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 پیشگفتاس 

 تا تٛجٝ تٝ واستشد تسیاس ٌستشدٜ فّٙج دس غٙؼت تػٕیٓ تش ایٗ ٌشفتٓ ایٗ وتاتچٝ سا تش اساس تجشتیات ضخػی خٛد تٝ غٛست یه ٔجٕٛػٝ ٌشدآٚسی 

 . تٙاتشایٗ ٔغاِة ٚػٙاٚیٗ جٙثٝ سإٞٙا داضتٝ ٚٔذسن ٔشجغ تّمی ٕ٘ی ضٛدوٙٓ ، 

سا ٔطخع وشدٜ ٚ تاتٟشٜ ٌیشی اص تػاٚیشٔشتثظ تا آٟ٘ا ٘ىات  ٕٞا٘غٛسی وٝ ٔالحظٝ خٛاٞیذ وشد سؼی ضذٜ تاحذ ٕٔىٗ جایٍاٜ واستشدی ا٘ٛاع فّٙج ٞا

.   وش ضذٜ ٘یض ٔشاجؼٝ ضٛدرتشای آٌاٞی تیطتش تٛغیٝ ٔی ضٛد تٝ استا٘ذاسد . ٟٔٓ سا تٝ ٔخاعة ضشح دٞٓ

 .اٌش ایٗ ٔجٕٛػٝ تتٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ یه سإٞٙا ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌیشد ، ٞذف ٍ٘اس٘ذٜ دس ٌشدآٚسی ٚ تٙظیٓ آٖ تشآٚسدٜ ضذٜ است

تٙاتشایٗ . ٘اٌفتٝ پیذاست ، خغا ٕٞضاد ٞش الذاْ است ٚ ٘ظشات ٚ پیطٟٙادٞای خٛا٘ٙذٌاٖ ٌشأی ٔی تٛا٘ذ ایٗ ٔجٕٛػٝ سا پش تاستش ٚ واستشدی تش وٙذ 

   MPZIKA@YAHOO.COM اػالْ ٕ٘ٛدٜ یا تٛسیّٝ پست اِىتشٚ٘یىی 09125270173خٛاٞطٕٙذْ دیذٌاٜ ٞای خٛد سا اص عشیك ضٕاسٜ ٕٞشاٜ  

 .اسساَ فشٔاییذ

  لشاس ٌشفتٝ ٚ سپس تٝ غٛست تجذیذ ٘ظش جذیذ وتاتچٝ ٔزوٛس  WWW.WELDINGCODE .COMاعالػات جذیذ دس خػٛظ فّٙج اَٚ دس سایت 

 .ٔٙتطش خٛاٞذ ضذ

 مهدی پرتوی زاده 

 .    تا تطىش  اص ٟٔٙذس وأشاٖ خذاپشستی وٝ ایٙجا٘ة سا تطٛیك تٝ تٟیٝ ایٗ ٔجٕٛػٝ وشد٘ذ

 

تٝ ٞش ا٘ذاصٜ وٝ تخطٙذٜ تاضی تٝ تٛ تخطیذٜ ٔیطٛد ٚ دس ٞش چیض خسیس تاضی اص تٛ دسیغ خٛاٞذ ضذ دلت وٗ چٍٛ٘ٝ تؼادَ ٞستی سا تش ٞٓ ٔیض٘ی 
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  هختصشی بش هحل استفادُ فلٌج .1

آب  Gasketفّٙج اتػاَ دٞٙذٜ ِِٛٝ ٞا ، ضیشآالت ٚ دیٍش تجٟیضات ٔشتثظ  ، تٝ یىذیٍش است ٚتػٛست صٚج تستٝ ٔیطٛد ٚ تا لغؼٝ ای تٝ ٘اْ ٌسىت  

 .تٙذی ٔیطٛد

              

