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  مقدمه
دار  هاي گازسوز دمنده این استاندارد عمدتًا براي مشعل

راي دمنده براي تامني هواي احرتاق بوده و به خودكار كه دا
گردند در نظر گرفته  صورت یك جمموعه كامل در بازار عرضه مي

 .شده است
بندي این استاندارد به این صورت است كه  روش طبقه

ها براساس نوع گاز و فشار گازي كه براي آن طراحي  دستگاه
 .گريند هاي خمتلف قرار مي اند در گروه شده

دار  هاي دمنده بندي هر زماني كه براي مشعل ش طبقهاین رو
شود ممكن است منجر به بروز مشكالتي براي  بكار گرفته مي

براي . بندي دقیق براي استفاده در یك مشعل ویژه شود طبقه
ها براي كار با گسرته وسیعي از گازها  مثال بسیاري از مشعل

هواي داده به جز تنظیم (با تغیريات جزئي یا بدون تغیريات 
  .اند طراحي شده) شده

هاي  بندي مشعل بنابراین اعتقاد بر این است كه جهت طبقه
به هر حال . دار باید مطالعه بیشرتي صورت گريد گازسوز دمنده

هاي  باید دقت منود كه در دستورالعمل استفاده از دستگاه
 .گازسوز، تعیني نوع گاز و فشار گاز مصريف ضروري است

  
 گفتار پیش

  
ھاي مربوطھ تھیھ  كھ توسط كمیسیون »ھاي آزمون ھا و روش ویژگي –دار خودكار  ھاي گازسوز دمنده مشعل« استاندارد

تصویب شده  ٩/٨/١٣٨٣در یكصد و نود و نھمین جلسھ كمیتھ ملي استاندارد مكانیك و فلزشناسي مورخ و تدوین شده و 
انون اصالح قوانین و مقررات مؤسسھ استاندارد و تحقیقات ق ٣تصویب شده است، اینك بھ استناد بند یك ماده  است

  .شود بعنوان استاندارد ملي ایران منتشر مي ١٣٧١ماه  صنعتي ایران مصوب بھمن
ملي و جھاني در زمینھ صنایع و علوم، استانداردھاي ایران در مواقع  ھايحفظ ھمگامي و ھماھنگي با پیشرفت  براي

برسد در ھنگام  استانداردھاد گرفت و ھرگونھ پیشنھادي كھ براي اصالح یا تكمیل این قرار خواھ تجدیدنظرلزوم مورد 
  .شدتجدیدنظر در كمیسیون فني مربوط مورد توجھ واقع خواھد 

  .نمود استفاده آنھا تجدیدنظر و چاپ آخرین از ھمواره باید ایران استانداردھاي بھ مراجعھ براي بنابراین
است كھ ضمن توجھ بھ شرایط موجود و نیازھاي جامعھ حتي المقدور بین این  شدهدارد سعي تھیھ و تدوین این استان در

ھاي موجود این  و مھارت امكاناتلذا با بررسي . و استاندارد كشورھاي صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود استاندارد
 :استاندارد با استفاده از منبع زیر تھیھ گردیده است 

 
DIN EN ٦٧٦:١٩٩٦, Automatic Forced draught  burners for gaseous fuels 

 
  .باطل شده است ٤٢٧١شده و استاندارد  ٤٢٧١ضمنًا این استاندارد جایگزین استاندارد ملي ایران بھ شماره 

  
 

 با مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران آشنایي

رمسي  مرجع تنهاقانون،  موجبصنعيت ایران به  حتقیقات و استاندارد مؤسسه
ملي  استانداردهاي نشر و تدوینتعیني،  وظیفه كه عهده دار است كشور

 .میباشد) رمسي(
هاي فين مركب از  كمیسیون توسطاستاندارد در رشته هاي خمتلف  تدوین

تولیدي  پژوهشي،كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، 
سعي بر این است كه . گريد واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت مي

ها و مصاحل ملي و با توجه به  ملي، در جهت مطلوبیت استانداردهاي

 



فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه  وشرایط تولیدي، فين 
كنندگان، بازرگانان،  ،مصرفتولیدكنندگان : صاحبان حق و نفع شامل

پیش نویس .شدبامراكز علمي و ختصصي و ادها و سازمااي دوليت 
استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذینفع واعضاي كمیسیون 

شود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در  مربوط ارسال مي فينهاي 
طرح ودر صورت تصویب به عنوان  رشتهكمیته ملي مرتبط با آن 

 .چاپ و منتشر مي شود) رمسي(استاندارد ملي 
هاي عالقمند و  و سازمان مؤسساته توسط نویس استانداردهایي ك پیش

از طرح و  پسشود نیز  ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیني شده هتیه مي
بـررسي در كمیته ملي مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد 

بدین ترتیب استانداردهایي ملي تلقي مي . گردد و منتشر مي چاپملي 
تدوین و در  ٥ندارد ملي مشاره در استا مندرجشود كه بر اساس مفاد 

به تصویب رسیده  گردد ميكمیته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكیل 
 .باشد
از اعضاي اصلي سازمان بني  ایراناستاندارد و حتقیقات صنعيت  مؤسسه

ضمن تـوجه  ملياملللي استاندارد میباشد كه در تدوین استانداردهاي 
هاي علمي،  از آخرین پیشرفت هاي خاص كشور، به شرایط كلي ونیازمندي

 .مناید و صنعيت جهان و استانداردهـاي بني املـللي استفـاده مي فين
تواند با رعایت موازین  مي ایراناستاندارد و حتقیقات صنعيت  مؤسسه

حفظ سالمت و  كنندگان،پیش بیين شده در قانون به منظور محایت از مصرف 
 زیستیفیت حمصوالت و مالحظات اميين فردي وعمومي، حصول اطمینان از ك

حمیطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصویب شوراي 
تواند به منظور حفظ بازارهاي  مؤسسه مي. مناید رياجبا استانداردعايل 

كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و  حمصوالتبني املللي براي 
 .درجه بندي آنرا اجباري مناید

كنندگان از خدمات سازماا و  استفادهنظور اطمینان خبشیدن به مب مهچنني
و گواهي  ممیزيمؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسي، 

ها  زیست حمیطي، آزمایشگاه مدیریت كنندگان سیستم هاي مدیریت كیفیت و
ها  اینگونه سازمان استانداردو كالیربه كنندگان وسایل سنجش، مؤسسه 

ارزیابي  موردرا بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران و مؤسسات 
قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به 

ترویج سیستم بني . مناید اعطا منوده و بر عملكرد آا نظارت مي آا
وسایل سنجش تعیني عیار فلزات گرانبها و  كالیرباسیوناملللي یكاها ، 

سطح استانداردهاي ملي از دیگر  ارتقايقیقات كاربردي براي اجنام حت
 .باشد وظایف این مؤسسه مي

ها و  ویژگي -دار خودكار  هاي گازسوز دمنده مشعل
 هاي آزمون روش

 هدف و دامنه كاربرد
ھاي  برداري از مشعل ھدف از تدوین این استاندارد تعیین اصطالحات و تعاریف، مقررات عمومي براي ساخت و بھره

ھا  اینگونھ مشعل ٢ھمچنین تعیین شرایط وسایل كنترل و ایمني و روش اجرایي آزمون نوعي ١دار خودكار گازسوز دمنده
  .باشد مي

  :ھاي زیر در دامنھ كاربرد این استاندارد قرار دارند دستگاه
كھ مطابق موارد ) شود يكھ از این بھ بعد مشعل نامیده م( ٣ھاي گازسوز خودكار با یك دمندة ھواي احتراق مشعل -

  گیرند؛ كنند مورد استفاده قرار مي كھ با سوخت گازي كار مي ٤تجھیز شده و در انواع گرماسازھا ٤مندرج در بند 
  ؛٦ھاي مخلوط سرنازل و مشعل ٥ھاي پیش مخلوط كامل مشعل -

                                                
١- Automatic forced draught gas burners 
٢- Type test 
٣- Combustion air fan 
٤- Heat generators 



ین حالتي مقررات استاندارد اگر چھ براي استفاده در یك دستگاه خاص ساختھ شده باشند، در چن ٧ساز ھاي تك مشعل -
  مربوط بھ آن دستگاه نیز باید بكار رود؛

  ھنگامیكھ فقط با گاز كار كنند؛ ٩ھاي دو سوختھ و مشعل ٨ھاي تك سوختھ مشعل -
ھا بطور ھمزمان  اي طراحي شده باشد كھ بتوان از اینگونھ مشعل ھاي دو سوختھ بھ گونھ چنانچھ عملكرد با گاز مشعل -

برداري نمود، در چنین موردي باید مقررات استاندارد ملي ایران بھ شماره  و سوخت مایع بھره) و مایع طبیعي(با گاز 
با در نظر گرفتن عملكرد با " ھاي آزمون ھا و روش ویژگي -دار سوز دمنده ھاي گازوییل مشعل:"١٣٨٤سال ٧٥٩٤

  .سوخت مایع نیز بكار رود
كاربرد   شوند استفاده مي ١١ھایي كھ در فرآیندھاي صنعتي و مشعل ١٠يھاي با مكش اجبار این استاندارد براي مشعل

  .تواند مناسب باشد ندارد، ھر چند در بعضي از موارد این استاندارد مي
  

 مراجع الزامي
بدین ترتیب آن مقررات . مدارك الزامي زیر حاوي مقرراتي است كھ در متن این استاندارد بھ آنھا ارجاع داده شده است

ھا و  یا تجدیدنظر، اصالحیھ/در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و. شود این استاندارد محسوب مي جزئي از
با این وجود بھتر است كاربران ذینفع این استاندارد، امكان كاربرد . تجدیدنظرھاي بعدي این مدارك موردنظر نیست

در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ . ر دھندھا و تجدیدنظرھاي مدارك الزامي زیر را مورد بررسي قرا آخرین اصالحیھ
  .یا تجدیدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است/یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/و

  .استفاده ازمراجع زیر براي كاربرد این استاندارد الزامي است
  

مقررات : قسمت اول -ھاي مشابھ مقررات ایمني وسایل خانگي برقي و دستگاه: ١٥٦٢-١استاندارد ملي ایران بھ شماره 
  .عمومي

  
  .ھا بندي درجات حفاظت تامین شده توسط محفظھ طبقھ: ٢٨٦٨استاندارد ملي ایران بھ شماره 

  
قسمت  - ھاي الكتریكي خودكار براي مصارف خانگي و موارد مشابھ  كنترل كننده: ٥٠٣٩استاندارد ملي ایران بھ شماره 

  .مقررات عمومي: اول
  

  .بار میلي ٢٠٠ھاي فشار براي وسایل گازسوز براي فشارھاي ورودي تا  گاورنر: ٦٠٢٧ي ایران بھ شماره استاندارد مل
  

  .ھا و لوازم گازسوز شیرھاي قطع خودكار براي مشعل: ٦٨٠٠استاندارد ملي ایران بھ شماره 
  

  .ھاي آزمون روش ھا و ویژگي –دار  سوز دمنده ھاي گازوئیل مشعل:  ٧٥٩٤استاندارد ملي ایران بھ شماره 
 

EN ٢٩٨: Automatic burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or 
without fans   

 
EN ٤٣٧: Test gases, test pressures, appliance categories 

 
PrEN ١٦٤٣: Valve proving systems for automatic shut- off valves for gas burners and gas 

appliances 
 

PrEN ١٨٥٤: Pressure sensing devices for gas burners and gas appliances 
 

                                                                                                                                                   
٥- Total pre-mixed burners 
٦- Nozzle mixed burners 
٧- Single burners 
٨- Single – fuel burners 
٩- Dual-fuel burners 
١٠- Induced draught burners 
١١- Industrial processes 



PrEN ١-١٢٠٦٧: Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances -Part١: 
Mechanical types 

 
EN ٢٣١٦٦: Codes for the representation of names of countries; ISO ١٩٩٣ :٣١٦٦  

   
ISO ١-٧: Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads – Part١: 

Designation, dimensions and tolerances 
 

ISO ١-٢٢٨: Pipe threads where pressure – tight joints are not made on the threads – Part١: 
Designation, dimensions and tolerances 

 
ISO ٢٧٤: Copper tubes of circular section; Dimensions 

 
ISO ٦٩٧٦: Natural gas- calculation of calorific value, density, relative density and wobbe 

index from composition 
 

ISO ١-٧٠٠٥: Metallic flanges; part ١: steel flanges 
 

ISO ٢-٧٠٠٥: Metallic flanges; part ٢: cast iron flanges 
 

ISO ٣-٧٠٠٥: Metallic flanges; Part٣: Copper alloy and composite flanges 
 
 

 اصطالحات و تعاریف
  :روند ھا و اصطالحات با تعاریف زیر بكار مي در این استاندارد واژه

  تعاريف كلي  ١-٣
 ١٢دار هاي دمنده مشعل  ١-١-٣

  .گردد مي تأمین ١٣باشند كھ ھواي احتراق آنھا بھ وسیلھ دمنده ھایي مي مشعل

 ١٤دار خودكار  هاي دمنده مشعل  ٢-١-٣

است و  اشتعال،  ١٧و كنترل مشعل ١٦، مراقبت از شعلھ١٥ھ وسایل اشتعال خودكارباشند كھ مجھز ب ھایي مي  مشعل
برداري ،  تواند در حین بھره توان ورودي مشعل مي. شود مراقبت از شعلھ و قطع و وصل مشعل بطور خودكار انجام مي

  .بطور خودكار و یا دستي تنظیم شود

  مشعل دو سوخته  ٣-١-٣
  .تواند بطور ھمزمان و یا بھ صورت جداگانھ استفاده شوند سوخت مایع ميمشعلي است كھ در آن سوخت گاز و 

                                                
١- Forced draught burners 
٢- Fan 
٣- Automatic forced draught burners 
٤- Automatic ignition 
٥- Flame monitoring 
٦- Burner control devices 



  مشعل پيش خملوط كامل  ٤-١-٣
، با گاز مخلوط  كن قبل از دھانة خروجي مخلوط  مشعلي است كھ در آن حداقل تمام ھواي تئوري براي احتراق كامل گاز

  .شود مي

  مشعل خملوط سر نازل  ٥-١-٣
ا قسمتي از ھواي تئوري الزم براي احتراق گاز در دھانھ و یا بعد از دھانة خروجي گاز و مشعلي است كھ در آن تمام ی

  .شود ھوا، با گاز مخلوط مي

  اندازي ميزان گاز راه  ٦-١-٣
  .شود اندازي مشعل توسط وسیلھ اشتعال، مشتعل مي مقدار گازي است كھ در راه

  گازهاي قابل احتراق  ٢-٣
  ١٨شرايط مرجع  ١-٢-٣

بار، مگر آنكھ مورد دیگري مشخص شده  میلي ٢٥/١٠١٣درجھ سلسیوس و فشار  ١٥عبارت است از دماي این شرایط 
  ).مراجعھ نمایید ١٩...براي دستیابي بھ اطالعات بیشتر بھ استاندارد ملي ایران بھ شماره (باشد 

 ٢٠ارزش حراريت  ٢-٢-٣

. شود بار تولید مي میلي ٢٥/١٠١٣بت برابر با مقدار حرارتي كھ از احتراق واحد حجم یا واحد جرم گاز در فشار ثا
اجزاء مخلوط قابل احتراق باید در شرایط مرجع بوده و محصوالت احتراق نیز بھ ھمان شرایط مرجع برگردانده شوند 

  ).مراجعھ شود )٢(بھ استاندارد مندرج در زیر نویس (
  :باشد ارزش حرارتي بھ دو صورت زیر مي

s/): زش حرارتي باالار( ٢١ارزش حرارتي ناخالص -
H ؛  

  .شود كھ در آن آب تولید شده توسط احتراق بھ حالت مایع فرض مي
  ؛ Hi): ارزش حرارتي پایین( ٢٢ارزش حرارتي خالص -

  .شود كھ در آن آب تولید شده توسط احتراق، بھ حالت بخار فرض مي
)/(یكاھاي ھر یك از دو كمیت فوق مگاژول بر مترمكعب  3mMJ  گاز خشك در شرایط مرجع یا مگاژول بر كیلوگرم

)/( kgMJ باشد گاز خشك مي.  

   d: ٢٣چگايل نسيب  ٣-٢-٣
  .باشد ھاي مساوي از گاز خشك و ھواي خشك در شرایط یكسان دما و فشار مي نسبت جرم حجم

  W): ٢٤ب’شاخص و(ب ’عدد و  ٤-٢-٣

  . آید زش حرارتي گاز بھ ریشھ دوم چگالي نسبي در شرایط مرجع، بھ دست ميب از نسبت ار’عدد و

                                                
١- Reference conditions 

1999437تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد - ٢ EN مراجعه منایید.  

٣-Calorific value 
٤- Gross calorific value 
٥- Net calorific value 
١- Relative density 
٢- Wobbe index 



ب ’ب خالص یا شاخص و’ب براساس اینكھ ارزش حرارتي مورد استفاده خالص یا ناخالص است، شاخص و’عدد و
sWب ناخالص نماد ’براي شاخص و. شود ناخالص خوانده مي  د ب خالص نما’و براي شاخص وiW رود بكار مي .

)/(یكاھاي مورد استفاده برحسب مگاژول بر مترمكعب  3MMJ  گاز خشك در شرایط مرجع یا مگاژول بر كیلوگرم
)/( kgMJ باشد گاز خشك مي.  

  فشار گاز  ٥-٢-٣
شود و برحسب  گیري مي اشد كھ عمود بر جریان گاز اندازهب گاز در حال حركت نسبت بھ فشار جو مي ٢٥فشار ایستایي

  .شود بیان مي (bar)یا بار  (mbar)بار  میلي

 ٢٧گازهاي حدي -  ٢٦گاز مرجع  ٦-٢-٣

  :شوند در ھر گروه یا خانواده گاز، گازھاي آزمون بھ شرح زیر تعریف مي

  گازهاي مرجع  ١-٦-٢-٣
  .كنند ز آنھا در شرایط اسمي و با اعمال فشار عادي متناظر، كار ميھا در استفاده ا باشند كھ مشعل گازھاي آزموني مي

  گازهاي حدي  ٢-٦-٢-٣
  .شوند ھا براساس آنھا طراحي مي باشند كھ معرف تغییرات حدي در مشخصات گازھا بوده كھ مشعل گازھاي آزموني مي

  
 ١- مشخصات گازهاي مرجع و گازهاي حدي در جدول پیوست پ  يادآوري

 .ارائه شده است
  

 ٢٩فشارهاي حدي - ٢٨فشار عادي  ٧-٢-٣

  :باشند در ھر گروه یا خانواده گاز، فشارھاي آزمون بھ شرح زیر مي

  فشار عادي  ١-٧-٢-٣
  .كند فشاري است كھ در آن فشار، مشعل در شرایط اسمي و با اعمال گاز مرجع متناظر، كار مي

  فشارهاي حدي  ٢-٧-٢-٣
  .باشند ط ورودي مشعل ميدر شرای ٣٠فشارھایي كھ معرف تغییرات حدي

  

                                                
٣- Static pressure 
٤- Reference gas 
٥- Limit gases 
١- Normal pressure 
٢- Limit pressures 
٣- Extreme variations 



 .ارائه شده است ٤فشارهاي آزمون در جدول   يادآوري

  

 ٣١فشار ورودي  ٣-٧-٢-٣

 1Mگیري  نقطھ اندازه. شود باشد كھ در آن شرایط اسمي حاصل مي مي 1Mگیري  گیري شده در نقطھ اندازه فشار اندازه
  .است مشخص شده ١در شكل 

  ٣٢فشار تنظيم  ٤-٧-٢-٣
 2Mگیري  نقطھ اندازه. شود باشد كھ در آن شرایط اسمي حاصل مي مي 2Mگیري  اندازه گیري شده در نقطھ  فشار اندازه

  .مشخص شده است ١در شكل 

  فشار در حمفظه احتراق  ٨-٢-٣
  .ھ در محفظھ احتراق وجود داردك) نسبت بھ فشار جو(فشار یا خالء 

  برداري از مشعل ره  ٣-٣
 ٣٣مقدار گذر گاز  ١-٣-٣

   V: مقدار گذر حجمي گاز  ١-١-٣-٣
  .كند مصرف مي) بدون خاموش شدن در مدت آزمون(برداري  بھره حجم گازي كھ مشعل در واحد زمان و در شرایط 

)/(یكاھا برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hrmیتر بر دقیقھ ، ل/min)(  مترمكعب بر ساعت  دسي)/( 3 hdm  یا
)/(مترمكعب بر ثانیھ  دسي 3 sdm باشد مي.  

  گاز ٣٤مقدار گذر حجمي امسي   ٢-١-٣-٣
)/(مقدار گذر حجمي گاز كھ توسط سازنده مشعل برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hm شود اعالم مي.  

  حداكثر مقدار گذر گاز ٣-١-٣-٣
)/(حداكثر مقدار گذر گاز كھ توسط سازنده برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hm شود در شرایط مرجع اعالم مي .  

  حداقل مقدار گذر گاز  ٤-١-٣-٣
)/(حداقل مقدار گذر گاز كھ توسط سازنده برحسب مترمكعب بر ساعت  3 hm شود در شرایط مرجع اعالم مي.  

                                                
٤- Supply pressure 
٥- Adjustment pressure 
٦- Volumetric flow rate 
١- Nominal volumetric flow rate 



   M: گذر جرمي گاز  ٥-١-٣-٣
  .كند مصرف مي) بدون خاموش شدن در مدت آزمون(برداري  جرم گازي كھ مشعل در واحد زمان و در شرایط بھره

)/(یكاھا برحسب كیلوگرم بر ساعت  hkg  یا گرم بر ساعت)/( hgr مي باشد.  

