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مورد  فولدیانواع من
 قی استفاده در ابزار دق
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   ست؟یچ  ق یابزار دق فولدیمن .1
  در صنعت نفت فولدیاستفاده از من تیاهم .2
   ق یابزار دق فولدیجنس من .3
 ق یابزار دق فولدیانواع من .4

 فهرست مطالب
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نصب  یکه برا دیدان ی م دیفعال باش ی مجموعه صنعت  کیاگر شما هم در 
  در .میازمندین قیابزار دق فولدیط، به منخ یفشار بر رو تریترانسم ای جیگ

  ی مختلف یکاربردها یچند راهه برا یها فولدینفت و گاز از من یپروژه ها
 یبه ما برا زی تجه  نیشناخت کامل ا لیدل نیهم به  شود و ی استفاده م 

 .کند ی برد کار کمک م  شیپ ی سادگ 

 ی مهم را به خوب ی قیابزار دق زیتجه نیتا ا دیمقاله همراه باش نیا با
 .میبشناس

 

 ست؟ی چ قیابزار دق فولدیمن 1#

 بیترک از  در صنعت است که یکاربرد زی تجه کی قیابزار دق فولدیمن
 .اتصال ساخته شده است نی بدنه به همراه چند  کیدر  ریش نیچند
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فشار به عنوان کمک کننده استفاده  یدر کنار ابزارها ی ابزار به طور کل نیا از
و برابر کردن فشارها،   یر یاندازه گ ی برا ی به صورت کل ز یتجه نیا .شود ی م

 .ها و... کاربرد دارد جیگ ک،یاستات  ،یلیفرانسید یفشارها  یر یاندازه گ

 

 در صنعت نفت  فولدی استفاده از من تیاهم 2#

 .میخط نصب کن کی یفشار را بر رو جی گ کی میکه قصد دار دیکن تصور
خط نصب کرده و   یولو جدا کننده بر رو کی ،یبا جوشکار  ی ست یبا ابتدا

  زیسا .داده شود لی( به ما تحونچیدوم ا کی) 1/2کانکشن " کیسپس 
 .است 1/4"  ای 3/4بر اساس استاندارد " زولهیا ریش
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 م؟یبکن دی حالت چه با نیا در

کانکشن ها را به  نیاست که ا یی ها  لیمشکل استفاده از تبد نیکار ا راه
 .کنند  ی م لیتبد نچیا 1/2

کانکشن ها به صورت مفصل صحبت   نی در مورد ا یمباحث بعد در
 .کرد میخواه

 

انجام مراحل  یسال برا کی که پس از گذشت  د،یفرض کن حاال
  نیا چگونه  .دیینما  برهیرا باز کرده و کال جیکه گ دیقصد دار ون،یبراسیکال

 د؟ ی ده ی کار را انجام م

 .دیانتخاب دار یراه را برا 2شما  فولدی استفاده از من بدون
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جا به جا کرده و   ی کم گری د لهیچند وس دیآچار و شا کیولو را با  -1
 نیا در  که دیبر ی م  برهیرا به اتاق کال جیحرکت داده تا باز شده و گ

به   منجر تراوش کرده و رونیبه ب ریدرون ش ع یما  ی حالت تمام 
 .شود ی اطراف م طیمح ایبه شما  دنیرس بیآس

که شما به  دیکن ی را جدا م جیرا بسته و سپس گ جیگ نییولو پا  -2
 .دیوارد شو Piping که در قسمت دیاجاره را ندار نیوجه ا چیه

مربوط به خودش  یو بخش ها  فیکارخانه هر شخص مسئول وظا در
 .ها هستند نفولدیمشکل م نیرفع ا  ی اصل راهکار .است

 

 قیابزار دق فولدیجنس من  3#

آن ها  نی تر جیرا شوند که ی ساخته م  یفوالد یاژهایها از آل فولدیمن
 .و فوالد کربن ها هستند ها لیاستنلس است

