
 

  
  

  ، تیوب و اتصاالت هیدرولیک ، لوله شلنگ
  
  

  
  
  

 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تهیه و تنظیم 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1390 اسفند

  
  )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد ( 
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اقـدام بـه تـامین      IBSAL شـرکت  شرکت بنیان تدبیر پارس بـا سـرمایه گـذاری مـشترک و پـشتیبانی      
برای مـشاهده مشخـصات    .است  نمودههایدمک با برند شیرآالت هیدرولیک کنترل جهت، فشار و دبی

به سایت هیدرولیک شرکت بنیان تـدبیر پـارس         و نمایندگیهای فروش این محصوالت      شیرآالت مذکور   
  .عه نمائیدمراج

 

  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 
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در . تهیه شده استتصاالت  با انواع شلنگ، لوله و ااین مجموعه برای آشنائی اولیه کاربران هیدرولیک
  .به مراجع ذیل مراجعه نمائیدهای فوق  در زمینه نیاز به اطالعات تکمیلی صورت

  

  
  

  
  

  
  مراجع کاربردی در مورد انواع اتصاالت، شلنگ و لوله 
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  طراحی خطوط تحت فشار روغن
 نیاز به دانش کافی و تجربه محاسبه، طراحی و انتخاب انواع لوله و شلنگ برای سیستمهای هیدرولیک،

شما به عنوان یک مهندس مکانیک نیاز به طراحی این خطوط در صورتیکه .  در این زمینه داردباال
  . بسپارید هیدرولیکحتی المقدور این امر را به کارشناسان صنعتدارید، 

، الزم است هستیدهیدرولیک  شخصا عالقه مند به طراحی و انتخاب انواع لوله و شلنگ اینحال اگربا 
تباط با طراحی  یکی از بهترین مراجع در ار.را در این ارتباط مطالعه نمائیدکاربردی حداقل چند مرجع 

از شرکت  Planning and Design of Hydraulic Power Systemsکتاب های هیدرولیک،  لوله
  .رکسروت است

ه کافی هرگز اقدام به توصیه اکید همه سازندگان لوله و شلنگ این است که بدون دانش و تجرب
   . نکنید هیدرولیکانتخاب شلنگ، لوله و اتصاالت

  

  
  )1385 -بندر امیرآباد - مهندس وهابزاده  ( Mobile Craneهیدرولیک سیستم لوله کشی 
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  هدایت کننده های روغن 
 وظیفه انتقـال روغـن بـه مـصرف کننـده هـای              ،هدایت کننده های روغن    ،در سیستمهای هیدرولیک   -

  :اجزاء هدایت کننده روغن در سه گروه اصلی زیر طبقه بندی میشوند. بر عهده دارند را مختلف
 )ها فیتینگ(اتصاالت ) 1

 )فشار قوی و پالستیکی(شلنگها ) 2

 )شامل  لوله های صلب و تیوبها(لوله ها ) 3

  

  
   و اتصاالت مربوطه انواع هدایت کننده روغن

 
انتقال روغن در ورودی و خروجی قطعات هیدرولیک توسط اتصاالت مستقر روی پورتها صورت 

در ابتدا و انتهای لوله ها و . در ادامه لوله ها وشلنگها بخش عمده مسیر انتقال را تشکیل میدهند. میگیرد
 انتقال، این اجزاء فراینددر . تلف استفاده میشودشلنگها برای ایجاد ارتباط با یکدیگر از اتصاالت مخ

این تنشها مهمترین عوامل در تعیین .  مکانیکی، حرارتی و خوردگی قرار میگیرندهایتحت انواع تنش
ها و اتصاالت باید به نحوی تعیین گسایز لوله ها، شلن.  میباشندهدایت کننده های روغنسایز و جنس 

  .نگردد بوده و با عبور جریان اصطکاک زیادی تولید  دبیانتقال کلقادر به آنها شود که 
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  انتقال روغن توسط تیوب 

  

  
  انتقال روغن توسط شلنگ 
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  ها انواع رزوه
،  NPTبرخی از انواع رزوه مانند . گیرد ها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می رزوهانواع مختلف 

NPTF ، BSP ، BSPT ، SAE ،  METRIC ، UN/UNFباشند  در صنعت هیدرولیک پرکاربردتر می .
توانند در آببندی و استقرار  ها می هرکدام از انواع مذکور با توجه به زاویه و مشخصات دیگر رزوه

