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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ي ملي (رسمي) ايراناستانداردها

 29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام
 جهت  اجرا ابالغ شده است .  24/7/90مورخ  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان،   از مركـب  فنـي  هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در دارداستان تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

 توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  حبانصـا  منصـفانة  و آگاهانـه  مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط
 حاصـل  دولتـي  غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان مصرف

 مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش  .شود مي
 عنـوان  بـه  تصـويب  درصورت و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال

 .شود مي منتشر و ايران چاپ ملي (رسمي) استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،   .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و حطر ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد براساس كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

 .باشد رسيده تصويب هب دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
(ISO)اسـتاندارد   المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد 0F

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون 1
1F

2(IEC) 2 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان وF

3(OIML) 3رابـط  تنهـا  عنوان به و استF

 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4

4F

5(CAC)خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند  مي فعاليت كشور در 
  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور،

 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  زا حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با دتوان ميسازمان ملي استاندارد ايران 
اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
ـ  وارداتـي،  اقـالم  و/يـا  كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي  عـالي  شـوراي  تصـويب  اب

 اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به دتوان مي سازمان نمايد.  استاندارد، اجباري
 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشيدن اطمينان براي چنين هم نمايد . اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  ستمسي صدور گواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملي اسـتاندارد ايـران   سنجش، وسايل كاليبراسيون (واسنجي) و مراكز ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احـراز  درصـورت  و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط براساس را مؤسسات و ها سازمان گونه
كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند  نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل (واسنجي)

 .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                                                                  
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  
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 ردن استاندايتدو يون فنيسيكم
 ينصب شده بر رو زيادفشار  سيلندرهايت يفيك ينصب و بازسنج يبازرس-گاز سيلندرهاي«

 »سوخت عنوان به يعيگاز طب سازي رهيمنظور ذخ به هاخودرو
 

 نمايندگي و/ياسمت  رئيس : 
 يوسفي، مسعود

 مهندسي مكانيك)   دكتري(
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي(واحد 

 جنوب) -تهران
  

  ر :دبي
 نگهدارجوزاني، مهدي

 (كارشناسي مهندسي مكانيك)  
ــي   ــروه پژوهش ــع گ ــگاه مرج ــيس آزمايش  رئ

 پژوهشگاه استاندارد-خودرو مهندسي
 

  : (اسامي به ترتيب حروف الفبا) اعضاء 
 علي، احمدي

 (كارشناسي مهندسي مكانيك)  
 روشا انديش بازرسي شركت CNGمدير فني 

  
 محمد، بياني

 مهندسي مكانيك)   ارشد (كارشناسي
 

 SGSشركت  مدير اجرايي واحد خودرويي

 محمد حسين، پاكنژاد
 ) الكترونيكمهندسي  (كارشناسي

 

 قائم مقام مدير عامل شركت الكتروفن

 سيد عليرضا، م پارسيدراپ
 (كارشناسي مهندسي مكانيك)  

 

 اتحاديـه حمـل و نقـل   -مدير هيدرواستاتيك
 وزارت كشور همگاني

 رضا رهي، حميد
 (كارشناسي ارشد مهندسي نفت) 

 

شـركت ارتقـاء    CNGمدير بازرسي تجهيزات 
 گستر پويا

 راضيه، عادل فر
 ) مواد(كارشناسي ارشد مهندسي 

 

ــراي      ــر اج ــارت ب ــل نظ ــناس اداره ك كارش
 استاندارد صنايع فلزي

 
 علي، ضلي فريزهنديفا

 ) متالورژي-مواد(كارشناسي مهندسي 
 

ــركت   ــديرعامل ش ــي م ــي  بازرس ــانا فن پرش
 پاسارگاد

 سامان، فخرالسادات
 ) كامپيوتر(كارشناسي مهندسي 

 
 

بازرسـي مهندسـي   شـركت   CNGمدير فني 
 ايران
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 كريم، حسن
 (كارشناسي مهندسي متالورژي)

 آزمـا بازرسـي   مهندسي و عامل شركتمدير 
 گستر نيما

  
 محمد مهدي، قديمي

 ) مديريت صنعتي(كارشناسي ارشد 
 

 اتحاديـه حمـل و نقـل   -يمفامدير سـامانه سـ  
 وزارت كشور همگاني

 حسين، قدمم
 ) محيط زيست(كارشناسي ارشد مهندسي 

 

 قائم مقام ستاد معاينه فني شهرداري تهران

 مسچيان، مرتضي
 (كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك)  

 كارشناس مسئول شركت سايپا

  
 علي، مؤمني آبخاركي

 ) شيمي(كارشناسي ارشد 
 ايساكو كارشناس شركت

  
  :ويراستار

 فرهادي رودباري، افشين
 )مهندسي محيط زيست(كارشناسي ارشد 

 

كارشناس مسئول اداره كل نظارت بر اجـراي  
 استاندارد صنايع فلزي
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 هرست مندرجاتف
 

 صفحه عنوان                                                  
 ج تاندارد ايرانسازمان ملي اسبا  ييآشنا
 د ن استاندارديتدو يون فنيسيكم

 ز شگفتاريپ
 1 هدف و دامنه كاربرد  1
 1 يمراجع الزام  2
 2 فياصطالحات و تعار  3
 9 ازيش نياطالعات پ  4
 10 نهاد بازرسيبازرس و   5
 10 يزات بازرسيتجه  6
 12 ه فشارينان تخليله اطمير و وسي، شسيلندر يبازرس  7
 39 سيلندره نصب و استقرار نحو يبازرس  8
 41 استفاده غيرقابل سيلندرهاي  9
 CNG 43 سيلندرهاي سازي پاكفشار و  تخليه (آگاهي دهنده)  الفوست يپ
 45 متعدد يها يط انجام بازرسيشرا (آگاهي دهنده)  بوست يپ
 47 سيلندرنصب  يست بازرسينمونه چك ل (آگاهي دهنده)  پوست يپ
 49 هاي تكميلي سيلندر ها و بازرسي ونآزم (الزامي)  توست يپ
 52 كامپوزيت سيلندرهايم يدستورالعمل ترم (آگاهي دهنده)  ثوست يپ

 CNG-1 54فوالدي نوع  سيلندرهايدستورالعمل ترميم رنگ  (آگاهي دهنده)  جپيوست 
 55 جابجايي سيلندر، باز و بست شير سيلندر هاي روش (آگاهي دهنده)  چپيوست 
 56 در مقايسه با استاندارد منبعتغييرات اعمال شده در اين استاندارد ملي  هي دهنده)(آگا ح پيوست 

 57  كتاب نامه
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 گفتار شيپ
 ينصب شده بر رو زيادفشار  سيلندرهايت يفيك ينصب و بازسنج يبازرس-گاز سيلندرهاي« استاندارد

بر مبناي  1386 در سال بارخستينن كه »سوخت عنوان به يعيگاز طب سازي ذخيره منظور به هاخودرو
، 7المللي به عنوان استاندارد ملي ايران به روش اشاره شده در مورد پ، بند  استاندارد بينپذيرش 

-بر اساس پيشنهادهاي دريافتي و بررسي و تأييد كميسيونتدوين و منتشر شد،  5استاندارد ملي شماره 
اجالسيه كميتة  مينهشتاد و يكنهصد و  گرفت و در بار مورد تجديدنظر قرار سومينهاي مربوط براي 

تصويب شد. اينك اين استاندارد به استناد بند 15/05/1398اندارد خودرو و نيروي محركه مورخ ملي است
و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  استانداردقانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3يك مادة 

 شود. ي ايران منتشر مي، به عنوان استاندارد مل1371
ساختار و شيوة  -(استانداردهاي ملي ايران 5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 

هاي ملي و جهاني در تحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي شوند.نگارش) تدوين مي
د شد و هر نلزوم تجديدنظر خواه درصورت ايران مليهاي زمينه صنايع، علوم و خدمات، استاندارد

نظر در كميسيون فني اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد تكميلپيشنهادي كه براي اصالح و 
بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران  قرار خواهد گرفت. توجه مربوط مورد
 استفاده كرد.

 است. 1393سال :9426 ملي ايران شمارهن استاندارد جايگزياين استاندارد 

تهيه و تدوين  »ترجمه تغيير يافته«المللي زير به روش  ملي بر مبناي پذيرش استاندارد بينن استاندارد يا
شده و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي همراه با اعمال تغييرات با توجه به مقتضيات 

 كشور است:

ISO 19078: 2013-Gas cylinders - Inspection of the cylinder installation, and requalification 
of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive 
vehicles  
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نصب  زيادفشار  سيلندرهايت يفيك يبازسنجنصب و  يبازرس-گاز سيلندرهاي
 سوخت عنوان به يعيگاز طب سازي رهيذخ منظور به هاخودرو يبر رو شده

 و دامنه كاربردهدف     1
 زيادفشار  سيلندرهاي 6F2تيفيك يبازسنجنصب و  ،5F1ين الزامات بازرسيياستاندارد تع نين ايهدف از تدو
استاندارد  براساس) سوخت عنوان به(يعيگاز طب سازي رهيذخ منظور بهبوده كه  هاخودرو يبر رونصب شده 

 . و ساخته شده اند يطراحو يا استانداردهاي معادل  7598 ملي ايران شماره
7Fرشيپذ هايارين استاندارد معيدر ا

8Fو رد 3

 ؛دنشو مشخص مي ها آننصب چگونگي و  مذكور سيلندرهاي 4
ز) يا يا خودروساز براي پذيرش(شامل هرگونه بازكاري مجا سيلندر سازنده 9F5يراهنما كه يطيدر شراالبته 

  وجود نداشته باشد.آن ) سيلندرسازي  معدومرد(شامل هرگونه بازكاري مجاز يا 
 

 يمراجع الزام   2
ن يبد. ارجاع داده شده است ها آنن استاندارد به ياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام

 . شود يران محسوب ميا ين استاندارد ملياز ا يب آن مقررات جزئيترت
آن مورد  يبعد يدنظرهايه ها و تجدياصالح، خ انتشار ارجاع شده باشديبا ذكر تار يكه به مدرك يتدرصور
ارجاع داده شده  ها آنخ انتشار به يكه بدون ذكر تار يدر مورد مدارك. ستيران نيا ين استاندارد ملينظر ا

 . آن ها مورد نظر است يبعد يه هايد نظر و اصالحين تجدياست همواره آخر
 است: ين استاندارد الزاميكاربرد ا ير برايتفاده از مراجع زاس
 و پر حمل قابل فوالدي سيلندرهاي-گاز سيلندرهاي ،1386: سال473 ملي ايران شماره استاندارد 2-1

 آزمون هاي روش و ساخت طراحي،-گاز مايع براي شده، جوش ساختمان با مجدد كردن
 -سيلندرهاي فوالدي بدون درز-سيلندرهاي گاز ،1390ل: سا6792ملي ايران شماره استاندارد  2-2

 بازرسي و آزمون دوره اي
 آيين كار -جابجايي ايمن -سيلندر هاي گاز ،1389سال  :7566 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-3
-CNG)(فشرده يعيسوخت گاز طب با يخودروها ،1395: سال7598 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-4
 خودرو يبر رو ها آنو الزامات نصب  CNG گازسوزمون مجموعه قطعات و روش آز ها يژگيو

                                                                                                  
1-Inspection 
2-Requalification 
3-Acceptance 
4-Rejection 
5-Guidance 
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-سيلندرهاي فوالدي بدون درز قابل پركردن مجدد ،1384: سال7909-1 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-5
:طراحي، ساخت و آزمون سيلندرهاي آبديده و برگشت داده شده با استحكام كششي كمتر از قسمت اول

 ي ها و روش آزمونويژگ-مگاپاسكال1100
-سيلندرهاي فوالدي بدون درز قابل پركردن مجدد ،1384: سال7909-2 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-6

قسمت اول:طراحي، ساخت و آزمون سيلندرهاي آبديده و برگشت داده شده با استحكام كششي بزرگتر يا 
 ويژگي ها و روش آزمون-مگاپاسكال1100مساوي 

الزامات عملكردي و فني -اي خودروهاي جاده، 1393: سال8849 يران شمارهملي ااستاندارد  2-7
 CNGيا  LPGخودروهاي تجهيز شده به سامانه گازسوز 

 اتصال شير به سيلندر هاي گاز-سيلندرهاي گاز ،1390سال  :14653 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-8
بازرسي و آزمون -گاز قابل حمل  سيلندرهاي ،1391سال: 14953 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-9

 اي سيلندرهاي كامپوزيتي گاز دوره
كردن  هاي عملياتي براي جدا رويه-سيلندرهاي گاز ،1392سال  :18366 ملي ايران شمارهاستاندارد  2-10

 ايمن شيرها از سيلندرهاي گاز

2-11 ISO 8504-1:2000, Preparation of steel substrates before application of paints and 
related products- Surface preparation methods - Part 1: General principles 
2-12 ISO 8504-2:2000, Preparation of steel substrates before application of paints and 
related products- Surface preparation methods -Part 2: Abrasive blast cleaning 
2-13 ISO 11439:2013, Gas cylinders-High pressure cylinders for the on-board storage of 
natural gas as a fuel for automotive vehicles 
2-14 ISO 18119:2018, Gas cylinders-Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas 
cylinders and tubes-Periodic inspection and testing 
2-15 ISO 16809:2017, Nondestructive testing - Ultrasonic thickness measurement  

 فياصطالحات و تعار  3
 رود: يم كار بهر يف زيتعار بااصطالحات  ،ن استاندارديدر ا

 ساييدگي 3-1
abrasion 

10Fزاتيا تجهي سيلندرسطحي از ب وارده به يآس

خراشيده  علت بهكه ست انصب آن مورد استفاده براي  1
11Fشدن

13Fارتعاش،  12F3شيسا ،2

14Fماليده شدنا ي 4

 . باشد اصطكاك بوجود آمدهدر اثر  مواد 5
 

15Fمكررو  سبكده شدن ياز مال يناش دتوان يم ساييدگي -يادآوري

در اثر د توان ميا ي وده وب سيلندر سطح يبر رو يقطعات 6
16Fده شدن معدوديمال

  .باشدجاد شده يا) نيك مالش سنگي يحت(7

                                                                                                  
1-Equipment  
2-Scraping 
3-Wearing  
4-Vibration  
5-Rubbing 
6- Many cycles 
7-Few cycles 
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 ضربه   3-2
impact 

17Fتورفتگيآسيب قابل مالحظه و/ يا جاد يكه بتواند باعث ا است سيلندربه سطح  يجسم كوبش

در سطح  1
19Fكنده شدنو  18F2يدگيبر سيلندر(مانند

 . شود) 3
 

مانند  .شوند يمشخص نم يبه آسان 20F4يچشم يبررسكه در  شود نيز ييب هايد منجر به آستوان ميضربه  -يادآوري
21)ه شدنيه اليال(قتورF5 

 
 اجزاء 3-3

component 
، سيلندرمورد استفاده قرار مي گيرند. شامل  مسقيماًسوخت  سيلندرهمراه با نصب  قطعاتي هستند كه

 هاي تهويه و استقرار  سامانهقطعات ،  PRD(22F6شير، وسيله اطمينان تخليه فشار(
 

 استفاده غيرقابلقطعات   3-4
condemned 

 ها آن ترميميا  ريمناسب نبوده و تعم استفادهادامه  يكه برا هستند نصب زاتياز تجه يا بخشي سيلندر
 . دنباش يمجاز نم

 
 شدنترك ترك   3-5

crazing 
آن  شدن ظاهر يكه باعث مات و برفك است تيكامپوز سيلندرهاين يدر رز مويي يها بوجود آمدن ترك

 . شود
 يدگيبر   3-6

cut 
 . است سيلندربا سطح ز يك جسم تي از بر خورد يب ناشيآس

 
 ) ه شدنيه اليال(تورق   3-7

delamination 
 . شود يمجاد يا يين بخش جدايا يه هاين اليآن ب ركه د است سيلندرت يب وارده به بخش كامپوزيآس

                                                                                                  
1- Indent 
2-Cut 
3- Gouge  
4-Visual examination  
5-Delamination 
6-Pressure relief device 
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  يساختار بيع  3-8
stractural defect 

استفاده از در اثر  يروب ساختايع. باشد مشاهدهاست كه با چشم قابل  سيلندرب موجود در ساختار يع
آن دسته از ايرادات ساختاري كه . شوند يجاد ميا سيلندرا روش نامناسب ساخت يمرغوب و ه نايمواد اول

 با چشم ديده نمي شوند؛ مد نظر اين استاندارد نمي باشند.
 

 شده معدومقطعات   3-9
destroyed 

 . شده انداستفاده  غيرقابل يكيزيف طور بهكه  هستند )نصب زاتيتجهاز  يا بخشي سيلندر(يقطعات
 

  يعدس  3-10
dome 

 . دباش يم سيلندرشكل  يمنحن ييانتها  بخش
 

    يبيرون يپوشش ده  3-11
external coating 

 سطح يبر رو ،آنبهبود ظاهر  ايو  يطيمح شرايطدر برابر  سيلندرحفاظت  منظور بهكه  است ياتيعمل
 . رديگ يانجام م سيلندر بيروني

 
 محفظه گازبندي     3-12

gas tight hosing 
هر گاز نشت شده و تهويه آن به بيرون از خودرو، در نقاط با امكان براي جمع آوري كه محفظه اي است 

  ) نصب مي شود.PRDوقوع نشتي(مانند اتصال سيلندر/شير يا 
 

 يچيمارپ پيچيدن  3-13
helical 

23Fپيچيدن

24Fافيال 1

ت يكامپوز سيلندر يو عدس يبخش استوانه اهر دو  يطيمحو  يطول يدر راستا 2
 . دباش يم
 

را  يه ايزاو، سيلندر ياست كه با محور طول يا گونه به يتيتقو افيال يريجهت قرارگ پيچيدنن نوع يا در -يادآوري
 . دنده يل ميتشك

                                                                                                  
1-Winding  
2-Fibers 
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 كمرپيچ يبا الگو پيچيدن  3-14
hoop direction, hoop patern 

 . باشد يم تيكامپوز سيلندر يش استوانه ابخ بر روي يتياف تقويال پيچيدن
 
 . درجه دارد 90ه يزاو سيلندر يبا محور طول يتياف تقويال يريجهت قرارگ پيچيدنن نوع يدر ا -يادآوري
 

 نهاد بازرسي  3-15
inspection body 

 CNG سيلندرهايآزمون نظارت بر  يا و يچشم يبازرسعمليات كه  ناميده مي شود يحقوقيت خصش
از نظر مرجع بايد  نهاداين . را به عهده دارد )NGV(يعيبا سوخت گاز طب ياستفاده در خودروهامورد 

 . قانوني، ذي صالح باشد
 

 بازرس  3-16
inspector 

 كه براي انجام بازرسي چشمي ذي صالح باشد.  نهاد بازرسيفردي است عضو 
 

  يبازرس نشان  3-17
inspection mark 

 مي باشد سيلندر يبر رو نهاد بازرسيشده توسط  نصب گذاري ماندگـار نشانهيا ديگر روش هاي  برچسب
  .باشد يم يند بازرسيدر فرا سيلندردن ش قبولكه نشان دهنده 

 
 ط آنيو شرا 1سطحب يآس  3-18

level 1 damage/condition 
 . افتد ياتفاق م ياست كه در مدت استفاده معمول يبين آسيكمتر 1سطحب يآس

 

 يدگيخراش. آن ندارند از داومـز استفاده مين و سيلندر يمنيابر  يطلوبـاثرات نام معموالً يياـب هين آسيچن -1يادآوري
25Fرنگدر 

26Fيياارهيا شي 1

 ،تيكامپوز سيلندرهاين يرز اي رنگ مشابه در ياـب هيا آسي د؛محسوس ندارن در فلز كه عمق 2
27Fنخ نما يرشته ها كه يطور به

 .شوند يدر نظر گرفته م سطحن يدر ا ؛باشد قابل مشاهده وجود نداشته  3
 

 مراجعه شود. 1به جدول -2يادآوري

                                                                                                  
1-Scratched paint 
2-Nicks 
3-Frayed 
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 ط آنيو شرا 2سطحب يآس 3-19
level 2 damage/condition 

28Fيا ترميم اصالح باا اماست  1سطحب يدتر از آسيار شدياست كه بس يبيآس 2سطحب يآس

 توان مي 1
ب يآس صورت بهرا آسيب اين  سازنده يها هيتوص براساس توان مي كه يا اين .برگردانداستفاده  هرا ب سيلندر

 .دكر يبند طبقه 3ا ي 1سطح
 

 مراجعه شود. 1جدولو  3-4-7بند به  -يادآوري
 

آورده  CNG سيلندرهاياين استاندارد روش ترميم برخي از آسيب هاي وارده به  جو  ثدر پيوست هاي 
 شده است.

