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 ی منیا یها ریها، ش ندیموجود در همه فرآ زات یتجه نی از مهم تر ی کی
(PSV) معموال   ی صنعت  یها در انواع پروژه ها ریش نیا ی طراح .هستند

در   یادیاگر اطالعات ز اما .شود  ی انجام م ندیابتدا توسط مهندسان فرآ
مقاله ما   نیتا آخر ا هیفقط کاف دینگران نباش د،یها ندار رینوع ش نی مورد ا

 .دیکن ی رو همراه 

 :خواند دیمقاله خواه نیدر ا آنچه

 با نحوه عملکرد  یی آشنا .1
 یمن یا یرهایش کاربرد .2
 یمنیا یرهایمربوط به ش اصطالحات  .3
 و ساخت و نصب نگیزیسا  ،یطراح استاندارد .4

  نیو نحوه عملکرد ا ی شما با اصول طراح  ریز ی آموزش   وید یو قهیدق 18 در
 :شد دیها آشنا خواه ریش

 

 یمن ی ا ریش 1#

از  ی ک یشود،  ی هم گفته م  نانیاطم یها ریکه به آن ها ش ی منیا ریش
  نیاز ا ی وقت .مختلف هستند  ع یکننده در صنا نییمهم و تع ی منی ا زات یتجه

مثل لوله،   گرید زات یتجه نکهی در واقع از ا میکن ی استفاده م  رینوع ش
 رند،یقرار گ  ی از فشار طراح  شیب یمخازن و... تحت فشار   رآالت،یش

 .میکرده ا یر یجلوگ
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 :دیکن ی را مشاهده م  ی منیا ریش کیساختمان  ریشکل ز در

 

از  ی مثال  (Pressure Safety Valve) ها PSV ایفشار  نانیاطم یها ریش
است که  یبه گونه ا زیتجه  نیعملکرد ا زمیمکان .ها هستند رینوع ش نیا

صورت   به مخزن خط لوله از حد مجاز باال تر برود، کیفشار  ایدما و  ی وقت
 ستم،یموجود در س الیاز س ی کردن مقدار  ی خودکار باز شده و با خال

  ایو  دنید بیکار از آس نیا با دهند و ی انجام م فشار را میتنظ ات یعمل
 .خواهند کرد یر یجلوگ زیانفجار آن تجه
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 یمنی ا ری کاربرد ش 2#

 :دهند ی دو نوع حفاظت را انجام م  ی منیا یها ریش ی طور کل به

 یحرارت حفاظت •
 یانی جر حفاظت •

  ی کوچک زات یتجه ی حرارت نانیاطم یها ریش ،یلوله کش یها ستمیس یبرا
باشد  ریتراکم ناپذ  ع ی از نوع ما یندیفرآ الیاگر س مخصوصا .هستند

 .اند( نگونهیا عات یاز ما یار ی)بس

که مقدار   ی بوده و در صورت زیناچ اریبس ی از انبساط حرارت ی فشار ناش رییتغ
 ریمقابل ش در .خواهد شد میتنظ  ستمیس فشار شود، هیتخل الیاز س ی کم
  یاز اندازه ها ی ان یجر ی منیا یها  ریش ،ی حفاظت حرارت نانیاطم یها

مقدار  دیاست که با نیموضوع هم ا نی ا لیدل برخوردار هستند، یبزرگتر 
 .مخزن حفظ شود ایلوله و   ی منیشود تا ا هیتخل الیس ی قابل توجه

 

 یمنی ا یها ریاصطالحات مربوط به ش 3#

از   ی برخ دیبا م،یها بپرداز رینوع ش ن یا نگیزی و سا ی به طراح نکهیاز ا قبل
 .میمهم را بشناس زیتجه نیاصطالحات مهم مربوط به ا

 :پرداخت میموارد خواه نیا ی رو در ادامه به بررس نیا از
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 Safety Valve ای یمنیا ریش 1-3#

که فشار پشت آن  ی وقت  تنها فنر بسته شده و کیاست که توسط  یر یش
کردن  pop عمل  نیا به شود که  ی باز م ریشود ش شتریب یحد کیفنر از 

)مثل گاز و   ریتراکم پذ  االت یس یبرا زات یتجه نیا .شود ی هم گفته م  ریش
فشار هم گفته  ی من یا یها ریها، ش ریش نیا به .شوند  ی بخار( استفاده م 

قابل   ریمختلف در شکل ز یعملکرد آن ها در فشار ها نحوه شود که ی م
 :مشاهده است

 

 Relief Valve ای هیتخل ریش 2-3#

قابل تراکم مناسب است   ریغ االت یس  یخودکار است که برا ی منیا ریش کی
 انیمقدار فشار در جر شیبا افزا متناسب )مثل آب و روغن و نفت( که
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  ی م  Safety Valve ریمعادل ش ر، یش نی شود، در واقع ا ی باالدست باز م 
 .باشد

 و ع ی ما االت یس یبرا Relief به خاطر داشته باشد که کلمه ی طور کل به
Safety شود ی استفاده م  یگاز  االت یس یبرا. 