  گاز ٣٥گذر جرمي امسي  ٦-١-٣-٣
  .شود گذر جرمي گاز كھ توسط سازنده اعالم مي

   Q: ٣٦توان ورودي  ٧-١-٣-٣
مقدار انرژي استفاده شده در واحد زمان متناظر با گذرھاي حجمي یا جرمي گاز كھ در آن ارزش حرارتي بكار برده شده 

بیان  (kW)ورودي بھ وسیلھ كیلووات یكاي توان . باشد بصورت ارزش حرارتي خالص یا ارزش حرارتي ناخالص مي
  .شود مي

  QN: توان ورودي امسي   ٨-١-٣-٣

  .شود مقدار توان ورودي است كھ توسط سازنده اعالم مي
. باشند ھایي با توان ورودي متغیر فقط داراي یك توان ورودي اسمي مي ھایي با توان ورودي ثابت یا مشعل مشعل
انند بین حداكثر توان اسمي و حداقل توان اسمي اعالم شده توسط سازنده تنظیم تو ھاي با توان ورودي متغیر مي مشعل
  .شوند

  حداقل توان ورودي  ٩-١-٣-٣
  .برداري كار كند تواند براساس مقررات بھره كمترین توان ورودي معین شده توسط سازنده كھ در آن مشعل مي

  ٣٧شرايط كاركرد  ٢-٣-٣

  هاي دائم كار مشعل  ١-٢-٣-٣
  .اند ساعت كار دائم بدون قطع، طراحي شده ٢٤كھ براي بیش از ھایي  مشعل

  هاي غريدائم كار مشعل  ٢-٢-٣-٣
  .اند ساعت كار دائم طراحي شده ٢٤ھایي كھ براي كمتر از  مشعل

  اجزاي خطوط گاز  ٤-٣
  خط گاز  ١-٤-٣

ھدایت   ل ورودي بھ سرمشعلھاي ایمني كھ گاز را از اتصا ھاي كنترلي و دستگاه قسمتي از مشعل شامل شیرھا و سیستم
  .مي كند

                                                
٢- Nominal mass flow rate 
٣- Heat input 
١- Running condition 



 ٣٨دستگاه تنظيم كننده توان ورودي  ٢-٤-٣

رود و  كار مي جزیي از مشعل كھ بھ منظور تنظیم توان ورودي مشعل، در محدوده ظرفیت اعالم شده از طرف سازنده بھ
  .شود بھ وسیلھ آن نیازھاي حرارتي واقعي تاسیسات مرتبط حاصل مي

  .اي انجام شود صورت پیوستھ یا مرحلھتواند بھ  این تنظیم مي

 ٣٩شري قطع سريع خودكار  ٣-٤-٣

  .دھد یا مدار ایمني بھ طور خودكار جریان گاز را باز، بستھ و یا تغییر مي/اي كھ توسط فرماني از مدار كنترل و وسیلھ

  فيلتر  ٤-٤-٣
  .آوري كند اي كھ قادر است ذرات كثیف، كھ ممكن است بھ سیستم آسیب برسانند را جمع وسیلھ

  وسايل تنظيم، كنترل و اميين  ٥-٣
  ٤٠گاورنر فشار  ١-٥-٣

فشار باالدست جریان (را مستقل از تغییرات فشار ورودي ) فشار پایین دست جریان گاز(اي كھ فشار خروجي  وسیلھ
  .دارد در محدوده داده شده و در حد معیني، ثابت نگھ مي) گاز

  گاورنر فشار قابل تنظيم  ٢-٥-٣
در مسیر ) دست جریان فشار پایین(شار كھ بھ منظور تنظیم نیروي روي دیافراگم و در نتیجھ فشار خروجي گاورنر ف
  .گیرد قرار مي

 ٤١آشكارساز شعله  ٣-٥-٣

  .شود اي كھ بھ كمك آن حضور شعلھ، آشكار و نمایش داده مي وسیلھ
ھا را بھ جز  توان این قسمت ل عالمت باشد كھ ميتواند شامل حس كننده شعلھ، تقویت كننده و رلھ براي انتقا این وسیلھ مي

  .ریزي در یك محفظھ مجزا قرار داد قسمت حس كننده واقعي شعلھ بمنظور استفاده تنگاتنگ در یك واحد برنامھ

  سيستم كنترل خودكار مشعل  ٤-٥-٣
ھاي مختلف سیستم كنترل عملكرد. باشد ریزي و كلیھ اجزاء آشكارساز شعلھ مي این سیستم شامل حداقل یك واحد برنامھ

  .تواند در یك محفظھ یا چند محفظھ انجام شود خودكار مشعل مي

  ريزي واحد برنامه  ٥-٥-٣
دھد،  ھاي كنترل را مي كند، فرمان ھایي كھ از وسایل كنترل و ایمني دریافت مي واحدي است كھ در واكنش بھ سیگنال

شود و در صورت لزوم فرمان  ماید و موجب قطع كنترل شده مين اندازي را كنترل و بركار مشعل نظارت مي ترتیب راه
ریزي یك ترتیب عملي از پیش مشخص شده را دنبال  واحد برنامھ. شود مي ٤٣دھد و موجب قفل پایدار را مي ٤٢قطع ایمن

  .كند كرده و پیوستھ در ارتباط با آشكارساز شعلھ عمل مي

                                                
٢- Range – rating device 
٣- Automatic shut – off valve 
٤- Pressure governor 
١- Flame detector device 
٢- Safety shut - down 
٣- Non – volatile lock-out 



  اندازي امين بررسي راه  ٦-٥-٣
اندازي مشعل با بكارگیري مدار یا  سازي شعلھ قبل از راه ص در سیستم ایمني و یا وضعیت شبیھروند تشخیص وجود نق

  .باشد مدارھاي حفاظتي مي

 ٤٤قطع كنترل شده  ٧-٥-٣

، قطع ٤٥فرآیندي نظیر نتیجھ عملكرد یك سیستم كنترل كھ بھ وسیلھ آن قبل از ھر عمل دیگري، برق شیرھاي قطع گاز
  .شود مي

  قطع امين  ٨-٥-٣
فرآیندي كھ بالفاصلھ بعد از پاسخ بھ عمل یك محدود كننده ایمني و یا بھ نشانة یك نقص در سیستم كنترل خودكار مشعل 

   .زن از مدار خارج شود شود كھ مشعل بھ كمك قطع برق شیرھاي قطع گاز و سیستم جرقھ فعال شده و موجب مي
یا ضعیف شدن تواند ناشي از قطع و  قطع امين نیز مهچنني مي  ١يادآوري

 .برق باشد
  

  قفل  ٩-٥-٣

  قفل پايدار  ١-٩-٥-٣
  .تواند بھ طور دستي انجام شود اندازي مجدد فقط مي اي كھ راه شرایطي از قطع ایمن سیستم بھ گونھ

  ٤٦قفل ناپايدار  ٢-٩-٥-٣
طع برق اصلي و تواند یا بھ صورت دستي یا با ق اندازي مجدد فقط مي اي كھ راه شرایطي از قطع ایمن سیستم بھ گونھ

  .برقراري مجدد آن باشد

 ٤٧فرمان شروع  ١٠-٥-٣

اندازي آزاد نموده و موجب شروع بھ كار مشعل  سیستم را از حالت راه) بھ عنوان مثال از یك ترموستات(فرماني كھ 
  .شود براساس برنامھ از قبل تعیین شده مي

  اندازي جمدد راه  ١١-٥-٣
  . شود اندازي كامل بھ طور خودكار تكرار مي یمن، ترتیب راهفرآیندي كھ بھ وسیلھ آن، بعد ازقطع ا

  سيستم آزمايش شري  ١٢-٥-٣
اندازي یا گاز اصلي را مورد بررسي قرار داده و قادر بھ  سیستمي كھ بستھ بودن مؤثر شیرھاي قطع ایمن گاز راه

  .باشد تشخیص نشت كم گاز مي

                                                
٤- Controlled shut-down 
٥- Shut- off valve 
١- Volatile lock -out 
٢- Start signal 



  وسيله اشتعال  ١٣-٥-٣
  .گیرد یا مشعل اصلي مورد استفاده قرار مي ٤٨كھ براي اشتعال شمعك) ي یا سایر وسایلشعلھ، جرقھ الكتریك(اي  وسیلھ

 ٤٩پاكسازي  ٦-٣
دمش اجباري ھوا بھ منظور پاكسازي محفظھ احتراق و مسیرھاي عبور محصوالت احتراق از ھرگونھ مخلوط گاز و 

  .باشد ھواي باقیمانده و یا محصوالت احتراق مي

 ٥٠پاكسازي پيش  ١-٦-٣

  .گیرد گیري وسیلھ اشتعال صورت مي اندازي مشعل و فرمان زي كھ در فاصلھ زماني فرمان راهپاكسا

  ٥١پاكسازي پس  ٢-٦-٣
  .گیرد پاكسازي كھ بالفاصلھ بھ دنبال قطع فرمان كنترل شده صورت مي

  بندي مراحل خمتلف زمان  ٧-٣
  زمان پيش پاكسازي  ١-٧-٣

تا شروع زمان فعال شدن وسیلھ اشتعال كھ در طول آن پاكسازي فاصلھ زماني است از شروع گذر ھواي تثبیت شده 
  .گیرد صورت مي

  زمان پس پاكسازي  ٢-٧-٣
  .باشد فاصلھ زماني بین ھر نوع قطع تا قطع فرمان دمنده مي

  زمان اشتعال  ٣-٧-٣
  .باشد فاصلھ زماني بین باز شدن شیرھاي گاز و اولین تشخیص شعلھ توسط آشكارساز شعلھ مي

  ن اطمينان اوليهزما  ٤-٧-٣
اصلي گاز ) شیرھاي(اندازي یا شیر  گیري و قطع فرمان شیر گاز شمعك، یا قطع شیرگاز راه فاصلھ زماني بین فرمان

  .دارد ھاي عدم وجود شعلھ را ارسال مي باشد، وقتي كھ آشكارساز شعلھ سیگنال برحسب مورد مي
  

ن زمان به هنگامیكه زمان اطمینان ثانویه وجود ندارد، ای  يادآوري
 .شود عنوان زمان اطمینان نامیده مي

  

  زمان اطمينان ثانويه  ٥-٧-٣
اندازي وجود دارد، زمان اطمینان ثانویھ،فاصلھ زماني  ھنگامیكھ زمان اطمینان اولیھ فقط براي شمعك یا شعلھ گاز راه

ھاي عدم وجود  شعلھ سیگنال باشد وقتي كھ آشكارساز گیري شیرھاي گاز اصلي و قطع فرمان این شیرھا مي بین فرمان
  .دارد شعلھ را ارسال مي

                                                
٣- Ignition burner 
٤- Purge 
٥- Pre-purge 
٦- Post-purge 



  زمان اطمينان خاموشي  ٦-٧-٣
  .یابد فاصلھ زماني كھ با فرمان خاموش شدن شعلھ شروع و با فرمان بستن گاز ورودي خاتمھ مي

  ٥٢كل زمان بسنت  ٧-٧-٣
  .ابدی فاصلھ زماني كھ با فرمان خاموشي شروع شده و با بستن شیرھاي قطع ایمن پایان مي

  احتراق  ٨-٣

 ٥٣پايداري شعله  ١-٨-٣

  .باشد قابلیت ماندن شعلھ برروي سرمشعل و یا ناحیھ تشكیل شعلھ براساس طراحي مي

 ٥٤پرش شعله  ٢-٨-٣

  .یا ناحیھ نگھداري شعلھ باقي بماند  جدا شدن تمام یا بخشي از پایھ شعلھ را گویند كھ باید بر طبق طراحي در سرمشعل

 ٥٥توكشيدگي شعله  ٣-٨-٣

  .باشد برداري آن مي اي كھ وضعیت پایدار بھره حركت ناخواستھ جبھة شعلھ بھ عقب نقطھ

   نسبت وضعيت هوا   ٩-٣
 باشد نسبت بین ھواي حقیقي و ھواي تئوري مورد نیاز مي .  
  
 برداري مقررات ساخت و هبره  ٤
  تبديل به گازهاي خمتلف  ١-٤

ھایي در نظر گرفتھ  گیرد، توصیھ زماني كھ تبدیل گاز از یك گروه یا خانواده بھ گروه یا خانوادة دیگر صورت مي
برداري توسط  ھاي بھره بھ عبارت دیگر سازگار بودن با فشارھاي مختلف گاز ورودي باید در دستورالعمل. شود مي

  .سازنده معین شود
  ساختمان  ٢-٤
  طراحي  ١-٢-٤

اي باشد كھ در توان ورودي یا محدودة توان ورودي و محدودة فشار تعیین شده  تمان مشعل باید بھ گونھطراحي و ساخ
ھاي الزم  باید حفاظ) ھاي مشعل نظیر دمنده(براي قطعات متحرك . براي آن، گاز مصرفي بھ طور كامل و ایمن بسوزد

  .بیني نمود را پیش
د ھیچگونھ ناپایداري، تغییر شكل یا شكست كھ احتماالًَ بھ ایمني آن خدشھ اي باشد كھ نتوان ساختمان مشعل باید بھ گونھ

  .وارد نماید را بوجود آورد
شوند، باید بھ طور خاص مشخص  بردار بكار گرفتھ مي اي كھ بھ وسیلة نصب كننده و بھره ھاي مشابھ ھا و وسیلھ اھرم

  .شده باشند

                                                
١- Total closing time 
٢- Flame stability 
١- Flame lift 
٢-Light back (flash back) 



  دسترسي براي تعمريات و استفاده  ٢-٢-٤
تواند موجب خسارت یا آسیب شخص در  ھایي باشد كھ مي ھاي تیز و لبھ دسترس مشعل باید فاقد گوشھقطعات در 

توانند بھ بیرون كشیده شده و یا در جایشان  ھایي كھ بدون استفاده از ابزار مي مشعل. برداري و تعمیرات آن شود بھره حین 
اندازي آنھا در وضعیت چرخیده  كھ راه) ٥٦یلة كلیدھاي حديبراي مثال بھ وس(اي قفل شده باشند  بچرخند، باید بھ گونھ

  .پذیر نباشد شده یا بیرون كشیده شده، امكان
خطر بوده و اگر یك كلید حدي است باید با استاندارد  رود باید از نظر طراحي، بي بكار مي ٥٧اي كھ براي قفل كردن وسیلھ

ھاي الكتریكي خودكار براي مصارف خانگي و موارد مشابھ،  كنترل كننده« : تحت عنوان ٥٠٣٩-١ملي ایران بھ شماره 
  .مطابقت داشتھ باشد» مقررات عمومي: قسمت اول

 ٥٨امين و بدون خطر بودن  ٣-٢-٤

. اند، نباید بھ معابر گاز راه بھ در باشند ھا و غیره كھ جھت مونتاژ قطعات در نظر گرفتھ شده ھاي مربوط بھ پیچ سوارخ
ھایي كھ جھت  این قانون نباید براي اوریفیس. و معبر گاز حداقل باید یك میلیمتر باشد ضخامت دیواره بین سوارخ

  .اعمال گردد  باشند یا قطعات داخل سرمشعل گیري مي اندازه
دھند و در طول تعمیرات منظم كھ احتماالًَ از  اي كھ خط گاز را تشكیل مي ایمني و بدون خطر بودن قطعات و مجموعھ

شوند باید بھ وسیلة اتصاالت مكانیكي نظیر اتصاالت فلز بھ فلز، واشرھا یا اتصاالت اورینگي بھ  محل خود باز مي
  .آید و از مواد گازبند نظیر نوار، خمیر یا مایعات استفاده نشود دست 

  .مواد گازبند تحت شرایط كار عادي مشعل باید بھ طور مؤثر باقي بماند

  مواد  ٤-٢-٤
ھاي ساختاري و عملكردي  اي انتخاب شود كھ مشخصھ فتھ در ساختمان مشعل باید بھ گونھكیفیت و ضخامت مواد بكار ر

خصوصًا تمامي قطعات مشعل باید در برابر بارھاي مكانیكي، شیمیایي یا حرارتي كھ . سیستم در حین كار از بین نرود
تعمیر و نگھداري و تنظیم، نباید  در شرایط معمولي كار،. شود مقاومت داشتھ باشند در طول كار، بر آنھا اعمال مي

  .ھیچگونھ تغییري كھ بتواند بر عملكرد عادي آن اثر گذارد بھ وجود آید
شامل قطعات فلزي باشد كھ از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساختھ نشده باشند این قطعات باید بھ طور  ٥٩چنانچھ بدنھ

  .مناسب با یك پوشش ضدخوردگي مؤثر پوشانده شود
  .باشد از آزبست یا موادي كھ در آنھا آزبست وجود دارد مجاز نمياستفاده 

درجھ سلسیوس شود مجاز  ١٠٠ھا بیشتر از  استفاده از مس براي قطعات حامل گاز كھ امكان دارد درجة حرارت آن
  .نیست

حامل گاز  باشد براي قطعات درجھ سلسیوس مي ٤٥٠استفاده از جوش یا لحیمي كھ پس از كاربرد، دماي ذوب آن زیر 
  .باشد مجاز نمي

 ٦٠نصب كردن  ٥-٢-٤

  .اي طراحي شود كھ بتواند بھ خوبي روي دستگاه گرماساز نصب گردد مشعل باید بھ گونھ
اي قرار داده و محكم شوند كھ موقعیت صحیح كاري آنھا و عالوه بر آن وضعیت صحیح  قطعات مشعل باید بھ گونھ

  .یر یابدھاي مشعل نتواند در طول كار تغی اوریفیس
قطعاتي از مشعل كھ در مرحلة تولید . موقعیت كاري صحیح باید بعد از جداسازي و دوباره سوار كردن لوازم حفظ شود

  .اند و آنھایي كھ نباید توسط استفاده كننده یا نصاب دستكاري شوند باید مھر و موم شده باشند تنظیم شده
. اید طوري طراحي و سوار شوند كھ بھ سادگي قابل جدا شدن باشندقطعاتي كھ الزم است بھ طور مداوم تعمیر شوند، ب

ھاي سازنده نتوانند بھ صورت  گذاري شوند كھ با اعمال دستورالعمل اي طراحي و عالمت عالوه بر آن باید بھ گونھ
  .غیرصحیح تعویض گردند

                                                
١- Limit switches 
٢- Interlock device 
٣- Soundness 
٤- Housing 
١- Mounting 



  اتصاالت  ٦-٢-٤
صاالت داخلي مشعل كھ عمل گازبندي آنھا نیز با شود و ات اتصاالت ورودي كھ عمل گازبندي آنھا با رزوه انجام مي

شوند باید  نمي ھایي كھ بھ دفعات باز و بستھ  شوند و اتصاالت قسمت شود و در تعمیر و نگھداري باز نمي رزوه انجام مي
  .طراحي گردند ٦١...ھاي  براساس استانداردھاي ملي ایران بھ  شماره

طراحي  ٦٢...ھداري باز شوند باید براساس استاندارد ملي ایران بھ شمارهاتصاالتي كھ الزم است بھ منظور تعمیر و نگ
  .مطابقت داشتھ باشند ٦٣...ھاي  اتصاالت فالنجي نیز باید با استانداردھاي ملي ایران بھ شماره. شوند

 ٦٤جتهيزات  ٣-٤

  ها موتورها و دمنده  ١-٣-٤
باشد حفاظت گردند  ابعاد، استحكام و طول عمر مناسب ميھاي مناسب كھ داراي  ھا باید بھ وسیلة محافظ موتورھا و دمنده

  .پذیر نباشد اي كھ تماس اتفاقي با آنھا امكان بھ گونھ
بندي درجات حفاظت تامین شده  طبقھ«: تحت عنوان ٢٨٦٨درجة حفاظت آنھا براساس استاندارد ملي ایران بھ شماره 

  .پذیر باشد ھا تنھا با استفاده از ابزار متداول موجود امكان ه و برداشتن این حفاظبود 20IPباید حداقل» ھا توسط محفظھ
بردار شرایط  اي طراحي و قرارداده شده باشند كھ براي بھره در جایي كھ از تسمھ استفاده شده باشد، آنھا باید بھ گونھ

  .امني را ایجاد نمایند
  .پذیر باشد ین وسایل تنھا با استفاده از ابزار متداول موجود امكانبھ منظور سھولت در تنظیم كشش تسمھ، دسترسي بھ ا

خور،  در صورت وجود نقاط گریس. اي باید نصب شوند كھ صدا و لرزش در حداقل مقدار باشد ھا بھ گونھ موتور و دمنده
  .این نقاط باید بھ راحتي در دسترس باشند

  اميين برقي  ٢-٣-٤
: تحت عنوان ١٥٦٢-١ مقررات مشروحھ زیر از استاندارد ملي ایران بھ شمارهبراي لوازم و اتصاالت برقي مشعل 

  :باید در نظر گرفتھ شود» مقررات عمومي: قسمت اول –ھاي مشابھ  مقررات ایمني وسایل خانگي برقي و دستگاه«
  مقادیر اعالم شده؛ –الف 

  دار؛ برق  ھاي حفاظت در برابر دسترسي بھ قسمت - ب
  امت الكتریكي؛نشت جریان و استق -
  كشي داخلي؛ سیم -
  ھاي قابل انعطاف بیروني و اتصاالت منبع تغذیھ؛ سیم -
  ھاي بیروني؛ ھاي اتصال جھت ھادي ترمینال -
  مقاومت اتصال زمین؛ -
  فواصل خزشي ھوایي و فواصل از میان عایق؛ -
  اجزاي متشكلھ؛ -

  تشعشع؛ - پ
  .٦٥ن خزشيمقاومت در برابر گرما، آتش و ایجاد مسیر جریا -

  .كشي و نمودار اتصاالت باشد ھر جزء مستقل باید حاوي نقشھ سیم  عالوه بر اینھا، مستندات اتصاالت الكتریكي براي

                                                
1.120BANSIو1994:17ISOتا تدوین استاندارد ملي ایران به استانداردهاي  - ٢  

  .مراجعه منایید

2000:1228ISOملي ایران به استاندارد تا تدوین استاندارد  - ٣  مراجعه منایید.  
1990:31998,7005:27005تا تدوین استاندارد ملي ایران به استانداردهاي  - ٤   و

1992:17005ISOوB.16ANSI مراجعه منایید:  
   
