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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 مقدمه

ها، و انتخاب رگالتور کشی آننصب مخازن و لوله هاي مکاناين راهنما شامل نکات الزم براي انتخاب مخازن و سیلندرهاي گاز مايع، ويژگی

ه در باشند ککاربران اصلی اين دفترچه تعمیرکاران و نصب کنندگان خطوط گاز مايع میباشد. مناسب با توجه به فشار و کاربري خط گاز می

آوري شده از استانداردهاي مختلف و اندازي کنند. اين دفترچه حاصل نکات جمعاي با بیشترين بازدهی و با ايمنی باال راهتالشند تا مجموعه

 توانید ما را در بهبود آن ياري فرمايید.یز با ارسال نظرات خود میباشد. شما نتجربیات جمعی از کارشناسان اين حوزه می

 بايد فشار خط را درحالیکه فشار  که باشدرگالتورها به واقع قلب يک خط گاز مايع می

 ها ثابت نگه دارد تغییر کند، براي مصرف کننده PSIG 991تا  8تواند بین مخزن می

 کند.متناوب تغییر می نرخ مصرف وسايل نیز به طور در حالی که

 اشاره می گردد:ی در ادامه به دو روش براي تامین فشار گاز مصرف

 

 

 (ترجيحی)روش ایدومرحله گاز مايع هایرگالتور-الف

که در نتیجه به تعمیر و  دهدمی ارائه دقیقی نهايی تنظیم ايمرحله دو سامانه از استفاده

 .بودنگهداري کمتري هم نیاز خواهد 

 در دامنه رافشار  ايهاي دو مرحلهدر سامانه SET291 مرحله اول فشار باال قرمز رگالتور

 .با کیفیت بااليی کاهش می دهد mbar 051 - 01( PSIG 5-9) قابل تنظیم 

فشار کاهش داده شده مرحله اول را به  SET292 فشار پايین مرحله دوم ايقهوه رگالتور

تواند در دامنه رساند. فشار خروجی میمی mbar98 ستون آب(  99"فشار مصرف، معموال )

 تنظیم شود. mbar00-90ستون آب(  2"-90")

 

 رگالتورهای زرد تک مرحله ای)روش غير ترجيحی(-ب

رساند. می فشار مخزن را در يک مرحله به فشار مصرف SET293اي رگالتور زرد تک مرحله

با توجه به تک مرحله اي بودن  .شود تنظیم mbar 00-90تواند در دامنه فشار خروجی می

علی رغم کاهش قیمت در اجرا، عالوه بر پايین بودن کیفیت فشار خروجی، ظرفیت گاز کم 

تري قابل تامین بوده و ممکن است محدوديت هاي ديگري نیز بوجود آيد که در ادامه اشاره 

 می گردد.

 SET291 فشار باال مرحله اول رگالتور قرمز شرح
هاي باال براي کورههاي فشار اي و در مشعلراي تامین گاز مايع مورد نیاز به عنوان رگالتور مرحله اول در سیستم هاي دو مرحلهرگالتور باين 

تواند در خروجی يک سامانه چند سیلندري نصب گردد. برد دارد. اين رگالتور همچنین میاي نیز کارهاي بخار بصورت يک مرحلهصنعتی يا ديگ

زدگی و ورود در سمت خروجی قرار دارد تا از يخي آن بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شدهداراي شیر اطمینان)تخلیه( داخلی  SET291ترل کن

 ذرات خارجی به داخل جلوگیري گردد.

 اطالعات فنی
 EN16129و استاندارد  UL144مطابق با استاندارد    

 دامنه دما
                                                                                                                                                                        01C    01 -   تاC    
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  1 

 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 نوع گاز
گاز مايع، پروپان، بوتان     

 ورودی کاری فشار بيشينه
   (PSIG 951 )bar 5/90 

 ظرفيت

Kg/hr 51 % بوده و فشار ورودي برابر با فشار خروجی تنظیم شده به اضافه  91پروپان در شرايطی که افت فشار خروجی نسبت به فشار تنظیم

PSIG91 .باشد 

 فشار خروجی و کد سفارش فنر
    

 کد سفارش
 فشار خروجی تنظیم کارخانه

mbar(PSIG) 

 دامنه تنظیم فشار خروجی

mbar(PSIG) 

 قطر اوريفیس

mm(Inch) 

اتصال 

 خروجی
 اتصال ورودي

SET291/1212/70350 (5)051 (9-5)01-051 

 

 

0/0 

(0/9) 

F.NPT9/9 

F.NPT9/9 
SET291/1212/350700* (91)011 (5-91)051-011 

SET291/P12/70350 (5)051 (9-5)01-051 

 
F.POL** 

 

SET291/P12/350700* (91)011 (5-91)051-011 

SET291/P34/70350 (5)051 (9-5)01-051 
F.NPT0/0 

SET291/P34/350700* (91)011 (5-91)051-011 

 است. NGO-HL 90-855/1و  591CGAمعادل **طبق سفارش مشتري تولید می شود.                                                      *

 نحوه سفارش کاال
 مثال :     

 SET291                                                                                       کاالنوع            

           1212/                  (9/9، اتصال خروجی 9/9)اتصال ور.دي  ه ورودياندازه رزو          

             70350/                                            (mbar051- 01)فشار خروجی           

 SET291/1212/70350                                                                      :کد سفارش          
  

 SET292 فشار پايين مرحله دوم ایهوهشرح رگالتور ق

. اين رگالتور همچنین استفاده می شود.اي مرحله هاي دوسامانهدر  دوممرحله اين رگالتور براي تامین گاز مايع مورد نیاز به عنوان رگالتور 

داراي شیر اطمینان)تخلیه( داخلی بوده و مسیر  SET292نصب گردد. کنترل  بعد از رگالتور قرمز تواند در خروجی يک سامانه چند سیلندريمی

 زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیري گردد.قرار دارد تا از يخ وروديي آن در سمت تنفس بزرگ تعبیه شده

 اطالعات فنی
 EN16129و استاندارد  UL144مطابق با استاندارد   

 دامنه دما
                                                                                                                                                                       01C     01 -    تاC           

 نوع گاز
گاز مايع، پروپان، بوتان     

 ورودی کاری فشار بيشينه
   (PSIG 91 )bar 0/9 
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 فنر فشار خروجی و کد سفارش

 کد سفارش
فشار خروجی تنظیم 

 mbar(.w.cکارخانه )

دامنه تنظیم فشار 

 mbar(.w.cخروجی )
قطر اريفیس 

(inch )mm 
 اتصال ورودي اتصال خروجی

SET292/1212/2333 98 

("99) 

00-90 

("90-"2) 

0/0 

(0/9) 

F.NPT 9/9 
F.NPT 9/9 

SET292/1234/2333 
F.NPT 0/0 

SET292/3434/2333 F.NPT 0/0 

 ظرفيت

Kg/hr 91 ( پروپان در فشار وروديPSIG 91 )mbar 011 ( 2"و فشار خروجی  )ستون آب mbar90. 

 نحوه سفارش کاال

 مثال :     

 SET292                                                                                    کاالنوع            

           1234/              (9/9، اتصال خروجی 9/9)اتصال ورودي  ه ورودياندازه رزو          

             2333/                                            (mbar00- 90)فشار خروجی           

 SET292/1234/2333                                                                    :کد سفارش          

 

 SET293ای تک مرحله زردشرح رگالتور 

 اطمینان شیر داراي SET293 کنترلدهد. می کاهش دهکننمصرف براي مناسب فشار به را مايع گاز مخازن فشار مرحله يک در رگالتور اين

 .گردد جلوگیري داخل به خارجی ذرات ورود و زدگیيخ از تا دارد قرار خروجی سمت در آن يشده تعبیه بزرگ تنفس مسیر و بوده داخلی( تخلیه)

 به هادام در که داراست را اي مرحله دو رگالتورهاي به نسبت کمتر پايداري و پايین ظرفیت جمله از هايی محدوديت رگالتور اين از استفاده البته

 .دخواهد ش داده توضیح تردقیق طور

 اطالعات فنی
 EN16129و استاندارد  UL144مطابق با استاندارد   

 دامنه دما
                                                                                                                                                                         01C   01 -   تاC           

 گاز نوع
گاز مايع، پروپان، بوتان     

 ورودی کاری فشار بيشينه
   (PSIG 951 )bar 91 

 ظرفيت

Kg/hr 90 ( پروپان در فشار وروديPSIG 01 )bar 0 ( 2"و فشار خروجی  )ستون آب mbar90. 