   ٞا ٚ ٟٔشٜ ٞا                          اجضاء یه اتػاَ فّٙجی ػایك ٘سثت تٝ خظ ِِٛٝ  Stud Boltٕ٘ای اتػاَ سادٜ فّٙجی تا ٌسىت ٚ  

 

  : سایض ٍ فشاس کاسی دس فلٌج ّا . 2

 

                     NPS (Inch)     ,       DN (MM)    سایض فّٙج ٔتٙاسة تا سایض ِِٛٝ  اػالْ ٔیطٛدسایض فلٌج ّا         2.1

                          

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 4 صفحه 

 

  تٝ غٛست والس روش ٔیطٛد  ASME B16.34 ٚ  ASME B16.5سدٜ تٙذی فطاس تش عثك استا٘ذاسد     2.2.1

 . ٔیتٛا٘ذ تحُٕ وٙذحذاکثش دهای هجاص ٞستٙذ وٝ فّٙج دس  PSIایٗ اػذاد ٔاوضیٕٓ فطاس تش حسة 

 

  BAR  بر حسب بار PN  (Pressure Nominal )فشار اسمی   بو صورت ISO رده بندی فشار بر طبق استاندارد    2.2.2  

 . و کالس های معادل آن BARنمونه ای از فشارفلنج ها بر حسب   

   

 

 

  ASME  ANSI  و مقایسو باAPI  (6A & 6B & 6BX)مقایسو فشاردر استاندارد   2.2.3
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   دس استا٘ذاسد فشاس  جدول مقایسوAPI 6A     &    ASME B16.5  (  جذَٚ ٔمایسٝ اص وتابTC  2001  )   

 

 

  جذَٚ ٔمایسٝ  فطاس دس تٙاسة تا دٔا تشای والسٟای ٔتفاٚتASME B16.5  (  جذَٚ ٔمایسٝ اص وتابTC  2001  )   
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 (ایٗ اعالػات تٟٙا تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٚسدٜ ضذٜ ٚ وأُ ٘یست )    .Flange Facing   عثمٝ تٙذی فّٙج ٞا تش اساس :  ا٘ٛاع فّٙج .3

 

         Flat Face   فلٌج با سطح سادُ 3.1

 .                     استفادٜ ٔیطٛ٘ذآب  ٞستٙذ وٝ تشای سیاَفّٙج چذ٘ی ٚ فٛالدی تا فطاس واسی وٓػٕٛٔا  

 

  (دس تاصاس ٌسىت واغزی ٘یض ٌفتٝ ٔیطٛد ).  آب تٙذی ٔیطٛ٘ذ  Flat Gaskets  گسکت بششی  تا ٌسىت ٞایی تٝ ٘اْ  Flat Faceفّٙج ٞای 

      
 .ساختٝ ٔیطٛ٘ذ...   ٚ (Graphite)ٌشافیت  (PTFE)      ، تفّٗ (C.A.F)ایٗ ٌسىت ٞا  اص جٙس  آصتست

 (اِثتٝ تش٘ذ ٞای دیٍشی ٘یض دس تاصاس یافت ٔیطٛد ).  تشای ٕ٘ٛ٘ٝ تش٘ذ وّیٍٙشاٖ ٔحػَٛ اٍّ٘ستاٖ است وٝ اص ٚسق ٞای خاْ ایٗ ٌسىتٟا سا تِٛیذ ٔیىٙذ

 

 استا٘ذاسد ٞای اتؼادی ٌسىت تشضی        
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       Raised Faceفلٌج با سطح بشجستِ  3.2  

 .   ٍجَد داسد Smooth  Finish ٍ Serrated Finish بشجستِ دس دٍ ًَع    فّٙج تا سغح   

   Smooth  ٚ ٘ذاسد شیاس  فمظ تشجستٝ است.(  Serratedتٝ ضیاسٞایی ٌفتٝ ٔیطٛد وٝ تش سٚی لسٕت تشجستٝ سٚی فّٙج اجشا ضذٜ است ) 

  Serrated Finish ُٚجٛد داسد یحلضٍى یا ّن هشکض  ٘یض تٝ دٚ ضى   .     

