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 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                 

سعي بر اي آن است كه استانداردهاي ملي،  در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي و با توجه                   . 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                   

 .  چاپ و منتشر مي شود ) ي  رسم(و 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



 ”بخاري گاز سوز خانگي” 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(  
  
... ماشاء ا توحيدي ،  سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 

) فوق ليسانس هواشناسي(  
  

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

  
 و معادنوزارت صنايع  رحيمي ها ،  مهران 

)ليسانس مهندسي برق(   
  

 وزارت نفت زرواني ،  افخم 
) ليسانس زمين شناسي (  

  
 وزارت نفت زرواني،  رامش 

)  ليسانس شيمي (  



 

 سمت يا نمايندگي

 

 اعضاء 

  سوخت كشورسازمان بهينه سازي مصرف ستاري،  سورنا 
) فوق ليسانس مهندسي مكانيك(  

 
 وزارت نيرو  صالحيان پيرمرد ،  محمد عباس 

) ليسانس مهندسي مكانيك(  
  

 وزارت نيرو عفت نژاد، رضا
) عضو كميته معيار مصرف انرژي( ) دكتراي مهندسي برق (   

 
 سازمان حفاظت از محيط زيست كشور متصدي ،  سعيد 

)ر مصرف انرژي عضو كميته معيا( )دكتراي محيط زيست(   
  

 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي ميرزاطلوعي ،  رامين 
)  مشاور (  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(  

 

 دبير 

  

 وزارت نفت  فرهاد نفيسي،
)  ليسانس مهندسي مكانيك (  
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 پيش گفتار

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

كه بوسيله سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور تهيه و تدوين شده و در كميته                ” دودكش دار 

) الف(   مطابق مواد قانوني بند         ١٧/٩/٨١رف انرژي وزارت نفت مورخ                      تصويب معيارهاي مص  

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و مصوبات              ١٢١ماده  

 ١اينك به استناد بند       به تصويب رسيده است،     ٥/٣/٨١يكصدودومين شوراي عالي استاندارد مورخ       

ح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه               قانون اصال  ٣ماده  

 . بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد١٣٧١

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

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

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

 .واقع خواهد شد

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

 .نمود

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

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

 : زير تهيه گرديده است منابعبا بررسي امكانات و مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از 

 
- AG 103 : 2000  Gas  Space heating appliances 

- EN 613:2001 Independent gas-fired convection heater 
ربخاري گاز سوز دودآش دا ١٢٢٠-١ن  استاندارد ملي ايرا-  

 

 ب

 
 
 



 

 مقدمه

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

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

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

 .بيش از پيش آشكار ساخته است

  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                  

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

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

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

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

 . دتحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شو

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

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

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

 .آمد

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

اين استاندارد تنها شامل روش آزمون و دستورالعمل         .  به كار مي رود    ١٢٢٠-١ملي ايران به شماره     

رد در استاندارد ملي    برچسب انرژي براي آبگرمكن گازسوز مخزندار و روش هاي تعيين مقادير عملك           

 . ارايه شده است١٢٢٠-١ايران 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 بازده حرارتي پايدار در حالت حداكثر          . انرژي در بخاريهاي گاز سوز مي باشد     

 و توان خروجي    ، مصرف انرژي ساليانه   )توان ورودي (و حداقل، بازده حرارتي كل خالص، مصرف انرژي        

شرايط مشخص شده در آزمونها و روابط مطرح شده در  محاسبات بازده             . اندازه گيري و محاسبه مي شود   

اين استاندارد امكان   . كل خالص و مصرف ساليانه انرژي براي تعيين معيار مصرف انرژي اين وسيله است             

با محدوده بازه   ) الت حداقل و حداكثر   بازده حرارتي خالص، بازده حرارتي پايدار در ح       (تطابق شاخصها را    

 . بندي برچسب انرژي فراهم مي آورد تا بر مبناي آن بخاريهاي گاز سوز رده بندي شوند

 

   دامنة كاربرد ٢

با )   و يا تابشي و جابجايي        )١( با انتقال حرارت جابجائي ،  تابشي     (  اين استاندارد براي بخاريهاي     

ي يا دمنده دار بكار مي رود كه از اجزاء  و مواد نو ساختـــه شده اند و                سيستم هاي احتراق با مكش طبيع    

آنها در حالت حداكثر،     ) گاز(براي كار با گاز طبيعي و يا مايع در نظر گرفته شده اند كه مصرف انرژي                 

 . مگاژول بر ساعت است١٥٠كمتر از 

 

  اصطالحات و تعاريف ٣

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

 :،  به كار مي رود ١٢٢٠-١شده در استاندارد ملي ايران  شماره 

                                                      
) ١(  radiant 



2 

 )١( اتصال دودكش١-٣

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

 .قطعات مشابه به كار مي رود

 )  در فشار ثابت(تي   كل    ارزش حرار٢-٣

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

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

حالت مايع و محصوالت حاصل از احتراق در          كه در آن تمام آب تشكيل شده از فرآيند احتراق ،  در                

 .شرايط استاندارد بوده است 

 )معيار مصرف انرژي( بازده كل خالص ٣-٣

 ساعت حالت    ٦( ساعت گرمايش     ١٢اين كميت بر اساس عملكرد بخاري گازي در شرايط كاركرد                

اده بكار   ساعت حالت آم    ١٢و  )  ساعت حالت حداقل با احتساب بازده حرارتي متناظر            ٦حداكثر و    

 .محاسبه ودر دستورالعمل برچسب انرژي و بازه بندي به عنوان معيار مصرف انرژي تعريف مي شود

  بازه بندي٤-٣

معيار مصرف  (بازه بندي انرژي براي بخاري گازسوز دودكش دار بر مبناي محاسبه بازده كل خالص                    

ار هاي رنگي با طولهاي مختلف      و تعيين حدود تعريف شده براي آن انجام مي شود و بصورت نو             ) انرژي

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

 .تعريف شده است) كم بازده (Gتا گروه ) پربازده ( Aاين بازه بندي ازگروه 

 
 

                                                      
(١) Flue connection 
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  پيلوت ٥ -٣

ونه اي نصب شده است كه شعلة آن       مشعلي مستقل وكوچك نسبت به مشعل اصلي، كه بطور دائم به  گ            

 .باعث روشن شدن مشعل اصلي گردد

 ١ پيلوت دائم٦ -٣

پيلوتي است كه هنگام استفاده از وسيله گاز سوز بطور مداوم روشن بوده و مستقل از مشعل اصلي                        

 . كنترل مي شود

 ٢ پيلوت موقت٧ -٣

روشن شده و پس از كامل شدن     پيلوتي است كه هر مرتبه براي روشن شدن مشعل اصلي، بطور خودكار             

 .شعله مشعل به طور خودكار خاموش مي شود

 ٣ پيلوت نوبه اي٨ -٣

 هر مرتبه براي روشن شدن مشعل اصلي، بطور خودكار روشن شده و بالفاصله پس از  پيلوتي است كه

