
  كنترل
   رزمي

ت داغي 
تنش در 
 د موجب
محاسبه 

  

در زمان 

	انبساط
L=30 m
∆T=152
α=14.9

3=انبساط

 فوالدي 

كت پارس جم ك
ايمانمهندس 

و گذر سياالت م
ه باعث ايجاد ت

تواندشرايط مي 
را م لوله ها ولي

ساط

 در صورتيكه د

∆
m 
2°C-10°C=

910-3 mm/m

30 m142°

لوله هاي لف

  مت اول
شركت

م :از 
          

ندازي سيستم
شوند. اين پديده

ترين شر حادر 
دار انبساط طو

	ميزان	انبس

m((  

تفاده مي شود.

∆  

=142°C 
/m °C (
°C14.910
طول هاي مختل

قسمت –  ها
 

 

راه ا باي گيرد. 
ط طولي مي ش
مي گردد كه د

) مي توان مقد1

∆

10-3)mm/m

استمتر  30ل

)1طبق جدول (
0‐3 mm/m °

فتن انبساط ط

١ 

تكيه گاه

حيط انجام مي
ها دچار انبساط

م ها به يكديگر،
1( نمودار) يا 1

  

3) بر حسب (αط (

به طول  استيل
  يد.ر

 ط

°C=63.5 mm

توان جهت ياف

 وله ها و

ي در دماي مح
لوله ه ش يافته و

ط اتصال لوله ها
فاده از رابطه (

) m(  
)ماي كار (

 

ضرايب انبساط –

كربناز لوله ) 
ط را بدست آور

m 

) نيز مي ت1 (

انبساط لو

 بصورت طبيعي
ها، دما افزايش 

نقاط ، همچون
. با استفگرددي

 (

 لنگر (يا ثابت)
اي محيط و دم

)mm/m((

– 1جدول 

ba 4 )°C152
، مقدار انبساطد

شد، از نمودار
  وجه فرماييد.

  ه ها
اي تاسيساتي

از لوله يا بخار 
،از خط توزيع 

 هم گسيختگي

)1رابطه (  

 بين دو نقطه ل
 دماي بين دما

(10-3(ساط 

ar gقال بخار 

باشد C10°ما 

 پيشتر گفته ش
تو 2د. به مثال 

 

 

انبساط لوله
نصب لوله ها
همچون آب
نقاطي خاص
شكست و از

  نمود.

  كه:
L :طول لوله
T∆اختالف :
αضريب انبس :
  

  
  :1 مثال

انتق به منظور
نصب لوله، دم

همانطور كه
استفاده نمود



ست را از 

265°C-
د خطي 
ر نمودار 

  

  

اس C 265° ي

15°C=250°
ز نقطه برخورد
همانطور كه در

با دمايبخار ي 

°C 
دهيد. ارخورد 

يليمتر بيابيد. ه

  يش دما

حاوياستيل كه 

متر بر 100له
ط لوله را به مي

در اثر افزاي والدي

  شباع

٢ 

متر لوله كربن ا

 افقي طول لوله
 و ميزان انبساط

 .است متر

ساط لوله هاي فو

دماي بخار اش –)

م 100نبساط

افته و با خط
 لوله) كشيده

ميليم 330 ر با

نمودار ميزان انبس –

)2جدول (

يزان حدودي ا
.  

 °C 250  يارا
(محور انبساط

برابر حدودا زان

–) 1نمودار (

  وله كشي

، مي)1 نمودار (
بدست آوريد 1

  برابر است با:

ختالف دماي
ف محور افقي (
 است، اين ميز

سيستم لوري 

 

 

  
  :2مثال 

با استفاده از
C 15°دماي 

باختالف دما 

اخخط مورب 
به طرف عمود

) مشخص1(
  

  
  

  
  

انعطاف پذير



 

٣ 
 

اي طراحي و اجرا نمود كه به اندازه كافي جهت حركت انبساطي اجزاء مختلف  سيستم لوله كشي را مي بايست بگونه
لوله كشي خود به  شبكه، ها 1تكيه گاهدر اغلب موارد، به علت وجود طول لوله و زانويي ها و خود انعطاف پذير باشد. 

در ساير موارد مي . كندهيچ تنش اضافه اي بر سيستم وارد نمي انبساط اجزاء خود داراي انعطاف پذيري الزم شده و 
  بايست دقت الزم را مبذول داشت.

