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 بسمه ơعالي

ǯعتي ايراǲǅ اتǢيǢƮơ ارد وƴسسه استانƐايي با مǲǁƋ 

تنǶا مرجǔ رسǮي ǂǥور است  مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران بǴ موجب ǡانون ،
 ǰتعيي ƞǞيǑد دار وǶع Ǵǥ  يǪم ǻر استانداردهاǂو ن ǰي  (، تدويǮباشد   مي )رس . 
Ǵاستاندارد در رشت ǰيس تدويǮǥ ǌتوس ǜǪتƲم ǻيونها  ǴسسƐارشناسان مǥ ب ازǥني مرǝ ǻها  ،

توǩيدǻ و اǡتǆادūƋ ǻاه و مرتبǌ با موǉوǅ ǓورŤř   Ɵوهǂي،  ǅاحبنǒران مراƺǥ و مƐسساƟ عǮǪي،
ها و مǆاƬǩ مǪي و با توجǴ   در جǶت مǪǎوبيت سعي بر اƋ ǻن است Ǵǥ استانداردهاǻ مǪي،. ūيرد مي

ǥارǂاز م Ǩǅحا ǻورƋ ǰǝ ني وǝ ،ǻيدǩتو ǌشراي Ǵب Ǩشام ǔǞو ن Ǡاحبان حǅ ǴانǞǆو من ǴاهانūƋ ت : 
ǀيř يسيونǮǥ ǻاǊو اع ǔǞينƵ ǔمراج ǻواهي براƱ رǒت نǶي جǪم ǻاستانداردها Ƽني  نويǝ ǻها

ها در ǮǥيتǴ مǪي مرتبǌ با Ƌن رشتǍ Ǵرƫ  شود و Ƽř از درياǝت نǒراƟ و řيǂنǶاد مربوǋ ارسال مي
 . شود  šاŗ و منتǂر مي ) ي رسǮ (و در ǅورƟ تǆويب بǴ عنوان استاندارد مǪي 

ǀيř  ǌوابǉ و با رعايت ƫȆǆيƵ ند وǮǡȆع ǻو سازمان ها ƟسساƐم ǌتوس Ǵǥ استانداردهايي Ƽنوي
 Ǵويب ،  بǆت Ɵورǅ و در ǋي مربوǪم ǴيتǮǥ و بررسي در ƫرǍ از Ƽř ƺمي شود ني ǴيǶشده ت ǰتعيي

ردهايي مǪي تǢǪي مي شود Ǵǥ بر بديǰ ترتيب استاندا. ūردد عنوان استاندارد مǪي šاŗ و منتǂر مي
 تدويǰ و در ǮǥيتǴ مǪي مربوǴǥ ǋ توسǌ مƐسسǴ  )٥ (اساƻ مǞاد مندرƧ در استاندارد مǪي شǮاره 

 .ūردد بǴ تǆويب رسيده باشد تǂكيǨ مي
باشد  مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران از اعǊاǻ اǪǅي سازمان بيǰ اǪǪǮǩي استاندارد مي

 از ƱƋريǰ  هاƱ ǻاǂǥ ǃور، اردهاǻ مǪي ǰǮǉ توجǴ بǴ شرايǪǥ ǌي و نيازمندǴǥǻ در تدويǰ استاند
 . نǮايد   ǝني و ǅنعتي جǶان و استانداردهاǻ بيǰ اǪǪǮǩي استǞاده مي řيǂرǝت هاǻ عǮǪي،

مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران از اعǊاǻ اǪǅي سازمان بيǰ اǪǪǮǩي استاندارد مي باشد 
هاƱ ǻاǂǥ ǃور، از ƱƋريǰ  ردهاǻ مǪي ǰǮǉ توجǴ بǴ شرايǪǥ ǌي و نيازمندǴǥǻ در تدويǰ استاندا
 . نǮايد   ǝني وǅنعتي جǶان و استانداردهاǻ بيǰ اǪǪǮǩي استǞاده مي řيǂرǝت هاǻ عǮǪي ،

بيني شده در ǡانون بǴ  تواند با رعايت موازيř ǰيǀ مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران مي
ǥ Ǜرǆايت از مǮور حǒان،منūومي، نندǮو ع ǻردǝ نيǮمت و ايȆس ǐǞينان از   حǮǍول اǆح 

،ǻادǆتǡي و اǎيƮزيست م ƟاǒحȆو م ƟȅوǆƮيت مǞيǥ ي از استانداردǊبع ǻويب   اجراǆها را با ت
Ǵادراتي و درجǅ ǻهاȅاǥ ي استانداردǩعا ǻايد  شوراǮن ǻن را اجبارƋ ǻبند . 
 ǥنندūان از ƱدماƟ سازمان ها و مƐسساǝ Ɵعال هŢǮنيǰ بǴ منǒور اǮǍينان بǂƲيدن بǴ استǞاده

هاǻ مديريت ǥيǞيت و   مǮيǻƺ و  ūواهي ǥنندūان سيستǬ بازرسي،   Ƌموزش ، در زمينǴ مǂاوره،
 مƐسسǴ استاندارد اينگونǴ  ها و ǥاǩيبره ǥنندūان وسايǨ سنǀƪ، مديريت زيست مƮيǎي ، Ƌزمايǂگاه

أييد Ȇǅحيت ايران مورد ارزيابي ǡرارداده  و در سازمان ها و مƐسساƟ را بر اساǉ ƻوابǌ نǒام ت
 ūواهي نامǴ تأييد Ȇǅحيت بƋ ǴنǶا اعǎا نǮود و بر عǪǮكرد ƋنǶا نǒارƟ مي  ǅورƟ احراز شرايȅ ǌزم ،

 تعييǰ عيار ƺǪǝاū ƟرانبǶا و  ترويƨ سيستǬ بيǰ اǪǪǮǩي يكاها، ǥاǩيبراسيون وسايǨ سنǀƪ،. نǮايد
 . باشد رتǢاǻ سƬǎ استانداردهاǻ مǪي از ديگر وǑايǜ ايǰ مƐسسǴ ميانƪام تǢƮيǢاǥ Ɵاربردǻ براǻ ا

 



ǀǥاري گاز سوز دودƲارد بƴاستان ǰويƴơ ǯميسوǥ ايǊǕدار ا  
 
 

Ƽيƕگي رƴǲنماي 

زاده ø مǮƮد عǪي مستوǝي  
)ǝوǩ ǟيسانƼ مǶندسي شيǮي نǞت (   

 شوراǅ ǻنايū ǔاز و ǩوازم Ʊانگي

ƊاǊǕگي اƴǲنماي 

رǉا بƮيراƕي ø مǮƮد  

)ǝوǩ ǟيسانƼ مǶندسي شيǮي (   
ǴينǶسازمان ب  Ǜرǆم ǻورسازǂǥ تƱسو  

  ø زهرابردبار

 ) ǔنايǅ ǻندǶم Ƽيسانǩ(  
 

ǴينǶسازمان ب  ƻارشناǥ وروǂǥ تƱسو Ǜرǆم ǻساز

 رسǮي موسسǴ استاندارد

بƲت ø نيره řيروز  

 ) ǻوژǩندسي متاǶم Ƽيسانǩ(  
 مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران

ارø ǻ سيد مǶردادجب  

 ) Ǥندسي مكانيǶم Ƽيسانǩ(  
ǀزمايƋ تǥشر 

ǰرامي ø ǻعسگر ǰحسي 

 ) Ǥيƺيǝ Ƽيسانǩ ǟوǝ(  
ǀزمايƋ تǥشر 

 ربيعي ø عǪي مǮƮد

 ) Ǥندسي مكانيǶم Ƽيسانǩ(  
 مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي ايران

Ǵومǆمع ø اميǆǮǅ 

 ) Ǥيƺيǝ Ƽيسانǩ(  
 شرǥت Ƌبسال

 ǉيابرǝ ø ǻريد

 ) Ƽيسانǩ Ǥيƺيǝ(  
 شرǥت Ƌبسال

 عǢيǪي ø امير

 ) ǔنايǅ ندسيǶم Ƽيسانǩ(  
 شرǥت سارا ǅنعت

اǩرǉا مǮƮدø ǻ عبد  

 ) Ǥندسي مكانيǶم Ƽيسانǩ ǟوǝ(  
Ƨت ارǥشر 



ƊاǊǕگي اƴǲنماي 

ǰرامي ø وعيǪǍ ميرزا 
 ) ŦانيŨندسي مǶم Ƽيسانǩ ǟوǝ(  ŧارشناƻ رسǮي موسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاǅ Ɵنعتي 

ȆǶش ø ǻنادر 

 ) ǔنايǅ Ƽيسانǩ ǟوǝ(  
مان شرǥت مǶيا  

 نǒر بƲتيارǡ ø ǻربانعǪي

)ǩيسانƼ مǶندسي شيǮي (   
Ǥت نيǥشر ȅاǥ  

ǰسƮم ø اميǮه 

 ) Ǥيƺيǝ Ƽيسانǩ ǟوǝ(  
 شرǥت Ȇřر

  دبير

هǮايون ø عǢيǪي  

  )متاǩوژǩǻيسانƼ مǶندسي ( 
 

ǅنعت شرǥت سارا  
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Ƌ ا و روشǶيūŤاستاندارد ويǻارƲاز زمون بū ǻو  ها ǴيǶت ǴǍيسيون مربوǮǥ ǴǪوسي Ǵب Ǵǥ دار ǀǥسوز دود

ƺǪǝ و Ǥمكاني ǔنايǅ استاندارد ǰتادميǂد و هǆشده و در يك ǰتدوي  Ưشناسي مورĤĨ/Ĥģ/ī۲ مورد تأييد 

 ǡانون اǡ ƫȆǅوانيǰ و مǢرراƟ مƐسسǴ استاندارد و تǢƮيǢاĦ Ɵ ماده ǡĤرار ūرǝتǴ، اينǤ بǴ استناد بند 

ايǰ استاندارد  .ūردد  بǴ عنوان استاندارد رسǮي ايران منتǂر ميĤĦĪĤي ايران مǆوƙ بǰǮǶ ماه ǅنعت

  مǥƶور ǝاǡد اعتبار مي باشد Ĥ۲۲ģ شده وƶǩا استاندارشǮاره Ĥ۲۲ģجايگƺيǰ استاندارد مǪي موجود بǴ شǮاره 

هاǻ ايران در مواǔǡ  ايǔ و عǪوم، استانداردهاǻ مǪي و جǶاني در زمينǅ Ǵن براǻ حǐǞ هǮگامي و هǮاهنگي با řيǂرǝت

ها برسد در  ūونř ǴيǂنǶادǴǥ ǻ براǻ اƫȆǅ يا تكǮيǨ ايǰ استاندارد ƺǩوم مورد تƪديد نǒر ǡرار Ʊواهد ūرǝت و هر

 .نǒر در Ǯǥيسيون ǝني مربوǴǍ مورد توجǴ واƱ ǔǡواهد شد هنگام تƪديد

 .هǮواره از ƱƋريš ǰاŗ و تƪديد نǒر ƋنǶا استǞاده نǮودهاǻ ايران بايد  بنابرايǰ براǻ مراجعǴ بǴ استاندارد

اǢǮǩدور بيǰ  هاǻ جامعǴ حتي در تǶيǴ و تدويǰ ايǰ استاندارد سعي شده است ǰǮǉ Ǵǥ توجǴ بǴ شرايǌ موجود و نياز

ƶǩا با بررسي امكاناƟ و مǶارتǶاǻ . هاǅ ǻنعتي و řيǂرǝتǴ هǮاهنگي ايƪاد شود ايǰ استاندارد و استاندارد ǂǥور

 :وجود ايǰ استاندارد با استǞاده از منابǔ زير تǶيū Ǵرديده استم

EN 613 2001  يǪǅا ǔمناب :  

AG 103 2000 
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  هدف و دامنه کاربرد 1

نشانه  روشهای آزمون و     ی عملکرد، الزامات ساخت،   ویژگیهاتعیین  این استاندارد   هدف از تدوین    

 تابشـی -و یـا جابجـایی    جابجـائی   انتقال حـرارت نـوع      با  دار    دودکشهای گاز سوز      ذاری بخاری گ

فقـط بـرای گرمـایش      دامنۀ کاربرد این بخاریهـا      . دنشو   نامیده می  بخاریکه از این پس     باشد    می

 .باشد محیط بوده و مشمول خشک کردن البسه و پخت و پز نمی

  نـوع یـا تابشـی از    های با انتقال حرارت جابجایی و شومینهاین استاندارد شامل بخاری گازسوز 

B11 )B11 cs , B11BS ,B11AS   (   بـه آنهـا    که به طور کلی در این استاندارد بعنوان بخـاری نـوع

 :د که باش، میC11و نوع شود  اشاره می

 .باشند مجهز به مشعل با مکش طبیعی می -

 که محصوالت احتراق را تخلیه نمایـد متصـل          ای  پایانهو یا به     مستقیماً به یک دودکش    -

دو مجرای جداگانه برای ورود هوا و تخلیـۀ         دارای  دار  بخاری دودکش    از جمله    (شده باشند   

 )1 در یک سطح دود

ارای مجرای باز و بدون گرفتگی بوده و در انتها با یک کالهک مناسـب               دودکش باید د  : یادآوری  

 .به هوای آزاد ارتباط داشته باشد

 .قابلیت نصب روی دیوار و یا بر روی پایه بصورت خودایستا را دارند -

                                              
1 Balanced flued 
 



 ٢

معـادل  (کیلـووات   23  کـل توان ورودی اسمی آنها بـر اسـاس ارزش حرارتـی    حداکثر  -

  .باشد )  کیلو کالری در ساعت20,000

هیزم (جامد  تزیینی  سوخت  از   که در آنها     طرح شومینه    شامل بخاریهای این استاندارد    -

 .باشد میشود نیز  استفاده می)  نما

 :این استاندارد جهت موارد زیر کاربرد ندارد  -

 شعله مشعل و یا سطوح گداختۀ فلزی یا سرامیکی آنها مستقیماٌ در  که بخاریهایی -

 . رجوع شود1ملی ایران شمارهرد رند، به استاندا     معرض محیط قراردا

 2بخاری با احتراق کاتالیتیکی -

    که تأمین هوای احتراق و یا تخلیه محصوالت احتراق توسط وسایل مکانیکیهاییبخاری -

 .شود نجام می ا)مکنده و یا دمنده     (

 مجهز به کانال هوابخاری  -

  رجوع 3-3-3-3به (د شون مینصب  3مسدود کنندهکه بوسیله صفحه بخاریهای توکار  -

 ).نمائید     

مـوارد مربـوط    برای  این استاندارد   . ستا  در نظر گرفته شده   آزمونهای نوعی     این استاندارد برای    

 مربوط به دستگاههای کمکـی  تایید تطابقبه سیستم تضمین کیفی، آزمایشات در حین تولید و        

 .کاربرد ندارد

                                              
 . رجوع شودPrEN 13278استاندارد   تا زمان تدوین استاندارد ملی به 1
 

2  Catalytic 
3 closure plate  
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  مراجع اصلی2

مل مراجع تاریخ دار یا بدون تاریخ که در نشریات دیگر پیش بینی شـده اسـت                 این استاندارد شا  

 .باشد می

انـد و   این مراجع اصلی در جاهای مربوط به خود و در متن این استاندارد مورد اشاره قرار گرفتـه       

دار، الحاقـات یـا       لیست نشریات مورد استفاده در زیر به آنها اشاره شده است برای مراجع تـاریخ              

شود کـه     د نظرهای بعدی هر یک از این نشریات فقط هنگامی شامل این استاندارد هم می              تجدی

 .بصورت الحاقیه یا تجدید نظر با نشریۀ اولیه همراه باشد

در رابطه با مراجع بدون تاریخ بایسـتی خـاطر نشـان نمـود کـه آخـرین چـاپ ایـن نشـریات و                         

 . باشند های آنها قابل قبول می الحاقیه

 

6027ISIRI  200برای وسایل با فشـار ورودی تـا         ) گاور نر فشار  (های فشار     تنظیم کننده 

 میلی بار

125:1991EN       دستگاههای نظارت کننده    -سوز    وسایل نظارت کننده شعله برای وسایل گاز 

 شعله نوع ترموالکتریکی

4512ISIRI  برای وسایل گاز سوز ) چند منظوره(کنترلهای چند کاره 

١٦١:١٩٩١EN              شیرهای قطع کننده خودکار جریان جهت مشعلهای گازسوز و وسـایل گـاز

 سوز



 ٤

257:1992EN های مکانیکال برای وسایل گاز سوز  ترموستات 

298:1993EN              سیستمهای خودکار کنترل کننده مشعل گاز سوز برای مشـعلهای گـازی و

 وسایل گاز سوز مجهز به دمنده یا بدون دمنده

437:1993EN  های وسایل گازسوز   رده-های آزمون  فشار-آزمونگازهای 

1-1562ISIRI ایمنی وسایل خانگی و وسایل مشابه برقی 

2868ISIRI کد (ها  درجات حفاظت تأمین شده توسط محفظهIP ( 

9:1995- 2-60730EN های برقی خودکار جهت وسایل خانگی و مصارف مشابه کنترل 

 

1404:1994CR   در مدت آزمون    وسایل سوختهای گازی    احتراق ی حاصل از  ها  آالیندهتعیین 

  آنهاینوع

1994:1-7ISO هـا انجـام       دنده پیچ  روی فشاریاتصاالت  آب بندی توسط     لوله که      پیچ  دنده

 )ابعاد، روا داری و عالئم مشخصه (شود  می

1:1994- 228ISO هـا انجـام       دنده پیچ  روی فشاریاتصاالت  آب بندی توسط     لوله که      پیچ  دنده

 )ابعاد، روا داری و عالئم مشخصه (شود  مین

274:1975ISO ابعاد-ای های مسی با سطح مقطع دایره لوله  
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  اصطالحات و تعاریف3

 :ندبه کار میروزیر ها با تعاریف   و یا واژه این استاندارد اصطالحاتدر

  بخاری گازسوز 3-1

اق از طریـق  تـ  که جهت گرم کردن یـک ا  ی بخار - با انتقال حرارت جابجایی   بخاری   3-1-1

توانـد در عـین حـال دارای           مـی  بخاری .انتقال و جابجا کردن  هوای گرم  طراحی گردیده است          

 تابشی نیز باشد مشروط بر اینکه با کلیۀ الزامات ایـن اسـتاندارد مطابقـت داشـته                  انتقال حرارت 

 .باشد

 بخاری که جهت تسـریع  – )ه داردمند(با انتقال حرارت جابجایی اجباری      بخاری    3-1-2

باشد تا با استفاده از نیروی این دمنده جریان هـوائی              حرارت دارای یک دمنده می      وپخش انتقال

 برای این منظـور     یهاییچنین بخار . به گردش در آورد   باشد،    که با بدنۀ گرم بخاری در تماس می       

و بـه یـک سیسـتم توزیـع         داخل اطاق بگردش در آورده      گرم را   طراحی گردیده است که هوای      

 .باشد هوای گرم مرتبط نمی

 بخـاری  - )طرح شـومینه  (با انتقال حرارت جابجایی دارای هیزم نما         بخاریهای   3-1-3

شکل ظاهری و منظره شعله های حاصل از سوختن با          ) هیزم نما    (جامدکه بااستفاده از قطعات     

چـوب یـا ذغـال بصـورت مجـازی          و حالت سوخت واقعی     سازی شده      شبیه استفاده از هیزم نما     

 .ایجاد می شود 
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مستقیماً و    ویا سطوح تابان و درخشان واسطه تابش        که شعله  بخاری - جلوباز   بخاری 3-1-4

 . در معرض دید و محیط قرار دارندبی حفاظ 

 طراحـی آن دارای    قسمتهائی از بخاری کـه بعلـت خصـلت و طبیعـت              -سطوح کاری    3-1-5

، بـه غیـر از قطعاتیکـه ممکـن          اسـت  1-4-6  بند ر شده د  مشخص از حدود     بیشتر درجه حرارت 

ها یا     با دست تماس پیدا کنند، مثالً سطوح نزدیک به دکمه          بخاری عادی   استفادۀاست در حین    

 .های کنترل وسیله دسته

متر از قطعاتی قـرار دارد کـه در            میلی 25 که در محدودۀ      وقسمتهایی    شامل سطوح  این سطوح 

  .، نمی شوددگرد جابجا یا برداشته و، کرده دست تماس پیدا  باید بابخاریحین کار معمولی 

 .نماید هوای گرم کمک می اجباری ای که به توزیع   وسیله- هواجابجایی  دمندۀ3-1-6

  گازها3-2

  شرایط مرجع 3-2-1

برای .  میلی بار است25/1013 و فشار مطلق جو  درجه سلسیوس15دمای : شرایط مرجع 

و درجۀ سلسیوس  15 دمای ، باید شرایط آنها بهگیری شده اندازه مصرفی حجم گازتصحیح 

 این تصحیح توسط ضرایب موجود در رابطۀ محاسبۀ .بار رسانده شود میلی25/1013فشار مطلق 

 .گردد انرژی مصرفی اعمال می
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  کل ارزش حرارتی 3-2-2

 حجم یا دواح از سوختن کامل یک انرژی حاصل از مقدار عبارتست:  HS کل ارزش حرارتی

 از احتراق این گاز بحالت مایع حاصلکه آب به طوری شرایط مرجعواحد وزن گاز مورد نظر در 

 درجه 15 شرایط در ارزش حرارتی بر حسب مگاژول بر متر مکعب گاز خشک واحد .دآیدر 

 .شود  بیان میخشکبار یا برحسب مگاژول بر کیلوگرم گاز  میلی 25/1013 گراد و فشار سانتی

نسبت جرم گاز خشک به جرم هوای خشک با حجم  عبارت است از - چگالی نسبی 3-2-3

 d: نمادیکسان و با شرایط  دما و فشار یکسان، 

  عدد و وب-3-2-4

 : عدد وب یک گاز با رابطۀ زیر تعریف می گردد 

 

  )مگاژول بر متر مکعب  (عدد وب  =                

 کـل  به کار رفته باشد عدد و وب خالص یا           کل به این که ارزش حرارتی خالص یا         عدد وب بسته  

 WS: کلعدد وب  :نماد .شود خوانده می

 های آزمون  فشار 3-2-5

 شـامل  ،روند  کنند به کار می  میبخاریگاز که برای بررسی ویژگیهای عملکرد       ورودی   هایفشار

 .شوند فشارهای معمولی و حدی می

چگالي نسبي

گاژول م ) تي بر متر مكعب9)رزش حرار



 ٨

 برای کار در این فشار طراحـــی بخاری که گاز ورودی فشار -Pnعمولی فشار م 3-2-5-1

 میلیمتر ستون آب برای گاز  178فشار . (شود گیری می شده و در یک نقطۀ خاص اندازه

 ) میلیمتر ستون آب برای گاز مایع279 و طبیعی

 بخاریکه معرف تغییرات نهائی در شرایط تغذیه  فشاری -فشارهای حدی 3-2-5-2

 Pminفشار حداقل و   Pmaxفشار حداکثر : نمادها .باشند می

   فشارهای آزمون بر حسب میلی متر ستون آب1جدول 

 فشار حداقل نوع گاز
Pmin 

 فشار عادی
Pn 

 فشار حداکثر
Pmax 

 267 178 89 گاز طبیعی

 330 280 203 گاز مایع

 

با فشار عادی متفاوت   که(P)در صورتیکه از فشار ورودی  : فشارهای تصحیح شده3-2-5-3

(Pn) با فشارهای حداقل در اینصورت آزمایشاتی که معموالًشود،  است، استفاده می (Pmin) و 

 : انجام داد که در آن’’P  و ’Pشوند باید با فشارهای تصحیح شده   انجام می(Pmax)حداکثر 

nP
P

P
P

P
P

=
′′

=
′

maxmin
 

 )Pa100=mbar1( پاسکال 100بار مساویست با   میلییک یادآوری 
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 مان بخاری ساخت 3-3

  مسیر گاز 3-3-1

 گاز در نظر گرفته شده تغذیه که جهت ارتباط با بخاریبخشی از   -  اتصال ورودی3-3-1-1

 .است

  اتصال مکانیکی 3-3-1-2

   و عمومـاً   باشد  می ایمنی مونتاژ قسمتهای مختلف به یکدیگر         متضمن ای که   وسیله اتصال دهنده  

 :ی مثال اتصاالت زیربرا .استفلزی 

  اتصاالت مخروطی آب بندی شده-

 )اُرینگ( اتصال با حلقه الستیکی -

  اتصاالت تخت-

  اتصال فلز به فلز-

  در بخاریمسیر گاز  3-3-1-3

انتقال ) ها( ورودی بخاری و مشعل   اتصال  را بین     گاز بوده و یا گاز     ملآن قسمت از بخاری که حا     

 .دهد می

  جریان گاز محدود کننده3-3-1-4

یک وسیله غیر قابل تنظیم که در مسیر گاز قرار گرفته است تا بطریقی باعث افت فشار شـده و                    

 ای، برای میزان جریان و  بدین ترتیب فشار گاز ورودی به مشعل را بمقدار از پیش تعیین شده

 .فشار معین، کاهش دهد
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 :  گذر حجمی گاز  تنظیم کننده 3-3-1-5

 ، بـه هـر مشـعل      را دهد تا بتواند جریـان گـاز        زنده یا نصاب این امکان را می      ای که برای سا     قطعه

 .ای تنظیم نمایند بسته به شرایط تأمین گاز به میزان از پیش تعیین شده

) هـا   تعـویض محـدود کننـده     (یا بصورت غیر مداوم     ) تنظیم توسط پیچ  (تنظیم یا بصورت مداوم     

 .باشد می

تنظیم بعنوان  تنظیم کننده گذر حجمی گاز در نظر گرفتـه             قابل   )تثبیت کننده  (تنظیم گاورنر 

 .شده است

    کنترل چند کاره گاز3-3-1-6

 مربوطه در استاندارد ملی ایران برای وسـایل گـاز           ویژگیهایباید با      ،بخاری کنترل چند کاره گاز   

شـماره   یا اسـتاندارد ملـی ایـران ب        1 شیرهای لوله های رابط وسایل و شیرهای سر شیلنگی          سوز،

بنحوی قـرار داده    باید    و کنترلها  شیرها. مطابقت داشته باشد  ) کنترل های چند کاره گاز     (4512

 در ضـمن اسـتفادۀ    کـه معمـوالً  شرایطی در اثر که شوند که استحکام، عملکرد و دسترسی بĤنها      

 گـاز قـرار     در مسـیر  یل کنترل کـه     اوس .نقص و صدمه نشود   ، دچار   آید  پیش می  بخاری از   عادی

بـر  بـا صـالحیت     د که هر گونه عملیات تعمیراتی توسـط سرویسـکار           ن بنحوی باش  بایدد  نگیر  یم

 . براحتی ممکن باشداین افراد انجام پذیر بوده و تعویض آن توسط براحتیروی آنها 

  :کنترل گذر حجمی گاز   3-3-1-7

 چند مشعل باز دهد که جریان گاز را به یک یا  ای که به مصرف کننده امکان این را می قطعه

                                              
 .شود مراجعه ANSI-Z21.15   -  CGA I ,9  تاتدوین استاندارد ملی به استاندارد- 1
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ـ   کرده یا ببندد، و همچنین بتواند میزان جریان گاز را به بعضی از مشـعل     میـزان از پـیش   ه هـا ب

تواند یک    نامند، این قطعه می     ای تنظیم کند که این میزان را میزان کاهش یافته می            تعیین شده 

 . باشدکنترل چند کاره

 ) اوریفیس( نازل  3-3-1-8

 .گردد وارد مشعل میآن    دهانۀسوراخای که گاز از   قطعه

  مشعل 3-3-2

   مشعل اصلی3-3-2-1

 .شود  عملکرد حرارتی بخاری می باعثکهاست  مشعلی 

 )پیلوت(  مشعل روشن کننده 3-3-2-2

 .ای که مشعل اصلی را روشن نماید  مشعل جداگانه

 سوز   پیلوت دائم3-3-2-2-1

 گیرد روشن   بخاری مورد استفاده قرار می یک مشعل روشن کننده که بطور مداوم تا زمانیکه

    .باشد می

 ای  نوبه پیلوت 3-3-2-2-2

پیلوتی است که برای روشن شدن مشعل اصلی بطور خودکار روشن شده و بالفاصله پس از 

 . خاموش شدن مشعل خاموش می شود
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  محدود کننده ثابت هوای اولیه  3-3-2-3 

 .کند لیه بداخل مشعل را محدود مییک قطعه غیرقابل تنظیم که هوای او 

  محصوالت احتراقسیر م 3-3-3

  1خروجی جریان تنورهدهانه   3-3-3-1

که جهت خـروج محصـوالت احتـراق بـه          )  رجوع نمائید  2-4  بند به (B11قسمتی از بخاری نوع     

 .دشومتصل باید یک دودکش 

  کالهک تعدیل جریان تنوره3-3-3-2

مکـش  جریـان   تـاًثیر   صوالت احتراق قـرار داده شـده اسـت تـا            محتخلیۀ  ای که در مسیر       وسیله

جریان هوای معکوس در دودکش را بر ثبات شعله مشـعل و            اثر منفی    داده و    کاهشدودکش را   

 .برسانداحتراق آن بحداقل 

 2 مسدود کنندهصفحۀ  3-3-3-3

دهانـۀ فـرو رفتگـی پـیش        بندی سـطح جلـو        یک ورق غیر قابل احتراق که جهت پوشش و درز         

  در حال بطوریکه وقتی بخاری . رود  بخاری یا شومینه توکار بکار میساختۀ دیوار جهت نصب

و از آنجـا    محفظـه    این بخاری و شـومینه وارد آن         نصباق محل   تکار است، جریان هوائی که از ا      

 .شود متناسب با الزامات طراحی بخاری باشد وارد دودکش می

 

                                              
1 Flue outlet 
2 closure plate 
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پشـت   بـداخل محفظـۀ      بخاریق آن، دهانۀ دودکش      است که از طری    سوراخی دارای   صفحهاین  

 .شود متصل نمیساختمان ه لولۀ دودکش م بمستقییابد ولی   راه میصفحه

  .توسط سازنده تامین گرددبصورت مجزا یا جزئی از بخاری باید  صفحهاین 

 محفظۀ پیش ساخته داخل دیوار جهت نصب شومینه یا بخاری توکار  3-3-3-4

یا بخاری توکار پس از نصـب     شود تا شومینه       در دیوار ساختمان تعبیه می      که ای  هرفتمحفظۀ فرو 

 .در داخل آن قرار گیردصفحۀ مسدود کننده 

  تجهیزات کمکی3-3-4

 فشار ) تثبیت کننده( گاورنر  3-3-4-1

و گذر حجمی گاز در یـک       ) قبل از بخاری  (تغذیه   ورودیای که مستقل از تغییرات فشار          وسیله

 .دارد را ما بین حدود معینی ثابت نگه می) بعد از گاورنر( تزریق شار محدوده مشخص ف

  روشن کنندهسیستم 3-3-4-2

 طراحـی شـده     بخـاری  روشن کردن مشعل یـک        سیستمی است که برای روشن کردن و مجدداً       

 :ها باید این سیستم. است

د گاز را بطور خودکار در مشعل اصلی روشن کنـد، یـا آنـرا در مشـعل پیلـوت روشـن کنـ                       -الف

 .بطوریکه پیلوت بتواند بعداً مشعل اصلی را روشن کند
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 .وجود منبع روشن کننده، یا شعلۀ مشعل اصلی و یا هر دو را احساس و تأیید کند  -ب

 بطور  ،وقتیکه وجود شعلۀ تحت نظارت یا منبع روشن کننده را احساس و تأیید نکرد -ج

 .ا به مشعل پیلوت و مشعل اصلی قطع کندخودکار عمل کرده و جریان گاز را به مشعل اصلی ی

 

 وسیلۀ روشن کننده 3-3-4-2-1

 از  ایست که برای روشن کردن یک یا چند مشعل بطور مستقیم یا غیر مستقیم، مثالً  وسیله

،  ای مقاومتی، جرقه(تواند از نوع برقی  این وسیله می .رود طریق یک لولۀ انتقال شعله، بکار می

 .باشد.) … پیلوت(یا حرارتی ) …
 

  وسیله نظارت بر شعله 3-3-4-3

ای که این   حرارتی که بسته به وجود یا عدم وجود شعلهگرای است مشتمل بر یک حس وسیله

 برقرارشود که جریان گاز به مشعل  ، باعث می)مانند مشعل پیلوت (کند  را تحریک میحسگر

 . شودقطعمانده یا 
 

 احتراق وسیله ایمنی تخلیه محصوالت  3-3-4-4

بیش از حد قابل قبول از طریق کالهـک         ه میزان   ای است که چنانچه محصوالت احتراق ب        وسیله

ـ ورودی   به  طور خودکار گاز       نشت کند تعدیل جریان تنوره در فضا       مشـعل اصـلی و احتمـاالً       ه  ب

 .نماید  میقطع  را مشعل پیلوت
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 1 وسیله حس کننده هوای محیط 3-3-4-5

محصـوالت احتـراق در     میـزان   نظور طراحی شده است که قبـل از اینکـه            برای این م    این وسیله 

 . قطع کندراجریان گاز ورودی  ،محیط اطراف از حد مجاز تجاوز نماید

 2 سیستم ایمنی قطع جریان گاز در صورت کمبود اکسیژن  3-3-4-6

 اریبخسیستمی است که برای این منظور طراحی شده که اگر مقدار اکسیژن در هوای اطراف  

های اصلی و  ای کمتر شود عمل کرده و جریان گاز را به مشعل از مقدار از پیش تعیین شده

 .پیلوت قطع کند

  دسته کنترل 3-3-4-7

 -ای که به منظور بـه کـارگیری دسـتی و بـه کـار انـداختن دسـتگاه کنتـرل نظیـر شـیر                          قطعه

