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  حرارتي واگنهاي مخزندار و پيشنهادبررسي طرحهاي مختلف لوله هاي 
  راه كارهاي مناسب 

  
  كيانوش مسلمي ،كارشناس مسئول ، گروه آموزش و مطالعات واگنهاي باري
  سعيد عباسي، رئيس گروه آموزش و مطالعات ، اداره كل واگنهاي باري

  k_moslemi@yahoo.comالكترونيكي  ،پست 021-5122532 ،نمابر 021-5124974: تلفن 
 
  
  

  چكيده 
            حمل وانتقال مواد سوخت بكمك واگنهاي مخزن يكي از خدمات مهمي است كه در حال حاضر متـولي انجـام آن راه                 

از واگنهـاي موجـود در      % 25آهن جمهوري اسالمي ايران مي باشد اين مسئله بدان حد اهميت دارد كه در حال حاضر حدود                  
  .وگان از نوع واگنهاي مخزن مي باشد وبخش قابل مالحظه اي از در آمدراه آهن از اين محل تامين مي گرددنا

از يك سـو موجبـات نـا    )لوله هاي بخار(براساس بررسيهاي بعمل آمده در سالهاي اخير مشكالت سيستم گرمايش واگنهاي مخزن         
ت فراهم كرده است واز سوي ديگـر باعـث طـوالني شـدن زمـان                رضايتي مشتريان و صاحبان كاال را بدليل اختالط آب وسوخ         

  .تخليه وبالطبع توقف بيش از حد واگن باعث كاهش بهره وري مي گردد
در اين مقاله سعي شده است مشكالت لوله هاي بخار واگنهاي مخزن مورد بررسي قرارگيـرد وراهكارمناسـب جهـت حـل ايـن             

  .مشكل ارائه گردد
        خزن  ، لوله هاي بخار ،اختالط آب وسوخت ، زمان تخليهواگنهاي م :كليد واژه ها

  
   مقدمه-1

ايـن واگنهـا در انـواع دو    .            واگنهاي مخزندار جهت حمل مايعات ،گازها ومـواد نفتـي بكـار مـي رونـد              
در فصـل زمسـتان تخليـه برخـي از مشـتقات نفتـي نظيـر مـازوت كـه                    .محوره و چهار محوره ساخته مي شوند        

ته بااليي دارند با مشكالت زيادي توام است كه براي حل اين مشـكل در داخـل مخـزن يـك مبـدل                       ويسكوزي
ورود بخارآب بداخل لوله هـاي مبـدل باعـث افـزايش دمـاي مـايع                .تعبيه شده است    )كويل حرارتي   (حرارتي  

  .درون مخزن و ميزان سياليت آن مي گردد
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  له هاي بخار در مخازن روماني وپارسيلو-2

 اينچ استفاده شده كه طول هر       4در مخازن روماني جهت گرمايش مواد داخل مخزن از سه سري لوله                        
مـي باشـد كـه بـا       كيلـوگرم 35/458هر سري لوله داراي وزني معـادل   . متر مي باشد     47/9 اسري از اين لوله ه    

  كسـيبل اسـتفاده نشـده   در ايـن مخـازن از لولـه هـاي فل    .چهار بست روي بدنه داخلي مخزن محكم شده اسـت           
لولـه هـاي ورودي و       .مستقيماً توسط فلنج روي كلگي مخـزن متصـل شـده اسـت               لوله هاي اصلي بخار   .است

خارج از مخزن قرار دارنـد       و  اينچي مي باشندكه توسط فلنج به لوله بخاراصلي متصل شده اند           2خروجي بخار 
.  

