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RELIEF VALVE 

 

 

 

 هدف و دامنه كاربرد-1

مخازن حمل موجود در  در هاي ايمني مورد استفاده اين دستورالعمل الزاما مربوط به رهانه 

 صنعت گاز مايع و آمونياك مي باشد .

تعميرات  نحوه در اين دستورالعمل سعي شده است كه به طور اختصار عملكرد سوپاپ اطمينان و

 سوپاپ اطمينان توضيح داده شود.

 مسئوليت ها -2

 ي باشد .مشركت بوتان مسئوليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونت مهندسي 

 مراجع و استانداردهاي مورد كاربرد  -3

 مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين دستور العمل به آنها ارجاع شده است .

 استفاده از مراجع زير براي اين دستورالعمل الزامي مي باشد :

1. UL 132 (1997) : Safety Relief Valve for Anhydrous Ammonia and LP-Gas 

2. ANSI  K61.1 (1989) :Safety Requirements For the Storage and Handling 

of  Anhydrous Ammonia . 

3. NFPA 58 (1995) : Standard for the storage and handling of LPG . 

4. NFPA 59 (1995) : Standard for the storage and handling of LPG at 

utility gas plant . 
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 براي ذخيره سازي و جابجايي آمونياك  ANSIو   KG1.1ني ـ مقررات ايم

 ((841ـ استاندارد ذخيره سازي و حمل گاز مايع ) استاندارد ملي ايران به شماره 

 

 شرح اجرا -4

 

 تعاريف و اصطالحات  - 4-1

 Flow Capacityظرفيت جريان ) ميزان ظرفيت تخليه (  - 1-1-4

اندازه گرفته ميشود كه در  ار ظرفيت تخليه جريانيان يك سوپاپ اطمينان در فشظرفيت جر

 است . 14/7PSIو تحت فشار مطلق  C(60°F)°15.6واحد فوت مكعب در دقيقه با دماي هواي 

 Pressure Blow Downفشار بازگشت   -2-1-4

فشار بازگشت معرف ميزان كاهش فشار پس از باز شدن سوپاپ تا زمانيكه سوپاپ بسته شود ، 

 مي باشد .

 Pressure  Popingفشار باز شدن - 3-1-4

 استاتيكي كه در آن سوپاپ سريعا باز شده وعمل تخليه صورت ميگيرد . فشار  ميزان افزايش

 Pressure  Resealing فشار آب بندي مجدد  - 4-1-4

ميزان كاهش در فشار استاتيك قسمت ورودي سوپاپ كه در اثر آن تخليه در قسمت خروجي ، 

ند ويژه اي پس از قرار گرفتن سوپاپ در معرض فشاري باالتر از فشار شروع به از طريق آب ب

تخليه ولي پايين تر از فشار باز شدن، قطع ميگردد . اين فشار فقط در مورد سوپاپهاي اطميناني 

 صدق ميكند كه داراي ديسكهاي ارتجاعي ميباشند .
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 Pressure  Setفشار تنظيمي  - 5-1-4

استاتيك قسمت ورودي كه در اثر ان سوپاپ عمل ميكند و معروف به فشار ميزان افزايش فشار 

 شروع به تخليه ميباشد . 

 

 

 Pressure   Start – to- Dischargeفشار شروع به تخليه -6-1-4

ميزان افزايش فشار استاتيك قسمت ورودي كه در اثر ان اولين حباب حاصل از ازمايش هواي 

ك ارتجاعي است، و در قسمت خروجي مجهز به آب بند ويژه اي سوپاپ اطميناني كه داراي ديس

 ميباشد، ايجاد ميگردد .  

 Valve  Pressure Reliefسوپاپ رهانه -7-1-4

حي شده است كه مجددًا بسته شده و مانع از تخليه سازي فشار است و به گونه اي طرا وسيله رها

 بيشتر سيال پس از عادي شدن شرايط ميگردد . 

 Valve  Safetyسوپاپ اطمينان - 8-1-4

سوپاپي است كه در اثر فشار استاتيك ورودي عمل مينمايد و سريع يا با صدا باز شدن از 

 مشخصه هاي آن مي باشد . 
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 ساختار سوپاپ اطمينان  -4-2

 ـ مجموعه كامل سوپاپ اطمينان 1

ت نيروي سيستم يك فنر ـ سوپاپ اطمينان بايد داراي صفحه نشيمنگاه از نوع ارتجاعي تح1ـ1

ا صدا باز شدن از ويژگيهاي متمايز كننده اينگونه ندي باشد . همچنين بباي ساختمان آبو يا دار

 سوپاپها مي باشد . 