    
 

                                 
 Serrated                             ٕ٘ٛ٘ٝ سغح تشجستٝ وٝ داسای ضیاس است    Smoothٕ٘ٛ٘ٝ سغح تشجستٝ وٝ تذٖٚ ضیاس است 

 . استSerrated  است ٔاتمی  smooth  4 سغح 

Raised Face    دس  ASME B16.5  ٔیّیٕتش ٔیثاضذ 6.4 ٔیّیٕتش  ٚ تشای والسٟای تاالتش  1.6 داسای تشجستٍی 300 & 150تشای والس . 
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 .ٔمذاس ٔتفاٚتی داسد تٝ جذَٚ صیش تٛجٝ وٙیذ     Raised Face   ایٗ تشجستٍی DIN 2501  PN10تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس استا٘ذاسد 

 

 
 

 

  سغح آب تٙذیRaised Face     دس استا٘ذاسد MSS-SP-6   ٔیّیٕتش است 0.8 ی ٚ فاغّٝ ضیاسٞا 0.4ػٕك ضیاس  داسی ٔؼٕٛال . 

 
 

 

 .دس ٞش استا٘ذاسد ساخت فّٙج جذاَٚ اتؼادی جٟت ساخت ٚجٛد داسد وٝ ٔیثایست حتٕا تٝ آٟ٘ا سجٛع ضٛد: ٘ىتٝ 
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 . طشاحی شذُ است Spiral Wound Gasket بشجستگی سٍی فلٌج ّا بِ ّذف آب بٌذی با ٍاشش ّایی بِ ًام گسکت حلضًٍی  

  

               

 Spiral Wound Gasket                        گسکت حلضًٍی  

 
  ٗٔماتُ تٝ  دٚفّٙجایٗ ٌسىت ٞا دس ٔشوض داسای ٘ٛاسٞای یىی دس ٔیاٖ فٛالد ضذ صً٘ ٚ ٌشافیت ٞستٙذ وٝ تٝ ػّت ٘شْ تٛدٖ دس صٔاٖ تست

 ٞای دٚ فّٙج ػُٕ آب تٙذی سا ا٘جاْ  Raised Faceدس ٔیاٖ ایٗ دٚ فّٙج فطشدٜ ضذٜ ٚ تا جایٍیشی دس ضیاسٞای سغح (یه جفت)یىذیٍش 

 .ٔیذٞذ 

 .ٞش یه الیٝ فٛالد ضذ صً٘ ٚ ٌشافیت تیٗ آٟ٘ا ٔا٘ٙذ یه سذ  تاػث آب تٙذی اتػاَ ٔیطٛ٘ذ

  ٚػٕٛٔا ٌسىت ٞا داسای دRing ٗفّضی داخّی ٚ خاسجی ٞستٙذ ای   Ring  3 ٞا  دس اغُ اص ٚسق فّضی ساختٝ ٔیطٛد ٚ ضخأت آٟ٘ا ٔؼٕٛال 

 .ٔیّیٕتش ٚ ٔتٙاسة تا سایض فّٙج داسای لغش ٞای داخّی ٚ خاسجی ٞستٙذ 

  ٝسیٌگْای داخلیتInner Ring  ٝسیٌگْای خاسجی ٚ ت Centering Ring  ٌٝفتٝ ٔیطٛد، ٘اْ سیًٙ خاسجی ٔتٙاسة تا ػّٕىشد آٖ ٌزاضت 

 .ٚ سیًٙ داخّی تٝ جٟت حفاظت خٛسدٌی ٌسىت ػُٕ ٔیىٙذ. ٍ٘ٝ ٔیذاسد (٘ػة غحیح ) پیچ ٚ ٟٔشٜ ٞاضذٜ وٝ ٌسىت سا دس ٔشوض تیٗ 
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 Male & Femaleفلٌج ًشٍ هادُ  3.3

