
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ون  م آز هايوشر  ويژگيها وزـوسزگرمكن فوري گاآب

  برچسب انرژيلعملا ورتمصرف انرژي و دس
 
 
Instantaneous Gas Water Heaters -Test Method 
for Energy Consumption and Energy Labelling 
Instruction 
  

١٨٢٨-٢ 

 

1828-2 



 بسمه تعالي

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 تنها مرجع رسمي كشور است     مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،          
 . مي باشد )   رسمي (كه عهد دار وظيفة تعيين  ، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

يون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه  ،         تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميس        
صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي،  پژوهشي،  توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت                 

آن است كه استانداردهاي ملي،  در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي و با توجه                سعي بر اي  . مي گيرد
 : ت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشارك

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظر خواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون هاي فني                
مربوط ارسال مي شود و پس از دريافت نظرات و پيشنهاد ها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و          

 .  چاپ و منتشر مي شود ) ي  رسم(در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمان هاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط                
تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ،  به                       

ردهايي ملي تلقي مي شود كه بر       بدين ترتيب استاندا  . عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي گردد      
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه          )  ٥ (اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره         

 .تشكيل مي گردد به تصويب رسيده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مي باشد                 

اردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص كشور،  از آخرين              كه در تدوين استاند   
 . پيشرفت هاي علمي،  فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي نمايد 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مي باشد                 
ردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي خاص كشور، از آخرين              كه در تدوين استاندا   

 . پيشرفت هاي علمي ،  فني وصنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي نمايد 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به                   

نندگان،  حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي،  حصول اطمينان از               منظور حمايت از مصرف ك     
كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي،  اجراي بعضي از استاندارد ها را با تصويب                

 . شوراي عالي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد 
 كنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال          همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده       

 بازرسي،  مميزي و  گواهي كنندگان سيستم هاي مديريت كيفيت و             در زمينه مشاوره،   آموزش ،       
مديريت زيست محيطي ، آزمايشگاه ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش،  مؤسسه استاندارد اينگونه             

أييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرارداده  و در           سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام ت           
صورت احراز شرايط الزم ،  گواهي نامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نمود و بر عملكرد آنها نظارت مي                   

ترويج سيستم بين المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش،  تعيين عيار فلزات گرانبها و                . نمايد
 . رتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشدانجام تحقيقات كاربردي براي ا



 ”آبگرمكن گاز سوز فوري”كميسيون تصويب معيار هاي مصرف انرژي 

 رئيس  سمت يا نمايندگي

 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ثقفيان،  فريدون
) عضو كميته معيار مصرف انرژي(  

 ) الكترونيك -ليسانس مهندسي برق( 

 

 اعضاء 

 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران اخوان بهابادي ، محمد علي 
) معيار مصرف انرژيعضو كميته ( )دكتراي مهندسي مكانيك(    

  
 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي اشجعي،  مهدي 

) مشاور (  ) دكتراي مهندسي مكانيك(   
  

 وزارت صنايع و معادن اعواني،  مظفر 
)  عضو كميته معيارمصرف  انرژي ( )فوق ليسانس مهندسي صنايع (    

  
 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور  زهرا بردبار،

) ليسانس مهندسي صنايع(  
  

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران پيروزبخت، نيره
)ليسانس مهندسي متالورژي(  

 
... ماشاء ا توحيدي ،  سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 

) فوق ليسانس هواشناسي(  
  

  و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه استاندارد  محمد علي ربيعي،
) ليسانس مهندسي مكانيك (  

  
 وزارت صنايع و معادن رحيمي ها ،  مهران 

)ليسانس مهندسي برق(   
  

 وزارت نفت زرواني ،  افخم 
) ليسانس زمين شناسي (  

  



 

 يندگيسمت يا نما

 

 اعضاء 

 وزارت نفت زرواني،  رامش 
) ليسانس شيمي (  

  
 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ستاري،  سورنا 

) فوق ليسانس مهندسي مكانيك(  
 

 وزارت نيرو  صالحيان پيرمرد ،  محمد عباس 
) ليسانس مهندسي مكانيك(  

  
نژاد، رضاعفت   وزارت نيرو 

) عضو كميته معيار مصرف انرژي( ) دكتراي مهندسي برق (   
 

 سازمان حفاظت از محيط زيست كشور متصدي ،  سعيد 
) عضو كميته معيار مصرف انرژي( )دكتراي محيط زيست(   

  
 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي ميرزاطلوعي ،  رامين 

)  مشاور (  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(  

 

 دبير 

  

 وزارت نفت  فرهاد ي،نفيس
)  ليسانس مهندسي مكانيك (  
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 ١             دامنة كاربرد٢
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 ٩            نمادها و يكاها٤

 ١١             طبقه بندي٥  

 ١٢          ويژگي ها  ٦

 ١٤          روش هاي آزمون٧

 ٢٥         برچسب انرژي ٨
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 پيش گفتار     

 
ويژگيها و روشهاي آزمون مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي آبگرمكن گازسوز              ”استاندارد  

 كشور تهيه و تدوين شده و در كميته تصويب          كه بوسيله سازمان بهينه سازي مصرف سوخت      ” فوري

 قانون  ١٢١ماده  ) الف( مطابق مواد قانوني بند      ٢٧/٢/٨٢معيارهاي مصرف انرژي وزارت نفت مورخ          

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و مصوبات يكصدودومين                

 قانون  ٣ ماده   ١اينك به استناد بند      ه است،  به تصويب رسيد   ٥/٣/٨١شوراي عالي استاندارد مورخ      

 بعنوان  ١٣٧١اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه               

 .استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم،                             

در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي              استانداردهاي ايران   

اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه                  

 .واقع خواهد شد

تفاده بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها اس                 

 .نمود

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه                    

لذا  . حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود             

:ر تهيه گرديده است  زيمنابعبا بررسي امكانات و مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از   

 
- AG 102 : 2000  Gas  water heaters 

- EN 26 : 2000 Gas-Fired Instantaneous Water Heaters for the Production of 

Domestic Hot Water, Fitted with Atmospheric Burners  
  ، آبگرمکن فورى گازسوز١٨٢٨-١ استاندارد ملى ايران،  -

 

 ب

 



 

 مقدمه

بع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، عدم كارايي فني و اقتصادي               محدوديت منا 

مصرف انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكالت فزاينده                   

زيست محيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره وري انرژي را                     

 .يش آشكار ساخته استبيش از پ

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  دولت              ١٢١ در اين راستا بر طبق ماده         

موظف است به منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست                  

فرايندها و  نسبت به تهيه وتدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات،                   

سيستم   هاي مصرف كننده انرژي، اقدام نمايد، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و               

. وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستم         ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند                 

، وزارت نفت، موسسه استاندارد و      معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو        

 . تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شود

 پس از تصويب     ٥/٣/٨١همچنين بر اساس مصوبات يكصدودومين شوراي عالي استاندارد مورخ              

جرايي قانون فوق الذكر     ، اين استانداردها بر طبق آيين نامه ا        استانداردهاي مربوط در كميته مزبور     

همانند استانداردهاي اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به اجرا در خواهد                

 .آمد

اين استاندارد به عنوان استاندارد مصرف انرژي و راهنماي تعيين برچسب انرژي همراه با استاندارد                 

ارد تنها شامل روش آزمون و دستورالعمل       اين استاند .  به كار مي رود    ١٨٢٨-١ملي ايران به شماره     

برچسب انرژي براي آبگرمكن گازسوز فوري و روش هاي تعيين مقادير عملكرد در استاندارد ملي                  