مينان بايد شامل كليه قطعات ضروري براي عملكرد و نصب جهت كار مورد نظر طـ سوپاپ ا1ـ2

 شود . باشد و بايد به عنوان يك دستگاه واحد سر هم بندي 

متصل شود تا تحت  به نگهدارنده اش ـ صفحه نشيمنگاه يا آببند بايد به صورت مطمئن1ـ3

 شرايط كاري امكان جابجايي براي صفحه و يا آببند وجود نداشته باشد . 
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 Materialsـ مواد 2

و در صورت خرابي ( قطعات عمل كننده و يا قسمتي از سوپاپ كه سيال را متوقف مي سازد 2ـ1

و آسيبهاي جسماني گردد ، بايد مقاوم و پر دوام وز نشتي و يا خطر آتش سوزي ميتواند موجب بر

 باشد تا بتواند سرويس دهي قابل اطميناني داشته باشد . 

چنين سيالي  ل يابنده است بايد در مقابل واكنش با( قطعه اي كه در تماس با سيال انتقا2ـ2

ب ميباشد سريعًا در مقابل مس، روي و آدار خيلي كمي مونياك چون داراي مقآمقاوم باشد . 

 لياژها، بويژه آنهايي كه پايه مسي دارند ، واكنش نشان ميدهد . آبسياري از 

درجه سانتي  816( قطعات فلزي كه در بدنه سوپاپ بكار ميروند نبايد نقطه ذوبي كمتر از 2ـ3

 10 ينچ مربع و ازدياد طول حداقلا پوند در هر 30000( مقاومت كششي كمتر از F°1500گراد ) 

 داشته باشند .  (8.85mm) اينچ  2درصد در 
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كه در تماس با  نبايد در ساختمان بدنه و يا ديسكخاكستري معمولي (  ) چدن( چدن سخت 2ـ4

چكشخوار، آهن نرم و فوالد ريختگي كه با  آهنگاز مايع مي باشد ، بكار رود . امونياك و 

ه ترتيب در استانداردهاي زير مشخص شده است ، مطابقت داشته و يا ويژگيهاي موادي كه ب

ويژگيهاي برتري را داشته باشند . براي استفاده در سوپاپهاي بكار رفته در سرويس امونياك و 

 گاز بالمانع مي باشد :

  ASTM A47-90چكشخوار ،  آهنالف( ويژگي استاندارد براي 

 A395-88( R1993) اي استفاده در دماهاي باال رونده، ب( ويژگي استاندارد براي آهن نرم بر

 ، ميباشد . A27-95ج( ويژگي استاندارد براي فوالد ريختگي، كربن، در كاربردهاي عمومي، 

قطعات بايد بوسيله ( اگر خوردگي قطعات فلزي موجب بروز اشكال در كار سوپاپ شود، آن 2ـ5

 پوشانده شوند .  يك اليه پوشش مقاوم

و روكش روي نبايد   0/008 ))اينچ  0003/0كش كادميم نبايد ضخامتي كمتر از ( رو2ـ6

 داشته باشد .  (0/0038mm) اينچ  0/0005ضخامتي كمتر از

د از ان ساخته شده است ، نبايد گرايش به چسبيدن به ( موادي كه صفحه نشيمن و يا آببن2ـ7

 نشيمن را داشته باشند . 
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 Set Pressure نظيميـ فشار ت3

جدول  اس فشار طراحي مخزن مطابق بابايد بر اس RELIEF VALVE( فشار سوپاپ اطمينان3ـ1

  تنظيم شود .براي آمونياك  3ـ2جدول وبراي گاز مايع  3ـ1

 

 فشارهاي تنظيمي سوپاپهاي اطمينان براي گاز مايع

 Psigaطراحي شده براي مخزن ،  داقل فشار ح Psigaفشار تنظيمي 

 125 110يا  125
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 156 137يا  156