 
  ط آنيو شرا 3سطحب يآس 3-20 

level 3 damage/condition 
 . شوداستفاده اعالم  غيرقابل سيلندر بايدوجود آن  درصورتاست كه  يبيآس 3سطحب يآس

 

استفاده  ير داد كه براييتغ يصورت به ديرا با سيلندر، ود آنـوج درصورتاست كه  يا گـونه به 3سطحب يآس -1يادآوري
 .نباشد زين ميترمقابل  مناسب نبوده و مداوم

 

 . مراجعه شود 1جدولبه  -2يادآوري
 

  يداخل اليه  3-21
liner 

اين بخش . دشو يم كامپوزيت سيلندرنشت گاز از بدنه مانع  كه مي باشدت يكامپوز سيلندر يبخش داخل
 در برخي موارد فشار داخلي را نيز تحمل مي كند.

 
 سازنده 3-22

manufacturer 
 . ان شوديگر بيد يا گونه به كه نيامگر  ؛باشد يم سيلندرمنظور سازنده 

 
 گذاري نشانه  3-23

marking 
و يا  7598 ملي ايران شمارهاستاندارد  براساس CNG سيلندر يبر رو دايمي طور بهكه  است ياطالعات

 باشد. دايمي صورت بايد به  گذاري نشانهن يا استانداردهاي معادل درج مي شود.

                                                                                                  
1-Repair 
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 استقرار يتسمه ها ايو ه ها يپا 3-24
mounting brackets and/or strap 

 . روند يم كار بهخودرو  در (ها)سيلندرمحكم نگه داشتن  يهستند كه برا يوسايل
 

 ش از حدياعمال فشار ب 3-25
overpressurization 

وس يدرجه سلس 15 يدر دما آن يكه فشار داخل يطور به؛ سيلندراز اعمال فشار به داخل  عبارت است 
 سيلندرنظر از شرايط دمايي، فشار داخلي  كه صرف . يا ايندوش سيلندر مندرج بر روي ياز فشار كار بيشتر

 مگاپاسكال) برسد. 20با فشار كاري  سيلندرهايمگاپاسكال(براي  26به بيش از 
 

  )PRD(ه فشارينان تخليله اطميوس 3-26
pressure relief device 
PRD 

ملي استاندارد شده در  شخصمفشار)  (افزايش بيش از حد دما يايط اضطراريكه در شرا ستا يا لهيوس
 . سازد يآزاد مرا  سيلندرگاز داخل ،  7598 ايران شماره

 
 يمرجع قانون 3-27

legal reference 
 . باشد يران مياستاندارد ا ملي سازمانمنظور  ن استاندارديدر ا

 
 يتيتقو افيال 3-28

reinforcing fibers 
، از اعمال فشار يباشند كه در برابر بار ناش يم سيلندرت يپوزموجود در بخش كام الياف وستهيپ يها رشته

 و يا تركيبي از آنها شهيش ،ديآرام، كربنالياف ؛ مانند. كنند يومت مامق
 

 رد شده يا تجهيزات نصب سيلندر 3-29
rejected cylinder or installation equipment 

گر از يبه عبارت دا يه خارج شد ه استفادهچرخست از ا باشد كه الزم يم يا تجهيزات نصب آن سيلندر
 . اده شوديخودرو پ يرو

 
 يابيرزا سيلندر، آن كردن اعالم استفاده غيرقابلا ي ميترمقبل از د يبا، سيلندردر  2سطحب يود آسـوج درصورت -يادآوري

 . دوشاعالم استفاده  غيرقابل ،زاتيتجه اي سيلندرد يبا 3سطحب يود آسـوج درصورتاما . شود
 

 ميرمت 3-30
repair 

 . رديگ يانجام م )1سطح(قابل پذيرشبه حد  سيلندرط يشرا رساندن منظور بهاست كه  بازكاري
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 ن يرز 3-31
resin 

 . رود يم كار بهخود  يدر جا افيالوستن و نگه داشتن يپ هم به يست كه براا يماده ا
 يفشار كار 3-32

working pressure 
29Fت شدهيفشار تثب

 سيلندربر روي  كه مي باشدوس يدرجه سلس 15كنواخت ي يدر دما رسيلندداخل  1
 . شود يم درج

 
 SCC)(يو خوردگ تنشاز  يناشترك خوردن  3-33

stress corrosion cracking 
SCC 

30Fط خورندهيبار و محاعمال اثرات  يزمان هم ليدل بهكه  است يده ايپد

منجر به تكه تكه  د ويآ يبوجود م 2
31Fتنا ترك برداشي شدن و

 . شود يمواد م 3
 

 يمجموعه ا صورت بهب ممكن است يآسن يا .شوند يمشخص م يبه سخت تيدر مواد كامپوز يين ترك هايچن -يادآوري
 . واحد ظاهر شود يخوردگ ك تركي صورت بها ي از ترك ها

 
 ر يش 3-34

valve 
 يان گاز وروديم جريظتن يكه معموالً برا است سيلندر رزوه شده ياز دهانه ها يكيله نصب شده دريوس

 . رديگ يمورد استفاده قرار م سيلندراز  يا خروجي
 

32Fگيرهدست استفاده از با يـر دستيش -يادآوري

 يبرخ بتهال. شود يمباز و بسته  خودكار طور بهبا جريان برق  خودكارر يو ش 4
 . ه نمودباز و بست ژهيوابزار استفاده از و با  يدست طور به توان ميرا  خودكار يرهاياز ش

 
 هيتهولوله  3-35

vent line 
 ؛باشد يرون از خودرو ميه فشار به بينان تخليله اطمياز وس يخروجت گاز يهدا ياستفاده برامورد لوله 

 . ه نموديمن تخليا صورت بهكه گاز را بتوان  يطور به

                                                                                                  
1-Settled  
2-Aggressive environment  
3-Rift 
4-Handle  
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 ازيش نيپاطالعات   4
 اتيكل    4-1

 يبر مبنا ؛رنديگ يقرار م ين استاندارد مورد بازرسيكه در ا CNGگازسوز  يسوخت خودروها سيلندرهاي
 سيلندرهان يا. اند ط شدهيواجد شرا و يطراحو يا استانداردهاي معادل  7598 ملي ايران شمارهاستاندارد 

 .سازند ياستاندارد مذكور مشخص م براساسرا  سيلندرهستند كه نوع ساختار  ييها گذاري نشانه يدارا
بايد عمليات  واجد شرايطم كار بازرسي را به انجام برساند. كاركنان آموزش ديده و بايد تما نهاد بازرسي

 نصب يا ساير خدمات مورد نياز براي اجراي اين استاندارد را انجام دهند.
 ها آن شرحو  سيلندرانواع     4-2
    CNG-1 نوع يفلز سيلندر   4-2-1

 ساخت ومينيا آلومي از فوالد ياژيرا از هر آل يلندرهاسن نوع يا توان ميو است  يفلز  CNG-1 نوع سيلندر
 . انطباق دارند آن يمقرر در استاندارد طراح يتيفيكه با الزامات ك

  CNG-2        نوع  سيلندر   4-2-2
 شـده  تين تـقــو يـ ـوسته آغشته بـه رز يـاف پياز آن با ال يكه بخش يفلـز يداخل اليهبا  است يسيلندر
 . ).شده اند پيچيده سيلندر يرو مرپيچك طور بهاف ياست(ال

باشد تا بتوانـد   يم ياستحكام و ضخامت كاف يكه دارا هستند يفلز يداخل اليهك ي يدارا سيلندرهان يا
كـه   مقاومت نمايـد  يدن را تحمل نموده و بدون شكست در برابر فشاريدر فشار ترك يطول يبارها يتمام
همـان   سـيلندرها ن يـ ا يداخلـ  اليـه جـنس  . باشد يم يماس ياز فشار كار يب مشخص و استاندارديضر

 . )مراجعه شود. 1-2-4به بند (است CNG-1 نوع سيلندرهايجنس 
 . ت شده انديتقو يطيشده در جهت مح پيچيده افيتنها با ال سيلندرهان يا

  CNG-3ع نو سيلندر   4-2-3
شده  تيوـن تقـيته آغشته به رزـوسـياف پيـال آن بابدنه  يامـكه تم يزـفل يداخل اليهبا است  يسيلندر

 . ).اند شده پيچيده سيلندر يطيمح طولي و در هر دو جهت ؛يعني پيچ تمام صورت بهاف يال(است
 يضـخامت كـاف   اما اسـتحكام و  ؛كند يبوده كه بار را تحمل م يفلز يداخل اليهك ي يدارا سيلندرهان يا

ت هـ ه شده در هـر دو ج پيچيد افيالبا  سيلندرهان يا. دن را ندارديدر فشار ترك يطول يتحمل بارها يبرا
از  يبـات يا تركيـ  شـه يش، ديـ آرام، از جنس كربن ندتوان مي يتيتقو افيال. ت شده انديتقو يطيمحطولي و 

 1-2-4ه بنـد  ـ(باست CNG-1 نوع سيلندرهايهمان جنس  سيلندرهاجنس اليه داخلي اين . دنباش ها آن
 . )مراجعه شود.

 CNG-4 نوع سيلندر   4-2-4
ت شـده  يـ ن تقويـ وسته آغشته بـه رز ياف پيآن با ال بدنه كه تمام ير فلزيغ يداخل اليهبا  است يسيلندر
 . )تيتمام كامپوز سيلندراست(

 يداخلـ  اليـه ن يجنس ا. كند يكه بار را تحمل نم هستند ير فلزيغ يداخل اليهك ي يدارا سيلندرهان يا
 . دباش يم ها آناز  يباتيا تركي شه ويش، ديآرام، از جنس كربن يتيقوت افيالو  يكينوعاً از مواد ترموپالست
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 ريمنظور نصـب ش به. ت شده انديتقو يطيمحطولي و شده در هر دو جهت  پيچيده افيبا ال سيلندرهان يا
 . ندباش يما فـوالد زنگ نزن ي ـوميـنيآلـوم آلياژ كه نوعـاً از شود يماستفاده  يفـلـز يها يناف از PRDا ي

 سيلندر گذاري نشانه موجود دراطالعات  4-3
ملـي ايـران   اسـتاندارد   منطبق برد ياندازه حروف و متن با، قيدقلغات  گذاري سيلندر از نظر نشانهالزامات 

  و يا استانداردهاي معادل باشد. 7598 شماره
 

  نهاد بازرسيو  انبازرس   5
 . دنت شده باشيصالح تأييد ،توسط مرجع قانوني ديبا نهاد بازرسي

د منحصراً توسـط  يبا يبازرس، منيا طور بهاستفاده ادامه  يبرا سيلندرهامناسب بودن  نان ازياطم منظور به
و  6زات شرح داده شده دربند يد به تجهيبازرس با، يدر تمام مدت بازرس .رديصالح انجام پذ يذ بازرسان

 . شته باشددا يدسترس يبه آسان 2-3-7اره شده در بند ـبه مدارك اش
كامـل داشـته    يدسترسـ  سـيلندر كه بازرس به سطح  شودمستقر  يا گونه بهد يبا يمورد بازرس يخودرو

تا بتـوان دسترسـي مناسـب پيـدا      عمل شود سازورخود يه هايتوص براساسد يصورت با نير ايدر غ. باشد
  . )مراجعه شود. 5-3-7(به بند نمود

ـ  يلـ يتكم يبازرسـ  بـه  كـه  7بند  بازرس سطوح شرح داده شده در كه يدرصورت دارنـد را   ازيـ ن ا آزمـون ي
 سـيلندر  گـاز  بايـد  سـازنده  يهـا  دسـتورالعمل و  الفوست يپ در كورمذ يه هايطبق توص ؛دادص يشخت

ن امـر  يـ ا ؛شـود جدا  سامانهاز  دايمي طور بهسيلندر ست ا ص دهد كه الزمياگر بازرس تشخ. شود 33F1هيتخل
  .رديصورت گ 9د مطابق بند يبا
 

  يزات بازرسيتجه   6
، اسـتقرار  يه هـا يپا، سيلندرها يبيروند سطوح يبازد وروشن كردن  يبرا يچراغ مناسب با نور كاف   6-1
 . رهيه و غيتهو هاي لوله، رهايش
 

34Fضد انفجار ياز چراغ ها ديبا يآتش سوزا ياحتراق از وقوع  يريجلوگ يبرا -هشدار

 ه كاملياز تهو كه نياا ي ؛وداستفاده نم 2
 .  ط مطمئن شديمح

 
از  يسـطوح  يكمك بـه انجـام بازرسـ    منظور بهگر يمناسب د وسايلا ي 35F3يه دار بازرسيزاو يها آينه 6-2

 . پنهان هستند يواسطه نصب تا اندازه ا  هكه ب سيلندر
 منظـور  بـه ، زات نصـب شـده  يـ ا تجهي روكش ها، برداشتن پوشش ها يبرامختلف  يدستابزار آالت  6-3

 . و قطعات گر اجزاءيها و د PRD، رهايش، استقرار يه هايپا، سيلندر ييرونبسطوح  مشاهده

                                                                                                  
1-Depressurize 
2-Explosion proof lights 
3-Angled inspection mirrors 
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36Fگشتاورسنج هايآچار 6-4

 و شير سيلندر استقراره يپا يچ هايپ اندازه گشتاور بستن تصديق منظور به 1
37Fعمق سنج 6-5

ك يـ  شود كـه از  يه ميتوص. ها ساييدگيو  حفره ها، ها يدگيعمق بر گيري اندازه يبرا 2
 . استفاده شود يا حفره سنج تجاري جعمق سن

38Fخط كش 6-6

 . ها يو برآمدگ يتورفتگ يابيارز منظور به 3
 . ها ساييدگيو مساحت  ها يدگيطول بر گيري اندازه يارب يا متر نواري خط كش 6-7
39Fابي ال نشتيس ينوع تجار 6-8

ناسازگار با مواد  ييايميا مواد شي يمواد خورنده قو، اكيآمون يكه حاو 4
40Fصـابون رقيـق آب و  ال معموالً محلـول  ين سيا. باشد ينم سامانهرفته در  كار به

ا همـان كـف صـابون    يـ  5
 . ارها انطباق داردين معيكه با ا باشد؛ مي
در  يلـ ياطالعات تكم. ك آشكار ساز گاز متان استفاده نمودي از توان مي چنين هم يانجام آزمون نشت يبرا

 . آورده شده است 4-6-7بند 
41Fصوت ماوراء مت سنجضخا 6-9

 سيلندرها فلزيخامت جداره ض گيري اندازه يبرا 6
نيـازي بـه زدودن    فلـز ضخامت  گيري اندازه منظور بهتوصيه مي شود از ضخامت سنجي استفاده شود كه 

 نباشد. سيلندررنگ از بدنه 
 

 انجام گيرد. ISO 16809:2017 بايد مطابق استاندارد سيلندرهاگيري ضخامت جداره فلزي  اندازه -يادآوري
 

ايـن تجهيـزات بايـد     سـيلندر  بـر روي  تجهيزات مورد استفاده براي انجام آزمون هيدرواستاتيك 6-10
 باشند. 6792ملي ايران شماره استاندارد  با مطابق

 بـا  ايـن تجهيـزات بايـد مطـابق     بـر روي سـيلندر   UTتجهيزات مورد استفاده براي انجام آزمون  6-11
 باشند. 6792شماره  ملي ايراناستاندارد 

اسـتاندارد   بـا  اين تجهيزات بايد مطابق سيلندر بازرسي داخليتجهيزات مورد استفاده براي انجام  6-12
 باشند. 6792ملي ايران شماره 

 

نامـه   كار مـي رونـد؛ بايـد داراي گـواهي     يك كميت به گيري اندازه منظور بهكه  و آزمون تمامي تجهيزات بازرسي -يادآوري
 سيون معتبر باشند. كاليبرا

                                                                                                  
1-Torque wrench 
2-Depths gauge 
3-Straight edge 
4-Leak test fluid 
5-Mild soap solution 
6-Ultrasonic 
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 ه فشارينان تخليله اطمير و وسيش، سيلندر يبازرس  7
 42F1يبازرس يدوره زمان 7-1

 

ل از ـقبـ  يهـا  يبازرسـ  در انجـام  ايـ ، نيمعـ  يها مطابق زمان بند يرانه بازرسيق و سخت گيدر انجام دق يكوتاه -هشدار
43Fر مشهودـيغبالقوه( يب هايوقوع آسوعد(در مورد ـم

44Fارـرفت اـي) 2

ا ي و يدجب يجر به آسـمن دتوان يم) سيلندر مولـر معيغ 3
 . شود سانحه رـدر اثيا هر دو  يانـج صدمات

   
مراجعه  5(به بند ذي صالح نهاد بازرسيتوسط د يبا CNGگازسوز يسوخت خودروهاسازي  رهيذخ سامانه
ط يبسته به شراالبته . رديقرار گ يمورد بازرس يچشم صورت بهماهه  36 حداكثر يك دوره زماني در) شود.