 . ارايه شده است١٨٢٨-١ايران به شماره 

 پ
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   هدف ١

هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن حداقل شرايط جهت كاركرد و استفاده منطقي از                 

در اين استاندارد كميت هاي درصد صرفه جويي، بازده         . انرژي در آبگرمكن هاي گاز سوز فوري مي باشد       

داقل آب  حرارتي، مصرف انرژي، ظرفيت حرارتي راه اندازي، ظرفيت آبدهي در فشارهاي حداكثر و ح                 

شرايط مشخص شده در آزمونها و       . ورودي و ميزان افزايش دماي آب، اندازه گيري و محاسبه مي شود            

روابط مطرح شده در محاسبات درصد صرفه جويي و مصرف انرژي ساليانه براي تعيين معيار مصرف                     

ا محدوده  را ب ) درصد صرفه جويي (اين استاندارد امكان تطابق اين شاخص          . انرژي اين وسيله است    

 .بازه بندي برچسب انرژي فراهم مي آورد تا بر مبناي آن آبگرمكن هاي فوري گازسوز رده بندي شوند

 

   دامنة كاربرد ٢
اين استاندارد براي آبگرمكنهاي با سيستم احتراق مكش طبيعي يا دمنده دار بكار مي رود كه از                 

) گاز(انرژي   يا مايع طراحي شده اند كه مصرف       اجزاء و مواد نو ساخته شده  وبراي كار با گاز طبيعي و                

 . است) مگاژول بر ساعت  (٢٥٠آنها در حالت حداكثر، كمتر از

 

  اصطالحات و تعاريف ٣
در اين استاندارد،  اصطالحات و واژه ها با تعاريف زير همراه با اصطالحات و يا واژه ها ي تعريف                    

 :به كار مي رود ) تعاريف  (٢ند  ، ب١٨٢٨ -١شده در استاندارد ملي ايران  شماره 

  آبگرمكن -١-٣
  درجه سلسيوس ٩٠ وسيله اي براي گرمايش و تأمين آب با دمايي كمتر از

  آبگرمكن بدون دودكش -٢ -٣

صورت ) كانال يا مجرا  (آبگرمكني كه در آن براي تخلية گاز هاي حاصل از احتراق هيچ تمهيدي              

 . نگرفته است
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 كش براي نصب در داخل ساختمان آبگرمكن بدون دود-٣ -٣
 

وسيله اي است كه طراحي آن بر مبناي نصب در داخل ساختمان و تخليه محصوالت احتراق در                 

 .داخل همان فضائي كه وسيله در آن قرار دارد صورت گرفته است

  آبگرمكن دودكش دار -٤ -٣

صورت ) انال يا مجرا  ك(آبگرمكني كه در آن براي تخلية گاز هاي حاصل از احتراق تمهيد خاصي              

 . گرفته است

  آبگرمكن فوري -٥-٣

آبگرمكني كه در آن مشعل اصلي، بجز مشعل پيلوت دائم، فقط هنــگام برداشت آب از خروجي                 

 .آبگرمكن،  يا باز كردن شير آبگرم موجود در شبكه آب، فوراً روشن مي شود

  آبگرمكن مبنا -٦-٣

 درصد ٧٠ مگاژول بر ساعت و بازده حرارتي آن ٣٠آبگرمكن گازسوزي كه مصرف اسمي گاز آن  

 .  مگاژول در نظر گرفته مي شود٢٨٩٠٠مصرف انرژي ساليانه اين آبگرمكن معادل . مي باشد

 )١( اتصال دودكش-٧-٣

قطعه يا قسمتي در آبگرمكن كه براي اتصال دودكش يا كالهك تعديل،  وسيلة تعديل جوي،  فن                

 .يا قطعات مشابه به كار مي رود

 )  در فشار ثابت(  ارزش حرارتي   كل  -٨-٣

مقدار انرژي برحسب مگاژول كه هنگام سوختن كامل يك متر مكعب گاز خشك در هوا،  در                     

آزاد مي شود  )   كيلو پاسكال  ٣٢٥/١٠١ (و فشار مطلق استاندارد      )  درجه سانتيگراد ١٥  (دماي استاندارد   

د احتراق ،  در حالت مايع و محصوالت حاصل از احتراق            بطوري كه در آن تمام آب تشكيل شده از فرآين          

 .در شرايط استاندارد بوده است

                                                      
(١) Flue connection 
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   بازه بندي-٩-٣

معيار مصرف  (بازه بندي انرژي براي هر آبگرمكن فوري بر مبناي محاسبه درصد صرفه جويي                  

اي مختلف كه   و تعيين حدود تعريف شده براي آن انجام مي شود و بصورت نوار هاي رنگي با طوله               ) انرژي

اين . هر نوار براي محدودة مشخصي از در صد صرفه جويي در نظر گرفته شده است، نمايش داده مي شود                 

 .تعريف شده است) صرفه جويي كم (Gتا گروه ) صرفه جويي زياد ( Aبازه بندي ازگروه 

  پيلوت -١٠ -٣

گونه اي قرار گرفته   مشعلي مستقل وكوچك نسبت به مشعل اصلي، كه بطور دائم نصب شده و به              

 .است كه شعلة آن باعث روشن شدن مشعل اصلي گردد

  پيلوت دائم -١١ -٣
پيلوتي است كه هنگام استفاده از وسيله گاز سوز بطور مداوم روشن بوده و مستقل از مشعل                     

 . اصلي كنترل مي شود

  پيلوت موقت -١٢ -٣

جريان آب گرم بطور خودكار     پيلوتي است كه براي روشن شدن مشعل اصلي پس از باز شدن               

 .روشن شده و پس از كامل شدن شعله مشعل به طور خودكار خاموش مي شود

  پيلوت نوبه اي -١٣ -٣

پيلوتي است كه براي روشن شدن مشعل اصلي پس از باز شدن جريان آب گرم بطور خودكار                    

 . روشن شده و بالفاصله پس از خاموش شدن مشعل خاموش مي شود

 خروجي  توان -١٤ -٣

مقـدارحــرارت منتـقل شده به آب در واحد زمــان تحت شرايــط خاص كه بـرحسب كيــلو                

  بيــان مي شود (kW )وات
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   چگالي نسبي -١٥ -٣

 نسبت جرم گاز خشك به جرم هواي خشك با حجم يكسان و با شرايط دما و فشار يكسان

   حالت آماده به كار-١٦ -٣

ه گاز و آب آبگرمكن و ساير كنترل كننده ها مانند كليد قطع و               وضعيت تنظيم كنترل چندكار     

وصل براي حالتي كه، مشعل اصلي خاموش بوده ولي وسيله ديگري مانند پيلوت دائم سوز، پيلوت موقت                  

و مدار الكترونيكي، بتواند آبگرمكن را بالفاصله پس از باز كردن شير              ) همراه با روشن كننده اتوماتيك    (

 .مايدآبگرم، روشن ن

  حالت حداكثر- ١٧-٣

وضعيت تنظيم كنترل چندكاره گاز آبگرمكن و ساير كنترلهاي آن براي ورود حداكثر سوخت                 

 بمنظور ايجاد حداكثر توان حرارتي ورودي در آبگرمكن

  حداكثر آبدهي-١٨ -٣

وضعيت شير تنظيم جريان آب آبگرمكن در حداكثر ممكن كه مطابق دستورالعمل سازنده  

 .ي شودتنظيم م

  حداقل آبدهي-١٩ -٣

آبگرمكن در حداقل ممكن كه مطابق دستورالعمل سازنده تنظيم  وضعيت شير تنظيم جريان آب 

 .مي شود

 )در فشار عادي آب(حداكثر آبدهي و افزايش دما -٢٠-٣

 ميزان افزايش دماي آب نسبت به دماي آب ورودي در شرايطي كه فشار آب عادي بوده و 

 . جريان آب آبگرمكن در حالت حداكثر قرار داده شودوضعيت شير تنظيم

 )در حداقل فشار آب(حداكثر آبدهي و افزايش دما-٢١-٣

ميزان افزايش دماي آب نسبت به دماي آب ورودي در شرايطي كه فشار آب در حالت حداقل 

 .فشار كاري، و وضعيت شير تنظيم جريان آب آبگرمكن در حالت حداكثر قرار داده شود
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 )در فشار عادي آب( حداقل آبدهي و افزايش دما -٢٢-٣

