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 »بسمه تعايل «
 آشنایي با مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران

  

است  مرجع رمسي كشور حتقیقات صنعيت ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .میباشد) رمسي ( استانداردهاي ملي  نشر ووظیفه تعیني، تدوین  كه عهده دار
تدوین استاندارد در رشته هاي خمتلف توسط كمیسیون هاي فين مركب از كارشناسان            
گاه               صادي آ یدي واقت شي، تول مي، پژوه سات عل كز و مؤس صاحبنظران مرا سه،  مؤس

سعي بر این است كه استانداردهاي ملي، در جهت         . ومرتبط با موضوع صورت میگريد     
بیت ها و مصاحل ملي وبا توجه به شرایط تولیدي، فين و فن آوري حاصل از               مطلو

شامل            فع  حق و ن صاحبان  صفانه  نه و من شاركت آگاها صرف    : م ندگان ،م تولیدكن
پیش  .كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و ختصصي و ادها و سازمااي دوليت باشد         

نفع واعضاي كمیسیون هاي     نویس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذی       
لي                 ته م شنهادها در كمی ظرات وپی فت ن پس از دریا شود و  سال می بوط ار فين مر

چاپ  ) رمسي ( مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملي            

  .و منتشر مي شود

با              ند و ذیصالح و  كه توسط مؤسسات و سازمااي عالقم ستانداردهایي  نویس ا پیش 
یت ض   یه مي شود نیز پس از طرح و بـررسي در كمیته ملي              رعا عیني شده هت وابط ت

بدین  . مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد           

ترتیب استانداردهایي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد             
ؤسسه تشكیل میگردد    تدوین و در كمیته ملي مربوط كه توسط م       )) ٥((ملي مشاره   

  .به تصویب رسیده باشد
لي                 بني املل سازمان  صلي  ضاي ا یران از اع صنعيت ا قات  ستاندارد و حتقی سه ا مؤس

استاندارد میباشد كه در تدوین استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرایط كلي              
هان و                 صنعيت ج فين و  مي،  شرفتهاي عل خرین پی شور، از آ خاص ك ندیهاي  ونیازم

  .اي بني املـللي استفـاده مي منایداستانداردهـ

مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران مي تواند با رعایت موازین پیش بیين               
فردي                    ميين  سالمت و ا فظ  ندگان، ح صرف كن یت از م ظور محا به من قانون  شده در 
صادي،                طي و اقت ست حمی ظات زی صوالت و مالح یت حم نان از كیف صول اطمی مومي، ح وع

.  ز استانداردها را با تصویب شوراي عايل استاندارد اجباري مناید        اجراي بعضي ا  
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بني املللي براي حمصوالت كشور، اجراي                

  .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري مناید

و مؤسسات   مهچنني مبنظور اطمینان خبشیدن به استفاده كنندگان از خدمات سازماا          
هاي               ستم  ندكان سی گواهي كن یزي و  سي، مم موزش، بازر شاوره، آ نه م عال در زمی ف
سایل               ندگان و كالیربه كن شگاهها و  طي، آزمای ست حمی مدیریت زی یت و مدیریت كیف

ضوابط نظام              سات را بر اساس  نه سازماا و مؤس سنجش، مؤسسه استاندارد اینگو
قرار د         یابي  مورد ارز یران  صالحیت ا ید  شرایط الزم،     تأی حراز  صورت ا اده و در 

.  گواهینامه تأیید صالحیت به آا اعطا منوده و بر عملكرد آا نظارت مي مناید              

لزات                 یار ف عیني ع سنجش ت سایل  سیون و ها ، كالیربا لي یكا بني املل ستم  ترویج سی
گرانبها و اجنام حتقیقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از دیگر           

  .این مؤسسه مي باشد وظایف

        كرج ـ شهر صنعيت        :نشاني مؤسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران
 ٣١٥٨٥-١٦٣،صندوق پسيت