كـه   يطيشـرا  ب وسـت يدر پ. از باشـد يـ د مورد نتوان ميز ين شتريب مكرر يچشم يها يكشور انجام بازرس
 است.مشخص شده  ؛سازد يمكرر را مجاز م يها يانجام بازرس

 هـاي  در دوره از نظر مرجع قانوني ذي صالح هاي در آزمايشگاهبايد  خودروهاي گازسوز CNGهايسيلندر
 د.نقرار گير و يا بازرسي تكميليمورد آزمون  تبيان شده در پيوست  مشخص و معيارهاي نيزما
 45F4يفور يط انجام بازرسيشرا 7-2
ـ انجـام مـي گير   1-7مطابق بنـد  فشار اي گاز پردار سيلندرهايبر روي  طور معمول بهها  زرسيبا  البتـه  .دن
-7(بند قبل از انجام رويه معمولي بازرسـي  ضروري است ،در اين بند مذكور سيلندرهايعلت خطر زياد  به
 .دنتخليه شوسيلندرها  )،4

كارگيري مجدد آن مورد  بايد تخليه شده و قبل از پر كردن يا به سيلندرتحت شرايط نمونه زير،  چنين هم
 بازرسي قرار گيرد:

  .شده باشد يدچار آتش سوز ؛آن نصب شده است يبر رو سيلندركه  ييا خودروي سيلندر -الف
 . ش از حد قرار گرفته باشديب يدر معرض گرما سيلندر -ب
 . ا در معرض ضربه قرار گرفته باشدي سقوط كرده سيلندر -پ
 . شده باشدتصادف دچار  خودرو -ت
 . ب شده باشديدچار آس سيلندرن وجود داشته باشد كه يشك ا -ث
 استنشاق بوي هر گونه ماده افزوده شده به گاز طبيعي -ج
  :(اما نه محدود به اين موارد)ريموارد زر معمول شامل نمونه يغ عاليموجود  -چ

 ر منتظره در فشار گازيافت غ -1- چ     
 از شل شدن اتصاالت يگريا هر نشانه دي ير عاديغ يصدا -2- چ     
  ير معمول شكستگيغ يصدا -3- چ     

 
 . است يعاد، تيكامپوز سيلندرهايكردن  يا خالي پر ت در موقعيمواد كامپوز ازكم  يصدا و سر شنيده شدن -يادآوري

                                                                                                  
1-Inspection interval 
2-Potentially 
3-Bihavior 
4-Immediate inspection 



 1398 سال ):سوم(تجديد نظر  9426استاندارد ملي ايران شماره 

13 
 

 . ه باشدشدنصب  دوبارهاز خودرو  يسازجدابعد از  سيلندر -ح
 . ر داده شده باشدييتغ قابل مالحظه طور به سيلندرنصب شرايط  -خ
 . گر نصب شده باشديد يخودرو يبر رو سيلندر -د
 . باشد فشار اعمال شده، آن يش از حد طراحيب سيلندربه  -ذ
 يانجام بازرس يبرا يآماده ساز 7-3
 خودرو برر/كااز مالك ازيش نيپاطالعات گرفتن    7-3-1
 

كارگيري يا انجام بازرسي، با هوا يا هر گاز اكسيدكننده ديگري  سوخت را قبل از به سيلندرهرگز نبايد  -هشدار
46Fتحت فشار قرار داد. زيرا اين كار باعث ايجاد مخلوط واكنش پذير

 خطرناك است.  شده كه بسيار 1
 

 .شـود سـوال   سـيلندر  يب احتماليآس منجر به يدادهايا روي طيد در رابطه با شرايخودرو با /كاربرمالكاز 
وجود مـرور   درصورترا  سيلندركارگيري و بازرسي قبلي  بازرس بايد قبل از انجام بازرسي، كليه سوابق به

خودرو درباره تعميرات انجام شده و  /كاربرمالك پرسش ازو نيز  سيلندر كارگيري نمايد. آگاهي از سابقه به
 د به بازرس بينشي را بدهد كه به فرآيند انجام بازرسي كمك مي كند. توان ميتصادفات واقع شده قبلي 

 باشد: (اما نه محدود به اين موارد)ريموارد زنمونه د در رابطه با يبان سواالت يا
 سيلندر به ش از حدياعمال فشار ب -الف
  در طول فرايند نصب سيلندرسقوط  -ب
 سيلندربه د يشد ضربه وارد شدن -پ
  آتشا ي ش از حديب يدر معرض گرما سيلندرقرار گرفتن  -ت
  تصادف خودرو -ث
47Fخورنده ييايميدر معرض مواد ش سيلندرقرار گرفتن  -ج

2 
  سازنده از ازيش نيپاطالعات گرفتن   7-3-2

 افت و مرور نمود:ير دريد اطالعات الزم را از منابع زيبا يقبل از شروع بازرس
 سيلندر سازنده -
خودرو نصب  يفشرده در كارخانه بر رو يعيگاز طب رساني سوخت سامانهكه  يدرصورت(خودروساز -

 . ).شده باشد
48Fاز فروش خودرو نصاب پس -

فشرده بعد از ساخت  يعيگاز طب رساني سوخت سامانه كه يدرصورت(3
ر يـ غ يسط شخصتو 8849و الزامات استاندارد ملي ايران شماره  دامنه كاربردخودرو، منطبق بر 

 . ).از خودروساز نصب شده باشد
 ملـي ايـران شـماره   (به اسـتاندارد  سـيلندر  ياز مشخصات اصل يد شامل برآوردياطالعات مذكور حداقل با

. باشـد  خـودرو  و هـر مـدل   سـيلندر هـر نـوع    و آزمـون  يار بازرسـ يـ مع بـه همـراه  ) .مراجعه شود 7598

                                                                                                  
1-Reactive 
2-Harsh chemicals 
3-After market installer 
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ن يـ ا د جزئـي از يبا زين ها آنو نصب  سيلندرهامربوط به  يه ها و راهنمايتوص، ينگهدار يها دستورالعمل
 . دنباش اطالعات

 سيلندر بيروني سطح 7-3-3
آن باشـد كـه مـانع از مشـاهده      يگـر آثـار  يو د ياز آلـودگ  يعار ز ويد كامالً تميبا سيلندربيروني سطح 

، يانجـام بازرسـ   و سـيلندر بيروني سطح  به كل يدسترس منظور به. )مراجعه شود. 5-3-7(به بند شوند يم
 . ا باز شوندي د برداشته شدهيبا ندينما يم يريجلوگ سيلندر يكه از بازرس ييا پوشش هاي روكش

برداشته شود اين روكش نمايد؛ بايد  پنهانرا  سيلندر باشد كه بتواند آسيب 49F1يروكش مجهز به سيلندراگر 
 امكان پذير باشد.  سيلندرا بازرسي كامل ت

50Fسيلندرها ه گازيتخل 7-3-4

2  
، بازرسـي د قبل از يبا) مراجعه شود. 2-7رند(به بند يقرار گ يفور يست مورد بازرسا كه الزم سيلندرهايي

ه يـ تخل يد قبـل از بازرسـ  يـ با زيـ ن) 2سـطح (ا مشكوكي ب معلوميبا آس سيلندرهاي. شود هيتخل ها آنگاز 
 . دنشو

 2-9شـوند(به بنـد    هيـ تخل؛ شـوند   معـدوم  ديـ كه با سيلندرهاييو  3سطحب يبا آس سيلندرهايبايد ابتدا 
 يقبـل از انجـام بازرسـ   ، نصـب شـده   سـيلندرهاي گـاز   هيتخلبه  يلزوم صورت اينر يدر غ. )مراجعه شود.

 . باشد ينم
 CNGتخليه گـاز   براي وي از نظر فنكه  رديصورت گ يحصال يمراجع ذ د توسطيبا سيلندرهاه گاز يتخل

. آورده شـده اسـت   سيلندرهاگاز ه يتخل يراهنما الف وستيدر پ. باشند يمجوز قانون يآزاد دارا يبه هوا
51Fسيلندربه  يدسترس 7-3-5

3   
52Fبرداشتن، چشمي يانجام بازرس منظور به

نصـب شـده مجـاز     سـيلندر ا پوشـش از سـطح   يـ  رنـگ ، نيرز 4
53Fشوداز خودرو جدا  يانجام بازرس ياد برينبا سيلندر چنين هم. دباش يمن

بـر   بيـ ا عي بيآس كه نيامگر ؛  5
 سيلندرد ير معرض ديب در سطح غيگمان رود كه آس كه نياا ي ؛باشدن سيلندر 54F6ديمعرض د درسطح  يرو

د يـ با يچشـم  يانجـام بازرسـ   يبـرا  ؛در دسترس نباشد سيلندر بيروني سطح كه يدرصورت. رخ داده است
  .رديقرار گ آزمونمورد  ،نصب آن يبرا ك روش مناسبي با استفاده از كه نياا ي شده از خودرو جدا سيلندر

 سيلندر يازرسب  7-4
 سيلندررش و رد يار پذيمع   7-4-1

استفاده  سيلندرهارد  رش ويار پذيمعبراي  1جدول از بايدعدم دسترسي به توصيه هاي سازنده  درصورت
ــاطالعــات ا. نمــود ــن جــدول نباي ــدون داي ــش كــاملد ب ــو ن 7از منــدرجات بنــد  يشــتن درك و دان ز ي

 . برده شود كار بهسازنده  يها دستورالعمل

                                                                                                  
1- Sleeve 
2-Depressurizing 
3-Cylinder access 
4-Removal 
5-Deinstalled 
6-Exposed surface   
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 55F1بيآس يآثار ظاهر 7-4-2
. باشـد  يمـ  آنسـطح   يرو يچشم يانجام بازرس سيلندرب يدا نمودن آسيپ يروش اصلدر اين استاندارد 

 باشد: ير ميرمشهود شامل موارد زيب غيسآاز وقوع  يناش يآثار ظاهر
 56F2يخوردگ -
 ها يدگيبر -
 ها يدگيخراش -

57F

3 
 ها يكنده شدگ -
 ترك ها -
 روباز افيال -
 ها يتو رفتگ -
58Fها يبرآمدگ -

4 
59Fها گيشكست -

5 
60Fمواد ا جدايشي ن رفتنياز ب -

6 
 عيوب ساختاري -
61Fدوده گرفتن از ي(ناشسيلندربيروني سطح تغيير رنگ  -

62Fشدن يغالذ،  7

63Fييايميش صدمات، 8

 ) رهيو غ 9
 از قرار گرفتن در معرض گرما يناش يظاهر آثار -
 سانحها ي ضربه -
64Fفساد -

 سيلندرمواد سطح  10
  بيآس وحسط   7-4-3

طبقه بندي مي شوند. تعاريف مربوط به سطوح  3سطحو  2سطح، 1سطحبه  سيلندرآسيب هاي وارده به 
65Fصورت راهنماي كلي ، در اين استاندارد بهسيلندرآسيب 

پـذيرش   بايـد معيـار   نهـاد بازرسـي  باشـند.   مي 11
كه اين معيار بـر مبنـاي نتـايج     شرطي به) را بپذيرد. البته 1جدولمشخص شده توسط سازنده(مراجعه به 

كـه سـازنده معيـار پـذيرش را بـر       كه معيار پذيرش ذكر نشده باشد يا ايـن  يدرصورتباشد.  سيلندرآزمون 
كار  ذيرش مشخص شده در اين استاندارد را بهبايد معيار پ نهاد بازرسيمبناي انجام آزمون تعيين ننمايد؛ 

 ببرد. 

                                                                                                  
1-Damage evidence 
2-Corrosion 
3-Scratches 
4-Bulges 
5-Fractures 
6-Material loss/Removal 
7-Soot   
8-Charring 
9-Chemical attack 
10-Deteroiration 
11--General guideline  
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بايد  2سطحگاه تمامي شرايط مربوط به  عدم وجود معيار پذيرش بر مبناي انجام آزمون، آن درصورت
مشاهده آثار ظاهري آسيب بايد مورد  منظور به سيلندردر نظر گرفته شده و سطح  3سطحعنوان شرايط  به

مورد ارزيابي قرار گيرد. هرگاه به آسيب  1جدوله شده بايد مطابق بازرسي قرار گيرد. آسيب مشاهد
 دقت مورد بررسي قرار گيرد.  پي برده نشود علت احتمالي اين آسيب بايد به سيلندر

 سيلندرشرايط استفاده از  يا نامناسب بودن ناشي از نحوه نصب، سختي سيلندراگر آسيب وارده به 
خودرو را به  /كابركاربرد نادرست آن باشد؛ بازرس بايد مالك علت به مراجعه شود.) يا ببوده(به پيوست 

جايگزين آن  سيلندريا  سيلندرانجام اقدام اصالحي توصيه نمايد تا از آسيب هاي بعدي وارده به اين 
انجام  سيلندر سازندهبا مشاركت بايد را درصورت نياز چنين اقداماتي سيلندر  نصاب اصلي جلوگيري شود.

  دهد.
 1سطحآسيب  7-4-3-1

) قابـل پـذيرش  (1سـطح در شـده   يطبقه بنـد  67F2يب جزئيا آسي 66F1ديب پنهان از ديآس يدارا سيلندرهااگر 
 . ستين ها آن ميترمبه  يلزوم ؛باشند

 2سطحآسيب  7-4-3-2
، شده ميترمه سازنده آن يمطابق توص سيلندرست ا وقوع آن الزم درصورتكه ي است بيآس 2سطحب يآس

اختصـاص داده   ييب هـا يآسـ بـه   2سطح چنين هم. شود اعالم استفاده غيرقابلا ي رار گرفتهمورد آزمون ق
) 1در جـدول  شـده  بيـان ( 3 اي 1سطح يب هايشده و متفاوت از آس فيتعره توسط سازنده ـشده است ك

 صـورت  بـه انجام شده توسط سـازنده   يررسب و ج آزمونيبا استفاده از نتا توان ميرا  2سطحط يشرا. باشند
 . نمود يابيارز 3سطحدر  صورت اينر يدر غ. در نظر گرفت )1سطح(قابل پذيرش

 3سطحآسيب  7-4-3-3
د رد يبلكه با ؛شود ميترمد ينبا سيلندروقوع آن  درصورتكه  مي باشدد يشد يبه اندازه كاف 3سطحب يآس

 . دشو اعالم رقابل استفادهيغ به دنبال آن شده و
         ها ساييدگيها و  يكنده شدگ، ها خراشيدگي، ها يدگيبر   7-4-4
 5-5-7به بند  ساييدگي يمثالً برا. ه شده باشديب ها ممكن است توسط سازنده تهين نوع آسيار رد ايمع

  مراجعه شود. 1براي مشاهده جزئيات شرايط معيارهاي پذيرش و رد به جدول مراجعه شود.
يا  قابل پذيرشدست آمده با انجام آزمون)  بهبر مبناي راهنماي سازنده( 3سطحو  1سطحآسيب هاي بين 

 مراجعه شود.). 3-4-7رد هستند(به بند 
  دستورالعمل ترميم بايد از سازنده دريافت شود.

68Fآتشاز  يب ناشيآس   7-4-5

69Fش از حديب يو گرما 3

4 
ا ي 70F5رموتو يدود خروج سامانه در فواصل نامناسب از سيلندرنصب  علت بهد توان ميش از حد كه يب يگرما 
 . شود سيلندردر  ب قابل مالحظهيباعث آس ممكن است ؛باشد يك آتش سوزي وقوعدر اثر ا ي

                                                                                                  
1-No visual 
2-Minor 
3-Fire 
4-Excessive heat 
5-Exhaust system   
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 ؛(نه لزومـاً دوده گـرفتن)  ش از حـد باشـند  يب يرماـا گي آتشاز  يناش يآثار ظاهر يكه دارا سيلندرهايي
ده اعـالم  اسـتفا  غيرقابـل د رد و يـ شوند و با يظر گرفته مـندر  3سطحب يآس يدارا سيلندرهاي صورت به

 . شوند  معدومشده و سپس 
71Fره شدنيت، تغيير رنگ سوختگي، صورت بهد توان مي آتشاز  يب ناشيآس

ا دوده گـرفتن  يـ  شـدن  يغـال ذ، 1
72Fيير شكل ملحقاتيا تغ ، ذوب شدگيسيلندر روبازسطح 

 . شودآشكار  يا مواد 2
د سـطح  ر چنـين مـواردي بايـ   صورت آلودگي يا زوائد روي سطح باشد كه د تواند صرفاً به دوده گرفتن مي

 شود. در نظر گرفته 1سطح عنوان سيلندر تميز شده و آسيب به
ن و يـ رز د منجر به جـدايش توان مي آتشا ي ديشد يقرار گرفتن در معرض گرما در سيلندرهاي كامپوزيت

 :است ريزموارد  شامل آتشا ي در معرض گرما سيلندرگر قرار گرفتن يد ينشانه ها. شود افيالشل شدن 
73Fسوختن

ا يـ  ذوب شـدگي  مانند ييب هايآسز ينو  سيلندرا ي برچسب، پوشش تغيير رنگا ي شدن يغالذ، 3
 . نصبمورد استفاده در ا مواد ي  حقاتمل ر شكلييتغ
 عيوب ساختاري  7-4-6

ا روش نامناسب ساخت يه نامرغوب و يدر اثر استفاده از مواد اول وبيع كه قبالً اشاره شد اينطور همان
  شوند. يجاد ميا سيلندر
 اگرو  7598 ملي ايران شمارهاستاندارد به سيلندرها بايد تمام انواع ساختاري الزامات  آگاهي ازبراي 

طراحي  7909-2 يا 7909-1 ملي ايران شمارهاي ـتانداردهـاسبراساس  CNG-1 فوالدي نوعسيلندر 
تفاده ــورد اســوالد مـي فـششـبرحسب استحكام ك آن بندي عيوب ساختاري سطحشده باشد؛ براي 

 نمود.مراجعه  بيان شده ايـهتانداردـبه اس دـباي  آناخت ــراي سـب
 عنوان راهنما استفاده نمود. نيز بههاي سازنده  توصيه ازبندي عيوب ساختاري بايد  براي سطح

                                                                                                  
1-Darkening   
2-Attachments 
3--Burning 
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 سيلندرهارش و رد يط پذيشرا -1جدول

 فيتعر بينوع آس
 ميتصم

 رد-3سطح                                                                 2سطح                      رش                              يپذ-1سطح     
 حاتيتوض

  سيلندرهمه انواع 

 گذاري نشانه
مندرج بر اطالعات 

مطابق  روي سيلندر
 . باشند يماستاندارد 

 ازياگر اطالعات مورد ن
و منطبق خوانا  ،موجود

 . باشندبر استاندارد 

اما سازنده بتواند  مورد نياز خوانا نباشد اطالعات رخي ازب كه يدرصورت
 . ار قرار دهديدر اخت ترميم منظور بهاطالعات مذكور را 

در نظر  3سطحعنوان  به عات در دسترس نباشند؛ اين آسيباگر اين اطال
 .شود گرفته مي

 ياز براياگر اطالعات مورد ن
 باشدناخوانا  يابيهرگونه رد

امكان  زين ها آن ترميمو 
 . ر نباشديپذ

 سيلندرال يشماره سر كه يدرصورت
برچسب  دتوان يمسازنده خوانا باشد؛ 

ار قرار ينصب در اخت يرا برا يگريد
 . دهد

 /ها يدگيبر
 /ها خراشيدگي
 ها يكنده شدگ

با لبه  يك فرو رفتگي
ز بوده كه در آن يت

 سيلندرماده از سطح 
ا كنار يكنده شده 

 چنين هم. رفته باشد
ب شامل ين نوع آسيا

 اي حفره يخوردگ
د كه فاصله باش يم

ن حفره ها كمتر از يب
ك حفره ي يپهنا

 . باشد

ب كمتر از ياگر عمق آس
 باشد. متر ميلي 25/0

 در موردن يعالوه بر ا
ت يكامپوز سيلندرهاي

ده يبر، اف روباز نبودهيال
ا از هم جدا نشده ينشده 

 . باشند

و بتوان آن را مطابق  ) باشدذيرشقابل پ(1سطحب بزرگتر از ياگر آس
 سيلندرهاي در مورد م نمود(فقطيسازنده ترم هاي اعالم شده توسط ويژگي
 . )تيكامپوز

 25/1و  25/0ن يب بياگر عمق آس 4و 2، 3نوع   CNGسيلندرهايدر مورد 
) عرض و تعداد، ر پارامترها(طوليكه سا شرطي بهالبته . باشد متر يليم

 . باشند يبحران، ندهساز يه هايبراساس توص
و متر  ميلي 25/0حداقل اگر عمق آسيب   1نوع   CNGسيلندرهايدر مورد 
حفظ  شرط بهسازنده و  براساس توصيه هاي ؛باشد متر ميلي 5/0 كمتر از

طور مثال سنگ زدن  بايد ترميم(بهحداقل ضخامت طراحي ديواره سيلندر 
 .رديصورت گ؛ فوالد)

 CNGسيلندرهايدر مورد 

ب ياگر عمق آس 1 نوع 
 باشد متر ميلي 5/0 حداقل

ضخامت باقي  كه اينيا 
مانده ديواره سيلندر كمتر 
از  حداقل ضخامت طراحي 

 ديواره باشد.
 CNG سيلندرهايدر مورد 

اگر عمق  4و3، 2نوع 
 25/1ب بزرگتر از يآس

 . باشد متر ميلي

 سيلندرهاي توان مي يدرصورت
اف يم نمود كه اليت را ترميكامپوز

 . ا از هم جدا نشده باشديده يرب
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 )ادامه(1-جدول

 فيتعر بينوع آس
 ميتصم

 رد-3سطح                                                      2سطح                                             رش   يپذ -1سطح     
 حاتيتوض

 سيلندرهمه انواع 

 
 سايش

وارده به سطح  آسيب
سيلندر يا تجهيزات 

در  باشد كه نصب آن مي
74Fاثر تراشيده شدن

1  ،
مالش يا  ارتعاش و

مواد روي هم  اصطكاكي
  ايجاد شده باشد.