 ميزان افزايش دماي آب نسبت به دماي آب ورودي در شرايطي كه فشار آب عادي بوده و 

 .وضعيت شير تنظيم جريان آب آبگرمكن در حالت حداقل قرار داده شود

  حداقل فشار كاري آب -٢٣ -٣

فعال (حركه كنترل چندكاره گاز آبگرمكن حداقل فشار آب الزم براي بكار انداختن مكانيزم م

 .كه از طرف سازنده اعالم مي شود، بطوريكه مشعل اصلي روشن شود) شونده با جريان آب

 )معيار مصرف انرژي(  درصد صرفه جويي -٢٤-٣

اين كميت بر اساس مقايسة مصرف انرژي ساليانة آبگرمكن نسبت به آبگرمكن مبنا محاسبه و                  

 . انرژي و بازه بندي به عنوان معيار مصرف انرژي تعريف مي شوددر دستورالعمل برچسب

  روشن كننده اتوماتيك -٢٥ -٣

سيستمي است كه با عبور گاز از مشعل و بدون انجام عمليات دستي مشعل را به طور خود كار                     

 .روشن مي كند

  روشن كننده برنامه ريزي شده -٢٦ -٣

 گاز كه هر مرحله از آن بخشي از عمليات را به      يك سيستم چند مرحله اي روشن كنندة خودكار       

 .ترتيب از پيش تعيين شده و بطور خودكار انجام مي دهد

  روشن كننده پيزو الكتريك- ٢٧ -٣

روشي در روشن كردن مشعل است كه در آن يك جرقه با ولتاژ باال در اثر وارد كردن فشار يا                        

 . ضربه به ماده اي خاص از جنس سراميك توليد مي شود

  روشن كننده نيمه خودكار -٢٨ -٣

 . وسيله اي براي روشن كردن گاز بر روي مشعل با استفاده از تركيبي از عمليات خودكار و دستي 
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   سيستم الكترونيكي قابل برنامه ريزي -٢٩ -٣

 كه به منظور كنترل ،  حفاظت و         (CPU )سيستمي متشكل از يك يا چند واحد پردازش مركزي        

 .   عمل كننده ها متصل مي شود/ سنسورها و يا نمايش،  به 

 )  ١(  عدد و ب-٣٠-٣

 : عدد وب يك گاز با رابطة زير تعريف مي گردد 

 

  ) مگاژول بر متر مكعب (عدد وب  =                          

 )٢(   فشار اسمي نقطة آزمون-٣١-٣

ازي، كه براي كار در اين فشار طراحـــي شده و در يك              فشار گاز ورودي به آبگرمكن فوري گ       

 .  نقطة خاص اندازه گيري مي شود 

  فشار عادي آزمون -٣٢ -٣

  ميليمتر ستون آب براي گاز مايع٢٧٩ ميليمتر ستون آب براي گاز  طبيعي و ١٧٨

  فشار عادي آب-٣٣-٣

ه براي عملكرد آبگرمكن در     مقدار فشار آب در محدودة مياني حداقل و حداكثر فشار كاري آب ك            

اين مقدار با توجه به شبكة آب رساني شهري          . دفترچة راهنما و دستور العمل سازنده اعالم شده است         

     .مي باشد) bar( بار ٤ تا ٢معموال بين 

  كنترل چندكاره گاز -٣٤ -٣

ف مجموعه اي جهت كنترل جريان گاز است كه اين كنترل توسط تركيبي از چند عمل مختل                  

 . صورت مي گيرد

                                                      
) ١ (  Wobbe number 

(٢) Nominal test point pressure 

 چگالي نسبي

 )مگاژول بر متر مكعب ( ارزش حرارتي 
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  كالهك تعديل -٣٥ -٣

وسيله اي فاقد قطعات متحرك ، كه براي جدا سازي سيستم احتراق از اثرات تغيير فشار در                     

 .مسير ثانويه گاز هاي حاصل از احتراق، در مسير دود آبگرمكن نصب مي شود

  گاز -٣٦ -٣

 .  زير باشدسوخت قابل احتراق در حالت گاز كه مي تواند به يكي از صورتهاي

  (NG ) گاز طبيعي -١-٣٦ -٣

 . گاز هيدروكربني كه قسمت عمدة آن را متان تشكيل مي دهد

  (LPG ) گاز مايع -٢ -٣٦ -٣

) بوتـيلن  (  ، بوتان،  بوتن    ) پروپيلن  ( پروپن  اين گـاز متـشكل از يكي هيــدروكروبنـهاي پروپان ،       

 . باشددر فاز بخـار و يا هــر تركيبــي از آنها مي 

   گاز مرجع- ٣٧ -٣

 درصد  ٩٩گاز مرجــع در اين استاندارد براي مصرف گاز طبيعي، گاز متان با خلوص حداقل                   

 .مي باشد)  G31گاز( درصد، ٩٩و بـــراي مصــرف گاز مايع، گاز پروپان با خلوص حداقل )  G20گاز(

  گاورنر -٣٨ -٣

 . ودي به آبگرمكن بر روي آن نصب مي شودوسيله اي است كه براي كنترل  فشار يا حجم گاز ور

 )توان ورودي اسمي( )١( مصرف اسمي گاز-٣٩-٣ 

مصرف گاز آبگرمكن فوري گازي،  برحسب مگاژول بر ساعت،  كه در پالك مشخصات و دفترچه                 

 راهنما توسط سازنده اعالم شده است

   مصرف گاز -٤٠-٣

ت شرايط مشخص كه برحسب       نرخ انرژي مصرف شده توسط آبگرمكن فوري گاز سوز تح              

 .مگاژول بر ساعت بيان مي گردد

                                                      
(١) Nominal gas consumption (Nominal heat input) 
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 )توان ورودي تصحيح شده( مصرف گاز مشخص شده -٤١-٣

 كه در آن از گاز مرجع در فشار آزمون مشخص و با نرخ مصرف گاز بر حسب مگاژول بر ساعت ،

 .شرايط محيطي تصحيح شده با فشار و درجه حرارت استاندارد استفاده شده است 

  وسيله روشن كننده مستقيم-٤٢-٣

با باز شدن جريان آب، امكان روشن ) نظير پيلوت(وسيله اي كه بدون استفاده از هيچ شعله اي  

 .شدن مشعل اصلي را فراهم مي كند
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   نماها و يكاها٤

