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  TC000  شماره پوستر آموزشی: گروه تدوین: کمیسیون آموزش  99تابستان  تاریخ تهیه:

 

معرفی رگوالتورها و انواع آنها، کاربرد و چگونگی انتخاب رگوالتور مناسبخالصه / هدف فایل آموزشی :    

 رگوالتور گاز چیست؟

نگهداری و ذخیره سازی گازها در معموال هستند که برای کنترل و تنظیم فشار انواع گازها مورد استفاده قرار می گیرند.  وسایلیالتورهای گاز ورگ       

 گاز میسر سیلندرهای یا مخازن از مستقیم بصورت آنها هستند صورت می گیرد. بنابراین استفاده باالیی نسبتاتحت فشار  که سیلندرهاییمخازن و یا 

 نده فشار استفاده نمود. کاه رگوالتورهای از بایست می و نیست

        

 

 اجزای اصلی رگوالتورها

 عبارتند از:اجزای اصلی هر رگوالتور        

 .دکنامکان پذیر می را خروجی گاز تنظیم فشار   :رگوالتور پیچ کنترل .1

 در اثر نیروی وارد شده به آن، فشرده می شود. :نرف .2

 نر،  به سمت پایین رانده می شود.شده از سوی ف اعمالدر اثر نیروی  :1پلیمری یا فلزی( واشر نازک منعطفدیافراگم ) .3

 دیافراگم، باز می شود و گاز را به سمت خروجی هدایت می نماید.اعمال شده از سوی فنر و نیروی در اثر  :شیر اصلی رگوالتور .4

 به سیلندر است. رگوالتورمحل اتصال  :ورودی رگوالتور .5

 به نقطه مصرف گاز می باشد. رگوالتورمحل اتصال  :خروجی رگوالتور .6

 
 اجزای داخلی رگوالتور -1شکل 

 
1
 پیستونی نیز وجود دارند. هایشده هر چند که رگوالتوروضیح داده تاجزای یک رگوالتوردیافراگمی  دیافراگم استفاده می شود،ورها از رگوالت اکثردر به دلیل اینکه  

 رگوالتورها
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 نحوه عملکرد رگوالتورها
 نشان داده شده است.توسط رگوالتور  مراحل کنترل و تنظیم فشار گاز 1در جدول به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد رگوالتورها،       

 عملکرد رگوالتورها -1جدول 

 1مرحله 
 ورود گاز به رگوالتور

 

داخلی وارد محفظه  گاز فشرده با فشار باالو باز کردن شیر سیلندر، به سیلندر  رگوالتور با اتصال 

متصل به سیلندر، شروع به باال رفتن می کند در  فشارسنج( و عقربه رنگ زردمسیر ) رگوالتور میشود

 سمت کاربر، عدد صفر را نشان می دهد. فشارسنجحالیکه 

 
  2مرحله 

پر شدن محفظه 

 داخلی رگوالتور 

 فشارسنجسمت سیلندر فشار گاز داخل سیلندر را نشان می دهد در حالیکه عقربه  فشارسنجعقربه 

 سمت کاربر همچنان نمایانگر عدد صفر است.

 
 3مرحله 

باز کردن پیچ کنترل 

 رگوالتور

فنر به سمت پایین فشرده شده و ، در جهت عقربه های ساعتبا باز کردن پیچ کنترل رگوالتور 

 باز می شود. شیر اصلی رگوالتوربدین ترتیب . راند میدیافراگم را به پایین 

 
 4مرحله 

محفظه گاز به د وور

 فشار

. در (رنگ بنفشمسیر ) باعث می شود گاز وارد محفظه فشار پایین شود شیر اصلی رگوالتورباز شدن 

 .سازد خالف جهت به فنر وارد میدر  ییرویو ن می راندبه سمت باال را دیافراگم ، گاز حالتاین 

 
 5مرحله 

 دیافراگمثابت شدن 
زمانی که بین نیروی وارده از سوی فنر و نیروی خالف جهت وارده از سوی گاز به تعادل برسد، 

از سیلندر  ثابت فشاردیافراگم ثابت می شود. در این زمان گاز اجازه پیدا می کند که به آرامی و با 

 .خارج شود

 
 6مرحله 

 فشار سیلندرافت 
افت می کند. با افت فشار داخلی  فشار محفظه سیلندر و همچنین، فشار رگاز درون سیلند با مصرف

ورودی گاز از و مسیر  کردهاز سمت پایین، دیافراگم دوباره تحت اثر نیروی فنر شروع به پایین آمدن 