 

 فشار خروجی و کد سفارش فنر

 کد سفارش
فشار خروجی تنظیم 

 mbar(.w.cکارخانه )

دامنه تنظیم فشار 

 mbar(.w.cخروجی )
قطر اريفیس 

(inch )mm 
 اتصال ورودي اتصال خروجی

SET293/1212/2333 98 

("99) 

00-90 

("90-"2) 

5/0 

(98#) 

F.NPT 9/9 
F.NPT 9/9 

SET293/1234/2333 
F.NPT 0/0 

SET293/3434/2333 F.NPT 0/0 
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 نحوه سفارش کاال

 مثال :     

 SET293                                                                                    کاالنوع            

           1234/              (9/9، اتصال خروجی 9/9)اتصال ورودي  ه ورودياندازه رزو          

             2333/                                            (mbar00- 90)فشار خروجی           

 SET293/1234/2333                                                            :کد سفارش          

 

 ایدو مرحله هایرگالتورمزيت 

 مزيت دارد: چهاراي رگالتور دو مرحلهاستفاده از 

 ثابت.فشار خروجی پايدار و  -9

و يک رگالتور فشار پايین در نزديکی مصرف  متنوع ورودي فشارهاي جبران براي طرف مخزن در باال فشار رگالتور يک از ايمرحله دو سیستم يک

رين خرابی کمت و وريبهره حداکثرمجموعه با  تا کندمی کمکها تشکیل شده است که ها براي ثابت نگه داشتن فشار گاز ورودي به مصرف کنندهکننده

 .دارندمی نگهبار میلی 5/9محدودهدر  خروجی را با باالترين کیفیت و فشار نوسانات اي مرحله دو هايسامانهادامه دهد. به کار خود 

 زدگی.کاهش يخ -9

کند بعد از آن انبساط پیدا میدلیل اينکه گاز پرفشار زند. نازل بهدهد که رطوبت گاز بر روي سطوح سرد نازل يخ میزدگی رگالتور هنگامی رخ میيخ

 شود.سرد می

اين کار باعث کمتر  .دهندکاهش می مصرف براي بار میلی 90به خوبی با تقسیم کاهش فشار بین دو رگالتور فشار را تا فشار  ايرگالتورهاي دو مرحله

و با دريافت حرارت  شودمی اول مرحله انتقال خط وارد قرمز وررگالت با خروج از گازهمچنین  شود.زدگی میسرد شدن هر رگالتور و در نتیجه کاهش يخ

 د.خواهد شاي زدگی در رگالتورهاي دو مرحلهکاهش احتمال يخاين عامل نیز باعث  می يابد.از محیط دماي آن افزايش 

 نصب اقتصادي. -0

بار میلی 90گاز مورد نیاز را در فشار  ظرفیتباشد تا بتواند  قطوراندازه کافی گاز بین رگالتور و مصرف کننده بايد به  لوله، ايدر رگالتور تک مرحله

باشد و هزينه تر میبار است، کوچکمیلی 051اي خط انتقال بین رگالتور اول و دوم با توجه به اينکه فشار حدود در رگالتور دو مرحله انتقال دهد. ولی

 د.شوکشی، صرف خريد رگالتور دوم میصرفه جويی شده در لوله

بايد رگالتور اول به نحوي تنظیم شود که گاز مايع بعد از آن دوباره مايع نشود. به طور مثال اگر دما  است کم بسیار زمستان دما هواي که مناطقی در

رسد نبايد درجه سانتی گراد می -00میلی بار تنظیم شود و اگر دما به  011درجه سانتی گراد باشد نبايد فشار در رگالتور اول بیشتر از  -01محیط 

 میلی بار( تنظیم شود. 001) psig 5فشار بیشتر از 

 توانند به دو مرحله اي تبديل شوند درصورتی که بار اضافی به خط تحمیل نشود.همچنین خطوط قديمی تک مرحله اي گاز می

 امکان اضافه شدن مصرف کننده. -0

توانند بعد از اجراي خط گاز جديد میداراي درجه آزادي زيادي باشند. مصرف کننده هاي  توانندمیاي با توجه به نحوه نصب رگالتورهاي دو مرحله

 تواند تحمل کند( همراه با اضافه کردن رگالتور دوم به خط گاز  اضافه شوند.را می شار)رگالتور فشار باال افزايش ف

 لوله انتقال مسی

گی و ها دچار خورد. اين لولهکنیدم تعويض ه را هالوله که باشید داشته ياد به ، اگر می خواهید يک رگالتور قديمی با لوله هاي مسی را تعويض کنید

 فلق از وقرار گیرد  نشیمن و اريفیس رگالتور بین و شودشدن پوستهباعث  است ممکن خوردگیدهد. شوند و اخالل در جريان گاز رخ میرسوب می

 رگالتور در جريان صفر جلوگیري کند. شدن

 تنفس رگالتور/نصب دريچه

ن اي .شوند رگالتور صحیح عملکرد از جلوگیري و هوا تبادل گاز يا تخلیه از مانع توانندمی اليوگلو  ،يخ برف، ،تگرگ باران،آب  زدگیيخ مانندمواردي 

لی بهتر در حالت ک تواند موجب انفجار در خط گاز شود درنتیجه دقت شود تا تمامی منافذ بايد به طور کامل باز و تمیز باشند.اتفاق در فشارهاي باال می
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 شماره تاريخ بازنگري موضوع بازنگري تاييد کننده

D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 است که دريچه تنفس به سمت پايین باشد يا زير يک سقف محافظ قرار داشته باشند. اگر دريچه تنفس مسدود شده است يا محافظ آن گم شده است

 ج کرد.بايد در اسرع وقت آن دريچه تمیز گردد يا محافظ آن جايگزين شود. اگر هم جسم خارجی داخل دريچه رفته است بايد آن را خار

هاي با ورودي همچنین الزم است تا متر فاصله داشته باشد. 9هاي هواي وسايل حداقل رگالتور بايد تا هر منبع قابل اشتعال يا ورودي هشدار:         

 باشد.فاصله داشتهمتر  9حداقل نیز ساختمان 

 نحوه نصب رگالتور در داخل ساختمان

ور، بايد تخلیه )شیر اطمینان( رگالت ظرفیت ويژگی حفظ برايکشی شوند. شوند بايد به محیط بیرونی لولهرگالتورهايی که داخل ساختمان نصب می

 ها هم اندازه سايز خروجی رگالتور باشند.سايز لوله

 درپوشدريچه  در رزوه را اينچی 0/0 لوله و کرده جدا را صفحه محافظ دريچه تنفس، SET292بیرون رگالتور فشار پايین کشی به سمت براي لوله

در خروجی لوله يک درپوش محافظ قرار دهید. زانويی را به نحوي نصب کنید که دريچه  .دهیدادامه  ساختمان بیرونی قسمت تا راکشی لوله و ببنديد

 ر ماده ديگري که می تواند موجب مسدود شدن لوله شود،به سمت پايین باشد. لوله کشی بايد به نحوي باشد که از ورود آب و حشرات يا ه

 متر با هر ورودي ديگري فاصله داشته باشد. 9جلوگیري شود. خروجی لوله تخلیه بايد حداقل 

  ( داخل ساختمان استفاده نکنید.psig 5)بار میلی 011شار ورودي بیشتر از : از رگالتور با فهشدار         

محیط باز نصب می شود، بايد به  در محصولاگر هشدار:        

اي باشد که دريچه تنفس به سمت باال نباشد، چراکه در اين گونه

تواند موجب مسدود آب و حشرات يا هر ماده ديگري میحالت 

  شدن دريچه و خرابی رگالتور شود.

