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وسايل ايمنی براي حفاظت در مقابل فشار
-بیش از حد
 شیرهاي اطمینان و دستگاه هاي:3 قسمت
ايمنی ديسکهاي انفجاري در حالت ترکیبی

Safety devices for protection against
excessive pressure —
Part3: Safety valves and bursting disc
safety devices in combination

ICS: 13.240

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحب نظکران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیردولتی حاصک مکیشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناکا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد ،به تصویب رسیده باشند.
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سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد )، (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنیک )(IEC
و سازمان بی المللی اندازهشناسی قانونی ) 3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابط 2کمیسیون کدک غذایی ) 3(CACدر کشکور
فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه بکه شکرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا کشکور ،از آخکری
پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصکوتت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجکه-
بند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خکدمات سکازماناکا و مؤسسکات فعکا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدور گواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاهاکا و
مراک کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازماناا و مؤسسات را براساس ضکوابط
نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آناا اعطا و بر عملککرد
آناا نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،تعیی عیکار فلک ات گرانبهکا و
انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد "وسکای ایمنکی بکرا حفاظکت در مقابک فشکار بکی از حکد -قسکمت  :3شکیراا اطمینکان و
دستگاهاا ایمنی دیس اا انفجار در حالت ترکیبی" که پی نکوی آن درکمیسکیون اکا مربکو
توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده و در اشتصد و نود و افتمی اجکحس کمیتکۀ ملکی
استاندارد مکانی و فل شناسی مور  29/19/13مورد تصویب قرار گرفته است  ،این به اسکتناد بنکد یک
ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه ، 1331
به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت  .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منابع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO 4126-3:2006, Safety devices for protection against excessive pressure – part 3: Safety
valves and bursting disc safety devices in combination

و

مقدمه
دستگاه اا ایمنی دیس انفجار در اتصا با شیراا اطمینان در موارد زیر استفاده میشوند:
الف -برا حفاظت شیر اطمینان در مقاب خوردگی ،رسوب و یا شرایط عملیاتی که بر رو عملکرد شیر
اطمینان تاثیر گذار میباشد؛
ب -برا جلوگیر از نشتی؛
ج -برا جلوگیر از آسیب دیدگی و از دست رفت ک تجهی ات حفاظت شده به دنبا ترکیدن دیس
انفجار
واژه ترکیب برا تشریح جفت شدن بهکار میرود و از سرام نمودن دستگاه ایمنی دیس انفجار با ی
شیر اطمینان یا سامانهاا آزادکننده فشار با ایمنی کنتر شده ( )CSPRS1بهصورت ی مدار بسته ( یعنی
با فاصله پنج برابرقطر لوله) امانگونه که در ای استاندارد تعریف شده ،تشکی میگردد .در برخی موارد
دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  CSPRSبه یکدیگر بهصورت ترکیبی به وسیله ی لوله با
طو کوتاه یا ی قطعه ماسورها شک متص استند.

1- controlled safety pressure relief systems

ز
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هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد تعیی ویژگیاا و ال امات برا ی محصو سرام بند شده از ترکیب سر
شیراا اطمینان یا  CSPRSمطاب با استاندارداا ملی ایران شماره اا  2323-2 ،2323-1و 2323-3
 ،با دستگاه اا ایمنی دیس انفجار مطاب با استاندارد  ISO 4126-2است که با فاصله حداکثر پنج برابر
قطر اسمی لوله از ورود شیر نصب شده باشند .ای استاندارد امچنی ال امات طراحی ،کاربرد و
نشانهگذار را برا چنی محصوتتی بهمنظور محافظت مخازن تحت فشار ،سامانهاا لولهکشی 1و دیگر
اج ا متص به آناا در مقاب فشار بی از حد تعیی مینماید .ای مجموعه شام ی دستگاه ایمنی
دیس انفجار  ،ی شیر اطمینان یا  CSPRSو ی لوله کوتاه اتصا یا قطعه ماسورها درصورت ل وم،
میشود .ای استاندارد امچنی روشی را برا استخراج ضریب تخلیه ترکیب که در اندازهاا مختلف
ترکیباا استفاده شده ،ارائه میداد.
1

مراجع الزامی

مدارك ال امی زیر حاو مقرراتی است در مت ای استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ج یی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدید نظر و اصححیهاا بعد آن مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد ال امی است:
 9-1استاندارد ملی ایران شماره  :2323-1سا  ، 1336وسای ایمنی برا محافظت در مقاب فشار بی از
حد -قسمت :1شیراا ایمنی
 1-1استاندارد ملی ایران شماره  :2323-2سا  ، 1336وسای ایمنی برا محافظت در مقاب فشار بی از
حد -قسمت :2شیراا ایمنی پیلوت دار
 3-1استاندارد ملی ایران شماره  :2323-3سا  ، 1336وسای ایمنی برا محافظت در مقاب فشار بی از
حد -قسمت :3سامانهاا آزاد کننده فشار با ایمنی کنتر شده
 7-1استاندارد ملی ایران شماره  :2323-6سا  ، 1336وسای ایمنی برا محافظت در مقاب فشار بی از
حد -قسمت  :6کاربرد ،انتخاب و نصب دستگاه ایمنی دیس انفجار
2-5 ISO 4126-2:2003, Safety devices for protection against excessive pressure — Part 2:
devices Bursting disc safety
1- Piping

