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 خدا نامبه 

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسسات  و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
گان، كنندمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با تبطمر ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللي  بين كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كدكس  كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

 مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و ديفر ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
 عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي

 كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد استاندارد، اجباري
 و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي
- زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات

 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،
 اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس

 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت مي آنها عملكرد بر و
 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش
  

 1377نخستين بار در سال  »هاي آزمون ها و روش ويژگي –دار خودكار  هاي گازسوز دمنده مشعل« استاندارد
اس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اين استاندارد بر اس. دوين شدت

چهارصدو بيست و فت و در هاي مربوط براي دومين بار مورد تجديد نظر قرار گر ايران و تاييد كميسيون
  . تصويب شد 19/12/87 كميته ملي مكانيك و فلزشناسي مورخ يهاجالسششمين 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات  3د يك ماده به استناد بن اين استاندارد  اينك
  .شود بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 1371ماه  صنعتي ايران مصوب بهمن

، و خدمات علوم، ملي و جهاني در زمينه صنايع هايپيشرفت تحوالت و حفظ همگامي و هماهنگي با  براي
پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين شد و خواهد  تجديدنظرواقع لزوم ايران در مملي استانداردهاي 

 ،بنابراين .گرفتخواهد  قرارهنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه  ارائه شود، استانداردها
  .كرد استفادهاستانداردهاي ملي  تجديدنظر آخرين بايد همواره از
شده و  1377سال    4271جايگزين استاندارد ملي ايران به شماره ول در زمان تجديد نظر ااين استاندارد 

  .باطل شده است 4271استاندارد 
  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است
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  مقدمه
دار خودكار كه داراي دمنده براي تامين هواي احتراق  هاي گازسوز دمنده اندارد عمدتاً براي مشعلاين است

  .گردند در نظر گرفته شده است بوده و به صورت يك مجموعه كامل در بازار عرضه مي
آن  ها براساس نوع گاز و فشار گازي كه براي بندي اين استاندارد به اين صورت است كه دستگاه روش طبقه
  .هستنداند  طراحي شده

شود ممكن است منجر به بروز  دار بكار گرفته مي هاي دمنده بندي هر زماني كه براي مشعل اين روش طبقه
ها براي  براي مثال بسياري از مشعل. بندي دقيق براي استفاده در يك مشعل ويژه شود مشكالتي براي طبقه

طراحي ) به جز تنظيم هواي داده شده(ي يا بدون تغييرات كار با گستره وسيعي از گازها با تغييرات جزئ
  .اند شده

  :دار به صورت زير است هاي گازسوز دمنده بندي مشعل طبقهدر اين استاندارد  
  براي گاز مايع؛ 3RIبراي گاز طبيعي و  2RI: هاي تكي بندي طبقه -
  .گاز طبيعي و گاز مايعبراي  2R/3RII: طبقه بندي دوتايي -

شده و مقادير  اندازي راه ،در محل ،اند گذاري شده بندي اين استاندارد نشانه ي كه مطابق طبقهيها تمامي مشعل
    .شوند گيري در گزارش نصب ثبت مي اندازه

زسوز، تعيين نـوع گـاز و فشـار گـاز     هاي گا به هر حال بايد دقت نمود كه در دستورالعمل استفاده از دستگاه 
  .بندي مشعل ضروري است با طبقه هامصرفي مشعل و همخواني آن

باشـند، اغلـب در كاربردهـاي صـنعتي اسـتفاده       دار كه مطـابق ايـن اسـتاندارد مـي     هاي گازسوز دمنده مشعل
بـه هرحـال   . باشـد  يدار خانگي و تجاري م هاي دمنده اصول ايمني آنها مشابه با اصول ايمني مشعل. شوند مي

خطـرات   احتمالاندازي شده و  هاي صنعتي راه بايد بطور ايمن در محيطدار صنعتي  هاي گازسوز دمنده مشعل
هاي گازسـوز   اينگونه مشعل .هاي گازسوز خانگي متفاوت باشد خطرات مشعل احتمالتواند با  احتمالي آنها مي

هاي الكتريكـي   صنعتي ،مانند رطوبت، دماي باال، پديده هاي قابليت تحمل اثرات محيط بايددار صنعتي  دمنده
  .را داشته باشندو مغناطيسي، لرزش و غيره 

 EN 746هاي گازسوز و فرايند حرارتي صنعتي در مجموعه  استاندارد مقررات پايه براي نصب و ساخت مشعل
  .آورده شده است

داده  "كـاربرد صـنعتي   "دن آنها با اظهار دار با فرض صنعتي بو هاي گازسوز دمنده مقررات خاص براي مشعل
  .خواهد شد

  دار موضوع اين استاندارد كه در كاربردهاي صنعتي   هاي گازسوز دمنده اطالعات ديگر و حدود كاربرد مشعل
     .داده شده است خگيرند در پيوست اطالعاتي  مورد استفاده قرار مي 
 



  

   –دار خودكار  هاي گازسوز دمنده مشعل
  هاي آزمون و روش ها ويژگي

  
  هدف و دامنه كاربرد    1

برداري از  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين اصطالحات و تعاريف، مقررات عمومي براي ساخت و بهره
همچنين تعيين شرايط وسايل كنترل و ايمني و روش اجرايي آزمون  1دار خودكار هاي گازسوز دمنده مشعل
  .باشد ها مي اينگونه مشعل 2نوعي

  :هاي زير در دامنه كاربرد اين استاندارد قرار دارند ستگاهد
كه مطابق ) شود كه از اين به بعد مشعل ناميده مي( 3هاي گازسوز خودكار با يك دمندة هواي احتراق مشعل -

كنند مورد استفاده قرار  كه با سوخت گازي كار مي 4تجهيز شده و در انواع گرماسازها 4موارد مندرج در بند 
  يرند؛گ مي

  ؛6هاي مخلوط سرنازل و مشعل 5هاي پيش مخلوط كامل مشعل -
اگر چه براي استفاده در يك دستگاه خاص ،  7ساخته شده براي يك محفظه احتراق خاصهاي  مشعل -

  ساخته شده باشند، در چنين حالتي مقررات استاندارد مربوط به آن دستگاه نيز بايد بكار رود؛
  هنگاميكه فقط با گاز كار كنند؛ 9هاي دو سوخته علو مش 8هاي تك سوخته مشعل -
ها  اي طراحي شده باشد كه بتوان از اينگونه مشعل هاي دو سوخته به گونه چنانچه عملكرد با گاز مشعل -

برداري نمود، در چنين موردي بايد مقررات  و سوخت مايع بهره) طبيعي و مايع(بطور همزمان با گاز 
هاي  ها و روش ويژگي -دار سوز دمنده هاي گازوييل مشعل":1384سال 7594ماره استاندارد ملي ايران به ش

  .با در نظر گرفتن عملكرد با سوخت مايع نيز بكار رود "آزمون
  
  مراجع الزامي    2

. اسـت  شـده  داده ارجاع ها آن به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  . شود مي محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي قرراتم آن بدين ترتيب

آن  بعدي تجديدنظرهاي و ها اصالحيه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در
 داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست ايران ملي استاندارد اين موردنظر

 .است نظر مورد آنها بعدي هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين موارهه شده است،

                                                 
1- Automatic forced draught gas burners 
2- Type test 
3- Combustion air fan 
4- Heat generators 
5- Total pre-mixed burners 
6- Nozzle mixed burners 
7- Single burners 
8- Single – fuel burners 
9- Dual-fuel burners 



  

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده
  
 -هاي مشابه مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاه: 1562- 1استاندارد ملي ايران به شماره   1- 2

  .مقررات عمومي: قسمت اول
  .ها بندي درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه طبقه: 2868اره استاندارد ملي ايران به شم  2- 2
هاي الكتريكي خودكار براي مصارف خانگي و  كنترل كننده: 5039استاندارد ملي ايران به شماره   3- 2

  .مقررات عمومي: قسمت اول - موارد مشابه 
ز براي فشارهاي ورودي تا هاي فشار براي وسايل گازسو گاورنر: 6027استاندارد ملي ايران به شماره   4- 2

  .بار ميلي 200
  .ها و لوازم گازسوز شيرهاي قطع خودكار براي مشعل: 6800استاندارد ملي ايران به شماره   5- 2
هاي  ها و روش ويژگي –دار  سوز دمنده هاي گازوئيل مشعل:  7594استاندارد ملي ايران به شماره   6- 2

  .آزمون
گازسوز براي  يها خودكار مشعلهاي كنترل  سيستم: 10254استاندارد ملي ايران به شماره   7- 2

  بدون دمندهيا دار  هاي گازسوز و وسايل گازسوز دمنده مشعل
 

 
2-8 EN 334, Gas Pressure regulators for inlet Pressure up to 100 bar. 
2-9 EN 1092-1,Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN designatwd – Part 1: Steel  flanges. 
2-10 EN 1092-2, Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN designatwd – Part 2: Cast iron  flanges.  
2-11 PrEN 1092-3, Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings 

and accessories, PN designatwd – Part 3: Copper alloy  flanges. 
2-12 PrEN 1643: Valve proving systems for automatic shut- off valves for gas burners and 

gas appliances. 
2-13 PrEN 1854: Pressure sensing devices for gas burners and gas appliances. 
2-14 EN 10208-1,Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery 

conditions – Part 1: Pipes of requirement class A.       
2-15 EN 10208-2, ,Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery 

conditions – Part 2: Pipes of requirement class B.        
2-16 EN 10216-1,Seamless steel tubes for Pressure purposes – Technical delivery 

conditions–Part1:Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties. 
2-17 EN 10217-1, Welded steel tubes for Pressure purposes – Technical delivery 

conditions–Part1:Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties. 
 
2-18 EN 12067-1, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances -

Part1: Pneumatic types 
2-19 PrEN 60204-1, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances –

Part2: Eiectronic types 
2-20 PrEN 50156-1,Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment – Part 1: 

Requirements for application design and installation. 



  

2-21  EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General 
requirements (IEC 60204-1:1997). 

2-22 EN 60947-5-1,Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit 
devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices (IEC 
60947-5-1:1997).   

2-23 ENV 10220, Seamless and welded steel tubes – Dimensions and masses per unit 
length. 

2-24 PrEN ISO 228-1: Pipe threads where pressure – tight joints are not made on the 
threads – Part1: Designation, dimensions and tolerances 

2-25 ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions 
– Part1: Country codes (ISO 3166-1: 1997).  

2-2 ISO, 7-1: Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part1:, 
Dimensions, tolerances and  designation. 

   
 

  اصطالحات و تعاريف    3
  :روند ها و اصطالحات با تعاريف زير بكار مي در اين استاندارد واژه

  
  تعاريف كلي    3-1

 1دار هاي دمنده مشعل    3-1-1

  .گردد مي تأمين 2هواي احتراق آنها به وسيله دمنده تمامباشند كه  هايي مي مشعل

 3دار خودكار  هاي دمنده مشعل    3-1-2

است و   6و كنترل مشعل 5، مراقبت از شعله4كه مجهز به وسايل اشتعال خودكارباشند  هايي مي  مشعل
تواند در  توان ورودي مشعل مي. شود اشتعال، مراقبت از شعله و قطع و وصل مشعل بطور خودكار انجام مي

  .برداري ، بطور خودكار و يا دستي تنظيم شود حين بهره

  مشعل دو سوخته    3-1-3
تواند بطور همزمان و يا به صورت جداگانه استفاده  وخت گاز و سوخت مايع ميمشعلي است كه در آن س

  .شوند

  مشعل پيش مخلوط كامل    3-1-4
قبل از دهانة خروجي   هواي تئوري براي احتراق كامل گازتمام يا قسمتي از مشعلي است كه در آن 

  .شود ، با گاز مخلوط مي كن مخلوط
                                                 

1- Forced draught burners 
2- Fan 
3- Automatic forced draught burners 
4- Automatic ignition 
5- Flame monitoring 
6- Burner control devices 



  

  مشعل مخلوط سر نازل    3-1-5
ست كه در آن تمام يا قسمتي از هواي تئوري الزم براي احتراق گاز در دهانه و يا بعد از دهانة مشعلي ا

  .شود خروجي گاز و هوا، با گاز مخلوط مي

  كننده مجهز به مشتعلمشعل     3-1-6
شده و  يافته از مسير كنارگذر تامين اندازي با ميزان كاهش يكپارچه با مشعل اصلي است كه گاز راه مشعلي

  .كند شعل اصلي را به صورت مستقيم روشن ميم

  اندازي ميزان گاز راه    3-1-7
  .شود اندازي مشعل توسط وسيله اشتعال، مشتعل مي مقدار گازي است كه در راه

  كاربردهاي صنعتي    3-1-8
  :زير مواردبه كاربردهاي صنعتي 

  ،كردن استخراج -
  ،كشت -
  ،كردن پااليش -
  ،سازي فرايند -
  ،فراوري -
  يا كردن؛ توليد -
  سازي آماده -

  .شود اطالق مي ،مواد، نباتات، احشام، محصوالت حيواني، محصوالت غذايي يا صنايع دستي

  تعاريف خاص    3-2
  گازهاي قابل احتراق    3-2-1
  1شرايط مرجع  3-2-1-1

ي بار، مگر آنكه مورد ديگر ميلي 25/1013درجه سلسيوس و فشار  15اين شرايط عبارت است از دماي 
   .مشخص شده باشد

 2ارزش حرارتي  3-2-1-2

بار توليد  ميلي 25/1013مقدار حرارتي كه از احتراق واحد حجم يا واحد جرم گاز در فشار ثابت برابر با 
اجزاء مخلوط قابل احتراق بايد در شرايط مرجع بوده و محصوالت احتراق نيز به همان شرايط مرجع . شود مي

  .برگردانده شوند

                                                 
1- Reference conditions 
2- Calorific value 



  

  :باشد تي به دو صورت زير ميارزش حرار
s/): ارزش حرارتي باال( 1ارزش حرارتي ناخالص -

H ؛  
  .شود كه در آن آب توليد شده توسط احتراق به حالت مايع فرض مي

  ؛ Hi): ارزش حرارتي پايين( 2ارزش حرارتي خالص -
  .ودش كه در آن آب توليد شده توسط احتراق، به حالت بخار فرض مي

)/(يكاهاي هر يك از دو كميت فوق مگاژول بر مترمكعب  3mMJ  گاز خشك در شرايط مرجع يا مگاژول بر
)/(كيلوگرم  kgMJ باشد گاز خشك مي.  

   d: 3چگالي نسبي  3-2-1-3
  .باشد هاي مساوي از گاز خشك و هواي خشك در شرايط يكسان دما و فشار مي نسبت جرم حجم

  W): 4ب‘شاخص و(ب ‘عدد و  3-2-1-4

  . آيد ب از نسبت ارزش حرارتي گاز به ريشه دوم چگالي نسبي در شرايط مرجع، به دست مي‘عدد و
ب خالص يا شاخص ‘ب براساس اينكه ارزش حرارتي مورد استفاده خالص يا ناخالص است، شاخص و‘عدد و

sWلص نماد ب ناخا‘براي شاخص و. شود ب ناخالص خوانده مي‘و  ب خالص نماد ‘و براي شاخص وiW  بكار
)/(يكاهاي مورد استفاده برحسب مگاژول بر مترمكعب . رود مي 3MMJ  گاز خشك در شرايط مرجع يا

)/(مگاژول بر كيلوگرم  kgMJ باشد گاز خشك مي.  

  شار گازف  3-2-1-5
شود و  گيري مي باشد كه عمود بر جريان گاز اندازه گاز در حال حركت نسبت به فشار جو مي 5فشار ايستايي
  .شود بيان مي (bar)يا بار  (mbar)بار  برحسب ميلي

  گازهاي  - 6مرجع هايگاز 3-2-1-6
ر عادي متناظر، كار ها در استفاده از آنها در شرايط اسمي و با اعمال فشا باشند كه مشعل گازهاي آزموني مي

  .كنند مي

  7حديگازهاي   3-2-1-7
ها براساس آنها طراحي  باشند كه معرف تغييرات حدي در مشخصات گازها بوده كه مشعل گازهاي آزموني مي

  .شوند مي

                                                 
1- Gross calorific value 
2- Net calorific value 
3- Relative density 
4- Wobbe index 
5- Static pressure 
6- Reference gas 
7- Limit gases 



  

  .ارائه شده است 1-مشخصات گازهاي مرجع و گازهاي حدي در جدول پيوست پ    يادآوري

  1فشار عادي  3-2-1-8
  .كند در آن فشار، مشعل در شرايط اسمي و با اعمال گاز مرجع متناظر، كار ميفشاري است كه 

 2فشارهاي حدي  3-2-1-9

  .باشند در شرايط ورودي مشعل مي 3فشارهايي كه معرف تغييرات حدي
  

  .ارائه شده است 5فشارهاي آزمون در جدول     يادآوري
  
 4فشار ورودي  3-2-1-10

نقطه . شود باشد كه در آن شرايط اسمي حاصل مي مي 1Mگيري  زهگيري شده در نقطه اندا فشار اندازه
  .مشخص شده است 1در شكل  1Mگيري  اندازه

  5فشار تنظيم  3-2-1-11
نقطه . شود مي باشد كه در آن شرايط اسمي حاصل مي 2Mگيري  اندازه گيري شده در نقطه  فشار اندازه

  .مشخص شده است 1در شكل  2Mگيري  اندازه

  فشار سرمشعل  3-2-1-12
نقطه . شود باشد كه در آن شرايط اسمي حاصل مي مي 3Mگيري  اندازه گيري شده در نقطه  فشار اندازه

  .شده استمشخص  1در شكل  3Mگيري  اندازه

  فشار در محفظه احتراق  3-2-1-13
  .كه در محفظه احتراق وجود دارد) نسبت به فشار جو(فشار يا خالء 

                                                 
1- Normal pressure 
2- Limit pressures 
3- Extreme variations 
4- Supply pressure 
5- Adjustment pressure 



  

  برداري از مشعل بهره    3-2-2

 1مقدار گذر گاز  3-2-2-1

   V: مقدار گذر حجمي گاز  1- 3-2-2-1
مصرف ) مدت آزمونبدون خاموش شدن در (برداري  بهره حجم گازي كه مشعل در واحد زمان و در شرايط 

  .كند مي
)/(يكاها برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hrm ليتر بر دقيقه ،/min)(  مترمكعب بر ساعت  دسي)/( 3 hdm 

)/(مترمكعب بر ثانيه  يا دسي 3 sdm باشد مي.  

  گاز 2مقدار گذر حجمي اسمي   2- 3-2-2-1
)/(ر گذر حجمي گاز كه توسط سازنده مشعل برحسب مترمكعب بر ساعت مقدا 3 hm شود اعالم مي.  

  حداكثر مقدار گذر گاز     3- 3-2-2-1
)/(حداكثر مقدار گذر گاز كه توسط سازنده برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hm  در شرايط مرجع اعالم

  . شود مي

  مقدار گذر گاز حداقل  4- 3-2-2-1
)/(حداقل مقدار گذر گاز كه توسط سازنده برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hm  در شرايط مرجع اعالم

  .شود مي

   M: گذر جرمي گاز  5- 3-2-2-1
مصرف ) بدون خاموش شدن در مدت آزمون(برداري  جرم گازي كه مشعل در واحد زمان و در شرايط بهره

  .كند مي
)/(سب كيلوگرم بر ساعت يكاها برح hkg  يا گرم بر ساعت)/( hgr مي باشد.  

