همذهِ
دس هَالـ سخز ٍغیش هقوَل سجْیضار ٍاثضاس آالر ًیض ضشایظ خبظ خَد سا داضشِ ٍهخػَظ ثِ ایي ضشایظ خَاّذ
ثَدّ .وَاسُ یکی اص اغلی سشیي دغذغِ ّبی هسئَالى ٍ هذیشاى ،سَخز سسبًی ثِ ٍاحذ ّبی اهذادی افضاهی ثَدُ ٍ
ایي سئَال ّویطِ ٍجَد داضشِ کِ سَخز هَسد ًیبص چگًَِ ٍ اص کجب سأهیي ضَد.
ثب دس ًؾش گشفشي سوبهی ضشایظ هزکَس ٍ لضٍم فشاّن ًوَدى آساهص ٍ هذیشیز ثحشاى دس اخشیبس داضشي سجْیضار
کبسثشدی سَخز سسبًی ثب سفبیز کلیِ ًکبر ایوٌی ثِ فٌَاى یک اثضاس لَی آهبدی ثَدُ ٍ کوک فشاٍاًی ثِ دطشیجبًی
ایي گًَِ هأهَسیز ّب هی ًوبیذ.
لزا ایي ضشکز ثش آى ضذ سب ثب ًگبّی فویك ٍ هَضکبفبًِ ایي هَضَؿ ثِ عشاحی خَدسٍی سَخز سسبى اهذادی
هشٌبست ثب ضشایظ ثحشاًی ٍ اضغشاسی ثذشداصد.
ثب دسًؾش گشفشي ایي هسئلِ کِ هی ثبیسز سوبهی ًکبر ایوٌی ٍ هَاسد فٌی ٍ کبسثشدی دس عشاحی ایي خَدسٍ دیذُ
ضَد لزا ثب ثشسسی دلیك ٍسحمیمبر گسششدُ ثِ دلیل ٍجَد خغشار ٍ فذم ایوٌی الصم اص سیسشن الکششیکی دس سیسشن
سَصیـ سَخز اسشفبدُ ًطذُ اسز ّوچٌیي اص سیسشن هکبًیکی (اسشفبدُ اص ًیشٍی هحشکِ خَدسٍ سَخز سسبى ) ًیض
ثِ آى دلیل کِ هی ثبیسز دس صهبى سَصیـ سَخز خَدسٍ سٍضي ثَدُ کِ ایي هسئلِ ًیض اص لحبػ ایوٌی خغشار
خبظ خَد سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضز ثْشُ گیشی ًطذُ اسز.
لزا ثب سَجِ ثِ سوبهی ضشایظ ٍ لضٍم حفؼ هَاسد ایوٌی ٍ ثب سَجِ ثِ ًَؿ کبسثشد ٍ اسشفبدُ خَدسٍ سَخز سسبى
اهذادی ،دس عشاحی آى اص سیسشن سحز فطبس جْز سغزیِ سَخز اسشفبدُ ضذُ اسز ثِ گًَِ ای کِ ثب سحز فطبس
لشاس دادى سَخز داخل هخضى (کوشش اص  /5ثبس )سَخز ثبدثی هٌبست ٍدس حذٍد  35لیشش دس دلیمِ خبسج ضذُ ٍ ًیبص
ثِ سٍضي ثَدى خَدسٍ ًذاضشِ ٍ ّوچٌیي دس ایي سیسشن اص ّیچگًَِ سجْیضار ثشلی ٍ الکششیکی اسشفبدُ ًطذُ اسز.
ّوچٌیي ثب ٍجَد سقجیِ هَادضذ اًفجبس دس داخل هخضى سَخز دهبی داخل کبّص یبفشِ ٍ اص سجخیش سَخز ًیض
جلَگیشی هیطَد ّ.وچٌیي دس عشاحی ٍ سبخز هخضى اص ضجکِ ثٌذی ٍ ایجبدُ دشدُ ّبی فلضی اسشفبدُ ضذُ کِ اص
سالعن سَخز داخل هخضى ٍ فطبس ًبگْبًی ثِ خَدسٍ ٍ لَؿ حَادص ساًٌذگی جلَگیشی خَاّذ ًوَدّ .وچٌیي ثِ

