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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 7317 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29صد و پنجاه و دومین جیسته وتورا  عتاای ادار  متور      موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یک نام

 جهت اجرا ابالغ وده است.  92/1/29مور   33333/996ماره سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه و

 مؤسسات عیمتی،  و مراکز نظرانصاحب کاروناسان سازمان، از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و توایتد ، فنتاور    رایطبه و توجه با و میی مصااح با امگام و کووشی وود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تواید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   توایدکننتدگان،  وامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نتوی  استتاندارداا   پیش .وودمی حاصل دواتی غیر و دواتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پ  و وودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .وود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح روته آن با مرتبط میی

کننتد،   متی  تهیته  وتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  با نیز صالحذ  و مندعالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .وود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مربتوط کته   میی استتاندارد  ۀکمیت در و تدوین 3 ومارۀ ایران میی استاندارد در وده نووته مفاد اساس بر که ووند می تیقی میی

 .باود رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  اامییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9اامییی ااکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون7

(IEC) و 

3قانونی  وناسی اندازه اامییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها عنوانبه و است

 کتدک  غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا  نیازمنتد   و کیتی  وترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استاندارداا  تدوین کند. در می فعاایت

 وود.می گیر بهره اامییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت  کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در وده بینی پیش موازین رعایت با تواند یران میسازمان میی استاندارد ا

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطیزیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

-متی  نماید. سازمان استاندارد، اجبار  عاای وورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تواید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بنتد  و درجته  صتادراتی  کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  اامیییبین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعتال  سستات مؤ و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.

 کاایبراسیون سواسنجی  و مراکز ااآزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدور گواای و ممیز  بازرسی،

 رزیتابی ا ایتران  تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونهاین سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل

 دستتگاه  کنتد. تتروی   نظارت می ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید نامۀگواای الزم، ورایط احراز صورت در و کندمی

 ستطح  ارتقتا   برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کاایبراسیون سواسنجی  یکااا، اامیییبین

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران یمی استاندارداا 

                                                      
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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 پیش گفتار

اا  نوی  آن در کمیسیونکه پیش "ویژگی اا و رو، اا  آزمون –تاتیک رادیاتور ویراا  ترموس"استاندارد 

اجالس  یکهزار و بیست و افتمینتهیه و تدوین وده است و در  سازمان میی استاندارد ایرانمربوط توسط 

ستناد ، اینک به امورد تصویب قرار گرفته است 99/79/7329مور   مکانیک و فیزوناسیکمیته میی استاندارد 

مصوب بهمن ماه   ،استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانقانون اصالح قوانین و مقررات موسسه  3بند یک ماده 

 .ستاندارد میی ایران منتشر می وود، به عنوان ا7317

، ی در زمینه صنایع، عیوم و خدماتاا  میی و جهانمی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

یی ایران در مواقع ازوم تجدید نظر خوااد ود و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این استاندارداا  م

 ، توجه قرار خوااد گرفت. بنابرایننظر در کمیسیون فنی مربوط مورد  ندارداا ارائه وود، انگام تجدیداستا

 .ظر استاندارداا  میی استفاده کردباید امواره از آخرین تجدید ن

 

 :فته به ورح زیر استه برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرمنبع و ماخی  ک
EN 215:2004, Thermostatic radiator valves – Requirements and test methods 
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 ويژگی ها و روش هاي آزمون –شیرهاي ترموستاتیک رادياتور 

 هدف و دامنه کاربرد 2

  رادیتاتور  ترموستتاتیک   راایوت  آزمتون   اا رو، و اا یژگیو انیب ف،یتعر هارائ استاندارد، نیا نیتدو از اد 

 .باود یم

به منظور اتصال به یا بدون آن،  9کننده میتنظ شیپدارا   7درگاه دو با ترموستاتیک  راایو  برا استاندارد نیا

 دارد. کاربرد 79PN یو فشار اسم وسیدرجه سیس 799تا  مآب گر یرادیاتور در تأسیسات گرمایش

و  3این استاندارد ابعاد، مواد و جزئیات اتصاالت برا  چهار نوع ویراا  ترموستاتیک رادیاتور با ااگو  مستقیم

792زاویه دار، در فشاراا  اسمی کوچکتر و مساو  
PN .را بیان می کند 

 مراجع الزامی 1

 آن ترتیتب  ایتن بته   . استت  وتده  داده ارجتاع  آنهتا  به استاندارد این متن در که است یمقررات  حاو ریز مدارک

 و اتا  اصالحیه ،تجدیدنظر یا و چاپ تاریخ دارا  مراجع مورد در. میشود محسوب استاندارد این از جزیی مقررات

استتاندارد امکتان    ایتن  ذینفتع بهتر است کاربران  وجود نیا با . نیست موردنظر مدارک آن بعد  اا  تجدیدنظر

قرار داند. درمورد مراجتع بتدون    بررسیزیر را مورد  اازامیمدارک  نظراا  تجدید اصالحیه اا و آخرینکاربرد 

 ارجاع داده وده مورد نظر است. اازامیآن مدارک  تجدیدنظرچاپ و/ یا  آخریننظر  تجدیدچاپ و/ یا  تاریخ

 :است اازامی استاندارد این کاربرد برا  زیر مراجع از استفاده
2-1- EN 1982- Copper and copper alloys-Ingots and castings. 

2-2- EN 12164- Copper and copper alloys-Rod for free machining purposes. 

2-3- EN 12168- Copper and copper alloys-Hollow rod for free machining purposes. 

2-4- EN 12420- Copper and copper alloys- Forgings 

2-5- EN 12449- Copper and copper alloys- Seamless, round tubes for general purposes. 

2-6- EN ISO 228-1- Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads-

Part1: Dimensions, tolerances and designation(ISO 228-1:2000) 

2-7- ISO 7-1- Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads – Part1: 

Principles and basic data. 

2-8- ISO 7268: Pipe components – Definition of nominal pressure. 

 اصطالحات و تعاريف 1

 :رودکار میدر این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به

 (2اجزاء متشکله شیر)شکل  1-2

                                                      
1  - Port 
2  - Presetting facility 

 منظور ورود  و خروجی در یک راستا می باود. - 3
 اتمسفر می باود. 79معادل  - 2
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 راانما:

A اجزا قسمت ترموستاتیک B اجزا ویر 

 9بند آب صفحه 2 7ح  گر 7

 2منگاهینش 3 3دما انتخاب گر 9

 6ماسوره مهره 6 3دما انتخاب گر درجه 3

 1دنبااه 1  

 3 مغز یهیم 3  

 2آب بند مییه مغز  2  

 جهت جریان 79  

 درونی حس گرنماي مجموعه شیر ترموستاتیک با -2شکل

 

                                                      
1 - Sensor 
2 - Valve disc 
3 - Temperature selector 
4 - Valve seat 
5 - Temperature selector scale 
6 - Union nut 
7 - Tailpiece 
8 - Valve stem 
9 - Stem seal 
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 حس گر 1-2-2

  .9ومارهوکل سسمقدار کنترل وده کند یم ح  را دما که ترموستاتیک ریو از یبخش آن

 7واحد انتقال دهنده 1-2-1

کند  یم لیتبد 9 مغز یهیم یخط حرکت به را ح  گر فشار ای دما راتییتغ که ترموستاتیک ریو از یبخش آن

  .9 ومارهسوکل 

 3عضو انتقال دهنده 1-2-1

ح  وده در  جادیا  فشار ای یحجم راتیی  که تغ 2نییمو رابط به طور مثالس  ترموستاتیک ریو از یبخش آن

 . 9کندس وکل وماره  یرا به واحد انتقال دانده، منتقل م 3دما انتخاب گر ای گر

 بخش ترموستات 1-2-4

، ح  گر یعنیساند وده پر  انبساطسواسطه  6انبساط عامل توسط که است  اا قسمت هیکی  حاو بخش نیا

  .نشان داده وده است 9و واحد انتقال دانده که توسط ااوور در وکل  دانده انتقال عنصر

 
 راانما:

 ح  گر 7

 عضو انتقال دانده 9

 واحد انتقال دانده 3

 اجزا حس گر شیر ترموستاتیک -1شکل

 1درپوش نگهدارنده 1-2-5

                                                      
1 - Transmission unit 
2  - Stem 
3 - Transmission element 
4  - Capillary 
5  - Temperature 
6  - Expansion medium 
7 - Protection cap 



 

2 
 

 یهیوس نیکند. ا یمحافظت م ترموستات یکیگ هیآن قبل از نصب اوا  و دندانه اا  مغز یهیکه از م  ا یهیوس

 حیتشر 6-2-7-6و  2-9-3  در بنداا امانگونه که 7متفاوت انیجراا  کردن نر   میتنظ  ممکن است برا

 .ردیوده است، مورد استفاده قرار گ

 (1انواع شیرهاي ترموستاتیک)شکل 1-1

 
 راانما:

 درونی ح  گرااف ویر ترموستاتیک با -3وکل 

 مجزا ح  گردما  درونی و  انتخاب گرب ویر ترموستاتیک با -3وکل 

 متصل استند  انتخاب گرو  ح  گرمجزاس ح  گردما و  انتخاب گرپ  ویر ترموستاتیک با -3وکل 

 نیز از ام جدا استند  انتخاب گرو  ح  گردما  مجزاس انتخاب گرو  ح  گرت  ویر ترموستاتیک با -3وکل 

