
 

 Gas Train  

 قطار گاز 

 HSCقطار کم فشار گاز برای  

 

 گاز به داخل موتور.  انیکاهش و کنترل جر  ی< مونتاژ قطعات الزم برا

 با سرعت باال   یموتورها  لیتبد  ی < مناسب برا

 د یرس ان یبه پا ی کی گاز الکترون چهی< با در 

 بار   30تا  10فشار کم  ی < خروج 

 بار ی ل یم  350تا   150 ی< محدوده فشار ورود 

 < با توجه به قدرت مجموعه ژن چند نوع )ابعاد( وجود دارد: 

 نام کد  :  توجه < 

IBF-GT25 DN25 1× 1 ی، خروجBSP لووات ی ک 250، تا 

IBF-GT40 DN40 1× 2 ی ، خروجBSP ،250   650 - لووات یک 

IBF-GT50 DN50 5/4× 2 ی، خروجBSP ،600  1000-  لوواتیک 

IBF-GT50A DN50 ، 1× 4 ی خروجBSP ،600   1000- لووات یک 

IBF-GT65 DN65 5/4× 4  ی، خروجBSP ،1000  1650- لووات ی ک 

IBF-GT80 DN80 5/4× 4 ی، خروجBSP ،1650  2200– لووات یک 

 

 قطار گاز 

  ی شود که سوخت را به مشعل وارد م ی م  میکوره تنظ/گی است که قبل از د یزات ی تجه  یمجموعه قطار گاز 
مطابق با مشخصات مشعل   ی فشار گاز ورود  میکاهش و تنظ من،یا هیقطار گاز تصف یاصل فهیکند. وظ

  ایپارامتر، انزوا  تی به محدود  دنیرس ای  رمنتظرهیغ  یات ی عمل ط یبه شرا دنیدر صورت رس  ن یاست. همچن
 مشعل گاز است.  یمنی از ا یبخش اساس  کی نی کند. ا یقطع گاز را فراهم م 

 

 : ی قطار گاز  یاجزا



 

شده است که هر کدام هدف منحصر به فرد خود را دارند.   لیاجزا تشک یسر   کیقطار گاز عمدتًا از   مونتاژ
 شود.  یکنترل م EN 746-2و  NFPA-86مانند  ی منیا یقطعات و هدف آنها توسط استانداردها 
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 ی توپ  ریش

  یدرجه هستند که معمواًل برا 90از نوع چرخش   رها ی ش نیاست. ا ی توپ ریاجزا، ش نیمورد از ا نیاول
 هستند. یو دست  یک ی کاماًل مکان یدستگاه ها  نها یشوند. ا ی قطع منبع گاز استفاده م ای یجداساز 

 

 

 سنج  فشار

  یفشار ورود  ش یو نما یر ینصب شده است. تنها هدف آن اندازه گ یتوپ  ریفشار درست بعد از ش جی گ کی
 گاز در حال کار در قطار گاز است.  ای الیس

 



 

Push To Test Valve 

فشار   یکه دکمه فشار   ی هنگامطرفه است.  3از نوع   ریش ن یفشار متصل است. ا ج یفشار به تست به گ ریش
به سمت فشار سنج که در آن فشار سوخت قابل اندازه    PTT  ریش ق یشود، گاز در حال کار از طر  یداده م 

به اتمسفر آزاد  جیگ لاز فشار خط جدا شده و گاز داخ  جی. با رها کردن دکمه، گابد ی یم   انیاست جر  ی ر یگ
 شود.  یم

 

 

 گاز  لتریف

ساخته   یکند. گاز به گونه ا ی ها را از گاز حذف م  یکه رسوبات جامد و ناخالص  ردی گ یگاز قرار م  لتر یف بعد 
  ی کند و گاز پاک تر  یم   یذرات را جمع آور  نیا یک یز یعبور کند که به طور ف  لتری عنصر ف ک یشده است که از  

مناسب مانند    یجداساز  ستمیس کی  د یباشد، با  زین  عیما  ی ها  یناخالص یکند. اگر گاز حاو  یم  جاد یرا ا
Liquid Trap  در قطار گاز گنجانده شود.  ز ین 

 

 

 خاموش کننده اسلم  سوپاپ

در صورت   یمنیاقدام ا کی قطع کننده فشار به عنوان  ری ش کیو قبل از رگوالتور،   لتریپس از ف  بالفاصله
  ریتحت فشار و سا  ی اجزا بی ترت نیشود. بد  یآن نصب م  یخراب  ا یرگوالتور فشار   یرعاد یعملکرد غ