هٌؾَس ثبال ثشدى لذسر هبًَس خَدسٍ ثب ؽشفیز دش فٌشّبی اغلی خَدسٍ ًیض سمَیز ضذُ ٍ ثِ سقذاد آى اضبفِ گشدیذُ
اسز.
اص هضایبی ایي سَخز سسبى هی سَاى ثِ:
 سشفز فول ثبال
 حجن ایذآل جْز رخیشُ سَخز
 سَْلز دس سَخز گیشی
 سَْلز دس سَصیـ سَخز
 فذم اسشفبدُ اص سیسشن الکششیکبل
 فذم اسشفبدُ اص ًیشٍی هحشکِ خَدسٍ
 لذسر هبًَس هٌبست
 ثذٍى غذا
 ضکل ؽبّشی هشفبٍر
اضبسُ ًوَد .ایي ضشکز اهکبى سَلیذ ایي ًَؿ سَخز سسبى سا دس کوشش اص  15سٍص داضشِ ٍ عشاحی ؽبّشی
ثذًِ آى ثٌب ثِ دسخَاسز لبثل سغییش هی ثبضذ.

هطخػبر فٌی
 -1مخسن
 هخضى ثِ ؽشفیز اسوی  1500لیشش(خبلع).
 جٌس هخضى اص کشثي اسشیل .
 سقجیِ دسیچِ دس دبئیي هخضى ثشای خشٍج آلَدگی ّبی سَخز (لجي کص) .
ٍ جَد هٌَْل دس ثبالی هخضى ثِ هٌؾَس هجشای ٍسٍدی سَخز ٍ ًیض دسیچِ ای ثشای اًذاصُ گیشی سَخز
داخل هخضى .
ً ػت خشٍجی ثشای اسػبل ضیلٌگ سغزیِ سَخز ثِ هخضى .
ً ػت اسػبالر سٍی هخضى جْز ًٍز ٍخشٍج گبص ثٌضیي .
ً ػت emergency valveسٌؾین ضًَذُ ثِ هٌؾَس سخلیِ اضغشاسی ٍ هوبًقز اص ثبال سفشي فطبس داخل
هخضى .


صًگ صدائی ٍچشثی صدایی ثب سٍش سٌذ ثالسز.



سًگ آهیضی ثبسًگ ادَکسی ثِ ضخبهز  00هیکشٍى.

 سقجیِ هیلِ دیخ هذسج دس کبٍس هجضا.

 -2کاور محافظ (کانتینر دوجذاره )
 سبخز ٍ ًػت کبٍس ثشای ایجبد فضبی هٌبست جْز سقجیِ هخضى ٍ سجْیضار هَسد ًیبص.
 جٌس کبٍس اص ٍسق ّب ًَفی سبًذٍیچ دبًل (فبیك حشاسسی دطن سٌگ)سبخشِ ضذُ دس کبسخبًِ همبٍم دس ثشاثش
ضشثِ  ،فبیك هٌبست حشاسسی ٍ همبٍم دس همبثل سعَثز ٍ حشیك.
 کبّص ٍصى کلی خَدسٍ.
 سقجیِ دسة ثشای سَْلز دس سقَیض کذسَل ٍ ثبصدیذ هخضى ٍ دسیچِ ًبصل.
 سقجیِ هحل لشاسگیشی کذسَل ّبی گبص خٌثی ثب اسشفبدُ اص سٍلجشیٌگ جْز سَْلز دس سقَیض کذسَل ّب.
 ضشثِ گیش ٍ ًگْذاسًذُ کذسَل گبص.
 هحفؾِ لشاس گیشی ًبصل ثِ هٌؾَس هحبفؾز دس صهبى حشکز خَدسٍ.
 ایجبد هحل فجَس َّا دس ثذًِ کبًشیٌش.

 -3سیستم توزیع سوخت
 کذسَل  00کیلَیی حبٍی گبصّبی خٌثی ثشای سحز فطبس لشاس دادى سَخز.
 سقجیِ یک فذد کذسَل یذکی حبٍی گبصّبی خٌثی .
 سیسشن لَلِ کطی ٍاسػبالر ثشای سحول  20ثبس فطبس .

