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 »بسمه تعالي «
  ا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي ب

 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
اسان مؤسسه، صاحبنظران تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشن

سعي بر اين . مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد
است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن 

توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، : شاملآوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع 
پيش نويس استانداردهاي ملي جهت .بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات 
) رسمي( رح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته ط

  .چاپ و منتشر مي شود
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد .  چاپ ومنتشرمي گردداستاندارد ملي
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
 استاندارد ميباشد كه در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي

تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 
  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

ه در قانون به منظور مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شد
حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و 
مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد 

 براي محصوالت كشور، اجراي مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي. اجباري نمايد
  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

طي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محي
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

رويج سيستم بين المللي ت. گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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    استاندارد تجدید نظرکمیسیون
  پر کردن مجدد  با ساختمان  سیلندرهای فوالدی قابل حمل و-ز سیلندرهای گا

   طراحی ، ساخت و روش های آزمون-جوش شده ، برای گاز مایع 
  

  سمت یا نمایندگی                                                           رئیس
  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  شورای صنایع گاز ولوازم خانگیمد علیمح ، مستوفی زاده
   )مکانیکلیسانس مهندسی ( 

  اعضاء
     ــــــــــــــــــــ

  شرکت سرویگازاسپندیاری ، مهدی
   )مکانیکلیسانس مهندسی ( 

                                             شورای صنایع گاز ولوازم خانگی آشنائیان ، سارا
  ) صنایعلیسانس مهندسی ( 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانتقوی ، سید جعفر  
  )لیسانس مهندسی مکانیک( 

  شرکت بازرسی آلیاژدارثبوتی ، عبدالمجید
  )لیسانس مهندسی مکانیک( 

  شرکت ایران گازجعفری ، فرزاد
   )شیمیلیسانس مهندسی ( 

  شرکت بوتانخاشع ، شهریار
  )لیسانس مهندسی مکانیک ( 

  شرکت ایران گاز، عباسخوش نظری 
  )مکانیکلیسانس مهندسی ( 

  بازرسی آلیاژدارشرکت رحمانی مجید
  )لیسانس مهندسی مکانیک ( 

  شرکت اتان صنعتزمردیان ، غالمحسین



   

 

   )الکترونیکلیسانس مهندسی ( 
  شرکت بوتانفرهادی ، حیدر

   )کارشناس فنی( 
  شرکت ایران سیلندرکهنمویی ، امیر اشکان 

  )مکانیکمهندسی لیسانس ( 
  شرکت پرس سیلندرمنافی ، فرشید

   )صنایعلیسانس مهندسی ( 
  

  دبیر    
  ــــــــــــــ

  
  موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران                                       نکونام ، همایون 

  )لیسانس مهندسی مکانیک ( 



   

 

  
  پیشگفتار 

ایـن اسـتاندارد بـر اسـاس        .  تهیـه شـد      1346ن بـار در سـال       نخـستی    مـایع  استاندارد سـیلندر گـاز    
پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای چهارمین بار مورد تجدیـدنظر قـرار                 

مکانیـک و فلـز شناسـی مـورخ         جلسه کمیتـه ملـی اسـتاندارد          دویست و هشتادو نهمین   گرفت و در    
 قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسـسه            3 یـک مـاده    اینک به اسـتناد بنـد     . تصویب شد   .23/8/86

 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می     1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه         
  .شود
 تحوالت و پیشرفتهای ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ، علـوم و                  با حفظ همگامی و هماهنگی      برای

ر مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هـر گونـه پیـشنهادی کـه                 ایران د  ملیخدمات ، استاندارد های     
 این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد               تکمیلبرای اصالح و    

 آخـرین تجدیـد     ازبنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همـواره           .  قرار خواهد گرفت   توجه
  .کردنظر آنها استفاده 

 سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای جامعـه ، در               استاندارد تهیه و تدوین این      در
  . این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شودبینحد امکان 

  : این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استتهیهخذی که برای Ĥ و مبعامن
  . است1368سال  : 473ندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره این استا

  
  

       ISO 22991 (2004) : Gas cylinder – Transportation refillable welded steel cylinders 
for  liquefied petroleum gas (LPG) , Design, construction and testing    
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  پر کردن مجدد  با ساختمان رهای فوالدی قابل حمل و سیلند-سیلندرهای گاز 
  طراحی ، ساخت و روش های آزمون -جوش شده ، برای گاز مایع 

  
 هدف و دامنه کاربرد 1

شامل مواد مصرفی ، روش ساخت،       ؛   هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات طراحی و ساخت           
 تـا   5/0 بـا ظرفیـت آبـی         ساختمان جوش شده   با فوالدی   سیلندرهایبازرسی، آزمون و نشانه گذاری      

       مـورد اسـتفاده قـرار     حمل و ذخیره سازی گاز هـای نفتـی مـایع شـونده              برای   می باشد که      لیتر 150
  .دمی گیرن

 لیتـر کـاربرد نداشـته و سـیلندرهایی بـا            5/0این استاندارد برای سیلندرهایی با ظرفیت آبی کمتر از           یادآوری  
 طراحی و ساخت    "  تحت عنوان  1..... استاندارد ملی ایران به شماره      بر اساس    باید لیتر   150ظرفیت آبی بیشتر از     

  .  ساخته شود "مخازن ذخیره سازی گازهای نفتی مایع شونده 
  
  مراجع الزامی 2

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهـا ارجـاع شـده اسـت ، بـدین                       
در مورد مراجـع دارای تـاریخ چـاپ یـا           . جزئی از این استاندارد محسوب میشود       ترتیب آن مقرراتی    

تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مـورد نظـر                     
نیست معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کـاربرد آخـرین اصـالحیه هـا و تجدیـد                     

 الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند ، در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید                  نظرهای مدارک 
نظر ، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجـاع داده شـده مـورد نظـر اسـت اسـتفاده از             

  .مراجع زیر برای کاربر این استاندارد الزامی است 
NFPA 58 (1995) : Standard for the storage and handling of LPG. 
NFPA 59 (1995): Standard for the storage and Handling of LPG at utility Gas plat. 
ASME sec 8 Part 31 
BS 5045 Part 2- 1998 

  
  
  

                                       
  .مراجعه نمایید  ASME sec 8تا زمان تدوین این استاندارد به استاندارد  1



   

 

  تعاریف اصطالحات و    3
  :در این استاندارد اصطالحات با تعاریف زیر بکار می روند 

           بـه اختـصار     نفتـی مـایع شـونده کـه منبعـد در ایـن اسـتاندارد               یهـا گاز:  نفتی مایع شـونده      های گاز 3-1
) نرمال و ایـزو     ( از هیدروکربورهای پروپان ، پروپیلن ، بوتان         دننامیده می شو  "  LPG 1 یا   گاز مایع "

 تحت فشار نسبتاً کـم      وسی درجه سلس  21 در دمای     که تشکیل شده اند  و بوتیلن و یا مخلوطی از آنها        
  .و برای لوازم گاز سوز مورد استفاده قرار می گیرند ل به مایع می شوند تبدی بسهولت

، سیلندرهای فـوالدی قابـل حمـل و پرکـردن مجـدد بـا         سیلندرهای گاز مایع    :  سیلندرهای گاز مایع     3-2
که مـی توانـد از دو    می باشند 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع      5/17ساختمان جوش شده با فشار طراحی       

