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   ( Flange Connections) ست؟ی چ یاتصاالت فلنج .1
  یانواع اتصاالت فلنج  .2
   یانواع سطوح اتصاالت فلنج .3
 ی کالس انواع اتصاالت فلنج .4

 فهرست مطالب
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به شمار   نگیپ یانواع اتصاالت در پا نی از پرکاربردتر ی ک ی ی اتصاالت فلنج
صاالت شما را در روند انتخاب مناسب  ات  نیبا انواع ا یی آشنا .روند ی م
  ی تا به بررس میمقاله قصد دار نی ا در .کند ی آن ها شما را کمک م  نی تر

 .میدسته از اتصاالت بپرداز  نیا یها  ی ژگ یساختار و و

 .دیمقاله با ما همراه باش یانتها تا

 

 Flange) ست؟یچ  یاتصاالت فلنج 1#
Connections) 

 گریکدیمتصل کردن لوله ها با  یاتصاالت برا نی از مطمئن تر ی کیها  فلنج
 ،یبعد از جوشکار  ی فلنج اتصاالت  .هستند ی صنعت  زات یو تجه رآالت یش ای

طور  به .روند ی نوع اتصاالت در صنعت به شمار م  نی به عنوان پرکاربردتر
 :شوند که عبارت اند از ی م لینوع اتصاالت از سه قسمت تشک نیا ی کل

 (Pipe Flange) لوله یها فلنج •
 (Gasket) واشر •
 (Bolt and Nut) و مهره چیپ •
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مختلف آن را معموال   یاست که بخش ها نیفلنج ها ا دیمهم در تول نکته
موجود، فوالد   هیانواع مواد اول نیب در .کنند ی م دیتول الینوع متر کیاز 

استاندارد در  نیمعتبرتر  .فلنج ها دارند دیکاربرد را در تول نی شتریضدزنگ ب
 :انواع فلنج ها عبارت اند از ی طراح  نهیدر زم ایسطح دن

• ASME B16.5 
• ASME B16.47 

 

 یانواع اتصاالت فلنج 2#

پروژه   طیشرا ن یلوله ها و همچن زی سا  ،ی لوله کش ستمیتوجه به نوع س با
داشته  یا نهیاز اتصاالت استفاده شوند تا عملکرد به ی نوع خاص دیبا

شوند که در  یم  دیتول ی در انواع یراستا اتصاالت فلنج  نیهم در .باشند
 .می پرداز ی ادامه به آن ها م 
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 (Threaded Flange) ی رزوه ا یاتصاالت فلنج 1-2#

  نیهمچن .شود یم  یفلنج ها رزوه کار  ی داخل نوع از اتصاالت، بدنه نیا در
  دینوع فلنج ها با نیاتصال با ا یبرقرار  یلوله ها برا یانتها  ی سطح خارج
و   ردیگ ی راحت درون فلنج قرار م ی لیلوله خ بیترت  نیا به .رزوه شوند

رزوه در لوله  یاجرا تیفیک .شود یبرقرار م یبه جوشکار  ازیاتصال بدون ن
 .اتصاالت دارد یدر آب بند یدیو فلنج نقش کل

 

 (Socket Weld Flange)  یجوش یفلنج سوکت 2#- 2

  نیا .نام دارد ی جوش ی فلنج سوکت ،ی از انواع اتصاالت فلنج  گرید  ی کی
و   ی ات یکوچک که در فشار عمل  زیبا سا یلوله ها یدسته از فلنج ها برا
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فلنج  نیاتصال در ا یبرقرار  یبرا .کنند، مناسب هستند ی کم کار م یدما
لبه اتصال با استفاده   سپس .ردیگ ی ها، ابتدا لوله درون سوکت فلنج قرار م

  ی دگیچینوع اتصاالت از پ نیا  نصب .شود ی محکم تر م  یاز جوشکار 
 .آورد ی را به ارمغان م یی باال یآب بند تی فیو ک ستی برخوردار ن ی چندان

 

 (Slip on Flange)  لغزنده  یاالت فلنجاتص 3-2#

  تیمز  .لغزنده هستند یپرکاربرد، فلنج ها ی اتصاالت فلنج گریجمله د از
در ابعاد   نگیپی پا یها ستمیس یبرا دسته از فلنج ها آن است که نیمهم ا
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نوع  نینصب ا یبرا .قابل استفاده هستند ی و اندازه مختلف به راحت
 به .دیدر دو طرف اتصال دار لریف یجوشکار  به ازیاتصاالت با لوله ها ن 

 در .دارد  یشتر یبه مالحظات ب ازین ی آن از نظر فن یاجرا لیدل نیهم
 یها نهی از گز  ی ک ی م،یاتصال دار یاجرا یبرا ی کم یکه فضا ی طیشرا

 .مناسب فلنج لغزنده است

 

 (Lap Joint Flange) فلنج مفصل لب به لب  4-2#

لب به لب   یبه جوشکار  ازیاتصال به لوله ها ن یبرا نتیلپ جو یها فلنج
  ی کم یشود که فضا ی استفاده م  ی دسته فلنج ها عمدتا زمان  نیا از .دارند

که   یبر آن در موارد عالوه .میدار  اریدر اخت ی خطوط لوله کش یاجرا یبرا
شود   ی م  هیتوص زیمداوم دارد ن یو نگهدار  ریبه تعم ازین ی لوله کش ستمیس

  نیا یکه اجرا چرا .مفصل لب به لب استفاده شود یکه از فلنج ها
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فلنج ها آسان تر   ریجدا کردن آن ها نسبت به سا ن یاتصاالت و همچن
 .شود ی انجام م

