
 

 

 اوريفيس و رگوالتور

 . گاز مصرفي وسائل گاز سوز از دو منبع تأمين مي شود

گاز قابل اشتعال را با فشار بداخل كپسول هدداي  مدي كنندد ودر     -گاز مايع  -الف

نيمدي از   "تقريبدا . اثر اين فشدار و كداهح ادرارگا گداز بدت االد  مدايع در مدي  يدد         

هنگامي كت شير . مايع اشغال نموده و نيم ديگر بصورگ گاز مي باشدكپسول را گاز 

گاز كپسول را باز مي كنيدد گداز از روس سدما مدايع خدارش مدي شدود و بتددري  مدايع          

 .داخل كپسول تبديل بت گاز مي گردد

ايدن گداز   .كت همان گاز موجدود در شدب ت گداز رسداني شدسرس اسد        -گاز طبيعي  -ب

دروكربن وغير هيدروكربن كت بمور طبيعي بوجود  مدده  مخلوطي اس  از گازهاس هي

گازهداس  . واغلب همراه با نف  در خلل و فرش اليت هاس زيدر زميندي يافد  مدي شدود      

در صد اتان و بقيدت   01در صد متان  68تش يل دهنده گاز طبيعي عبارتند از ادود 

ن انجدا  مدي   گاز بدس   مده از چاه را پس از عمليداتي كدت روس    .  ن گازهاس ديگر 

 .دهند بت داخل لولت ها پمپاژ مي كنند

تنسدا  . وسايلي كت با گاز مايع يا گاز طبيعي كار مي كنند تفاوگ چنداني با هدم ندارندد  

 .و يا بت گفتت تعميركاران ژيگلور مي باشد( اوريفيس )تفاوگ  ن ها در نازل 

 اوريفيس چيس  ؟

ي  گداز از كپسدول يدا شدب ت تدا      نازل را مي توان  خرين قمعت متصلت از مسير هددا 

از  لياژ برن  اس  كت سوراخ ريزس با قمدر   "جنس نازل معموال.محل سوخ  دانس 

نازل بعد از شير كنتدرل  . استاندارد براس وسيلت مورد نظر در  ن ايجاد شده اس  

انددازه   . ها قرار مي گيرد و گاز را بت داخل محفظت مخلوط گاز و هوا تزريق مي كندد 

از نظدر  )اخ نازل ها با توجت بدت چگدالي گداز منمقدت و ندول وسديلت گداز سدوز         قمر سور

 .تعيين مي گردد( مقدار مصرف



 

 

 

نسب  بت فشار گاز كپسول هاس محتوس گداز مدايع   ( گازشب ت )چون فشار گاز طبيعي 

الز  بدت تدذكر اسد  كدت در     .كمتر اس  لذا قمر سوراخ ندازل را بيشدتر مدي گيرندد    

ز سوزس كت با گاز كپسول كار مي كدرده بدت گداز شدسرس بايدد      هنگا  تبديل وسيلت گا

سوراخ نازل را با متت گشادتر كرد و يا بايد نازل هدا را بدا ندازل هداس مخصدو  گداز       

چنانچت اوريفيس دستگاه قابل تنظيم باشد مسره اوريفديس را  . شسرس تعويض نمود

نازل هاس گاز شدسرس   سوراخ"تقريبا.بايد  نقدر باز نمود تا شعلت مناسبي ايجاد گردد

 .برابر بزرگتر اس  2تا  0/ 7نسب  بت گاز مايع ادود 



 

 

 

 رگوالتور چيس  ؟

رگوالتور كت بر روس قسم  خروجي شير كپسول هاس گاز قرار مي گيرد وظيفت دارد 

فشدار  . كت خروش گاز از كپسول را بمور ي نواخ  و با فشدارس ي سدان تنظديم نمايدد    

ستفاده قرار مي گيدرد بدا فشدار گداز كپسدولي كدت چنددس        گاز كپسولي كت تازه مورد ا

اس  از  ن اسدتفاده مدي شدود ي سدان نيسد  ورگوالتدور مدي تواندد ايدن فشدار را           

ش ل ظاهرس رگوالتور ها تفاوگ دارد اما اصول كارشان ي سان اس  . تعديل نمايد

 كت در پش   ن يك فنر قرار( ديافراگم)اين وسيلت بت كمك يك صفحت الستي ي . 

فشار گاز خروجي را كنترل مي كندد بدر    "دارد و يك پيچ كنترل در پش  فنر ا دائما

روس بعضي از رگوالتور هاس فشار قوس كت قابل تنظيم هستند فشار سن  نيز نصدب  

در ش ل زير چندد نموندت رگوالتدور    . تا فشار موجود قابل مشاهده باشد.شده اس  

 .را مالاظت مي كنيد



 

 

 

 تسويت اش ان

 مرجع جزواگ امقاالگ و نر  افزارهاس  موزشي

 تاسيساگ وسيستم هاس تسويت ممبول

www.package118.ir 

 كانال تلگرا 

https://t.me/servicpackage118 

 وبالگ  موزشي ما
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