  گاز 3گذر جرمي اسمي  6- 3-2-2-1
  .شود گذر جرمي گاز كه توسط سازنده اعالم مي

   QF: 4توان ورودي  7- 3-2-2-1
گاز كه در آن ارزش حرارتي مقدار انرژي استفاده شده در واحد زمان متناظر با گذرهاي حجمي يا جرمي 

يكاي توان ورودي به وسيله . باشد بكار برده شده بصورت ارزش حرارتي خالص يا ارزش حرارتي ناخالص مي
  .شود بيان مي (kW)كيلووات 

                                                 
1- Volumetric flow rate 
2- Nominal volumetric flow rate 
3- Nominal mass flow rate 
4- Heat input 



  

. باشند اي داراي يك توان ورودي اسمي مي هاي تك مرحله هاي با توان ورودي ثابت يا مشعل مشعل
توانند داراي يك توان ورودي اسمي حداكثر و يك توان ورودي اسمي  غير ميهاي با توان ورودي مت مشعل

  .اند باشند حداقل كه توسط سازنده اعالم شده
  max QF :توان وروديحداكثر  1-8- 3-2-2   

  .شود و برحسب كيلو وات بيان مي شود مقدار توان ورودي است كه توسط سازنده اعالم ميبيشترين 

  min QF وروديحداقل توان   9- 3-2-2-1
  .شود و برحسب كيلو وات بيان مي شود است كه توسط سازنده اعالم ميتوان ورودي مقدار كمترين 

  1شرايط كاركرد    3-2-3

  هاي دائم كار مشعل  3-2-3-1
  .اند ساعت كار دائم بدون قطع، طراحي شده 24هايي كه براي بيش از  مشعل

  هاي غيردائم كار مشعل  3-2-3-2
  .اند ساعت كار دائم طراحي شده 24راي كمتر از هايي كه ب مشعل

  اجزاي خطوط گاز    3-2-4

  خط گاز  3-2-4-1
هاي ايمني كه گاز را از اتصال ورودي به  هاي كنترلي و دستگاه قسمتي از مشعل شامل شيرها و سيستم

  .هدايت مي كند  سرمشعل

 2دستگاه تنظيم كننده توان ورودي  3-2-4-2

كار  ر تنظيم توان ورودي مشعل، در محدوده ظرفيت اعالم شده از طرف سازنده بهجزيي از مشعل كه به منظو
  .شود رود و به وسيله آن نيازهاي حرارتي واقعي تاسيسات مرتبط حاصل مي مي

  .اي انجام شود تواند به صورت پيوسته يا مرحله اين تنظيم مي

 3شير قطع خودكار  3-2-4-3

  .شود بسته مي سريعاً ز و در زمان قطع برق به طور خودكاردار شدن با شيري است كه در زمان برق

  صافي/فيلتر  3-2-4-4
  .آوري كند ، كه ممكن است به سيستم آسيب برسانند را جمعخارجياي كه قادر است ذرات  وسيله

                                                 
1- Running condition 
2- Range – rating device 
3- Automatic shut – off valve 



  

  وسايل تنظيم، كنترل و ايمني    3-2-5

  1گاورنر فشار  3-2-5-1
فشار باالدست (را مستقل از تغييرات فشار ورودي ) گاز فشار پايين دست جريان(اي كه فشار خروجي  وسيله

  .دارد در محدوده داده شده و در حد معيني، ثابت نگه مي) جريان گاز

  گاورنر فشار قابل تنظيم  3-2-5-2
در ) دست جريان فشار پايين(گاورنر فشار كه به منظور تنظيم نيروي روي ديافراگم و در نتيجه فشار خروجي 

  .يردگ مسير قرار مي

  وسايل حفاظتي فشار گاز 3-2-5-3
است كه مقدار واقعي فشار را با مقدار مطلوب مقايسه كرده و وقتي كه مقدار واقعي از مقدار مطلوب اي  وسيله

   .گردد شده مي با ارسال يك سيگنال موجب شروع قطع كنترلبيشتر شود و يا نسبت به آن افت كند 

 2آشكارساز شعله  3-2-5-4

  .شود آن حضور شعله، آشكار و نمايش داده مياي كه به كمك  وسيله
توان اين  تواند شامل حس كننده شعله، تقويت كننده و رله براي انتقال عالمت باشد كه مي اين وسيله مي

ريزي در يك  ها را به جز قسمت حس كننده واقعي شعله بمنظور استفاده تنگاتنگ در يك واحد برنامه قسمت
  .محفظه مجزا قرار داد

  سيستم كنترل خودكار مشعل  3-2-5-5
عملكردهاي مختلف . باشد ريزي و كليه اجزاء آشكارساز شعله مي اين سيستم شامل حداقل يك واحد برنامه

  .تواند در يك محفظه يا چند محفظه انجام شود سيستم كنترل خودكار مشعل مي

  ريزي واحد برنامه  3-2-5-6
هاي كنترل  كند، فرمان وسايل كنترل و ايمني دريافت مي هايي كه از واحدي است كه در واكنش به سيگنال

شود و در  نمايد و موجب قطع كنترل شده مي اندازي را كنترل و بركار مشعل نظارت مي دهد، ترتيب راه را مي
ريزي يك ترتيب عملي از  واحد برنامه. شود مي 4دهد و موجب قفل پايدار را مي 3صورت لزوم فرمان قطع ايمن

  .كند شده را دنبال كرده و پيوسته در ارتباط با آشكارساز شعله عمل ميپيش مشخص 

                                                 
1- Pressure governor 
2- Flame detector device 
3- Safety shut - down 
4- Non – volatile lock-out 



  

  اندازي ايمن بررسي راه  3-2-5-7
اندازي مشعل با  سازي شعله قبل از راه روند تشخيص وجود نقص در سيستم ايمني و يا وضعيت شبيه

  .باشد بكارگيري مدار يا مدارهاي حفاظتي مي

 1قطع كنترل شده  3-2-5-8

ظير نتيجه عملكرد يك سيستم كنترل كه به وسيله آن قبل از هر عمل ديگري، برق شيرهاي قطع فرآيندي ن
  .شود ، قطع مي2گاز

  قطع ايمن  3-2-5-9
فرآيندي كه بالفاصله بعد از پاسخ به عمل يك محدود كننده ايمني و يا به نشانة يك نقص در سيستم 

قطع گاز و  )هايشير(به كمك قطع برق شير شود كه مشعل كنترل خودكار مشعل فعال شده و موجب مي
   .زن از مدار خارج شود سيستم جرقه

  .تواند ناشي از قطع و يا ضعيف شدن برق باشد قطع ايمن نيز همچنين مي    يادآوري

  قفل پايدار  3-2-5-10
  .تواند به طور دستي انجام شود اندازي مجدد فقط مي اي كه راه شرايطي از قطع ايمن سيستم به گونه

  3قفل ناپايدار  3-2-5-11
تواند يا به صورت دستي يا با قطع برق  اندازي مجدد فقط مي اي كه راه شرايطي از قطع ايمن سيستم به گونه

  .اصلي و برقراري مجدد آن باشد

 4فرمان شروع  3-2-5-12

ب شروع به كار اندازي آزاد نموده و موج سيستم را از حالت راه) به عنوان مثال از يك ترموستات(فرماني كه 
  .شود مشعل براساس برنامه از قبل تعيين شده مي

  اندازي مجدد راه  3-2-5-13
  . شود اندازي كامل به طور خودكار تكرار مي فرآيندي كه به وسيله آن، بعد ازقطع ايمن، ترتيب راه

  شير آزمونسيستم   3-2-5-14
ا گاز اصلي را مورد بررسي قرار داده و قادر اندازي ي سيستمي كه بسته بودن مؤثر شيرهاي قطع ايمن گاز راه

  .باشد به تشخيص نشت كم گاز مي

                                                 
1- Controlled shut-down 
2- Shut- off valve 
3- Volatile lock -out 
4- Start signal 



  

  وسيله اشتعال  3-2-5-15
يا مشعل اصلي مورد استفاده قرار  1كه براي اشتعال شمعك) شعله، جرقه الكتريكي يا ساير وسايل(اي  وسيله

  .گيرد مي

  سيستم مشعل در حال كاروضعيت   3-2-5-16
  .  كند ريزي و آشكار ساز شعله بطور عادي كار مي آن مشعل تحت نظارت واحد برنامه كه در سيستماز وضعيت 

 2پاكسازي  3-2-5-17

دمش اجباري هوا به منظور پاكسازي محفظه احتراق و مسيرهاي عبور محصوالت احتراق از هرگونه مخلوط 
  .باشد گاز و هواي باقيمانده و يا محصوالت احتراق مي

 3زيپاكسا پيش  3-2-5-17-1

  .گيرد گيري وسيله اشتعال صورت مي اندازي مشعل و فرمان پاكسازي كه در فاصله زماني فرمان راه

  4پاكسازي پس  3-2-5-17-2
  .گيرد پاكسازي كه بالفاصله به دنبال قطع فرمان كنترل شده صورت مي

  بندي مراحل مختلف زمان    3-2-6

  زمان پيش پاكسازي  3-2-6-1
گذر هواي تثبيت شده تا شروع زمان فعال شدن وسيله اشتعال كه در طول آن فاصله زماني است از شروع 

  .گيرد پاكسازي صورت مي

  زمان پس پاكسازي    2--3-2-6
  .باشد فاصله زماني بين هر نوع قطع تا قطع فرمان دمنده مي

  زمان اشتعال    3-2-6-3
  .باشد از شعله ميفاصله زماني بين باز شدن شيرهاي گاز و اولين تشخيص شعله توسط آشكارس

  زمان اطمينان اوليه    3-2-6-4
) شيرهاي(اندازي يا شير  گيري و قطع فرمان شير گاز شمعك، يا قطع شيرگاز راه فاصله زماني بين فرمان

  .دارد هاي عدم وجود شعله را ارسال مي باشد، وقتي كه آشكارساز شعله سيگنال اصلي گاز برحسب مورد مي

                                                 
1- Ignition burner 
2- Purge 
3- Pre-purge 
4- Post-purge 



  

  .شود اطمينان ثانويه وجود ندارد، اين زمان به عنوان زمان اطمينان ناميده ميهنگاميكه زمان     يادآوري

  زمان اطمينان ثانويه    3-2-6-5
اندازي وجود دارد، زمان اطمينان  هنگاميكه زمان اطمينان اوليه فقط براي شمعك يا شعله گاز راه

باشد وقتي كه آشكارساز  شيرها مي گيري شيرهاي گاز اصلي و قطع فرمان اين ثانويه،فاصله زماني بين فرمان
  .دارد هاي عدم وجود شعله را ارسال مي شعله سيگنال

  زمان اطمينان خاموشي    3-2-6-6
  .يابد فاصله زماني كه با فرمان خاموش شدن شعله شروع و با فرمان بستن گاز ورودي خاتمه مي

  1كل زمان بستن    3-2-6-7
  .يابد و با بستن شيرهاي قطع ايمن پايان مي فاصله زماني كه با فرمان خاموشي شروع شده

  احتراق    3-2-7

 2پايداري شعله  3-2-7-1

  .باشد قابليت ماندن شعله برروي سرمشعل و يا ناحيه تشكيل شعله براساس طراحي مي

 3پرش شعله  3-2-7-2

گهداري شعله يا ناحيه ن  جدا شدن تمام يا بخشي از پايه شعله را گويند كه بايد بر طبق طراحي در سرمشعل
  .باقي بماند

 4توكشيدگي شعله  3-2-7-3

  .باشد برداري آن مي اي كه وضعيت پايدار بهره حركت ناخواسته جبهة شعله به عقب نقطه
  
  برداري مقررات ساخت و بهره    4
  تبديل به گازهاي مختلف    4-1

هايي در نظر  گيرد، توصيه زماني كه تبديل گاز از يك گروه يا خانواده به گروه يا خانوادة ديگر صورت مي
هاي  به عبارت ديگر سازگار بودن با فشارهاي مختلف گاز ورودي بايد در دستورالعمل. شود گرفته مي

  .برداري توسط سازنده معين شود بهره
  
  

                                                 
1- Total closing time 
2- Flame stability 
3- Flame lift 
4-Light back (flash back) 



  

  ساختمان    4-2
  طراحي    4-2-1

و محدودة فشار اي باشد كه در توان ورودي يا محدودة توان ورودي  طراحي و ساختمان مشعل بايد به گونه
) هاي مشعل نظير دمنده(براي قطعات متحرك . تعيين شده براي آن، گاز مصرفي به طور كامل و ايمن بسوزد

  .بيني نمود هاي الزم را پيش بايد حفاظ
اي باشد كه نتواند هيچگونه ناپايداري، تغيير شكل يا شكست كه احتماالًَ به  ساختمان مشعل بايد به گونه

  .وارد نمايد را بوجود آوردايمني آن خدشه 
شوند، بايد به طور خاص  بردار بكار گرفته مي اي كه به وسيلة نصب كننده و بهره هاي مشابه ها و وسيله اهرم

  .مشخص شده باشند
  

هندسه و . مشعل نگذاردايمن كه تاثيري بر روي عملكرد افزايش داد اي  اندازه تاتوان  طول سرمشعل را مي    يادآوري
  .بايستي بدون تغيير باقي بماندمشعل لوله شعله  در وسيله مخلوط كننده lفاصله 

  دسترسي براي تعميرات و استفاده    4-2-2
تواند موجب خسارت يا آسيب  هايي باشد كه مي هاي تيز و لبه قطعات در دسترس مشعل بايد فاقد گوشه

توانند به بيرون  هايي كه بدون استفاده از ابزار مي مشعل .برداري و تعميرات آن شود بهره شخص در حين 
) 1براي مثال به وسيلة كليدهاي حدي(اي قفل شده باشند  كشيده شده و يا در جايشان بچرخند، بايد به گونه

  .پذير نباشد اندازي آنها در وضعيت چرخيده شده يا بيرون كشيده شده، امكان كه راه
خطر بوده و اگر يك كليد حدي است بايد  رود بايد از نظر طراحي، بي بكار مي 2اي كه براي قفل كردن وسيله

هاي الكتريكي خودكار براي مصارف  كنترل كننده« : تحت عنوان 5039-1با استاندارد ملي ايران به شماره 
  .مطابقت داشته باشد» مقررات عمومي: خانگي و موارد مشابه، قسمت اول

 3ايمن و بدون خطر بودن    4-2-3

اند، نبايد به معابر گاز راه به در  ها و غيره كه جهت مونتاژ قطعات در نظر گرفته شده هاي مربوط به پيچ سوارخ
اين قانون نبايد براي . ضخامت ديواره بين سوارخ و معبر گاز حداقل بايد يك ميليمتر باشد. باشند

  .اعمال گردد  لباشند يا قطعات داخل سرمشع گيري مي هايي كه جهت اندازه اوريفيس
دهند و در طول تعميرات منظم كه  اي كه خط گاز را تشكيل مي ايمني و بدون خطر بودن قطعات و مجموعه

شوند بايد به وسيلة اتصاالت مكانيكي نظير اتصاالت فلز به فلز، واشرها يا اتصاالت  احتماالًَ از محل خود باز مي
مواد گازبند تحت شرايط كار  .وار، خمير يا مايعات استفاده نشودآيد و از مواد گازبند نظير ن اورينگي به دست 

  .عادي مشعل بايد به طور مؤثر باقي بماند

                                                 
1- Limit switches 
2- Interlock device 
3- Soundness 



  

  مواد    4-2-4
هاي ساختاري  اي انتخاب شود كه مشخصه كيفيت و ضخامت مواد بكار رفته در ساختمان مشعل بايد به گونه

قطعات مشعل بايد در برابر بارهاي مكانيكي،  خصوصاً تمامي. و عملكردي سيستم در حين كار از بين نرود
در شرايط معمولي كار، . شود مقاومت داشته باشند شيميايي يا حرارتي كه در طول كار، بر آنها اعمال مي

  .تعمير و نگهداري و تنظيم، نبايد هيچگونه تغييري كه بتواند بر عملكرد عادي آن اثر گذارد به وجود آيد
ت فلزي باشد كه از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته نشده باشند اين قطعات شامل قطعا 1چنانچه بدنه

  .بايد به طور مناسب با يك پوشش ضدخوردگي مؤثر پوشانده شود
  .باشد استفاده از آزبست يا موادي كه در آنها آزبست وجود دارد مجاز نمي

درجه سلسيوس  100ها بيشتر از  ناستفاده از مس براي قطعات حامل گاز كه امكان دارد درجة حرارت آ
  .شود مجاز نيست

باشد براي قطعات  درجه سلسيوس مي 450استفاده از جوش يا لحيمي كه پس از كاربرد، دماي ذوب آن زير 
  .باشد حامل گاز مجاز نمي

               رمناسب نظي مطابق استانداردهاي معتبر و يا استانداردهايهاي استفاده شده به طور مقتضي بايد  جنس لوله
EN 10208-1, EN 10208-2, EN 10217-1  ياENV 10220 باشد.  

 2نصب كردن    4-2-5

  .اي طراحي شود كه بتواند به خوبي روي دستگاه گرماساز نصب گردد مشعل بايد به گونه
يت اي قرار داده و محكم شوند كه موقعيت صحيح كاري آنها و عالوه بر آن وضع قطعات مشعل بايد به گونه

موقعيت كاري صحيح بايد بعد از جداسازي و  .هاي مشعل نتواند در طول كار تغيير يابد صحيح اوريفيس
  . دوباره سوار كردن لوازم حفظ شود

اند و آنهايي كه نبايد توسط استفاده كننده يا نصاب  قطعاتي از مشعل كه در مرحلة توليد تنظيم شده
  .دستكاري شوند بايد مهر و موم شده باشند

قطعاتي كه الزم است به طور مداوم تعمير شوند، بايد طوري طراحي و سوار شوند كه به سادگي قابل جدا 
هاي سازنده  گذاري شوند كه با اعمال دستورالعمل اي طراحي و عالمت عالوه بر آن بايد به گونه. شدن باشند

  .نتوانند به صورت غيرصحيح تعويض گردند

  اتصاالت    4-2-6
شود و اتصاالت داخلي مشعل كه عمل گازبندي آنها  دي كه عمل گازبندي آنها با رزوه انجام مياتصاالت ورو

هايي كه به دفعات باز و بسته  شوند و اتصاالت قسمت شود و در تعمير و نگهداري باز نمي نيز با رزوه انجام مي
17ISOشوند بايد براساس استانداردهاي  نمي   دطراحي گردن.  

                                                 
1- Housing 
2- Mounting 



  

هاي  استاندارد استاندارد  اتصاالتي كه الزم است به منظور تعمير و نگهداري باز شوند بايد براساس
1-228 ISO  prEN اتصاالت فالنجي نيز بايد با استانداردهاي ملي ايران به . طراحي شوند

  .اشندمطابقت داشته ب prEN 1092-3و EN , 2-1092 EN 1092-1هاي شماره
  

  .كشورها ارايه شده استبرخي از  اتصاالت گازي در  غيرمجازدر پيوست ت روش مجاز و     يادآوري
  
 1تجهيزات    3- 4

  ها موتورها و دمنده    1- 3- 4
باشد  هاي مناسب كه داراي ابعاد، استحكام و طول عمر مناسب مي ها بايد به وسيلة محافظ موتورها و دمنده

  .پذير نباشد تماس اتفاقي با آنها امكان اي كه حفاظت گردند به گونه
بندي درجات حفاظت  طبقه«: تحت عنوان 2868درجة حفاظت آنها براساس استاندارد ملي ايران به شماره 

ها تنها با استفاده از ابزار متداول  بوده و برداشتن اين حفاظ IP20بايد حداقل» ها تامين شده توسط محفظه
  .پذير باشد كانموجود ام

بردار  اي طراحي و قرارداده شده باشند كه براي بهره در جايي كه از تسمه استفاده شده باشد، آنها بايد به گونه
  .شرايط امني را ايجاد نمايند

به منظور سهولت در تنظيم كشش تسمه، دسترسي به اين وسايل تنها با استفاده از ابزار متداول موجود 
  .پذير باشد امكان

در صورت وجود نقاط . اي بايد نصب شوند كه صدا و لرزش در حداقل مقدار باشد ها به گونه موتور و دمنده
  .خور، اين نقاط بايد به راحتي در دسترس باشند گريس

  ايمني برقي    4-3-2
تحت  1562-1 براي لوازم و اتصاالت برقي مشعل مقررات مشروحه زير از استاندارد ملي ايران به شماره

بايد در نظر » مقررات عمومي: قسمت اول –هاي مشابه  مقررات ايمني وسايل خانگي برقي و دستگاه«: وانعن
  :گرفته شود

  مقادير اعالم شده؛ –الف 
  دار؛ برق  هاي حفاظت در برابر دسترسي به قسمت -ب

  نشت جريان و استقامت الكتريكي؛ -
  كشي داخلي؛ سيم -
  اجزاي متشكله؛ -
  نعطاف بيروني و اتصاالت منبع تغذيه؛هاي قابل ا سيم -
  هاي بيروني؛ هاي اتصال جهت هادي ترمينال -
  مقاومت اتصال زمين؛ -

                                                 
1- Equipment 



  

  فواصل خزشي هوايي و فواصل از ميان عايق؛ -
  تشعشع؛ -پ

  .1مقاومت در برابر گرما، آتش و ايجاد مسير جريان خزشي -
كه اجزا و قطعات منفصله  زمانيشده  تكميلاستقامت الكتريكي بر روي مشعل  آزمون نشت جريان و  آزمون

و اتصاالت مياني مطابق باشند  الزم نميهاي فوق قرار گرفته باشند  مشعل بطور جداگانه مورد آزمون
  .گيرند ميدستورالعمل سازنده انجام 

در صورتي كه به دليل عدم قابليت جداسازي مدارهاي امپدانس حفاظتي يا فيلترهاي تداخلي راديويي 
غيرممكن  باشد،  1562 - 1استاندارد ملي ايران به شماره  2-13بند  الزاماتگيري نشت جريان مطابق  ازهندا

با در نظر گرفتن جريان عبوري از آن مدارها محاسبه حدود نشتي معين شده براي نشت جريان  آنگاه
  . شوند مي
  

    .ستفاده شودا  EN 60204-1براي كاربردهاي صنعتي بايستي از استاندارد     يادآوري
  

كشي و نمودار  هر جزء مستقل بايد حاوي نقشه سيم  عالوه بر اينها، مستندات اتصاالت الكتريكي براي
  .اتصاالت باشد

  دريچة قابل تنظيم هوا    4-3-3
اين وسيله . اي مشابه براي كنترل جريان هوا باشد هر مشعل بايد مجهز به يك دريچة تنظيم هوا يا وسيله

به (تنظيم دريچه هوا بايد قابل رؤيت باشند )محل(هاي  موقعيت. بزار بايد قابل تنظيم باشدتنها به كمك ا
  ).عنوان مثال بعد از برداشتن يك درپوش

اي  اي دستي براي تنظيم جريان هواي احتراق باشد، اين وسيله بايد به گونه اگر مشعل مجهز به دريچه
  .هاي سازنده در حين كاركرد بدون تغيير باقي بماند طراحي شود كه پس از تنظيم براساس دستورالعمل

  اجزاي خط گاز    4-3-4

  كليات  4-3-4-1
مناسب در مقابل  2كليه اجزاي خط گاز بايد براي فشار مورد نظر طراحي شده و يا به كمك وسايل ايمني

  .هرگونه افزايش بيش از حد فشار، محافظت شود

                                                 
1 - Tracking 
2- Safety devices 



  

  شير قطع كننده دستي  4-3-4-2
. ها جهت جداسازي مشعل در نظر گرفته شود نده دستي بايد در ورودي همة كنترل كنندهيك شير قطع كن

هاي سازنده  اين شير الزم نيست به وسيلة سازنده تامين گردد ولي بايد لزوم نصب آن در دستورالعمل
  .مشخص شده باشد

ه دليل آنكه اين شيرها ب. ها بايد به چنين شيرهاي قطع دستي مجهز باشند به عالوه در هنگام نصب، مشعل
  .اندازي و عملكرد عادي الزم است براي راه

  .برابر حداكثر فشار تغذيه را داشته و به سادگي در دسترس باشد 5/1شير دستي بايد قابليت كاركردن بافشار 
اي طراحي شده باشند تا از كاركرد غير عمدي آنها جلوگيري  گرد باشند و به گونه شيرهاي دستي بايد ربع

آنها بايد طوري طراحي شوند كه در حالت كار، . شود ولي بايد در صورت نياز كاركردن با آنها ساده باشد
  .موقعيت بسته و باز آنها به سادگي قابل تشخيص باشد

هاي  كننده بايد مجهز به متوقف. گيرند بسته مورد استفاده قرار مي/ شيرهاي دستي كه تنها براي عملكرد باز
  .باشند  "بسته" و  "باز"هاي  قعيتمكانيكي در مو

  صافي/ فيلتر  4-3-4-3
بايد در ورودي شير قطع ايمن جهت جلوگيري از ورود اشياء خارجي به داخل آنها نصب صافي / يك فيلتر 