٥- Equipment 
١ - Tracking 



  دريچة قابل تنظيم هوا  ٣-٣-٤
این وسیلھ تنھا بھ كمك . اي مشابھ براي كنترل جریان ھوا باشد ھر مشعل باید مجھز بھ یك دریچة تنظیم ھوا یا وسیلھ

بھ عنوان مثال بعد از برداشتن یك (تنظیم دریچھ ھوا باید قابل رؤیت باشند )محل(ھاي  موقعیت. اید قابل تنظیم باشدابزار ب
  ).درپوش

اي طراحي شود كھ  اي دستي براي تنظیم جریان ھواي احتراق باشد، این وسیلھ باید بھ گونھ اگر مشعل مجھز بھ دریچھ
  .زنده در حین كاركرد بدون تغییر باقي بماندھاي سا پس از تنظیم براساس دستورالعمل

  اجزاي خط گاز  ٤-٣-٤

  كليات  ١-٤-٣-٤
مناسب در مقابل ھرگونھ  ٦٦كلیھ اجزاي خط گاز باید براي فشار مورد نظر طراحي شده و یا بھ كمك وسایل ایمني

  .افزایش بیش از حد فشار، محافظت شود

  شري قطع كننده دسيت  ٢-٤-٣-٤
این شیر الزم . ھا جھت جداسازي مشعل در نظر گرفتھ شود ي باید در ورودي ھمة كنترل كنندهیك شیر قطع كننده دست

  .ھاي سازنده مشخص شده باشد نیست بھ وسیلة سازنده تامین گردد ولي باید لزوم نصب آن در دستورالعمل
آنكھ این شیرھا براي بھ دلیل . ھا باید بھ چنین شیرھاي قطع دستي مجھز باشند بھ عالوه در ھنگام نصب، مشعل

  .اندازي و عملكرد عادي الزم است راه
  .برابر حداكثر فشار تغذیھ را داشتھ و بھ سادگي در دسترس باشد ٥/١شیر دستي باید قابلیت كاركردن بافشار 

باید  اي طراحي شده باشند تا از كاركرد غیر عمدي آنھا جلوگیري شود ولي گرد باشند و بھ گونھ شیرھاي دستي باید ربع
آنھا باید طوري طراحي شوند كھ در حالت كار، موقعیت بستھ و باز آنھا بھ . در صورت نیاز كاركردن با آنھا ساده باشد

  .سادگي قابل تشخیص باشد
ھاي مكانیكي در  كننده باید مجھز بھ متوقف. گیرند بستھ مورد استفاده قرار مي/ شیرھاي دستي كھ تنھا براي عملكرد باز

  .ي باز و بستھ باشندھا موقعیت

  فيلتر  ٣-٤-٣-٤
  .یك فیلتر باید در ورودي شیر قطع ایمن جھت جلوگیري از ورود اشیاء خارجي بھ داخل آنھا نصب گردد

اي باشد كھ اجازه عبور ذرات با قطر  میلیمتر بزرگتر نباشد  و اندازه مش آن بھ گونھ ٥/١حداكثر ابعاد سوراخ فیلتر از 
  .ندھد بیش از یك میلیمتر را

 
  .عالوه بر فیلتر فوق باید یك فیلتر با مش پنج میكروني در ورودي مشعل نصب  شود  یادآوري

  

  گاورنر فشار گاز  ٤-٤-٣-٤
اي كنترل شود تا اطمینان حاصل گردد كھ فشار در ورودي  اندازي باید توسط وسیلھ ھاي گاز اصلي و گاز راه ورودي

  .تغییر نیابد ٤درصد محدودة تعیین شده در جدول  ٥یشتر از ماند و توان ورودي ب مشعل ثابت باقي مي
نماید، باید با استاندارد ملي  بار كار مي میلي ٢٠٠اگر این وسیلھ یك گاورنر فشار ثابت باشد كھ با حداكثر فشار ورودي 

  .مطابقت داشتھ باشد ٦٠٢٧ایران بھ شماره 
  .ھا مناسب باشد بار، گاورنر فشار باید براي این فشار میلي ٢٠٠براي فشارھاي ورودي بیش از 

                                                
١- Safety devices 



 ٢شان بیش از   ھایي كھ ظرفیت در جایي كھ از گاورنر فشار استفاده شده باشد، باید گاز ورودي بھ مشعل اصلي و پیلوت
  .شوندتوانند بھ طور مجزا كنترل  ھمچنین مشعل اصلي و ھر مشعل پیلوت مي. كیلووات است را كنترل نماید

اي باشد كھ براي استفاده با گاز دیگر بتواند بھ راحتي تنظیم شده یا از مدار خارج  دسترسي بھ گاورنر فشار باید بھ گونھ
  .ھاي الزم براي اینكھ تنظیم غیرمجاز نتواند صورت گیرد، باید در نظر گرفتھ شود بیني شود ولي پیش

  ٦٧كنندة فشار گاز وسايل حس  ٥-٤-٣-٤
چنانچھ . تر رفت موجب قطع ایمن گردد اي باشد كھ وقتي فشار گاز از حد تعیین شده پایین ھز بھ وسیلھمشعل باید مج

  .كنندة فشار باالي گاز نیز باید منظور شود گاورنر فشار گاز وجود نداشتھ باشد، یك وسیلة حس
  :زیر موجب ققل پایدار گردد ھاي چنانچھ وسیلة حس كنندة فشار باالي گاز در نظر گرفتھ شده باشد، باید در حالت

  برابر توان اسمي باشد؛ یا ١٥/١اگر توان ورودي مشعل بیشتر از  -الف
  .در فشار ورودي اسمي گردد  برابر فشار سرمشعل ٣/١بیشتر از   چنانچھ فشار در سرمشعل –ب 

  .دمطابقت داشتھ باش ٦٨... ھاي فشار گاز باید با استاندارد ملي ایران بھ شماره  حس كننده

  وسايل تنظيم  ٦-٤-٣-٤
  .در محدوده فشارھاي مجاز، باید یك وسیلھ تنظیم جھت تنظیم جریان گازھاي مورد نظر سازنده در نظر گرفتھ شود

  .تنظیم باید با ابزار مخصوص صورت گیرد. تواند گاورنر فشار باشد این وسیلھ تنظیم كننده مي

  شريهاي قطع امين خودكار  ٧-٤-٣-٤
و مطابق با استاندارد ملي ایران بھ  ١د مجھز بھ دو عدد شیر قطع ایمن بصورت سري براساس جدول ھا بای ھمة مشعل

 . باشند ٦٨٠٠شماره 
انداز باید مطابق یكي از موارد زیر  شود، ورودي گاز راه انداز برقرار مي كھ شعلة اصلي بھ وسیلة شعلھ گاز راه در جائي

  : باشد
  اندازباشد؛ لي در پایین دست جریان مجھز بھ محدودكنندة گاز راهتحت كنترل شیر قطع ایمن اص -الف
  .اند نشان داده شده ١تحت كنترل شیرھاي قطع ایمن باشد كھ در جدول  –ب 

  مقررات شري قطع امين -١جدول 
توان  پاكسازي با پیش بدون پیش پاكسازي

 ورودي
kW 

 انداز گاز راه
 گاز اصلي

 انداز گاز راه
 10 %10 %10 %10% گاز اصلي

A2 **A A2 یا  
VPB2  B2 *B B2 70 

A2   A2   VPA2   A2   A2   A2  
70  

1200  
A2   A2   VPA2   A2   A2   VPA2   1200  

VP- سیستم آزمون شیرھا  
  .الزم است Bدو عدد شیر كالس : براي گازھاي خانواده سھ - *

  .الزم است Aدو عدد شیر كالس : براي گازھاي خانواده سھ - **
  

  وسيلة اشتعال  ٨-٤-٣-٤
  .وسیلة اشتعال باید اشتعال ایمن شمعك یا مشعل اصلي را تحت شرایط تعیین شده كاري تضمین نماید

                                                
١-Gas pressure sensing devices 
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  ز شعلهآشكارسا  ٩-٤-٣-٤
  .وجود شعلھ اصلي و یا شعلھ شمعك باید بھ وسیلھ یك آشكارساز شعلھ تشخیص داده شود

ھاي شعلھ ھیچگونھ نور غریبھ را دریافت  اي باشد كھ حس كننده ھاي شعلھ روي مشعل باید بھ گونھ كننده نصب حس
  .ننمایند

اند، شعلھ شمعك نباید روي  ھ گردیدهدر جائیكھ شمعك و مشعل اصلي ھر كدام با آشكارساز شعلھ خودشان عرض
ورودي گاز اصلي تنھا باید بعد از قطع وسیلة اشتعال و پایداري و رؤیت شعلھ شمعك . آشكارساز شعلھ اصلي اثر بگذارد

  .باز شود
اي باید براي كنترل  ھاي جداگانھ كننده ماند، حس  ھایي كھ در آنھا شمعك در طول كار مشعل اصلي روشن مي در سیستم

  .شعلة اصلي و شعلة شمعك درنظر گرفتھ شود
  .اي قرار داده شود كھ در ھیچ شرایطي نتواند تحت تاثیر شعلھ شمعك قرار گیرد حس كنندة شعلھ اصلي باید بھ گونھ

شعلھ شمعك نباید روي . شود، یك حس كننده كافي است ھایي كھ شمعك در طول كار مشعل اصلي خاموش مي در سیستم
  .اصلي تأثیر بگذارد آشكارسازي شعلة

اي بین خاموش شدن شعلھ و  آشكارساز شعلھ باید طوري باشد كھ در شرایط قطع ناخواستھ شعلھ ھیچ تأخیر قابل مالحظھ
  .سیگنال قطع ناخواستھ شعلھ وجود نداشتھ باشد

نصب گردد و  این وسیلھ وقتي برروي مشعلي. آشكار ساز شعلھ باید با توان ورودي و طرز كار مشعل متناسب باشد
و براي نصب در ھواي آزاد با گروه  40IPحداقل باید با گروه حفاظتي ٢٨٦٨براساس استاندارد ملي ایران بھ شماره 

  .ھماھنگي داشتھ باشد 54IPحفاظتي
باید قطع ایمن یا قفل پایدار صورت اگر آشكارساز شعلھ در ھر زمان در طول پیش پاكسازي، وجود شعلھ را نشان دھد، 

چنانچھ شرایط . تواند پنج ثانیھ قبل از اشتعال متوقف شود اندازي ایمن است كھ مي این حالت، بازرسي راه. گیرد
  .سازي شعلھ وجود داشتھ باشد باید قفل پایدار انجام شود شبیھ

استھ شعلھ، نباید بیش از یك ثانیھ در شرایط زمان الزم براي قطع جریان برق شیرھاي قطع ایمن در شرایط قطع ناخو
  .شود، باشد عادي كاركرد و بیش از دو ثانیھ در جایي كھ ھمزمان با قطع ناخواستھ شعلھ آزمون خود كنترلي انجام مي

  وسيله آزمون هوا  ١٠-٤-٣-٤
. كاركرد مشعل باشد اي براي آزمون جریان ھواي كافي در طول پیش پاكسازي ، اشتعال و مشعل باید مجھز بھ وسیلھ

  .قطع ناخواستھ جریان ھوا در طول پیش پاكسازي، اشتعال یا كاركرد مشعل باید منجر بھ قفل پایدار شود
. باشد اندازي مجاز مي كیلووات، قطع ایمن با یك سعي براي راه ١٢٠ھاي با توان ورودي كوچكتر یا مساوي  براي مشعل

  .، باید قفل پایدار صورت گیرداندازي مجدد انجام نشود چنانچھ این راه
  :تواند با یكي از روشھاي زیر انجام گیرد آزمون جریان ھواي كافي مي



  بھ وسیلة حس كردن فشار؛ -الف
  بھ وسیلة حس كردن جریان؛ - ب
تغییر وضعیت دریچة ھوا یا فرمان دھندة دریچھ . بھ وسیلھ ھر سیستم دیگري كھ فقط روي چرخش دمنده تكیھ ننماید - پ
  .باشد ا بھ تنھایي كافي نميھو

بروز اشكال در وسیلھ آزمون در این . اندازي و بدون ھیچگونھ جریاني آزمایش شود وسیلة آزمون ھوا باید قبل از راه
  .اندازي مشعل جلوگیري نموده و یا موجب قفل پایدار گردد حالت، باید از راه

  .باشد آزمون فوق الزم نمي  نتھي شود،اگر بروز اشكال در وسیلة آزمون ھوا بھ یك وضعیت ایمن م
دستگاه آزمون ھوا باید بھ طریقي تنظیم شود كھ چنانچھ در حداكثر و حداقل مرحلة كاري مشعل ھواي ناكافي وجود 

درصد فشار مربوط بھ حالت كنترل شده و افزایش بیش  ٨٠داشتھ باشد، دستگاه قبل از رسیدن فشار مورد نظر بھ زیر 
  .در محصوالت احتراق، عمل نماید) بھ صورت حجمي( COاز یك درصد 

در جائیكھ مشعل مجھز بھ كنترل كننده خودكار نسبت ھوا بھ گاز است كھ در آن یك وسیلھ جریان ھوا فرمان اصلي را 
در ھنگام قطع ناخواستھ . دھد، كنترل مداوم جریان ھوا توسط وسیلة آزمون ھوا در طول كاركرد مشعل الزم نیست مي

  .ل اصلي ھوا، شیرھاي گاز باید بستھ باشندسیگنا
  

تنها یك وسیله  ٧٠و تدرجيي ٦٩اي هاي چند مرحله براي مشعل  يادآوري
در چنني مواردي . آزمون هوا براي كنرتل جریان هوا الزم است

، از جریان هواي كايف ١١- ٤- ٣- ٤براساس مقررات مندرج در بند
 .توان اطمینان حاصل منود مي

  

  هاي كنترل نسبت هوا به گاز دستگاه  ١١-٤-٣-٤
  .ھر مشعل باید مجھز بھ یك دستگاه تنظیم جریان ھوا باشد 

اي كنترل  اي جریان ھواي احتراق و مقدار گذر گاز باید با یك سیستم كلید مرحلھ اي یا چند مرحلھ براي مشعل دو مرحلھ
ان مثال با وسایل مكانیكي، پنوماتیكي، الكتریكي یا بھ عنو(وسایل تنظیم ھوا و گاز باید با یكدیگر ارتباط داشتھ باشند. شود

اي كھ ارتباط بین ھواي احتراق و گاز در یك روش تكرارپذیر و در ھر نقطھ كاري مشعل تثبیت  بھ گونھ) الكترونیكي
ي، باید ھاي پنوماتیك ھاي با كاركرد متناوب، عملكرد سیستم كنترل نسبت ھوا بھ گاز بھ استثناي دستگاه براي مشعل. گردد

  ).بھ عنوان مثال بھ وسیلھ كلیدھاي وضعیت یا فشار(كنترل شود  ٧١اندازي در حین مرحلھ راه
یابند، باید یكي از  ھاي ھوا و گاز بھ طور ھمزمان تغییر نمي اي یا تدریجي كھ در آنھا جریان ھاي چند مرحلھ براي مشعل

  :موارد زیر وجود داشتھ باشد
  افزایش ظرفیت اشتعال و تقدم كاھش گاز ھنگام كاھش ظرفیت اشتعال؛تقدم افزایش ھوا ھنگام  -الف
  .، ھواي اضافي بھ اندازه كافي باشد٧٢براي جلوگیري از سوختن غني  -ب 

اي باشد كھ در آن حتي در وضعیت خطا، سیستم تمایل بھ ھواي اضافي بیشتر  اي باید بھ گونھ كنترل تركیبي یا كلید مرحلھ
  .ه داشتھ باشدیا قطع ایمن كنترل شد

این دستگاه باید مقررات مندرج در استاندارد . شود جایي كھ از دستگاه پنوماتیكي كنترل نسبت ھوا بھ سوخت استفاده مي
  .تطبیق داشتھ باشد ٧٣...ملي ایران بھ شماره

  گريي فشار نقاط اندازه  ١٢-٤-٣-٤
گیري فشار  نقاط آزمون یا وسایل اندازه. ررسي نمودرا ب  براي آنكھ بتوان فشار ورودي، فشار تنظیم و فشار در سرمشعل

  .در نظر گرفتھ شود
  

                                                
١- Multi-stage burner  
٢- Modulating burner  
٣- Start Sequence 
١- Gas-rich firing 
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توان یك  مي  گريي فشار تنظیم و فشار در سرمشعل براي اندازه  يادآوري
 .نقطه آزمون فشار در نظر گرفت

  
میلیمتر  ١٠میلیمتر و طول  ٩+)٠و - ٥/٠(متر و حداكثر قطر خارجي  نقاط آزمون فشار با حداكثر قطر داخلي یك میلي

  .بندي شوند اي باشند كھ بتوانند كامالًَ بستھ شوند یا خود بھ خود آب باید بھ گونھ

  دستگاه كنترل خودكار مشعل  ١٣-٤-٣-٤
مطابقت داشتھ و براي ھر یك از  ٧٤...ھاي كنترل خودكار مشعل باید با مقررات استاندارد ملي ایران بھ شماره دستگاه
  .ھاي مشعل مناسب باشند ظرفیت
یابد، باید تنھا با توان  ھاي كنترل خودكار مشعلي كھ زمان پیش پاكسازي در آنھا در اثر قطع منبع تغذیھ كاھش مي دستگاه

  .كیلووات مورد استفاده قرار گیرند ١٢٠ورودي زیر 

  سيستم آزمون شريها  ١٤-٤-٣-٤
مطابقت داشتھ  ٧٥...د ملي ایران بھ شمارهجایي كھ سیستم آزمون شیرھا نصب باشد، این سیستم باید با مقررات استاندار

  .باشد
  برداري الزامات عملكردي و ره  ٤-٤
  برداري الزامات عمومي ره  ١-٤-٤

اي طراحي گردند كھ مقررات مربوط بھ  باید بھ صورت مكانیكي یا الكتریكي بھ گونھ ٣-٤قطعات مشخص شده در بند 
  .بندھاي زیر را جوابگو باشند

  .ني باید غالب بر عملكرد دستگاه كنترل باشدعملكرد دستگاه ایم

  اندازي اوليه راه  ١-١-٤-٤
  .پذیر باشد اندازي مشعل تنھا با رعایت شرایط زیر باید امكان راه
  ھر قفل كننده نصب مشعل وضعیت استقرار صحیح آن را نشان دھد؛) الف
  .خود را نشان دھد وضعیت استقرار صحیح) نظیر دمپر(ھر قفل كننده تأسیسات جانبي مشعل ) ب
از جملھ در حین پیش (را در ھر شرایطي كنترل نماید ) شعلھ غریبھ(ھاي مشابھ  باید آشكارساز شعلھ وجود شعلھ) پ

  ؛)پاكسازي یا پس از قطع كنترل شده مشعل
سازي از جملھ در حین پیش پاك(باید سیستم آزمون شیرھا عدم وجود نشتي شیرھا را در ھر شرایطي بررسي نماید ) ت

  ؛)یا پس از قطع كنترل شده مشعل
  .از عملكرد صحیح دستگاه آزمون جریان ھوا اطمینان حاصل شود) ث

  پيش پاكسازي  ٢-١-٤-٤
  .قبل از بكار انداختن وسیلھ اشتعال، محفظھ احتراق باید پاكسازي گردد

  :مدت زمان پاكسازي باید یكي از دو حالت زیر باشد
  مقدار گذر ھواي احتراق مطابق با حداكثر توان ورودي اسمي؛ثانیھ درحداكثر  ٢٠حداقل ) الف
  .شود چنانچھ مقدار گذر ھوا كم شود، بھ نسبت كاھش مقدار گذر ھوا زمان پاكسازي افزوده مي) ب

  :براي مثال
  .ثانیھ است ٢٠درصد مقدار گذر ھوا زمان پیش پاكسازي  ١٠٠در 
  .انیھ استث ٤٠درصد مقدار گذر ھوا زمان پیش پاكسازي  ٥٠در 
  .ثانیھ است ٦٠زمان پیش پاكسازي ) كمترین حد مجاز(درصد مقدار گذر ھوا  ٣٣در 

                                                
  .مراجعه منایید 1999:298ENاندارد ملي ایران به استاندارد تا تدوین است - ٣

  .مراجعه منایید 1998:1643prENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  - ٤



  .تواند باشد درصد میزان حداكثر آن نمي ٣٣مقدارگذر ھوا، كمتر از 
ھایي كھ توان ورودي آنھا قابل تنظیم است، مقدار گذر ھواي پیش پاكسازي باید حداقل مطابق با توان ورودي  براي مشعل

  .یم شده باشدتنظ
  :اگر در طول مدت پاكسازي مقدار گذر ھواي پاكسازي كمتر از مقدار مورد نیاز شود یكي از موارد زیر انجام گیرد

  مشعل بطرف قطع ایمن برود؛ یا) پ
درصد مقدار گذر ھواي مورد نیاز نشود،  ٣٣اي كھ كمتر از  بھ محض بازگرداندن مقدار گذر ھواي الزم بھ گونھ) ت

  .باید ادامھ پیدا كند و كل زمان پاكسازي در مقدار گذر ھواي موردنیاز كم نشود پاكسازي
تواند تغییر یافتھ یا پیش پاكسازي حذف   پاكسازي مي چنانچھ استاندارد معتبر دستگاه گرماساز مجاز بداند، زمان پیش

  .گردد
  :حالت زیر بھ دست آید تواند در دو اندازي مجدد بدون پیش پاكسازي مي پس از قطع كنترل شده راه

بھ صورت سري  Aكیلووات كھ بھ دو شیر قطع كننده ایمن گروه  ٧٠ھاي با توان ورودي كمتر یا مساوي  در مشعل) ث
  بھ صورت سري باضافھ یك سیستم آزمون شیرھا مجھز شده باشد؛ Bیا بھ دو شیر قطع كننده ایمن گروه 

كیلووات كھ بھ دو شیر قطع كننده ایمن بھ صورت سري باضافھ  ٧٠ھاي با توان ورودي ورودي بیش از  در مشعل) ج
  .یك سیستم آزمون شیر مجھز شده باشد

  .پس از ھر قطع ایمن پیش پاكسازي باید انجام شود

  اندازي توان ورودي راه  ٣-١-٤-٤
ھایي  در مشعل. شوند توانند مستقیماًَ مشتعل كیلووات است مي ١٢٠ھایي كھ توان ورودي اسمي آنھا كمتر یا مساوي  مشعل

كیلووات بوده و یا از  ١٢٠اندازي نباید بیش از  كیلووات است میزان گاز راه ١٢٠كھ توان ورودي اسمي آنھا بیش از
  :میزان بھ دست آمده در معادلھ زیر بیشتر باشد

100. ss Qt  
  :كھ در آن

st  ؛)ثانیھ(زمان اطمینان  

sQ  اندازي برحسب درصد مقدار گذرگاز اصلي حداكثر میزان گاز راه.  
  