 .رود ترموستات و غیره، بکار می

 ریزی  برنامهواحد کنترل و   3-3-4-8

های ارسالی از سیستم کنتـرل و ایمنـی از خـود واکـنش                ای است که در پاسخ به عالمت        وسیله

 و در صورت لزوم     کند  می عملکرد مشعل را کنترل       و نماید   صادر می  ینشان داده و فرامین کنترل    

 .گردد  به حالت قفل می "خاموشی ایمنی"یا و  "هخاموشی کنترل شد"وقوع باعث 

ی در کنار یک حس کننده شعله یک سلسله فعالیتهای از پـیش تعیـین شـده را       ریز  واحد برنامه 

 .دهد انجام می

                                              
1 Atmosphere sensing device 
2  Oxygen depletion system 
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  وسیله حس کننده شعله 3-3-4-9

 مشـتمل بـر     ی توانـد  این قطعه م  . فرستد  عالمت می  را تشخیص داده و    که وجود شعله      ای  وسیله

 . باشدها ای جهت انتقال عالئم و هشدار  و رلهتقویت کننده شعله، یک حسگریک 

 جهت اسـتفاده و ارتبـاط         جداگانه محفظۀ در یک    دتوان   می ،)ی حسگر شعله   استثنا به(این اجزاء   

 .شودریزی، تعبیه   برنامهواحدبا 

 )دستی (1اندازی مجدد  قفل راه 3-3-4-10

 گاز به مشعل اصلی و یا مشعل اصلی و مشـعل پیلـوت تـا خاتمـه زمـان                    جریانکه از   سیستمی  

 .آورد د نظر، ممانعت بعمل میتأخیر خاموشی مور

 کننده و تنظیموسایل کنترل   3-4

  در وضعیت مشخص کننده  یک تنظیمقرار دادن 3-4-1

 . مثل پیچ و غیرهیبوسیله ابزاردر حالتی خاص عمل ثابت کردن یک تنظیم کننده 

 مهروموم کردن یک تنظیم کننده 3-4-2

 ،شود  میپلمب کننده ، وسیلۀ تنظیمبه کارگیری مواد مهر و موم کننده است که از طریق عملی

 پلمب که هر گونه اقدام برای تغییر در این تنظیم باعث تغییر شکل و وضع ظاهری بطریقی

 ).شکند  میکننده مهر وموم موادمثالً  ( دگرد می

 

  کنترلخارج از سرویس قرار دادن  3-4-3

                                              
1 Restart intrlock (manual) 
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از کار انداخته   ) غیره فشار و    ،  درجه حرارت  کنترل کنندۀ    (کنترلوسیلۀ   آن یک    درکه  فرایندی  

برداشته شـده   کنترل کالٌ   کند که گوئی این وسیله         کار می   نچنا از این عمل     پس بخاری    و شده

 .است

  عملکرد وسیله گازسوز3-5

  گذر گاز3-5-1

  گذر حجمی 3-5-1-1

 .حجم گاز مصرفی توسط بخاری در واحد زمان در طی مدت عملکرد پیوسته آن

 v: نماد

  (l/min)، لیتر در دقیقه (m3/h) در ساعت متر مکعب: واحدها

  گذر  جرمی3-5-1-2

 . جرم گاز مصرفی توسط بخاری در واحد زمان در مدت عملکرد پیوسته آن

 M: نماد

 (g/h)، یا گرم بر ساعت (kg/h)کیلوگرم بر ساعت : واحدها

 توان ورودی 3-5-1-3

 ارزش   جرمی گازبا احتساب     یا    حجمی گذرمقدار انرژی مصرفی در  واحد زمان بر اساس میزان           

 Q :کل، نمادحرارتی 

 (Kcal/h)  یا کیلوکالری در ساعت(kW) یا کیلووات (kJ/h)  ساعتژول درکیلو: واحدها

  توان ورودی اسمی 3-5-1-4
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 Qn : نماد،  شده توسط سازندهاعالم توان ورودی 

 (Kcal/h) ر ساعت یا کیلوکالری د(kW) یا کیلووات (kJ/h)  ساعتژول درکیلو: واحدها

 

   شعله خصوصیات3-5-2

وضعیت شعله از نظر باقی ماندن بحالت پایـدار بـر روی سـوراخهای               :پایداری شعله   3-5-2-1

شعله بر روی سطح طراحی شدۀ مشعل بطوریکه نه شعله از روی سر              سطح تماس   سرمشعل یا   

 . بداخل آن کشیده شودو نهمشعل پریده 

 که پایۀ شعله به طـور کامـل یـا بصـورت بخشـی از آن از روی              حالتی:  پرش شعله  2 -3-5-2

 .سوراخهای سر مشعل یا از سطح تماس آن با مشعل پریده شده و جدا شود

 .ورود شعله به درون بدنه مشعل:  شعله   تو کشیدگی3-5-2-3

اشتعال گاز بر روی نازل در اثر ورود شعله به داخـل             :  شعله روی نازل   توکشیدگی 4 -3-5-2

 .نه مشعل یا در اثر انتشار شعله به اطراف مشعلبد

ای  که در اثر نشستن دوده در سطوح قسمتهائی از  وسیله  پدیده: زدن دوده  3-5-2-5

سوز که در تماس با محصوالت احتراق و یا شعله، یا در اثر وجود ذرات ریز باقیمانده در  گاز

 .آید  میمحصوالت احتراق، بوجود

شعله را زردسوزی  رنگ زرد در قسمت فوقانی مخروطظاهر شدن  : زردسوزی 3-5-2-6

 .گویند
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  زمان ایمنی 3-5-3

 یا شـیر گـاز اصـلی، بسـته بـه مـورد، تـا        پیلوتشیر گاز مشعل  تحریک شدن   فاصله زمانی بین    

از وسیلۀ تشخیص شعله مبنی بر عـدم وجـود شـعله، انـرژی     با دریافت پیام  شیرها،  این  زمانیکه  

 .ندشومی فعال داده و غیرخود را از دست 

  زمان تأخیر در خاموشی 3-5-4

 .باشد می گاز جریان شعله تا قطع حذف بین فاصلۀ زمانی

  زمان تأخیر در روشن شدن 3-5-5

روشـن  زمـانی بـین لحظـه       فاصـلۀ    ترموالکتریک نظارت بر شعله،      بخاریهای مجهز به وسیلۀ    در  

 .باشد  میشیرمسیر گاز در داشتن  شعله تحت نظارت و لحظه تأثیر این شعله برای باز نگهشدن

  حرارتی شرایط پایداری 3-5-6

 به نحوی تنظـیم گردیـده اسـت کـه درجـه حـرارت گازهـای                  بخاری ورودی   شرایطی که توان   

 . زمانی ده دقیقه تغییر نکند در فاصلهدرجۀ کلوین  ±2دودکش آن بیش از 

  خاموشی کنترل شده3-5-7

)  آنخـارج از  یـا  بخـاری نصـب شـده در روی   (کننـده  فرایندی که در آن یـک وسـیله کنتـرل       

 .نماید بالفاصله جریان گاز به مشعل اصلی را قطع می

  خاموشی ایمنی3-5-8

 یـا حسـگر شـروع شـده و سـبب      ایمنـی فرایندی که بالفاصله در پاسخ به تأثیر از یـک وسـیلۀ             

 .شود ها می  مشعلۀخاموشی کلی
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  قفل شدن غیر موقت 3-5-9

اندازی   فقط با استفاده از راهآنکه شروع به کار مجدد است   بخاریشدنخاموش از  یحالت

 .دستی میسر باشد

  قفل شدن موقت 3-5-10

 فقط با برقراری مجدد جریان الکتریکی       آنکه شروع به کار     است    بخاری خاموش شدن از   یحالت

 .پس از قطع آن میسر است

 بندی بخاریهای گازسوز  طبقه 4

  گازهای مصرفینوعاس بندی بر اس  طبقه4-1

 بندی گازها  طبقه4-1-1

هـایی تقسـیم      به گروه توانند    می  1بسته به عدد وب   که  اند،    بندی شده   گازها به سه خانواده طبقه    

 . گازهای خانوادۀ اول به دلیل عدم مصرف در ایران، در این استاندارد مورد نظر نیستند.شوند می

 .اند صرفی در این استاندارد مشخص شدههای گاز م ها و گروه  خانواده2در جدول 

 

 

 

 

                                              
1 Wobbe index 
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 بندی گازها  طبقه-2جدول 

 بار  میلی25/1013گراد و    درجه سانتی15 در کلعدد وب 

 (MJ/m3)حداقل (MJ/m3)حداکثر
 ها و گروههای گاز خانواده

 )گاز طبیعی(خانواده دوم 1/39 7/54

 Hگروه  7/45 7/54

 Lگروه  1/39 8/44

 E گروه 9/40 7/54

 )گاز مایع(خانواده سوم 9/72 3/87

 B/Pگروه  9/72 3/87

 Pگروه  9/72 8/76

 Bگروه  8/81 3/87

 

   گازهای مرجع4-1-2

 . آمده است3ویژگی گازهای مرجع مربوط به گاز طبیعی و گاز مایع در جدول شمارۀ 
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 )3(جدول  

از گازهای مرجع باید در انجام آزمونهای تعیین توان ورودی، توان خروجی، بازده، انرژی مصرفی               

در صـورت تاییـد آزمایشـگاه تاییـد صـالحیت شـده         . زمونهای برچسب انرژی اسـتفاده شـود      و آ 

تواند با گازهـای مرجـع یـا          یا درخواست سازنده، سایر آزمونها می     )  استاندارد  آزمایشگاه مؤسسۀ (

 .حدی انجام پذیرد

  و نحوۀ ورود هوای احتراقبندی بر اساس روش تخلیه محصوالت احتراق  طبقه4-2

تخلیه محصوالت احتراق و نحوۀ ورود هوای احتراق به  های گازسوز بر اساس نحوۀ بخاری 

 : شوند  صورت زیر طبقه بندی می

بخاری گازسوز که دودکش آن  محصوالت احتراق را به خارج از اتاقی که بخاری در آن  : Bنوع 

 . شود هوای احتراق مستقیماً از داخل اتاق تهیه می. کند  نصب شده است تخلیه می

  . که دارای کالهک تعدیل است Bبخاری نوع    :B1نوع 

  .  که برای مکش طبیعی دود طراحی شده است B1بخاری نوع    B11نوع  

ای برای جلوگیری از ورود محصوالت احتراق   که مجهز به وسیلهB11بخاری نوع   :B11ASنوع 

ودکش است که بر اثر تغییر به مقدار خطرناک در اتاق تحت شرایط غیر عادی  د) پس زدن(

 .   کند فشار عمل می

 عدد وب گاز مرجع چگالی نسبی
MJ /m3 

کل مرجع در ارزش حرارتی گاز 
و C o 15حالت خشک و شرایط 

kp325/101  
MJ /m3 

 نوع گاز مصرفی  گاز آزمون مرجع

 طبیعی (G20 ) %99متان  78/37 72/50 555/0

 مایع (G31 ) %99پروپان  8/95 9/76 553/1
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 که مجهز به وسیلۀ ایمنی برای جلوگیری از ورود محصوالت B11بخاری نوع   :B11BSنوع 

 . به  مقدار خطرناک در اتاق تحت شرایط غیر عادی دودکش است )پس زدن  (احتراق 

یا وسیلۀ ایمنی خروج  که به وسیلۀ حس کننده تغییر فشار B11بخاری نوع   :B11CSنوع  

به ) پس زدن  (محصوالت احتراق مجهز نشده ولی برای جلوگیری از ورود محصوالت احتراق 

 . تمهیداتی به کار رفته است مقدار خطرناک تحت شرایط غیر عادی دودکش، 

مبدل حرارتی و خروج   احتراق ،  محفظۀ ورود هوا،( بخاری که در آن مسیر احتراق  :Cنوع 

 . نسبت به اتاقی که بخاری در آن نصب شده کامالً  مجزا شده است) احتراق محصوالت 

افقی طراحی شده    که برای اتصال از طریق یک کانال به یک پایانۀCبخاری نوع   :C1نوع 

 همزمان هوای تازه به داخل مشعل هدایت و محصوالت احتراق از طریق  است که در  آن

رودی هم محور هستند و یا به اندازۀ کافی به آن نزدیکند تا مجراهای خروجی که یا با مجرای و

  .گردد  به خارج تخلیه می شرایط وزش باد بر آنها یکسان باشد،

 .  با مکش طبیعیC1بخاری نوع      :C11نوع 

  ساختشرایط   5

 لیات ک5-1

 کاربری نوع گاز مصرفی تبدیل  1-1-٥

یع یا طبیعی تنهـا زمـانی مجـاز اسـت کـه توسـط               تبدیل کاربری بخاری برای استفاده از گاز ما       

 . سازنده شرایط و دستورالعمل آن اعالم شده باشد

 چنانچه عملکرد وسیله حس کننده هـوای محـیط بسـتگی بـه              B11ASبخاری گازسوز نوع    برای  

در . باشـد   ، تبدیل کاربری گاز در وسـیله مجـاز نمـی          ، داشته باشد  )از جمله فشار  (مشخصات گاز   
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 کل وسیله حـس کننـده       عویض ت ،  شده باشد  سازنده مشخص     امر در دستورالعمل   اینصورتیکه  

 . استالزمهوای محیط 

بخاری باید برای نوع گاز مصرفی که سازنده آن را متناسب با نوع گاز طراحی و ساخته است 

در صورتیکه در دستور االعمل نصب و راه اندازی، سازنده شرایط تنظیم قابل . استفاده گردد

برای تبدیل کاربری وسیله از یک نوع گاز به گاز دیگر را اعالم کرده و مجاز نموده باشد، قبول 

 . در اینصورت وسیله قابلیت تغییر کاربری گاز را دارد

 ) ODS(برای بخاریهای مجهز به سیستم ایمنی قطع جریان گاز در اثر کاهش میزان اکسیژن 

 .  باید تعویض گرددODS تغییر کاربری گاز مجاز نمی باشد و کل مجموعۀ

  مواد و روش ساخت5-1-2

کیفیت و ضخامت مواد مورد استفاده در ساخت بخاری و روش نصب قسمتهای مختلف، بایستی               

 تغییـر قابـل     بخـاری ای باشد کـه مشخصـات سـاخت، کـاربرد و عملکـرد در طـول عمـر                     بگونه

مطـابق    تعمیر و نگهداریمصرف ومناسب نصب، شرایط بریهی است که باید . ای ننماید   مالحظه

کلیه اجزاء و قطعات بایستی     در این شرایط     . برقرار باشد  با دستورالعملهای سازنده و الزامات ملی     

در برابر شرایط مکانیکی، شیمیائی و حرارتی که در طـول عمـر منطقـی بـا آن مواجـه هسـتند                      

ط بـا محصـوالت     های ساخته شـده از ورق فـوالدی کـه در تمـاس و ارتبـا                 قسمت. مقاوم باشند 

باشند در صورتیکه از قطعات غیـر مقـاوم در مقابـل خـوردگی سـاخته شـده باشـند                       احتراق می 

 .برای مثال لعاب داده شوند .بایستی با یک ماده ضدخوردگی و ضد زنگ موثر پوشش داده شود

 .باشد استفاده از آزبست و یا مواد دارای آزبست مجاز نمی

کـه دارای دوام واسـتحکام کـافی بـوده ودر برابـرکج شـدن               ساختمان بخاری بایـدطوری باشـد       

ارتباط بین قطعـات اصـلی و اجـزا     .،خمیدگی ،تاب خوردگی و سایر نواقص احتمالی مقاوم باشد          

 .آن در موقع نصب ، حمل ونقل وجابحایی بخاری نباید جداشده وسبب خرابی گردد
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.  لبـه هـای تیـز وبرنـده باشـد          ساختمان بدنه ،دیواره ها وسطوح خارجی بخـاری بایـد عـاری از            

استحکام بدنه بخاری هنگامیکه مطابق شرایط زیرباریکنواختی که بـه سـطح فوقـانی آن اعمـال          

 :می گردد ، نباید دچار خمیدگی ،شکستگی و نقص شود 

 )کیلو گرم (وزن بار وارده      )کیلو گرم (وزن بخاری     

   کیلو گرم75  کیلو گرم25کمتر ومساوی  

   کیلو گرم140  کیلو گرم25ز  بیش ا

طراحی وایستایی بخاری بایدطوری باشد که بتواند در برابر اعمال نیـروی کششـی یـا فشـاری ،                   

 :مقاومت کرده وواژگون نشود 

 درجـه از حالـت قـائم بـه          15 کیلو گرم است ، درصـورتیکه        50بخاریهایی که وزن آنها کمتر از       

ون افتـادن بایـد درجـای خـود ودر حالـت قـائم              هرجهت منحرف شوند ، پس از رها شـدن بـد          

 کیلو گرم باشد ، بخاری بایـد در برابراعمـال نیـروی             50درصورتیکه وزن آنها بیش از    . قرارگیرند  

 وزن بخاری که برمرکز سطح فوقـانی آن وارد مـی شـود ،مقاومـت                1/0کششی وفشاری معادل    

 وباید مطابق دستورالعمل سازنده     درصورتیکه بخاری خودایستا نمی باشد    . کرده و واژگون نشود     

 .برای نصب به دیوار یا زمین مهار وبسته شود ، ازشمول این مورد خارج می باشد

درساختمان بخاری باید تمهیداتی پیش بینی شود تا از ریزش شراره های آتش یا ذرات گداخته                

ی مسـدود کـردن     مانند استفاده از صفحه توری برا     (هیزم نما به خارج از بخاری جلوگیری شود         

 ) .کف بخاری 

طراحی پره ها و شیارهای سطوح بخاری باید به گونه ای باشد که از وزش مستقیم هـوای گـرم                    

 .خروجی به سقف یا کف اتاق ممانعت کرده وهوای گرم رابه گردش در آورد 
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، دچگالش حاصل شو ،  بخاریاندازی و یا در حین عملکرد معمولی          چنانچه در هنگام شروع به راه     

 آورد بطوریکـه بـر ایمنـی        وارد ساخت بخاری و یا مواد مصرف شـده          آسیبی به این امر نبایستی    

 بصورت قطره بـر روی      چگالشای باشد که       طراحی بخاری باید بگونه    .بخاری اثر نامطلوب بگذارد   

 .کف زمین نریزد

 ری نگهدا و استفاده، تعمیربرای قابلیت دسترسی  5-1-3

ای نصب گـردد کـه        گردد بایستی به گونه     که بر روی مسیر گاز نصب می      هر گونه وسیله کنترلی     

 .پذیر باشد هر گونه تنظیم، نگهداری و یا تعویض به آسانی امکان

قطعات قابل جدا شدن بایستی بطریقی طراحی و عالمتگذاری گردند که جایگذاری مجدد آنهـا               

و مونتاژ مجدد قطعات غیر صـحیح       العمل سازنده امکان پذیر بوده        به آسانی و دقیق طبق دستور     

بایستی این امکان نیز وجود داشته باشد که کلیه مراحل عملیـات جابجـائی و               . آنها مشکل باشد  

مونتاژ مجدد قطعات را مصـرف کننـده بتوانـد در دوران تعمیـرات و نگهـداری طبـق آنچـه در                      

 .دهددستورالعملهای سازنده شرح داده شده است بدون بکارگیری ابزار، انجام 

 پـس ازفـروش  و   خدماتواحد قطعات قابل جابجائی بایستی جهت تعمیرات و نگهداری بوسیله       

 . مونتاژ گردند گوشتی مجدداً بوسیله ابزارآالتی مثل آچار و پیچافراد با صالحیت و 

 احتراق بایستی بعد از مونتاژ مجـدد و در صـورت            ایمنی مسیر  C11در مورد بخاری گازسوز نوع      

بندی متعاقب عملیات تمیز کاری یا تعمیر و نگهداری تضمین            ز جابجائی واشرهای آب   لزوم بعد ا  

 .گردد

 نصـب کـرد   ) روی پایه یـا روی دیـوار      ( بتوان بطور مطمئن و محکم در جای خود          دبخاری را بای  

 خروجـی تنـورۀ بخـاری از دهانـۀ پایانـۀ دودکـش               بطوریکه احتمال واژگونی یا جدا شدن دهانۀ      
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دستورالعملهای نصـب بایسـتی در بـر گیرنـده اطالعـات دقیـق و                .نداشته باشد ساختمان وجود   

 .مطمئن باشد

  اتصاالت 5-1-4

  اتصاالت ورودی بخاری 5-1-4-1

 . الف پیوست الف رجوع نمائید– 5در رابطه با اتصاالت ورودی وسیله گازسوزبه 

 .اتصاالت و رودی وسیله باید یکی از انواع زیر باشد

 1 ایران…چ مطابق استاندارد دنده پی - الف

 3در اینحالت انتهای اتصال ورودی گاز بایستی دارای سطح صاف حلقه واری باشـد بـا حـداقل                   

های  میلیمتر عرض برای دنده پیچ    
″″

2
1

8
3  میلیمتر عرض جهت دنـده پـیچ         5/2 و حداقل    و

″

4
1 

 .جای دادبندی را در آن  که بتوان یک واشر آب

چنانچه انتهای رابط ورودی گاز دارای دنده پیچ با اندازۀ اسمی            
″

2
 باشـد در اینحالـت بایسـتی        1

 . میلیمتر در آن فرو کرد4 میلیمتر را تا عمق حداقل 3/12با قطر ) گیری اندازه(ای  بتوان میله

  ایران1798 دنده پیچ مطابق استاندارد -ب 

 .باشد  مناسب 2رانی ا… فشاری که جهت لوله مسی طبق استاندارد یک اتصال -پ 

 با انتهای سیلندری شـکل همـوار و تمیـز کـه               میلیمتر 30 یک لوله مستقیم بطول حداقل       -ت  

 . ، آنرا اتصال داد پ1-4-1-5 بندبتوان بوسیله اتصاالت فشاری طبق 

  مهره ماسوره با نشیمنگاه مخروطی شکلک ی-ث 

 )اتصاالت فشاری یا موئی( باشد ISO 274صال به لولۀ نرم مسی باید طبق برای ات  -ج 

                                              
 . رجوع شودISO 228-1تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد  1
 .رجوع شودISO 274تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد  2
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  با یک سرلوله برای اتصال یک لولۀ قابل انعطاف -چ 

 . پائین برای اتصال سر شیلنگیه  یک مهره ماسوره رو ب-ح 

  دسترسی به اتصال ورودی 5-1-4-2

صـال آن بـه لولـۀ گـاز بسـهولت بکمـک ابـزار آالت                ای باشد که ات     موقعیت اتصال بایستی بگونه   

 در صورتیکه از شلنگ قابل انعطاف برای اتصـال گـاز ورودی بـه               .متداول و معمولی انجام پذیرد    

شود، سر شـلنگی، اتصـال مربوطـه و بسـت نگهدارنـده بـه منظـور سـهولت                     بخاری استفاده می  

 .دسترسی و ایمنی باید خارج از بخاری باشد

 یر گاز ایمنی مس5-1-5

انـد،    ها، و غیره که برای سوار کردن قطعـات  در نظـر گرفتـه شـده                  ها، پرچ   سوراخ مربوط به پیچ   

 میلیمتـر   1نباید به مجراهای گاز راه داشته باشند، ضخامت دیـواره باقیمانـده بایسـتی حـداقل                 

 .باشد

ای مفاصـل  اند نباید مـانعی بـر     هائیکه جهت محافظت و نگهداری قطعات در نظر گرفته شده           پایه

 .محتوی گاز باشد

اند و در سـرویس معمـولی         ایمنی قطعات و اتصاالت مربوط به نصب که در مسیر گاز قرار گرفته            

 پیاده کردن آنها در محل مصرف کننده وجـود دارد بـه اسـتثناء شـیرهای مختلـف بایـد                      امکان

ون استفاده از هـر نـوع   بوسیله اتصاالت مکانیکی نظیر اتصال فلز به فلز یا اتصال اورینگی ولی بد          

 ایمنـی ایـن   . تضمین گردد ) های آب بندی و غیره      خمیر اتصال، نوار چسب   (مواد آب بندی رزوه     

 . کردن و مونتاژ مجدد حفظ گردد باید پس از پیاده

 شـیرها   کاری های دائمی دنده پیچی و نازلها و گریس بندی برای اتصال توان از مواد آب   معهذا می 

 .بندی باید تحت شرایط معمولی کار بخاری موثر باقی بمانند  مواد آباستفاده نمود، این
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برای حصول ایمنی کار قسمتهای مونتاژ شده مسیر گاز نباید از لحیم نرمی اسـتفاده نمـود کـه                   

 . سلسیوس باشد  درجه450تر ازکمترین درجه ذوب آن بعد از اتمام کار  پائین

 یا سایر لوله های انشعاب سوراخ و رزوه می شوند بایـد   هائی که برای اتصال شیرها ، پیلوتها       لوله

بـرای     دنده پیچ لولـه،      1798 دنده مخروطی طبق استاندارد ملی ایران بشماره         5/3بتوانند الاقل   

 .منظورهای کلی بسته شوند

انتهای لوله های سخت و نرم باید با دقت برقو خورده و تمیز شوند تا هرگونه تراشه و پلیسه از 

این خم کردن باید بطور نرم و یکنواخت  وقتیکه این لوله ها خم می شوند، . ها پاک شودروی آن

انجام گرفته و در اثر خم کردن کاهش قابل مالحظه ای در سطح مقطع آنها به وجود نیایدو 

 .عمل خم کردن باعث ایجاد نقص و آسیب در لوله نشود

هائیکه این لوله ها از داخل مواد عایق های نیمه سخت آلومینیومی برای جا استفاده از لوله

بغیر از عایق کننده های با اثر خنثی عبور می کنند قابل قبول نمی باشند مگر اینکه  کننده ،

این . این لوله ها با روکش مناسب در مقابل اثرات مواد عایق کننده کامالً محافظت شده باشد

 . لوله ها نباید در معرض چگالش قرار گیرند

ای نیمه سخت مسی یالوله هائی که سـطح داخلـی آنهـا از جـنس مـس مـی باشـد در                       لـوله ه 

صورتیکه برای عبور گاز بکار می روند باید سطح داخلی آنها بـا روکـش قلـع پوشـیده شـده یـا                       

 بنحوی معادل آن در برابر اثر ترکیبات گوگردی موجود در گاز محافظت شود

روشن کننده ها یا سایر انشعابات به آنها متصل می  پیلوت،  لوله های انتقال گاز که مشعل ها ،

گاههای محکمی   باید به آسانی قابل باز کردن و جدا کردن بوده و در عین حال بر تکیه، گردد
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 به لوله کشی ساختمان و یا هنگام حرکت دادن و بخاریاستوار باشند بطوریکه هنگام اتصال 

 . گی و چرخش یا جابجائی افقی نگردند این لوله ها دچار پیچید ، آنجابجائی معمولی 

گـاز مـایع    کـاربری   ترکیبات آب بندی که برای اتصاالت دنده پیچی لوله های گاز در بخاری بـا                

 .بکار می روند، باید درمقابل اثرات این گازها مقاوم باشند

 . های گاز باید از نوع اتصال فلز به فلز باشند مهره ماسوره های بکار رفته در لوله

 

  مسیر احتراقایمنی -5-1-6

 کلیات 5-1-6-1

 توسط یکی B11 آن در بخاری گازسوز نوع  حصول اطمینان از ایمنی محصوالت احتراق و تخلیۀ

 .از روشهای زیر باید تامین گردد

 ODSاستفاده از  -

، افـزایش   وسیله حس کننده هوای محـیط     : استفاده از حسگر های تعبیه شده در دودکش        -

 ب دیگر دما یا انواع مناس

تا کالهک تعدیل جریان تنوره باید فقط توسط B11 ی نوع بودن مسیر احتراق یک بخارایمن

 شدن  ای نیازی به پیاده  قسمتهائی که در زمان سرویس دوره.روشهای مکانیکی انجام شود

توانند توسط خمیر یا بتونه   می)اتصاالت(قسمتها که این از این امر مستثنی می باشند ندارند 

 دائمی در آنها طی کار مداوم تحت شرایط معمولی ایمنیبندی شوند که از   نحوی آببه

ای طراحی  قطعاتیکه جهت تعمیرات عادی باید آنها را باز نمود باید بگونه. اطمینان حاصل شود

 .و تنظیم شوند که ایمنی کار آنها بعد از مونتاژ مجدد نیز تضمین شده باشد
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 11Cع سوز نو  بخاری گاز 5-1-6-2

 فقـط   دکـش خروجـی بایـ       ورودی هـوای احتـراق و دود      مربوط به   بخاری  و اتصاالت   ایمنی بدنه   

 .توسط وسایلی مکانیکی انجام پذیرد

توان با خمیر      کردن جهت تعمیرات عادی ندارند را می         که احتیاج به پیاده    مجموعهآن بخشهای   

ر مـداوم تحـت شـرایط معمـولی         یا بتونه بطریقی متصل نمود که ایمنی دائمی در آنها طـی کـا             

اقی تـ  آنرا در رابطـه بـا ا       ایمنی د بای مجموعه بخاری ساخت و طراحی کل     . استفاده تضیمن گردد  

 قطعاتی که جهت تعمیر عادی بایسـتی        . که بخاری در داخل آن قرار گرفته است تضمین نماید         

 مجـدد نیـز     بسـتن ز  که ایمنـی آنهـا بعـد ا       به کار گرفته شـوند    ای طراحی و      باز شوند باید بگونه   

 .تضمین گردد

  تأمین هوای احتراق و تخلیه محصوالت احتراق 5-1-7

  کلیات 5-1-7-1

 مشتمل بر کل مسیر احتراق از ورود هوای احتراق به بخـاری تـا خـروج محصـوالت                   دبخاری بای 

 .احتراق باشد

 11Bسوز نوع   بخاری گاز 5-1-7-2

 ای   جریان دودکش بـه عنـوان قطعـه        هک تعدیل کال مجهز به یک     دبای  11Bسوز نوع     بخاری گاز 

ای شکل برای اتصال       مقطع دایره  دارایاید  دهانۀ خروجی تنورۀ بخاری ب     .الینفک از بخاری باشد   

 کـه همـراه بـا بخـاری ارسـال           رابط مناسب و در صورت لزوم با استفاده از یک         بوده   دودکشبه  

ه راجعـ  م6-جدول الفبه . (ودشتصل  ممقررات ملی ساختمانبق   اطمبا قطر   به دودکش    شود  می

لولـه  خروجی تنوره بخاری باید بگونه ای باشد کـه اتصـال ایمـن ومطمئنـی را بـه                   دهانۀ  ) شود

 ).تمهیداتی مانند مخروطی بودن دهانه یـا اسـتفاده از رابـط کنگـره دار                (  ایجاد نماید    دودکش
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بایـد   دودکـش     تصال لولـۀ  حداقل طول درگیری دهانۀ خروجی تنورۀ بخاری عمودی یا افقی با ا           

تناسب قطر خارجی دهانه با قطر داخلـی دودکـش بایـد طـوری باشـد کـه                  .  میلی متر باشد   30

 .  اتصال مطمئن و ایمنی برای ممانعت از نشت محصوالت احتراق فراهم نماید

از هنگام قرارگیری دهانۀ خروجی تنوره داخل دودکش، بخاری باید طوری طراحی گردد که 

ت احتراق به مقدار خطرناک در اطاق تحت شرایط غیر طبیعی مکش دودکش،  محصوالنشت

 ) رجوع شود9-6بند به ( آورد  جلوگیری بعمل

 11C بخاری نوع  5-1-7-3

و بیشتر  میلیمتر 16  ای به قطر  دارای منافذی باشد که بتوان گلولهد نبایپایانهجی وسطوح خر

از طریق ترمینال اصلی و مشعل  های مشعل پیلوت شعله. را از آن عبور داد و وارد کانال نمود

 .نباید قابل رؤیت باشد

بایسـتی توسـط    ) مثل پوشش دیـوار، محـافظ ترمینـال و غیـره          (هر نوع وسیله جانبی و کمکی       

 .سازنده مشخص یا ارسال گردد

 . آن باید توسط سازنده ارسال گرددنصبالعملهای   و دستور11C برای بخاری نوع پایانه

هـا   مشخصات کانالهای ورود هوای احتراق و تخلیه محصـوالت احتـراق در دسـتورالعمل         چنانچه  

 .باشد داده شده باشد دیگر احتیاجی به ارسال آنها توسط سازنده نمی

  تجهیزات برقی 5-1-8

 . باشد1562-1  شمارۀ به  ایرانملی  مطابق با الزامات استاندارد  برقی بخاری باید تجهیزات

چنانچه بخـاری   .  باشد وطبق پیوست   ولتاژ باال باید    با   وسائل روشن کننده  های  ردا م برقیایمنی  

عمل حفـاظتی باشـد، ایـن    برای انجام های الکترونیکی  تمسمجهز به قطعات الکترونیکی و یا سی 
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 بـا در نظـر گـرفتن سـطوح ایمنـی و             1 ملـی ایـران    وسایل باید با الزامات مربوطـه در اسـتاندارد        

 .یسی مطابقت داشته باشدسازگاری الکترومغناط

چنانچه سازنده وضعیت محافظـت الکتریکـی بخـاری را در صـفحه مشخصـات داده باشـد ایـن                    

مطابقت داشته باشد و درجه حفاظت شـخص در برابـر             2ی ایران   ملمشخصات باید با استاندارد     

 .تماس با قطعات خطرناک برقی بخاری را معین نماید

  برق قطع و وصل،سان ایمنی عملکرد در صورت نو 5-1-9

اندازی و هنگام عملکرد بخاری        وصل مجدد جریان برق در هر زمان در شروع به راه             وقفه و  ،قطع

 . باعث خاموش شدن ایمن وسیله گردددبای

طبـق   بخـاری  که  در صورتی . دباش از نظر نوسان عادی و غیرطبیعی  ولتاژ برق ایمن            دبخاری بای 