  .گردد
اي باشد كه اجازه عبور ذرات  ميليمتر بزرگتر نباشد  و اندازه مش آن به گونه 5/1حداكثر ابعاد سوراخ فيلتر از 

  .ا قطر بيش از يك ميليمتر را ندهدب
  

  .عالوه بر فيلتر فوق بايد يك فيلتر با مش پنج ميكروني در ورودي مشعل نصب  شود    يادآوري
  
  گاورنر فشار گاز  4-3-4-4

اي كنترل شود تا اطمينان حاصل گردد كه فشار در  اندازي بايد توسط وسيله هاي گاز اصلي و گاز راه ورودي
توان  .ماند ثابت باقي مي ،كيلووات است  2شان بيش از   كه ظرفيت اشتعال شمعكهر  يا اصلي  ورودي مشعل

همچنين مشعل اصلي و هر  .كندتغيير  5درصد محدودة تعيين شده در جدول  5بيشتر از  نبايد ورودي
  .توانند به طور مجزا كنترل شوند مي اشتعال شمعك

، هر كدام كه كاربرد دارد،  EN 334يا استاندارد 6027د با استاندارد ملي ايران به شماره باي گازگاورنر فشار 
، گاورنر فشار گيرند كه در دامنه كاربرد اين استانداردها قرار نميبراي فشارهاي ورودي  .مطابقت داشته باشد

  .ها مناسب باشد بايد براي اين فشارگاز 
اي باشد كه براي استفاده با گاز ديگر بتواند به راحتي تنظيم شده يا از  هدسترسي به گاورنر فشار بايد به گون

هاي الزم براي اينكه تنظيم غيرمجاز نتواند صورت گيرد، بايد در نظر گرفته  بيني مدار خارج شود ولي پيش
  .شود



  

مشعل متصل به و با تجهيزات مربوط به شرح زير  بعد از آنيا شير گاز / گاورنر فشار گاز و خروجياگر سمت 
  :ناشي از بروز عيب طراحي نشده باشد براي حداكثر فشار ورودي

يك شير قطع فشار باالي گاز در باالدست گاورنر فشار گاز ، قطع كننده گاز ورودي قبل از اينكه فشار از   -
  و:  حد معمول باالتر رود، بايد بكار رود

 ايمنشير اطمينان بايد به فضاي .  گاز نصب شودبايد در پايين دست گاورنر فشار  1اطمينانيك شير  -
  .تخليه شود

توانند در يك دستگاه واحد و با گاورنر فشارگاز به صورت يك  شير قطع فشار باالي گاز و شير اطمينان مي
  .مجموعه يكپارچه باشند

برداري  ر بهرهشير قطع فشار باالي گاز قبل از اينكه فشار اجزاي خط گاز در پايين دست از حدود مجاز فشا
  .بيشتر شوند بايد بسته شود

  
به منظور جلوگيري از خروج . تواند عمل كند اينكه شير قطع فشار باال بسته شود، ميشير اطمينان قبل از     يادآوري

  . گازهاي نسوخته به محيط بايد از كاركرد اضافي شير اطمينان جلوگيري نمود
  
  2گازفشار ش از حد بيافزايش حفاظتي در برابر  وسايل  4-3-4-5

 هوسيليك بايد وجود نداشته باشد،  6027چنانچه گاورنر فشار گاز مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
  :به جز در موارد زير وجود داشته باشدحفاظتي در برابر فشار بيش از حد باالي گاز 

  اندازي عادي گاورنر باشد، و  ار راهدرصد حداقل فش 30فشار گاز كمتر از  )هاي(افت فشار در سرتاسر گاورنر -
    .نباشداندازي  وجود مقدار ناايمن گاز براي راه به سببهر عيبي در گاورنر به وجود آمدن  -
هاي زير موجب ققل  چنانچه وسيلة حفاظتي در برابر فشار باالي گاز در نظر گرفته شده باشد، بايد در حالت  

  :پايدار گردد
  برابر توان اسمي باشد؛ يا 15/1عل بيشتر از اگر توان ورودي مش - الف
  .در فشار ورودي اسمي گردد  برابر فشار سرمشعل 3/1بيشتر از   چنانچه فشار در سرمشعل –ب 

  .مطابقت داشته باشد 1854ENوسايل حفاظتي در برابر فشار بيش از حد باالي گاز بايد  با استاندارد 

  3فشار گازكاهش در برابر   وسايل حفاظتي   4-3-4-6
مجهز به به منظور قطع ايمن كنترل شده،  تر رفت وقتي فشار گاز ورودي از حد تعيين شده پايين مشعل بايد

   .وسيله حفاظتي  در برابر فشار پايين گاز باشد
  :توان حذف كرد وسيله حفاظتي در برابر فشار پايين گاز را مياگر شرايط زير وجود داشته باشد 

  :درصد مقدار اسمي افت كند مشعل بايد 25ر فشار ورودي مشعل به اگ

                                                 
1- Safety  relief  valve 
2-High Gas pressure over load  protection devices 
3-Low Gas pressure protection devices 



  

حصوالت احتراق مدر ) به صورت حجمي(از يك در صد  CO مقدار به كاركرد ايمن خود ادامه دهد و - الف
  يا. بيشتر نشودخشك عاري از هوا 

  . به سمت قفل پايدار رود -ب
  .مطابقت داشته باشد 1854ENگاز بايد با استاندارد پايين هاي فشار  حس كننده

  وسايل تنظيم  4-3-4-7
در محدوده فشارهاي مجاز، بايد يك وسيله تنظيم جهت تنظيم جريان گازهاي مورد نظر سازنده در نظر 

  .تنظيم بايد با ابزار مخصوص صورت گيرد. تواند گاورنر فشار باشد اين وسيله تنظيم كننده مي .گرفته شود

  يرهاي قطع ايمن خودكارش  4-3-4-8
و مطابق با استاندارد ملي  1ها بايد مجهز به دو عدد شير قطع ايمن بصورت سري براساس جدول  همة مشعل

 . باشند 6800ايران به شماره 

انداز بايد مطابق يكي از  شود، ورودي گاز راه انداز برقرار مي كه شعلة اصلي به وسيلة شعله گاز راه در جائي
  : باشدموارد زير 

  اندازباشد؛ تحت كنترل شير قطع ايمن اصلي در پايين دست جريان مجهز به محدودكنندة گاز راه - الف
  .اند نشان داده شده 1تحت كنترل شيرهاي قطع ايمن باشد كه در جدول  –ب 

  مقررات شير قطع ايمن -1جدول 

 توان ورودي

kW 

 بدون پيش پاكسازي پاكسازي با پيش

 گاز اصلي
 گاز اصلي انداز گاز راه

 انداز گاز راه

%10 %10 %10 %10 

70 B2 *B B2 
A2 يا  
VPB2  

**A A2 

70  
1200  A2  A2  A2  VPA2   A2  A2  

1200  VPA2  A2 A2 VPA2   A2 A2  
VP- سيستم آزمون شيرها  

  .الزم است Bدو عدد شير كالس : براي گازهاي خانواده سه -*
 .الزم است Aدو عدد شير كالس : براي گازهاي خانواده سه -**
  

  وسيلة اشتعال  4-3-4-9
  .وسيلة اشتعال بايد اشتعال ايمن شمعك يا مشعل اصلي را تحت شرايط تعيين شده كاري تضمين نمايد



  

  از شعلهآشكارس  4-3-4-10
  .وجود شعله اصلي و يا شعله شمعك بايد به وسيله يك آشكارساز شعله تشخيص داده شود

هاي شعله هيچگونه نور غريبه را  اي باشد كه حس كننده هاي شعله روي مشعل بايد به گونه كننده نصب حس
  .دريافت ننمايند

اند، شعله شمعك نبايد  ضه گرديدهدر جائيكه شمعك و مشعل اصلي هر كدام با آشكارساز شعله خودشان عر
ورودي گاز اصلي تنها بايد بعد از قطع وسيلة اشتعال و پايداري و . روي آشكارساز شعله اصلي اثر بگذارد

  .رؤيت شعله شمعك باز شود
اي بايد  هاي جداگانه كننده ماند، حس  هايي كه در آنها شمعك در طول كار مشعل اصلي روشن مي در سيستم
اي قرار داده  حس كنندة شعله اصلي بايد به گونه .شعلة اصلي و شعلة شمعك درنظر گرفته شود براي كنترل

  .شود كه در هيچ شرايطي نتواند تحت تاثير شعله شمعك قرار گيرد
شعله . شود، يك حس كننده كافي است هايي كه شمعك در طول كار مشعل اصلي خاموش مي در سيستم

  .ة اصلي تأثير بگذاردشمعك نبايد روي آشكارسازي شعل
اي بين خاموش  آشكارساز شعله بايد طوري باشد كه در شرايط قطع ناخواسته شعله هيچ تأخير قابل مالحظه

  .شدن شعله و سيگنال قطع ناخواسته شعله وجود نداشته باشد
ي نصب اين وسيله وقتي برروي مشعل. آشكار ساز شعله بايد با توان ورودي و طرز كار مشعل متناسب باشد

و براي نصب در  40IPحداقل بايد با گروه حفاظتي 2868گردد و براساس استاندارد ملي ايران به شماره 
  .هماهنگي داشته باشد 54IPهواي آزاد با گروه حفاظتي

بايد قطع ايمن يا قفل  اگر آشكارساز شعله در هر زمان در طول پيش پاكسازي، وجود شعله را نشان دهد،
تواند پنج ثانيه قبل از اشتعال متوقف  اندازي ايمن است كه مي اين حالت، بازرسي راه. پايدار صورت گيرد

  .سازي شعله وجود داشته باشد بايد قفل پايدار انجام شود چنانچه شرايط شبيه. شود
واسته شعله، نبايد بيش از يك ثانيه زمان الزم براي قطع جريان برق شيرهاي قطع ايمن در شرايط قطع ناخ

در شرايط عادي كاركرد و بيش از دو ثانيه در جايي كه همزمان با قطع ناخواسته شعله آزمون خود كنترلي 
  .شود، باشد انجام مي

  وسيله آزمون هوا  4-3-4-11
و كاركرد اي براي آزمون جريان هواي كافي در طول پيش پاكسازي ، اشتعال  مشعل بايد مجهز به وسيله

قطع ناخواسته جريان هوا در طول پيش پاكسازي، اشتعال يا كاركرد مشعل بايد منجر به قفل . مشعل باشد
  .پايدار شود

        به بند(حداقل بايد به سمت قطع ايمن پيش رود  قطع ناخواسته جريان هوا در طول پيش پاكسازي،
                                     ).عه شودجمرا 1-2- 4- 4

اندازي مجاز  كيلووات، قطع ايمن با يك سعي براي راه 120هاي با توان ورودي كوچكتر يا مساوي  براي مشعل
  .اندازي مجدد انجام نشود، بايد قفل پايدار صورت گيرد چنانچه اين راه. باشد مي

  :تواند با يكي از روشهاي زير انجام گيرد آزمون جريان هواي كافي مي



  

  حس كردن فشار؛ به وسيلة - الف
  به وسيلة حس كردن جريان؛ -ب
تغيير وضعيت دريچة هوا يا . به وسيله هر سيستم ديگري كه فقط روي چرخش دمنده تكيه ننمايد -پ

  .باشد فرمان دهندة دريچه هوا به تنهايي كافي نمي
كال در وسيله آزمون بروز اش. اندازي و بدون هيچگونه جرياني آزمايش شود وسيلة آزمون هوا بايد قبل از راه

  .اندازي مشعل جلوگيري نموده و يا موجب قفل پايدار گردد در اين حالت، بايد از راه
  .باشد آزمون فوق الزم نمي  اگر بروز اشكال در وسيلة آزمون هوا به يك وضعيت ايمن منتهي شود،

حلة كاري مشعل هواي دستگاه آزمون هوا بايد به طريقي تنظيم شود كه چنانچه در حداكثر و حداقل مر
درصد فشار مربوط به حالت  80ناكافي وجود داشته باشد، دستگاه قبل از رسيدن فشار مورد نظر به زير 

، خشك عاري از هوا در محصوالت احتراق) به صورت حجمي( COكنترل شده و افزايش بيش از يك درصد 
  .عمل نمايد

هوا به گاز است كه در آن يك وسيله جريان هوا در جائيكه مشعل مجهز به كنترل كننده خودكار نسبت 
. دهد، كنترل مداوم جريان هوا توسط وسيلة آزمون هوا در طول كاركرد مشعل الزم نيست فرمان اصلي را مي

  .در هنگام قطع ناخواسته سيگنال اصلي هوا، شيرهاي گاز بايد بسته باشند
  

. ا يك وسيله آزمون هوا براي كنترل جريان هوا الزم استتنه 2و تدريجي 1اي هاي چند مرحله براي مشعل    يادآوري
  .توان اطمينان حاصل نمود ، از جريان هواي كافي مي11-4-3-4در چنين مواردي براساس مقررات مندرج در بند

  
  :تواند حذف شود ، دستگاه آزمون هوا ميباشداگر مشعل مجهز  به وسايل زير 

  گر قفل  يا قطع ايمن اتفاق نيافتد، واي براي كنترل سرعت واقعي فن ا وسيله -
اتفاق نبافتد،  باز شدن گازپاكسازي، اگر  اي براي كنترل حالت دمپر هواي قابل تنظيم در طول پيش وسيله -
  و
  فن، و/ بين موتور  3اي براي كوپلينگ وسيله -
  و ؛هواگاز به نسبت طريق كنترل كننده سوخت از  رهاسازياي براي  وسيله -
  .بندد عيب در سيگنال هواي مرجع، شير گاز را مي بروزكه در زمان ي ا وسيله -

مشابه  هواي اصوالدليل كافي بودن جريان اگر فن جداگانه براي تامين هواي احتراق مشعل استفاده شود، 
 آن در محل استفاده وضعيتبه  تواند ميايمني  هوسيل موقعيتفقط  .اين استانداردمشعلي است مطابق با 

     . وسيله آزمون هوا بايد در موقعيتي نصب شود كه كافي بودن هواي احتراق را حس كند .باشدداشته بستگي 
به پيوست ح مراجعه (روش آزمون براي وسيله آزمون هوا  بايد مطابق و متاثر از طراحي خاص مشعل باشد 

  ).شود

                                                 
1- Multi-stage burner  
2- Modulating burner  
3 - Positive coupling 



  

  هاي كنترل نسبت هوا به گاز دستگاه  4-3-4-12
  .ك دستگاه تنظيم جريان هوا باشدهر مشعل بايد مجهز به ي 

اي جريان هواي احتراق و مقدار گذر گاز بايد با يك سيستم كليد  اي يا چند مرحله براي مشعل دو مرحله
به عنوان مثال با وسايل (وسايل تنظيم هوا و گاز بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند. اي كنترل شود مرحله

اي كه ارتباط بين هواي احتراق و گاز در يك روش  به گونه) الكترونيكيمكانيكي، پنوماتيكي، الكتريكي يا 
هاي با كاركرد متناوب، عملكرد سيستم  براي مشعل. تكرارپذير و در هر نقطه كاري مشعل تثبيت گردد

به (كنترل شود  1اندازي هاي پنوماتيكي، بايد در حين مرحله راه كنترل نسبت هوا به گاز به استثناي دستگاه
  ).وان مثال به وسيله كليدهاي وضعيت يا فشارعن

يابند،  هاي هوا و گاز به طور همزمان تغيير نمي اي يا تدريجي كه در آنها جريان هاي چند مرحله براي مشعل
  :بايد يكي از موارد زير وجود داشته باشد

  فيت اشتعال؛تقدم افزايش هوا هنگام افزايش ظرفيت اشتعال و تقدم كاهش گاز هنگام كاهش ظر - الف
  .، هواي اضافي به اندازه كافي باشد2براي جلوگيري از سوختن غني  -ب 

اي باشد كه در آن حتي در وضعيت خطا، سيستم تمايل به  اي بايد به گونه كنترل تركيبي يا كليد مرحله
  .هواي اضافي بيشتر يا قطع ايمن كنترل شده داشته باشد

مقررات  با اين دستگاه بايد. شود ل نسبت هوا به سوخت استفاده ميجايي كه از دستگاه پنوماتيكي كنتر - 1
  .تطبيق داشته باشد 12067EN-1مندرج در استاندارد 

اين دستگاه بايد با مقررات . شود جايي كه از وسيله الكترونيكي كنترل نسبت هوا به سوخت استفاده مي - 2
  .تطبيق داشته باشد 12067EN-2مندرج در استاندارد 

  گيري فشار نقاط اندازه  4-3-4-13
نقاط آزمون يا وسايل . را بررسي نمود  براي آنكه بتوان فشار ورودي، فشار تنظيم و فشار در سرمشعل

  .گيري فشار در نظر گرفته شود اندازه
  

  .ون فشار در نظر گرفتتوان يك نقطه آزم مي  گيري فشار تنظيم و فشار در سرمشعل براي اندازه    يادآوري
  

ميليمتر و طول  9+)0و -5/0(متر و حداكثر قطر خارجي  نقاط آزمون فشار با حداكثر قطر داخلي يك ميلي
  .بندي شوند اي باشند كه بتوانند كامالًَ بسته شوند يا خود به خود آب ميليمتر بايد به گونه 10

                                                 
1- Start Sequence 
2- Gas-rich firing 



  

  دستگاه كنترل خودكار مشعل  4-3-4-14
مطابقت داشته و  10254ملي ايران به شماره خودكار مشعل بايد با مقررات استاندارد هاي كنترل  دستگاه

بايد براي حالت كاركرد  كنترل خودكار مشعل  دستگاه .هاي مشعل مناسب باشند براي هر يك از ظرفيت
  .مناسب باشد )حالت دايمي يا حالت تناوبي(مشعل

    
، معيار ارزيابي  EMCسختگيرانه  3سطح  بتوانددكار مشعل بايد كنترل خو  دستگاه: كاربردهاي صنعتي    يادآوري

  .را تحمل كند  10254از استاندارد ملي ايران به شماره  4الف و ب جدول 

  سيستم آزمون شيرها  4-3-4-15
شته مطابقت دا 1643ENجايي كه سيستم آزمون شيرها نصب باشد، اين سيستم بايد با مقررات استاندارد 

  .باشد
در طول  به عنوان قسمتي از سيستم آزمون شير است دو شير متوالي كه ،شير پايين دست جريان

  .مجاز نيست بيشتر از سه ثانيه به محفظه احتراق تخليه شود پاكسازي پس در مدت پاكسازي يا پيش
قبل از يا ازي بعدي مشعل اند بايد در راه عيب در منبع تغذيه مشعل گازسوز، آزمون شيربروز بعد از قفل يا 

   .  پيش پاكسازي، انجام شود طيدر 

  برداري الزامات عملكردي و بهره    4-4

  برداري الزامات عمومي بهره    4-4-1
اي طراحي گردند كه مقررات  بايد به صورت مكانيكي يا الكتريكي به گونه 3-4قطعات مشخص شده در بند 

  .مربوط به بندهاي زير را جوابگو باشند
  .لكرد دستگاه ايمني بايد غالب بر عملكرد دستگاه كنترل باشدعم

  مشعل اندازي اوليه راه  1- 4-4-1
  .پذير باشد اندازي مشعل تنها با رعايت شرايط زير بايد امكان راه
  وضعيت استقرار صحيح آن را نشان دهد؛) مراجعه شود 2- 2-4به بند (هر قفل كننده نصب مشعل ) الف
  .وضعيت استقرار صحيح خود را نشان دهد) نظير دمپر(يسات جانبي مشعل هر قفل كننده تأس) ب
از جمله در (را در هر شرايطي كنترل نمايد ) شعله غريبه(هاي مشابه  بايد آشكارساز شعله وجود شعله) پ

  ؛)حين پيش پاكسازي يا پس از قطع كنترل شده مشعل
از جمله در حين (هر شرايطي بررسي نمايد  بايد سيستم آزمون شيرها عدم وجود نشتي شيرها را در) ت

  ؛)پيش پاكسازي يا پس از قطع كنترل شده مشعل
  .از عملكرد صحيح دستگاه آزمون جريان هوا اطمينان حاصل شود) ث



  

  پيش پاكسازي  2- 4-4-1
  .قبل از بكار انداختن وسيله اشتعال، محفظه احتراق بايد پاكسازي گردد

  :و حالت زير باشدمدت زمان پاكسازي بايد يكي از د
  ثانيه درحداكثر مقدار گذر هواي احتراق مطابق با حداكثر توان ورودي اسمي؛ 20حداقل ) الف
  .شود چنانچه مقدار گذر هوا كم شود، به نسبت كاهش مقدار گذر هوا زمان پاكسازي افزوده مي) ب

  :براي مثال
  .ثانيه است 20درصد مقدار گذر هوا زمان پيش پاكسازي  100در 
  .ثانيه است 40درصد مقدار گذر هوا زمان پيش پاكسازي  50در 
  .ثانيه است 60زمان پيش پاكسازي ) كمترين حد مجاز(درصد مقدار گذر هوا  33در 

  .تواند باشد درصد ميزان حداكثر آن نمي 33مقدارگذر هوا، كمتر از 
پيش پاكسازي بايد حداقل مطابق با هايي كه توان ورودي آنها قابل تنظيم است، مقدار گذر هواي  براي مشعل

  .توان ورودي تنظيم شده باشد
اگر در طول مدت پاكسازي مقدار گذر هواي پاكسازي كمتر از مقدار مورد نياز شود يكي از موارد زير انجام 

  :گيرد
  ؛ ياو دو باره روشن شود مشعل بطرف قطع ايمن برود) پ
پيش كل زمان هواي الزم ادامه پيدا كند بشرطي كه از پيش پاكسازي بايد تا بازگرداندن مقدار گذر ) ت

  .نشود كنترل شده كاستهپاكسازي 
ايد سرو موتوري از هر نوع كه باشند ب دمپرهاي داراياي  هاي چند مرحله اي يا مشعل مرحله دوهاي  مشعل

رخ گذر جريان بسته به انتخاب يكي از اين دو وضعيت ن. هاي كم و زياد براي گذر هوا باشند داراي وضعيت
اگر وضعيت انتخاب شده در خالل پيش . شود هوا، موقعيت صحيح مرحله پيش پاكسازي نشان داده مي