 . خاموش شدن مشعل، خاموش مي شود

 ترموستات ٩ -٣

وده و با قطع و وصل جريان گاز به مشعل اصلي، متناسب وسيله اي  كه جزئي از كنترل گاز چه كاره ب

 با دماي تنظيم شده، دماي محيط اطراف بخاري  را كنترل مي كند

  چگالي نسبي ١٠-٣

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

                                                      
1 Permanent pilot 
2Interrupted pilot 
3 Intermittent pilot 
 
 



4 

  حالت آماده به كار ١١-٣

لهاي آن براي حالتي كه،  مشعل اصلي خاموش بوده ولي وسيله            وضعيت تنظيم شير بخاري و ساير كنتر      

 ، بتواند بخاري را در      )همراه با جرقه زن اتوماتيك     (  ديگري مانند پيلوت دائم سوز و يا پيلوت موقت            

 . صورت نياز بالفاصله روشن نمايد

  حالت حداقل ١٢-٣

ود حداقل سوخت به بخاري در       وضعيت تنطيم كنترل چندكاره بخاري و ساير كنترلهاي آن براي ور             

تعيين اين وضعيت به يكي از دو حالت زير صـورت            . حالت روشن بمنظور ايجاد حداقل توان ورودي         

 : مي گيرد 

اگر وضعيت حداقل روي كنترل چندكاره بخاري مشخص شده باشد، كمترين حالتي كه                    ١ -١٢-٣

 . مي توان كنترل را روي آن تنظيم كرد

 درصد مصرف نامي گاز بعنوان       ٢٥ ،    )١(ترلهاي با تنظيم كاهندة بدون نقطه توقف       در مورد كن   ٢-١٢-٣

 :وضعيت حداقل در نظر گرفته مي شود مگر در موارد زير 

،  )٢(اگر كنترل چندكاره مجهز به ترموستات مي باشد،  نرخ عبور گاز از مسير دبي كاهش يافته                    –الف  

 . حالت حداقل خواهد بود

براي عبور گاز در دبي كاهش يافته وجود نداشت، موقعيتي كه بعنوان وضعيت                اگر مسيري خاص     -ب

 .حداقل نشانه گذاري شده است، به عنوان حالت حداقل در نظر گرفته مي شود

 

 

 

 

                                                      
 )١(  infinite turndown gas controls  

)٢(  by pass 
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  حالت حداكثر١٣-٣

وضعيت تنظيم كنترل چندكاره بخاري و ساير كنترلهاي آن براي ورود حداكثر سوخت بمنظور ايجاد                  

 رارتي ورودي در بخاريحداكثر توان ح

 )١( حداكثر حرارت مفيد خروجي ١٤-٣

 .حرارت مفيد خروجي بخاري كه بر اساس بازده بخاري در مصرف اسمي حداكثر بدست آمده است

   روشن كننده اتوماتيك ١٥ -٣

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

 .مي كند

   روشن كننده برنامه ريزي شده ١٦ -٣

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

 . از پيش تعيين شده و بطور خودكار انجام مي دهد

   روشن كننده نيمه خودكار ١٧ -٣

 . ت خودكار و دستي روشن شدن گاز بر روي مشعل با استفاده از تركيبي از عمليا

   سيستم الكترونيكي قابل برنامه ريزي ١٨-٣

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

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

 )١( عدد و ب١٩-٣

 : عدد وب يك گاز با رابطة زير تعريف مي گردد 

  ) مگاژول بر متر مكعب (عدد وب  =                            

                                                      
(١) Maximum useful heat  out put 
(١) Wobbe number 

 چگالي نسبي

 )مگاژول بر متر مكعب ( ارزش حرارتي 
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 )١(  فشار اسمي نقطة آزمون ٢٠-٣

فشار گاز ورودي به بخاري كه براي كار در اين فشار طراحـــي شده و در يك نقطة خاص اندازه گيري                     

 .  مي شود 

   فشار عادي آزمون ٢١-٣

  ميليمتر ستون آب براي گاز مايع٢٧٩آب براي گاز  طبيعي و  ميليمتر ستون ١٧٨

  گاز ٢٢ -٣

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

  (NG ) گاز طبيعي ١-٢٢ -٣

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

  (LPG ) گاز مايع ٢ -٢٢-٣

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

 . بخـار و يا هــر تركيبــي از آنها مي باشد

   گاز مرجع٢٣-٣

و )  G20گاز(  درصد ٩٩گاز مرجع در اين استاندارد براي مصرف گاز طبيعي، گاز متان با خلوص حداقل                

 .ميباشد) G31گاز ( درصد ٩٩ پروپان با خلوص حداقل براي مصرف گاز مايع، گاز

 ٢ گازهاي دودكش٢٤-٣

كه  هواي اضافي، هواي     عبارتست از محصوالت احتراق به اضافه رقيق كننده و آالينده هاي مخلوط با آن             

 ، را شامل مي شود)در صورت وجود(كننده، هواي فرآيند احتراق و مواد زائد حاصل از احتراق  رقيق

                                                      
1 Nominal test point pressure  
 
2 Flue gases 
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 )توان ورودي اسمي (١صرف اسمي گاز  م٢٥-٣

مصرف گاز بخاري،  برحسب مگاژول بر ساعت،  كه در پالك مشخصات و دفترچه راهنما توسط سازنده                  

 . اعالم شده است 

   مصرف گاز ٢٦-٣

نرخ انرژي مصرف شده توسط بخاري گاز سوز تحت شرايط مشخص كه برحسب مگاژول بر ساعت بيان                  

 .مي گردد

 )توان ورودي تصحيح شده( مشخص شده   مصرف گاز٢٧-٣

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

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

  وسيله روشن كننده مستقيم٢٨-٣

، امكان روشن شدن مشعل اصلي را فراهم )نظير پيلوت(وسيله اي كه بدون استفاده از هيچ شعله اي 

 .مي كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Nominal gas consumption(Nominal heat input) 
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   نماها و يكاها٤

       : AEC       )  مگاژول (مصرف انرژي ساالنه 

 :CO2       ) درصد (  C02متوسط درصد  

 :Dt        چگالي نسبي گاز 

  =٦٢٢/٠DW       چگالي نسبي بخار آب 

 : ef    )  كيلووات ( حالت حداكثر نرخ مصرف انرژي الكتريكي در

  :es    )  كيلووات (نرخ مصرف انرژي الكتركي در حالت آماده بكار

 : et    )  كيلووات (نرخ مصرف انرژي الكتريكي در حالت حداقل 

 :fs  )  مگاژول بر ساعت (در حالت آماده بكار )   الكتريكي و گاز (نرخ مصرف انرژي 

 : GCf    )  مگاژول بر ساعت (داكثر نرخ مصرف گاز در حالت ح

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

 :GCt     )  مگاژول بر ساعت(نرخ مصرف گاز در حالت حداقل 

 :h      )  كيلو پاسكال (فشار اسمي نقطة آزمون 

 :H                 )      كيلو وات(حداكثر توان خروجي 

 :Hs                    )مگا ژول بر متر مكعب(ارتي كل گازارزش حر

 :pm      )  كيلو پاسكال (فشار گاز در ورودي كنتور 

 :pa        ) كيلو پاسكال( فشار جو 

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

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

 :Qin       )  مگاژول (انرژي ورودي كل روزانه 

 :Qm       ) متر مكعب بر ساعت(  دبي گاز 
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 : Qout      )  مگاژول(انرژي خروجي كل روزانه 