ً ػت سگَالسَس هَسد ًیبص جْز سملیل فطبس کذسَل دس هسیش ٍسٍدی ثِ هخضى.
 هجْض ثِ کٌششل دٌل ّیذسٍلیک ٍ دٌَهبسیک جْز سَصیـ سَخز ثب ٍلَّبی سَدی هخػَظ گبص .
ً ػت هبًَهشش ثشای کٌششل هیضاى فطبس .
 ضیلٌگ  1ایٌچ سین داس ثِ عَل  5هشش .
ً ػت ٍلَ ایوي دس هسیش ضیلٌگ ثِ هٌؾَس لغـ اسَهبسیک دس ثشاثش کطص ثیص اص حذ ضیلٌگ.
 داسای سیسشن ضیلٌگ جوـ کي.


ًبصل ثب لغـ کي اسَهبسیک حسبس ثِ گبص ثٌضیي جْز اسائِ سَخز ثِ خَدسٍ .

 -4مواد ضذ انفجار
 جٌس ایي هَاد اص الیبط آلَهیٌیَم ثِ غَسر هص هی ثبضذ.
 چیذهبى ثِ غَسر سٍلی ٍگلَلِ ای .
 آّي کطی داخل هخضى جْز ًػت هَاد ضذ اًفجبس ثِ دلیل سیضش کوشش آى ٍ ایجبد فضب دس لسوز سحشبًی
هخضى جْز الیشٍثی .
 ایي هَاد ثِ گًَِ ای ًػت هی گشدد کِ دس اص گزضز صهبى سغح هَاد افز ًکشدُ ٍسغییشی دس دیذگیشی
ایجبد ًطَد

 -5سیستم انذازه گیری سوخت خروجی
ً ػت کبًشش الکششیکی لجل اص ًبصل ثِ هٌؾَس سٌجص هیضاى سَخز خشٍجی .
 کبًشش ثب دلز %1سب دثی  120لیشش دس دلیمِ .
 لبثل ًوبیص سب 5سلن .
 داسای غفحِ ًوبیص لبثل چشخص .

 -6سیستم ایمنی
 سقجیِ  2فذد سَدبح اهش جٌسی ثِ هٌؾَس جلَگیشی اص ثبال سفشي فطبس داخل هخضى .
 سقجیِ سیسشن آسص خبهَش کي اسَهبسیک ثب ثبال سفشي دهب .
ً ػت آسص خبهَش کي ّبی دسشی .
ً ػت سبثلَّبی ایوٌی ٍ ّطذاسدٌّذُ ٍ ساٌّوب .

 -7سیستم ارتینگ
 یک هیلِ اسر جْز اسسجبط هخضى ثب صهیي دس صهبى سَلف خَدسٍ .
 سین هسی جْز اسسجبط ثیي هخضى ٍهیلِ اسر .
 کبًکشَس اسػبل ثِ هیلِ .
 جبهذش اسر

اﯾﻦ ﻃﺮح ضاهل یه سری اﺟﺰا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮﯾﮏ از اﺟﺰاء
پرداختِ هیضَد.

 -1هخسى رخیرُ سَخت وِ تا فرآیٌذ جَضىاری تِ وف اتاق پطت هاضیي هحىن هیضَد .ایي هخسى دارای
چٌذیي هجرا است وِ ترای ٍرٍد ٍ خرٍج سَخت ٍ َّا استفادُ هیضَد .هجرای  ، 1-1هجرای ٍرٍدی
سَخت هحسَب هیضَد .در پَش ایي هجرا در ارتفاػی از هخسى لرار دادُ ضذُ است وِ هَجة هیضَد
سَخت حذاوثر تا  08درصذ از حجن هخسى را اضغال وٌذ .در ٍالغ ایي وار از پر وردى هخسى جلَگیری
وردُ ٍ ترای اطویٌاى فضایی را تِ تخار تٌسیي اختصاظ هیدّذ تا در صَرت تثخیر ضذى تٌسیي فطار
زیادی تِ جذارُّای هخسى ٍارد ًطَد .هجرای  ،2-1هجرای خرٍجی سَخت است وِ در پاییي هخسى تؼثیِ
ضذُ است .هجرای  ،3-1هجرای ٍرٍدی گاز ًیترٍشى است .تا ون ضذى ارتفاع سَخت درٍى هخسى ،ترای
ایٌىِ سَخت تا فطار هٌاسة از هخسى خارج ضَد ،تا تسریك گاز تِ داخل هخسى ،تِ سطح آزاد سَخت فطار
ٍارد ضذُ ٍ تاػث هیضَد فطار سَخت در همطغ خرٍجی پاییي ًیایذ .گاز ًیترٍشى در درٍى دٍ وپسَل
رخیرُ هیضَد وِ در اداهِ تَضیح دادُ خَاّذ ضذ .هجراّای  ،4-1ترای فرآیٌذ گاز گیری استفادُ هیضَد.
در صَرتیىِ فطار گاز درٍى هخسى خیلی زیاد ضَد ،ترای واّص ٍ وٌترل فطار گاز ،از طریك ایي هجراّا
گاز ًیترٍشى خارج هیضَد .هجرای  ،5-1وِ درپَش آى پیچ ضذُ است ،ترای تویسواری ٍ خارج وردى گل
ٍ الی تِ ًطیي ضذُ در وف هخسى هَرد استفادُ لرار هیگیرد .الزم تِ رور است وِ ترای جلَگیری از
هتالطن ضذى سَخت درٍى هخسى در ٌّگام حروت خَدرٍ ،دٍ صفحِ در راستای ارتفاع هخسى ٍ تِ هَازات
سطح ػرضی هخسى ،در داخل هخسى لرار دادُ ضذُ استّ .وچٌیي ترای جلَگیری از ٍرٍد ًاخالصیْا تِ