 انواع شیرهاي ترموستاتیک-1شکل

 درونی حس گربا  ترموستاتیکشیر  1-1-2

ه ساخته وده اند به گونه ا  که با دما به طور یکپارچ انتخاب گر، واحد انتقال دانده و ح  گرویر  که در آن 

 ااف .3بدنه ویر یکپارچه استندسوکل 

 9مجزا حس گردماي درونی و  انتخاب گرشیر ترموستاتیک با  1-1-1

واحد به صورت مجزا از  ح  گردما با بدنه ویر به طور یک پارچه ساخته وده وای  انتخاب گرکه در آن   ریو

-3وکل نصر انتقال دانده به واحد انتقال دانده متصل می وودسقرار داده می وود که توسط عانتقال دانده 

  .ب

                                                      
1 - Different flow rates 
2 - Remote sensor 
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 متصل هستند( انتخاب گرو  حس گرمجزا) حس گردما و  انتخاب گرستاتیک با ر ترموشی 1-1-1

گرفته است. در  واحد انتقال دانده قرارو  ریبدنه وبه طور مجزا از دما  انتخاب گرو  ح  گرکه در آن   ریو

  .پ–3وودسوکل  یمتصل مبه یکدیگر  دانده انتقال عنصرحد انتقال دانده توسط و وا ح  گراین نوع ویر 

نیز از هم  انتخاب گرو  حس گردماي مجزا) انتخاب گرمجزا و  حس گرشیر ترموستاتیک با  1-1-4

 جدا هستند(

واحد انتقال  زیو ن ریدما به صورت جدا از ام نسبت به بدنه و انتخاب گرو ام  ح  گرکه در آن ام   ریو

به  دانده انتقال عنصر کیدما با  انتخاب گرو  ح  گراز اجزاء  کیار  رینوع و نیا دردانده قرار گرفته است.

 .ت -3سوکل واحد انتقال دانده متصل وده است

 شیر ترموستاتیک با پیش تنظیم 1-1-5

 .که جریان کااش یافته در آن با انجام پیش تنظیم مکانیکی بدست آمده است  ریو

 انواع اتصاالت 1-1

در وکل وماره  7ساختمان یکش اواه و اتوریراد به ریو کردن وصل  برا استفاده مورد اتصاالت انواع  اا مثال

 .نشان داده وده است 2

                                                      
1 - Pipework 
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 راانما:

 یمخروط بند آب و وده رزوه یداخی اواه ااف

 یمخروط بند آب و  فشار اتصال ب

  واور بند آب اتصاالت پ

  فشار اتصاالت ت

 تصاالت شیرانواع ا-4شکل

 

 ويژگی هاي عملکردي 1-4

  msqسنرخ جريان شاخص 1-4-2

 barسمعادل  kPa 79در اختال  سطح فشار  و 3 وماره وکل به توجه باس K9-S  در دما  عبور آب انیجر نر 

 .دیآ یداخواه بدست م می  که در ار تنظ7/9

 (mNqسنرخ جريان اسمی 1-4-1

 .9-7-9-6دما مطابق با بند انتخاب گر یانیم میتنظ کیدر  انینر  جر مشخصه
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 محاسبه قابل یزمان باوند، یم کننده میتنظ شیپ ابزار وامل که ترموستاتیک  راایو  برا یاسم انیجر نر 

 .باود وده اثر یب میتنظ شیپ ابزار که است

  Maxmqسنرخ جريان بیشینه 1-4-1

 .گردد یم جادی  ا bar 7/9س معادل  kPa 79اختال  فشار در  آب که  انینر  جر بیشینه

 7پس ماند 1-4-4

 . 3اختال  دما میان منحنی باز ودن و بسته ودن که در نر  جریان یکسان بدست می آیدسوکل

 
 راانما:

(a منحنی باز ودن (b منحنی بسته ودن 
(c  منحنی تئور (d پ  ماند 
(e دما  بسته ودن (f دما  باز ودن 
(s   نقطه دماS   

 نماي شرح منحنی هاي مشخصه -5شکل

 اثر اختالف فشار 1-4-5

 وده میترس متفاوت  فشاراا اختال  در که  تئور ودن بسته  اا منحنی  رو S دما   اا نقطه انیم فاصیه

 .اند

 اثر فشار استاتیک 1-4-6

 به ثابت انیجر  نر در متفاوت کیاستات  فشاراا در وده میترس ودن بسته منحنی دو انیم  دما اختال 

 .وود یم وناخته کیاستات فشار اثر حوضچه

                                                      
1 - Hystersis 
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 اثر دماي آب 1-4-9

 خاطر به زیکه آن ن است انیبا انحرا  در نر  جر متراد  که است ح  گرثبت وده از   دمااا نیب تفاضل

 .باود یم ریو از انیجر در آب  دما در رییتغ

 ل دهندهشیرهاي ترموستاتیک داراي عنصر انتقااثر دماي محیط بر روي  1-4-8

ح  اختال  دما  بین   با یکی که یطیورا تحت ثابت، انیجر نر  در ودن باز منحنی دو نیب دما  اختال 

-9-3تا  9-9-3 اا بند با مطابق راایوسباود وده ثبت دما اختال این  بدون  گرید وو واحد انتقال دانده  گر

  .است 2

 7زمان پاسخ 1-4-7

 . طیمح  در دما  پیه ا رییتغ کیاز  بعد انینر  جر رییتغ  صر  وده برا زمان

 .است منطبق 73-7-2-6وده بر اساس بند  نییتع شیاز پ  اختال  دما کیبا  انینر  جر رییتغ نیا

 تعاريف فنّی 1-5

 حس گردماي  1-5-2

 باود. یحوضچه آب م  معادل دما آزمون، دراین دما  که ،ح  گر وده  ریگ اندازه  دما

 اختالف فشار 1-5-1

 .ریوخروجی  و  ورود انیم فشار اختال 

 منحنی باز شدن و منحنی بسته شدن 1-5-1

باود،  یم 9اختال  فشار ثابت کیدر  ح  گر  آب و دما انینر  جر انیرابطه م داندهمنحنی نشان  نیا

دما در  انتخاب گرکه  یطیباود، تحت ورا یم ریباز ودن و بسته ودن و ندیوامل منحنی فرآ بیمنحنی به ترت

 . 3سوکلاست دهیگرد میثابت تنظ  دما کی

 دماي بسته شدن و باز شدن 1-5-4

  .3سوکل دیآ یم بدست صفر انیجر در ودن باز و ودن بسته  اا منحنی از که ح  گر  دما

 منحنی تئوري 1-5-5

د منحنی واخص عبور کرده و بر طبق دستورااعمل بن  بر رو msq93/9و  msq3/9که از نقاط  یمیمستق خط

  .3 ومارهسوکل است گرفته وکل 6-9-9

 Sنقطه دماي  1-5-6

 .می باود 3 وماره وکلس 9-9-1مطابق با بند که  0mqدرافقی  محور با  تئور منحنی یتالق نقطه

 
 

                                                      
1 - Response time 
2 - Constant differential pressure 
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 نمادها و عالئم اختصاري 4

 اختصاري منمادها و عالئ -2جدول شماره 

 واحد شرح نماد

mq  انیجر نر h
kg 

mNq  یاسم انیجر نر h
kg 

msq  واخص انیجر نر  h
kg 

mMaxq  نهیشیب انیجر نر h
kg 

msMaxq  
msq دما انتخاب گر  دما میتنظ درجه بیشینه در h

kg 

msMinq  
msq دما انتخاب گر  دما میتنظ درجه کمینه در h

kg 

2mXq، 1mXq  زمان پاسخ  ریگ ندازها جهت نیمع انیجر  اا نر h
kg 

st   متناظر با نر  جریان واخص  ح  گردما CO 

sMaxt     
st  ادم انتخاب گر  دما میتنظ درجه بیشینهدر CO 

sMint     
st  دما انتخاب گر  دما میتنظ درجه کمینهدر  CO 

S نقطه دما CO 

P  فشار اختال Pa 

K  دما اختال Kelvin 

 اماتالز 5

 ابعاد 5-2

 .ابعاد و جزئیات اتصاالت برا  انواع مختیف ویر رادیاتور در پیوست ااف آمده است
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 یخواص مکانیک 5-1

 بدنه شیر 2در برابر فشار و نشت ناپذيري مقاومت 5-1-2

 .مشااده وود ریبدنه و ایاز محل اتصاالت  ینشت چگونهیانباید  7-3-6انگام انجام آزمون مطابق بند  به

 9ند میله مغزيآب بنشت ناپذيري  5-1-1

 .اوا داوته باود ینشت دینبا 3-3-6به انگام انجام آزمون مطابق با بند  آب بند مییه مغز 

 مقاومت بدنه شیر در برابر گشتاور خمشی 5-1-1

را بدون ایچگونه آسیب عمیکرد  دائمی تحمل کند. امچنین ویر  2-3-6ویر باید بار اعمال وده مطابق بند 

   را نیز برآورده نماید.باید اازامات آزمون اا  بعد

 .وود آورده حساب به دینبا یدائم وکل رییتغ

 دما در برابر گشتاور پیچشی انتخاب گرمقاومت  5-1-4

دما مشااده  انتخاب گردر  3-3-6پ  از انجام آزمون بر طبق بند  دینبا یوکل دائم رییتغ ای بیتخر چگونهیا

 گردد.