1

2-6 EN 764-7:2002, Pressure equipment — Part 7: Safety systems for unfired pressure
equipment
2-7 EN 13480-1:2002, Metallic industrial piping — Part 1: General
2-8 EN 13480-2:2002, Metallic industrial piping — Part 2: Materials
2-9 EN 13480-3:2002, Metallic industrial piping — Part 3: Design and calculation
2-10 EN 13480-4:2002, Metallic industrial piping — Part 4: Fabrication and installation
2-11 EN 13480-5:2002, Metallic industrial piping — Part 5: Inspection and testing
2-12 EN 13480-6:2002, Metallic industrial piping — Part 6: Additional requirements for
buried piping
2-13 CEN/TR 13480-7:2002, Metallic industrial piping — Part 7: Guidance on the use of
conformity assessment procedures

اصطالحات و تعاريف
: اصطححات با تعاریف زیر بهکار میرود،در ای استاندارد

ترکیب

 درCSPRS مجموعها شام ی دستگاه ایمنی دیس انفجار است که قب از شیر اطمینان یا

فاصلها حدود پنج برابر قطر اسمی لوله(از خروجی نگهدارنده دیس انفجار تا ورود شیر) نصب شده
.است
3

1

9
7
: راهنما
CSPRS شیر اطمینان یا

1
 دستگاه ایمنی دیس انفجار9
CSRPS  مجرا ورود شیر اطمینان یا3
 مجرا خروجی دستگاه ایمنی دیس انفجار2
 قطر اسمی لوله:DN

 در استاندارد ملی ایران شمارهCSRPS انفجار با شیراا اطمینان یا

 نحوه تنظیمات اتصا دستگاه ایمنی دیس-يادآوري
. تعیی شده است2323-6

 نماي ترکیب با فاصله نسبی-9 شکل

9

ضريب ظرفیت تخلیه ترکیب ( )Fd

9

ضریبی است برا تعیی ظرفیت تخلیه ی شیر اطمینان یا  CSPRSزمانی که به دستگاه ایمنی دیس
انفجار که در بات دست جریان قب از شیر اطمینان یا  CSPRSنصب شده باشد.

يب مقاومت جريان ()Kr

1

ضریبی است که مقاومت جریان سیا را درون ی سیستم لولهکشی تعیی میکند .ای مقاومت ناشی از
ترکیدن دیس انفجار بوده (قطعات باقیمانده از دستگاه ایمنی دیس انفجار ترکیده شده) که درون
سیستم لولهکشی نصب شده است.
يادآوري -نماد  krضریبی بدون بعد است که بیان کننده افت اد سرعت میباشد.

دستگاه ايمنی ديسک انفجاري

3

ی دستگاه اطمینان فشار غیر قاب بست مجدد است که در اثر اختح فشار عم مینماید و نحوه عملکرد
آن بوسیله ترکیدن ای دیس (اا) میباشد.
يادآوري -ای دستگاه ایمنی شام مجموعه کاملی از اج ا نصب شده ،از جمله نگهدارنده دیس

مجموعه ديسک انفجاري

انفجار میباشد.

7

مجموعه کام از اج ا نصب شده درون نگهدارنده دیس

انفجار برا ایجاد عملکرد مناسب است.

6-3
ديسک انفجاري

5

ج ء تحت فشار و حساس به فشار از دستگاه ایمنی دیس

انفجار میباشد.

1-combination discharge capacity factor
2-flow resistance factor
3- bursting disc safety device
4- bursting disc assembly
5- bursting disc

3

7-3
نگهدارنده ديسک انفجاري

9

انفجار است که دیس

قسمتی از دستگاه ایمنی دیس
میدارد.

انفجار مونتاژ شده را در موقعیت نصب شده نگه

8-3
مشخصه فشار انفجاري

1

فشار انفجار منطب با ی

دما که در انگام تعیی ال امات دیس

يادآوري -فشار انفجار به طور ام مان با ی

انفجار بیان شده است.

روادار عملکرد به کار میرود(بند  11-3را ببینید)

1-3
مشخصه بیشینه فشار

3

بیشینه فشار انفجار منطب با ی

دما که در انگام تعیی ال امات دیس

انفجار بیان شده است.

يادآوري -بیشینه فشار انفجار به طور ام مان با کمینه فشار انفجار مشخص شده بهکار میرود(بند  19-3را ببینید)

91-3
مشخصه کمینه فشار انفجاري

کمینه فشار انفجار منطب با ی

7

دما که که در انگام تعیی ال امات دیس

انفجار بیان شده است.