 .تر می شود و گاز بیشتری وارد محفظه خواهد شدمحفظه رگوالتور باز سیلندر به

 
 7مرحله 
 فشار خروجیافزایش 

 زگاتخلیه  سببو  شدهار خروجی بیشتر فش ،حفظه فشار پایین افزایش پیدا کندوقتی مقدار گاز در م

 .می شوددرون محفظه 

 
 

 8مرحله 
 خالی شدن سیلندر

فشار صفر را نشان  هافشارسنج ، بسته شودآن شیر یا  شدهسیلندر کامالً از گاز خالی هنگامی که 

 .خواهند داد
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 انواع رگوالتورها:
د، انتخاب اشتباه رگوالتور هزینه های سنگین مالی و جانی برای کاربران به دنبال خواهد شوانجام کاربر بر اساس نیاز باید انتخاب صحیح رگوالتور        

 متخصصین الزامی است. با داشت. لذا در هنگام انتخاب رگوالتور، مشورت 

 صورت می گیرد: براساس پارامترهای مختلفیرگوالتورها  دسته بندیبرای کاربردهای مختلف، رگوالتور مناسب آسان تر ه منظور انتخاب ب

 خروجی گازفشار ، دقت عملکرد رگوالتور، کارآییطبقه بندی بر اساس  .1

  رگوالتورهای تک مرحله ای

د نبار باشد. رگوالتورهای تک مرحله ای می توان 400سیلندرها می تواند حدود گاز درون فشار  ،معموال با توجه به نوع گاز، اندازه و نوع سیلندر

 د. نبار کاهش ده 50-5تا این مقدار فشار گاز را از 

 رگوالتورهای دو مرحله ای

 ود رگوالتورهای از حالت این در کنند. ایجاد فشار در بیشتری کاهش که دارد وجود رگوالتورهایی از استفاده به نیاز تاتجهیز از بسیاری در

از  باشد. می ابتث مرحله دو بین واسط حد فشار و اردد عهده به را فشار تنظیم دوم مرحله و کاهش اول مرحله شود. می استفاده ای مرحله

 گاز خروجی با دقت بیشتری امکان پذیر است.  فشاررو تنظیم این

قادر به  ، در نتیجه .می رسانندبار  50-5/1را به فشار کاری  استبار کم شده  50فته از مرحله اول که تا حد این رگوالتورها، فشار کاهش یا

 خروجی در آنها همواره ثابت است.فشار حتی در صورت افت فشار در سیلندر، محدوده گسترده ای از فشار هستند و پوشش دهی

تنها تفاوت آنها با ، حالتدر این عات مانند آب یا روغن هیدرولیک نیز قابل استفاده اند و ورهای تک مرحله ای و دو مرحله ای برای مایترگوال

 رگوالتورهای گاز در طراحی یا جنس دیافراگم آنهاست. 

 رگوالتورهای سه مرحله ای

، به کار می روند. بزرگ بودن قطر دیافراگم در مورد نیاز باشندتا چند میلی بار(  1)فشارهای بسیار پایین  نیز در مواردی کهاین رگوالتورها 

کاهش فشار  لیب برای هوا یا گاز به کار می روند وی متمایز می سازد. این رگوالتورها اغلرا از رگوالتورهای دو مرحله اآنها این نوع رگوالتورها 

 نمی باشد.مورد نیاز تا این اندازه برای مایعات 

  رگوالتور( قطعات داخلی و بدنهجنس ) طبقه بندی بر اساس نوع گاز .2

 بی اثر باشند. یااکسیدکننده، خنثی گازهای مورد استفاده می توانند از لحاظ شیمیایی، خورنده، سمی، 

  (ضد زنگ)فوالد  یرگوالتورهای فوالد

 .دنومی ر کاره باکساید زنیترو و رگوالتورها برای گازهای خورنده، سمی و اکسید کننده مانند هیدروژن کلراید، هیدروژن سولفاید، اکسیژناین 

 عمر طول و ایمنی تا باشد مهیا نیتروژن مانند خنثی گاز یک توسط رگوالتور ای دوره پاکسازی امکان در صورت استفاده از این گازها، باید

جهت جلوگیری از نشت گازهای سمی به محیط کار، قطعات سازنده رگوالتور باید آب  یابد. افزایش گاز کنترل سیستم کل و رگوالتور مفید

پوشش ز در برابر واکنشهای شیمیایی ا ابه منظور مقاوم سازی رگوالتورهبرخی از کارخانه های سازنده امروزه  .دداشته باشنبندی مناسب 

 د.کننآنها استفاده می قطعات سازنده  درنی سیلیکو
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   آلومینیومیو روکش کروم برنجی با رگوالتورهای برنجی، 

در رگوالتورهای دارای روکش کروم، بدنه خارجی نیتروژن و هلیوم به کار می روند.  ماننداین رگوالتورها معموال برای گازهای بی اثر و خنثی 

دوام کمتری رگوالتورهای آلومینیومی معموال از مقاومت و . مقایسه با رگوالتورهای برنجی در شرایط محیطی مقاومت بیشتری نشان می دهند

 برخوردارند و ارزان قیمت تر می باشند.