هجرای خرٍجی سَخت ،یه صفحِی هطثه در ًسدیىی وف هخسى ًصة ضذُ است .ترای ایوٌی تیطتر ٍ
ون وردى احتوال هطتؼل ضذى سَخت ،یه هادُ ضذ احتراق را وِ تصَرت اضىال ورٍی در آٍردُ ضذُاًذ
را درٍى یه ویسِ هطثه لرار دادُ ٍ در درٍى سَخت ضٌاٍر هیضًَذ .جٌس ایي هَاد تِ گًَِای است وِ
ّن از سریغ تثخیر ضذى سَخت جلَگیری هیوٌذ ٍ ّن تاػث یىٌَاختتر ضذى تَزیغ دهای درٍى سَخت
هیضَد .تخص  6-1هحل ًصة ًطاًگرّایی است وِ هیساى سَخت درٍى هخسى ٍ فطار گاز درٍى هخسى را
ًطاى هیدٌّذ.

 -2وپسَل گاز ًیترٍشى وِ دٍ ػذد از ایي وپسَل در دٍ طرف هخسى سَخت ،تر رٍی پایِّایی ( )3وِ تِ وف
اتاق پطت هاضیي جَضىاری ضذُاًذ لرار دادُ ضذُ است .در هحل اتصال وپسَل تِ پایِّا ،ترای راحتتر
ضذى تیرٍى آٍردى ٍ ًصة وپسَلْا ،رٍلثیریٌگّایی تر رٍی پایِّا ًصة ضذُ استّ .وچٌیي یه پایِی

لثِ هتحرن ( )4در جلَی پایِّا لرار دارد وِ پس از لرار گرفتي وپسَلْا درٍى پایِّا ،تِ دٍر ضیر آى پیچ
هیضَد ٍ آى را ثاتت ًگِ هیدارد.

 -5وپسَل ایوٌی وِ ترای ّر پوپ تٌسیٌی هَرد ًیاز است .دٍ ػذد از ایي وپسَل در ایي پوپ تٌسیي سیار در
ًظر گرفتِ ضذُ است وِ تَسط حلمِّایی وِ تِ جذارُّای وٌاری اتاق هاضیي جَش خَردُاًذً ،گِ داضتِ
هیضًَذ.

 -6سیستن وطٌذُی ضلٌگ اًتمال سَخت از هخسى تِ خَدرٍی هَرد ًظر .ایي سیستن ضاهل دٍ لرلرُ ،یه
فٌر وِ تِ ووه یه سین ػول جوغ وردى را اًجام هیدّذ ٍ دٍ پایِ وِ ایي سیستن را تِ تذًِ هاضیي
هحىن هیوٌذ.

در ضىل زیر هسیرّای اًتمال گاز ًیترٍشى ٍ اًتمال سَخت تِ طَر ضواتیه ًطاى دادُ ضذُ است .در تاتلَی ًطاًگر،
سِ ًطاًگر ٍجَد دارد وِ فطار گاز درٍى وپسَل ،فطار گاز خرٍجی از وپسَل ٍ فطار گاز تخلیِ ضذُ از هخسى
سَخت را ًطاى هیدٌّذ .الزم تِ رور است وِ اًتمال تِ ٍسیلِ ضلٌگْای فطار لَی صَرت هیگیرد.