  . ات نقش بسزائی داشته باشندقطع
  

    
  ها درگیری معمول رزوه  ها جهت ایجاد آببندی خشک تداخل رزوه

  ها رزوه آببندی خشک و درگیری معمولی 
  

    
BSPT NPTF PSPP 

  ها زاویه قرارگیری و تراش برای چند نمونه از انواع رزوه
 

  ارتباط بین اتصاالت و پورتها
دارای چندین پورت ورود و . . . انواع پمپها، موتورها، شیرها، سیلندرها و قطعات هیدرولیک شامل 

ها  ای یا فلنجی با لوله خروج روغن و پورتهای کنترلی میباشند که توسط انواع اتصاالت به صورت رزوه
انتخاب نحوه اتصال مناسب نه تنها باعث کاهش هزینه ها و سهولت . و شلنگها به هم مرتبط میگردند

  .  میگردد بلکه امکان ایجاد نشتی را نیز کاهش میدهدنصب 
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سه نوع متداول از اتصاالت برای ارتباط بین انواع لوله، تیوب و شلنگ و اتصال آنها به پورتهای قطعات 
  :هیدرولیک بکار میرود 

 های موازی  اتصال با رزوه) 1

 های مخروطی اتصال با رزوه) 2

 اتصال فلنجی ) 3

  
  ای اتصاالت رزوه
. ها نمیباشد، بلکه شیبدار بودن وضعیت قرار گیری آنها است زاویه دنده، های مخروطی منظور از رزوه

  .شود  ارینگ انجام میشود و آببندی در آنها توسط به راحتی بسته میهای موازی یا مستقیم  رزوه
 

      

   
  های موازی و مخروطی اتصال با دنده
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  اتصاالت فلنجی
بخشهای اصلی اتصال . های بزرگ و جریانهای زیاد میباشدبهترین انتخاب برای پورتاتصال فلنجی 

  . در شکل زیر نشان داده شده استو لوله) ارینگ( فلنجی شامل فلنج، قطعه آببند 
  

  
  اتصال فلنجی

  
   در مورد انتخاب نوع اتصاالت مهمنکات 

ام نمیشود بلکه وظیفه جلوگیری از نفوذ در اتصال با دنده های موازی، آببندی توسط رزوه ها انج -
 در اتصاالت مخروطی رزوه ها .روغن و نشتی بر عهده انواع ارینگ یا واشرهای تخت فلزی میباشد

  .عالو بر نگهداری اتصال وظیفه آببندی را نیز بر عهده دارند
د استفاده قرار اتصال با رزوه های موازی برای ارتباط شیرها و زیر شیری ها به صورت متداول مور -

این امر .  نسبت به اتصاالت مخروطی دارند،این اتصاالت نیاز به گشتاور کمتری برای نصب .میگیرند
  .باعث حذف امکان ایجاد اعوجاج و ترک در پوسته قطعات هنگام سفت کردن اتصال میشود

 زمان شل تصاالت با رزوه مخروطی  بر عکس اتصاالت موازی ممکن است بر اثر لرزش به مرور ا-
  .شده و ایجاد نشتی نمایند

تصاالت با رزوه های موازی هنگام نصب تغییر شکل نمیدهند وامکان استفاده مجدد آنها وجود دارد  ا-
 .در حالی که اتصاالت مخروطی برای استفاده مجدد محدودیت دارند

ین اتصاالت توسط ا. اتصال فلنجی بهترین انتخاب برای پورتهای بزرگ و جریانهای زیاد میباشند -
  .ارینگ فشرده شده در شیار موجود در سطح صاف اطراف اتصال آببندی میشود
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  لوله های صلب وتیوبها
لوله های صلب بدلیل دارا بودن مقاومت مکانیکی باال و در دسترس بودن، به صورت وسیع  در صنعت 

 نیاز به تعداد زیاد اتصاالت از البته حجیم بودن، وزن زیاد و. هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرد
 اینچ 8 تا 1/8این نوع لوله در اندازه نامی. یدآ مهمترین معایب این نوع هدایت کننده روغن به شمار می

 160 و80 ، 40سه رده پرکاربرد ضخامت یعنی رده . در چهار رده استاندارد ضخامت دیواره وجود دارد
  .ددر هیدرولیک صنعتی بسیار کاربرد دار