ٔیّیٕتش   5 ٚ دیٍشی تا فشٚسفتٍی تٝ ػٕك 6.4 یىی تا تشآٔذٌی تا استفاع  ا٘ذایٗ فّٙجٟا جفت تٛدٜ

              

      Tongue Groove Facing  فلٌج با صفحِ داسای صباًِ ٍ شیاس داس  3.4

 ٔطاتٝ ٘شٚ ٔادٜ تا تفاٚت دس عشاحی

                          
VS 

 
  ٞا دلت ضٛد  Faceدس عشح ٔماعغ  تاال تٝ ٚضؼیت 
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      Ring Type Joint Facing         فلٌج با صفحِ اتصال سیٌگی  3.5

 . ا٘جاْ ٔیطٛد RTJػُٕ آب تٙذی دس ایٗ ٘ٛع فّٙج ٞا تٛسظ یه سیًٙ فّضی تٝ ٘اْ 

 RTJ  ػٕٛٔا اص فّضاتی تا Elongation تاال ساختٝ ٔیطٛد وٝ راتا ٘شْ ٞستٙذ ٚ تا تٕاس سغحی تا ٞش دٚ فّٙج ػُٕ آب تٙذی سا ا٘جاْ ٔیذٞٙذ    . 

 .واستشد ایٗ فّٙجٟا دس خغٛط ِِٛٝ ٚ یا تجٟیضات تا  فطاس واسی تاال ٔیثاضذ

 

                
  ایٗ سیٍٟٙای آب تٙذی تٝ دٚ ضىُ تیضٛیOval ٞطت ضّؼی ٚ Octagonalساختٝ ٔیطٛ٘ذ  . 

  ٔمغغ آب تٙذیOval  خغی است ٚ ٔمغغ آب تٙذی  Octagonalیه سغح ٔیثاضذ. 
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 هتشیال فلضی  سیٌگ ّا  ٍ سختی ّا ی آًْا
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 طبقِ بٌذی فلٌج ّا بش اساس ًَع اتصال بِ لَلِ. 4

 

 Blind Flange فلٌج کَس 4.1

 تشای ٔسذٚد وشدٖ ا٘تٟای ِِٛٝ ٚ خشٚجی ٔخاصٖ  : کاسبشد

 تٝ  Welding Neck Flange فّٙج ٌشد٘ذاس تشویة داسیٓ  Water Hammer)) دس سشٚیس ٞایی وٝ تٙص یا دٔا  تاالست یا ضشتٝ وّٝ لٛچ :ًکتِ 

 . ٔیثاضذBlind Flangeفّٙج وٛس جایٍضیٗ ٔٙاسة تشی  تجای   capٕٞشاٜ

 
    WN    تٝ اختػاس روش ٔیطٛد                          Welding Neck Flange فلٌج گشدًذاس جَشی 4.2

 . دس سشٚیس ٞای  دٔا تاال ٚ پاییٗ ، فطاس تاال  ٔٛسد استفادٜ داسد:کاسبشد

 . وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ٘ػة سا داسد ٚ دس ٔحُ ٞایی وٝ تٙص ضشتٝ ای ، استؼاضی ٚ تشضی تاال ٔیثاضذ تٝ خٛتی ػُٕ ٔیىٙذ

وٝ ایٗ فاغّٝ سیًٙ فّٙج سا ٘سثت تٝ  ٔحُ جٛش فّٙج تٝ ِِٛٝ سا اص لسٕت سیًٙ فّٙج دٚس ٍ٘ٝ ٔیذاسد، (Tapered hub)لسٕت ٔخشٚعی ضىُ فّٙج