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

 :t     ) درجه سلسيوس( متوسط دماي گازهاي تنوره 

 :ta       ) سدرجه سلسيو(  دماي محيط 

 :T= t-ta      ) د رجه سلسيوس (افزايش دماي گاز تنوره 

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

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

 VA          :     )   متر مكعب(معادل مصرف گاز ساليانه  

 :Wr      ) تر مكعب مگاژول بر م(عدد وب گاز مرجع 

 :η       )  درصد (بازده حالت پايدار 

 :ηf     )  درصد(بازده حالت پايدار در حالت حداكثر 

 :ηt     ) درصد  ( بازده حالت پايدار در حالت حداقل 

 :ηnet        )  درصد (بازده خالص 
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   طبقه  بندي ٥

الت احتراق و نحوة ورود هواي احتراق به صورت زير           بخاريهاي دودكش دار بر اساس نحوة تخليه محصو      

 : طبقه بندي مي شوند 

بخاريهايي كه دودكش آن  محصوالت احتراق را به خارج از اتاقي كه بخاري در آن نصب شده                    : Bنوع  

 . هواي احتراق مستقيماً از داخل اتاق تهيه مي شود. است تخليه مي كند 

 . ي كالهك تعديل است     كه داراB بخاري نوع   :B1نوع 

 .   كه براي مكش طبيعي دود طراحي شده است B1 بخاري نوع    :B11نوع  

پس زدن  (  كه مجهز به وسيله اي براي جلوگيري از ورود محصوالت احتراق            B11 بخاري نوع     :B11ASنوع  

 .   عمل مي كندبه مقدار خطرناك در اتاق تحت شرايط غير عادي  دودكش است كه  بر اثر تغيير فشار ) 

 پس ( كه مجهز به وسيلة ايمني براي جلوگيري از ورود محصوالت احتراق              B11 بخاري نوع     :B11BSنوع  

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

 كه به وسيلة حس كننده تغيير فشار يا وسيلة ايمني خروج محصوالت                B11 بخاري نوع     :B11CSنوع    

به مقدار خطرناك تحت    )  پس زدن   (تراق مجهز نشده ولي براي جلوگيري از ورود محصوالت احتراق           اح

 . شرايط غير عادي دودكش،  تمهيداتي به كار رفته است

 مبدل حرارتي و خروج محصوالت      ورود هوا،  محفظة  احتراق ،     ( بخاري كه در آن مدار احتراق           :Cنوع  

 . ي در آن نصب شده كامالً  مجزا شده است نسبت به اتاقي كه بخار) احتراق 

 كه براي اتصال از طريق يك كانال به يك پايانة  افقي طراحي شده است كه در                    C بخاري نوع     :C1نوع  

 همزمان هواي تازه به داخل مشعل هدايت و محصوالت احتراق از طريق مجراهاي خروجي  كه يا                     آن

ندازة كافي به آن نزديكند تا شرايط وزش باد بر آنها يكسان             با مجراي ورودي هم محور هستند و يا به ا          

 . باشد،  به خارج تخليه مي گردد

 .   با مكش طبيعيC1 بخاري نوع     :C11نوع 
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    ويژگي ها ٦

طبق اين استاندارد آزمونهاي اندازه گيري مصرف گاز، بازده حرارتي كل خالص و پايدار و                     

م اين آزمونها بايد بخاري را مطابق شرايط آماده سازي و دستور               درتما. برچسب انرژي انجام مي گيرد   

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

 
 
 

)١ (جدول   

 

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

 

 
 ) حيح شدهتوان ورودي تص( مصرف انرژي گاز١ -٦

مقدار )   درصد   + ٥ (بايد در محدودة  پنج درصد         Rمقدار مصرف انرژي گاز مشخص شده،          

 مگاژول بر ساعت بيشتر باشد،  مگر اينكه        ٥/٠ براي پيلوتهاي دائم سوز نبايد از        Rمقدار  . اسمي آن باشد  

 ١مقدار آن نبايد از     حرارت پيلوت براي عملكرد يك سيستم ايمني به كار گرفته شود كه در اينصورت                

در صورتيكه  مصرف پيلوت بعنوان قسمتي از سيستم ايمني حساس به             . مگاژول بر ساعت بيشتر باشد    

 . بكار رود،  از محدوديــت فوق مستثني مي باشد)١((ODS )كاهش ميزان نقصان اكسيژن 

 

                                                      
(١) Oxygen Depletion System 

 عدد وب گاز مرجع چگالي نسبي
MJ /m3 

ارزش حرارتي گاز مرجع در حالت خشك و 
  kp٣٢٥/١٠١و ١٥ C oشرايط 

MJ /m3 

 آزمون مرجع و حداقل  گاز
 درصد خلوص 

گازي كه بخاري 
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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   بازده حرارتي ٢-٦

 : لت حداكثر بايد در محدوده هاي زير باشد بازده حرارتي بخاري ،  بر مبناي ارزش حرارتي كل، در حا

 .  درصد باشد٣٠براي بخاريهاي با انتقال حرارت به صورت تابشي،  حداقل بازده تابشي بايد   ١ -٢ -٦

 براي بخاريهايي با انتقال حرارت به صورت جابجايي ـ تابشي و جابجايي در هر يك از حاالت                     ٢ -٢-٦

 : زير 

 . درصد كمتر باشد٦٠بازده حرارتي كل نبايد از : با جابجايي طبيعي   Bنوع  بخاريهاي ١-٢-٢-٦

 درصد  ٧٠بازده حرارتي كل نبايد از       ) : دمنده دار   (  با جابجايي اجباري       Bبخاريهاي نوع    ٢-٢-٢-٦

 .كمتر باشد

 . درصد كمتر باشد٧٠بازده حرارتي كل نبايد از  : Cبخاريهاي نوع  ٣-٢-٢-٦

 تحت مكشي معادل با دودكشي كه ارتفاع  آن از كف محل استقرار              Bي نوع   هنگامي كه بخار    ٣ -٢ -٦

دمنده (  متر باشد قرارگرفت،   بازده حرارتي بخاريهاي با انتقال حـرارت جابجائي اجباري                 ٥/٤بخاري  

 درصد  ٥٠ درصد و بخاريهاي با انتقال حرارت جابجايي طبيعي نبايد كمتر از                 ٦٠ نبايد كمتر از     ) دار