  . شده و یا از دو قطعه پرس شده و یک استوانه میانی ساخته شوند قطعه پرس 
  . برای سهولت ، در این استاندارد بجای عبارت سیلندرهای گاز مایع از کلمه سیلندر استفاده می شود   1یادآوری 

    .د نو سیلندرهای مسافرتی یا پیک نیکی نامیده می ش، لیتر 6سیلندرهایی با ظرفیت آبی حداکثر  2یادآوری 
  
  .قسمت جانبی سیلندر است که بین انحنای شانه و کف سیلندر قرار دارد : بدنه سیلندر  3-3
  .گویند می  شیر سیلندر را شانه سیلندر )فلنج(مهره انحنای بین دیواره جانبی و  : 3 شانه سیلندر3-4
رد و شیر بر روی آن نصب       قسمت فوقانی سیلندر قرار دا    مهره ایست که در وسط       : 4 شیر  )فلنج( مهره   3-5

  .می گردد 
محافظت از شیر درهنگام جابجایی و یا برخورد         و   حملطوقه ایست که به منظور     : 5طوقه محافظ شیر   3-6

  . سیلندر نصب می گردد  قسمت فوقانیاجسام خارجی با  سیلندر ، بر روی
 ،دنه سـیلندر بـا سـطح زمـین          ب طوقه ایست که  به منظور جلوگیری از تماس مستقیم            : 6 پایه سیلندر  3-7

و همچنین ممانعـت از صـدمات وارده بـه بدنـه        برخورد بدنه سیلندرها در هنگام جابجایی با یکدیگر         
  . بدنه سیلندر نصب می گردد قسمت تحتانی  سیلندر در هنگام جابجای بر روی

  
  
  

                                       
1 Liquefied petroleum gas  

 . است سلسیوس درجه 50فشار بخار گاز پروپان در  2
3 Shoulder 
4 Valve Boss   
5 Collar or Neck Ring   
6 Foot Ring  



   

 

  نمونه سيلندر دو تكه 

  
   ۱شكل شماره 

  
  
  
  



   

 

  
  سه تكه نمونه سيلندر 

  
  ۲ه شكل شمار

  
  
  



   

 

 اختمان سیلندر س 4
  : مواد  4-1

بـوده و از نـوع فوالدهـای        برای ساخت سیلندر باید دارای ساختار یکنواخـت         بکار رفته   ورق های فوالدی    
 ورق های فوالدی      این . باشد   3 ، نورد شده   2و یا کوره الکتریکی   ) از قبیل زیمنس مارتین      ( 1کوره اجاق باز  

رگونه درز ، حفره ، فرو رفتگی ، چین خوردگی و الیه الیه شدن ، باشد                 بخوبی نورد شده و عاری از ه       باید
  . در ورق ها ممنوع است  شدهو انجام هرگونه تعمیر برای برطرف کردن معایب یاد

ویژگیهای ورق های فوالدی مورد مصرف جهت ساخت بدنه سیلندرهای گاز مایع باید با مشخـصات ذکـر      
  :ته باشد شده در جدول مشرحه ذیل مطابقت داش

  
  مشخصات فیزیکی و شیمیایی ورق مورد استفاده در ساخت بدنه سیلندر -1جدول شماره 

2cmمقاومت کششی
kg  درصد ازدیاد طول  

ورق با ضخامت 
   میلیمتر3کمتر از 

ورق با ضخامت 
  میلیمتر 3بیشتراز 

  مشخصات فیزیکی
  )خواص مکانیکی( 

  4500تا   3500   
5/24  26  

  ≥04/0  %( P )فسفر  ≥20/0  %( C )کربن
  ≥04/0  %( S )گوگرد  -  %( Si )سیلسیم

  مشخصات شیمیایی
  ) ترکیب عناصرحداکثر(

  - ( Al )آلومینیوم  ≤30/0  %( Mn )منگنز    بر حسب درصد

  
  

 برای ساخت  SG 255ورق  الزاماً باید از با توجه به مشخصات ذکر شده در جدول فوق االشاره  1یادآوری  
   .استفاده شودسیلندرهای گاز مایع بدنه 

چنانچه شرکت های تولید کننده سیلندر نسبت به استفاده از ورق های مشابه دیگری بـرای سـاخت            2یادآوری  
 باید تاییدیه موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران را در                 قبالً بدنه سیلندر اقدام نماید ،    

    . بکار گیری ورق های مورد نظردریافت دارند     خصوص
  
  

                                       
1 Open Heart Furnance  
2 Electrical Furnance   
3 Rolled   



   

 

  :  منضمات 4-2
گیهـای مـشروحه ذیـل      یژ دارای وِ  بایدشیر ، طوقه محافظ شیر و پایه سیلندر         مهره  مات سیلندر شامل    ض من

  :باشند 
و بر قسمت فوقانی بدنه سـیلندر بـه وسـیله            ساخته شود      1 روش آهنگری شده    باید به  : مهره شیر    4-2-1

 دارای خـواص فیزیکـی و ترکیـب شـیمیایی باشـد کـه فرآینـد                 بایـد ایـن قطعـه     . جوشکاری متصل گردد    
جوشکاری اتصال آن به بدنه سیلندر بطور کامل و صحیح انجـام گـردد و باعـث ذوب بـیش از حـد بدنـه                         

 در صـد    25/0بهر حال مقدار کربن فـوالد ایـن قطعـه نبایـد از              .  نواقص فنی نگردد      سایر  بروز و یا سیلندر  
کمترین ضخامت بدنه مهره باید باندازه ای باشد که حرارت ناشی از جوشکاری مهره به بدنه                . تجاوز نماید   

نـدازه ای   ارتفاع مهره باید به ا    . های مهره نشود     دندهتا حد تغییر شکل     سیلندر باعث سرخ شدن داخل مهره       
  . دنده ایجاد نمود 9 دنده موثر و جمعاً 7باشد که بتوان در داخل آن حداقل 

 تحـت  839 استاندارد ملی ایران به شـماره    11-2-1 مهره شیر باید با مقررات مندرج در بند          دندهویژگیهای  
 شیر های مهره  دنده   . مطابقت داشته باشد     "  و اتصاالت ورودی و خروجی آن      شیر سیلندرگاز مایع   "عنوان  

قبل از بستن شیر بر روی مهره بایـد مـواد خـارجی روی              . و معایب دیگر باشد     باید بدون تراشه و بریدگی      
مطابقت دنده های مهره با رزوه شیری که بـر روی آن  . کامالً پاک شود  ) در صورت وجود  ( ن  آدنده های   

 دنـده  5 دنـده و حـداکثر   4 با دست و حـداقل        دنده 3بگونه ای باشد که بتوان شیر را تا          باید   بسته می شود  
 6 برای شیر سـیلندرهایی بـا ظرفیـت بیـشتر از     متر کیلو گرم   10بوسیله آچار مخصوص با گشتاور پیچشی       

 6 یا سـیلندرهایی بـا ظرفیـت کمتـر از      برای شیرهای مدل سوزنیمتر کیلو گرم 8لیتر یا با گشتاور پیچشی    
شیر به ترتیب فوق االشاره بر روی مهره بسته شد ، بدون استفاده از مواد                پیچاند و پس از آنکه       مهره در   لیتر

 کیلـوگرم بـر سـانتیمتر مربـع     7 و بدون وجود نشت گاز تحت آزمون فشار هوای گاز بندی ، کامالً گاز بند     
  .باشد 

  
 کـه     ، ساخته و به سیلندر متصل گردنـد        باید بگونه ای طراحی   : طوقه محافظ شیر و پایه سیلندر        4-2-2