  اندازي اشتعال گاز راه  ٤-١-٤-٤
  .فعال شوند) یا سایر ابزار دیگر براي مشتعل كردن(اندازي نباید قبل از اشتعال  شیرھاي مربوط بھ گاز راه

اي فعال شود كھ قادر بھ اشتعال گاز  سیستم اشتعال باید بھ گونھشود،  در جاھایي كھ از سطح گرم مشتعل كننده استفاده مي
  .اندازي باشد وارد شده قبل از باز شدن شیرھاي گاز راه

اگر در طول این . اي در نظر گرفتھ شود كھ شعلھ خود بھ خود پایدار باشد اندازي باید بھ گونھ زمان آزمون شعلھ گاز راه
  .باید حاصل شود زمان شعلھ خاموش گردید، قفل پایدار

اندازي از بین شیرھاي  ھایي كھ گاز راه كیلووات و در مشعل ١٢٠ھاي با توان ورودي مساوي و بیشتر از  براي مشعل
اندازي در  شود، شیر ایمني قطع كننده گاز اصلي پایین دست جریان باید قبل از راه ایمني قطع كننده گاز اصلي گرفتھ مي

  .وضعیت بستھ باشد
اندازي مشعل را كنترل نماید، در این  دست جریان مقدار گذر گاز راه ھ شیر ایمني قطع كننده اصلي پائیندر صورتیك

  .انداز را باید بتوان از پیش تنظیم و آن را مھر و موم نمود حالت ھر وسیلھ دیگر تنظیم جریان گاز راه

  اشتعال مشعل اصلي    ٥-١-٤-٤

  :اندازي از راهبرقراري شعله به وسيله شعله گ  ١-٥-١-٤-٤
اندازي بھ وسیلھ یك مشعل جداگانھ تشكیل شده و مورد آزمون قرار گیرد، زمان اطمینان ثانوي كھ  چنانچھ شعلھ گاز راه

اگر در انتھاي این زمان شعلھ اصلي . ثانیھ شود ٥از انتھاي این زمان نظارت شعلھ اصلي باید آغاز گردد، نباید بیش از 
  .گیري گردد یدار نتیجھرؤیت نگردد، باید قفل پا



  :برقراري مستقيم شعله گاز اصلي  ٢-٥-١-٤-٤
در . منبع جرقھ قبل از تكمیل زمان پیش پاكسازي نباید فعال شود و نباید در حین، قبل و انتھاي زمان اطمینان فعال باشد

عال شود كھ قادر بھ مشتعل اي ف شود، سیستم اشتعال باید بھ گونھ جایي كھ از سیستم سطح گرم مشتعل كننده استفاده مي
  .نمودن گاز ورودي قبل از باز شدن شیرھاي گاز اصلي باشد

  هاي اطمينان زمان  ٦-١-٤-٤

  زمان اطمينان اشتعال  ١-٦-١-٤-٤
اندازي بھ دست  بھ صورت تابعي از مقدار گذر گاز راه ٣-١-٤-٤تواند از معادلھ داده شده در بند  زمان اطمینان جرقھ مي

  .ثانیھ بیشتر شود ٥توانداز  چ حالتي زمان اطمینان نميآید ولي در ھی
اندازي و زمان اطمینان مربوط براساس حداكثر توان  ھا، حداكثر میزان گاز راه ھاي اصلي و شمعك اشتعال مشعل

  .باشد ٢باید مطابق با مقادیر داده شده در جدول  ورودي مي
  .نماید یح ميزني مربوط بھ این بند را تشر ھاي جرقھ سیستم ٢جدول 

  ھاي زیر انجام شود؛ تواند با یكي از روش اندازي مشعل مي راه
)(ظرفیت اشتعال مستقیم مشعل در حداكثر - NQ )الف-٢، شكل٢، ستون ٢رجوع شود بھ جدول(  
  )ب - ٢، شكل ٣، ستون ٢رجوع شود بھ جدول (اشتعال مستقیم مشعل در ظرفیت كمتر -
  ).پ -٢، شكل ٤، ستون٢رجوع شود بھ جدول (اندازي مستقل  م مشعل در ظرفیت كمتر بھ وسیلھ گاز راهاشتعال مستقی -
  )ت -٢، شكل ٥، ستون ٢رجوع شود بھ جدول (اشتعال مشعل بھ وسیلھ یك شمعك مستقل  -

نان بھ دست آید بھ تواند در انتھاي زمان اطمی مي ٢اندازي بیش از مقادیر تعیین شده در جدول  مقدار گذرھاي گاز راه
شرطي كھ ثابت شود، میزان كلي انرژي آزاد شده در محفظھ احتراق در حین زمان اطمینان از انرژي آزاد شده محاسبھ 

  .بیشتر نباشد ٢اندازي و زمان اطمینان بھ دست آمده از جدول  شده از حاصلضرب حداكثر حرارت گاز راه
درصد میزان متوسط تعیین شده توسط سازنده تغییر نماید،  ١١٠تا  ٨٥بین  NUزماني كھ ولتاژ برق اعمال شده 

  .ھاي اطمینان اعالم شده توسط سازنده نباید افزایش یابد زمان

  

)Q(اندازي  حداكثر توان ورودي گاز راه -٢جدول s هاي اطمينان  و زمان)t( s  
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  nQحداكثر توان ورودي مشعل بر حسب كیلووات=  

sQ = اندازي بھ صورت درصدي از حداكثر توان ورودي گاز راهnQ  
  stزمان اطمینان برحسب ثانیھ =  

  
  .باشند حداكثر مطلق مي ٢اي اطمینان داده شده در جدول ھ زمان

  :زمان اطمينان خاموش شدن  ٢-٦-١-٤-٤
  .زمان اطمینان خاموش شدن نباید از یك ثانیھ بیشتر باشد

  :كل زمان بسته شدن  ٣-٦-١-٤-٤
كھ از سیستم آزمون  ھر دو شیر باید ھمزمان بستھ شوند، ولي در جایي. ثانیھ بیشتر شود ٢كل زمان بستھ شدن نباید از 

  .ثانیھ تاخیر وجود داشتھ باشد ٢تواند براي شیر دوم تا  شود، مي شیر استفاده مي

  مشكل در اشتعال  ٧-١-٤-٤
كیلووات است مشكل در اشتعال باید منجر بھ یكي از  ١٢٠ھایي كھ توان ورودي آنھا مساوي یا كوچكتر از  براي مشعل

  :موارد زیر گردد
  .اندازي مجدد كھ در صورت عدم موفقیت موجب قفل پایدار گردد راه یك بار سعي در) الف
  قفل پایدار) ب

  .كیلووات مشتعل نشدن باید منجر بھ قفل پایدارشود ١٢٠ھایي با ظرفیت بیش از  براي مشعل

  قطع شعله در حني كار  ٨-١-٤-٤
ھایي با حداكثر  دد، مگر در مشعلدر صورت قطع شعلھ در حین كار سیستم نظارت بر شعلھ باید موجب قفل پایدار گر

تواند یك سعي براي  كیلووات با اشتعال مستقیم شعلھ اصلي، كھ در آنھا مي ١٢٠توان ورودي مساوي و كوچكتر از 
  .اندازي مجدد مفید واقع نگردد، باید قفل پایدار انجام شود چنانچھ سعي در راه. اندازي مجدد صورت گیرد راه

  شعلقطع يا خاموشي م  ٩-١-٤-٤
  .عملكرد یك وسیلھ ایمني بھ غیر از كلید حد پایین فشار گاز باید بدون تاخیر موجب قفل پایدار گردد

  .در حالت قطع دائم انرژي محرك، مشعل باید بھ سمت شرایط ایمن برود

  برداري الزامات ره  ٢-٤-٤

  امين و يب خطر بودن قطعات بريوين  ١-٢-٤-٤
انجام گردد، قطعات حامل گاز مشعل تا آخرین وسیلھ قطع  ١-٣-٥مندرج در بند  در صورتي كھ آزمون براساس موارد

  .خطر باشند در پایین دست جریان باید سالم و بي

  مقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بيش از حد  ٢-٢-٤-٤
گونھ قطعات مختلف مشعل در مقابل گرم شدن بیش از حد نباید دچار ھیچ ٢-٣- ٥براساس شرایط مشخص شده در بند 

  .خرابي گردند، بھ غیر از تغییرات ظاھري كھ معموالًَ ناشي از احتراق است



  دماي وسايل كنترل و اميين  ٣-٢-٤-٤
دماي وسایل تنظیم، كنترل و ایمني نباید بیش از مقدار اظھار شده توسط سازنده  ٣- ٣- ٥براساس شرایط تعیین شده در بند 

  .ي بماندوسیلھ باشد و كاركردشان باید رضایتبخش باق
اند نسبت بھ دماي محیط نباید از مقادیر  ھا كھ بھ منظور كار با دست در نظر گرفتھ شده ھا و دستگیره اختالف دماي دكمھ

  .زیر تجاوز كند
  كلوین براي فلزات؛ ٣٥ -
  كلوین براي چیني یا مواد مشابھ آن؛ ٤٥ -
  .كلوین براي پالستیك یا موارد مشابھ آن ٦٠ -

  عملكرد و پايداري شعلهاشتعال،   ٤-٢-٤-٤
شعلھ باید . اشتعال باید صحیح ،سریع و بدون ضربھ انجام شود ٥-٣-٥و  ٤-٣-٥تحت شرایط مشخص شده در بندھاي 

باشد ولي  تمایل اندكي بھ پرش شعلھ در لحظھ روشن شدن مجاز مي. پایدار بوده و ھیچگونھ صداي ناھنجار ایجاد ننماید
  .شدشعلھ پس از آن باید پایدار با

مجھز باشند، این مقررات باید در حداكثر و حداقل توان  ٧٦ھایي كھ بھ یك وسیلھ تنظیم دامنھ ظرفیت در مورد مشعل
  .ورودي اسمي اعالم شده توسط سازنده رعایت گردد

  دامنه توان ورودي مشعل  ٣-٤-٤
این مقادیر باید در . گیري شود اندازه ٧- ٥حداكثر و حداقل توان ورودي اسمي باید براساس شرایط تعیین شده در بند 

  .درصد مقادیر بیان شده توسط سازنده باشد ٥محدوده 

  مشعل دو سوخته  ٤-٤-٤
اند  عملكرد ایمن مشعل با گاز نباید تابع وضعیت كاري وسایل ایمني و كنترل كھ براي سوخت دیگر در نظر گرفتھ شده

  .كنترل براي سوخت دیگر باید در طول كار با سوخت گاز ثابت بماند وضعیت كاري وسایل ایمني و. باشد
  

در حالت دوسوخته استفاده از یك سیستم هواي مشرتك براي هر    يادآوري
سیستم آشكارساز شعله به طور جمزا قابل . دو سوخت قابل قبول است

قبول است؛ ضروري است در حني كار كردن با سوخت گاز، حس كننده 
ه براي نظارت شعله سوخت دیگر، در وضعیت غريفعال مورد استفاد

 .قرار داده شود
  

  منودار كار و منودار آزمون  ٥-٤-٤

  منودار كار  ١-٥-٤-٤
نمودار كار نشان دھندة محدودة مجاز كاربرد مشعل برحسب فشار محفظھ احتراق است كھ بھ صورت تابعي از ظرفیت 

  .شود مشعل بیان مي
و  ٦تا  ١و نقاط  ٧٧اي  ھاي یك مرحلھ براي مشعل) ٥شكل ( ٥تا  ١ھ یك سري نقاط شامل مرزھاي این نمودار بھ وسیل

  .شود اي تعریف مي ھاي چند مرحلھ براي مشعل) ٦شكل ( ٦شامل 
  .گردد تعیین مي ٥و جدول  ٦- ٥و  ٥-٥، ٤-٥این نقاط براساس بندھاي 

                                                
١- Range – rating device 
٢- Single stage burners 



  منودار آزمون  ٢-٥-٤-٤
ظھ احتراق و توان ورودي مشعل است كھ براساس آنھا مشعل جھت مطابقت نمودار آزمون نشان دھندة محدودة فشار محف

  .گیرد با این استاندارد تحت آزمون قرار مي
1,2,3,5این نمودار شامل نمودار كار و یك منطقھ آزمون با یك سري نقاط  HpHpHpHp ھاي یك  براي مشعل

1,2,3,5,6اي و  مرحلھ HpHpHpHpHp و شكل  ٥شكل (باشد  اي تعریف شده است مي مرحلھ ھاي چند براي مشعل
٦.(  

  .اند تعیین گردیده ٥و جدول  ٦ -٥و  ٥ -٥، ٤ -٥این نقاط مطابق با بندھاي 

  تعيني پايداري شعله و دامنه كاركرد امين  ٦-٤-٤
و بدون ارتعاش ھا باید پایدار  شعلھ. مشعل باید صحیح و ایمن كار نماید ٥ -٣-٥تحت شرایط آزمون مشخص شده در بند 

  .باشند

  مقادير حدي حمصوالت احتراق  ٧-٤-٤
محصوالت احتراق بر مبناي ھواي خشك نباید از مقادیر  NOxو  COمیزان  ٥ -٥تحت شرایط آزمون تعیین شده در بند 

  .بیشتر شود ٢ -٧ -٤ -٤و  ١ -٧ -٤ -٤تعیین شده در بند 

  (CO)منو اكسيدكربن   ١-٧-٤-٤
ربن زماني كھ مشعل در ولتاژ تغذیھ اعالم شده توسط سازنده و با گاز مرجع مربوط بھ خانواده میزان منو اكسید ك) الف

گرم بر كیلووات ساعت  میلي ١٠٠گیرد، نباید بیش از  گازي كھ مشعل براي آن طراحي شده است تحت آزمون قرار مي
)ppmباشد؛) ٩٣  

اژ تغذیھ اعالم شده توسط سازنده و گاز مرجع مربوط درصد ولت ٨٥میزان منواكسید كربن در شرایطي كھ مشعل در ) ب
گرم بر  میلي ٢١٤٠گیرد، نباید بیش از  ھاي گازي كھ مشعل براي آن طراحي شده است تحت آزمون قرار مي بھ خانواده

  باشد؛) ٢٠٠٠ ppm(كیلووات ساعت 
غذیھ اعالم شده توسط سازنده و گاز میزان منواكسید كربن در شرایطي كھ مشعل با شرایط مشابھ بند الف در ولتاژ ت) پ

 ٢١٤٠گیرد نباید بیش از  احتراق ناقص مربوط بھ خانواده گازي كھ مشعل براي آن طراحي شده تحت آزمون قرار مي
  .باشد) ٢٠٠٠ ppm(گرم بر كیلووات ساعت  میلي

یزان اعالم شده توسط درصد م ٨٥مشعل باید بھ ابزاري مجھز گردد كھ در صورت افت ولتاژ بھ مقدار كمتر از ) ت
در محصوالت احتراق از یك درصد حجمي تجاوز ننماید یا  COسازنده، بتواند بھ كاركرد ایمن خود ادامھ دھد و میزان 

  .موجب قطع ایمن گردد
  

مقررات مربوط به این بند با استفاده از یكي از وسایل   يادآوري
 :زیر قابل ارزیابي است

  وسیلھ بررسي سرعت موتور؛ -
  سیلھ بررسي ولتاژ در واحد خودكار كنترل مشعل؛و -
  وسیلھ بررسي اكسیژن؛ -
  وسیلھ بررسي مقدار گذر ھوا؛ -
  .وسیلھ بررسي نسبت ھوا بھ گاز -

  .توان نتیجھ یكسان بھ دست آورد مي COگیري مستقیم  ھا نظیر اندازه این فھرست جامع نیست و با سایر روش

  (NOx)اكسيد نيتروژن   ٢-٧-٤-٤
  ):بھ پیوست ح مراجعھ نمایید(شود  محصوالت احتراق تحت شرایط مرجع زیر بیان مي NOx میزان

  درجھ سلسیوس؛ ٢٠: دماي محیط  -
  .درصد ٧٠: رطوبت نسبي -



و یا خانواده سوم گاز  L، خانواده دوم گاز گروه Eیا  Hاگر مشعل تنھا براي كاركردن با خانواده دوم گاز گروھھاي 
  :عبارت است از  NOxكثر میزان طراحي شده باشد حدا

 G٢٠گرم بر كیلووات ساعت زماني كھ مشعل در ولتاژتغذیھ اعالم شده توسط سازنده و گاز مرجع  میلي ١٧٠ -الف
  تحت آزمون قرار گیرد؛ Eو  Hبراي خانواده دوم گاز از گروه 

از  G٢٥وسط سازنده و با گاز مرجع گرم بر كیلووات ساعت زماني كھ مشعل در ولتاژتغذیھ اعالم شده ت میلي ١٧٠ - ب 
  تحت آزمون قرار گیرد؛ Lخانواده دوم گاز گروه 

از  G٣٠گرم بر كیلووات ساعت زماني كھ مشعل در ولتاژ تغذیھ اعالم شده توسط سازنده و گاز مرجع  میلي ٢٣٠ -پ 
  .خانواده سوم گاز تحت آزمون قرار گیرد

 NOxانواده گاز طراحي شده باشد، پس از تنظیم حداكثر مقادیر در شرایطي كھ مشعل براي كاركرد بیش از یك خ
  .ھاي الف، ب و پ داده شده باشد بایست برحسب مورد مساوي آنچھ در ردیف مي

  اندازي مشخصات راه  ٨-٤-٤
ھرگونھ نوسان . ، نوسانات فشار بیش از حد یا ضربان شعلھ نباید بوجود آید٦- ٥تحت شرایط آزمون مشخص شده در بند 

این مقررات باید از طریق رؤیت با . برداري مشعل برسد ثانیھ بھ شرایط بھره ٢٠فشار پس از احتراق باید كمتر از  در
  .چشم بررسي شود

  
 هاي آزمون روش  ٥
  كليات  ١-٥
  دار هاي دمنده گازهاي آزمون براي مشعل  ١-١-٥

دار را نمایش  ھاي دمنده اي آزمون براي مشعلانتخاب گازھ ٣جدول . گردند بندي مي ھا طبقھ گازھا در خانواده یا گروه
  .گرفتھ شده است ١- دھد كھ این جدول از جدول پ مي

چنانچھ ظرفیت مشعل مساوي یا . شود انجام مي ٣تایید عملكرد یك مشعل با استفاده از گازھاي آزمون داده شده در جدول 
و گاز خانواده ) كشي شھري طبیعي موجود در لولھ گاز( كیلووات باشد، استفاده از گاز خانواده دوم  ٣٠٠بزرگتر از 

  .باشد مجاز مي) گاز مایع(سوم 
  .در چنین حالتي چنانچھ گاز مرجع استفاده شده باشد، مقدار گذر گاز باید براي بھ دست آوردن توان ورودي تنظیم گردد

  انتخاب گازهاي آزمون -٣جدول 
خانواده 

 سوم
خانواده   خانواده دوم

  Hگروه   Eروه گ Lگروه  اول
G٣٠ 
G٣١ G٢٥  G٢٠  G٢٠  Gظرفیت ١١٠ 

G٣٠ 
G٣١ G٢٥  G٢٠  G٢٠  G١١٠ 

G١١٢ 
  دامنھ پایداري 

G٣٠ 
G٣١ 

G٢٥ 
G٢٦  

G٢٠ 
G٢١  

G٢٠ 
G٢١  Gكیفیت احتراق ١١٠  

G٣٢ G٢٥  G٢٢٢  G٢٢٢  G١(زدگي شعلھ پس ١١٢(  

G٣١ G٢٧  G٢٣١  G١(پرش شعلھ -  ٢٣(  

  ھاي پیش مخلوط كامل براي مشعل) ١(
  

  فشارهاي آزمون  ٢-١-٥
 ٤باشند، دیگر فشارھا كھ بیش از فشارھاي مندرج در جدول  فشارھاي حداقل مي ٤فشارھاي آزمون داده شده در جدول 

كھ با مقررات شبكھ توزیع گاز مطابقت داشتھ باشند، در حالت  باشند، مي تواند توسط سازنده اظھار شده و بشرطي مي
  .برابر فشار اسمي اعالم شده توسط سازنده خواھد بود ٢/١و  ٨/٠ اخیر حداقل و حداكثر فشارھا برابر



  



  فشارهاي آزمون -٤جدول 
حداكثر فشار 

  )اضايف(
 )بار میلي(

حداقل فشار 
  )نقصاني(
 )بار میلي(

  فشار عادي
 نوع گاز )بار میلي(

 خانواده اول گاز ٨ ٦ ١٥

  خانواده دوم گاز  ٢٠  ١٧  ٢٥
  Hگروه 

  زخانواده دوم گا  ٢٠  ١٧  ٢٥
  Eگروه 

  خانواده دوم گاز  ٢٥  ٢٠  ٣٠
  Lگروه 

٣٥  
٤٥  

٥٧،٥  

٢٥  
٢٥  

٤٢،٥  

٢٩  
٣٧  
٥٠  

  خانواده سوم گاز

  

گازهاي حاصل از سوخت زغال (گازهاي خانواده اول    ١يادآوري

 .شوند تقریبًا در ایران مصرف مني) سنگ

از گازهاي خانواده دوم یكي گاز طبیعي با فشار   ٢يادآوري

 ٧/٢٣وحداكثر فشار  ١٥داقل فشار میلي بار، ح ١٨عادي 

میلي بار است و از خانواده سوم گاز مایع با فشار عادي 

 .باشد میلي بار مي ٣٣و حداكثر فشار  ٣/٢٠، حداقل فشار ٢٨

ھایي كھ  د باید آزموناست استفاده شو npكھ متفاوت با فشار عادي pدر صورتیكھ از فشار ورودي   ٣یادآوري
)(معموًال با فشارھاي حداقل minp و حداكثر)( maxp شود با فشارھاي تصحیح شده  انجام مي/p  و//p  انجام شوند كھ