 . باشد

  بازده كل خالص٣-٦

 . درصد كمتر باشد٥٠بازده كل خالص بخاريهاي گاز سوز دود كش دار نبايد از 
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   روش هاي آزمون٧

 عمومي   منابع و تجهيزات١ -٧

  منابع الزم١-١-٧

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

  تجهيزات عمومي٢-١-٧

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

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

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

كه به ورودي كنتور،  ورودي بخاري براي اندازه گيري فشاراسمي          )   مانومترهايي(فشار سنج ها     ٣-٢-١-٧

 . وصل مي شوند )  يك ميليمتر ستون آب(  پاسكال ١٠نقطه آزمون،  با دقت اندازه گيري 

 در   دماسنج موجود . ( درجه سانتيگراد براي اندازه گيري دماي گاز         ٥/٠دما سنج ،  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 شده١وسيلة تعيين ارزش حرارتي با دقت  ٦-٢-١-٧

  . درصد مقدار اندازه گيري شده٢عيين چگالي نسبي با دقت وسيلة ت ٧-٢-١-٧

 . ثانيه١/٠وسيلة مناسب اندازه گيري زمان با دقت  ٨-٢-١-٧

 . درجه سلسيوس نگهداشته شود٢٠  + ٢ دماي محيط آزمون بايد در محدوده  -
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 ) مصرف گاز( آزمون اندازه گيري توان ورودي ٢-٧

فشار گاز  . بر مبناي ميزان گاز مصرفي بخاري انجام مي شود       اين آزمون به منظور محاسبه مصرف انرژي        

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

 دقيقه به   ١٥گذر حجمي گاز پس از روشن شدن و تنظيم فشار گاز ورودي به بخاري و حداقل گذشت                   

است به منظور اجتناب از گسترش خطا        بديهي  . منظور رسيدن به شرايط تعادل، اندازه گيري مي شود       

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

  آماده كردن آزمونه ١-٢-٧

بخاري بايد مطابق دستور العمل سازنده نصب گرديده و در فشار كاري گازي مشخص شده تنظيم شود                  

در صورتيكه بخاري  مجهز به گاورنر جهت         . )مگر آنكه در شرايط آزمون شرايط ديگري قيد شده باشد         (  

تثبيت فشار ورودي گاز مي باشد اين وسيله مي بايست به عنوان جزيي از بخاري تلقي گردد و در حين                    

در طول مدت آزمون    . آزمون باز نشود مگر آنكه سازنده در دستورالعمل شرايط ديگري قيد كرده باشد              

در مورد بخاريهاي مجهز به ترموستات بايد         . از افت نكند  تمهيداتي بايد بكار رود تا فشار و جريان گ          

جريان گاز را تغيير دهد يا قطع كند            شرايطي را ايجاد نمود كه درطول آزمايش ترموستات نتواند            

)   درصورت وجود (همچنين دمنده گردش هواي گرم       . ) بعنوان مثال با قرار دادن حسگر دما در آب سرد         (

كنتور گاز بايد با    . سمي كه توسط سازنده توصيه شده است، بايد تنظيم نمود         را در حالت كار در شرايط ا      

در طول مدت آزمون بخاري بايد از وزشهاي اتفاقي محفوظ           . دماي محيط آزمون به تعادل رسيده باشد      

 . بماند

  روش انجام آزمون ٢-٢-٧ 

قرار كنيد بطوري كه بخاري     بر)   پيلوت و مشعل اصلي     (جريان گاز را  بطور كامل به مشعلها           ١-٢-٢-٧

بخاري را روشن كنيد و فشار نقطة آزمون را در مقدار اسمي تنظيم                 . در حالت حداكثر تنظيم شود     

 .  دقيقه كار كند١٥اجازه دهيد بخاري براي مدت . نمائيد
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 بعد از رسيدن بخاري به حالت         ) متر مكعب بر ساعت      (  گذر حجمي كل گاز را برحسب          ٢-٢-٢-٧

  .نشان داده شده است  Qmدر دو دقيقه اندازه گيري كنيد،  اين مقدار در محاسبات با پايدار 

  .اندازه گيري كنيد  را   Tmدماي مطلق گاز  عبوري از كنتور مرطوب   ٣-٢-٢-٧

 .   را برحسب كيلو پاسكال اندازه گيري كنيدpm فشار گاز ورودي به كنتور  ٤-٢-٢-٧

 . رحسب كيلو پاسكال تعيين كنيد   را بPa فشار جو   ٥ -٢-٢-٧

 ) هوا   (1.000 =    . را تعيين كنيدDt   چگالي نسبي گاز  ٦-٢-٢-٧

 .  را برحسب كيلو پاسكال تعيين كنيدh)   فشار اسمي نقطة آزمون (   ٧-٢-٢-٧

  .اصلي را خاموش كنيد)   هاي(مشعل   ٨ -٢-٢-٧

 .ار كنيدمراحل باال را براي پيلوت دائم سوز تكر ٩-٢-٢-٧

   بيان نتايج و گزارش آزمون٣-٢-٧

 : مقدار مصرف انرژي گاز برحسب مگاژول بر ساعت از فرمول زير تعيين مي شود 

( ) ( )
( ) ( )

2
1

2
1

1.1...... 















−

+
−








+
++

=
t

w

a

w

a

s

m

s
tr

s

ma
m D

D
hP

P
hP
hP

T
T

DW
P
PP

QR 

 :كه

 WD=622.0         دانسيته نسبي بخار آب 

 Kpa  325.101=SP         فشار مطلق استاندارد

KTS           استاندارددماي مطلق  1515.273 += 

 

  براي گـاز   Wrمقدار.  است ١جمله آخر داخل كروشه براي گاز طبيعي  و تمام گازهاي خشك برابربا                

(G20)  و (G31)  داده شده است )١(در جدول . 

 . برحسب درجه حرارت در پيوست ب آمده استPwفشار بخار اشباع آب 
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 تي  آزمون بازده حرار٣-٧

 تابشي از تجزيه محصوالت احتراق و         -بازده حرارتي بخاريهاي با انتقال حرارت جابجايي و جابجايي           

بازده حرارتي تابشي براي     . تعيين مي گردد ) اتالف حرارتي دودكش  (محاسبه انرژي نهفته در سوخت       

ه از بخاري توسط    بخاريهاي با انتقال حرارت تابشي از روش اندازه گيري ميزان انرژي گرمايي تابش شد              

 . يك نيمكرة فرضي مجهز به ترموكوپلهاي تابشي تعيين مي گردد

  تابشي- بازده حرارتي بخاريهاي با انتقال حرارت جابجايي و جابجايي١-٣-٧

  منابع الزم ١-١-٣-٧

  )  ١ (گاز آزمون و گاز مرجع مطابق جدول  ١-١-١-٣ -٧

 د نياز منبع تغذيه الكتريكي در ولتاژ مور ٢-١-١-٣ -٧

  تجهيزات الزم ٢-١-٣-٧

  ١-٧وسايل مشخص  شده در بند  ١-٢-١-٣-٧

اين وسيله  .   حاصل از احتراق براي مشخص كردن درصد دي اكسيد كربن           )١ (تجزيه گر گاز   ٢-٢-١-٣-٧