پاكسازي صحيح نباشد باعث توقف مرحله پيش پاكسازي شده و از روشن شدن مشعل تا برقراري مجدد 
   .  كند جلوگيري ميصحيح وضعيت 

تواند فرق كند يا پيش  مدت زمان پيش پاكسازي ميبداند، ي مجاز شگرماي اختصاصي سيستماگر استاندارد 
   .تواند حذف شود پاكسازي مي

  :تواند در دو حالت زير به دست آيد اندازي مجدد بدون پيش پاكسازي مي پس از قطع كنترل شده راه
به  Aكيلووات كه به دو شير قطع كننده ايمن گروه  70هاي با توان ورودي كمتر يا مساوي  در مشعل) ث

به صورت سري باضافه يك سيستم آزمون شيرها مجهز  Bصورت سري يا به دو شير قطع كننده ايمن گروه 
  شده باشد؛

كيلووات كه به دو شير قطع كننده ايمن به صورت سري  70هاي با توان ورودي ورودي بيش از  در مشعل) ج
  .باضافه يك سيستم آزمون شير مجهز شده باشد

  :ش پاكسازي بايد انجام شودپي موارد زير پس از 
  قفل پايدار؛    )چ



  

  ساعت؛ 24در صورت بروز وقفه بيش از     )ح
  تغذيه الكتريكي؛ عبنعيب در م بروزبعد از     )خ
  .گازخاموش شدن مشعل به علت فقدان      )د
  

 يپيش پاكسازتوسط  برابر حجم محفظه احتراقمحتويات محفظه احتراق حداقل پنج : كاربردهاي صنعتي    يادآوري
  .   ها بايد پاكسازي شود مشعل

  اندازي توان ورودي راه  3- 4-4-1
 .اندازي شوند ارائه شده است راه 7بايد در يك نسبت هواي اضافي برابر يا بزرگتر از آنچه در جدول  ها مشعل
  . توانند مستقيماًَ مشتعل شوند كيلووات مي 120هايي با حداكثر تا و شامل مشعل

 120اندازي نبايد بيش از  كيلووات است ميزان گاز راه 120ي كه توان ورودي اسمي آنها بيش ازهاي در مشعل
  :كيلووات بوده و يا از ميزان به دست آمده در معادله زير بيشتر باشد

100. ss Qt  
به دست آمده  اندازي شمعك نبايد از ميزان توان ورودي گاز راهاگر مشعل با شمعك جداگانه مشتعل شود، 

  :در معادله زير بيشتر باشد
150. ss Qt  

  :كه در آن
st  ؛)ثانيه(زمان اطمينان  
sQ  اندازي برحسب درصد مقدار گذرگاز اصلي حداكثر ميزان گاز راه.  
  ).مراجعه شود 2به جدول هاي ايمني  اندازي و زمان براي حداكثر توان ورودي گاز راه(
  

ها در زمانيكه سيستم اشتعال قابل اعتماد است نبايد حدي براي توان ورودي  در مشعل: كاربردهاي صنعتي    يادآوري
نويز و نرم كم سريع،  اشتعالبايد داراي انرژي كافي براي اطمينان از هاي اشتعال  اين سيستم. اندازي وجود داشته باشد گاز راه

  .   مشعل اصلي را داشته باشديش فشار اضافي و بدون افزا

  اندازي اشتعال گاز راه  4- 4-4-1
  .فعال شوند) يا ساير ابزار ديگر براي مشتعل كردن(اندازي نبايد قبل از اشتعال  شيرهاي مربوط به گاز راه

شود كه  اي فعال شود، سيستم اشتعال بايد به گونه در جاهايي كه از سطح گرم مشتعل كننده استفاده مي
  .اندازي باشد گاز راه )هاي(قادر به اشتعال گاز وارد شده قبل از باز شدن شير

اگر در . اي در نظر گرفته شود كه شعله خود به خود پايدار باشد اندازي بايد به گونه زمان آزمون شعله گاز راه
  .طول اين زمان شعله خاموش گرديد، قفل پايدار بايد حاصل شود

اندازي از بين  هايي كه گاز راه كيلووات و در مشعل 120ا توان ورودي مساوي و بيشتر از هاي ب براي مشعل
شود، شير ايمني قطع كننده گاز اصلي پايين دست جريان  شيرهاي ايمني قطع كننده گاز اصلي گرفته مي

  .اندازي در وضعيت بسته باشد بايد قبل از راه



  

اندازي مشعل را كنترل نمايد،  دست جريان مقدار گذر گاز راه ندر صورتيكه شير ايمني قطع كننده اصلي پائي
  .انداز را بايد بتوان از پيش تنظيم و آن را مهر و موم نمود در اين حالت هر وسيله ديگر تنظيم جريان گاز راه

  ).مراجعه شود 7- 4-3-4به بند (

  اشتعال مشعل اصلي    5- 4-4-1

  اندازي راه برقراري شعله به وسيله شعله گاز  5-1- 4-4-1
اندازي به وسيله يك مشعل جداگانه تشكيل شده و مورد آزمون قرار گيرد، زمان  چنانچه شعله گاز راه

اگر در . ثانيه شود 5اطمينان ثانوي كه از انتهاي اين زمان نظارت شعله اصلي بايد آغاز گردد، نبايد بيش از 
  .گيري گردد ر نتيجهانتهاي اين زمان شعله اصلي رؤيت نگردد، بايد قفل پايدا

  برقراري مستقيم شعله گاز اصلي  5-2- 4-4-1
منبع جرقه قبل از تكميل زمان پيش پاكسازي نبايد فعال شود و نبايد در حين، قبل و انتهاي زمان اطمينان 

  . فعال باشد
شود  اي فعال شود، سيستم اشتعال بايد به گونه در جايي كه از سيستم سطح گرم مشتعل كننده استفاده مي

  .كه قادر به مشتعل نمودن گاز ورودي قبل از باز شدن شيرهاي گاز اصلي باشد

  فعال شدن شيرهاي قطع ايمن گاز اصلي 5-3- 4-4-1
  :شوند دار برقدر باال دست مشعل قرار دارند در موارد زير نبايد بدون واسطه شيرهاي قطع ايمن گاز اصلي كه 

 2 لبه شك) شعله اصليمستقيم ال عدر حالت اشت(ل شوند وسايل اشتعال فعا ديگريا  زن جرقهاينكه قبل از  -
  مراجعه شود؛) الف(
) ب( 2به شكل ) هستند اي مرحلهدر حالتي كه شيرها (است باز شود انداز مجاز  گاز راه فقط جرقهبعد از  -

  مراجعه شود؛
  مراجعه شود؛) ت(2و ) پ(2هاي  به شكل(انداز پايدار شود  زماني كه شعله گاز راهتا  -

  .باشد مي 15- 4- 3-4شير مطابق بند مرحله آزمون در طول : استثنا

  هاي اطمينان زمان  6- 4-4-1

  زمان اطمينان اشتعال  6-1- 4-4-1
به صورت تابعي از مقدار گذر گاز  3-1-4- 4تواند از معادله داده شده در بند  زمان اطمينان جرقه مي

  .ثانيه بيشتر شود 5توانداز  ان نمياندازي به دست آيد ولي در هيچ حالتي زمان اطمين راه
اندازي و زمان اطمينان مربوط براساس حداكثر  ها، حداكثر ميزان گاز راه هاي اصلي و شمعك اشتعال مشعل

  .باشد 2بايد مطابق با مقادير داده شده در جدول  توان ورودي مي
  .نمايد زني مربوط به اين بند را تشريح مي هاي جرقه سيستم 2جدول 

  هاي زير انجام شود؛ تواند با يكي از روش ندازي مشعل ميا راه



  

)(ظرفيت در حداكثراصلي اشتعال مستقيم مشعل  - NQ )الف- 2، شكل2، ستون 2رجوع شود به جدول(  
  )ب -2، شكل 3، ستون 2رجوع شود به جدول (در ظرفيت كمتر اصلي اشتعال مستقيم مشعل -
، 2رجوع شود به جدول (اندازي مستقل  در ظرفيت كمتر به وسيله گاز راه صليا اشتعال مستقيم مشعل -

  ).پ - 2، شكل 4ستون
  )ت -2، شكل 5، ستون 2رجوع شود به جدول (اشتعال مشعل به وسيله يك شمعك مستقل  -

به  تواند در انتهاي زمان اطمينان مي 2اندازي بيش از مقادير تعيين شده در جدول  مقدار گذرهاي گاز راه
دست آيد به شرطي كه ثابت شود، ميزان كلي انرژي آزاد شده در محفظه احتراق در حين زمان اطمينان از 

اندازي و زمان اطمينان به دست آمده از  انرژي آزاد شده محاسبه شده از حاصلضرب حداكثر حرارت گاز راه
  .بيشتر نباشد 2جدول 

درصد ميزان متوسط تعيين شده توسط سازنده تغيير  110تا  85بين  NUزماني كه ولتاژ برق اعمال شده 
  .هاي اطمينان اعالم شده توسط سازنده نبايد افزايش يابد نمايد، زمان

  .باشند حداكثر مطلق مي 2هاي اطمينان داده شده در جدول  زمان

  زمان اطمينان خاموش شدن  6-2- 4-4-1
  .يك ثانيه بيشتر باشدزمان اطمينان خاموش شدن نبايد از 

  كل زمان بسته شدن  6-3- 4-4-1
هر دو شير بايد همزمان بسته شوند، ولي در جايي كه از . ثانيه بيشتر شود 2كل زمان بسته شدن نبايد از 
  .ثانيه تاخير وجود داشته باشد 2تواند براي شير دوم تا  شود، مي سيستم آزمون شير استفاده مي

  مشكل در اشتعال  7- 4-4-1
  :ها بايد منجر به يكي از موارد زير گردد شكل در اشتعال براي مشعلم

  .شوداندازي كامل  راهمراحل منجر به اندازي مجدد  اندازي مجدد ،كه هر راه حداكثر سه بار سعي در راه - الف
بدنبال اين عمليات، عالمت شعله در پايان زمان ايمني اوليه در آخرين سيكل مجاز سعي شده ديده بايد 

  يا ؛العمل قطع ايمن موجب قفل پايدار گردد شود، در صورت عدم موفقيت سيستم بايد به فوريت با عكس
  .به فوريت با قطع ايمن موجب قفل پايدار گردد) ب 

  قطع شعله در حين كار  8- 4-4-1
شان كننده شعله بايد يكي از موارد زير را ن در صورت بروز مشكل در شعله در حين كار مشعل ، سيستم حس

  :دهد
اندازي  بدنبال اين عمليات و پس از تالش براي راه. اندازي كامل اندازي مجدد همراه با مراحل راه راه - الف

  يا. العمل قطع ايمن موجب قفل پايدار گردد مجاز سيگنال شعله بايد به فوريت با عكس
  .به فوريت با قطع ايمن موجب قفل پايدار گردد) ب 
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حداكثر توان ورودي مشعل بر حسب كيلووات=   )max( FQ  

sQ = اندازي به صورت درصدي از حداكثر توان ورودي گاز راه)max( FQ  
زمان اطمينان برحسب ثانيه =   st  

  

  قطع يا خاموشي مشعل  9- 4-4-1
  .عملكرد يك وسيله ايمني به غير از كليد حد پايين فشار گاز بايد بدون تاخير موجب قفل پايدار گردد

  .طع دائم انرژي محرك، مشعل بايد به سمت شرايط ايمن بروددر حالت ق

  برداري الزامات بهره    4-4-2

  ايمن و بي خطر بودن قطعات بيروني  4-4-2-1
انجام گردد، قطعات حامل گاز مشعل تا آخرين  1- 3-5در صورتي كه آزمون براساس موارد مندرج در بند 

  .خطر باشند وسيله قطع در پايين دست جريان بايد سالم و بي

  مقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بيش از حد  4-4-2-2
قطعات مختلف مشعل در مقابل گرم شدن بيش از حد نبايد  2- 3-5براساس شرايط مشخص شده در بند 

  .دچار هيچگونه خرابي گردند، به غير از تغييرات ظاهري كه معموالًَ ناشي از احتراق است

  يدماي وسايل كنترل و ايمن  4-4-2-3
دماي وسايل تنظيم، كنترل و ايمني نبايد بيش از مقدار اظهار  3-3- 5براساس شرايط تعيين شده در بند 

  .شده توسط سازنده وسيله باشد و كاركردشان بايد رضايتبخش باقي بماند



  

اند نسبت به دماي محيط  ها كه به منظور كار با دست در نظر گرفته شده ها و دستگيره اختالف دماي دكمه
  .بايد از مقادير زير تجاوز كندن
  كلوين براي فلزات؛ 35 -
  كلوين براي چيني يا مواد مشابه آن؛ 45 -
  .كلوين براي پالستيك يا موارد مشابه آن 60 -

  اشتعال، عملكرد و پايداري شعله  4-4-2-4
. شود اشتعال بايد صحيح ،سريع و بدون ضربه انجام 5-3-5و  4-3-5تحت شرايط مشخص شده در بندهاي 

تمايل اندكي به پرش شعله در لحظه روشن . شعله بايد پايدار بوده و هيچگونه صداي ناهنجار ايجاد ننمايد
  .باشد ولي شعله پس از آن بايد پايدار باشد شدن مجاز مي
مجهز باشند، اين مقررات بايد در حداكثر و  1هايي كه به يك وسيله تنظيم دامنه ظرفيت در مورد مشعل

  .ن ورودي اسمي اعالم شده توسط سازنده رعايت گرددحداقل توا

  دامنه توان ورودي مشعل    4-4-3
اين . گيري شود اندازه 7-5حداكثر و حداقل توان ورودي اسمي بايد براساس شرايط تعيين شده در بند 

  .درصد مقادير بيان شده توسط سازنده باشد 5مقادير بايد در محدوده 

  مشعل دو سوخته    4-4-4
عملكرد ايمن مشعل با گاز نبايد تابع وضعيت كاري وسايل ايمني و كنترل كه براي سوخت ديگر در نظر 

  . اند باشد گرفته شده

  نمودار كار و نمودار آزمون    4-4-5

  نمودار كار  1- 4-4-5
كه به صورت تابعي نمودار كار نشان دهندة محدودة مجاز كاربرد مشعل برحسب فشار محفظه احتراق است 

  .شود از ظرفيت مشعل بيان مي
و نقاط  2اي  هاي يك مرحله براي مشعل) 5شكل ( 5تا  1مرزهاي اين نمودار به وسيله يك سري نقاط شامل 

  .شود اي تعريف مي هاي چند مرحله براي مشعل) 6شكل ( 6و شامل  6تا  1
  .گردد ميتعيين  6و جدول  6-5و  5-5، 4-5اين نقاط براساس بندهاي 

  نمودار آزمون  2- 4-4-5
نمودار آزمون نشان دهندة محدودة فشار محفظه احتراق و توان ورودي مشعل است كه براساس آنها مشعل 

  .گيرد جهت مطابقت با اين استاندارد تحت آزمون قرار مي
                                                 

1- Range – rating device 
1- Single stage burners 



  

هاي  براي مشعل ,Hp1Hp2,Hp3,Hp5اين نمودار شامل نمودار كار و يك منطقه آزمون با يك سري نقاط 
باشد  اي تعريف شده است مي هاي چند مرحله براي مشعل ,Hp1Hp2,Hp3,Hp5,Hp6اي و  يك مرحله

  ).6و شكل  5شكل (
  .اند تعيين گرديده 6و جدول  6 -5و  5 -5، 4 -5اين نقاط مطابق با بندهاي 

  تعيين پايداري شعله و دامنه كاركرد ايمن    4-4-6
ها بايد پايدار و  شعله. مشعل بايد صحيح و ايمن كار نمايد 5 -3- 5ده در بند تحت شرايط آزمون مشخص ش

  .بدون ارتعاش باشند

  مقادير حدي محصوالت احتراق    4-4-7
محصوالت احتراق بر مبناي هواي خشك  NOxو  COميزان  5 -5تحت شرايط آزمون تعيين شده در بند 

  .بيشتر شود 2 -7 -4 -4و  1 -7 -4 -4نبايد از مقادير تعيين شده در بند 

  (CO)منو اكسيدكربن   4-4-7-1
ميزان منو اكسيد كربن زماني كه مشعل در ولتاژ تغذيه اعالم شده توسط سازنده و با گاز مرجع مربوط ) الف

 100گيرد، نبايد بيش از  به خانواده گازي كه مشعل براي آن طراحي شده است تحت آزمون قرار مي
  باشد؛) ppm93(ت گرم بر كيلووات ساع ميلي

درصد ولتاژ تغذيه اعالم شده توسط سازنده و گاز  85ميزان منواكسيد كربن در شرايطي كه مشعل در ) ب
گيرد، نبايد  هاي گازي كه مشعل براي آن طراحي شده است تحت آزمون قرار مي مرجع مربوط به خانواده

  باشد؛) ppm 2000(گرم بر كيلووات ساعت  ميلي 2140بيش از 
ميزان منواكسيد كربن در شرايطي كه مشعل با شرايط مشابه بند الف در ولتاژ تغذيه اعالم شده توسط ) پ

سازنده و گاز احتراق ناقص مربوط به خانواده گازي كه مشعل براي آن طراحي شده تحت آزمون قرار 
  .باشد) ppm 2000(گرم بر كيلووات ساعت  ميلي 2140گيرد نبايد بيش از  مي
درصد ميزان اعالم شده  85ايد به ابزاري مجهز گردد كه در صورت افت ولتاژ به مقدار كمتر از مشعل ب) ت

در محصوالت احتراق از يك درصد حجمي  COتوسط سازنده، بتواند به كاركرد ايمن خود ادامه دهد و ميزان 
  .تجاوز ننمايد يا موجب قطع ايمن گردد

  
  :فاده از يكي از وسايل زير قابل ارزيابي استمقررات مربوط به اين بند با است    يادآوري

  وسيله بررسي سرعت موتور؛ -
  وسيله بررسي ولتاژ در واحد خودكار كنترل مشعل؛ -
  وسيله بررسي اكسيژن؛ -
  وسيله بررسي مقدار گذر هوا؛ -
  ؛وسيله بررسي نسبت هوا به گاز -
  .وسيله نظارت و بررسي منواكسيد كربن -



  

  
توان نتيجه يكسان به دست  مي COگيري مستقيم  ها نظير اندازه و با ساير روشاين فهرست جامع نيست 

  .آورد

  (NOx)اكسيد نيتروژن  4-4-7-2
  كليات  4-4-7-2-1

  ):مراجعه نماييد چبه پيوست (شود  محصوالت احتراق تحت شرايط مرجع زير بيان مي NOxميزان 
  درجه سلسيوس؛ 20: دماي محيط  -
  .درصد 70: رطوبت نسبي -

بايد به   NOxحداكثر ميزان پس از تنظيم  ،براي كار با بيشتر از يك خانواده گاز طراحي شده استعل اگر مش
  .باشد  پتا   الف بندهايطور مقتضي براي مقادير 

تغذيه اعالم شده توسط سازنده و گاز مرجع  گرم بر كيلووات ساعت زماني كه مشعل در ولتاژ ميلي 170 - الف
G20 از از گروه براي خانواده دوم گH  وE تحت آزمون قرار گيرد؛  
گرم بر كيلووات ساعت زماني كه مشعل در ولتاژتغذيه اعالم شده توسط سازنده و با گاز  ميلي 170 -ب 

  تحت آزمون قرار گيرد؛ Lاز خانواده دوم گاز گروه  G25مرجع 
ه توسط سازنده و گاز مرجع گرم بر كيلووات ساعت زماني كه مشعل در ولتاژ تغذيه اعالم شد ميلي 230 -پ 

G30 از خانواده سوم گاز تحت آزمون قرار گيرد.  

  ها مشعلبراي  NOxهاي  كالس  4-4-7-2-2
مطابق  آن  NOx ميزانحداكثر  كار با دومين يا سومين خانواده گاز طراحي شده است،مشعل براي  وقتي
  .باشد مي 3جدول  هاي كالس

  
  NOxهاي  كالس -3جدول 

kWhmgبرحسب  NOxانتشار  كالس /  
EHگروه خانواده دوم گاز   گروه خانواده سوم گاز  Lو  ,

1  170 230  
2  120 180  
3  80 140  

  
  :ها  يادآوري

گرم بر كيلووات  ميلي 230گرم بر كيلووات ساعت براي خانواده دوم گاز و  ميلي 170نبايد از  NOxمقدار حداكثر  -
  ساعت براي خانواده سوم گاز بيشتر شود؛

 بيشتر شود؛ NOxگيري نشده بايد از كالس بعدي  مقدار اندازه -



  

بدست ) به پيوست الف مراجعه شود(گيري نمودار كار  از نقاط اندازه NOxعيين كالس مقدار متوسط حسابي براي ت -
    .باشد 3مندرج در جدول  NOxآمده  و بايد در محدوده كالس 

  اندازي مشخصات راه    4-4-8
. ، نوسانات فشار بيش از حد يا ضربان شعله نبايد بوجود آيد6- 5تحت شرايط آزمون مشخص شده در بند 

اين مقررات . برداري مشعل برسد ثانيه به شرايط بهره 20سان در فشار پس از احتراق بايد كمتر از هرگونه نو
  .بايد از طريق رؤيت با چشم بررسي شود

  وسيله بندي طبقه    4-4-9
گاز تغذيه كه در محل نصب منحصرا مجاز به استفاده از نوع گاز تغذيه و فشار مجهز به فن دمشي هاي  مشعل

  :گاز به صورت زير است بندي دسته .وجود دارد هستند
- 2RI براي گاز طبيعي؛  
- 3RI  ؛گاز مايعبراي  
- 2R/3RI  گاز مايع/ براي گاز طبيعي        .  
  