 

 

 

 نصب در زيرِ زمين

سانتی متر باالتر از سطح زمین قرار گرفته باشند و از ورود هرگونه آب، حشرات و اجسام  91ها به میزان حداقل در تاسیسات زير زمین بايد لوله دريچه

کان و م تعويض يدبا رگالتور ،باشدها آمدهها دريچهآب روي سطح زمین جمع شده و سطح آن باالتر از لوله اگرخارجی محافظت شده باشند. توجه شود 

 آن هم تغییر کند.

 نحوه خواندن مشخصات عملکردی يک رگالتور از جدول

ر فشار ود دبا توجه به نمودار ظرفیت، نوع رگالتور را براي کاربري مخصوص خود انتخاب کنید. عملکرد اين رگالتور را با توجه به حداکثر بار کاري خ 

 (9بررسی کنید. ) با توجه به جدول صفحه  ورودي  با توجه به کمترين دما هواي زمستان

 انتخاب رگالتور

 مرحله اول قرمز فشار باال انتخاب رگالتور

 فرض کنید. Kcal/hr 011111( kg/hr. 5/00)مقدار بار را  -9

 فرض کنید. mbar 981مقدار حداقل فشار خروجی رگالتور را  -9

 فرض کنید. bar 0حداقل فشار مخزن را  -0

 مراجعه می کنیم. SET291براي اين شرايط براي رگالتور مرحله اول به نمودار  -0

 باشد.در نمودار خطی را دنبال کنید که فشار ورودي آن کمترين فشار پیش بینی شده براي مخزن در زمستان می -5

 طه کاري را بدين صورت مشخص کنید.کشیده و با خط فشار ورودي آن را قطع دهید و نق( Kcal/hr011111)يک خط عمودي در راستاي بار  -0

. با توجه به اين که mbar 091باتوجه به نقطه کاري از آن يک خط افقی کشیده و فشار خروجی را بدست آوريد. که در اينجا برابر است با  -0

  د.انتخابی مناسب می باش اين مقدار در حداکثر بار و حداقل فشار مخزن می باشد و بیشتر از حداقل فشار خروجی نیز می باشد پس رگالتور

ه هانندکسمت مصرفبه   

خروجی دريچه تنفس بايد 

.به سمت پايین باشد از رگالتور  

 مرحله اول

کشی به لوله

سمت بیرون 

(دريچه تنفس)  
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 مرحله دومای فشار پايين انتخاب رگالتور قهوه

 کنید. فرض kcal/hr. 911111(kg/hr. 5/90)نرخ مصرف را  -9

 فرض کنید. mbar 90مقدار حداقل فشار خروجی را  -9

 فرض کنید. bar 1.0حداقل فشار مخزن را  -0

 .کنیممی مراجعه SET292 مرحله دوم رگالتور به نمودار شرايط با توجه به -0

 کنید. مشخص متناسب با فشار ورودي را نمودار -5

 مشخص کنید. کشیده و با خط فشار ورودي آن را قطع دهید و نقطه کاري را بدين صورت( kcal/hr. 911111يک خط عمودي در راستاي بار ) -0

 حداکثر در مقدار اين که mbar 90با  است برابر اينجا در. آوريد بدست را خروجی فشار و کشیده افقی خط يک آن از کاري نقطه به توجه با -0

  .باشدمی مناسب انتخابی رگالتور پس باشد می نیز خروجی فشار حداقل از بیشتر و باشد می مخزن فشار حداقل وظرفیت 
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(3bar) 

(10bar) 

 فشار ورودي

(0/7bar) 

(1/4bar) 

(1bar) 

 SET292 فشار خروجی-ظرفیتنمودار  فشار ورودي
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 ایانتخاب رگالتور تک مرحله

 فرض کنید. kcal/hr. 911111( kg/hr. 5/8)نرخ مصرف را  -9

 فرض کنید. mbar 95مقدار حداقل فشار خروجی را  -9

 فرض کنید. bar 0حداقل فشار مخزن را  -0

  .کنیممی مراجعه SET293 مرحله دوم رگالتور به نمودار شرايط با توجه به -0

 نمودار متناسب با فشار ورودي را مشخص کنید. -5

 (کشیده و با خط فشار ورودي آن را قطع دهید و نقطه کاري را بدين صورت مشخص کنید. kcal/hr. 911111يک خط عمودي در راستاي بار ) -0

 و بار حداکثر در مقدار اين که mbar 90با  است برابر اينجا در. آوريد بدست را خروجی فشار و کشیده افقی خط يک آن از کاري نقطه به توجه با -0

  .باشدمی مناسب انتخابی رگالتور پس باشد می نیز خروجی فشار حداقل از بیشتر و باشد می مخزن فشار حداقل

 
 آزمايش نشتی برای نصب

 داريم: 50NFPAطبق استاندارد 

هايی که قرار است مجددا مورد استفاده قرار گیرد. اين آزمايش بايد بر اند يا سیستمهايی است که به تازگی نصب شدهآزمايش نشتی براي مجموعه

 و شیرهاي مجموعه انجام پذيرد.ها، اتصاالت، رگالتورها روي تمامی لوله

 روش آزمايش برای خط فشار پايين الف.

 شود تا افت فشار در اثر نشتی در مجموعه بدست آيد.در اين روش از يک گیج فشارسنج يا مانومتر آبی استفاده می

 عها را بررسی کنید و از محکم بودن اتصاالت اطمینان يابید. سپس همه آنها را قط. ابتدا تمامی اتصاالت، شیرها، و مصرف کننده9مرحله 

 ها را ببنديد.کرده و جريان به مصرف کننده

 هاي بااليی اجاق گاز متصل کنید.. گیج فشارسنج يا مانومتر را به اريفیس شمعک9مرحله 

اي آن را باز نگه داشته و سپس آن را محکم ببنديد. سپس شیر . شیر مخزن را باز کرده و گاز را به داخل خط بفرستید. چند ثانیه0مرحله 

 رسید، مرحله سوم را دوباره تکرار کنید. ستون آب( 99"میلی بار) 98ها را باز کنید اگر فشار به کمتر از ندهمصرف کن
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 برسد. ستون آب( 2"بار )میلی 99ز باز شده و فشار خط گاز به اکنون شیر مشعل مصرف کننده يا شمعک آن را باز کنید تا جريان گا. 0مرحله 

باشد. افت فشار در اين مدت نشان دهنده نشتی در صورت ثابت ماندن فشار به مدت سه دقیقه مجموعه از نظر نشتی بسیار خوب و محکم می

 تأيید مورد گاز آشکارساز يکها وجود دارد را با باشد. در صورت وجود نشتی، اتصاالت و نقاطی را که امکان نشتی در آن محلدر مجموعه می

  و صابون يا يک محلول اشتعال ناپذير معادل آزمايش کنید. مانند آب

آورند، باشد و امکان رشد ترک را فراهم میهاي استفاده شده براي تشخیص نشتی همانند آب و صابون خورنده میبه دلیل اينکه برخی محلول

باشد. هرگز با مشعل باز آزمايش را انجام ه شده خورنده نمیها را با آب بشويید، مگر اينکه مطمئن باشید که محلول استفادبعد از آزمايش لوله

 خزنمبه طور کامل بسته نشده است. در اين صورت شیر  مخزنيابد، به احتمال زياد شیر ندهید. اگر فشار مجموعه در حین آزمايش افزايش می

 را کامال ببنديد و مرحله چهارم را دوباره تکرار کنید.

 فشار باالروش آزمايش برای خط ب. 