  .  ٔحفٛػ داضتٝ ٚ تاػث سِٟٛت دس ا٘جاْ تست ٞای سادیٌٛشافی ٔیطٛدٚ تا تٛجٝ تٝ ضیة ٔالیٓ ا٘تماَ تٙص سا ایٕٗ تش ٔیساصدPWHTحشاست

 . خظ ِِٛٝ ٔغاتمت داضتٝ تاضذSCHلسٕت ا٘تٟایی فّٙج جاییىٝ تٝ ِِٛٝ جٛش ٔیطٛد تایست تا در  (SCH) ضخأت :ًکتِ 

 

 . فّٙج دس ٔاسویًٙ پیشأٖٛ فّٙج حه ٔی ضٛد( SCH)ضخأت  

  (SCH)Schedule    ِِٝٛ است وٝ جذاَٚ آٖ دس استا٘ذاسد ٞای ِِٛٝ ٚجٛد داسد والسٝ ضخأت.             



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 14 صفحه 

 

   Long Welding-Neck Flange    فلٌج گشدى داس با طَل بلٌذ 4.3

 

 

        SOبِ اختصاس رکش هیشَد      Slip On Flange  فلٌج سٍی کاس  4.4

آٖ فاغّٝ داضتٝ تاضذ ٚ اص خاسج ٚ داخُ  جٛش   ٔیّیٕتش اصغفحٝ داخ2/3ُ تا 6/1ِِٛٝ داخُ آٖ عٛسی لشاس ٔیٍیشد وٝ تٝ ا٘ذاصٜ ضخأت ِِٛٝ تؼالٜٚ  

 .٘ػة آٖ سادٜ تش است ٚ تشاص وشدٖ آٖ ٚ تشش ِِٛٝ دس ایٗ اتػاَ تا تّشا٘س تاصتشی ا٘جاْ ضذٜ ٚ ساحت تش ٔیثاضذ. ٔیطٛد

.  جایض است300 ٚ 150 تشای والس ASME ایٗ ٘ٛع فّٙج عثك  

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 15 صفحه 

 

       Lap Joint Flange فلٌج لبِ داس  4.5

دس اغُ فّٙج تا . جٛش ٔیطٛد ِِٛٝ  تٝ خظ  Butt Weld ٔیچشخذ ٚا٘تٟای آٖ ِِٛٝ تٝ غٛست  STUB لَلِ لبِ بشگشتِ  فّٙجی است وٝ سٚی یه

 (فٛالد صً٘ ٘ضٖ)ایٗ ٘ٛع اتػاَ فّٙجی دس خغٛط ِِٛٝ ای وٝ احتٕاَ خٛسدٌی صیاد است ٚ اص فٛالد ٞای ٔماْٚ تٝ خٛسدٌی .سیاَ دس تٕاس ٘یست

 .استفادٜ ٔی ضٛد واستشد داسد

 STUB    : ASME B16.9   ٚ  MSS-SP-43استا٘ذاسد ٞای ساخت 

 

 
 

 SW    تٝ اختػاس روش ٔیطٛد       Socket Weld Flangeفلٌج با جَش هحفظِ ای    4.6

.  ایٙچ ساختٝ ٔیطٛد، تثذیُ سایضٞٓ داسد 2ٔؼٕٛال تا :ًکتِ 

 وٓ    ِِٛٝ لغش ٚ فطاس تاالدس سشٚیس ٞای تا  :دکاسبش

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 16 صفحه 

 

    Screw Flangeفلٌج سصٍُ ای   4.7

.  تثذیُ سایضٞٓ داسد ٔیثاضذ ٚ NPT  استا٘ذاسد د٘ذٜ ِِٛٝ   ٔغاتك ٞا سصٜٚ :ًکتِ 

.   واستشد داسد1 ½ تا لغش ػٕٛٔا تشای فّٙج ٔیتٛاٖ تؼذ اص تستٗ جٛش ٞٓ داد  ٚ :ًکتِ 

 

 
 

 