 

شود که در شکل   ی فشار شکن گفته م  ی منیا یها ریش زیها ن ریش نیا به
 :شود ی مشاهده م  ریز

  ی منیا یها ریش است که نیا هیو تخل ی منیا ریش گرید ی جمله تفاوت ها از
 کیفشار خط، از  نکهیبه محض ا  ی عنی دارند،  ی ع یعملکرد سر Safety ای

  عایسر باز خواهد شد و ریشود، ش شتریب (Set Pressure) مقدار مشخص
  فشار تا شیبا افزا م،یدار هیتخل ریش  ی وقت کهیحال در .شود ی م  میفشار تنظ

Set Pressureفشار خط  ال،یس هیباز شده با تخل جیبه تدر ریش نی ، ا
 .شود ی م  میتنظ
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 Vacuum Relief Valve یها  ریش 3#- 3

 لیباشد، به دل هیکه در حال تخل میداشته باش رهیمخزن ذخ کی  ی وقت
 .شود ی م  جادی * ای از مخزن، گاها در درون مخزن فشار منف الیخروج س

)فشار   رونیب یاست که از فشار هوا یفشار  ی منظور از فشار منف *
است  ی از فشار مطرح شده فشار نسب منظور ی عن ی( کمتر است یاتمسفر 

و تانک ها  رهیمخازن ذخ یها که عمدتا بر رو ریش نیا نه فشار مطلق
در  ی فشار منف  جادیاز ا یر یاز نصب آن ها جلوگ هدف  شوند و ی نصب م
به بدنه آن   بیدر مخازن باعث آس  ی وجود فشار منف  رایباشد؛ ز ی مخزن م 

 .مچاله شدن آن ها خواهد شد جهیها و در نت

 Set Pressure ای یمیفشار تنظ 4-3#

  ی شوند، به عبارت  ی م میبر اساس آن تنظ ی منیا یها ری ت که شاس یفشار 
نقطه  نیا در  دهند و ی فشار عکس العمل نشان م   نیها در ا ریش نیا
 که طبق ی مخازن یپارامتر برا نیا مقدار .کند ی شروع به حرکت م  سکید

ASME ی اتی فشار مجاز عمل نیشتریشوند، برابر با ب یم  ی طراح 
(MAWP) ای Maximum allowable operating pressure است. 

  .نباشد ریمورد نظر آتش گ الیاست که س ی زمان یموضوع برا نیا البته
  یوجود دارد که در استاندارد ها  یگر یملزومات د ریآتش گ  االت یس یبرا

 .مربوطه به آن پرداخته شده است

 :دارد تیاهم اریما بس یبرا لیپارامتر به دو دل نی ا میتنظ
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 ند یفرآ  ی منیا •
 با حداقل صدا ریاز کارکرد ش نانیاطم •
 ریبه ساختمان ش بیاز آس یر یجلوگ •

  زات ی تجه منیاز محدوده فشار کارکرد ا شتریب دیمقدار نبا نی ا نیهمچن
 .باشد

 Over Pressure  پارامتر 5#- 3

 ی در حالت کامال باز قرار م ی منیا ریشود که در آن، ش  ی گفته م  یفشار  به
  نیا .فشار رخ خواهد داد نیدر ا هیمقدار تخل  نیشتری ب ی عبارت  به و ردیگ

آن هم   لیباشد دل ریش یشده برا میاز فشار تنظ شریب ی ست یفشار با
 .باشد ی م ریش دنید  بیاز آس یر یو جلوگ ی من یمالحظات ا

وجود دارد  ی من یا یها ریش ی به عنوان اصطالحات طراح زین یگر ید  موارد
به آن ها   دیتوانی م ی طراح ی مراجعه به استاندارد ها و کد ها با که

مطرح شده  یپارامتر ها نیهرکدام از ا  یبرا .دیداشته باش ی دسترس 
استاندارد   نیدر ا ری مقاد نی ا در نظر گرفته شود که ی خاص ری مقاد ی ست یبا

 .است  و کد ها آورده شده
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 PSV یاستاندارد طراح 4#

  .ردیگ ی صورت م  ASME معموال با استفاده از استاندارد ی منیا ریش ی طراح 
  ی مورد طراح  در جامع است که  اریاستاندارد بس کی  ASME استاندارد

  ی راحت یبرا نی بنابرا .را ارائه کرده است ی ملزومات زات، یاز تجه یار یبس
استاندارد در ادامه   نیرا بر اساس ا ی من یا ریش ی هندبوک طراح زانیشما عز

 .می دانلود قرار داد یبرا

 

 یمنیا ریش ی طراح هندبوک
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با   ی رابطه تنگاتنگ ،یمنیا یها ریش ی که طراح  دیخاطر داشته باش به
 ی اضاف الیس ه یتخل ی منیا ریش فهی وظ رایز خط مربوط به فلر دارد؛ ی طراح 

 .به انتخاب ما خواهد بود ردیبه کجا صورت بگ هیتخل نی ا نکهیاست، حال ا

  یادیتواند خطرات ز ی م  تیسا طیبه مح  ی اضاف الیس هیکه تخل یی آنجا از
  ی منیا یها ریمربوط به ش یها ی خروج رو نیرا به همراه داشته باشد از ا

سوزانده  ت،یبه سمت فلر خواهند رفت تا در آنجا عالوه بر دور شدن از سا
 .نرسانند ی بیآس تی و کارکنان سا ندیشوند و به فرآ