 . بايد براي دادن نتايج دقيق و تكرار پذير كاليبره شده باشد

 Co2ز جنس فوالد زنگ نزن براي اندازه گيري مقدار             مناسب گاز دودكش ا      )٢(نمونه گير ٣-٢-١-٣-٧

 گازهاي دودكش طبق پيوست الف اين استاندارد  

 درجه سلسيوس را با دقت      ٣٠٠ترموكوپل و نشاندهندة  دما براي گازهاي دودكش كه تا             ٤-٢-١-٣-٧

   .)پيوست الف اين استاندارد را ببينيد . (   درجه اندازه گيري كنند+٢

  :   در هر يك از حاالت زير Bاي بخاريهاي نوع  بر ٥-٢-١-٣-٧

                                                      
(  ١)  Gas analyzer 
(٢) Flue gas sampling Probe  
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يك دودكش با حداقل طولي كه توسط سازنده مشخص گرديده ،  يا اگر طول حداقلي مشخص                     -الف

  متر ٦/٠نگرديده است ،  دودكش بدون درزي با طول 

 متر  ٥/٤انتهاي دودكش و كف سكوي آزمون        طول مناسبي از دودكش بطوريكه اختالف ارتفاع بين         -ب

 . باشد 

 .  طول مناسبي از دودكش كه شرايط نصب سازنده را فراهم نمايد- Cبراي بخاريهاي نوع  ٦-٢-١-٣-٧

  آماده كردن آزمونه٣-١-٣-٧

ترموكوپلها و وسيله نمونه گيري از دودكش را مطابق پيوست الف          .  نصب كنيد  ١-٢-٧بخاري مطابق بند    

 .نصب نماييد

 مي باشد،  بخاري بايد همراه با سيستم دودكش در مجاورت يك ديوار                Cدر صورتيكه بخاري از نوع        

در آزمون بعدي بايد     . مناسب طوري نصب شود كه حداقل مقاومت در مقابل جريان دود ايجاد شود                

بخاري طوري در مجاورت ديوار همراه با دودكش نصب شود كه حداكثر مقاومت در مقابل جريان ايجاد                  

 . بايد يك پايانه دودكش نصب شده باشددر هر دو حالت،  . گردد

  براي تخليه محصوالت احتراق مي باشد ، ولتاژ           ) ١ (در صورتيكه بخاري داراي سيستم دودكش فن دار         

 .  ولت كنترل شود٢٢٠  +)  درصد ولتاژ ٦ (ورودي به بخاري بايد در محدودة 

 .دودكش،  احتراق و دماي سطوح مطابقت داشته باشدبخاري بايد با شرايط ايمني مربوط به بندهاي عملكرد : يادآوري  

 

   روش انجام آزمون٤-١-٣-٧

  : B روش انجام آزمون براي بخاريهاي نوع  ١-٤-١-٣-٧

 . بخاري را روشن كنيد و اجازه دهيد يك ساعت كار كند ١-١-٤-١-٣-٧

                                                      
) ١  ( Forced flue system  
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 محيط در مقطعي     در گازهاي تنوره و اختالف دماي آنها را نسبت به          Co2متوسط درصد    ٢-١-٤-١-٣-٧

اندازه )  متـر بعد از محل اتصال دودكش به بخاري           ٣/٠ (پايين دست اتصال دودكش    ٣/٠ mواقع در   

  . )به پيوست الف مراجعه كنيد (بگيريد 

 را تا وقتيكه دو سري متوالي نتايج خوانده شده در فاصله               ٢-١ -٤-١-٣-٧آزمون بند    ٣-١-٤-١-٣-٧

 .  درصد با هم اختالف داشته باشند،  تكرار كنيد٥ دقيقه كمتر از  ١٥هاي زماني 

 .   نتايج را ثبت كنيد٤-١-٤-١-٣-٧

در .  انجام دهيد  ٥-٢-١-٣-٧آزمون را براي هر دو حالت نصب دودكش مطابق بند                ٥-١-٤-١-٣-٧

 .صورتيكه سازنده شرايط ديگري را قيد كرده باشد،  اين آزمون براي آن شرايط نيز بايد تكرار شود

  : C روش انجام آزمون براي بخاريهاي نوع ٢-٤-١-٣-٧

بخاري را با فشار عادي گازدر ورودي آن،  براي يكساعت و در حاليكه بخاري به دودكشي     ١-٢-٤-١-٣-٧

 . با حداقل مقاومت در برابر جريان وصل شده است،  بكار اندازيد

 را  نسبت به محيط در           در گازهاي تنوره و اختالف دماي آنها          Co2متوسط درصد    ٢-٢-٤-١-٣-٧

 ميليمتر قبل از مقطع خروج      ٥٠ ( ميليمتر باال دست اتصال خروجي دودكش        ٥٠ m mمقطعي واقع در      

  .) به پيوست الف مراجعه كنيد(اندازه بگيريد )  دودكش در فضاي بيرون اتاق 

ـ           ٢-٢-٤-١-٣-٧آزمون بند    ٣-٢-٤-١-٣-٧ ـده شده در    را تا وقتيـكه دو سري متــوالي نتايج خوان

 .   درصد با هم اختالف داشته باشند،  تكرار كنيد٥ دقيقه اي ،  كمتر از ١٥فاصله هاي 

  .نتايج را ثبت كنيد ٤-٢-٤-١-٣-٧

 را براي وضعيتي كه دودكش با          ٣-٢-٤-١-٣-٧ تا    ١-٢-٤-١-٣-٧مراحل بندهاي     ٥-٢-٤-١-٣-٧

 . رار كنيد حداكثر مقاومت در برابر جريان  به بخاري وصل شده است تك
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  بيان نتايج و گزارش آزمون ٥-١-٣-٧

 . بازده حرارتي از فرمول زير محاسبه مي گردد

 بازده حرارتي = ١٠٠درصد افت دودكش ـ       

 : افت دودكش به صورت زير محاسبه مي شود 

  گازهاي خشك ١-٥-١-٣-٧

 :خشك  (G20 )براي گاز طبيعي و گاز مرجع 
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  بازده حرارتي بخاريهاي با انتقال حرارت تابشي٢-٣-٧

 .ربرد دارداين آزمون فقط براي اندازه گيري سهم تابشي بازده حرارتي در بخاريهاي با انتقال حرارت تابشي كا

بازده حرارتي تابشي در محاسبات مربوط به برچسب انرژي اين گونه بخاري ها كاربرد ندارد و براي بخاريهاي با                   : ١يادآوري  

 در محاسبات برچسب    ١-٣-٧مطابق بند   ) بطريق اتالف دودكش  (انتقال حرارت تابشي نيز از بازده حرارتي اندازه گيري شده          