يادآوري -کمینه فشار انفجار به طور ام مان با بیشینه فشار انفجار مشخص شده بهکار میرود(بند  2-3را ببینید)

99-3
رواداري عملکرد

5

روادار فشار بی بیشینه و کمینه فشارانفجار مشخص شده یا به صورت روادار از درصداا مثبت و
منفی از فشار انفجار مشخص شده یا مقادیر متناسبی از فشار انفجار مشخص شده میباشد.
91-3
فشار عملیاتی

6

فشار موجود در شرایط کار عاد درون سیستمی که تحت حفاظت میباشد.
1-brusting disc holder
2- specified bursting pressure
3- specified maximum bursting pressure
4- specified minimum bursting pressure
5- performance tolerance
6- operating pressure

2

93-3
فشار تخلیه

9

فشار بیشینه شرایط تخلیه در سیستم تحت فشار است.
انفجار متفاوت باشد.

يادآوري -ای فشار ممک است با فشار ترکیدن دیس

97-3
سطح تخلیه دستگاه ايمنی ديسک انفجاري

1

کمتری سطح مقطع جریان عبور از دستگاه ایمنی دیس انفجار با در نظر گرفت امکان کاا سطح
مقطع ،برا مثا  ،عوام ایجاد کننده فشار برگشتی ،3تجهی ات موجود در مسیر جریان تخلیه 2یا
قسمتاایی از دیس انفجار که بعد از ترکیدن باقیمانده است.
95-3
دسته

5

تعداد از دستگاهاا ایمنی دیس انفجار یا خود دیسکها انفجار که به صورت گروهاا مج ا یکسان
از نظر نوع ،اندازه ،جن و ال امات مشخصه فشار انفجار ساخته شدهاند ،ودر جائیکه دیسکها انفجار از
ی بهر یکسان از موادساخته شده باشند.
96-3
فشار انفجاري

6

مقدار اختح فشار بی سمت باتدست و سمت پایی دست دیس
میترکد.

انفجار در زمانیکه دیس

انفجار

97-3
ظرفیت تخلیه دستگاه ايمنی ديسک انفجاري

نر تخلیه سیا که دستگاه ایمنی دیس

7

انفجار بعد ازترکیدن دیس

انفجار تخلیه مینماید.

1- relieving pressure
2- bursting disc safety device discharge erea
3- back pressure supports
4- catching devices
5- batch
6- bursting pressure
7- bursting disc safety device discharge capacity

3

98-3
دوره جايگزينی

9

دوره زمانی که با نصب مجموعه دیس

انفجار آغاز و با جایگ ینی آن بهپایان میرسد.

91-3
سیستم اطمینان فشار

1

سیستمی است که جهت تخلیه ایم سیا برا
جلوگیر از فشار بی از حد در نظر گرفته میشود.

تجهی اتی که تحت فشار سیا قرار دارند ،بهمنظور

يادآوري -ای سیستم میتواند شام تجهی ات ناز  ،لولهاا ورود  ،دستگاه(اا) فشار اطمینان و لولهاا تخلیه سیا به
جو و مخ ناا جمع آور و سرری باشد.

11-3
ضريب تخلیه()α

3

ضریبی است که تعیی کننده کاا تئور ظرفیت تخلیه ی سیستم اطمینان فشار به شیوه ساده شده با
در نظر گرفت قطعات باقی مانده ازدستگاه ایمنی دیس انفجار اطمینان پ از ترکیدن دیس انفجار
میباشد.
يادآوري -برا مشااده ج ییات مربو به شیوه ساده شده به پیوست پ استاندارد ملی ایران شماره  2323-6مراجعه کنید.

19-3
ضريب تخلیه متوسط گواهی شده () Kdr

7

ضریب تطاب داده شده تخلیه برا شیر اطمینان میباشد.
يادآوري -به استاندارد ملی ایران شماره  2323-1مراجعه نمایید.

 7نمادها
 Aسطح مقطع جریان ی شیر اطمینان(نه سطح مقطع دیواره) ،بر حسب میلیمتر مربع
 Fdضریب ظرفیت تخلیه ترکیب
 Kdضریب تخلیه گواای شده ترکیب
 Kdrضریب تخلیه متوسط گواای شده برا شیر اطمینان
 Krضریب مقاومت جریان
1-replacement period
2- pressure relief system
3- discharge coefficient
4- certified derated coefficient of discharge
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 αضریب تخلیه برا دستگاه ایمنی دیس

انفجار

 5طراحی ترکیب
 9-5دستگاه ایمنی دیس
استاندارد را برآورده سازد.

انفجار

 1-5شیر اطمینان باید مطاب
 2323-2باشد.

باید مطاب با استاندارد  ISO 4126-2باشد و ال امات بند  9-6ای
استاندارد ملی ایران شماره  2323-1یا استاندارد ملی ایران شماره

 CSPRS 3-5باید مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  2323-3باشد.
 7-5اگر اج ا اضافی جهت ترکیب کردن دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان با یکدیگر یا
ترکیب با  CSPRSاستفاده شوند (مانند قطعه ماسورها ) ،ای اج ا باید مطاب با استاندارد EN 13480
باشند.
 5-5فضا بی دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  CSPRSباید به ی اتصا مجه بوده
که ای اتصا باید از ایجاد اف ای فشار غیر قاب قبو جلوگیر نماید ویا آن را تشخیص داد.
يادآوري -دیسکها انفجار  ،ج ء دستگااا تشخیص دانده فشار بوده .،اگر اف ای

فشار بی دیس

انفجار و شیر

اطمینان یا  CSPRSبوجود آید ،برا محافظت از تجهی ات فشار باتتر نیاز است .ای اتفاق زمانی ر می داد که دیس
انفجار به دلی خوردگی  ،فشار برگشتی یا عوام دیگر ،دچار نشتی گردد .