  هاي آزمون روش    5
  كليات    1- 5
  دار هاي دمنده اي آزمون براي مشعلگازه    1-1- 5

دار  هاي دمنده انتخاب گازهاي آزمون براي مشعل 4جدول . گردند بندي مي ها طبقه گازها در خانواده يا گروه
  .گرفته شده است 1-دهد كه اين جدول از جدول پ را نمايش مي

چنانچه ظرفيت . شود جام ميان 4تاييد عملكرد يك مشعل با استفاده از گازهاي آزمون داده شده در جدول 
كشي  گاز طبيعي موجود در لوله( كيلووات باشد، استفاده از گاز خانواده دوم  300مشعل مساوي يا بزرگتر از 

  .باشد مجاز مي) گاز مايع(و گاز خانواده سوم ) شهري
ن توان ورودي در چنين حالتي چنانچه گاز مرجع استفاده شده باشد، مقدار گذر گاز بايد براي به دست آورد

  .تنظيم گردد
  انتخاب گازهاي آزمون -4جدول 

 خانواده سوم خانواده دومخانواده اول 
 Lگروه Eگروه Hگروه

 G110 G20 G20 G25 G30 ظرفيت
G31 

 G110  دامنه پايداري 
G112 G20 G20 G25 G30 

G31 
G110 G20  كيفيت احتراق

G21
G20
G21

G25 
G26 

G30 
G31 

  )1(زدگي شعلهپس
G112 G222G222G25 G32 

  )1(پرش شعله
- G23G231G27 G31 

 هاي پيش مخلوط كامل براي مشعل)1(



  

  فشارهاي آزمون    1-2- 5
باشند، ديگر فشارها كه بيش از فشارهاي مندرج  فشارهاي حداقل مي 5فشارهاي آزمون داده شده در جدول 

كه با مقررات شبكه توزيع گاز مطابقت  ده و بشرطيتواند توسط سازنده اظهار ش باشند، مي مي 5در جدول 
برابر فشار اسمي اعالم شده توسط  2/1و  8/0در حالت اخير حداقل و حداكثر فشارها برابر  .داشته باشند

  .سازنده خواهد بود
  فشارهاي آزمون -5جدول 

 نوع گاز
  فشار عادي

 )بار ميلي(

  )نقصاني(حداقل فشار 
 )بار ميلي(

  )افياض(حداكثر فشار 
 )بار ميلي(

 15 6 8 خانواده اول گاز

  خانواده دوم گاز
 H  20 17 25گروه 

  خانواده دوم گاز
 E  20 17 25گروه 

  خانواده دوم گاز
 L  25 20 30گروه 

  خانواده سوم گاز
29
37 
50

25
25 

42,5

35 
45 

57,5 
  

  .شوند در ايران مصرف نمي تقريباً) گازهاي حاصل از سوخت زغال سنگ(گازهاي خانواده اول   - 1يادآوري

 7/23وحداكثر فشار  15ميلي بار، حداقل فشار  18از گازهاي خانواده دوم يكي گاز طبيعي با فشار عادي   -2يادآوري
  .باشد ميلي بار مي 33و حداكثر فشار  3/20، حداقل فشار 28ميلي بار است و از خانواده سوم گاز مايع با فشار عادي 

هايي كه  است استفاده شود بايد آزمون npكه متفاوت با فشار عادي pه از فشار ورودي در صورتيك  -3يادآوري
)(معموالً با فشارهاي حداقل minp و حداكثر)( maxp شود با فشارهاي تصحيح شده  انجام مي/p  و//p  انجام شوند كه در

  :آن

np

p

p

p

p

p


max

//

min

/

 

  شرايط عمومي آزمون    1-3- 5

  بستر آزمون  1-3-1- 5
 3هاي نشان داده شده در شكل  رجوع شود به مثال. (شود مي 1هاي آزمون شعله بستر آزمون شامل لوله

متر،   500/0متر،  400/0متر،  300/0متر،  225/0(هر لولة آزمون شعله با قطر داخلي ). مراجعه نماييد

                                                 
1- Flame tubes 



  

هاي آزمون شعله  لوله. شود  مشخص مي) 4شكل(، طول و توان ورودي مربوطه )متر 800/0متر و  600/0
  .هاي داده شده بكار گرفته شوند درصد در ظرفيت 10توانند با تفاوت  مشخص مي

  .گرفته شده در حداقل و حداكثر ظرفيت را معرفي نمايد سازنده بايد لولة آزمون بكار
  :طول لوله آزمون شعله بايد با استفاده از معادلة زير محاسبه گردد

10
23/01

FQ
L   

  :كه در آن
FQ  توان ورودي برحسب كيلو وات؛  
1L  طول لولة آزمون شعله برحسب متر.  

ل لولة آزمون شعله به وسيلة يك ديواره عمودي متحرك كه حركت طولي در داخل لولة آزمون شعله دارد طو
  .شود تنظيم مي

  :توانند تحت آزمون قرار گيرند ها روي لولة آزمون شعله با يكي از موارد زير مي براساس انتخاب سازنده، مشعل
  كاركرد مستقيم شعله؛ يا -
  .كاركرد معكوس شعله -
شود و قطر داخلي آن مساوي قطر محفظة  ي كاركرد مستقيم شعله يك استوانة فوالدي كه خنك نميبرا

متر است، بايد در ورودي محفظة احتراق به  ميلي 3اش  باشد و ضخامت ديواره احتراق لولة آزمون شعله مي
  .هاي گازهاي احتراق گاز بند باشد اي قرار داده شود كه ورودي لوله گونه

ون شعله مجهز به يك دريچة قابل تنظيم است تا بتوان افت فشار متغير را در خروجي محفظه لولة آزم
  .با اين وسيله فشار داخل محفظه احتراق مي تواند تنظيم گردد. احتراق يا دودكش ايجاد نمود

  .شوند ها به استثناي ديوارة جلويي خنك مي تمامي ديواره
باشد تا بتوان به صورت چشمي شعلة ايجاد شده را  زبندي شده ميهاي گا لولة آزمون شعله مجهز به پنجره

  .بررسي نمود
  .پذير باشد گيري فشار داخل لولة آزمون شعله بايد امكان اندازه

  
وصل است انجام ) در لولة آزمون شعله(اي كه به در محفظة احتراق  گيري فشار بايد توسط وسيله اندازه    يادآوري

  .گيرد
  

  .باشد يوارة سرد عقبي مجاز ميبرخورد شعله به د
اگر سازنده مشعلي را بسازد كه براي استفاده در محفظة احتراق خاص در نظر گرفته شده باشد كه به طور 

تفاوت داشته باشد، تا اعالم استاندارد در مورد لوله آزمون شعله،  3اي با ابعاد داده شده در شكل  قابل مالحظه
در اين حالت در دفترچة راهنماي مشعل . شود لة آزمون شعلة ديگر انجام ميها روي يك نوع ديگ يا لو آزمون

  .بايد تذكر ويژه داده شود



  

است، آزمون روي بستر  4شان باالتر از مقادير داده شده در شكل  هائي كه توان ورودي در مورد مشعل
  .شود آزمايشي كه توسط سازنده تعيين گرديده انجام مي

  عامل خنك كننده  1-3-2- 5
درجه سلسيوس در طي  60تا  15درجه حرارت عامل خنك كننده در لولة آزمون شعله در محدودة بين 

  .شود موارد زير تا آنجايي كه ممكن است پايين نگه داشته مي
  ؛)6 -5رجوع شود به بند (اندازي  راه -
-3-5ع شود به بند   رجو(تعيين پايداري شعله و حدود كاري ايمن با استفاده از گازهاي حدي پرش شعله  -
  ؛)5
  ).4- 3- 5رجوع شود به بند (آزمون پايداري شعله  -

درجه سلسيوس بوده و تعادل گرمايي  80تا  40در حين موارد زير درجه حرارت عامل خنك كننده بايد بين 
  :حفظ گردد

رجوع شود به ( ها براي پايداري شعله و محدودة كاري ايمن با استفاده از گاز حدي توكشيدگي شعله آزمون -
  ؛)5- 3-5بند 

  ؛ )5 - 5رجوع شود به بند ( هاي احتراق تعيين ويژگي -
  ).7 -5رجوع شود به بند ( تعيين محدودة ظرفيت -

  اتاق آزمون  1-3-3- 5
درجه سلسيوس است  5 20مشعل در يك اتاق با تهوية خوب و بدون خالء كه درجه حرارت محيط در آن 

  .باشند هاي محيطي كه روي نتايج آزمون تأثير نگذارند قابل قبول مي ساير درجه حرارت. شود نصب مي

  تخلية محصوالت احتراق  1-3-4- 5
توضيح داده شده به لولة تخلية گازهاي حاصل از احتراق وصل  3لولة آزمون شعله همانطور كه در شكل 

  .شود گيري مي شده نمونه نشان داده 7شده، از محصوالت احتراق همانطور كه در شكل 

  برق اعمال شده  1-3-5- 5
  .شود به جز مواردي كه به صورت ديگر بيان شده باشد به مشعل داده مي (UN)اسمي  برق در ولتاژ

  نصب  1-3-6- 5
سازنده بايد مشعل را با تمام ملحقات مورد نياز جهت نصب مطابق با دستورات سازنده به مركز آزمون تحويل 

  .دهد
گردد و فاصلة  شرح داده شده برروي لولة آزمون شعله نصب مي 3آزمون همانطور كه در شكل  مشعل مورد

1l  تنظيم  3بين نگهدارنده شعله و ديوارة عقبي قابل تنظيم محفظة احتراق، براساس جدول در شكل
  .شود مي



  

ين دست جريان به صورت جداگانه يا با تنظيم دريچة در ديوارة عقبي يا هر سيستم ديگري كه در پاي
  .گردد تركيبي قرار داده شود، فشار مثبت در محفظه احتراق ايجاد مي

در پايين دست جريان وسيله (كند، يك مكنده  هايي كه با فشار منفي در محفظة احتراق كار مي براي مشعل
تنظيم دستي يا يك سيستم خودكار  يا مقادير مورد نياز با كمك يك وسيلة. باشد مورد نياز مي) گيري اندازه

  .آيند كنترل فشار محفظة احتراق به دست مي
هايي كه بايد روي يك گرماساز خاص يا لولة آزمون شعله ديگر تحت آزمون قرار گيرند، مطابق با  مشعل

  .شوند دستورات سازنده نصب مي

  ها گيري دقت اندازه  1-3-7- 5

  گيري سايل اندازهگيري در و هاي اندازه رواداري  1-3-7-1- 5
گيري مورد استفاده  به غير از مواردي كه در الزامات مربوطه به صورت ديگري بيان شده باشد، ابزارهاي اندازه

  :هاي زير باشند گيري با دقت بايد قادر به اندازه
  
5/0  ارزش حرارتي      درصد  
5/0 چگالي(ص جرم مخصو       درصد(  
2/0 درجه حرارت گاز      كلوين  
1/0 زمان      ثانيه  
1/0 فشار گاز           بار ميلي  
5/0 فشار محيط              بار ميلي  
5 محصوالت احتراق             قسمت در ميليون(NOx ,CO) 

5/0 جرم      درصد  
5/0 حجم گاز      درصد  
2 درجه حرارت سطح      كلوين  
1/0 درستي قطعات گازي             بار ميلي  

  طول آزمون ها در گيري عدم قطعيت اندازه  1-3-7-2- 5
  درصد 1l             3طول محفظة احتراق  -
  كلوين 2    درجه حرارت هوا در ورودي مشعل -
  درصد 5    برداري فشار محفظة احتراق در حين بهره -
  درصد 10    اندازي فشار محفظة احتراق در حين راه -
  درصد 5/2                  سوخت ورودي -
  درصدحجمي 2CO          3/0ميزان  -
  درصدحجمي 2O        3/0ميزان اكسيژن -



  

  ) ppm( قسمت درميليون CO   10نواكسيد كربنميزان م -
  ) ppm( قسمت درميليون NOx          10ميزان  -

  انواع آزمون    1-4- 5

  كليات  1-4-1- 5
  .گيرد يك مشعل به عنوان يك دستگاه مجزا مورد آزمون قرار مي

يك مشعل و تجهيزات آن  1به عنوان مثال در شكل. شود شعل و متعلقات مربوطه ميدستگاه كامل شامل م
  .نشان داده شده است

  آزمون ساختاري  1-4-2- 5
  .در صورت لزوم براي اين منظور مشعل باز شود. ها و ساختمان مشعل انجام گردد مقايسه بين نقشه

هاي مورد نياز براي تبديل، همراه با مشعل و  اگر تبديل از گازي به گاز ديگر موردنظر باشد، تمامي قسمت
  .گاز آزمون مناسب، مورد آزمون قرار گيرند

  هاي عملكردي آزمون 2- 5

  كليات    2-1- 5
نصب شده و ولتاژ برق اعمال شده روي ولتاژ  6 -3-1 -5هاي سازنده و بند  مشعل مطابق با دستورالعمل

  .ر بيان شده باشداي ديگ به غير از مواردي كه به گونه. اسمي تنظيم گردد
. درصد ولتاژ اسمي نيز باشد 110درصد يا  85تواند در  وضعيت معمولي در ولتاژ اسمي بوده و استثنائاًَ مي

  .تحت اين شرايط عملكرد صحيح تك تك قطعات و مشعل بررسي شود

  اندازي راه    2-2- 5
گردد كه مقررات مربوط به نصب و بررسي  3-1-5هاي سازنده و مطابق با بند  مشعل براساس دستورالعمل

  .رعايت شده است 1 - 1- 4 -4بند 

  پيش پاكسازي    2-3- 5
رعايت شده  2-1-4- 4مشعل از ابتداي برنامة كنترل به كار انداخته شده و بررسي گردد كه مقررات بند 

  .است

  اندازي توان ورودي راه    2-4- 5
بررسي شود كه مقررات مربوط به حداكثر مشعل با برق اعمالي در ولتاژاسمي كار نموده و تحت اين شرايط 

 7 - 5محدودة توان ورودي مطابق با بند . رعايت گردد 3- 1-4-4اندازي مشخص شده در بند  توان ورودي راه
  .گيري شود اندازه



  

  اشتعال   2-5- 5
اي تأمين شود كه توان  هر يك از گازهاي مرجع مربوط به مشعل اصلي و شمعك در فشار عادي به گونه

تحت  4 -2 - 4 -4و  4 -1 -  4 - 4تحت اين شرايط مقررات مربوط به بندهاي . اسمي حاصل گرددورودي 
  .بررسي قرار گيرد

  هاي اطمينان زمان    2-6- 5

  كليات  2-5-1- 5
  .ها با گاز مرجع يا خانواده يا گروه گاز مربوط انجام شود آزمون

  زمان اطمينان اوليه و ثانويه  2-5-2- 5
  .آشكارساز شعله در وضعيت غيرفعال قرار داده شود مشعل خاموش شده و وسيلة

  زمان اطمينان اوليه  - الف 
هر كدام (اندازي يا شير اصلي گاز  شير گاز پيلوت، شير گاز راهدار شدن و قطع برق  برقفاصله زماني بين  -

  .هاي آشكارساز شعله، وجود شعله را نشان ندهد اگر سيگنال )كاربرد دارد
  

  .شود ن اطمينان ثانويه وجود نداشته باشد ، زمان فوق زمان اطمينان  ناميده مياگر زما    يادآوري
  
  زمان اطمينان ثانويه -ب

رود زمان  به كار مياندازي  زمان اطمينان اوليه فقط براي شعله گاز پيلوت يا شعله گاز راههنگامي كه 
هاي آشكارساز  باشد اگر سيگنال لي ميدار شدن و قطع برق شير گاز اص اطمينان ثانويه فاصله زماني بين برق

  .شعله، وجود شعله را نشان ندهد

  زمان اطمينان خاموش شدن  2-5-3- 5
در وضعيت غيرفعال براي مشعلي كه در حال كار است، وسيله آشكار ساز شعله شعله با بروز مشكل در 

  .گيري شود نمايند، اندازه اي كه وسايل ايمني، گاز را قطع مي زمان بين اين كار و لحظه. سازي شود شبيه

  در مشتعل شدن بروز مشكل  2-5-4- 5
     .مشعل روشن شده است و وسيله آشكار ساز شعله در وضعيت غيرفعال قرار دارد

  .رعايت شده است 7-1-4-4بررسي گردد كه مقررات مربوط به بند 

  مشكل در شعله در طول شرايط كاركرد مشعلبروز   2-5-5- 5
قراردادن وسيله آشكار ساز شعله در وضعيت غيرفعال براي مشعلي كه در حال كار  شعله بابروز مشكل در 

  .رعايت شده است 8-1- 4- 4بررسي گردد كه مقررات مربوط به بند . سازي شود است، شبيه
  



  

  برداري بهره    3- 5
  خطر بودن قطعات از نظر نشت بيروني ايمن و بي    3-1- 5

برابر حداكثر فشار تغذيه  5/1بار يا  ميلي 150ا يا گاز در فشار ها در دماي محيط با استفاده از هو آزمون
  .در جهت جريان گاز، انجام شود) هركدام كه بزرگتر است(مشخص شده توسط سازنده 

  .يك منبع هوا يا گاز به ورودي خط گاز مشعل متصل شود
داد كاربرد دارد، در دست جريان كه به منظور انس شيرهاي قطع كنندة ايمن به جز آخرين شير در پايين

  .وضعيت باز نگهداشته شوند
فشار ورودي روي ميزان تعيين شده تنظيم گردد و تمامي قطعات حامل گاز در معرض اين فشار قرار داده 

  .شود
مناسب در ) نظير كف صابون(1ساز خطر بودن قطعات از نظر نشتي با استفاده از يك حباب آزمون ايمن و بي

  .شود اگر هيچ حبابي تشكيل نشد، سيستم سالم درنظر گرفته مي. شودها انجام  شروع آزمون

  مقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بيش از حد    3-2- 5
درجه سلسيوس نگه  60و  20نصب گرديده و دماي عامل خنك كننده بين  3 -1 - 5مشعل مطابق با بند 

  .داشته شود

  هاي مخلوط سرنازل مشعل  3-2-1- 5
برابر حداكثر توان ورودي اسمي تأمين شده و فشار لولة آزمون شعله روي  09/1گاز مرجع به مشعل در 

  .حداكثر مقدار مطابق با حداكثر توان ورودي تعيين شده توسط سازنده تنظيم شود
دقيقه به كار انداخته شده و پس از اين زمان بررسي گردد كه مقررات مربوط به بند  10مشعل براي مدت 

  ).HP1نقطه (ترعايت شده اس 2-2- 4- 4

  هاي پيش مخلوط كامل مشعل  3-2-2- 5
سپس بدون تنظيم مجدد، به گاز آزمون توكشيدگي شعله كه در . تنظيم شود 1-2- 3-5مشعل مطابق با بند 

در پايان اين زمان بررسي شود . دقيقه بكار انداخته شود 10تعيين گرديده وصل شده و براي مدت  3جدول 
  .رعايت گرديده است 2- 2- 4- 4كه مقررات مربوط به بند 

  دماي وسايل ايمني و كنترل    3-3- 5
  .نصب شده و گاز مرجع مناسب در حداكثر توان ورودي اسمي تغذيه شود 3-1- 5مشعل مطابق با بند 

دقيقه كاركرد، دما مجدداًَ  30پس از . گيري شود در وضعيت سرد مشعل دماي وسايل ايمني و كنترل اندازه
  .رعايت شده است 3-2- 4- 4سي گردد كه مقررات مربوط به بند گيري شده وبرر اندازه

                                                 
1- Foaming agent 



  

براي مثال شيرهاي قطع كنندة (چنانچه يك قطعة الكتريكي خودش به تنهايي موجب باال رفتن دما شود 
اي قرار داده شوند كه  هاي دما به گونه در اين حالت حس كننده. شود گيري نمي دماي قطعه اندازه) خودكار

  .گيري نمود اي پيرامون وسيله را اندازهبتوان دماهاي هو

  اشتعال، پايداري شعله    3-4- 5
برابر يا  ، اشتعال و كاركرد ايمن، در يك نسبت وضعيت هوا )6(و ) 5(هاي  در شكل 4و  3در نقاط آزمون 

  .هاي هوا تحت بررسي قرار گيرد ، يا با باز بودن كامل دريچه5/1بيشتر از 
با استفاده از گاز حدي  4و  1هاي پيش مخلوط يك آزمون پايداري در نقاط  عالوه، براي مشعلبه 

  .توكشيدگي شعله انجام شود

  كاركرد،، پايداري شعله    3-5- 5
  .نصب شود 3 -1 - 5مشعل مطابق با بند 

  :در نمودار آزمون، پايداري شعله بايد تحت شرايط زير رعايت گردد
زماني كه گاز مرجع مربوط به خانواده يا گروه گازي كه مشعل براي آن  :نازلهاي مخلوط سر مشعل) الف

  .طراحي شده است اعمال گردد
  :هاي پيش مخلوط كامل مشعل) ب
  .كيلووات 150يا كوچكتر از  هاي با توان ورودي مساوي براي مشعل - 1

سپس . اي گاز مرجع مربوطه تنظيم شده استتوسط سازنده بر با مشعلي كه روي ميزان مشخص شده 
 4و  1رجوع شود به نقاط (بدون تنظيم مجدد براي بهره برداري روي گاز حدي پرش شعله تغيير داده شود 

  )6و 5هاي  در شكل
  .كيلووات 150هاي با توان ورودي بيش از  براي مشعل - 2

  .آن طراحي گرديده، اعمال شودزماني كه گاز مرجع براي خانواده يا گروه گازي كه مشعل براي 
  
  هايي كه بايد روي نمودارهاي آزمون و كار انجام گيرد آزمون    4- 5

بايست صورت  هايي كه بايد انجام شده و تنظيماتي كه مي روي هر نقطه در نمودارهاي آزمون و كار، آزمون
  :گيرد بشرح زير است

  
با درصد )  20Gمتان(گاز طبيعي : عبارتند از گازهاي مرجع متناسب با گاز طبيعي و گاز مايع    يادآوري
مگاژول بر مترمكعب و چگالي  72/50ب ‘  مگاژول بر مترمكعب، عدد و 78/37درصد و ارزش حرارتي  99خلوص 
مگاژول بر مترمكعب،  8/95درصد و ارزش حرارتي  99با درصد خلوص )  31Gپروپان (و يا گاز مايع  555/0نسبي 
  .553/1بر مترمكعب و چگالي نسبي مگاژول  9/76ب ‘  عدد و

  



  