 .انرژي استفاده مي شود

 .ش آزمون در پيوست اطالعاتي پ آورده شده استرو

 

  آزمون برچسب انرژي ٤ -٧

  منابع الزم ١-٤-٧

  )١ (گازهاي آزمون و مرجع مطابق جدول  ١-١-٤-٧

 )  در صورت لزوم ( ولت  ٢٢٠  + ٢منبع تغذيه الكتريكي قابل كنترل در محدودة   ٢-١-٤-٧

  تجهيزات الزم ٢-٤-٧

  ١-٧در بند  وسايل مشخص شده ١-٢-٤-٧
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 وسيله اندازه گيري ولتاژ و توان الكتريكي   ٢ -٢-٤-٧

 طول مناسبي از دودكش بطوريكه ارتفاع آن تا كف سكوي آزمون             - B براي بخاري هاي نوع     ٣-٢-٤-٧

 .  متر باشد٥/٤

 .  طول مناسبي از دودكش كه شرايط نصب سازنده را فراهم نمايد- C براي بخاريهاي نوع  ٤-٢-٤-٧

  آماده كردن آزمونه ٣-٤-٧

 ٢٢٠ + ٢منبع تغذيه الكتريكي را در صورت لزوم در محدودة           .  نصب شود  ١-٢-٧بخاري بايد مطابق بند     

براي . ترموكوپلها و وسيله نمونه گيري از دودكش را مطابق پيوست الف نصب كنيد              . ولت فراهم كنيد  

 متر مي باشد انجام    ٥/٤ كف محـل آزمون،      ،  آزمـون با دودكشي كه ارتفاع انتــهاي آن از         Bبخاري نوع   

 ،  بايد در مجاورت يك ديوار مناسب و با سيستم دودكش طوري نصب شود كه                  Cبخاري نوع   . مي شود

 .پايانه دودكش بايد نصب شده باشد. حداقل  مقاومت در برابر جريان را ايجاد نمايد

  روش انجام آزمون٤ -٤-٧

 . فشار گاز ورودي را مطابق فشار اسمي تنظيم كنيدبخاري را روشن كنيد و   ١-٤-٤-٧ 

  :در صورت وجود دمنده ،  سرعت دمنده بايد به صورت زير تنظيم شود   ٢ -٤-٤-٧

 براي دمنده هاي با كليد دستي انتخاب سرعت   ١ -٢-٤-٤-٧

 .حداكثر سرعت دمنده در حالت حداكثر مصرف گاز ) الف 

 . در حالت حداقل مصرف گاز )  اموش نشود بطوريكه خ(  حداقل سرعت دمنده )  ب

براي دمنده هاي با انتخاب سرعت اتوماتيك ،  تنظيم سرعت دمنده براي حالت حداكثر و                ٢ -٢-٤-٤-٧

 . حالت حداقل توسط سيستم كنترلي بخاري انجام  مي شود

 :مقادير زير را در حالت حداكثر اندازه گيري و ثبت كنيد    ٣-٤-٤-٧

     ٢-٧ بر حسب مگاژول بر ساعت با توجه به بند  GCfمصرف گاز       ١-٣-٤-٤-٧

بازده  حرارتي  ٢ -٣ -٤ -٤ -٧
f

η ٣-٧ برحسب درصد با توجه به بند 
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  برحسب كيلو وات    efمصرف انرژي الكتريكي   ٣-٣-٤-٤-٧

 : ثبت كنيد  را در حالت حداقل تكرار و مقادير زير را ١-٤-٤-٧  بند ٤-٤-٤-٧

  بر حسب مگاژول بر ساعت   GCtمصرف گاز     ١-٤-٤-٤-٧

   بر حسب درصدtηبازده حرارتي    ٢-٤-٤-٤-٧ 

     برحسب كيلو واتetمصرف انرژي الكتريكي    ٣ -٤-٤-٤-٧

  : را در حالت آماده بكار تكرار و مقادير زير را  ثبت كنيد ١-٤-٤-٧بند   ٥ -٤-٤-٧

 بر حسب مگاژول بر ساعت   GC sمصرف گاز  ١-٥-٤-٤-٧

    بر حسب كيلو واتesمصرف انرژي الكتريكي   ٢-٥-٤-٤-٧ 

 درصد در نظر    ٤/٩٠ بازده حرارتي بخـاري هاي بدون دودكش در هر دو حالت حـداكثر و حداقل مصرف گاز،                 : يـادآوري

 . و لزومي به اندازه گيري آن نمي باشد) طبيعيبر مبناي بازده احتــراق تئـوري گاز (گرفته مي شود 

 

    بيان نتايج و گزارش آزمون٥-٤-٧

   fs  مصرف انرژي حالت آماده بكار  ١-٥-٤-٧

 اين كميت برحسب مگاژول بر ساعت شامل مجموع نرخ مصرف انرژي گاز پيلوت و انرژي الكتريكي                      

 . مي باشد )  رد در صورت كارب(وسايل كنترلي بخاري در حالت آماده بكار 

fs = GCs+3.6es 

 Qin  انرژي ورودي كل روزانه ٢-٥-٤-٧

 اين كميت برحسب مگاژول براي بخاريهاي با قابليت تنظيم جريان گاز در حالت حداقل از رابطة 

 

Qin= 12fs+6[GCf + GCt +3.6(ef+et)] 

    روشن از رابطة-و براي بخاريهاي با عملكرد خاموش 

Qin= 15fs+9[GCf  +3.6(ef)] 
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 .محاسبه مي شود

 out Q ساعت دوره مصرف روزانه  ١٢ انرژي خروجي كل براي ٣-٥-٤-٧

 اين كميت برحسب مگاژول براي بخاريهايي با قابليت تنطيم جريان گاز در حالت حداقل از رابطة 

 

Qout  = 6 [(GCf  ×  ηf )+(GCt  × ηt ) + 3.6(ef+et)] 

  روشن از رابطة-وبراي بخاريهايي با عملكرد خاموش 

Qout = 9 [(GCf × ηf) +3.6(ef)] 

 . محاسبه مي گردد

   netη بازده كل خالص بخاري ٤-٥-٤-٧

 :  اين بازده برحسب درصد بصورت زير محاسبه مي شود 

  100×=
in

out
net Q

Q
η 

  

 ١ (AEC )  ساليانه انرژي  مصرف٥ -٥ -٤ -٧

 : اين مقدار برحسب مگاژول بصورت زير محاسبه مي شود 

netinQAEC η80100 ××= 

  حداكثر توان خروجي بخاري ٦-٥-٤-٧

 : اين توان برحسب كيلو وات و به صورت زير محاسبه مي شود 

  H = (GCf × ηf) / 3.6 + ef 

 

 

                                                      
) ١ ( - Annual  Energy Consumption  
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 رف گاز ساليانه معادل مص٧-٤-٥-٧

به )Qin(ميزان حجم گاز مصرفي بخاري در طول دوره سرما در يك سال با استفاده از انرژي ورودي كل 