       : AE       )  مگاژول(مصرف انرژي ساليانه 

 =٢٨٩٠٠A0       )مگاژول( فوري گازسوز مبنا مصرف انرژي ساليانه آبگرمكن

 :D      )ليتر(حجم آب گرم مصرفي روزانه 

 :Dt        چگالي نسبي گاز 

  =٦٢٢/٠DW       چگالي نسبي بخار آب 

 :E         ) درصد(بازده حرارتي 

 :h      )  كيلو پاسكال(فشار اسمي نقطة آزمون 

 : H         ) كيلووات(توان خروجي 

 :Hs     )مگاژول بر مترمكعب(رزش حرارتي كل گاز ا

 =K ١٨٦/٤         )كيلوژول بر كيلوگرم بر درجه سلسيوس(گرماي ويژه آب 

 =N ١٩                       )مصرف آب در روز(تعداد دفعات آبگيري 

 :P    )  مگاژول بر ساعت(نرخ مصرف گاز در حالت آماده بكار 

 :pa        ) كيلو پاسكال(فشار جو 

 :pm       )  كيلو پاسكال(فشار گاز در ورودي كنتور 

  =٣٢٥/١٠١ps     )  كيلو پاسكال(فشار مطلق استاندارد 

 :Pw    )  كيلو پاسكال(Tmدر دماي )   فشار جزئي (فشار مطلق بخار آب 

 :Qc     ) متر مكعب بر ساعت(  گذر حجمي سرد گاز 

 :Qh     ) بر ساعتمتر مكعب (  گذر حجمي گرم گاز 

 :Qs      درصد صرفه جويي مصرف انرژي ساليانه

 :R    ) مگاژول بر ساعت (نرخ مصرف انرژي گاز مشخص شده 

 :S     )مگاژول بر ساعت(ظرفيت حرارتي راه اندازي 
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 :ta       ) درجه سلسيوس(  دماي محيط 

 :Tm     )  درجه كلوين (دماي مطلق گاز عبوري از كنتور  

 :T1      )  درجه سلسيوس(ي آب ورودي دما

 :T2      )  درجه سلسيوس(دماي آب خروجي 

 ∆ T :      )  درجه سلسيوس(افزايش دماي آب 

 =TS ١٥/٢٨٨     )  درجه كلوين(دماي مطلق استاندارد 

 :V      )مترمكعب(حجم گاز اندازه گيري شده 

 :VA      )مترمكعب(معادل مصرف گاز ساليانه 

 :W         )كيلوگرم(ب جرم آ

 :WD       )  مگاژول (گرماي داده شده به آب 

 :Wr      )  مگاژول بر متر مكعب(عدد وب گاز مرجع 
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   طبقه  بندي ٥

آبگرمكن هاي فوري گازسوز بر اساس نحوة  تخليه محصوالت احتراق و نحوة ورود هواي احتراق                

 : به صورت زير طبقه بندي مي شوند 

آبگرمكن هاي فوري گازسوز كه دودكش آن  محصوالت احتراق را به خارج از اتاقي كه آبگرمكن                  : Bنوع  

 . هواي احتراق مستقيماً از داخل اتاق تهيه مي شود. در آن نصب شده است تخليه مي كند 

 .  كه داراي كالهك تعديل است B آبگرمكن فوري گازسوز نوع   :B1نوع 

 .   كه براي مكش طبيعي دود طراحي شده است B1ري گازسوز نوع   آبگرمكن  فو B11نوع  

 كه مجهز به وسيله اي براي جلوگيري از ورود محصوالت            B11 آبگرمكن فوري گازسوز نوع        :B11ASنوع  

به مقدار خطرناك در اتاق تحت شرايط غير عادي  دودكش است كه بر اثر تغيير                  ) پس زدن   ( احتراق  

 .   فشار عمل مي كند

 كه مجهز به وسيلة ايمني براي جلوگيري از ورود محصوالت           B11 آبگرمكن  فوري گازسوز نوع       :B11BSنوع  

 .به  مقدار خطرناك در اتاق تحت شرايط غير عادي دودكش است)   پس زدن (احتراق 

روج  كه به وسيلة حس كننده تغيير فشار يا وسيلة ايمني خ           B11 آبگرمكن فوري گازسوز نوع       :B11CSنوع    

به مقدار  )  پس زدن   (محصوالت احتراق مجهز نشده ولي براي جلوگيري از ورود محصوالت احتراق                 

 . خطرناك تحت شرايط غير عادي دودكش،  تمهيداتي به كار رفته است

 مبدل حرارتي و خروج    ورود هوا،  محفظة  احتراق ،    ( آبگرمكن فوري گازسوز كه در آن مدار احتراق           :Cنوع  

 . نسبت به اتاقي كه آبگرمكن در آن نصب شده كامالً  مجزا شده است ) تراق محصوالت اح

 كه براي اتصال از طريق يك كانال به يك پايانة  افقي طراحي                C آبگرمكن فوري گازسوز نوع        :C1نوع  

 همزمان هواي تازه به داخل مشعل هدايت و محصوالت احتراق از طريق مجراهاي               شده است كه در  آن     

ه يا با مجراي ورودي هم محور هستند و يا به اندازة كافي به آن نزديكند تا شرايط وزش باد بر                     خروجي ك 

 . آنها يكسان باشد،  به خارج تخليه مي گردد

 .   با مكش طبيعيC1 آبگرمكن فوري گازسوز نوع     :C11نوع 
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  ويژگي ها ٦

رتي و برچسب انرژي انجام       طبق اين استاندارد آزمونهاي اندازه گيري مصرف گاز، بازده حرا            

درتمام اين آزمونها بايد آبگرمكن ها را مطابق شرايط آماده سازي و دستور العمل سازنده نصب                 . مي گيرد

 . باشد)  ١ (گاز مرجع براي انجام آزمونها بايد مطابق جدول . كرد

)١ (جدول   

 

 . اين استاندارد، بايد شرايط زير برآورده شود٧پس از انجام آزمونهاي بند 

 

 )توان ورودي( صرف انرژي گاز م-١-٦

 برحسب مگاژول بر ساعت براي آبگرمكن بايد در محدودة پنج           Rمقدار مصرف گاز مشخص شده      

 .مقدار اسمي آن باشد)  درصد±٥(درصد 

)  مصرف گاز مشخص شده پيلوت     (Pبراي آبگرمكنهاي با سيستم احتراق مكش طبيعي، مقدار          

باشد مگر اينكه حرارت پيلوت براي       ) مگاژول بر ساعت   (٢٥/٠بيشتر از     سوز نبايد     براي پيلوت دائم  

عملكرد يك سيستم ايمني در نظر گرفته شود كه در اين صورت مقدار آن  نبايد از                   
h

MJ  بيشتر   ٥/٠  

مصرف گاز مشخص شده     (Pبراي آبگرمكنهايي كه احتراق آنها با كمك فن انجام مي شود،  مقدار              . باشد

 .  مگاژول بر ساعت  بيشتر باشد٥/٠براي پيلوت دائم سوز نبايد از )  پيلوت

 

 

 

 

 عدد وب گاز مرجع چگالي نسبي
MJ /m3 

 خشك ارزش حرارتي گاز كل مرجع در حالت
  kp٣٢٥/١٠١و ١٥ C oو شرايط 

MJ /m3 
  گاز آزمون مرجع

آبگرمكن  گازي كه
براي كار با آن 
 ساخته شده

 طبيعي (G20 ) %٩٩متان  ٧٨/٣٧ ٧٢/٥٠ ٥٥٥/٠

 مايع (G31 ) %٩٩پروپان  ٨/٩٥ ٩/٧٦ ٥٥٣/١
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  توان حرارتي-٢-٦

 درصد   ٥  براي آبگرمكنهاي گاز سوز فوري بايد در محدودة           kWتوان حرارتي  خروجي برحسب        

 . مقدار درج شده در پالك مشخصات باشد

  بازده حرارتي-٣-٦

 درصد كمتر   ٧٠ي آبگرمكن فوري گاز سوز در شرايط مصرف اسمي گاز نبايد از                 بازده حرارت 