اشاره نمود كه در امتداد خط  ياز خط اصلي بخار به خط بازگشت كندانسمثال مي توان به تخليه كندانس  به عنوان
توجه نمود. خط اختالف انبساط دو لوله بخار و كندانس  مي بايست به ). در اينجا1نصب گرديده است، شكل (بخار 
به علت دو سر خط تخليه كندانس  راه اندازي سيستم،است. با از دماي باالتري نسبت به خط كندانس برخوردار بخار 

  .شدخواهد  جابجا(نسبت به يكديگر) به صورت نسبي  نبساط طولي مختلفبا اقرارگيري بر روي خطوط 
  

  
  

  انعطاف پذيري در اتصال به خط لوله برگشتي كندانس –) 1(شكل 
  

كشش "تحمل شود را به كمك مي بايست بوسيله لوله و هرگونه شيرآالت و قطعات نصب شده مقدار جابجايي اي كه 
طول  سپس محاسبه مي گردد. ثابتجزء موجود بين دو نقطه در ابتدا، مقدار انبساط هر  كاهش داد.مي توان  "2سرد
يكي از پيچهاي  سفت كردنبا  ، خط لوله مورد نظردر هنگام نصبمقدار كوتاهتر گرفته و لوله به اندازه نصف اين خط 

قرار مي گيرند. با گرم  كششي تحت تنشمجموعه لوله ها در يك جهت اتصاالت فلنجي كشيده مي شود. بنابراين، 
جهت با افزايش دما به دماي نهايي، لوله ها در  رفته واوليه از بين تنش دما، كل شدن لوله ها به اندازه نيمي از افزايش 

+، از %100% تا 0 قرارگيري تحت تنش ازلوله ها بجاي بنابراين، مخالف تحت تنش قرار مي گيرند (تنش فشاري). 
  كشيده و فشرده مي گردند.+ %50تا  -50%

                                                 
1 Support 
2 Cold draw 
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يك قطعه حائل، كه طول آن به با قرار دادن و بصورت عملي روش كار بدين صورت است كه لوله كشي در دماي محيط 
، ثابت شدهنگاميكه لوله كشي بطور كامل انجام و دو سر آن  بين دو فلنج انجام مي شود.اندازه نصف انبساط كل است، 

  .2با محكم بستن پيچها با يكديگر جفت مي شوند، شكل  فلنج دواين برداشته شده و از ميان دو فلنج قطعه حائل 
  

 
  

  جهت ايجاد تنش اوليهاستفاده از قطعه حائل  –) 2(شكل 
  

از مي توان ، نگرددبه طور كامل به كمك انعطاف پذيري طبيعي لوله ها و اتصاالت جذب در صورتيكه انبساط طولي 
  بهره جست. 3انبساطياتصاالت 

  به سه دسته تقسيم مي كنند. )3(همانند شكل معموال لوله ها را  يانبساطاتصاالت  وتكيه گاه ها 
  

  
  

  لغزشي و اتصال انبساطي در يك خط لولهتكيه گاه هاي ثابت و  –) 3(شكل 
  

  مبناي حركت انبساطي لوله است. ،1نقطه ثابت لنگر يا 
خط  ، بلكهمي دهندرا در جهت طولي  آزادانهانبساطي به لوله امكان حركت نه تنها  2يا نقاط  تكيه گاه هاي لغزشي

  .لوله را هم راستا نگه مي دارند

                                                 
3 Expansion joint 
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براي جلوگيري از جمع در خطوط بخار ترجيحا همانطور كه از اسم آن پيداست، حلقه كامل يك دور كامل لوله بوده و 
  نصب گردد.بايستي بصورت افقي شدن كندانس قبل از حلقه 

 انباشته شدنو بايستي توجه نمود جهت جلوگيري از  حلقه عبور مي كندزير طرف باالدست از طرف پايين دست حلقه 
  بالعكس نصب نگردد.كندانس 

نيرويي در خالف جهت انبساط لوله ها ايجاد نمي كند، هرچند كه فشار بخار داخل آن باعث مي شود حلقه حلقه كامل 
  .گرددعث اعمال تنشي اضافي بر روي فلنجها مي باتمايل به از هم باز شدن داشته باشد و اين امر 

  

  
  

  حلقه كامل –) 6(شكل 
  

ترجيح داده مي شود از مورد نياز به ندرت استفاده گرديده و در عوض نسبتا زياد به علت فضاي  امروزه از اين طرح
و  فضاي كافي جهت نصب حلقه هاي كامل داشتنبه در عين حال  استفاده شود. موجود در بازاراتصاالت آكاردئوني 

يا تاسيساتي با شبكه  كه مصرف كننده حجم بخار بااليي هستندهمچون نيروگاهها صنايعي  هزينه اجراي نسبتا پايين،
  را دارند. حلقه هاتوزيع وسيع همچنان تمايل به استفاده از 

 پارس شركت با توانند مي بيشتر اطالعات دريافت جهت عالقمندانبه ادامه اين مبحث در شماره بعد توجه فرمائيد .  
  .فرمايند حاصل تماس) E-mail : info@pars-jam.com  و 88708223-4 هاي تلفن شماره( كنترل جم

  
  
  
  