 6-5بعد از ترکیدن ،دیس انفجار گلبرگی شک میشود .برآمدگیاا و زایدهاا بوجود آمده بر رو
دیس انفجار نباید به سمت ورود شیر باشد ،مگر ای که تاثیر آناا بر ظرفیت و عملکرد شیر اطمینان یا
 CSPRSارزیابی شده وبرآورده شدن ال امات بند  3ای استاندارد تأیید شود.
 7-5طراحی دستگاه ایمنی دیس انفجار باید بهگونها باشد که در موقع ترکیدن ،جدا شدن مواد و
زایدهاا ازدیس انفجار نباید زیانی بر کارایی شیر اطمینان یا  CSPRSداشته باشد.
 8-5اندازه اسمی لوله دستگاه ایمنی دیس
اطمینان یا  CSPRSباشد .

انفجار

نباید کمتر از اندازه اسمی مجرا ورود شیر

 6نصب ترکیب
 9-6ترکیب باید مطاب با استاندارد ملی ایران شماره  2323-6نصب شود.
 1-6اتصا از تجهی ات تحت حفاظت بهورود شیر اطمینان باید تا حد قاب اجرا ،کوتاه بوده وبهگونها
طراحی شودکه ک افت فشار در ورود شیر اطمینان یا  CSPRSبا در نظر گرفت اثر دستگاه ایمنی دیس
انفجار (بر اساس پیوست پ استاندارد ملی ایران شماره  )2323-6بی از  3 %فشار تنظیم شیر اطمینان
یا  CSPRSنباشد.
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يادآوري -ای  3 %افت فشار از جریانی که از میان ترکیب در بیشینه فشار تخلیه شیر اطمینان یا  CSPRSعبور میکند،
تعیی شده است.

 3-6تخلیه از ترکیب باید بهصورت ایم انجام شده و از جریان یافت در درون تجهی ات دیگر و ایجاد
خطر جلوگیر شود ( برا مثا نسبت به تجهی ات خارج از سروی یا تجهی ات قدیمی) .لوله تخلیه ،که
بی دریچه خروجی ترکیب و فضا آزاد یا سامانه تخلیه کننده قرار گرفته باید بهاندازه کافی قادر به تخلیه
سیا در ک مدت زمان تخلیه باشد .ترکیب باید بهگونها ساخته شود که نیرو عک العم مورد انتظاردر
طو زمان تخلیه سیا را جذب نماید (بند  3-9-3استاندارد ملی ایران شماره  2323-6مشااده گردد).
آماده ساز نقا تخلیه سیا در ی مدار بسته میتواند سخت باشد ،اما در ای حالت انتخاب مسیر لوله
تخلیه باید بهگونها باشد تا از نقا پائی دستی که سیا میتواند در آنجا انباشته شود ،دور باشد.
 7-6تامی کننده ترکیب باید آموزش نصب و مونتاژ بهامراه دستورالعم اا مربو به سازنده دستگاه
ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  CSPRSرا با در نظر گرفت نتایج آنالی خطرفراام نماید.
7

عملکرد ترکیب

 9-7فشار در تجهی ات تحت حفاظت ارگ نباید از محدوده مجاز فراتر رود .بهعنوان مثا ای محدوده در
بنداا  9-1-6و  2-1-6استاندارد  EN 764-7: 2002مشخص شده است.
 1-7بیشینه حد فشار ترکیدن دستگاه ایمنی دیس انفجار نباید بی از  119%فشار تنظیم شیر
اطمینان یا  CSPRSیا  9/1 barباشد ارکدام که بیشتر است (امچنی بند  9-9-3-6استاندارد
 EN 764-7:2002را ببینید) .کمتری حد فشار ترکیدن دستگاه ایمنی دیس انفجار توصیه نمیشود
کمتر از  29%فشار تنظیم شیر اطمینان یا  CSPRSباشد.
 3-7انگامی که ترکیب با مایع درحا کار است ،باید با سازندگان شیر اطمینان و دستگاه ایمنی دیس
انفجار یا  CSPRSمشورت گردد.
يادآوري -توجه ویژها به شرایط محیطی خا

که ممک است بوجود آید نیاز است( بهعنوان مثا سیستماا حرارتی

اطمینان یا کاربرداا ایدرولیکی) که سبب ایجاد جریانی میشود که ای جریان برا عم کردن شیر اطمینان کافی نمی-
باشد .لذا رای نی با سازندگان دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  CSPRSضرور بهنظر میرسد.