  .شیر و بدنه سیلندر را در مقابل صدمات وارده احتمالی در زمان استفاده و یا جابجایی محافظت نمایند 
  
  
  
  

                                       
1 Forging  



   

 

 روش ساخت  5
و یا از دو قطعـه      ) بدنه فوقانی و بدنه تحتانی      ( می تواند از دو قطعه ورق پرس شده         سیلندرگاز مایع    5-1

  . شود قطعه  استوانه ای میانی ساختهورق پرس شده و یک 
 شیر متصل بـه قـسمت       که ساخته و به سیلندر متصل گردد        ،طوقه محافظ شیر باید بگونه ای طراحی         5-2

فوقانی سیلندر را از صدمات احتمالی وارده محافظت نماید و ارتفاع این طوقه باید بگونه ای باشد که اگـر                    
چیـک از قـسمت هـای شـیر         سیلندر در هر جهت از طرف طوقه بر روی سطحی صاف قرار داده شود ، هی               

نتواند با آن سطح تماس پیدا نماید و همچنین اگر سیلندر مشابهی بـر روی آن قـرار گیـرد ، کـف سـیلندر                         
 چنانچه طوقه محافظ شیر فوالدی و یک تکه طراحی شـده            .نکند  فوقانی با شیر سیلندر تحتانی تماس پیدا        

.  میلیمتر به بدنه سیلندر متصل شـود       3یه جوش    سانتیمتر و پا   4باشد باید حداقل با سه خط جوش به طول          
 3در صورت بکار گیری طوقه محافظ شیرفوالدی دو تکه ، این طوقه بوسیله چهار خط جوش با طولهـای                    

  .بدنه سیلندر متصل گردد   میلیمتر به3سانتیمتر با پایه جوش 
 گـردد تـا از قـرار گـرفتن بدنـه             محافظت از بدنه سیلندر باید پایه ای بر روی بدنه سیلندر تعبیه             برای 5-3

سیلندر بر روی زمین ممانعت نموده و بتواند حالت پایداری در هنگام قرار دادن سیلندر بـر روی زمـین را                     
 درجه نسبت به حالت عمودی به یـک طـرف           25ایجاد نماید ، در این حالت چنانچه سیلندر خالی تا زاویه            

   .شوددر آمده و تعادل آن حفظ  مجدداً به حالت ایستاده بایدمتمایل گردد ، 
     فاصله جوش محـل اتـصال پایـه بـه بدنـه سـیلندر              باید برای این امر استفاده شود ،        فوالدیاز پایه   چنانچه  
 سانتیمتر با خط جوش محیطی سیلندر فاصله داشته باشد و بطور کلی ضخامت ورق پایه سـیلندر                  2حداقل  

لبه فوقانی که به سیلندر جوش       . سیلندر مربوطه کمتر باشد      نباید از حداقل ضخامت الزم برای ساخت بدنه       
 درجه به سمت داخل قوس داده شود بطوری که لبه و سطح خارجی آن               45 زاویه حدود    باداده میشود باید    

مجموع طول خطوط جوش حلقـه      )  رجوع شود    1به شکل شماره    ( کامالً به بدنه سیلندر جوشکاری گردد       
 لیتر باید حدود یـک سـوم محـیط حلقـه     6سیلندرهای با ظرفیت حجمی باالتر از    ی  پایه به بدنه سیلندر برا    

 و جهـت ایجـاد اسـتحکام        پایه بوده و این خطوط به طولهای مساوی و فواصل مساوی از یکـدیگر باشـند               
باقیمانده لبه فوقانی   . بیشتر بهتر است یکی از خطوط جوش از قسمت جوش عمودی درز پایه عبور نماید                

 شیار جهت تهویه هوای زیر سیلندر به طولها و فواصل           6 به سیلندر جوشکاری نمیگردد باید دارای        پایه که 
با ظرفیت حجمـی  در مورد سیلندرهای مسافرتی . مساوی از یکدیگر به عرض حداقل یک سانتی متر باشد    

 میلـی متـر     10ل   سوراخ به فواصل مساوی با قطـر حـداق         4 لیتر منافذ طوقه پایه میتواند بصورت        6کمتر از   
   . تعبیه گردد

  



   

 

هایی بـا   قسمت تحتانی پایه سـیلندر    . محل اتصال دو سر پایه سیلندر باید بطور سرتاسری جوشکاری گردد          
 بمنظور رعایت ایمنی و ایجاد استحکام بیشتر باید بطـرف داخـل بـا زاویـه                  لیتر 6ظرفیت حجمی بیشتر از     

 سـوراخ هـر کـدام بـه قطـر      6قسمت خم شـده بایـد     درپایین ترین سطح    .  درجه خمیده گردد   180حداقل  
ارتفاع طوقـه پایـه سـیلندر       .  میلیمتر جهت تخلیه مایعات جمع شده درداخل خمیدگی تعبیه گردد          5حداقل  

 میلیمتـر   15پایین ترین قسمت کف سیلندر تا سـطح زمـین صـاف الاقـل                باید به اندازه ای باشد که فاصله      
  .باشد

 لیتر و بیشتر که پهلوی یکدیگر چیـده         6با ظرفیت حجمی    دنه سیلندرهای   برای جلوگیری از ساییده شدن ب     
 سانتیمتر از قطر خارجی سـیلندر بیـشتر         5/1 تا   1میشوند باید قطر خارجی طوقه پایه این سیلندر ها حدود           

  .باشد
  : ضخامت بدنه سیلندر  5-4
 مقاومـت  از نصف کمترین     2-4-5ای باشد که تنش محاسبه شده در بند           ضخامت بدنه باید باندازه    5-4-1

 ) 1-3-7بند(کششی حاصله از آزمون کشش نمونه های ساده بریده شده از قسمتهای مختلف بدنه سیلندر                
  .تجاوز ننماید

 میلیمتـر   2 میلیمتر بیشتر اسـت نبایـد از         150در هر حال ضخامت بدنه سیلندرهایی که قطر خارجی آنها از            
  .کمتر باشد
  .خامت دیواره نباید شامل ضخامت رنگ یا هرگونه پوشش محافظ روی بدنه باشداندازه گیری ض 1یادآوری 

  
  :آید محاسبه تنش بدنه سیلندر طبق فرمول زیر بعمل می 5-4-2

22

22 )4.03.1(
dD
dDPS

−
+

=  
  :که در آن 

S :  تنش محاسبه شده بدنه سیلندر بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع  
P : کیلوگرم بر سانتی متر مربع 35(لوگرم بر سانتی متر مربع حداقل فشار آزمون بر حسب کی  (  
D :ر بر حسب سانتیمتر دقطر خارجی سیلن  
d : قطر داخلی سیلندر بر حسب سانتیمتر  

بزرگترین ( سیلندرهائی که ضخامت بدنه آن کمتر از دو ونیم میلیمتر است نباید اندازه طول داخلی سیلندر   یادآوری  
  . برابر بزرگترین قطر خارجی آن تجاوز کند 4از ) وته سیلندرفاصله داخلی بین سر

  
  



   

 

 صـورت یکـی از اشـکال زیـر         و بـه     شکل سروته سیلندر باید بطرف خارج سیلندر محدب بـوده           5-4-3
  . و یا شبه بیضوی باشدی بیضو،رویک

  
   جوشکاری  5-5
 1..... ملی ایران بـه شـماره         مندرج دراستاندارد  روش های  براساس   باید  جوشکاری درزهای سیلندر   5-5-1