 

 قیابزار دق فولدی انواع من 4#

  یبند میتقس یو عمود  ی ها بر اساس ظاهر بدنه به دو دسته افق  فولدیمن
 .کند ی را مشخص م ی اصل  یرهایاتصال ش جهت شوند که ی م
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بر اساس روش نصب آن   زات یتجه نیا یها یاز دسته بند گرید  ی کی
و   (direct mounting style) میدو دسته نصب مستق به هاست که

 همانطور .شوند  ی م  میتقس (remote mounting style) نصب از راه دور
به صورت   فولدیمن  م،یمستق ای رکتی در نوع دا داستیها پ یکه از نام گذار 

 .شود ی نصب م یفشار  زیخود تجه یرو میمستق

 

ها از راه دور و با استفاده از   فولدی من موت،یر ایدر نوع نصب از راه دور  و
 .شوند ی نصب م یاتصاالت رزوه ا
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  ی و خروج  یبراساس تعداد ورود قی ابزار دق یفولدهایسوم من  یبند دسته
برشمرده شده و هر کدام کاربرد   یدسته بند  نیتر  مهم  آن هاست که یها

 .مخصوص به خود را دارند

 :میکن ی م  ی انواع را در ادامه بررس نیا

 (Two Way Manifold) دو راهه فولدیمن 4#- 1

تر است،   کینزد قیابزار دق  زات یو تجه جیکه به گ زیاز تجه ی قسمت
Instrument connection که به لوله عبور   زیاز تجه ی قسمت به بوده و

و  زمیمکان .میی گو ی م Process Connectionمتصل است،  الیس
 :دیکن ی مشاهده م  ریدو راهه را در شکل ز فولد یمن کیساختار 
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 Drain ای هیتخل ریش کیو  Block ایمسدود کننده  ریش کیشامل  که
  در .شوند ی فشار استفاده م یترهای ترانسم یها برا فولدینوع من نیا .است

 Block ای ی اصل ریش ستیتنها کاف  تریترانسم ونیبراسیکال یحالت برا نیا
 .میرا باز کن Drain ریرا بسته و ش

 خط یدو راهه بر رو فولدیمن بستن

را  فولدیحالت من نی بسته بوده، در ا فولدیمربوط به من  ریابتدا هر دو ش در
هتر، حتما از  ب یآب بند یبرا .میکن یآن سوار م یرا بر رو جینصب کرده و گ

 .کار شما مناسب خواهد بود یبرا اریکه بس دینوار تفلون استفاده کن

  در شود و ی از نوار تفلون استفاده نم ss316 یکه برا دیتوجه داشته باش *
 ریابتدا ش ،یگام بعد در .دیاستفاده کن یاز الک تا دی با الینوع متر نیا
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قرار دارد( را به   جیبه سمت گ الیس انیجر ریکه در مس یر یپروسه )ش
 .فشار انجام شود یر یرفته و اندازه گ جیبه داخل گ الیس باز کرده تا ی آرام

 ی م  ج،یبه گ الیس دنیو مطمئن شدن از رس یر ی: به منظور هواگتذکر
خارج شد،  الیقطره س نیمحض آنکه اول به را باز کرده و نیدر ریش دیتوان

به طور کامل انجام  یر یحالت هواگ نیا در .دیببند عایرا سر نیدر ریش
  کیآن را با  یبوده و رو نچیا 4/ 1معموال  نیدر ریش  ی خروج .شده است

بودن پالگ در اثر فشار  ریپذ بیبه علت آس البته .میبند ی م (Plug) پالگ
  ریمس وبیت  قیطر از استفاده کرده و وبیت   کیبهتر است که از  الیس یباال
تحمل  زانیم .می چاله انتقال ده کی  ای ی اضاف  الت ایرا به قسمت س الیس

 (Psi ایمربع  نچیپوند بر ا 3000#) در حدود  ی ستی ها با فولدیفشار من
 .باشد

 