ها را بررسی کنید و از محکم بودن اتصاالت اطمینان يابید. سپس همه آنها را قطع . ابتدا تمامی اتصاالت، شیرها، و مصرف کننده9مرحله 

 ها را ببنديد.کرده و جريان به مصرف کننده

روي شیر مخزن نصب کرده و سر ديگر را به به لوله  را روي آداپتور متصل کنید. سپس يک سر آداپتور را بر. يک فشار سنج فشار باال 9مرحله 

 گاز ورودي رگالتور متصل کنید.

 را نشان دهد. bar9. شیر مخزن را باز کنید تا فشار خطوط گاز افزايش پیدا کند و فشارسنج مقدار 0مرحله 

 ها. سپس به آرامی يکی از مصرف کنندهباشیدته دهد توجه داش. شیر مخزن را محکم ببنديد. به مقدار فشاري که فشارسنج نشان می0مرحله 

 برسد. mbar 011را باز کنید تا فشار به 

 االتاتصباشد. باشد و درصورت افت فشار مجموعه داراي نشتی میتوان گفت که مجموعه آبند میدقیقه ثابت بماند می 0اگر مقدار فشار به مدت 

 معادل ناپذير اشتعال محلول يک يا وصابونآب تأيید مانند مورد گاز آشکارساز يک با را دارد وجود هامحل آن در نشتی امکان که را نقاطی و

 رشد امکان و باشندمی خورنده صابون و آب همانند نشتی تشخیص براي شده استفاده هايمحلول برخی اينکه دلیل به: توجه. کنید آزمايش

 با هرگز. باشدنمی خورنده شده استفاده محلول که باشید مطمئن اينکه مگر بشويید آب با را هالوله آزمايش از بعد آورند،می فراهم را ترک

. ستا نشده بسته کامل طور به مخزن شیر زياد احتمال به يابد،می افزايش آزمايش حین در مجموعه فشار اگر. ندهید انجام را آزمايش باز مشعل

 .کنید تکرار دوباره را چهارم مرحله و ببنديد کامال را مخزن شیر صورت اين در

. آداپتور را از شیر قطع سريع فشار بیشینه جدا کنید. لوله گاز را دوباره متصل و محکم کنید و با آّب و صابون يا محلول هاي ديگر 5مرحله 

 اتصال را بررسی کنید.

 .نکنید بررسی باز لهشع با را نشتی هرگز. دهید انجام مانومتر روش با را 0 تا 9 مراحل لزوم، صورت در. 0مرحله 

 عيب يابی قفل شدن رگالتور

دلیل ورود اجسام خارجی اين اتفاق بیشتر به دهد.اند اخالل در قفل شدن رگالتور خیلی کم رخ میدر محصوالت جديد که به طرز صحیح نیز نصب شده

  گردد.نشدن کامل رگالتور میباشد که اين مشکل باعث قفل ها بر روي نشیمن میاز باال دست جريان و قرار گرفتن آن

. جام گردددر اينجا روشی را شرح خواهیم داد که به احتمال زياد مشکل رگالتور را برطرف خواهد کرد. اين فرآيند حتما بايد توسط تعمیرکار مجاز ان

رل کرده و خط گاز را نیز کنترل کنید، افتد رگالتور را باز کرده و از نظر نشتی کنترگالتور به درستی اتفاق نمیکه قفل شدن پس در صورتی 

 درصورت نبود عیب مراحل زير را انجام دهید:

ورودي رگالتور را با يک آچار نگه داشته و با يک آچار ديگر نازل را گرفته و  -9

 .بصورت ساعتگرد آن را باز کنید. مراقب باشید به نازل و گازبند آسیبی نرسد

 

 خشک تمیز کنید. نازل را نیز بررسی کرده و تمیز کنید.نشیمن را بررسی کرده و با يک پارچه  -9
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ي تاور الزم براهمانند باز کردن، گازبند را داخل نازل قرار داده و با دو آچار نازل و ورودي را گرفته به طور پادساعتگرد آن را محکم کنید. میزان گش -0

را نیز مورد بازرسی قرار دهید و تمیز  هالولهد. بعد از انجام اين مراحل ها آسیبی نرسباشد. مراقب باشید تا به رزوهمی N.m 00محکم شدن نازل 

 هاي انتقال گاز جديد استفاده کنید. رگالتور را در خط گاز نصب کرده و خط را از نظر نشتی و عملکرد مناسب بررسی کنید.کنید. لوله

 نشتی و فشار قفل رگالتور

را قطع کرده و بررسی کنید که نشیمن دچار سايیدگی نشده باشد يا اينکه به دلیل تلفات زياد ناشی از  هاکنندههاي باال، همه مصرفزمايشپس از آ

ل يابد. به اين فشار جديد، فشار قفها، سوپاپ خیلی باال تنظیم نشده باشد. درصورت وجود اين معايب فشار خروجی کمی افزايش میکوچک بودن لوله

فشار خروجی تنظیم شده رگالتور باشد. افزايش فشار سريع باالتر از اين نقطه بیانگر کوچک بودن  %901بیشتر از شدن گويند. فشار قفل شدن نبايد 

 باشد.ها میاندازه لوله

شیمن ن کند، احتماال سوپاپ رگالتور به طور مناسب رويدقیقه يا بیشتر انجام دهید. اگر فشار به صورت تدريجی افزايش پیدا می 5اين آزمايش را براي 

 وملز صورت درو  کنید بررسی سايش عالئم نشیمن را از نظر ديسکو نیز  خش و خراش آلودگی، نظر از را التوررگ ورودي نازلقرار نگرفته است. 

 نمايید. جايگزين

 جريان اضافیشير قطع  از صحيح استفاده

گی يا شلنگی دچار پارگی شده ها دچار شکستدر زمانی است که لولهريان اضافی محافظت در برابر ج قطع جريان اضافیشیر هدف اصلی استفاده از 

بی در حد يک ترک يا خراش در که خرا واضح است درصورتی شود(.می فرض کامل جدايی ، کنیممی اشاره پارگی يا شکستگی به که هنگامیاست )

 خارج نگردد. ،بسته شود بخار يا مايع براي اينکه شیرافی باشد و ممکن است مقدار کد، مقدار جريان تلف شده محدود میها باشلوله

بر روي آن يک  شود.مت کنترل میدهد ولی مقدار جريان فقط از يک ساجازه عبور گاز از دو طرف را می باز است جريان اضافیشیر قطع  هنگامیکه

 ر جريان گاز در آن جهت، از مقدار تعیین شده تجاوز کندشود. اگدهد که عبور گاز در آن سمت کنترل میفلش زده شده است که جهتی را نشان می

 شود.شیر به طور خودکار بسته می

لوله هاي پس از آن بايد به مقدار کافی بزرگ باشند تا در مقابل جريان مقاومت زيادي نداشته شود، با توجه به اينکه شیر به دلیل جريان اضافی بسته می

ها بايد نی باشد يا با تعداد زيادي زانويی و انواع اتصاالت مواجه است، تمهیدات الزم براي بزرگتر کردن اندازه آنکشی بیش از حد طوالباشند. اگر لوله

 در نظر گرفته شود. هرگز از اندازه لوله، کوچکتر از شیر حداقل فشار استفاده نشود.