    Anchor Flangeفلٌج هْاس کٌٌذُ   4.8

ٟٔاس وٙٙذٜ حشوت عِٛی ٘اضی  اص تغییشات دٔا ٚ فطاس داخّی خظ ِِٛٝ  :کاسبشد

    

    
 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 17 صفحه 

 

      Orifice Flange   فلٌج اسیفیس4.9

 . ایجاد ضذٜ است سٚی سیًٙ فّٙج جٟت تؼثیٝ اتضاسٞای فطاسسٙج ٚ ضذت جشیاٖ سیاَ NPT سٛساخ :ًکتِ 

.   ٔی تاضذNPT  ٔی یاضذٚ سصٜٚ ٞا ٘یض ٔغاتك استا٘ذاسد 1/2"  , 3/4 "لغش سٛساخ ػٕٛٔا

 

    

         



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 18 صفحه 

 

اسیفیس فلٌج - لَاصم جاًبی   4.9.1 

 Orifice Plateٖجشیاٖ واستشد داسد  تشای واٞص ضذت جشیاٖ یا ٔسذٚد وشد . 

 Spadeٚفّٙج لشاس ٔیٍیشد دٚ تیٗ وٝ  غفحٝ دایشٜ ای ضىُ تا یه تاص . 

  
 Spectacle  اص تذٖٚ سٛساخ تشای تستٗ ٚ اص .  وٝ تا یه تاصٚ تٝ ٞٓ ٔتػُ ٞستٙذ  دٚ غفحٝ دایشٜ ای تا سٛساخ ٚ تذٖٚ سٛساخ

 .ٔتٙاسة تا ٘ٛع فّٙج ِثٝ داس ٚ یا فالذ ِثٝ ساختٝ ٔیطٛ٘ذ. سٛساخ داس تشای تاص وشدٖ ٚ یا واٞص فطاس استفادٜ ٔیطٛد 

   
 

  یک ًَع دیافشاگن بشای تٌظین دبی جشیاى



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 19 صفحه 

 

  

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 20 صفحه 

 

 ًوًَِ ای اص ًحَُ اتصال  فلٌج ّای  هزکَس بِ لَلِ 

   ( TC 2001ٔغاتك وتاب  )  ٚ دٔاٞای واسی ٔجاص آٟ٘ا ASTM ًوًَِ ای اص هتشیال هَسد استفادُ بشای فلٌج دس .5

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 21 صفحه 

 

  TC 2001  اًَاع فلٌج استاًذاسد ّای ابؼادی ٍ سایض ّای هَجَد هطابق کتاب .6

 

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 22 صفحه 

 

 

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 23 صفحه 

 

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 24 صفحه 

 

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 25 صفحه 

 

 

 

 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 26 صفحه 

 

 

 

 ًوًَِ ای اصاستاًذاسد ّای ابؼاد فلٌج ّا 

24”               NPS  TO ASME B16.5    
48”         24”   TO ASME B16.47   

  ANSI B16.36       ORIFICE 
  24”       NPS  TO                BS1560     

   24”   TO   48”                 BS3293 
24”   TO   48”            MSS-SP-44     

API 605                24”   TO   48”             

  API 6A      فطاس تسیاس تاال
ISO PN  

DIN  

... 
  ASME B16.47 بش اساس B ٍ سشی A تفاٍت فلٌج ّای سشی.  7

 ۹00ایٙچ تٝ واس ٔی سٚد ٚ تا والس   60 ایٙچ ٚ تا سایض 24تشای فّٙج ٞای تا سایض تاالتش اص  ASME B16.47 یادآٚس ضذ استا٘ذاسد اتتذا تایستی 