  1ها در نقطة  آزمون    4-1- 5
  :ها كليه مشعل

  :با گاز مرجع مناسب در فشار ورودي معمولي موارد زير را تنظيم نماييد
  توان ورودي در حداكثر مقدار اسمي؛ -
  ولتاژ برق اعمال شده در مقدار اسمي؛ -
  دار اعالم شده توسط سازنده؛در مق نسبت وضعيت هوا  -
  .فشار محفظه احتراق در حداقل مقدار -

و جدول  2 - 7 - 4 -4قسمت الف، بند  1 -7 - 4 -4به بند ) (و NOx ,CO(احتراق را بررسي نماييد ) الف
  ؛)رجوع شود 7
  ؛)3 - 3 - 5 رجوع شود به بند(درجة حرارت وسايل ايمني و كنترل را بررسي نماييد ) ب
          رجوع شود به بند ( CO: احتراق را بررسي كنيد. درصد ميزان اسمي پايين ببريد 85ولتاژ را تا ) پ
  ؛)قسمت ب 1 -4-7 - 4
رجوع شود به (يا قطع ايمن CO: احتراق را بررسي نماييد. درصد ميزان اسمي پايين ببريد 70ولتاژ را تا ) ت

  ؛)قسمت ت 1 -7 - 4 -4بند 
  ؛)4 -4- 3 - 4رجوع شود به بندهاي (يير توان ورودي را با تغيير در فشار ورودي بررسي نماييدتغ) ث
رجوع شود به بندهاي ) (اي هاي يك مرحله فقط در موردمشعل(اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد) ج
  ؛)5 - 3 - 5و  4 -3 - 5

  ؛)هاي اضافي آزمون(هاي پيش مخلوط كامل  مشعل
         رجوع شود به بند(با گاز توكشيدگي شعله تعويض نموده و اشتعال را بررسي نماييد گاز مرجع را) چ
  ؛)4 -3 - 5
باشد، گاز مرجع را با گاز حدي پرش شعله تعويض  كيلووات مي 150اگر توان ورودي مساوي يا كمتراز) ح

  ).5 - 3- 5و  4 - 3 - 5رجوع شود به بندهاي (نموده و اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد 

  HP1ها در نقطة  آزمون    4-2- 5
  :ها تمامي مشعل

  .تنظيم نماييد 1 - 4 -5مشعل و فشار محفظة احتراق را مطابق با موارد تعيين شده در بند 
درصد باال ببريد و يا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطه عوض  9يا با گاز مرجع توان ورودي را ) الف

  نماييد؛
  ؛)قسمت پ 1-7-4-4رجوع شود به بند ( CO: را بررسي نماييداحتراق ) ب
  ؛)5- 3-5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي(اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد ) پ
 و  1- 2- 3- 5رجوع شود به بندهاي (مقاومت در مقابل گرم شدن بيش از حد را كنترل كنيد) ت

5 -3 -2-2(0  
  .شعله طويل شده است آزمون اضافي براي لولهنقطه     يادآوري



  

اي و  هاي چند مرحله اي، مشعل هاي يك مرحله براي مشعل( 5و2ها در نقطة  آزمون    4-3- 5
  )هاي تدريجي اي و مشعل هاي چند مرحله براي مشعل(6و در نقطة ) هاي تدريجي مشعل

  :ها تمامي مشعل
  :با گاز مرجع مناسب و در فشار ورودي معمولي موارد زير را تنظيم نماييد

  توان ورودي روي ميزان ادعا شده؛ -
  ولتاژ برق ورودي روي مقدار اسمي؛ -
  روي مقدار اعالم شده؛ نسبت وضعيت هوا  -
  ).صفر منفي يا 5مثبت وفشار در نقطة  6و  2فشار در نقاط (فشار محفظه احتراق روي حداكثر مقدار  -

و  2- 7- 4- 4قسمت الف و  1- 7- 4-4رجوع شود به بند ) (و NOx,CO(احتراق را بررسي نماييد ) الف
  ؛)7جدول 

     و   4- 3- 5اي به بند  هاي يك مرحله فقط در مورد مشعل(اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد ) ب
  ).رجوع شود 5- 3- 5

و ) هاي تدريجي و مشعل  اي اي،چند مرحله هاي يك مرحله مشعل( HP2ها درنقاط  آزمون    4-4- 5
HP6 )هاي تدريجي اي ومشعل هاي چند مرحله مشعل(  

  :ها تمامي مشعل
  .تنظيم نماييد 6و 2در نقاط  3-4-5مشعل رامطابق با موارد تعيين شده در بند 

برابر حداكثر مقدار آن تنظيم كنيد وتوان ورودي اسمي را مجدداًَ  1/1فشار محفظه احتراق را روي ) الف
  .احتياج به تنظيم مجدد داشته باشد )(در اين حالت ممكن است نسبت وضعيت هوا. م نماييدتنظي
  .درصد افزايش دهيد و يا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطه تعويض نماييد 9توان ورودي را ) ب
  )قسمت پ 1-7-4-4رجوع شود به بند ( CO: احتراق را بررسي نماييد) پ
  )5- 3-5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي (اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد ) د

  3ها در نقطة  آزمون    4-5- 5
  :ها تمامي مشعل

  :گازمرجع مناسب و درفشار ورودي معمولي موارد زير را تنظيم نماييد
  توان ورودي روي حداقل مقدار اسمي؛ -
  ولتاژ برق ورودي روي مقدار اسمي؛ -
  روي مقدار اعالم شده؛ )(ت وضعيت هوا نسب -
  .فشار محفظه احتراق روي حداكثر -

              و  قسمت الف 1-7- 4-4رجوع شود به بندهاي ) (و NOx,CO: (احتراق را بررسي نماييد) الف
  )7و جدول 7-2- 4- 4
  .تنظيم نماييد) هركدام كه مناسب هستند(يا بيشتريا با دريچة هواي كامالًَ باز 5/1را روي  ) ب



  

  )5- 3-5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي (اشتعال و پايداري شعله رابررسي نماييد ) پ

  4ها در نقطه  آزمون    4-6- 5
  :ها تمامي مشعل

تراق را روي حداقل مقدار آن تنظيم تنظيم وفشار محفظة اح 5-4-5مشعل را مطابق با موارد مندرج در بند 
  .تواند صفر يا منفي باشد مقدار اين فشار مي. نماييد

  .انجام دهيد 5-4- 5آزمون را مطابق با موارد مشخص شده در بندهاي الف، ب وپ بند ) الف
  ؛)آزمونهاي اضافي(هاي پيش مخلوط كامل  مشعل

  دقيقه كار كند؛ 10مشعل براي مدت گاز مرجع را با گاز توكشيدگي شعله تعويض نماييد و ) ب
  ؛)5- 3-5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي (اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد ) پ
كيلووات باشد، گاز مرجع را با گاز حدي پرش شعله تعويض  150اگر ظرفيت مشعل كمتر يا مساوي ) ت

  .نماييد
  ).5-3- 5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي(پايداري شعله را بررسي نماييد) ث

  ها در نقاط مرحلة اول يا حداقل توان ورودي آزمون    4-7- 5
  :اي يا تدريجي هاي چند مرحله براي تمامي مشعل

  .تنظيم نماييد) هركدام كه مناسبند( 6و  2،1يا نقاط  6و  5، 2نقاط مشعل و محفظة احتراق را مطابق با 
  ودي آن به شكل مناسب بكار بياندازيد؛مشعل را روي مرحله اول يا روي حداقل توان ور) الف
 2- 7-4-4قسمت الف، بند  1- 7- 4-4رجوع شود به بندهاي ) (و NOx,CO: (احتراق را بررسي نماييد) ب

  ؛)7و جدول
  ؛)5- 3-5و  4- 3- 5رجوع شود به بندهاي (اشتعال و پايداري شعله را بررسي نماييد ) پ
  .محدودة توان ورودي تكرار نماييدقسمت ب را در ميانه ) ت
  خالصه آزمونها    4-8- 5

  .اند آورده شده 6هاي آزمون در جدول  هايي كه بايد انجام شوند و مقررات مربوطه و روش گيري اندازه
  احتراق    5- 5

نصب شود و با گاز مرجع مربوط خانواده يا گروه گاز وولتاژاسمي كه مشعل براي  3-1- 5مشعل مطابق با بند 
  .برداري قرار گيرد طراحي گرديده است، مورد بهره آن
و  COتنظيم شده و بررسي گردد كه مقادير  7مطابق باجدول  نسبت وضعيت هوا 6تا  1در نقاط ) الف

XNO  شند؛با 2-7-4- 4الف و بند -1-7- 4- 4به ترتيب مطابق با بندهاي  
 85تنظيم شده است، ولتاژاعمال شده روي  7كه مطابق با جدول  ، با 6و  5هاي  در شكل 1در نقطة ) ب

- 4مطابق با بند  COبررسي گردد كه مقادير. تنظيم شود) ولتاژاسمي(درصد مقدار اعالم شده توسط سازنده 
  قسمت ب باشند؛ 1- 7- 4
  :افزايش يافته و يا 4- 5، فشار محفظة احتراق مطابق با بند  6و 5هاي  در شكل 6و2و1در نقاط  )پ



  

  :درصد افزايش يابد؛ يا 9توان ورودي بدون تنظيم گذر هوا، در ولتاژاسمي،  -
  .گاز مرجع مربوطه با گاز حدي احتراق ناقص مناسب تعويض شود -

در محصوالت خشك احتراق از  COسي شود كه ميزان برر) HP6و  HP2,HP1در نقاط (تحت اين شرايط
  .قسمت ب بيشتر نشود 1- 7- 4- 4مقدار داده شده در بند 

ولتاژاسمي كاهش داده  7/0گردد، ولتاژ ورودي تا  به عالوه زماني كه تنظيم براساس بند الف انجام مي) ت
رعايت گرديده است يا قسمت ت  1- 7-4-4تحت اين شرايط بررسي شود كه مقررات مربوط به بند . شود
 .خير

  خالصه آزمونها -6جدول 
 بند HP1 HP2 HP6 6 5 4 3 2 1 نقطه

NU85,0U  × - - - - - - -  -  4-4-7-1ب 

NU7,0U  × - - - - - - -  -  4-4-7-15-5ت و 

 4-4-3-4  -  - - - - - - - × تغييرات توان ورودي
* × × × × × × - -  -  7-4-5و بند7جدول 
*kWh/mg100CO  × × × × × × - -  -  4-4-7-1- 7-4-5الف و 
*

X kWh/mg170NO  × × × × × × - -  -  4-4 -7-2  7- 4-5و 

kWh/mg2140CO  - - - - - - × × × 4-4-7-1- پ 

وا دريچه ه 5,1اشتعال در 
 كامالًَ باز

- - × × 
- - - -  -  4-4-2-4 

 4-2-4-4 × × × × × × × × ×   *اشتعال و پايداري شعله

 6-5  × ×  × × × × ×  اي اندازي مشعل تك مرحله راه

 6-5 × × × × ×   × ×  اي اندازي مشعل چند مرحله راه

مشعل پيش مخلوط،گاز حدي 
 ×  توكشيدي شعله

- - × 
- - - -  -  4-4-2-4 

شعل پيش مخلوط، گاز حدي م
kW150 پرش شعله  × 

- - × 
- - - -  -  4-4-2-4 

 2-2-4-4  -  - × - - - - - - از حد شدن بيش دربرابرگرم مقاومت
 3-3-5  -  - - - - - - - × درجه حرارت وسايل كنترل و ايمني

 .شودانجام مي6كلها در نقاط مرحله اول مطابق نقاط نشان داده شده در شآزمون*
 

  نسبت وضعيت هوا: 7جدول 

 دامنة تنظيم نوع مشعل
 نسبت وضعيت هوا 

 6نقطة 5نقطة 4نقطة 3نقطة 2نقطة 1نقطة 

  - 2,1 2,13,1 3,1 2,1 - اي يك مرحله
  اي يا چند مرحله

  تدريجي
 4 2,12,13,1 3,1 2,1 2,1تا1

 4 2,12,15,1 5,1 2,1 2,1تا1



  

در بار جزيي و بار  4,1تواند  ميهواي اضافي نسبت   3كالس  NOx با مقدار پيش مخلوط هاي  براي مشعل
  .كامل باشد

  اندازي راه    6- 5
نسبت هواي در مقدار  به مشعل گاز مرجع مطابق با خانواده يا گروه گاز مورد نظر اعمال شده و مقدار 

  .تنظيم شود 7در جدول  يا بزرگتر از مقادير ارايه شده معادلاضافي 
  .درصد حداقل ولتاژ تعيين شده توسط سازنده تنظيم شود 85به مشعل روي برق ورودي 

   اندازي با شرايط موجود در لولة آزمون شعله، مطابق با نمودارهاي كار و آزمون كه طبق بند هاي راه آزمون
  .تعيين شده، انجام گيرد 4- 5

  .ن وسيلة خنك كننده انجام شوداندازي انجام شود، اولين آزمون با خنك بود در هر نقطه سه آزمون راه
فاصلة زماني . اندازي، مشعل را خاموش كرده و بالفاصله آنرا روشن نماييد در مورد دومين و سومين آزمون راه

  .ثانيه باشد 5بين خاموش و روشن كردن نبايد بيش از 
ر لولة آزمون شعله صورت اندازي نبايد نوسانات بيش از اندازه فشار يا نوسانات شعله د هاي راه در طول آزمون

  .مورد ذكر شده را بايد از طريق رؤيت با چشم بررسي نمود. گيرد

  دست آوردن توان ورودي اسمي به    7- 5
 :آيد برحسب كيلو وات به وسيلة يكي از دو رابطة زير بدست ميFQتوان ورودي اسمي 

iNF HMQ  278.0  
  يا

iNF HVQ  278.0  
  :كه در آن

NM  = درجه  15گاز خشك (گذر جرمي اسمي برحسب كيلوگرم بر ساعت تحت شرايط مرجع است
  ).بار ميلي 25/1013سلسيوس، 

NV   = درجه سلسيوس،  15گاز خشك (برحسب مترمكعب بر ساعت تحت شرايط مرجع است گذر حجمي
  ).بار ميلي 25/1013

iH   = در (يا مگاژول بر مترمكعب ) در فرمول اول(ارزش حرارتي خالص گاز برحسب مگاژول بر كيلوگرم
  )فرمول دوم

شود گاز خشك،  يعني فرض مي. اين گذرهاي حجمي و جرمي مربوط به جريان گاز در شرايط مرجع هستند
  .باراست ميلي 25/1013ر درجه سلسيوس و تحت فشا 15در درجه حرارت 

بنابراين اين مقادير نياز به . در عمل مقدار بدست آمده در طول آزمون مطابق با اين شرايط مرجع نيست
  .تصحيح دارند تا مقادير واقعي بدست آمده در حين آزمون، شرايط مرجع را داشته باشند

، گذر جرمي تصحيح شده از )نواده سومبراي گازهاي خا(شود  گيري بصورت وزني انجام مي زماني كه اندازه
  :گردد فرمول زير محاسبه مي
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  .گيرد شود فرمول زير براي تصحيح مورد استفاده قرار مي گيري بصورت حجمي انجام مي زمانيكه اندازه

rg

at
O d

d

t

PPP
VV .

15.273

15.288
.

25.1013
.

25.1013

25.1013




  

  :شود گذر تصحيح شده از فرمول زير محاسبه مي
dVM OO  266.1  

  :كه در آن
OM = گذر جرمي در شرايط مرجع؛  

M  =گذر جرمي بدست آمده در شرايط آزمون؛  
OV  =گذر حجمي در شرايط مرجع در ورودي مشعل؛  

V  = گيري شده در فشار اندازه(گذر حجمي بدست آمده در شرايط آزمونPPat   و درجه حرارتgt(؛  
atP  = ؛)بار ميلي(فشار محيط  
P   =؛)بار ميلي(گير  گيري شده در اندازه فشار گاز اندازه 

gt  =؛)درجه سلسيوس(گيري  گيري شده در اندازه ازهدرجه حرارت گاز اند  
d  =چگالي گاز خشك نسبت به هواي خشك؛  

rd  =چگالي گاز مرجع خشك نسبت به هواي خشك.  
  

  ايمني الكتريكي    8- 5
عيين گرديده است، با قسمت ب ت 2-3- 4آزمون تجهيزات الكتريكي و اتصاالت مشعل همانگونه كه در بند 

  .گيري، بايد به صورت رؤيت با چشم انجام گيرد آزمون عملكرد يا اندازه
پ كامالً -2-3- 4مشروح كه نشاندهنده اين باشد كه مقررات مربوط به 1سازنده مشعل بايد يك اعالم انطباق 

  .رعايت شده است، ارايه دهد
كشي  ك قطعات بايد به وسيلة نمودار سيمدرستي اتصاالت الكتريكي مربوط و پيوستگي صحيح تك ت

  .الكتريكي كه توسط سازنده ارايه شده است، مورد آزمون قرارگيرد
  
  بندي گذاري و بسته ، برچسبگذاري نشانه  6
  كليات  6-1

اند،  تعيين گرديده 5-6و  3- 6، 2- 6بندي آن و ديگر قطعات مربوطه بايد با اطالعاتي كه در بند  مشعل، بسته
  .گذاري شوند رسي يا به زبان رسمي كشور خريدار نشانهبه زبان فا

  .است را بايد اضافه نمايد ISO EN 3166-1كد قيد شده براي شناسايي كشور مقصد بايد مطابق استاندارد 
                                                 

1- Declaration of conformity 



  

  پالك مشخصات  6-2
راي پالكي دا) نه بعد از برداشتن بخشي از قاب(هر مشعل بايد بعد از نصب در محلي قابل رؤيت بطور دائمي

  :حاوي اطالعات زير باشد
  يا عالمت تجاري و آدرس سازنده؛/ اسم و آدرس سازنده و  -
  شماره سريال و سال ساخت؛ -
  نام تجاري كه مشعل تحت آن براي آزمون ارايه گرديده است؛ -
  مشعل؛ بندي طبقه -
  خانواده يا گروه گاز؛ -
  م مصرف سوخت برحسب كيلوگرم بر ساعت؛توان ورودي اسمي برحسب كيلو وات و در صورت لزو -
نمايند، حداكثر و حداقل توان ورودي اسمي برحسب  هايي كه در يك محدودة ظرفيت كار مي براي مشعل -

  كيلو وات؛
  ؛"ساخت ايران"ذكر عبارت  -
  تواند اعمال شود؛ فشار سوخت يا محدودة فشار كه مي -
  .قيم، ولتاژ و توان مصرفينوع برق اعمال شده، براي مثال متناوب يا مست -
  هاي ديگر گذاري نشانه    6-3

در هنگام تحويل مشعل در يك مكان قابل رؤيت، در صورت امكان نزديك پالك مشخصات يك عالمت ثابت 
و محكم، كه بيان كننده ماهيت و فشار گاز، خانواده يا گروهي كه براي آن مشعل تنظيم شده است، بايد به 

به عالوه، مشعل بايد يك پالك . تواند در پالك مشخصات گذاشته شود اطالعات مي اين. همراه داشته باشد
  :نشدني بادوام با متن زير همراه داشته باشد مناسب يا يك برچسب پاك

نصب گردد و فقط در محلي با تهوية خوب مورد استفاده قرار  ملي مربوطاين مشعل بايد مطابق با مقررات «
  »هاي راهنما مراجعه نماييد ده به كتابچهقبل از نصب و استفا. گيرد

مشعل همچنين بايد داراي اطالعات مفيد مربوط به هر وسيلة الكتريكي، بخصوص ولتاژ و جريان مورد 
  .باشد 2868بندي مناسب مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  استفاده و كد عايق

صورت ارائه گردد كه الزم است قبل از انجام  در يك محل قابل رؤيت روي مشعل اخطارهاي دائمي به اين
  .هرگونه تعميرات روي مشعل، گاز ورودي بسته شده و برق مشعل قطع باشد

  .گذاري عالمت استاندارد بايد در نظر گرفته شود محل الزم براي نشانه. روي مشعل يا پالك مشخصات

  برداري از مشعل بهرههاي راهنماي نصب، تنظيم، تعمير و نگهداري و نحوه  دفترچه    6-4
هاي راهنمايي كه اطالعات مربوط به نصب، تنظيم، تعمير و نگهداري وطرز كار  به هر مشعل بايد دفترچه

اين . به عالوه گزارش نصب بايد در محل نصب مشعل در دسترس باشد. دهد، پيوست باشد صحيح را ارايه مي
  :حاوي اطالعات و مقادير زير باشدگزارش بايد 

  ؛نوع گاز -
 ؛)ارزش حرارتي(شاخص وب  -



  

 مقدار گذر جريان حجمي گاز؛ -

 حداكثر و حداقل ظرفيت مشعل؛ -

 فشار گاز ورودي؛ -

 فشار گاز تنظيم؛ -

 در محصوالت احتراق؛ CO2و  COمقدار درصد گاز  -

 دماي هواي احتراق؛ -

  .احتراق محصوالتدماي  -
  .در هر حالت اين اطالعات بايد يك تاريخ صدور را نشان دهند

كشي و جزئيات ترتيب عملكرد جعبه كنترل مورد استفاده  هاي راهنما بايد شامل نمودار سيم دفترچه به عالوه
  . باشند

همچنين . در جعبة اتصاالت الكتريكي يا نزديك آن، يك نمودار اتصال الكتريكي مختصر بايد موجود باشد
  .انواع گازهاي مناسب براي مشعل بايد ذكر شوند

ب بايد شامل جزئيات كاملي در محدوده عملكرد مورد نظر و به عالوه پارامترهاي هاي راهنماي نص دفترچه
، همچنين جزئياتي در مورد اتصال گاز )نمودار كار، ابعاد اتصال(موردنياز براي وصل كردن مشعل به گرماساز 

  .، فشار ورودي، نمايشگر فشار و فشار تنظيم باشد ورودي به مشعل، سرمشعل
اي طراحي شده است كه براي كار در محفظة احتراقي كه ابعاد آن به  كه مشعل به گونه به عالوه در جايي

هاي راهنماي نصب قيد  طور قابل مالحظه با ابعاد لولة آزمون شعله متفاوت است، اين مسئله بايد در دفترچه
  .شود

ايل نمايشگر وصل شده به برداري بايد اطالعاتي را درباره طرز استفاده وس بهره هاي راهنماي نحوه  دفترچه
مشعل ارائه دهد، همچنين بايد شامل جزئيات اقداماتي باشد كه در هنگام بروز مشكل يا وضعيت اضطراري 