اگر عمق آسيب كمتر از 
 متر باشد. ميلي 25/0

عالوه بر اين در مورد 
كامپوزيت  سيلندرهاي

الياف روباز نبوده، بريده 
جدا نشده  نشده يا از هم

 باشند. 

) باشد و قابل پذيرش(1سطحاگر آسيب بزرگتر از 
هاي اعالم شده توسط  بتوان آن را مطابق ويژگي

سازنده ترميم نمود(فقط در مورد سيلندرهاي 
 كامپوزيت). 

اگر عمق  4و 2، 3نوع   CNGسيلندرهايدر مورد 
شرطي  متر باشد. البته به ميلي 25/1و  25/0آسيب بين 
پارامترها(طول، عرض و تعداد) براساس كه ساير 

 توصيه هاي سازنده، بحراني باشند. 
اگر عمق آسيب   1نوع   CNGسيلندرهايدر مورد 

 ؛باشد متر ميلي 5/0متر و كمتر از  ميلي 25/0حداقل 
حفظ حداقل  شرط بهسازنده و  براساس توصيه هاي

طور مثال  م(بهترمي ضخامت طراحي ديواره سيلندر بايد
 صورت گيرد.فوالد)؛  دنسنگ ز

 1 نوع   CNGسيلندرهايدر مورد 
 5/0 حداقلاگر عمق آسيب 

كه ضخامت  يا اين باشد متر ميلي
باقي مانده ديواره سيلندر كمتر از  

 حداقل ضخامت طراحي ديواره باشد.
، 2نوع  CNG سيلندرهايدر مورد 

 25/1اگر عمق آسيب بزرگتر از  4و3
 باشد.  متر ميلي

توان  ي ميدرصورت
كامپوزيت را  سيلندرهاي

ترميم نمود كه الياف بريده 
 يا از هم جدا نشده باشد. 

 غاليذ
شدن/دوده 

 گرفتن

سياه يا قهوه اي شدن 
را سيلندر  ي ازسطح

 گويند. 

اگر اين آسيب وجود 
نداشته باشد يا با شستشو 

 پاك شود. 
 

بايد از راهنماي آزمون سازنده  2سطحدر مورد آسيب 
 مراجعه شود.).  5-4-7د ـود(به بنــپيروي نم

و يا تغيير  ماندگار غالي شدناگر ذ
 رنگ اتفاق افتاده باشد.

 

  

                                                                                                  
1-Scraping 
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  (ادامه)1-جدول

 تعريف نوع آسيب
 تصميم

 رد-3سطح                                                      2سطح                                             پذيرش    -1سطح       
 توضيحات

 سيلندرهمه انواع 

 نشت گاز

75Fكاهش

در اثر وجود  سيلندرگاز  1
بوده كه شامل كاهش  76F2بيك عي

77Fتراوايياز  يناش

رون يگاز به ب 3
 .دباش يمن سيلندر

 . وجود نداشته باشد ياگر نشت

البته  اگر سيلندر دچار نشتي شود؛ نبايد ترميم شود.
ندرهاي از ديواره سيل تراوشصورت  بهاگر نشت گاز 

و از  مراجعه 4-6-7؛ بايد به بند ت باشديكامپوزتمام 
 .شود پيرويسازنده توصيه هاي 

رديابي شده  ينشت كه يدرصورت
  . دشوو وقع آن تاييد 

 صدمات
 ايييميش

78Fحل شدن

 سيلندرب مواد يا تخري 4
در معرض  نقرار گرفتاز  يناش

 باشد. مي ايييميشمواد 

پس ، ن اثر پاك شدهياگر ا
جا ه ا اثر از خود بيماند 

بر  ايييميشنگذاشته و مواد 
اثرگذار نبوده  سيلندرمواد 

 . باشد

ا يو  سيلندربر  مؤثر ايييميشمواد  كه يدرصورت
 بين آسياگر ا. البته از آن نامعلوم باشد ياثرات ناش

 . رديگ يقرار م 3سطحدر ، قابل رفع نبود

 تغيير رنگوجود  درصورت
قطع  اين رفتن ياز ب، ماندگار
 ايييميشاز اثر مواد  يمواد ناش

ا يو  سيلندرمعلوم بر مواد 
ر قرار يمواد تحت تأث كه يدرصورت

را  ايييميشگرفته و نتوان مواد 
 . مشخص نمود

ن يد در مورد ايسازنده با
ك راهنما ارائه يب يآس
ترك "(به بخش. دينما

ناشي از تنش و خوردن 
 . )مراجعه شود."خوردگي

 
 79F5يجو اتاثر

تشعشع  جود آمده در اثربوات اثر
 مي باشد. بنفش نور آفتاب يماورا

د يسف يا كمياگر كاهش جال 
 .بوجود آمده باشد يشدگ

تحت  سيلندر ير ساختاريا مواد غياگر فقط پوشش 
بتوان آن را دوباره رنگ ه باشد و ر قرار گرفتيتأث

 . )مراجعه شود. 7-4-7نمود(به بند 

 تحت سيلندر ياگر مواد ساختار
 . ر قرار گرفته باشنديتأث

مجدد  با رنگ آميزي
سازنده  يراهنما براساس

را  2سطحب يآس توان مي
 . ر دادييتغ 1سطحبه 

                                                                                                  
1-Loss 
2-Defect 
3-Permeation 
4-Dissolve 
5-Weathering 
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  (ادامه)1-جدول

 تعريف نوع آسيب
 تصميم

 رد-3سطح                                                      2سطح                                             پذيرش    -1سطح       
 توضيحات

 سيلندرهمه انواع 

عيوب 
 ساختاري

وب در اثر استفاده از مواد ياين ع
نامناسب  ا روشيه نامرغوب و ياول

 شوند.  يجاد ميا سيلندرساخت 

هنما مراجعه شود. عنوان را ده بههاي سازن و توصيه 7598 ملي ايران شمارهبراي آگاهي از الزامات ساختاري تمام انواع سيلندرها بايد به استاندارد 
بندي عيوب  سطح د؛ برايطراحي شده باش 7909-2يا  7909-1 ملي ايران شمارهبراساس اسـتانداردهـاي  1سيلندر فوالدي نوع اگر همچنين
  مراجعه نمود. عنوان راهنما هاي سازنده به و توصيه بايـد به اسـتانداردهـاي بيان شده ساختاري
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  )ادامه(1-جدول

 فيتعر بينوع آس
 ميتصم

 رد-3سطح                                                       2سطح                رش          يپذ-1سطح       
 حاتيتوض

 4و 3،  2نوع  CNG سيلندرهاي

ناشي  ضربهب يآس
80Fاز وقوع تصادف

1 ،
81Fسانحه

2 

ا ي يبرفك از عبارت است
ن مواد يخرد شدن رز

وقوع  در اثر تيكامپوز
 . ا برخورديضربه 

ب ياگر مساحت بخش آس
 يك سانتيده كمتر از يد

متر مربع بوده و 
گر قابل يد يها بيآس

 . مشاهده نباشند

ب مورد شك ياگر آس
د يبا صورت ايندر . باشد
عمل  سازنده هيتوص مطابق

 . نمود

ا يه شد دايمير شكل ييآن دچار تغ يداخل اليها ي سيلندراگر 
متر  يك سانتيشتر از يده بيب ديا آسيشده  يش برفكمساحت بخ

 . شود.) سكه پذيرفته نمي رهاسازي(در آزمون مربع باشد
 

لزوم بايد از  درصورت
 پيرويسازنده هاي  توصيه

 . نمود

 يترك خوردن ناش
از تنش و 

 ) SCC(يخوردگ

ترك  از عبارت است
 افيال جدايش ايخوردن 

جه يكه در نت سيلندر
 ايييميشد موا گذارياثر

ش ـمراه با تنـه
  آمده باشد.ود ـــوج به

با مواد  سيلندر اگر مواد
دا يتماس پ ايييميش

جاد يا يايمه امانموده 
SCC  اثر ونشده باشد 

افت يز ين يقابل مشاهده ا
 . نشود

ا ياگر ترك خوردن 
محتمل  افيال جدايش

اما ) بوده(مورد شك بوده
مواد  با سيلندرتماس 

 . شدبا يحتم ايييميش

 . شود شناساييحتم  طور به SCCب ياگر آس
ط سوال يشرا مورددر 
د با يبا نهاد بازرسي زيبرانگ

  كند.سازنده تماس حاصل 

 

                                                                                                  
1-Collision 
2-Accident 
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 (ادامه) 1-جدول

 تعريف نوع آسيب
 تصميم

 رد-3سطح                                                       2سطح                       پذيرش           -1سطح       
 توضيحات

 سيلندرهاو بخش فلزي ساير انواع  -CNG 1نوع  سيلندرهاي

 برآمدگي
عبارت است از 

82Fايجاد تورم

در  1
 سيلندر

اگر اصالً وجود 
 نداشته باشد. 

 3-5-7كه برآمدگي بشكل كماني باشد(به بند  يدرصورت
 مراجعه شود.). 

اگر آسيب برآمدگي قابل 
  مشاهده يا شناسايي باشد.

 

 خوردگي   
 اي حفره 

عبارت است از 
كه  اي مجزا حفره

در اثر مواد 
شيميايي، اكسيد 

شدن يا زنگ 
زدگي مواد ايجاد 

 شده باشد. 

 
هرگاه عمق خوردگي 

 25/0كمتر از 
 باشد. متر  ميلي

شرط حفظ حداقل  سازنده و به براساس توصيه هاي
طور مثال  م(بهترمي ضخامت طراحي ديواره سيلندر بايد

 صورت گيرد.فوالد)؛  سنگ زدن

 25/0 حداقل خوردگياگر عمق 
و ضخامت باقي  باشد متر ميلي

مانده ديواره سيلندر كمتر از  
حداقل ضخامت طراحي ديواره 

 باشد.

طبقه  1خوردگي در سطح كه اين درصورت
منظور جلوگيري از  به ؛بندي شود

هاي بعدي بايد مطابق توصيه  خوردگي
  هاي سازنده عمل شود.

 
 
 
 
 

                                                                                                  
1-Swelling 
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 ) ادامه(1-جدول

 تعريف نوع آسيب
 تصميم

 رد-3سطح                                      2سطح                  رش    پذي-1سطح       
 توضيحات

 سيلندرهاو بخش فلزي ساير انواع  -CNG 1نوع  سيلندرهاي

 خوردگي خطي

 
عبارت است از حفره هاي 
خوردگي در يك باريكه، 

ه اي كه فاصله بين گون به
حفره ها بزرگتر از پهناي يك 

كه  يدرصورتحفره باشد. 
حفره ها نزديكتر باشند بايد 

بريدگي ها/ "به بخش
ها/كنده شدگي  خراشيدگي

 مراجعه شود. "ها

هرگاه عمق خوردگي 
 25/0كمتر از 

باشد و طول متر  ميلي
 50خوردگي كمتر از 

 متر باشد.  ميلي

ه سازند براساس توصيه هاي
حفظ حداقل  شرط بهو 

ضخامت طراحي ديواره 
طور  م(بهترمي سيلندر بايد

فوالد)؛  سنگ زدنمثال 
 صورت گيرد.

 
 25/0هرگاه عمق خوردگي حداقل 

متر  ميلي 100طول آن بيشتر از  متر، ميلي
و ضخامت باقي مانده ديواره سيلندر كمتر 

 از  حداقل ضخامت طراحي ديواره باشد.

طبقه  1گي در سطحخورد كه اين درصورت
منظور جلوگيري از  به ؛بندي شود

هاي بعدي بايد مطابق توصيه هاي  خوردگي
 سازنده عمل شود. 

خوردگي 
83Fكلّي

(سطحي 1
يا گسترش 

 يافته) 

خوردگي است كه در سطحي 
ايجاد شده و در  سيلندراز 

اكسيد  علت بهاثر آن مواد 
زدگي از بين  شدن يا زنگ

 رفته باشد. 

 اگر مساحت سطح
 25خوردگي كمتر از 

درصد مساحت سطح 
 بيروني سطح سيلندر و
ضخامت باقي مانده 
ديواره حداقل برابر 
ضخامت طراحي 

 ديواره سيلندر باشد.

سازنده و  هاي براساس توصيه
حفظ حداقل  شرط به

ضخامت طراحي ديواره 
طور  م(بهترمي سيلندر بايد

فوالد)؛  سنگ زدنمثال 
 صورت گيرد.

مانده ديواره سيلندر ضخامت باقي اگر 
كمتر از  حداقل ضخامت طراحي ديواره 

كه مساحت سطح خوردگي  يا اين  باشد؛
درصد مساحت سطح  25حداقل برابر 

 بيروني سيلندر باشد.

طبقه  1خوردگي در سطح كه اين درصورت
منظور جلوگيري از  به ؛بندي شود

هاي بعدي بايد مطابق توصيه هاي  خوردگي
 سازنده عمل شود. 

                                                                                                  
1-General corrosion 
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 ) ادامه(1-جدول

 تعريف نوع آسيب
 تصميم

 رد-3سطح                             2سطح                  رش    پذي-1سطح   
 توضيحات

 سيلندرهاو بخش فلزي ساير انواع  -CNG 1نوع  سيلندرهاي

 يتورفتگ

ك گود ي از عبارت است
 سيلندردر  يشدگ
ا يجاد سوراخ يبدون ا

 كنده شدن مواد

 يتورفتگعمق  اگر
 6/1كمتر از 

 و بوده متر ميلي
اندازه  كه اين

ا ين قطر يبزرگتر
شتر از يطول آن ب

 . باشد متر ميلي 50

 . نامعلوم باشد ياگر اندازه تورفتگ

 ياگر عمق تورفتگ
 6/1شتر از يب

ا يبوده  متر ميلي
اندازه  كه اين

ا ين قطر يبزرگتر
 50كمتر از آن طول 

  .باشد متر ميلي

84Fكم عمق يفتگك توري

ت يكم اهم،  عيوس اما 1
. كوچك استكم عمق اما  يك تورفتگيتر از 

جاد تنش در يز باعث ايت يايبا زوا يك تورفتگي
 . دهد يرا كاهش م سيلندر يمنيماده شده كه ا

ر يمواد ز يخوردگ
 تيكامپوز

از  عبارت است
كه  يفلز يخوردگ

بر  يآثار ظاهر يدارا
 تيسطح كامپوز يرو

سطح  يبر رو اي سيلندر
ك به ينزد يداخل اليه

ت يلبه مواد كامپوز
 . باشد

ب ين آسياگر ا
 . مشاهده نشود

زنگ  يا خوردگي وجود رسوبات درصورت
در معلوم هاي ناشي از مواد شيميايي نا زدگي

 به بايدت يا لبه كامپوزير يمواد ز
 شود. مراجعهسازنده  هاي دستورالعمل
م باشد؛ جنس سيلندر نامعلو اگر اثرات روي

در نظر گرفته  3سطحعنوان  آسيب به
 آن را رفع نمود. توان ميو ن شود مي

 كه يدرصورت
جاد شده يا يخوردگ

در لبه مواد 
 يت  دارايكامپوز

 يمشخصات خوردگ
 . دشبا 3سطح يخط

 ياز خوردگ يد توجه داشت كه رسوبات ناشيبا
ده شدن يجاد شده در اثر پوسيا يا زنگ زدگي

ب ين آسيد با اينبا) سيلندر زج بهقطعات خودرو(
 . شوداشتباه 

 
 

                                                                                                  
1-Shallow 
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 ايييميشصدمات     7-4-6

 . رديقرار گ يمورد بررس ايييميشاز صدمات  يناش يآثار ظاهر از نظرد يبا سيلندر
د شامل توان مي ين دگرگونيا. شود يظاهر م سيلندردر سطح  85F1يك دگرگوني صورت به ايييميشب يآس
86Fييايميشحك ، تغيير رنگ، يوردگـخ

87Fرهـاد حفـجيا، 2

 سيلندرهايورد ـدر م. و تورم باشد 88F4يـزدگ تاول، 3
ز ين نين رفتن رزيو از ب يتنش يجاد ترك هايا، يگد شامل نرم شدتوان مي ايييميشب يآس، تيكامپوز

 . ا شل شدن شوندي يت ممكن است دچار شكستگياف كامپوزيال، در موارد حادتر. دباش
 1سطحب يآس صورت به ؛ن نرفته باشندياز ب مواد وبوده  يجزئ رنگ تغييركه در آن  ايييميشب يآس
 :كه آنمشروط به ؛ شوند يرفته ميف شده و پذيتعر
 . شناخته شده و معلوم باشد ايييميش) ماده(مواد -الف
  . شده باشد زدودهكامالً  ايييميش) ماده(مواد -ب
 ز شده ويتم سيلندرسطح  -پ
 . شده باشد يرويسازنده پ يه هاياز توص -ت

كه  افيالا شل شدن ين و خرد يرز جدايش، ينرم شدگ، تورم، يتاول زدگگونه هر ها  تيدر مورد كامپوز
 . شود يم فيتعر 3سطحب يآس صورت به، باشد ايييميشاز اثر مواد  يناش

 ايييميشكه در اثر مواد  CNG سيلندرگر انواع يد يو سطوح فلز CNG-1نوع  سيلندرهاي يسطح فلز
 . شوند يم يابيارز 1جدولمطابق  ؛شده اند د شدنياكس ايو  يخوردگ، شدن دارحفره  يب هايآس دچار

در برابر عوامل شيميايي احتمالي محيط عادي آن مقاوم هستند؛  سيلندرمواد مورد استفاده در  كه اينبا 
رد استفاده در بايد تميز نگه داشته شده و به مدت طوالني در معرض رطوبت، مايعات مو سيلندراما 

89Fخودرو

90F، مواد شيميايي موجود در بار خودرو5

 يا ساير عوامل خورنده قرار نگيرد.  6
 ياثرات جو   7-4-7

د دچار توان ميا هوا يدر معرض نور آفتاب  يبه مدت طوالن يريبعد از قرارگ سيلندر يبيرون /روكشپوشش
 . شود بيآس

 ها بين آسيا. است اثرن يجه اينت سيلندر روبازح مشهود در پوشش سطريغ بيآسايجاد  ايو  تغيير رنگ
 يآثار سيلندرسطح  يكه بر رو شرطي به. شوند يم در نظر گرفته 2سطحا ي 1سطح يب هايآس صورت به

 . وجود نداشته باشد افيالا خرد شدن يشل ، فلز ياز خوردگ
سازنده و  يه هايبق رود مطايشده است را با 2سطحب يكه دچار آس يسطح، يند بازرسيپس از اتمام فرآ

سازنده سطح را  يه هايمطابق توص آميزي رنگ منظور بهتوان  يم. نمود ميترم مناسب ك پوششيبا 

                                                                                                  
1-Alteration 
2-Etching 
3-Pitting 
4-Blistering 
5-Automotive fluids 
6-Cargo chemicals 
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91Fموتورداراز برس  ت استفادهيمواد كامپوز يبر رو. نمود يساز آماده

(بمباران بالست تيا گري سند بالست، 1
94Fايييميش يه بردارهايده از الا استفاي يتراشكار، 93F3يبرق يسنباده زن، 92F2يچكش كار، )ماسه

 . ممنوع است 4
 يها رفع پوشش منظور بهمجاز است كه تنها  شرطي بهبا كاغذ سنباده نرم  95F5يدست يسنباده زناستفاده از 

 . ر براق كردن سطح انجام شوديغ منظور بها يوب يمع
خرد يا شل شدن  از جمله خوردگي فلز سطح و سيلندرآسيب وارده به مواد ساختاري مشاهده  درصورت

 تعريف مي شود.  3سطحصورت آسيب  بهاين آسيب ، تغيير رنگبدون الياف 
        ش از حد ياعمال فشار ب  7-4-8
 شده و اعالم قابل استفادهريغو د رد يبا ستشده ا اعمال ها آنش از حد به يب كه فشار سيلندرهايي 

پرس و  كيرا فقط با  ش از حديعمال فشار بااطالعات مربوط به  توان مي معموالً. دشون  معدوم سپس
96Fجوي