. انجام گیرد و قبل از جوشکاری باید محل مورد جوشکاری از هرگونه مواد خارجی و چربـی پـاک گـردد                    
در جوشکاری و همچنین روش  و پودر یا گاز محافظ بکار گرفته شده        م جوش از نظر جنس و ضخامت      یس

ـ  انتخـاب گرد   بگونه ای  ، سیلندر   ت بدنه ی بکار رفته در ساخ     فوالد نوع ورق ه  باید با توجه ب   جوشکاری   د ن
یکنواخـت بـوده و نتـایج حاصـل از آزمـون             ،    شـده    کاری جوشـ  وط در تمام خطـ     حاصل که گرده جوش  

  .د ن شده با شرایط این استاندارد تطبیق نمایکاری جوشهایدرز

                                       
  . مراجعه نمایید  BS 4870و یا استاندارد  ASME sec 9تا زمان تدوین این استاندارد به استاندارد   1



   

 

ار انجام گیرد که     خودک  قوس برقی  جوشکاری درزهای طولی و محیطی بدنه باید بوسیله دستگاه جوشکاری          یادآوری
 رساندن و هدایت مفتول جوشکاری برروی درز مورد جوشکاری و همچنین جریـان     ،در آن حرکت سیلندر   

  . آن انجام میگیرد تماماً بطور خودکار و هماهنگ انجام شود تحتپودر و یا گاز محافظ که جوشکاری 
  : جوشکاری درزها  5-5-2
   ی درز محیطـی بایـد ابتـدا یکـی از سـرها را بوسـیله                برای جوشـکار   :درز محیطی   جوشکاری   5-5-2-1

 نمود تا لبه دو سر سیلندر بصورت نـر ومـاده در هـم فـرورود و     تنگ ،  ماشین های مخصوص چرخکاری     
  . جوشکاری شود خودکارسپس درز بین آنها بوسیله ماشین جوشکاری برقی

دو سـر سـیلندر در هـم    تی لبه هـا ی       شده لبه سیلندر باید باندازه ای باشد که وق         تنگقسمت چرخ و    طول  
فرو میرود این لبه بفاصله الاقل یک ونیم برابر ضخامت بدنه سیلندر بهم چسبیده و در حدود همین فاصـله                    

 برابر ضخامت بدنه سـیلندر      3یعنی طول لبه چرخ و تنگ شده در حدود          ( نیز سر لبه داخلی آزاد باقی بماند      
 سـیلندر  قسمت فوقانی و تحتانی   سر دو باید    ،  محیطی سیلندر  در طول مدت عملیات جوشکاری درز     ) باشد

تحـت  د کـه لبـه هـای        ن نگه داشته شـو    و فشرده   بگونه ای بهم    از طرفین بوسیله فکهای ماشین مخصوص       
   .قرار گیرند امتداد  راستا وو در یک با هم تراز فرآیند جوشکاری

کاری درز استوانه میـانی سـیلندرهای       درزهای طولی که فقط برای جوش     : درز طولی   جوشکاری   5-5-2-2
 قوس برقی خودکار انجام می گیرد باید به طریقـه لـب بـه لـب بـوده و مفتـول                      جوشکاریسه تکه بوسیله    

این درزها باید عاری از هـر گونـه انقطـاع جـوش ،              . مذاب جوشکاری کامالً درفاصله بین درز نفوذ نماید         
   . ورفتگی جوش باشد روی هم قرار گرفتن لبه ها ، برجستگی و یا فر

انحراف تراز لبه ها نسبت به یکدیگر نباید از        
6
هر کـدام   (  میلیمتر   8/0 و یا از   یضخامت اسمی ورق فوالد    1

  میلیمتـر بایـد لبـه هـای ورق در محـل درز      2/3والدی تا ضخامت ف در ورقهای   ، بیشتر باشد ) کمتر است   
میلیمتر باشد حداکثر فاصله بـین دو لبـه بایـد            2/3گر ضخامت ورق بیش از    یکدیگر جفت شود و ا    ه  کامالً ب 

ایجـاد شـده باشـد ،        در جوشهای طولی که بین لبه های ورق آن فاصله             .نصف ضخامت اسمی ورق باشد    
 تـسمه ای مناسـب از جـنس         ،میتوان برای جلوگیری از ریزش مواد مذاب سیم جوشکاری به داخل سیلندر           

  . جوشکاری قراردادمحل درز مس یا فوالد در پشت
  :جوشکاری سایر قسمتهای سیلندر 5-5-3

 بوسیله جوشکاری قوس برقی یا جوشـکاری        سیلندر می تواند    جوشکاری مهره ، طوقه محافظ شیر و پایه         
 جنس این ضمائم از فوالد قابل جوشکاری بوده و مقـدار کـربن آن از                که بشرطی   انجام شود ) استیلن  (گاز  
  . درصد تجاوز نکند 25/0
  



   

 

  : تعمیر سیلندرهای معیوب  5-5-4
 که در حین فرآیند ساخت ، نواقص قابل تعمیری مانند بروز نشتی از محل های جوشـکاری              را  سیلندرهایی  

  . میتوان تعمیر نمودمشاهده شود ،در آنها   در نتیجه آزمایشات فشار آب یا هوا
 قبـل از جوشـکاری مجـدد بـر طـرف و مجـدداً عملیـات                  نواقص ایجاد شده در درزها را بایـد        5-5-4-1

  .جوشکاری انجام شود
قسمتهائی از سیلندر را که در معرض فشار داخلی سیلندر نمیباشند، مانند طوقـه محـافظ شـیرو                   5-5-4-2

  . میتوان تعمیر و یاتعویض نمود ،را که بنحوی از انحاء معیوب گردیده اند پایه سیلندر
  هرگونه تعمیر توام با جوشکاری برروی قستهائی که تحـت فـشار داخلـی سـیلندر                 بعد از انجام   5-5-4-3

می باشند باید سیلندر تعمیر شده را به روش کامالً مشابه با روش ساخت سیلندر تحت عملیـات حرارتـی                    
  .قرار داد

تحـت  سیلندر های تعمیر شده باید بعد از انجام عملیات حرارتی مطـابق سـیلندرهای نـو سـاز،            5-5-4-4
  .آزمونهای مذکور در این استاندارد قرار گیرند

  
نها منطبق با روش های مذکور  آاین تعمیر باید توسط سازندگان مجاز همان سیلندرها و طبق روش ساخت   یادآوری

  .در این استاندارد بعمل آید
  
   عملیات حرارتی  5-6
 بطور یکنواخت تحت عملیات حرارتـی       در یک مرحله و   سیلندر باید پیش از انجام آزمونهای الزم         5-6-1

بـرای انجـام   .  جوشـکاری انجـام شـود    اتمام فرآینـد پـرس کـاری و    قرار گیرد و این عملیات باید بعد از   
) متناسب با ضـخامت جـداره سـیلندر         ( دقیقه   10 تا   6 باید آنها را برای مدت        ،   عملیات حرارتی سیلندرها  

  .اد درجه سلسیوس قرارد د915 تا 910تحت دمای 
 درجـه سلـسیوس در هـوای        400باید تا رسیدن به دمـای       سیلندرها پس از انجام فرآیند عملیات حرارتی           یادآوری

  . بعد از عملیات حرارتی مجاز نمی باشدآنها سرد کردن سریع ساکن سرد شوند و 
  
   شیر سیلندر  5-7
 شـیر   " تحـت عنـوان       839  اسـتاندارد ملـی شـماره      بـر اسـاس      بایـد    های گاز مایع     شیر سیلندر   5-7-1