  .آيد پيش مي
بردار بايد روي مشعل يا همراه آن  در رابطه با فرآيند روشن و خاموش كردن راهنماي خالصه براي بهره

  .موجود باشد
ه بايد اطالعات فني براي فرآيند تنظيم مشعل از گازي در يك خانواده به گازي در در دفترچه راهنماي سازند

  .خانواده ديگر يا از گازي به گازي ديگر در يك خانواده ارائه گردد
  بندي گذاري روي بسته نشانه  6-5

  :بندي بايد حاوي اطالعات زير باشد بسته
  ت بايد مشخص شود؛نوع گاز و فشار گازي كه مشعل براي آن تنظيم شده اس -
  ؛"ساخت ايران"ذكر عبارت  -

اطالعات ديگر اگر با اطالعات مربوط به حالت متداول تنظيم مشعل، نوع يا انواع مربوطه و كشور يا كشورهاي 
  بندي باشد؛ مقصد تداخل نمايد، نبايد روي بسته

ست وجود داشته باشد نشدني كه حاوي مطلب زير ا بندي مشعل بايد يك برچسب پاك به عالوه روي بسته
  ).مراجعه شود 1562-1براي دستيابي به اطالعات بيشتر به استاندارد ملي ايران به شماره (



  

اين مشعل بايد مطابق با مقررات الزامي نصب گردد و تنها در يك محل با تهويه خوب مورد استفاده قرار «
  »قبل از استفاده از آن به دفترچة راهنما مراجعه نماييد. گيرد

  زبان رسمي مورد استفاده    6-6
فارسي باشد و براي اقالم بايد به زبان  5- 6و  4-6، 3-6، 2- 6كليه اطالعات مشخص شده در بندهاي 

    .سمي كشور يا كشورهاي مقصد باشدبه زبان ر صادراتي



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  :راهنماي شكل
  وسيله سنجش دمنده  11        وسيلة قطع دستي  1
  كليد وضعيت جريان هواي كم  12          فشارسنج گاز  2
3   يوسيله ايمني براي قطعات متحرك نظيرشبكة تور  13            فيلتر  
  كليد وضعيت جريان هواي زياد  14    ملي ايران به استاندارد مطابق  شار گازگاورنر ف  4

  MW) 1,2(سيستم آزمون شير  EN 334      15يا استاندارد 6027شماره        
  گيري فشار ورودي نقطه اندازه  M1      وسيله حفاظتي فشار پايين گاز  5
  گيري فشار تنظيم نقطه اندازه  M2          وسيلة قطع ايمن  6
3M                    وسيلة كنترل  7    گيري در سرمشعل نقطة اندازه  
8     اشتعالوسيلة   
9                              آشكارساز شعله  

10             وسيلة تنظيم اوليه 
 

  حداقل تجهيزات براي آزمون نوعي       a: يادآوري
 

   mbar 360يا برابر كمترفشار گاز  -الف
  

  دار هاي گازسوز دمنده مشعل تجهيزات برايمثالي از   -1شكل 
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنماي شكل
  دمنده آزمونوسيله   11        وسيلة قطع دستي  1
  كليد وضعيت جريان هواي كم  12          فشارسنج گاز  2
3   وسيله ايمني براي قطعات متحرك نظيرشبكة توري  13            فيلتر  
  كليد وضعيت جريان هواي زياد  14    ملي ايران به  استاندارد گاورنر فشار گاز مطابق  4

    MW) 1,2(سيستم آزمون شير  EN 334      15يا استاندارد 6027شماره        
  شير قطع فشار باالي گاز  16      وسيله حفاظتي فشار پايين گاز  5
  شير اطمينان  17        اولين وسيلة قطع ايمن  6
                    دومين وسيلة قطع ايمن  7
8   گيري فشار ورودي نقطه اندازه  M1          وسيلة اشتعال  
9                          گيري فشار تنظيم نقطه اندازه  M2          آشكارساز شعله  

10 M3        وسيلة تنظيم اوليه         گيري در سرمشعل نقطة اندازه  
      

 
  حداقل تجهيزات براي آزمون نوعي       a: يادآوري

  
  
  

   mbar 360از  بيشترفشار گاز  -ب
  

  دار هاي گازسوز دمنده مثالي از  تجهيزات براي مشعل -)ادامه( 1شكل 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنماي شكل
  دمنده آزمونوسيله   11        وسيلة قطع دستي  1
  كليد وضعيت جريان هواي كم  12          فشارسنج گاز  2
3   وسيله ايمني براي قطعات متحرك نظيرشبكة توري  13            فيلتر  
  كليد وضعيت جريان هواي زياد  14    ملي ايران به استاندارد گاورنر فشار گاز مطابق   4

    MW) 1,2(م آزمون شيرسيست  EN 334      15يا استاندارد 6027شماره        
        وسيله حفاظتي فشار پايين گاز  5
          اولين وسيلة قطع ايمن  6
                    دومين وسيلة قطع ايمن  7
8   گيري فشار ورودي نقطه اندازه  M1          وسيلة اشتعال  
9                          گيري فشار تنظيم نقطه اندازه  M2          آشكارساز شعله  

10 M3        وسيلة تنظيم اوليه         گيري در سرمشعل نقطة اندازه  
      

 
  حداقل تجهيزات براي آزمون نوعي       a: يادآوري

  
  ورودي كنترل شدهفشار  -پ

  
  دار هاي گازسوز دمنده مثالي از  تجهيزات براي مشعل -)ادامه( 1شكل 



  

  
  

 
 

  :راهنماي شكل
 

V1 وV2  شير قطع ايمن گاز اصلي  
 st   زمان اطمينان   

  اشتعال       1
 مشعل اصلي      2

   
  
  
  

  
  
  

  اشتعال مستقيم مشعل اصلي در ظرفيت كامل) الف
  

  اشتعال مستقيم مشعل اصلي -2شكل 
  

  
  :راهنماي شكل

  
V1       شير قطع ايمن گاز اصلي  

V2A   شير آهستة باز شوندة قطع ايمن گاز اصلي  
st   زمان اطمينان        
  اشتعال          1
  ) V1,V2A(مشعل اصلي        2
  

   
  
  
  

  
  
  

  اشتعال مستقيم مشعل اصلي در ظرفيت كم شده -ب
  اشتعال مستقيم مشعل اصلي -) ادامه(2شكل 



  

  
  
  
  

  :راهنماي شكل
  

V1  وV2شير قطع ايمن گاز اصلي  
BSV  اندازي شير قطع ايمن ورودي گاز راه 

1St   زمان اطمينان اوليه  
2St   زمان اطمينان ثانويه  
  اشتعال     1 

  V2 مشعل اصلي شير    2
V1)  (BSV مستقل  اندازي گاز راهشير     3   

  
  
  

  
  

  اندازي مستقل اشتعال مستقيم مشعل اصلي در ظرفيت كم شده و با گاز راه -پ
  
  

  
  :راهنماي شكل

  
V1  وV2شير قطع ايمن گاز اصلي  

PV1  وPV2 شمعكشير قطع ايمن  
 

1St   زمان اطمينان اوليه  
2St   زمان اطمينان ثانويه  
  اشتعال     1
 V2)  (V1مشعل اصليشيرهاي     2
  PV2)  (PV1اندازي شيرهاي گاز راه   3
  

  
  
  

  اشتعال مشعل اصلي با شمعك مستقل -ت
  اشتعال مستقيم مشعل اصلي -) ادامه(2شكل 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .تواند با شعلة معكوس انجام شود چنين ميبراساس انتخاب سازنده آزمون هم     
  )استوانة فوالدي(عملكرد مستقيم شعله      

  
 2l  لوله دودكش لولة آزمون شعله

1d 2d ميليمتر( تعداد( 

  )ميليمتر( )متر(

   خارجي داخلي 

225/0  16  20  8 60 

3/0  21  25  14  80  
4/0  5/36  5/41  12  100  
5/0  5/39  5/44  26  130  
6/0  5/51  57  30  160  
8/0  9/80  9/88  28  200  

  
  نمايش شماتيك لولة آزمون شعله -3شكل 



  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنماي شكل
  
a)  توان ورودي(QF) برحسب كيلووات  

)b طول لوله شعله برحسب متر  
)c برمترمكعبدهي برحسب مگاوات  شدت شعله  

d) قطر لوله آزمون برحسب متر  
  

 Qدهي، قطر و طول لوله آزمون شعله بصورت تابعي ازتوان ورودي  شعله شدت  -4شكل 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  :راهنماي شكل
 
  

a)  توان ورودي(QF) برحسب كيلووات  
)b بار فشار محفظه احتراق برحسب ميلي  

 نمودار كار   1
  نمودار آزمون 2

  اي نمودار كار و نمودار آزمون براي مشعل يك مرحله -5شكل 
  )اند تعيين نشده HP5و HP3نقاط ( 



  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :راهنماي شكل
 
a) توان ورودي(QF)  بر حسب كيلووات  

)b بار فشار محفظة احتراق بر حسب ميلي 
 نمودار كار    1
  نمودار آزمون  2
 نقاط مربوط به ظرفيت حداقل   3
  هاي متوسط نقاط مربوط به ظرفيت  4

  
  اي،  هاي دو مرحله نمودار كار و نمودار آزمون براي مشعل -6شكل 

  )اند تعيين نشده HP5و HP3نقاط (اي و تدريجي  چند مرحله
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  :راهنماي شكل
 
a)  درجه حرارت  

)b فشار / خالء 
)c آناليز گازهاي احتراق 
)d  ديواره عقبي لوله آزمون شعله 
)e جهت جريان محصوالت احتراق 

  
  
  
  

  يري گازهاي احتراق گ نمايش شماتيك مقطع اندازه-7شكل 
  )تواند قابل انعطاف باشد گيري مي هاي اندازه لوله(



  

  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  منواكسيد كربن، اكسيدهاي نيتروژن: هاي احتراق تعيين مشخصه
  

ها در توان ورودي اسمي و حداقل توان  نمايند، آزمون هايي كه در يك محدودة ظرفيت كار مي براي مشعل
  .شوند وسط سازنده انجام ميورودي مشخص شده ت

ها تحت آزمون  هاي تدريجي در توان ورودي اسمي و حداقل توان ورودي داده شده به وسيله كنترل مشعل
  .گيرند قرار مي

  .شود زماني كه مشعل به تعادل حرارتي رسيد يك نمونه خشك از محصوالت احتراق برداشته مي
  :آيد از رابطة زير بدست ميدر محصوالت احتراق خشك و بدون هوا  COمقدار 

M2

M
N2N )(CO

(CO)
)(CO(CO)   

  :كه در آن
NCO)(  مقدار منو اكسيد كربن برحسبppm به صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك عاري از هوا؛  
NCO )( اكسيد كربن برحسب درصد و به صورت حجمي در محصوالت  حداكثر مقدار ممكن دي 2

  احتراق خشك عاري از هوا؛
MCO)( گيري شده برحسب  غلظت منواكسيد كربن اندازهppm  به صورت حجمي در نمونة گرفته

  شده در طول آزمون احتراق؛
MCO )( گيري شده برحسب درصد و به صورت حجمي در نمونة گرفته  اكسيد كربن اندازه غلظت دي 2

  .آزمون شده در طول
  :گردد از رابطة زير تعيين مي عاري از هوا در محصوالت احتراق خشك XNOميزان 

M

MX
NNX CO

NO
CONO

)(

)(
)()(

2
2  

  :كه در آن
NXNO به صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك عاري از  ppmمقدار اكسيد نيتروژن برحسب  )(

  هوا؛
NCO )( اكسيد كربن برحسب درصد و به صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك   حداكثر مقدار دي  2

  عاري از هوا؛
MXNO در نمونه خشك  ppmگيري شده اكسيد نيتروژن برحسب  عبارت است از تجمع اندازه )(

  بدست آمده در طول آزمون احتراق؛
MCO )( اكسيد كربن برحسب درصد و به صورت حجمي  گيري شده دي تجمع اندازه عبارت است از 2

  در نمونة خشك بدست آمده در طول آزمون احتراق؛
NCOمقادير  )(   .داده شده است 1-برحسب درصد و به صورت حجمي براي گازهاي آزمون در جدول الف 2



  

  

NCOمقادير  1-جدول الف )( 2  
 G110 G20 G21 G25 G26 G30 G31 ه گازشناس

N2 )CO(  
 13,7 14.0 11.9 11.5 12,2 11.7 7,6حجمي درصد

  
- 1- 5رجوع شود به بند (درصد مورد استفاده قرار بگيرد 2ب ‘اگرنوع ديگري گازحدي با اختالف دو عدد و

  .باشد محاسبة مجدد اين مقادير ضروري مي) 1
  :تواند از فرمول زير بدست آيد در محصوالت احتراق خشك و بدون هوا نيز مي COمقدار درصد حجمي 

M
M

N CO
O

CO )(
)(21

21
)(

2
  

  :كه در آن
MO )( گيري شده در نمونة گرفته شده در طول آزمون احتراق كه به  عبارت است از غلظت اكسيژن اندازه 2

  شود؛ ن ميصورت درصد حجمي بيا
MCO)( گيري شده در نمونة گرفته در طول آزمون  عبارت است از غلظت منواكسيد كربن اندازه

  .شود احتراق كه به صورت درصد حجمي بيان مي
  .بدست آيد CO2شود كه اگر دقت بيشتر از فرمول براساس ميزان  استفاده از اين فرمول در صورتي توصيه مي



  

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  يوست پپ
  )اطالعاتي(

  گازهاي آزمون

  كليات  1-پ
ها تقسيم  ب، به زير گروه‘شوند و خانواده گازها براساس مقدار شاخص و بندي مي گازها به چند خانواده طبقه

  .شوند مي
  .معرفي شده است EN 437هاي گاز در استاندارد  بندي خانواده جدول طبقه

استاندارد بررسي اين مطلب است كه كارآئي مشعل براي هر خانواده يا گروه گاز و براي يكي از اهداف اين 
بخش   رضايت)  و اگر الزم است با استفاده از وسائل تنظيم(فشارهاي ورودي كه براي آن طراحي شده است 

  .باشد
  .آيد اين هدف با استفاده از گازهاي آزمون بدست مي

  :در هر خانواده يا گروه گاز
شود و براي آن مشعل طراحي  گاز آزمون، مشابه گازي است كه معموالً بيش از همه مكرراًَ توزيع مي) فال

  .شود شده است، گاز مرجع ناميده مي
باشند گازهاي حدي ناميده  گازهاي آزموني كه مطابق با محدودة يك خانوادة گاز خاص يا گروه گاز مي) ب
 1-ها در جدول پ هاي مختلف يا گروه زهاي آزمون براي خانوادههاي اصلي گا تركيبات و مشخصه. شوند مي

گاز (باشد  مطابق با شرايط مرجع استاندارد مي 1-هاي داده شده در جدول پ مشخصه. آورده شده است
 ISO 6976اطالعات مربوط به ارزش حرارتي گازهاي مختلف در استاندارد ) mbar25/1013 و Cْ15خشك 

  .داده شده است

  هاي آزمون يط تهيه گازشرا    2-پ
 1- ها تا آنجا كه ممكن است بايد به مقادير داده شده در جدول پ تركيبات گازهاي مورد استفاده براي آزمون

  :گردند براي تهيه اين گازها قوانين زير رعايت مي. نزديك باشند 2-و پ
براي گاز  1- مقدار نشان داده شده در جدول پ درصد 2ب گاز مورد استفاده در محدودة ‘شاخص و) الف

  )گيري است اين رواداري شامل خطاي ناشي از وسايل اندازه(آزمون مربوط باشد 
  :درصد خلوص زير را داشته باشند  ها بايد حداقل تركيبات مورد استفاده براي تهيه مخلوط) ب

 درصدN2  99نيتروژن 
  درصدH2 99هيدروژن 

  2درصدCH4 95متان
  2درصدC3H6 95پروپن
  2درصدC3H8 95پروپان
   2درصد1C4H10 95بوتان

                                                 
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد هر مخلوطي از ايزو بوتان و نرمال بوتان مي -1
  .هيدروژن منواكسيد كربن و اكسيژن زير يك درصد و مقدار كلي نيتروژن و دي اكسيد كربن زير دو درصدبا مقدار كلي  -2



  

به هر حال اين شرايط در تركيب اگر مخلوط نهايي مشابه تركيب مخلوطي باشد كه شرايط قبلي را تأمين 
  انجام دادتوان براي ساخت مخلوط  بنابراين كاري كه مي. ، براي هر كدام از تركيبات اجباري نيستند نمايد

  .هاي مناسب شامل تركيبات گوناگون از مخلوط نهايي بوده است اندازي با گازي است كه قبالًَ در نسبت راه
  :2به هر حال براي گازهاي خانوادة 

 Lيا  Hشود، گازي كه به ترتيب متعلق به گروه  انجام مي G25يا  G20هايي كه با گازهاي مرجع  براي آزمون
و به   تواند مورد استفاده قرار گيرد حتي اگر تركيبات آن شرايط باال را تأمين ننمايد مي  است Eيا گروه 

، مخلوط نهايي داراي يك  نمودن پروپان يا نيتروژن به شكل مناسب اي تهيه شود كه پس از اضافه گونه
  .جع مربوطه باشددرصد مقدار داده شده در جدول براي گاز مر 2ب در محدودة ‘شاخص و

تواند مورد استفاده قرار  به منظور آماده نمودن گازهاي حدي گاز ديگري به عنوان گاز پايه به جاي متان مي -
  .گيرد

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد مي Hگاز طبيعي از گروه  G23و G21 ،G222براي گازهاي حدي  -
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد مي Eيا  Lيا  Hوه يك گاز طبيعي از گر G231و  G27براي گازهاي حدي  -
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد مي Lيك گاز طبيعي از گروه  G26براي گازهاي حدي  -
بي در ‘تواند شاخص و در تمامي حاالت مخلوط نهايي بدست آمده از اضافه نمودن پروپان يا نيتروژن مي -

براي گاز حدي مربوطه داشته باشد و مقدار هيدروژن  1- د مقدار  داده شده در جدول پدرص  2محدودة 
  .آورده شده است 1-مخلوط نهايي در جاي مناسب به شكل مقتضي در جدول پ

  كاربرد عملي گازهاي آزمون  3-پ
  انتخاب گازهاي آزمون  1-3-پ

هاي مختلف به كار گرفته شود، انتخاب گاز  هها يا خانواد تواند با گازهاي مربوط به گروه زماني كه مشعل مي
گيرد  به شكل مقتضي صورت مي 2-يا پ 1- آزمون براساس گازهاي آزمون نشان داده شده در جدول پ

  ).3جدول   ، 1- 1-5رجوع شود به بند (
  شرايط آزمون و تنظيم مشعل  2-3-پ

ون مرجع و گازهاي آزمون حدي ها تحت فشارهاي ورودي اعالم شده توسط سازنده و با گازهاي آزم آزمون
  .شود مناسب انجام مي

درجه حرارت اتاق   اي ديگر  مشخص شده باشد و براساس شرايط آزمون، به استثناء جاهايي كه به گونه
، فشار باال دست جريان سر ) گيري خشك يامرطوب اندازه(گيري  فشار اتمسفريك و شرايط اندازه  آزمون،

هاي ميزان گاز يا  كننده با تغيير دادن تنظيم(درصد  2اسمي در محدودة مشعل جهت حصول توان ورودي 
ها در  قبل از آزمون) يا تغيير دادن فشار ورودي مشعل  كننده فشار گاورنر مشعل اگر قابل تنظيم باشد تنظيم

  .شود مي ، تنظيم توان ورودي اسمي با گاز مرجع اگر فشار ورودي معمولي اعمال شود



  

  هاي گازهاي آزمون ويژگي: 1-جدول پ
خانواده و 
 گروه گاز

 شناسه گازهاي آزمون

 تركيب
درصد (

 )حجمي

Wi 
3/ mMJ 

Hi 
3/ mMJ 

WS 
3/ mMJ  

HS 
3/ mMJ 

d 

 گازهاي خانواده اول

  گروه
a  

 گاز مرجع

G110 

26=CH4 

76/21 95/13 75/24 87/15 411/0 
گازهاي حدي پرش

 H2=50  شعله و

تشكيل دوده و احتراق
 N2=24  ناقص

گاز حدي توكشيدگي 
 شعله

G112 

59=H2  
17=CH4  

24=N2 
48/19  81/11  36/22  59/13  367/0  

 گازهاي خانواده دوم

  Hگروه 

 گاز مرجع
  G20 

100=CH4  
 

67/45  02/34  72/50  78/37  555/0  

گاز حدي تشكيل
 G21 دوده و احتراق ناقص

87=CH4

13=C3H8 
60/49  01/41  76/54  28/45  684/0  

گاز حدي توكشيدگي 
 G 222  شعله

77=CH4  
23=N2 

87/42  53/28  87/47  86/31  443/0  

 G 23  گاز حدي پرش شعله
5/92=CH4 11/41  46/31  66/45  95/34  586/0  5/7=N2 

 Lگروه 

گاز مرجع و گازي حدي 
 G 25  توكشيدگي شعله

86=CH4  
14=N2 38/37  25/29  52/41  49/32  612/0  

گاز حدي تشكيل دوده  
 G 26  و احتراق ناقص

80=CH4  
7=C3H8  

13=N2 
52/40  36/33  83/44  91/36  678/0  

 G 27  گاز حدي پرش شعله
82=CH4  

18=N2 17/35  89/27  06/39  98/30  629/0  

 Eگروه 

  G20 100=CH4 67/45  02/34  72/50  78/37  555/0  عگاز مرج
گاز حدي تشكيل دوده 

 G21  و احتراق ناقص 
87=CH4  
13=C3H8 

60/49  01/41  76/54  28/45  684/0  

گاز حدي توكشيدگي 
 G222  شعله

77=CH4  
13=H2 

87/42  53/28  87/47  86/31  443/0  

 G231  گاز حدي پرش شعله
85=CH4  

15=N2 
82/36  91/28  90/40  11/32  617/0  

  
  
  
  



  