 ب  – 1-7-6 و 3-5-6با الزامـات منـدرج در بنـدهای         باید  رد  قرار گی مورد آزمون    1-3-7-7بند  

 .مطابقت نماید

 کردکار تأیید  5-1-10

 اطمینـان حاصـل     چشـم بخاری از طریق    همواره بتواند از روشن بودن مشعل        باید    مصرف کننده 

، بعد از اینکه  بخـاری خـاموش گردیـد، ممکـن اسـت               طرح شومینه سوز    نماید، برای بخاری گاز   

 مورد نظر قرار باید زمان سرد شدن نیز  لذا  تا مدت زمانی ملتهب و داغ بوده وبستر سوخت

 

 

 بایدصفحات باشند این   میای صفحات منعکس کنندۀ آینهکه دارای هایی  بخاریدر.بگیرد

                                              
 .ع شود رجوEN298 تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد 1
 . رجوع شود ۶٠۵٢٩ENتا تدوین استاندارد ملی به استاندارد  ۲



 ٣٤

 شعلۀدر جائیکه مصرف کننده قادر به دیدن مستقیم .  تصویر نمائی خود را حفظ کنندخاصیت

تمهیدات الزم برای این منظور بکـار        بصورت غیر مستقیم     دینصورت بای مشعل اصلی نباشد در ا     

در اینحالت نبایـد ایـن امکـان وجـود          . )دهی مثل المپ کنترل     وسیله عالمت مانند  (گرفته شود   

 دیگـر   نقصداشته باشد که عالئم مربوط به حضور شعله را با عالمت مربوط به شناسائی هر نوع                 

 . دشواشتباه 

  کنترل و تنظیم،ی وسایل ایمن 5-2

  کلیات 5-2-1

 . باشد4512باید مطابق با استاندارد ملی ایران بشماره گاز بخاری کنترل چند کاره 

 .عملکرد هر نوع قطعه ایمنی نبایستی در اثر عملکرد هرگونه وسیله کنترل دیگری مختل گردد

مورد اصالح و تغییر    کننده یا کنترلی که قرار نیست توسط مصرف کننده یا نصاب              هر نوع تنظیم  

ای مهر و موم گردد که هر نوع تغییر غیر مجاز در آن کـامالً آشـکار و                     گونه  قرار گیرد بایستی به   

 ) شودرجوع 2-4-3بندبه . (نمایان گردد

توان جهت مهر و موم استفاده نمود بـه شـرطی کـه ایـن رنـگ در مقابـل                      از رنگ نیز می   : توجه

 .شد عملکرد بخاری مقاوم باضمنحرارت 

 و قابـل رؤیـت بـر روی دسـتۀ شـیرها             دائمـی باز باید بطور واضـح و          بسته، باز و نیمه    های  حالت

   نشان دادن حالـت بـاز کامـل و یـک شـعلۀ             برای شکل یک شعلۀ بزرگ       مثالً(گذاری شود     نشانه

 . سیاه یا دایره برای نمایش حالت بستهصفحۀو یک ) باز نیمه(کوچک برای حالت جریان کم 



 ٣٥

 جهت چرخش آنها برای بسـته شـدن         ،کنند  با چرخاندن کار می    1های کنترل   یکه دسته  صورت در

 .های ساعت باشد باید در جهت حرکت عقربه

   موقعیت روشن کردن مشـعل     دادن گونه وضعیت خاص بر روی دستۀ شیر که بمنظور نشان            هر

گـذاری   نشـانه رود بایـد بوضـوح     کردن مشعل بکار میروشنو یا هر گونه دکمۀ خاصی که برای  

 .)مثالً با یک ستاره(شود 

 باشد که کدام مشعل توسط کدام       واضح که از چندین شیر استفاده شده است باید کامالً           مواقعی

 .شود شیر کنترل می

 باشند که حرکـت دادن یکـی        گرفته شیرها باید طوری طراحی و نسبت بیکدیگر قرار          های  دسته

 .نگرددآن ه تۀ مجاور بها باعث حرکت کردن ناخواسته دس از دسته

 آنها را در محل غیرصحیح سوار کـرد         توانن شیرها باید طوری طراحی شده باشند که         های  دسته

 بنحـوی باشـد کـه در دسـت گـرفتن آن بـرای               بایـد  شکل دسته    .کنندن خودبخود حرکت    نیزو  

 .حرکت دادن آسان باشد

داشتن نتـوان آنهـا را طـوری    دسته های قابل برداشتن باید طوری ساخته شوند که در صورت بر        

 . مجدداً در جای خود قرار داد که وضع بسته یا باز بودن قابل تشخیص نباشد

شیرهای گاز باید طوری قرار گیرند یا ساخته شوند کـه تنظـیم آنهـا بطـور اتفـاقی نتوانـد بهـم                       

 . بخورد

ملکـرد آن نبایـد   در صورت کاربرد ، باید عمل ضامن آنها مؤثر باشـد وع             شیرهای نوع ضامن دار،     

نیاز به حرکت در امتداد محور توپی نسبت به بدنه شیر داشته و یااحتیـاج بـه وارد آوردن فشـار            

                                              
1  knobs 
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بیش از حد به توپی شیر داشته باشد که باعث گیر کـردن حرکـت شـیر گـردد و بایـد براحتـی          

ر  بایکدست قابل حرکت دادن باشد و دسترسی به کلیه قطعات شیر برای تعمیر و تعـویض میسـ                 

 . مواد روان کننده ای که برای شیرها بکا رمی رود باید در برابر اثرات گاز مایع مقاوم باشد.باشد

 کنندۀ گذر حجمی گاز  تنظیم 5-2-2

کنندۀ گذر حجمی گاز را بعد از تنظیم مهروموم کرد  این امکان باید وجود داشته باشدکه تنظیم

 مقابل حرارتی که در ضمن کار عادی بخاری در این نوع مهروموم باید در). مثالً بوسیلۀ رنگ(

های تنظیم باید بنحوی قرار گیرند که نتوانند بداخل  پیچ. گیرد، مقاوم باشد معرض آن قرار می

 .معابر گاز راه پیدا کنند

 بخـاری های میزان گذر حجمی گاز باید بنحوی طراحی شـوند کـه بعـد از اینکـه                    تنظیم کننده 

 .های فوق تغییری ایجاد کند تنظیم کننده د در  نتوان کنندهمصرفنصب شد 

 .دافت به خطرایمنی مسیر گاز نباید در اثر نصب تنظیم کننده گذر حجمی گاز در مسیر آن 

مجهز به تنظیم کنندۀ گذر حجمی گاز باشـد کـه ایـن             تواند    میسوز مجهز به گاورنر       بخاری گاز 

 .شدبا  میکننده یک پیچ تنظیم در روی گاورنر گاز تنظیم

گـاز  (  خـانواده دوم       بـا گـاز    هایی را کـه    بخاری گاورنروجود داشته باشد که بتوان      باید   این امکان 

 ). شودرجوع 6-2-5بند به (کرد شوند، بطور کلی یا جزئی از سرویس خارج  تغذیه می) طبیعی

ان آنها را  باشند، و باید بتوپیاده شدنها باید فقط با استفاده از ابزار قابل   کننده این تنظیم

 . قرار دادردر موقعیت کامجدداً 



 ٣٧

  تنظیم کنندۀ هوا 5-2-3

،به ، تنظیم و مهروموم گردد متناسب با نوع گاز مصرفیکنندۀ هوا باید توسط سازنده تنظیم

 "صورتیکه هر نوع تغییر غیر مجاز امکان پذیرنبوده ویا در صورت دستکاری ،وقوع این امر کامال

 .آشکار گردد

 های قطع جریان شیر 5-2-4

  کلیات 5-2-4-1

ـ                 باید دارای وسیله   بخاری  یـا مشـعل   ه  ای باشد که در مواقع ضروری بتوان با آن جریان گـاز را ب

ولی بسته شدن آن    . تواند دستی یا خودکار باشد      عملکرد این وسیله می   . دکرپیلوت قطع    مشعل

 . وسیلۀ ایمنی گرددباید بدون تأخیر انجام گیرد، مثالً نباید شامل زمان تأخیری در

 C یـا  B, A باید مجهز به یک وسیلۀ ترموالکتریک یا یک شـیر کـالس   مسیر گاز رسانی وسیله

 .  باشدپیلوتبرای بستن جریان گاز به مشعل اصلی و مشعل 

 عملکرددارای باید شیربخاری بصورت مجزا یا یکپارچه درون کنترل جند کاره گازبر این، عالوه

 .باشدجریان مانند کنترل ه ثانوی

  سیستم شیر دستی 5-2-4-2

  وسـیله واحـد دارای     این نمود تا    ترکیب شیر اولیه    اتوان شیرثانویه را ب     سیستم شیردستی می  در  

 .وسیله نظارت شعله باشدعملکرد دستی و عملکرد 

جریان بعد از موقعیت کامالً باز      ) حالت حداقل (جریان    یافتۀدر صورتیکه موقعیت میزان کاهش      

دارای یـک   ) تـوپی یـا صـفحه     (در انتهـای چـرخش      دستۀ شـیر    قرار دارد، باید    ) ت حداکثر حال(



 ٣٨

ای بـین      در نقطـه   حالـت حـداقل    باشـد و در صـورتیکه موقعیـت          1متوقف کننده کامل  وضعیت  

دستۀ شیر در وضـعیت     قرار داشته باشد،    ) خاموش( و موقعیت بستۀ شیر      حالت حداکثر موقعیت  

 .انداز متوقف کننده باشد  باید دارای یک دستحداقلموقعیت در ) یا صفحهتوپی (قرارگیری 

 کننده جداگانه باشد که یکی از آنهـا بـرای مشـعل و دیگـری                قطع بخاری دارای دو وسیلۀ      اگر  

باشد، کنترل چنین دستگاهی بایستی بطریقی انجام گیرد که مشعل اصـلی       پیلوت  جهت مشعل   

 .روشن شودپیلوت قادر نباشد قبل از مشعل 

 در اینصـورت    وجود دارد،  پیلوتمشعل اصلی و مشعل     برای  یک وسیلۀ قطع جریان گاز      تنها   راگ

عمـل  .  بوسیله یک متوقف کننده کامالً مشـخص گـردد         پیلوت باید موقعیت روشن شدن مشعل     

 را باید بتوان با یک دسـت انجـام   نکاراندازی آ و ب از حالت توقف   وسیله قطع کننده  خارج کردن   

 .داد

 یستم شیرهای خودکار س 5-2-4-3

 . مطابقت داشته باشد2  ملی ایرانکنندۀ جریان باید استاندارد هر نوع شیر خودکار برقی قطع

 شـده   داده» د«خودکـار در پیوسـت      مثالهائی در رابطه با ترتیب و کنترل و بکارگیری شیر گـاز             

 . مجاز استهر گونه ترتیب دیگری که از نظر ایمنی در سطحی معادل این مقررات باشد.است

چنانچه یک دکمه فشاری واحد بتواند وسیله ایمنی را بکار انـدازد کـه هـر دو مشـعل اصـلی و                      

اندازی غیرصحیح آن ممکن نباشد، احتیـاج بـه هیچگونـه              را کنترل نماید، اگر راه     پیلوتمشعل  

 .عالمتگذاری نخواهد بود

                                              
1  Latch 

 . رجوع نمودEN 161 : 1991توان به استاندارد   تا تدوین استاندارد ملی ایران می- 2
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 1ه کنترلست د 5-2-4-4

 نصـب غیـر صـحیح     بطور   آنرا   توانیگذاری شود که ن   ای طراحی و جا      کنترل بایستی بگونه   دستۀ

 .خود نباشدبه  و همچنین قادر به حرکت و تغییر مکان خود کرد

گذاری گـردد مـثالً       در روی دکمۀ شیر بایستی بوضوح و پاک نشدنی عالمت         ) خاموش(موقعیت  

متگـذاری  سایر قسمتها بایستی عالمتگذاری گردیده و نحوه و نوع اینگونه عال          . بصورت یک دایره  

 .گیرد بدلخواه سازنده انجام می

  وسایل نظارت بر شعله 5-2-5

 این وسیله باید جریان گاز به مشعل اصلی و . بر شعله باشدظارت دارای وسیلۀ ندبخاری بای

 . را کنترل کندپیلوتمشعل 

مطابقـت  2 ………بایستی با استاندارد) گرما برقی(وسائل نظارت بر شعله از نوع ترموالکتریک         

 . چنانچه وسیله حساس دچار اختالل گردد، دستگاه باید بطور ایمن خاموش بشود. داشته باشند

 )گاورنر فشار( کنندۀ فشار تثبیت  5-2-6

 مطابقـت داشـته     6027  شـمارۀ   ایران  ملی   باید با استاندارد  )در صورت وجود    ( ای فشار   گاورنره

 .باشد

ای باشد که      بگونه د، این تثبیت کننده بای    دباش  در صورتیکه بخاری مجهز به تثبیت کنندۀ فشار         

 ایـن  . دیگـر از کـار انـداخت    نوعبتوان به سهولت آنرا تنظیم نموده و یا آنرا جهت استفاده از گاز   

کار باید توسط افراد صالحیتدار خدمات پس از فروش صورت گیردتا در عملکرد بخـاری خللـی                 

                                              
1  Knob 

 . رجوع شودEN 125 1991,  تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد2



 ٤٠

جلـوگیری  افـراد غیـر مجـاز       توسط  تنظیم  از  که   دتمهیداتی در نظر گرفته شود     بای .ایجاد نشود   

 .شود

  سیستم کنترل مشعل خودکار 5-2-7

در صورتیکه بخاری به سیستم کنترل مشعل خودکار مجهز باشد، این سیستم باید با اسـتاندارد                

 .  مطابقت نماید1………ملی ایران

  ترموستاتها 5-2-8

 .  مطابقت نماید2…………ره  شما ملی ایرانترموستات مکانیکی بایستی با استاندارد

 . مطابقت نماید3ایران به شمارۀ ملیندارد  هر نوع ترموستات الکتریکی بایستی با استا

 بایـد     و دماها بر روی دسـته      قرار داده شود   در محل قابل دسترسی      د کنترل ترموستات بای   ۀدست

 .گذاری شود  بندی عالمت با درجه

 راقنظارت بر نشت محصوالت احت  سیستم 5-2-9

 غیر طبیعی هیچگونه محصوالت احتراقـی       مکشای ساخته شود که در شرایط          بگونه دبخاری بای 

 ) مشاهده شود9-6بند(نشود  در آن قرار دارد، بخاریاقی که تبمقدار خطرناک وارد ا

 :دگیرد بای وسیله ایمنی که در این رابطه مورد استفاده قرار می

 .سازنده انجام داده و مهروموم نموده است، نباشدغیر از آنچه   دارای هیچگونه تنظیمی -

 . نمودپیاده طراحی شده باشد که نتوان آنرا بدون استفاده از ابزار، برداشته و یا طوری -

                                              
 . رجوع شودEN 298ه استاندارد  تا تدوین استاندارد ملی ب1
 . رجوع شودEN 257 تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد 2
 . رجوع شودEN 6073-2-9 تا تدوین استاندارد ملی به استاندارد 3
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های حرارتی و شیمیائی ناشی از نشت محصوالت احتراق تنشعایق الکتریکی باشد که چنان  دارای -

 .را تحمل نماید

در صـورت  (وسیله و ر حسگدر ارتباط بین   وقفه قطع یا که هر نوعای طراحی شده باشد  بگونه -

 . گرددبخاری باعث خاموش شدن ایمن ) بعد از زمان انتظارلزوم

  وسائل با عملکرد دستی 5-2-10

لی ا، سوئیچها و غیره بطور غیرصحیح یا بدون رعایت نظم و ترتیب تو            یفشارهای  مه  گعملکرد د 

 .ی ایمنی سیستم کنترل مشعل خودکار ، بجای گذارد بر رومنفیتأثیر نباید آنها، 

  وسائل روشن کننده5-3

 : روشن کردن مستقیم مشعل اصلی3-1-٥

 :است با مشخصات زیر مجاز یهای بخار برایروشن کردن مستقیم مشعل اصلی

 دارای یک سیستم روشن شدن خودکار باشند، یا) الف

 . کیلووات باشد4 معادل  ورودی در مدت عملیات روشن شدن کمتر یاتوان) ب

  پیلوت مشعل 5-3-2

 . کیلووات باشد0,3 بیش از د نبایپیلوت ورودی مشعل توان

ای قرار گرفته باشـد کـه محصـوالت احتـراق آن همـراه بـا محصـوالت                     بگونه دبایپیلوت  مشعل  

 باید نسبت بـه مشـعل اصـلی         پیلوت  و محل قرارگیری مشعل   . احتراق مشعل اصلی تخلیه گردد    

 . باشدثابت
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 نوع مطابق  1اکسیژنپیلوت سیستم ایمنی قطع گاز در برابر کاهش میزان های  مشعل یا مشعل

مورد مشعل پیلوت در. گاز مصرفی بایستی عالمتگذاری گردیده و بĤسانی قابل تعویض باشند

صورتی که فقط تعویض این  البتهگردند ها می اوریفیسمانند یاین الزامات شامل قطعات عادی

 گاز و معلقدر اثرمواد ریز گرفتگی مسیردر مقابل باید پیلوتهای  مشعل.  ضروری باشدقطعات

 . گردند حفاظتبا تمهیداتی مانند استفاده از فیلتر در مسیر ورودی گاز ،

 گاز مصرفی مورد  تبدیل نوع بتوان بĤسانی جهتباید را آنها و یا اوریفیسپیلوت معمولیمشعل 

 های سیتم ایمنی قطع جریان گاز در برابرکاهش میزان اکسیژنولی پیلوت، تعویض کرد نظر 

پیلوت معمولی برای کاربری با گاز مشعل . برای این منظور باید بطور کامل تعویض شوند 

کننده میزان جریان گازباشند ولی وجود این وسایل تنظیم طبیعی می توانند مجهز به وسیله 

 .ربری گاز مایع مجاز نمی باشد  و مشعل پیلوت با کا odsدرمشعل پیلوتهای 

   . را به آسانی بتوان بوسیله کبریت روشن نمودد بای11B بخاری گازسوز نوع پیلوتمشعل 

 محسـوب که  جزئـی از دسـتگاه        باشد روشن کننده     وسیله  باید مجهز به یک    11C بخاریهای نوع 

ق بسته اسـت روشـن       باید بتوان در حالیکه محفظۀ احترا      این نوع بخاری را    پیلوتمشعل  . گردد

 .کرد

                                              
1 ODS 
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1نظارت بر شعلهسیستم   5-4  

  کلیات 5-4-1

این وسیله ورود گاز به مشعل اصلی       بطوریکه  دارای یک وسیلۀ نظارت بر شعله باشد        د   بای بخاری

 . را در صورت وجود کنترل نمایدپیلوتو به هر نوع مشعل 

تگاه کـه بایـد بـا آن کـار     وسیلۀ نظارت بر شعله باید نسبت بهر یک از اجزاء دسـ  وضعیت نصب  

 . باشد کند، محکم

 های مشعل خودکار سیتمبخاریهای مجهز به 5-4-2

در صـورت   ).  شود رجوع   2-2-10-6بند  به  ( زمان ایمنی را مشخص و تعیین نماید         دسازنده بای 

غیـر  ، وسیلۀ  نظارت بر شعله باید باعث قفل شـدن            بخاریخاموش شدن شعله در زمان کارکرد       

مستقیم مشعل اصلی کـه     وسیله روشن کننده     های مجهز به  باستثنای بخاری د،  گردکنترل   موقت

 :در آن

 باشد یا  ثانیه مجاز 1 جرقه در قراریبر) الف

 .باشد  ثانیه مجاز 10روشن شدن مجدد در  فعالیت ) ب

حالت قفل غیـر    بخش روشن نشود،       در صورتیکه در هر یک از دو حالت فوق شعله بطور رضایت           

 .د اتفاق افتد و مسیر گاز بایدبسته شودموقت بای

 

 

                                              
1Flame Supervision System   
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 ها  مشعل5-5

 .سرمشعل که سوراخهای خروج گاز بر روی آن قرار دارند نباید قابل تنظیم باشد

در ابزارموجـود (های عادی توسط ابزاردتعویض و جابجائی مشعل طبق دستورالعملهای سازنده بای    

 .انجام پذیرد) بازار 

شخص و تعریف شده باشد و تنظیم و جایگذاری مشعل در جای             م  موقعیت مشعل بایستی کامالً   

   کـامالً  دهـا بایـ     واوریفـیس ) هـا ( موقعیت نسبی بـین مشـعل     . پذیر باشد    امکان دغیر مناسب، نبای  

 .تعریف شده و مشخص باشد

 ها و موتورها  دمنده5-6

 .دنراک که حداقل سر و صدا و لرزه ایجاد  شود بطریقی نصبدها بای موتورها و دمنده

هـا مجـاز نمـی باشـد، نقـاطی کـه              دسترسی مستقیم به قطعـات چرخنـده  موتورهـا و دمنـده            

 . بĤسانی قابل دسترسی باشددروغنکاری شود بایدبای

  فشار گازگیری اندازه نقاط 5-7

بخـاری  . بوسیله سازنده در نظر گرفته شود      باید نقطه یا محلی      تزریق گاز گیری فشار   جهت اندازه 

گـاز   فشـار    بدیهی اسـت    .کننده باشد   ثبیت  تباید پس از    نقطه  این  ننده فشار   کثبیت   ت مجهز به 

 . وقبل از مشعل باید قابل اندازه گیری باشد بخاری ه ورودی ب

0ه دارای قطر خارجی بانـداز     د بای  جهت اتصال به لوله فشار سنج        فشارانداره گیری   مغزی  
0509 /± 

 . میلیمتر باشد10اقل میلیمتر و طول مفیدی معادل حد
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 .ترین نقطۀ باشد  میلیمتر در تنگ1تر از   گشاددقطر سوراخ نقطه آزمون نبای

  عملکردویژگیهای  6

  کلیات6-1

 داده شـده    1-7گازها و شرایط آزمون، بجز مواردی که بنحو دیگری مشخص شده باشد، در بند               

 .است

 حصوالت احتراقمحصوالت احتراق و تخلیه ممسیر مسیرگاز و ایمنی  6-2

  بودن مسیر گازایمن  6-2-1

 نشـت هـوا     1-2-7 مشخص شده در بنـد       در شرایط آزمون  . باشد ایمنمسیر گاز بایستی سالم و      

متر مکعب بر ساعت بدون در نظر گرفتن تعداد قطعات و اجزاء کـه بصـورت             سانتی 100 از   نباید

 .باشد بیشتر اند  نصب شدهبخاریردیف پشت سرهم یا بطور موازی در 

  ایمنی مسیر محصوالت احتراق و تخلیه محصوالت احتراق 6-2-2

 11Bسوز نوع   بخاری گاز6-2-2-1

 زیر شرایط ، با دبایتوسط کالهک   بسته به شرایط آزمونایمنی مسیر محصوالت احتراق

 :مطابقت داشته باشد
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د در   آزمـایش گـرد    1-2-2-7 کالهـک اسـتفاده شـود و بخـاری طبـق شـرح بنـد                 هنگامیکه از 

 به ازای هـر  مترمکعب در ساعت    04/0 نباید از     محصوالت احتراق   هر گونه نشت    میزان اینصورت

 . ورودی تجاوز کندتوانکیلووات 

 CIIدستگاههای نوع  6-2-2-2

 نشت هوای فشرده    میزانگیرد،   قرار می   مورد آزمون  2-2-2-7بند  هنگامیکه دستگاه طبق شرح     

 :نباید از مقادیر زیر تجاوز کند

 متـر مکعـب     25/0 کیلووات در سـاعت،      12 ورودی کمتر یا مساوی      توان با   بخاریهای برای   -لفا

  ورودی توانهر کیلووات ه ازای در ساعت ب

 . متر مکعب در ساعت3 حداکثر   کیلووات،12 ورودی بیشتر از توان با بخاریهای برای -ب

 تکمیلیو نهای  آزم6-2-2-3

 و یا عملیات    پیلوت روشن شدن مشعل      باشد که، هنگام   ایصفحه  که دارای درب یا       بخاریهایی  

 آنگـاه، .  از جای خود برداشته شود     صفحه درب باز یا     باشد تا  یا تمیزکاری دستگاه الزم      یتعمیرات

 2-2-2-6 و 1-2-2-6 بنـد     الزامـات  باید بـا  ،  مورد آزمون قرارگیرد   3-2-2-7وقتیکه مطابق بند    

 .باشدهر کدام که مناسب است مطابقت داشته 

 )11Bسوز نوع  بخاری گازه فقط مربوط ب(گازهای نسوخته شدن آزاد   6-2-3

قابل گاز   فراریا آزاد شدن ، نبایدمورد آزمون قرارگیرد 3-2-7بق بند ا طمچنانچه بخاری 

 و سطح خارجی مشعل، باستثنای سوراخهای  در فاصلۀ بین دهانۀ خروجی اوریفیس(سوختن 

 .د وجود داشته باش)سر مشعل



 ٤٧

  ورودیوان ت6-3

  ورودی اسمیتوان 6-3-1

 حداکثر (رواداری تفاوت توان ورودی اندازه گیری شده بخاری در هریک از حالتهای تنظیم 
 

 .باشد ±5%با توان ورودی اسمی اعالم شده توسط سازنده باید درمحدوده ) وحداقل جریان 
 

 .  آمده است 6-6 به تثبیت کننده فشاردر بند  تغییرات توان ورودی بخاریهای مجهز
  

  روشن شدن حالت ورودیتوان 6-3-2

تـوان ورودی مشـعل پیلـوت     . ، باشـد  سازنده مشـخص کـرده    کهباید مطابق آنچه    ورودی توان

 ) .مراجعه شود  3-5بند به ( مگاژول در ساعت باشد 5/0عادی بایدحداکثر 

 قسمتهای مختلف بخاری درجه حرارت 6-4

 قسمتهای خارجی  درجه حرارت 6-4-1

 انـدازه گیـری     درجه حـرارت سـطحی    انجام شود، تفاوت     1-4-7بق بند   ا  طمآزمون  ی که   هنگام

 با دست    بخاری در معرض تماس      های کنترل و کلیۀ قطعاتی که ضمن کار عادی           دستگیره شده

 :باشدبیش از مقادیر زیر نباید  درجه حرارت محیط با هستند ،

 وین برای فلزات و مواد مشابه درجه کل30

  درجه کلوین برای چینی و مواد مشابه40

  درجه کلوین برای پالستیک و مواد مشابه55
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رجـوع   5-1-3بنـد   به  ( اجزاء بخاری بغیر از سطوح کاری         انئازه گیری شده   درجه حرارت تفاوت  

 :باشد بیش از مقادیر زیر ددرجه حرارت محیط نبایبا )شود

 ای مواد با مبنای فلزی  درجه کلوین بر80

  رنگ شده و مواد مشابه، فلزات پوشش داده شده ، درجه کلوین برای فوالد لعاب شده95

  و مواد مشابهچوب، درجه کلوین برای پالستیک، الستیک 100 

  درجه حرارت قطعات و اجزاء 6-4-2

ه از آن   ، درجـه حـرارت هـر قطعـ        مـورد آزمـون قرارگیـرد      2-4-7بـق بنـد     ا  طم بخاریچنانچه  

 . تجاوز کندو اعالم کرده، سازنده قطعات تعیین که از آنجه دنبای) بانضمام شیر(

 :ی کنج آزمونجه حرارت کف، قفسه و دیوارها در6-4-3

 )نسوز(  بخاری با قابلیت نصب روی سطوح غیر قابل سوختن 6-4-3-1

ب شـوند، هنگامیکـه     بر روی سطوح نسوز یا در مقابل سطوح نسوز نص         می توانند    بخاریهایی که  

 در هـر     انـدازه گیـری شـده       درجـه حـرارت    موردآزمـون قرارگیرنـد،تفاوت      1-3-4-7طبق بند   

 ،صـفحه  های جانبی      دیوار ،  )که ممکن است که توسط مصرف کننده لمس گردد        ( کفای از   نقطه

 .باشد درجه کلوین 80بیش از نباید  درجه حرارت محیط باو قفسه آزمون  ی کنج پشت

  بخاری با قابلیت نصب روی سطوح قابل سوختن  6-4-3-2

 1-3-4-7گردند هنگامیکه طبق بنـد      روی سطوح قابل سوختن نصب    هایی که می توانندبر   بخاری

،صـفحه   کف، دیوارهـای جـانبی        ای از     درجه حرارت در هر نقطه     تفاوتد،نمورد آزمون قرار گیر   

 باشدجه کلوین  در50 بیش از د درجه حرارت محیط نبایبا و قفسه، کنج پشت
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 انتقال شعله و ثبات شعله  روشن شدن ،6-5

  و انتقال شعله روشن شدن6-5-1

   انواع بخاری6-5-1-1

روشن شدن    آزمون قرارگیرند،   مورد 1-1-5-7 بند   3تا   1 ی که بخاری مطا بق ردیفهای       هنگام

خـش صـورت     انجام گرفته و انتقال شـعله بطـور اطمینـان ب            و ایمن   صحیح ،باید بی صدا  بخاری  

 . قادر باشد که بکار کرد ایمن خود ادامه دهدد بخاری بای.پذیرد 

جرقـه زن چرخانـده یـا     بار کـه دکمـه     10 مجهز به روشن کننده پیزوالکتریک از هر         بخاریهای  

 . روشن شودمشعل پیلوت را بار8باید بتواند،فشارداده می شود

مشـعل  ضعیت حداقل جریان تظـیم و در صورت وجود وباشند،   مجهز به ترموستات می بخاریهای

 . مربوطه باید بطور اطمینان بخش روشن شود

 تکمیلی آزمونهای 6-5-1-2

 کننده شده و یـا آسـیبی         مصرف  خطری متوجه   نباید 2-1-5-7بند  بق  ا  طمهنگام انجام آزمون    

 . بطوریکه ایمنی را بخطر اندازدشود ، وارد بخاریبه 

 روشـن شـدن مجـدد و    داخلـی  قفـل   بـا سـتمهای دسـتی   سیبـرای  د نبایازمون این :یاد آوری  

 .دشو ثانیه انجام 10 زمان ایمنی کمتر یا مساوی باسیستمهای اتوماتیک 

 )انواع بخاری( شعله پایداری -6-5-2

 پـرش   پایـدار باشـدو    دشـعله بایـ   ، گیـرد     آزمـون قـرار    مـورد  2-5-7 بند مطابق   بخاریچنانچه  

 .باشد ، مجاز مییبخارمختصری در شعله در لحظۀ روشن کردن 
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 )11B نوع بخاری (پایداری شعله و عملکرد ایمن در برابر وزش باد 6-5-2-1

 . باشدپایدار د بای ، شعله3-5-7بندبق اطانجام آزمون مهنگام 

  )11B نوع بخاری  ( داخل دودکشر جریان معکوسیاث ت6-5-2-2

بایـد پایـدار   ، شـعله  گیـرد   آزمون قرار می  مورد 2-3-7-7 بند   2 فردیبق  ا  طم هنگامیک بخاری 

 .بماند

 )11C نوع بخاری(بادپایداری شعله و عملکرد ایمن در برابر وزش  زمون آ6-5-2-3

روشن ،پیلوتمشعل روشن شدن ، موردآزمون قرار گیرد  4-5-7بندبق ا طمهنگامیکه بخاری 

ید با   مشعل اصلی،به تمام قسمتهای و انتقال شعله پیلوت مشعل اصلی توسط مشعل شدن

 اختالل .برقرار بماند د  و مشعل اصلی، بایپیلوتمشعل پایداری هم چنین .صحیح انجام شود 

 . است ولی شعله نباید خاموش شودمجازجزئی در شعله 

 ی نوسان انرژی کمک6-5-3

در حال کارکرد    روشن شده و     د گیرد، بخاری بای    انجام 1-3-7-7  بند مطابقمون  در صورتیکه آز  

 .وش نشود  باقی بماند و خام

 )گاورنر فشار( کننده فشار ثبیت  ت6-6

 آزمون عادی   درفشار تغییر میزان جریان گاز       شود ،   انجام  1-6-7بند  ون مطابق   آزمی که   هنگام

در .  درصـد باشـد    ±5 بـیش از    نبایـد  )گاز مایع  ( و سوم  )گاز طبیعی  (برای گازهای خانواده دوم   
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بین مقادیر حـداقل و حـداکثری کـه در          )فشار ورودی   ( تثبیت کننده    که فشار قبل از   شرایطی  

 .  است تغییر نمایدآمده 4-1-7بند 

  قـرار داده    سـرویس  از    خـارج    2-6-7بنـد  کنندۀ فشار توسط سازندۀ طبـق        تثبیتدر صورتیکه   

، نسبت بین میزان جریان و جذر فشاردر حالیکه فشار ورودی بین مقادیر حداقل و حداکثر                شود

 .ثابت باقی بماندباید تغیر است، م

  احتراق 6-7

 انواع بخاری (CO) غلظت منوکسیدکربن 6-7-1

 بنـد   در محصوالت احتراق خشک عـاری از هـوا کـه طبـق      (CO)غلظت منوکسید کربن    میزان  

 :شود نباید از مقادیر زیر تجاوز کند  میگیری  اندازه7-7-1

 .مورد آزمون قرارگیرد  1-2-7-7بندشرایط  درصد چنانچه بخاری تحت 1/0) الف

 و تحـت    2-2-7-7 بنـد  درصد چنانچه بخاری با گاز حدی احتراق ناقص تحت شـرایط             2/0) ب

مطابق  محاسبه ریاضی میانگین     این مشتمل بر   قرار گیرد و   ون مورد آزم  3-7-7  بند کلیه شرایط 

 .انجام شود  3-3-7-7 بند

 محصوالت خشـک عـاری ازهـوا ، مطـابق           میزان غلظت دی اکسید کربن ومونواکسید کربن  در        

 :  باید با الزامات زیر مطابقت نماید 1-1-1-7-7شرایط آزمون بند 

 درصـد در شـرایط مرجـع        1/15میزان غلظت دی اکسید کربن براساس درصـد اکسـیژن           ) الف  

 . درصد باشد 05/0حداکثر باید 
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 درصد حجمـی برسـد     1/2میزان غلظت مونواکسید کربن وقتیکه غلظت دی اکسید کربن به         ) ب

  . درصد حجمی تجاوز کند 008/0د از نبای

 )انواع بخاری (NOXهای نیتروژن  گیری اکسید  اندازه6-7-2

غلظت اکسید نیتروژن در میزان ، مورد آزمون قرارگیرد 4-7-7بندمطابق  بخاریوقتیکه 

 4در جدول  مشخص شده طبقههر از مقدار مجاز دمحصوالت احتراق خشک و عاری از هوا نبای

 .تجاوز نماید

 کـه الزمسـت بوسـیله گـاز         یهایی و بخار  )گاز مایع  (گازهای خانواده سوم   بخاری با کاربری     برای

 . ضرب شوند3/0 باید در ضریب اعالم شده غلظت قرار گیرند، حدود مون مورد آزG 30مرجع 

 ضـرب  5/0 بایـد در ضـریب   آزمایش شـوند، حـدود   G 31 با گاز مرجع دکه بایهایی برای بخاری

 .شوند

 NOX حدود غلظت -4جدول 

 ها بندی  طبقه گرم بر کیلووات ساعت  میلیNOXحدود غلظت 
350 1 
260 2 
200 3 
150 4 
100 5 
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 )  برای بخاریها و شومینه های دارای قطعات هیزم نمافقط(دود  عدد  6-8

  شرایط سرد6-8-1

یـا  / کمتـر  د دود بایـ   عـدد  انجام گیرد،    2-3-8-7 و   1-3-8-7بند  شرایط  بق  اطونها م چنانچه آزم 

 . باشد3معادل 

  شرایط گرم 6-8-2

 یـا   / دود بایـد کمتـر     عـدد  انجام گیرد،  3-3-8-7 و 1-3-8-7بند  شرایط  بق  اطونها م چنانچه آزم 

 .  باشد2معادل 

  طوالنیدوره کار شرایط 6-8-3

  دوده در 3-3-8-7 و 2-3-8-7 و 1-3-8-7شرایط بندبق اطآزمونها مچنانچه بعد از اتمام 

 انجـام   د بایـ  4-3-8-7آزمون مطابق شـرایط   ، در اینصورت    1شودمشعل یا بستر سوخت مشاهده      

 در محصوالت احتـراق خشـک و عـاری از هـوا     (CO) افزایش غلظت منوکسید کربن     آنگاه.گیرد

 . درصد تجاوز نماید06/0نباید از اندازه گیری شده،  

 ، یا مقـدار قابـل       بود افزایش    درحال  منوکسید کربن  لظتمیزان غ چنانچه بعد از اتمام آزمایش،      

از نظـر تطـابق   توجهی دوده در روی مشعل یا بستر سوخت ته نشین گردد، در اینصورت بخاری         

 .شود غیر قابل قبول شناخته میبا الزامات این بند 

                                              
 باشد های پودر مانند ظریف قابل اغماض می نشین ته 1
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 1 محصوالت احتراق نشت برنظارت سیستم 6-9

 )B11ASری  نوع فقط بخا (به هوای محیط حساس   وسیلۀ6-9-1

، قبل از   ون قرارگیرد،وسیله ایمنی     مورد آزم  2-9-7 و   1-9-7 شرایط بند بق  اطمچنانچه بخاری   

 کنـد، بایـد      تجـاوز  میزان حجمـی   200×10-6آزمون از   اق  ت ا محیط ا در  CO غلظت    میزان اینکه

 .را بصورت ایمن خاموش کندبخاری 

 )B11BSری  نوع فقط بخا( تخلیه محصوالت احتراق  ایمنیوسیلۀ 6-9-2

 دلیل شدن بدون ن خاموش 6-9-2-1

، بـه    قرار گیـرد   ون مورد آزم  2-3-9-7 و   1-3-9-7 و   1-9-7  شرایط بند  بقاطمچنانچه بخاری   

 .وسیله ایمنی باعث خاموش شدن بخاری شودنبایددلیل عدم وجود شرایط الزم 

 های خاموش شدن  زمان6-9-2-2

 ، قرار گیردون مورد آزم3-3-9-7 و 1-3-9-7 و 1-9-7 شرایط  بخاری مطابقچنانچه 

 . داده شده، بیشتر شود5های خاموش شدن نباید از آنچه در جدول  زمان

 

 

 

 

                                              
  Spillage Monitoring System 1  
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  زمان توقف کامل-5جدول 

 )ثانیه ( حداکثر زمان خاموش شدن

S 

Qm Qn 

  روی دریچهروزنه یاقطر

 d صفحه انسداد
 درجه انسداد

Qm
Qn200 200 0 داد کاملانس 

 600 D́6/0 یا D6/0 انسداد جزئی 

 :که در آن
D = باالییقطر داخلی دودکش آزمون در قسمت 
D́ =آید ای که نشتی بوجود می قطر سوراخ در نظر گرفته شده در نقطه. 