- ٦١٣٩: صندوق پسيت  - ضلع جنوبي میدان ونك  –تـهران :دفرت مركـزي  
١٤١٥٥ 

  ٠٢٦١– ٢٨٠٦٠٣١-٨: تلفن مؤسسه در كرج 



 ٠٢١ – ٨٨٧٩٤٦١- ٥تلفن مؤسسه در هتران  

 ٠٢١ – ٨٨٨٧٠٨٠-٨٨٨٧١٠٣: هتران  ٠٢٦١ -  ٢٨٠٨١١٤كرج : رنگار دو 

  ٠٢٦١-  ٢٨٠٧٠٤٥: دورنگار  ٠٢٦١– ٢٨٠٧٠٤٥: تلفن  –پخش فروش 

  پیام نگار:  Standard @ isiri.or. ir 

  ا :ريال  ٦٥٠٠ 

 
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN Headquater:  
١٦٣-٣١٥٨٥Karaj – IRAN  P .O . BOX :  
Southern corner of Vanak square , Tehran Central office :  
٦١٣٩– ١٤١٥٥   Tehran - IRAN  P .O . BOX :  
٨– ٢٨٠٦٠٣١ ٢٦١  ٠٠٩٨  Tel .(Karaj ):  
٥-٨٨٧٩٤٦١ ٢١ ٠٠٩٨ Tel .(Tehran):  
٢٨٠٨١١٤ ٢٦١ ٠٠٩٨ Fax (Karaj ):  
٨٨٨٧١٠٣ , ٨٨٨٧٠٨٠ ٢١ ٠٠٩٨  Fax (Tehran):  
Standard @ isiri . or . ir Email :  

  
  

  –دار  سوز دمنده هاي گازوئیل مشعل" كمیسیون استاندارد 
 "هاي آزمون ها و روش ویژگي

 منايندگي/مست رئيس
 خوشنويسان، سهيال

 )ليسانس مهندسي مكانيك(
 هاي علمي و صنعيت ايران سازمان پژوهش

  
  اعضا
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 تيمور پور، حممدحسني
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 موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران

 گفتار پیش
ها و  ویژگي –دار  سوز دمنده هاي گازوئیل مشعل" استاندارد 

كه به وسیله كمیسیون مربوطه هتیه و تدوین " هاي آزمون روش
یكصدونودوچهارمني كمیته ملي استاندارد مكانیك  شده و در 

مورد تأیید قرار گرفته، اینك به  ٢٨/٤/٨٣وفلزشناسي مورخ 
قانون اصالح قوانني و مقررات مؤسسه  ٣ماده  ١استناد بند 

بعنوان  ١٣٧١ایران مصوب هبمن ماه استاندارد و حتقیقات صنعيت 
 .استاندارد رمسي ایران منتشر مي گردد

براي حفظ مهگامي و مهاهنگي با پیشرفت هاي ملي و جهاني در 
زمینه صنایع و علوم، استانداردهاي ایران در مواقع لزوم 

مورد جتدیدنظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادي كه براي 
داردها برسد در هنگام جتدیدنظر در اصالح یا تكمیل این استان

 .كمیسیون فين مربوط مورد توجه واقع خواهد شد
بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید مهواره 

 .از آخرین چاپ و جتدیدنظر آا استفاده منود
در هتیه و تدوین این استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به 



عه حيت املقدور بني این استاندارد شرایط موجود و نیازهاي جام
لذا . و استاندارد كشورهاي صنعيت و پیشرفته مهاهنگي اجياد شود

هاي موجود این استاندارد با  با بررسي امكانات و مهارت
 :استفاده از منبع زیر هتیه گردیده است 
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هاي  ها و روش ویژگي -دار  سوز دمنده هاي گازوئیل مشعل

آزمون
 
١  هدف و دامنه كاربرد 

مترمربع بر ثانيه  ميلي ٦تا  ٦/١باشد كه با سوخيت با گرانروي  دار مي سوز دمنده هاي گازوئيل هاي آزمون آزمايشگاهي مشعل اين استاندارد تعيني مقررات و روش هدف از تدوين
(cSt)  كند درجه سلسيوس در ورودي مشعل كار مي ٢٠در. 