 مشاهده يـاز برآمدگ يآثار سيلندر يبر رو كه اينر ـمگ. مشخص نمودخودرو  /كابرمالك ازه ياول 6
 . )مراجعه شود. 3-5-7(به بند ودـش
  CNG-3 و CNG-2نوع  سيلندرهاي يسطوح فلز ، CNG-1نوع  يفلز سيلندرهاي يليتكم يبازرس 7-5

 CNG-4نوع  سيلندرهاي يفلز يها يناف
 ات يكل    7-5-1

جاد شده در يب ايآس از نظرد يبا سيلندرگر انواع يروباز مربوط به د يتمام فلز و سطوح فلز سيلندرهاي
 . رنديقرار گ يفلز مورد بازرس

    يخوردگ   7-5-2
 مقدمه   7-5-2-1

ا ي يد قوياز اس يناش سيلندرواره ياست كه در اثر آن سطح فلز دچار كاهش ضخامت د يبيآس يخوردگ
 . شده است شرح داده ير انواع خوردگيز يدر بند ها. شود يخورنده م ييايميمواد ش

 اي حفره يخوردگ   7-5-2-2
كم  به مقدار يبيرونح در سط سيلندرواره ياست كه در اثر آن ضخامت د يخوردگ، اي حفره يخوردگ

 . ابدي يكاهش م
 . شوند ينم سيلندرف يباعث تضع مؤثر طور به ).مراجعه شود 1جدول(به ا قطر كمدا از هم و بـج يحفره ها

 يخط يدگرخو   7-5-2-3
كه  يطور به؛ دنشو يجاد ميا خط ايكه يك باريدر  يخوردگ يكه در آن حفره ها است يخوردگ ينوع

 . ك حفره باشدي ين حفره ها بزرگتر از پهنايفاصله ب

                                                                                                  
1-Powered brush 
2-Peening 
3-Power sanding 
4-Chemical strippers 
5-Hand sanding 
6-Inquiry 
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 ) افتهيا گسترش ي ي(سطحيكلّ يخوردگ   7-5-2-4
97Fافتهيگسترش  يموارد تحت عنوان خوردگ يكه در بعض ين نوع خوردگيا

 يخوردگ؛ شود يشناخته م 1
آن  ياستحكام ساختار شده و يدچار خوردگ سيلندراز سطح  يجه آن مساحت قابل توجهياست كه در نت

 ه شود.).مراجع 1جدولهستند(به  قابل پذيرشبرخي از انواع خوردگي كلي . كاهد يرا م
 تير كامپوزيمواد ز يخوردگ   7-5-2-5

 يدر واقع نوع ؛بوجود آمده باشد سيلندر يفلزبخش  بهت ياتصال مواد كامپوز قسمت در يخوردگهرگاه 
ب يآس صورت بهدا كرده باشد يگسترش پ ياگر به اندازه كاف . اين خوردگيرخ داده است يخط ياز خوردگ

  . برد كار بهرا  3سطح يخط يخوردگ يار ارائه شده برايمع توان ميب ين آسيدر مورد ا. دباش يم 3سطح
با سازنده  ييكسب راهنما منظور بهد يبا، تير سطح مواد كامپوزيدر ز ياز خوردگ يبا مشاهده هر نشانه ا

 عنوان به، بين سطح آسييا روش تعيسازنده  يعدم وجود راهنما درصورتب ين آسيا. تماس حاصل نمود
 . شود ير نظر گرفته مد 3سطحب يآس
  98F2يكيگالوان يخوردگ    7-5-2-6

اختالف فلزي قرار گيرند كه با اين مواد داراي آن در تماس با  يو ناف سيلندرهرگاه مواد مورد استفاده در 
 طور به؛ شوند يكيگالوان يبه نام خوردگ يك نوع خوردگيند دچار توان مي د؛نباشپتانسيل الكتريكي زياد 

ب ين آسيا ؛رندياف كربن با فوالد در تماس قرار گيهرگاه ال ايوم با فوالد زنگ نزن ينيآلوممثال هرگاه 
 . ممكن است رخ دهد

   يبرآمدگ   7-5-3
ك ي عنوان به تغيير پيدا كرده باشد؛ سيلندرشكل  ين برآمدگياجه يكه در نت سيلندردر  يوجود برآمدگ

 . ودش يدر نظر گرفته م سيلندردر ساختار  يب جديآس
-CNGنوع  سيلندرهاي. استفاده اعالم شوند غيرقابلد يب شده اند باين آسيار اـكه دچ سيلندرهاييتمام 

استفاده  ها آناز  دوباره توان ميبوده و  قابل پذيرش ؛شكل باشند يا موزي 99F3يكمان يبرآمدگ يداراكه  1
 . جاد نكنديتالل ااخ ها آنح يصح استقرارر شكل در نصب و يين تغيا ن شرط كهيبا ا؛ كرد

  يتورفتگ   7-5-4
 50ب كمتر از يا طول آسين قطر يبزرگتر كه اينا ي متر ميلي 6/1حداقل برابر  يهرگاه عمق تورفتگ

 3سطحب در ين آسيا، ياز عمق تورفتگ نظر صرف گاه آن، وجود هر دو شرط درصورتا يباشد  متر ميلي
  . شود يم يطبقه بند

 ساييدگي   7-5-5
د آثار يبا، ه شده توسط سازندهيمقدار توص نسبت به ساييدگيمقدار فلز جدا شده در اثر  سهيمقا منظور به

ب در ين نوع آسيمحدوده رد ا. رديب در فلز به دقت مورد آزمون قرار گين آسياز وقوع ا يناش يظاهر
 . شده است ذكر 1جدول

 

                                                                                                  
1-Broad spread corrosion 
2-Galvanic corrosion 
3-Bow 
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 )  CNG-4 و CNG-2  ،CNG-3نوع (تيكامپوز سيلندرهاي يليتكم يبازرس   7-6
 ات  يكل   7-6-1

جاد شده در يب ايمربوط به آس يارهايد با در نظر گرفتن معيبا CNG-3 و CNG-2نوع  سيلندرهاي
 . )مراجعه شود. 5-7رند(به بند يقرار گ يمورد بازرس ها آنت يو كامپوز يفلز يها بخش

 يب هايار مربوط به آسيتن معد با در نظر گرفيبا CNG-4نوع  سيلندرهاي (نافي)يدر مورد اتصاالت فلز
 . )مراجعه شود. 5-7رند(به بند يقرار گ يمورد بازرس يجاد شده در بخش فلزيا

  ساييدگي  7-6-2
100Fسبك ياز بارگذار يناش ساييدگيسطوح قرار گرفته در معرض 

101Fشده يقليص ،يظاهر از نظرمعموالً  1

و تا  2
102Fپرداخت يحد

 . شده اند 3
جاد يا يمواز يدگيا بري يكنده شدگ ينوع معموالًن يسنگ يارگذاراز ب يده شده ناشيسطوح سايدر 

د مانند سطح قرار گرفته در معرض ضربه مورد يبا ساييدگين نوع ياآثار  يدارا سيلندرهايسطح . شود يم
 . )مراجعه شود. 3-6-7د(به بند ريقرار گ يبررس

ب يآس. شوند يدر نظر گرفته م 3سطحب يآس عنوان به متر ميلي 25/1شتر از يبا عمق ب يها ساييدگي
103Fاز مواد پركننده يله پوششيمطابق دستورالعمل سازنده به وس توان ميرا  2سطح

 . م نموديترم 4
104Fچيپينگ، يپوشش ده  اتيمنظور انجام عمل به

د با سازنده آن تماس حاصل يبا، سيلندردن مواد يا ساييو  5
 . نمود يرويپ ينموده و از دستورالعمل و

      از ضربه يناش بيآس  7-6-3
 سيلندروارده به  يب هايسر آيسامتفات از ، از ضربه يب ناشيآس CNG-4و CNG-3سيلندرهايدر مورد 

ب يافتد دچار آس ياتفاق م يبيرونچه كه در سطح  د نسبت به آنتوان مي سيلندرواره يچرا كه د؛ است
رد آمدن ابعد از و سيلندركه سطح  كند يدا ميمصداق پ يژه زمانين مطلب به ويا. شود يدتريشد يداخل

  CNG-2و CNG-1 نوع سيلندرهاي دبه مانن سيلندرن در سطح يبنابرا. خود برگردد يضربه به شكل اصل
 . وجود نخواهد داشت يفرورفتگ

تواند  ياز وارد آمدن ضربه م يب ناشيآس. شود يمت يكامپوز يه هايال تورقو  يجاد شكستگيضربه باعث ا
 باشد: ريشامل موارد ز

 ينقطه نقطه ا، ذرات از بدنه جدايش، خشدار شدن، ده شدنيتراش، يكنده شدگ، يدگيبر، يفرورفتگ
 . ا ظاهر آنير در رنگ ييا تغين يترك خوردن رز، افيشل شدن ال، افيخرد شدن ال، شدن

سطوح و ن يا. شوند گذاري نشانهد يبه بارسطوح قرار گرفته در معرض ض، يند بازرسيكمك به فرا منظور به
مورد  سيلندرواره يب داخل دياز آس يآثار ناش از نظرد يبا ييقابل شناسا يب سطحيآس يز مناطق داراين

سطوح  دايمير شكل ييتغصورت  به در اثر ضربه سيلندرواره يداخل ددر ب يآسوقوع . رنديقرار گ يبازرس

                                                                                                  
1-Light loading 
2-Smooth 
3-Polished 
4-Filler material 
5-Chipping 
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 يدارا سيلندرهاي. است يداخل ديب شدياز آس يناش از اثرات يكي يورفتگت. قابل مشاهده است سيلندر
 . رنديقرار گ يمورد بازرس 3ا ي 2سطحب يامكان وقوع آس از نظرد يب باين نوع آسيا
ك سنگ كوچك ياز برخورد  ينمونه اثر ناش رايب. شود يد نميشد يموضع يتورفتگن شرط شامل يا

 ر:يز يمطابق مثال ها
 :سيلندرواره يد يبرآمدگ -
ب يآس صورت به يهرگونه برآمدگ. نباشد يموضع يبرآمدگ يبوده و دارا كنواختيد يبا سيلندرواره يد

 . شود يم يطبقه بند 3سطح
 :سيلندردر رنگ  يتفاوت موضع -

ن يا. ندباش يمدر سطح  يتفاوت ظاهر ياغلب دارا ؛وارد شده استضربه  ها به آنكه سيلندرهايي 
ا ترك خوردن مواد ي ترك ترك شدن، ه شدنيه اليال از يناشر رنگ ييتغ شاملد توان ميها  تفاوت
ن نشانه ها هستند يا يكه دارا يمام سطوحت. باشد سيلندر يبيرونا خشدار شدن پوشش يت يكامپوز

 . رنديقرار گ يمورد بازرس 3ا ي 2سطحب يامكان وقوع آس از نظرد يبا
 :يسطح يترك خوردگ يسطوح موضع -

 يضيب، يرويدا يست دچار ترك خوردگممكن ا ؛وارد شده استضـربه  ها به آنكه  سيلندرهايي
ر رنگ ييد با تغتوان مي يترك خوردگ چنين هم. باشندشده ت يدر سطح مواد كامپوز يا خطيشكل 

 از نظرد ين نوع نشانه هستند بايا يكه دارا يتمام سطوح. شده در بخش قبل همراه باشد شرح داده
 . رنديقرار گ يمورد بازرس 3ا ي 2سطحب يامكان وقوع آس

105Fسكه رهاسازي"جاد شده در آزمونيا يصدا يموضع يفاوت هات -

1": 
مورد  يك سكه معموليبا استفاده از  توان مياز ضربه را  يد ناشيب پنهان از ديسطوح دچار آس

 . گرم وزن داشته باشد 5/5قطر و  متر ميلي 25باً يد تقرين سكه بايا. قرار داد يابيارز
رها كرده و  تيكامپوزسطح مواد  يرا با دست و از لبه آن رو شود كه سكه ين صورت انجام ميآزمون بد

سه با ياز ضربه در مقا يب ناشيسطوح دچار آس. ميسپار ين ضربه را به خاطر ميحاصل از ا يسپس صدا
 . جاد خواهند كرديرا ا يكامالً متفاوت يسطوح سالم صدا

 نشت گاز    7-6-4
106Fازگ تراواييكه مقدار نشت  CNG-4نوع  سيلندرهاي

د يبا ؛شتر از مقدار مجاز اعالم شده باشديب ها آندر  2
 براساس تراوش گازحداكثر نرخ مجاز . شوند  معدوماستفاده اعالم شده و سپس  غيرقابل ،رد شده

 سيلندر ك ليتر گنجايشي يبر ساعت به ازا يس يس 25/0 برابر 7598 ملي ايران شمارهاستاندارد 
 . اشتباه گرفته شود يد با نشتينبا تراوايي نيد توجه داشت كه ايبا. باشد يم

  به ياز انفجار اقدامات يريجلوگ منظور بهد يص آن بايتشخ درصورتا يمورد شك بوده  يهرگاه وقوع نشت
 شرح داده الف وستيچه كه در پ منتقل شود(مطابق آن يعيآزاد وس يد خودرو به فضايسپس با. ديعمل آ

                                                                                                  
1-Coin-tap test 
2-Gas leakage permeation 
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 سيلندره گاز يط و كسب اطالعات در رابطه با نحوه تخلين شرايدرباره ا ارائه گزارش منظور به. ).شده است
 . د با سازنده تماس حاصل نموديبا يليتكم  آزمون و

 8-6ا آشكار ساز گاز متان مشخص نمود(به بند ياب يال نشت يبا استفاده از س توان مينشت گاز را 
. شود يممداوم مشخص  يش حباب هايدايپ با ينشت، ابيال نشت يدرصورت استفاده از س. )مراجعه شود.

ن يبه دام افتاده ب ياز خروج هوا يد ناشتوان ميحباب ها  يجاد بعضيا تيكامپوز سيلندرهايدر مورد 
107Fپوسته

ن حالت بسته يا. ديآ يرون ميب ن قسمتيااز  يكه در اثر فشار داخل ودهب يداخل اليهو  تيكامپوز 1
 . م تا چند ساعت به طول انجامدينن يد بتوان مي سيلندر يبه فشار داخل

از  يعيز دادن نشت گاز طبياره نحوه تمبكسب اطالعات در منظور به تيكامپوز سيلندرهايدر مورد 
بره نمودن يكال ح نشت گاز،يص صحيتشخ براي. د با سازنده تماس حاصل نموديهوا با يمعمول يها حباب

 ر حساس باشند:يد زكار سازها ممكن است به موارا آشيز؛ ار مهم استيبسآشكار ساز قبل از استفاده 
 يهوا-4  ها دروكربنير هيسا-3  روغن-2  يكيا مواد پالستي تيكامپوزخارج شده از بخش  يگاز معمول-1

 ابيال نشت يس-5  يا حتيط يمح يمعمول
 منظور بهاستفاده از آشكار ساز گاز  درصورت CNG-4 و CNG-2  ،CNG-3نوع  سيلندرهايدر مورد 

 . د با سازنده تماس حاصل نموديكسب اطالعات با يبرا، يص نشتيشخت
 

 انجام شود.  7598آزمون نشتي بايد براساس استاندارد ملي ايران شماره -يادآوري
 

 SCC)ترك خوردن ناشي از تنش و خوردگي( 7-6-5
الياف  درصورت تماسآسيب مهمي در پليمرهاي تقويت شده با الياف شيشه مي باشد كه  SCCآسيب 

د در اثر عوامل توان مي SCCآسيب  ،كامپوزيت گاز سيلندرهايد رخ دهد. در مورد توان ميماتريس با اسيد 
مثالي از اين  1كربنيك يا اسيدهاي نشت شده از اجزاء خودرو ايجاد شود. در شكلمحيطي مانند اسيد 

 آسيب نشان داده شده است.
 

 
 اي كامپوزيت با الياف شيشه سيلندرنش و خوردگي در مثالي از آسيب ترك خوردن ناشي از ت-1شكل

                                                                                                  
1-Shell 
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 ه فشار ينان تخلياطم وسايلو  ريش يبازرس   7-7
 اتيكل 7-7-1

باشد.  7598 ملي ايران شمارهاستاندارد بايد منطبق بر الزامات  رساني سوختاجزاء سامانه نصب 
هر اقدام بايد فشار سامانه تخليه  يا تعمير شوند؛ قبل از كه نياز باشد اجزاء جداسازي، تعويض درصورتي

  مراجعه شود.) الفشود.(به پيوست 
 الزامات    7-7-2

. دنبرداشته شوبايد  سيلندر يقطعات انتها يرو 108F1يهاسه يك يانجام بازرس منظور بهدرصورت لزوم 
ك نمود اـم پيمحلول پاك كننده مال آغشته به پارچهك يرا با  ي تهويهالوله هو  PRDد ياز باين درصورت

  .وجود داشته باشد ها آن 109F2يروزنه ها يتمام يبيرونسطوح  يتا امكان بازرس
. ندهد ييايميكند واكنش ش يدا ميكه با آن تماس پ يد سازگار بوده و با مواديمحلول پاك كننده با

 110F3يتنش يجاد خوردگيد باعث اتوان مي يقطعات برنج ياك بر رويبات آمونيمثال استفاده از ترك طور به
 . اك استفاده كرديآمون يحاو ياز پاك كننده هاد ينبا يقطعات برنج يبر رو بنابراين. شود

 ر باشد:يد شامل موارد زيبادرپوش /  PRD ر ويش يبازرس
 :يب احتماليوقوع آس از نظر PRDر و يش يمجموعه ها يبررس-الف
 اشند. مجموعه هاي شير وبايد عملكرد صحيح و مناسبي داشته ب سيلندرنصب شده بر روي  )هاي(شير

PRD دياند با دهيب ديكه آس هاييمجموعه . ب باشندياز آس يينشانه ها يا داراير شكل داده ييد تغينبا 
 . ض شونديتعو توسط افراد آموزش ديده

111Fهرگونه درپوشو   سيلندردهانه و  PRD، سيلندرو دهانه  رياتصال ش يبررس-ب

 :سيلندربا دهانه  4
گاز ، ب نشت بنديا آسي يلقوجود  درصورت. باشد يلقبدون درز و فاقد هرگونه ، كمد محياتصال با اين

ض كرد(به يلزوم نشت بند را تعو درصورتاتصال مورد شك را باز كرده و ، ه نمودهيد تخليرا با سيلندر
سط اين كار بايد تو شوند؛نصب يا سوار  دوبارهاجزاء  الزم استكه  درصورتي. )مراجعه شود. الف وستيپ

 انجام شود. سيلندرفرد آموزش ديده و با گشتاور در محدوده توصيه شده توسط سازنده 
 :)مراجعه شود. 4-6-7(به بند سيلندردهانه  درپوش باو هرگونه  PRD، رياتصال ش يآزمون نشت-پ

 .رنديقرار گ ينيد مورد بازبير بايو ش / درپوش PRDهمه اتصاالت ، لوله سوختدر  يوقوع نشت از نظر
 . ر شونديتعم توسط فرد آموزش ديده دين اتصاالت بايا، ن نقاطيدر ا يص هرگونه نشتيتشخ درصورت

                                                                                                  
1-Bag material 
2-Orifice 
3-Stress corrosion 
4-Plug 
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 سامانه بودن مسدود، يبرآمدگ، يزنگ زدگ، بيآس، يخوردگ از نظر ها PRD يبيرون سطح يبازرس-ت
 ا شل شدن ملحقاتيفلز ذوب شونده  يرون زدگيب، ياز جمله نشت يكيوب مكانيو ع PRDه يتهو

درصورت  .دنانجام شونيز  بيان شده هاي يد بازرسيبا ؛رديگ يقرار م يمورد بازرس سيلندرهر بار كه 
توسط آن  PRDد آموزش ديده تخليه شده و افرابايد توسط  سيلندر گازمشاهده هركدام از موارد فوق، 