Qn =وردی اسمیتوان  
Qm = مختلفیا بخاری با میزانهای گاز ورودی با قابلیت تنظیم تدریجی  ورودی بخاری توانحداقل 

 

گذشـت   از    پـس   فقـط  بایـد خاموش شد ، روشـن شـدن خودکـار مجدد         بخاری بطورایمن وقتیکه  

راهنمـای  سازنده موظف است در دستورالعملهای      .پذیر باشد    دقیقه امکان  10حداقل زمان انتظار    

 . نمایداعالم را بخاریزمان واقعی انتظار برای روشن شدن مصرف 

  B11CS نوع بخاری 6-9-3

-6 یا 1-9-6 الزامات بندهای د قرار گیرد، بایون مورد آزم9-7بند ایط مطابق شرریچنانچه بخا

 .را بر آورده نماید  9-2

 ODSبخاریهای دارای  6-9-4

بـرای  ) ODS(مجهز به یک وسیله ایمنی حساس در مقابل کمبود اکسیژن   بخاریدر صورتیکه   

سازنده بخـاری را بـرای آن طراحـی          این وسیله صرفاٌ برای نوع گازی که         ،  قطع جریان گاز باشد   
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 سیسـتم   ایـن . قابلیت تبدیل کاربری از گازی به گاز دیگر را ندارد          ونموده قابل استفاده می باشد    

 نباید دارای وسیله تنظیم در محل استفاده از آن باشد که بتوان نقطه تنظیم آن را تعویض نمود 

 زان غلظت دی اکسید   وقتی که می   ،  آزمون قرارگرفت    مورد9-7ط بند بخاری مطابق شرای  وقتیکه  

  بایـد  ایمنـی سیسـتم   ، رسـید ) نسبت حجمـی  ( درصد   5/1 به  حداکثر  هوای اطراف بخاری   کربن

  .را به پیلوت و مشعل اصلی قطع کندجریان گاز  

   وسیلۀ نظارت بر شعله6-10

  وسیلۀ ترموالکتریک 6-10-1

ای طراحی شود کـه       یله باید بگونه  این وس . بخاری باید مجهز به یک وسیلۀ نظارت بر شعله باشد         

در صورتی که مشکلی برای هر یک از اجزاء آن بوجود آید که باعث اخـتالل در کـار آن گـردد،                      

ای نصب شود کـه عملکـرد    این وسیله باید بگونه. ها بطور خودکار قطع شود جریان گاز به مشعل   

 . رضایتبخش بخاری را تضمین نماید

 روشن شدن پیلـوت یـا مشـعل اصـلی و        زمانی است بین لحظه   که  (زمان تأخیر در روشن شدن      

 . ثانیه تجاوز کند20، نباید از )کند ای که وسیلۀ نظارت بر شعله عمل می لحظه

که زمانی است بین لحظۀ خـاموش شـدن پیلـوت و مشـعل در اثـر                 (زمان تأخیر خاموش شدن     

 جریان گاز به بخاری با فرمان       ای که علی رغم باز کردن شیر گاز،           بستن شیر جریان گاز تا لحظه     

 . ثانیه تجاوز نماید60، نباید از )شود وسیله نظارت بر شعله قطع می

 
 شرایط سرد  6-10-1-1



 ٥٧

ددر  هر وسـیله نظـارت بـر شـعله بایـ           انجام شود ،  1-1-10-7 چنانچه آزمون مطابق شرایط بند    

 . ثانیه ، باز نگهدارد60 حداکثر بمدتشیر را شرایط سرد 

داشته ، نیاز  ثانیه برای بازنگهداشتن آن با دست        20 بیش از     زمان ین وسایل نباید به   هیچیک از ا  

 .باشد

  شرایط گرم6-10-1-2

نظـارت بـر شـعله       وسـیله    هـر نـوع    انجـام شـود،        2-1-10-7 چناچه آزمون مطابق شرایط بند    

  . ثانیه ببندد60 ، حداکثر تا مدتشیر را از شرایط کامالً گرمدبای

  خودکارنترل مشعل سیستم ک6-10-2

 وسائل عمل  کننده دستی  6-10-2-1

کـردن  ) روشـن / خاموش(شود، عمل دستی       انجام   1-2-10-7شرایط بند بق  اطون م  آزم چنانچه

 .شرایط خطرناک شودمنجر به ایجاد د استارت نبایکلیدسریع هر گونه 

  زمان ایمنی6-10-2-2

 ایط بندبق شراط م) دشو رجوع 2 -4-5به بند (  سازندهزمان ایمنی مشخص شده توسط 

 .می شود  مورد آزمون قرار گرفته وتایید 7-10-2-2 

  زمان تأخیر در خاموش شدن-6-10-2-3

  طول مـی کشـد تـا        زمانی که  مدت انجام گیرد،  3-2-10-7 بند   رایطبق ش اطمهنگامیکه آزمون   

یـان گـاز را     وسیلۀ ناظر بر شعله بعد از خاموش شدن شعلۀ مشعل، انرژی شیر ایمنـی قطـع جر                

 . ثانیه تجاوز کند3کند نباید از  قطع می
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  بازدهی -6-11

دستورالعمل برچسب انرژی آزمون مصرف انرژی و  ) 1220-2( به بخش دوم این استاندارد 

 .د رجوع شو

  روشهای آزمون7

  کلیات7-1

  گازهای حدی و گازهای مرجع: مشخصات گازهای آزمون1-1-٧

برای آن طراحی وساخته شـده و سـازنده در دسـتورالعمل نصـب و               بخاری باید با نوع گازی که       

گازهـای  . دفترچه راهنمای مصرف وپالک مشخصات ، آن رااعالم کرده ، مورد آزمون قرار گیرد               

بـرای آزمونهـای خـاص و درشـرایطی کـه           .مرجع نیز باید متناسب با نـوع گـاز مصـرفی باشـد              

الزم بدانـد یـا بنـابر درخواسـت         ) اسـتاندارد  آزمایشگاه موسسـه  (آزمایشگاه تایید صالحیت شده     

 .  سازنده آزمونها باید با گازهای حدی مربوطه انجام شود 

 .داده شده است7 و 6مشخصات گازهای مرجع و گازهای حدی در جداول 

  شرایط تهیه گازهای آزمون7-1-2

داده 6االمکـان نزدیـک بـه آنچـه در جـدول             ترکیب گازهای مصرفی جهت آزمونها بایستی حتی      

 .در رابطه با آماده سازی گازها، قوانین و مقررات زیر را بایستی در مد نظر قرار داد.  باشد،شده 
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 بـرای گـاز     6 در جـدول     اعالم شده مقدار   درصد   ± 2وب گاز آزمون بایستی در حدود     عدد  ) الف

ط گـردد   گیری مربو   این رواداری شامل هر گونه تغییری که به وسایل اندازه         (آزمون مربوط باشد    

 ).باشد می

 : دارای حداقل خلوص زیر باشددسازی مخلوط بای اجزاء متشکله مصرفی جهت آماده) ب

N2  99% نیتروژن  

% H2  99هیدروژن   

 1با مقدار درصد کلی هیدروژن، منوکسید کربن و اکسیژن کمتر از 

  درصد2درصد و مقدار درصد کلی نیتروژن و دی اکسید کربن زیر 

CH4  95% متان  

روپانپ  C3H4  95 %  

C3H8  95% پروپان  

% C4H10 95  بوتان  

 

باشـد بشـرطی کـه         از اجزاء تشـکیل دهنـده اجبـاری نمـی          یکبه هر حال این شرایط برای هر        

الزامات و بتواند بطرز رضایت بخشی      باشد مورد نظر مخلوط مخلوط نهائی دارای همان مشخصات    

 . مربوط را تأمین نماید

 ) :از طبیعیگ (گازهای خانواده دوم

افزودن پروپان یا   می توان با  شود     انجام می  G25 یا   G20 توسط گازهای مرجع     برای آزمونهاییکه 

 2در محدودۀ  آنوبعدد  ی را به دست آورد که، مخلوط) E,H,L گروه(به گاز طبیعی نیتروژن 

 .ارزش داده شده در جدول گاز مرجع مربوطه باشددرصد  ±
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تـوان بعنـوان گـاز پایـه بجـای متـان مـورد         ز حدی گاز دیگری را میسازی گا   در رابطه با آماده   

 .استفاده قرار داد

تـوان مـورد     را مـی H یـک گـاز طبیعـی از گـروه     G23 و G222, G21 برای گازهای حـدی  -

 .استفاده قرار داد

 E یـا گـروه   L یـا گـروه   H از گاز طبیعی مربوط به گـروه  G231, G27 برای گازهای حدی -

 .اده کردتوان استف می

 . توان استفاده کرد  را میL از گاز طبیعی مربوط به گروه G26 برای گاز حدی -

ـ  عـدد  دارای   ددر کلیه موارد، مخلوط نهائی بدست آمده از افزودن پروپان یا نیتـروژن بایـ               در  ووب

 برای گاز حـدی مربوطـه باشـد، و محتـوای            6  ارزش داده شده در جدول         درصد  ± 2محدوده  

 بدیهی است کـه عملیـات ترکیـب       . باشد 6های جدول   ط نهائی بایستی طبق داده    هیدروژن مخلو 

معمـوال  . به تجهیزات خـاص وتمهیـدات ایمنـی احتیـاج دارد           گاز و ساختنمخلوط باشرایط ویژه    

گازهای حدی ،مرجع ازشرکتهای معتبر با صالحیت که در ایـن زمینـه دارای تخصـص وتجربـه                  

 .باشند،تامین می گردد 

در . اند گازهای حدی و گازهای مرجع جهت انجام آزمونها معرفی شده) اطالعاتی(در پیوست ل 

    ایطدوم و سوم متناسسب با شر صورتی که این گازها در دسترس نباشند، باید از گازهای خانوادۀ

 .فشار حداکثر و حداقل استفاده کرد

 ،مگر آنکه شرایط آزمون با کلیه آزمونها باید در فشار ورودی عادی ،اضافی و نقصانی انجام شود

.صراحت شرایط دیگری را مشخص کرده باشد 



 ٦١

 

 

 بار  میلی25/1013 درجه سلسیوس و 15 گاز خشک در )1( خصوصیات گازهای آزمون-6جدول 

 

 

 
 
 
 
 

D HS 
MJ/M3 

WS 
MJ/M3 

HI 
MJ/M3 

WI 
MJ/M3 

ترکیب 
 حجمی

عالمت 
 مشخصه

 گازهای آزمون

 )گاز طبیعی (واده دومگازهای مربوط به خان

0.555 37.78 50.72 34.02 45.67 CH4=100 G20 گاز مرجع 

0.684 45.28 54.76 41.01 49.60 CH4=87 
C3H8=13 G21 

گاز حدی احتراق ناقص
 دوده

0.443 31.86 47.87 28.53 42.87 CH4=77 
H2=23 G222 گاز حدی پس زدن شعله

0.586 34.95 45.66 31.46 41.11 CH4=92.5 
N2=14 G23 گاز حدی باال پریدگی ش

0.612 32.49 41.52 29.25 37.38 CH4=86 
N2=14 G25 گاز مرجع 

0.678 36.91 44.83 33.36 40.52 
CH4=80 
C3H8=7 
N2=13 

G26 
گاز حدی احتراق ناقص

 دوده
0.629 30.98 39.06 27.89 35.17 CH4=82 

N2=18 G27 گاز حدی باال پریدگی ش

0.555 37.78 50.72 34.02 45.67 CH4=100 G20 گاز مرجع 
0.684 45.28 54.76 41.01 49.60 CH4=87 

C3H8=13 G21 احتراق ناقص 

0.443 31.86 47.87 28.53 42.87 CH4=77 
H2=23 G222 گاز حدی پس زدگی شع

0.617 32.11 40.90 28.91 36.82 CH4=85 
N2=15 G231 

گاز حدی باال پریدگی ش
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 6ادامه جدول                                       
 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 *)گاز مايع(سوم گازهاي مربوط به خانواده 

2.075 125.81 87.33 116.0980.58 NC4H10=50 
IC4H1=50 G30 

 گـاز حـدی     –گاز مرجع   
ســوخت نــاقص و تولیــد 

 دوده
1.550 95.65 76.84 88.00 70.69 C3H8=100 G31 گاز حدی پرش شعله 
1.467 88.52 72.86 82.78 68.14 C3H6=100 G32 گاز حدی پس زدن شعله

1.550 95.65 76.84 88.00 70.69 C3H8=100 G31 
 گـاز حـدی     –گاز مرجع   

 تولید  – سوخت ناقص    –
  شعله  دوده و پرش–

1.479 88.52 72.86 82.78 68.14 C6H8=100 G32    ــس زدن ــدی پ ــاز ح گ
 شعله و تولید دوده

 . رجوع نمائیدA3ای دارند به پیوست   برای گازهائیکه مصرف ملی و منطقه-1
 . نگاه کنید7 برای سایر گروههای به جدول -2
 . مشاهده شود2-1-7زیرنویس بند *

 بیان گردیده است، در این جدMJ/m3گازهای آزمون که برحسب   ) گاز مایع (ز خانواده سوم    ارزش حرارتی گا  : توجه
 . رجوع نمائید7 استفاده شده جدول MJ/kgاز 
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 )گاز مایع ( ارزش حرارتی گازهای آزمون خانوادۀ سوم-7جدول

 
HS 

MJ/kg 
Hi 

MJ/kg 
 مون مشخصه گاز آز عالمت

49.47 45.65 G30 
50.37 46.34 G31 
48.94 45.77 G32 

 

 کاربرد گازهای آزمون 7-1-3

  انتخاب گازهای آزمون7-1-3-1

 :گازهای مورد نیاز برای آزمونهائی که در بندهای زیر شرح داده شده است

  مسیر محصوالت احتراق و تخلیه محصوالت احتراقایمنی-

 داری شعله، انتقال شعله، پایروشن شدن -

 کنندۀ فشارثبیت  ت-

  احتراق-

 به  آزمون اندازه گیری توان ورودی و بازده مطابق شرایط بندهای مربوط در استاندارد ملی ایران              

 .انجام می شود 1220-2 شماره



 ٦٤

برای آزمونهائی که در سایر بندها شرح داده شده است، بخاطر اینکه روند آزمایش تسهیل شـود                 

کـه   شود استفاده کـرد بشـرطی   جع از گازهائی که عمالً در محل توزیع می  توان بجای گاز مر     می

 .وب گاز مرجع باشدعدد    درصد± 2در محدوده  ووب  عدددارای

های مختلف استفاده کند، از گازهـای آزمـونی           ها و خانواده    چنانچه بخاری بتواند از گازهای گروه     

ــدول   ــه در جـ ــت  6کـ ــابق  فهرسـ ــده و مطـ ــا داده شـ ــد آنهـ ــد 5-1-7بنـ ــتند، بایـ   هسـ

 . استفاده کرد

 ها  شرایط تأمین گاز و تنظیم مشعل7-1-3-2

 بخاری تنظیم  7-1-3-2-1

در صـورتیکه   . د متناسب بانوع گاز مصرفی که سازنده اعالم نموده ، راه انـدازی شـود                بخاری بای 

تمهیدات خاصی از سوی سازنده حهت نصب و راه اندازی بخـاری پـیش بینـی شـده کـه بایـد                      

بدیهی است که این موارد باید قابل قبـول و منطقـی            . یت شود ، آن موارد باید رعایت گردد         رعا

برای مثال استفاده از فشار گاز ورودی باالتر از فشار عادی برای حالـت راه انـدازی و کـار                  . باشد  

  .مجاز نمی باشد 

ب و فشارهای عـادی      گاز ورودی با توجه به استفاده از گاز مرجع مناس           گذر تنظیم کننده میزان  

 .گردد بر اساس دستور العملهای سازنده تنظیم می و داده شده است5-2-3مربوطه که در بند 

 ..،باشد  داده شده 1-1-5هائی که در بند   محدودیت نباید مغایرتی بااین تنظیم اولیه بخاری
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 بخاری فشارهای ورودی 7-1-3-2-2

شـوند بایـد طبـق        ی انجام آزمونها بکار برده می     فشارهای ورودی عادی، حداقل و حداکثر که برا       

 بنحـو   اینکـه  در تنظیم اولیۀ دسـتگاه گازسـوز نبایـد تغییـری داده شـود مگر                .د باش 5-2-3بند  

 .دیگری مشخص شده باشد

 . آورده شده است8این فشارها برای گازهای مرجع مربوطه  در جدول 

  ورودیتوان تنظیم 7-1-4

 ورودی مشخص   توان  رسیدن به    مشعل برای اسمی    توان ورودی  بایدبرای آزمونهائی که در آنها      

در  ) اوریفـیس قبل از  (تزریق مشعل    که فشار    داطمینان حاصل شود  شدۀ دیگری تنظیم شود، بای    

 حـرارت مشـخص   درصد± 2 ورودی بدست آمده      توانمحدوده ای تنظیم یا قرار داده شده که         

 کنندۀ فشار بخاری چنانچه قابل تنظیم باشـد، یـا           بیتثها یا ت    با تغییر تنظیم کننده   (باشد    شده  

توان ورودی بخاری مطابق شرایط استاندارد ملی ایـران بـه شـماره             ). فشار تأمین وسیلۀ گازسوز   

 . می باشد 3فشارهای آزمون مطابق جدول .  اندازه گیری می شود2-1220

 کـه  یشده است بـرای کشـور    این فشارها در ارتباط با شرایط ویژۀ ملی که در پیوست الف داده              

 .روند گردد، بکار می  بخاری در آنجا نصب می

   فشارهای آزمون-8جدول                                                 

 
 بار فشار برحسب میلی

Pmax Pmin Pn بندی وسایل گازسوزی که دارای یک شاخص  طبقه گاز آزمون
 باشد می

25 17 20 21G 20 و  G 23 G  222و G 2 )گاز طبیعی( دوم خانوادهH 
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30 20 25 27 G 26 و G 25 و G 2)گاز طبیعی( دوم خانوادهL 
25 17 20 21 G 20و G 231و G 222 و G 2) گاز طبیعی( دوم خانوادهE 
35 25 )1(29 31 G 30و G 32و G 

5/57 5/42 50 31 G 30و G 32و G 3) گاز مایع( سوم خانوادهB/P 

45 25 37 31 G 32و G 
5/57 5/42 50 32 G 31و G 3) گاز مایع( سوم خانوادهP 

 
 .بار، بکار برد  میلی30 تا 28توان بدون تنظیم در فشارهای مشخص شده  وسایل مربوط به این طبقه را می)1(

 

 
 ون شرایط عمومی آزم7-1-5

  کلیات 7-1-5-1

 مگـر اینکـه در روش آزمـون         د،  برای انجام تمام آزمونها ایجـاد و حفـظ شـو          شرایط عمومی باید  

 .شرایط دیگری گفته شده باشد

  اطاق آزمون7-1-5-2

، بدون کوران و جریـان هـوا، کـه دارای هـوای بـا               کاملتهویه  با قابلیت   ق  تا در یک ا   دبخاری بای 

  .نصب گردد، درجه سلسیوس 25 ±3درجه حرارت

  نصب 7-1-5-3

 .ددبق دستورالعملهای سازنده، نصب گراطم دبخاری بای

توان در ارتفاعی باالتر از سطح زمین که بـا             بمنظور سهولت انجام آزمونها، بخاری را می       :یادآوری

ی برعملکـرد   منف، بشرط اینکه تأثیر     نصب نمود  است مشخص شده سازنده متفاوت       العمل  دستور

 . نگذاردبخاری
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 ایمـن  از نظـر     دعل بایـ   اتصال گاز و سیستم مربوط به آن تا خود مش          انجام آزمونها، قبل و بعد از     

از ایـن   نتـایج بدسـت آمـده       در صـورتیکه    .  مورد بررسی قرار گیـرد      مسیر گاز و عدم نشت     بودن

در . آزمون از نظر ایمنی با الزامات مربوط مطابقت نماید ، سایر آزمونها مـی توانـد انجـام گیـرد                     

 .باشـند    اعتبـار نمـی    آزمونها دارای تا زمانیکه سیستم بطور سالم و صحیح کار نکند        غیر اینصورت   

 ). رجوع شود1-2-6بندبه (

و بطریقی کنترل گردد    . گیری شود   بار اندازه    میلی 2/0 صحیح تا دقت     ور بط دهای آزمون بای    فشار

 .کندبار تجاوز ن  میلی±/20که نوسانات آن از 

 متـر انجـام شـود، مگـر      آزمونها باید با استفاده از لولۀ دودکش بطول یـک          11B نوع   بخاریبرای  

 ) رجوع شود1 شکله ب( مشخص شده باشد در روش آزمون شرایط دیگریاینکه

  تغذیه منبع 7-1-5-4

 متصـل    متداول شبکه برق شـهری      با ولتاژ اسمی   منبع تغذیه  به یک    د بای در صورت کاربرد  بخاری

 . مقرر شده باشدی دیگرشرایط، مگر اینکه شود

   حرارتانتقالتوزیع و  دمنده 7-1-5-5

 مقـرر شـده     ی دیگـر  شـرایط کند انجام شود، مگر اینکـه          در حالیکه دمنده کار می     د بای ونها  آزم

 .باشد
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  ایمنی مسیر گاز و مسیر محصوالت احتراق و تخلیه محصوالت احتراق7-2

  ایمنی مسیر گاز7-2-1

 ودی راور بتوان فشار ، بطوری که شودمتصل هوا تامین باید به یک منبع بخاری گاز ورودی

 بدیهی است که مسیر گاز باید توسط تحریک کمکی وسیله .حد معینی ثابت نگهداشتدر

 .نظارت بر شعله باز بماند

بار   میلی50 معادل یفشار هواباید با  ون، آزمدارند گاز طبیعی  کاربری که فقطبخاریهایی برای

برای . گیرد  قرار میمونزبار مورد آ  میلی150 ورودی با فشار هوائی معادل شیر که  شودانجام

 150 معادل ی ورودی هوافشار با مونهاباید، کلیه آزدارندگاز مایع فقط کاربری که  بخاریهایی

 .شودبار انجام  میلی

بند الزامات  با مطابقتباشد،  میدر حال تعادل  محیط دمای با بخاریدرجه حرارت  حالیکه در

 سرد بخاری آزمونها باید در حالتی که .می گردد تحت هر یک از شرایط زیر بررسی 6-2-1

 .است انجام شود

بسته بخاری با استفاه از هوا در حالیکه تمام شیرها و وسایل قطع جریان : 1آزمون شماره 

 .باشند

های  های مشعل با استفاده از هوا در حالیکه  تمام شیرها باز هستند واوریفیس: 2آزمون شماره 

بطور ( و وسایل قطع و وصل )با استفاده از درپوش (اند دود شدهها بطور موقت مس اصلی و پیلوت

 .قرار دارند، در صورت وجود، در وضعیت باز )مثال شیرهای وسائل ایمنی
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  نهاییاحتمال دارد که بستن خروجی) ، ماسوره ها و مهره بطور مثال پیلوت(در بعضی از اجزاء 

بخاری و محل  از  د برای این آزموندر اینصورت آنها را بای. در آن موقعیت ممکن نباشد

از نظر ایمنی  جدا کرد ولی بعداً  باید آنها را با استفاده از یک روش مناسب دیگرقرارگیری خود

بطور مثال با استفاده از آب و کف صابون یا دستگاههای نشان دهندۀ . (بررسی کرد و عدم نشت

 ).هیدروکربن

گیری   خطای اندازه حداکثرون باید چنان باشد کهاین آزمدر بکار برده شده  و تجهیزات روش

صحت وسایل اندازه گیری، در صورت تردید در . تجاوز نکند ر مکعب در ساعت سانتی مت 10از

 ) رجوع شود10به شکل (استفاده شود  که روش اندازه گیری نشت حجمیباید از 
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 و بار  از انجام هرگونه آزمون به آزمایشگاه ،قبل هنگام تحویل بخاریبایدها یکبار این آزمون

 . انجام شود ها طبق استاندارد بر روی بخاری  بعد از اتمام کلیه آزمونبایددیگر

باشــد و بــر اســاس  بنــدی شــده   در مســیر گازکــه دارای یــک اتصــال گــازمجمــو عــه ایهــر 

 . شودباربرداشته و مجددا درمحل نصب 5 دبای بتواند برداشته شود، دستورالعملهای سازنده

  ایمنی مسیر محصوالت احتراق و تخلیه محصوالت احتراق7-2-2

 11B نوع بخاری 7-2-2-1

 . داده شده است توضیحجدر پیوست ) روش کالهک(روش 

  11Cنوع   بخاری 7-2-2-2

در  ورود هوای الزم برای احتراق و تخلیه محصوالت احتراق که کانالهای و بخاریایمنی بدنۀ 

. گیرد نمایند مورد بازرسی قرار می متصل میهای جداگانه  دودکش انهپایبخاری را به یک سطح 

دستورالعملهای  ها طبق کانال. باشد  شدهمشخصبوسیله سازنده دمجازکانال بای حداکثرطول

ها و   بین کانال)گاز بندی(بندی شوند که آب ای متصل می سازنده به انتهای ترمینال بگونه

 . تأثیری بجای نگذارد کانال)بخش ها ( اطعمقبین صورت کاربرد ،بخاری و در 

در طـول    دودکش تلسکوپی خروجـی را مطـابق دسـتورالعملهای سـازنده،              لزوم البته در صورت  

   باید به حداکثر طـول کانـال کـه در دسـتورالعمل            بخاری.  نمود  درز بندی مدت آزمون می نوان     

 .متصل گردد، ومطابق همان دستورالعملسازنده مشخص شده 

ر باالی  با   میلی 5/0 که فشاری معادل      شود ای متصل    به یک منبع هوای فشرده بگونه       باید بخاری

فشـار در   .اعمال شـود   و کانالهای هوای احتراق و محصوالت احتراق،          بخاری بهفشار آتمسفریک،   
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میزان نشتی بوسیله یـک     وشده   اعمال   گردد که هوای فشرده به بخاری      گیری می   ای اندازه   نقطه

 .شود گیری می اندازهجریان سنج 

 )11Bنوع بخاری ( گاز سوخته نشده یا آزاد شدن فرار7-2-3

از یک وسیله مناسب مـثالً کبریـت،        .در توان ورودی اسمی انجام گیرد     و با گاز مرجع     دآزمون بای 

برای تشخیص نشت گاز از اتصالهای  مجموعه باید استفاده شود کـه در صـورت وجـود نشـتی،                    

 .شود دن گاز میور ش کبریت باعث شعله

 در

توان برداشت مشـروط بـر آنکـه تـأثیری روی              صورت لزوم، قطعاتی غیر از قطعات مشعل را می        

 .آزمایش نگذارد

  ورودیتوان 7-3
 

توان ورودی بخاری با استفاده از گاز مرجع معادل گاز مصرفی و با استفاده از ارزش حرارتی کل                  

 25/1013 درجـه سلسـیوس،      15  گاز خشک، (جع  اندازه گیری و در شرایط آزمون مر      )ناخالص  (

 شرایط و روش آزمون در استانداردملی اندازه گیری مصرف انرژی بـه     . تصحیح می شود   )بار  میلی

وپیلوت )کاهش یافته   (توان ورودی برای حالتهای حداکثر، حداقل       .آمده است   1220 -2شماره    

 .محاسبه می شود )آماده به کار (
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  بخاریی مختلف درجه حرارت قسمتها4-٧

 خارجی درجه حرارت قسمتهای 7-4-1

درکـنج   3-4-7 بنـد    شرایط درحالیکه بخاری مطابق      و  مرجع با توان ورودی اسمی     ز با گا  ونآزم

 که سـازنده    ی  به یک دودکش با حداکثر طول       C11 نوع   بخاری. گیرد  انجام می ،نصب شده   آزمون  

باشد نیز در     ثر درجه حرارت را دارا می     ای که حداک    ضمناً  منطقه  . گردد  مشخص کرده متصل می   

 .ابتدای کار باید مشخص گردد

 ، زمانی که اختالف بین درجه حرارت سطح و درجـه حـرارت محـیط ثابـت باشـد                   درجه حرارت 

 .شود گیری می اندازه

، در صـورت وجـود، در        بخاری در حالیکه ترموستات   های تماسی   درجه حرارت بوسیله ترموکوپل   

درجه حرارت سطوحی که توسط سـازنده بعنـوان         .شود  گیری می    اندازه ، قرار دارد   باز  حالت کامالً 

جابجـا  توزیـع و  در صـورت وجـود دمنـده        .گیری شـود    سطوح کاری تعیین شده است باید اندازه      

 .شود تکرار می،کند   کار نمیبخاری دمنده در شرایطی کهمجدداً  باید آزمون ،کننده هوای گرم

  درجه حرارت قطعات7-4-2

پایـان آزمـون   در .شـود   گیری مـی  اندازه 1-4-7انجام آزمون بند درجه حرارت قطعات، در حین    