قطره چكان مانع از جمع شدن آب حاصـل از  كنترل خروج بخار توسط قطره چكان صورت مي گيرد كه اين           
  .بخار كندانس شده در لوله ها مي گردد

در   .دراين نوع مخزنها طول كاسه كوچك ولوله هاي تخليه نيزتوسط فلنج به كاسه وشيرتخليه متصل شده اند              
خار جداگانه  اين مخازن جهت تسهيل در تخليه مواد دور لوله هاي تخليه را دو جداره نموده اند وتوسط لوله ب                  

كاسه در اين مخازن داراي سـطح اتكـا مناسـبي           ).مستقل از لوله هاي گرمايش اصلي مي باشد         (گرم مي شوند    
  .مي باشد 

لولـه       اينچ استفاده شده كه طـول ايـن   6درمخازن پارسي جهت گرمايش مواد داخل مخزن از دو سري لوله         
در مخـازن پارسـي   .  كيلـوگرم دارد  864وزنـي معـادل   در اين صورت هر سري لولـه       .  متر مي باشد     25/11ها  

 بسـت روي بدنـه داخلـي مخـزن          4 با   547000 بست ودر سري     5ه ها توسط    ل هر سري از اين لو     546000سري  
  .محكم شده است 
 از 547000كـه در مخـازن سـري     اسـتفاده شـده در صـورتي   ) U( از لوله يـو شـكل        546000در مخازن سري    

  . در طرح بازسازي بجاي آن از يو استفاده شده است فلكسيبل استفاده شده كه
) U( توسط مهره ماسـوره بـه لولـه يـو          547000 توسط فلنج و در سري       546000لوله هاي اصلي بخار در سري       

عمـل كنتـرل خـروج بخـار        .توسط جوش به كلگي مخزن متصل شده است         ) U(واين لوله يو    .متصل شده اند    
سـطح اتكـا كاسـه در       .  انتهاي لوله بخار قرار دارد صـورت مـي گيـرد           توسط يو و يك شير يك اينچي كه در        

مخازن پارسي از مخازن روماني كمتر مي باشد همچنين طول كاسه در اين مخازن از نوع روماني بلنـدتر   مـي      
باشد به همين دليل اين كاسه را جهت گرم كردن دو جداره ساخته اند كه يك شاخه فرعي به قطر يـك ايـنچ             

  . اينچ وخروجي آن يك اينچ مي باشد 2لوله هاي ورودي بخار . به اين قسمت منتقل مي كند بخار را 
     )1(.توسط جوشكاري به كاسه وتوسط فلنج به شير تخليه متصل شده است ) سه راهي (لوله  تخليه 
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   و داليل آن خرابي در مخازن پارسيانواع -3
   شكستگي پايه هاي نگهدارنده لوله هاي اصلي-3-1

همانطور كه بيان شد طول وقطر لوله هاي بخار در مخازن پارسي از روماني بلنـدتر مـي باشـد كـه بـه                                     
  .همان نسبت وزن آن بيشتر مي شود 

 Kg 458.35  وزن هر سري لوله در مخازن روماني 

  Kg 864  وزن هر سري لوله در مخازن پارسي
پارسي تقريباً دو برابر وزن لوله ها در مخازن روماني مي باشد بنـابراين              با توجه به اينكه وزن لوله ها در مخازن          

عامـل  . يكي ازعواملي كه باعث كنده شدن پايه هاي نگهدارنده درمخازن پارسي مي شودوزن لوله هـا اسـت                   
ديگر ارتعاش حاصل از برخورد واگن به واگن ديگر ويا حركت واگن مي باشد كـه بـه لولـه هـا منتقـل  مـي                           

تـنش هـاي حرارتـي حاصـل از      ,  و تنشهاي حاصل از آن   انبساط وانقباض لوله ها دراثر گرم وسرد شدن       . شود
  .گردند  مي جوشكاري پايه ها و سطح اتكاكم آنها از عواملي مي باشند كه سبب جدا شدن پايه ها از مخزن

فاصـله بـين ايـن    كه . بست روي بدنه مخزن محكم شده است  4 هر سري لوله توسط      547000در مخازن سري    
 بست محكم شده    5 اين لوله ها توسط      546000 متر مي باشد در صورتي كه در مخازن پارسي سري            5/3بستها  