 

  رگوالتور کاربری نوعطبقه بندی بر اساس  .3

 صنعتی رگوالتورهای

جنس رگوالتورهای صنعتی از برنج است و کاهش اغلب ، مورد نیاز نیستاستفاده از گازهایی با خلوص باال  صنعتدر معموال با توجه به اینکه 

 را امکان پذیر می سازند. بار  14 تابار  300 -200 ازفشار 

 ، طبی و تحقیقاتیرگوالتورهای آزمایشگاهی

جنس از آنجا که در کاربردهای آزمایشگاهی حفظ خلوص باالی گازها دارای اهمیت است، معموال برای مصارف آزمایشگاهی از رگوالتورهایی با 

یا  316 نیز از فوالد ضد زنگآزمایشگاهی  هایدیافراگم رگوالتور . جنسفوالد ضد زنگ استفاده می شودبا روکش کروم یا برنجی بدنه 

 هایرگوالتورهمچنین ساختار چون قطعات داخلی فلزی از نشت داخلی گاز جلوگیری کرده و قابلت تمیز کاری دارد.  باشد هستلوی می

 دارد. وجود نعتی ص هایکمتری نسبت به رگوالتورخالی فضای به گونه ای است که در داخل بدنه، آزمایشگاهی 

  طبقه بندی بر اساس محل نصب رگوالتور .4

 رگوالتورهای سرکپسولی

قرار می گیرند. از مشخصات  گروهمستقیما به سیلندر و در ابتدای خط تامین گاز نصب می شوند. همچنین پانل های تامین گاز نیز در این 

 خروجی ندارند. فشار این نوع رگوالتورها این است که معموال دقت زیادی در

 رگوالتورهای بین خطی

مورد نظر در نقطه تنظیم دقیق تر فشار خروجی رگوالتور سرکپسولی را کاهش داده و فشاراین رگوالتورها در طول مسیر نصب می شوند و 

  امکان پذیر می کنند.مصرف را 

 رگوالتورهای نقطه مصرف

 گاز در نقطه نهایی تامین گاز بدون نیاز به مراجعه به سیلندر محل تامین را به عهده دارند.  فشار تنظیم دقیق 

 رگوالتورهای پانلی 

 ند.هستبه صورت دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک موجود  معموال
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 رگوالتورها: تعمیرات و نگهداری

هره وری و طول عمر تعمیرات آنها، عالوه بر باال بردن سطح ایمنی محیط کار سبب افزایش بسرویس دوره ای رگوالتورها و در صورت نیاز، انجام 

 ( سرویس و نگهداری رگوالتورها انجام پذیرد.2رو بهتر است در فواصل زمانی مناسب )جدول . از ایندتجهیزات می شو

 تست های زیر ضروری است:انجام جهت سرویس دوره ای، 

 تست نشتی .1

این تست به روش آغشته کردن تمامی اتصاالت ورودی و خروجی رگوالتور به کف، در حالتی انجام می شود که گازی بی اثر از آن عبور 

 میکند. در صورت مشاهده حباب، باید پس از تخلیه فشار در جهت رفع نشتی اقدام نمود. 

 تست خزش .2

. دلیل این امر می تواند به نحوی که با فشار داخل سیلندر یکسان شود توررگوالخروجی خزش عبارتست است افزایش خود به خودی فشار 

  فرسودگی فنر رگوالتور و یا وجود جسم خارجی در مسیر گاز باشد. 

 شستشو با گاز بی اثر .3

پاکسازی و  در مواردی که خلوص و یا ترکیب درصد گازهای مورد استفاده دارای اهمیت است، و همچنین هنگام کار با گازهای خورنده،

 شستشوی دوره ای رگوالتور با گاز بی اثر به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آن دارای اهمیت بسزایی است.

 تایید عملکرد .4

عالوه بر انجام تست ها و عملیات نگهداری فوق، باید رگوالتورها را پس از گذشت مدت زمان مشخص به شرکت سازنده یا تامین کننده ارسال 

 آنها تایید گردد. نمود تا عملکرد

 :رگوالتورها تعویض

( تعویض 2دول با توجه به نوع گاز مورد استفاده، برای جلوگیری از بروز مشکالت ناگهانی در رگوالتورها باید آن ها  را بر اساس برنامه زمان بندی )ج

 نمود.