 7-7ترکیب باید با ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب  ،Fd ،مشخص شود که مطاب با بنداا  2،3یا  19ای
استاندارد تعیی ودر بند  19بهکار برده میشود.
 8تعیین ضريب ظرفیت تخلیه ترکیب ، Fd،بهوسیله آزمايش
 9-8کلیات

بهمنظور تعیی تاثیر مجاورت دستگاه ایمنی دیس انفجار بر رو ضریب تخلیه شیر اطمینان ،سازنده
ترکیب باید آزموناا را برا تعیی ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب ، Fd،انجام داد.
3

دو رویکرد مختلف برا انجام آزموناا در ای قسمت از استاندارد مجاز میباشد :روش ت  -اندازه 1و روش
سه – اندازه( 9بند  2-3را مشااده نمایید).
روش ت  -اندازه میتواند شام آزمای ی ترکیب مشخص در نظر گرفته شده برا نصب در ی کاربرد
ویژه باشد ،به طور جایگ ی  ،با انتخاب ب رگتری سطح مقطع استفاده شده در اندازه و نوع شیر اطمینان و
کمتری فشار انفجار طراحی دستگاه ایمنی دیس انفجار مورد استفاده در ترکیب ،روش ت  -اندازه
میتواند برا ی مقدار یا محدوده محتاطانه Fdبرا ی گستره محدود شده ا از پارامتراا استفاده شود
( بهعنوان مثا ی شیر اطمینان با اندازه ونوع مشخص اما برا گستره محدود از سطح مقطع جریان).
روش سه – اندازه بهطور معمو برا حالتی که مجموعها از ترکیبات ساخته شده را در بر بگیرد ،استفاده
میشود و سازنده ترکیب خوااان استنتاج مقدار محتاطانه  ، Fd،که بتواند برا پوش دادن کلیه دامنه
تولیدات استفاده نماید بهکار میرود.
 1-8الزامات آزمون

 9-1-8برا ترکیباایی که برا سیا اا تراکمپذیر استفاده میشوند ،آزموناا باید با استفاده ازبخار
اشباع خش  ،بخار مافوق گرم ،اوا یا سیا تراکم پذیر که دارا خوا مشخص باشد انجام شود.
يادآوري -بخار اشبا ع خش

اشاره شده در ای مت بخار با حداق خشکی  23 %یا ی

حداکثر درجه حرارت مافوق

گرم  19° Cباتتر از درجه حرارت بخار اشباع میباشد .بخار مافوق گرم اشاره شده در ای مت بخار مافوق گرمی با در جه
حرارت  19° Cبیشتر از درجه حرارت بخار اشباع می باشد.

 1-1-8درمورد تجهی ات ترکیبی که برا مایعات استفاده میشوند ،آزموناا باید با استفاده از آب یا مایعی
با خوا مشخص انجام شوند.
يادآوري -روشاا

استنتاج مقادیر  Krبرا

سیا اا

تراکم ناپذیر در ویرای اا

آینده قسمتاا

مختلف مربو

به

استاندارد ملی ایران شماره  2323منتشر خوااند شد.

 3-1-8تجهی ات آزمون باید بهگونها

ظرفیت جریان  9%باشد.

طراحی شوند و عم نمایند که دقت آزمون واقعی اندازهگیر

 7-1-8در آزمون ،شیر اطمینان یا  CSPRSباید از بیشتری سطح مقطع جریان در آن نوع و اندازه
مشخص شیر استفاده گردد ،مگر درجاییکه ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب ،Fd ،برا سطح جریان کوچکتر
تعیی شده باشد.
 5-1-8دستگاه ایمنی دیس انفجار باید در ورود شیر اطمینان یا  CSPRSدرصورت کاربرد ،با توجه
به درنظر گرفت ال امات بند  3نصب شود.

1- one-size method
2- tree- size method
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 6-1-8در انجام آزموناا باید از کمتری فشار ترکیدن دستگاه ایمنی دیس
ترکیب با شیر اطمینان یا  CSPRSاستفاده گردد.

انفجار که طراحی شده در

 7-1-8صدورگوااینامه باید برا ترکیبی از شیر اطمینان یا  CSPRSو دستگاه ایمنی دیس انفجار با
طراحی یکسان (مسیر جریان داخلی نگهدارنده) که آزمون گردیده  ،صرفهنظر از اندسه خارجی نگه دارنده
دیس انفجار بهکار رود.
 8-1-8سواب آزمون باید شام امه مشاادات ،اندازه گیر اا ،قرائت اب اراا اندازهگیر و سواب
کالیبراسیوناا ضرور در راستا رسیدن به اادا آزمون باشد .سواب اصلی آزمون باید ن د مسئو
نگهدار و حفاظت نتایج آزمون سازمان باقی بماند ،رونوشتی از امه سواب آزمون باید برا گروهاایی که با
آزموناا سرو کار دارند تهیه شود .اصححات و مقادیر اصح شده باید بهطور جداگانه در سواب آزمون وارد
شود.
 3-8تجهیزات آزمون

ج ییات تجهی ات آزمون و شرایط آزمون شام اب ار پیشنهاد و روش کالیبراسیون باید قب از آغاز آزمون
مشخص گردد.
 7-8روش آزمون

دو روش زیر با قابلیت جایگ ینی با یکدیگر جهت انجام آزمون مجاز میباشند:
الف) ترکیب تک -اندازه