  :در آن

np
p

p
p

p
p


max

//

min

/

 

  شرايط عمومي آزمون  ٣-١-٥

  بستر آزمون  ١-٣-١-٥
). مراجعھ نمایید ٣ھاي نشان داده شده در شكل  رجوع شود بھ مثال. (شود مي ٧٨ھاي آزمون شعلھ بستر آزمون شامل لولھ

 ٨٠٠/٠متر و  ٦٠٠/٠متر،   ٥٠٠/٠متر،  ٤٠٠/٠متر،  ٣٠٠/٠متر،  ٢٢٥/٠(ھر لولة آزمون شعلھ با قطر داخلي 
 ١٠توانند با تفاوت  ھاي آزمون شعلھ مشخص مي لولھ. شود  مشخص مي) ٤شكل(، طول و توان ورودي مربوطھ )متر

  .ھاي داده شده بكار گرفتھ شوند درصد در ظرفیت
  .سازنده باید لولة آزمون بكار گرفتھ شده در حداقل و حداكثر ظرفیت را معرفي نماید

  :محاسبھ گرددطول لولھ آزمون شعلھ باید با استفاده از معادلة زیر 

                                                
١- Flame tubes 
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BQL   

  :كھ در آن
BQ  توان ورودي برحسب كیلو وات؛  

1L  طول لولة آزمون شعلھ برحسب متر.  
طول لولة آزمون شعلھ بھ وسیلة یك دیواره عمودي متحرك كھ حركت طولي در داخل لولة آزمون شعلھ دارد تنظیم 

  .ودش مي
  :توانند تحت آزمون قرار گیرند ھا روي لولة آزمون شعلھ با یكي از موارد زیر مي براساس انتخاب سازنده، مشعل

  كاركرد مستقیم شعلھ؛ یا -
  .كاركرد معكوس شعلھ -

ن شود و قطر داخلي آن مساوي قطر محفظة احتراق لولة آزمو براي كاركرد مستقیم شعلھ یك استوانة فوالدي كھ خنك نمي
اي قرار داده شود كھ  متر است، باید در ورودي محفظة احتراق بھ گونھ میلي ٣اش  باشد و ضخامت دیواره شعلھ مي

  .ھاي گازھاي احتراق گاز بند باشد ورودي لولھ
لولة آزمون شعلھ مجھز بھ یك دریچة قابل تنظیم است تا بتوان افت فشار متغیر را در خروجي محفظھ احتراق یا دودكش 

  .با این وسیلھ فشار داخل محفظھ احتراق مي تواند تنظیم گردد. اد نمودایج
  .شوند ھا بھ استثناي دیوارة جلویي خنك مي تمامي دیواره

  .باشد تا بتوان بھ صورت چشمي شعلة ایجاد شده را بررسي نمود ھاي گازبندي شده مي لولة آزمون شعلھ مجھز بھ پنجره
  .پذیر باشد ن شعلھ باید امكانگیري فشار داخل لولة آزمو اندازه

  
اي كه به در حمفظة احرتاق  گريي فشار باید توسط وسیله اندازه  يادآوري

 .وصل است اجنام گريد) در لولة آزمون شعله(
  

  .باشد برخورد شعلھ بھ دیوارة سرد عقبي مجاز مي
ھ شده باشد كھ بھ طور قابل اگر سازنده مشعلي را بسازد كھ براي استفاده در محفظة احتراق خاص در نظر گرفت

ھا روي  تفاوت داشتھ باشد، تا اعالم استاندارد در مورد لولھ آزمون شعلھ، آزمون ٣اي با ابعاد داده شده در شكل  مالحظھ
  .در این حالت در دفترچة راھنماي مشعل باید تذكر ویژه داده شود. شود یك نوع دیگ یا لولة آزمون شعلة دیگر انجام مي

است، آزمون روي بستر آزمایشي كھ  ٤شان باالتر از مقادیر داده شده در شكل  ھائي كھ توان ورودي شعلدر مورد م
  .شود توسط سازنده تعیین گردیده انجام مي

  عامل خنك كننده  ٢-٣-١-٥
درجھ سلسیوس در طي موارد زیر تا  ٦٠تا  ١٥درجھ حرارت عامل خنك كننده در لولة آزمون شعلھ در محدودة بین 

  .شود جایي كھ ممكن است پایین نگھ داشتھ ميآن
  ؛)٦ - ٥رجوع شود بھ بند (اندازي  راه -
  ؛)٥-٣-٥رجوع شود بھ بند   (تعیین پایداري شعلھ و حدود كاري ایمن با استفاده از گازھاي حدي پرش شعلھ  -
  ).٤- ٣- ٥رجوع شود بھ بند (آزمون پایداري شعلھ  -

  :درجھ سلسیوس بوده و تعادل گرمایي حفظ گردد ٨٠تا  ٤٠خنك كننده باید بین در حین موارد زیر درجھ حرارت عامل 
-٣-٥رجوع شود بھ بند ( ھا براي پایداري شعلھ و محدودة كاري ایمن با استفاده از گاز حدي توكشیدگي شعلھ آزمون -
  ؛)٥
  ؛ )٥ -٥رجوع شود بھ بند ( ھاي احتراق تعیین ویژگي -
  ).٧ - ٥شود بھ بند رجوع ( تعیین محدودة ظرفیت -

  اتاق آزمون  ٣-٣-١-٥
درجھ سلسیوس است نصب  ٢٠ ٥مشعل در یك اتاق با تھویة خوب و بدون خالء كھ درجھ حرارت محیط در آن 

  .باشند ھاي محیطي كھ روي نتایج آزمون تأثیر نگذارند قابل قبول مي سایر درجھ حرارت. شود مي



  الت احتراقختلية حمصو  ٤-٣-١-٥
توضیح داده شده بھ لولة تخلیة گازھاي حاصل از احتراق وصل شده، از  ٣لولة آزمون شعلھ ھمانطور كھ در شكل 
  .شود گیري مي نشان داده شده نمونھ ٧محصوالت احتراق ھمانطور كھ در شكل 

  برق اعمال شده  ٥-٣-١-٥
  .ھ بھ صورت دیگر بیان شده باشدشود بھ جز مواردي ك بھ مشعل داده مي (UN)برق در ولتاژاسمي 

  نصب  ٦-٣-١-٥
  .سازنده باید مشعل را با تمام ملحقات مورد نیاز جھت نصب مطابق با دستورات سازنده بھ مركز آزمون تحویل دھد

بین  1lگردد و فاصلة  شرح داده شده برروي لولة آزمون شعلھ نصب مي ٣مشعل مورد آزمون ھمانطور كھ در شكل 
  .شود تنظیم مي ٣نگھدارنده شعلھ و دیوارة عقبي قابل تنظیم محفظة احتراق، براساس جدول در شكل 

با تنظیم دریچة در دیوارة عقبي یا ھر سیستم دیگري كھ در پایین دست جریان بھ صورت جداگانھ یا تركیبي قرار داده 
  .گردد شود، فشار مثبت در محفظھ احتراق ایجاد مي

) گیري در پایین دست جریان وسیلھ اندازه(كند، یك مكنده  ھایي كھ با فشار منفي در محفظة احتراق كار مي لبراي مشع
یا مقادیر مورد نیاز با كمك یك وسیلة تنظیم دستي یا یك سیستم خودكار كنترل فشار محفظة احتراق . باشد مورد نیاز مي

خاص یا لولة آزمون شعلھ دیگر تحت آزمون قرار گیرند، مطابق  ھایي كھ باید روي یك گرماساز آیند، مشعل بھ دست مي
  .شوند با دستورات سازنده نصب مي

  ها گريي دقت اندازه  ٧-٣-١-٥

  گريي گريي در وسايل اندازه هاي اندازه رواداري  ١-٧-٣-١-٥
ي مورد استفاده باید گیر بھ غیر از مواردي كھ در الزامات مربوطھ بھ صورت دیگري بیان شده باشد، ابزارھاي اندازه

  :ھاي زیر باشند گیري با دقت قادر بھ اندازه
  
٥/٠  ارزش حرارتي      درصد  
٥/٠ چگالي(جرم مخصوص            درصد(  
٢/٠ درجھ حرارت گاز           كلوین  
١/٠ زمان           ثانیھ  
١/٠ فشار گاز         بار میلي  
٥/٠ فشار محیط         بار میلي  
٥ محصوالت احتراق        قسمت در میلیون(NOx ,CO) 
٥/٠ جرم          درصد  
٥/٠ حجم گاز          ددرص  
٢ درجھ حرارت سطح          كلوین  
١/٠ درستي قطعات گازي        بار میلي  

تا  ppm٥٠بین  COشوند كھ قادر بھ تعیین مقادیر  گیري مي ھایي اندازه بھ وسیلة دستگاه (CO)میزان منو اكسیدكربن 
  .یك درصد حجمي باشند

  .درصد باشد ١گیري باید تا  ھاي اندازه تمامي دستگاهدقت 
اكسید  جھت حذف تداخل مربوط بھ دي. گیري متداول مربوط بھ این مقررات از نوع مادون قرمز ھستند ھاي اندازه دستگاه

  .ھاي الزم باید در نظر گرفتھ شود كربن موجود، احتیاط
  .شود گیري مي درصد است اندازه ٥ر محدودة با روشي كھ دقت آن د 2COمیزان



 2COاستفاده شود، میزان ٧٩اگر از دستگاه اورست. گردند گیري مادون قرمز پیشنھاد مي ھاي اندازه دستگاه
  .درصد باشد ٢برداري شده بھ صورت حجمي باید مساوي یا بیشتر از  نمونھ

  در طول آزمونها  گريي عدم قطعيت اندازه  ٢-٧-٣-١-٥
  درصد ٣             1lطول محفظة احتراق  -
  كلوین ٢    درجھ حرارت ھوا در ورودي مشعل -
  درصد ٥  برداري فشار محفظة احتراق در حین بھره -
  درصد ١٠    اندازي فشار محفظة احتراق در حین راه -
  درصد ٥/٢        سوخت ورودي -
  درصدحجمي ٣/٠          2COمیزان  -
  درصدحجمي ٣/٠        2Oمیزان اكسیژن -
  قسمت درمیلیون ١٠   COبنمیزان منواكسید كر -
  قسمت درمیلیون ١٠            NOxمیزان  -

  انواع آزمون  ٤-١-٥

  كليات  ١-٤-١-٥
  .گیرد یك مشعل بھ عنوان یك دستگاه مجزا مورد آزمون قرار مي

یك مشعل و تجھیزات آن نشان داده شده  ١بھ عنوان مثال در شكل. شود دستگاه كامل شامل مشعل و متعلقات مربوطھ مي
  .است

  آزمون ساختاري  ٢-٤-١-٥
  .در صورت لزوم براي این منظور مشعل باز شود. ھا و ساختمان مشعل انجام گردد مقایسھ بین نقشھ

، ھمراه با مشعل و گاز آزمون ھاي مورد نیاز براي تبدیل اگر تبدیل از گازي بھ گاز دیگر موردنظر باشد، تمامي قسمت
  .مناسب، مورد آزمون قرار گیرند

  هاي عملكردي آزمون  ٢-٥
نصب شده و ولتاژ برق اعمال شده روي ولتاژ اسمي تنظیم  ٦ - ٣- ١ - ٥ھاي سازنده و بند  مشعل مطابق با دستورالعمل

  .اي دیگر بیان شده باشد بھ غیر از مواردي كھ بھ گونھ. گردد
تحت این . درصد ولتاژ اسمي نیز باشد ١١٠درصد یا  ٨٥تواند در  ولتاژ اسمي بوده و استثنائاًَ ميوضعیت معمولي در 

  .شرایط عملكرد صحیح تك تك قطعات و مشعل بررسي شود

  اندازي راه  ١-٢-٥
-٤ - ٤نصب و بررسي گردد كھ مقررات مربوط بھ بند  ٣-١-٥ھاي سازنده و مطابق با بند  مشعل براساس دستورالعمل

  .رعایت شده است ١ -١

  پيش پاكسازي  ٢-٢-٥
  .رعایت شده است ٢- ١- ٤- ٤مشعل از ابتداي برنامة كنترل بھ كار انداختھ شده و بررسي گردد كھ مقررات بند 

                                                
١- Orsat 



  اندازي توان ورودي راه  ٣-٢-٥
توان مشعل با برق اعمالي در ولتاژاسمي كار نموده و تحت این شرایط بررسي شود كھ مقررات مربوط بھ حداكثر 

گیري  اندازه ٧ -٥محدودة توان ورودي مطابق با بند . رعایت گردد ٣-١-٤-٤اندازي مشخص شده در بند  ورودي راه
  .شود

  اشتعال  ٤-٢-٥
اي تأمین شود كھ توان ورودي اسمي  ھر یك از گازھاي مرجع مربوط بھ مشعل اصلي و شمعك در فشار عادي بھ گونھ

  .تحت بررسي قرار گیرد ٤ -٢ - ٤ -٤و  ٤ - ١ - ٤ -٤مربوط بھ بندھاي تحت این شرایط مقررات . حاصل گردد

  هاي اطمينان زمان  ٥-٢-٥

  كليات  ١-٥-٢-٥
  .ھا با گاز مرجع یا خانواده یا گروه گاز مربوط انجام شود آزمون

  زمان اطمينان اوليه و ثانويه  ٢-٥-٢-٥
  .اده شودمشعل خاموش شده و وسیلة آشكارساز شعلھ در وضعیت غیرفعال قرار د

و بھ مشعل اصلي داده شده و زمان سپري شده بین این فرمان و ) در صورت وجود(فرماني براي ورودگاز بھ شمعك 
  .گیري گردد نمایند اندازه اي كھ وسایل ایمني، گاز را قطع مي لحظھ

  زمان اطمينان خاموش شدن  ٣-٥-٢-٥
زمان . سازي شود براي مشعلي كھ در حال كار است، شبیھعدم تشكیل شعلھ با قراردادن ناظر شعلھ در وضعیت غیرفعال 

  .گیري شود نمایند، اندازه اي كھ وسایل ایمني، گاز را قطع مي بین این كار و لحظھ

  دستگاه آزمون هوا  ٦-٢-٥
-٣-٤مشعل تحت شرایط عادي در حداكثر یا حداقل توان ورودي كار نموده و بررسي گردد كھ مقررات مربوط بھ بند 

  )ر جوع شود بھ پیوست د(عایت شده استر ١٠-٤
  
  برداري ره  ٣-٥
  خطر بودن قطعات از نظر نشت بريوين امين و يب  ١-٣-٥

برابر حداكثر فشار تغذیھ مشخص شده  ٥/١بار یا  میلي ١٥٠ھا در دماي محیط با استفاده از ھوا یا گاز در فشار  آزمون
  .گاز، انجام شود در جھت جریان) ھركدام كھ بزرگتر است(توسط سازنده 

  .یك منبع ھوا یا گاز بھ ورودي خط گاز مشعل متصل شود
دست جریان كھ بھ منظور انسداد كاربرد دارد، در وضعیت باز  شیرھاي قطع كنندة ایمن بھ جز آخرین شیر در پایین

  .نگھداشتھ شوند
  .این فشار قرار داده شود فشار ورودي روي میزان تعیین شده تنظیم گردد و تمامي قطعات حامل گاز در معرض

مناسب در شروع ) نظیر كف صابون(٨٠ساز خطر بودن قطعات از نظر نشتي با استفاده از یك حباب آزمون ایمن و بي
  .شود اگر ھیچ حبابي تشكیل نشد، سیستم سالم درنظر گرفتھ مي. ھا انجام شود آزمون

                                                
١- Foaming agent 



  مقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بيش از حد  ٢-٣-٥
  .درجھ سلسیوس نگھ داشتھ شود ٦٠و  ٢٠نصب گردیده و دماي عامل خنك كننده بین  ٣ -١ -٥با بند مشعل مطابق 

  هاي خملوط سرنازل مشعل  ١-٢-٣-٥
برابر حداكثر توان ورودي اسمي تأمین شده و فشار لولة آزمون شعلھ روي حداكثر مقدار  ٠٩/١گاز مرجع بھ مشعل در 

  .ه توسط سازنده تنظیم شودمطابق با حداكثر توان ورودي تعیین شد
 ٢- ٢- ٤-٤دقیقھ بھ كار انداختھ شده و پس از این زمان بررسي گردد كھ مقررات مربوط بھ بند  ١٠مشعل براي مدت 
  ).HP١نقطھ (رعایت شده است

  هاي پيش خملوط كامل مشعل  ٢-٢-٣-٥
تعیین  ٣كشیدگي شعلھ كھ در جدول سپس بدون تنظیم مجدد، بھ گاز آزمون تو. تنظیم شود ١- ٢-٣-٥مشعل مطابق با بند 

در پایان این زمان بررسي شود كھ مقررات مربوط بھ بند . دقیقھ بكار انداختھ شود ١٠گردیده وصل شده و براي مدت 
  .رعایت گردیده است ٢-٢-٤-٤

  دماي وسايل اميين و كنترل  ٣-٣-٥
  .ورودي اسمي تغذیھ شودنصب شده و گاز مرجع مناسب در حداكثر توان  ٣-١-٥مشعل مطابق با بند 

گیري  دقیقھ كاركرد، دما مجدداًَ اندازه ٣٠پس از . گیري شود در وضعیت سرد مشعل دماي وسایل ایمني و كنترل اندازه
  .رعایت شده است ٣- ٢- ٤- ٤شده وبررسي گردد كھ مقررات مربوط بھ بند 

دماي ) اي مثال شیرھاي قطع كنندة خودكاربر(چنانچھ یك قطعة الكتریكي خودش بھ تنھایي موجب باال رفتن دما شود 
اي قرار داده شوند كھ بتوان دماھاي ھواي پیرامون  ھاي دما بھ گونھ در این حالت حس كننده. شود گیري نمي قطعھ اندازه

  .گیري نمود وسیلھ را اندازه

  اشتعال، پايداري شعله  ٤-٣-٥
برابر یا بیشتر از  كرد ایمن، در یك نسبت وضعیت ھوا ، اشتعال و كار)٦(و ) ٥(ھاي  در شكل ٤و  ٣در نقاط آزمون 

  .ھاي ھوا تحت بررسي قرار گیرد ، یا با باز بودن كامل دریچھ٥/١
با استفاده از گاز حدي توكشیدگي شعلھ انجام  ٤و  ١ھاي پیش مخلوط یك آزمون پایداري در نقاط  بھ عالوه، براي مشعل

  .شود

  د،، پايداري شعلهكاركر  ٥-٣-٥
  .نصب شود ٣ -١ -٥مشعل مطابق با بند 

  :در نمودار آزمون، پایداري شعلھ باید تحت شرایط زیر رعایت گردد
  :ھاي مخلوط سرنازل مشعل) الف

  .زماني كھ گاز مرجع مربوط بھ خانواده یا گروه گازي كھ مشعل براي آن طراحي شده است اعمال گردد -١
  :كاملھاي پیش مخلوط  مشعل) ب
  .كیلووات ١٥٠یا كوچكتر از  ھاي با توان ورودي مساوي براي مشعل -١

سپس بدون تنظیم . توسط سازنده براي گاز مرجع مربوطھ تنظیم شده است با مشعلي كھ روي میزان مشخص شده 
  )٦و ٥ھاي  در شكل ٤و  ١ھ نقاط رجوع شود ب(مجدد براي بھره برداري روي گاز حدي پرش شعلھ تغییر داده شود 

  .كیلووات ١٥٠ھاي با توان ورودي بیش از  براي مشعل -٢
  .زماني كھ گاز مرجع براي خانواده یا گروه گازي كھ مشعل براي آن طراحي گردیده، اعمال شود

  
  :هايي كه بايد روي منودارهاي آزمون و كار اجنام گريد آزمون ٤-٥

 



با )  ٢٠Gمتان(گاز طبیعي : از طبیعي و گاز مایع عبارتند ازگازھاي مرجع متناسب با گ  یادآوري
مگاژول بر  ٧٢/٥٠ب ’  مگاژول بر مترمكعب، عدد و ٧٨/٣٧درصد و ارزش حرارتي  ٩٩درصد خلوص 

درصد و ارزش  ٩٩با درصد خلوص )  ٣١Gپروپان (و یا گاز مایع  ٥٥٥/٠مترمكعب و چگالي نسبي 
  .٥٥٣/١مگاژول بر مترمكعب و چگالي نسبي  ٩/٧٦ب ’  و مگاژول بر مترمكعب، عدد ٨/٩٥حرارتي 

  
بایست صورت گیرد بشرح  ھایي كھ باید انجام شده و تنظیماتي كھ مي روي ھر نقطھ در نمودارھاي آزمون و كار، آزمون

  :زیر است

  ١ها در نقطة  آزمون  ١-٤-٥
  :ھا كلیھ مشعل

  :تنظیم نماییدبا گاز مرجع مناسب در فشار ورودي معمولي موارد زیر را 
  توان ورودي در حداكثر مقدار اسمي؛ -
  ولتاژ برق اعمال شده در مقدار اسمي؛ -
  در مقدار اعالم شده توسط سازنده؛ نسبت وضعیت ھوا  -
  .فشار محفظھ احتراق در حداقل مقدار -

رجوع  ٦و جدول  ٢ - ٧ -٤ -٤قسمت الف، بند  ١ -٧ -٤ -٤بھ بند ) (و NOx ,CO(احتراق را بررسي نمایید ) الف
  ؛)شود

  ؛)٣ -٣ - ٥رجوع شود بھ بند (درجة حرارت وسایل ایمني و كنترل را بررسي نمایید ) ب
 ١ - ٧- ٤ -٤رجوع شود بھ بند        ( CO: احتراق را بررسي كنید. درصد میزان اسمي پایین ببرید ٨٥ولتاژ را تا ) پ