 دما در برابر گشتاور خمشی انتخاب گرمقاومت  5-1-5

 .گردد مشااده 6-3-6 بند طبق بر آزمون انجام از پ  دینبا یدائم وکل رییتغ ای بیتخر چگونهیا

 قابلیت تعويض آب بند میله مغزي 5-1-6

 ساتیتأس از آب هیتخی بدون قطعه آب بند مییه مغز  ضیتعو امکان که باود وده یطراح  ا گونه به دیبا ریو

 .دباو داوته وجود ،است متصلبه آن  ریو که یحرارت

 1شاخص هاي عملکرد 5-1

 K2-Sخ جريان اسمی و نرخ جريان نر 5-1-2

  اا انیدر نر  جر دیاعالم نموده ، نبا دکنندهیکه توا یاسم انیجر نر ، 7-7-2-1انگام آزمون طبق بند 

بزرگ تر از 
h

kg33 مساو انیدر نر  جر دینبا زیدرصد اختال  داوته باود و ن 79از  شیب  
h

kg33 از  شیب

h
kg3 کند. رییتغ 

 باود. یاسم انیدرصد نر  جر 19از  شیب دینبا K7-Sوده برحسب  میترس انیجر نر 

 دما انتخاب گردماي تنظیمی  بیشینهو  کمینهنرخ جريان شاخص در  5-1-1

 : باود ریز محدوده در دیبا گردد یم نییتع 2-7-2-1که طبق بند  msq انیجر نر 

mNmS یمیتنظ  حداکثر دما در - qq 80/max  

mNmSmN یمیتنظ  حداقل دمادر  - qqq 5021 // min  

                                                      
1 - Leak tightness 
2 - Stem seal 
3 - Operating charactersitics 
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 نرخ جريان شاخص براي شیرهاي ترموستاتیک با ابزار پیش تنظیم 5-1-1

 کی  برا دکنندهیواخص اعالم وده توسط توا انینر  جر زانیم م،یتنظ شیابزار پ  ترموستاتیک دارا  راایو

وده،  فیتعر میتنظ شیابزار پ تیار موقع  و برا 9-7-9-1دما مطابق با بند  گر انتخابتوسط  یانیم میتنظ

اعالم وده   در محدوده روادار دیبا 9-7-2-1واخص بدست آمده از آزمون ارائه وده در بند  انیمقدار نر  جر

 باود. دکنندهیتوسط توا

 رندهتغییر نرخ جريان توسط درپوش نگهدا 5-1-4

  نشانه اا قیاز طر یعنیسوودمشخص  دکنندهیتواچگونگی تغییر جریان از طریق درپو، نگهدارنده باید توسط 

  .رهیغ ایعالئم مدرج و  م،یتنظ

 باود. K 9/7و  K 3/9 نیحداکثر ب دیبا 6-7-2-6وده مطابق با بند  نییتع  در دما رییتغ

 دما انتخاب گرتنظیم  بیشینهو  کمینهدر  حس گردماي  5-1-5

 :باود ریز محدوده در دیبا  stس دیآ یم بدست 3-7-2-6 بند مطابق که  ح  گر  دما

Cts میحداکثر تنظ در -

32max 

CtC میحداقل تنظ در - s

 125  min 

 پس ماند در نرخ جريان اسمی 5-1-6

 باود. K7از  شتریب دینبا 1-7-2-6د ارائه وده در بن آزمون قیپ  ماند بدست آمده از طر مقدار

 اثر اختالف فشار 5-1-9

 .باود K7از  شتریب دینبا 3-7-2-6آزمون ارائه وده در بند  قیوده از طر نییاختال  فشار تع اثر

 اثر فشار استاتیک 5-1-8

 باود. K7از  شتریب دینبا 2-7-2-6بند  در وده ارائه آزمون قیطر از وده نییتع کیاستات فشار ثر

 و دماهاي بسته شدن و باز شدن، به ترتیب Sبین نقطه  اختالف دماي 5-1-7

-7-2-6آزمون ارائه وده در بند  قیو بسته ودن، که از طر نباز ود  و دمااا S  نقطه دما انیم  دما اختال 

 .باود K3/9از  شتریب دینبا دیآ یبدست م 79

 اثر دماي محیط بر شیرهاي ترموستاتیک با عضو انتقال دهنده 5-1-21

 نییتع 77-7-2-6 بند نانجام آزموکه با  دانده انتقالعضو ترموستاتیک با   راایبر و طیمح  ااثر دم زانیم

 باود. K3/7از  شیب دینبا ،وود  یم

 اثر دماي آب 5-1-22

 وتتتتده و بتتتتا انجتتتتام آزمتتتتون  جتتتتادیا K 39 ریاز وتتتت  آب عبتتتتور  دمتتتتا تغییتتتتر ریتتتتتأث مقتتتتدار

 :باود شتریب ریز ریمقاد از دینبا و وود یم نییتع 79-7-2-1 بند

- K3/7 7-9-3مطابق بند  پارچه متصل کی ح  گربا  ترموستاتیک  راایو  برا 

- K13/9 2-9-3تا  9-9-3  مطابق بند اا دانده انتقال عنصرترموستاتیک با   راایو  برا 
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 زمان پاسخ 5-1-21

 مشخص 73-7-2-6بند در مندرج آزمون انجام با یژگیو نیا با مطابقت. باود قهیدق 29 از شیب دینبا زمان پاسخ

 .وود یم

 و مقاومت به دما 2دوام 5-4

 مکانیکی دوام 5-4-2

نباید بتیش   7-9-2-6دما  ح  گر در نر  جریان اسمی قبل و بعد از انجام آزمون دوام مکانیکی مطابق با بند 

 .تغییر نشان داد K9از 

قدار بدست آمده قبل از م 20%از  شیب دینبا یکیبدست آمده پ  از آزمون دوام مکان یاسم انیجر نر 

 باود. یکیانجام آزمون دوام مکان

 دوام حرارتی 5-4-1

 یانجتام مت   9-9-2-6که مطابق با بنتد   یقبل و بعد از آزمون دوام حرارت یاسم انیدر نر  جر ح  گر  دمااا

 .باودK9از  شیب دیوود، نبا

مقدار بدست آمده  20%از  شیب دینبا دیآ یبدست م یکه بعد از آزمون دوام حرارت یاسم انینر  جر مقدار

 قبل از آزمون دوام باود.

 مقاومت در برابر دما 5-4-1

وود،  یانجام م 3-9-2-6 بندکه مطابق  به دماقبل و بعد از آزمون مقاومت  یاسم انیدر نر  جر ح  گر  دما

 دیآ یبدست م مقاومت به دما که بعد از آزمون یاسم انینر  جر مقدار .داد نشان رییتغ K3/7از  شتریب دینبا

 باود.حرارتی مقدار بدست آمده قبل از آزمون دوام  20%از  شیب دینبا

 تجهیزات و روش هاي آزمون 6

 تجهیزات آزمون 6-2

 مورد نیاز جهت بدست آوردن داده هاي هیدرولیک تجهیزات 6-2-2

 .توان داده اا  ایدروایکی ویر را بدست آوردمی  6با استفاده از مدار و عمیکرداا  نشان داده وده در وکل 

                                                      
1 - Endurance 
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 راانما:

  Fدبی سن  س 9 نمونه 7

 گرم کن 2   انی= نر  جر y= دما ، xس  –   Rس  x-yدستگاه ثبت  3

 ح  گر 6 کنترل کننده دما 3

 کنترل کننده اختال  فشار 3 پمپ سیرکواه 1

 فشاراختال    ریگ اندازه نقاط 79 فشار سن  اختال  فشار 2

 دماسن  79 دما ح  گر 77

   انبساط منبع یهیبوس ستمیس در فشار  نگهدار یهیوس 73

 جانمايی چرخه آزمون جهت بدست آوردن اطالعات هیدرولیکی شیر ترموستاتیک -6شکل
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 مشخصه هاي ابعادي لوله -1جدول

  سمییی متر  dقطر داخیی  رزوه اواه aDN 7اندازه اسمی

3 4
1 79 

79 8
3 79 

73 2
1 73 

99 4
3 99 

93 7 93 
a به استانداردEN ISO 6708 .مراجعه وود 

 :باود ریز  اا  رواداردامنه  در دیبا انیجر  ریگ اندازه دقت

- 3 از  شیب  اا انینر  جر  وده برا  ریاندازه گ ریدرصد مقادh
kg33 

- h
kg1

hبا    کوچک تر و مساو  اا انینر  جر  برا 
kg33  

 وده باود.   ریه گانداز ریدرصد مقاد 1 دیاختال  فشار با  ریاندازه گ دقت

 7/9س پاسکال یویک 69 تا 79 محدودهفشار در  اختال  تیو تثب  امکان  نگهدار دیبا استفاده از کنترل کننده با

نمونه، ویر  یو خروج  فشار در ورود  ریوجود داوته باود تا انگام اندازه گ 2%بار  با دقت  6/9تا 

 وود. جادیخطا ا نیکمتر

کییو  7999یا  بار  7پاسکالسمعادل  یویک 799 ثابت  ورود فشار که باود فراام دیبا امکان نیا ن،یا بر وهعال

 .نمود فراام  ورود انشعاب محل در را 2%  با روادار بار 79پاسکالسمعادل 

 آب وجود دارد.  دما  ریاندازه گ نقطه کی آزمون مدار  ورود محل در

 وسیسیس درجه 39 تا 39 دما در محدوده K20/ آب به صورت ثابت و با روادار  دما  امکان نگهدار دیبا

 .باود داوته وجود

 تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون شیر ترموستاتیک در حوضچه آب 6-2-1