نیز از آن عبور داده شود. اين موضوع بسیار از جريان عادي خط گاز بیشتر  %51 تا جريانکه  به نحوي انتخاب گرددجريان اضافی است شیر قطع بهتر 

تناوب مبه طور خط گاز  درشیر به دلیل برخی تغییرات ممکن است عادي خط باشد،  جريانشیر نزديک به  زيرا در صورتیکه محدوده عملکرد مهم است

  ع، امکان قطع شدن جريان توسط شیر وجود دارد.اي قطع و وصل گردد. به طور مثال به دلیل وصل سرييا لحظه

ها کمتر از يک اي آزمايش شود که بهتر است فاصله اين آزمايشبايد در هنگام نصب و نیز دوره جريان اضافیشیر 

ر صورت باز کردن سريع يک شیبهدر خط گاز باشد که  تسال باشد. اين آزمايش بايد شامل يک شبیه سازي شکس

توان دهد. اگر شیر در اين حالت جريان را قطع کرد میه باشد که شیر حداقل فشار آنجا را پوشش میدر دورترين نقط

 تر به شیر رخ دهد، جريان قطع گردد.انتظار داشت که در صورتیکه شکستگی در مکانی نزديک

 )تخلیه(شير اطمينان
اف رفی و بیش از حد مخزن را به محیط اطاهیزيد. شیر اطمینان فشار اضباشد از نزديک شدن به شیر اطمینان بپرکه فشار مخزن زياد می هنگامی

پر شدن بیش از حد مخزن، گرم شدن زياد مخزن يا افزايش فشار بخار رخ داده باشد.  تواند به داليلی همچونکند که اين فشار بیش از حد میمیتخلیه 

باشد. براي که البته اين استاندارد براي خطوط ثابت میدهد. بايد رخ  مجاز فشار حداکثر ٪991 در هوا فشار مورد نیاز جهت تخلیه براي میزان حداقل

 خطوط متحرک بايد به استاندارد حمل و نقل براي گازهاي مايع مراجعه شود.
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 از مخازن محاسبه نرخ  جريان خروجی

 

  
 

است يا برچسب اطالعات که مساحت بر روي مخزن حک نشدهر صورتیبراي محاسبه نرخ جريان خروجی به مساحت سطح خروجی مخزن نیاز است. د

 زير استفاده کنید:هاي توانید از فرمولاست، میآن هم پاک شده

 اي با سر کروي:مخزن استوانه (9

 * طول * قطر خارجی 0.90مساحت = 

 اي با سر نیمه بیضوي:مخزن استوانه (9

 خارجیقطر خارجی ( * قطر  1.0* )طول +  0.90مساحت = 

 مخزن کروي: (0

 * قطر خارجی 0.90مساحت: 

متر مکعب  مربع نرخ جريان بر حسب متر 985بیرونی بزگتر از سنجیده شود. براي منابع با سطح  سطح متوسط مقادير براي است ممکن جريان نرخ

 بدست آيد: گراد و فشار اتمسفر از رابطه زيردرجه سانتی 95هوا در شرايط استاندارد  بر ساعت

  0.82A 376.3 =مکعب  مترخ جريان بر حسب نر

 باشد.مربع می مترهمان مساحت سطح بیرونی مخزن بر حسب  Aکه 

 

 

 

 

 

 

مساحت خارجی 

)m2(منبع

نرخ جريان بر 

حسب )m3/h( هوا

مساحت خارجی 

)m2(منبع

نرخ جريان بر 

حسب )m3/h( هوا

مساحت خارجی 

)m2(منبع

نرخ جريان بر 

حسب )m3/h( هوا

1.9 1065 15.8 6155 55.7 17290

2.8 1480 16.7 6445 65 19635

3.7 1870 17.6 6730 74.3 21895

4.6 2260 18.6 6885 83.6 24120

5.6 2620 20.4 7600 93 26300

6.5 2980 22.3 8160 102 28425

7.4 3315 24.1 8720 111 30530

8.4 3655 26 9265 121 32600

9.3 3980 27.9 9790 130 34640

10.2 4300 29.7 10335 139 36670

11.1 4625 31.6 10860 149 38660

12.1 4930 33.4 11370 158 40630

13 5235 35.3 11900 167 42590

14 5540 37.2 12410 176 44500

14.9 5850 46.5 14890 185 46430
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 مشخصات کلی گازهای مايع

 

 فشار بخار در دماهای مختلف

 

بوتانپروپاننوع گاز

C3H8C4H10فرمول شیمیايی

1.52.01وزن مخصوص گاز )هوا=1(

0.5040.582وزن مخصوص مايع)آب=1(

493573چگالی مايع در دماي 15c بر حسب 

1.82.45چگالی گاز در دماي 15c بر حسب 

2210029000انرژي حرارتی گاز در دماي 15c برحسب 

)1bar 15 وc 270230نسبت حجم گاز به مايع ) در دماي

430450گرماي نهان تبخیر در دماي جوش بر حسب 

23.8631.2میزان هواي مورد نیاز براي سوختن ) لیترهوا بر لیتر گاز(

)C( 1000-1120900-920دماي احتراق

)C( 35953615حداکثر دماي شعله

10092عدد اکتان

  
   

    
   

  
   

  
  
 

پروپانبوتان

0/55(8)-34

0/95(13/5)-29

1/6(23/3)-23

2(28)-18

2/55(37)-12

3/2(47)-7

4(58)-1

0/2(3)5(72)4

4/7(6/9)6(86)10

0/8(12)7(102)16

1/2(17)8/8(127)21

1/6(23)9/6(140)27

2(29)11/4(165)32

2/5(36)13/5(196)38

3(45)15/2(220)43

)C( دماي
bar)PSIG( فشار بخار
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 و لوله کشی مخزنتعيين مشخصات 

 ذخيره سازی گاز مايع مخازن

ط هاي خترين بخشرا تامین کند، از مهم هاکنندهوالنی گاز مورد نیاز مصرفاندازه مناسب که بتواند به نحو مناسب و براي مدت طانتخاب مخزن با 

گردد که فشار مخزن پايین بیايد که اين موضوع باعث تبخیر گاز مايع داخل مخزن به منظور باشد. برداشت از مخازن گاز مايع موجب میگاز مايع می

شود که دماي گاز مايع داخل مخزن افت پیدا کند که اين گرماي از می بخیر مورد نیاز براي اين کار سببشود. گرماي نهان تن کاهش فشار میجبرا

يابد. سطحی از مخزن که با گردد. بدين صورت که حرارت از طريق بدنه فلزي مخزن به مايع انتقال میدست رفته از طريق هواي اطراف جبران می

کند چرا که حرارت گرفته شده توسط بخار گاز قابل صرف نظر است. به سطحی از مخزن که خار در ارتباط است در اين انتقال حرارت نقشی ايفا نمیب

 بیشتر باشد امکان تبخیر گاز بیشتري وجود دارد. در مخازن خیس در يک مخزنگويند. هر چه سطح خیس میباشد سطح در ارتباط با گاز مايع می

 9دولجتبخیر مايع بیشتر است. میزان تاثیر دما در  امکانتر باشد، گرمبیرون بیشتر است. هرچه هواي  تبخیر گازبزرگ سطح خیس بیشتر و بنابراين 

ان دهد که میزرخ میهنگامی  ،در يک مخزن که کمترين نرخ تبخیر دهدمینشان است. اين جدول کیلويی در صفحه بعد آمده  51براي يک مخزن 

. مخازن گاز مايع در دو نوع مخازن افقی و سیلندرهاي عمودي نیز کمینه باشدبیرون  داخل مخزن به حداقل مقدار خود رسیده باشد و دما هواي گاز

قی براي اي براي انتخاب تعداد مناسب سیلندرهاي عمودي يا اندازه مناسب مخازن افهاي سادهباشند. با توجه به اصول بیان شده، روشموجود می

 بارهاي مختلف و در دماهاي متفاوت در ادامه ذکر شده است.