  
  ی صلباندازه نامی لوله ها

نکته مهم در اندازه نامی قطر لوله ها به اینچ این است که عدد مربوطه نشان دهنده هیچ یک از 
 0.5 اینچ دارای قطر داخلی یا خارجی 1/2یعنی مثال لوله . های داخلی و خارجی لوله نمیباشد اندازه
 .ست به کاتالوگ سازنده مراجعه نمود الزم ا خارجی لولهیابرای تعیین قطر داخلی . نیستاینچ 
  . در جدول زیر ارائه شده است3inchهای پرکاربرد لوله ها تا قطر نامی  اندازه

  
  سایزهای استاندارد لوله ها 

 (mm)قطر داخلی لوله 

 40رده  80رده  160رده 

 قطر خارجی لوله
(mm) 

  قطر نامی لوله 
(in) 

 ردیف

- 5.5 6.8 10.3 1/8 1 
- 7.7 9.2 13.7 1/4 2 
- 10.7 12.5 17.1 3/8 3 

11.8 13.9 15.8 21.3 1/2 4 
15.6 18.8 20.9 26.7 3/4 5 
20.7 24.3 26.6 33.4 1 6 
29.5 32.5 35.1 42.2 1-1/4 7 
34 38.1 40.9 48.3 1-1/2 8 

42.9 49.3 52.5 60.3 2 9 
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  : یر بهم یا به پورتها متصل میشوندهیدرولیک لوله ها به سه شکل زصنعت معموال در 
 ی ا اتصال رزوه) 1

 اتصال جوشی ) 2

  اتصال فلنجی) 3
 

  

  

  
  ای، جوشی و فلنجی سه نوع اتصال رزوه

  
.  معمـوال از رزوه هـای مخروطـی اسـتفاده میـشود             صنعتی جهت اتصال رزوه ای در لوله های صلب        -

نیز به صورت مخروطی . . .  درجه، مهره ماسوره و 45رزوه انواع اتصاالت مانند سه راهی، زانویی، خم 
هنگامی که این اتصاالت باز و بسته شوند برای دستیابی به آببندی مناسب باید بـه میـزان    . ایجاد میگردد 

این امر باعث ایجاد محـدودیت در اسـتفاده         . بیشتری محکم شوند تا مجددا رزوه ها کامال درگیر شوند         
البته در صورت استفاده از نوار تفلون جهت پر کردن فاصله بین رزوه ها . ددمجدد از این اتصاالت میگر    

  . و آببندی بهتر، مشکل برطرف میگردد
کـه بـا انـواع      . درگیری رزوه ها در لوله ها و اتـصاالت هیـدرولیک از نـوع آببنـدی خـشک میباشـد                    -

شک سر رزوه های نر و مـاده     در آببندی خ  . استاندارد متداول رزوه ها در لوله کشی صنعتی تفاوت دارد         
فلز با فلز و جفـت      کامال تیز میباشد و پس از بسته شدن کامال با هم تداخل مینمایند و در نتیجه تماس                  

  .شدن رزوه ها باعث آببندی کامل میشود
برای تغییر مسیر لوله های صلب نمیتوان آنها را خم نمود بلکه بدین منظور بایـد از انـواع اتـصاالت                      -
 راالبته تعداد زیاد این گونه اتصاالت، امکان نـشتی در سیـستم هیـدرولیک               . استفاده نمود . . . وئی و   زان

  .ای میتوان استفاده نمود  اینچ از اتصاالت رزوه1/4-1برای اتصال لوله های صلب تا قطر . بردباال می
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  )زانو، سه راهی، بوشن، مهره ماسوره، تبدیل(رولیک اتصاالت رزوه ای هید

  
برای قطر های بزرگتر استفاده از اتصال فلنجی با آببندی ارینگ یا واشرهای تخت و اتصاالت جوشی 

  . پیشنهاد میگردد
  

      

  
  

  اتصاالت جوشی 
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  )لوله های قابل خمکاری(تیوبها 
 در   روغـن  خته میشوند، پرکـاربردترین نـوع هـدایت کننـده         تیوبها که از لوله های بدون درز فوالدی سا        

  .صنعت هیدرولیک بوده و دارای مزایای مهمی نسبت به لوله های صلب میباشند
  

  
  ای  با فرو بردن ماندرل در بیلت استوانه(Seamless)ساخت لوله بدون درز 

  
  .صاالت با استفاده از آنها کم میشودتیوبها را میتوان تقریبا به هر شکلی خمکاری نمود در نتیجه تعداد ات

  