کند. معمواًل    یم  ظتآنها است محاف  یات یاز حد عمل ش یکه ب ییرا از قرار گرفتن در معرض فشارها زاتیتجه
شده   میرگالتور )فراتر از حد مجاز تنظ ی فشار خروج  ی ناگهان  شی ماند. در صورت افزا  یم  یدر حالت باز باق 

را به سمت   انیخط ضربه حس کرده و بالفاصله جر  قی قطع کننده فشار آن را از طر  ریاسلم(، ش ر یدر ش
 کند.  ی دست قطع م نییپا

 

 

 کننده فشار گاز  میتنظ

 دهند،ی و قابل استفاده کاهش م  ترن ییخط گاز به سطح پا کیفشار گاز، گاز فشار باال را در   یهاکنندهم یتنظ
  ل یکنترل فشار تحو ی کننده فشار گاز فقط برا می. تنظشودی منتقل م   زاتیاز تجه یگر ی گاز به قطعه د رایز 

  راتی تغ  رغمی را عل داری نسبتًا پا  یخروج فشار  کیبتواند  د یکننده فشار خوب با م ی تنظ کی شود.  یاستفاده م 
 جزء خاص قلب مونتاژ قطار گاز است.  نیارائه دهد. ا انیو جر  ی فشار ورود

 



 دهنده  نیتسک ریش

  ن یتسک ریکند. ش ی در مجموعه قطار گاز عمل م   یاضاف یمنیاقدام ا ک یدهنده به عنوان  نیتسک ری ش کی
  می باالتر از فشار تنظ ی شده، کم  ن یتع  شی شده از پ م یشده است تا با فشار تنظ میقرار داده و تنظ ،یطراح 

دست رگالتور   نییدر پا  ی برق یرها ی ش یو عملکرد ناگهان  انیجر  یناگهان  راتی کننده رگوالتور باز شود. تغ
کند   ی فشار را آزاد م ش ی افزا نیا Relief Valveشود.  یرگالتور م   یباعث جهش فشار کوچک در فشار خروج 

  یم  یر یجهش فشار جلوگ لیاسلم به دل ریاز خاموش شدن مزاحم ش نیکار همچن  نیکه فراتر از آن است. ا
 کند.

 

 

 فشار  چیسوئ

  SPDT چی سوئ کی ن ی. اردی گ یکننده فشار گاز قرار م  می است که درست بعد از تنظ یفشار دستگاه چیسوئ
  NO  یکند، کنتاکت ها یعبور م   می از نقطه تنظ الیکه فشار س  ی است. هنگام NCو   COM ،NO  نیبا مخاطب

توانند هم    یها م  چیفشار سوئ ن یا SPDT  یدهند. با توجه به کنتاکت ها   یم  ریخود را تغ تی موقع NCو 
 استفاده شوند. نیی فشار پا  چیو هم به عنوان سوئ ی فشار قو د یبه عنوان کل

 

 

 ی منیا ی برق ریش نیاول

شود که در آن الزم است   یاستفاده م انیکنترل جر  یبرنامه ها  یمعمواًل برا  یک ی الکترون ی برق ری ش کی
  یدر مکان ها  کیها به طور استراتژ متوقف شود. آن  ایشروع   ستم یدر س االتیکنترل س  یدر مدار برا انیجر 

  یمنطق  یکنترل کننده ها  ا یساده  یک ی الکتر  ی ها چ یتوسط سوئ یدور قرار گرفته اند و ممکن است به راحت
  ری است. ش ستم یآزاد کردن گاز در س ا یآنها خاموش کردن و /  یکنترل شوند. عملکرد اصل یز یقابل برنامه ر 

فشرده را   یباال، قدرت کنترل کم و طراح  نانیاطم ت یقابل ،یعمر طوالن  من،یو ا عیسر  نگ یچی ها سوئ ی برق
 است.  مهم  اریگاز سوز بس ستمی دهند که در هر س ی ارائه م

 

 

 دوم  یمنی ا یبرق ریش

آزاد کردن گاز در   ایخاموش کردن و/ یاست. عملکرد اصل یاضاف یمنیاقدام ا ک یدوم   یمنی ا یبرق ریش
دوم   ری داشته باشد، ش ی در داخل نشت  یعنیعمل کند،   فیاول ضع یبرق ریکه ش یاست. در صورت  ستمیس

و آهسته   ز با عیعمل بستن سر   چهیدر   کیکند که منبع گاز قطع شده است. معمواًل   یحاصل م  نانیاطم
در  تک مشعل و  یکند، در مورد کاربردها  یروان مشعل کمک م   کیاست. عملکرد آهسته باز کردن به شل

  یم   یر ی جلوگ ریهنگام باز شدن ش نییفشار پا  چ یبا اندازه بزرگتر، از فعال شدن سوئ   یگاز  ی مورد قطارها
 کند.



