
  فلوئید پاور یرانایدرولیک ه وزشمآ رکزم

   
   خود را با شما به اشتراک میگذاریم  هیدرولیکما تجربیات و دانش

  
 BSPT و NPTتفاوت دنده های 

  )همراه با معرفی نمونه پروژه(
  

  
 شرکت بنیان تدبیر پارس

   
  :تهیه و تنظیم 

  مهندس امیر هوشنگ وهابزاده
  1394  آبان

 )کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد(

  یباشداستفاده آموزشی از این اثر برای مدرسین و کاربران هیدرولیک مجاز م
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این است که حتی اگر در سایزهای  NPTو BSPTکته بسیار مهم در استفاده از اتصاالت با دنده های ن
ولی زاویه بین دنده های آنها یکسان نیست، لذا هرگز  بخصوصی تعداد دنده در اینچ آنها یکسان باشد

  .  را به جای هم نصب نمودBSPT و NPTنمیتوان اتصاالت 
 نصب  خریداری نموده اید، حتما محلNPT اینچ 1/4یج فشار با اتصال انتهایی برای مثال اگر یک گ

 باشد ، نصب BSP دنده  دارای خورده باشد و اگر سوراخ نصبNPTآن بر روی بلوک باید قالویز 
  .گیج امکانپذیر نخواهد بود

  

  
   BSPTزاویه دنده های 

  
  NPTزاویه دنده های 

 یا موارد در ارتباط با تیوب، شلنگ و اتصاالت پارکر  های شرکتلبرای اطالعات تکمیلی به منوا
  .مشابه مراجعه نمائید
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   BSPتعداد دنده در اینچ برای دنده های 
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  BSPTتعداد دنده در اینچ برای دنده های 
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  NPTتعداد دنده در اینچ برای دنده های 
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   )1394ال س (  و شلنگ کشی کشیاجرای لولهنمونه پروژه  
 در  304 با پوشـش محـافظ اسـتیل          عدد شلنگ  72به همراه نصب     120mاجرای لوله کشی به طول       -

   Parkerسایزهای مختلف از برند 
  مجموعه سیستمانجام فالشینگ و تست فشار  -
  

  
  )همراه با روکش حصیری استیل محافظ (– اینچ 3/8: سایز شلنگها 
  )ارینگ دار( آلمانی  12مهره دنباله راست و خم : اتصاالت 

  :Parker –471TC-6  Part No: برند 
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  تست فشار برای کلیه مسیرهای لوله و شلنگ
پس از انجام لوله کشی و شلنگ کشی کلیه مسیرهای انتهایی قبل از بسته شدن به سیلندرها و بلوکها به                    

سـپس بـا    . شته باشد هم لوپ میگردد به نحوی که فقط یک ورودی و خروجی برای کل مسیر وجود دا               
کـل لولـه هـا و شـلنگها      (x 120bar =180bar 1.5) برابر فشار کـاری  1.5اعمال فشار تست معادل 

  . تست تحمل فشار و نشتی میگردد
کلیه لوله ها ، اتصاالت مربوطه، شلنگها ، سرشلنگی های پرس شده و فیتینگهای متـصل بـه آنهـا بایـد                      

  .  را تحمل نمایند180barفشار تست 
در صورت مـشاهده هـر      . برای تست نشتی باید کلیه فیتینگها و اتصاالت به صورت کامل بررسی شوند            

. گونه نشتی ظاهری اتصال مربوطه باید باز شود و پس از رفع عیب مجـددا تـست نـشتی انجـام شـود                      
همچنین با توجه به وجود گیج فشار بر روی یونیت تست، در صورت وجود نشتی در اتصاالت، فـشار                   

  .در نظر گرفته شده است  ساعت10زمان اعمال فشار برای تست عدم نشتی . فت مینمایدا
  

  
  تست فشار بر روی لوپ کلیه شلنگ ها و لوله ها
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  :تست فشار خطوط انتقال روغن یونیت 
  

  
  350bar حداکثر فشار -یونیت هیدرولیک تست فشار

هت، یونیت مجهز به الکتروموتور و پمپ هیدرولیک پیستونی، شیرآالت دستی کنترل فشار و کنترل ج
 . کالیبره شده و فیلتر خط برگشت میباشد400barگیج فشار 
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  یان تدبیر پارسفالشینگ شرکت بنیونیت 
  

  
  فالشینگیونیت 

  
   : شرکت بنیان تدبیر پارسیونیت فالشینگویژگیهای اصلی 

  mesh 25 micron ، mesh 10 micron ، mesh 5 micron: انواع فیلترهای مجهز به 
   توسط مبدل فرکانسی66lit/min الی 22lit/minامکان تغییر دبی در محدوده 

  )تنظیم زمان هر نیم ساعت ( امکان تغییر جهت عبور سیال با تایمر 
   )1min یک بار به مدت 10minتنظیم زمان هر ( ینگ امکان تغییر دبی لحظه ای در هنگام فالش

  مجهز به پمپ انتقال روغن جهت پر و خالی کردن مخزن
   2Kwمجهز به هیتر 

  مجهز به انواع نمایشگر فشار، دما، ترموکوپل، دما سنج و فشار سنج 
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  :  در انتهای فرایند فالشینگ روغنآنالیزگزارش 
  

  نتیجه نمونه گیری  مش فیلتر  دمای کاری  زمان  نام نمونه ردیف

1  F5 
  :آخرین نمونه

 43Deg  oC  5micron NAS 6   ساعت20

  
  NAS6 رسیدن به سطح تمیزی –گزارش آنالیز روغن 
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  تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس 
  واع سیستمهای هیدرولیک میباشد پاسخگوی سئواالت فنی شما جهت طراحی و ساخت ان

  
  
  
  
  
  
  

 info@btpco.com: ایمیل   88407275: فکس  88452586 - 88452587: تلفن 

  

  
  

 
  