  ؛)قسمت ب
 - ٤رجوع شود بھ بند (یا قطع ایمن CO: احتراق را بررسي نمایید. درصد میزان اسمي پایین ببرید ٧٠ولتاژ را تا ) ت
  ؛)قسمت ت ١ - ٧ -٤
  ؛)٤ -٤-٣ - ٤رجوع شود بھ بندھاي (تغییر توان ورودي را با تغییر در فشار ورودي بررسي نمایید) ث
و  ٤ - ٣ -٥رجوع شود بھ بندھاي ) (اي ھاي یك مرحلھ قط در موردمشعلف(اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید) ج
  ؛)٥ - ٣ -٥

  ؛)ھاي اضافي آزمون(ھاي پیش مخلوط كامل  مشعل
  ؛)٤ - ٣ -٥رجوع شود بھ بند     (گاز مرجع را با گاز توكشیدگي شعلھ تعویض نموده و اشتعال را بررسي نمایید) چ
باشد، گاز مرجع را با گاز حدي پرش شعلھ تعویض نموده و  یلووات ميك ١٥٠اگر توان ورودي مساوي یا كمتراز) ح

  ).٥ -٣-٥و  ٤ - ٣ -٥رجوع شود بھ بندھاي (اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید 

  HP١ها در نقطة  آزمون  ٢-٤-٥
  :ھا تمامي مشعل

  .ماییدتنظیم ن ١ -٤ - ٥مشعل و فشار محفظة احتراق را مطابق با موارد تعیین شده در بند 
  درصد باال ببرید و یا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطھ عوض نمایید؛ ٩یا با گاز مرجع توان ورودي را ) الف
  ؛)قسمت پ ١- ٧- ٤-٤رجوع شود بھ بند ( CO: احتراق را بررسي نمایید) ب
  ؛)٥-٣-٥و  ٤-٣-٥رجوع شود بھ بندھاي(اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید ) پ
 و  ١-٢-٣- ٥رجوع شود بھ بندھاي (مقاومت در مقابل گرم شدن بیش از حد را كنترل كنید )ت
٠)٢-٢-٣-٥  

هاي چند  اي، مشعل هاي يك مرحله براي مشعل( ٥و٢ها در نقطة  آزمون  ٣-٤-٥

اي و  هاي چند مرحله براي مشعل(٦و در نقطة ) هاي تدرجيي اي و مشعل مرحله

  )هاي تدرجيي مشعل
  :ھا تمامي مشعل



  :با گاز مرجع مناسب و در فشار ورودي معمولي موارد زیر را تنظیم نمایید
  توان ورودي روي میزان ادعا شده؛ -
  ولتاژ برق ورودي روي مقدار اسمي؛ -
  روي مقدار اعالم شده؛ نسبت وضعیت ھوا  -
  ).منفي یاصفر ٥مثبت وفشار در نقطة  ٦و  ٢فشار در نقاط (فشار محفظھ احتراق روي حداكثر مقدار  -

  ؛)٦و جدول  ٢- ٧- ٤- ٤قسمت الف و  ١- ٧- ٤- ٤رجوع شود بھ بند ) (و NOx,CO(احتراق را بررسي نمایید ) الف
رجوع  ٥-٣-٥و    ٤- ٣- ٥اي بھ بند  ھاي یك مرحلھ فقط در مورد مشعل(اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید ) ب
  ).دشو

و   اي اي،چند مرحله هاي يك مرحله مشعل( HP٢ها درنقاط  آزمون  ٤-٤-٥

 )هاي تدرجيي اي ومشعل هاي چند مرحله مشعل( HP٦و ) هاي تدرجيي مشعل
  :ھا تمامي مشعل

  .تنظیم نمایید ٦و ٢در نقاط  ٣-٤-٥مشعل رامطابق با موارد تعیین شده در بند 
. بر حداكثر مقدار آن تنظیم كنید وتوان ورودي اسمي را مجدداًَ تنظیم نماییدبرا ١/١فشار محفظھ احتراق را روي ) الف

  .احتیاج بھ تنظیم مجدد داشتھ باشد )(در این حالت ممكن است نسبت وضعیت ھوا
  .درصد افزایش دھید و یا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطھ تعویض نمایید ٩توان ورودي را ) ب
  )قسمت پ ١- ٧- ٤-٤رجوع شود بھ بند ( CO: احتراق را بررسي نمایید) پ
  )٥-٣-٥و  ٤- ٣- ٥رجوع شود بھ بندھاي (اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید ) د

  ٣ها در نقطة  آزمون  ٥-٤-٥
  :ھا تمامي مشعل

  :گازمرجع مناسب و درفشار ورودي معمولي موارد زیر را تنظیم نمایید
  روي حداقل مقدار اسمي؛توان ورودي  -
  ولتاژ برق ورودي روي مقدار اسمي؛ -
  روي مقدار اعالم شده؛ )(نسبت وضعیت ھوا  -
  .فشار محفظھ احتراق روي حداكثر -

و  ٢-٧-٤-٤     قسمت الف و      ١-٧-٤-٤رجوع شود بھ بندھاي ) (و NOx,CO: (احتراق را بررسي نمایید) الف
  )٦جدول

  .تنظیم نمایید) ھركدام كھ مناسب ھستند(یا بیشتریا با دریچة ھواي كامالًَ باز ٥/١را روي  ) ب
  )٥-٣-٥و  ٤- ٣- ٥رجوع شود بھ بندھاي (اشتعال و پایداري شعلھ رابررسي نمایید ) پ

  ٤ها در نقطه  آزمون  ٦-٤-٥
  :ھا تمامي مشعل

مقدار . تنظیم وفشار محفظة احتراق را روي حداقل مقدار آن تنظیم نمایید ٥- ٤- ٥مطابق با موارد مندرج در بند  مشعل را
  .تواند صفر یا منفي باشد این فشار مي

  .انجام دھید ٥-٤-٥آزمون را مطابق با موارد مشخص شده در بندھاي الف، ب وپ بند ) الف
  ؛)يآزمونھاي اضاف(ھاي پیش مخلوط كامل  مشعل

  دقیقھ كار كند؛ ١٠گاز مرجع را با گاز توكشیدگي شعلھ تعویض نمایید و مشعل براي مدت ) ب
  ؛)٥-٣-٥و  ٤- ٣- ٥رجوع شود بھ بندھاي (اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمایید ) پ
  .یدكیلووات باشد، گاز مرجع را با گاز حدي پرش شعلھ تعویض نمای ١٥٠اگر ظرفیت مشعل كمتر یا مساوي ) ت
  ).٥- ٣-٥و  ٤-٣-٥رجوع شود بھ بندھاي(پایداري شعلھ را بررسي نمایید) ث

  ها در نقاط مرحلة اول يا حداقل توان ورودي آزمون  ٧-٤-٥
  :اي یا تدریجي ھاي چند مرحلھ براي تمامي مشعل



  .اییدتنظیم نم) ھركدام كھ مناسبند( ٦و  ٢،١یا نقاط  ٦و  ٢،٥مشعل و محفظة احتراق را مطابق با نقاط 
  مشعل را روي مرحلھ اول یا روي حداقل توان ورودي آن بھ شكل مناسب بكار بیاندازید؛) الف
و  ٢-٧-٤-٤قسمت الف، بند          ١-٧-٤-٤رجوع شود بھ بندھاي ) (و NOx,CO: (احتراق را بررسي نمایید) ب

  ؛)٦جدول
  ؛)٥-٣-٥و  ٤- ٣- ٥رجوع شود بھ بندھاي (ید اشتعال و پایداري شعلھ را بررسي نمای) پ
  .قسمت ب را در میانھ محدودة توان ورودي تكرار نمایید) ت

  خالصه آزموا  ٨-٤-٥
  .اند آورده شده ٥ھاي آزمون در جدول  ھایي كھ باید انجام شوند و مقررات مربوطھ و روش گیري اندازه
 احرتاق  ٥-٥

ز مرجع مربوط خانواده یا گروه گاز وولتاژاسمي كھ مشعل براي آن نصب شود و با گا ٣- ١- ٥مشعل مطابق با بند 
  .برداري قرار گیرد طراحي گردیده است، مورد بھره

بھ  XNOو  COتنظیم شده و بررسي گردد كھ مقادیر  ٦مطابق باجدول  نسبت وضعیت ھوا ٦تا  ١در نقاط ) الف
  باشند؛ ٢-٧- ٤- ٤الف و بند -١-٧-٤-٤ترتیب مطابق با بندھاي 

درصد مقدار  ٨٥تنظیم شده است، ولتاژاعمال شده روي  ٦كھ مطابق با جدول  ، با ٦و  ٥ھاي  در شكل ١در نقطة ) ب
  قسمت ب باشند؛ ١- ٧- ٤- ٤مطابق با بند  COبررسي گردد كھ مقادیر. تنظیم شود) ولتاژاسمي(اعالم شده توسط سازنده 

  :افزایش یافتھ و یا ٤- ٥، فشار محفظة احتراق مطابق با بند  ٦و ٥ھاي  در شكل ٦و٢و١در نقاط ) پ
  :درصد افزایش یابد؛ یا ٩توان ورودي بدون تنظیم گذر ھوا، در ولتاژاسمي،  -
  .ص مناسب تعویض شودگاز مرجع مربوطھ با گاز حدي احتراق ناق -

در محصوالت خشك احتراق از مقدار داده  COبررسي شود كھ میزان ) HP٦و  HP١,HP٢در نقاط (تحت این شرایط
  .قسمت ب بیشتر نشود ١- ٧- ٤-٤شده در بند 

 تحت. ولتاژاسمي كاھش داده شود ٧/٠گردد، ولتاژ ورودي تا  بھ عالوه زماني كھ تنظیم براساس بند الف انجام مي) ت
 .قسمت ت رعایت گردیده است یا خیر ١- ٧- ٤- ٤این شرایط بررسي شود كھ مقررات مربوط بھ بند 

  خالصه آزموا -٥جدول 
 نقطه ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ HP١ HP٢ HP٦ بند

NU85,0U ×         ب١-٧-٤-٤  
NU7,0U ×         ٥-٥ت و١-٧-٤-٤  
 ات توان وروديتغیري ×         ٤-٤-٣-٤

 * × × × × × ×    ٧-٤-٥و٦جدول
kWh/mg100CO* × × × × × ×    ٧-٤-٥الف و - ١- ٧-٤-٤  
* × × × × × ×    ٧- ٤-٥و  ٢-٧- ٤-٤

X kWh/mg170NO  
kWh/mg2140CO       × × × پ -١-٧-٤-٤  

٤-٢-٤-٤      × ×   
 5,1در  اشتعال

دریچه هوا كامًال 
 باز

٤-٢-٤-٤ × × × × × × × × × 
اشتعال و پایداري 

 شعله 

اندازي مشعل تك  راه × × × × ×  × ×  ٦-٥
 اي مرحله

اندازي مشعل  راه × ×   × × × × × ٦-٥
 اي چند مرحله

مشعل پیش خملوط،گاز  ×   ×      ٤-٢-٤-٤
 حدي توكشیدي شعله

مشعل پیش خملوط،  ×   ×      ٤-٢-٤-٤
 kW150گاز حدي 



 پرش شعله

شدن  دربرابرگرم مقاومت       ×   ٢-٢-٤-٤
 از حد بیش

درجه حرارت وسایل  ×         ٣-٣-٥
 كنرتل و اميين

  .شود انجام مي ٦ھا در نقاط مرحلھ اول مطابق نقاط نشان داده شده در شكل آزمون *
  
 

  نسبت وضعيت هوا: ٦دول ج
دامنة  نسبت وضعیت هوا 

 نوع مشعل تنظیم
نقطة  ٢نقطة ٣نقطة ٤نقطة ٥نقطة ٦نقطة

١ 
...  2,1 3,1 3,1 2,1 2,1  ... اي حلھیك مر 
2,1 2,1 3,1 3,1 2,1 2,1 1 4تا  اي یا چند مرحلھ  

  4تا 2,1 2,1 5,1 5,1 2,1 2,1 1  تدریجي
  

  اندازي راه ٦-٥
روي مقدار تعیین شده توسط سازنده بھ مشعل گاز مرجع مطابق با خانواده یا گروه گاز مورد نظر اعمال شده و مقدار 

  .تنظیم شود
  .درصد حداقل ولتاژ تعیین شده توسط سازنده تنظیم شود ٨٥برق ورودي بھ مشعل روي 

تعیین  ٤- ٥اندازي با شرایط موجود در لولة آزمون شعلھ، مطابق با نمودارھاي كار و آزمون كھ طبق بند  ھاي راه آزمون
  .یردشده، انجام گ

  .اندازي انجام شود، اولین آزمون با خنك بودن وسیلة خنك كننده انجام شود در ھر نقطھ سھ آزمون راه
فاصلة زماني بین . اندازي، مشعل را خاموش كرده و بالفاصلھ آنرا روشن نمایید در مورد دومین و سومین آزمون راه
  .ثانیھ باشد ٥خاموش و روشن كردن نباید بیش از 

. اندازي نباید نوسانات بیش از اندازه فشار یا نوسانات شعلھ در لولة آزمون شعلھ صورت گیرد ھاي راه موندر طول آز
  .مورد ذكر شده را باید از طریق رؤیت با چشم بررسي نمود

  دست آوردن توان ورودي امسي به ٧-٥
 :آید برحسب كیلو وات بھ وسیلة یكي از دو رابطة زیر بدست مي QNتوان ورودي اسمي 

iNN HMQ  278.0  
  یا
iNN HVQ  278.0  

  :كھ در آن
NM  = درجھ سلسیوس،  ١٥گاز خشك (گذر جرمي اسمي برحسب كیلوگرم بر ساعت تحت شرایط مرجع است

  ).بار میلي ٢٥/١٠١٣
NV   = درجھ سلسیوس،  ١٥گاز خشك (جع است برحسب مترمكعب بر ساعت تحت شرایط مرگذر حجمي

  ).بار میلي ٢٥/١٠١٣
iH   = در فرمول (یا مگاژول بر مترمكعب ) در فرمول اول(ارزش حرارتي خالص گاز برحسب مگاژول بر كیلوگرم

  )دوم
خشك، در درجھ  شود گاز یعني فرض مي. این گذرھاي حجمي و جرمي مربوط بھ جریان گاز در شرایط مرجع ھستند

  .باراست میلي ٢٥/١٠١٣درجھ سلسیوس و تحت فشار  ١٥حرارت 
بنابراین این مقادیر نیاز بھ تصحیح دارند تا . در عمل مقدار بدست آمده در طول آزمون مطابق با این شرایط مرجع نیست

  .مقادیر واقعي بدست آمده در حین آزمون، شرایط مرجع را داشتھ باشند
، گذر جرمي تصحیح شده از فرمول )براي گازھاي خانواده سوم(شود  گیري بصورت وزني انجام مي زماني كھ اندازه
  :گردد زیر محاسبھ مي
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  .گیرد شود فرمول زیر براي تصحیح مورد استفاده قرار مي گیري بصورت حجمي انجام مي زمانیكھ اندازه
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  :شود ه از فرمول زیر محاسبھ ميگذر تصحیح شد
dVM OO  266.1  

  :كھ در آن
OM = گذر جرمي در شرایط مرجع؛  

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

V  = گیري شده در فشار اندازه(گذر حجمي بدست آمده در شرایط آزمونPPat   و درجھ حرارتgt(؛  

atP  = ؛)بار میلي(فشار محیط  
P   =؛)بار میلي(گیر  گیري شده در اندازه فشار گاز اندازه 

gt  =؛)درجھ سلسیوس(گیري  گیري شده در اندازه درجھ حرارت گاز اندازه  
d  =چگالي گاز خشك نسبت بھ ھواي خشك؛  

rd  =چگالي گاز مرجع خشك نسبت بھ ھواي خشك.  
  
  اميين الكتريكي  ٨-٥

قسمت ب تعیین گردیده است، با آزمون عملكرد  ٢-٣-٤االت مشعل ھمانگونھ كھ در بند آزمون تجھیزات الكتریكي و اتص
  .گیري، باید بھ صورت رؤیت با چشم انجام گیرد یا اندازه

پ كامًال رعایت شده -٢-٣- ٤مشروح كھ نشاندھنده این باشد كھ مقررات مربوط بھ ٨١سازنده مشعل باید یك اعالم انطباق 
  .است، ارایھ دھد

كشي الكتریكي كھ توسط  اتصاالت الكتریكي مربوط و پیوستگي صحیح تك تك قطعات باید بھ وسیلة نمودار سیم درستي
  .سازنده ارایھ شده است، مورد آزمون قرارگیرد

 گذاري نشانه
  كليات  ١-٦

اند، بھ زبان  تعیین گردیده ٥- ٦و  ٣-٦، ٢-٦بندي آن و دیگر قطعات مربوطھ باید با اطالعاتي كھ در بند  مشعل، بستھ
  .گذاري شوند فارسي یا بھ زبان رسمي كشور خریدار نشانھ

  پالك مشخصات  ٢-٦
داراي پالكي حاوي ) نھ بعد از برداشتن بخشي از قاب(ھر مشعل باید بعد از نصب در محلي قابل رؤیت بطور دائمي

  :اطالعات زیر باشد
  یا عالمت تجاري و آدرس سازنده؛/ اسم و آدرس سازنده و  -
  شماره سریال و سال ساخت؛ -
  نام تجاري كھ مشعل تحت آن براي آزمون ارایھ گردیده است؛ -
  خانواده یا گروه گاز؛ -
  توان ورودي اسمي برحسب كیلو وات و در صورت لزوم مصرف سوخت برحسب كیلوگرم بر ساعت؛ -
  ن ورودي اسمي برحسب كیلو وات؛نمایند، حداكثر و حداقل توا ھایي كھ در یك محدودة ظرفیت كار مي براي مشعل -
  ؛"ساخت ایران"ذكر عبارت  -
  تواند اعمال شود؛ فشار سوخت یا محدودة فشار كھ مي -
  .نوع برق اعمال شده، براي مثال متناوب یا مستقیم، ولتاژ و توان مصرفي -

                                                
١- Declaraton of conformity 



  هاي ديگر گذاري نشانه  ٣-٦
زدیك پالك مشخصات یك عالمت ثابت و محكم، كھ در ھنگام تحویل مشعل در یك مكان قابل رؤیت، در صورت امكان ن

این . بیان كننده ماھیت و فشار گاز، خانواده یا گروھي كھ براي آن مشعل تنظیم شده است، باید بھ ھمراه داشتھ باشد
نشدني بادوام  بھ عالوه، مشعل باید یك پالك مناسب یا یك برچسب پاك. تواند در پالك مشخصات گذاشتھ شود اطالعات مي

  :با متن زیر ھمراه داشتھ باشد
قبل از . این مشعل باید مطابق با مقررات الزامي نصب گردد و فقط در محلي با تھویة خوب مورد استفاده قرار گیرد«

  »ھاي راھنما مراجعھ نمایید نصب و استفاده بھ كتابچھ
تاژ و جریان مورد استفاده و كد مشعل ھمچنین باید داراي اطالعات مفید مربوط بھ ھر وسیلة الكتریكي، بخصوص ول

  .باشد ٢٨٦٨بندي مناسب مطابق با استاندارد ملي ایران بھ شماره  عایق
در یك محل قابل رؤیت روي مشعل اخطارھاي دائمي بھ این صورت ارائھ گردد كھ الزم است قبل از انجام ھرگونھ 

  .تعمیرات روي مشعل، گاز ورودي بستھ شده و برق مشعل قطع باشد
  .گذاري عالمت استاندارد باید در نظر گرفتھ شود محل الزم براي نشانھ. مشعل یا پالك مشخصاتروي 

  برداري از مشعل هاي راهنماي نصب، تنظيم، تعمري و نگهداري و حنوه ره دفترچه  ٤- ٦
صحیح را  ھاي راھنمایي كھ اطالعات مربوط بھ نصب، تنظیم، تعمیر و نگھداري وطرز كار بھ ھر مشعل باید دفترچھ

  .در ھر حالت این اطالعات باید یك تاریخ صدور را نشان دھند. دھد، پیوست باشد ارایھ مي
در . كشي و جزئیات ترتیب عملكرد جعبھ كنترل مورد استفاده باشند ھاي راھنما باید شامل نمودار سیم بھ عالوه دفترچھ

ھمچنین انواع گازھاي . كي مختصر باید موجود باشدجعبة اتصاالت الكتریكي یا نزدیك آن، یك نمودار اتصال الكتری
  .مناسب براي مشعل باید ذكر شوند

ھاي راھنماي نصب باید شامل جزئیات كاملي در محدوده عملكرد مورد نظر و بھ عالوه پارامترھاي موردنیاز  دفترچھ
ورد اتصال گاز ورودي بھ ، ھمچنین جزئیاتي در م)نمودار كار، ابعاد اتصال(براي وصل كردن مشعل بھ گرماساز 

  .، فشار ورودي، نمایشگر فشار و فشار تنظیم باشد مشعل، سرمشعل
اي طراحي شده است كھ براي كار در محفظة احتراقي كھ ابعاد آن بھ طور قابل  بھ عالوه در جایي كھ مشعل بھ گونھ

  .ي راھنماي نصب قید شودھا مالحظھ با ابعاد لولة آزمون شعلھ متفاوت است، این مسئلھ باید در دفترچھ
برداري باید اطالعاتي را درباره طرز استفاده وسایل نمایشگر وصل شده بھ مشعل ارائھ  بھره ھاي راھنماي نحوه  دفترچھ

  .آید دھد، ھمچنین باید شامل جزئیات اقداماتي باشد كھ در ھنگام بروز مشكل یا وضعیت اضطراري پیش مي
  .بردار باید روي مشعل یا ھمراه آن موجود باشد ش كردن راھنماي خالصھ براي بھرهدر رابطھ با فرآیند روشن و خامو

در دفترچھ راھنماي سازنده باید اطالعات فني براي فرآیند تنظیم مشعل از گازي در یك خانواده بھ گازي در خانواده 
  .دیگر یا از گازي بھ گازي دیگر در یك خانواده ارائھ گردد