هاي دوسوخته  براي عملكرد با گاز مشعل. رود اند نيز بكار مي هاي مايع و گازي طراحي شده راي سوختهاي دوسوخته كه ب اين استاندارد براي عملكرد با گازوئيل مشعل
  .رود به كار مي“ هاي آزمون ها و روش ويژگي -هاي گازسوز دمنده دار مشعل” ٧٥٩٥مقررات تعيني شده در استاندارد ملي ايران به مشاره 

  .شوند كاربرد ندارد هر چند در بعضي موارد ممكن است استفاده از اين استاندارد مناسب باشد هاي صنعيت استفاده ميهايي كه در فرآيند اين استاندارد براي مشعل
  

 



 مراجع الزامي     ٢
در مورد مراجع . وب مي شودبه اين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد حمس. مدارك الزامي زير حاوي مقررايت است كه منت اين استاندارد به آا ارجاع داده شده است

با اين وجود تر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين . يا جتديدنظر، اصالحيه ها و جتديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست/ داراي تاريخ چاپ و 
يا جتديدنظر آن مدارك الزامي / يا جتديدنظر، آخرين چاپ و / مراجع بدون تاريخ چاپ و  در مورد. اصالحيه ها و جتديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

 .ارجاع داده شده مورد نظر است
 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

هاي  مقررات اميين وسایل خانگي برقي و دستگاه:  ١٥٦٢ - ١استاندارد ملي ایران به مشاره 
  مقررات عمومي: قسمت اول - مشابه

  
  ها بندي درجات حفاظت تامني شده توسط حمفظه طبقه:  ٢٨٦٨استاندارد ملي ايران به مشاره 

  
  مقررات عمومي: قسمت اول -هاي الكتريكي خودكار براي مصارف خانگي و موارد مشابه  كنترل كننده:  ٥٠٣٩استاندارد ملي ايران به مشاره 

 
 
 

EN ٢٣٠:  Monobloc oil burners - Safety, control and regulation devices and safety times 

 
EN ٢٦٤:  Safety shut-off devices for combustion plants using liquid fuels-Safety requirements and 
testing 

 
EN ١-٦٠٢٠٤:   Safety of machinery-Electrical equipment of machines - part١: General requirements 

(IEC ١:١٩٩٧-٦٠٢٠٤) 
 
EN ٥٠١٦٥: Electrical equipment of non-electric appliances for household and similar purposes-

Safety requirements 
 
EN ١-٥-٦٠٩٤٧: Low-voltage switchgear and controlgear - Part ١-٥: Control circuit devices and 

switching elements - Electromechanical control circuit devices (IEC ١:١٩٩٧-٥-٦٠٩٤٧) 
 
EN ISO ٦٨٠٦: Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners-Specification (ISO ١٩٩٢ :٦٨٠٦) 

  
  اصطالحات و تعاريف     ٣

  :درو ها و اصطالحات با تعاريف زير بكار مي در اين استاندارد واژه
  مشعل گازوئیل سوز      ١- ٣

 ١مشعل گازوئیل سوز متام خودكار     ١-١-٣
يعين اشتعال، مراقبت از شعله و قطع و وصل مشعل . باشد سوز است كه جمهز به وسيله اشتعال خودكار، سيستم مراقبت از شعله و وسائل تنظيم و كنترل مي مشعلي گازوئيل

 .گريد بدون مداخله اپراتور صورت مي

  ٢سوز نيمه خودكار مشعل گازوئيل      ٢-١-٣
شود و پس از خاموش شدن  اندازي مشعل بصورت دسيت توسط اپراتور اجنام مي سوز خودكار اين است كه راه سوز نيمه خودكار با مشعل گازوئيل تفاوت مشعل گازوئيل

  .گريد اندازي جمدد آن بصورت خودكار صورت مني مشعل، راه
 ٣هاي یكپارچه مشعل    ٣-١-٣

، قسمت خملوط كننده هوا و برگشت ٤كنند و متامي وسايل مورد نياز براي كاركرد آا نظري پودركننده گازوئيل هايي هستند كه بطور مستقل كار مي هاي يكپارچه مشعل مشعل
نيز دمنده  ٥هاي دوتكه در مورد مشعل(هواي احتراق هاي گازوئيل با فشار، دمنده  دهنده، وسايلي جهت پيش گرم كردن داخلي گازوئيل شامل پمپ گازوئيل در پودركننده