  
  خمکاری تیوبها

 
  اندازه نامی تیوبها

انـدازه  .  بیـان میـشود   آنهـا بـر مبنـای انـدازه بیرونـی    در هر دو استاندارد متریک و اینچـی  اندازه تیوبها   
  . به شرح ذیل میباشد موجودی اینچیسایزها

   اینچ3/8 تا قطر 1/16 اینچ با افزایشهای 1/8از اندازه حداقل ) 1
   اینچ1/8 اینچ با افزایشهای 1 تا قطر  اینچ3/8 قطراز) 2
   اینچ 1/4با افزایشهای اینچ  1برای اندازه های بزرگتر از ) 3
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این اندازه ها دقیقا برابر قطر خارجی تیوبها        . در جدول ذیل ارائه شده است      اندازه سایز تیوبهای متریک   
  .میباشد
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خل رزوه ها آببندی نمیشوند بلکه معموال به چهار طریق زیر به هم متصل و آببنـدی             تیوبها توسط تدا   -

  :میگردند
 اتصال جوشی تیوبها) 1

 اتصال با دهانه شیپوری سر تیوب) 2

 اتصال رینگ فرو رونده) 3

 واشراتصال فشاری با ارینگ یا ) 4
 
برای ضخامت های کم معموال     . شداتصال جوشی تیوبها معموال برای فشارهای بسیار باال مناسب میبا          -

  .جوشکاری امکانپذیر نمیباشد و یا اتصال نیاز به مهارت باال دارد
  
دماهای زیاد و لرزشهای شـدید        اتصال با دهانه شیپوری برای رنج وسیعی از کاربردها مانند فشار باال،            -

. اسـت  ئینپاآن نیز    و هزینه خرید و نصب       ی بوده این روش دارای نشتی کم    . مورد استفاده قرار میگیرد   
 درجـه بـرای     45زاویـه شـیپوری     .  متداولترین نوع اتـصال در تیوبهـا میباشـد         ، درجه 37دهانه شیپوری   

  .فشارهای بسیار باال مورد استفاده قرار میگیرند
  
در ایـن   . اتصال رینگ فرو رونده از متداولترین و بهترین روشها برای ارتباط لوله با اتصاالت میباشـد                -

داخل سطح لوله فرو میـرود و آببنـدی   ) درجه24زاویه (  یک رینگ با لبه تیز  ،ملروش جهت اتصال کا   
یـک مهـره بـا      . درزبندی در این روش به صورت در گیری فلز به فلز انجام میشود            . کامل ایجاد میگردد  

  .رزوه های موازی رینگ فرو رونده را تحت فشار قرار داده و نگه میدارد
برای تیوبهائی بکار میرود که نتوان آنرا به صورت اتصال شیپوری متصل            اتصال رینگ فرورونده معموال     

 امکان تحمل نیروهای فرو رفتگی لبه تیز رینگ را       3mmاصوال تیوبهای نازک با ضخامت کمتر از        . نمود
  .ندارند

اگر فرو رفتگی در عمق لوله به صورت کامل صورت نگرفته باشد امکان لغزش رینـگ وجـود دارد  و                     
همچنین لبه های زائد لوله حذف و برش آن کامال عمـودی            . ن این اتصال باید کامال محکم گردد      بنابرای

در این صورت اتـصال  . برای آببندی بیشتر میتوان از رینگ با دو لبه فرو رونده استفاده نمود  . انجام شود 
  .تحمل فشار بیشتری را خواهد داشت
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  اتصال رینگ فرو رونده  ا دهانه شیپوری سر تیوباتصال ب  واشراتصال فشاری با ارینگ یا 

  اتصال و آببندی تیوبها
  

  
   بندر امیرآباد– Mobile Crane هیدروموتورهای چرخهای اصلی لوله کشی و ارتباط 
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  ی هیدرولیکشلنگها
 پـائین   شلنگهای فـشار  . شلنگها معموال در دو گروه فشار باال و فشار پائین مورد استفاده قرار میگیرند              -

به صورت شلنگ الستیکی شفاف فنری بین مخزن و پمپ در خط مکش نصب میگردند تـا عـالوه بـر                     
در صورت استفاده از لوله در این موقعیت حتما باید          . انتقال روغن، پمپ  امکان لرزش آزاد داشته باشد        

  .از لرزه گیر در مسیر لوله استفاده شود
ی شیرها و هیدروموتورها نیز میتوان از شلنگهای پالسـتیکی          برای انتقال روغن برگشتی از پورت نشت       -