  بندي بستهگذاري روي  نشانه  ٥-٦
  :بندي باید حاوي اطالعات زیر باشد بستھ

  نوع گاز و فشار گازي كھ مشعل براي آن تنظیم شده است باید مشخص شود؛ -
  ؛"ساخت ایران"ذكر عبارت  -

اطالعات دیگر اگر با اطالعات مربوط بھ حالت متداول تنظیم مشعل، نوع یا انواع مربوطھ و كشور یا كشورھاي مقصد 
  بندي باشد؛ ، نباید روي بستھتداخل نماید

براي دستیابي بھ (نشدني كھ حاوي مطلب زیر است وجود داشتھ باشد  بندي مشعل باید یك برچسب پاك بھ عالوه روي بستھ
  ).مراجعھ شود ١٥٦٢-١اطالعات بیشتر بھ استاندارد ملي ایران بھ شماره 

. یك محل با تھویھ خوب مورد استفاده قرار گیرد این مشعل باید مطابق با مقررات الزامي نصب گردد و تنھا در«
  »قبل از استفاده از آن بھ دفترچة راھنما مراجعھ نمایید



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسیلھ سنجش دمنده  11      وسیلة قطع دستي  1
  كلید وضعیت جریان ھواي كم  12      فشارسنج گاز  2
3   وسیلھ ایمني براي قطعات متحرك نظیرشبكة تور  13          فیلتر  
  كلید وضعیت جریان ھواي زیاد  14      گاورنر فشار گاز  4
  گیري فشار ورودي نقطھ اندازه  1M      حس كننده فشار گاز  5
  گیري فشار تنظیم نقطھ اندازه  2M      وسیلة قطع ایمني  6
   گیري در سرمشعل ازهنقطة اند  3M                وسیلة كنترل  7
8   سوخت گازي  (a              زن وسیلة جرقھ  
9   حداقل تجھیزات براي آزمون نوعي b(       آشكارساز شعلھ  

10   تجھیزات مشعل c(       وسیلة تنظیم اولیھ 
 

 دار اي گازسوز دمندهه جتهیزات براي مشعل) حداقل( -١شكل 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

1V   شیر قطع ایمن گاز اصلي  
 st   زمان اطمینان   

  جرقھ   1
 مشعل اصلي   2
  
  اشتعال مستقیم مشعل اصلي در ظرفیت كامل) الف 

1V   شیر قطع ایمن گاز اصلي   
AV1   شیر آھستة باز شوندة قطع ایمن گاز اصلي  



st   زمان اطمینان   
  جرقھ    1
 مشعل اصلي   2
  
 اشتعال مستقیم مشعل اصلي در ظرفیت كم شده -ب 

1V   شیر قطع ایمن گاز اصلي   
SGV  اندازي شیر قطع ایمن ورودي گاز راه 

1St   زمان اطمینان اولیھ  
2St   زمان اطمینان ثانویھ  
  جرقھ     1 

 مشعل اصلي    2
  اندازي گاز راه    3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اندازي  اشتعال مستقیم مشعل اصلي در ظرفیت كم شده و با گاز راه -پ

 مستقل
  
  
  

1V  شیر قطع ایمن گاز اصلي   
PV    شیر قطع ایمن شمعك 

1St   زمان اطمینان اولیھ  
2St   زمان اطمینان ثانویھ  
  جرقھ     1
 مشعل اصلي    2
  شمعك    3
 
 
 اشتعال مشعل اصلي با مشعك مستقل -ت
 

  اشتعال مستقیم مشعل اصلي - ٢شكل 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a) با شعلة معكوس انجام شودتواند  براساس انتخاب سازنده آزمون ھمچنین مي.  
)b  استوانة فوالدي(عملكرد مستقیم شعلھ(  
  

2l لولة آزمون   لوله دودكش
 شعله

 تعداد )میلیمرت(
2d 1D 

 )مرت( )میلیمرت( 
  داخلي خارجي  

٢٢٥/٠  ١٦  ٢٠ ٨ ٦٠  
٣/٠  ٢١  ٢٥  ١٤  ٨٠  

٤/٠  ٥/٣٦  ٥/٤١  ١٢  ١٠٠  
٥/٠  ٥/٣٩  ٥/٤٤  ٢٦  ١٣٠  
٦/٠  ٥/٥١  ٥٧  ٣٠  ١٦٠  
٨/٠  ٩/٨٠  ٩/٨٨  ٢٨  ٢٠٠  

 
 منایش مشاتیك لولة آزمون شعله - ٣شكل 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

a)  توان ورودي(Q) برحسب كیلووات  
)b طول لولھ شعلھ برحسب متر  
)c دھي برحسب مگاوات برمترمكعب شدت شعلھ 



، قطر و طول لوله آزمون شعله بصورت تابعي دهي شعله شدت  - ٤شكل 
 Qازتوان ورودي 

  
a) توان ورودي برحسب كیلووات  
)b بار فشار محفظھ احتراق برحسب میلي  
 نمودار كار   1
  نمودار آزمون 2

 اي منودار كار و منودار آزمون براي مشعل یك مرحله - ٥شكل 
 )اند تعیني نشده 5HPو 3HPنقاط ( 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a) توان ورودي بر حسب كیلووات  
)b بار فشار محفظة احتراق بر حسب میلي 
 نمودار كار    1
  نمودار آزمون  2
 نقاط مربوط بھ ظرفیت حداقل   3

  ھاي متوسط نقاط مربوط بھ ظرفیت  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي،  هاي دو مرحله منودار كار و منودار آزمون براي مشعل - ٦شكل 
 )اند تعیني نشده 5HPو 3HPنقاط (اي و تدرجيي  چند مرحله

  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

a)  درجھ حرارت  
)b فشار / خالء 
)c آنالیز گازھاي احتراق 
)d  دیواره عقبي لولھ آزمون شعلھ 
)e جھت جریان محصوالت احتراق 
 
 

 گريي گازهاي احرتاق  منایش مشاتیك مقطع اندازه- ٧شكل 
 )تواند قابل انعطاف باشد گريي مي هاي اندازه لوله(

 پیوست الف
منواكسید كربن، اكسیدهاي : هاي احرتاق ني مشخصهتعی

 نیرتوژن
 )جهت اطالع(

ھا در توان ورودي اسمي و حداقل توان ورودي  نمایند، آزمون ھایي كھ در یك محدودة ظرفیت كار مي براي مشعل
  .شوند مشخص شده توسط سازنده انجام مي

  .گیرند ھا تحت آزمون قرار مي ده شده بھ وسیلھ كنترلھاي تدریجي در توان ورودي اسمي و حداقل توان ورودي دا مشعل
  .شود زماني كھ مشعل بھ تعادل حرارتي رسید یك نمونھ خشك از محصوالت احتراق برداشتھ مي

  :آید در محصوالت احتراق خشك و بدون ھوا از رابطة زیر بدست مي COمقدار 

M2

M
N2N )(CO

(CO))(CO(CO)   

  :كھ در آن
NCO)(  مقدار منو اكسید كربن برحسبppm بھ صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك عاري از ھوا؛  

NCO )( اكسید كربن برحسب درصد و بھ صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك  حداكثر مقدار ممكن دي 2
  عاري از ھوا؛

MCO)( برحسب  گیري شده غلظت منواكسید كربن اندازهppm  بھ صورت حجمي در نمونة گرفتھ شده در
  طول آزمون احتراق؛

MCO )( گیري شده برحسب درصد و بھ صورت حجمي در نمونة گرفتھ شده در  اكسید كربن اندازه غلظت دي 2
  .طول آزمون

  :گردد در محصوالت احتراق خشك از رابطة زیر تعیین مي XNOمیزان 

M

MX
NNX CO

NOCONO
)(
)()()(

2
2  

  :كھ در آن
NXNO   بھ صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك عاري از ھوا؛ ppmمقدار اكسید نیتروژن برحسب  )(



NCO )( اكسید كربن برحسب درصد و بھ صورت حجمي در محصوالت احتراق خشك عاري از   حداكثر مقدار دي  2
  ھوا؛

MXNO در نمونھ خشك بدست آمده در  ppmگیري شده اكسید نیتروژن برحسب  عبارت است از تجمع اندازه )(
  طول آزمون احتراق؛

MCO )( اكسید كربن برحسب درصد و بھ صورت حجمي در نمونة  گیري شده دي عبارت است از تجمع اندازه 2
  مون احتراق؛خشك بدست آمده در طول آز

NCOمقادیر  )(   .داده شده است ١-برحسب درصد و بھ صورت حجمي براي گازھاي آزمون در جدول الف 2
  

NCOمقادير  ١-جدول الف )( 2  
G٣١ G٣٠ G٢٦ G٢٥ G٢١ G٢٠ Gشناسھ گاز ١١٠ 

٧،٦ ١١٫٧ ١٢،٢ ١١٫٥ ١١٫٩ ١٤٫٠ ١٣،٧ N2 )CO(  
 حجمي درصد

  
) ١-١-٥رجوع شود بھ بند (درصد مورد استفاده قرار بگیرد ٢ب ’اگرنوع دیگري گازحدي با اختالف دو عدد و

  .باشد محاسبة مجدد این مقادیر ضروري مي
  :تواند از فرمول زیر بدست آید در محصوالت احتراق خشك و بدون ھوا نیز مي COمقدار درصد حجمي 

M
M

N CO
O

CO )(
)(21

21)(
2

  

  :كھ در آن
MO )( گیري شده در نمونة گرفتھ شده در طول آزمون احتراق كھ بھ صورت  عبارت است از غلظت اكسیژن اندازه 2

  شود؛ درصد حجمي بیان مي
MCO)( تھ در طول آزمون احتراق كھ گیري شده در نمونة گرف عبارت است از غلظت منواكسید كربن اندازه

  .شود بھ صورت درصد حجمي بیان مي
  .بدست آید CO٢شود كھ اگر دقت بیشتر از فرمول براساس میزان  استفاده از این فرمول در صورتي توصیھ مي



 پیوست ب
  هايي در مورد مراحل جعبه كنترل مثال

 )جهت اطالع(
  

 توضیح
 نتیجه

ظرفیت 
مورد 
نیاز 
 ایي

مشعل 
 توان ورودي مورد نیاز عكمش اصلي

قفل 
پاید
 ار

قطع 
 امين

توقف 
كنرتل 
 شده

كاركرد 
 عادي

اند راه
 ازي

مقدمات 
انداز راه
 ي

پیش 
پاكساز 

 ي
اند راه
  ازي

 دمنده
 بند

خود بازرس وسیلة آزمون : ١٠-٤-٣- ٤                × 
  ھوا 

  وسیلھ آزمون ھوا: ١٠-٤-٣- ٤                × 
  ن فشار گازكلید حد پایی: ٥-٤-٣- ٤              ×   
  كلید حد باالي فشارگاز: ٥-٤-٣- ٤           *    × 

  متناوب كاركرد
 كاركرد دائم

×  
خود بازرس آشكارساز شعلة : ٩-٤-٣- ٤                ×

  )سازي شعلھ شامل شبیھ(
زماني كھ تنھا یك 
سیستم آزمون شیر 

 سوار شود
×    

  
    

  
  سیستم آزمون شیرھا: ١٤-٤-٣- ٤    

kW١٢٠٠>  
زماني كھ نصب 

مربوط بھ ) برقي(اتصال : ١-١-٤- ٤              ×   باشد شده
  استقرار صحیح مشعل 

  دریچة دودكش: ١-١-٤- ٤              ×   فقط درزمان نصب
  .اگر گاورنر فشار وجود داشتھ باشد استفاده از آن وسیلھ اختیاري است *

  اختیاري                                                                                                                                                                                                 
 اجباري                                                                                                                                                                                                  



  

 پیوست پ
 گازهاي آزمون

 )جهت اطالع(
  
  كليات  ١- پ

شوند و خانواده گازها  بندي مي گازها به چند خانواده طبقه
 .شوند ها تقسیم مي ب، به زیر گروه’براساس مقدار شاخص و

  .معرفي شده است ٨٢...از در استاندارد ملي ایران بھ شماره ھاي گ بندي خانواده جدول طبقھ
یكي از اھداف این استاندارد بررسي این مطلب است كھ كارآئي مشعل براي ھر خانواده یا گروه گاز و براي فشارھاي 

  .بخش  باشد رضایت)  و اگر الزم است با استفاده از وسائل تنظیم(ورودي كھ براي آن طراحي شده است 
  .آید دف با استفاده از گازھاي آزمون بدست مياین ھ

  :در ھر خانواده یا گروه گاز
شود و براي آن مشعل طراحي شده است،  گاز آزمون، مشابھ گازي است كھ معموًال بیش از ھمھ مكرراًَ توزیع مي) الف

  .شود گاز مرجع نامیده مي
. شوند باشند گازھاي حدي نامیده مي گروه گاز ميگازھاي آزموني كھ مطابق با محدودة یك خانوادة گاز خاص یا ) ب

. آورده شده است ١-ھا در جدول پ ھاي مختلف یا گروه ھاي اصلي گازھاي آزمون براي خانواده تركیبات و مشخصھ
) mbar٢٥/١٠١٣ و Cْ١٥گاز خشك (باشد  مطابق با شرایط مرجع استاندارد مي ١-ھاي داده شده در جدول پ مشخصھ

  .داده شده است ٨٣...بھ ارزش حرارتي گازھاي مختلف در استاندارد ملي ایران بھ شماره اطالعات مربوط 
  هاي آزمون شرايط يه گاز    ٢- پ

 ٢-و پ ١-ھا تا آنجا كھ ممكن است باید بھ مقادیر داده شده در جدول پ تركیبات گازھاي مورد استفاده براي آزمون
  :گردند رعایت مي براي تھیھ این گازھا قوانین زیر. نزدیك باشند

براي گاز آزمون  ١-درصد مقدار نشان داده شده در جدول پ ٢ب گاز مورد استفاده در محدودة ’شاخص و) الف
  )گیري است این رواداري شامل خطاي ناشي از وسایل اندازه(مربوط باشد 

  :رصد خلوص زیر را داشتھ باشندد  ھا باید حداقل تركیبات مورد استفاده براي تھیھ مخلوط) ب
  

  N٢نیتروژن  درصد ٩٩ 
 H٢ھیدروژن   درصد ٩٩ 
 CH٤متان   ٢درصد٩٥ 
 C٣H٦پروپن   ٢ درصد ٩٥ 
 C٣H٨پروپان   ٢درصد ٩٥ 
 C٤H١٠  ٨٤بوتان    ٢درصد ٩٥ 

  
، براي ھر  نماید بھ ھر حال این شرایط در تركیب اگر مخلوط نھایي مشابھ تركیب مخلوطي باشد كھ شرایط قبلي را تأمین

اندازي با گازي است كھ  راه  توان براي ساخت مخلوط انجام داد بنابراین كاري كھ مي. كدام از تركیبات اجباري نیستند
  .ھاي مناسب شامل تركیبات گوناگون از مخلوط نھایي بوده است قبالًَ در نسبت

  :٢بھ ھر حال براي گازھاي خانوادة 
یا گروه  Lیا  Hشود، گازي كھ بھ ترتیب متعلق بھ گروه  انجام مي G٢٥یا  G٢٠اي مرجع ھایي كھ با گازھ براي آزمون

E اي تھیھ شود كھ پس  و بھ گونھ  تواند مورد استفاده قرار گیرد حتي اگر تركیبات آن شرایط باال را تأمین ننماید مي  است
درصد مقدار  ٢ب در محدودة ’اي یك شاخص و، مخلوط نھایي دار نمودن پروپان یا نیتروژن بھ شكل مناسب از اضافھ

  .داده شده در جدول براي گاز مرجع مربوطھ باشد
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد بھ منظور آماده نمودن گازھاي حدي گاز دیگري بھ عنوان گاز پایھ بھ جاي متان مي -
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد مي Hز گروه گاز طبیعي ا G٢٣و G٢٢٢، G٢١براي گازھاي حدي  -

                                                
  .مراجعه منایید ٤٣٧ ENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  - ٨٢
  .مراجعه منائید ٦٩٧٦ ISOتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  - ٨٣
  .تواند مورد استفاده قرار گريد هر خملوطي از ایزو بوتان و نرمال بوتان مي - ١
كسید كربن و اكسیژن زیر یك درصد و مقدار كلي با مقدار كلي هیدروژن منوا - ٢

  .نیرتوژن و دي اكسید كربن زیر دو درصد



  

  .تواند مورد استفاده قرار گیرد مي Eیا  Lیا  Hیك گاز طبیعي از گروه  G٢٣١و  G٢٧براي گازھاي حدي  -
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد مي Lیك گاز طبیعي از گروه  G٢٦براي گازھاي حدي  -
  ٢بي در محدودة ’تواند شاخص و اضافھ نمودن پروپان یا نیتروژن مي در تمامي حاالت مخلوط نھایي بدست آمده از -

براي گاز حدي مربوطھ داشتھ باشد و مقدار ھیدروژن مخلوط نھایي در جاي  ١- درصد مقدار  داده شده در جدول پ
  .آورده شده است ١-مناسب بھ شكل مقتضي در جدول پ

 مونكاربرد عملي گازهاي آز  ٣-پ

  انتخاب گازهاي آزمون  ١-٣-پ
ھاي مختلف بھ كار گرفتھ شود، انتخاب گاز آزمون  ھا یا خانواده تواند با گازھاي مربوط بھ گروه زماني كھ مشعل مي

-٥رجوع شود بھ بند (گیرد  بھ شكل مقتضي صورت مي ٢-یا پ ١-براساس گازھاي آزمون نشان داده شده در جدول پ
  ).٣جدول   ، ١-١

  شرايط آزمون و تنظيم مشعل  ٢-٣-پ
ھا تحت فشارھاي ورودي اعالم شده توسط سازنده و با گازھاي آزمون مرجع و گازھاي آزمون حدي مناسب  آزمون

  .شود انجام مي
فشار   درجھ حرارت اتاق آزمون،  اي دیگر  مشخص شده باشد و براساس شرایط آزمون، بھ استثناء جاھایي كھ بھ گونھ

، فشار باال دست جریان سر مشعل جھت حصول توان ) گیري خشك یامرطوب اندازه(گیري  اندازه اتمسفریك و شرایط
كننده فشار گاورنر مشعل اگر  ھاي میزان گاز یا تنظیم كننده با تغییر دادن تنظیم(درصد  ٢ورودي اسمي در محدودة 

ھا در توان ورودي اسمي با گاز مرجع اگر فشار  قبل از آزمون) لیا تغییر دادن فشار ورودي مشع  قابل تنظیم باشد
  .شود ، تنظیم مي ورودي معمولي اعمال شود

  هاي گازهاي آزمون ويژگي: ١- جدول پ

d 
HS 

3/ mMJ 
WS 

3/ mMJ 
Hi 

3/ mMJ 
Wi 

3/ mMJ 

  تركیب
درصد (

 )ميحج
گازهاي  شناسه

 آزمون
خانواده 
و گروه 

 گاز
 گازهاي خانواده اول

٧٦/٢١ ٩٥/١٣ ٧٥/٢٤ ٨٧/١٥ ٤١١/٠ 

٢٦=CH٤ 

G١١٠ 

 گاز مرجع

  گروه
a  

٥٠=H٢ 
گازھاي حدي 

  پرش شعلھ و

٢٤=Nتشكیل دوده و  ٢
  احتراق ناقص

٤٨/١٩  ٨١/١١  ٣٦/٢٢  ٥٩/١٣  ٣٦٧/٠  
٥٩=H٢  
١٧=CH٤  
٢٤=N٢ 

Gدي گاز ح ١١٢
 توكشیدگي شعلھ

 گازهاي خانواده دوم

١٠٠  ٦٧/٤٥  ٠٢/٣٤  ٧٢/٥٠  ٧٨/٣٧  ٥٥٥/٠=CH٤  
 Gگاز مرجع ٢٠ 

  

  Hگروه 

٨٧  ٦٠/٤٩  ٠١/٤١  ٧٦/٥٤  ٢٨/٤٥  ٦٨٤/٠=CH٤ 
١٣=C٣H٨ 

G٢١ 
گاز حدي تشكیل 
دوده و احتراق 

  ناقص 

٧٧  ٨٧/٤٢  ٥٣/٢٨  ٨٧/٤٧  ٨٦/٣١  ٤٤٣/٠=CH٤  
٢٣=N٢ 

G 
٢٢٢ 

گاز حدي 
  توكشیدگي شعلھ

٥/٩٢  ١١/٤١  ٤٦/٣١  ٦٦/٤٥  ٩٥/٣٤  ٥٨٦/٠=CH٤  
G گاز حدي پرش  ٢٣

  N٢=٥/٧  شعلھ

٨٦  ٣٨/٣٧  ٢٥/٢٩  ٥٢/٤١  ٤٩/٣٢  ٦١٢/٠=CH٤  
١٤=N٢  G ٢٥ 

گاز مرجع و گازي 
حدي توكشیدگي 

  شعلھ
 Lگروه 



  

٥٢/٤٠  ٣٦/٣٣  ٨٣/٤٤  ٩١/٣٦  ٦٧٨/٠  
٨٠=CH٤  

٧=C٣H٨  
١٣=N٢  

G ٢٦ 
گاز حدي تشكیل  

دوده و احتراق 
  ناقص

٨٢  ١٧/٣٥  ٨٩/٢٧  ٠٦/٣٩  ٩٨/٣٠  ٦٢٩/٠=CH٤  
١٨=N٢  G گاز حدي پرش  ٢٧

  شعلھ
١٠٠  ٦٧/٤٥  ٠٢/٣٤  ٧٢/٥٠  ٧٨/٣٧  ٥٥٥/٠=CH٤  Gگاز مرجع ٢٠  

 Eگروه 

٨٧  ٦٠/٤٩  ٠١/٤١  ٧٦/٥٤  ٢٨/٤٥  ٦٨٤/٠=CH٤  
١٣=C٣H٨  

G٢١ 
گاز حدي تشكیل 
دوده و احتراق 

  ناقص 

٧٧  ٨٧/٤٢  ٥٣/٢٨  ٨٧/٤٧  ٨٦/٣١  ٤٤٣/٠=CH٤  
١٣=H٢ Gگاز حدي  ٢٢٢

  توكشیدگي شعلھ

٨٥  ٨٢/٣٦  ٩١/٢٨  ٩٠/٤٠  ١١/٣٢  ٦١٧/٠=CH٤  
١٥=N٢ Gگاز حدي پرش  ٢٣١

  شعلھ
  
  