  .شود ساخته  "سیلندرگاز مایع و اتصاالت ورودی و خروجی آن 
   مقاومت پایه و طوقه محافظ شیر سیلندر  5-8



   

 

 پایه سیلندر از نظر ضخامت ورق و نحوه ساخت باید بنحوی باشد که اگر سیلندری را بـه مقـدار                      5-8-1
 و کمتـر از     گرم کیلو 11با ظرفیت گازی  ی  یبرای سیلندرها ظرفیت وزنی گاز مایع آن از آب پر کرده و آن را             

 30 از ارتفاع یک متری بـا زاویـه          گرم کیلو 11 بیشتر از    ی با ظرفیت گازی    متری و برای سیلندرهای    2ارتفاع  
تغییر شکل پایه باندازه ای نـشود  درجه نسبت به افق از طرف پایه بر روی سطحی صاف و محکم بیاندازند         

 تعادل سیلندر   رفتنیلندر رسیده و یا باعث تماس کف سیلندر با سطح زمین و یا از بین                ن به کف س   آکه لبه   
  .در حال ایستاده گردد

 طوقه محافظ شیراز نظر ضخامت ورق و نحوه ساخت باید بنحوی باشد که اگر سـیلندری را کـه                      5-8-2
آب پر کرده و آن را از ارتفـاع         مورد آزمون قرار گرفته است به مقدار ظرفیت گاز مایع آن از              1-8-5در بند   

یک متری با هر زاویه و در هر جهت از طرف طوقه برروی سطحی صاف و محکم بیاندازنـد تغییـر شـکل                       
  .آن شوده طوقه باندازه ای نشود که با شیر سیلندر تماس پیدا کرده و یا باعث آسیب رساندن ب

    ز مواد غیر فلزی ساخته و بر روی سیلندرمتصل گردند ،          چنانچه طوقه محافظ شیر و پایه متصل به سیلندر ا            یادآوری
پشت سر گذاشـته و در هنگـام آزمـون از            آزمون های مندرج در بندهای فوق االشاره را با موفقیت            باید

 بدیهی است نصب اینگونه پایه ها و طوقه های محافظ شیر بعـد از اتمـام عملیـات                   .سیلندرجدا نشوند   
  .یلندر انجام می شود حرارت و رنگ آمیزی بدنه س

  
   رنگ   5-9

قبـل از اقـدام بـه رنـگ         . سیلندرها باید جهت محافظت در مقابل زنگ زدگی بوسیله رنگ پوشیده شوند             
نـگ زدگـی ،     ز از پوسـته اکـسید ،         یا ساچمه پاشی   کاری سطح سیلندرها باید بوسیله عملیات ماسه پاشی       

 این مرحله سیلندرها باید بوسیله یک الیه آستری و          پس از  .چربی و سایر عوامل خارجی کامالً پاک گردد       
   روش رنگ کاری و آستری بایـد بـروش اسـپری           .حداقل یک الیه رنگ رویه پوشیده و رنگ کاری شوند         

  .انجام گردد ) رنگ پاشی ( 
   :آسترهای مناسب جهت این منظور بعنوان نمونه عبارتند از 5-9-1

  1آسترهای سرنجی با پایه الکیدی  - 1
 مراجعـه   1699 و   1824به استاندارد های ملـی شـماره         ( 2ای کرومات روی با پایه الکیدی     آستره - 2

 )شود 

  :نمونه هائی از رنگ های رویه جهت رنگ کاری سیلندر ها نیز عبارتند از  5-9-2
   درصد حجمی 45رنگهای با پایه الکیدی و با حداکثر میزان ذرات معلق  - 1

                                       
1 Red lead primer  
2 Zinc chromate primer   



   

 

   بـا پایـه الکیـدی و میـزان ذرات             1.... ملی ایران به شماره      درنگهای آلومینیومی مطابق با استاندار     - 2
  درصد حجمی45معلق 

رقیق کننده های بکار رفته در کلیـه          . رنگهای آلومینیومی میتوانند جهت الیه آستری نیز استفاده شوند          1یادآوری    
کننـده هـای متفرقـه      رقیق   بکارگیری  رنگها و آستری ها باید از نوع پیشنهادی سازنده رنگ بوده و از              

  .گردد اجتناب باید 

 سیلندر بـدلیل مـشکالت تعمیـرات        پوششاستفاده از سایر  روش های       بجز روش پوشش گالوانیزه ،        2یادآوری    
  .باشد  ن مجاز نمیآبعدی 

  
  نمونه برداری  6

نـوع   و نظرظرفیت حجمی   سیلندرهائی  که از    ، از انجام عملیات حرارتی      پسدر حین فرآیند تولید       6-1
و در یک کارگاه در طول یک روز یا روزهـای متـوالی و بطـور سـری سـاخته شـده و                 یکسان بوده    ورق  

   . مورد نمونه بر داری قرار داد 2 بر اساس جدول باید اند را تحت شرایط مشابهی جوشکاری شده
  

  نمونه برداری -2جدول شماره 
  تعداد نمونه ها  هر گروهتعداد سیلندرهای 

   عدد1   عدد200تا 
   عدد2   عدد500 تا 201از 
   عدد3   عدد1000 تا 501از 
   عدد4   عدد2000 تا 1001از 
   عدد5   عدد3200 تا 2001از 
   عدد6   عدد4500 تا 3201از 

   عدد7   عدد به باال4501از                 
  

  . قرار گیرند  تحت آزمون هیدوراستاتیک تا فشار ترکیدنباید  سیلندرهای نمونه برداری شده6-2
 از ورقهـایی بـا ویژگیهـا و         شـیفت کـاری    که طی هر     یهایاز تعداد سیلندر   یک سیلندر بعنوان نمونه      6-3

 بـرای انجـام آزمونهـای       بایـد شده اند   جنس مشابه بطور سری ساخته و تحت شرایط مشابهی جوشکاری           
  .قرار گیرد نمونه برداری اتفاقی  مورد فیزیکی 

                                       
  . مراجعه نمایید  BS 5493 تا زمان تدوین این استاندارد به استاندارد  3



   

 

کـه بـرای آزمـون هـای فیزیکـی بکـار میـرود قـبالً تحـت هیچگونـه آزمـون                      باید دقت نمود سـیلندری      
 در فرآینـد تولیـد بعـد از عملیـات           که بـرای کلیـه سـیلندرها       هیدرواستاتیکی حتی آزمون    هیدرواستاتیکی

  . قرار نگرفته باشد ، انجام میشودحرارتی 
  های حین ساخت آزمون  7

 سـته تقـسیم میـشوند کـه عبارتنـد از آزمـون             بطـور کلـی بـه سـه د         ی سـیلندرهای گـاز مـایع        آزمون ها 
   و آزمونهای فیزیکی نیوماتیک آزمون یک ، تهیدرواستا

  :یکتهیدرواستاآزمونهای  7-1
کلیـه  بـرای  هیدرواسـتایک  نیز شامل دو مرحلـه اسـت کـه عبارتنـد از آزمـون              هیدرواستایک  آزمون های   

  ترکیدن سیلندر مرحله   هیدرواستایک تا و آزمون برابر فشار آزمون سیلندرها
   برای کلیه سیلندرها برابر فشار آزمونهیدرواستایکزمون آ 7-1-1