 )1ضریب ظرفیت تخلیه تعیی شده بوسیله ای روش آزمون باید تنها برا امان ترکیب با اندازه و نوع
مشخص که آزمون گردیده بهکار رود.
 )9برا ار نوع یا مد دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  ، CSPRSسه دیس انفجار با
مشخصه فشار ترکیدن یکسان باید به طور جداگانه ترکیده شود و جریان سیا آزمون شده باید مطاب با بند
 3-3ای استاندارد باشد.
نتایج آزمون که ای گونه بدست آمده ممک است به صورت قاب کاربرد در روش سه -اندازه مطاب بند ب
استفاده شود.
ب) ترکیب سه – اندازه

 )1سه اندازه متوالی ترکیب باید آزمون گردد.
 )1برا ار سه اندازه مختلف از دستگاه ایمنی دیس انفجار  ،سه دیس انفجار با مشخصه فشار
انفجار یکسان باید ترکیده شود و جریان سیا آزمون شده باید مطاب بند  3-3ای استاندارد باشد .انجام
آزموناا برا ار اندازه از دیس انفجار با ی نگهدارنده مجاز میباشد.
 5-8روش انجام آزمون

 9-5-8ضریب تخلیه گواای شده ،Kd ،شیر اطمینان یا  CSPRSاستفاده شده برا آزمون باید بدون
حضور دستگاه ایمنی دیس انفجار بدست آمده باشد ،در انطباق با استاندارداا ملی ایران شمارهاا
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 2323-2 ،2323-1و یا استاندارد ملی ایران شماره  ،2323-3در ی فشار تخلیها که ب رگتر از  19%یا
 9/1barباتتر از فشار تنظیم شیر اطمینان ،ار کدام که ب رگتر است نباشد.
 1-5-8دستگاه ایمنی دیس انفجار پ از آن باید در مجرا ورود شیر اطمینان یا  CSPRSنصب
گردیده و دیس انفجار برا عم کردن شیر باید مطاب بند  2-3-3بترکد تا شیر عم نماید.
 3-5-8در انجام آزموناا اقداماا احتیاطی باید انجام شود.
 7-5-8ترکیب باید به شر زیر آزمون گردد.
الف -با نصب ترکیب در تجهی ات آزمون ،فشار در ورود باید تا  29%کمتری فشار ترکیدن پی بینی شده
در زمانی بی از  3ثانیه اف ای یابد .پ از آن ،فشار در ورود باید با نرخی اف ای یابد که اجازه ثبت
دقی فشار را تا لحظه ترکیدن دیس انفجار بداد.
ب -آزمون ظرفیت ترکیب میبایست در فشار که  19%یا ( 9/1barارکدام که ب رگتر است) باتتر از فشار
تنظیم شیر اطمینان یا  CSPRSبهصورت دو نسخه و مج ا برا شیر اطمینان یا  CSPRSانجام شود .ای
فشار باید قب از ثبت دادهاا برا ی دوره زمانی کافی جهت پایدار شدن نر جریان ،درجه حرارت و فشار
نگهدار شود.
ج Kd -از آزمون ترکیب وبا محاسبه نسبت جریان واقعی به جریان تئور تعیی میگردد.
د -قسمتاا الف ،ب ،ج برا باقیمانده دیسکها انفجار ام اندازه تکرار شوند.
 6-8معیار پذيرش آزمونها
 9-6-8کلیات

فقط در صورت برآورده شدن شرایط ذی  ،آزمای اا قاب تایید بوده و گواای ضریب تخلیه ترکیب صادر می
گردد.
 1-6-8شرايط کاربردي براي شیر اطمینان

ظرفیت اندازه گیر شده شیر اطمینان آزمون شده باید ب رگتر یا مساو مقدار  Kdrگواای شده باشد( به
بند  3استاندارد ملی ایران شماره  2323-1مراجه نمایید).
 3-6-8شرايط کاربردي براي دستگاه ديسک انفجاري اطمینان

 9-3-6-8فشار ترکیدن امه دیسکها انفجار آزمون شده باید در محدوده مجاز فشار ترکیدن تعیی
شده دیس انفجار یا در فشار بی بیشتری و کمتری فشار تعیی شده دیس انفجار  ،ار کدام که بر
رو دیس انفجار نشانه گذار شده ،واقع گردیده و باید مطاب با استاندارد  ISO 4126-2باشد.
 1-3-6-8چنانچه دیس یا دیسکها انفجار از موارد آزمون شده مطاب با بند  1-3-6-3ترکیده نشود
باید شرایط زیر برآورده شود :
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الف -اگر فشار ترکیدن تنها یکی از دیسکها انفجار از ار دسته مطاب با بند  1-3-6-3نباشد ،دو آزمون
دیگر باید با استفاده از دیسکها انفجار از امان دسته انجام شده ونتایج ای دو آزمون جایگ ی نتایج
مردود میشود.
ب -اگر بی از ی دیس انفجار از ک دیسکها انفجار ی دسته ،از جمله ار آزمون جایگ ی شده
مطاب با قسمت الف در فشار که مطاب با بند  1-3-6-3نباشد بترکد ،باید دسته مورد نظر مردود شده و
آزموناا جدید از دسته دیگر مطاب با بند  3-3انجام گردد.
ج -نتایج آزمون ظرفیت باید در حدود  19%ظرفیت متوسط سه آزمون باشد .درصورت برآورده نشدن ای
ال ام ضرور است که آزمون مجدد جهت تعیی علت ای اختح انجام شود.
 7-6-8شرايط کاربردي براي ترکیب
 9-7-6-8ترکیب تک -اندازه

در تعیی متوسط  Kdبرا ترکیب امانگونه که در قسمت ج بند  2-3-3ای استاندارد مشخص شده .نباید
ایچ ی

از مقادیر پذیرفته شده  Kdبرا ترکیب از  3 %میانگی حسابی تجاوز نماید.