 یم استفاده 1 وکل در وده داده نشان عمیکرد با  مدار از آب حوضچه در ترموستاتیک ریو آزمون انجام جهت

 وستته یپ طور به آب چرخش از و رود فرو دیبا آب حوضچه در ترموستات اجزاء هیکی آزمون انجام منظور به. وود

 حاصل وود. نانیاطم ر،یو و ترموستات اطرا  در

 رییتغابزار کنترل فراام باود. نر   قیاز طر میو مال کنواختیآب به طور کامالً   دما رییامکان تغ دیبا نیامچن

 دیآب با  دما
h

K3با دقت  دیحوضچه آب با  باود. دماK20/راتییتغ زیباود. و ن  ریقابل ثبت و اندازه گ 

                                                      
1 - Nominal size 
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از دو  دیبا 2-7-9-6بند  مطابقانجام آزمون   وود. برا  ریاندازه گK030/دما در حوضچه آب با دقت 

 .ستفاده وودحوضچه آب ا

 

 
 راانما:

 امزن 9 حوضچه آب 7

 دماسن  2 دما ح  گر 3

 گرمکن حوضچه آب 6  6 وکل 3سمورد x-y ثبات 3

 کنترل کننده دما 3 سردساز حوضچه آب 1

 کیگی ویر ترموستاتیک 79 دما ح  گر 2

 6 وکل طبق بر آزمون مدار 79 عضو ترموستاتیک 77

 آب اي حوضچهجانمايی تجهیزات آزمون بر-9شکل

 تجهیزات مورد نیاز جهت آزمون شیر ترموستاتیک در جريان هوا 6-2-1

 بتا ستطح مقطتع     دو کانال اوا باود و ار کانال دارا  استفاده وود که حاو دیبا تجهیزاتیانجام آزمون از   برا

ز کانال اتا  ا یکیدر مرکز  دیترموستاتیک با ریو  .3 وکلس باود مترمربع 36/9 مساحت حداقلبا  متقارنی وکل

 طیوترا  نکته ی. مگتر ا رنتد یقترار گ  یافقت  تیدر موقع درونی ح  گر وترموستات  یکه کیگ  قرار گرفته به طور
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-9-2  مطابق بنداا دانده انتقال عنصرترموستاتیک با   راای. وباودمشخص وده  دکنندهیتوسط توا  گرید

 .رندیگ قرار نموده ماعال دکنندهیتوا که یتیموقع و طیورا با مطابق دیبا 2-9-2تا  9

 بته  را ترموستتاتیک  ریوت  دیت با گتر ید یهیوست  کی. وود داده عبور باال به رو ترموستاتیک ریو اطرا  در دیبا اوا

 .داد انتقال گرید کانال به کانال کی زا سرعت

 نیح در کانال در سرعت آانگمحافظت وود. دما و  یدر برابر حرارت تابش دیبا  ریکانال اندازه گ یداخی وارهید

 .باود کنواختی کانال مقطع سطح درصد 39 در حداقل آزمون

 .بماند یباق ثابتK10/ تا دیبا اوا  دما. وود کنترل دیبا اوا دمش آزمون انجام زمان مدت در

 حفاظت منظور به دیاب دما ح  گر. وود  ریگ اندازه K030/ تیبا حداکثر عدم قطع دیاوا با  دما راتییتغ

 .باود وده قیعا 7تابش برابر در

وتود کته سترعت متوستط      میتنظت   به گونته ا  دیباود و سرعت حرکت آن با 9آوفته صورت به دیبا اوا انیجر

050حاصل 
010 // باود هیثان بر متر. 

واه اا بایتد دارا  عتایق حرارتتی    اواه اا  متصل نباید در مقابل جریان عبور  به سمت آزمونه قرار گیرد، این ا

 باود.

با مقدار متوسط  سهیو در مقا  آمار  رو، اا یهیسرعت به وس راتییاز محاسبه تغ حاصل ،3اریمع انحرا 

  .مراجعه وود ب وستیپبه درصد باودس  39تا  39 نیب دیآن با یدرجه آوفتگ ایاوا و  انیجر

 

 

                                                      
1 - Radiation 
2
 - Turbulent 

3 - Standard deviation 
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 راانما:

 فن -9 آزمونه -7

 وده برهیکاا  ونتور اواه -2 یآوفتگ دیآرام و توا انیحصول جر  مجرا برا هیتعب و نصب -3

 مبدل گرمایی -F  6سیتفاضی فشارسن  -3

 دماسن  -3 مدار آب با دما  کنترل وده -1

 جانمايی تجهیزات آزمون شیر ترموستاتیک در جريان هوا -8شکل

 شیرهاي ترموستاتیک 2منحنی هاي شاخص 6-1

 صمنحنی هاي شاخ تعیین 6-1-2

 .می وود استفاده 2 وکل مطابق 1 تا 7  اا منحنی از ترموستاتیک  راایو عمیکرد یابیارز منظور به

منتدرج در   زاتیت بتا استتفاده از تجه   اتا  منحنتی  نیامگر آنکه در بنداا  بعد  به نحو دیگر  بیان وده باود، 

 kP 799معتادل  ریو  ار ثابت وروددر فش دیاا با  ریگ اندازه باوند. یم میقابل ترس 9-7-6و  7-7-6   بنداا

. ردیت گنجتام  ا 2% راتییت   با حداکثر تغbar 7/9س kP 79و اختال  فشار 10% راتییبار  حداکثر تغ bar 7س

حوضتچه    د. دمتا نگه داوته وو وسیدرجه سیس 250در محدوده  دیترموستاتیک با ریاز و  آب عبوردما  

از  شیب دیآب نبا
h

K3دینما رییتغ. 

                                                      
1 - Characteristic curves 
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 رد دیبا یانیم  اا میوده اند، تنظ میدما ترس انتخاب گر یانیم  واخص که در دمااا  منحنی اا یتمام  برا

 .ندیجهت بسته ودن بدست آ

باالترين (و در 2دما)منحنی شماره انتخاب گرمنحنی هاي باز شدن در پايین ترين درجه  6-1-2-2

 (1دما)منحنی شماره انتخاب گردرجه 

 ریو نباز ود  دما  باال K9 حداقل  ازمنحنی  می. ترسمی وود میدرجه تنظ نیتر نییپا دردما  انتخاب گر

امزمان سداده می وودکااش  ریو ودن باز  دما ریز K3 تا  ح  گر اطرا  طیمح  دما سپ  ،دهو وروع

و امان مراحل قبل وده درجه قرار  داده  نیباالتر دردما  انتخاب گر میظمنحنی ادامه دارد . سپ  تن میترس

 .می وود تکرار

 (1دما)منحنی شماره انتخاب گرمنحنی باز شدن در درجات میانی  6-1-2-1

منحنی باز ودن   رو ریو نباز ود  که دمامی وود انتخاب   به گونه ادما  انتخاب گر یانیاز درجات م یکی

  دما سپ  ،وده وروع   ریباز ودن و  دما  باالK2منحنی حداقل  میترس اود.ب وسیدرجه سیس 92تا  99

 یم ادامه منحنی میترس حال نیام در وس داده می وودکااش  ریودن و باز  دما ریزK6تا  ح  گر اطرا 

  .ابدی

 (4شماره دما)منحنی انتخاب گرمنحنی بسته شدن در درجات میانی  6-1-2-1

باز ودن   دما ریزK4حداقل ازو بعد رسم منحنی داوته می وود  نگهو ثابت  رییدما بدون تغ انتخاب گر درجه

 .می وود رسمو منحنی داده  شیافزا ریبسته ودن و  باالتر از دماK1تا  ح  گر  دما. می گرددآغاز ریو

 1-1-1داراي عضو انتقال دهنده، مطابق با بندهاي هاي ترموستاتیک منحنی باز شدن شیر 6-1-2-4

 (5دما)منحنی شماره انتخاب گر، در درجات میانی 4-1-1تا 

 انتقتال  عنصتر متتر از   کیت انضتمام   بهواحد انتقال دانده  ،می وودنگه داوته  رییتغ بدوندما  انتخاب گر درجه

KKثابتت    در دمتا  دیت قسمت اتا با  نیابرده می وود. فرو   گریحوضچه آب د درا،  دانده 1010 /  بتاال  

 در و حت  گتر   دانتده،  انتقال عنصر ی. باقدیآ یم بدست یاسم نر  جریان دمادرآن  که باود  ح  گر  دما

در حوضتچه اول غوطته ور    یبته ختوب   دیت با زیمجزا ن  دما انتخاب گر، 2-9-3بند  مطابق ترموستاتیک  راایو

 ووند.

 باز  دما ریزK3تا  ح  گر  و سپ  دما ودهآغاز  ریباز ودن و  باالتر از دماK2حداقلدر  منحنی رسم

 .می وود رسم و منحنیمی وود ودن کااش داده 

دما و در اختالف فشارهاي باالتر از  انتخاب گرمنحنی بسته شدن در درجات میانی  6-1-2-5

kP21 معادل(bar2/16()منحنی شماره) 

اختتتال  فشتتار   ردرونتتی د حتت  گتتر ترموستتتاتیک بتتا    راایوتت  بتترامنحنتتی بستتته وتتدن    میترستت

26060 %)/( barkPa  ردیگ یانجام م رو،و به امان  3-7-9-6مندرج در بند   ریاز اندازه گ پ و بالفاصیه . 

