باشد وقسمت آچارخور اين نوع اتصال  .  

  
از اين اتصال براي مسدود آردن انتهاي مسيرها استفاده مي شود :  درپوش-٢-٥-٢

 گفته مي شود Cap آه به آن )female(موجود است با دنده داخلي وبدو صورت
   . ناميده مي شودPlug آه )male(ودنده خارجي

  
                                     ١٥  



                    
از اين نوع اتصال براي اتصال دو لوله ويا يك لوله  :)Coupling( بوشن -٣-٥-٢

 ويا محفظه ساآتي مي )female(به دستگاه استفاده مي شود وداراي دنده داخلي 
  . باشد

 تبديلها با هم فرق دارد آه به آن بوشن ورودي وخروجي بعضي ازبوشن
)Reducing coupling( مي گويند     .                                 

  Half coupling       اگر يك طرف اتصال داراي دنده ويا محفظه باشد اصطالحا 
  .مي گويند

                  
اين نوع اتصاالت جهت انشعابگيري :)Cross( وچهاراهي )Tee( سه راهي -٤-٥-٢

  . مي باشد)female(آاربرد داردوداراي دنده داخلي 

                              
  . براي تغيير مسير آاربرد دارد)Elbow( درجه ٩٠و٤٥ زانوي -٥-٥-٢

 يكطرف داراي دنده رو وطرف ديگر دنده داخلي )Stud elbow( در زانوهاي چپقي
    .دارد

           

                              
                                                                                             ١۶  



از مغزيها براي اتصال دو وسيله بهم استفاده مي شود  :)Nipple(مغزي  -٦-٥-٢
 )forge(مغزيها يا به شكل آهنگري .  مي باشد)male(وعموما داراي دنده خارجي 

 گوش است ويا از لوله است آه به ٦يا٤ساخته مي شود آه قسمت آچارخور آن 
  . ويا هراندازه دلخواه بريده ورزوه مي شوداينچ  ٤  ويا٢زه اندا

مغزيها با هم فرق دارد آه به آن مغزي تبديل  ورودي وخروجي بعضي از
)Reducing nipple( مي گويند            .  

                     اندازه مختلف باشد اصطالحا خمره اي٢اگر مغزي لوله اي داراي 
)Swage nipple( گويند مي.   

                              
  

  :اصطالحات در مغزيها
  

Plain both end P.B.E 
Plain large end  P.L.E 
Plain small end  P.S.E 

Beveled both end  B.B.E 
Beveled large end  B.L.E  
Beveled small end  B.S.E  

Threaded both end  T.B.E  
Threaded large end  T.L.E  
Threaded small end  T.S.E  

Beveled one end  B.O.E 
plain one end  P.O.E 

Threaded one end  T.O.E 
  
  
مهره ماسوره ها اتصاالت چند تكه اي هستند آه : )Union( مهره ماسوره -٧-٥-٢

براي اتصال لوله ويا وسايل به دستگاهها درمحلهاييكه از لحاظ جا ويا حرآت وسايل 
  .رد بكار مي رود محدوديت وجود دا

                  
                 

                                                                                                      ١٧  



                  
  

                

                                    ١٨ 



                  

                   
                                                                                                    ١٩  

  



 اين : رابطه فشار با ضخامت لوله در اتصاالت محفظه اي و رزوه اي فوالدي-٦-٢
 ساخته مي شود ٩٠٠٠و٦٠٠٠و٣٠٠٠و٢٠٠٠رده هاي فشاري نوع اتصاالت در 

  . رابطه ضخامت لوله ها با اين نوع رده بندي مطابق جدول زير مي باشدبطوريكه 
  
  
  

 لوله مورد استفاده
wall disignation    

لوله مورد استفاده  
sch no 

  آالس اتصال  نوع اتصال

xs ٨٠  Threaded  ٢٠٠٠  
-  ١٦٠  Threaded  ٣٠٠٠  

xxs -  Threaded  ٦٠٠٠  
xs ٨٠  Socket weld ٣٠٠٠  

-  ١٦٠  Socket weld  ٦٠٠٠  
xxs -  Socket weld  ٩٠٠٠  

  
اتصاالت محفظه اي و رزوه اي   ساخت وآزمايش مواد وروش استاندارد-٧-٢

 BS-1503-161 ويا ASTM A105اين نوع اتصاالت براساس استاندارد  : فوالدي
  . مي شوند ساخته وآزمايشDIN 17200-C22            ويا
اتصاالت محفظه اي و رزوه اي فوالدي  ز استاندارد ابعاد وتولرانس مجا-٨-٢
  ويا ANSI B16.11استاندارد ابعاد وتولرانسهاي مجاز اين نوع اتصاالت :
 BS 3799مي باشد .  

