
 

 

 اتصاالت

 دار گیره نوع- اول قسمت- ابعاد- شونده جدا سریع های کوپلینگ-خأل : تکنولوژی 1-2299

 می ،دارند کاربرد خأل تکنولوژی در که دار گیره جداشونده سریع های کوپلینگ ابعاد تعیین استاندارد این تدوین از هدف

 عیینت نیز، میروند بکار ها کوپلینگ این با رابطه در که را آنها کنندگان حمل و ها اورینگ ابعاد استاندارد این همچنین. باشد

در واقع، این استاندارد به بررسی کوپلینگ، اورینگ االستومری و  .شود اطمینان خأل های قسمت بودن درز بدون از تا کند می

 حامل تورینگ االستومری می پردازد.

 پیچی نوع-دوم قسمت- ابعاد- شونده جدا سریع های کوپلینگ-خأل : تکنولوژی 1-2299

، باشد می خأل تکنولوژی در رفته کار به پیچی نوع1 جداشونده سریع های کوپلینگ ابعاد تعیین استاندارد این تدوین از هدف

 حاصل اطمینان کامل بودن بندیآب از تا بوده مرتبط ها گاهنشیمن این با که را نشمین حلقه و ها اورینگ ابعاد همچنین

 یرهگ نوع) جداشونده سریع کوپلینگ به راجع نیز عمومی اطالعات استاندارد این در .است شده تعیین استاندارد این در، شود

 این در مطرح پیچی نوع شونده جدا سریع کوپلینگ با سازگار که است شده ارائه( استاندارد این اول قسمت در مندرج دار

گاه کوپلینگ پیچی، حلقه نشیمن کوپلینگ پیچی و آب در واقع این استاندارد به بررسی شناسه، نشیمن .باشد می استاندارد

 بند اورینگ می پردازد.

 ها فلنج عاداب - خأل : تکنولوژی 2299

 حال :آورد می فـراهم را یکـدیگر جـای بـه چرخـشی و گیردار، پیچی فلنجهای از استفاده امکان اینجا در شده تعیین ابعاد

 فلنجهای مثال) جنس هـم غیـر یـا( گیـردار فلـنجهـای یا پیچی فلنجهای مثال برای) جنس هم ترکیب این است ممکن

 یا؛ دباش (چرخشی فلنجهای و پیچها توسـط چـه و گیـره یـا پـیچ توسط چه، میشوند متصل گیردار فلنجهای به که پیچی

 این هب، بندی آب فلزی هـای رینـگ نـوع از یا باشد االستومری اورینگ نوع از ها فلنج به همراه رفته بکار بندی آب رینگهای

 .باشند سازگار این استاندارد الف پیوست در شده داده بندیآب خطی بارهای با که شرط

 نشده چاقویی فلنج-1 قسمت- کشی لوله اتصاالت در گاه تکیه ابعاد-خال : تکنولوژی 1-10591

 ختپ غیرقابل هایچهارراه و هاراهسه،  زانوها) خال کشیلوله اتصاالت برای هاگاهتکیه ابعاد تعیین استاندارد این تدوین از هدف

 .باشد می R5 هـای سـری در mm 250 تا mm 10 از اسمی داخلی قطر با (نشده چاقویی های فلنج و

 شده چاقویی فلنج-9 قسمت- کشی لوله اتصاالت در گاه تکیه ابعاد-خال : تکنولوژی 9-10591

 اسمی داخلی قطر بـا (ها چهارراه و ها راه سه،  زانوها) کشی لوله التاتصا برای ها گاه تکیه ابعاد ارائه استاندارد تدوین از هدف

 .باشد می mm 200 تا mm 16 از

 دار گیره نوع- شونده جدا سریع های کوپلینگ ابعاد -خال : تکنولوژی 12019
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أل دار که در تکنولوژی خهای سریع جداشونده نوع گیرههدف از اتدوین این استاندارد، تعیین ابعاد کوپلینگ

باشد. همچنین این استاندارد ابعاد اورینگ ها و حامل های آنها را که همراه با این کوپلینگ کاربرد دارند، می

 تا از بدون درز بودن قسمت های خأل اطمینان حاصل شود. ها بکار می روند، تعیین می کند