 مراجعه شود.). 3-7-7فرد آموزش ديده تعويض شود(به بند 
، اين سامانه بايد تميز شده و به شرايط عملكرد معمولي PRDنه تهويه بسته بودن ساما درصورت-ث

 رسانده شود.
 شده تأييدزات يتجه   7-7-3

 ملي ايران شمارهاستاندارد براساس  شده تأييد) ي(هاPRDاز  سيلندركند كه در  تصديقد يبازرس با
  .استفاده شده است، سيلندرن نوع يا يو مشخص شده توسط سازنده برا 7598

 دهيب ديزات آسيتجه   7-7-4
كه  يدگيو خراش يكنده شدگ، يفرورفتگ يب هايآس، آچار خور يشش پهلو يجز در مورد مهره ها به

هر  وجود درصورت. شوند يدر نظر گرفته م 2سطحب يآس صورت به ؛باشد متر ميلي 5/0 حداقل ها آنعمق 
 يه هايتوصبه د ياقدامات الزم با از ياهآگ منظور بهبازرس ،  PRD فوق الذكر در يب هايكدام از آس

در  3ا ي 1سطح صورت بهب يآس يطين كند كه تحت چه شرايينموده و سپس تع مراجعه PRDسازنده 
 . شود ينظر گرفته م

 سيلندر گذاري نشانه   7-8
 ر باشد:يز مواردد شامل يحداقل با گذاري نشانه يبازرس
و يا  7598منطبق بر استاندارد ملي ايران شماره  ايدب سيلندرگذاري  هنشانن مطلب كه يا تصديق -

 باشد. استانداردهاي معادل
 مراجعه شود.). 1مي باشد(به جدول 2آسيب سطح صورت در غير اين

 ده باشد:يان نرسيبه پا سيلندرد ين كه عمر مفيا تصديق -
عمر  ".ه نشوداستفاد) ماه و سال انقضاء( **/****خ يپس از تار"د با ذكر عبارتيدر برچسب با

 مي باشد. 3سطحآسيب  ،سيلندرد يافتن عمر مفيان يپا درصورت. مشخص شده باشد سيلندرد يمف
س يحداقل برابر فشار سرو، سيلندر گذاري نشانهس درج شده در يزان فشار سروين كه ميا تصديق -

 . خودرو باشد گيري سوخت گذاري نشانهمندرج در 
 يست بازرسيگزارش/چك ل   7-9

 . آورده شده است يست بازرسيك نمونه از چك لي پ وستيدر پ



 1398 سال ):سوم(تجديد نظر  9426استاندارد ملي ايران شماره 

34 
 

  يدر بازرس سيلندر پذيرش/رد نهايي   7-10
 اتيكل   7-10-1

تا  2-10-7 يمذكور در بندها يت هاياز وضع يكيسوخت  سيلندربه ، آمده عمل به يج بازرسينتا براساس
 درصورت) مراجعه شود. 3-7بند (به يمقدمات يها يپس از اتمام بازرس. شود ينسبت داده م 7-10-4

ه مذكور در بند يرا متوقف نموده و رو يد بازرستوان ميبازرس ، يند بازرسيدر فرآ 3سطحب يص آسيتشخ
 . را دنبال كند 7-10-5
  1سطحب يآس-استفاده يمناسب برا  7-10-2

 رگاه:ه، ثالًم. مي شود تأييددد ـمجاستفاده  براي سيلندر، 1سطحب يط آسيوجود شرا درصورت
 . ص داده نشوديتشخ يبيچ آسيه يدر طول بازرس -
 . باشد يا جزئي قابل پذيرشب يآس، 1جدولف موجود در يمطابق تعار -
 يه ها و دستورالعمل هايرو براساسم آن يم آن مجاز است و ترميبوده كه ترم 2سطح، بيآس -

 مراجعه شود.). 4-10-7(به بند ز انجام شده باشديت آميموفق طور بهسازنده 
 يبازرس نشان   7-10-3

ن يا. قرار دهد يـبازرس نشانك ي سيلندر يد بر رويبا استفاده يبرا سيلندر فرستادنبل از ـبازرس ق
د يبا يـبازرس نشاندر . استفاده باشد يو مناسب بودن آن برا يدر بازرس سيلندر يقبول گر بياند يبا نشان

 . شود درج نهاد بازرسينام و  يخ انجام بازرسيحداقل تار
ار ـماندگ يگذار نشانه يگر روش هايا دي مناسب برچسب ازد يبا سيلندر يبر رو يـبازرس نشاندرج  يبرا

را  يقبل يبازرس يها  نشانساخت و  هاي گذاري نشانه، سازنده يكه برچسب ها شرطي به. استفاده نمود
 . نپوشاند

 2سطحب يآس-سازنده  شنهاداتيبه پ ازمندين  7-10-4
سازنده  يه ها و راهنمايـتوص براساسد يبا ؛هستند 2سطحب يكه مشكوك به آس سيلندرهاييدر مورد 

 يدارا سيلندرهاي. كرد يطبقه بند 2سطحب يآس صورت بهد ير واضح را بايغ يب هايآس. ل نمودـعم
 . رنديد مورد استفاده مجدد قرار گيط هستند نباين شرايا يكه دارا يتا زمان، 2سطحب ـيآس
. اند ص شدهـط سازنده مشخـدر نظر گرفته شده است كه توس يـطيشرا يبرا چنين هم 2سطحب يآس

 . باشند 3ا ي 1سطحب يط آسيمتفاوت از شرا،  1جدول يهرگاه مطابق طبقه بند؛ ينـعي
موارد  يممكن است در بعض. شود يرفته مياستفاده پذ منظور به سيلندر، م مشخص شدهيترمانجام بعد از 

د يبا ين مواقعيدر چن .در نظر گرفته شود 3سطحب يآس صورت بهسازنده  يراهنما ساسبرا 2سطحب يآس
 . دنموعمل  5-10-7مذكور در بند  يه هايمطابق رو

 3ب سطحيآس-استفاده غيرقابلو  رد   7-10-5
استفاده اعالم شده و سپس  غيرقابلد رد و يباشند با يم 3سطحب يآس يدارا ناًيقيكه  سيلندرهايي

 يب براساس راهنماين آسيبوده و شدت ا 2سطحب يآس يدارا سيلندرها اگر چنين هم. شوند  معدوم
در  3سطحب يآس صورت بهب ين آسيد ايبا؛ استفاده اعالم شود غيرقابلد ياست كه با يا سازنده به اندازه
 . نظر گرفته شود
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 يزات در بازرسيتجه پذيرش/رد نهايي   7-11
 اتيكل   7-11-1

، )سيلندر جز به(يزات مورد بازرسيبه تجه )مراجعه شود. 7-7آمده(به بند  عمل به يبازرسج ينتا براساس
 . شود ينسبت داده م 4-11-7تا  2-11-7 يمذكور در بندها يت هاياز وضع يكي

  1سطحب يآس-استفاده يمناسب برا  7-11-2
. رفتگ دخواهنقرار  ييدتأاستفاده مجـدد مورد  منظور بهزات يتجه، 1سطحب يط آسيوجود شرا درصورت 

شنهادات يد مطابق پيبا ؛خودرو جدا شده باشند CNG رساني سوخت سامانهزات از ين تجهيا كه صورتيدر
 . متصل شوند سامانهن يبه ا دوباره، سيلندرسازنده ز ينزات و يسازنده تجه يو راهنما

 2سطحب يآس-سازنده  شنهاداتيبه پازمند ين   7-11-3
مورد استفاده قرار  دوبارهر شده و يتعم، زاتيممكن است همه تجه، 2سطحب يآس طيوجود شرا درصورت

 . شونداستفاده اعالم  غيرقابل، زاتيشنهادات سازنده تجهيمطابق پ كه اينا ي. رنديگ
د يشنهاد بايهر پارائه ن مورد يدر ا. دين نماييرا تعمعيوب  زاتير تجهيد نحوه تعميزات بايسازنده تجه

 . ب باشدمكتو صورت به
ممكن است الزم باشد با  ؛واضح نباشد 1سطحب يا هرگاه آسي 2سطحب يط آسيدرصورت وجود شرا

زات يا ممكن است الزم باشد به اطالعات همراه تجهي. ديآ عمل بهم يمشاوره مستق زاتيسازنده تجه
  مراجعه شود.

 طين شرايابراساس  كه در نظر گرفته شده است ط مشخص شده توسط سازندهيشرا يبرا 2سطحب يآس
 . ز داديتم 3ا ي 1سطح يب هايب را از آسين آسيا 2جدولبتوان مطابق 

 . شوند يم يطبقه بند،  1سطحدر ، استفاده مجدد ير شده و آماده برايزات تعميتجه
 3ب سطحيآس-استفاده  غيرقابلو  رد   7-11-4

 منهدماستفاده اعالم شده و سپس  بلغيرقاد رد و يباشند با يم 3سطحب يآس يدارا ناًيقيكه  يزاتيتجه
 . شوند
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 زاتيرش و رد تجهيط پذيشرا -2جدول
 طيشرا
 زاتيتجه

 حاتيتوض رد-3سطح 2سطح رشيپذ-1سطح

 زاتيتمام تجه

ز و يزات تمياگر تجه
ب يفاقد هرگونه آس

كار  يدرست به، بوده
ط يكنند و شرا

داشته  يمناسب
  . باشند

ب يوجود آس درصورت
از صدمات اعم  يجزئ يها
، د شدنياكس، ايييميش

و  يخوردگ، يزنگ زدگ
 1سطحب يز هرگاه آسين

كه در . واضح نباشد
 يه هايبه توص صورت اين

ن يا. از استيسازنده ن
ب ممكن است قابل يآس

  . م باشديترم

ب يزات دچار آسياگر تجه
دچار ، ترك خورده، شده

جاد يقادر به ا و شده ينشت
ح و مناسب ياتصال صح

  .دننباش

 

 استقرار سامانه

سامانه  كه يدرصورت
مطابق با  ستقرارا

دستورالعمل سازنده 
 . باشد سيلندر

 در يلق وجود درصورت
ا ي ساييدگي، اتصاالت

كه ؛ زيط سوال برانگيشرا
 سامانهد يبا مواردن يدر ا

 از نظررا  رساني سوخت
 يب ها بازرسير آسيسا

 يه هاينموده و از توص
 يرويزات پيسازنده تجه

 . كرد

، يوجود شكستگ درصورت
ب يآس، ش از حديش بيسا
، يترك خوردگ، يدگيد

ا ياد يز ساييدگي، يخوردگ
سامانه استقرار مطابق  كه اين

با دستورالعمل سازنده 
  . نباشد سيلندر
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 ) ادامه(2-جدول
 شرايط

 تجهيزات
 توضيحات رد-3سطح 2سطح پذيرش-1سطح

 سامانه
 رساني سوخت

لوله  اتصاالتاگر 
به ه يسوخت و تهو

محكم و  سيلندر
و هيچ  دنخشك باش

آسيبي  وگونه نشتي 
 وجود نداشته باشد.

هاي  لوله هرگاه
بوده اما  لق سوخت

قابل محكم كردن 
 .باشند

 
، يوجود شكستگ درصورت

ب يآس، ش از حديش بيسا
، يترك خوردگ، يدگيد

 . اديز ساييدگيا ي يخوردگ
 
 

 

ه يتهو هاي لوله
و  PRDبوط به مر

 جز بهمجموعه ها(
ها و  PRD، رهايش

شش  يمهره ها
 ) پهلو

زات ين تجهياگر ا
 و بيبدون آس، زيتم

 . باشند يفاقد نشت

وجود  درصورت
در  يب احتماليآس

 ينشت، نشت بند
ا يف يكث، ياحتمال

ز اگر يپ شدن و نيك
اين تجهيزات مطابق 
دستورالعمل سازنده 

. دننباشها  آن
يا و م ترمي منظور به

تعيين وضعيت 
به  2سطحآسيب 

توصيه سازنده نياز 
 است.

ن قطعات دچار يهرگاه ا
، ترك خورده، ب شدهيآس
دچار ، ر شكل دادهييتغ
ا يپ شده يك، شده ينشت
 . از كار افتاده باشند كه اين

 

 محفظه گازبندي

اگر اين محفظه تميز 
بدون آسيب، فاقد 
نشتي و منطبق بر 

استاندارد الزامات 
 ايران شماره ملي

 باشد. 7598

وجود  درصورت
آسيب احتمالي در 
نشت بند، نشتي 

احتمالي، كثيف يا 
كيپ شدن و نيز اگر 

اين قطعه مطابق 
دستورالعمل سازنده 

 منظور بهها نباشد.  آن
ترميم يا تعيين 
وضعيت آسيب 

به توصيه  2سطح
 سازنده نياز است.

هرگاه اين قطعه دچار 
آسيب شده، ترك خورده، 

يير شكل داده، دچار تغ
نشتي شده، كيپ شده يا 

 استفاده غيرقابل كه اين
 باشد. 
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 (ادامه) 2-جدول
 شرايط

 تجهيزات
 توضيحات رد-3سطح 2سطح پذيرش-1سطح

PRD 

تميز،  PRD اگر
بدون آسيب، مورد 

 سيلندرتأييد سازنده 
 /مدلو براي نوع

و  مناسب سيلندر
درستي  به
گذاري شده  نشانه

 .باشد

و  ساييدگيآثار اگر 
 جزئي خوردگي

وجود داشته يا 
دچار   PRD كه اين

نشتي شده باشد. در 
 منظور بهصورت  اين

تعمير يا آگاهي از 
معيار پذيرش به 

 توصيه سازنده
 نياز است.  سيلندر

وجود خوردگي،  درصورت
كيپ شدن، زنگ زدگي، 

تغيير شكل، ترك خوردگي، 
فلز ذوب  كه ايننشتي، يا 

كامل يا جزئي  طور شونده به
 بيرون زده باشد. 

 

تورفتگي، كنده 
شدگي و يا 

خراشيدگي هاي 
PRD 

بدون اين  PRDاگر 
 آسيب ها باشد. 

اگر عمق اين 
 5/0ها كمتر از  آسيب
باشد. در  متر ميلي

 منظور بهصورت  اين
كسب راهنمايي بايد 

 PRDبا سازنده 

 تماس حاصل نمود. 

اگر عمق اين آسيب ها 
 متر ميلي 5/0حداقل برابر 

كه شرايط آسيب  بوده يا اين
 واضح نباشد.  2سطح

 

 يمهره شش پهلو
 آچار خور

ن مهره بدون ياگر ا
ب بوده و كامالً يآس

 . ز باشديتم

وجود  درصورت
كه در  يش جزئيسا

ه يد توصين مورد بايا
الزم را از  يها

زات يسازنده تجه
 . اخذ نمود

 يوجود لبه ها درصورت
، دنهاعوجاج ب، گرد شده

وجود  درصورتا ي يخراب
  . ينشت

 

 ر آالت يش

زات ين تجهياگر ا
، بيبدون آس، زيتم

و بدون  يبدون نشت
در قسمت  ينشت

ز ياتصاالت بوده و ن
سازنده  تأييدمورد 

 . باشند سيلندر

، فيكث درصورت
بودن  لقا يفاصله دار 

دهانه اتصاالت 
ن يكه در ا. سيلندر
الزم است  شرايط

به ر يبخش اتصال ش
 يمورد بازرس سيلندر

 . رديقرار گ يليتكم

ر آالت دچار ين شياگر ا
ر شكل ييتغ، يدگيب ديآس

  . شده باشند يو نشت
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 سيلندر استقرارنحوه نصب و  يبازرس   8
 CNG سيلندرهاي ستقرارنصب و ا   8-1

به ب يآس آمدنوارد شده باشد كه بدون  مستقرگازسوز  يخودرو ير روب يا گونه بهد يبا CNG سيلندر
 استقرارزات يتسمه ها و تجه، استقرار يه هايپا بايد ن منظور فقطيبد. محكم باشد يبه اندازه كافآن 
 . دنرفته باش كار بهه شده توسط سازنده يتوص

شود كه بسته به  ين باعث ميا. شود يمنبسط و منقبض م يش و كاهش فشار داخليدر اثر افزا سيلندر
ن يق و اصالح ايد قادر به تطبيبا سيلندر استقرارزات يتجه. ر كندييتغ سيلندرل قطر و طو، مقدار فشار
 . در آن شود يباعث خوردگ كه نياا يوارد شده  سيلندربه  يبار اضاف كه نيابدون ند؛ انبساط باش

 سيلندرهانحوه نصب ازرسي ب   8-2
 اتيكل   8-2-1

 دين جدول نباياطالعات ذكر شده در ا. استزات نصب آورده شده يرش و رد تجهيط پذيشرا 2جدولدر 
ساير  و دستورالعمل ها، سازنده يه هاياز جمله توص، 7-7و  2-8از بند  يبدون داشتن درك و دانش كاف

 . برده شود كار بهشنهادات يپ
 ر باشد:يد شامل موارد زينصب توسط بازرس با يبررس

 7598 مارهملي ايران ش نصب با استاندارد نحوه انطباق ارزيابي -
گرفته  كار بهفشرده  يعيگاز طب سازي رهيذخ منظور به، استفاده ياز ابتدا CNG سيلندرن كه يا تصديق -

 . شده است
وارده به  يب هاين آسييز تعيدر خودرو و ن سيلندرت ياز موقع يناش يب هاين امكان وقوع آسييتع -

 سامانهبه  يكيزه جاده و نزديسنگ ر، از بارورنده مايعات خنشت ، بلند كردن بار، در اثر ابزار آالت سيلندر
 . )(اگزوزيدود خروج

ا ي يكنده شدگ، يدگيند باعث برتوان ميكه  يائيبا اش سيلندرا تماس سطح ي يكينزدعدم  تصديق -
 . استقرار يه هايبه پا ا اجزاء مربوطيقطعات خودرو ، لوله ها، شامل كابل ها. شوند سيلندرش سطح يسا

فاصله آزاد  عنوان به متر ميلي 5/12برابر  يا كامل حداقل فاصله طور به سيلندرشود كه اطراف  يه ميتوص
د يشود با شخمدچار خودرو در حال حركت بدنه كه امكان دارد  يالبته در موارد. در نظر گرفته شود

 . در نظر گرفته شود يشتريفاصله آزاد ب
 . رون از خودرويل خودرو به بدر داخ نصب شده سيلندرهايه كامل يتهو تصديق -

 باز شدناز  يريگجلو منظور بهصورت  در اين. باشد زيادفشار  نوعاز  بهتر است PRDه مربوط به يتهو لوله
از سنگ  يعار و د به خودرو محكم متصل شده باشديبا PRDدر هنگام فعال شدن  اين لوله ياحتمال

. از خودرو باشد با نشت احتمالياالت يبه سمت سد يز نبايجهت آن ن. ره باشديحشرات و غ، شن، زهير
تفاده كرد كه در اثر ك درپوش سبك اسياز  توان ميزه در آن ياز جمع شدن سنگ ر يريجلوگ منظور به

 .شود يكنده م يراحت هب، هيتهو لولهفشار داخل 
تغيير له هنگام لو ب بهياز وارد آمدن آس يريجلوگ از نظر سيلندرلوله متصل شده به نصب  نحوه تصديق -

 . در اثر فشار سيلندرانبساط  در اثر ايخودرو بدنه  شكل
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مدت در معرض  يا قرار داشتن طوالني ييايميب مواد شياز آس يناش يمشخص نمودن آثار ظاهر -
 رطوبت

مدت  يه شده و از تماس طوالنيتخل يعات براحتير مايا سايباشد كه آب  يا گونه بهد ينحوه نصب با
 . شود يريعات جلوگيمان يابا  ستقرارا يه هايپاا ي سيلندر

 . فاصله آزاد در نظر گرفته شود عنوان به متر يليم 5/9شود حداقل  يه ميدرصورت استفاده از روكش توص
  CNG رساني سوخت سامانه يكل يبازرس 8-2-2

 حداقل از جنبه هاي زير بايد مورد بازرسي قرار گيرد: CNG رساني سوختسامانه 
 ه يتهوسوخت و هاي  لوله ،سيلندراستقرار  سامانهاليم وجود لقي در ع-الف
 ن قطعات يب ساييدگيم وقوع يعال-ب