 ونصب شیر   رنگ آمیزی در این آزمون کلیه سیلندرهای خط تولید پس از انجام عملیات حرارتی و قبل از                
وجـود   ثانیه قرار گرفتـه و از نظـر          30 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به مدت الاقل         35 آزمون  باید تحت فشار  

  د و ننشت وبروز نواقص در جوشکاری و تغییر شکل ظاهری محسوس در سیلندر مورد بررسی قرار گیر
در صورت مشاهده نشت در نقاط جوشکاری شده یا هرگونه نقصی که تعمیر آن مجاز باشـد بایدسـیلندر                   

اً آن را تحـت      مجدد  ،  تعمیر نمود و پس از رفع نقص و انجام عملیات حرارتی           4-5-5را طبق شرایط بند     
در مـسیر انتقـال   ) فـشار شـکن   (  وجود تجهیزات الزم    باید  در این آزمون   .قرار داد یک  تهیدرواستاآزمون  

2cm(  بـیش از حـد فـشار آزمـون            فشار ،  فشار جریان آب برای جلو گیری از افزایش       
kg 35(    سـیلندر  

  . درصد فشار آزمون تجاوز نماید 10ه نباید از  گردد و فشار آزمون هیدرواستاتیک هیچگاپیش بینی
این فشار باید بصورت تدریجی بر سیلندر تحت آزمون اعمال شده و در صورت مشاهده هرگونـه نـشت                   

تجهیـزات  .  شـود    تکـرار آب در سیستم ، انجام فرآیند آزمون متوقف و پس از رفع نقص ، آزمون مجدداً                 
طبق یک برنامه زمـان بنـدی شـده کـالیبره شـده ولولـه کـشی و                  باید  ) فشار سنج ها    ( نشان دهنده فشار    

  .  برابر فشار آزمون سیلندر را دارا باشد 5/1اتصاالت دستگاه آزمون بگونه ای باشد که تحمل فشار الاقل 
  
   سیلندرترکیدن  مرحلهیک تاتهیدرواستاآزمون  7-1-2

یک تا  تزمون هیدرواستا آ مورد   باید 2ه  در این آزمون سیلندرهای نمونه برداری شده بر اساس جدول شمار          
 گرم بر سـانتیمتر    کیلو84حداقل فشار ترکیدن سیلندر نباید از ترکیدن سیلندر قرار گیرند ، در این آزمون         

  . درصد باشد15از کمتر مربع کمتر و ازدیاد حجم آن پس از ترکیدن 
  



   

 

  : آزمون  شرح  7-1-3

ن مقدار جریان آب ورودی به سیلندر در سـاعت بـین         آه در    سیلندر را باید تحت فشار تدریجی داخلی ک       
یک تا دو برابر گنجایش حجم کلی سیلندر است قرار داده و فشار را آنقـدر بـاال بـرد تـا سـیلندر بترکـد                           

  : اندازه گیری نمود طبق رابطه زیرسیلندر را ازدیاد حجم و
  

%15100 ≥×
−
B
BA  

  :که در آن 
A  : جحم نهایی سیلندر  
B : حجم اولیه سیلندر  

و چون وزن آب محتوی سیلندر معرف حجم سیلندر میباشد بنابر این رابطه فوق را میتوان بـصورت زیـر                    
  :نیز محاسبه نمود 

  
  

%15100 ≥×
−
−
ED
DC  

  :که در آن 
C : وزن سیلندر پر از آب بعد از ترکیدن  
D : وزن سیلندر پر از آب قبل از ترکیدن  
E : خالیوزن سیلندر   
  

 بر  کیلوگرم80 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع و بیشتر از 84هر گاه سیلندر مورد آزمون در فشاری کمتر از      1 یـاد آوری  
 درصـد بیـشتر     9 درصد کمتر ولـی از       15از  ا ازدیاد حجم آن پس از ترکیدن        یسانتیمتر مربع بترکد و     

 برداشت و فقط تحت      دیگری  نمونه  ، داریباشد باید از همان گروه سیلندر مجدداً طبق جدول نمونه بر          
اند باید حداقل فشار    ه  این تعداد سیلندر که بعنوان نمونه مجدد انتخاب گردید        . آزمون ترکیدن قرار داد   

در غیر  ،   درصد باشد    15 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع را تحمل کرده و افزایش حجم آنها نیز حداقل                84
  .دود میباشداینصورت کلیه سیلندرهای آن گروه مر

  کیلوگرم بـر سـانتیمتر مربـع    35هیدرو استاتیک  برای این آزمون میتوان از سیلندرهائیکه قبالً در آزمون           2 یاد آوری 
  . نمونه انتخاب نمود ،پذیرفته شده اند

  



   

 

  :نیوماتیک آزمون   7-2
 7 فـشار     بـا   آزمـون نیوماتیـک     باید تحت  ،  را پس از نصب کلیه منضمات       تمامی سیلندرهای ساخته شده     

 تـا   15(کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار داده و آن را در ظرف پر از آب بمدت کافی برای نشان دادن نشت                     
  . شودمشاهده هیچگونه نشتی در سیلندر نباید ت در این حال ،غوطه ور نمود)  ثانیه 20
  
  

را پوشانده  وان آستری روی بدنه سیلندرآزمون نیوماتیک باید زمانی انجام شود که الاقل یک الیه رنگ بعن         یادآوری
  .باشد تا از زنگ زدگی سطحی سیلندر جلو گیری بعمل آید 

کلیه سیلندرهایی کـه تحـت آزمـون         ساعت مجدداً    24پس از گذشت مدت زمان       : کنترل نهائی     7-2-1
و نواقصی   افت فشار  از نظر   باید کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مورد شارژ قرار گرفته اند           7نیوماتیک با فشار    

  .تایید گردند ه و ت مورد بازرسی بصری قرار گرفمانند زنگ زدگی و خوردگی رنگ 
  :آزمون های فیزیکی 7-3

   :شامل موارد مشروحه ذیل می باشندآزمون های فیزیکی 
 کشـشی و  مقاومـت ه در سیلندر بـرای تعیـین   تفلز بکار رف) بدون خط جوش    ( آزمون نمونه ساده     )الف  
  )نمونه های الف و ب ( د طول آن ازدیا
 بـا  کششی خط جوش     مقاومتآزمون نمونه هائی که خط جوش در عرض آن میباشد برای مقایسه              )ب    

  ) .نمونه های پ و ت ( کششی نمونه ساده مقاومت 
                ازدیــاد طــول آن  تعیــین مقــدار آزمــون نمونــه هــائی کــه خــط جــوش درطــول آن میباشــد بــرای )  پ
   )نمونه های ج وچ ( 

آزمون خمش نمونه هائی که خط جوش در عرض آن میباشد جهـت بررسـی مقاومـت جـوش در                     )ت    
  )نمونه های ذ وز( برابر ترک خوردگی و شکست 

آزمون شکست خط جوش نمونه هائیکه جوش در عرض آن میباشد بـرای بررسـی از نظـر وجـود                     )ث    
  .ترک یا عدم نفوذ جوش در درز جوشکاری 

  



   

 

  
   کشش     تهیه نمونه آزمون برای آزمون محل -1        
      )شامل خط جوش (  کششی  آزمون برای آزمون  نمونه-2        
  )   جوشخط قسمت باالیی ( نمونه خمش-3        
  )جوشخط قسمت پایینی ( نمونه خمش-4        

  

  
   کشش     تهیه نمونه آزمون برای آزمون محل -1        

      )شامل خط جوش (  کششی  آزمون برای آزمون  نمونه-2        
  )   جوشخط قسمت باالیی ( نمونه خمش-3        
  )جوشخط قسمت پایینی ( نمونه خمش-4        