 1-7-6-8ترکیب سه -اندازه

متوسط  Kdبرا ار اندازه ترتیبی ترکیب امانگونه که در بند  3-3مشخص شده(سه شیر با اندازهاا
مختلف وار کدام با سه دیس انفجار که در مجموع  2آزمون نیاز است) تعیی شود .امه مقادیر قاب

قبو  Kdبرا ار نوع و اندازه ترکیب آزمون شده نباید  3 %میانگی حسابی برا آن نوع و اندازه تجاوز

نماید .بهطور متوسط مقدار  Kdبرا سه اندازه ترتیبی ترکیب نباید از  3 %میانگی حسابی تجاوز نماید.
 3-7-6-8ساير شرايط

 9-3-7-6-8اگر برا ار آزمون ،مقدار  Kdترکیب از  3 %میانگی حسابی تجاوز نماید امه نتایج آزمون
باید مردود شود .بج موارد که در بنداا  9-3-2-6-3و  3-3-2-6-3مطر شده است .
 1-3-7-6-8اگر مقدار  Kdتنها ی آزمون ،مطاب آنچه در بند  9-2-6-3بیان شده از  3 %میانگی
حسابی تجاوز نماید ،دو آزمون اضافی دیگر باید از امان اندازه با استفاده از دیسکها انفجار از امان
دسته انجام شود .مقدار  Kdبدست آمده از ای دو آزمون باید جایگ ی نتیجه مردود شده شود و  Kdمتوسط
جدید محاسبه گردد ،در صورتیکه دیس انفجار جایگ ی شده در فشار مطاب با فشار ذکر شده در بند
 9-2-6- 3بترکد.
 3-3-7-6-8اگر اری

از مقادیر  Kdبدست آمده ،به استثناء نتیجه آزمون مردود شده اما شام

آزموناا جایگ ی شده بند  ، 9-3-6-3از  3 %میانگی حسابی جدید تجاوز نموده یا فشار ترکیدن
یکی از دیس اا انفجار جایگ ی شده مطاب با فشار مشخص شده در بند  9-2-6-3نباشد ،نتایج
بدست آمده از ای دسته از دیسکها انفجار باید مردود شود.
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 1استخراج ضريب تخلیه ترکیبFd ،

 9-1ضریب تخلیه ترکیب ، Fd ،برابر است با نسبت میانگی ضرایب تخلیه تعیی شده بوسیله آزموناا
ترکیب به ضریب تعیی شده شیر یا شیراا استفاده شده در آزمون یا آزموناا( به بند  3-3مراجعه
نمایید).
يادآوري -روش فوق برا

تکرار در سه اندازه ترتیبی ترکیب نیازمند استفاده از آزمون سه – اندازه ترکیب

(قسمت ب بند  )2-3میباشد.
باید استفاده شود ،درصورتیکه مقادیر Fd

 1-1اگر مقادیر  Fdب رگتر از ی باشند ،مقدار  Fdبرابر با ی
کمتر از  9/23باشد ،ای ترکیباا نباید استفاده گردند مگر اینکه مححظات خاصی برا آناا در نظر گرفته
شده باشد ( عدم رسوب ،وجود دستگاهاا ضربهگیر ،آزمای در مح و غیره).
 91جايگزين ديگر براي انجام Fd

بهعنوان ی جایگ ی برا انجام آزمون تعیی  Fdمطاب با بند  ، 3استفاده از ی ضریب ظرفیت تخلیه
ترکیب پی فرض برابر با  9/2مجاز میباشد .محاسبه افت فشار و تعیی نیرو عک العم شیر اطمینان یا
 CSPRSتوصیه میشود با ضریب تخلیه شیر اطمینان یا  CSPRSانجام شود.
يادآوري -روشاا محاسبه در حا حاضر تحت ارزیابی بوده و برا گنجاندن در ویرای

آینده قسمتی از مجموعه استاندارد

ملی ایران شماره 2323در نظر گرفته شده است.
 99گواهی ضريب ظرفیت تخلیه ترکیب Fd ،

 9-99نتایج آزمون باید تأیید شده وگواای  Fdتنها اگر ال امات بند  3را برآورده سازد ،صادر گردد.
 1-99ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب گواای شده میانگینی از ضرایب تخلیه ترکیب مورد قبو میباشد .ای
مقدار نباید ب رگتر از ی باشد.
 91کاربرد و استفاده از ضريب ظرفیت تخلیه ترکیب گواهی شده Fd ،

