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Whitworth rörgängor – Rörgängor för
trycktäta förband med tätning utanför
gängorna – Beteckningar, basmått och
toleranser

Pipe threads where pressure-tight joints
are not made on the threads – Part 1:
Designation, dimensions and tolerances

Denna standard utgörs av den engelska versionen av den
internationella standarden ISO 228/1 – 1982 med svensk
översättning.

This Swedish standard consists of the English version of
the International Standard ISO 228/1 – 1982 with a
Swedish translation.

Standarden ersätter SMS 36 (SMS reg 14.40). Skillnaden
är främst att gängbeteckningen ändrats.

The standard replaces the Swedish standard SMS 36. The
main differences is that the screw thread designation has
been changed.

De ISO-standarder som åberopas i standarden är överförda till svenska standarder:

The ISO standards referred to in this standard are
adopted in Swedish standards:

ISO 7/1

= SS-ISO 7/1 (SMS reg 14.45), Whitworth rörgängor – Rörgängor för
trycktäta förband med tätning mellan gängorna – Beteckningar, basmått
och toleranser, E + Sv

ISO 228/2

= SS-ISO 228/2 (SMS reg 62.872), Whitworth rörgängor – Rörgängor för
trycktäta förband med tätning utanför gängorna – Kontroll med toleransgängtolkar, E + Sv

SMS–02–228/1–01–L

E betecknar engelsk text, Sv svensk.

SIS TRY CKERI, STOCKHOLM

©

E indicates English text, Sv Swedish text.

UDK 621.882.082.22
Beteckningen SS för svensk standard infördes 1978. Svensk standard med beteckning SEN, SIS eller SMS får beteckningen SS vid revidering.
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Omfattning och tillämpning
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Scope and field of application

Denna del av ISO 228 anger beteckningar, mått och toleranser för rörgängor för trycktäta förband med tätning
utanför gängorna.

This part of ISO 228 specifies the designation and lays
down the dimensions and the tolerances of pipe threads
where pressure-tight joints are not made on the threads.

Dessa gängor är avsedda för hopmontering av ingående
delar i gängrördelar, kranar, ventiler och tillbehör etc.

These threads are intended for the mechanical assembly,
of the component parts of fittings, cocks and valves, accessories, etc.

Om sådana anslutningar måste vara trycktäta, skall det
åstadkommas genom sammanpressning av två tätningsytor utanför gängorna och anbringandet lämpligt tätningsmedel däremellan när det är nödvändigt.
ISO 228/2 behandlar kontroll av dessa gängor.
För rörgängor där trycktäta förband åstadkoms mellan
gängorna hänvisas till ISO 7/1.

If such assemblies must be made pressure-tight, this will
be effected by compressing two tightening surfaces outside the threads, and by interposing an appropriate
jointing medium, if necessary.
ISO 228/2 deals with the inspection of these threads.
For pipe threads where pressure-tight joints are made on
the threads, see ISO 7/1.

Svensk kommentar

Swedish comment

Trycktäta förband kan också åstadkommas mellan
gängorna enligt denna standard. I sådana fall bör gängtopparna inte stympas.

Pressure-tight joints can be made on the threads according to this standard. In these cases the crests should not
be truncated.

2

Referenser

2

References

ISO 7/1, Pipe threads where pressure-tight joints are
made on the threads – Part 1: Designation, dimensions
and tolerances. 1)
ISO 228/2, Pipe threads where pressure-tight joints are
not made on the threads – Part 2: Verification by means of
limit gauges.
3

Beteckningar och förklaringar

3

Symbols and explanations

G Rörgänga för trycktäta förband med tätning utanför
gängorna

G

Pipe thread where pressure-tight joints are not made
on the threads

A Fin toleransklass för utvändiga rörgängor för trycktäta förband med tätning utanför gängorna

A

Tighter class of tolerance of external pipe threads where
pressure-tight joints are not made on the threads

B

Grov toleransklass för utvändiga rörgängor för trycktäta förband med tätning utanför gängorna

B

Wider class of tolerance of external pipe threads where
pressure-tight joints are not made on the threads

H

Gängprofilens grundtriangelhöjd

H

Height of the triangle of the thread profile.

h

Höjd på gängprofilen mellan rundade gängtoppar och
gängbottnar

h

Height of the thread profile with rounded crests and
roots

r

Radie på rundade gängtoppar och gängbottnar

r

Radius of rounded crests and roots

P

Delning

P

Pitch

d

Utvändig gängas ytterdiameter, basmått

d

Basic major diameter of the external thread

D

= d; invändig gängas ytterdiameter, basmått

D

= d ; Basic major diameter of the internal thread

d1 = d – 1,280 654 P ; utvändig gängas innerdiameter,

basmått

1

) För närvarande som förslag. (Revidering av ISO 7/1–1978.)
Svensk kommentar
Utgiven som ISO 7/1–1982.