 .چرخش دسته کنترل بررسی گردد سهولت 

 ه های کنج آزمون درجه حرارت کف، قفسه و دیوار7-4-3

  کلیات7-4-3-1

 .)شود  رجوع 2شکل به (گردد  نصب میروی کنج آزمون بخاری 
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)( سفت به ضخامت      چوب کنج آزمون از صفحات    125  میلمیتر با سـطحی کـه بوسـیله رنـگ           ±

 .،تشکیل شده است مات پوشش داده شده 

 100هائی نصـب شـده کـه هـر توموکوپـل در مرکـز مربعـی بـه ضـلع                        ترموکوپل صفحهدر هر   

مـق  از قسمت بیرونی صفحات بطوری از ضـخامت و ع          این ترموکوپلها     .قرار گرفته است    میلیمتر،

 و سـطح    روی میلمتر   3 صفحات گذشته و به سطح داخلی رسیده اند ، که نقاط اتصال گرم آنها             

 . قرار گیردبخاریبطرف 

 .گردد  به کانالی با حداکثر طولی که سازنده مشخص کرده است، متصل می11C نوع بخاری

 العمل زیر یک قفسـه نصـب شـود، در دسـتور           می تواند  بخاری طبق دستور سازنده      در صورتیکه 

های مربوط به اندازۀ ارتفـاع         که توسط سازنده تهیه شده باید محدودیت       نصب و راهنمای مصرف   

یک قفسۀ مناسب با حداکثر     .  شده باشد   مشخص بخاری و همچنین عمق قفسه    ازسه  فقیا فاصله   

 قـرار داده شـود و در        بخـاری بـاالی   پیشـنهادی    باید در حداقل ارتفـاع       پیشنهادی سازنده عمق  

 .شود ارسال   سازندهتوسطکه این مواد باید، گردد محکموم با مواد مناسب صورت لز

سازنده موظف اسـت کـه         در روی یک سطح قابل احتراق نصب گردد،        بتواند بخاری   صورتیکهدر  

بخـاری وصـفحات کـنج       محافظت بـین      بکارگیری های نصب روشهای مؤثر برای      در دستورالعمل 

 .کند اعالم  را )ا هکف، قفسه و دیواره(آزمون 

 تایید صـالحیت شده،ارسـال    به آزمایشگاه  بخاری حفاظتی باید توسط سازنده همراه با        تمهیدات

  .گردد 
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اگر سازنده در دستورالعملهای مربوطه متذکر شده باشد که برای محـدودکردن حـرارت بایـد از                 

کـه ازایـن     بایـد در شـرایطی       بندی مؤثر استفاده شود، در این صـورت  آزمـایش دوم             مواد عایق 

 . ، انجام گیردتمهیدات برای نصب بخاری استفاده شده

که مشعل با استفاده از گـاز مرجـع بـرای           درشرایطی   ، نصب و   2-3-4-7 بندبق  اطم باید   بخاری

  .، مورد آزمون قرار گیرداسمی خود تنظیم شده توان ورودی

منـدۀ از کارانداختـه      این آزمـون در حالیکـه د        ، در صورت وجود دمندۀ جابجا کننده هوای گرم       

 .تکرار گردد،شده 

 انواع بخاری 7-4-3-2

 با صفحات کنج    بخاری بین پشت و سطوح جانبی    ضای   ف ودر کنج آزمون نصب گردد    د   بای بخاری

به تناسـب فاصـله    یا ،تنظیم شود که توسط سازنده مشخص گردیده   اصله ایی   حداقل ف درآزمون  

 .شود یم دیوار تنظ روی  استقرار مشابه  وضعیت نصب و

 . شود که بیشترین دما را دارد قرار داده میسطوح جانبی بخاری  جانبی در کنارۀ صفحات 

ای که دارای حداکثر درجـه حـرارت           منطقه د بای   آزمون،  کنج ابتدا در هر یک از سطوح مجموعه      

 .باشد، مشخص شود می

رت محـیط بـرای هـر       گیریها وقتی که اختالف بین درجه حرارت سطح و درجه حـرا               کلیه اندازه 

 .شود  انجام می، درجه کلوین باشد±2 و در محدوده رواداریمنطقه ثابت 

اقی که درجه حرارت محیطـی      ت در یک ا   د بخاری بای  ون،شود که برای انجام این آزم        می پیشنهاد

ای    در  نقطـه قدمـای محـیط اتـا   گیـری    اندازهگیردگراد باشد، قرار     درجه سانتی  20  آن حدوداً 
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 متر و حدود سه متر از بخاری فاصله داشته باشد، دمـا بایـد بـا      5/1گیرد که ارتفاع آن       انجام می 

 .گیری شود اندازه، محافظت شده  وتابش دماسنجی که از تأثیر گرمای منتشر شده

  روشن شدن، انتقال شعله و پایداری شعله7-5

  روشن شدن و انتقال شعله7-5-1

 اع بخاریانو 7-5-1-1

 در حـال  درجـه حـرارت محـیط       بخاری بـا      دمای شود که    در حالی روی بخاری انجام می      ونآزم

 .باشد  تعادل حرارتی 

 .باشند  می متصل سازنده  به یک دودکش با حداقل طول، طبق دستورالعمل11C نوع بخاری

  :1آزمایش شماره 

 شـده ، و  تنظـیم   1-2-3-1-7 شرایط بنـد   طبق   د بای  پیلوت   برای این آزمایش، مشعل و مشعل     

گـاز حـدی براسـاس طبقـه        یا طبق دستورالعملهای سازنده با گاز مرجـع مناسـب و            دبخاری بای 

روشـن  )  مالحظـه شـود    4-1-7بند  ( معمولی   در فشار ) رجوع شود  پیوست ل به جدول   (بخاری  

 .شود 

و یـا   ) ت وجـود  درصور(شود    با حداقل میزان جریانی که از ترموستات خارج می        د   بای ون  این آزم 

گردد که    گردد و بررسی         تکرار   ، قرار دارد  )کاهش داده شدۀ  (  حداقل در حالتیکه شیر در وضعیت    

کنـد، در شـرایط فـوق         وسیله وقتیکه طبق روشی که سازنده مشخص کرده بطور عادی کار مـی            
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   ، جرقـه  نوع پیزوالکتریک بایـد بعـد از هـر           )جرقه زن   ( برای روشن کنندۀ  . بدرستی روشن شود  

 . رودهای پیزو را اتصال کوتاه نمودتالک

 : 2آزمایش شماره 

 تغییری بوجود   ددر رابطه با انجام این آزمایش در تنظیم اولیه مشعل و مشعل روشن کننده نبای              

 :تغذیه گرددآمده و بخاری بوسیله گاز مرجع تحت شرایط زیر 

 فشـار   با کـاربری گـاز طبیعـی ،       برای بخاری    کنندۀ فشار باشد،   تثبیتچنانچه بخاری فاقد    ) الف

 معـادل   ییا فشـار  )  نگاه کنید  4-1-7به  (فشار معمولی تقلیل داده شود      % 70ورودی بخاری به    

بـرای بخـاری بـا       هر کـدام کـه کـوچکتر اسـت،            ، را برسان    روشن شدن جریان  میزان  %  80که

 .گردد تنظیم حداقل فشار برای گازهای خانوادۀ سوم کاربری گاز مایع فشار ورودی در

 فشـار   برای بخاری با کاربری گاز طبیعی،      کننده فشار باشد ،    تثبیت بخاری مجهز به     چنانچه) ب

در صـورت لـزوم،      تثبیت کننـده   ولی فشار بعد از      شده  فشار معمولی تقیل داده     % 70 به ورودی

 .گـردد )با گـاز مرجـع    ( درصد توان ورودی اسمی    90شود تا توان ورودی معادل      کاهش داده   آنقدر

 .دکن را به راحتی روشنبخاری  پیلوت باید مشعلاین شرایط ، مشعل در

در ، و یـا بـا       در صـورت وجـود      ترموسـتات،    )جریان فرعی   (گذر با حداقل میزان     آزمون باید این  

 تکرار نمود و امکان روشن شدن مشعل بخـاری          )کاهش داده شده  (میزان جریان   شرایط حداقل   

 .، بررسی نموداین شرایطرا در 
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  :3  آزمون شمارۀ

  نشـده  داده    تغیـری  پیلـوت تنظـیم اولیـه مشـعل یـا مشـعل           شرایطی که در  این آزمون در    ) الف

نظیم  ت  )4-1-7بند  (در میزان فشار نقصانی      ورودی   فشار   وشود   می تغذیهگاز مرجع   بخاری با   و

 . شود میشده ، انجام 

فشار بعـد    با کاربری گاز طبیعی،   برای بخاری    کننده فشار باشد ،    تثبیت بخاری مجهز به     چنانچه

 درصـد تـوان     90شود تا توان ورودی معادل         در صورت لزوم، آنقدر کاهش داده        تثبیت کننده از  

را به راحتی   بخاری   پیلوت باید مشعل  این شرایط ، مشعل     در.گردد  )با گاز مرجع    ( ورودی اسمی 

 .دکن روشن

به حداقل مورد نیـاز بـرای       باید  )  یا جریان  با استفاده ازتغییر  فشار    ( پیلوتمیزان گاز مشعل    )ب  

 .شود  گاز ، تقلیل داده مسیرباز نگهداشتن 

  :د از روشهای زیر انجام شودتوان  میپیلوتکاهش میزان گاز مشعل 

 ایـن کـار   اگـر  .چنانچه وجود داشـته باشـد  پیلوت  تنظیم کننده میزان گاز مشعل   استفاده از  با -

 .نبود از روش زیر استفاده شود پذیر  امکانسایر مسائل بدلیل عدم وجود تنظیم کننده یا 

شـده ،میـزان    تعبیـه   پیلوت   گاز مشعل    ی سیستم ورود   در تنظیموسیله ای که برای      به کمک    -

 ..جریان گاز مشعل پیلوت در حد الزم کاهش داده شود 

 : پیلوتصحیح مشعل بوسیله مشعل بررسی روشن شدن )پ
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در ، و یـا بـا        در صـورت وجـود      ترموسـتات،    )جریان فرعی   (گذر  با حداقل میزان   آزمون باید این  

 تکرار نمود و امکان روشن شدن مشعل بخـاری          )کاهش داده شده  (میزان جریان   شرایط حداقل   

 .، بررسی نموداین شرایطرا در 

  آزمونهای تکمیلی7-5-1-2

ایـن آزمـون    در  .گیـرد    انجـام مـی    با بخـاری  درجه حرارت محیط    تعادل   در شرایط    آزمونهایاین  

 .روشن کردن با افزایش زمان تاخیر به صورت تدریجی انجام می شود 

 متصـل   شـده ،   به یک کانال هوا با حداقل طول کـه بوسـیله سـازنده مشـخص                 11C نوع   بخاری

 .گردد  می

ـ ( و با گاز مرجـع مناسـب           تنظیم گردیده  1-2-3-1-7بند  شرایط  بق  اطم بخاری ه پیوسـت ل    ب

 .روشن شودوان ورودی اسمی، در تتغذیه و) رجوع شود

ایـن آزمـایش مرتبـاً      . ردیـ گ  روشن شدن مشعل اصلی مورد بررسی قرار مـی        در این شرایط ابتدا     

شود تا به پایـان زمـان ایمنـی کـه      گردد و هر بار در روشن شدن آن تأخیر انداخته می           تکرار می 

 . دستیهای   ثانیه برای روشن کننده60سازنده تعیین کرده است برسد و یا تا 

در رابطه با تأخیر روشن شدن ضروریست که گاز اصـلی و یـا اینکـه شـیرهای اتومـاتیکی قطـع          

 . کنترل گرددبطور مستقل و عملکرد وسیله روشن کننده پیلوتکننده گاز 

های مربوط   به شیر  تامین ورساندن پتانسیل الکتریکی   ،آزمونیکی از راههای مناسب جهت انجام       

افـزایش زمـان تـأخیر      . خودکاراسـت   کنترل مشعل   سیستم  مستقل از    وسیلۀ روشن کننده،     به  

 .مرحله به مرحله انجام گیردد بایروشن شدن 
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 شعله پایداری   7-5-2

ــه     ــرد ک ــام گی ــالی انج ــد در ح ــر بای ــای زی ــاری و آزمونه ــی بخ ــادل حرات ــیط  تع ــرارمح  برق

 . باشد

 .،متصل شود کرده  یک دودکش با حداقل طولی که سازنده مشخصه باید ب11C نوع بخاری

 1آزمون شماره 

 د و بخاری بایـ    شده تنظیم   1-2-3-7 و مشعل اصلی طبق بند       پیلوت   مشعل   د این آزمون بای   در

 شـرایط  در) به پیوسـت ل رجـوع شـود       (شعله  یاتو کشیدگی   با گاز حدی مناسب برای پس زدن        

 .کار کند)  نگاه کنید4-1-7به  (نقصانیفشار 

ز حدی ، در صورت تایید آزمایشگاه استاندارد، آزمـون بـا گـاز مرجـع       تا زمان تامین گا   :یادآوری  

 .ودر فشار نقصانی انجام می شود 

فشار بعـد    برای بخاری با کاربری گاز طبیعی،      کننده فشار باشد ،    تثبیت بخاری مجهز به     چنانچه

وان  درصـد تـ    90شود تا توان ورودی معادل         در صورت لزوم، آنقدر کاهش داده        تثبیت کننده از  

 . پایدارباشد   بایدبخاری مشعلاین شرایط ، در. گردد )با گاز مرجع (ورودی اسمی

در ، و یـا بـا       در صـورت وجـود      ترموسـتات،    )جریان فرعی   (گذر با حداقل میزان     آزمون باید این  

  تکرار نمود)کاهش داده شده(میزان جریان شرایط حداقل 

  :2آزمون شماره 

 پیلـوت باشند، تنظیم اولیه مشعل اصلی و مشـعل      کننده فشار می   ثبیت که فاقد ت   درانواع بخاری 

تغذیـه ودر شـرایطی کـه فشـار     پـرش شـعله    با گاز حدی مربوط بـه  انجام شود و بخاری با   دبای
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 عـدم   .بکـار انداختـه شـود     ) رجوع شـود   4-1-7به   (ورودی در حالت فشار اضافی تنظیم شده ،       

 .ود بررسی شاین شرایط بایدوجود پرش شعله، در 

تا زمان تامین گاز حدی ، در صورت تایید آزمایشگاه استاندارد، آزمـون بـا گـاز مرجـع          :یادآوری  

 .ودر فشار نقصانی انجام می شود 

فشار بعـد    برای بخاری با کاربری گاز طبیعی،      کننده فشار باشد ،    تثبیت بخاری مجهز به     چنانچه

 درصد توان   107 تا توان ورودی معادل       داده شود  افزایش در صورت لزوم، آنقدر      تثبیت کننده از  

 . پایدارباشد   بایدبخاری مشعلاین شرایط ، در.گردد )با گاز مرجع  (ورودی اسمی

 )11B  نوعبخاری (جریان باد  مقاومت در برابر 7-5-3

در دستگاه تولید ودمنـده هـوا       . روشن شود    و   تغذیه شده  بخاری با گاز مرجع در فشار معمولی        

 متـر در    2 جریان باد معادل      وزش در معرض  قرار داده وبخاری   بخاریمشعل  ارتفاع  ارتفاع مساوی   

 .گیرد مشعل را در بر میتمام طول شود، جریان باد حداقل  ثانیه قرار داده می

در )  آزمایشـگاه  نظـر طبـق ( باد در سطح افقی بوده و یـک یـا چنـد مرتبـه                جریانو وزشمحور  

 مرکز نیمدایره در محل تقاطع،      .داده شود ، حرکت   بخاریی  دایره در جلو    ای ما بین یک نیم      زاویه

، یک سـپر محـافظ      است واقع    مولد جریان باد  جهت حرکت     فرضی  و سطح  تقارن بخاری سطح  

، این سپر حـدود  بخاریما بین دمنده و بخاری قرار داده می شود و بالفاصله بعد از روشن شدن    

 در هـر    د، این آزمایش را بایـ      می شود  د برداشته  از جای خو     ثانیه جهت ایجاد بادهای ناگهانی،     3

 برقـرار   بـاد بطـرف بخـاری      جریان    ثانیه   3به فاصله زمانی     و هر بار   شده بار تکرار  3زاویه برخورد   

    .باشد
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 هم در شرایط داغ در حالیکـه مشـعل          آزمون بایددر شرایط تعادل دمایی بخاری با محیط و        این  

در صورت امکان آزمون در شـرایطی کـه          . انجام شود    ، روشن است  پیلوتاصلی و هر نوع مشعل      

مخصـوص روشـن   این شزایط دریچـه دسترسـی   در.تکرار شود     روشن است   پیلوت    مشعل فقط  

ورودی تـوان   در حـداقل  د را بایـ  وناین آزمـ  . کردن مشعل در حین آزمون باید بسته باقی بماند        

 بـاد محافظـت     جریـان کوران  دازبایـ  طول مدت آزمون با تمهیداتی کالهک تعـدیل       انجام داد، در  

 .شود

 )11C نوع بخاری ( مقاوت در برابر جریان باد آزمونهای 7-5-4

بق دستورالعملهای اطمباید را ) رجوع شود 3به شکل شماره ( ونروی دستگاه آزمبخاری 

دیواری به ضخامت که دگرد آی بایدتنظیم ی اتصال بگونهها کانال طول. نصب کردسازنده 

دار در   میلی یا کانالهائی زاویه800 از  بیش د چنانچه طولمطابق باشلیمتر  می350تقریبی 

بخاری که مجددا ون باید در این شرایط در اینصورت آزم،دستور العملهای سازنده مشخص شده 

به کند و تغذیه  بخاری باید با یکی از گازهای مرجع . تکرار گردداست ،مجهز به این اتصاالت 

 را 2 و 1 حالتپس آزمونهای ، س.اسمی ایجاد شود  که توان ورودی نظیم شودگونه ای ت

 :دشوانجام دبای

 ) . بخاری داغ باشد ( شرایط گرم انجام شود در ون باید  این آزم-1 حالت

 آن قـرار    )سـطح (در سـه صـفحه      های مختلـف       باد با سرعت    جریان  باید در معرض   پایانه بخاری 

 :) رجوع  شود3شکل (گیرد 

 )o= α 0 (افقی 
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 )o30+  = α(درجه نسبت به افق  + o 30با زاویه 

 درجـه   90 درجه افزایش بین صفر درجـه و         15در هر کدام از این سه سطح زاویه برخورد باد با            

 ونهـا چنانچه ترمینال نسبت به محور عمودی قرینه نباشد در اینصـورت آزم           . شود  تغییر داده می  

 . درجه به ترتیب انجام شود180فر درجه و  درجه افزایش در هر دفعه بین ص15 با دبای

در ایـن    متر در ثانیـه انجـام شـده و           5/12 متر در ثانیه و      1 بادی با سرعت     جریانباونها  این آزم 

 موقعیـت  کـه      9.) مراجعه شـود   7-7  بند به(شود    از محصوالت احتراق نمونه برداری می     شرایط  

بند (.دباید تعیین شو  ، ازه گیری شده    در آنها اند   (CO2)میزان غلظت دی اکسید کربن      کمترین  

 ).شود  مشاهده می7-7-3-3

 . قرار گیردمشاهده ایی زیر مورد بازرسی بخاری از نظر باید   موقعیت9هر یک از این 

 . بدون اینکه مشعل اصلی روشن باشدمشعل پیلوتپایداری ) الف

  مشعل اصلی بوسیله مشعل روشن کنندهروشن شدن صحیح) ب

 له روی مشعل اصلی انتقال شع) ج

  و مشعل اصلی در هنگام کارکرد همزمانپیلوت مشعل پایداری) د

 2 حالت

روشن شدن مشعل پیلوت در حالت سرد با وسائل روشن کننـده             باید    موقعیت   9در هر کدام از     

  .موجود در بخاری ،بررسی گردد
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 ) گاورنر فشار( کننده فشار ثبیت ت7-6

 د گاورنر فشارکارکر 7-6-1

نچه بخاری دارای یک گاورنر فشار باشد در صورت لـزوم بایـد آنـرا تنظـیم کـرد تـا میـزان                       چنا

 گـذر  ، برای گـاز مربوطـه داده شـده        4-1-7حجمی اسمی گاز مرجع در فشار عادی که در بند           

باید فشـار ورودی را بـین مقـادیر    شرایطی که در تنظیم انجام شده تغییری داده نشود،       در  . کند

 ). شودرجوع 4-1-7بند به (یر داد یتغحداقل و حداکثر 

 خارج از سرویس گاورنر فشار -7-6-2

حداکثر فشار که در بند     درحداقل و سپس    درابتدا  تغذیه شده و فشار ورودی      گاز مرجع   بخاری با 

تحـت  گـذر کـرده      میـزان جریـان حجمـی         شرایط در این .گردد    می، تنظیم    است   آمده 7-1-4

 .شود گیری می  اندازهشرایط درجه حرارت و فشار مشابه

 :گیرد  زیر مورد بررسی قرار میسپس برقراری رابطه

0501 /
max

max

min

min ±=×
V
P

P
V  

 :که در این فرمول

Vmin = میزان جریان حجمی در حداقل فشارPminبرحسب متر مکعب در ساعت . 

Vmax = میزان جریان حجمی در حداکثر فشارPmaxبر حسب مترمکعب در ساعت  

Pmin = ه یـا گـروه گـاز مرجـع مربوطـ     مصـرفی ر در نظر گرفته شده برای خانواده گاز      حداقل فشا 

 .)  نگاه کنید4-1-7به ( بار برحسب میلی
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Pmax =   ه یا گـروه گـاز مرجـع مربوطـ         مصرفیفشار در نظر گرفته شده برای خانواده گاز       حداکثر 

 .)  نگاه کنید4-1-7به ( بار برحسب میلی

  احتراق7-7

  کلیات7-7-1

  و طـول  B 11 نـوع  بخـاری  متر برای 1 با طول دودکشی معادل 5-1-7بق بند اط مبایدبخاری 

سـوخت  سـرامیک ،  هـر نـوع آجـر،       . گـردد     نصـب     C11 نـوع    بخـاری  میلیمتر برای    350کانال  

رل قـرار داد کـه      ای تحت کنت     به گونه  د را بای  می گیرند  مشعل قرار    رویکه   و هیزم نما     مصنوعی

. داشـته باشـند    رگیری درستی نسبت به مشعل ویکـدیگر      یت قرا و وضع داشته  حداقل جابجائی را  

 .برای سهولت در استقرار مواد باید به دستورالعملهای سازنده دقت و توحه کامل بعمل آید

 مشـخص   2-3-1-7ده و در صـورت لـزوم طبـق آنچـه در             شبخاری با گاز مرجع مناسب تغذیه       

 .تنظیم می شود توان ورودی اسمی وبرای  ،شده

،  قابلیت تنظیم پیوستۀ تدریجی یا تنظیم در حالت حداقل و حـداکثر            کنترل با دارای خاریببرای  

 .انجام شود،با توان ورودی اسمی و توان ورودی حداقل ون باید آزم

یـزان  شـود و سـپس م       نمونه برداری مـی   ، تعادل حرارتی    پس از رسیدن به   از محصوالت احتراق    

زیر رابطه  صوالت احتراق خشک و عاری از هوا از          موجود در مح   (Co)گاز منوکسیدکربن   غلظت  

 :محاسبه می گردد
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VCO, N  = غلظتعبارت است از درصد CO در محصوالت احتراق خشک و عاری از هوا  

VCO2, N = درصد محاسبه شدۀCO2       در محصوالت احتـراق خشـک و عـاری از هـوا بـرای گـاز 

 مربوطه

VC02 M , VCO M     بترتیب عبارتند از غلظـت گـاز منوکسـید کـربن (CO)اکسـید کـربن      و دی

(CO2)         و هـر دو برحسـب درصـد        . گیـری شـده اسـت         که در طول مدت آزمون احتراق انـدازه

 .شوند حجمی  نشان داده می

 . نشان داده شده است9برای گازهای آزمون در جدول ) احتراق خنثی( VCO2 Nمقادیر 

 

 

 VCO2 , Nدیر  مقا-9جدول 

271G 150G 130G 120G 31G 30G 26G 
25G 

231G 
23G 21G 20G 110G 

گذاری  عالمت

 مشخصه گاز

2/11 8/11 7/13 35/8 7/13 0/14 8/11 5/11 6/11 2/12 7/11 6/7 Vco2 

 

 محاسـبه   زیررابطـه  را  از  ) هوا و خشک   عاری از ( موجود در محصوالت احتراق      co میزان غلظت   

 :می گردد 
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Vo2, M و Vco, M     ای کـه   به ترتیب عبارتند از مقدار اکسیژن و مونواکسـیدکربن کـه در نمونـه

 .اند گیری شده است و هر دو بصورت درصد بیان شده اند اندازه گرفته شده

 .شود  میپیشنهاد درصد باشد، 2کمتر از  CO2استفاده از این فرمول در جائیکه مقدار 

 11Bنوع بخاری  7-7-1-1

طبـق دسـتورالعمل سـازنده طـوری        است و  در یک اطاق دارای تهویه کافی        د بای 11B نوع   بخاری

 . دیوار باشد  هرچه ممکن است نزدیکپشت بخاری شود که قسمت نصب 

بـردای     نشان داده شـده اسـت نمونـه        4از محصوالت احتراق باید توسط یک پروب که در شکل           

 مجهز بـه    بخاری.  میلیمتری نوک دودکش آزمون قرار گیرد      200ب باید در فاصله     کرده این پرو  

 هوای گرم،در صورتیکه خاموش کردن دمنده باعث خاموش         جابجاییو حرارت   یک دمنده انتقال  

 شرایطی که دمنده از کار انداخته شده ،        در    مجدداًباید  در اینصورت آزمون    شدن بخاری نشود ،     

 .تکرار گردد

 آزمون تکمیلی7-7-1-1-1

 28 به حجم     ایزوله  متر دراتاقی  1بخاری مطابق دستورالعمل سازنده وبا دودکشی به طول         ) الف  

مکعب با گاز مصرفی یا گاز مرجع مناسب ودرفشار ورودی عادی که درتـوان ورودی اسـمی                 متر  

 مـی   بخاری پس از رسیدن به حالت تعادل داخل اتـاق قـرار داده            . تنظیم شده، آزمون می شود      

فشـار ورودی در حالـت      . شود و درب اتاق ایزوله که کامال غیر قابل نفوذ است ، بسته می شـود                 

هنگامیکـه  . فشار اضافی تنظیم شده واز هوای داخل اتاق بطور پیوسته نمونه برداری مـی شـود               

 حجمی رسید ، آزمـون متوقـف ومیـزان غلظـت            درصد1/15+ 5/0میزان اکسیژن داخل اتاق به      
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این آزمون بـا فشـار   .  اندازه گیری می شود( CO2)ودی اکسید کربن  (CO)د کربنمونو اکسی

 .ورودی نقصانی نیز باید تکرار شود 

بخاری باید مطابق دستورالعمل سازنده نصب وباگاز مصرفی یا گاز مرجع معادل تغذیه شـده              )ب  

رسـیدن بـه   وپـس از   ودر فشار ورودی عادی ودرحداکثرتوان ورودی اسمی تنظیم ،روشن شـده       

اتاق باید ابتدا بطور کامل تهویه شده باشد وپـس         . تعادل حرارتی داخل اتاق ایزوله قرار می گیرد       

هوای داخل اتاق با وسیلهای همگن می گـردد واز          . از قراردادن بخاری درب اتاق بسته می شود         

 آزمـون   بـرای انجـام ایـن     . محصوالت احتراق داخل اتاق بصورت پیوسته نمونه برداری می شود           

حسگر دودکش یا وسیله حس کننده هوای اتمسفر و سیستم ایمنـی قطـع جریـان گـاز دراثـر                    

    .این آزمون باید در حداقل توان ورودی نیز انجام شود . خارج گردد مدارازکاهش اکسیژن باید 

 11C نوع  بخاری7-7-1-2

ه وسیله طوری طراحی ،  در صورتیک  هوای گرمجابجاییو حرارت  مجهز به دمنده انتقالبخاری

 خاموش باعث) یعنی متوقف شدن آن(حرارت شده است که ایجاد اشکال در کار دمنده انتقال 

، در اینصورت این آزمونها باید در حالیکه دمنده از شدن بخاری و قطع جریان گاز نمی گردد

 .کار انداخته شده است تکرار گردد

 نصـب شـده     4-5-7ی یک دیوار آزمون مطابق       در حالیکه بر رو     ساکن  در هوای  11Cبخاری نوع   

آزمـون   مجهزاسـت ،   حفاظ یا گـارد ترمینـال        هه بخاری ب  در صورتیک . گیرد     قرار می  ونمورد آزم 

تکـرار  ، در حالیکه حفاظ ترمینال طبق  دستورالعملهای سازنده در جای خود قرار داده شده           دبای

 .گردد



 ٨٨

 5 مجهز به یک ترموکوپل طبق آنچه در شکل          گیری   باید یک پروب نمونه    ونبرای انجام این آزم   

گرفتـه و درجـه     نمونـه    تا بتوان  از محصوالت احتـراق         گیردمورد استفاده قرار    ،نشان داده شده    

 .حرارت آنرا اندازه گرفت

 . لیتر در ساعت بداخل پروب مکیده شود100نمونۀ محصوالت احتراق باید با میزان حدود 

د بر جهت جریان محصوالت احتراق از انتهای خروجی کانـال           نمونه برداری باید در سطحی عمو     

از در صورتیکه سطح مقطع کانال مدور نباشد در اینصـورت           .) رجوع شود  6شکل  به  (انجام شود   

 بـه صـورت     د پروب را بایـ    .،استفاده شود   سطحی معادل سطح مقطع کانال    قطری که   ای با     دایره

 )  نگاه کنید6به شکل (احتراق فرو برد عمودی در نیمه فوقانی کانال خروجی محصوالت 

  حدی تحت شرایطون  آزم7-7-2

  گاز مرجع7-7-2-1

 زیر تحت شرایط هوای ساکن و       ون آزم شده ،  نصب   1-7-7 شرایط بند بق  اطمدر حالیکه بخاری    

 ). مشاهده شودجدول پیوست ل(شود  با استفاده از گاز مرجع مناسب انجام می

 یـا   ، کننده فشـار باشـد     ثبیتتنظیم کننده میزان جریان گاز و یا ت        فاقد   بخاری در صورتیکه )الف

 بر روی بخاری در حالی      د بای ون آزم باشد ،   خارج از سرویس    مجهز بوه ولی   به این وسایل   بخاری

 .شودتغذیه  داده شده است 4-1-7ی که در بند اضافانجام شود که گاز با فشار

ون را   آزمـ  ، کننـده فشـار      ثبیـت ز ولـی بـدون ت     دارای تنظیم کننده میزان گا    بخاریهای   برای)ب

 . برابر توان ورودی اسمی تنظیم شده باشد10/1  توان ورودی انجام داد کهشرایطی در دبای
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 از سرویس خارج     فشارکه  کننده ثبیتدارای ت باکاربری گازطبیعی و گاز مایع       بخاریهایبرای  ) ج

 . انجام گیردورودی اسمی توان  برابر 05/1  توان ورودی معادل با افزایشد بایوناین آزم،نشده 

 احتراق ناقصآزمون  گاز 7-7-2-2

 بخاری با گاز حدی احتراق ناقص       1-2-7-7  مطا بق شرایط بند      با گاز مرجع  انجام آزمون   بعد از 

 .شود  میتغذیه)  نگاه کنیدپیوست له جدول ب ( مربوط

استفاده از گاز مرجع، توان ورودی      با  ) 1-2-7-7 الف، ب، ج بند       (حالت در سه    ونبرای این آزم  

 075/1فشـار، و بـه      ثبیت کننده    مجهز به تن    بخاری    برابر توان ورودی اسمی برای     05/1 معادل

 .گردد تنظیم می، کننده فشار ثبیت فاقد تنبخاریبرابر توان ورودی اسمی برای 

 گـاز احتـراق     ینجـایگز  ورودی آن باید گاز مرجـع را         های یا فشار  بخاری  بدون تغییر در تنظیم     

 .کرده وآزمونها انجام شود ناقص 

  آزمونهای تکمیلی تحت شرایط خاص7-7-3

 .شود  نصب می1-7-7 بند بخاری مطابق شرایط 

 )عادی و غیرعادی(ولتاژ  نوسانات 7-7-3-1

 درصد حداقل ولتاژی که وسیله برای آن طراحـی شـده اسـت              85در حالیکه ولتاژ منبع برق به       

 با استفاده از گاز مرجع مناسب و بـا فشـار گـاز معمـولی روشـن                  دبایبخاری را    ،تقلیل داده شد  

 .نمود
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،پـس از   ) با تنظـیم شـیر یـا ترموسـتات        ( درحداکثر توان ورودی تنظیم شده       در حالیکه بخاری  

  موجـود در محصـوالت احتـراق         (Co) منوکسید کربن    یزان غلظت    به تعادل حرارتی م    رسیدن

 .شود گیری می خشک و عاری از هوا اندازه

 درصد حداکثر ولتاژی کـه وسـیله بـرای آن طراحـی             110 در حالیکه ولتاژ منبع برق به        ون  آزم

 .گردد  تکرار مییافت،شده افزایش 

 11B وسایل گازسوز نوع 7-7-3-2

 .گردد  نصب می1-7-7 بند بخاری مطابق شرایط

 .انجام گیرد ورودی اسمی  توان در و هر یک از گازهای مرجعبا ونها باید آزم

 . گیرد  دودکش بسته انجام میون در حالتاولین آزم

 بـاالی دودکـش     از) پـائین  هرو ب (جریان باد معکوسی     شود که   در حالی انجام می     وندومین آزم 

، سرعت باد در محلـی از اتصـال لولـه           به بخاری اعمال شده    متر بر ثانیه وارد      3آزمون با سرعت    

 7شـکل   (شود    ه گرفته می  ازاند، جریان باد معکوس     مولده  دودکش بین دودکش آزمون و دستگا     