 مـي   547000اين نشانه دهنده ارتعاش بيشـتر در مخـازن سـري            . متر مي باشد     64/2اند كه فاصله بين اين بستها       
  .باشد

    نشتي وكندگي لوله هاي فلكسيبل-3-2
درمخازن روماني بدليل اينكه لوله هاي اصلي بخارمستقيماً توسط فلنج به كلگي واگن متصل شـده و                              

لوله هاي ورودي وخروجي بخار نيز توسط فلنج خارج از مخزن به لوله هاي اصلي متصل شده انـد بـروز ايـن                       
 ايـنچ   2لولـه   در صورتي كـه در مخـازن پارسـي لولـه هـاي اصـلي بخـار توسـط يـك                      .مشكل منتفي مي باشد     

به كلگي مخزن جوش شده اسـت كـه در سـري            ) خروجي بخار (ويك لوله يك اينچ يوشكل      ) ورودي بخار (
  . توسط فلنج به لوله اصلي متصل شده است 546000 اين لوله ها توسط مهره ماسوره ودر سري 547000

مـي             St37 از جـنس     547000 ودر سـري     St52 از   546000جنس لوله هاي فلكسيبل در مخازن سري        
انبساط وانقباض حاصل از گرم وسرد شدن لولـه هـا از عوامـل نشـتي در ايـن قسـمت         مـي                               ,ارتعاش.باشد
مـي            از مهره ماسـوره اسـتفاده شـده اسـت نشـتي بيشـتر مشـاهده                  547000باتوجه به اينكه درسري     .باشند
تمهايي كه در فشـار پـايين كـار مـي كننـد بكـار مـي          اتصال لوله ها و واصله ها بصورت رزوه اي در سيس          .شود
  )2.(رود

محـل  .مضافاً اينكه در هنگام بستن مهره وماسوره باتوجه به اينكه  لوله اصلي روي پايه ها محكـم شـده اسـت                      
معموالً به غلـط بسـتن مهـره و ماسـوره توسـط يـك ابـزار                 .هاي جوشكاري تحت تنش وكشش قرارمي گيرند      
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ابعاد و جنس مناسب    ,  استفاده مي شود داراي انحنا     547000 يو كه درمخازن سري      لوله هاي .صورت مي گيرد  
  .نمي باشد 

    جدا شدن لوله هاي ورودي وخروجي بخار از كلگي-3-3
نامناســب بــودن جوشــكاري وتــنش حاصــل از  , علــت ايــن جــدا شــدگي ضــعف در محــل اتصــال               

   باال ذكر شد مي باشدجوشكاري وبستن مهره ماسوره به ترتيبي كه در
    خوردگي درون كاسه-3-4 

كاسه در مخازن روماني كوتاهتر از مخازن پارسي مي باشد بـه همـين دليـل دو جـدار نمـي باشـد در                                     
صورتي كه كاسه در مخازن پارسي دو جداره مي باشد كه توسط يك لوله يك اينچ فرعي بخار به آن منتقـل            

اني قطره چكان وجود دارد كه از تجمع آب حاصل از كندانس بخار جلوگيري مـي                در مخازن روم  . مي شود   
كند در صورتي كه در مخازن پارسي چنين نمي باشد واحتمال تجمع آب در لوله ها وكاسـه وجـود دارد كـه                       

كاسه در مخازن پارسي تحـت تـنش حرارتـي حاصـل از             .اين آب مي تواند عامل خوردگي لوله وكاسه باشد          
الزم به توضيح اسـت كـه   .و ارتعاش وتنش هاي مداوم مي باشد       ) سه راهي (وزن لوله هاي تخليه     , جوشكاري  

اغلب شير اصلي مخزن باز مي باشد و تنها شيرهاي تخليه در وضعيت بسته قرار دارند كـه در ايـن حالـت لولـه                     
گـر اينكـه قطـر لولـه بخـار           دي . هاي تخليه از سيال پر مي باشند و وزن سيال نيز به وزن لوله اضـافه مـي گـردد                   

