
 

 

 و نظارت یبه بازرس ژهیو کردیو مهره  با رو چیالسامات پ

 ذاىیجبٍ وبی: هٌْذس ًسٌذُیًَ 

 : اًتطبرات آسادًُبضز 

ثِ هزاجغ  کٌٌذُ استفبدُ بسیً یا فزاٍاى شاىیٍ هْزُ کِ ثِ ه چیپ یٍ ثبسرس ذیتَل یاستبًذاردّب یست اس اعالػبت ضزٍرا ای هجوَػِکتبة حبضز 

 .کٌذ هیهختلف را ثزآٍردُ 

 ّبی رٍشٍ  یچگًَگ شیٍ ً یطگبّیٍ آسهب یکیهکبً ّبی آسهَىٍ هْزُ،  چیپ ّبی ثبسرسیثز  یٍ تسلظ ًسج ییکتبة، آضٌب يیا تألیفاس  ّذف

 یاس استبًذاردّب شیهَارد ً یٍ در ثزخ ضذُ گزدآٍری EN  ٍDIN یاس استبًذاردّب ػوذتبًسبخت است. هغبلت کتبة  يیدر ح تیفیکٌتزل ک

ASME  ٍASTM ُاست. ضذُ استفبد 

 گیزًذ: ػٌبٍیٌی کِ در کتبة ثبسرسی پیچ ٍ هْزُ هَرد ثبسرسی قزار هی

 بی یکالس لق -شّبیدًذُ ر تیهؼب -شُیدًذُ ر یبیهشا -اًَاع رسٍُ -هؼزفی اجشای اتصبل - یچیاتصبالت پ تیهؼب- یچیاتصبالت پ یبیهشا

 -یخَدکبر هؼوَل یّب پیچهْزُ خَر ٍ  یّب پیچ -ّب هْزُ ثٌذی درجِ -ّب پیچاستحکبم  ثٌذی درجِ -ّب رسٍُ گیزی اًذاسُ -ّب پیچهحکن ثَدى 

 -در اتصبالت یذگیتٌ صیثستي ٍ پ لیثب ٍسب ییآضٌب -گیزی  هؼزفی آچبرّبی اًذاسُ -کیهتز یّب پیچ یکذ خَاً -ّب پیچ گیزی اًذاسُ یچگًَگ

ٍ تَرک  قیدق یکزدى آچبرّب جزُیٍ کبل یًگْذار-تزک هتز  نیتٌظ تَرک هتز کیاستفبدُ اس  -هخصَظ تَرک هتز شاتیتجْ -تَرک هتزّب

 کیرفتبر  -پز هقبٍهت یّب پیچ یهؼزف -یاػوبل یزٍّبیً یثزرس -ٍ هْزُ پیچتئَری  -(MULTI PLIERS) زٍیدٌّذُ ً صیاچبرافشا -هتزّب

 کیدر  زٍّبیً یثزرس - ّب پیچدر  هؤثزسغح هقغغ  کطص ٍ ثزش یجیدر ثبر تزک چیپ -درثزش چیپ - یکیاستبت یزٍیدر کطص تحت ً پیچ تک

ًظبرت  هخزٍط فطبر در اتصبالتتٌیذُ  پیص یزٍیٍجَد ٍ ػذم ٍجَد ً تأثیز 9.405 ضذُ تٌیذُ پیصاتصبل  کیرفتبر ٍ ٍاکٌص  -ُضذ چیاتصبل پ

 یّب پیچاتصبالت ثب استفبدُ اس  بلاتص چیاتصبالت ثب استفبدُ اس پّب  پیچدر  تٌیذُ پیص بی ییاًتخبة اتصبل اتکب -پز هقبٍهت یّب پیچثز 

 یّب پیچاستفبدُ اس  -ییبیلَث بیثشرگ ٍ  ّبی خسَرا - -ییثِ رٍش اتصبل اتکب چیاتصبالت ثب استفبدُ اس ثستي پ -یاتصبالت اصغکبک -تٌیذُ پیص

ضل  -یگزدض یضل ضذگ -ّب پیچضل ضذى  -(FAILURE) ٍ هْزُ چیضکست در پ -شُیگبلَاً یّب پیچ - ضذُ هصزف یّب پیچاستفبدُ اس  -ثلٌذ

عَل  صیشادر اثز اف چیضل ضذى پ- ّب پیچدر  یگزدض زیضل ضذى غ -یثزٍس ضل ضذى گزدض ظیضزا -یکطط یتحت ثبرّب یضذى گزدض