 9-91ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب گواای شده Fd ،به عنوان مضربی برا ظرفیت تخلیه شیر اطمینان یا
 CSPRSگواای شده باید بهکار برده شود ( به استاندارداا ملی ایران شماره اا  2323-2 ،2323-1و
 2323-3مراجعه نمایید).
 1-91ضریب ظرفیت تخلیه ترکیب گواای شده Fd ،باید برا اندازهاا تجهی ات ترکیب و فشار ترکیدن
مطاب با بند  1-3-3و  9-3-3به عنوان مبنا طراحی ،نوع یا مد دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر
اطمینان یا  CSPRSآزمون شده در ترکیب بهکار رود.
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 Fd 3-91بدست آمده از آزموناا بهوسیله روش ت  -اندازه برا امه ترکیباایی که دارا طراحی
یکسان از نظر دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان یا  CSPRSدر اندازهاا برابر در ترکیباا
آزمون شده استند و برا امه فشاراا ترکیدن ب رگتر یا مساو با فشار تنظیم ترکیب کاربرد دارد.
 Fd 2-91بدست آمده از آزموناا بوسیله روش سه – اندازه برا امه اندازهاا ب رگتر یا مساو
کوچکتری اندازه آزمون شده و امه کمینه فشاراا ترکیدن متناسب با اندازه ترکیب و جن دیس
انفجار کاربرد دارد.
 5-91در شرایط غیر بحرانی جریان ،تنها ی
 1-2-3باید بهکار برده شود.

با

 Fdگواای شده بهوسیله روش ی  -اندازه مطاب با بند

 93نشانهگذاري و شناسايی تجهیزات ترکیب
 9-93دستگاه ايمنی ديسک انفجاري
نشانهگذار دیس
باشد.

انفجار  ،نگهدارنده دیس

انفجار و اج ا

فرعی باید مطاب با استاندارد ISO 4126-2

 1-93شیر اطمینان

نشانهگذار بدنه شیر اطمینان و شیر اطمینان یا سامانهاا آزادکننده فشار با ایمنی کنتر شده بهوسیله
صفحه مشخصات باید مطاب با استاندارداا ملی ایران شمارهاا  2323-2 ،2323-1یا استاندارد ملی
ایران شماره  2323-3باشد.
 3-93ترکیب

ترکیب باید مطاب زیر نشانهگذار گردد:
الف -شماره مرجع منحصربهفرد شناسایی ترکیب؛
ب -نام سازنده و نوع مرجع؛
پ -ارجاع به استاندارد ملی ایران شماره 2323-3؛
ت -محدوده بیشتری فشار مجاز برا حالتیکه ترکیب بر اساس آن طراحی شده است؛
ث -شناسهگذار اسمی برا ترکیب به صورت مناسب برا مثا  DNیا NPS1؛
ج -شناسهگذار مواد ترکیب؛
چ -سا ساخت ترکیب.
 97گواهینامه
تهیهکننده ترکیب باید ی گواای برا ترکیب فراام نموده که حداق موارد زیر را در بر داشته باشد:
الف -نام سازنده دستگاه ایمنی دیس انفجار و نوع مرجع؛
1-nominal pipe size
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ب -نام سازنده شیر اطمینان و نوع مرجع؛
پ -شناسهگذار اندازه اسمی تعیی شده بهصورت مناسب برا مثا  DNیا NPS؛
ت -بیشینه و کمینه فشار ترکیدن ار دو بهامراه دما انطباق( دما دیس انفجار در لحضه ترکیدن
متناسب با فشار ترکیدن) ،بیان واحد اندازهگیر  ،یا فشار ترکیدن تعیی شده به امراه روادار مجاز با
دما انطباق ،بیان واحد اندازهگیر ؛
ث -فشار تنظیم تعیی شده شیر ،بیان واحد اندازهگیر ؛
ج -ضریب تخلیه ترکیب ، Fd ،و روش استخراج آن؛
چ -سطح مقطع جریان شیر اطمینان یا  CSPRSبرحسب mm2؛
 حداق مقدار بات آمدن شیر اطمینان یا سامانهاا  CSPRSبر حسب  mmو ارتبا فشار بی از حدمربوطه بهصورت درصد از فشار بی از حد؛
 ضریب تخلیه غیرمجاز شیر اطمینان یا  ، CSPRSاشاره کردن به مایع مرجع؛د -ارجاع به استاندارد ملی ایران شماره 2323-3؛
ذ -تاریخ تولید؛
ر -شماره مرجع منحصر بهفرد سازنده ،برا شناسایی ترکیب.
 95آماده سازي براي انبارش و حمل و نقل
دستگاه ایمنی دیس انفجار و شیر اطمینان باید بسته بند شوند تا از ارگونه آسیب دیدگی در امان
بوده و اطمینان حاص گردد که در عملکردشان اختحلی ایجاد نمیشود .نشانهگذار بسته بند اا باید
مطاب با ال امات استاندارداا ملی ایران شماره اا  2323-3 ،2323-2 ،2323-1و ISO 4126-2باشد.
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