 . ٘یض ٚجٛد داسد۷۵ٕٞچٙیٗ دس ایٗ استا٘ذاسد فّٙج ٞایی تا والس . تیطتش ٚجٛد ٘ذاسد

ُSeries A  

 .ٚجٛد داسد B وٕتشی ٘سثت تٝ سشی(   Stud Bolt & Nuts ) پیچ ٚ ٟٔشٜ تؼذاد   Aدس  سشی 

Series B  

 تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٌاٞا تٝ ایٗ ٘ٛع فّٙج ٞا ، فّٙج ٞای .  آٟ٘ا وٕتش است قطشاٌش چٝ داسد ٘یاص  تٝ تؼذاد پیچ ٟٔشٜ ٞای تیطتشیA٘سثت تٝ سشی B سشی 

 Compact  ٝٔی ضٛد ٌفت . 

 .ٔی تاضذ A وٛچىتش اص فّٙج ٞای سشی B لغش خاسجی فّٙج دس سشی

  ًکتِ

 ٘ٛع فّٙج لاتُ جایٍضیٙی تا یىذیٍش ٕ٘ی تاضٙذ ٚ واستش دس ٍٞٙاْ ا٘تخاب سشی ایٗ فّٙج ٞا تایستی ساصٌاسی ایٗ فّٙج ٞا سا تا فّٙج 2تٝ عٛس وّی ایٗ 

  . سا ٔذ ٘ظش لشاس دٞذضیشآالتٞای ٔشتٛط تٝ تجٟیضات ٘ظیش 

 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 27 صفحه 

 

 ًحَُ  اتصال دٍ فلٌج بِ ّن .  8

 .فّٙج ٞا ٕٞیطٝ تٝ غٛست جفت ٞستٙذ ٚ تا پیچ ٚ ٟٔشٜ تٝ ٞٓ ٔتػُ ٔیطٛ٘ذ  

Stud Bolt /  ASTM A193     &  Nut  /  ASTM A194      یا    Hex Bolt With One Nut 

  

 
   ٞا STUD BOLT ٍ  NUTٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ا٘ٛاع پٛضص اػٕاِی سٚی 

  أشٚصٜ پٛضصZinc Flake وٝ تٝ ٘اْ ػٕٛٔی دایىشٚٔیت ٔؼشٚف ضذٜ جایٍضیٗ خٛتی تشای پٛضص ٞای ٌاِٛا٘یضٜ ٔیثاضذ  . 

 

 

    تشای تستٗ دٚ فّٙج  Stud Bolt٘حٜٛ ٔحاسثٝ عَٛ 

.  سصٜٚ اص ٞش دٚ سش اص سغح ٟٔشٜ تیشٖٚ صدٜ تاضذ5/2 تا 2دست وٓ تٕمذاس عَٛ سصٜٚ پیج تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔحاسثٝ ضٛدوٝ تؼذاص اػٕاَ ٌطتاٚس ٟ٘ایی: ًکتِ 



  01    تجذیذ ًظش  آشٌایی با اًَاع فلٌج /1جلذ /هجوَػِ فلٌج 
 هْذی پشتَی صادُ : گشدآٍسی ٍ تٌظین 

  

 28   از 28 صفحه 

 

 

   
   

 .ٌاٞی تشای حفاظت واتذی اص ػایك ٞایی تٝ ضىُ تاال استفادٜ ٔیطٛد تا جشیاٖ اِىتشیسیتٝ حفاظتی تٝ خظ ِِٛٝ ٘طت ٘ىٙذ  

 

 

 

 :هشاجغ . 9

  وتابTC 2001  (   Blue Book )  

  جؼفش صوی صادٜ  (فّٙج ٞا  )ضٙاخت ِِٛٝ ٚ اتػاالت 

  استا٘ذاسد ٞای ٔشتٛط تٝ فّٙج 

  واتاِٛي ٞا ٚ تػاٚیشSearch Google  

 

 

 تا سپاس اص ٕٞىاس ٔحتشْ آلای ٟٔٙذس ثاتتی  تٝ جٟت وٕه ایطاٖ دس اغالحات ٔتٗ 

 

 پایاٖ 