 .باشند ، وسايل مراقبت از شعله، وسيله اشتعال و شريهاي الزم جهت كنترل و قطع امين مشعل را دارا مي)كند هواي احتراق بصورت مستقل هوا را تامني مي

                                                        
١-Fully automatic oil burner 
٢-Semi- automatic oil burner 
١-Burners as a structural unit 
٢-Oil atomizing 
٣- Duobloc burners 



  ٦هاي چندسوخته مشعل   ٤-١-٣
  .خمتلف را بصورت مهزمان بسوزاند يا با يك سوخت مايع بكار گرفته شود هاي تواند سوخت مشعل چندسوخته مشعلي است كه مي
  مقدار گذر و عملكرد سوخت     ٢- ٣

  ٧مقدار گذر سوخت      ١-٢-٣
  . شود باشد و برحسب كيلوگرم بر ساعت بيان مي مي در يك ساعت  m)(جرم ثابت سوخت مصرف شده  

جرم سوخت مصرف  :حداكثر مقدار گذر سوخت  ١-١-٢-٣
در یك ساعت در بیشرتین ظرفیت اعالم  m)(شده 

باشد و برحسب كیلوگرم  شده توسط سازنده مي
 . شود بر ساعت بیان مي

جرم سوخت مصرف : حداقل مقدار گذر سوخت   ٢-١-٢-٣
در یك ساعت در كمرتین ظرفیت اعالم  m)(شده 

باشد و برحسب كیلوگرم  ده ميشده توسط سازن
 .شود بر ساعت بیان مي

٨توان ورودي    ٢-٢-٣
FQ 

كالري بر  و برحسب كيلو وات يا كيلو) Hi تر ويژه سوخت ارزش حراريت پايني× گذر گازوئيل (ميزان حرارت آزاد شده توسط مشعل در واحد زمان در يك گذر معني است 
 .شود ساعت بيان مي

باشد و برحسب كيلو وات يا  حداكثر توان ورودي تعيني شده توسط سازنده مي :maxFQ توان وروديحداكثر   ١-٢-٢-٣
  .شود كالري بر ساعت بيان مي كيلو
لو وات يا باشد و برحسب كي حداقل توان ورودي تعيني شده توسط سازنده مي: minFQ توان وروديحداقل     ٢-٢-٢-٣

  .شود كالري بر ساعت بيان مي كيلو
 
 SQ ٩اندازي ظرفیت راه    ٣-٢-٣

 .شود و به صورت درصد بيان مي باشد اندازي بر حسب تابعي از حداكثر توان ورودي مي اندازي، ظرفيت مشعل در وضعيت راه ظرفيت راه
 ١٠بسرت آزمون     ٣- ٣
در وضعیيت كه . شود كه اندازه آن توسط سازنده تعیني مي بسرت آزمون حمفظه احرتاقي است

مطابق  ١١هاي آزمون شعله سازنده حمفظه احرتاق را مشخص ننموده است، آزمون بر روي لوله
  .شود اجنام مي ٣- ٦با بند 

  هاي آزمون شعله ، لوله١٢حمفظه احرتاق     ٤- ٣
 FPفشار حمفظه احرتاق    ١-٤-٣

باشد و برحسب میلیمرت  مثبت یا منفي نسبت به فشار جو در حمفظه احرتاق مي فشار مؤثر
 .شود بار بیان مي گريي و بر حسب  میلي ستون آب اندازه

 1lطول حمفظه احرتاق    ٢-٤-٣
 .شد و برحسب ميليمتر بيان مي شودبا لوله آزمون شعله يا حمفظه احتراق مي ١٣فاصله بني سر نازل يا خروجي سوخت و ديواره انتهايي

 حمصوالت گازي احرتاق     ٥-٣
 2COمیزان     ١-٥-٣

 .شود باشد كه بصورت نسبت آن در حجم كل گازها بر حسب درصد بيان مي در حمصوالت خشك احتراق مي 2COميزان دي اكسيد كربن 
 2Oمیزان     ٢-٥-٣