 .)مشاهده شود

پروب مورد  .  نشتی باید از کار انداخته شود      نظارت بر  سیستم   ونها  هر کدام از این آزم    انجام  برای  

 محصـوالت احتـراق در فاصـلۀ بـین            نشان داده شده است،    4گیری در شکل      استفاده برای نمونه  

 .شوند گیری می  جریان مکش دودکش نمونهعدیلمحفظه احتراق وکالهک ت
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 11C نوع بخاری 7-7-3-3

-7از محصوالت احتراق تحت شرایط  .گردد  نصب و تنظیم می4-5-7 شرایط بندبق اطمبخاری 

 .شود برداری می  نمونه1 شمارۀ حالت 5-4

آیـد   ی  که از این آزمونها بدست مـ       (CO) غلظت منوکسیدکربن     میزان میانگین حسابی باالترین  

، ایـن   گیـرد  با محافظ ترمینال مورد استفاده قرار         باید  بخاری در صورتیکه   . را باید محاسبه نمود   

، تکـرار     سازنده در جـای خـود قـرار داده شـده             در حالیکه حفاظ طبق دستورالعمل     د بای ونآزم

 .گردد

 )انواع بخاری(های نیتروژن  گیری اکسید  اندازه7-7-4

بخاری . شود   با استفاده از گاز مرجع در فشار معمولی انجام می          5-1-7 ون مطابق شرایط بند   آزم

 .متصل شود به یک دودکش با حداکثر طول مشخص شده توسط سازنده C11نوع 

 .باشد  می1404CRروش آزمایش طبق 

قبل از بررسـی  بایـد  NOX اندازه گیری شده گـاز  مقادیربخاری،در رابطه با عملکرد و استفاده از   

 . شودوزن داده)  داده شده است4 جدول که در(سطحی 

 :گیری وزن شامل موارد زیر است اندازه

 ) حداقل- قابل تنظیم-حداکثر(های   دارای تنظیم بخاریهایبرای) الف

NOX(max)+NOX(mod)+NOX(min)= Nox       )وزنی           مقدار) گرم بر کیلووات ساعت برحسب میلی  

 :آنکه در 

NOX (max) =گیری شده  ندازهمقدار اNox 1/0  در توان ورودی اسمی ضرب در  
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NOX(mod) = مقدارNOX45/0 درصد توان ورودی اسمی ضرب در 60گیری شده در   اندازه  

NOX(min) =  مقدارNOX گیری شده در حداقل توان ورودی مشخص شده بوسیله سـازنده               اندازه

 45/0ضرب در 

 ) خاموش-حداکثر(ارند  که فقط یک میزان تنظیم دبخاریبرای ) ب

گـرم بـر      میلـی (،NOXمقـدار   = گیری شـده اسـت         که در توان ورودی اسمی اندازه      NOXمقدار  

  وزن داده شده)کیلووات ساعت

 ) حداکثر-حداقل( با دو میزان تنظیم بخاریبرای ) پ

 NOX(max)+NOX(min)=NOX   شدهوزن داده مقدار) گرم بر کیلووات ساعت میلی(

  :آنکه در 

 NOX(max) =  مقدارNOX3/0گیری شده در توان ورودی اسمی ضرب در   اندازه  

NOX(min) =   مقدارNOX گیری شده در حداقل توان ورودی که سـازنده مشـخص کـرده                اندازه

 7/0ضرب در 

 : میزان ثابت دارند2 که بیش از بخاریبرای) ت

=  شده وزن داده NOXمقدار ) گرم بر کیلووات ساعت میلی(
n

NO
NO )n(X

)maxX( ∑+ 

 : در آنکه

n =تعداد سایر میزانها ثابت 

NOX(max) = مقدارNOX1/0گیری شده در توان ورودی اسمی ضرب در   اندازه 
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NOX(n) =  مقدارNOX گیری شـده در سـایر          اندازه(n)       میزانهـای ثابـت مشـخص شـده توسـط 

  9/0سازنده ضرب در 

 . داده شده استیست  در پیو(PPm)تبدیل مقادیر به قسمت در میلیون 

 )بخاری یا شومینه مجهز به انواع هیزم نما(دود    عدد 7-8

  کلیات7-8-1

 . شده استشرح داده زدستگاه در پیوست 

  تعیین عدد دود7-8-2

پیچ دستگاه جااندازی و تثبیت کاغذ را باز کنید، فیلتر را وارد شکاف یا شیار روی پمپ نموده و                   

 .پیچ دستگاه را سفت کنید

 .وله الستیکی نمونه برداری را بطور افقی داخل قسمت میانی جریان گازهای احتراق نمائیدل

ای که نمونـه      در نقطه   گیری،  گیری و دیوارۀ لولۀ مورد اندازه       باید از گازبندی کامل بین لوله نمونه      

 توسط یک پمپ دستی و یـا پمـپ          می تواند برداری    نمونه. شود،  اطمینان حاصل کرد      گرفته می 

 . شودالکترومکانیکی انجام

 مکش انجام گیرد، هر مکش باید بطور عادی و مـدت            10در صورت استفاده از پمپ دستی باید        

گیر احساس کند کـه پیسـتون          پایان عملیات مکش موقعی است که نمونه       . ثانیه باشد  3 تا   2آن  

 .دهد دیگر مکشی انجام نمی
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چ دستگاه ثابت کننده را شل کرده فیلتر کاغذی         گیری را از دودکش بیرون آورده و پی         لوله نمونه 

 بـا  چشـمی  مورد آزمـایش را بـرای مقایسـه     اثر مکش دود  محل یا نقطه را با دقت خارج کنید،   

نوار کاغذ فیلتـر را در مقابـل        از طریق مقابل هم قرار دادن و تطبیق         معیار خاکستری استاندارد،    

 .انجام دهید معیار استاندارد 

را از خالل دریچه مرکزی معیار نگاه کنید  شمارۀ درجه بندی را که تیرگـی آن  نقطه سیاه شده  

 بـه تیرگـی نقطـۀ آزمـون دارد، یادداشـت نمائیـد، بـرای درجـات معیـار           را نزدیکترین شـباهت  

خاکستری در فاصلۀ بین صفر تا چهار، حد وسط این درجات را باید بـا دقـت تعیـین و در نظـر                       

 .گرفت

 .توان استفاده نمود یک مناسب جهت تعیین شمارۀ دود می الکترون-از روش اپتو

  شرایط آزمون7-8-3

  کلیات7-8-3-1

 . نصب گردد1-7-7 شرایط بندبق اطم دبخاری بای

در صورتی که بخاری مجهز به یک دمنده بوده که به انتقال و توزیع هوا کمک نمایـد و مصـرف                     

 اینصـورت  ، را خاموش و روشـن نمایـد         دمنده، بدون اینکه مشعل خاموش گردد     تواند  کننده می 

 .های زیر خاموش کرد  دمنده را جهت آزموندتحت شرایط عادی عملکرد بای

  شرایط سرد7-8-3-2

 گـاز مرجـع مناسـب       بخـاری بـا   . بق دستورالعملهای سازنده نصب و روشن گردد      اطم دبخاری بای 

 .می شود  ورودی اسمی تنظیم توان در و تغذیه 
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 بخاری را خاموش نموده و امکان داد که         دبای. شود  ی تولید دوده تعویض می    گاز مرجع با گاز حد    

 .تا درجه حرارت محیط سرد گردد

بخاری را از شرایط سرد طبق دستورالعمل سازنده روشن نموده و فوراً دستگاه شـرح داده شـده                  

 10بـا    2-8-7 بنـد    ایطبق شـر  اطـ واز محصوالت احتراق م    را مورد استفاده قرار داده       1-8-7در  

 .گیری نمائید دفعه مکش پشت سرهم  نمونه

 . بررسی نمائید1-8-6گیری،  آنرا از نظر مطابقت با بند  بعد از پایان دهمین مکش نمونه

  شرایط گرم7-8-3-3

 بگذارید بخاری یک ساعت بـا گـاز حـدی تولیـد             2-3-8-7بعد از دهمین مکش در آزمون بند        

 اسـتفاده نمـوده و از       1-8-7سـتگاه مشـخص شـده در        در اتمام ایـن مـدت از د       . دوده کار کند  

و شـمارۀ دود را     )  مکـش  10البتـه بـا     (برداری کـرده       نمونه 2-8-7گازهای دودکش طبق شرح     

  .تطبیق کند 2-8-6الزامات بند با شرایط باید . معین نمائید 

  طوالنیدوره کار شرایط 7-8-3-4

 ) شاهده گرددفقط در صورتیکه در مشعل یا در بستر سوخت دوده م( 

 د زیر بایـ   ونهای   آزم .بق دستوالعملهای سازنده، تمیز نمود    اط و م   در درجه حرارت اطاق     را بخاری

 .، انجام گیردبخاری توان ورودی اسمی ودرگاز مرجع استفاده ازاب

 دوره کـاری در نظـر      سـاعت خـاموش    8 سـاعت روشـن و       16برای بخاری بصورت پیوسته     ) الف

های سازنده    درحالیکه بستر سوخت، در صورت وجود، طبق دستورالعمل         دوره   5گرفته و آزمون    

 .باید ادامه داده شود ساماندهی شده است،
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 یک ساعت بعـد  د هوا را بایعاری از  موجود در محصوالت احتراق خشک و        Co یزان غلظت م) ب

 .گیری نمود  اندازهدورهاز اولین 

 موجود در محصـوالت احتـراق خشـک و          Co یزان غلطت    م   مجدداً د بای پنجم پایان دوره در  ) ج

 3-8-6بنـد    . (گیری شده و با نتایج بدست آمده در بند ب فوق مقایسه شـود               عاری از هوا اندازه   

 ).مشاهده شود

 نظارت برنشت سیستم 7-9

  کلیات7-9-1

 کمـک نمایـد و    گـرم هوای  وجابجا یی   ای است که به توزیع        در صورتیکه بخاری مجهز به دمنده     

دمنـده را   بدون تاثیر منفی بر عملکرد مشعل یا خاموش شدن بخـاری ،           ده قادر باشد    مصرف کنن 

 .زیر از کار انداختونهای  دمنده را جهت آزمد، بایکندخاموش 

  )B11ASنوع  (به هوای محیط  وسیلۀ حساس7-9-2

ده و شده نصـب نمـو  اتاق ایزوله وعایق     )کم پهناترین دیواره    (عرضی   در کنار دیوار   دبخاری را بای  

بـرای تـوان ورودی اسـمی تنظـیم         ودرشرایطی که با گاز مرجع معادل گاز مصرفی تغذیه شده ،          

 . گردد 
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 ایزولهاق ت ا 7-9-2-1

 :باشند اق به شرح زیر میتابعاد ا

  متر5/3 ±1/0 طول
  متر00/2 ±1/0 عرض
  متر5/2 ±1/0 ارتفاع
  مترمکعب5/17 ±1/0 حجم

 

 متـر  28کیلو کالری در ساعت  حجـم  اتـاق بـه    10000تی بیشتراز برای بخاریهای با توان حرار 

 ..اتاق تقریبا برابر می باشند ابعاد در این حالت.مکعب افزایش می یابد 

 از یک CO2  اتاق را به طور همگن و یکنواخت از طریق تزریق گاز CO2 مقدار بایدابتدا

الزامات درزبندی و عدم . ببندیددرب اتاق را . دبرس) حجمی ( درصد 4 ±2/0کپسول به میزان 

 از در اتـاق کمتر co2 ساعت، کاهش مقدار 2نفوذپذیری باید بگونه ای باشد که پس از گذشت 

 .باشد) نسبت حجمی (  درصد 1/0

   ساختمان اتاق7-9-2-2-1

 :اتاق باید به طریقی ساخته شود که

 .تبادل حرارتی آن با محیط بیرون حداقل باشد      

باقی سلسیوس درجۀ25±3 درمحدودۀ ن،دمای اتاق بودن بخاری در مدت آزموروشن ضمن 

 .بماند

 . همگن و یکنواخت باشدباید  در طول آزموناتاق هوای داخل     

 . در مدت کوتاه داشته باشد،قابلیت تخلیۀ کامل هوای آلوده را پس از انجام آزمون      

در ) پیلوت مشعل و ( بخاری و شعله های آن دارای دریچۀ بازبینی با ابعاد مناسب جهت رؤیت 

 .تمام طول آزمون باشد
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خاریهای با کاربری گاز مایع باید بتوانند در این اتاق با شلنگ قابل انعطاف و در شرایطی که   ب

شیرهای ربع گرد قطع و وصل دستی . سیلندر گاز و رگوالتور بیرون اتاق قراردارند، تغذیه شوند

 .و مرجع به منظور ایمنی باید خارج اتاق قرارداده شوندکشی گاز طبیعی  لوله

 .برداری شده از اتاق بتواند پس از تجزیه به داخل اتاق برگردانده شود گاز نمونه

 .شود  آتش سوزی و انفجار در نظر گرفتهتمهیدات ایمنی الزم جهت جلوگیری از خطرات

ازمیانگین  باید را دازه گیری دمای اتاق ،اکسیژن واننمونه هوای اطاق برای تعیین مونواکسیدکربن

 . شودآوری  از مرکز هندسی اطاق جمع نقطه در ارتفاع و5

 .ر حتی االمکان کوتاه انتخاب شودبرداری از پروب تا آنالیز باشد که لوله نمونه بسیار مهم می

  CO2 توزیـع همگـن  منبـع   گرمـایش باشـد ،   غیـر از  طریقـی  از هـر     باید CO2تامین  : یادآوری

 .مکشی باشدتواند یک دمنده و یا یک پمپ  می

  روشن آزمون7-9-2-2

بخاری پس ازگذشـت یکسـاعت  و رسـیدن بـه            شود ،   روشن می   تغذیه و  بخاری با فشار معمولی   

 بـا    بایـد  سـپس    ، دروت اتـاق گذاشـته مـی شـود        عملکرد طبیعی دودکشـ   وبا البته   حالت تعادل 

هـوای  واز  ایزولـه را بسـته     اقت ا آنگاه درب . را بست  دودکش   گذاشتن یک صفحه مسدود کننده ،     

  خشک و عـاری از       (CO)کربن   منوکسیدانداز گیری میزان غلظت     بطور مداوم از نظر      اق باید تا

 .نمونه برداری کرد هوای 
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 )BS11 Bوسایل گازسوز نوع ( دستگاه ایمنی تخلیه محصوالت احتراق 7-9-3

  کلیات7-9-3-1

 و با گـاز مرجـع تغذیـه ودر تـوان ورودی             گردد   ی سازنده نصب  بق دستورالعملها اطباید م بخاری  

 .اسمی تنظیم شود 

گیـرد   گیری مورد بررسی قرار مـی       با استفاده از یک پروب نمونه      محصوالت احتراق  و نشر    نشت   

 نشان دهنـده متصـل    العمل  سریع عکس CO2 ) تجزیه کنندۀ گاز(که این پروب به یک آنالیزر 

 . درصد را نشان دهد1/0 تا Co2دیر تواند مقا است که می

 )در شرایط غیرالزم(قطع جریان گاز  7-9-3-2

 دقیقه در 30مدت به  آنگاه.شده وروشن می شود  نصب 1-3-9-7شرایط بندبخاری مطابق 

نباید بدون  بخاری در این مدت .،روشن می ماند  سرویس از خارجترموستات شرایطی که

افزایش درجه حرارت بعد از ه و اصلی را خاموش کردسپس باید مشعل. دشو خاموش ضرورت

 .ارسال نمایدرامشعل گاز  قطع جریان فرمان حسگرخاموش شدن مشعل نباید باعث شود که 

   زمان خاموشی 7-9-3-3

 )بسته کامل ( ون دودکش بسته آزم7-9-3-3-1

 بـا تـوان      متـر نصـب و     1 با دودکش آزمونی به طـول        1-3-9-7 بند   ایطبق شر اطم د  بخاری بای 

  وقتیکه بخاری به تعادل حرارتی رسید بایـد دودکـش را کـامالً            . ورودی اسمی بکار انداخته شود    

شـده و   بسـته    دودکـش    زمانیکـه العمل بـین      زمان عکس ). رجوع شود  9به شکل   . (مسدود کرد 

پس از قطـع جریـان گـاز و خـاموش          که  بخاری  در  . گیری گردد    اندازه دخاموش شدن مشعل بای   
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بایـد دودکـش را بسـته       تیاج به راه اندازی دستی جهت روشن شـدن مجـدد ندارنـد،              شدن ، اح  

 .نگهداشت و زمان بین خاموش شدن و روشن شدن مشعل اصلی را اندازه گرفت

 .، در صورت وجود، باید تکرار کردتوان ورودیحداقل در این آزمون 

  جزئی  بسته  با دودکش آزمون7-9-3-3-2

 نصب و آنرا مجهز به یک دودکـش تلسـکوپی نمـود             1-3-9-7بند  یط  شرابق  اطم را باید    بخاری

ورودی اسـمی بـه     با تـوان    و 1-3-3-9-7شرایط بند بق  اطم آنرا   سپس .)جوع کنید  ر 9شکل  به  (

 .دتعادل حرارتی رسان

 از آن   نشـت محصـوالت احتـراق      تا وقتیکه    هید تقلیل د   را تا حدی    تلسکوپی شطول لولۀ دودک  

ه حتی در حداقل طول لولۀ تلسکوپی هم حالت باال بدست نیایـد در              در صورتی ک  . صورت نگیرد 

اینصورت باید دو طوقۀ متحدالمرکز به دودکش اضافه نمود تا با استفاده از آن بتـوان بـه حالـت                 

 .فوق رسید

 به طول فـوق بکـار بیفتـد، در اینحـال            رسیدندر صورتیکه وسیلۀ خاموش کنندۀ مشعل قبل از       

تهای دودکـش را بـا       باشد، و اگر نبود باید ان      2-2-9-6ق شرح بند    خاموش شدن مشعل باید طب    

 که  باشد دارای سوراخی مدور و هم مرکز با لوله دودکش           آن که در وسط     مسدود کرد ای    صفحه

 .) شود رجوع 9 و شکل  5جدول به (  استDقطر برابر  6/0قطر آن 

ای   ، بایـد آنـرا بـا صـفحه        رخ ندهـد  با این دودکش آزمایشـی      نشت محصوالت احتراق    اگرباز هم   

که این صـفحه    ) را ببینید  5جدول  (باشد     می ’Dپوشاند که در وسط خود دارای سوراخی با قطر          

 .را ایجاد می کند نشت محصوالت احتراق  ایجادحد
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سپس باید صفحه مسدود کننده را با صفحه مسدود کنندۀ دیگری جایگزین کرد کـه در وسـط                  

 . است ’Dقطرربراب 6/0 معادل که این قطروجود دارد، dخود دارای سوراخی مدور با قطر 

 تـا زمـان   )گذاشـتن صـفحه مسـدود کننـده        (  دودکـش  ردنمسـدود کـ   مدت زمان بین    سپس  

 . را باید اندازه گرفتبخاریخاموشی شدن مشعل 

 . بررسی شود  2-2-9-6 زمانهای خاموش شدن با بند  تطابقباید 

شـد، در اینصـورت     مشخص کرده با  را  حداقلی  دودکش  در صورتیکه سازنده برای طول      : یادآوری

 . مشخص شده است باید انجام گیردآزمون با این طول

  وسیله نظارت کننده بر شعله7-10

  وسیله ترموالکتریک7-10-1

  شرایط سرد7-10-1-1

 در تـوان ورودی اسـمی تنظـیم          تغذیه و   با گاز مرجع مناسب    ددر شرایطی که بخاری      بای ونآزم

و کنتـرل   شیر گـاز آنگاه .  تا دمای هوای محیط سرد شود باید بخاریسپس  . شودجام   ان ،گردیده

 زمان باز شدن    . شود  یا مشعل اصلی روشن     پیلوت   مشعل   کرده تا  مجددا باز    چند کاره بخاری را   

ای که     تا لحظه  شده   روشن   یا مشعل اصلی  پیلوت  ای که مشعل       بین لحظه  ی زمان فاصلهعبارت از 

 .، است افتد ر میوسیلۀ ایمنی بکا
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  شرایط گرم7-10-1-2

ای که مشعل      بین لحظه  یزمانفاصله  .  یک ساعت با توان ورودی اسمی خود کار کند         دبخاری بای 

آی که بعـد   شوند تا لحظه   و مشعل اصلی با قطع جریان گاز آنها بطور تعمدی خاموش می            پیلوت

بـرای  . شـود    می  جریان گاز  قطعث  باععملکرد وسیلۀ نظارت بر شعله      ،از باز کردن مجدد جریان      

یـا  ) کنتور جریـان  (سنج    توان از یک جریان     تشخیص بسته شدن شیر وسیله نظارت بر شعله می        

 .وسیلۀ مناسب دیگری استفاده  نمود

  خودکارسیستمهای کنترل مشعل 10-2-٧

 ) مثل دکمه فشاری( دستی عمل کننده 7-10-2-1

تـوان ورودی اسـمی     تغذیـه و    گاز مرجع مناسـب     با  و نصب   2-5-1-7 بند   ایطبق شر اطمبخاری  

 بکـار انداختـه     د مرتبه بای  10جهت راه اندازی   وسیله دستی . تنظیم می شود     1-3-7  بند مطابق

 . ثانیه یکبار5شود یعنی هر 

  زمان ایمنی 7-10-2-2

سـپس اقـدام بـه روشـن کـردن بخـاری مطـابق بـا                ودکر قطـع    بایـد جریان گاز به بخاری     ابتدا  

های سازنده شود، و مدت زمان بین لحظۀ وصول عالمات برای باز شدن شیر تا بسته                دستورالمعل

 ..شود با زمان داده شده توسط سازنده مقایسه دگیری کنید این زمان بای شدن آن را اندازه
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  زمان خاموش شدن7-10-2-3

 زمـان   و  گاز به مشعل اصلی را بسـت       جریان دباشد، بای    در شرایط کارکرد می    بخاریدر حالی که  

ایمنـی بایـد    عامـل   توسـط     شـیر، فرمـان بسـته شـدن       بین لحظه خاموش شدن مشعل اصلی و        

 .گیری شود اندازه

 )راندمان(بازدهی 7-11

 آزمون اندازه گیری بازده کل خالص و بازده حالتهای حداقل وحداکثر توان ورودی مطابق 

گیری مصرف انرژی و  زه اندا"با عنوان) 1220-2 ( ملی ایران به شماره استانداردشرایط 

 .آمده است "دستورالعمل برچسب انرژی 
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 گذاری و دستورالعملها  نشانه٨

 .شود  به زبان رسمی کشور نوشته دباینصب و اخطار ها دستورالعمل  نشانه گذاری و 

 گذاری   نشانه8-1

 بخاریگذاری   نشانه8-1-1

بنـابر   باشـد کـه      دائمی ویا ذاتـی    برچسب   ، پالک مشخصات  بصورت   دبخاری بای  نشانه گذاری   

 چسبیده شده باشد بطوریکه اطالعات مـورد نیـاز          به بخاری   بصورت محکم و بادوام       ماهیت آن   

درج شـده   بطور پاک نشـدنی      نشانه گذاری باید      اطالعات .باشد  قابل رؤیت   باید خوانا وبه وضوح     

غوطه ور  رچه آغشته به روغن  یا اسفنج        که درصورتیکه پا   ... )حک یا چاپ و     : برای مثال   (باشد  

  .روی نشانه گذاری درجهات مختلف کشیده شود ، اطالعات از بین نرود             ) ولرم  (گرم  در محلول   

  :شامل موارد زیر باشداین اطالعات باید 

  تجاری یا عالمت شناسائی-نام سازنده) الف

 مدل یا نام تجاری بخاری) ب

 ) سال /ماه/ز رو( وتاریخ ساخت شماره سریال) ج

  مصرفی و فشار ورودی نوع گاز) د

 .اند محاسبه شده ات آن براساستوان ورودی اسمی و در صورت نیاز، دامنه تغییر ) هـ
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، (V) ولـت    به ترتیب برحسب     برق مصرفی،    توان و حداکثر    ، بسامد جریان برق مصرفی  ،ولتاژ  ) و

 .صرفی مورد نظر  برای شرایط برق م(kW) و کیلووات (Hz) هرتز (A)آمپر 

  کننده فشارثبیت مجهز به تبخاری برای ،فشار تنظیم شده) ز

 )پس از دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد ( نشان استاندارد ) ح

 برچسب انرژی) ط

 حداقل فاصله تا مواد قابل اشتعال) ی

 بـرای نصـاب     باشد، بایستی جای کافی     ورودی اسمی قابل تنظیم می    توان  برای بخاری که دارای     

جهت عالمتگذاری مقدار ورودی که تنظیم گردیده است در نظر گرفته شود،  هر گونه اطالعات                

مـورد نیـاز    ،دهـد   را نشـان    ه و نتوانـد وضـعیت تنظـیم بخـاری           شددیگری که باعث سردرگمی     

گذاری بایستی بوسیله آزمایشی منطبق بـا شـرح بنـد             ثبات و ماندگاری عالئم و نشانه     . باشد  نمی

 . ایران بررسی گردد1 …………بوط به استاندارد شماره مر

 .این مقررات شامل کاالی صادراتی نمی شود : یادآوری 

 ها گذاری   سایر نشانه8-1-2

 :اطالعاتی زیر باشد د دارای نشانه گذاری بخاری بای

 و فقط در فضای دارای تهویـه مناسـب مـورد             نصب    کشور  طبق قوانین جاری   داین بخاری بای  "

 قبل از نصب و استفاده از بخـاری مـورد مطالعـه             باید   دستورالعملهای مربوط  .فاده قرار گیرد  است

 ".قرار گیرد
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 بندی  نشانه گذاری روی بسته8-1-3

 :بندی باید حداقل دارای اطالعات زیر باشد بسته

  نام یا عالمت تجاری سازنده-

  مدل یا نام تجاری بخاری-

 مصرفی نوع گاز -

 تاندارد  نشان اس- 

 )1220-2مطابق استاندارد ملی ( بخاری برچسب انرژی  -

   ساخت ایران-

 :گذاری گردد بندی بایستی با مطالب زیر نشانه بسته

 قوانین و مقرارت جاری در یک فضـای بـا تهویـه کـامالً مناسـب نصـب                   مطابق داین بخاری بای  (

 ).خوانده شود  دستورالعملها نصب واستفاده باید قبل ازوگردد

  .بندی نوشته شود  روی بستهد نبای که باعث سردرگمی شود،هیچگونه اطالعات دیگری

                                                                                                                            
 .ودش رجوع 14-7 بند EN 60335-1 : 1994توان به استاندارد   تا تدوین استاندارد ملی می- 1
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 بندی  روی بخاری و بستهمادها استفاده از عالئم و ن8-1-4

  جریان برق8-1-4-1

 مطابقـت   1562-1شـماره   ملـی    بایـد بـا اسـتاندارد        یگذاری مربوط به مقادیر مختلف برق       نشانه

 .داشته باشد
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 لعملها دستورا2-٨

  کلیات8-2-1

نوشـته    ، قید شـده  روی بخاری   که   ویا کشورهای مقصد      به زبان رسمی کشور    ددستورالعملها بای 

 بسیاری از کشـورها قابـل فهـم         تی که دستور العمل به زبانی نوشته شود که برای         ر در صو   .دشو

 .دد کد مربوط به آن کشورها مشخص گردباشد در این صورت برای هر کدام از آنها بای

 های فنی جهت تنظیم و نصب  دستورالعمل8-2-2

 انواع بخاری 8-2-2-1

 :دستورالعملها باید شامل توضیح زیر نیز باشد

و تنظـیم بخـاری     گاز  ) بیانگر نوع گاز و فشار    (ای    شرایط توزیع منطقه  از تطابق    دقبل از نصب بای   

  .اطمینان حاصل شود 

و  دارای اخطــاردتورالعملهای فنــی بایــ دســ1-1-8 بنــدبــر اطالعــات مشــخص شــده درعــالوه 

 .بخاری تاکید گردد و صحیح از که براستفاده ایمن  باشد هشدارهایی 

اتصـال ایمـن    نحوه صحیح نصب بخاری به دودکش و طریق کنترل مکش دودکش و همچنـین               

بخاری به گاز و استفاده از بست مناسب و رعایت حداقل فاصله تا مواد قابل احتراق و همچنـین                   

 .دارهای الزم در خصوص استشمام بوی گاز باید در دستورالعمل قید شود هش

درمورد حسگر دودکش و سیستم ایمنی قطع جریان گاز در اثر کاهش میـزان اکسـیژن و عـدم                   

 .دستکاری آن توسط مصرف کننده یا افراد غیرمجاز باید هشدار داده شود 
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رقطع جریـان گـاز در اثرایجـاد شـرایط     در مورد عملکرد ایمن حسگرها یا سیستم ایمنی مبنی ب       

لـزوم  . عدم مکش دودکش ، پس زدن دود و یا کاهش اکسیژن باید اطالعـات کـافی داده شـود                  

 .نوع گاز مصرفی  بخاری باید اعالم شود  تعویض کامل این  قطعات  در صورت  تغییر کاربری

 مـورد نیـاز جهـت    ی یـدک قطعـات تامین   چگونگی   اطالعات مربوط به  حاوی   دها بای   دستورالعمل

 الزم و شماره تلفن وآدرس دفـاتر خـدمات پـس از فـروش                اطالعات واستفاده صحیح و مناسب     

 .ونمایندگی در سراسر کشور باشد 

 ددستورالعملهای فنی مربوط به نصب و تنظیم که برای نصـاب در نظـر گرفتـه شـده اسـت بایـ                    

 .همراه بخاری بوده و دارای موارد زیر باشد

به هـر   ) در صورتیکه چنین مقرراتی وجود داشته باشد      (و مقررات نصب در کشور       روش اتصال    -

 .مقررات ارائه گرددمطابق  دتهویه بایشرایط حال ابعاد دودکش و 

 بخاری ثابت و محکم کردن نحوه  -

  میزان گاز ورودی به متر مکعب در ساعت در رابطه با گاز مورد مصرف-

 از هرگونـه    پـس  فشار تنظـیم شـده قبـل از مشـعل و            ،شار   کننده ف  تثبیت برای بخاری دارای     -

  کننده در رابطه با خانواده یا گروه گاز مصرفی ثبیت ت

 ها   تنظیم کننده-

 .مشخص کردن سطوح کاری بخاری بعنوان سطوح گرم

  . و یا قفسه، در صورت لزوم/  حداقل فاصله مابین بخاری و هر نوع دیوار-
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ها و غیره و شرحی در         قفسه، دیوار    از گرم شدن بیش از حد کف،       هر نوع احتیاط برای جلوگیری    

 .بخاری قفسه و یا دیوار نزدیک به  مورد استفاده از مواد غیر قابل احتراق جهت کف،

 .دستورالعمل بایستی در بر گیرنده موارد زیر باشد

 به گاز دیگر بعمل     هائیکه باید برای تبدیل از یک گاز           کلیه اطالعات مربوط به عملیات و تنظیم       -

 ولزوم تعویض    مورد استفاده برای هر گاز مصرفی      های  های الزم برای اوریفیس     گذاری  آید و نشانه  

کامل وسائل ایمنی حس کننده اتمسفر ، حسگر دودکش و سیستم پیلوت قطع جریـان گـاز در                  

 اثر کاهش میزان اکسیژن در صورت تغییر کاربری

 ازرسی دودکش دستورالعملهای مورد نیاز جهت ب-

انـدازی و      و اطالعـات مـورد نیـاز بـرای راه           ،بخـاری  توصیف اجرا و مشخصات نصب مخصوص        -

 .نگهداری

  دستورالعملهای ایمنی مربوط به نشت احتمالی گاز-

 

 11Cو 11Bنوع بخاری  -8-2-2-2

 : نشتی بایستی در برگیرنده موارد زیر باشدهشدار دهندۀ جهت سیستم  دستورالعمل

 . نبایستی بوسیله نصاب تنظیم گرددODS ایمنی و طار در مورد اینکه سیستماخ) الف

 .از مدار خارج شودنبایستی   ODSو  نشتی هشدار دهندۀاخطار برای اینکه سیستم ) ب

 نشتی یا هر بخش از قطعـات آن در صـورت تعـویض              هشدار دهندۀ دقت نمائید که سیستم     ) ج

 .تفاده قرار گیردفقط قطعات اصلی سازنده بایستی مورد اس
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 . جزئیات کامل جهت نصب مجرای دودکش و ترمینال آن11C نوع بخاری  برای)د

 

  دستورالعملهای استفاده و نگهداری 8-2-2

ایـن دسـتورالعملها کـه جهـت        .  با بخاری عرضـه گـردد      ددستورالعملهای استفاده و نگهداری بای    

ه کلیه اطالعات مورد نیاز جهت مصرف        در بر گیرند   دمصرف کننده در نظر گرفته شده است، بای       

 .مطمئن و حساس و تعمیرات و نگهداری بخاری با جمالت سهل و ساده باشد

 .العملها بایستی یا جدا بوده یا بسهولت بتواند از دستورالعملهای نصب مجزا گردد این دستور

 . در صورت نیازدیاگرام و یا تصویر بایستی به دستورالعملها افزوده گردد

ستورالعملهای مربوط به استفاده و نگهداری باید تأکید بر این داشته باشد که الزم است یک                 د -

 را نصب کند، و در صورت لزوم، آنرا برای استفاده از یک گاز دیگـر                بخارینصاب ماهر و ذیصالح     

  .اشاره شود ) اتصال،  تهویه(دستورالعملها باید به وضوح به مقررات نصب . تبدیل کند

ای گفتـه   هـای دوره  ورالعملهای استفاده و نگهداری باید تناوب توصیه شده برای سرویس         در دست 

 باید  1Bهای وسائل نوع      شود  و توجۀ ویژۀ استفاده کننده به این موضوع جلب شود که دودکش             