 187 165يا  186

 219 192يا  219

 250 220يا  250

 281 247يا  281

 312 275يا  312

 344 303يا  344

 375 330يا  375

 3ـ1جدول 

 

 

 

 فشارهاي تنظيمي سوپاپهاي اطمينان براي آمونياك

 Psigaطراحي شده براي مخزن ،  حداقل فشار Psigaفشار تنظيمي 

 250 237يا  250

 265 252يا  265

 312 296يا  312

 3-2جدول 
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فشار هاي تنظيمي سوپاپ اطمينان براي مواد مختلف كه در شركت بوتان تنظيم  3-3ر جدول د

 ميگردد را مي توان ديد :

 Psigaفشار تنظيمي  نوع گاز 

LPG 250 

 280-310 آمونياك

 250 رافينت

 250 پنتان

 280 پروپان

 250-255 بوتان

 250-255 بوتادين

 3-3جدول 

 RELIEF VALVEنحوه عملكرد سوپاپ اطمينان -3-4

توسط كارخانه سازنده و مطابق با مقررات تنظيم و آببندي شده  RELIEF VALVEاطمينان سوپاپهاي 

اند تا تحت يك فشار )شروع به تخليه(معيني عمل نمايند .فشار تنظيم شده كه بر روي سوپاپ 

مخزني دارد كه بايد توسط سوپاپ محافظت  سيال وحجم طمينان نيز درج شده است بستگي به نوعا

 شود .

اگر فشار مخزن به فشار )شروع به تخليه( برسد ، سوپاپ اطمينان با فاصله گرفتن ديسك از نشيمن 

انجام  RELIEF VALVEگاه اندكي باز خواهد شد، ولي اگر فشار عليرغم تخليه اي كه از طريق سوپاپ 

به حالت كامال باز در خواهد  (POP)گرفت ، همچنان افزايش يابد ، ديسك نشيمن با صداي ناگهاني 

 آمد .
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و بطور ناگهاني باز شود با كاهش فشار  چه اندكي و چه يكباره RELIEF VALVE سوپاپ اطمينان

درمخزن شروع به بسته شدن خواهد كرد . پس از آنكه فشار به اندازه كافي كاهش يافت فنر سوپاپ 

 ، ديسك نشيمن را محكم به نشيمن ميچسباند تا مانع از خروج بيشتر گاز شود .

ار آب ببندي مجدد و يا بطور كامل بسته ميشود به فش  RELIEF VALVE فشاري كه در آن سوپاپ

تخليه معروف است .عموما فشار آببندي مجدد كمتر از فشار شروع به تخليه مي باشد . فشار آببندي 

مجدد در بسياري از موارد مي تواند تحت تاثير آلودگي ، زنگ زدگي ، جرم و ديگر ذرات زائد خارجي 

 كه بين نشيمن وديسك گير كرده باشد ، قرار گيرد .
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ور مانع جفت شدن صحيح نشيمن و ديسك شده و در چنين شرايطي فشار مخزن پيش از مواد مذك

قسمت ارتجاعي ديسك نشيمن رانده و آببندي كامل صورت  نيروي فنر بتواند مواد زائد را ازاينكه 

 گيرد، رو به كاهش ميگذارد

 

 ات دارد.البته ميزان كاهش فشار آببندي مجدد توسط ذرات زائد ، بستگي به اندازه ذر

حبس شدن ذرات خارجي بين ديسك و نشيمن ، در فشار شروع به تخليه نيز اثر ميگذارد.براي 

باز ميشود .  و مثال،سوپاپ اطمينان در فشاري پايينتر از فشار شروع به تخليه اصلي عمل كرده

ازه ذرات مجددا در اينجا نيز فشاري كه در اثر آن سوپاپ اطمينان زودتر عمل ميكند بستگي به اند

 خارجي دارد .

در شرايطي كه سوپاپ اطمينان در اثر فشاري باالتر از فشار تنظيمي ، خيلي كم باز شود ، امكان 

وجود ذرات زائد بين ديسك و نشيمن خيلي ناچيز است ، اگرچه چنين احتمالي همواره ميتواند وجود 

 داشته باشد .