باشد كه بصورت نسبت آن در حجم كل  موجود در حمصوالت خشك احرتاق مي 2Oمیزان اكسیژن 
 .شود گازها بر حسب درصد بیان مي

 COمیزان    ٣-٥-٣

                                                        
٤- Multi-fuel burner 
٥-Throughput 
٦- Heat input  
١- Starting input 
٢- Test rig 
٣- Flame tubes  
٤- Combustion chamber 
٥ - Rear wall 



گرم بر كيلو وات ساعت  گريي شده و بصورت ميلي اندازه) حجمي ppm(قسمت در ميليون باشد كه به شكل  در حمصوالت خشك احتراق مي COميزان منو اكسيد كربن
 .شود نشان داده مي

  ميزان اكسيدهاي نيتروژن   ٤-٥-٣
حماسبه شده و بر  2NOشود، بصورت  ميگريي  اندازه)حجمي  ppm(باشد كه بصورت قسمت در ميليون  در حمصوالت خشك احتراق مي) 2NOو NO(ميزان 

  .شود گرم بر كيلو وات ساعت بيان مي حسب ميلي

  ميزان هيدروكربورهاي نسوخته   ٥-٥-٣
  .شود اسبه ميحم C٣H٨گريي شده و بصورت  اندازه) حجمي ppm(باشد كه برحسب قسمت در ميليون      ميزان هيدروكربورهاي نسوخته در حمصوالت خشك احتراق مي

  .به پيوست الف مراجعه مناييد: ١٤عدد دود   ٦-٥-٣
  )( ١٥نسبت وضعیت هوا      ٦- ٣

 باشد نسبت بني هواي حقيقي و هواي تئوري مورد نياز مي.  
   ١٦سوز خاموش شدن مشعل گازوئیل      ٧- ٣
  ١٧قطع كنرتل شده    ١-٧-٣

 .شود ، قطع مي١٨نتيجه عملكرد يك سيستم كنترل كه به وسيله آن قبل از هر عمل ديگري، برق شريهاي قطع فرآيندي است نظري
  ١٩قفل امين    ٢-٧-٣

 .شود ،آغاز مي ٣-٢-٥هاي غريعادي كاركرد، مشروح در بند  عملكردي كه با عمل آشكارساز شعله در اثر وضعيت
 ٢٠قطع امين    ٣-٧-٣

شود و در اثر اين فرآيند با برداشنت سريع نريو از  سخ به يك حمدود كننده امين يا آشكار شدن يك نقص در سيستم كنترل خودكار مشعل فعال ميفرآيندي است كه سريعاً در پا
 .شود شري يا شريهاي قطع سريع و وسيله اشتعال، مشعل خاموش مي

  

  .تفاق بيفتدتواند در نتيجه ضعيف شدن يا قطع برق نيز ا مهچنني قطع امين مي :یادآوري
  

  ٢١وسيله قطع امين   ٤-٧-٣
  .كند وسيله قطع امين وسيله اي است كه بصورت خودكار جريان سوخت را قطع مي

  ٢٢قفل    ٥-٧-٣
 .شرايط قطع دستگاه كنترل مشعل به شكلي كه بدون مداخله دست امكان در مدار قرار دادن جمدد نباشد

  ٢٣اشتعال جمدد   ٦-٧-٣
  .شود ور مي ن شعله در حني كار، بدون قطع سوخت، سوخت جمدداً شعلهعملكردي كه پس از خاموش شد

  ٢٤اندازي جمدد راه   ٧-٧-٣
گريد، مراحل مشخص شده برنامه كنترل بايد  اندازي صورت مي زماين كه راه. شود اندازي پس از خاموش شدن شعله در حني كار، تكرار مي عملكردي كه بوسيله آن فرآيند راه

  .اجرا شود

  ٢٥كليد فشار    ٨-٧-٣
منايد و در زماين كه مقدار واقعي بيشتر يا كمتر از مقدار مطلوب باشد مراحل قطع را فعال  كليد فشار با گرفنت سيگنال مقادير واقعي فشار را با مقدار مطلوب آن مقايسه مي