اين تغيير قطر سبب افزايش     ).  اينچ 1 اينچ به    2از  (ورودي اصلي به فرعي تغيير پيدا كرده وكوچكتر شده است           
با توجه به اينكه فاصله دو جداره كاسه كم مي          . سرعت حركت بخار در لوله وبرخورد آن با كاسه شده است            

درجه مي سازد سبب برخورد مستقيم بخار بـه كاسـه مـي گـردد در      90باشد ولوله ورودي بخار با كاسه زاويه        
سـرعت حركـت    .صورتي كه بخار حاوي قطرات آب يا ذرات معلق باشد سبب تشـديد خـوردگي مـي شـود                    

كانيزم واكـنش هـاي خـوردگي       رمغالباً سرعت بشدت ب   . سيال در خوردگي سايشي نقش مهمي به عهده دارد          
 اثـر سـرعت سـيال       1لجـدو .مـي گردنـد      ال سـبب سـايش مكـانيكي        همچنـين سـرعتهاي بـا     .اثر مـي گـذارد      

  )3(.برخوردگي چند آلياژ را نشان مي دهد 
  

  )3(اثر سرعت سيال بر خوردگي  -1جدول 
mdd سرعت خوردگي   

  آلياژ
Ft/s1  Ft/s4  Ft/s27  

  254  72  34  فوالد كربني
  270  -  45  چدن

  343  2  1  برنز سيلسيم
  236  -  5  10%برنز آلومينيم 

mdd = ميلي گرم بر دسي متر مربع در روز  
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شكل هندسي ونـوع طراحـي سـازه سـبب بـه وجـود آمـدن                ,  بخار   PH,عوامل ذكر شده در باال به اضافه دما         
كه حاصـل   , درحقيقت نوعي خوردگي بنام خوردگي هيدروژني ايجاد مي كنند          .خسارت مكانيكي مي شوند   

از بـين  , )بدليل ضعف در سـاختار متـالوژيكي  (موجود در كاسه از ورود هيدروژني اتمي بداخل حفره يا مك       
ويـا واكـنش بـين هيـدروژن ويكـي از           ) دكربـوره شـدن   (مرطـوب    رفتن كربن فوالد در اثر تماس با هيدروژن       
  )4(.عناصر آلياژي تشكيل دهنده فلز مي باشد 

 مـي باشـد ايـن       547000عامل ديگر خوردگي كاسه انحنا نامناسب  لوله يو شكل بكار رفته در مخـازن سـري                  
انحنا نامناسب سبب كندانس شدن بخار در لوله و همچنين كاهش سرعت خروج بخار از لوله هاي اصلي مـي                    

ه اين مورد سبب تشديد     شود كه اين مسئله باعث افزايش سرعت عبور بخار در لوله منتهي به كاسه مي شود ك                
  .خوردگي مي شود

  )لوله تخليه (نشتي سه راهي -3-5
همانطور كه بيان شد سطح اتكا كاسه در مخازن روماني بيشتر مي باشد وكاسه توسـط فلـنج بـه لولـه                                   

توسـط  ) V( تخليه متصل مي باشد در صورتي كه در مخازن پارسي كاسه ولوله هـاي تخليـه بـه صـورت وي                      
شـيار  , با توجه به اينكه تمركز تنش در نقاط تيز مي باشد و وجود حفره               .وشكاري به يكديگرمتصل شده اند    ج
تمركـز تـنش در راس يـك شـيار بـا         .يا غير يكنواختي روي سطح سبب تمركز تنش در آن نقاط مي گـردد               , 

ش اعمال شـده روي  تن(كاهش شعاع شيار بشدت افزايش مي يابد كه در نتيجه اين عمل شكست رخ مي دهد       
بقيه سطح مقطع نمونه افزايش مي يابد در نتيجه سرعت حركت ترك نيز با پيشروي خود تـرك افـزايش مـي                      