  
  :آزمون نمونه ساده  7-3-1

  : آماده کردن نمونه –الف 
  .نمونه باید طبق شکل و اندازه های زیر تهیه گردد



   

 

  

  
  
  
A :نمونه برابر   طول موثر T 24 ) که برروی نمونه عالمتگذاری میشود(  
B :  پهنای موثر نمونه برابرT 6  
D :  طول دو سر نمونه باندازه کافی برای بسته شدن در گیره  
W : حداقل ( پهنای دو سر نمونهmm 6 + B(   
T : ضخامت نمونه برابر ضخامت بدنه سیلندر  

گونه ایست که نمیتوان از آن یک نمونه مسطح برداشت این نمونـه             در صورتیکه شکل و اندازه سیلندر به        
را میتوان از هر نقطه و در هر جهتی انتخاب نمود و آن را فقط بـا وارد آوردن نیـروی تـدریجی صـاف و                          

  .گرم کردن نمونه و وارد کردن ضربه برای صاف کردن آن به هیچ وجه مجاز نمیباشد . مسطح نمود 
  : روش آزمون –ب 

سر نمونه را باید در ماشین کشش که مجهز به وسائل اندازه گیری ازدیاد طول و نیروی کشش میباشد                    دو  
 . میلیمتر دردقیقه تحت کشش قرار داد تا وقتی که نمونه پاره شود            3بسته و آن را بتدریج باسرعت حداکثر        

  .ره شدن محاسبه شود نمونه و مقدار درصد ازدیاد طول آن هنگام پای کششمقاومتدر این آزمون باید 
  : نتایج آزمون -ج

  کمتـر باشـد،    2-4-5ز دو برابر تنش محاسبه شده در بند         ا کششی فلز بکار رفته در سیلندر نباید         مقاومت 
 کیلو گـرم بـر      4500ی متر مربع کمتر و از       نت کیلوگرم بر سا   3500 نباید از    ی کشش مقاومتدر هر حال این     

 کشـشی   مقاومت ازدیاد طول نسبی نمونه مورد آزمون برای فوالدی که           مقدار. سانتی متر مربع بیشتر باشد      
کشـشی نمونـه    مقاومـت    درصد کمتر شود ولی اگر       20 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع است نباید از          3500آن  
 کیلو گرم بـر سـانتیمتر مربـع اضـافه شـدن             530 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر باشد بازاء هر           3500از

  .ازدیاد طول نسبی میتواند یک واحد از مقدار درصد گفته شده در باال کمتر باشد کششی مقاومت
  :آزمون نمونه هائی که خط جوش در عرض آن میباشد  7-3-2



   

 

 کششی فوالد بدنه سیلندر بعد از جوشـکاری و          مقاومتاین آزمون همانطور که قبالً گفته شد برای تعیین          
 مـورد  تا اثرات جوشکاری و کامل بودن عملیات حرارتی          می شود مقایسه آن با فوالد اصلی سیلندر انجام        

  .قرار گیردبررسی 
  : آماده کردن نمونه –الف 

 نمونه این آزمون طبق شـکل و انـدازه هـای زیـر طـوری انتخـاب میگـردد کـه جـوش درز محیطـی در                
از (یـرد سیلندرهای دو تکه و درزهای طولی و محیطی در سیلندرهای سـه تکـه در عـرض نمونـه قـرار گ              

   .)سیلندرهای سه تکه دو نمونه انتخاب میشود 

  
  

A  :  طول موثر نمونه برابر T24  
B:   پهنای موثر نمونه برابر T 6  
D:   دو سر نمونه باندازه کافی برای بسته شدن درگیره   
E:   درصد 10 ضخامت گرده جوش که میتواند صفر تا Tباشد  .  

W : حداقل ( پهنای دو سر نمونهmm 6 + B(     
T :ضخامت نمونه برابر ضخامت بدنه سیلندر   

 وارد آوردن ضربه و گرم کردن آن به       . نمونه را میتوان با وارد آوردن نیروی تدریجی صاف و مسطح نمود             
برای صاف کردن گرده جوش میتوان از سنگ سنباده استفاده کرد ولی باید ایـن               . یچ وجه مجاز نمیباشد     ه

مکرر نمونه باشد تا حرارت ایجاد شده در جوش در اثر سـنگ زدن باعـث تغییـر                  عمل توام با سرد کردن      
  . آن نشودخصوصیات

  
  : روش آزمون -ب

 3 گفته شد بوسیله ماشین کـشش بتـدریج بـا سـرعت حـداکثر                1-3-7 نمونه را باید همانطور که در بند        
 نمونـه را محاسـبه      یکشـش  مقاومـت میلیمتر در دقیقه تحت کشش قرار داد تا وقتی که پاره شود و سپس               

  .نمود
  



   

 

  : نتیجه آزمون -ج

 فوالد بکـار رفتـه در سـیلندر کـه در            ی کشش مقاومت محاسبه شده در این نمونه نباید از         ی کشش مقاومت 
  . کمتر باشد ،آزمایش قبل تعیین شده بود

  
  :آزمون نمونه هائی که خط جوش درطول آن میباشد  7-3-3

ازدیاد طول نسبی خط جـوش و بررسـی نحـوه جوشـکاری و عملیـات                این آزمون به منظور اندازه گیری       
  .انجام می شود سیلندرحرارتی انجام شده برروی 

  : آماده کردن نمونه –الف 

 نمونه این آزمون طبق شـکل و انـدازه هـای زیـر طـوری انتخـاب میگـردد کـه جـوش درز محیطـی در                
از ( ه تکـه در طـول نمونـه قـرار گیـرد      سیلندرهای دو تکه و درزهای طولی و محیطی در سیلندرهای سـ     

  ) .سیلندرهای سه تکه دو نمونه انتخاب و آزمون میشود

 
A:    طول موثر نمونه برابر T 24 )  که برروی نمونه عالمت گذاری میشود(  
B :  پهنای موثر نمونه برابر T 6  
D  : دو سر نمونه باندازه کافی برای بسته شدن درگیره   

  T: ضخامت نمونه   
E:   درصد ضخامت ورقه صاف نمود10 ضخامت گرده جوش که میتوان آنرا از صفر تا .  

W : حداقل ( پهنای دو سر نمونهmm 6 + B (  
 بـه   نوارد آوردن ضربه و گرم کردن آ      . نمونه را میتوان با وارد کردن نیروی تدریجی صاف و مسطح نمود             

توان از سنگ سنباده استفاده کردولی بایـد ایـن          برای صاف کردن گرده جوش می     . هیچ  وجه مجاز نمیباشد    
عمل توام با سرد کردن مکرر نمونه باشد تا حرارت ایجاد شده در جوش دراثـر سـنگ زدن باعـث تغییـر                       

  .خصوصیات آن نشود 
  
  



   

 

  : روش آزمون –ب 

 تـا    میلیمتر در دقیقه تحت کشش قرار داد       3 نمونه را باید بوسیله ماشین کشش بتدریج با سرعت حداکثر           
  .وقتی که پاره شود و سپس مقدار ازدیاد طول نسبی آن را محاسبه نمود

  : نتیجه آزمون -ج

 فوالد بکار رفته در آنهـا       ی کشش مقاومت مقدار ازدیاد طول نسبی نمونه مورد آزمون برای سیلندرهائی که           
کشـشی نمونـه از      مقاومتدرصد کمتر باشد ولی اگر      20 کیلو گرم بر سانتی متر مربع است نباید از           3500
 مقاومت کیلو گرم بر سانتیمتر مربع اضافه شدن         530هر   کیلو گرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد بازاء        3500
  . ازدیاد طول نسبی میتواند یک واحد از مقدار درصد گفته شده در باال کمتر باشدیکشش