بدنه  يروا ي رساني سوخت سامانهبدنه قطعات  يرو يشدن نقاط دهيسايا يبراق  صورت بهم ين عاليا
 . دنباش يخودرو م
 يمنيا ش شده باشند كه از نظريدچار سا يا گونه بهه يا تهوير سوخت يانعطاف پذ هاي لولهكه  يدرصورت
 .ض شونديد تعويبا ؛دنحد استاندارد باش كمتر از

 هيتهو سامانهجمع شدن احتمالي آب در -پ
 

ك فرم يد در يشده با لقا در مورد اتصاالت ي يضيتعو ايو ده يب ديآس هاي لولهالزم درباره حات يتوض
 . مناسب ثبت شود يبازرس

 استقرار يتسمه ها ايو ه ها يپا يبازرس 8-2-3
 اتيكل   8-2-3-1

 ستقرارا يه و تسمه هايق از مجموعه پايدق يازمند انجام بازرسين سامانهت اتصاال در يلقاز  ينه ااهر نش
 . باشد يم

 يش مورد بررسيسالحاظ  د بهيزوالتور را بايا يكيالست) ي(نوارهايو تسمه ها ستقرارا يه هايپا عالوه به
 . شوندض يتعو فرد آموزش ديده توسط ديده شده بايسا قطعات. قرار داد

 سيلندرهمه انواع -ستقرارتسمه ها و نحوه ا، ه هايپا يبررس 8-2-3-2
بدون  ؛خود نگه دارد يمحكم در جا طور بهرا  سيلندرباشد كه  يا گونه بهد يبا سيلندر ستقرارا سامانه

ر فشار يياجازه دهد كه در اثر تغ سيلندرد به يبا نهسامان يا. ا خودرو وارد كندي سيلندربه  يبيآس كه نيا
 . ده شودييا سايبوده  لق سيلندرد ياما نبا ؛منبسط و منقبض شود يداخل

 سيلندر يياز حركت جز يقرار داده شود تا حت يكيالست ييك اليد يتسمه ها با اي ه هايو پا سيلندرن يب
د يه ها به بدنه خودرو را باياتصال پا يمحل ها ؛يعنيبدنه خودرو  ياستقرار بر رونقاط . شود يريجلوگ

 .نمود ينيبازب
  كامل تعمير يا تعويض شوند. طور بهبايد د ندچار اعوجاج شده باشاستقرار تجهيزات يا اگر بدنه خودرو 
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 يبازرس معيارهاي 8-2-3-3
 كند: تصديقر را يد موارد زيو تسمه ها با ستقرارا يه هايبازرس پا

 . باشد سيلندرسازنده  مطابق دستورالعمل هاي تقراراس سامانه-الف
 . محكم نگه داشته شده باشد طور به سيلندر-ب
  .سفت شده باشندبا گشتاور صحيح كامل  طور بها تسمه ها به بدنه خودرو يه ها ياتصال پا يچ هايپ-پ
داشته  يط مناسبياه نشده و شريدساي، خود قرار داشته يه و تسمه در جاين پايب يكيالست يها ييال-ت

 . باشند
 . مناسب باشد، استفاده ادامه يبوده و برا يط خوبيشرا يدارا ستقرارا سامانه-ث
112Fنصب روكش مانع برخورد سنگ درصورت-ج

طور  ، نبايد آسيب ديده باشد و بايد بهسيلندريا محافظ  1
 مناسب نصب شده باشد.

 مراجعه شود.). پد(به پيوست هرگونه آسيب مشخص شده و هر اقدام اصالحي بايد ثبت شو
 

 استفاده غيرقابل سيلندرهاي 9
 اتيكل   9-1

رقابل استفاده اعالم يادامه كاربرد مناسب نبوده و غ ير برايل زيممكن است به چند دل CNG سيلندرهاي
 شوند:

 . ا از آن فراتر رفته باشديده يرس سيلندر يد درج شده بر رويبه حد عمر مف سيلندرعمر -
 

 شود: يدرج م سيلندربرچسب  يبر رور يز صورت به خ انقضاءيتار -ييادآور
 ".استفاده نشود(ماه و سال انقضاء)  ××××/××خيپس از تار"

 
با استفاده آن  سيلندر يقطع ييشناسا كه يطور به. ا محو شده باشدين رفته ياز ب سيلندربرچسب -
 . موجود نباشد ييشناسا يز براين يگريرممكن بوده و روش ديغ
 . باشد 3سطحب يآس يدارا سيلندر-
 . رقابل استفاده اعالم شوديغ بايدسازنده  يه هايبراساس توص امابوده  2سطحب يآس يدارا سيلندر-
 رقابل استفادهيغ سيلندرهاي   9-2

ن يتمام ا. رنديمورد استفاده قرار گ دوبارها يد به هر منظور پر شده يرقابل استفاده نبايغ سيلندرهاي
ئول مس نهاد بازرسي. شود يريجلوگ ها آن يتا از كاربرد بعد شوند  معدومح يصح طور بهد يبا رهاسيلند

113Fسازي معدومند يرقابل استفاده به فرآيغ سيلندرهاياز وارد شدن است كه 

 . نان حاصل كندياطم 2

                                                                                                  
1-Stone shield 
2-Destruction  
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 سازي معدومند يفرآ   9-3
 اتيكل   9-3-1

تحت آموزش قرار  كامل طور بهد يرقابل استفاده بايغ هايسيلندر سازي معدوم ي مسئولها ا سازماني افراد
د تنها يبا سازي معدومند يمربوط به فرآ يها هيتوص. آورند عمل بهن خصوص يتا اقدامات الزم را در ا گيرند

 گيرند.درو قرار خو كاربرانا يد در دسترس عموم يط بوده و نبايواجد شرا يها ا سازمانيدر دسترس افراد 
 جنبه تيرعا با هدفرقابل استفاده يغ سيلندرهاي سازي معدوم اين استاندارد براي يها هيواز ر يرويپ
 يمل استانداردها(شاكشور و مقررات نيت قوانيرعا البته .باشد يم سيلندرهان يا سازي معدوم يمنيا
 . نيز الزامي است) يمنطقه ا ير استانداردهايو سا يطيست محيز

است كه  ييا سازمان هايافراد  عهده به قوانين فوقرعايت و  اين استانداردي ها رويه پيروي از تيمسئول
 سيلندرهايهمه  سازي معدومند يفرآ يكل طور به. دنمي كن معدومرقابل استفاده را يغ سيلندرهاي

 . باشد يم 4-3-9 يال 2-3-9 يت از موارد ذكر شده در بندهايرقابل استفاده مستلزم تبعيغ
  CNG سيلندرهاي سازي پاكو فشار  تخليه  9-3-2

 . دنموه يتخل الفوست يمطابق پ را ها آند گاز يرقابل استفاده بايغ سيلندرهاي سازي معدومقبل از 
 

 بنابراين ؛هندد يم يدر خود جا را ر تحت فشاريگاز اشتعال پذ يمقدار قابل توجه CNG سيلندرهاي -يادآوري
 . ك انفجار باشنديجاد يا يگاز برا ير كافيمقاد يد هنوز حاونتوان مي ؛هستند يكه ظاهراً خال سيلندرهايي

 

 PRDشير و  يجداساز 9-3-3
در مورد شيرهاي خودكار بايد از . جدا شود 18366 ملي ايران شمارهاستاندارد شير دستي بايد براساس 

 دستورالعمل سازنده شير پيروي نمود.
PRD  نبايد به چرخه  استفاده غيرقابل يلندرهايسو شير  استفاده غيرقابل سيلندرهايجدا شده از

 د.ناستفاده برگرد
 سيلندر سازي معدوم  9-3-4

تا امكان استفاده بعدي  ؛شوند اي تغيير داده گونه بههاي مخرب  روشغيرقابل استفاده بايد با  سيلندرهاي
 ها آن ميه ترمشوند ك معدوم يروش د بهيبا استفاده غيرقابل سيلندرهايوجود نداشته باشد.  ها از آن

 سازي معدوماطمينان حاصل نمود. براي  سيلندربايد از خالي بودن  سازي معدوم قبل از .باشدرممكن يغ
 كار گرفت: هاي زير را به توان يكي از روش ) مي4و نوع 3، نوع2، نوع1ن(نوعآبرحسب نوع  سيلندر

 با وسايل مكانيكي سيلندرله كردن -الف
و يك  درصد مساحت عدسي 10تقريبي اندازه هب سيلندرعدسي بااليي  منظم درناسوراخ يك ايجاد -ب

ايجاد سوراخ جدار نازك  سيلندرهايدر مورد  نصف سيلندر.حداقل تا  اي برش عمودي در بخش استوانه
 شود.انجام  سيلندرنقطه از  3حداقل در بايد نامنظم 

 نصف سيلندر حداقل تا اي و يك برش عمودي در بخش استوانه سيلندربريدن نامنظم گلويي -پ
  سيلندربه دو يا چند تكه شامل شانه  سيلندربريدن نامنظم -ت
 با يك روش ايمن سيلندرتركاندن -ث
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  الف وستيپ
  (آگاهي دهنده)

 CNG سيلندرهاي سازي پاكفشار و  تخليه
 

 ت خودرويموقع  1-الف
تخليه  كه بايد يسيلندر خودرو باايد بشده  تأييدهاي  رويهو عدم دسترسي به امكانات ويژه  نبودت درصور

 شود:
 مثال؛ نبايد در داخل ساختمان يا بنا قرار داده شود. طور بهدر بيرون از محدوده، مستقر شود.  -الف
با در نظر گرفتن جهت وزش باد و هرگونه شرايط جوي مؤثر بر ايمني عمليات تخليه گاز، داراي  -ب

 اشد.در اطراف خود ب محدوده ايمني مناسبي
 چنين هم
 و آماده، هيات تخليدر طول عمل، )ABC(ترجيحاً از نوع مناسب يآتش نشان يكپسول هاالزم است  -پ

 .در دسترس باشند
گاز قابل اشتعال آگاه  تخليهه يانجام رود از يبارا از  يمنيط ايافراد و كاركنان داخل و اطراف مح -ت

 . ساخت
 .ردمن ممنوع كيا محدودهبه  بايدرا  ستنديات نير عمليكه درگ يورود اشخاص -ث
ل يشامل وسا، محدودهن يك ايا نزديموجود در داخل  زاتيتجهاز  يجاد جرقّه ناشيعدم ااز  -ج

 .نان حاصل كرديد اطميبا) رهيانه و غيرا، همراه تلفن، وي(راديارتباط
 . ك خودرو قرار داده شوديشتر از يد بينبا منيمحدوده ادر داخل  -چ
 

 سيلندرفشار  خليهت  2-الف
 توصيه مي شود موارد زير رعايت شوند: سيلندر درصورت نبود رويه مشخص براي تخليه فشار

امكان  درصورتد حضور داشته باشند و يبا يفشار دست كم دو متصد تخليهند يدر تمام مدت فرآ-الف
 .دومن را حفظ نميفواصل ا

 يمنيا يبه سر داشته و دستكش ها و كفش ها محافظ صدا يمنيط كاله ايد در داخل محيان بايمتصد-ب
 . ده باشنديرا پوش

 درصورتمثال  طور بهدست آوردن راهنماي روش صحيح تخليه( منظور به گاز به قبل از عمليات تخليه-پ
مشورت ها  بايد با سازندگان آن سيلندرشير و هاي ويژه) مربوط به  لزوم رعايت اقدامات احتياطي يا رويه

 نمود.
 از عمليات تخليه گاز از تميز بودن هواكش بايد مطمئن شد و هرگونه درپوش را از آن جدا كرد. قبل -ت

فشار را داشته و باعث ايجاد شوك در جريان كامل كرد كه لوله تهويه قابليت تهويه  اطمينان حاصلبايد 
 گاز خروجي نشود.

 .دداشته باشنمن قرار يك فاصله ايد در معرض هوا و در يافراد با يه تماميدر تمام مدت كار تهو-ث
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بعد از . را قطع و آن را از حالت نصب خارج نمود سامانهبه  سيلندراتصال  توان يم، ه كامليپس از تهو-ج
  . شود سازي پاك ديبا سيلندرگاز داخل  ؛ بنابراينباشد يمانده م يگاز باق يمقدار كم يحاو سيلندر، هيتهو

 
 سازي پاك  3-الف

 
ن يا ورود. ا مخلوط استفاده شوديد كننده ياكس يهاا گازيد از هوا ينبا يعياز گاز طب سيلندر سازي پاك ورمنظ به-هشدار

 . خطرناك است CNGن مقدار يكمتر يحت يحاو سيلندربه  گازها
 

به داخل  بار 2 يا 1با فشار را  تروژن)ينيك گاز خنثي(مانند د يبا، سيلندر سازي پاك منظور به
 .ودق نميتزر گاه مناسب) قرار گرفته روي تكيه (ترجيحاًسيلندر

 
 تخليه سيلندرهاي با شير معيوب  4-الف

عنوان مثال قفل شدن شير كنترل جريان اضافي، نتوان  علت معيوب شدن شير سيلندر به به كه يدرصورت
ور در توصيه مي شود از رويه هاي مذك گاز داخل سيلندر را با باز كردن عادي شير دستي تخليه نمود؛

 پيروي شود. 6792استاندارد ملي شماره 
 

 رشانبا  5-الف
تمامي  سيلندرهاش منظور انبار ها تميز و خشك شود. به بايد داخل آنبه انبارش سيلندرها، نياز  درصورت

 مثال با درپوش). طور (بهها را بايد بست دهانه هاي آن
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 بوست يپ
  (آگاهي دهنده)

114Fمتعدد يها يط انجام بازرسيشرا

1 
 

 اتيكل  1-ب
انجام  يطور CNGگازسوز  يسوخت خودروها سازي رهيذخ يها سامانها نصب ي يكه طراح يدرصورت

متعدد مجاز  يها يانجام بازرس ؛ر باشديب پذيآس ژهيو يدر برابر خطرات احتمال سامانهگرفته باشد كه 
 يها يباشد كه انجام بازرس يا گونه بهسوخت  سازي رهيذخ سامانهه استفاده از ط و نحويهرگاه شرا. است

 . مشورت نمود سيلندراز جمله سازنده  سامانهزات يد با سازندگان تجهيبا ؛ديمتعدد را مجاز نما
 . شده است شرح دادهط و نحوه استفاده ين شرايا، در ادامه

 
115Fش از اندازهياستفاده ب  2-ب

2 
استفاده  عنوان بهط ين شرايا ؛ايندنم گيري سوختبار در سال  400ش از يب CNGگازسوز  ياگر خودروها

زات يا سازندگان تجهيصالح كشور  يجع ذاط مرين شرايدر ا. شود يش از اندازه در نظر گرفته ميب
 . نديه نمايا توصيسوخت خودروها را ملزم سازي  رهيذخ يها سامانهمتعدد از  يها يند انجام بازرستوان يم
 

 116F3ير جاده ايغ ياستفاده در نواح  3-ب
ا در ي يو سنگ يشن؛ يخاك يجاده ها؛ يعنياز جاده  بيرون يدر نواح CNGگازسوز  يخودروها اگر

 ين نواحيچن يه براـك يسوخت سازي رهيذخ يها سامانه ؛رنديناهموار مورد استفاده قرار گ ينواح
 . شوند يكيزيب فيند دچار آستوان مينشده اند  يراحـط

از متعدد  يها يند انجام بازرستوان ميبه نوع نصب  بسته، زاتيسازندگان تجه يطين شرايدر چن
 . دنيه نمايسوخت خودروها را توص سازي رهيذخ يها سامانه

 
117F/نصبستقرارا  4-ب

4 
مانند  يدر معرض عوامل ها آنسوخت  سازي رهيذخ سامانهاز  يا بخشيكه تمام  CNGگازسوز  يخودروها

 سامانهن يا يشده برا يمحافظ طراح يداراز يوده و نره بيو غ حمل بار، نور آفتاب، يعد جوساط ناميشرا
ب يدچار آس، حفاظت شده سازي  رهيذخ سامانهبا  يسه با خودروهاياد در مقايبه احتمال ز ؛باشند ينم
ن زمان در يماه باشد كه البته ا 36ش از يد بينبا چشمي يبازرس يدوره زمان .شوند يم بيشتري يكيزيف

118Fمناسب است كه در صندوق سازي رهيذخ يها سامانهاز  يمورد بازرس

 يدارا، خودروها قرار داده شده 5

                                                                                                  
1-Frequent inspection 
2-High usage  
3-Terrain 
4-Mounting/installation   
5-Trunk   
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شده  مستقر) يبيرونبدون پوشش  حتيخودرو( و قاب يدر داخل شاس كه نياا يپوشش محافظ بوده 
 . باشند

از خودرو  بيروندر  كه نياا ي باشند حفاظفاقد كه سازي  رهيذخ يها سامانهزات در مورد يسازندگان تجه
 . نديه نمايمتعدد را توص يها يانجام بازرس ممكن است ؛ده اندش مستقر

 
 يط جويشرا  5-ب

 يط جويا در شراي) يا شرجيسرد خيلي ، گرم يليط نامساعد(خيدر شرا CNGگازسوز  يخودروهااگر 
 سازي رهيذخ سامانه د؛ ممكن است الزم باشدنمور استفاده قرار گير ير عاديغ ايييميشمواد  يدارا

  شود. چشمي بازرسيماه  36كمتر از  يمكرر و با دوره زمان طور به ها آنسوخت 
متعدد  يها يدرمورد انجام بازرس. دارد يبستگ سيلندر ينامساعد به نوع و طراح يط جوين شراياثرات ا
 . نمود يرويزات پيسازندگان تجه يه هايد از توصيط باين شرايتحت ا

 
 مورد استفاده يعيب گاز طبيترك  6-ب

 ISOتاندارد ـاس آن با بيه تركـكاستفاده شود  يعياز گاز طب CNGوز ـگازس يودروهاـدر خ كه يورتدرص

. در اين عمل آيد به تمطابق پيوست  )سيلندربازرسي داخلي(داخل  الزم است ؛انطباق ندارد 11439
 و تامين كننده گاز استفاده نمود. سيلندرهاي سازنده  ياز راهنماي بايدارتباط 
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 پست ويپ
  (آگاهي دهنده)

 سيلندر يست بازرسينمونه چك ل
 

 :نهاد بازرسي نام بازرس خودرو:
119Fميزان پيمايش تاريخ:

 خودرو: 1
 :)VIN(شماره شناسايي خودرو و مدل خودرو:خودرساز نام تجاري 

 :نوع سيلندر :سيلندر سازنده
 بازرسي:انجام مكان  :سيلندر شماره سريال

 
 . دنمول يتكم يازرسك فرم بير يد مطابق زيبا، خودرو ينصب شده بر رو ندرسيلهر  يبرا -يادآوري

 
 يبررس فيرد ريخ بله

  1 
 يبررس يو آماده برا ياز هرگونه آلودگ يعار، زيتم، ستقرارا يه هايو پا سيلندرا سطح يآ

 ؟است

  2 
از حد ش يب يا قرار گرفتن در معرض گرماي آتشاز  يناش يفاقد آثار ظاهر سيلندرا يآ

 باشد؟ يم
 باشد؟ يسانحه م يفاقد نشانه ها سيلندرا يآ 3  
  

4 
شوند  يم سيلندربه  يب احتماليكه منجر به آس يط و حوادثيخودرو درباره شرا /كابرا مالكيآ

 . ).وست شوديپ يافتي(گزارش اطالعات در قرار گرفته است؟و جو  مورد پرس
 باشد؟ يتاندارد ممطابق با الزامات اس سيلندرا نصب يآ 5  
120Fسيلندرد يدن عمر مفيان رسيقبل از به پا ين بازرسيا ايآ 6  

 شود؟  يانجام م، 2
  

7 
س مندرج در يفشار سرو يا مساويبزرگتر ، سيلندر گذاري نشانهس مندرج در يا فشار سرويآ