 

 (Weld Neck Flange)  فلنج گردن جوش 2#- 5

  ی با نام فلنج گردن جوش شناخته م ،ی تصاالت فلنج از انواع ا گرید  ی کی
لب به لب   یبه جوشکار  ازین زیدسته از فلنج ها ن نی اتصال ا یبرا .شود

تفاوت که امکان استفاده از آن ها در  نیا با .فلنج با لوله وجود دارد
 لیبه دل نیهمچن .باال وجود دارد ی اتیعمل یبا فشار و دما نگیپیخطوط پا
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باال  یبا انحنا ی در خطوط لوله کش ،ی خمش یدر تحمل تنش هاتوان باال 
 .توان از آن ها استفاده کرد ی م  ی به راحت زین

 

 (Blind Flange) کور یاتصاالت فلنج 6-2#

  ی مسدود کردن آن ها استفاده م یبرا نگیپیخطوط پا انیکور در پا فلنج
است که به کمک  سکید ی به نوع هی دسته از فلنج ها شب نیا ساختار .شود

  ی فلنج ها باعث م نیدرست ا نصب .شود ی و مهره به لوله متصل م  چیپ
  .شود جادی ا ی خطوط لوله کش یبرا یشود که مهر و موم فوق العاده ا

 .توان آن ها را جدا نمود ی م  ی به راحت ازیدر صورت ن نیهمچن
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فلنج 7-2#  Specialty)  یتخصص  یاتصاالت 
Flange ) 

  زین یگر ید یفلنج ها م،ی که در باال اشاره کرد ی کنار انواع اتصاالت فلنج در
دسته از  نیا  .شوند ی م  ی طراح ی ا ژهیو  یکاربردها ی برا وجود دارند که

 .شوند ی شناخته م ی فلنج ها تحت عنوان فلنج تخصص

اشاره  ریتوان به موارد ز ی م  ی تخصص یاز انواع فلنج ها ی جمله برخ از
 :کرد

 (nipoflange) فلنج پوین •
 (weldoflange) فلنج ولدو •
 (expanding flange) ی انبساط فلنج •
 (orifice) سیفیاور •
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 (reducing flange) کاهنده فلنج •

 

 

 ی انواع سطوح اتصاالت فلنج 3#

  نیا م،یارائه کرد ی انواع اتصاالت فلنج  یکه در باال برا یبر دسته بند عالوه
 بر .کرد یدسته بند زیسطح آن ها ن یتوان بر مبنا  ی ت را مدسته از اتصاال 

 :شوند ی م یدسته بند ریاساس انواع صورت فلنج ها به صورت ز نیا

 (Flat Face) صورت صاف  فلنج .1

 کی لهیشوند که به وس ی م  لیدسته از فلنج ها از دو سطح صاف تشک نیا
 .شوند ی متصل م گریکدیواشر به 
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 (Raised Face) صورت برجسته فلنج .2

بخش برجسته در قسمت اطراف   کیدسته از فلنج ها  نی ا ی طراح در
 .شود ی سوراخ فلنج در نظر گرفته م 
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 (Ring Joint Face) ی نگیر فلنج .3

باال  یبا فشار و دما ی خطوط لوله کش یبرا ی نوع اتصاالت فلنج نیا
در  ی رون یدر سطح ب اریش کی ی نگیفلنج ر ی طراح در .شوند ی استفاده م 

شود که   ی قرار داده م  ی نگیواشر ر اریش نیا درون .شود ی نظر گرفته م
 .کند ی م فا ینقش آب بند را ا
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 (Male & Female Flange) نر و ماده فلنج .4

  ی م  لیتشک یبرجسته ا  یو بخش ها اریجفت ش کی نر و ماده از  فلنج
 یفلنج ها رو نیواشر در ا البته .شوند ی استفاده م  یآب بند یشود که برا

  هیصورت نر فلنج تعب یرو زیو سطح برجسته ن ردیگ ی قرار م  ی صورت مادگ 
 .شود ی م
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 ی کالس انواع اتصاالت فلنج 4#

  یزهایدر ابعاد و سا ی اتصاالت فلنج م،یطور که در باال اشاره کرد همان
طبقه  یاز عبارت کالس برا ی اصطالح تخصص در .شوند  ی م  دیتول  ی مختلف

کالس  یکه از رو بیترت  نیا به .شود ی انواع فلنج ها استفاده م  یبند
 نیا بر .مناسب است یچه دما و فشار  یدهند که برا ی م  صیفلنج تشخ
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شوند که عبارت اند  ی م یطبقه بند  ی مختلف یاساس فلنج ها در کالس ها
 :از

• 150 # 
• 300 # 
•  000 # 
•  000 # 
• 1500 # 
• 2500 # 

کند و   ی را تحمل م  یباالتر  یدما رد،یقرار بگ یچه فلنج در کالس باالتر  هر
 .ابدی ی آن کاهش م  ی ات یحال فشار عمل نیدر ع

 

 یبند جمع 
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که   ی کسان یبرا  .میپرداخت ی انواع اتصاالت فلنج ی مقاله به معرف نیا در
و   ی طراح  هیبا اصول اول یی آشنا کنند، تیفعال نگیپیقصد دارند در حوزه پا

اساس الزم  نی ا بر .برخوردار است  یی باال تیوه انتخاب فلنج ها از اهمنح
مختلف   یجنبه ها با تا دیمطالعه کن شتریب نهیزم نی است که حتما در ا

 .دیآشنا شو ی فلنج ها به خوب