امان منحنی پت  از   2-9-3تا  9-9-3  امطابق با بندا دانده انتقال عنصر  ترموستاتیک دارا  راایو  برا

 گردد. یرسم م 2-7-9-6بند طبق   ریاندازه گ
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در امان  دی  باود، آزمون باbar 6/9س kP69کمتر از دکنندهیمجاز اعالم وده توسط توا فشار اختال  حداکثر اگر

 .انجام وود دکنندهیفشار اعالم وده توسط توااختال  

دما و در اختالف فشارهاي باالتر از  انتخاب گردر درجات میانی  منحنی بسته شدن 6-1-2-6

kP2111 معادل(bar219()منحنی شماره) 

، منحنی بسته 3-7-9-6 بند ارائه وده در  ریو بالفاصیه پ  از اندازه گ 3-7-9-1رو، مشروح در بند  طبق

2101000 استاتیکودن در فشار  %)( barkPa گردد میترس دیبا. 

 
 راانما:

A نر  جریان 
B  دما  حوضچه آبCo E اثر فشار استاتیک 

C پ  ماند F   در حداقل و حداکثر درجه تنظیم ح  گراختال  دما 
D اثر اختال  فشار G اثر دما  محیط رو  ویر ترموستاتیک دارا  عنصر انتقال دانده 

 منحنی هاي مشخصه شیر هاي ترموستاتیک-7شکل

 تعیین منحنی تئوري 6-1-1

دستورااعمل ارائه وده در این بخش جهت ترسیم امه منحنی اا  باز ودن و بسته ودن به کار متی رود. ایتن   

  :79منحنی با استفاده از مراحل زیر بدست می آیدسوکل
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رسم از  ایو  11سنقطه 0mqمنحنی   افقیآن با محور  یو تالق یمنحنی واقع یامتداد دادن بخش خط از -7

 .دیآ یخط مماس بر منحنی بدست م

 متنتاظر نقطه ، نقطته   نیوود که از ا یم حاصل12  نقطه 11سنقطه  یکمتر از محل تالقK2دما   در -9

 .دیآ یم بدست  13س نقطه  انیر  جرن

 .دیآ یبدست م 13آب در نقطه  انیاز نر  جر 93در % 15و نقطه  39در % 14 نقطه -3

 16  را در نقطته  0mqس افقتی  محورآنقدر امتداد داده وود که  دیبا 15و  14حاصل از اتصال نقاط  خط -2
 قطع کند.

نشتود.   جتاد یا 6در نقطه   ییجابجا گریتا د ابدی یوروع وده و آنقدر ادامه م 16دوباره از نقطه  ندیفرآ -3

 وود. ینشان داده م Sبه نام نقطه  یینقطه نها نیا

 وود. ینشان داده م msqبا نماد  Sطه نق ریزK2  آب در دما انیجر نر  -6

 .باود یم  امان منحنی تئور Sو نقطه  msq %39  ،msq %93نقطه  3گیرنده از  خط

 
 راانما:

mq
 

 نر  جریان

CO

 
 دما  حوضچه آب

 Sحوه ترسیم منحنی تئوري و نقطه ن -21شکل

 آزمون خواص مکانیکی 6-1
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 در برابر فشار و نشت ناپذيري اجزا بدنه شیر مقاومت 6-1-2

 . وود انجام ، وده داده نشان 77 وماره وکل در آنچه مطابق دیبا آزمون

متی  متصتل  نشان داده وده است   2وکل در وکل وماره  یسمهره مخروط اتوریبه رادکه  ماسوره،بر رو   مهره

  رویت وتود. ن  یمحکتم مت   اتوریت بته راد  ریمحکم وده و وت  3گشتاور داده وده در جدول وماره   رویبا نگردد 

 توایدکننده باود.  طبق دستورااعمل اا دیاتصاالت با گریجهت محکم کردن د ازیگشتاور مورد ن

 ISO 7268ندارد سبه استا یفشار اسم نیدر حدود باالتراستاتیک باز در معرض فشار آب  تیدر وضع ریو

CC دیآب با  وود. دما یداده ممراجعه وود ، در مقایسه با فشار اسمی بدنه ویر قرار  OO 1020   درجه

 .ردیگ یقرار م یمورد بازرس یاز نظر نشت ریاتصاالت و بدنه و قهیدق کیباود. پ  از  وسیسیس

 
 آزمون مقاومت در برابر فشار بدنه شیر -22شکل
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 گشتاور مورد نیاز جهت محکم کردن مهره ماسوره -1جدول

 Nm براي محکم کردن ازیگشتاور مورد ن يروین رزوه اندازه یاسم اندازه

 29  مییی متر  73اتصال اواه مسی 

3DN 
4
1 29 

79DN 
8

3 29 

73DN 
2

1 69 

99DN 
4

3 39 

93DN 7 799 

 ISO 6708  استاندارد

 

 نشت ناپذيري شیر بسته شده با درپوش نگهدارنده 6-1-1

 نگهدارنتده در  ،درپتو توان با  یرا م ریو دیاعالم نما ریو دکنندهیرد که توایانجام گ یزمان دیآزمون فقط با نیا

 .تحت آزمون قرار داد دکنندهیتوا توسط دهو اعالم فشار برابر در و بسته حاات

باز  اتوریرادسمت در  ریکه و  گردد به گونه ا یمتصل م 77نشان داده وده در وکل  زاتیبه تجه ریبدنه و

وود.  یوارد م دکنندهیطبق اعالم توا استاتیکوود. فشار آب  یبسته مدرپو، نگهدارنده توسط  ریوباود. 

 .وود یمی بررسنشتی آب از بندآر  قهیدق کیباود. پ  از گیوت  وسیدرجه سیس 1020 دیآب با  دما

 نشت ناپذيري میله مغزي 6-1-1

مسدود وده و در آب غوطه  اتوریدر سمت بسته ودن به راد دیبا ری. وردیگ یانجام م 79آزمون طبق وکل  نیا

102020ساکن   حال فشار اوا نیور  گردد. در ا %)/( barkPaمرتبه 3 قهیدق کیپ  از  ،اعمال وده بار 

 .ردیگ یقرار م یمورد بازرس یاز نظر وجود نشت  مغز یهیوود و سپ  م یباز و بسته م  مغز یهیم

 
 روش آزمون نشت ناپذيري میله مغزي شیر -21شکل

 مقاومت اجزا بدنه شیر در برابر گشتاور خمشی 6-1-4
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  در انتها F  رویوود. ن یم محکم 9مطابق جدول وماره . مهره ماسوره ردیگ یانجام م 73مطابق وکل  آزمون

وود. بعد از  یم نییتع 2با استفاده از جدول  F  رویوود. ن یاعمال م هیثان 39اواه و عمود بر محور آن به مدت 

  .ردیگ یمورد آزمون قرار م 7-3-6مطابق بند   ریاز نظر نشت ناپی رینجام آزمون وا

 .نادیده گرفت تغییر وکل دائمی را می توان

 
 راانما:

 میمستق  راایو 7

 یراا  زاویه دارسقائمه و 9

 روش آزمون استحکام خمشی بدنه شیر -21شکل

 

 گشتاور خمشی براي آزمون شیرهاي ترموستاتیک-4جدول

 Nmگشتاور خمشی برحسب  اندازه رزوه 2اندازه اسمی

 99  مییی متر 73اتصال اواه مسی 

3DN 
4

1 39 

79DN 
8

3 799 

73DN 
2

1 799 

99DN 
4

3 739 

93DN 7 999 
 مراجعه وود. EN ISO 6708به استاندارد  7

 

 دما در برابر گشتاور انتخاب گرمقاومت  6-1-5
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  bar7س یوپاسکالیک 799استاتیکو فشار  وسییسس درجه290  توسط آب با دما 72وکل  مطابق آزمون

 به تعادل ریبه منظور آنکه اجزاء و قهیدق 99. بعد از مدت زمان حداقل ردیگ یانجام م ریبدنه ودرون   جار

به متر  وتنین Nm 3 حال گشتاور نیوود. در ا یم میتنظآن دما در حداقل درجه  انتخاب گربرسند،  ییگرما

سپ  و باود  7ی وود و اعمال گشتاور باید بدون اعمال نیرو  جانبی در جهت ایستثانیه  اعمال م 39مدت 

 وتنین 3گشتاور   رویامانند باال ن مجدّداًو  وده دما چرخانده انتخاب گردر جهت حداکثر درجه  ریو رهیدستگ

 .می وودمتر اعمال 

مطابق دستورااعمل توایدکننده  دیاوده اند، ب دیتوا  2-9-2و 3-9-2  مجزا که مطابق بنداا  اا انتخاب گر

 بیتخر ای بیآس ایوود که آ یبررس دی. بعد از انجام آزمون، باستیحال مهم ن نیآب در ا  ووند. دما میتنظ

 دما ر  داده است؟ انتخاب گردر  یدائم وکل رییتغ ایمانند وکست، ترک و 

 
 آزمون مقاومت انتخاب گر دما در برابر گشتاور -24شکل

 دما در برابر گشتاور خمشی انتخاب گرمقاومت  6-1-6

 استاتیکدر فشار  وسیدرجه سیس 290  نشان داده وده با آب در دما 73مطابق آنچه در وکل  دیبا آزمون

)( barkPa1100 به تعادل  دنیجهت رس قهیدق 99 حداقل  . مدت زمانردیاست، انجام گ  جار ریوبدنه که در

  دما به طور گر انتخاب  رو هیثان 39به مدت  وتنین 939  رویاز آن ن پ الزم است.  ریدر اجزاء و گرمایی 

دما و با  انتخاب گر یرونیاز ابه ب  متر یییم 79در فاصیه  روین نیا گردد. یاعمال مباود، که عمود بر محور آن 