 )1ساختمان مخزن ،متريال و كاركرد هريك
مخزن بصورت استوانهای شکل و 1011لیتری ساخته شده است.
جنس مخزن از فوالد كربنی ساده ST73با استحکام كششی  73كیلوگرم بر میلیمتر مربع مطابق با  DIN13111آلمان می-
باشد[ .]ANSI/UL 141ضخامت بخش استوانهای شکل  6mmو ضخامت بخشهای عدسی شکل در پوسته  6mmاست كه
مطابق با استاندارد  AWS.A0.1جوشکاری میشوند .تمامی شیرآالت وسیستمهای نصب شده و مورد استفاده در ساخت
مخازن سازگار با بنزين حاوی 1 MTBEمیباشد .مخزن به همراه كلیه اتصاالت پس از ساخت ونصب به روش اتمسفريك
با فشار معادل ( 71 psiمخزن)و(psi 111كلیه اتصاالت) تست شده است.

شکل ( -)2مخزن ذخیره سازی سوخت

بطور كلی مخزن دارای قسمتهای زير میباشد:
 -1دريچه منهول (آدم رو)
 -1فلنج خروجی "6

( - 1متیل ترسیو – بوتیل اتر) یک ماده آلی اکسیژن دار است که امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان به عنوان افزودنی و برای بهبود سوختن بنزین به آن اضافه
می شود.

 -7فلنج يدكی
 -4لوله خروجی جهت تخلیه سوخت
 1 -0شیر تهويه اضطراری
 -6بوشن ورودی سوخت به داخل مخزن
 -3بوشن ورودی و خروجی گاز به داخل مخزن

 )1-7دريچه منهول :
روی سطح فوقانی جايگاه دريچهای به قطر  1/0 mتعبیه شده است كه به دريچه آدم رو معروف است و به منظور
ورود وخروج افراد در مواقع نظافت داخل مخزن و تعمیرات كاربرد دارد.
 -1-1-7لوله عمق سنج :
لوله عمق سنج به منظور اندازه گیری میزان مايع درون مخزن استفاده میشود .درون اين لوله يك خطكش برنجی
قرار دارد كه بر اساس میزان حجم مايع درون مخزن مدرج شده است (شکل .)0

شکل( -)5لوله عمق سنج

 -1-7خروجی 6اينچ :
اين دريچه به منظور تخلیه سوخت در مواقع اضطراری بر روی مخازن تعبیه شده است و از موارد ديگر استفاده آن میتوان
به تخلیه لجن و تهكشی مخزن اشاره كرد[شکل(.])6

شکل( -)6خروجی  6اینچ

 -7-7فلنج يدكی:
اين فلنج و كلیه فلنجهای بکار گرفته شده در ساخت بر اساس استاندارد  ANSI/ASME B16.0خريداری شده و از كالس
 101psiمیباشند.
 -4-7لوله خروجی جهت تخلیه سوخت:
جهت تخلیه سوخت در زير مخزن تعبیه شده است و از آنجا توسط نازل به مصرف كننده می رسد.

 -0-7سیستم ايمنی وهشدار دهنده مخازن:
بر روی جداره دوم مخازن شیری از جنس برنج نصب شده كه در فشار  1بار
تنظیم شده است در صورتی كه فشار هوای موجود در بین دو جداره مخزن از
اين میزان تجاوز كند سوپاپ موجود درون اين شیر آزاد شده و باعث
جلوگیری از افزايش فشار داخل مخزن میشود[شکل(.])8

شکل( -)8شیر ایمنی

)4اكسس) (NO-EXيا مواد ضد انفجار و قابلیتهای آن
سیستم نو -ايکس اصلی ترين و عملی ترين روش حذف خطر انفجار همیشگی مربوط به مايعات قابل احتراق و
گاز میباشد .نو -ايکس يك شبکه آلومینیومی تور مانند ظريف است كه به چیدمان رولی و گلولهای در مخزن قرار داده
میشود .اين سیستم میتواند از طريق بکارگیری اصل قابلیت رسانايی گرما (توزيع يکنواخت گرمای تولید شده )از مخزن
محافظت كند .مواد نو -ايکس با جلوگیری از افزايش ناگهانی گرما در مخزن ،با افزايش تدريجی فشار میزان امنیت را
افزايش میدهد .عالوه بر اين چنانچه شعلهای درون كانتینر صورت گیرد يك اليه موثر بین گاز ،مواد و آتش ايجاد می-
شودكه زمان افزايش دما و در نتیجه خطر انفجار را كاهش میدهد.