 :ترتيب زير معادل حجمي گاز مصرفي به دست مي آيد

S
H
Q

V in
A = ١٠٠×  

  =VA)  متر مكعب ( حجم گاز مصرفي ساالنه 

  =Hs)متر مكعب مگاژول بر ( ارزش حرارتي كل گاز مصرفي 

 

 

  برچسب انرژي -٨

برچسب انرژي بخاري گازسوز دودكش دار حاوي اطالعاتي است كه مصرف كنندگان مي توانند مدلهاي                

 و رده هاي بازدهي انرژي ) بازده كل خالص(مختلف بخاري را با توجه به معيار مصرف انرژي تعيين شده 

 )A  تا G ( چسب انرژي شامل موارد زير استاطالعات مندرج در بر. مقايسه كنند: 

 )معيار مصرف انرژي) (درصد(بازده كل خالص  -

 )مگاژول(مصرف انرژي ساليانه  -

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

 )درصد(بازده در حالت تنظيم حداكثر  -

 )درصد(بازده در حالت تنظيم حداقل  -

 )مگاژول در ساعت(يلوت مصرف انرژي پ -

 )كيلو وات(حداكثر توان خروجي  -

 نوع سوخت مصرفي -
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 نشان استاندارد -

 سال اعتبار برچسب -

 

  بازه بندي انرژي ١ -٨

مشخص )  ٢ (با كمك جدول    ) معيار مصرف  انرژي   (حدود بازة انرژي هر رده، برمبناي بازده كل خالص            

 .مي شود

 

 )        ٢(           جدول 

  خالصبازده كل

ηnet 
 

 رده

 
ηnet > ٨٥ A 

 
٨٠ < ηnet    ٨٥ B 

 
٧٥ < ηnet   ٨٠ 

 
C 

 
٧٠  < ηnet   ٧٥ D 

 
٦٥  < ηnet    ٧٠ E 

 

٦٠< ηnet    ٦٥  F 

 

٥٠  < ηnet    ٦٠ G 

 

 درصد يا ٥٠ اين استاندارد داراي بازده كل خالص ٧بخاريهايي كه مطابق روش آزمون بند  ١-١-٨

 . از نظر اين استاندارد مردود هستندكمتر باشند،
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  نشانه گذاري٢ -٨

برچسب هر بخاري بايد روي محصول و نيز         . اطالعات مندرج در برچسب بايد بصورت خوانا و واضح باشد          

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

 .   مطابقت داشته باشد١٢٢٠-١ملكرد بخاري گاز سوز شماره استاندارد ملي ايران،  ع

 

 
 

 . 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 ه١

  مدل بخاري ٢

  شاخص بازدة كل خالص بخاري ٣

  مقدار عددي بازده كل خالص بخاري ٤

  مصرف ساليانه انرژي بخاري برحسب مگاژول ٥

  معادل مصرف ساليانه گاز برحسب مترمكعب٦

  شاخص بازده در حالت تنظيم حداكثر ٧

   شاخص بازده در حالت تنظيم حداقل ٨

  مصرف پيلوت برحسب مگاژول بر ساعت ٩

 ر توان خروجي برحسب كيلو وات  حداكث١٠

  نوع سوخت مصرفي ١١

  محل نشان استاندارد ١٢

  سال اعتبار برچسب١٣
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 رنگهاي مورد استفاده ٣ -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    

 )  الزامي   ( 
 

 

 نمونه گيري از گازهاي دود كش و اندازه گيري درجه حرارت

نمونه گيري از گازهاي دود كش و اندازه گيري دما بايد داخل لولة  دودكش در صفحه اي موازي با اتصال                  

 . متري از آن انجام شود٣/٠ خروجي دودكش بخاري و در فاصلة

 ). ٢- و الف ١- رجوع شود به شكل هاي الف  (

ندازه گيري دماي گاز دودكش ،  دو خط عمود بر هم بايد به گونه اي در صفحة اندازه گيري ايجاد                    براي ا 

يك دما بايد در  نقطة تقاطع       . شوند كه سطح مقطع داخلي را به چهار سطح مساوي اصلي تقسيم كنند            

 ،  در  )ر هم    دو قطر عمود ب   (تايي  در هر خط       ٤هشت دما نيز بايد ،  در دو گروه          . دو خط خوانده شود   

دماها بايد توسط ترموكوپلهايي كه     . نقاط يك سوم و دو سوم فاصله از نقطه تقاطع اندازه گيــري شوند            

در مواضع توضيح داده شده در باال بوسيلة يك قاب كه محدوديت قابل توجهي در برابر جريان دود                       

 ميانگين كليه نتــايج خوانده شده      دماي گاز دودكــش  . اعمال نكند ،  محكم شده اند،  اندازه گيري شوند      

  . )٤-و الف ٣- رجوع شود به شكلهاي الف . (مي باشـد 

افت دودكش بايد به صورت مجموع حرارتي كه در دماي باالتر از محيط از طريق دي اكسيد كربن،                        

 براي اين منظور فرض مي شود بخار آب بصورت          . هواي آزاد و بخار آب انتقال مي يابد محاسبه شود          

 . بخاري در دماي باالتر از محيط بوده و تقطير در دماي محيط صورت گيرد

براي نمونه گيري گازهاي دودكش و اندازه گيري دي اكسيدكربن،  يك لولة نمونه گيري بايد                  

اندازة سوراخهاي ايجاد شده در محل عالمت       . متناظر با موقعيتهاي نمونه گيري ترموكوپلها ساخته شود       

ه گيري يا لوله ها ، بايد طوري باشد كه سطح كل از سطح مقطع داخلي لولة                          گذاري شده نمون   
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بديهي است كه سوراخهاي تعبيه شده روي لوله هابايد به سمت پايين             . نمونه گيري مربوطه كمتر باشد     

 ٢٥مقطع نمونه گيري از گاز براي اندازه گيري دي اكسيد كربن بايد                 . باشد) سمت اتصال دودكش  (

 . يين تر از مقطع اندازه گيري دما در دودكش قرار بگيردميلي متر پا

 .   رجوع شود٥  به شكل الف ـ Cبراي نمونه گيري گاز در بخاري نوع 

 

 
  محل قرار گيري نمونه گير  دود در دودكش بخاري با دهانة خروجي عمودي-١شكل الف

 
 نة خروجي افقي  محل قرار گيري نمونه گير  دود در دودكش بخاري با دها-٢شكل الف

 



32 

 
 

 
  نمونه برداري در دودكشهايي با مقطع دايروي-٣ -شكل الف

 

 
  نقاط نمونه برداري در دودكشهايي با مقطع مستطيل-٤ -شكل  الف 
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 C نمونه گيري در دودكش بخاري نوع -٥ –شكل الف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقطع نمونه برداري
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 پيوست ب
 )  اطالعاتي (

 
 
 

 بدست  ١-از جدول الف     ) دماي گاز عبوري از كنتور مرطوب      ( m t در درجه حرارت     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   
   ) درجه سانتيگراد( 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