  )4().يابد
در هنگـام سـير     .)  مـي باشـد    2.2mطول سر به سر لوله تخليـه        (عامل ديگر طول بلند لوله هاي تخليه مي باشد          

 ارتعاشات سبب ايجاد نشـتي در محـل جوشـكاري شـده     ارتعاشات مختلف به سه راهي منتقل مي شود كه اين        
  ).محل برخورد خط جوشها( سه راهي مي گردد 

  
   تست-4

 درهنگام تسـت    ، استفاده مي شود   5barدركارخانجات ري جهت تست لوله هاي بخار از هوا با فشار                       
  .بدليل آببندي نبودن لوله هوا با شير كوئل نشتي وجود دارد 

مال نشتي هوا در مسير لوله از كمپرسور تا محل تست وجود دارد كـه ايـن عوامـل سـبب كـاهش                   همچنين احت 
  .فشار تست مي شود 

  . فشار تست از فرمول زير بدست مي آيد BS5500مطابق استاندارد انگلستان  
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Fn :  دماي اسمي طراحي  ، C  : حد مجاز خوردگي )mm( ،  T  : ضخامت واقعي ورق)mm(). 5(  
 و حداكثر فشـار تسـت نيـز    6barالزم به توضيح است طبق توصيه شركت سازنده حداكثر فشارحين سرويس      

16bar1(.د مي باشد كه بايد اين تست توسط آب صورت گير(  
  .              آمار-5

ــاريخ                 ــده در كارخانجـــات ري از تـ ــه شـ ــار تهيـ ــه آمـ ــانطور كـ ــا 25/5همـ ــان مـــي 9/6/82 تـ  نشـ
مربوط بـه مخـازن سـري       48/43% دستگاه واگن مخزندار ورودي به كارخانجات ري         69ز  ا) ا3و2جداول(دهد

 مـي   557000مربوط بـه مخـازن سـري         043/13%و556000 سري   49/14% ,546000 سري   %99/28 , 547000
باشد با توجه به اينكه تعداد مخزن ورودي از هـر سـري برابـر نمـي باشـد وهمچنـين ايـن مخـازن داراي عمـر                            

بـه همـين دليـل درصـد عيـوب بـا            . يكساني نمي باشند مقايسه معايب اين مخازن با يكديگر صحيح نمي باشد             
  .ست توجه به هر سري مخزن بطور جداگانه تهيه شده ا

كه اين نشـتي بيشـتر از       ,در مخازن روماني بيشتر نشتي مربوط به نشتي بدنه مي باشد          , با توجه به آمار ارائه شده       
 مخزن بطـور     كه اين نشتي به اين دليل است     .ومخزن مشاهده مي شود     ) زين(گوشه هاي محل اتصال نشيمنگاه      

رارداد در صـورتي كـه در مخـازن پارسـي           زين به صورت پايه زيـر مخـزن قـ         . قرار نمي گيرد      زين كامل روي 
خوردگي وفشار وارده از پايه ,عمر مخزن, ارتعاش , وزن مخزن.مخزن بطور كامل روي زين قرار گرفته است 

  .به مخزن از عوامل بروز اينگونه نشتي مي باشند ) زين(
) لولـه وفلكسـيبل   (سه راهي و كويل حرارتـي       ,  عمده خرابي مربوط به كاسه       547000در مخازن پارسي سري     

  .مي باشد كه داليل اين خرابي ها بيان شد 
مـي  ) لولـه تخليـه   ( عمده خرابي با توجه به اين آمار مربوط به نشتي سه راهي              546000در مخازن پارسي سري     

 وارد كارخانجـات ري     546000 دستگاه مخزن پارسي سـري       30با توجه به اين موضوع در صورتي كه         . باشد  
 عدد مي رسيد وبا توجه به اينكه عمـر    6 تعداد اين سري مخازن كه نشتي سه راهي دارند به            مي گرديد احتماالً  

مقايسه اين نوع نشتي در اين دو سري واگن مويد ضعف        )  سال 8( كمتر مي باشد     547000اين مخازن از سري     
  .مي باشد) لوله تخليه(در سه راهي 