  
 ويا چدن )Ductile cast iron( اتصاالت رزوه اي از جنس چدن داآتيل -٩-٢

 مي باشد ولي در ٥-٢ از لحاظ شكلي مشابه اتصاالت بند )Malleable(ماليبل
فشارهاي پايين براي سيستمهاي آّبرساني وگازرساني آاربرد دارد واستاندارد ساخت 

.  مي باشدNPTونوع دنده  BS 1256 وابعاد آن مطابق استاندارد BS 6681آن 
از جنس چدن داآتيل آه براي لوله هاي آب وفاضالب  همچنين اتصاالت محفظه اي

د آه با واشر الستيكي ويا مواد  مي باشISO 2531آاربرد دارد مطابق استاندارد 
  .پرآننده مثل سرب وآنف لوله ها را بهم وصل مي آند
 125psi,150psi,250psiاتصاالت برنجي وبرنزي رزوه اي آه در رنج فشاري 

ساخته مي شود واز لحاظ ابعادي ASTM B16, B62آاربرد دارد طبق استاندارد 
  مي باشدANSI B16.15مطابق 

       )Socket type(اين نوع اتصاالت بصورت محفظه اي: اتصاالت پالستيكي-٣
  : لوله داخل محفظه آن قرار مي گيرد -مي باشد آه جهت اتصال

ابتدا اطراف لوله به چسب مخصوص آغشته مي گردد وسپس  :PVC اتصاالت -١-٣
   .لوله داخل اتصال جازده مي شود
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براي ايجاد اتصال  سطح خارجي لوله وسطح : اتصاالت پلي اتيلن وپلي پروپيلن-٢-٣

رم مي شود تا مواد در تماس آن به نقطه داخلي محفظه اتصال  با اتوي مخصوص گ
ذوب برسد وبعد بال فاصله لوله داخل اتصال جازده مي شود دراين حالت مواد مذاب 

  .باهم ممزوج وپس از سرد شدن اتصال محكمي ايجاد مي شود
  

در اتصاالت پلي اتيلن براي ايجاد اتصال محكم ومطمئن از اتصاالت 
اده مي شود در اين نوع اتصاالت پس از آنكه استف )electrofusion(الكتروفيوژن

لوله داخل محفظه اتصال قرار گرفت براي رسيدن محل تماس به نقطه ذوب از يك 
المنت حرارتي آه داخل اتصال تعبيه گرديده استفاده مي شود داخل اين المنت پس از 
جازدن اتصال توسط دستگاه مخصوص جريان الكتريكي برقرار مي گردد تا حرارت 

شرايط آار بادستگاه وروش جوش در آاتالوگ دستگاه درج (الزم را ايجاد نمايد
  )گرديده است
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             :                اين اتصاالت شامل
cap,coupler,elbow,reducer,tee,tapping tee(saddle)   

  ٢٢                             . مي باشدEN1555واستاندارد آن 
                                                                                      



  
  

  
  
 BS 5480از نوع ساآتي مطابق استاندارد : )fiber glass( اتصاالت فايبرگلس-٤

  .مي باشد
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  :  اتصاالت فشاري براي لوله هاي ابزاردقيق و انتقال حرارت-٥
                                                               )compression fitting(  

 يا دستگاه آاربرد pipe به tube ويا tube به tubeاين نوع اتصاالت جهت اتصال 
  . مي باشدBS4368 استاندارد اين اتصاالت درصنعت نفت وگاز .دارد

بعنوان مثال براي اتصال . براي نشان دادن اندازه ها بصورت زير عمل مي آنند
tube3/4" به tube3/4"3/4: مي نويسند"OD tube x 3/4"OD tube   

                   آه داراي دنده رو باشد "pipe3/4      به "tube1/2وبراي اتصال 
     OD tube x 3/4"NPT male"1/2:مي نويسند

  . فوالد ويافوالدهاي آلياژي مي باشد -جنس اين نوع اتصاالت از برنج
  .الت نشان داده شده استدرشكلهاي زير چند نوع از اين اتصا
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