 .شود کنترل ای  بطور دوره

 :حاوی اطالعات زیرباشددستورالعملهای استفاده و نگهداری باید 

 نی سازنده یا توزیع کننده نام و نشا-

 ) مشخصه تجاری عالمت (مدل ونام تجاری بخاری -
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 بخاری عملیات روشن کردن، تمیزکردن و نگهداری -

 .تواند مورد استفاده قرار گیرد  میبخاری توضیحی توسط سازنده در بارۀ مناطقی که -

 .زم شود اتخاذ گردد توصیه در مورد هر گونه اقدام حفاظتی الزم و اضافی که ممکن است ال-

های نگهداری کودکان یا افراد مسن و یـا           برای مقابله با خطرات خاصی که در اماکنی مثل محل         

 .معلول ممکن است وجود داشته باشد

ای کمتر از حداقل فواصـل الزم          در فاصله  بخاریها نباید در باالی        اخطاری در مورد اینکه پرده     -

 .گرفته باشند قرار 3-4-6ها طبق بند  برای قفسه

 . و قفسه، در صورت لزومبخاری حداقل فاصله بین -

های گاز باید بـا    در صورت لزوم، شرحی دربارۀ اینکه بعد از قطع برق و وصل مجدد آن، کنترل     -

 . تنظیم شوند دست مجدداً

 دستورالعملهای روشن کردن که باید بوضوح توضیح داده شود کـه اگـر شـعلۀ تحـت کنتـرل                    -

 دقیقـه بعـد از      3ت بر شعله بطور عمدی یا غیر عمـدی خـاموش شـود، حـداقل تـا                  وسیلۀ نظار 

 .خاموش شدن شعله نباید اقدام به روشن کردن مجدد آن کرد

، دربـارۀ روش صـحیح       در مورد بخاریهای طرح شومینه     دستورالعملهای صریح   در صورت لزوم،   -

در صـورتیکه   .ز بستر سـوخت    ا  آنها  یا روش صحیح برداشتن    هیزم نما ،سرامیک    تعویض قطعات   

کننده انجام شـود و همچنـین  اخطـار بـرای تعـویض شـکل                مصرف  این عمل قرار است توسط      

 .ظاهری بستر سوخت یا مقدار و تعداد موادی که روی این بستر قرار دارد
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 کننـده کـه اگـر درب یـا دیـوارۀ            مصـرف  در صورتیکه الزم باشد شرحی مبنی بـر اخطـار بـه              -

 .شود استفاده بخاریاز  باشد، نباید   شکسته یا برداشته شد و یا باز یبخارای جلو  شیشه

های قابل جدا شدن یـا از هـر            در صورتیکه  الزم باشد، اطالعاتی دربارۀ استفادۀ ایمن از دسته           -

 .گونه ابزاری که سازنده فرستاده است

اسـتفاده جـدا و برداشـته        شرحی دربارۀ اینکه هر گونه ابزار ویژه و قابل جدا شدن باید بعد از                -

 .شود

 :  بایستی شامل موارد زیر باشد1B استفاده و نگهداری درمورد وسایل گازسوز نوع  دستورالعمل

 نشتی چنانچه تخلیه محصوالت احتراق انجام نگیرد بکار         هشدار دهندۀ متذکر گردد که سیستم     

 .خواهد افتاد

 . روشن کردن مجدد شرح داده شود  دستورالعمل-

 نشتی، بایستی از یک هشدار دهندۀ که در صورت بکار افتادن مکرر سیستم شودکر  متذ-

 .متخصص کمک گرفته شود
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 اطالعات اضافی   8-2-3

 ) نگاه کنید2-7-6به ( بخاری را مشخص نماید NOX سطح دسازنده بای

 در هنگـام    NOXچنانچه بخاری جهت استفاده بیش از یکنوع گاز طراحی گردیده باشد و سطح              

تـرین     پـایین  داستفاده و تبدیل از یک گاز به گاز دیگر متفاوت باشد، در اینصـورت سـازنده بایـ                 

 .مشخص نماید) دهد  را نشان میNOXیعنی  سطحی که حداکثر محدوده (سطح 
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  دودکش آزمون-1شکل                                  

 

 : کلید
da =      قطـر داخلـی     =قطر خـارجی دهانـه دودکـش 

 سوراخ دودکش در دیوار 
  کانال دودکش فوالد ضدزنگ-1
ــایق -2 ــوص   ( ع ــا وزن مخص ــه ب ــم شیش  64پش

 )مکعب کیلوگرم در متر
 

  واشر-3
ارتفاع قابـل   ( لولۀ اتصال دهنده فوالد ضد زنگ        -4

 )تنظیم
 )ارتفاع قابل تنظیم( پایه -5
دهانـۀ  ( لوله اتصـال دهنـده فـوالد ضـد زنـگ             -6

 )عمودی
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 :لیدک

 3با ترموکوپل فروبرده شده از بیرون تا حدود         ) یا موادی با قابلیت هدایت مشابه     ( میلیمتر   25چوب سخت بضخامت    
 .اند متر جاسازی شده  میلی100هائی بضلع  ها در مرکز مربع میلیمتر سطح روبرو با وسیله گازسوز، ترموکوپل

گیری انـدازه حـداکثر       شود برای اندازه    اضافی قرار داده می    ترموکوپل   3 و   2در فواصل پر شوندۀ اطراف لوله دودکش        
 .درجه حرارت در نزدیکی مجرای خروجی دودکش

 )ادامه دارد(ها  گیری حرارت کف دیوار و قفسه نج آزمون برای اندازهک -2شکل
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شـود ولـی سـایر چوبهـا یـا            چوب سخت، چوب بلوط ترجیح داده مـی       : مواد جهت قفسه آزمون   
 باشند  وات بر متر درجه کلوین قابل قبول می16/0(ای با قابلیت هدایت حرارتی تقریبی ه تخته

W(M.K)16/0  
  میلیمتر آلومینیوم9/0: ورقهای پشت

 
 

 

 گیری درجه حرارت کف، دیوار و قفسه  گنج آزمون جهت اندازه-2شکل 
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 C1زسوز نوع نحوۀ قرارگیری دستگاه آزمون برای وسایل گا: 3شکل 

 

 
α 0°= 30°و+ 30°و ) بادهای افقی( صفر- 

β = 0° ، °15 ،°30 ،°45،  °75 ،°90) عمود بر دیوار آزمون( 

  ،120°،  105° :ایـن زوایاادامـه داده شـود      با  دچنانچه ترمینال بصورت قرینه نباشد، در اینصورت آزمایشـات بایـ          

°135،  °150 ،°165 ،°180 

یا با چرخاندن موقعیت دیوار آزمون در حول ) دیوار آزمون ثابت(غییر موقعیت ژنراتور هوا تواند یا با ت   میβزاویه 

 مترمربع با یک    8/1دیوار آزمون شامل یک دیوار محکم عمودی با سطح حداقل           . محور عمودی تغییر داده شود    

 .پانل قابل جابجائی در مرکز آن
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 دیوار آزمون، و برآمدگی آن از دیـوار         0سی آن در مرکز     ای تعبیه شده است که مرکز هند        ترمینال بخاری بگونه  

انـد کـه      ای انتخاب شده    مشخصات ژنراتور باد و فاصله آن از دیوار آزمون بگونه         . باشد  نیز طبق توصیۀ سازنده می    

 .البته بعد از اینکه پانل مرکزی برداشته شده باشد. معیارهای زیر در سطح دیوار آزمون مراعات گردیده است

یا بصورت سطح مقطع مدور با قطری معادل حـداقل          ) میلیمتر (900 × 900 جبهه جلو دهانه باد یا حدود        )لفا

 .باشد متر می  سانتی600

 درصد در تمـام     10با دقتی معادل    .  متر در ثانیه در نظر گرفته شده است        5/12 متر بر ثانیه و      1سرعت باد   ) ب

 .گردد گیری می سطح وزش باد اندازه

 .باشد اد ضرورتاً موازی بدون هیچگونه حرکت دورانی و چرخشی میجریان ب) ج

چنانچه پانل مرکزی قابل جابجائی به اندازه کافی بزرگ نباشد که بتوان این موارد را بررسی نمود، در اینصورت                   

ی اسـت  ا شود که معادل فاصله گیری می ایی اندازه شود و بر اساس فاصله این موارد بدون دیوار آزمون بررسی می    

 .که قرار بود مابین دیوار آزمون و دهانه خروج باد از ژنراتور باد قرار گیرد
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  فوالد ضدزنگ:جنس

 :کلید
 اند بندی شده های ترموکوپل در داخل این سوراخها آب  لولۀ مخصوص باد و سوراخ که سیم-1
 گیری  نقطۀ اندازه-2
  انتهای مسدود شدۀ لوله-3
  در هر شاخۀ انشعاب یلیمتر سه سوراخ با قطر یک م-4
 

 Bسوز نوع   گاز بخاریگیری   پروب نمونه-4شکل
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 C گازسوز نوع بخاری –گیری   پروب نمونه– 5کل ش

 کلید 
  میلیمتر1گیری با قطر   سه سوراخ نمونه-1
 آلومل/  سیم ترموکوپل از جنس کرومل-2
  غالفی سرامیکی با سوراخ دوگانه-3
 کننده  خمیر چسب عایق-4
 

مناسـب جهـت کانالهـای خروجـی محصـوالت       (  میلیمتر6گیری بقطر     ابعاد پروب نمونه  : 1توجه

 ) میلیمتر75 بیش از Dبقطر 

  میلیمترd = 6گیری  قطر خارجی پروب نمونه

  میلیمتر6/0= ضخامت جداره 

  میلیمتر0/1 = (x)گیری  قطر سوراخ نمونه
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  میلیمتر سوراخ5/0×  میلیمتر قطر3) جداره2( سوراخی 2غالف سرامیکی 

  میلیمتر2/0= قطر سیم ترموکوپل

باشـد، بایسـتی از پـروب          میلیمتر مـی   75جهت دودکش خروج محصوالت که قطر آنها کمتر از          

 :در آن بنحوی انتخاب شود که x  وdکوچکتری که 

a (درصد سطح مقطع کانال باشد5گردد کمتر از  سطحی که بوسیله پروب مسدود می . 

b (سطح مقطع پروب کوچکتر باشد4/3ربوط به سوراخهای نمونه برداری از سطح کل م . 

 .  بایستی متناسب با قطر کانال ورودی هوا و نوع عایق آن، انتخاب گرددYابعاد : 2توجه 
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 :کلید
 گیری  پروب نمونه-1
  درجه حرارت هوای احتراق-2
  محفظه احتراق-3
 خروجی محصوالت احتراق -4

  ورودیهوا -5
 گیری دمای هوای احتراق  اندازه  سطح-6
 گیری جریان و دمای گاز  سطح اندازه-7

 

 CIIگازسوز نوع  بخاری -گیری و موقعیت ترموکوپل  پروب نمونه-6شکل 



 

 ١٢٤

 

 

 

 : کلید 
  دودکش آزمون-1
 گیری سرعت جریان در دودکش  اندازه  نقطه-2
  کانال قابل انعطاف-3
  پایه نگهدارنده-4

  منحرف کننده جریان در دودکش-5
  بخاری تحت آزمون -6
  دمنده-7

B, A بزنی جهـت بدسـت آوردن جریـان    د شیرهای بـا
 معکوس دردودکش

 

 B گازسوز نوع بخاری:  دستگاه آزمون برای شرایط غیرعادی جریان دودکش-7شکل 

 

 .باشند ابعاد به میلیمتر می
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 کلید
  سرد کننده-1
 ری در مرکز هندسی اطاقبردا  نقطه نمونه-2

 

  اطاق آزمون کاهش اکسیژن-8شکل
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 :کلید
 صفحه مسدود کننده-1
  دودکش تلسکوپی آزمون-2
  نشان دهنده-3

  دستگاه آزمون - دستگاه ایمنی محصوالت احتراق-9شکل 
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 )نشت سنج حجمی( دستگاه آزمون ایمنی مسیر گاز -10شکل 
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 ساخت که ابعاد نشان داده شده در آن بر 10 شکله را می توان براساس قسمتی از دستگا

 . حسب میلیمتر می باشند 

مایع .  نیز شیشه ای و دارای فنر می باشند 5 الی 1شیرهای  دستگاه از شیشه ساخته شده ،

 . مورد استفاده آب است 

 کنیدچنان تنظیم ا ر G لوله الیه فوقانی منتهی بین سطح آب در ظرف سطح ثابت و Lفاصله 

 .  باشد ونکه ارتفاع آب مطابق فشار آزم

 .کنید نصب مناسبدر یک اتاق با تهویه را دستگاه آزمایش 

  روش آزمایش

 میلی بار 50معادل فشار حد  در Fتوسط رگوالتور فشار را  1فشار هوای قبل از ورود به شیر 

 . نیدکتنظیم  میلی بار برای گاز مایع 150برای گاز طبیعی و 

 Kشیر خروجی . در مدار قرار دهید B آبگرمکن را در موقعیت. را ببندید 5 تا 1تمام شیرهای 

 . بسته باشد 

را  2 شیر کرد، سر ریز E به ظرف D ظرف سطح ثابت ازهنگامی که آب . کنیدباز را  2شیر 

 .ببندید

. گاه برقرار می شود  و دستHفشار در بورت ،  Aاز طریق ورودی کنیدتا باز را  4 و 1شیرهای 

 . را ببندید 1سپس شیر 
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به تعادل حرارتی ) آبگرمکنو ( تا هوای داخل دستگاه آزمون صبر کنید 15. کنیدباز را  3شیر 

 . برسد 

بصورت سرزیر شدن آب از لوله مقدار نشتی،  ،هر گونه نشتیدر صورت وجود در طی این مدت 

G به درون بورت H می باشدی گیر و اندازه قابل مشاهده . 
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 وست الفپی

 )یاتاطالع(

 :شرایط ملی

 گازسوز فقط در صورتی بـه بـازار عرضـه            گردد، وسایل   در هر کشوری که این استاندارد اجرا می       

 .شوند که با شرایط ویژه ملی کشور مربوطه مطابقت داشته باشند می

زمـان هنگـام آزمـایش      برای مساعدت به انتخاب صحیح و مناسب جهت کلیه شرایط، بطـور هم            

 گنجانیـده شـده     6- تـا الـف    1-بخاری و در زمان فروش آن، شرایط مختلف ملی در جداول الف           

 .است

 .بندی شده در متن استاندارد برای فروش در کشورهای مختلف های فهرست  رده-1-الف

  بیانگر شرایط ملی در رابطه با فروش در کشورهای گوناگون اسـت            2-1- و الف  1-1-جداول الف 

 .های وسایل گازسوز که در متن استاندارد لیست آنها داده شده است برای رده

توان در کلیه کشـورهای       ها را می    اطالعات داده شده در جدول فقط بیانگر این است که این رده           

 . مراجعه کرد3-مربوطه بفروش رسانید و برای تأیید این موضوع باید به جدول الف

های مربوطه بـا تـأمین    د مشاهده گردد باید برای تعیین دقیق ردهدر کلیه مواردیکه شک و تردی  

 .گان گاز محلی مشورت کرد کنند
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 )های انفرادی عرضه شده به بازار رده  (-1- 1-جدول الف 

 
I3P I3t I3B/P I2Et I2E I2L I2H کشور 
 اتریش ×      
 بلژیک    ×  × ×

 سویس ×    × × 
 آلمان   ×  ×  ×

 نمارکدا ×    ×  
 اسپانیا ×     × ×

 فنالند ×    ×  
 فرانسه    ×  × ×
 انگلستان ×     × ×

 یونان ×    ×  
 ایرلند ×     × ×

 ایسلند       
 ایتالیا ×     × ×

لوگزامبورک   ×    

 هلند  ×   ×  ×
 نروژ     ×  
 پرتقال ×     × ×

 سوئد ×    ×  
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 وتائی فروخته شدههای د  رده2-1-جدول الف

 

II 
2E+3P

II 
2E+3+

II 
2E3B/P

II 
2L3P 

II 
2L3B/P

II 
2H3P 

II 
2H+3 

II 
2H3B/P 

II 
2a2H

 کشور
 اتریش  ×       
 بلژیک ×       × 
 سویس  × × ×     
 آلمان       ×   
 دانمارک × ×       
 اسپانیا ×  × ×     
 فنالند  ×       
 فرانسه        × ×

 انگلستان   × ×     
 یونان  × × ×     
 ایرلند   × ×     
 ایسلند         
 ایتالیا ×  ×      
لوگزامبورگ         

 هلند     × ×   
 نروژ         
 پرتقال   × ×     
 سوئد × ×       

 



 

 ١٣٣

  فشارورودی وسیله گازسوز2-الف

هد که مربوط است به فشارهای ورودی به        د   شرایط کشورهای مختلف را نشان می      2-جدول الف 

 . داده شده است1-های آنها در جدول الف وسائل گازسوزی که رده

 

 فشارهای ورودی معمولی: 2-جدول الف

G30+G31 G31 G30 G20+G25 G25 G20 G110گاز 
کوپل 

67/50 
کوپل

37/30-28
50 37 30 50 30 

30-28 
 کوپل

 فشار 8 20 20 25 25/20
 )بار میلی(

 کشور            
 اتریش  ×     ×   ×  
 بلژیک     ×      × ×

 سویس × ×       ×  × 

 آلمان  × ×    ×   ×  

 دانمارک × ×    ×  ×    

 اسپانیا × ×    ×   ×  × 

 فنالند  ×    ×  ×    

 فرانسه     × ×   ×  × 

 انگلستان  ×    ×   ×  × 

 یونان  ×    ×  × × ×  

 ایرلند  ×    ×   ×  × 

 ایسلند            

 ایتالیا × ×       ×  × 

 لولزامبورگ  ×          

 هلند    ×  ×  ×  ×  

 نروژ      ×  ×    
 پرتقال  ×    ×   ×  × ×

 سوئد × ×    ×  ×    

 



 

 ١٣٤

 .شوند ای به بازار عرضه می  نظر ملی یا منطقه های خاصی که از نقطه رده 3 -الف

شـود بـه      مربـوط مـی   ) ترکیب گاز و فشـار توزیـع      (ای توزیع گاز      شرایط ملی یا منطقه    1-3-الف

 3-ای در بعضـی از کشـورها طبـق جـدول الـف              های ویژه که بطریق ملی یـا منطقـه          تعریف رده 

 .رسند بفروش می

 ای  شده ملی یا منطقه های فروخته بندی  رده-3جدول الف 

گاز حدی  کشور
 دوده زا

گاز حدی 
 پرش شعله 

گاز حدی پس زدن 
 شعله

گاز حدی  
احتراق 
 ناقص

 رده گاز مرجع

 G21 G231, G271G222 G21 G20/25 I2ELL آلمان

 +G21 G231 G132,G222 G21 G130,G20 IIIC2E فرانسه

 G30 G231,G271 G222,G32 G21,G30 G20,G25,G30 II2ELL3B/P دانمارک

 G30 G23,G31 G112,G222,G32 G21 G110,G20,G30 III1a2H3B/P آلمان

 +G30 G231,G31 G132,G222,G32 G21 G130,G20,G30 III1c2E+3 دانمارک

 G32 G231,G31 G132,G222,G32 G21 G130,G120,G31 III1c2E+3P فرانسه

 G30 G23,G31 G112,G222,G32 G21 G110,G120,G20,G30 III1ab2H3B/P سوئد

 +G30 G23,G31 G132,G152,G222,G32 G21 G130,G150,G20,G30 III1ce2H3 سوئد

 +G30 G23,G31 G112,G222.G32 G21 G110,G130,G150,G20,G30 III1ace2H3 سوئد

 

های لیست شـده در        درست مثل همان رده    3-ها در جدول الف      تعاریف مربوط به رده    -2-3-الف

 .ه شده است داد4-ای در جدول الف های توزیعی منطقه مشخصات گاز. اند  بدست آمده4-1-2



 

 ١٣٥

 I ردۀ-1-2-3-الف

 وسایل گازسوزی که جهت مصـرف گازهـای وابسـته بـه خـانواده اول طراحـی                  -1-1-2-3-الف

 .  اند شده

 وابسـته بـه خـانواده اول را در یـک فشـار              Bوسایل گازسوزی که فقط گازهای گـروه          :Ibرده    

 )گیرد این رده مورد مصرف قرار نمی(نمایند  ورودی ثابت مصرف می

 وابسـته بـه خـانواده اول را در یـک فشـار              C وسایل گازسوزی که فقط گازهـای گـروه          :I1c رده

 )گیرد این رده مورد مصرف قرار نمی(نمایند  ورودی ثابت مصرف می

نماینـد    وابسته به خانواده اول را مصـرف مـی      E وسایل گازسوزی که فقط گازهای گروه        :I1eرده  

 )گردد این رده مصرف نمی(

 جریان گاز برای جابجائی از گاز یک گروه به گاز گروه دیگر در بین خانواده اول و تنظیم میزان

 .باشد شوند، اختیاری می گازهایی که به آن خانواده وابسته می

و گازهای ) گاز طبیعی( وسایل گازسوزی که جهت مصرف گازهای خانواده دوم -2-1-2-3الف  

 . وابسته به آن طراحی گردیده اند

را ) گـاز طبیعـی  ( وابسته به خـانواده دوم  LL وسایل گازسوزی که فقط گازهای گروه       :I2LLرده  

 .نمایند در یک فشار ورودی ثابت، مصرف می

توزیع شـده از حـد بـاالئی        ) گاز طبیعی (در شرایطی که شاخص ناخالص و وب گاز خانواده دوم           

7/43 (MJ/m3)  ایین تنظـیم گـردد    تواند طبق مقدار اسمی سطح پـ        کند بخاری می     تجاوز نمی .

 ).گیرد این رده مورد مصرف قرار نمی(



 

 ١٣٦

) گـاز طبیعـی  ( از خـانواده دوم  Eوسایل گازسوزی که قادر به مصرف گازهای گـروه    : I2ELLردۀ  

 .باشند می) گاز طبیعی( وابسته به خانواده دوم LLوگازهای گروه 

 در نظر گرفتـه     I2Eرده  تحت همان شرایطی که برای      ) گاز طبیعی ( خانواده دوم    Eگازهای گروه   

تحت همـان  ) گاز طبیعی ( مربوط به خانواده دوم      LLگازهای گروه   . گردند  شده است مصرف می   

 .رسند بمصرف می.  صادق است I2LLشرایطی که برای ردۀ 



 

 ١٣٧

 II رده -2-2-3-الف

وسایل گازسوزی که برای مصرف گازهای خانواده اول یا وابسته به این خـانواده               -1-2-2-3-الف

 .اند یا وابسته به آنها طراحی گردیده) گاز طبیعی(گازهای خانواده دوم و 

 وابسته بخـانواده اول و گازهـای        C وسایل گازسوزی که قادر بمصرف گازهای گروه         :+II1C2Eرده

 .باشند می) گاز طبیعی( خانواده دوم Eگروه 

   صـادق اسـت،   I1Cۀ  شود تحت همان شرایطی کـه بـرای رد          گازهائیکه به خانواده اول وابسته می     

 .گیرند مورد مصرف قرار می

کند مصـرف    صدق می+I2Eتحت همان شرایطی که برای ردۀ    ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .گردند می

یـا گازهـای    ) گاز طبیعـی  (وسایل گازسوزی که جهت مصرف گازهای خانواده دوم          :2-2-3-الف

 .اند طراحی شده، )گاز مایع(وابسته به آن و گازهای خانواده سوم 

گـاز  ( خـانواده دوم     Eوسایل گازسوزی که قادر بـه اسـتفاده از گازهـای گـروه               :II2ELL3B/Pردۀ  

گـاز  (وگازهـای خـانواده سـوم    ) گاز طبیعـی ( وابسته به خانواده دوم  LL، گازهای گروه    )طبیعی

 .باشند می) مایع

اشند تحت همان شرایطی کـه      ب  و گازهائیکه وابسته به آن می     ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .مصرف گردند.  صادق استI2ELLدر مورد ردۀ 

  کنـد،    صـدق مـی     I3B/Pنیز تحت همان شرایطی که بـرای ردۀ         ) گاز مایع (گازهای خانواده سوم    

 .مورد مصرف قرار بگیرند



 

 ١٣٨

 III ردۀ -3-2-3-الف

نواده اول، گازهـای   مربوط بخاa وسایل گازسوزی که قادر بمصرف گازهای گروه :III1a2H3/Pردۀ  

 .باشند می) گاز مایع(وگازهای خانواده سوم ) گاز طبیعی( خانواده دوم Hگروه 

 . صادق است، مصرف میگردندI1aگازهای خانواده اول تحت همان شرایطی که برای ردۀ 

 صـادق اسـت،     I2Hنیز تحت همـان شـرایطی کـه بـرای ردۀ            ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .گردند مصرف می

 .شوند  مصرف میI3B/Pنیز تحت همان شرایط مربوط به ردۀ ) گاز مایع(گازهای خانواده سوم 

 وابسته به خانواده اول گازهـای       Cتوانند گازهای گروه      وسایل گازسوزی که می    :+III1C2E+3ردۀ  

 .را مصرف نمایند) گاز مایع(و گازهای خانواده سوم ) گاز طبیعی( خانواده دوم Eگروه 

 صـادق اسـت مصـرف       I1Cابسته به خانواده اول تحت همـان شـرایطی کـه بـرای رده               گازهای و 

 .گردند می

 صـادق اسـت مصـرف       +I2Eتحت همان شرایطی که برای ردۀ     ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .گردند می

 صـادق اسـت مصـرف       +I3تحت همان شـرایطی کـه بـرای ردۀ          ) گاز مایع (گازهای خانواده سوم    

 .گردند می

 وابسته به خانوادۀ اول،     C وسایل گازسوزی که قادر به استفاده از گازهای گروه           :III1C2E+3Pردۀ  

باشند، گازهـای وابسـته بـه          از خانوادۀ سوم می    P از خانوادۀ دوم وگازهای گروه       Eگازهای گروه   

گازهای خـانوادۀ دوم تحـت      . شوند   مصرف می  I1Cخانواده اول تحت همان شرایط مربوط به ردۀ         



 

 ١٣٩

گازهای خانوادۀ سوم تحت همان شرایط که       . رسند   بمصرف می  +I2Eرایط مربوط به ردۀ     همان ش 

 .شوند  بکار میرود، مصرف میI3Pبرای ردۀ 

 مربوط بـه خـانواده اول و   aسوزی که قادر بمصرف گازهای گروه   وسایل گاز:III1ab2H3B/P رده 

و گازهـای  ) گـاز طبیعـی  (ده دوم  خانوا H وابسته به خانواده اول و گازهای گروه         bگازهای گروه   

 .باشند می) گاز مایع(خانواده سوم 

 صادق I1b, I1aگازهای خانواده اول یا گازهای وابسته به این خانواده تحت شرایطی که برای رده 

 .گیرند است مورد مصرف قرار می

ف  صادق است مصـر    I2Hنیز طی همان شرایطی که برای ردۀ        ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .گردند می

 .گردند مصرف می  I3B/Pتحت همان شرایط مربوط به ) گاز مایع(گازهای خانواده سوم 

 وابسـته بـه خـانواده اول،        e و   Cتوانند گازهای گـروه        وسایل گازسوزی که می     :+III1Ce2H3ردۀ

 .را مصرف نمایند) گاز مایع(و گازهای خانواده سوم ) گاز طبیعی( خانواده دوم Hگازهای گروه 

 صـادق اسـت مصـرف    I1e, I1cکه بـرای رده   گازهای مربوط به خانواده اول تحت همان شرایطی

 .گردند می

 صـادق اسـت مصـرف        I2Hتحت همان شرایطی که برای ردۀ       ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .گردند می

 صـادق اسـت مصـرف       +I3تحت همان شـرایطی کـه بـرای ردۀ          ) گاز مایع (گازهای خانواده سوم    

 .گردند یم



 

 ١٤٠

 مربوط بـه خـانواده   aوسایل گازسوزی که قادر بمصرف گازهای خانواده گروه  :+III1ace2H3 ردۀ 

) گـاز طبیعـی  ( خـانواده دوم  H وابسته به خانواده اول، گازهای گـروه  e و  cاول، گازهای گروه 

 .باشند می) گاز مایع(وگازهای خانواده سوم 

 I1e, I1c,I1aهـای   به آن تحت همان شرایطی که برای ردهگازهای خانواده اول یا گازهای وابسته 

 .گیرند صدق میکند، مورد مصرف قرار می

 صـادق اسـت مصـرف       I2Hتحت همان شرایطی که برای ردۀ       ) گاز طبیعی (گازهای خانواده دوم    

 .شوند می

 صادق اسـت مصـرف      +I3نیز تحت همان شرایطی که برای ردۀ        ) گاز مایع (گازهای خانواده سوم    

 .گردند می

 تنظیم کننده گذر حجمی گاز، تنظیم هوا وگاورنر: 3-3-الف

هـای    در رابطه با رده6-2-5و 2-2-5این پاراگراف بخاطر این است که اطالعاتی مشابه آنچه در          

 . در اختیار قرار دهد1-3-ویژه که مورد نیاز است بصورت جزئیات در الف

  تبدیل به گازهای مختلف-4-3-الف

 داده شده است را در رابطه با        1-1-5بخاطر این است که اطالعاتی مشابه آنچه در         این پاراگراف   

 . در اختیار قرار دهد1-3-ای که مورد نیاز است بصورت جزئیات در الف های ویژه رده

  3-های ویژه داده شده در الف گازهای آزمون در رابطه با رده:4-الف

ای و در رابطه با گازهـای آزمـون کـه در              قه مشخصات گازهای توزیع شده در سطح ملی یا منط        

 .بار نشان داده شده است  میلی1013 درجه سلسیوس و 15 در 4-جدول الف



 

 ١٤١

 ای گازهای آزمون مربوط به شرایط منطقه: 4-جدول الف

کشور
فشار 
آزمون 
 بار میلی

d HS 
MJ/m3 

WS 
MJ/m3 

Hi 
MJ/m3 

Wi 
MJ/m3 

ترکیب حجمی 
وه خانواده و گر طبیعت گازمقصد %

 گاز

o.413 17.77 27.64 15.68 24.40 
H2=47 

CH4=32 
N2=21 

G120
مرجع، احتراق 
 ناقص، دوده

 سوئد
Pn=8 

Pmin=26
Pmax=15

0.367 13.56 22.36 11.81 19.48 
H2=59 

CH4=17 
N2=24 

G112
پس زدن 

 شعله

گروه 
b 

Pn=8 
Pmin=6 1.142 25.72 24.07 23.66 22.14 

C3H8=13.8 
C3H6=13.8 

 هوا73.1=
G130

 مرجع 
 )هوا پروپان(

فرانسه
 
 سوئد

Pmax=151.136 25.41 23.84 23.56 22.10 
C3H8=13.8 
C3H6=13.8 

 هوا72.4=
G132

پس زدن 
 شعله

گروه 
C 

گازهای 
 مربوط
 به 

خانواده 
 اول

ES 
Pn=8 0.762 20.20 22.93 18.03 20.65 CH4=53 

G150 هوا47=
 مرجع

 )هوا متان(
 

Pm=6 
Pm=15 0.84722.3322.0918.4920.09

CH4=40 
 هوا54=

C3H8=6 
G15

2 

پس زدن 
 شعله

گروه 
e 

گازهای 
مربوط 

به 
خانواده 

 اول
 

 )پایان(ای    گازهای آزمون در رابطه با شرایط منطقه4 –جدول الف 

کشور
فشار 
آزمون 
 بار میلی

d HS 
MJ/m3 

WS 
MJ/m3 

Hi 
MJ/m3 

WI 
MJ/m3 

ترکیب حجمی 
خانواده و گروه  ازطبیعت گ مقصد %

 گاز

o.612 32.49 41.52 29.25 37.38 CH4=86 
N2=14 G25  مرجع 

0.678 36.91 44.83 33.36 40.52 
CH4=80 
C3H8=7 
N2=13 

G26  احتراق ناقص
 آلمان دوده

Pn=20 
 
 

Pmin=18
 
 

Pmax=25
0.662 27.96 34.36 25.17 30.94 CH4=74 

N2=26 G271 
باال پریدن 

 شعله

گروه 
LL 

گازهای 
وابسته 

به 
خانوداه 

 دوم
        N2= 79.0502=20.95(%) ترکیب هوا

 6 نگاه کنید به جدول G25, G20در رابطه با مشخصات گاز مرجع 



 

 ١٤٢

ــا گازهــای گــروهaهــای گازهــای گــروه  مخلــوط ــا c ب  در جائیکــه شــاخص ووب مــا بــین e ی

21.1MJ/m3 24.8 وMJ/m3 قرارگرفته باشد به گروه aه اول ارتباط پیدا خواهد کرد خانواد. 