 . باشد

  درصد صرفه جويي-٤-٦

 .كمتر باشد ) -٢٠( شاخص درصد صرفه جويي آبگرمكن فوري گازسوز نبايد از  

  ظرفيت آبدهي -٥-٦

ي نيز  ظرفيت آبدهي آبگرمكن كه توسط سازنده اعالم مي شود بايد در حداقل فشار آب ورود                 

 درصد افزايش دماي اعالم شده در       ٩٥برقرار باشد و افزايش دماي آب در اين مقدار آبدهي، بايد حداقل              

 . پالك مشخصات محصول باشد

 افزايش دماي آب-٦-٦

آبگرمكن بايد بتواند با تنظيمات انجام شده توسط كنترل گذر آب  يا كنترل مشعل گاز افزايش                  

 .س را ايجاد نمايد درجه سليسيو٤٥دماي آب معادل 

 در صورتيكه توسط كنترل كننده هاي نصب شده در آبگرمكن امكان افزايش دماي آب: يادآوري

  درجه سليسيوس فراهم نباشد با تمهيداتي كه آزمايشگاه در خروجي آب نصب٤٥معادل 

 .بايد به اين دما دست يافت ) نظير شير آب( مي كند
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  روش هاي آزمون ٧

  و تجهيزات عمومي  منابع-١-٧

  منابع الزم -١-١-٧

 . استفاده مي شود) ١(در اين آزمونها از گاز مرجع مطابق جدول  -١-١-١-٧

  درجه سلسيوس ١٥ +١ آب ورودي با دماي -٢-١-١-٧

  تجهيزات عمومي -٢-١-٧

ب تصحيح براي تعيين خطا يا ضري. كنتور گاز مرطوب،  كه بايد قبل از استفاده كاليبره شود -١-٢-١-٧

اندازه گيري،  تهيه شده )  تا حد امكان بزرگ(اين كنتور،  بايد يك نمودار منحني در محدودة 

 .باشد

 . رگالتور قابل تنظيم با ظرفيت مناسب كه در ورودي كنتور مرطوب نصب مي شود -٢-٢-١-٧

راي اندازه گيري فشار كه به ورودي كنتور،  ورودي آبگرمكن و ب )   مانومترهايي(فشار سنج ها      -٣-٢-١-٧

وصل )  يك ميليمتر ستون آب     ( پاسكال    ١٠اسمي نقطة آزمون، با دقت اندازه گيري           

 . مي شوند

 دماسنج موجود در   . (درجه سانتيگراد براي اندازه گيري دماي گاز         ٥/٠دماسنج،  با دقت      -٤-٢-١-٧

 )  محفظه آب كنتور مرطوب براي اين منظور داراي دقت كافي مي باشد

 ميليمتر ستون جيوه و يا      ٠ /٥يك بارومتر براي اندازه گيري فشار جو در آزمايشگاه با دقت              -٥-٢-١-٧

 .  پاسكال٣٠

 .  درصد مقدار اندازه گيري شده١  وسيلة تعيين ارزش حرارتي با دقت -٦-٢-١-٧

  . درصد مقدار اندازه گيري شده٢وسيلة تعيين چگالي نسبي با دقت   -٧-٢-١-٧

  كيلو گرم براي اندازه گيري وزن مخزن و آب مربوط به                        +  ١/٠ترازوي كفه اي با دقت       -٨-٢-١-٧

  ٩-٢-١-٧بند  

  ليتر و امكانات مناسب اندازه گيري حجم٧٠ مخزن مناسب نگهداري آب با ظرفيت حداقل -٩-٢-١-٧
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وس براي   درجه سلسي   +  ٥/٠دو عدد ترموكوپل و وسيلة مناسب ثبات دما با دقت                   -١٠-٢-١-٧

 اندازه گيري دماي آب ورودي و خروجي

 وسيلة مناسب اندازه گيري زمان  -١١-٢-١-٧

 . درجه سلسيوس نگه داشته شود٢٠ + ٢ دماي محيط آزمون بايد در محدودة -

 

  آزمون اندازه گيري مصرف گاز-٢-٧

. م مي شود اين آزمون به منظور محاسبه مصرف انرژي بر مبناي ميزان گاز مصرفي آبگرمكن انجا              

 . فشار گاز ورودي به آبگرمكن بايستي حتماً با دقت معادل فشار نامي تنظيم شود

گذر حجمي سرد گاز بالفاصله پس از روشن شدن و تنظيم فشار گاز ورودي به آبگرمكن در                      

 . دقيقه اندازه گيري مي شود٢مدت 

مكن و حداقل گذشت    گذر حجمي گرم گاز پس از روشن شدن و تنظيم فشار گاز ورودي به آبگر              

بديهي است به منظور اجتناب از        .  دقيقه به منظور رسيدن به شرايط تعادل، اندازه گيري مي شود            ١٥

 .گسترش خطا حداقل مدت زمان اندازه گيري دو دقيقه در نظر گرفته مي شود

 درجه سلسيوس و دماي آب ورودي بايد در محدوده دماي           ٢٠+ ٢دماي محيط آزمون در حدود      

 . درجه سلسيوس باشد١٥ + ١

  آماده كردن آزمونه -١-٢-٧

در صورتيكه آبگرمكن به گاورنر مجهز        . آبگرمكن بايد مطابق دستورالعمل سازنده نصب گردد        

مگر آنكه  . است، اين وسيله بعنوان جزئي از محصول تلقي مي گردد و براي آزمون نبايد از آن جدا شود                   

در حين آزمون بايد تمهيداتي بكار رود تا فشار و جريان گاز        . مشخصاً دستور العمل ديگري قيد شده باشد      

همچنين بايد تدابيري اتخاذ نمود كه تنظيم ترموستات  يا هر وسيله محدود كننده و                . و آب تغيير نكند   

آبگرمكن تحت آزمون بايد در برابر وزشهاي اتفاقي         . قابل تنظيم جريان گاز در طول آزمون تغيير نكند          
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رموكوپل هاي اندازه گيري دماي آب ورودي و خروجي بايد در نزديكترين نقطه ممكن به               ت. محفوظ باشد 

 . كنتور گاز بايد با دماي محيط آزمون به تعادل رسيده باشد. آبگرمكن تعبيه شود

  روش انجام آزمون -٢-٢-٧

وري تنظيم  و فشار متعارف كاري تغذيه كنيد و دبي آب را ط           ١٥ + ١ آبگرمكن را با آب سرد       -١-٢-٢-٧

 بدست  ٤٥ oCكنيد كه وقتي آبگرمكن در حالت حداكثر كار مي كند ، افزايش دمايي معادل               

 .  آيد 

 . مشعل را در حالت حداكثر تنظيم و روشن كنيد و فشار گاز را در فشار اسمي تنظيم كنيد  -٢-٢-٢-٧

 كـردن وسيله،    گذر حجمي سرد گاز را در حالت سرد، در مدت دو دقيقه پس از روشن                     -٣-٢-٢-٧

 . نشان داده مي شود ) مترمكعب در ساعت (CQاين مقدار در محاسبات با . اندازه گيري كنيد

 دقيقه  ١٥به غير از مرحله اندازه گيري مصرف گاز پيلوت ، وسيله را براي مدت حداقل                     -٤-٢-٢-٧

اين مقدار در محاسبات با     . ائيدروشن كنيد و سپس گذر حجمي گرم گاز را اندازه گيري نم           









h

mQh

3

 .   نشان داده مي شود 

 . ، اندازه گيري كنيدKTm)(درجه حرارت مطلق گاز عبوري  از كنتور را  -٥-٢-٢-٧

 kPapm)(فشار گاز را در ورودي كنتور اندازه گيري كنيد،  -٦-٢-٢-٧

 kPaPa)(ار اتمسفر را يادداشت كنيد، فش -٧-٢-٢-٧

)000.1(دانسيته نسبي گاز را تعيين كنيد، -٨-٢-٢-٧ =AirDt 

 .  مشعل اصلي را خاموش كنيد-٩-٢-٢-٧

 . را براي اندازه گيري مصرف گاز پيلوت تكرار كنيد٨-٢-٢-٧ تا ٣-٢-٢-٧مراحل  -١٠-٢-٢-٧ 