  . فشار پائین استفاده نمود
  

  
  شلنگهای هیدرولیک 

  
یوبها دارای انعطاف بسیار بیشتری میباشند، بین قطعات ثابت و شلنگهای فشار باال که نسبت به ت -

این اجزاء بیشتر در مواردی بکار میروند که نتوان از لوله های . متحرک مورد استفاده قرار میگیرند
  . یکی از ویژگیهای مهم شلنگها میرا نمودن لرزش سیستم و صدا است. صلب و تیوبها استفاده نمود
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الیـه اول یـک تیـوب السـتیکی از جـنس            . شـوند   ز چندین الیه مختلف تشکیل مـی      شلنگها معموال ا   -

دارد معموال از شبکه     الیه میانی که وظیفه تحمل فشار را      . باشد  الستیک مصنوعی، تفلون یا پلی استر می      
این بخش با توجه به فشاری کـه بایـد توسـط            . های فوالدی ساخته شده است      سیمی بافته شده از رشته    

الیه سوم که بـاالترین الیـه اسـت از          .  شود ممکن است از چند الیه مختلف تشکیل شود         شلنگ تحمل 
ایـن الیـه از شـلنگ نیـز ممکـن اسـت جهـت        . شود الستیک مقاوم به سایش مانند پلی استر ساخته می      

  .حفاظت در برابر آسیبهای مکانیکی به صورت چند الیه ساخته شود
  

  
  الیه های مختلف شلنگ هیدرولیک

  

  
  شلنگهای هیدرولیکارتباط اجزای مختلف توسط  
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  مشخصات اصلی شلنگها
  

  
  شلنگ هیدرولیک

 
معموال این فشار با در نظر گرفتن فشارهای استاتیک و دینامیک توسط : حداکثر فشار کاری مجاز) 1

نی یع. گردد  تعیین می4:1فشار کاری استاتیک توسط یک ضریب اطمینان . گردد سازنده مشخص می
 .باشد  مجاز می، فشار انفجار شلنگ1/4حداکثر فشار کاری 

 زیر این مقادیرشلنگ در . گردد  تست مشخصی تعیین میبا اعمالاین فشار معموال : فشار انفجار) 2
 .شود فشار نشتی نخواهد داشت و منفجر نمی

ری مجاز قرار  ثانیه تحت فشاری معادل دو برابر فشار کا60 یا 30شلنگ را برای مدت : فشار تست) 3
 . دهند می

میزان این تغییر طول . شود در تمام شلنگها با افزایش فشار، افزایش طول مشاهده می: افزایش طول) 4
 . باشد های بافته شده داخلی آنها می تابع طرح الیه

برای حفظ ایمنی کارکرد شلنگ، نباید در حالت ثابت خم اعمالی آن از حد مشخصی : شعاع خم) 5
 .دبیشتر شو

 .کاهد دمای کاری باال به صورت قابل توجهی از عمر شلنگ می: دمای کاری) 6

  
  اتصاالت شلنگها

این اتصاالت معموال به . معموال دو سر شلنگهای فشار قوی به دو مجموعه اتصال رابط متصل میگردد
اتصال پرسی که توسط فشردن یک غالف روی . شوند صورت پرسی یا پیچی به شلنگ متصل می

در این حالت غالف فوالدی توسط قالبها و پرس . شود قابل استفاده مجدد نیست نگ انجام میشل
این اعوجاج مانع . مخصوص بر روی شلنگ فشرده شده به نحوی که بر روی آن اعوجاج ایجاد میگردد

توان مجددا بعد از باز نمودن  نوع پیچی این اتصال را می. جدا شدن اتصال از سر شلنگ خواهد شد
  .اتصال مورد استفاده قرار داد

  



  

www.IranFluidPower.com 

20

    
  اتصال پرسی سر شلنگ

  
 متصل ی سیستماتصاالت سر شلنگ به دو صورت رزوه داخلی و خارجی به اتصاالت بعدی یا پورتها

  .دهد  چند نمونه اتصال سر شلنگ به صورت مستقیم و زانوئی را نشان میزیر  شکل. گردند می
  

    

    
  انواع اتصاالت سر شلنگ

  

  
  )به سفارش شرکت سیوان ( یونیت هیدرولیک سیستم وینچ زیر دریائی 
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   های هیدرولیکسایز شلنگ
در شلنگهای دوالیه قطر داخلی برابر با قطر خارجی تیوب هم سایز میباشد و مقدار عددی آن دقیقا 

 اینچ معادل 0.5برابر  اینچ دقیقا 1/2برای مثال قطر داخلی شلنگ . معادل عدد ارائه شده به اینچ میباشد
12.7mmاینچ نیز برابر همین مقدار میباشد1/2 قطر خارجی تیوب . میباشد .  