 

9 www.namatek.com 

 (Five Way Manifold) سه راهه فولدیمن 4#- 2

)متعادل  زریاکوال ریش کیمسدود کننده و  ریدو ش یها دارا  رینوع ش نیا
  .آورد ی را به وجود م  زی در دو طرف تجه یمساو فشار کننده( هستند که

 

 زی تجه نیعملکرد خود از ا یمعموال برا  ی لیفرانسیفشار د یترهایترانسم
  ستیکاف ترهایبه دست آوردن نقطه تعادل ترانسم  یبرا .کنند ی استفاده م 

 .میباز کنمتعادل کننده را  ریمسدود کننده را بسته و ش یرهایتا ش
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 (Five Way Manifold) پنج راهه  فولدیمن 4#- 3

 :کرد میخواه ی را بررس فولدیمن  نیساختار ا باهم
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 زات یاز جمله تجه تمیآ نیباشد، چون ا ی م SS 316 از فولدیمن جنس
Wetted part ی م زین الیکه محل عبور س ی ارتباط  یها کانکشن .است 

 .متصل خواهد شد DPG/DPT بوده و به NPTM" 1/2باشد، 

 .# خواهد بود3000حداقل در حدود  زیتجه  نیتحمل ا ای  Rating نگیتیر

 

 ریراهه در مس 5 فولدیو نحوه آوردن من ی ساختمان داخل (1

پنج راهه  فولد یمن کیعملکرد   زمیو مکان ی ساختمان داخل ،ی طور کل به
 :است ریمطابق شکل ز

خط  یبر رو فولدیاختالف فشار، پس از نصب من یر یاندازه گ یکار برا هنحو
 :فشار  تریترانسم ای جیو اتصال کردن آن به گ
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 .ها بسته باشند ریش ی تمام .1
 .دیرا باز کن زری اکوال .2
 .دیرا باز کن (L.P) نییسمت فشار پا  ریش .3

 Instrument از هر دو سمت به الیحالت به علت آنکه س نیا در
(DPG/DPT) شود،  ی وارد مDP=0 است. 

 .دیرا باز کن (H.P) سمت فشار باال  ریش .4

  الیاز س گر ید ی شده و بخش  H.P هیوارد پا  مایمستق الیاز س ی بخش 
با فشار کم دارد، وارد  الینسبت به س  یشتر یبه علت آنکه فشار ب

 .گردد ی م DP=0 ز یحالت ن نیدر ا که  .شود ی م  L.P هیپا

 .دیرا ببند زری اکوال .5

 یکم فشار هر دو به ورود الیپر فشار و س ال یحالت، س نیا در
 .میفشار را محاسبه کن میتوان ی مربوط به خودشان متصل شده و م 

 .دیرا مشاهده کن DP فشار اختالف  .6

 :است ریبه صورت ز DPG المنت
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به سمت باال حرکت   شتریرابط ب له یباشد، م شتریب L.P از H.P چقدر هر
 نیاز دو فنر به ا نیهمچن .دهد ی م  شی را نما یشتر یمقدار ب جیکرده و گ

به   ی بیاز حد بودن فشار، آس شیعلت استفاده شده است که در صورت ب
 .وارد نشود  زیتجه

 (Vent) و ونت (Drain) نیدر ریش (2

  یر یاستفاده شده تا از پک شدن هوا جلوگ یر یهواگ  یبرا ریدو ش نیا از
را باز  نیو در ز یونت، اکوال  یها ولو .محاسبه شود ی گردد و فشار به درست

  سپس .شود ی م  جادیا زیهوا در داخل تجه ریمس کی ط ی شرا نیکرده، در ا
ولو   دیتوان ی م   ع یسر ی لیخ ،ینچی ا 1/4 یرهایاز ش الیبه محض خروج س

 انجام شده است. ی به خوب زین یر یهواگ .دیرا ببند نی و در زی ونت، اکوال
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