 رش آزمون   بيان نتايج و گزا-٣-٢-٧

 .  مصرف گاز در حالت سرد و گرم از رابطه زير محاسبه مي گردد
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 : كه در آنها 

 

 WD=622.0         دانسيته نسبي بخار آب 

 Kpa  325.101=SP         فشار مطلق استاندارد

KTS           ندارددماي مطلق استا 1515.273 += 

 h          فشار اسمي گاز در نقطة آزمون برحسب كيلو پاسكال    

 . ساير كميات مطابق تعاريف قبل مي باشند

 

براي گاز  Wr مقادير  .  است ١جمله آخر داخل كروشه براي گاز طبيعي و تمام گازهاي خشك برابر با                 

G20 و G31  شده استداده ) ١(در جدول. 

 . برحسب درجه حرارت در پيوست الف آمده استPwفشار بخار اشباع آب 

 

  آزمون بازده حرارتي-٣-٧

از طريق  (بازده حرارتي آبگرمكن فوري گازسوز از محاسبه نسبت حرارت داده شده به آب                     

تعيين ) ياز طريق گاز مصرف    (به انرژي ورودي به آبگرمكن        ) اندازه گيري افزايش دما و ميزان آبدهي       

 .مي شود

  آماده كردن آزمونه -١-٣-٧

 . نصب كنيد١-٢-٧آبگرمكن را مطابق بند  
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  روش انجام آزمون -٢-٣-٧

 . پيلوت را در صورت وجود روشن كنيد -١-٢-٣-٧

  )bar٤ الي ٢ barبين(شير آب را باز كنيد و در محدوده فشار متعارف كاري تنظيم كنيد  -٢-٢-٣-٧

اره آبگرمكن را در حالت تنظيم حداكثر شعله قرار دهيد و فشار ورودي وسيله               كنترل چندك  -٣-٢-٣-٧

را در فشار عادي گاز تنظيم كرده و كنترل نمائيد كه فشار نقطه آزمون مطابق آنچه سازنده            

 . مشخص كرده است، باشد 

ش را با وسيله كنترل جريان آب آبگرمكن طوري تنظيم كنيد كه افزاي               گذر حجمي آب   -٤-٢-٣-٧

در صورت عدم امكان تنظيم براي رسيدن به اين افزايش           .  بدست آيد  ٤٥ oCدمايي معادل 

   .دما، وسيله بايد در حالتي قرار دهيد كه افزايش دماي آب حاصل شود

،   دقيقه از روشن كردن وسيله       ١٠پس از پايدار شدن شرايط و حداقل پس از گذشت                -٥-٢-٣-٧

  .را به مخزن اندازه گيري هدايت كنيدآزمايش  را شروع كنيد و آب خروجي 

  .عدد نشانگر كنتور گاز و زمان لحظة ورود آب به مخزن اندازه گيري را ياداشت كنيد -٦-٢-٣-٧

بيش از   ) گاز(براي مصارف انرژي     -٧-٢-٣-٧
h

MJتقريباً  ،    ٤٠Kgآب و كمتر از اين ميزان،         ٧٠Kg ٢٥  

  .هيدآب از آبگرمكن عبور د

 ٥در فواصل زماني    (. دماي آب گرم و سرد را بطور پيوسته در طول آزمون يادداشت كنيد               -٨-٢-٣-٧

 )ثانيه اي

  . آب را به خارج از مخزن هدايت كنيد٧-٢-٣-٧پس از احراز شرط بند  -٩-٢-٣-٧

  .كنيديادداشت  عدد نهايي نشانگر كنتور گاز و زمان هدايت آب به خارج از مخزن را -١٠-٢-٣-٧

 .  تصحيح كنيد٣-٣-٧ حجم گاز مصرفي را تعيين و سپس با استفاده از فرمول بند -١١-٢-٣-٧

 . شده را تعيين كنيد جمع آب جرم  -١٢-٢-٣-٧

 . آزمون را تعيين كنيد طول دماي آب،  در ميانگين افزايش -١٣-٢-٣-٧
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  بيان نتايج و گزارش آزمون -٣ -٣ -٧

 : ز رابطة زير محاسبه مي گردد حجم گاز مصرفي تصحيح شده ا
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 −+
×=

mT
wPmPaP

VmQ
15.273

15.288
325.101

)( 3  

 فشار گاز در ورودي كنتور      Pm  فشار جو ،        Pa حجم خوانده شده توسط كنتور گاز مرطوب،            Vكه در آن    

 دماي گاز در كنتور مرطوب      Tm.    فشار بخار اشباع همگي بر حسب كيلو پاسكال مي باشند         Pwمرطوب و     

 . بدست مي آيد) الف( از پيوست PW. استبرحسب درجه سلسيوس 

 .  بازده حرارتي بر حسب درصد نيز از رابطة زير محاسبه مي گردد

 
1000

100
12
××

××−×
=

QsH

K)T(TW
E  

 : كه 

 CKgKJK o   186.4=  

3m  ارزش حرارتي كل گاز مصرفي بر حسبHsو
MJمي باشد  .W  جرم آب گرم شده برحسبKgاست . 

  آزمون ظرفيت حرارتي راه اندازي-٤-٧

در اين آزمون مقدار مصرف گاز براي رسيدن ميزان افزايش دماي آب خروجي از آبگرمكن به   

  .به عنوان انرژي غير مفيد مصرف شده اندازه گيري مي شود) ٩/٠*ºC٤٥( درصد مقدار نامي  ٩٠

  آماده كردن آزمونه -١-٤-٧

 .و آماده كنيد نصب ١-٢-٧آبگرمكن را مطابق بند 

  روش انجام آزمون-٢-٤-٧

 كنترل چندكاره آبگرمكن را در حالت تنظيم حداكثر شعله قرار دهيد و فشار ورودي وسيله                 -١-٢-٤-٧

را در فشار عادي گاز تنظيم كرده و كنترل نمائيد كه فشار نقطه آزمون مطابق آنچه سازنده            

 . مشخص كرده است، باشد 
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با وسيله كنترل جريان آب آبگرمكن طوري تنظيم كنيد كه افزايش              را   گذر حجمي آب   -٢-٢-٤-٧

 . بدست آيد٤٥ oCدمايي معادل

بعد از رسيدن به تعادل حرارتي و تعيين ميزان افزايش دماي آب،  گاز را قطع كرده و با                       -٣-٢-٤-٧ 

 . عبور دادن آب سرد، آبگرمكن را سرد كنيد

 .  داده شده را يادداشت كنيد كنتور را قرائت كرده و عدد نشان  -٤-٢-٤-٧

 . آبگرمكن را بكار اندازيد  -٥-٢-٤-٧

  . درصد افزايش دماي حالت تعادل بدست آيد٩٠صبر كنيد تا افزايش دمايي معادل  -٦-٢-٤-٧

 . بالفاصله گاز را قطع كنيد، كنتور را بخوانيد و عدد نشان داده شده را يادداشت كنيد -٧-٢-٤-٧

  گزارش آزمون بيان نتايج و-٣-٤-٧

 : ظرفيت حرارتي راه اندازي از رابطه زير مشخص مي شود 

sHQS ×= 
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Sظرفيت حرارتي راه اندازي برحسب مگاژول مي باشد  . 