 وود. یاعمال ممییی متر  99به پهنا   یچرمنوار  ایتسمه  کی

                                                      
1 - Stop 
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 دکنندهیتوا دستورااعمل با مطابق دیبا 2-9-3 تا 3-9-3  بنداا طبق وده ساخته   مجزا دما  ااب گرانتخا

 مانند بیتخر ای بیآس که وود یبررس دیبا آزمون، انجام از بعد. ستین مهم حال نیا در آب  دما. وود نصب

 .مشااده نشود یدائم وکل رییتغ ای و ترک وکست،

 
 تخاب گر دما در برابر گشتاور خمشیآزمون مقاومت ان -25شکل

 آزمون شاخص هاي عملکردي 6-4

 داده هاي شاخص 6-4-2

 بند طبق حاتیتوض طبق بر که وود یم استفاده واخص  اا منحنی از واخص  اا داده آوردن بدست جهت

 .اند وده رسم 6-9

 K2-Sجريان اسمی و نرخ جريان در  نرخ 6-4-2-2

سوکل  3منحنی وماره   بر رو K7-Sو  K9-Sر نقاط د انیوود. نر  جر یرسم م 9-9-6مطابق بند  S نقطه

 .یاسم انیمطابق است با نر  جر K9-S در نقطه  انی. نر  جردیآ ی  بدست م2وماره 

 نرخ جريان شاخص براي شیر ترموستاتیک با ابزار پیش تنظیم 6-4-2-1

 تیار وضع  برا دیبا  2سوکل وماره  3منحنی وماره  م،یتنظ شیپ یهیوس  ترموستاتیک دارا  راایو  برا

 نیباالتر  برا دیوجود داوت، آزمون با میتنظ شیپ تیوضع 3از  شتریرسم گردد. اگر ب وده، فیتعر میتنظ شیپ

 .ممکن انجام وده و انتخاب حاات میانی به عهده آزمایشگاه انجام دانده آزمون می باود تیوضعپایین ترین و 

 باود. یواخص م انینر  جر انگریب ناینر  جر نی. ادیآ یبدست م K9-Sدر نقطه  انیجر نر 

 نرخ جريان بیشینه 6-4-2-1
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، اختال   وسیدرجه سیس 12  در دما ح  گرکه  یدما در حاا انتخاب گر یانیدر درجات م دیبا انیجر نر 

 بدست انیجر نر  نیرت بزرگ سپ . وود  ریگ اندازه وده، داوته نگهبار   7/9پاسکال س  یویک 210%فشار 

 آن نیبزرگتر. گردد سهیمقا دیبا دیآ یم بدست فوق رو، به آنچه با  2 ومارهسوکل  3 وماره منحنی از آمده

 .باود یم انیجر نر  حداکثر اا

 2درجه تنظیم بیشینهو  کمینهنرخ جريان شاخص در  6-4-2-4

 در انینر  جر زانیتفاده وود. ماس 9-9-1از رو، آزمون مندرج در بند  دیبا ر،یمتغ نیبدست آوردن ا  برا

msMaxmsMinس qq ,  K9–S 2سوکل وماره دیآ یبدست م 9و7  از منحنی اا.  

 دما انتخاب گردرجه تنظیم  بیشینهو  کمینهدر  حس گردماي  6-4-2-5

mو  msMinq  اا انیمربوط به نر  جر ح  گر  دمااا sM axq سوکل دیبدست آ 9و7  حنی اامن قیاز طر دیبا

  .2وماره 

 تغییر نرخ جريان با استفاده از درپوش نگهدارنده 6-4-2-6

 انیبرابر نر  جر 9/7تا  2/9 نیب دیبا انیگردد. نر  جر نیگزیجا درپو، نگهدارندهبا  دیترموستات با یکیگ

اره در جهت بسته ودن امو دیبا انیگردد. نر  جر میبار  تنظ 7/9پاسکال س یویک 79و در اختال  فشار  یاسم

 دکننده،یتواگردد. سپ  مطابق دستورااعمل   عالمت گیار دیحاات درجه مربوطه با نیوده باود. در ا میتنظ

 نر دو  نیااز میان  ح  گر  دما مقدار. وود یم  ریگ اندازه K7از کااش دما به اندازه  یناو انینر  جر

این اختال  دما بر حسب درجه کیوین تعیین می   .2 وماره وکلسدیآ یم بدست 2 وماره منحنی از انیجر

 وود.

 میزان پس ماند در نرخ جريان اسمی 6-4-2-9

 بسته و ودن باز  اا منحنی نیب یاسم انیجر نر در  نیکیوبرحسب  دما اختال  قیطر از ماند پ  زانیم

 .وود یم داده نشان د،یآ یم بدست  گرید از پ  بالفاصیه که 2 وماره وکل در 2و 3 منحنیس ودن

 اثر اختالف فشار 6-4-2-8

  بسته ودن تئور  منحنی اا  رو ،نیبرحسب کیو  S دما  نقاط انیم فاصیه  ریگ اندازه با فشار اختال  اثر

 وود. ینشان داده م 2در وکل  6و 2وماره 

 اثر فشار استاتیک 6-4-2-7

در  1و 2 وماره ودن بسته  اا منحنی نیب   نیکیو برحسبس  دما اختال   ریگ اندازه بااستاتیک  فشار اثر

 .وود یم نییتع انیجر نر   برا 2وکل وماره 

 و به ترتیب دماي بسته شدن و دماي باز شدن Sاختالف دماي میان نقطه دماي  6-4-2-21

                                                      
1 - Setting point 
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منحنی  قیاز طر  (f ریو ودن باز  دما و  eس ریبسته ودن و  و دما S نقطه انیم دما  اختال  بیترت به

 .وود یثبت مدرجه کیوین برحسب  3واخص نشان داده وده در وکل   اا

 اثر دماي محیط بر روي شیرهاي ترموستاتیک داراي عضو انتقال دهنده 6-4-2-22

در  3و 3وماره  ودن باز  اا منحنی نیب برحسب درجه کیوین دما اختال   ریگ اندازه با طیمح  دما اثر

 .دیآ یمی اسم انینر  جر  برا 2وکل وماره 

 اثر دماي آب 6-4-2-21

در   رییتغ چی، بدون ا3-7-6و  7-7-6  بنداا درداده وده  ورح زاتیاز اوازم و تجهبا استفاده  دیآزمون با نیا

 .ردیدما انجام گ انتخاب گر میدرجه تنظ

 شیافزا زانیتا آن م دیاوا با  بسته ودن کااش داده وود. سپ  دما  دما ریز K 6حداقل تا  دیاوا با  دما

برسد. سپ  نر   یاسم انیبرابر نر  جر 9/7تا  2/9به  یداتعا تیدر وضع ریاز و  آب عبور انیکه نر  جر ابدی

 19حداقل آب را تادما  وود. در ادامه  یم و ثبت  ریاندازه گ 2منحنی بسته ودن وماره   آب رو انیجر

 نیح نیحاصل وود. در ا یتعادا طیوود تا ورا یزمان داده م یداده و به اندازه کاف شیافزا وسیدرجه سیس

منحنی   رو دیآب با انیاست. پ  از آن نر  جر شیمجاز به افزا K9/9. و حداکثر تا ابدیکااش  دیاوا نبا  دما

  .76و ثبت وودسوکل وماره   ریاندازه گ 2بسته ودن وماره 

، در غیر باود یاسم انیبرابر نر  جر 7/9 حداقل دیبامجدد آزمون  درس حداقل / حداکثر   عدد ثبت وده  

 .اره با آانگ افزایش دما  آب کمتر تکراروود اینصورت آزمون باید دوب

12  با استفاده از اختال  دما  tt   شیافزا زانیو با استفاده از م آوردبسته ودن بدست که می توان از منحنی 

 :دیآ یبدست م ریآب با استفاده از فرمول ز  اثر دما Ltاوا   دما

  
W

L

t

ttt
K




 1230  نیآب برحسب کیو  اثر دما )(

 : فرمول نیا در که

1t آب نییپا  منحنی بسته ودن در دما  ده وده رووانخ  : عدد دما 

2t آب ییباال  منحنی بسته ودن در دما  وده رو وانده خ  : عدد دما 

lt اوا  ماد شیافزا زانی: م 

wt آب  دما شیافزا زانی: م 
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 راانما:

A  نر  جریانmq 

B دما  حوضچه آب 

Ct o

w 50 به عنوان مثال ذکر وده است 

 4ترسیم اثر دماي آب روي منحنی بسته شدن شماره -26شکل

 زمان پاسخ 6-4-2-21

انتخاب  میدر درجه تنظ  رییتغ چیبدون ا 3-7-1و  7-7-1  بنداا زاتیاوازم و تجهآزمون با استفاده از  نیا

 .ردیما انجام گد گر

 انیتا نر  جر ابدی یم شیاوا آنقدر افزا  وود. دما یبسته ودن آغاز م  دما ریز K 6در حدود  دما با  آزمون

زمان داده  یباود. به اندازه کاف یاسم انیبرابر نر  جر 9/7تا  2/9 دیعدد با نی  رسانده وود. ا71وکلس 1mxqبه 

 به حاات تعادل برسد. ستمیوود تا س یم

نقطه اضافه  نیمتناظر به ا  به دما K 3/7  قرار  داده وده و 2سوکل 2در منحنی بسته ودن وماره  1mxq نقطه

اوا به   . سپ  دمادی  ثبت کن2وکلس2 وماره ودن بسته منحنی  رو بر را 2mxqدیجد انیوود. نر  جر یم

KKو ار بار به اندازه   صورت پیه ا O

203 /

 2به  دنیباال برده وده و مدت زمان رسmxq 71وکلوودس یثبت م.  