 تعيين نرخ مصرف کل

يل از مجموع نرخ مصرف وسااين نرخ مشخص باشد که  ابتدا بايد نرخ مصرف کل مورد نیازگاز مايع  کشی يک خطبراي تعیین مخزن، رگالتور، و لوله

 توان از برچسب هر محصول بدست آورد.ها را میکنندهنیاز مصرفآيد. مقدار ظرفیت مورد مختلف در خط گاز بدست می

 .کشی مجدد نیاز نباشدو لوله مخزنبه تعويض  وجه قرار گیرند تانیز بايد مورد تبه خط اضافه شوند آينده در  هايی که ممکن استمصرف کننده

 

 

 زسوزمیزان مصرف تخمینی برخی وسايل گا -9 جدول

 

 تخمين تعداد سيلندر مورد نياز

پوندي( را  911کیلويی) 51گراد ممکن است کاهش يابد، اگر نرخ تبخیر يک سیلندر درجه سانتی -98براي يک خط گاز با جريان مداوم، که دما تا 

Kcal/hr.  51111  : نرخ مصرف کل(/51111)فرض کنیم، در نتیجه تعداد سیلندر مورد نیاز برابر است با 

 مثال:

 (51111/911111) =  0 تعداد سیلندر :      Kcal/hr. 911111نرخ مصرفی کل تخمینی: 

 

 

       میزان مصرف تخمینی )             (مصرف کننده

(0/4-0/3) 5000 - 4000اجاق گاز خانگی بدون فر

(0/75-0/5) 9000 - 6000اجاق گاز خانگی همراه فر 

(0/8-0/4) 8000 - 5000بخاري خانگی

(2/5-1/25) 25000 - 15000آب گرمکن جريان دائم

(1/1-0/6) 13000 - 7000آب گرمکن مخزنی

  
ℎ𝑟      

ℎ𝑟  
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دماي محیط ) C (ضريبدماي محیط ) C (ضريب

1.25-150.25-26

1.5-120.5-23

1.75-100.75-20

2-61-18

 

 
 .میزان گاز داخل سیلندربا توجه به دماي گاز مايع و کیلويی  51در يک سیلندر عمودي تبخیر  نرخ -9جدول

 تبخير پروپان برای منابع ذخيره افقی گاز مايع نرخمحاسبه 

در  (D( و قطر خارجی )Lبراي يک مخزن به طول ) -c98فیت تبخیر پروپان در دماي ظر زانمی

انتقال حرارت از سطح خیس شده محاسبه شده  آمده است. البته در اين جدول فقط 0جدول 

)مقادير قطر و طول به متر مراجعه شود  0جدول است. در صورت متفاوت بودن دما محیط، به 

 باشد(.می

(K ضريب ثابت براي درصد حجم گاز مايع داخل مخزن =) 

 
 میزان ظرفیت تبخیر پروپان برحسب قطر، طول و درصد حجم گاز داخل مخزن.-0جدول

 نرخ تبخير برای دماهای ديگر )ضريب دما(

 ضرب کنید. 0جدول نتايج بدست آمده از فرمول جدول باال را با توجه به دماي محیط در ضريب بدست آمده از 

 

 

 

 

21155-6-18

30000027700053500417502825050

27700024700050000380002600045

22600021400045000342502350040

21400019900040000305002075035

19200017600035000272501875030

16700015400031250235001600025

14100013100026250197501375020

11800010700021250165001125015

92000830001700012750900010

660006000012250950070005

میزان گاز داخل 

)kg( سیلندر

    حداکثر نرخ مصرف در دماهاي مختلف )            (
ℎ𝑟 

)                ( -18c مقدار ظرفیت تبخیر پروپان درk میزان مايع داخل مخزن به درصد

D*L*100*40010060

D*L*90*4009050

D*L*80*4008040

D*L*70*4007030

D*L*60*4006020

D*L*45*4004510

    
ℎ𝑟 

C C C C C 

ضريب مربوط به دماي محیط -0جدول  
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 پاکسازی مناسب مخازن گاز مايع

 اهميت پاکسازی

باشد. توجه به اين کار باعث پاکسازي منابع خصوصا منابع جديد میکه در خطوط گاز مايع بايد مورد توجه قرار گیرد، موضوع ترين مواردي يکی از مهم

 شود. بدين منظور رعايت موارد زير الزامی است:کار می ش تعمیرات خط گاز مخصوصا در اوايلرضايت هر چه بیشتر خريدار و کاه

 وسیله آب صورت گیرد. اين آزمايش معموال به بر روي هر دو نوع مخازن افقی و سیلندرهاي عمودي، بعد از ساخت بايد آزمايش نشتی انجام

 پذيرد.می

 هاي ها در مجموعه هزينهکنند. در صورت باقیماندن آنآب و هوا به طور جدي در کارکرد دستگاه و وسايل مرتبط با آن اختالل ايجاد می

 باشد.پاکسازي مجموعه می هاي مربوط بهها به مراتب بیشتر از هزينهشود که اين هزينهزيادي به خريدار تحمیل می

 زدايی شود زيرا اي مشاهده نشد، بايد مخزن رطوبتحتی اگر در بازرسی دقیق )با استفاده از چراغ قوه( از داخل مخزن، رطوبت قابل مالحظه

ته باشد. يک درصد داش 911ممکن است شبنم بر روي ديوارها شکل بگیرد. عالوه بر اين هواي موجود ممکن است رطوبت نسبی تا میزان 

 011خلوص( به ازاي هر  %22.85) 9لیتر متانول خالص بی آب 1.5زدايی در منابع ذخیره )افقی( ريختن حداقل  روش سريع براي رطوبت

 باشد.لیتر ظرفیت آبی مخزن می

 :بر اين اساس حداقل میزان متانول در يک مخزن در جدول زير آمده است 

 
 زدايیطوبتمتانول مورد نیاز براي ر -5جدول 

 اهميت پاکسازی هوا

 واهد داد:خقبل از اولین پر شدن حذف نگردد، مشکالت زير رخ  مخزندر  هوااگر 

 شود که شیر اطمینان اين موضوع باعث می .دهدمی نشانرا براي مخزن  حد از بیشغلط و  فشارهاي ،تابستان و بهار در نصب شده تاسیسات

 باز شود و فشار اضافی را به محیط تخلیه کند. ،نشده است مجاز درحالیکه فشار هنوز بیش از حد

 و موجب تماس با وش شده مکررا خام لشود. اين هوا باعث شود تا شمعک وسايها فرستاده میهوا موجود در مخزن براي مصرف کننده

 تعمیرکارها شود.

  کنند.میحرکت ن منابع پرکنندههنگام پرکردن مخزن اگر از شلنگ متوازن کننده برگشت بخار استفاده نشود، هوا و رطوبت محفظه به سمت 

 شود هوا و رطوبت محفظه به سمت خطوط انتقال حرکت نمايد.همچنین شلنگ متوازن کننده باعث می 

 اگر هوا به طور مناسب از مخزن خارج و پاکسازي شود:

 شود.تر پر میمخزن سريع 

 ها پايدارتر عمل خواهند کرد.مصرف کننده 

 ها کمتر فعال خواهند شد.شیرهاي اطمینان مصرف کننده 

 

 

                                                           
ست. ا ترپايین ها الکل ديگر از نیز آن جوش نقطه و دارد آب به شديدي نزديکی هاالکل ديگر به نسبت متانول. اي به غیر از متانول استفاده نکنیداز ماده 9

 .باشدمی آب به نسبتتر پايین جوش دماي استفاده از آن، دلیل ترينمهم

حداقل متانول مورد نیاز ) لیتر (نوع مخزن

0.07مخزن 50 کیلويی

0.28مخزن 200 کیلويی

2.85مخزن 1900 کیلويی

5.7مخزن 3800 کیلويی
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دفعات پاکسازيهواي باقیمانده %پروپان باقیمانده %

يک بار5050

دو بار7525

سه بار87.512.5

چهار بار93.756.25

پنج بار96.873.13

شش بار98.441.56

 هرگز با مايعات پاکسازی نکنيد

مخزن سرد شود و  وخزن بخار شود تا مايع داخل ماين کار باعث می هرگز مخزن را با گاز مايع نشويید زيراترين راه است. ترين راه حتما آساناشتباه

درصد هواي داخل مخزن از اين طريق خارج شود ولی  51تا  95رطوبت باقیمانده در مخزن در هنگام کاهش فشار، میعان شود. البته ممکن است که 

 .استاين روش اشتباه 

 روش تخليه هوا مخزن

 .دهید قرار بسته حالت در را آن و کرده مخزن نصب دوقلو پرکننده شیر روي تخلیهتبديل براي  يک .9