  آزمون تعيين افزايش دما در حداكثر گذر حجمي نامي آب و حداكثر توان ورودي-٥-٧ 

) ميزان افزايش دماي آب   (ور تعيين قابليت گرمايش آب ورودي به آبگرمكن          اين آزمون به منظ     

در حالتيكه آبگرمكن روي حداكثر گذر حجمي آب و حداكثر توان ورودي كه توسط سازنده اعالم مي شود،                 

 .تنظيم شده باشد انجام مي گيرد

  آماده كردن آزمونه-١-٥-٧

  نصب و آماده كنيد١-٢-٧آبگرمكن را مطابق بند 

  روش آزمون -٢-٥-٧

 . پيلوت را در صورت وجود روشن كنيد -١-٢-٥-٧

  )bar٤  الي ٢  barبين(شير آب را باز كنيد و در محدوده فشار متعارف كاري تنظيم كنيد  -٢-٢-٥-٧
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 كنترل چندكاره آبگرمكن را در حالت تنظيم حداكثر شعله قرار دهيد و فشار ورودي وسيله                -٣-٢-٥-٧

 گاز تنظيم كرده و كنترل نمائيد كه فشار نقطه آزمون مطابق آنچه سازنده         را در فشار عادي   

 .  مشخص كرده است، باشد 

در صورتيكه اين   . گذر حجمي آب را در مقدار حداكثر مطابق پالك مشخصات تنظيم كنيد             -٤-٢-٥-٧

 . مقدار قابل دسترس نبود،  نزديكترين گذر حجمي ممكن به اين حداكثر را فراهم سازيد

 دقيقه از روشن كردن آبگرمكن،         ١٠وقتي شرايط پايدار شد و حداقل پس از گذشت               -٥-٢-٥-٧

 .آزمايش را شروع كنيد و آب خروجي از آبگرمكن را به مخزن اندازه گيري هدايت كنيد

 . زمان ورود آب به مخزن اندازه گير را ثبت كنيد -٦-٢-٥-٧

بيش از   ) گاز(اگر مصرف انرژي     -٧-٢-٥-٧
h

MJتقريباً     بود ٤٠  ،Kgآب و اگر كمتر از اين ميزان          ٧٠  

 .   آب از آبگرمكن عبور دهيد٢٥ Kgبود، 

 .. ثانيه اي اندازه گيري كنيد٥دماي آب گرم و سرد را بطور پيوسته در طول آزمون با فواصل  -٨-٢-٥-٧

  .زن هدايت كنيد آب را به خارج از مخ٧-٢-٥-٧پس از احراز شرط بند  -٩-٢-٥-٧

 . لحظه هدايت آب خروجي از آبگرمكن به خارج از مخزن را يادداشت كنيد -١٠-٢-٥-٧

 . حجم آب جمع شده را تعيين كنيد -١١-٢-٥-٧

 . ميانگين افزايش دماي آب، در طول آزمون را تعيين كنيد -١٢-٢-٥-٧

 

 كثر توان ورودي آزمون تعيين افزايش دماي آب در فشار آب كاهش يافته در حدا-٦-٧

در اين آزمون قابليت آبگرمكن در گرمايش آب در حالتي كه فشار آب ورودي به حداقل فشار                     

 .اعالم شده از طرف سازنده كاهش يافته باشد، مورد ارزيابي قرار مي گيرد

  آماده كردن آزمونه-١-٦-٧

 . نصب و آماده كنيد١-٢-٧آبگرمكن را مطابق بند 
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  روش آزمون -٢-٦-٧

 . آبگرمكن را در صورت وجود روشن و شير آب را باز كنيد پيلوت -١-٢-٦-٧

 . فشار آب ورودي را در حداقل فشاري كه توسط سازنده تعيين گرديده است،  تنظيم كنيد -٢-٢-٦-٧

در صورت تغيير فشار گاز  ورودي ،  فشار گاز را در فشار عادي توصيه شده توسط سازنده                      -٣-٢-٦-٧

 . تنظيم كنيد

 ..گذر حجمي آب را در حالت حداكثر مطابق پالك مشخصات آبگرمكن تنظيم كنيد -٤-٢-٦-٧

 دقيقه از روشن كردن وسيله،  آزمايش       ١٠وقتي شرايط پايدار شد و حداقل پس از گذشت            -٥-٢-٦-٧

 . را شروع كنيد و آب خروجي را به مخزن اندازه گيري هدايت كنيد

 . اندازه گير را ثبت كنيدزمان ورود آب به مخزن   -٦-٢-٦-٧

بيش از   ) گاز(اگر مصرف انرژي     -٧-٢-٦-٧
h

MJتقريباً     بود ٤٠  ،Kgآب و اگر كمتر از اين ميزان          ٧٠  

 .   آب از آبگرمكن عبور دهيد٢٥ Kgبود، 

 . كنيد ثانيه اي در طول آزمون يادداشت٥دماي آب گرم و سرد را بطور پيوسته در فواصل  -٨-٢-٦-٧

، آب خروجي را به خارج از مخزن هدايت كنيد و زمان را               ٧-٢-٦-٧پس از حصول شرايط      -٩-٢-٦-٧

 . يادداشت كنيد

 . حجم آب جمع شده را تعيين كنيد -١٠-٢-٦-٧

 .ميانگين افزايش دماي آب را در طول آزمون را تعيين كنيد -١١-٢-٦-٧

 .گذر حجمي آب در حالت حداقل تكرار كنيد را براي ١١-٢-٦-٧ الي ٢-٢-٦-٧بند   -١٢-٢-٦-٧ 

 

  تعيين مصرف انرژي ساليانه آبگرمكن-٧-٧

مصرف انرژي ساليانه از طريق اندازه گيري و محاسبه مقدار انرژي مصرف شده برحسب مگاژول                  

 درجه سلسيوس متناسب با بازده حرارتي         ٤٥ ليتر آب با افزايش دماي         ٢٠٠براي گرم كردن روزانه      
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در صورت وجود و مقدار انرژي مصرفي راه        ) حالت آماده بكار  ( ساعته پيلوت    ٢٤ مصرف انرژي    آبگرمكن و 

 .  بار راه اندازي در روز براي يك سال معين مي گردد١٩اندازي به ازاي 

( ) MJSNP
E

WA D
E 36524100

×



 ×+×+

×
= 

 : كه 

MJTD
DW 67.37

1000
186.4 =∆××= 

 

  (MJ) گرماي داده شده به آب =WD 

200(L) =مصرفي روزانه مقدار آب گرم =D  

 (oC) افزايش دما=∆T  

 ( )hMJ مصرف گاز پيلوت=P  

 19)1(42 00303.0 =− − De = تعداد دفعات آبگيري براي بدست آوردن مقدار آب گرم روزانه=N  

  S=ظرفيت راه اندازي براي هر بار آبگيري 

  معادل مصرف گاز ساليانه -١-٧-٧

 (AE)م گاز مصرفي آبگرمكن در سال، با استفاده از انرژي مصرفي ساليانه براي بيان ميزان حج

 :به ترتيب زير، معادل حجمي گاز مصرفي بدست مي آيد 

  
s

E
A H

A
V =  

 :كه   

  =AV ) مترمكعب(     حجم گاز مصرفي ساليانه    

   =sH ) مگاژول بر مترمكعب(ل گاز مصرفي     ارزش حرارتي ك  
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  برحسب درصد به عنوان معيار مصرف انرژي  (QS) تعيين صرفه جوئي گاز ، -٨-٧

آبگرمكن نسبت به آبگرمكن مبنا از رابطه زير محاسبه           ) گاز(درصد صرفه جويي مصرف انرژي       