  هاي گازهاي آزمون ويژگي -1-دنباله جدول پ
خانواده و 
 گروه گاز

 شناسه گازهاي آزمون

 تركيب
درصد (

 )حجمي

Wi 
3/ mMJ 

Hi 
3/ mMJ 

WS 
3/ mMJ  

HS 
3/ mMJ 

d 

 گازهاي خانواده سوم

  گروه
B/P3  
 
 
 و

 
 
  
B3  

  گاز مرجع و 
گاز حدي تشكيل 
دوده و احتراق 

 ناقص

G30 
50nC4H10=  
50iC4H10= 

58/80 09/116 33/87 81/125 075/2 

گاز حدي پرش 
  G31 100C3H6= 69/70  00/88  84/76  65/95  550/1  شعله

گاز حدي پرش 
  شعله

گاز مرجع و احتراق 
  ناقص

G 32 100C3H6=  14/68  78/82  86/72  52/88  476/1  

  P3گروه 

گاز مرجع، احتراق 
ناقص، تشكيل دوده و 

  پرش شعله 
G31 

 
100C3H8= 

  
69/70 

  
 

 
00/88 

  
  

84/76 
  
 

 
65/95 

  
  

 
550/1 
  
  

توكشيدگي شعله و گاز 
 G32  تشكيل دوده

 
100C3H6=  14/68  78/82  86/72  52/88  476/1  

  
ژول بر مترمكعب داده شده است و همانطور  برحسب مگا 1-در جدول پ 3ارزش حرارتي گازهاي خانواده      يادآوري

 .تواند بر حسب مگا ژول بر مترمكعب نيز بيان شود نشان داده شده، مي 2-كه در جدول پ

  

  3ارزش حرارتي گازهاي آزمون خانواده -2-جدول پ
 Hi نام گاز آزمون

Mj/kg 
Hs 

Mj/kg 

G30 65/45  47/49  

G31 34/46  37/50  
G32 77/45  94/48  

  



  



  

  ث پيوست
  )اطالعاتي(
  ي تكميليها آزمون

  
  هاي تكميلي آزمون    1-ث

هاي تكميلي براي مطابقت با اين استاندارد به منظور ارزيابي اثر قطعاتي از مشعل كه بعداً اضافه يا  آزمون
چنانچه اصالحات انجام شده روي دستگاه خاصي باشد كه مورد آزمون نوعي . گيرد شوند صورت مي اصالح مي
ه و تاثيرات سوخت، محفظه احتراق و عملكرد دستگاه تماماً مجاز باشد با تشخيص يك موسسه قرار گرفت

شود  در اينجا فرض مي. تواند حذف گردد آزمون تكميلي مي) نظير موسسه استاندارد( 1تاييد كننده صالحيت
ط كن و وسيلة هاي تزريق، وسيلة مخلو كه اصالحات انجام شده در مورد هواي ورودي، تراكم هوا، سيستم

  :باشد ها تنها در شرايط زير مجاز مي اين آزمون. كنترل نسبت هوا به گاز ضروري است
  ها توسط شخصي با صالحيت انجام شود؛ آزمون) الف
  پايداري شعله حفظ شود؛) ب
  هيچگونه افزايشي درظرفيت مشعل صورت نگيرد؛) پ
  ايمني كم نشود؛) ت
  هاي مجاز باقي بمانند؛ در محدوده 2COو  COهاي احتراق نظير ميزان  مشخصه) ث
هاي انجام شده به موسسه تاييد كننده  گيري مدارك مربوط به خاتمه كار با گزارشات مربوط به اندازه) ج

  .تواند توسط موسسه تاييد كننده صالحيت درخواست شود هاي اضافي مي گيري اندازه. صالحيت ارائه شود
  ي و آزمون مورديبازرس    2-ث

اگر به منظور مطابقت با استاندارد، سازندة مشعل يا يك منبع معتبر ملي تقاضاي آزمون نوعي يك مشعل 
اين آزمون يا بررسي   گازي خاص يا مشعل گازي كه منحصراً طبق سفارش ساخته شده باشد را بنمايد،

، گرماساز  براي اهداف آزمون. گيرد موردي باگرماساز مناسب يادر چهارچوب بررسي نصب كامل صورت مي
  .شود تجهيز شده با مشعلي كه بايد مورد آزمون قرار گيرد، بعنوان يك بستر آزمون در نظر گرفته مي

  :باشد مقررات آزمون مشعل به شرح زير مي
  مناسب بودن تجهيزات مورد نياز اين استاندارد؛) الف
  ني؛هاي عملكردي تمامي تجهيزات ايم مطابقت آزمون) ب
  ؛10254مطابقت سيستم كنترل مشعل براساس استاندارد ملي شماره ايران به شماره ) پ
  رسيدن به حداكثر و حداقل توان ورودي مشعل؛) ت
اندازي وحداكثر و حداقل توان ورودي مشعل و تغييرات توان ورودي با توجه  پايداري شعله در حالت راه) ث

  زمون تغييرات بيش از حد فشار نبايد بوجود آيد؛در طول آ. به فشار مناسب محفظة احتراق
  هاي پيش پاكسازي و ايمني؛ حصول اطمينان از رعايت زمان) ج

                                                 
1- Notified body 



  

در توان ورودي حداقل، اسمي و  NOxو ) O2يا ( CO2حصول اطمينان از كيفيت احتراق نظير ميزان ) چ
  .حداكثر

  گزارش آزمون    3-ث
گزارش آزمون بايد . يك گزارش آزمون بايد نوشته شود  بخش خاتمه يافت پس از آنكه آزمون بطور رضايت

اين گزارش بايد شامل تعريف مشعل همراه با . را نشان دهد) بعنوان مثال آزمون نوعي(ماهيت آزمون مربوط 
در پايان گزارش آزمون، اطالعات در رابطه . ها را تنظيم نمايد جزئيات مورد نياز بوده و نتايج  مربوط به آزمون

  .فاده از مشعل بايد داده شودبا است



  

  پيوست ج
  )اطالعاتي(

  استفاده از خط گاز جايگزين و مستندات آزمون

اي از اقالم مورد استفاده در مسير گاز  منظور از خط گاز، مجموعه(جايگزين 1استفاده از خط گاز  1-ج
  )  باشد ورودي به مشعل مي

تواند اعمال  نمايد، مقررات زير مي مشعل تعيين چنانچه سازنده خط گاز جايگزيني را براي يك مدل خاص 
  :شود
تواند بعنوان يك دستگاه در نظر گرفته شود و مطابق با اين استاندارد تحت آزمون  هر نوع مشعل مي) الف

بعنوان مثال تا فلنج اتصال (تعريف شده داشته باشد  تواند اندازه  به لحاظ ساختماني، دستگاه مي. قرار گيرد
  )2گاز جداكنندهورودي شير 

همانگونه كه در روش آزمون (نظير هرمشعل ديگري، اگر اصالحاتي روي اين دستگاه مشعل صورت گيرد ) ب
  .بايد مجدداً تحت آزمون قرار گيرد) مشخص شده

مربوط به خط گاز مورد استفاده در مشعل و براي ارايه يك   گيري هر نوع افت سازنده در رابطه با اندازه) پ
  .باشد ورد محاسبة اين مقادير مسئول ميروش در م

داده و گزارش آن را ارايه  هايي است كه انجام  باشد و بر پاية آزمون انتخاب خط گاز به عهده سازنده مي) ت
  .داده است

ها با محاسبه اثبات اين مطلب است كه آيا كارآيي مشعل در زماني كه در  هدف از انجام چنين آزمون) ث
هنوز در محدودة نمودار كاري همانطور كه توسط جايگاه   نمايد از جايگزين معلوم كار ميرابطه با يك خط گ

  .گيرد آزمون مشخص شده است قرار مي
  مستندات آزمون  2-ج

  :سازنده يا موسسه تاييد كننده صالحيت بايد دو رونوشت از مدارك زير را در زمان آزمون ارائه دهد
اي اجرا  ها بانماهاي مقطعي بگونه نقشه. ه در وقت مقرر امضاء شده باشنددار ك هاي كارگاهي تاريخ نقشه) الف

  اش بدست آيد؛ شده باشند كه يك تصوير واضح و روشن از ساختمان مشعل و قطعات اصلي
تشريح مشعل همراه با محل كاربرد، جزئيات قطعات مورد استفاده، طراحي و ساخت، شامل اطالعات با ) ب

  هاي فشار مشعل؛ هاي اتصال و محدوده هاي توان ورودي، روش نگهداري محدوده توجه به نصب، تعمير و
اعالم توسط سازنده در رابطه با اين مطلب كه قطعات الكتريكي و مونتاژ آنها مطابق با قوانين اجباري ) پ

  كشور يا كشورهاي مقصد است؛
  بيان شماره طراحي مشعل؛) ت
  ؛)لزوم ،فهرست قطعات در صورت(اطالعات مواد مورد استفاده ) ث
  بيان نوع گاز و فشار ورودي كه براي آن مشعل در نظر گرفته شده است؛) ج

                                                 
1- Gas trains 
2- Gas lsolating valve 



  

  اطالعات مربوط به اتصاالت الكتريكي مشعل؛)چ
دهنده كليدها،  هاي مربوط به نصب، تنظيم و عملكرد مشعل، همراه با نمودارهاي نشان دستورالعمل) ح

  .برداري عملكردي كشي و بهره سيم
توان عالوه بر مستندات  آزمون موردي يا يك بازرسي موردي، به سازمان تاييد كننده صالحيت نيز مي براي

  .كشي ونقشه كامل نصب داده شود وار، نقشه سيم آزمون، به صورت فهرست



  

  پيوست چ
  )اطالعاتي(

  NOxهاي  تصحيح تاثير درجه حرارت هواي احتراق و رطوبت روي آالينده
  

ها  خروجي از مشعل NOxهاي  تأثير درجه حرارت هواي احتراق و رطوبت روي آاليندهرابطه براي تصحيح 
  :عبارتست از Cْ20گرم بر كيلوگرم رطوبت و درجه حرارت  10نسبت به شرايط مرجع يعني 
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  :كه در آن
(NOx)M : عبارتست ازNOx  گيري شده در  اندازهMh  وMT گرم بر كيلو وات ساعت در  برحسب ميلي
  گرم بر كيلو وات ساعت؛ ميلي 300تا  50محدودة 

hM :گيري  عبارتست از رطوبت در حين اندازه(NOx)M  گرم بر  15تا  5برحسب گرم بر كيلوگرم در محدودة
  كيلوگرم؛

TM : گيري  حين اندازهعبارتست از درجه حرارت در(NOx)M  درجه  25تا  15و در محدودة  درجه سلسيوس برحسب
  سلسيوس؛
(NOx)R : مقدارNOx  10گرم بر كيلوگرم و درجه حرارت 10تصحيح شده نسبت به شرايط مرجع با رطوبت 

  ؛) درجه سلسيوس 20و
(NOx)R  شود بيان مي گرم بر كيلو وات ساعت ميليبرحسب.  



  

  ح پيوست
  )اطالعاتي(

  بررسي وسيلة آزمون هوا
  

تواند با  فشار هوا مي. شود ترين يا باالترين توان ورودي انجام مي هوا متناوباًَ با پايين  بررسي وسيله آزمون
  :موارد زير تغيير يابد

  تغيير سرعت موتور؛) الف
  بستن دريچه هوا؛) ب
  بستن مسير ورودي هوا يا؛) پ
  امكانات ديگر؛) ت

  .گيرد موارد زير صورت مي يك قفل پايدار قبل از
تواند مثبت، منفي يا بعنوان يك اختالف فشار  فشار مي. درصد افت نمايد80فشار هوا در دوره نظارت تا ) ث

  گيري شود؛  و  اندازه
  .درصد در حين كار مشعل برسد 1به  COميزان ) ج

ت به طراحي مشعل مورد در طول آزمون روي لوله آزمون شعله، طرز عملكرد وسيلة آزمون هوا بايد نسب
عوامل نصب نظير نصب دودكش، ديگ، اتاق نصب يا هواي ورودي روي وسيله آزمون هوا و . بررسي قرار گيرد

  .تنظيم آن بايد در طول عملكرد در نظر گرفته شود



  

  پيوست خ
  )اطالعاتي(

  محدوده استفاده از اين استاندارد والزامات خاص 
  روند ي صنعتي بكار ميهايي كه در كاربردها براي مشعل 

  
  پيش گرم كردن هواي احتراق   1-خ

اگر مشعلي كه مطابق اين استاندارد است به منظور احتراق  با هوايي كه از پيش گـرم شـده اسـت كـار كنـد      
  .كلوين  بيشتر باشد 50دماي اين هوا نسبت به  دماي محيط نبايد از  اختالف 

  :درعايت شودر مورد آنها بايد موارد زير محدوده باال باشد  در و چنانچه مشعل مطابق اين استاندارد است
اند نسبت به دماي محيط  ها كه به منظور كار با دست در نظر گرفته شده ها و دستگيره اختالف دماي دكمه -

  .تجاوز كند 3-2-4-4نبايد از مقادير مشخص شده در بند 
نبايد بيشتر كننده  از طرف سازنده و يا تامينات براي قطعدماي اظهار شده حداكثر  ازدماي قطعات مشعل  -

  .شود
  .پايداري شعله نبايد تحت تاثير قرار گيرد اندازي اوليه مشعل در هر ظرفيت،  در طول راه -
  .كار را محدود كند نمودارتواند  پيش گرم كردن هواي احتراق مي -
  
  استمرار كاركرد ونتيالتور هوا  2-خ

  "حالـت بـدون جريـان    " صورت گيرد تا آن را قادر سازد كه هوا  آزمونوسيله  الزم است اصالحاتي بر روي 
  .)مراجعه شود 11-4-3-4به بند ( را كنترل كند قبل از شروع به كار مشعل

  O2هاي الكترونيكي  هوا و كنترل كنندهبه  هاي الكترونيكي نسبت سوخت كنترل كننده  3-خ
قطعـات  . ا بايد با استانداردهاي مناسب مربوطه مطابقت نمايـد هوبه  كنترل كننده الكترونيكي  نسبت سوخت

مشعل بايد مطابق استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي معتبـر مربوطـه   فشار ) نظير ترانسميترها(الكترونيكي 
  .باشند

  .حرارتي از مقدار حداكثر خود بيشتر شود 1هر بار نبايد براي مشعل ظرفيت حرارتي
با تغييرات در شرايط آب و هوايي محصوالت احتراق و تغييـرات در كيفيـت    O2هاي  دهكنن بطور كلي، كنترل

  .گاز براي دستيابي به راندمان احتراق مطلوب تصحيح شوند
  .اين تصحيحات بايد به نحوي كه نمودار كار مشعل بيشتر نشود تنظيم شوند

در حـداكثر   O2خروجـي   محـدوده در محـدوده نمـودار كـار، يـك     اندازي مشعل تحت شرايط عادي  براي راه
  .ظرفيت مشعل براي هواي ورودي بايد لحاظ شود

  
  

                                                 
1- Load 



  

  هواي اضافي احتراق متغير  4-خ
هاي گازسوز با ظرفيت هاي باال مخصوص فرآيندهاي صنعتي در اين استاندارد   براي مشعل 5-5بند  7جدول 

  . نشود گيآلودباعث د شعله در همه شرايط بايد پايدار باشد و احتراق نيز باي. اجباري نيست
  اندازي مشعل با شعله گاز راه  5-خ

 و شـده بـوده   مشعل اصلي بايستي تضميناندازي  راهاندازي تحت همه شرايط  هاي با شعله گاز راه براي مشعل
  .توانند مشعل اصلي را مشتعل نمايند ها مي اينگونه مشعل
. را بازرسي و شعله اصلي بايستي تنظيم شده باشداندازي  هاي شعله جداگانه شعله گاز راه كننده مگرانكه حس

انـدازي را   اي قرار داشته باشدكه در هر شـرايط نتوانـد شـعله گـاز راه     كننده شعله اصلي بايستي به گونه حس
   .آشكار سازد

  فيلتر كردن هوا   6 -خ
هوا  آزمونرد وسيله بدين معني كه عملك. هاي غبارآلود نياز به فيلتر كردن هواي احتراق وجود دارد در محيط

  ).مراجعه نماييد 11-4-3-4به بند ( را ممكن است تحت تاثير قرار دهد
  
  
  
     
  
  
  

  



  

  پيوست د
  )اطالعاتي(

  شماره بندهاي مقررات ضروري استاندارد
  

دار خودكار، طراحي، ساخته و مورد  هاي گازسوزدمنده در جدول زير مقررات الزمي كه تحت آنها مشعل
  .يرند، با ذكر شماره بند آنها ارايه شده استگ آزمون قرار مي

  مقررات ضروري: 1-جدول خ
 بندهاي مربوطهموضوع مقررات ضروري

 5، 4، 1طراحي و ساخت ايمن 1- 1
 4- 6نصابدستورالعمل 2- 1

  4- 6  دستورالعمل كاربر  
  3- 6  هشدارهاي وسيله  
  5- 6  بنديهشدارهاي بسته  
  6- 6  رسميزبان  

  4- 6  گاز مورد مصرفنوع  1- 2- 1
  5- 6  فشار ورودي گاز  
  5- 6و 3-6 براي احتراق- هواي تازه  
محصوالت نشت-    

 احتراق
  كاربرد ندارد

  4- 6و 2-6 هادستورالعملهمه- هاي كاربرد شاملدستورالعمل  2- 2- 1
  5-6و  3-6  استفادهمحدوديت-    

  2-6و  4-6 نوع گاز- درج عبارت هشداردهنده  3- 2- 1
  2-6و  5-6  فشار ورودي گاز-    
  3-6و  5-6  محدوديت استفاده-    

 اتصاالت  3- 1
  
  
  
  
  
  

  2-4- 3-4 دستي-
  4-4- 3-4 گاورنر-
  7-4- 3-4 شيرهاي خودكار-
  13-4- 3-4 كنترل خودكار مشعل واحدهاي-
  كاربرد ندارد هاترموستات-

  كاربرد ندارد  هادستورالعمل

  



  

  1-جدول خادامه 
 بندهاي مربوطهموضوع مقررات ضروري

 4- 2- 4 مواد 2

  4-2- 4و 2- 2-4 متناسب بودن با هدف مورد نظر  1- 2
  2- 2- 4 هاي ساختويژگي  2- 2
  4-2- 4و 2- 2-4 دوام  1- 1- 3
  كاربرد ندارد چگالش  2- 1- 3
  كاربرد ندارد خطر انفجار  3- 1- 3
  كاربرد ندارد نفوذ هوا وآب  4- 1- 3
  6- 5و  7- 4-4 ت عادينوسانا  5- 1- 3
  6- 5و  7- 4-4 نوسانات غيرعادي انرژي كمكي  6- 1- 3
  2-3- 4و 1- 3-4 ايمني برقي  7- 1- 3
  كاربرد ندارد تغيير شكل  8- 1- 3
  :نقص در وسيله ايمني 9- 1- 3

 13-4- 3- 4 دستگاه هاي كنترل خودكار مشعل - 

 9-4- 3- 4 آشكارساز شعله -

 7-4- 3- 4 شير قطع خودكار -

 كاربرد ندارد ها ، وسيله قطعترموستات-

   10-4- 3-4و  3-3-4 وسيله آزمون هوا-
 11- 4- 3-4و

 1- 4- 4 مقدم بودن وسايل ايمني 10- 1- 3

 5- 2- 4 حفاظت  تنظيم كننده از پيش ميزان شده 11- 1- 3

 1- 2- 4 هاوسايل تنظيم و اهرم 12- 1- 3

  1-2- 4- 4  نشت گاز  1- 2- 3
  :ر هنگامآزاد شدن گاز د 2- 2- 3

  7-1- 4- 4 اشتعال-   
  7-1- 4- 4 اشتعال مجدد-   
  3- 6-1- 4-4 خاموش شدن-   

 كاربرد ندارد تجمع گازهاي نسوخته 3- 2- 3

  



  

  1-ادامه جدول خ
 بندهاي مربوطهموضوع مقررات ضروري

 :اشتعال 3- 3
  اشتعال -
  اشتعال مجدد-
 1روشن شدن بر اثر برخورد-

 
 4- 2- 4-4و4-1-7- 4

 4- 3-5و 5-4

 كاربرد ندارد

  4-3-5و 4-2-4- 4  پايداري شعله  1- 4- 3
  6- 5و  7- 4-4  مواد مضر  

  كاربرد ندارد  آزاد شدن محصوالت احتراق  2- 4- 3
  كاربرد ندارد  آزاد شدن محصوالت احتراق  3- 4- 3
  كاربرد ندارد  وسايل خانگي بدون دودكش  4- 4- 3

  داردكاربرد ن  استفاده منطقي از انرژي  5- 3
  كاربرد ندارد  دماهاي كف و غيره  6-1- 3
  3-2- 4- 4  هاها و دستگيرهدماهاي اهرم  6-2- 3
  كاربرد ندارد  قطعات بيروني  6-3- 3

  كاربرد ندارد  مواد غذايي و آشاميدني  7- 3
  2- 6  پالك مشخصات  IIIپيوست

  

                                                 
1- Cross-lighting  



  

  ذپيوست 
  )اطالعاتي(

  ضرايب تبديل
  

  .محاسبه شده است xNOضرايب تبديل شبيه
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  :كه در آن
ppmx

NO     :غلظتxNO گيري شده بصورت حجمي برحسب قسمت در ميليون  اندازه(ppm)؛ 

refO2         : 2ميزانO  درصد3يعني (در شرايط گاز مرجع O2(؛  
2measO       : 2غلظتO گيري شده در محصوالت گازي احتراق؛ اندازه  
  لوگرم بر مترمكعب ؛كي برحسب xNO چگالي:       056,2
  برحسب كيلوگرم بر مترمكعب؛ COچگالي   : 25,1

iH          :ارزش حرارتي خالص؛  
min,tr,th,AV :حجم تئوري مرجع، خشك.  

  :مقادير مرجع
كيلو وات ساعت بر كيلوگرم؛    8611,Hi   

4610,V min,tr,th,A    مترمكعب بر كيلوگرم 



  

  نامه كتاب
  
  

 1          EN 437, Test gases – Test pressures –Appliance categories. 

 2         EN 476 (all parts), Industrial thermoprocessing equipment. 

 3         ISO 6976, Natural gas- Calculation of calorific values, density, relative density and                             
Wobbe index from composition.    

 

  