 

 

 هواکش  چه یدر 

به طور معمول   چه یدر   کی  نیقرار گرفته است. ا یمن یا یبرق   ریدو ش نیدر ب کی به طور استراتژ   هیتهو  چه یدر 
اول و دوم است و در   ریباز است. تنها هدف آن آزاد کردن گاز به اتمسفر در صورت عدم کارکرد هر دو ش

 کند.  ی م  یر یاز تجمع گاز در محفظه احتراق جلوگ جهینت

 

 

 ه یپا قاب

شده اند.   یو مهندس ی از دستگاه قطار گاز طراح  یبان یپشت یبرا ژه ی به طور و  یسازه ا یها  هی پا  یها  قاب
اجازه   نکهیکنند، بدون ا  یارتعاش فراهم م  یاتصال جداکننده ها  یرا برا ی سفت و سخت  ی آنها سکوها

کنند   ی را فراهم م یا  لهیها وس ه یمحرک و محرک را بدهند. پا  یاعضا  نیاز حد ب ش یب  لیفرانسیحرکت د 
حرکت را کاهش   زات، یآوردن مرکز ثقل تجه نیی کرد و با پا  ت یا تثبر زاتیتوان تجه یآن م  لهیکه به وس

 داد.

 

 

 اتصال  جعبه

محافظت   ی کی الکتر  انیحامل جر  میچند س ایاست که از اتصال )محل اتصال( دو  ی اتصال محفظه ا جعبه
  ی بازگشت به پنل خدمات اصل چ یسوئ ای ز یاز هر پر  میس کی  ی به راه انداز   ازیکند. استفاده از اتصاالت ن  یم

محکم و قابل   الت و حفظ اتصا  یاز آتش سوز  یر یجلوگ یسطح از حفاظت برا نیکند. ا یرا برطرف م 
 است.  ازیمانند، مورد ن  یمحکم م   یمتماد  انیاعتماد که در طول سال

 

 

 نیدر چند  یی گرما   یانرژ  د یدارند. تول  ازین  ییگرما ی تر انرژ   قیو به طور دق یبه انرژ   د یتول یندها یتمام فرآ
 برخوردار است:  یات یح  ت یبخش از اهم

 دارند  ازیذوب فلزات به حرارت ن  ی برا ی فوالد و آهنگر  یها کارخانه

 دارد  ازیپخت و پز به گرما ن یبرا  ی نیر یش/یی نانوا  کی

 دارد از یخشک کردن به گرما ن ی برا یشرکت خودروساز  کی

 گرما   د یتول  یکوره، کوره برا لر،یبو



  ییشود. استفاده از گاز سوخت کارآمد است، اما از آنجا یاهداف احتراق استفاده م  یسوخت برا جه،ی نت در
گازها به    نیهنگام استفاده از ا د یوجود دارد که با یاد یز  یمن یو قابل اشتعال است، ا یانفجار  ار یکه بس

 شود. ی م  لاعما ی گاز  یات در قالب قطارها مقرر  ،یمنیا نیشود. ا  ت یعنوان سوخت رعا 

 

 : میکن ی م  د یما عمدتًا تول

 

 بخار   گی گاز د قطار

با   ی کار، استفاده از قطار گاز  ط یشرا نیبخار و در موثرتر   گی نگه داشتن د منیا یات یح  یاز جنبه ها  یک ی
  یگاز  ی کند. قطارها یم  نیرا تضم گی و قابل اعتماد د منیبخار عملکرد ا گ یخوب است. قطار گاز د یطراح 

،  MADASگاز  م یو تنظ یمنی ا یها، با استفاده از دستگاه Innovative Automationشده توسط  د یتول
 است.  یی و کاربران نها OEM ان یمشتر  انیمحبوب در م ار یبس یب یترک

 

 مشعل   یگاز برا قطار

فشرده تر   یبه طراح   ازی ن ستمیس یساز  کپارچه ی ل یتکم یبرا ج یپک یمانند ساخت آنها، مشعل ها   درست
موضوع    نیبسته که مخصوصًا با درک ا  یمشعل ها ی گاز برا ین یفشرده م یدارند. قطارها  یقطار گاز 

  ی( طراح ات و لویک  500برنر )تا   جیپک یبرا   یبه طور انحصار   Madas Mini Gas Trainساخته شده اند. 
 ساخته شده است! Plug & Play یشده است و به آسان 

 

 

 

 