 :مي شود

 

100×
−

=
O

EO
S A

AA
Q 

 : كه در آن  

 

AO=28900 MJ 

 .يانه انرژي آبگرمكن مبنا مي باشدمصرف سال

 

  توان خروجي-٩-٧

اين كميت برحسب كيلووات بر مبناي انرژي جذب شده توسط آب، اندازه گيري و از فرمول زير   

 .محاسبه مي گردد

360
ER

H h ×= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

  برچسب انرژي-٨

رف كنندگان مي توانند    برچسب انرژي آبگرمكن گازسوز فوري حاوي اطالعاتي است كه مص                

و رده هاي  ) درصد صرفه جويي  (مدلهاي مختلف آبگرمكن را با توجه به معيار مصرف انرژي تعيين شده                

 :اطالعات مندرج در برچسب انرژي شامل موارد زير است. مقايسه كنند ) G تا  A( بازدهي انرژي 

 )معيار مصرف انرژي(درصد صرفه جويي  -

 )لمگاژو(مصرف انرژي ساليانه  -

 )كيلوگرم(يا گاز مايع ) متر مكعب(معادل مصرف گاز ساليانه، گاز طبيعي  -

 )درصد(بازده حرارتي  -

 )مگاژول در ساعت(مصرف انرژي پيلوت  -

 )كيلو وات(حداكثر توان خروجي  -

 در فشار عادي آب) درجه سلسيوس(و افزايش دما ) ليتر در دقيقه(حداكثر آبدهي  -

 در فشار عادي آب) درجه سلسيوس(فزايش دما و ا) ليتر در دقيقه(حداقل آبدهي  -

 در حداقل فشار آب) درجه سلسيوس(و افزايش دما ) ليتر در دقيقه(حداكثر آبدهي  -

 نوع سوخت مصرفي -

 نشان استاندارد -

 سال اعتبار برچسب -

 

  بازه بندي-١-٨

)  ٣  (با كمك جدول  ) معيار مصرف  انرژي   (حدود بازة انرژي هر رده، برمبناي درصد صرفه جويي           

 .مشخص مي شود
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 ) ٣(              جدول 

 درصد صرفه جويي
QS 
 

 رده

 
QS > ٣٥ A 

 
٢٨< QS ≤  ٣٥  B 

 
٢١< QS ≤٢٨ 

 
C 

 
١٤< QS ≤٢١ D 

 
٧< QS ≤١٤ E 

 
٠< QS ≤٧ 

 

F 

 
٢٠- < QS ≤  ٠  

 

G 

 

 

يي انرژي آنها     ،  درصد صرفه جو     ٧آبگرمكنهاي گازسوز فوري كه مطابق روشهاي آزمون بند            -١-١-٨

٢٠- ≤sQ است از نظر اين استاندارد مردود مي باشند. 

 

  نشانه گذاري-٢-٨

برچسب هر آبگرمكن بايد روي       . اطالعات مندرج در برچسب بايد بصورت خوانا و واضح باشد             

 با شرايط كلي    محصول و نيز روي كارتن بسته بندي در محلي نصب شود كه براحتي قابل رويت بوده و                    

 مطابقت داشته   ١٨٢٨ -١نشانه گذاري در استاندارد ملي ايران،  عملكرد آبگرمكن گازسوز فوري شماره                

 . باشد
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 . داده شده است)  ١ (ابعاد برچسب انرژي برحسب ميليمتر در شكل   ١ -٢ -٨ 
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  موارد مندرج در برچسب ٢-٢-٨

 :به صورت زير معرفي مي شوند)  ٢ (هر يك از نشانه هاي داده شده در شكل 

  نام توليد كنند ه-١

  مدل آبگرمكن -٢

  شاخص درصد صرفه جويي آبگرمكن -٣

  مقدار عددي درصد صرفه جويي آبگرمكن-٤

  مصرف انرژي ساليانه آبگرمكن برحسب مگاژول -٥

  معادل مصرف ساليانه گاز برحسب مترمكعب-٦

  بازده حرارتي-٧

 ب مگاژول بر ساعت  مصرف انرژي پيلوت برحس-٨

  حداكثر توان خروجي برحسب كيلو وات -٩ 

 )در فشار عادي آب( حداكثر آبدهي و افزايش دما -١٠

 )در فشار عادي آب( حداقل آبدهي و افزايش دما -١١

 )در حداقل فشار آب( حداكثر آبدهي و افزايش دما -١٢

  نوع سوخت مصرفي-١٣

  محل نشان استاندارد-١٤

  برچسب سال اعتبار-١٥

 

 . نيز قسمتهاي مختلف برچسب معرفي شده اند ٢در شكل 
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  رنگهاي مورد استفاده٣ -٢ -٨

 با استفاده از تركيب رنگهاي آبي        CMYKرنگهاي مورد استفاده بر روي برچسب بر اساس رنگ بندي              

 .  ميباشند٤ و سياه٣ ،  زرد٢،  سرخ آبي١روشن

 : براي مثال 

07X0   :    0   و آبي روشن %70 سرخابي    ،%100  زرد  ،%0سياه% 

 : نوارهاي رنگي 

A  : X0X0 

B : 70X0  

C : 30X0  

D : 00X0 

E : 03X0 

F : 07X0 

G: 0XX0  

 X070: رنگ حاشيه       

 . متن به رنگ مشكي و زمينه به رنگ سفيد ميباشد

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Cyan 
2 Magenta 
3 Yellow 
4 Black 
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 پيوست الف

 )  اطالعاتي (
 
 
 

 بدست  ١-از جدول الف     ) دماي گاز عبوري از كنتور مرطوب      ( m tرارت   در درجه ح   Pwفشار بخار آب    
 : مي آيد 

 
  فشار بخار اشباع آب در درجه حرارتهاي مختلف ١-جدول الف 

 
)  درجه سانتيگراد ( Pw  ) كيلو پاسگال  (

m   t 
  ) درجه سانتيگراد ( Pw  ) كيلو پاسگال  (

m   t   
  )يگراد  درجه سانت( Pw  ) كيلو پاسگال  (

m   t 
١٥ ٧٠٤/١ ٢٠ ٣٣٧/٢ ٢٥ ١٦٧/٣ 
٥/١٥ ٧٦٠/١ ٥/٢٠ ٤١١/٢ ٥/٢٥ ٢٦٣/٣ 
١٦ ٨١٧/١ ٢١ ٤٨٦/٢ ٢٦ ٣٦١/٣ 
٥/١٦ ٨٧٦/١ ٥/٢١ ٥٦٤/٢ ٧/٢٦ ٤٦٢/٣ 
١٧ ٩٣٦/١ ٢٢ ٦٤٣/٢ ٢٧ ٥٦٥/٣ 
٥/١٧ ٩٩٩/١ ٥/٢٢ ٧٢٥/٢ ٧/٢٧ ٦٧١/٣ 
١٨ ٠٦٣/٢ ٢٣ ٨٠٩/٢ ٢٨ ٧٨٠/٣ 
٥/١٨ ١٢٩/٢ ٥/٢٣ ٨٩٥/٢ ٧/٢٨ ٨٩٢/٣ 
١٩ ١٩٦/٢ ٢٤ ٩٨٣/٢ ٢٩ ٠٠٦/٤ 
٥/١٩ ٢٦٦/٢ ٥/٢٤ ٠٧٤/٣ ٧/٢٩ ١٢٣/٤ 
٣٠ ٢٤٤/٤     

 
 

 :بدست آمده اند   Antoine  اين مقادير براي فشار بخار از فرمول
 

 

 ( kPa)    x
wP 1013333×= . 

 كه
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−=
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