 .ببنديد مخزنخروجی شیر يک فشارسنج روي اتصال  .9

 را به محیط تخلیه کنید. داخل مخزنهرگونه هواي  .0

 شلنگ برابر کننده بخار کامیون انتقال را به شیر متوازن کننده بخار مخزن متصل کنید. .0

 جريان اضافیقطع ضربه خوردن به شیر اهی ببنديد چرا که موجب شیر لوله متوازن کننده بخار را باز کنید، آن را باز رها نکنید و گ .5

 .کنترل نمايیدخواهد شد. به طور مداوم فشارسنج را 

 را نشان داد شیر برابر کننده بخار را قطع کنید.bar 9که فشارسنج  هنگامی که .0

 خارج شود.هواي داخل مخزن  دسته اداپتور تخلیه را تغییر دهید تا کلیه .0

 تا ديگر گازي از مخزن خازج نشود.. ببنديد، را تخلیه آداپتور .8

 دقیقه خواهد بود. 95را چهار بار ديگر تکرار کنید. کل زمان مورد نیاز کمتر از  8تا  0مراحل  .2

 تر استگردد. مراحل ذکر شده بهتخلیه گاز در محیط بسته باعث آلودگی هوا می انجام ندهید. هاي مسکونیمحلهرگز مراحل ذکر شده را در  توجه:

 گیرد. هاي بزرگ، خالی و سرباز انجاممکاندر 

 ميزان پاکسازی در هر مرحله

درصد  0جدول يابد که در دهید، درصد هواي موجود در مخزن به طور مداوم کاهش میهنگامی که مراحل پاکسازي گفته شده در باال را انجام می

 پاکسازي آمده است.مخزن بعد از هر مرحله باقیمانده در هوا و پروپان 

 

 

 

 

 

 هواي باقیمانده در مخزن برحسب دفعات پاکسازي -0جدول 

هايی که تواند مشعل را براي فعالیتکار میباشد. در اين شرايط سرويسدرصد مناسب و کافی می 0.95دهد که کاهش هوا به میزان تجربه نشان می

 .شودمی حل پروپان در هوا کمی مقدار ، روز چند براي نصب ازبعد  استفاده عدم صورت در اين، بر عالوهبه حرارت بیشتري نیز نیاز دارد تنظیم کند. 

 مقدار پروپان مورد نياز

مترمکعبی  9لیتر پروپان براي پاکسازي يک مخزن  92اگر مراحل گفته شده انجام و پاکسازي پنج بار به طور کامل و دقیق انجام شوند در کل مقدار 

 شد.استفاده خواهد 
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D/R&D/BRO/SET291-292-4 : علوي تاييد کننده : 9019 مرداد تاريخ خامسی پور تهيه و تنظيم :    

 پاکسازی سيلندرهای عمودی

 هواي داخل مخزن را تخلیه کنید. .9

 برسانید. bar 9فشار بخار پروپان داخل مخزن را به  .9

 بخار را به هواي آزاد تخلیه کنید. .0

 اين مراحل را چهاربار ديگر تکرار کنید. .0

 اندسازی شدهمخازنی که پاک

( شیر گاز بسته و جريان POLخروجی)به اتصال  دهید. آداپتور راحل گفته شده در باال را انجام نیازي نیست که مرا اندابع گاز که پاکسازي شدهبراي من

کنید. هوا و رطوبت اضافی مخزن در مراحل پاکسازي برسد، سپس آداپتور را قطع  bar9 پروپان را به مخزن بفرستید. صبر کنید تا فشار مخزن به 

 گرفته شده است.

 تولید کننده مخزن تماس بگیريد.براي اطالعات بیشتر با 

 ها و سيلندرهای ذخيرهانتخاب مکان مناسب برای تانک

ال و ابعد از انتخاب سیلندرها يا مخازن مناسب، مهمترين موردي که بايد مورد توجه قرار گیرد درنظر گرفتن يک مکان مناسب با قابلیت دسترسی ب

 باشد.البته ايمن می

براي تعويض آنها و سهولت در پرکردن منابع به وسیله  به سیلندرهاشود البته دسترسی راحت ار مکان مناسب انتخاب میهاي خريدبا توجه به خواسته

 کامیون نیز بايد در نظر گرفته شود. همچنین به مقررات محلی نیز مراجعه شود. تعدادي از مهترين موارد اين استاندارد عبارتند از:

 هاي تهويه فاصله داشته باشد.هاي گاز وسايل ديگر و دستگاهمتر با منابع احتراقی، ورودي 9حداقل شیر اطمینان بايد از هر طرف  .9

هاي هاي گاز وسايل ديگر و دستگاهمتر با منابع احتراقی، ورودي 0شود، بايد اتصاالت و شیرها حداقل اگر سیلندر به وسیله کامیون پر می .9

 تهويه فاصله داشته باشد.

 شوند، شیر اطمینان آنها بايد:ها نصب میی که در امتداد جانبی ساختمانسیلندرهاي .0

I.  تر از شیر اطمینان قرار دارند، داشته باشد.هاي ساختمان که پايینمتر فاصله افقی با ورودي 9حدقل 

II. هاي گاز وسايل ديگر ی، وروديمتر با منابع احتراق 9ها بايد از هر طرف حداقل شوند، شیر اطمینان آنسیلندرهايی که در محل پر نمی

 هاي تهويه فاصله داشته باشد.و دستگاه

 درخصوص منابع زيرزمینی:

هاي تهويه فاصله داشته منابع احتراقی، ورودي هاي گاز وسايل ديگر و دستگاهمتر با  0شیر اطمینان، اتصاالت مخزن و فشارسنج حداقل  .9

 باشد.

تواند در آن ساختمانی ساخته شود متر با ساختمان مهم يا زمین مجاور که می 0له اي کمتر از هیچ يک از قسمت هاي مخزن نبايد در فاص .9

 فاصله داشته باشد.

 درخصوص منابع باالي زمین:

متر با  0اتصاالت مخزن و فشارسنج حداقل  که باشد ايگونه به بايد شود،پر می محل در که مخزن ذخیره افقی هر اندازه، از نظر صرف .9

 هاي تهويه فاصله داشته باشد.هاي گاز وسايل ديگر و دستگاهاحتراقی، وروديمنابع 

 هاي ساختمان که پايین تر از شیر اطمینان قرار دارند، داشته باشد.متر فاصله با ورودي 9حدقل  .9

فاصله با هر  متر 8   داقلگالن آب يا کمتر نبايد باشد در صورتیکه ح 9911با ظرفیت  مخزنبراي فقط يک  متر 0اين فاصله کمتر از  .0

 گالن داشته باشد. 995با ظرفیت کمتر از  مخزن
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 انتخاب لوله

 مچنینروش زير براي اطمینان از انتخاب اندازه درست لوله براي خط گاز مايع استفاده کنید. معیارهاي انتخاب لوله بین رگالتور اول و دوم و هاز 

مده آ 95فصل   58NFPA( و Cبخش )  50NFPAها در ادامه آمده است. اطالعاتی که در ادامه آمده است از استاندارد رگالتور دوم تا مصرف کننده

 است.

 ها:دستورالعمل

هايی که در آينده نیز احتمال توانید از برچسب اطالعات هر محصول بدست آوريد و دستگاهمی ( ℎ𝑟    )مقدار نرخ مصرف را بر حسب  .9

 اضافه شدن آنها به خط گاز وجود دارد را نیز درنظر بگیريد.