 " شروع به تخليه " يي كه كمتر از فشار تنظيميدر اثر فشار ها RELIEF VALVEاگر سوپاپ اطمينان 

 باشد به طور مداوم نشت داشته باشد ، بايد آنرا تعويض نمود . مي
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و به طور ناگهاني كامال باز ميشوند ، نيز از نظر وجود    POPنكته :سوپاپهاي اطميناني كه با صداي 

دي مجدد ديسك و نشيمن بايد مواد زائد بين ديسك و نشيمن  ، همچنين از نظر درست بودن آببن

 بازرسي شود.

ادامه نشت سوپاپ در فشارهايي كمتر از فشار تنظيمي آن ، نشان ميدهد كه سوپاپ بايد تعويض 

 گردد .

فشاري كه در اثر آن سوپاپ اطمينان  شروع به تخليه مي نمايد هرگز نبايد از روي فشارسنجي كه بر 

 و دليل براي آن وجود دارد :روي مخزن نصب شده است ، سنجيده شود ، د

در شرايط باز شدن قرار گيرد ، تخليه اي كه صورت ميگيرد  RELIEF VALVE اگر سوپاپ اطمينان -

باعث افزايش تبخير گاز مايع در مخزن ميشود كه همين امر سبب خنك شدن مايع تا ميزان 

بخوانيم مسلما آن  معيني شده و فشار بخار افت پيدا ميكند . اگر فشار سنج را در اين حالت

 فشاري را نشان نميدهد كه در اثر آن سوپاپ اطمينان باز شده است.

اغلب فشارسنج هايي كه بر روي مخازن نصب ميشوند معموال فشار تقريبي را نشان مي دهندو  -

ميزان درستي آنها در حدي نيست كه بتوان فشار تنظيمي سوپاپ اطمينان را بوسيله آنها 

 سنجيد .

 

 اه تست سوپاپ اطميناندستگ-4-4

، از دستگاه تست سوپاپ اطمينان براي اطمينان حاصل كردن از عدم نشتي سوپاپ اطمينان 
RELIEF VALVE . استفاده ميشود 
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 سوپاپ هاي اطمينان مورد استفاده   -4-5
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 RELIEF VALVE   نوع سوپاپ اطمينان -1-5-4

در سايز شركت بوتان  ثابت و تانكرهاي حمل سوپاپ هاي  اطمينان  مورد استفاده در مخازناكثر 

 مي باشند .  REGO ,FISHIRاينچ و از محصوالت شركتهاي  3اينچ و  2هاي 

اينچ برنجي استفاده مي گردد .و براي تانكرهاي حمل از  2براي مخازن ثابت از سوپاپ اطمينان 
اينچ استفاده مي  4اطمينان  ( و براي واگن ها سوپاپ NPT از نوع) اينچ 3اينچ و  2سوپاپ اطمينان 

 گردد .

اينچ مورد استفاده در  3در اين دستورالعمل سعي شده  است كه نحوه تعميرات سوپاپ اطمينان 
 مورد بررسي قرار بگيرد . تانكر هاي حمل 

 

RELIEF VALVE 

FISHER 

 

در شكل روبرو سوپاپ اطمينان مورد استفاده در 
شده تانكرهاي حمل شركت بوتان نشان داده 

 است .

 A8436N   (3 مدل RELIEF VALVE اين سوپاپ
مي باشد ،   REGOو محصول شركت (  NPTاينچ 

كه به اختصار نوع قطعات و نحوه انجام تعميرات 
 آن شرح داده مي شود .
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 REGO RELIEF VALVEمشخصات سوپاپ اطمينان  -2-5-4

 

 

 

 (REGOساخت شركت   A8436N  )سوپاپ اطمينانقطعات سوپاپ اطمينان  -3-5-4
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 A8436Nمدل   REGO RELIEF VALVEجنس قطعات سوپاپ اطمينان  -4-5-4