السم  ّبی احتیبط -دٍسز رسٍُ یّب پیچ -اس ضل ضذى آى یزیجلَگ یثزا چیفزم هٌبست پ -یدر اثز اًجسبط حزارت چیضل ضذى پ - چیپ کیپالست

گطتبٍر  -زیکّبی هت ّب ٍ گطتبٍر السم ثزای هحکن ًوَدى پیچ رٍش فیهؼز -ّب پیچتؼذاد  یثبسدّ -کیپالست ِیتب ًبح چیثِ ٌّگبم سفت کزدى پ

 TENSION) لزیف ٍاضز HEAT TIGHTENING یکٌتزل حزارت -ULTRA SONIC(ی)کطص آهذگ فزاصَتی -کیهتز یّب پیچ

INDICATING METHOD)(DTI) کٌتزل گطتبٍر َّضوٌذ (SMART BOLT METHOD) 785.6 TC BOLTS- یٍ تَال تیتزت 

 -ثبسرسی چطوی ٍ آسهبیطگبّی -ای هْزُاتصبالت دٍ  -در اتصبالت  یکیٌبهیتحت ثبر د یاس ضل ضذگ یزیجلَگ ّبی رٍش - ّب پیچثستي 

 -یظبّز یثبسرس -یاًجبم ثبسرس یثزا ثزداری ًوًَِ -ٍ اهضب  یثزرس یسبسًذُ ثزا یاس سَ ضذُ ارائِهذارک  -سبخت يیدر ح ّبی ثبسرسی

 زیغ ّبی ثبسرسی -بٍاضزّ یثبسرس -ٍ هْزُ  چیسغَح توبس قغؼبت هتصلِ ثب پ -اتصبل یًکبت ثبسرس -ّب هْزُ یظبّز یثبسرس -ّب تزک

ثبسرسی ٍ - سدگی سًگاس  یزیٍ جلَگ سدگی سًگ -گذاری ًطبًِ یثبسرس -پَضص یثبسرس -رٍش استفبدُ اس ضبثلَى -یاثؼبد یثبسرس -هخزة 

 یاًَاع ٍاضزّب -ٍاضزّب - ّب هْزُ RCSC ٍ هْزُ در چیپ پیاًَاع ت -RCSC ّبی ػولی پیص تٌیذگی پیچ ٍ هْزُ ثز اسبس استبًذارد رٍش

 ّبی سَراخ -اس اجشا اتصبل یًگْذار -TCBOLT بی ژُیٍ چیاثؼبد پ-ای گَُ یٍاضزّب F436 1407.6 اًَاع ٍاضز -RCSC هغبثق ثب



 

 

 PRE-INSTALLATION VERIFICATIONًصت )اجشا اتصبل قجل اس  صیرٍش آسهب ٍ هْزُ چیاستفبدُ هجذد اس پ ظیضزا -استبًذارد

TEST)- ً رٍش -رٍش استفبدُ اس تزک هتز -چیسفت کزدى پ ّبی رٍش یذگیتٌ صیپ یزٍیحذاقل TCBOLT-  یٍاضزّباستفبدُ اس DTI- 

 هْبرّب لیه یکبر سفتًحَُ  -هْبرّب لیاستبًذارد ه ّبی سَراخ شیسب -هْبر ّب لیه -ّب پیچ یذگیتٌ صیپ درثبرُ یثحث -کزدى اچبر جزُیهَارد کبل

استبًذارد ثز اسبس  فیتؼز -استبًذارد چیست؟ -CFTتیکبهپَس یّب سبسُاتصبالت  -یسفت ضذگ یثزا بسیهَردًچزخص  زیقبده -در کف ستَى

الشاهبت هجحث دُ اس  -اتصبالت یاردّباستبًذ یزیًحَُ ثکبر گ-سغَح استبًذارد -استبًذارد  ذیفَا ISO/IEC 1996 1668.2 ضوبرُ یراٌّوب

 یثٌذ ثستٍِ  یکو یثبسرس -ّب هْزٍُ  چیدستَر کبر ثستي پ -ٍ هْزُ چیثبسرس پ ِیاٍل فیٍظب -ٍظبیف ثبسرسبى -سبختوبى یهقزرات هل

 

 تَاًیذ ثِ لیٌک سیز هزاجؼِ کٌیذ: ثزای خزیذ ایي کتبة هی
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