توان بدون آزمونهای مکمل برای بخاری در رده های مضاعف که مشتمل بر               ها را می    این مخلوط 

 .باشند مورد استفاده قرار داد  از خانواده اول میaگروه 

 اتصاالت گاز در کشورهای مختلف: 5-الف

 داده 4-1-5شـخص شـده در    فهرست موقعیتهای مربوط بـه انـواع اتصـاالت م   5-در جدول الف 

 .شده است

  انواع اتصاالت مصرفی در کشورهای مختلف5-جدول الف

   I3+13P, 13/BBهای  رده ها  سایر رده
  با رزوه رزوه

1:1994-228ISO 1994:1-7ISO 
موقعیت 

 228ISO 1994:1-7ISO-1:1994 رابط
بدون 
 رزوه

 کشورها

 اتریش آری آری آری خیر آری)2( آریخیر
 بلژیک آری آری آری آری آری)2 خیرخیر
 سویس خیر آری آری آری آری آریخیر
 آلمان آری آری) 2 خیر خیر آری) 2 خیرخیر
 دانمارک آری آری خیر خیر آری خیرخیر
 سوئد خیر آری) 1)2 آری آری آری)1)2 آریآری
 فنالند خیر آری آری آری آری آریخیر
 فرانسه خیر خیر آری آری خیر آریآری
 انگلستان آری آری)1)2 خیر خیر آری) 1)2 خیرخیر
 یونان آری آری خیر خیر آری خیرخیر
 ایرلند آری آری)1)2 خیر خیر آری)1) 2 خیرخیر
 ایسلند       

 ایتالیا آری آری خیر آری آری) 2 خیرری آ
 لوگزامبورگ       
 هلند خیر آری)2( خیر آری آری) 2 خیرخیر
 نروژ آری آری  خیر  خیر
 پرتقال آری آری آری خیر آری آریخیر
 سوئد خیر آری آری آری آری آریخیر

  رزوه های مخروطی-مخروطی) 1
  رزوه موازی-مخروطی) 2



 

 ١٤٣

 ) نگاه کنید7-1-5به ( اتصاالت دودکش 6-الف

 .دهد های دودکش مصرفی در کشورهای مختلف را نشان می  قطر لوله6-جدول الف

  روشهای اتصال دودکش6-لفجدول ا

 کشورها به میلیمتر) خارجی( دودکش  قطر تجاری لوله
 اتریش 60و70و80و90و100و110و120و130و140و150و 160و 180و 200

 بلژیک باشند کلیه قطرها قابل قبول می
 سویس 60و 70و 80و 90و100و 110و 120و 130و 140و 150و 160و180

 آلمان 60و70و 80و 90و110و 120و130و 150و 160و 200
 دانمارک باشند قطرها استاندارد نمی

 اسپانیا 
 فنالند 90و 100و110و 130و 150و 180و 200

 فرانسه 66و 83و 97و111و125و139و153و 167و 180
 76و102و127و 153) 1کلیه با رواداری منهای (های فوالدی لوله
 84 و 109 و 137 و 162) ±3کلیه با رواداری (های فیبر سیمانی  لوله

 انگلستان

 یونان 60و70و80و90و110و120و 130و 150و160و200
 ایرلند مثل انگلستان

 ایسلند 
 ایتالیا 60و80و 100و 110و120و150

 هلند 60و70و 80و 90و 100و110و 130و 150و 180و 200
 نروژ باشند ها استاندارد نمی قطر

 پرتقال60و85و 90و 95و105و110و115و 120و125و130و135و145و155و205و 255و 305و 355
 سوئد 

 



 

 ١٤٤

 پیوست ب 

 )یاتاطالع(
 قوانین همانند

 های واقع در شاخص و وب محدود  تبدیل به رده-1-ب

توان بعنوان یک بخاری متعلـق بـه رده دیگـری             هر بخاری که در محدوده یک رده قرار دارد می         

بشرطی کـه الزامـات     . بندی نمود    رده باشد  که دارای بیش از یک شاخص ووب محدود کننده می         

 . برآورده گردند6-2-5 و 1-1-5بندهای 

مقصـد مربوطـه دانسـت در       ) کشـورهای (توان انتقال یا تبدیل گـاز از یـک کشـور            این امر را می   

باشند، بطـور صـحیح و ثابـت اسـتفاده            صورتیکه از اعداد و ارقامیکه مربوط به تنظیم بخاری می         

 همانندسازی در صورت نیاز بایسـتی بـا اسـتفاده از فشـار مربوطـه و                 گردد، در اصل، این آزمون    

 .گازهای آزمون مورد استفاده در کشور مورد نظر انجام گیرد

چنانچه فشار عرضه در کشور یا کشورهائی که وسیله برای آن آزمون شده است با کشوری                ) الف

 : که قرار است وسیله به آنجا فرستاده شود، متفاوت باشد، یا

، حتـی اگـر مهرومـوم شـده باشـد، تحـت       1هائی باشد  چنانچه بخاری مجهز به تنظیم کننده      )ب

شرایط مربوط به رده اصلی با گازهای آزمـونی متفـاوت بـا آنهـا کـه در کشـور مقصـد مصـرف                        

 .شود، مورد آزمایش قرار گیرد می

ی موجـود یـا بـا       هـا   در رابطه بـا رده    )  نگاه کنید  6-2-5به بند   (در صورتیکه نیازهای گاورنر     ) پ

 .های جدید درج گردیده است، متفاوت باشد آنچه که در رده



 

 ١٤٥

 گفته 1-3-1-7در کلیه موارد بایستی آزمونهای تکمیلی، حداکثر همانهائی باشد که در بند 

 .شده است

 :مثال

شود بعنوان یـک بخـاری در         بار را می     میلی 20 در   G20 برای   I2Eیک بخاری مربوطه به ردۀ      ) 1

 .بار بدون آزمونهای اضافی در نظر گرفت  میلی20 در G20رای  بI2Hردۀ 

 بایسـتی انجـام     1-3-1-7در اینصورت اگر فشارها متفاوت باشند، آزمایشات مشـخص شـده در             

 .گیرند، البته بعد از تعویض اوریفیس چنانچه نیاز باشد

 I2Hن بخـاری ردۀ     توان بعنوا   بار را می     میلی 20 در   G20 برای   +I2Eیک بخاری متعلق به ردۀ      ) 2

 را بعـد از تعـویض       1-3-1-7بندی نمود بشرطی کـه آزمایشـات          بار رده    میلی 20 در   G20برای  

 .، برآورده نماید6-2-5اوریفیس در صورت لزوم، و بعد از تنظیم گاورنر طبق بند 

 های با محدوده شاخص و وب مشابه تبدیل به رده: 2-ب

شـود   ای که به ردۀ دیگری مربوط می ان بعنوان وسیلهتو هر گونه بخاری متعلق به یک رده را می    

بندی نمود، بشرطی کـه الزامـات بنـدهای         و دارای محدوده شاخص ووب محدودتری باشد طبقه       

مقصـد  ) کشورهای( برآورد گردند، این امر بوسیله تبدیل به گاز کشور           6-2-5و2-2-5 و   5-1-1

 .پذیر خواهد بود  ضروریست انجامو با استفاده از اطالعاتیکه  برای انجام این تنظیم

 .باشد بطورکلی، این همانندسازی، بدون احتیاج به آزمایشات جدید، مورد قبول می

                                                                                                                            
کننده هوای ثابت اولیه  شود به تنظیم کننده میزان گاز و تنظیم مربوط می) تنظیم کننده( در پیوست ب کلمه 1

 .ضمن آنچه مناسب تشخیص داده شده است
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حال، در موارد زیر آزمایشات تکمیلی ممکن است، با استفاده از فشـارهای توزیـع و گازهـای                    بهر

 .آزمونی که در کشور مقصد مورد نظر مورد استفاده است ضروری باشد

وقتیکه فشار توزیع در کشور یا کشورهائیکه بخاری برای آن کشورها مـورد آزمـایش قـرار                 ) الف

 .متفاوت باشند یا فشار در کشور مقصد مورد نظر. گرفته است

هائی است، حتی اگر مهروموم شـده باشـد، تحـت             چنانچه بخاری که مجهز به تنظیم کننده      ) ب

ست که با گازهـای کشـوری کـه قـرار اسـت             شرایط ردۀ اصلی با گازهای آزمونی آزمایش شده ا        

 .بخاری در آنجا بفروش رسد، متفاوت باشد

در رابطه با ردۀ موجود بـا آنچـه         )  مشاهده شود  6-2-5بند  (وقتیکه الزامات مربوط به گاورنر      ) ج

 .در ردۀ جدید گنجانیده شده است، متفاوت وگوناگون باشد

 گفتـه   3-1-7کثر، آنهائی باشـد کـه در بنـد          در کلیه این موارد، آزمایشات تکمیلی بایستی حدا       

 .شده است

 :مثال

بندی    رده 12Er یا   I2Esiتوان بعنوان یک بخاری در ردۀ          را می  +I2Eیک بخاری مربوط به ردۀ      ) 1

 را برای فشارهای آزمون و گازهای       1-3-1-7نمود، بشرطی که نیازها و خواسته های مندرج در          

اینگونه . را و همراه با اوریفیس و تنظیم مربوطه برآورده نماید          I2Er یا   I2Esiآزمون مربوط به ردۀ     

 . بعمل آید6-2-5ها بایستی با رعایت الزامات بند  تنظیم



 

 ١٤٧

توان به عنوان وسـیلۀ گـاز سـوز رده             را می  I2Er یا   I2Esi یک وسیلۀ گاز سوزمربوطه به رده        -2

I2E+ ای فشارهای آزمون مربوط     بر 1-3-1-7بندی کرد بشرطی که آزمایش مندرج در بند            طبقه

 . را با موفقیت بگذراند+I2Eبه ردۀ 

ها باید در موقعیت مربوط بخود قفل و مهروموم شده و الزامات  عالوه بر آن، همۀ تنظیم کننده

 . نیز مراعات گردد6-2-5بند 

 .تر ها با دامنۀ شاخص ووب وسیع  تبدیل رده3-ب

ای متعلق به ردۀ دیگر کـه دارای          ن بعنوان وسیله  توا  یک وسیلۀ گاز سوز متعلق به یک رده را می         

تری باشد رده بندی کرد بشرطی که ردۀ آن وسـیله بـا کلیـۀ الزامـات                دامنۀ شاخص ووب وسیع   

 .ساخت ردۀ جدید مطابقت داشته باشد

عالوه بر آن، وسیله باید با استفاده از گازهای آزمون و فشـارهای آزمـونی کـه بـرای ردۀ جدیـد                      

 . قرار گیرد1-3-1-7 مورد آزمونهای بند تعیین شده است

 .های ویژه که در پیوست ک داده شده است نیز مراعات گردند در صورت لزوم، باید رده

 



 

 ١٤٨

 پیوست ج

 )الزامی (
 ))هود( با کالهک ( نشت محصوالت احتراقروش آزمون 

  نصب1-ج

 . نصب گردد3-5-1-7بخاری طبق بند 

 کـه بطـور محکـم و ثابـت نسـبت بـه مشـعل و نسـبت                    نما هیزمهر گونه آجر، سطوح تابشی و       

 .اند ضروریست که در رابطه با محدود شدن جابجائی خود تنظیم گردند بیکدیگر قرار نگرفته

. جهت تسهیل جایگذاری مواد نسوز باید بـه دسـتورالعمل سـازنده، توجـه ویـژه مبـذول گـردد                   

بستر سوخت موجـود نباشـد،      چنانچه هر گونه جانمائی مطابق دستورالعمل سازنده جهت نصب          

 .در اینصورت این جانمائی برای موارد آزمایشگاهی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

 ورودی اسمی و با استفاده از گاز مرجع یا هر نوع            توان  بعد از اینکه بخاری بمدت یک ساعت در       

، انجـام  است باز  در حالیتکه که ترموستات کامالًد بایونگاز دیگر با کیفیت مناسب کار کرد، آزم  

 هـوای   .شود  گیری می    اندازه ده شده ،   نشتی بوسیله کالهکی که باالی بخاری قرار دا        یزانم. گیرد

 .گیرد خروجی انتقال یافته از بخاری نیز بهمراه هر گونه مواد فرار نیز مورد محاسبه قرار می

چنانچـه  . ت نشـان داده شـده اسـ       بخاریجزئیات یک کالهک مناسب جهت اغلب        1-در شکل ج  

ای جهت انجام این مقصود اسـتفاده         این نوع کالهک مناسب نباشد، الزمست که از کالهک ویژه         

 .گردد
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 صـفحه .ب نشـان داده شـده اسـت       -2- در شـکل ج    ونترتیب فراهم آوری یک کالهک برای آزم      

ر  در قسمت جلو یا مقابل جعبه آزمون قرا        دتوان به دریچه مرکز بخاری افزود که بای         پشتی را می  

 جائیکـه   بـاالیی،  در قسمت    دلبه یا کناره پایینی قسمت جلوکالهک بای      . گرفته و درز بندی شود    

 .دارد بطریق زیر قرار گیرد وجود احتمال نشتی 

البتـه بـدون اینکـه تـأثیری در روی عملکـرد            .  قرار گیرد    حتی االمکان پایین   دکالهک بای ) الف

 .ت، بگذاردوسیله گاز سوزی که تحت آزمایش قرار گرفته اس

 . از زیر کالهک باطراف پراکنده گردنددنبایاحتراق محصوالت ) ب

 . درصد باشند002/0 بایستی حتماً دارای دقتی معادل Co2گیری مقدار گاز  وسایل جهت اندازه

  تنظیم اولیه یا مقدماتی2-ج

 یکی از آوری کننده بحداقل برسانیم، در اینصورت به چنانچه بتوان جریان را در کالهک جمع

اینکار با . باشد در نمونه مورد نظر می Co2 این امر مربوط به افزایش .ایم مزایای مهم دست یافته

باید دقت کافی مبذول نمود . تواند انجام شود  کالهک می)دمپر (تنظیم نمودن دریچۀ خفه کن

الهک و  دارای نشتی نباشد که اینکار بوسیله نمونه برداری از زیر لبۀ جلوئی ککالهککه 

 انجام کالهک افقی   آن با هوای محیطی در سطح یکسان مثالً گوشه Co2مقایسه نمودن مقدار 

 ) الف نگاه کنید2-بشکل ج. (گیرد می

 ضروریست که قبل از شروع آزمایش زمان دقیقه 30بعد از تنظیم دریچه کالهک حداقل 

 .کالهک در حالت جدید خود تثبیت گردد

 



 

 ١٥٠

 

 :گیری کنید شود، در نقاط زیر نمونه  میبخاری  که واردمحیطاز هوای 

 CO2کالهک با تزریق ) الف

 CO2کالهک بدون تزریق ) ب

 آزمایشگاه ) ج

  برای تامین  موجود در هوای آزمایشگاه کهCO2 دقت نمود که مقدار د بایون آزمطول مدتدر 

 ونهر آزم درصد بیشتر نباشد و در طول مدت 1/0شود از   میبخاریوارد هوای احتراق 

 . در صدر تجاوز نکند±/020تغییرات این مقدار از 

 متر مکعب در ساعت 04/0 متر مکعب در ساعت و 02/0 از CO2 میزان تزریق -1 یادآوری

 .است  مناسب برای بیشتر انواع بخاری 

 بنابراین ، ندتواند سریعاً نوسان پیدا ک هوای آزمایشگاه می از آنجا که ترکیب -2 یادآوری

درون کیسه جمع آوری که  همزمان و متناوب برداری  نمونهیاسریع کننده یک آنالیزاستفاده از

 .پیشنهاد می شود 

 :گیرد   محاسبه نتایج بطریق زیر صورت می

N,Vco
100

)()(
)(

212

1 ×
−−−

−
=

abac
abr

V  

 :آنکه در

V =حسب متر مکعب بر ساعت رنشتی محصوالت احتراق خشک و رقیق نشده، ب(m3/h) بر 

  توان ورودی (kw)کیلو وات 
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1a = غلظتCO2  در هوای آزمایشگاه وقتی کهCO2حسب درصد ر تزریق یا وارد نشده باشد، ب 

2a=غلظت CO2 در هوای آزمایشگاه وقتی کهCO2حسب درصدر تزریق یا وارد شده باشد، ب 

b = غلظتCO2ه  در کالهک وقتی کCO2 تزریق نشده باشد به حسب درصد  

c = غلظتCO2 در کالهک وقتی که CO2حسب درصد ر تزریق شده باشد ب  

r =حسب متر مکعب بر ساعت رمیزان تزریق ب )m3/h( 

Q =حسب کیلووات رتوان ورودی بخاری ب(kw) 

Vco2,N=  در صد غلظت محاسبه شدهCO2 برای محصوالت احتراق خشک عاری از هوا مربوط 

 )احتراق خنثی  (مصرفیبه گاز 

 .  ارائه گردیده است9برای گازهای آزمون در جدول ) احتراق خنثی( Vco2,Nمقادیر 

 .دو زوج از نتایج برای محاسبه دو مقدار از میزان نشت مورد استفاده قرار گرفته است

ات توان ورودی قرار گرفته برای هر کیلو و h00.4m3±/دو مقدار مابین  بررسی نمائید که این

 .باشند



 

 ١٥٢

 ابعاد به ميليمتر

 

 :کلید 
 )لوله مسی(گیری   نمونهپروب-1
 Co2 تزریق  پروب-2
 محدود کننده جریان -3

 کالهک

 آوری کننده   کالهک جمع1-شکل ج



 

 ١٥٣

 

 :کلید
 ه گیری هوای آزمایشگا پروب نمونه-1    

 جانمائی

  کالهک جمع کننده 2-شکل ج
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 پیوست د 

 )یاتاطالع(
 ترتیب قرارگیری شیرها

 مشعل روشن کننده= BAعالمات اختصاری 

  BP =مشعل اصلی 

  با مشعل روشن کنندۀ دائمیبخاری) الف

 

 

  دارای روشن کنندۀ خودکاربخاری) ب

 احتراق مستقیم مشعل اصلی) 1
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 کنندۀ متناوب ندارای یک مشعل روشبخاری) 2
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 پیوست هـ 

 )یاتاطالع(
 شناسائی انواع گاز در کشورهای مختلف

 

  شناسائی انواع گاز مصرفی در کشورهای مختلف1-جدول هـ
 

G31 G30 G25 G20 G150 G130 G120 G110 نوع گاز 
 اتریش     گاز شهری  گاز مایع 

 بلژیک      گاز طبیعی-گاز شهری  گاز طبیعی-گاز شهری بوتان پروپان
 هوا-پروپان  Hگاز شهری   Bگاز مایع  پروپان

  هوا-بوتان
 سویس  

 LLگاز شهری  گازP Fگاز مایع 

wsn=12.4kwh/m3 
 Eگاز شهری 

wsn=15kwh/m3 
 آلمان  b گروه  

Fگاز     گاز طبیعی   بوتان#  گازBY دانمارک 
 نیااسپا گاز مصنوعی   هوا-پروپان  هوا-متان //   بوتان# پروپان
 فنالند     //   بوتان# پروپان

 گاز طبیعی  بوتان#  پروپان#
 گاز گرونینگن

 هوا-پروپان  مایع// 
  هوا-بوتان

 فرانسه  

 انگلستان     گاز طبیعی  بوتان پروپان
 یونان        

 ایرلند     گاز طبیعی  بوتان پروپان
 ایسلند        

 ایتالیا ز شهریگا    گاز متان-گاز طبیعی  گاز مایع
 لوگزامبورک        

 هلند      گاز شهری بوتان پروپان
 نروژ       بوتان پروپان
 پرتقال گاز شهری    گاز طبیعی  بوتان پروپان
 سوئد        

 



 

 ١٥٧

 پیوست و 

 )الزامي(
 مسیرهای روشن کننده با ولتاژ باال

  حفاظت در مقابل دسترسی به قسمتهای دارای برق1-و

 .شود  اطالق میEN 60335-1 : 1994 مربوط به 8 ماده

 : اضافات 

 در صورتیکه حدود از مقادیری 1جهت قطعات قابل دسترسی در مسیرهای روشن کننده) الف

 .که ذیالً گفته شده است تجاوز نکند حفاظت در مقابل دسترسی لزومی ندارد

 پالس تولید جرقه برای احتراق

 ثانیه که از 1/0 بازاء هر پالس و حداکثر طول پالس معادل Asµ100حداکثر تخلیه قابل قبول 

 .باشد ) ≤/s250( ثانیه 25/0زمان وقفه ما بین دو مرتبه پالس بایستی بزرگتر از یا برابر 

  احتراق با جرقه مداوم-

 mA 0.8) اوج= (یان حداکثر مجاز جر). اوج( کیلو ولت 10حداکثر مجاز ولتاژ بدون بار 

 تجاوز Asµ 45 تجاوز کند در اینصورت تخلیه نبایستی از 10kwچنانچه ولتاژ بدون بار از 

 )اوج( میلی آمپر 8/0نماید البته با حداکثر جریان مجاز معادل 

 .داده شده است IEC 60479-2 و IEC 60479-1جزئیات اطالعات در : توجه 

 ) هنگام عبور از بدن انسانتأثير جريان(

                                              
 .گیرد یزو الکتریک نمیهای پ این الزام شامل روشن کننده-1



 

 ١٥٨

آزمون برای بررسی مطابقت با این استاندارد ضروریست که آزمایشی با ولتاژ اسمی و با ) ب

 . زیر انجام شود1-گیری مناسب، مثل شکل و استفاده از وسیلۀ اندازه

 

 

                                                                                                                            
برای عملکرد معجول و همچنین غیرمتعارف و همچنین برای وسایل احتـراق بـا تعـدادی فاصـله بـین          -2

بهرحال فاصله جرقه با نتایج غیرمطلـوب نیـز         . گیری نمود   ها هر کدام از آنها را بایستی جداگانه اندازه          جرقه
 . بایستی مدنظر قرار گیرد

 تجهیزات آزمایش
 R= گیری  مقاومت اندازه

 MA= گیری ولتاژ  وسیله جهت اندازه
 وسیله روشن کنندۀ دستگاه گاز سوز

 G= منبع تأمین ولتاژ 
 S= سوئیچ 

 ZF= فاصله جرقۀ روشن کننده 

 

  میز آزمون برای وسایل روشن کننده 1-شکل و



 

 ١٥٩

 گیری اندازه) ج

 اندازه گرفته (MA)  گیری   با وسیله اندازه(ZF)زمان پالس در ابتدای کار بوسیله فاصله جرقه 

≤Ω( مگا اهم است 100بزرگتر یا مساوی  Rشود مقاومت  می µ100R ( 

در  . Rدر مقاومت ) بوسیله دستگاه مناسب(شود  گیری ولتاژ محاسبه می تخلیه پالس با اندازه

=Ω( کیلو اهم است 2 مساوی Rاینحال مقدار  KR 2( 

گیری  نماید، اندازه جرقه زدن جلوگیری میکه از ) ZF(با فواصل بین جرقه ) اوج(ولتاژ بدون بار 

≤Ω( مگا اهم است 100در اینجا مقاومت مساوی یا برگتر از . شود می µ100R ( 

برای وسایل تنظیمی که باید بعد از برداشتن اجزاء غیر قابل جدا شدن، تحت شرایط کار، ) د

 .رابر تماس اتفاقی محافظت گردندتنظیم گردند، اجزاء دارای برق مجاور آنها باید در ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٦٠

 پیوست ز

 )الزامی (
 .گیرند دستگاههاییکه جهت تعیین عدد دود مورد استفاده قرار می

  پمپ1)ز

) ±8160(توان در هر بار حرکت پیستون حجمی معادل  یک پمپ دستی که بوسیله آن می

یعنی حدود ( میلیمترمکعب 6 مؤثر صافی با قطر سانتیمتر مکعب را از طریق یک سطح

)527570  ).سانتیمتر مکعب بازاء هر سانتیمتر مربع از سطح صافی) ±/

 . میلیمتر باشد200در هر عملکرد پمپ طول حرکت پیستون آن باید تقریباً 

ابت شده کشش دستگاه نگهدارنده کاغذ که در جای مشخص خود، قبل از فرو کردن کاغذ، ث

است، بایستی بطور مطمئن باعث جلوگیری از نفوذ هوا هنگام عملیات حرارت دهی مجدد 

 .آید گردد که برای جلوگیری از جمع شدن میعانات بعمل می

 سانتیمتر 40فاصله حرکت و جابجائی گاز از نقطه نمونه برداری تا سطح صافی نبایستی از 

 .ای وجود داشته باشد یژهتجاوز نماید، بغیر از مواردی که دودکش و

 

  لوله نمونه برداری2-ز

 مناسب 1- میلیمتر که برای کاربرد با پمپ توضیح داده شده در ز6ای بقطر خارجی  لوله

 .باشد می

 



 

 ١٦١

  کاغذ فیلتر3-ز

5285(از یک کاغذ فیلتر با عملکرد انعکاسی معادل  در صد که بصورت فتومتر یک ) ±/

گیری، بایستی فیلتر را روی سطح سفیدی  برای این اندازه. باید استفاده شودگردد  مشخص می

 . درصد یا بیشتر قرار داد75با فاکتور انعکاسی 

 دسیمتر مکعب در 3محل عبور هوای تمیز از طریق کاغذ فیلتر جدید با میزان جریانی معادل 

 20ردن افت فشاری مابین متر مربع از سطح مؤثر فیلتر ، برای بدست آو هر دقیقه بر سانتی

 . میلی بار مشخص گردیده است100بار و  میلی

 



 

 ١٦٢

  مقیاس خاکستری4-ز

 شماره گذاری شده است این 9 درجه که از صفر تا10مقیاس خاکستری مشتمل است بر 

بندی شده که از سفید شروع و به خاکستری تیره ختم شده  درجات بفواصل مساوی تقسیم 

هائی است که بوسیلۀ چاپ یا وسایل دیگر بر روی کاغذ یا  ونهاین درجات شامل نم. است

5285(ها  ضریب انعکاس این نمونه. اند پالستیک مشخص گردیده درصد است که بروش ) ±/

 .شوند فتومتر یک تعیین می

ست با یکدهم نرخ کاهش هر کدام  اها معادل شماره مشخص جهت هر کدام از درجه بندی

 دیگری این امر بوسیله درصدی از انعکاس نور تابیده شده بر روی نمونه مورد نظر نسبت به

 .باشد قابل شناسائی می

 نرخ به قلیل، معرف تمثال برای 6ه بندی شده بوده و شماره شماره صفر مربوط به کاغذ درج

 روی رواداری انحراف مربوط به فاکتور انعکاسی برای هر کدام از درجات. باشد  درصد می60

 . درصد مقدار آن درجه بیشتر باشد 3مقیاس نباید از 

چنانچه این صفحۀ مقیاس بوسیله پوشش پالستیکی شفاف محافظت شده باشد، این حفاظت 

روشی انجام گیرد که نقطه مورد آزمایش و یا درجات استاندارد شده از داخل ضخامت ه باید ب

 .این الیۀ محافظ قابل رؤیت باشد

 میلیمتر و 20های مقیاس یا معیار مورد نظر بایستی دارای قطری معادل  ندیدرجات تقسیم ب

 . میلیمتر قطر باشد6دریچه مدور مرکزی آنها نیز دارای 



 

 ١٦٣

  پیوست ح

 )یاتاطالع(

 

 ها و اختصارات نشانه
 

 MJ/m3یا 
MJ/kg 

Hi 
 

Hs 
 )خالص( ویژه رتیارزش حرا

 )کل(ارزش حرارتی ناویژه 
Kw 
Kw 

Q 
 

Qn 
 یتوان ورود

 توان ورودی اسمی
- 
- 
- 

d 
dr 
dh 

  گاز آزمون خشک-چگالی نسبی
  گاز مرجع خشک-چگالی نسبی
  گاز مرطوب-چگالی نسبی

 MJ/m3یا 
MJ/kg 

Wi 
Ws 

 )خالص( وب ویژه عدد
 )ناخالص( وب ناویژه عدد

Mbar 
// 
// 
// 
// 

Pn 
Pmax 
Pmin 
Pa 
Pw 

  معمولی–فشار 
  حداکثر–فشار 
  حداقل-فشار

 مسفریک ات–فشار 
  اشباع بخار–فشار 

 )وزنی(میزان جریان جرمی  M کیلو گرم بر ساعت
M3/h 
M3/h 

V 
Vo 

 میزان جریان حجمی 
 نرخ جریان حجمی در شرایط مرجع

 درصد حجمی
 درصد حجمی

Vco.N 
Vco.M 

 غلظت مونواکسیدکربن
 گیری شده مونو اکسید کربن اندازه

 درصد حجمی
 درصد حجمی

NCOV 2
 

MCOV 2
 

 غلظت دی اکسید کربن
 گیری شده  دی اکسید کربن اندازه

 

 



 

 ١٦٤

 پیوست ی 

 )الزامی(
 (NOX)های اکسیدهای ازت  محاسبه تبدیل 

 

 ، برای گازهای خانواده نوع دوم)پراکندگی (NOX تبدیل مقدار انتشار 12-جدول ی

 

G25 G20 1ppm=2.o54 mg/m3 
(mg/MJ) (mg/kWh) (mg/MJ) (mg/kWh) (1ppm=1cm3/m3) 

0.499 1.797 0.490 1.764 1ppm = 
0.243 0.875 0.239 0.859 1mg/m3 

O2 = 0% 

0.583 2.098 0.572 2.059 1ppm = 

0.284 1.021 0.278 1.002 1mg/m3 = 
O2 = 3% 

 



 

 ١٦٥

 )مایعگاز (م سو برای گازهای خانواده NOX تبدیل پراکندگی 2-جدول ی

 

G31 G30 1ppm=2.o54 mg/m3 
(mg/MJ) (mg/kWh) (mg/MJ) (mg/kWh) (1ppm=1cm3/m3) 

0.494 1.778 0.490 1.792 1ppm = 
0.240 0.866 0.242 0.872 1mg/m3 

O2 = 0% 

0.576 2.075 0.581 2.091 1ppm = 

0.281 1.010 0.283 1.018 1mg/m3 = 
O2 = 3% 

 



 

 ١٦٦

 پیوست ک 

 )الزامی(
 شرایط ویژۀ ملی

باشند، حتی طی طوالنی  خصوصیات ملی یا روشها که غیر قابل تغییر می: ط ویژه ملی شرای

اگر این شرایط بر هماهنگی و . مدت، یعنی شرایط اقلیمی، شرایط الکتریکی اتصال بزمین

 .دهد یکنواختی مؤثر باشد، بخشی از استاندارد یا مسیرک یکنواختی را تشکیل می

گردد، این شرایط الزم  ها می در آنها شامل این پیش بینیبرای کشورهائیکه شرایط موجود 

 .باشند و برای سایر کشورها جنبۀ اطالعی دارند االجرا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٦٧

 یوست لپ

 )اطالعاتی(
 

 گازهای مرجعگازهای آزمون در تطابق با 

 

 تولید یگاز حد
 دوده

گاز حدی باالپریدگی 
 شعله

گاز حدی پس 
 زدن شعله

 گاز حدی احتراق
 گاز مرجع ناقص

G21 G23 G222 G21 G20 
G26 G27 G25 G26 G25 
G21 G231 G222 G21 G20 
G30 G31 G32 G30 G30 

G31, G32 G31 G32 G31 G31 
G21 G23 G112 G21 G110, G20 
G30 G23, G31 G222, G32 G21 G20, G30 

G31, G32 G23, G31 G32 G21 G20, G31 
G30 G27, G31 G32 G26 G25, G31 

G31, G32 G27, G31 G222, G32 G26 G25, G31 
G30 G231, G31 G222, G32 G21 G20, G30 

G31, G32 G231, G31 G222, G32 G21 G20, G31 
آزمونها با گازهای آزمون همراه با اوریفیس و وسیلۀ تنظیم متناسب با گاز مرجع گروهی انجام                : یادآوری

 . به آن گروه مربوط است رای آزمونشود که گاز حدی بکار برده شده ب می
 

 

 

 



 

 ١٦٨

  پیوست  م                                    

 )اطالعاتی (                                      

برای اینکه شاخص طبقه بندی در رابطه با تنظیم بخاری نشان داده شود ، باید از نمادهای گـاز                   

 .مرجع مطابق جدول زیر استفاده شود 

 

 ول نشانه نوع گازجد

  نوع گاز نشانه و عالمت شاخص طبقه مربوطه
 )گاز طبیعی(خانواده دوم  

E+2،HE،H2 20G 
ELL ، L2 25G 

 )گاز مایع(خانواده سوم  
)4)2+3 B/P,3 30G 
   P3 , )4)3+3 31G 

 

 در  ،تواند از گازهای گروههای مختلف استفاده نماید اگر بر اساس تنظیم فعلی، بخاری می) 1

 .ها بایستی نشان داده شود اینصورت کلیه گازهای مرجع مربوط به این گروه

  ندارنـد یـا      30G و   31Gفقط مربوط است به وسایل گازسوزی که احتیاج به تنظیم مابین            )  2

 .اند  تنظیم شده30Gکلیه وسایل گازسوزی که احتیاج به تنظیم داشته و مطابق 

 و آنهائیکـه    30G و   31Gوزی  که احتیاج به تنظیم ما بین         فقط مربوط است به وسایل گازس     ) 3

 .اند  تنظیم گردیده31Gبرای 



 

 ١٦٩

  دارند برچسب مربوط به 30G و  31Gبرای وسایل گازسوزی که احتیاج به تنظیمی ما بین) 4

تنظیم برای سایر گازها و سایر فشارهای مربوط به جفت فشار بایستی در بر گیرنـده مشخصـات        

 .فنی باشد

الشـکل بـا مقـادیر  عـددی و بـا اسـتفاده از واحـد فشـار                     توان بطور متحد     تغذیه گاز را می    فشار

 با وجود این،  در صورتیکه جهت توضیح در مورد ایـن مقـادیر احتیـاج بـه                   .نشان داد ) بار  میلی(

 .  استفاده نمود”P“عالمت باشد بایستی از عمالت 

تـوان    یکه اسم آنها در وسیله آمده اسـت نیـز مـی           ها را برای کشورهائی بغیر از آنهائ          دستورالعمل

این (ها دارای محتوای زیر باشد        همراه با وسیله فرستاد به شرطی که هر کدام از این دستوالعمل           

 …باشد که کد کشورهای زیر در بخاری گنجانیده شده باشـد             فقط وقتی معتبر می     دستورالعمل

 دستورالعملهائی که در بر گیرنـده اطالعـات   اگر این کد در روی بخاری نباشد، ضروریست که به      

 ).باشند مراجعه شود ضروری مطابق شرایط مصرف بخاری در کشور مورد نظر می



 

 ١٧٠

 

 :بق کد زیر معرفی گردداطم داسامی کشورها بای

 GR یونان AT اطریش

 IE ایرلند BE بلژیک

 IS ایسلند GH سوئیس

 IT ایتالیا CZ جمهوری چک

 LU لوکزامبورگ DE آلمان

 NL هلند DK دانمارک

 NO نروژ ES اسپانیا

 PT پرتغال FI فنالند

 SE سوئد FR فرانسه

   GB انگلیس

 