مـي           نشـتي كاسـه     ,اشد كه يكي از اين نشتي ها      عمرمخازن يك عامل مهم دربروز بعضي از نشتي هامي ب         
.  سال بيشتر مي باشد  اين مشكل بارزتر مـي باشـد   8 ,546000بدليل اينكه عمر اين سري واگن از سري         . باشد

  . پس از گذشت چند سال مشهود خواهد بود 546000بنابراين احتمال بروز نشتي كاسه در سري 
  
   پيشنهادات-6
ه بيان شد يكي ازعوامل جدا شدن پايه ها از ديواره داخلي مخزن سطح اتكـاكم آنهـا     مـي                        همانطور ك -6-1

ــد  ــاد            .باش ــه ابع ــكل ب ــتطيل ش ــفحه مس ــك ص ــود وي ــدا نم ــا را ج ــه ه ــد پاي ــكل باي ــن مش ــع اي ــت رف جه
1000*250*6mm شماره 4 يا 3 تهيه ودر جداره داخلي مخزن روي بدنه با الكترود   
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AWS/ASME:SFA-5.1/E6013   DIN1913:E4322R(C)3  ISO2560:E432RI2  
  )P.L () . 6 يا آما 2000آما (

عامل ديگـر ارتعاشـات و وزن       . زير هر پايه جوشكاري شود سپس پايه ها روي اين صفحات جوشكاري شوند            
تفاده شـده مشـكل   اسـ  2.64m سري بست با فاصـله  5 بدليل اينكه از 546000لوله هاي مي باشد كه در سري   

 اسـتفاده شـده     3.5m سري بسـت بـا فاصـله         4 از   547000زن مرتفع شده در صورتي كه در سري         ارتعاش و و  
 جابجـا شـوند   يدبدين منظوردو بست در هر سري لوله با. است كه بايد در هر سري لوله يك بست اضافه نمود     

  . از يكديگر قرار گيرند2.62mودر فاصله 
 و ماسوره مي باشد كه جهت اتصال لولـه اصـلي بـه               مهره 547000يكي از عوامل نشتي در مخازن سري        -6-2

با توجـه بـه اسـتاندارد       جهـت رفـع ايـن مشـكل بايـد         . لوله هاي ورودي و خروجي بخـار اسـتفاده شـده اسـت              
2635DIN7(. فلنج تهيه و جايگزين مهره و ماسوره نمود(  

ف در محل اتصال    علت جدا شدن لوله هاي ورودي و خروجي بخار از كلگي همانطور كه بيان شد ضع               -6-3
بدين منظور بايد جهت هريك از لوله هاي ورودي و خروجي يـك صـفحه               . و جوشكاري نامناسب مي باشد      

 يا آما   2000آما   (E6013 شماره   4 يا   3دايره اي شكل تهيه و روي كلگي در جداره داخلي مخزن با الكترود              
P.L ( جوشكاري نمود.  

 اينچ  2و1 وبه قطرهاي    200mmا بيشتر بايد لوله هايي به طول        الزم به توضيح است كه جهت ايجاد سطح اتك        
خـارج و داخـل     ( از هـر طـرف بيـرون باشـد         97mmتهيه نمود وآنها را درون كلگي به گونـه اي قراردادكـه             

  .سپس ساير اتصاالت به اين لوله ها جوشكاري شوند ) مخزن
 تهيـه نمائيـد بجـاي لولـه هـاي فلكسـيبل       DIN2440 اينچ مطابق استاندارد 2دو عدد لوله سياه مانسمان  -6-4

  . داخل مخزن توسط فلنج و واشر كلينگريت به لوله بخار اصلي متصل نمائيد , ورودي بخار 
در ) U(آنـرا بـه شـكل يـو         .  تهيه نمائيـد   DIN2440 اينچ مطابق استاندارد     1دو عدد لوله سياه مانسمان      -6-5