 خودرو است؟  گيري سوخت گذاري نشانه
  

8 
وجود  درصورت( فاصله آزاد وجود دارد؟ متر يليم 5/12 حداقلمستقر شده  سيلندرا اطراف يآ

 . )باشد متر ميلي 5/9د ين فاصله آزاد بايا سيلندرسطح  يروكش بر رو
  

9 
ه يرون از خودرو تهويح به بيصح طور بها يآ در داخل خودرو سيلندرهانصب  درصورت

 شوند؟  يم
 اند؟ ح و محكم به خودرو متصل شدهيه صحيسوخت و تهو هاي لولها يآ 10  
  

11 
ط يخود قرار داشته و شرا يسوخت در جا سيلندرو  ستقرارا يه هاين پايب 121F3يكيالست ييالا يآ

 دارد؟ يط مناسبيشرا
  

12 
د ينبا( خود نگه داشته شده است؟ يدر جا ستقرارا يه هايمحكم توسط پا طور به سيلندرا يآ

 ) .وجود داشته باشد يچ گونه لقيه

                                                                                                  
1-Mileage   
2-Service life   
3-Rubber pad   
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 بررسي رديف خير بله
 سفت شده اند؟ سازند كامالً يرا به خودرو متصل م سيلندر يه هايكه پا يچ هائيا پيآ 13  
  

14 
ا يترك نخورده ، ا شكسته نشدهيز آيقرار دارند و ن يط مناسبيدر شرا ستقرارا يه هايا پايآ

 ر شكل نداده اند؟ ييتغ
 باشد؟ يم يدگيب ديآسبه آن متصل شده است فاقد  سيلندر يه هايكه پا يا خودرو از محليآ 15  
 ) دارند؟ ي(گشتاور بستن مناسب اند؟ كافي سفت شدهها به اندازه  ها تسميها  هيپا يها چيا پيآ 16  
 باشند؟  يب ميه فشار بدون آسينان تخلير اطميش يمجموعه ها ايو ر يا شيآ 17  
  

18 
 خود نصب شده اند؟ يمحكم در جا طور بهها  PRDر و يا شيآ

 . د شل نموديها را نبا PRDا يرها يش، سيلندربودن  پرهنگام  -يادآوري
 باشد؟  يم يفاقد نشت سيلندرها و  PRDا يرها ين شيب ا اتصاليآ 19  
  

20 
 25/0ب ها كمتر از ين آسيا عمق ايآ، ساييدگيا ي يكند شدگ، يدگيوجود بر درصورت

 متر است؟ يليم
  

21 
، نيرز يترك خوردگ، سطح تغيير رنگمانند ( باشد؟ يماز ضربه  يب ناشيفاقد آس سيلندرا يآ

 ) افيال يشل شدگ، ذرات از بدنه جدايش
 است؟ يتورفتگ فاقد سيلندرا سطح يآ 22  
 باشد؟ يم يا حك شدگي يخوردگ، يبدون زنگ زدگ سيلندر يبيرونا سطح يآ 23  
 است؟ تغيير رنگفاقد  سيلندرا سطح يآ 24  
 است؟ يا برآمدگيفاقد حباب  سيلندر يا سطح فلزيت يه كامپوزيال، ينرويا رنگ سطح بيآ 25  
 باشد؟ يقابل مشاهده فلز ذوب شونده م يرون زدگيو فاقد ب ط مناسبيشرا يدارا  PRDايآ 26  
 خود قرار دارند؟ يها در جا PRDا همه يآ 27  
 هستند؟ يا تسمه ها بدون خوردگيه ها يا پايآ 28  
 قرار گرفته اند؟ ين تسمه ها مورد بررسيريا سطوح زيآ 29  
 برده شده است؟ كار به بازرسيد يا برچسب جديآ 30  

 

 ا موارد عدم انطباق:يب يو شرح هرگونه آس يخالصه بررس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 :شوندض يا تعوير ير تعميز شرح بايد بهگر اجزاء يه و ديپا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 
  توصيه ها

 . دينماي) مير(ترميرا تعم سيلندر 1 
 . ديسازنده ارسال نماي يبرا يليتكم يبازرس منظور بهرا  سيلندر 2 
  كنيد.  معدومسپس خارج نموده و  استفادهرا از  سيلندر 3 
 . ديياستفاده مجدد ارسال نما يرا برا سيلندر 4 

 
 محل امضاء بازرس:
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 توست يپ
 ) الزامي(

 سيلندر هاي تكميلي ها و بازرسي آزمون
 

 ها توجه كرد. بايد به آن آزمون ها و بازرسي هاي تكميليو نكاتي كه قبل از انجام  اتيكل  1-ت
 عمل بهفشرده  يحمل و نقل گازها يمورد استفاده برا سيلندرهاي يور ك اغلب بريدرواستاتيآزمون ه

. توجه به اين نكات قبل از است شدهذكر نكاتي در رابطه با آزمون هيدرواستاتيك ر يدر فهرست ز. ديآ يم
 انجام آزمون الزامي است:

از  يناش ير مشهود در اثر خوردگيغ طور بهكه  يفلز سيلندرهايك در مورد يدرواستاتيآزمون ه-الف
 ازب ين آسياچون . ي را به دست خواهد داديرشقابل پذنتايج  ؛شوند يم يب داخليرطوبت گاز دچار آس

 . باشد يقابل مشاهده نم بيرون
رفع  چنين هم تميز شود. بازبيني و طور كامل به سيلندرآزمون هيدرواستاتيك بايد داخل قبل از انجام -ب

روغن  مانند؛ ندن مواد مضر نباشيهرچند ا. است الزامي سيلندرواره يده شده به ديچسب يها يآلودگ
 . انپتا مركايمپرسور ك

با رعايت  دين منظور اغلب بايبد. است سيلندر سازي پاكه و يمستلزم تخل آزمون هيدرواستاتيكانجام -پ
 . ه نموديگاز را تخل مالحظات زيست محيطي

 سيلندرپس از انجام آزمون، داخل  بايدك يدرواستاتيانجام آزمون ه يبرا استفاده از آب درصورت-ت
 شود يجاد خوردگيد باعث اتوان ميمانده آب پس از انجام آزمون  يچرا كه هر مقدار باق .كامالً خشك شود

 . داشته باشد ير منفيبر عملكرد موتور تاث كه نياا ي
 

البته اطمينان از خشك  درجه سلسيوس فراتر رود. 200دماي بدنه سيلندر در فرآيند خشك كردن نبايد از  -يادآوري
 است. شدن داخل سيلندر الزامي

 
. دباش يمر يو ش سيلندر سازيجدا، سوخت هاي لولهك مستلزم قطع اتصال يدرواستاتيانجام آزمون ه-ث

صحيح  طور بهاين قطعات  و ساير تجهيزات بايد دقت كامل داشت كه  سيلندر نصب مجدد هنگامبنابراين 
به دنبال خواهد  را يخطرات سيلندراين قطعات از جمله شير  حير صحيغو نصب شوند. چراكه نصب 

 . شود يم يا وقوع نشتين صورت كه باعث كاهش استحكام رزوه يبد داشت.
 .صحيح نصب شود طور بهكه بايد  شودض ينگ تعويالزم است اور ين مواردياغلب در چن

از جمله  ؛را به دنبال خواهد داشت يآن خطرات استقراردر محل  سيلندرح ير صحينصب غ چنين هم
 . ه هايا شكستن پاي) .نصب نشده باشد يدرست ها(اگر به هيااز پ سيلندرسقوط 
در طول زمان شود. اين اليي ممكن است  يقرار داده م يكيالست ييالك ي سيلندره ها و ين پايبمعموالً 
ر شكل بر مقدار يين تغيا. رديگ ك حالت ثابت و ماندگار به خودي؛ يعني. شود ر شكل ماندگارييدچار تغ

 سيلندرباشد  پايين يلياگر گشتاور خ. گذارد ير مينصب تاث يمورد استفاده در تسمه ها يچ هايگشتاور پ
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 منظور به. تسمه ها ممكن است شكسته شوند ؛باشد زياد يليشتاور خگ اگر. ز بخورديممكن است ل
 .دشوض يد تعويبا ؛ر شكل ماندگار شدندييدچار تغ يكيالست ييالهرگاه ، اين قبيل مشكالتاز  يريجلوگ

 .شودنصب  يدرست به مناسب بوده و بايد جايگزين ييال
ض يا لزوم تعوي ياز جمله نشت. همراه خواهد داشت را به يز خطراتيسوخت ن هاي لولهح ير صحينصب غ
 . اتصاالت

ا محل انجام ي يچشم يا انتقال آن به محل بازرسينصب مجدد ، از خودرو سيلندر جداسازي چنين هم
مانند . از آن توام باشد يناش يها بيو آس سيلندرممكن است با خطر سقوط ز ينك يدرواستاتيآزمون ه

  .ب وارده به رزوه هايآس
 

 هاي تكميلي آزمونبازرسي و  انجام شرايط  2-ت
 طابقـبايد م) UTفراصوتي( و آزمون يدرواستاتيكـه ونـمزآبازرسي چشمي داخل سيلندر، انجام  شرايط

 باشد. زير 1-با شكل ت
 مراجعه شود.) انجام شود. 12-6(به بند ناسبم تجهيزات اخلي سيلندر بايد با استفاده ازبازرسي د

 
 شرايط انجام بازرسي و آزمون هاي تكميلي-1-شكل ت

 

 سيلندردفعه پركردن  1000از  7598 ملي ايران شمارهاستاندارد  عمر مفيد سيلندر براساس تعريفمحدوده  -1يادآوري
    ..سال باشد 20دفعه پركردن است. بيشينه اين عمر مفيد بايد  15000در سال و تا دست كم 

  
چنانچه دستورالعمل سازنده سيلندر در دسترس نباشد؛ انجام آزمون  3و نوع 2مورد سيلندرهاي نوع در -2يادآوري

  هيدرواستاتيك ممنوع است.
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 بازرسي داخلي سيلندرمعيارهاي پذيرش  3-ت
البته در مورد گلويي و روزه آن بايد  .شودمراجعه  6-ببه بند  بايدبازرسي داخلي سيلندر در مورد 

 عمل نمود. ISO 18119استاندارد  پذيرش بيان شده در براساس تعاريف و معيارهاي
 

 )UTهاي هـيدرواستاتيك و فراصوتي( معيارهاي پذيرش آزمـون 4-ت
 )1(نوعسيلندرهاي تمام فلزي 1-4-ت

 ISO 18119) بايد براساس استاندارد UTستاتيك و فراصوتي(هاي هـيدروا آزمـون پذيرشمعيارهاي 
 د.نباش
   3نوع و 2سيلندرهاي سيلندرهاي نوع 2-4-ت

 باشد.14953استاندارد ملي ايران شماره هـيدرواستاتيك بايد براساس   آزمـونپذيرش  معيار
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 ثوست يپ
  (آگاهي دهنده)

 كامپوزيت سيلندرهايم يدستورالعمل ترم
 

 اتيكل  1-ث
 العملتوليدي خود دستور سيلندرهايايد براي ب 7598 ملي ايران شمارهاستاندارد  براساساصوالً سازنده 

چنين در مواردي كه تهيه و ارائه نمايد.  و معيارهاي پذيرش هر آسيب را ترميم بازرسي، و رويه
ستانداردهاي ب ادر چهارچو تواند ن پيوست مياطالعات مندرج در اي ه باشد؛دستورالعملي وجود نداشت

اين ترميم  منظور به صورت يك راهنماي اجمالي به كامپوزيت سيلندرهايبرداري  طراحي، توليد و بهره
 مورد استفاده قرار گيرد. سيلندرها

 
  كامپوزيت سيلندرهاي ترميم براي الزم وسايل 2-ث

 120نرم با درجه  سمباده -
 اپوكسي مخلوط جهت ظرف -
 مربوطه كننده سفت و رزين -
 نخي تمالدس -
 سيلندر به اپوكسي ماليدن جهت برس -
 قيچي -
 كاردك پالستيكي -
 

 
 كامپوزيت سيلندرهاي ترميم براي الزم وسايل-1ثشكل 
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 ساييدگي آسيب با زيتوكامپ سيلندرهاي ترميم 3-ث
 مراحل انجام ترميم به شرح زير است:

 . نمود تميز با استفاده از دستمال نخي را سيلندر قسمت آسيب ديدهبايد  ابتدا -1
 شود. مسطح خوبي به تا حركت داد آسيب ديده سطح روي ماليم فشار با و آرامي به را سمباده سپس -2
 پاك كامالً نخي استفاده از دستمال با بايد را سمباده كشيدن از مانده جا به ريز ذرات و خاك و گرد-3

 نمود.
 كرد. مخلوط خوبي به و ريخته ظرف درون دربايد  را رزين و اپوكسي -4
 يطور به ماليده سيلندر خراب سطح به را رزين و اپوكسي مخلوط استفاده از كاردك پالستيكي بايد با -5

 شود. خشك كامالً تا شد منتظر بايد سپس .بپوشاند را آسيب ديده قسمت تمام كه
 و صاف تا كامالً كشيد سمباده آرامي به بايد را محل دوباره ؛شد خشك كامالً نظر مورد محل كه وقتي -6
 شود. ييقلص
 داد. سپس بايد لعابي پوشش بايد را نظر مورد سطح ياسپر صورت به براق اكريليك رنگ از استفاده با -7

 شود. خشك كامالً تا شد منتظر
 

 شدگي اليه اليه و تورق آسيب با سيلندرهاي ترميم 4-ث
 كه سيلندر رويه قسمت فقطجدا كرد( يچيق وسيله به انتها از را شده اليه اليه قسمتابتدا بايد  -1

 ..)ندارد يزياد ضخامت
 و رزينمخلوط  را به سيلندر سطح روي شده باز درز بايد قبلي مراحل گفته شده همانند ادامه در-2

 تا شد منتظر سپس بايد شود. شده باز درز مخلوط به خوبي وارد تا ماند منتظرو  آغشته كرده اپوكسي

 شود. خشك كامالً
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 جوست يپ
  (آگاهي دهنده)

 CNG-1فوالدي نوع  سيلندرهايدستورالعمل ترميم رنگ 
 

 سيلندر يقبل يساز آماده 1-ج
نمود.  ييزدا زنگ گريد مناسب يها روشبا  ايISO 8504-2:2000  استاندارد با مطابقرا  سيلندر ديبا ابتدا

  تيفيك
 در شده فيتعر½ B Sa2  درجه از كمتر نبايد شده ييزدا زنگ سطحكيفيت  سيلندرسطح  تمامدر 

 باشد. ISO 8504-1:2000استاندارد 
  باقي نمانده است. سيلندرسطح  پنهان يارهايش در زنگ از ياثرات گونه چيه بايد اطمينان حاصل نمود كه

 مرحله را تا سيلندر، ييزدا زنگفرايند  از بعد كه است يضرور يخوردگ برابر در سيلندر حفاظت منظور به

 نمود. ينگهدار خشك طيمح كي در روي سطح آن، يخوردگ برابر در محافظ هيال نيايجاد اول
 

 يازخوردگ حفاظت پوشش نيولا 2-ج
 .داد پوشش يخوردگ برابر در حفاظت هيال نياول با را سيلندر بالفاصله ديبا سطح، ييزدا زنگ نديفرا از بعد

 شده اعمال هيپا حلقه ينواح و بدنه پنهان يارهايش مهه در پوشش نيا بايد اطمينان حاصل نمود كه
 اند. تعريف شده مناسب يها پوشش انواع ، 1386: سال473 ملي ايران شماره استاندارد در است.

 انجام خودكار زاتيتجه لهيبوس يزيآم رنگ كه يزمان ژهيو به .شود يچشم يبازرس ديبا شده يجادا پوشش
يجاد ا ديبا ديگري را ياضاف پوشش ؛باشد نشده انجام يبخش تيرضا تصور به هياول پوشش اگرد. شو يم

 .دنمو
 

 يينها پوشش 3-ج
اطمينان حاصل  ديبا مرحله نيا از قبلد. كر اعمال را يينها رنگ پوشش توان مي ه،يال نياول اعمال از بعد

 .شود اعمال آن يرو يبعد هيال تا است آماده هياول پوشش كه نمود
 

 كوره در سپس و شده اعمال "رت يرو تر" صورت بهها  پوشش كه هستند گونه اين محافظ پوشش هاي زا برخي -يادآوري
 .شوند يم پخت

 
 .ردينگ قرار ريتأث تحت سيلندر يكيمكان خواص كه بود مراقب ديبا يينها پوشش درصورت پخت

 
 .ندارند يجد يخوردگ كه ييسيلندرها 4-ج

 و نمود زيتم يميس برس با فقط يزيآم رنگ از قبل توان ميرا  ندارند يجد يخوردگ كه ييسيلندرها
 ندارند. مشابه يزكاريتم يها روش ريسا اي يزن ساچمه به يازين
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 پيوست چ
 (آگاهي دهنده) 

 و بست شير سيلندر  جابجايي سيلندر، باز هاي روش
 

 باز و بست شير سيلندر جابجايي سيلندر، منظور  استانداردهاي ملي زير حاوي اطالعات مفيد و كاربردي به
 باشند. مي
 جابجايي سيلندر 1-چ
 مراجعه شود. 7566 ملي ايران شماره استاندارد به
 

 شير از سيلندر سازيجدا 2-چ
جدا شود. در مورد شيرهاي خودكار بايد از  18366 ملي ايران شمارهشير دستي بايد براساس استاندارد 

 دستورالعمل سازنده شير پيروي نمود.
 

 ستن شير بر روي سيلندرب 3-چ
 مراجعه شود. 14653 ملي ايران شماره استاندارد به
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 حپيوست 

 (آگاهي دهنده) 
 ملي در مقايسه با استاندارد منبعاستاندارد  اعمال شده در اين تغييرات

 
زمون بازرسي داخلي، آاز جمله هاي تكميلي  انجام آزمون ISO 19078در متن استاندارد  1-ح

در شرايطي كه كيفيت گاز ارائه شده به مصرف كننده  تيك و ساير آزمون هاي غيرمخربهيدرواستا
اين  تپيوست مؤكد توصيه شده است. لذا در  صورت به؛ منطبق بر استانداردهاي كيفيت گاز نباشد

يك، بازرسي آزمون هيدوراستات ISO 18119و استاندارد  6792استاندارد براساس استاندارد ملي شماره 
 .ندشده ا اضافه )UT(فراصوتي يداخلي سيلندر، بازرسي گلويي سيلندر و آزمون تكميل

با توجه به  ».ماه باشد 36 دوره زماني بازرسي چشمي نبايد بيش از« عبارت بپيوست  4-بند بدر  2-ح
 شده است. ».ماه باشد 48 دوره زماني بازرسي چشمي نبايد بيش از«جايگزين عبارت مقتضيات كشور 

طور  ها به سازي سوخت آن ممكن است الزم باشد سامانه ذخيره«عبارت  بپيوست  5-در بند ب 3-ح
با توجه به مقتضيات كشور جايگزين عبارت  »ماه بازرسي چشمي شود. 36مكرر و با دوره زماني كمتر از 

ماه  48زماني كمتر از  طور مكرر و با دوره ها به سازي سوخت آن ممكن است الزم باشد سامانه ذخيره«
 شده است. »بازرسي چشمي شود.

 آگاهي دهندهصورت  به ث) نيز پيوست 2ترميم سيلندرهاي آسيب ديده(با آسيب سطحدر رابطه با  4-ح
 شده است.  اضافه

آگاهي صورت  به چپيوست  ،جابجايي سيلندر، باز و بست شير سيلندربا توجه به اهميت موضوع  5-ح
 است.شده  اضافه دهنده

شير سيلندر الزام شده است كه با توجه به عدم  PRDوجود لوله پرفشار در خروجي  1-2-8بند در  6-ح
 .ه استبراي شير، از متن استاندارد حذف شد 7598وجود اين الزام در استاندارد اجباري شماره 
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