  
  آزمون خمش نمونه هائی که خط جوش در عرض آن میباشد  7-3-4

ن خمش پشت و روی جوش باید از همان سیلندری که برای آزمون کشش مورد اسـتفاده قـرار                برای آزمو 
گرفته است نمونه دیگری راطبق شکل زیر برید و این نمونه را باید در جهت عمود بـر درز جـوش شـده                

در صـورت   ( انتخاب نمود  و آن را میتوان صاف کرد و گرده جـوش و نـوار نگهدارنـده پـشت جـوش                       
  .باید تا سطح روی نمونه صاف نمودرا ) وجود

  
T :  ضخامت نمونه   

W : میلیمتر باید باشد38 پهنای نمونه   
L :  میلیمتر باشد150 طول نمونه که باید حداقل   

  F:این لبه ها را میتوان با شعله برید و با ماشین صاف کرد   
  R: میلیمتر  5/1 شعاع حداکثر سه نمونه   
G  :اف شود گرده جوش که باید ص.  



   

 

این آزمون باید توسط دستگاهی باندازه های ثابت که در شکل زیر نشان داده شده است برروی نمونه بـه                    
  .ترتیب زیر انجام شود 

  :روش آزمون ) الف 
  .قرار گیرد که محل جوش شده در وسط دهانه آن واقع شود) ماتریس( نمونه طوری روی قالب 

 .ی جوش باید بطرف پایین دهانه قرار گیرد برای آزمون خم کردن از روی جوش ، رو

 . برای خم کردن از پشت جوش ، پشت جوش باید بطرف پایین دهانه قرار گیرد

 آن را بداخل ماتریس راند تا وقتیکه انحنای آن بحدی برسـد کـه               ،  سنبه با وارد آوردن نیروی تدریجی به     
  .ماتریس عبور دادمیلیمتر را از فاصله بین نمونه و کف  8/0نتوان سیمی بقطر 

  
 :زمون آنتیجه ) ب  

 .ظر پیدا نشدن ترک سطحی بازرسی نمودنسطح محدب شده آن را باید از 

 میلیمتر در هر جهـت بوجـود آمـده باشـد            2/3اگر بعد از خم شدن نمونه ترک یا شکافی بطول بیشتر از             
ر گوشه های آن ایجاد میشود      باید جزو نمونه های مردود دانست ،شکافهایی را که ضمن آزمون احتماالً د            

باید مورد بررسی قرار داد و اگر مسلم شود این شکافها در اثر وجود ناخالصیها یا سـایر معایـب داخلـی                      
  .نمونه بوجود نیامده است جوش مردود شناخته نخواهد شد 

  
  

  
  

  سنبه و ماتریس برای آزمایش خمش هدایت شده



   

 

 
  :وش در عرض آن میباشدآزمون شکست خط جوش نمونه هائیکه ج  7-3-5

  : آماده کردن نمونه –الف 

 سانتیمتر درز جوش در امتداد عرض آن وجود داشته         5/2 نمونه را باید طوری تهیه کرد که حداقل باندازه          
  . سانتیمتر باشد 5/7و طول فلز اصلی در هر طرف درز جوش 

  : روش آزمون –ب 

  . جوش شکست  خط ضربه به پشت نمونه را باید توسط وسیله مناسبی با وارد آوردن
  : نتیجه آزمون -ج

  . در این آزمون نباید هیچگونه ترک یا ظواهر عدم نفوذ جوش در درز جوشکاری شده مشاهده شود
  
  :عدم تطبیق آزمونهای اولیه  7-4

هر گاه در هریک از آزمونهای جوشکاری نمونه مورد آزمون با ویژگیهای تعیین شده مطابقت نکند میتوان                 
دداً از همان دسته سیلندرهای اولیه دو سیلندر دیگر انتخاب و طبق روشهای باال مـورد آزمـون مجـدد                    مج

  .قرار داد
اگر نتایج آزمون های یک یا هر دو نمونه اخیر با ویژگیهای تعیین شده تطبیق ننمود سیلندرهای آن دسـته                    

  .را باید مردود دانست 
  
  :سیلندرهای رد شده   7-5

درهائی که در هر یک از آزمونهای مجدد رد میشوند در صورت امکان میتوان جهت رفـع                 برای گروه سیلن  
تحت عملیات حرارتی قرار داد و سپس از آنهـا طبـق             نقص اقدامات الزم را معمول و سیلندرها را مجدداً        

هـا فقـط   در ایـن آزمون  .جدول نمونه برداری نمونه انتخاب کرده وکلیه آزمونها را در مورد آنها اجرا نمـود           
سیلندرهائی قابل قبول خواهند بود که نتیجه تمام آزمونهای انجام شده روی نمونـه آنهـا رضـایت بخـش                    

  .باشد
    :آزمون دوره ای سیلندرهای گاز مایع  7-6

 توسط شرکتهای توزیـع کننـده        ساله 5 در دوره های زمانی      باید آزمون های دوره ای سیلندرهای گاز مایع      
  . انجام گردد841-1 شماره  بهد ملی ایران استانداربر اساسگاز 

نظارت بر صحت انجام این آزمایشات برعهده موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران و یـا شـرکت                    
  .بازرسی تایید صالحیت شده توسط این موسسه  است 

  



   

 

  نشانه گذاری   8
سـاخت سـیلندر را  بـر روی         شرکت های تولید کننده سیلندر موظفند نام شرکت توزیع کننـده  و سـال                 8-1

  . قسمت فوقانی بدنه سیلندرهای تولیدی با حروف درشت برجسته نمایند 
  : سیلندر باید اطالعات زیر بطور واضح و پایدار نشانه گذاری شودطوقه محافظ شیرهربر روی  8-2

  سازنده سیلندر شرکت  نام و یا عالمت مخصوص –الف 
 و کمتر   گرم کیلو 2  با ظرفیت گازی   برای سیلندرهای (  صنعتی ایران     عالمت موسسه استاندارد و تحقیقات     -ب

  )  میلیمتر 30×30 میلیمتر و برای سیلندرهای بزرگتر بابعاد 15×15بابعاد 
  . وزن خالص سیلندر با شیر -پ
   سیلندرسریال تولید شماره -ت
  ) کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  5/17 (1 فشار کار سیلندر-ث
  
  
  

ایـن مکـان   . بر روی طوقه محافظ باید مکانی برای درج تاریخ آزمون دوره ای سیلندرها در نظر گرفته شـود    1یادآوری  
  .ای میسر گردد  باید دارای ابعادی باشد که حداقل درج تاریخ پنج دوره آزمون دوره

رات تولید می گردند ، ذکر نام شرکت توزیع کننده موضوعیت نداشـته          درمورد سیلندرهایی که برای امر صاد      2 یادآوری
   . کفایت می نماید " FOR EXPORT یا  برای صادرات"و ذکر عبارت 

نمونه آن با جمله ساخت ایران ذیالً مـشخص         .  سیاه باشد    12اندازه حروف نشانه گذاری باید اندازه حروف         3یادآوری  
   .گردیده است

  ساخت ایران
  
  
  
  
  

                                       
 .حداکثر فشار کاری همان فشار طراحی است  1
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  ٢٣  :حه صف 
 

  