گريت به لوله بخار اصلي متصل ند وتوسط فلنج و واشر كلي  بجاي لوله فلكسيبل خروجي بخار قرار دهي      , آوريد
   )8.(شود
  .بايد باز باشند ) ابرويي ها(پيچ بستهاي نگهدارنده لوله اصلي , در هنگام بستن فلنج ها : تذكر

  . انتهايي لوله خروجي بخار كنترل شود در صورت نياز تعمير يا تعويض شود1"شير -6-6
  :ان به يكي از روشهاي زير عمل نمود جهت رفع مشكل كاسه مي تو-6-7
با اين شـير سـرعت ورود بخـار بـه     . روي لوله انتقال دهنده بخار به كاسه متصل شود         1"عدد شير    يك-6-1-7

  )عملكرد اپراتور(ولي اين روش در عمل مشكل اجرايي دارد. كاسه قابل كنترل مي گردد
ايـن  .. انتقـال دهنـده بخـار بـه كاسـه متصـل نمائيـد               تهيه  و انتهاي لوله     1m به طول    2 "يك عدد لوله    -6-2-7

  .افزايش قطر لوله سبب كاهش سرعت بخار مي گردد
  .مسدود نمودن مسير لوله انتقال دهنده بخار به كاسه -6-3-7
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طـول  (مي گردد ارتعاشات و طول بلند لوله تخليه مي باشـد    ) لوله تخليه (عواملي كه سبب نشتي سه راهي       -6-8
مي توان اين مشكل را با قرار دادن دو عدد ناوداني در طرفين لوله تخليـه مرتفـع          ) .2.2mليه  سر به سر لوله تخ    

از طرف ديگر توسط يك تسـمه        ناوداني از يك طرف روي شاسي طولي مخزن جوشكاري مي شود و           .(نمود
  )دلوله تخليه را نگه مي دار

  
  : نتيجه گيري -7 

 پارسي حذف گردد و اتصال لوله هاي اصلي بخار به عدسي بايد لوله هاي يو و فلكسيبل درواگن هاي-7-1
  .توسط فلنج  صورت گيرد ) كلگي (واگن 

لوله هاي بخار درواگن هاي پارسي ) مهره وماسوره(اتصاالت فلنجي بايد جايگزين اتصاالت رزوه اي -7-2
  . گردد547000سري 

شد وبايد بوسيله فلنج اين اتصال  اتصال لوله هاي تخليه به كاسه توسط جوشكاري مناسب نمي با-7-3
  .صورت گيرد

 .جهت كنترل بخار در واگن هاي پارسي بايد از قطره چكان استفاده شود -7-4

  .  در واگن هاي پارسي لوله فرعي كه بخار را به كاسه منتقل مي كند بايد قطع گردد-7-5
  .رار گيردق) نشيمنگاه( در واگن هاي روماني  مخزن بايد بطور كامل روي زين-7-6
 ماهه 18بايد امكانات الزم جهت تست مناسب لوله هاي بخار را فراهم نمود تا در تعميرات جاري ، -7-7

  .واساسي مورد استفاده قرار گيرد 
وتعمير مناسب ومطابق با دستورالعملهاي )بهره برداري (عملكرد اپراتور بايد در حين بارگيري وتخليه -7-8

  .اجرايي باشد 
  
    مراجع-8

 For the transport of heating oil  1] Description operating maintenance instruction for 4 axle tank wagon  
Wagon pars company 1357 

  1375 ، ساختمان تاسيسات محاسبات ، مجتبي سيد ، طباطبايي-2
  1376 سيد رضي، سيد محمد ، فرهنگ خوردگي  ، -3
  1378 ، 3رل خوردگي در صنايع جلد سيد رضي، سيد محمد ، كنت-4

5] British standard  No5500  
  راهنماي فني الكترودهاي جوشكاري ، شركت صنعتي آما-6

7] welding neck flanges standard DIN  No2635   
8] steel tubes standard DIN  No 2440  
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