 برنامه زمان بندی تعمیر و نگهداری رگوالتورها -2جدول 

 شستشو با گاز بی اثر تست خزش نشتی تست نوع گاز مورد استفاده
 تایید عملکرد 

 )توسط شرکت سازنده یا تامین کننده(
 تعویض

 سال 3-4 سال 1-2 پس از هر بار استفاده ماه 3 روز 15 یا اکسنده خورنده

 سال 4 سال 2 پس از هر بار استفاده ماه 6 روز 15 یا اکسنده نسبتا خورنده

 سال 10 سال 5 - سال 1 ماه 1 سایر گازها
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 وارد ایمنی هنگام استفاده از رگوالتورها: م

  گیرند.ن بدون رگوالتور مناسب مورد استفاده قرارهرگز تحت فشار  هایسیلندر .1

 .دمقابل چهره قرار نداشته باش که شیر خروجی ایستادپشت سیلندر هنگام کار با سیلندر، باید به گونه ای  .2

از رگوالتورهایی استفاده بهتر است همچنین . باشدو فشار ورودی و خروجی آن متناسب با گاز مورد استفاده د رگوالتورها بایشیرها و اتصاالت  .3

 باشند. تنظیم فشار درون سیستم و سیلندرجهت کم فشار )فشار خروجی(  رودی( وپرفشار )فشار و فشارسنج هایکه دارای شود 

  .موداستفاده ن یا آداپتور در حد فاصل سیلندر و رگوالتور از مبدلنباید هرگز  .4

کارخانه سازنده رگوالتور روی آن توسط اتصاالتی که نباید هرگز استفاده کرد. از اتصاالت سالم و استاندارد باید برای اطمینان از عدم نشت گاز  .5

  .دشوده با سایر اتصاالت جایگزین شتعبیه 

 دقت شود که هنگام نصب، رگوالتور به زمین نیفتد. .6

 .شوداز نوار تفلون، مواد روان کننده و درزگیر استفاده در هنگام نصب رگوالتور و سایر اتصاالت هرگز نباید  .7

 .گوالتور نباید خیلی سست و یا بیش از حد سفت شده باشندراتصاالت روی سیلندر و سهولت عملکرد،  ربه منظو .8

 .دکرروی آن نگاه  یپالستیکصفحه به طور مستقیم به شیشه یا نباید هنگام تنظیم رگوالتور  .9

 د.شوهرگز از رگوالتور به عنوان عیب یاب استفاده ن .11

استفاده )بیشترین فشار قابل مشاهده روی صفحه نمایشگر( التورهای گاز وسنج های ورودی و خروجی رگظرفیت فشاردرصد  75ز احداکثر  .11

 psi 75مجاز برای این رگوالتور  فشار، حداکثر را داشته باشدpsi100رگوالتور قابلیت نمایش  فشارسنج متصل به اگر مثال عنوان به. دشو

 است.

شیر ) سازی فشار ابزار رهامجهز به باید رگوالتورها،  مانند ،سازی و بستن آنها وجود داردتحت فشار که امکان جداهای زای سیستم اج کلیه .12

 حاصل شود.اطمینان  ابزارصحت و تناسب این از باید و  باشند (اطمینان

 :اقدامات ضروری پس از اتصال رگوالتور به سیلندر .13

 زمانی که سست شدن آن حس شود.رگوالتور در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت تا  کنترلپیچ چرخاندن  الف:

 سیلندر.متصل به  فشارسنجافزایش فشار در مشاهده صدای ناشی از خروج گاز و شنیدن شیر متصل به سیلندر گاز تا باز کردن آهسته  ب: 

باز بودن کامل شیر ممکن است موجب سردرگمی افراد ) کامل باز شدنحالت تا یک چهارم برگرداندن آن شیر خروجی سیلندر و سپس باز کردن کامل  ج:

 .(باز یا بسته بودن آن گرددمورد در 

و  نشودبیش از یک و نیم دور باز  شیرسیلندرهای گاز استیلن، به منظور آمادگی جهت بستن سریع شیر خروجی در مواقع اضطراری،  درمورد .14

همواره در دسترس باشد )حتی بهتر است در هنگام استفاده  آنمخصوص  درصورتیکه قابلیت باز و بسته نمودن آن با دست وجود ندارد، آچار

 .ر گیرد(قراروی محور چرخنده 

 را الزم آمادگی ایمنی، اصول کلیه رعایت ضمن و نشوید مغرور خطر پر وسایل با کار در خود مهارت به هرگز شماست! کمین در همواره خطر .15

 .باشید داشته احتمالی حوادث با مقابله برای
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