  

  
 مقایسه شلنگ و تیوب 

  
  .در جدول زیر سایز قطر داخلی شلنگهای متداول در صنعت ارائه شده است

  
  قطر داخلی شلنگها

Millimeters Inches 1  
4.8 3/16 2  
6.4 1/4 3  
7.9 5/16 4  
9.5 3/8 5  
12.7 1/2 6  
15.9 5/8 7  
19.0 3/4 8  
22.2 7/8 9  
25.4 1 10  
31.8 1-1/4 11  
38.1 1-1/2 12  
50.8 2 13  
63.5 2 -1/2 14  
76.2 3 15  
88.9 3 -1/2 16  

101.6 4 17  
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  ی هیدرولیکلوله ها شلنگها و تعیین نحوه نصب
مهمترین امر در نصب شلنگ     . ت رعایت گردد   الزم اس  زیرهنگام نصب شلنگها نکات مندرج در جدول        

قطعات مختلف بدون اینکه شلنگ تحت کشش قرار بگیرد بایـد           . باشد  رعایت طول مناسب برای آن می     
  . کافی بزرگ باشد همچنین شعاع خم باید به اندازه. بتوانند حرکت نمایند
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  چیدمان تیوبها برخی نکات مهم در طراحی مسیر و 
  

  طرح نامناسب  طرح مناسب   توضیح

از نـــصب لولـــه در مـــسیرهای 
از آنجـا  .  مستقیم خودداری شود  

که در خطـوط مـستقیم فـضائی        
برای جبـران خطاهـای احتمـالی      

شـود، امکـان      در نظر گرفته نمـی    
اعمال تغییر شکلهای ناخواسته و     
  کرنش لوله وجود خواهد داشت

    
مکـان   ا ، شـکل  Uبا اعمـال خـم      

ــه   ــرای لول ــاض ب ــساط و انقب انب
    گردد ایجاد می

  

 شکل در لوله بـرای      Sایجاد پله   
سیلندرهائی که ممکن است زیر     

    بار کمی حرکت نمایند

  

 درجـه بـرا ی      45استفاده از خم    
کاهش افت فشار بـه جـای خـم     

       درجه90
تعیین مسیر مناسب و جلـوگیری   
از ایجاد مانع در برابر مناطقی که       

      از به سرویس داردنی
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هـا    طراحی مـسیر مناسـب لولـه      
ــی ــث مـ ــداد  باعـ ــود از تعـ شـ

ــه گاههــای کمتــری اســتفاده  تکی
از مسیرهای کج و متقـاطع      . شود

      تا حد امکان نباید استفاده شود
  

  گاه  توسط بست و نصب تکیه و شلنگهاها مهار لوله
  

  

  
  مهار لوله ها و شلنگها 
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  ت بنیان تدبیر پارسنمونه پروژه های شرک
 

  
  ) کاوشCNGبه سفارش شرکت مخازن ( اینچ 3/4 سایز 1000barهای شلنگ

 

  
  )بهینه تکنیک به سفارش شرکت( اینچ 3/8 سایز 420barهای شلنگ 
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  )به سفارش شرکت فوالد سیرجان( اینچ 1/2-1سایز  و اتصاالت هیدرولیک 42mmسایز تیوب  

  

  
  )به سفارش سرکت همیار صنعت( اینچ 3/4 سیلندر سایز لوله کشی
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  ) کاوشCNGبه سفارش شرکت مخازن ( اینچ 3/4 سایز 420barهای شلنگ 

  

  
  )یونیت هیدرولیک دستگاه باالبر مخصوص(  اینچ 1سایز  و اتصاالت هیدرولیک 20mmسایز تیوب  
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  )به سفارش شرکت گلسار فارس( 6mm اینچ و تیوب سایز 3/8های سایز شلنگ 

  

  
   اینچ 1/2-1سایز پورتهای ورود و خروج سیلندر  
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  نمودار تعیین دبی عبوری از شلنگها و لوله ها 
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 سیستمهای هیدرولیک رکسروت فصل سایزینگ خطوط  و ساخت زیر برگرفته از کتاب طراحینمودار
   .میباشد ) The Sizing of Pipework in Hydraulic System (لوله
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد 
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