d 1 = d – 1,280 654 P ; basic minor diameter of the ex-

ternal thread

1

) At present at the stage of draft. (Revision of ISO 7/1–1978.)
Swedish comment
Published as ISO 7/1–1982.
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D 1 = D – 1,280 654 P = dl ; invändig gängas inner-

diameter, basmått
d 2 = d – 0,640 327 P; utvändig gängas medeldiameter,

basmått
D 2 = D – 0,640 327 P = d2; invändig gängas medel-

diameter, basmått
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D 1 = D – 1,280 654 P = dl; basic minor diameter of the

internal thread
d 2 = d – 0,640 327 P; basic pitch diameter of the external

thread
D 2 = D – 0,640 327 P = d2; basic pitch diameter of the in-

ternal thread

T d2

Tolerans för utvändig gängas medeldiameter

T d2

Tolerance on the pitch diameter on the external thread

T D2

Tolerans för invändig gängas medeldiameter

T D2

Tolerance on the pitch diameter of the internal thread

Td

Tolerans för utvändig gängas ytterdiameter

Td

Tolerance on the major diameter of the external thread

T D1

Tolerans för invändig gängas innerdiameter

T D1

Tolerance on the minor diameter of the internal thread

4

Mått

4

Dimensions

Dessa gängor har samma profil som de cylindriska gängorna i ISO 7/1. Såväl de invändiga som de utvändiga
gängorna enligt denna standard är cylindriska.

The profile of these threads is identical with that of the parallel
thread specified in ISO 7/1. The internal and external threads
covered by this International Standard are both parallel.

Gängtopparna kan vara stympade till toleransgränserna
enligt kolumnerna 14 och 15 i tabell 2, utom på invändiga
gängor när dessa kan komma att hopmonteras med utvändiga gängor enligt ISO 7/1.

The crests of the threads may be truncated to the limits of
tolerance as given in columns 14 and 15 of the table, except on internal threads when they are likely to be assembled with external threads to ISO 7/1.

Toleransen för invändiga gängors medeldiameter motsvarar det positiva gränsavmåttet enligt ISO 7/1, med undantag av toleranserna för diametrarna 1/16, 1/8, 1/4 och 3/8,
för vilka något större värden har angetts.

The tolerances on the pitch diameter of the internal
threads correspond to the positive deviation of the diameter tolerances in ISO 7/1, with the exception of those for
diameter 1/16, 1/8, 1/4 and 3/8, for which slightly higher
values have been specified.

För utvändiga gängor har två toleransklasser för medeldiametern angetts (se tabell 2):

For external threads, two classes of tolerances on the pitch
diameter have been specified (see table 2):

Klass A (kolumn 10): helt negativ, motsvarar i storlek
den positiva toleransen för invändig gänga.

Class A (column 10): entirely negative, equivalent in
size to the negative tolerance for the internal thread.

Klass B (kolumn 11): helt negativ, är dubbla värdet av
klass A.

Class B (column 11): entirely negative, value twice
that of class A.

Valet mellan klass A och B beror på vilka förutsättningar
som gäller för användning av gängorna och måste anges i
de dokument där gängor enligt ISO 228/1 föreskrivs.

The choice between class A and class B depends on the
conditions of application and shall be made in product
standards where threads to ISO 228/1 are specified.

Mått i millimeter har angetts i tabell 2.

Dimensions in millimetres are given in table 2.

5

5

Beteckningar

Beteckningen för gängor enligt denna internationella
standard består av följande delar i angiven ordningsföljd:

5.1

Beskrivningsdelen skall vara

The designation of threads according to this International
Standard shall consist of the following elements in the sequence given:
5.1

Rörgänga
Den del som anger den internationella standardens
nummer skall vara
5.2

ISO 228/1

Designation

The description block shall be
Pipe thread

5.2

The International Standard number block shall be
ISO 228/1
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5.3

De individuella delarna skall bestå av
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The individual item block shall be

– bokstaven G följd av storleksbeteckning enligt
kolumn 1 i tabell 2 för invändiga gängor (endast en
toleransklass);

– the letter G followed by the designation of the
thread from column 1 of table 2 for internal threads
(one class of tolerance only);

– bokstaven G följd av storleksbeteckning enligt
kolumn 1 i tabell 2 och bokstaven A för utvändiga
gängor klass A;

– the letter G followed by the designation of the
thread from column 1 of table 2 and the letter A for
class A external threads;

– bokstaven G följd av storleksbeteckning enligt
kolumn 1 i tabell 2 och bokstaven B för utvändiga
gängor klass B.

– the letter G followed by the designation of the
thread from column 1 of table 2 and the letter B for
class B external threads.

Svensk kommentar

Swedish comment

Jämförelse mellan äldre och nya beteckningar, se bilaga 1 till denna standard.

Comparison between older and new designations, see
annex 1 to this standard.
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