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  قسمت دوم –انبساط لوله ها و  تكيه گاه ها 
 

  شركت پارس جم كنترل
  ايمان رزميمهندس  از :

  
  2يا چنگي شكل 1حلقه نعل اسبي

بهترين  حلقه ها هم استفاده مي شود.در صورت داشتن فضاي كافي، گاها از اين نوع لوله ها و  بمنظور جبران انبساط
داخلي فشار  روش قراردهي، نصب آن بصورت افقي است بطوريكه حلقه و خط اصلي بخار در يك صفحه قرار گيرند.

  شدن دو انتهاي حلقه از هم نداشته و باعث از تراز خارج شدن فلنجها نمي شود. تاثيري بر باز
در باالدست كندانس را ) 7مي بايست همانند شكل (در صوريتكه هر يك از اين حلقه ها بصورت عمودي نصب گردند، 

  حلقه به كمك پاكت از خط اصلي بخار خارج نمود.
  

  
  

  نعل اسبي يا چنگي شكلحلقه  –) 7(شكل 
  

  
  
  

  3حلقه هاي انبساطي
                                                 

1 Horseshoe loop 
2 Lyre loop 
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  حلقه انبساطي –) 8(شكل 

) مشخص است، حلقه انبساطي را مي توان به كمك مجموعه اي از لوله ها و زانويي ها ايجاد 8همانطور كه در شكل (
داده شده نمايش ) 2نمودار (مقاديري از انبساط لوله را كه مي توان با استفاده از اين حلقه ها خنثي ساخت در كرد. 
  .است

انبساط كلي لوله هاي دو طرف  اطالع از) و با 2را به كمك نمودار ( )Wعرض حلقه (مي توان  )8با رجوع به شكل (
  برابر عرض آن در نظر گرفت. 2 نيز را عمق حلقهحلقه بدست آورد و 

  

                                                                                                                                                             
3 Expansion loop 
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  فوالديظرفيت حلقه انبساطي براي لوله هاي  –) 2نمودار (
  

  اتصال لغزشي
لوله ها مي بايست به محكمي بدليل نياز به فضاي نصب كم استفاده مي گردد، هرچند گاها از اين نوع اتصاالت نيز 

. در صورت عدم رعايت هر يك از اين نصب گردنددستورالعمل هاي سازنده اين اتصاالت توجه به  بادقت شده و به  ثابت
شود، شكل هم گسيختگي آنها موجود بر روي سطح مقطع بخش غالف اين اتصاالت مي تواند باعث از فشار بخار نكات، 

)9.(  
نياز به از طرفي واشر آب بندي اين اتصاالت نيز متناوبا عدم همترازي لوله ها نيز مي تواند باعث خم شدن غالف شده و 

  .دارند تعويض
  



  

از جمله 
را داشته 
رسودگي 
ر تماس 

زمان  در
ت تحمل 
  ميله ها

ا مشابهي نيز 
رل اين نيروها 

و فر جاد رسوب
دربا فشار بخار 

دي مي نمايد. 
ئوني نيز قدرت
يختگي شوند،

معايب هرچند 
تحمله گاه ها

ه شود تا از ايج
قسمت خارج ب

  هد شد.

  

تصال جلوگيري
تصاالت آكاردئ
گرها دچار گسي

  ي

.استآب بند 
است تكيه  نياز

ي صاف استفاده
خل و هم در ق
ش عمر آن خواهد

  كاردئوني

يش از اندازه ات
ي ساده ترين ا

لنگ شرايطي كه
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اتصال لغزشي –) 9

نياز به واشر آ
وجود دارد كه
 قسمت داخلي
م در قسمت دا
تصال و افزايش

  
اتصال انبساطي آك

م و انبساط بي
ز آنجا كه حتي

ش. در ي ندارد

9(شكل 

عدمل لغزشي
دو سر اتصال و
صل انبساطي با
مفاصلي كه هم
خلي بر جداره ات

ا –) 10(شكل 

تراكمارد كه از
از اين ميله ها

انيتاثير چندد،

اتصال قايسه با
م دور كردن د
ر است از مفاص
ن، استفاده از م
تاثير فشار داخل

 هايي وجود د
وجود عادي،

 كوچك را دارند

  طي آكاردئوني
در مقوع اتصال 
از همداخلي به 

يستم بخار بهتر
 شود. همچنين
ب خنثي شدن ت

تصاالت، ميله
ستم در شرايط
ي و زاويه اي

 

 

  
اتصال انبساطي
مزيت اين نوع

فشار دتمايل 
در سي باشند.

قطعه كاسته
باشند موجب

  

  
در اين نوع ا
عملكرد سيس

حركات جانبي
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رانشي بوده و از ايجاد آسيب به اتصال جلوگيري و احتمال آسيب بيشتر را ايفا كرده و داراي نيروهاي فشاري  مهارنقش 
  .تجهيزات و پرسنل را كاهش مي دهندبه لوله ها، 

همچون ميله مي توان از تعدادي تقويت كننده هاي مكانيكي در صورتيكه احتمال ايجاد نيروهاي بزرگتري داده شود 
  استفاده نمود. 4هاي مهار مفصل دار

كلي مي  قاعدهبه عنوان يك جابجايي لوله ها وجود دارد. همواره روش هاي مختلفي براي خنثي سازي در مجموع، 
از جابجايي هاي در هر صورت توان گفت جابجايي محوري بهتر از زاويه اي، و جابجايي زاويه اي بهتر از جانبي است. 

  زاويه اي و جانبي بايد حدالمقدور اجتناب نمود.
  

  فواصل تكيه گاه ها
  ا افقي بودن لوله دارد.عمودي يبستگي به قطر لوله، جنس آن (بطور مثال فوالدي يا مسي) و تكيه گاه ها  تعداد

  ه بايد در نظر داشت:كي وجود دارد نكاتدر اين رابطه 
 باشد. تكيه گاه ها بايستي بر روي  )3(بيشتر از فواصل قيد شده در جدول  ستيفاصله بين تكيه گاه ها نباي

 قسمتهايي از ساختمان يا سازه سوار شوند كه قدرت تحمل بار كافي را داشته باشند.

  در صورتيكه دو يا چند لوله در كنار هم قرار گرفته باشند، فاصله بين تكيه گاه هاي هر يك از لوله ها بايستي
 فاصله بين تكيه گاه هاي كوچكترين لوله در نظر گرفته شود.برابر 

 متر باشد 15حالتيكه جابجايي لوله ها قابل مالحظه باشد، براي مثال طول لوله هاي مستقيم بيش از  در ،
 كه پيشتر توضيح آن رفت انتخاب شوند. تكيه گاه ها بايد از نوع غلتكي

  به ميزان جهت تحمل وزن كل لوله عمودي و سيال درون آن  پايين خود انتهايلوله هاي عمودي بايستي در
، استفاده نمود. از انشعابات گرفته شده از خطوط عمودي هيچگاه نبايد به عنوان تكيه گاه كافي تقويت شوند

 اضافي در قطعه سه راهه مي گردد. 5زيرا باعث ايجاد كرنش

 س قطر خارجي لوله ها طراحي نمود.تمام تكيه گاه ها را بايستي بصورت مجزا و بر اسا 

  

                                                 
4 Hinged stay bar 
5 Strain 
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ه تلفن شماره(

در لوله هاي ف گاه
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