 نوع جنس شرح جنس رديف نوع جنس شرح جنس رديف

  SS 304(1.4305) سوپاپ نشيمن گاه SS 304 8   شفت اصلي 1

 بوش نگهدارنده STAINLESS STEEL  9 مهره انتهايي شفت 2
    STAINLESS STEEL 

420 

 محافظ شفت STAINLESS STEEL 10 واشر تخت خار دار 3
STAINLESS STEEL 

304 

 واشر جعبه تعمير 4
RESILIENT SYNTHETIC 

RUBBER 
 SUS-TP304 فنر 11

 جايگاه جعبه تعمير 5

STAINLESS STEEL 

SS304 
 STAINLESS STEEL واشر سيت انتهايي فنر 12

 STAINLESS STEEL فتمهره ابتدايي ش RUBBER(NBR) 13 درپوش 6

 بدنه 7
STAINLESS STEEL 

SS304  
   

 سوپاپ اطمينان قطعاتنقشه -5-5-4
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 فنر سوپاپ كارآيي الزم را نداشته و معيوب مي باشد psi 25بيشتر از  فشار در صورت وجود اختالف

 زير رخ مي دهد :و در غير اين صورت سه حالت  و بايد تعويض گردد

فشار تنظيمي سوپاپ اطمينان با فشار مورد نظر برابر مي باشد كه در اينصورت سوپاپ  .1

 آماده بستن روي مخزن مي باشد .

فشار تنظيمي سوپاپ اطمينان بيشتر از فشار مورد نظر مي باشد كه در اينصورت سوپاپ  .2

)البته اين موضوع بر حسب اطمينان را باز نموده و مهره ابتدايي شفت را كمي باز كنيد 

دور مهره را باز كنيد(  1.5 تقريبا psi 10تجربه بدست آمده است بدين صورت كه در هر 

 و مجددا سوپاپ را داخل دستگاه بسته و مراحل تست را دوباره انجام دهيد .

فشار تنظيمي سوپاپ اطمينان كمتر از فشار مورد نظر مي باشد كه در اينصورت سوپاپ  .3

را باز نموده و مهره ابتدايي شفت را كمي ببنديد )البته اين موضوع بر حسب اطمينان 

دور مهره را ببنديد( و  1.5تقريبا  psi 10تجربه بدست آمده است بدين صورت كه در هر 

 مجددا سوپاپ را داخل دستگاه بسته و مراحل تست را دوباره انجام دهيد .

 

 

 

 

 جدول عيب يابي سوپاپ اطمينان-10-5-4

 رفع عيب علت بروز عيب شرح عيب ديفر
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1 
سوپاپ روي فشار تنظيمي 

 مربوطه عمل نميكند .

يف عفرسودگي و ض -

 بودن و خستگي فنر

 

 تعويض فنر سوپاپ اطمينان

2 
نشتي از ناحيه سيت سوپاپ 

 اطمينان

خوردگي و پارگي و يا  -

خشك شدن  واشر 

 جعبه تعمير

 تعويض واشر جعبه تعمير

3 

جعبه  درست قرار نگرفتن

تعمير به روي سيت مربوطه كه 

باعث نشتي سوپاپ اطمينان 

 ميگردد .

و كج تاب برداشتن  -

شفت سوپاپ شدن 

اطمينان به علت برخورد 

 موجگير تانكر

تعويض شفت اصلي سوپاپ 

 اطمينان

4 

جايگاه واشر جعبه تعمير به 

خوبي روي سيت نمي نشيند و 

همين امر موجب نشتي از 

 گردد .ناحيه سيت سوپاپ مي 

خراب بودن و دو پهن  -

شدن و تاب برداشتن 

جايگاه واشر جعبه 

 تعمير

تعويض جايگاه واشر جعبه 

 تعمير

 

 

 

 رديف
 رفع عيب علت بروز عيب شرح عيب
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5 
نشتي جزئي از ناحيه سيت 

 سوپاپ اطمينان

خرابي  وپارگي اورينگ  -

سيت سوپاپ اطمينان 

)البته در سوپاپ هايي 

كه سيت آنها جدا مي 

 ( شود

تعويض اورينگ سوپاپ 

 اطمينان

6 

سوپاپ اطمينان با عمل نمودن 

به حالت اوليه برنگشته و منجر 

به نشتي از ناحيه سيت 

 سوپاپ مي شود .

گيرپاژ نمودن شفت  -

اصلي سوپاپ اطمينان 

 داخل بوش نگهدارنده

تعويض نمودن شفت و بوش 

 نگهدارنده سوپاپ اطمينان

7 
 نشت گاز به بيرون تانكر وعمل

 نكردن سوپاپ اطمينان

سوراخ بودن بدنه  -

 سوپاپ اطمينان
 تعويض بدنه سوپاپ اطمينان

 

 


