
 برسی اتصاالت دنده ای
اتصاالت قسمتی از سیستم لوله کشی صنعتی می باشند که در موارد تغییر جهت، شاخه  

مشاهده   خرید لوله و اتصاالت قطر خط لوله به کار می روند.در زمانگذاری و یا برای تغییر 
کرده اید که اتصاالت در انواع متفاوتی هستند که برای آلیاژهای مختلف استفاده می  

های منحصر به فرد خود را دارا هستند  شوند. هر یک از این اتصاالت مشخصات و ویژگی 
که سبب می شود که هر نوع اتصاالتی کاربرد مخصوص به خود را داشته باشد. از جمله  

هستند. این اتصاالت جزو قدیمی ترین اتصاالتی   ای اتصاالت دنده ه،اتصاالت پر استفاد 
صاالت دنده  ات های زیادی قرار می گیرند. این هستند که در صنایع گوناگون مورد استفاده

 .خود نیز انواع مختلفی دارد که در ادامه این مقاله به برسی آنها می پردازیم ای
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  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟
 مزایای اتصاالت دنده ای •
 معایب اتصاالت دنده ای •
 انواع اتصاالت دنده ای •
 اتصاالت دنده ای سیاه •
 انواع اتصاالت دنده ای سیاه •
 ویژگی ها  •
 کاربرد •
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 اتصاالت دنده ای چیست 
بسیار مورد توجه است   قیمت لوله پلیکا در لوله و اتصاالت بعد از لوله پلیکا که به علت

و   ای اتصاالت دنده اتصاالت فوالدی مهم هستند.در حالت کلی اتصاالت فوالدی به دو نوع
جوشی تولید می شوند که هر کدام از آنها دارای اتصاالت مختلف دیگری می باشند که این  

می توان گفت از  اتصاالت شده است. از این قیمت لوله و اتصاالت تفاوت ها باعث تفاوت
به    کشی می باشد. این اتصاالت، های لوله های اتصال سیستم ترین روش جمله قدیمی

ی منازل مسکونی، سیستم های  کشحساس مانند لوله هزینه و غیرطور عادی در جاهای کم 
کننده صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این “اتصاالت   های خنک اطفاء حریق و سیستم

و آلیاژهای برنج و برنز و آلیاژهای برنجی و برنزی کوبیده شده   چدن نشکن دنده ای” عموما از
 .و کربن ساخته می شوند استنلس استیل و
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 مزایای اتصاالت دنده ای 

به طور متوسط دارای بازدهی نصب باالیی بوده و احتیاج به   اتصاالت دنده ای این •
 .مهارت خاصی در نصب ندارند

می توان به یکپارچگی عدم نشت در فشارهای کم  اتصاالت یکی دیگر از مزایای این  •
 .و درجه حرارت پایین و جاهایی که سیستم با لرزش مواجه نباشد، اشاره کرد

  

 معایب اتصاالت دنده ای 

که می دانید هر محصول همانطور که مزایایی دارد، همچنین از معایبی نیز  همانطور  .1
دارد می توان به این موارد اشاره اتصاالت دنده ای برخوردار است. از معایبی که این

 :کرد
o   در صورت تغییرات سریع دما در سیستم سبب به وجود آمدن اختالف

ز نشتی در سیستم  انبساطی در بین لوله و “اتصاالت” ممکن است سبب برو
 .کشی شودلوله 

o ای مانند فشار می تواند سبب  ها به همراه عوامل دیگر تشدید کننده لرزش
بروز تنش باال در رزوه اتصاالت شده و در نهایت موجب شکستگی در محل 

 .ها شودپایه رزوه  
o تا جایی که امکان دارد سعی کنید از استفاده اتصاالت رزوه های در لوله 

 .های پر خطر اجتناب کنیدستم کشی سی
o  ای در برابر فرسودگی و خستگی بسیار مهم بوده  آسیب پذیری اتصاالت رزوه

ها  و باید حتما به آن توجه داشته باشید. به خصوص در مکان هایی که رزوه
 .بدون پوشش در معرض خوردگی قرار دارند

 انواع اتصاالت دنده ای 

 :بندی کرد دسته تقسیمتوان به سه را می اتصاالت این

 ای سیاه  اتصاالت دنده .1
 اتیلن  ای پلی اتصاالت دنده .2
 ای گالوانیزه اتصاالت دنده  .3

 



 اتصاالت دنده ای سیاه 

آل  ، در صنعت آب و فاضالب بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و ایده  اتصاالت این نوع از
 .هستند. و به دو روش گالوانیزه گرم و سرد ساخته می شوند

 
 انواع اتصاالت دنده ای سیاه

 .این اتصاالت دارای انواع متفاوتی می باشند که در ادامه برای شما نام برده شده است

 ها )روپیچ، توپیچ، ساده(  بوشن •
 تبدیل •
 سه راه قائم  •
 مغزی  •
 درجه  45سه راه  •
 بدیل سه راه ت •
 چهار راهی  •
 مهره ماسوره  •

 

  



 ویژگی ها 

فشار کم   این اتصاالت دارای سطح داخلی صافی می باشند و سیاالت به راحتی و با •
 .عبور میکنند

ضرر ساخته   ها برای آب شرب نیز مناسب است و از مواد بیجنس این نوع لوله   •
 .شده است

ها دارای مقاومت باالیی می باشند و به دلیل داشتن عناصر روی، فسفر و  این لوله  •
 سیلیکون دارای پوششی مقاوم به شرایط سخت محیطی می باشند 

 .از این اتصاالت به مقدار زیاد در صنایع گاز، آب، بخار و هوا استفاده می شود •

 کاربرد 

 قطر برابر در جهت هم استفاده میهای ساده برای متصل کردن دو لوله با از بوشن  •
های توپیچ و روپیچ نیز به جهت متصل کردن دو قطعه که یکی از رو  شوند. بوشن

 .است و یکی از زیر به کار می رود
 .ها هم برای تعویض قطر لوله استفاده می شوند مغزی •
  های قائم نیز برای گرفتن انشعاب و متصل کردن انشعاب فرعی استفاده سه راهی •

 .می شوند
درجه   45های فاضالبی و به وجود آوردن انحراف  درجه برای سیستم 45سه راهی  •

 .مورد استفاده قرار می گیرد
های فرعی با قطرهای مختلف   های تبدیل برای متصل کردن انشعاب سه راهی •

 .استفاده می شود
 


