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  دانيال مقدمي: ارائه دهنده  

 

 مايع گاز سيلندر

 جي پي ال مخزن

 

 دو عمده تركيب به (Liquefied Petroleum Gas):   جي پي ال همان يا مايع نفتي گاز

 گفته C3H8پروپان و است بوتان نرمال و بوتان ايزو شامل خود كه C4H10 بوتان هيدروكربن

 .است موجود نيز بوتيلن و پروپيلن تركيب اين در. شود مي

 در گاز اين. است خام نفت پااليش و طبيعي گاز تصفيه فرعي محصول پااليشگاه در جي پي ال

 تبديل مايع به مربع سانتيمتر بر كيلوگرم 8 حداكثر فشار تحت سلسيوس درجه 21 دماي

 تركيبات آن به بيشتر ايمني براي كه است مزه حتي و بو و رنگ فاقد توليد زمان در و. شود مي

  .شود مي اضافه پااليشگاه در)مركاپتان متيل و مركاپتان اتيل شامل كه(مركاپتان نام به دار گوگرد

 

  كوچك صنايع و خانگي مصارف

 11 ، كيلويي 50 حمل قابل سيلندرهاي در كه گويند مي مايع گاز جي پي ال به مردم اكثر

 گاز كشي لوله شهرها كه اين از قبل.( رسد مي فروش به ايران در) پيكنيكي(كيلويي 2 و كيلويي

 مايع گاز روشنايي، براي برقي بي زمان در و ها اجاق براي ها خانه مصرف عمده شوند طبيعي



 استفاده ها خانه در كمتر ديگر خانه، هر براي طبيعي گاز شبكه كشي لوله از بعد كه بود سيلندري

  ).شود مي

 تامين را گاز بزرگ مخازن نصب هزينه تواند نمي صنعتي كننده مصرف كه كوچك صنايع در

 استفاده است حمل قابل كه كيلويي 50 سيلندرهاي از ندارد را مخازن اين نصب مكان يا و نمايد

  .كند مي وصل ساختمان گاز كشي لوله به ساختمان از خارج در را آن و كرده

 

  صنعتي مصارف

 نصب صنعتي توليدي محل در كه بزرگتري مخازن در (LPG) جي پي ال از صنعتي مصارف براي

 از مستقيم) كش گاز( مايع گاز حمل هاي ماشين وسيله به مخازن اين. شود مي استفاده است شده

  .شوند مي پر مايع گاز توزبع هاي شركت يا و پااليشگاه

 

  صنعتي مايع گاز مخازن استاندارد هاي ظرفيت

 به استاندارد صورت به) گيرد مي جاي آن در كه آبي مقدار(  آن آبي ظرفيت اندازه اساس بر مخازن

 .شود مي تقسيم زير هاي ظرفيت

 6565 گالن، 3000 گالن، 2000 گالن، 1500 گالن، 1000 گالن، 500 گالن، 250 گالن، 125

 گالن 30000 گالن، 20000 گالن، 12000 گالن، 9800 گالن،

 بدنه شامل همگي و بوده اي استوانه صورت به همگي آن گالن 250 و 125 از بغير مخازن اين

 رو آدم اي دريچه باال به گالن 9800 مخازن در و. باشد مي آن كلگي براي عدسي دو و مخزن

(MANHOLE) است شده گرفته نظر در آن براي.  

 



  جي پي ال استفاده موارد

 از استفاده كه مكانهايي از بسياري در است نقل و حمل قابل سادگي به كه اين دليل به گاز اين

  .گردد مي استفاده نيست پذير امكان سوخت ديگر منابع

 گرمايشي وسايل و گازها اجاغ جهت ها خانه

 ) دوم سوخت جهت آنها از بعضي در و(  ها مشعل و ها كوره سوخت جهت ها كارخانه

 تجاري و صنعتي هاي آشپزخانه

 تركيبي سيكل هاي نيروگاه در گازي هاي توربين (IGNITION) زن جرقه سيستم

 و آرايشي:  هاي اسپري شامل كه( ها اسپري كردن دار فشار جهت)بو بي نوع از(ها پركني اسپري

 ...)هاو كش حشره ها، كننده بو خوش و عطرها ها، رنگ بهداشتي،

 خودروها براي دوم سوخت

 

 به گاز اين ناخالصي و شود مي توليد پروپالنت شيرين گاز تجاري نام با كه آن شده خالص نوع از

 و بوتان درصد 80 تا 70 ميزان به آن اصلي تركيبات همچنين و است رسيده ppm نيم از كمتر

 مانند( پالستوفوم انواع توليد در زا پف اوليه مواد عنوان به پروپان درصد 30 تا 20 و بوتان ايزو

 البرز صنعتي گروه توسط صرفا ايران در محصول اين. گردد مي استفاده) فوم مصرف يكبار ظروف

 هاي اسپري( ها افشانه انواع توليد در نيز ها گاز ساير جايگزين و گردد مي توليد و ثبت گاز

  .است شده)  رنگ و ،خوراكي بهداشتي و آرايشي

  

  