 آزمون هاي دوام و آزمون مقاومت دما 6-4-1

 دوام مکانیکی آزمون 6-4-1-2

می   دما نشانه گیار انتخاب گر میو درجه تنظ وودرسم باید   2س وکل 3انجام آزمون، منحنی وماره از  قبل

و فشار  وسیدرجه سیس 290  وود که امکان فراام نمودن آب با دما ینصب م ییدر جا ری. سپ  وگردد
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/%پاسکال س یویک 69 دیر بابار  وجود داوته باود. اختال  فشا 7پاسکال س یویک 799 استاتیک 260  بار  در

وود. مدت زمان ار دوره کم  یم ادیکم و زمرتبه   3999دما به تعداد  انتخاب گرگردد.  میتنظ ر،یحاات بسته و

به  دیدما نبا انتخاب گرکردن،  ادیکم و ز نیباود. در ح هیثان 79حدود دیکردن  با هباز و بست ایکردن س ادیو ز

باید  ح  گردما  در  باود. یفاصیه زمان هیثان 3 دیکردن با ادیدو دوره کم و ز نیبرسد. ب یکیمکان ستیحاات ا

 چنان باود که باز ودن و بسته ودن کامل بدست آید.

 طیمح  دما در باز حاات در ساعت 92 مدت به حداقل دیبا ترموستاتیک ریو ،یکیمکان دوام آزمون انجام از بعد

 . وود  دار نگه

 واخص منحنی و وده میتنظ بود، وده  گیار عالمت قبالً که  ا درجه  رو دما انتخاب گر از این آزمون، پ 

در نر  جریان اسمی قبل  ح  گرنر  جریان اسمی برقرار وده و دما   .وود میترس دوباره  2وکلس 3 وماره

 وبعد از آزمون دوام بدست آید.

 آزمون دوام حرارتی 6-4-1-1

دما  در تمام آزمون  انتخاب گر می. تنظوودرسم باید    2س وکل وماره  3مون، منحنی وماره آز نیااز  قبل

ترموستاتیک در دو  ریو یکیگغوطه ور  که امکان می وودنصب  ییدر جا ری. سپ  وداده وود رییتغنباید 

وجود مرتبه  3999  و برا بیبه ترت وسیسیس جهدر125و  وسیدرجه سیس 115  حوضچه آب با دمااا

 ریاز و دیداند باود. آب نبا یمجاز نم دکنندهیکه توا یافزودن چگونهیا  حاو دیحوضچه نبا آبداوته باود. 

 بماند.  یباق هیثان 39به مدت حداقل در ار حوضچه  دیترموستات با ی. کیگابدی انیجر

از باز ودن آن  و وسیدرجه سیس 93  فرو بردن آن در آب با دما نیترموستاتیک در ح ریاز بسته ودن کامل و

 نصورت،یا ری. در غدییحاصل نما نانیاطم وسیدرجه سیس 73  آب در دما یاسم انیحصول جر  حداقل برا

 .ابدی شیافزا دیباغوطه ور   زمان

 طیمح  دما در باز تیموقع در ساعت 92 مدت بهحداقل  دیبا ترموستاتیک ریو ،دوام حرارتی آزمون از پ 

 .بماند یباق

در نر   ح  گریکبار دیگر باید ترسیم وود. نر  جریان اسمی و دما   3پ  از آزمون، منحنی مشخصه وماره 

 جریان اسمی قبل و بعد از آزمون دوام باید بدست آید.

 آزمون مقاومت دما 6-4-1-1

می   گیار نشانه دما انتخاب گر میظتن درجه و رسم باید   2 وماره وکلس 3 وماره منحنی آزمون، نیا از قبل

 ای کامل ریو کی صورت به ترموستاتیک ریو ووده  داده قرار باز تیدما در موقع انتخاب گر. پ  از آن وود

 در ساکن  اوا در دیبا وده  بند بسته ریو. می وود  بند تهسب دکنندهیتوا  بند بسته رو، طبق مجزا

 .وود  نگاادار ساعت 6 مدت به وسیسیس درجه 39 در سپ  و ساعت 6 مدت به وسیسیس درجه -99  دما

انتخاب  میتنظ حداقل در وسیسیس درجه 29  دما در ساعت 6 مدت به و وده مونتاژ ترموستاتیک ریو سپ ،

 .داده می وود قرار دما گر

 .وودنگهدار   طیمح  دما در باز تیموقع درباید  ساعت 92 مدت به حداقل ترموستاتیک ریو آزمون از پ 
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 گرید بار کی  2وکلس 3ار داده و منحنی مشخصه وماره قر آنوده   نشانه گیار تیدما در موقع انتخاب گر

 آزمون از بعد و قبل آمده بدست یاسم انیجر در  دما ح  گر و وده برقرار یاسم انیجر. می وود میترس

 .داده می وودقرار دما مقاومت

 برنامه آزمون 6-5

 کامل آزمون کی انجام  برا ازین مورد نمونه تعداد و مختیف  اا آزمون انجام یاتوا و بیترت 3 وماره جدول

 .دینما یم مشخص را آمده 2-1 و 3-1  بنداا در آنچه مطابق

 در ار سر  آزمون اا باید از یک نمونه استفاده وود.

باود.  یم درونی ح  گربا  73DN ترموستاتیک  ا هیزاو  راایو به مربوط 2-ااف تا 7-ااف  سر  اا آزمون

آن اا با  یوکل و اندازه اسم ان،یووند که نر  جر یم ترموستاتیک  راایب مربوط به و  سر  آزمون اا

 ااف متفاوت است.  سر  راایو

ح   یادما  انتخاب گر یبوده وا 73DNکه  استند  ترموستاتیکقائم    راایپ مربوط به و  سر  اا آزمون

آزمون اا   سر نیباود. ا یجدا م ریگفته وده، از بدنه و 2-9-2و  9-9-2  آن اا امانگونه که در بنداا گر

اعالم نموده اختال   دکنندهیبا آنچه توا 15%از  شیب یاسم انیکه نر  جر ردیگ یمورد استفاده قرار م یزمان

 انجام وود. دیبا ییراایو نیچن  رو 2-تا ااف 7-ااف  کامل آزمون اا  سر نصورتیا رینداوته باود، در غ
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 برنامه آزمون – 3جدول 

بند شماره آزمون بیترت   
آزمون  يسر يآزمونه ها برا تعداد  

2A. 1A. 1A. 4A. B C 

1-3-2 یخمش گشتاور مقابل در ریو بدنه اجزاء مقاومت      7 7  

1-3-7 ریو بدنه اجزاء  ریناپی نشت و فشار برابر در مقاومت      7 7  

1-3-3 گشتاور برابر در دما انتخاب گر مقاومت   3     7 

1-3-6 یخمش گشتاور برابر در دما انتخاب گر مقاومت   3     7 

1-2-7-3 انیجر نر  حداکثر   3    7 7 

1-9-7-7 سمنحنی دما انتخاب گر درجه نیتر نییپا در بازودن  اا منحنی 

   9 وماره منحنی سدما انتخاب گر درجه نی  و در باالتر7وماره 
3     7 

1-9-7-9  7 7 7 7 7 3   3 وماره منحنیس دما انتخاب گر یانیم درجات در ودن باز منحنی 

1-9-7-3  وماره منحنیس دما انتخاب گر یانیم درجات در ودن بسته منحنی 

2   
3    7 9 

1-9-7-2  دانده، انتقال بخش  حاو ترموستاتیک  راایو بازودن منحنی 

دما انتخاب گر یانیم درجات در، 2-9-2 و 9-9-2  بنداا با مطابق  
3     7 

1-9-7-3  احتال  در و دما انتخاب گر یانیم درجات در ودن بسته منحنی 

پاسکال یویک 79 از باالتر  فشاراا  
3    7 7 

1-9-7-6  ثابت فشار در و دما انتخاب گر یانیم درجات در ودن بسته منحنی 

   1 وماره حنیمنس  پاسکال یویک 7999
3     7 

1-2-7-6 پو، در از استفاده با انیجر نر  رییتغ   3    7 7 

1-2-7-79 آب  دما اثر   9     9 

1-2-7-73  9     9 زمان پاسخ 

1-2-9-3 دما مقاومت آزمون    7     

1-2-9-7 یکیمکان دوام آزمون     7    

1-2-9-9 یحرارت دوام آزمون      7   

1-9-7-9  3 وماره منحنیس  دما انتخاب گر یانیم درجات در ودن باز منحنی 

  
 7 7 7   

1-3-3     7    مغز یهیم  ریناپی نشت 

1-3-9 پو، در توسط وده بسته ریو  ریناپی نشت      7   

 اطالعات فنّی که بايد در راهنماي نصب و کار با شیر ترموستاتیک درج شود 9

 :ردیگ قرار دسترس رد دکنندهیتوا توسط دیبا ریز اطالعات حداقل

 .آننشانه  و دما انتخاب گر میتنظ حداقل -

 .مجاز کیفشار استات حداکثر -

 .مجاز اختال  فشار حداکثر -

 .mNq یاسم انیجر نر  -

 : میتنظ شیپ امکانات با ترموستاتیک  راایو  برا -
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 .3-3-6 بند طبق متصلمشخصه  انیجر  و نر  اا میتنظ شیپ  اا تیموقع نشانه  7

 .وده فیتعر میتنظ شیپ  اا تیموقع در مشخصه انیجر  اا نر   اا  روادار  9

 .باود یم وسیسیس درجه 799 ریز اگر مجاز وده گرم آب  دما حداکثر -

pاختال  فشار اختال  از  یمنحن -
 : mq انیاز نر  جر یبه صورت تابع 

)( mqfp 
 

 یانیم میتنظ کیاز اختال  فشار در  یتابع عنوانبه  K9-Sو  K7 – Sدر  انیحداقل دو منحنی نر  جر با

 اا منحنی نیا ستیبا میتنظ شیپ امکانات  دارا ترموستاتیک  راایو  برا . 73دماسوکل وماره  انتخاب گر

 .وود داده زین میتنظ شیپ تیموقع ار  برا

)(عالوه منحنی  به mqfp   در مقطع نشیمنگاه ویر نشان  انینر  جرافت از  یتابععنوان که اختال  فشار به

می داد باید مشخص وود. معموالً می توان اینکار را با اندازه گیر  حداکثر نر  جریان سبه جز برا  ویراا  

 دارا  بندآر ویژه یا جابجایی محدود  تعیین نمود.