  ھاي گازھاي آزمون ویژگي - ١- دنبالھ جدول پ

d 
HS 

3/ mMJ 
WS 

3/ mMJ 
Hi 

3/ mMJ 
Wi 

3/ mMJ 

  یبترك
درصد (

 )حجمي
گازهاي  شناسه

 آزمون
خانواده 
و گروه 

 گاز
 گازهاي خانواده سوم

٥٨/٨٠ ٠٩/١١٦ ٣٣/٨٧ ٨١/١٢٥ ٠٧٥/٢ 
٥٠nC٤H-

١٠=  
٥٠iC٤H١٠= 

G٣٠ 
  گاز مرجع و 

گاز حدي تشكیل 
دوده و احتراق 

 ناقص

  گروه
B/P٣  

 
 
 و
 
 
  
B٣  

١٠٠  ٦٩/٧٠  ٠٠/٨٨  ٨٤/٧٦  ٦٥/٩٥  ٥٥٠/١C٣H٦= Gگاز حدي پرش  ٣١
  شعلھ

١٠٠  ١٤/٦٨  ٧٨/٨٢  ٨٦/٧٢  ٥٢/٨٨  ٤٧٦/١C٣H٦=  G ٣٢ 
گاز حدي پرش 

  شعلھ
گاز مرجع و 

  احتراق ناقص
 

٥٥٠/١ 
  
  

 
٦٥/٩٥ 

  
  

 
٨٤/٧٦ 

  
  

 
٠٠/٨٨ 

  
  

 
٦٩/٧٠ 

  
  

١٠٠C٣H٨= 
  

G٣١  
 

گاز مرجع، 
احتراق ناقص، 
تشكیل دوده و 

  پرش شعلھ 
  P٣گروه 

١٤/٦٨  ٧٨/٨٢  ٨٦/٧٢  ٥٢/٨٨  ٤٧٦/١   
١٠٠C٣H٦=  Gشعلھ و  توكشیدگي ٣٢

  گاز تشكیل دوده

  
برحسب مگا ژول بر مترمكعب داده شده است و  ١- در جدول پ ٣ارزش حرارتي گازھاي خانواده  :یادآوري

 .تواند بر حسب مگا ژول بر مترمكعب نیز بیان شود نشان داده شده، مي ٢- ھمانطور كھ در جدول پ
  

  ٣ارزش حراريت گازهاي آزمون خانواده -٢- جدول پ
Hs 

Mj/kg 
Hi 

Mj/kg 
 نام گاز آزمون

٦٥/٤٥ ٤٧/٤٩ G٣٠ 
٣٤/٤٦  ٣٧/٥٠  G٣١ 
٧٧/٤٥  ٩٤/٤٨  G٣٢ 

  



  

  پیوست ت
  اتصاالت گازي

  )جهت اطالع(
  .است شوند ارایھ شده المللي مربوطھ است و دركشورھاي اروپایي مندرج در جدول استفاده مي ھاي گازسوز كھ مطابق استانداردھاي بین در جدول زیر انواع اتصاالت مشعل

  
  ها بندي سایر دسته

 +I٣B/P  ،I٣P “ I٣دسته بندي  

اتصاالت  كشور
سایر  اي اتصاالت دنده اتصاالت ختت فشاري

 اتصاالت
اتصاالت 
 فشاري

اتصاالت 
 اي اتصاالت دنده ختت

 ISO ٢٧٤ ISO ٢٢٨-
١ ISO ١-٧   ISO ٢٧٤ ISO ١-٢٢٨ ISO(١)١-٧ 

 (AT)اتریش دارد   دارد دارد دارد   
   (BE)بلژیك دارد دارد   دارد  دارد  
  (CH)سوئیس     دارد دارد   
  (DE)آلمان      دارد دارد   
  (DK)دانمارك     دارد دارد   
  (ES)اسپانیا   دارد دارد  دارد  دارد دارد 
  (FI)فنالند  دارد دارد   دارد دارد دارد  
   (FR)فرانسھ  دارد   دارد  دارد  

  (GB)انگلیس  دارد  دارد دارد  دارد  دارد دارد
  (GR)یونان          
  (IE)ایرلند          
  (IS)ایسلند         
  (IT)ایتالیا  دارد دارد   دارد دارد دارد  
  (LU)لوكزامبورگ         
   (NL)ھلند دارد     دارد   
  (NO)نروژ  دارد دارد   دارد    

  (PT)پرتقال  دارد دارد ددار دارد دارد دارد دارد دارد دارد
  (SE)سوئد          



  

 پیوست ث
 ها آزمون

 )الزامي(
  هاي تكميلي آزمون  ١- ث

ھاي تكمیلي براي مطابقت با این استاندارد بھ منظور ارزیابي اثر قطعاتي از مشعل كھ بعدًا اضافھ یا اصالح  آزمون
خاصي باشد كھ مورد آزمون نوعي قرار گرفتھ  چنانچھ اصالحات انجام شده روي دستگاه. گیرد شوند صورت مي مي

 ٨٥و تاثیرات سوخت، محفظھ احتراق و عملكرد دستگاه تمامًا مجاز باشد با تشخیص یك موسسھ تایید كننده صالحیت
شود كھ اصالحات انجام شده در  در اینجا فرض مي. تواند حذف گردد آزمون تكمیلي مي) نظیر موسسھ استاندارد(

ھاي تزریق، وسیلة مخلوط كن و وسیلة كنترل نسبت ھوا بھ گاز ضروري  تراكم ھوا، سیستم مورد ھواي ورودي،
  :باشد ھا تنھا در شرایط زیر مجاز مي این آزمون. است
  ھا توسط شخصي با صالحیت انجام شود؛ آزمون) الف

  پایداري شعلھ حفظ شود؛) ب
  ھیچگونھ افزایشي درظرفیت مشعل صورت نگیرد؛) پ
  نشود؛ایمني كم ) ت
  ھاي مجاز باقي بمانند؛ در محدوده 2COو  COھاي احتراق نظیر میزان  مشخصھ) ث
ھاي انجام شده بھ موسسھ تایید كننده صالحیت  گیري مدارك مربوط بھ خاتمھ كار با گزارشات مربوط بھ اندازه) ج

  .ید كننده صالحیت درخواست شودتواند توسط موسسھ تای ھاي اضافي مي گیري اندازه. ارائھ شود
  بازرسي و آزمون موردي  ٢- ث

اگر بھ منظور مطابقت با استاندارد، سازندة مشعل یا یك منبع معتبر ملي تقاضاي آزمون نوعي یك مشعل گازي 
این آزمون یا بررسي موردي باگرماساز   خاص یا مشعل گازي كھ منحصرًا طبق سفارش ساختھ شده باشد را بنماید،

، گرماساز تجھیز شده با مشعلي  براي اھداف آزمون. گیرد ب یادر چھارچوب بررسي نصب كامل صورت ميمناس
  .شود كھ باید مورد آزمون قرار گیرد، بعنوان یك بستر آزمون در نظر گرفتھ مي

  :باشد مقررات آزمون مشعل بھ شرح زیر مي
  مناسب بودن تجھیزات مورد نیاز این استاندارد؛) الف

  ھاي عملكردي تمامي تجھیزات ایمني؛ قت آزمونمطاب) ب
  ؛٨٦...مطابقت سیستم كنترل مشعل براساس استاندارد ملي شماره ایران بھ شماره ) پ
  رسیدن بھ حداكثر و حداقل توان ورودي مشعل؛) ت
بھ  اندازي وحداكثر و حداقل توان ورودي مشعل و تغییرات توان ورودي با توجھ پایداري شعلھ در حالت راه) ث

  در طول آزمون تغییرات بیش از حد فشار نباید بوجود آید؛. فشار مناسب محفظة احتراق
  ھاي پیش پاكسازي و ایمني؛ حصول اطمینان از رعایت زمان) ج
  .در توان ورودي حداقل، اسمي و حداكثر NOxو ) O٢یا ( CO٢حصول اطمینان از كیفیت احتراق نظیر میزان ) چ

  گزارش آزمون  ٣- ث
گزارش آزمون باید ماھیت . یك گزارش آزمون باید نوشتھ شود  بخش خاتمھ یافت آنكھ آزمون بطور رضایتپس از 

این گزارش باید شامل تعریف مشعل ھمراه با جزئیات . را نشان دھد) بعنوان مثال آزمون نوعي(آزمون مربوط 
گزارش آزمون، اطالعات در رابطھ با استفاده در پایان . ھا را تنظیم نماید مورد نیاز بوده و نتایج  مربوط بھ آزمون

  .از مشعل باید داده شود

                                                
١- Notified body 

  .مراجعه منایند EN٢٩٨تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  - ٨٦



  

 پیوست ج
  استفاده از خط گاز جايگزين و مستندات آزمون

 )جهت اطالع(
  
اي  منظور از خط گاز، جمموعه(جايگزين ٨٧استفاده از خط گاز  ١-ج

از اقالم مورد استفاده در مسري گاز ورودي به مشعل 
    )باشد مي

  :تواند اعمال شود نماید، مقررات زیر مي ده خط گاز جایگزیني را براي یك مدل خاص مشعل تعیین چنانچھ سازن
تواند بعنوان یك دستگاه در نظر گرفتھ شود و مطابق با این استاندارد تحت آزمون قرار  ھر نوع مشعل مي) الف
بعنوان مثال تا فلنج اتصال ورودي شیر گاز ( تعریف شده داشتھ باشد تواند اندازه  بھ لحاظ ساختماني، دستگاه مي. گیرد

  )٨٨جداكننده
ھمانگونھ كھ در روش آزمون (نظیر ھرمشعل دیگري، اگر اصالحاتي روي این دستگاه مشعل صورت گیرد ) ب

  .باید مجددًا تحت آزمون قرار گیرد) مشخص شده
تفاده در مشعل و براي ارایھ یك روش مربوط بھ خط گاز مورد اس  گیري ھر نوع افت سازنده در رابطھ با اندازه) پ

  .باشد در مورد محاسبة این مقادیر مسئول مي
داده و گزارش آن را ارایھ داده  ھایي است كھ انجام  باشد و بر پایة آزمون انتخاب خط گاز بھ عھده سازنده مي) ت

  .است
ي مشعل در زماني كھ در رابطھ با یك ھا با محاسبھ اثبات این مطلب است كھ آیا كارآی ھدف از انجام چنین آزمون) ث

ھنوز در محدودة نمودار كاري ھمانطور كھ توسط جایگاه آزمون مشخص شده   نماید خط گاز جایگزین معلوم كار مي
  .گیرد است قرار مي

  مستندات آزمون  ٢-ج
  :دھدسازنده یا موسسھ تایید كننده صالحیت باید دو رونوشت از مدارك زیر را در زمان آزمون ارائھ 

اي اجرا شده  ھا بانماھاي مقطعي بگونھ نقشھ. دار كھ در وقت مقرر امضاء شده باشند ھاي كارگاھي تاریخ نقشھ) الف
  اش بدست آید؛ باشند كھ یك تصویر واضح و روشن از ساختمان مشعل و قطعات اصلي

، شامل اطالعات با توجھ تشریح مشعل ھمراه با محل كاربرد، جزئیات قطعات مورد استفاده، طراحي و ساخت) ب
  ھاي فشار مشعل؛ ھاي اتصال و محدوده ھاي توان ورودي، روش بھ نصب، تعمیر و نگھداري محدوده

اعالم توسط سازنده در رابطھ با این مطلب كھ قطعات الكتریكي و مونتاژ آنھا مطابق با قوانین اجباري كشور یا ) پ
  كشورھاي مقصد است؛

  بیان شماره طراحي مشعل؛) ت
  ؛)در صورت لزوم ،فھرست قطعات(اطالعات مواد مورد استفاده ) ث
  بیان نوع گاز و فشار ورودي كھ براي آن مشعل در نظر گرفتھ شده است؛) ج
  اطالعات مربوط بھ اتصاالت الكتریكي مشعل؛)چ
كشي و  ا، سیمدھنده كلیدھ ھاي مربوط بھ نصب، تنظیم و عملكرد مشعل، ھمراه با نمودارھاي نشان دستورالعمل) ح

  .برداري عملكردي بھره
توان عالوه بر مستندات آزمون،  براي آزمون موردي یا یك بازرسي موردي، بھ سازمان تایید كننده صالحیت نیز مي

  .كشي ونقشھ كامل نصب داده شود وار، نقشھ سیم بھ صورت فھرست

                                                
١- Gas trains 
٢- Gas lsolating valve 



  

 پیوست چ
  NOxهاي  تصحيح تاثري درجه حرارت هواي احتراق و رطوبت روي آالينده

  )جهت اطالع( 
  

ھا نسبت  خروجي از مشعل NOxھاي  رابطھ براي تصحیح تأثیر درجھ حرارت ھواي احتراق و رطوبت روي آالینده
  :عبارتست از Cْ٢٠گرم بر كیلوگرم رطوبت و درجھ حرارت  ١٠بھ شرایط مرجع یعني 
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  :كھ در آن
(NOx)M:  عبارتست ازNOx  گیري شده در  اندازهhm  وTm ٥٠گرم بر كیلو وات ساعت در محدودة  برحسب میلي 

  گرم بر كیلو وات ساعت؛ میلي ٣٠٠تا 
hM :گیري  عبارتست از رطوبت در حین اندازه(NOx)M  گرم بر  ١٥تا  ٥برحسب گرم بر كیلوگرم در محدودة

  كیلوگرم؛
TM :گیري  ن اندازهعبارتست از درجھ حرارت در حی(NOx)M  تا  ١٥و در محدودة  درجھ سلسیوس برحسب
  درجھ سلسیوس؛ ٢٥

(NOx)R : مقدارNOx  ٢٠و ١٠گرم بر كیلوگرم و درجھ حرارت ١٠تصحیح شده نسبت بھ شرایط مرجع با رطوبت 
  ؛) درجھ سلسیوس

(NOx)R  شود بیان مي گرم بر كیلو وات ساعت میليبرحسب.  



  

 ضمیمه ح
  زمون هوابررسي وسيلة آ

  )جهت اطالع(
  

تواند با موارد زیر  فشار ھوا مي. شود ترین یا باالترین توان ورودي انجام مي ھوا متناوباًَ با پایین بررسي وسیلھ آزمون
  :تغییر یابد

  تغییر سرعت موتور؛) الف
  بستن دریچھ ھوا؛) ب
  بستن مسیر ورودي ھوا یا؛) پ
  امكانات دیگر؛) ت

  .گیرد وارد زیر صورت ميیك قفل پایدار قبل از م
تواند مثبت، منفي یا بعنوان یك اختالف فشار  فشار مي. درصد افت نماید٨٠فشار ھوا در دوره نظارت تا ) ث

  گیري شود؛  و  اندازه
  .درصد در حین كار مشعل برسد ١بھ  COمیزان ) ج

بھ طراحي مشعل مورد بررسي در طول آزمون روي لولھ آزمون شعلھ، طرز عملكرد وسیلة آزمون ھوا باید نسبت 
عوامل نصب نظیر نصب دودكش، دیگ، اتاق نصب یا ھواي ورودي روي وسیلھ آزمون ھوا و تنظیم آن . قرار گیرد

  .باید در طول عملكرد در نظر گرفتھ شود



  

 پیوست خ
  ارايه مشاره بندهاي مقررات ضروري استاندارد

  )جهت اطالع(
  

دار خودكار، طراحي، ساختھ و مورد آزمون  ھاي گازسوزدمنده ھا مشعلدر جدول زیر مقررات الزمي كھ تحت آن
  .گیرند، با ذكر شماره بند آنھا ارایھ شده است قرار مي

  ١-جدول خ
 مقررات ضروري موضوع بندهاي مربوطه

 ١-١ طراحي و ساخت ایمن تمامي استاندارد
 ٢-١ دستورالعمل نصاب - ١-٦
      كاربر -  ٢-٦
    ااخطارھ  وسیلھ -  ٣-٦
      بندي بستھ -  ٥-٦
    رسمي  زبان    ٦-٦
  ١-٢-١  نوع گاز مورد مصرف    ٤-٦
    فشار ورودي گاز    ٥-٦
    ھواي تازه  براي احتراق -  ٥- ٦و ٣-٦

محصوالت  نشت  -  كاربرد ندارد
 احتراق

    

ھاي كاربرد  دستورالعمل ھا دستورالعمل ھمھ -  ٤- ٦و ٢-٦
  شامل

٢-٢-١  

      استفاده محدودیت -  ٥-٦و  ٣-٦
  ٣-٢-١  درج عبارت ھشداردھنده  نوع گاز -  ٢-٦و  ٤-٦
      فشار ورودي گاز -  ٢-٦و  ٥-٦
      محدودیت استفاده -  ٣-٦و  ٥-٦
  اتصاالت  دستي -  ٢-٤- ٣-٤

  
  
  
  
  
  

٣-١  
  گاورنر -  ٤-٤- ٣-٤
  شیرھاي خودكار -  ٧-٤- ٣-٤
كنترل خودكار  واحدھاي -  ١٣-٤- ٣-٤

  مشعل 
  ھا اتترموست -  كاربرد ندارد
  ھا دستورالعمل    كاربرد ندارد

  



  

  ١-ادامه جدول خ
 مقررات ضروري موضوع بندهاي مربوطه

 ٢ مواد ٤-٢-٤
  ١-٢ متناسب بودن با ھدف مورد نظر  ٤-٢- ٤و ٢-٢-٤
  ٢-٢ ھاي ساخت ویژگي  ٢-٢-٤
  ١-١-٣  دوام  ٤-٢- ٤و ٢-٢-٤

  ٢-١-٣  چگالش  كاربرد ندارد
  ٣-١-٣  خطر انفجار  كاربرد ندارد
  ٤-١-٣  نفوذ ھوا وآب  كاربرد ندارد

  ٥-١-٣  نوسانات عادي  ٦-٥و  ٧-٤-٤
  ٦-١-٣  نوسانات غیرعادي انرژي كمكي  ٦-٥و  ٧-٤-٤
  ٧-١-٣  ایمني برقي  ٢-٣- ٤و ١-٣-٤

  ٨-١-٣  تغییر شكل  كاربرد ندارد
 ٩-١-٣ :نقص در وسیلھ ایمني 
  دستگاه ھاي كنترل خودكار مشعل  - ١٣-٤-٣-٤
 آشكارساز شعلھ  - ٩-٤-٣-٤
 شیر قطع خودكار  - ٧-٤-٣-٤

 ھا ، وسیلھ قطع  ترموستات  - كاربرد ندارد
   ١٠- ٤- ٣- ٤و  ٣- ٣- ٤
 ١١- ٤- ٣- ٤و 

 وسیلھ آزمون ھوا -

 ١٠-١-٣ مقدم بودن وسایل ایمني ١-٤-٤
 ١١-١-٣ حفاظت  تنظیم كننده از پیش میزان شده ٥-٢-٤
 ١٢-١-٣ ھا  وسایل تنظیم و اھرم ١-٢-٤
  ١-٢-٣  نشت گاز    ١-٢-٤-٤
 ٢-٢-٣ :آزاد شدن گاز در ھنگام 
      اشتعال -  ٧-١-٤-٤
      اشتعال مجدد -  ٧-١-٤-٤
      خاموش شدن -  ٣-٦-١-٤-٤

 ٣-٢-٣ تجمع گازھاي نسوختھ كاربرد ندارد

  ١-ادامه جدول خ
 مقررات ضروري موضوع بندهاي مربوطه

  :اشتعال 
  اشتعال -
  اشتعال مجدد-
 ٨٩شدن بر اثر برخورد روشن -

٣-٣ 
 ٤-٢-٤-٤و٧-١-٤-٤
 ٤- ٣- ٥و ٤-٥

 كاربرد ندارد
  ١-٤-٣  پایداري شعلھ    ٤-٣-٥و ٤-٢-٤-٤
    مواد مضر    ٦-٥و  ٧-٤-٤

  ٢-٤-٣  آزاد شدن محصوالت احتراق    كاربرد ندارد
  ٣-٤-٣  آزاد شدن محصوالت احتراق    كاربرد ندارد
  ٤-٤-٣  ودكشوسایل خانگي بدون د    كاربرد ندارد

                                                
١- Cross-lighting  



  

  ٥-٣  استفاده منطقي از انرژي    كاربرد ندارد
  ١-٦-٣  دماھاي كف و غیره    كاربرد ندارد

  ٢-٦-٣  ھا ھا و دستگیره دماھاي اھرم    ٣-٢-٤-٤
  ٣-٦-٣  قطعات بیروني    كاربرد ندارد
  ٧-٣  مواد غذایي و آشامیدني    كاربرد ندارد

  IIIپیوست  پالك مشخصات    ٢-٦
  

  پيوست د
  يلضرايب تبد

  )جهت اطالع(
  .محاسبھ شده است xNOضرایب تبدیل شبیھ
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  :كه در آن
ppmxNO     :غلظتxNO رت حجمي برحسب قسمت در میلیون گیري شده بصو اندازه(ppm)؛ 

refO2         : 2میزانO  درصد٣یعني (در شرایط گاز مرجع O؛)٢  

2measO       : 2غلظتO گیري شده در محصوالت گازي احتراق؛ اندازه  
  كیلوگرم بر مترمكعب ؛ برحسب xNO چگالي:       056,2
  برحسب كیلوگرم بر مترمكعب؛ COچگالي   : 25,1

iH          :ارزش حرارتي خالص؛  

min,tr,th,AV :حجم تئوري مرجع، خشك.  
  :عمقادیر مرج

H,8611 كیلو وات ساعت بر كیلوگرم؛   i   
4610,V min,tr,th,A    مترمكعب بر كیلوگرم 

  
  
  
  
  

 


