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يیژٌ کارکىان شُرداريَا ،دَياريَا ي شًراَايَاي اسالمي شُر ي ريستا

براي درک بُتر حد باال ي حد پایيه اشتعال ومًدار زیر ارائٍ ميگردد:
طفردرطد ًَا

 85درطد ًَا

 90درطد ًَا

 100درطد گاز

 15درطد گاز

 10درطد گاز

منطقه چهار

منطقه سه

100درطد ًَا

 95درطد ًَا

طفر درطد گاز

 5درطد گاز

منطقه دو

منطقه يك

(بدين ًَا)

قابليت اشتعال

وسبت اختالط

قابليت اشتعال

(بدين گاز)

گاز طبيعي

جُت اشتعال

گاز طبيعي

LEL

HEL
محديدِ قابليت اشتعال یا اوفجار گاز طبيعي
*آشىایي با اجساي : LEL

حال تِ هٌطقٔ طفزدرطذ حجوٖ گاس تا  5درطذ حجوٖ گاس هٖ رٍٗن .طفز تا  5درطذ حجوٖ گاس را تِ طذ قسوت تقس٘ن کزدُ
اًذ 5 .درطذ حجوٖ گاس را 100درطذ  LELهٖ گٌَٗذ .تزإ درک تْتز هفَْم  LELتِ هثال ّإ سٗز تَجِ کٌ٘ذ:
 100 LELدرطذ هعادل است تا  5درطذ حجوٖ گاس در َّا
 50 LELدرطذ هعادل است تا  2/5درطذ حجوٖ گاس در َّا
 20 LELدرطذ هعادل است تا  1درطذ حجوٖ گاس در َّا
 10 LELدرطذ هعادل است تا  0/5درطذ حجوٖ گاس در َّا
 5 LELدرطذ هعادل است تا  0/25درطذ حجوٖ گاس در َّا

شمارٌ 82

گاز خالض

حد باالي

ایدٌ آل تریه

حد پایيه

ًَاي خالض
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*آشىایي با ياحد : ppm

ّ ppmواى هخفف ( part per millionتِ هعٌٖ قسوت در ه٘لَ٘ى) هٖ تاشذ .هٌظَر اس ٍجَد  10 ppmگاس طث٘عٖ در
َّا ٗعٌٖ اس ّز ٗك ه٘لَ٘ى هَلکَل هَجَد در َّا فقط  10هَلکَل آى گاس طث٘عٖ است .اگز تخَاّ٘ن تذاً٘ن ppm
 100,000گاس چٌذ درطذ حجوٖ است ،تاٗذ تٌاسة سٗز را تٌَٗس٘ن:
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ٗعٌٖ  100،000 ppmهعادل دُ درطذ حجوٖ گاس در َّا است .الثتِ ٍ ppmاحذٕ است رٗش ٍ دق٘ق کِ تزإ ت٘اى هقادٗز کن
هثل ًشتٖ ّا ٍگاسّإ تس٘ار سوٖ کارتزد سٗادٕ دارد.

*آشىایي با برخي از خًاص گاز طبيعي :

* جزم هَلکَلٖ گاس طث٘عٖ  ٍ 16جزم هَلکَلٖ َّا تقزٗثا  22هٖ تاشذ .پس گاس طث٘عٖ سثكتز اس َّا است ٍ در طَرت ًشت
اس خطَط لَلِ ٗا ساٗز اجشإ شثکِ ّإ گاس رساًٖ تِ سوت تاال حزکت هٖ کٌذ ٍ در هکاى ّإ هسقف ،قسوت اعظن گاس
ًشت شذُ در سٗز سقف تجوع هٖ کٌذ .در سهاى تخلِ٘ ،سثكتز تَدى گاس طث٘عٖ ًسثت تِ َّا عاهل تس٘ار هف٘ذٕ هحسَب هٖ
شَد؛ الثتِ سثك تز تَدى گاس طث٘عٖ هَجة تاال رفتي ّؤ گاسّإ خزٍجٖ در هحل ًشتٖ ًوٖ گزدد تلکِ تخشٖ اس گاس تِ
خظَص در طَرت اختالط کاهل تا عٌاطز تشک٘ل دٌّذٓ َّاّ ،وزاُ َّا هٖ تَاًذ تِ اطزاف هحل ًشتٖ پزاکٌذُ شَد ٍ اس
آًجاٖٗ کِ غلظت ّإ پاٗ٘ي گاس خطزًاکتز است لذا هوکي است تاعث اًفجار در اطزاف هحل تخلِ٘ ٗا ًشت گزدد.
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* گاس طث٘عٖ عوَهاً تٖ رًگ است .الثتِ در سهاى تخلِ٘ تا فشار تاال هٖ تَاى رًگ آتٖ هالٗوٖ را در گاس فشزدُ تشخ٘ض داد.
گاس طث٘عٖ قثل اس افشٍدى هَاد تَدار کٌٌذُ در اٗستگاُ ّإ  CGSتقزٗثاً تذٍى تَ ّستٌذ.کلؤ “ تقزٗثاً ” تِ اٗي علت تِ کار رفتِ
است کِ گاّاً توام هزکاپتاى ّوزاُ گاس طث٘عٖ در فزاٌٗذ پاالٗش جذا ًوٖ شَد ٍ هقذارٕ اس آى ّوزاُ گاس طث٘عٖ پاالٗش شذُ
راّٖ خطَط اًتقال هٖ گزدد .الثتِ در غلظت ّإ تاالٕ پٌج درطذ حجوٖ تَٕ کاهل خاًَادُ ّ٘ذرٍکزتيّا در هَرد گاس طث٘عٖ
ً٘ش قاتل تشخ٘ض هٖ تاشذ .تِ ّز حال جْت افشاٗش ضزٗة اطوٌ٘اى ٍ تسزٗع در درک ًشت گاس اس طزف هظزف کٌٌذگاى ،در
اٗستگاُ ّإ  CGSهَاد تَدار کٌٌذُ تِ گاس طث٘عٖ افشٍدُ هٖ شَد.