+

−=
mt

x
235

2861750107658 .. 
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 پيوست پ

 )اطالعاتي (  

 

 انتقال حرارت تابشيبازده حرارتي بخاريهاي با 

در اين آزمون ، سهم تابشي بازده حرارتي از بازده كل بخاري توسط اندازه گيري حرارت                       

 همراه با يك گالوانومتر براي سنجش         (Moll ) نوع   ٢ كه در آن از ترموپيل     ١خروجي توسط روش ليدز     

 .شدت تابش روي سطح يك نيمكره استفاده شده است،  تعيين ميگردد

  

 ابع الزم  من-١پ 

 ) ١ (گاز آزمون و گاز مرجع مطابق جدول  -

 

  تجهيزات الزم -٢پ 

 ١-٧وسايل مشخص شده در بند 

   پاسكال +٢٥/٠   با دقت  پاسكال١٢٥ميكرومانومتر با محدودة اندازه گيري صفر تا   

 وسيله مناسب اندازه گيري زمان 

 . يا تجهيزات مشابه ) ٢ و پ١ل پ رجوع شود به شك ( N.P.Lبا الگوي   ”Moll“ميكروترموپيل 

  ) ٤  و  پ٣رجوع شود به شكل پ( سكوي مناسب قابل تنظيم آزمون با بازوي شعاعي 

  متري با قطر مناسب براي بخاري ٥/٤دودكش 

 ثبات پتانسيومتري 

 
                                                      
( 1)   Leeds method  
( 2)     Thermopile  
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  آماده كردن آزمونه -٣پ

ي تنظيـم كنيد كه    موقعيت بخاري را طور   .  روي سكوي آزمون نصب كنيد     ١-٢-٧بخاري را مطابق بند     

صفحــة  عمودي پشتي بخاري با قاعدة نيمكره اي فرضي كه با حركت دورانـي بازوي حامل ميكرو                     

لبة  سكوي آزمون نبايد نسبت به پاية بخاري، بيرون زدگي داشته           . ترموپيلها ايجاد مي شود، منطبق باشد    

 . باشد

 

  روش انجام آزمون -٤پ

مكش دود را در    .  آزمون را در مقدار اسمي آن تنظيم كنيد          بخاري را روشن كنيد و فشار نقطة        -١

دودكش بخاري با انتخاب طول مناسب طوري تنظيم كنيد كه از پس زدگي آن جلوگيري شود و ضمناً                   

 . در آستانة پس زدگي باشد

 معيار اين امر،  ثابت ماندن ميزان قرائت ميكروترموپيل نصب شده         .  بگذاريد تا بخاري كامالً گرم شود      -٢

 )  رجوع كنيد ١به شكل پ ( در فواصل زماني  مشخص مي باشد  0.0 در موقعيت

 .  حجم گاز مصرف شده ، ارزش حرارتي آن و مدت زمان آزمون را ثبت كنيد -٣

 براي تصحيح شرايط گاز آزمون نسبت به شرايط متعارفي كه در آن ارزش حرارتي و ساير شرايط                     -٤

 .  استفاده نمايد٥ده شده در بند پگاز مشخص شده است،  از روابط تصحيح دا

 ثبت كنيد و سپس بترتيب مقادير        OW4 و   OE4 مقادير خوانده شدة ترموپيلها را در موقعيتهاي           -٥

 . قرائت شده را در هشت نقطه ديگر در يك صفحه افقي يادداشت نمائيد

به همين ترتيب   . حركت داده و سپس بازو را در جهت مخالف برگردانيد           W10ترموپيل را به موقعيت         

    S40 و S10     ،S20   ، S30  حركت داده و سپس به نقاط           N40 و   N20    ،N30 ترموپيل را به نقاط      

 . به همين ترتيب انجام دهيد) بدون وقفه( نقطه به طور پيوسته ٨١برگردانيد  و اين عمل را براي تمام 

 .  متر افزايش دهيد٥/٤طول دودكش را به  -٦
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 متري به آن متصل است،  بخاري را        ٥/٤كوي آزمون نصب بوده و دودكش       در حاليكه بخاري روي س     -٧

معيار رسيدن به تعادل     . در فشار گاز اسمي نقطة آزمون به كار اندازيد تا به تعادل حرارتي برسد                  

 .  مي باشد٢حرارتي مشابه بند 

 . آزمون بازده حرارتي را تكرار كنيد -٨

 

  بيان نتايج و گزارش آزمون ٥ -پ

ائت شده، نشان دهندة حرارت جذب شده به سطح نيمكره هستند و حرارت خروجي               مقادير قر 

الزم است كه يك ضريب براي در نظر گرفتن جذب اتمسفري تابش                . از بخاري را نشان نمي دهند       

 . كه براي گرمايش فضا مفيد است در نظر گرفته شودCO2حرارتي توسط بخار آب و 

 

   = R1   ٨٣/٤ * F * ) ر قرائت شده  مقدا٨١ مجموع  ( /٨١             

  R2  =   
0/94

1R حرارت خارج شده از بخاري        

  Q* Hs =   حرارت ورودي كل به بخاري 

بازده تابشي كل     = 
HsQ

R
×
×1002  

 

در صورت استفاده از كنتور گاز مرطوب                      







+
×





 −+

=
T

PPP
VQ wma

15.273
15.288

325.101
 

در صورت استفاده از كنتور گاز خشك                              







+
×





 +

=
T

PP
VQ ma

15.273
15.288

325.101
     

 

 

 :  كه در آن 



38 

 R1= حرارت تابشي ثبت شده روي نيمكره 

  R2= حرارت خروجي بخاري 

  F   = )يمگاژول بر متر مربع در ساعت  بر واحد مقياس درجه بند( ضريب ترموپيل 

   = Q)متر مكعب بر ساعت ( گذر حجمي تصحيح شدة گاز 

 Hs   =)مگاژول در متر مكعب ( ارزش حرارتي كل  گاز 

  ) = V  متر مكعب بر ساعت( گذر حجمي يا حجم اندازه گيري شده گاز

 Pa =) كيلو پاسكال( فشار با رومتريك 

 Pm =) كيلو پاسكال ( فشار نسبي گاز در ورودي كنتور گاز 

 Pw =)  كيلو پاسكال  (Tفشار بخار اشباع آب در دماي كنتور گاز 

 T  =)  درجه سلسيوس(دماي گاز در كنتور گاز 

 

 متري  ٥/٤بازده حرارتي بخاريهاي با انتقال حرارت تابشي دودكش دار هنگاميكه با دودكش              : يادآوري  

 .  آن كمتر شودتحت آزمون قرار ميگيرد،  نبايد بيش از ده درصد از مقدار قبلي
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)بدون بخاري(نماي روبرو   
 

 
 
 
 

 ٣شكل پ

 
 
 
 
 
 

 تمام اندازه ها برحسب ميليمتر است
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 نماي جانبي
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