 :کشی بعد از رگالتور مرحله دومبراي لوله .9

I.  ها در اين مرحله نیازي نیست.کنندهها را بیابید. به فاصله ديگر مصرفکنندهکشی از خروجی رگالتور به مصرفلولهطول بیشترين 

II. رسم کنید. 9کشی مانند نقشه مثال اي از لولهنقشه ساده 

III. ( به خاطر سه 9( تا )9ش )کند را محاسبه کنید. به طور مثال ظرفیتی را که لوله بخکشی عبور میمقدار جريانی که از هر قسمت لوله

 ( فقط بايد مصرف کننده آخر را تامین کند.0( تا )0مصرف کننده بايد تحمل کند محاسبه کنید. ولی لوله در بخش )

IV.  هاي مختلف مجموعه را با محاسبه سايز مناسب لوله براي قسمت 8جدول از با استفاده    
ℎ𝑟  ها بدست آوريد. با توجه به  طول لوله

هاي ديگر استفاده نکنید. اعداد بدست آمده دقیقا در جدول نیست، از سايز لوله بزرگتر استفاده کنید. مراقب باشید تا از اعداد طولاگر 

 توانید قطر آن را بدست آوريد.به آسانی با توجه به ظرفیت مورد نیاز هر لوله، می

 براي لوله کشی بین رگالتور مرحله اول و دوم: .0

I. ساده که تنها يک رگالتور در مرحله دوم خود دارد، فاصله بین خروجی رگالتور اول و رگالتور مرحله دوم را اندازه  براي يک مجموعه

 انتخاب قطر لوله استفاده کنید. براي 0جدول گیري کنید. از 

II. اي که در مرحله دوم چندين رگالتور داريم، ابتدا فاصله دورترين رگالتور را اندازه بگیريد. يک نقشه ساده از خطوط انتقال براي مجموعه

 ها را با توجه به ظرفیت مورد نیاز و طول آن بیابید.اندازه لوله هر يک از قسمت 8و  0جداول را ترسیم کنید و با استفاده از 

متر 0حداقل   
متر 0حداقل   

متر 0حداقل   

 ورودي هوا به ساختمان

متر 0حداقل   

متر 0حداقل   

 ورودي هوا به ساختمان
 

 دستگاه تهويه

 دستگاه تهويه
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 مثال

  اي زير را مشخص کنید.مايع دو مرحله هاي هر قسمت خط گازلولهاندازه 

 

باشد. همچنین نرخ جريان اين قسمت برابر است با مجموع نرخ می PSIG91و فشار اين قسمت  m8مرحله اول و دوم   طول لوله کشی بین رگالتور

    . پس نرخ جريان در اين قسمت هاهمصرف همه مصرف کنند
ℎ𝑟  50111  کنیم و طول لوله را استفاده می 0جدول می باشد. بنابراين ازm2  درنظر

 پاسکال باشد(. 02111ورتیکه فشار ورودي مناسب است)درصاينچ  9/9گیريم پس لوله می

 پاسکال. پس براي قسمت هاي مختلف داريم: 9011است و فشار ورودي  m91کشی بعد از رگالتور دوم بیشترين طول لوله

 (:9( تا )9)

    نرخ جريان برابر است با 
ℎ𝑟  50111 مناسب است.اينچ  9لوله  8جدول ، با توجه به  

 (:0( تا )9)

    نرخ جريان برابر است با 
ℎ𝑟  90111 مناسب است.  اينچ 0/0 لوله 8جدول ، با توجه به 

 (:0( تا )0)

    نرخ جريان برابر است با 
ℎ𝑟  0111 مناسب است. اينچ 9/9 لوله 8جدول ، با توجه به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)  (9)  

(0)  (0)  

 آبگرمکن
    

ℎ𝑟  92111 

 کوره
    

ℎ𝑟  01111 

گازاجاق  

    
ℎ𝑟  0111 

 رگالتور اول

دومرگالتور   
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Kcalحداکثر ظرفیت لوله در واحد  اعداد داده شده در جداول زير
hr  9111 اند.که بر حسب طول و قطر لوله نوشته شده باشندمی 

 

 

 .بارمیلی 01و افت فشار به میزان  بارمیلی 021تور اول و دوم با فشار ورودي بین رگال فوالدي قطر مناسب  لوله -0جدول 

 ضرب کنید. 9.9بود در بار میلی 051و اگر  1.29بار بود در میلی 9111اگر   1.80ده شده را ضرب در  بود اعداد دابار میلی 9011که فشار ورودي در صورتی

 

 

 

 .بارمیلی 9بار و افت فشار به میزان میلی 90ور مرحله دوم براي فشار ورودي بعد از رگالت فوالدي قطر مناسب لوله -8جدول 

    اعداد داده شده، حداکثر ظرفیت لوله در واحد 
ℎ𝑟  9111 باشند.می 

 

30272421181512963

2402502702903203504004605708301/2

500530570610670740830970121017603/4

9501010107011601260139015601830228033101

19602070221023702580285032103760468068101 1/4

293031003310356038704270482056307010102001 1/2

56505980638068607450822092801084013500196502

(DN) قطر اولیه
(m) طول لوله 

1201059184767061534638

1101201301401451501601801902101/2

2402502802903003203453704004403/4

4504805205505706106507007608401

920990107011201180125013301400156017201 1/4

13801480160016801780188020002150234025801 1/2

26502850310032403410361038504140450049602

(m) طول لوله
(DN) قطر اولیه

30272421181512963

202020253030304050701/2

40505050606070801001503/4

8090901001101201401602002901

1701801902002202502803204005901 1/4

2502702903103303704104806008801 1/2

490520550590640710800940116017002

(m) طول لوله 
(DN) قطر اولیه

1201059184767061534638

101111121313151517201/2

202025253030303040403/4

404045505050606070701

8090901001001101201301401501 1/4

1201301401501501601701902002201 1/2

2302502702803003203403603904302

(m) طول لوله
(DN) قطر اولیه
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 ضمانت
تواند از شود. خريدار میاست. اين ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعويض می ماه 14مدت به تولید ضمانت از تاريخ 

تر حاصل نمايد. همچنین اين محصول طريق نشانی ارتباطی داده شده در بسته بندي کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطالع دقیق

 خدمات پشتیبانی و قطعات يدکی است. اهم 111مشمول 

 :از ناشی هايآسیب

 ؛نادرست استفاده  

 راهنما؛ اين در شده داده شرح الزامات رعايت عدم 

 ؛نصب با مرتبط مقررات رعايت عدم 

 یاصل غیر يدکی قطعات از استفاده و اصالح کاري، دست 

 نخواهد و کاربري در غیر از جاي خود نادرست نگهداري و تعمیر از ناشی که خساراتی شامل ضمانت همچنین .بود نخواهد ضمانت پوشش تحت

 .شد

 بيمه

 است. تولیداز تاريخ  ماه بيمه مسئوليت مدنی 61اين کنترل مشمول 

 پشتيبانی و بيمه ،محدوده مکانی خدمات ضمانت

 نامه با مشتري بصورتموارد صادراتی مقررات در توافقضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوري اسالمی ايران است. بديهی است در 

 گردد.خاص منعکس می

 استعالم اصالت کاال و وضعيت بيمه

و وضعیت بیمه  ، با استفاده از سريال يا بارکد محصول از اصالت کاال fa-https://www.setaak.com/fa/igcتوانید از طريق لینک می

 محصول خريداري شده اطالع يابید.

 برچسب کنترل
 برچسب نصب شده روي کنترل شامل موارد زير است:

 نام و نشان تجاري  (9

                         SET291/1212/70350کد سفارش محصول         (9

 bar  90 :1 Pورودي                                              دامنه فشار   (0

 mbar 051 – 01 :2 Pدامنه تنظیم فشار خروجی                          (0

 = Kg/h LPG  51 Mgظرفیت                                                  (5

 C 01  ...01-  :T                 محدوده دمايی مجاز                        (0

 0905099990                  شماره سريال                                  (0

 بارکد        (8

 

 

 منابع بيشتر

موسسه  CETPاستاندارد ،  ايمنی کار با پروپان و راهنما پشتیبان فنی بخش NPGAاستاندارد ،  58NFPAاستاندارد ،  50NFPAاستاندارد 

 تحقیق و آموزش پروپان

.بگیريد تماس مهندسی فروش واحد با سوال يا ابهام وجود صورت در  

https://www.setaak.com/fa/igc-fa