 :میتنظ شیپ   دارا  راایو  مشخصه برا انینر  جر ای یاسم انیدر نر  جرaتاثیر نشیمنگاه   -

             1

21

p

pp
a






  

                  )/( barkPap 10101  
2p =ریو منینش در فشار افت بدون یاسم انیجر نر  در اختال  فشار. 

 مشخص میتنظ شیپ امکانات  دارا  راایو مورد در میتنظ شیپ تیار موقع  برا دیبا aگاه تاثیر نشیمن نیا

 .وود

 .وود استفادهدرپو، نگهدارنده  ازباید  -

 

pاختالف فشار  -28شکل 
mq انياز نرخ جر یتابعوان به عن 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 ابعاد و جزيیات اتصال رادياتورشیرهاي ترموستاتیک 

 کلیات 2-الف

این پیوست ابعاد، مواد و جزییات اتصال چهار نوع ویراا  مستقیم و زاویه دار ترموستاتیک رادیاتور با فشار 

 را مشخص می کند. 79PNاسمی مساو  یا کمتر از 

 ابعاد 1-الف

 مراجعه وود. 2-تا ااف 7-به جداول ااف

 تمام ابعاد برحسب مییی متر می باود.

 وکل اا برا  ارجاع ابعاد ترسیم وده و نشانگر جزییات طراحی نیست.

 
 

 Fو  Dشیرهاي مستقیم و زاويه دار، نوع -2-شکل الف

 Dنوع  -2-جدول الف

DN D b 
1d 2d 1l 2l 3l 4l 5l 6l  

O10 
79 

8
3

pR 7/79 
8

5G 8
3R 32 33 96 39 99 6  

O70 73 
2

1
pR 9/73 

4
3G 2

1R 66 23 92 33 96 1 

99 
4

3
pR 3/72 1G 

4
3R 12 796 32 66 92 3 

 Fنوع  -1-جدول الف
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 Sشیرهاي مستقیم و زاويه دار نوع  -1-شکل الف

 

  Sنوع  -1-جدول الف

DN  D  b  1d
 2d

 
e  f  1l  2l  3l  4l  5l  6l  7l  3d

   

  min   min max min 1  2  1  2  1  50

2

/



 
min 20/   

79 8
3

pR
 

3/3  5122 /M  
8

3

R

 

3/2  3/6  3/9  39 13 93 23 99 6 3/3  71 

 

O60  

73 2
1

pR
 

2 4
3G

 2
1

R

 

3/3  3/3  9/3  33 33 96 36 92 1 3/3  97 

99 4
3

pR
 

79 1G  
4

3

R

 

3/6  3/2  9/3  63 799 37 63 93 3 9/2  91 
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  GBشیرهاي مستقیم و زاويه دار نوع  -1-شکل الف

 2، با اتصال فشاري توپی/مخروطیGBنوع -4-جدول الف

DN 
2d 2l 

2 

4l 
2 

5l 
2 

73 

2
1

R
 

793 69 39 

 

 جزيیات اتصال 1-الف

اده از اتصال توپی/ مخروطی حاصل می وود، در حاای که   با استفDو D،Fآب بند  بین بدنه ویر و دنبااهسنوع 

 انتها  قسمت مادگی باریک وده و دنبااه کرو  وکل است.

 : GBو D،Fبرا  انواع 

  ISO 7-1طبق استاندارد  2dو Dرزوه اا : 

 EN ISO 228-1طبق استاندارد 1dرزوه اا:  

 : Sبرا  نوع 

 EN ISO 228-1یا  ISO 7-1طبق استاندارد  2dو Dه اا: رزوه اا : رزو

 EN ISO 965-1طبق استاندارد 1dرزوه اا:  

 ISO 7-1طبق استاندارد 2dرزوه اا:  

 دنباله و مهره مواد بدنه، 4-الف

 در اختیار توایدکننده:

                                                      
1 - Cone/ball joint 
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)( NCWPbCuZn  EN 12420و  EN 12164 ،EN 12168طبق استاندارد 614339

)( NCWPbCuZn  EN 12420و  EN 12449 ،EN 12164طبق استاندارد 617240

)( SCCCAPbCuZn 7541139  طبق استانداردEN 1982 

)( KCCCPbZnCuSn 491555  طبق استانداردEN 1982 

 يادآوري: 

  نیز در EN 12165  و ماده آانگر سEN12167 ، پروفیل/ مقاطعسEN 12166به وکل مفتولسNCW617و NCW614مواد 

 دسترس می باود.

توایدکننده به انتخاب خود می تواند از سایر مواد نیز استفاده کند، مشروط بر اینکه بتواند تناسب آن مواد برا  منظور تواید 

 د  که در باال فهرست وده است را اثبات کند.ویراا  ترموستاتیک حداقل به اندازه موا

 شناسايی 5-الف

ویر ترموستاتیک طبق این استاندارد با ارجاع به این استانداردسپ  از اخی تأییدیه از سازمان میّی استاندارد 

 ایران  نوع، وکل بدنه و اندازه اسمی وناسائی می وود.

 ندارد( نشانه گذاري)اين نشانه گذاري در خصوص صدور گواهی شمولیت 6-الف

 ویراا باید به نحو مناسب و غیر قابل پاک ودن رو  بدنه با دانسته اا  زیر حک کار  وود:

 نام یا عالمت تجار  تواید کننده    ااف  

 نماد نوع ب 

 پیکان نشانگر جهت جریان پ 
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 درجه آشفتگی جريان هوا در اتاق

 رار وود که تا حد زیاد  متناظر با ورایط واقعی رادیاتور در اتاق باود.یک جریان اوا باید به گونه ا  برق

جریان اوا  داخل اتاق، یعنی حرکت در جهت اصیی جریان، جریانی آوفته است، با سرعت متوسط جریان 

v  مشخص می وود، تابعی از نوسانات سرعت در سیستم مختصات سه بعد  استسبا
xv،yv وzv  وناسایی

 می وود .

 مقدار میانگین حرکات انحرافی با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:

)( 222

3
1

zyx vvvv   

برا  حرکت اا  فضائی، می توان اینطور در نظر گرفت که ایچ جهتی برا  حرکات انحرافی ترجیح ندارد، 

به طور مستقیم vبنابراین، کافی است که جریان دو بعد  در نظر گرفته وود. در یک اندازه گیر ، مقدار 

بدست می آید. برا  حرکت آوفته، فقط از طریق ارزیابی اا  آمار  داده اا بر اساس زمان بدست می آید، و 

در حاات حرکت اا  اوا فشا، انحرافات با بسامد اا   باید اطالعات وابسته به زمان در نظر گرفته وود.

دقیقه باود تا داده اا قابییت باز  3تا  7اتفاق می افتد، که می طیبد تا زمان اا  اندازه گیر  حدود  Hz7حدود

 تواید داوته باود.

 قدار میانگین سرعت بدست می آید:که از رابطه مقدار میانگین انحرا  به م بعد آوفتگی با درجه آوفتگی 

%100
v

v
  

برقرار  ivنمونه از مقادیر احظه ا  سرعت  nبرا  ارزیابی آمار  اندازه گیر  اا، برا  آنکه به طور مثال، تعداد 

 میانگین تمام مقادیر اندازه گیر  وده ممکن باود: به عنوان مقدار vوده تا تعیین مقدار 





n

i

iv
n

v
1

1
 

vو  :به عنوان انحرا  استاندارد 







n

i

i vvn

v

1
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1

)(

 

اگر ارزیابی آمار  برا  آنکه توزیع مقادیر سرعت استفاده وود، فرض می وود که اماانگ با منحنی توزیع 

% مقدار و مقدار میانگین خوانده می وود، 32انحرا  استاندارد سپ  با تفاضل بین آنچه که گوسی استاندارد، 

 تأیید می وود.

برا  تنظیم سرعت اوا در یک اواه آزمون، فقط اندازه گیر  اا با بادسن  مناسب است.
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

1- EN 12165 : Copper and copper alloys – Wrought and unwrought forging stock 

2- EN 12166 : Copper and copper alloys – Wire for general purposes 

3- EN 12167 : Copper and copper alloys – Profiles and rectangular bar for general purposes 

4- EN ISO 6708 : Pipework components – Definition and selection of DN(nominal size) 

(ISO 6708:1985) 

 