شکل( -)10مواد ضد انفجاربا چیدمان رولی و گلوله ای

مزایای حاصل از مواد ضد انفجار:
 قابلیت کاربرد در انواع مایعات و گازها
 جلوگیری از جوشش مایعات که منجر به انبساط بخار و انفجار میشود.
 پاکیزه نگه داشتن مخزن سوخت (ضد خوردگی و زنگ زدگی ) با عمل کردن مانند قطب مثبت
الکتریکی.
 ثابت نگه داشتن مایع داخل مخزن و ایجاد امکان حذف دیوارههای جداکننده مخازن که سبب کاهش
هزینه و وزن مخزن میشود.
 ایجاد سطح باالیی از امنیت در پروژههای نفت و گاز ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،خطوط انتقال و صنایع
پتروشیمی .
 ایمنی جادهها در حمل و نقل مواد آتش زا توسط تریلرهای حامل سوخت.
 امکان تعمیرات(جوشکاری و )...آسان و ایمن مخازن و لولهها در محل بدون خروج از مدار آنها و
جلوگیری از هدر رفتن بیشتر مواد سوختی.
 به دلیل سبک بودن این مواد وزن قابل مالحظهای به مخازن اضافه نخواهد و نیز حجمی بیشتر از 1/7درصد
حجم کل مخزن را اشغال نمینماید.
 از گسترش و رسیدن شعلهها به سایر نقاط جلوگیری کرده و میتواند نقش یک مهار کننده شعله را ایفا
نماید.
 برای مهار شعلههای آتش در شبکههای لوله کشی نیز کاربرد داشته از سرایت آتش به سایر نقاط شبکه
جلوگیری میکند که امتیاز بزرگی در کاهش انفجارات ناشی از زلزله میباشد.
3

 )8-1-11نازل :نازل یا تنظیم کننده خروج سوخت در ابعاد " 1و " اجازه خروج سوخت به مخزن
4

مقصد (باک وسیله نقلیه ) را میدهد .در مدل استفاده شده در دیسپنسرهای شرکت نفت ابزار سیستمی تعبیه
شده است که از سرریز شدن سوخت جلوگیری میکند[شکل (.])34

شکل ( :)43نازل

نازل شامل قسمتهای زیر میباشد:
 -1لوله

 -2محافظ بخارات وسرریزهای احتمالی

 -3بدنه نازل

 -4شافت آزاد کننده جریان شیر

 -5چفت ثابت نگهدارنده دسته نازل

 -6دستگیره تنظیم جریان خروجی

 -7محافظ دست

 -8ورودی نازل

نحوه صحیح استفاده از نازلها:
 -1نازل را به گونه ای نگهدارید که دستگیره نازل در طرف پایین آن قرار
داشته باشد.
 -2محافظ دست و ورودی نازل را به صورت افقی نگهدارید.
 – 3لوله نازل را به طور کامل درون ورودی باک قرار دهید.
-4به منظور شروع ماشه (دستگیره تنظیم سوخت) را به طرف باال بفشارید.
 -5به منظور اتمام فرآیند سوخت گیری ماشه را رها کنید.
در وسایلی که باک آنها مجهز به لوله ورودی افقی در مدخل است نازل
را میتوان نسبت به مدخل به صورت زاویهدار و پایینتر قرار داد.

شکل زیر قرار گیری بد نازل در مدخل باک را نشان میدهد که منجر به سر ریز شدن سوخت میشود.

 -6-12سیستم ارتینگ جایگاه
وظیفه سیستم ارتینگ جایگاه اتصال کلیه ادوات برقی جایگاه به زمین میباشد تا از بروز خطر الکترواستاتیک
(الکتریسیته ساکن)جلوگیری کند .این سیستم دارای دو نقطه اتصال به زمین مطابق با استاندار  EN-CEIمیباشد.
جهت جلوگیری از الکتریسیته ساکن در اتصاالت در محل فلنجها نیز تسمه ارت (جامپر) استفاده میشود .بطور کلی
سیستم ارتینگ از سیمهای مسی ،صفحه مسی ،تسمه مسی و بستهای مسی تشکیل شده است.