  .منايد مي

                                                        
١- Smoke number 
٢- Air figure 
٣- Oil burner shut-down 
٤- Controlled shut-off 
٥- Shut-off valve 
٦- Safety lock-out 
٧- Safety shut-down 
١- Safety shut-off device 
٢- Lock out 
٣- Ignition-restoration 
٤- Re-start 
٥- Pressure switch 



 هاي امين و مراحل كاركرد زمان      ٨- ٣
   ٢٦كل زمان جرقه    ١-٨-٣

دهند و برحسب ثانيه  هاي پيش جرقه، جرقه و پس جرقه كل زمان جرقه ايي را تشكيل مي زمان. باشد برداري مي طول آن وسيله اشتعال در وضعيت رهزماين است كه در 
  .شود بيان مي
  .شود باشد و برحسب ثانيه بيان مي فاصله زماين بني شروع سيكل جرقه و رها شدن سوخت مي: ٢٧زمان پیش جرقه    ١-١-٨-٣
باشد و برحسب ثانيه بيان  فاصله زماين بني رها شدن سوخت و اولني حس شعله توسط وسيله آشكارساز شعله مي: زمان جرقه    ٢-١-٨-٣
  .شود مي
باشد و  فاصله زماين بني اولني منايش شعله توسط وسيله آشكارساز شعله و قطع وسيله اشتعال مي: ٢٨زمان پس جرقه    ٣-١-٨-٣

  .شود برحسب ثانيه بيان مي
 
 St :٢٩زمان اطمینان    ٢-٨-٣

مدت حداكثر زمان جماز كه در طي آن دستگاه كنرتل مشعل بدون وجود شعله، اجازه مي دهد 
 . شود كه سوخت رها شود و برحسب ثانیه بیان مي

اي كه سيگنال قطع  حلظه مدت زماين كه از حلظه سيگنال پاشش سوخت، آغاز شده و در: زمان اطمینان جرقه   ١-٢-٨-٣
  .يابد شود خامته مي سوخت داده مي

شود شروع  اي كه شعله خاموش مي مدت زماين كه از حلظه: مدت زمان اطمینان در حني كار   ٢-٢-٨-٣
  .شود پذيرد و برحسب ثانيه بيان مي شود پايان مي اي كه سيگنال قطع سوخت داده مي شده و در حلظه

  ٣٠مدت زمان پاكسازي  ٣-٨-٣
  .شود فاصله زماين كه در طي آن بدون آنكه سوخت پاشيده گردد حمفظه احتراق بصورت اجباري ختليه ميگردد و برحسب ثانيه بيان مي

زماني كه : ٣١مدت زمان پيش پاكسازي   ١-٣-٨-٣
شود و  بالفاصله پس از آن سوخت رها مي

 .شود برحسب ثانیه بیان مي
كه  زماني: ٣٢مدت زمان پس پاكسازي   ٢-٣-٨-٣

باشد و  بالفاصله پس از قطع جریان سوخت مي
 .شود برحسب ثانیه بیان مي

 ٣٣شعله غريبه  ٤-٨-٣
  .سيگنايل كه در زمان  نبود شعله، وجود شعله را نشان مي دهد

  وضعيت كاركرد   ٥-٨-٣
با اين حال اگر سوخت پاشيده نشود يا پس از پايان زمان امين، . شود شروع مياندازي  وضعييت كه با حضور شعله پس از پايان زمان اطمينان اشتعال جماز يعين در پايان فرايند راه

  .شود اندازي شروع مني سوخت توسط قفل واحد كنترل مشعل قطع شود، راه
  
  

  ٣٤كاركرد غري دامي   ٦-٨-٣
  .شود ساعت بيشتر مني ٢٤برداري كه مدت آن از  وضعيت ره

  ٣٥كاركرد دامي   ٧-٨-٣
  .شود ساعت بيشتر مي ٢٤مدت آن از برداري كه  وضعيت ره

                                                        
٦- Total ignition time 
٧- Pre- ignition time 
٨- Post- ignition time 
١- Safety time 
٢- Purge time 
٣- Pre-purge time 
٤- Post -purge time 
٥- Flame simulation 
١- Intermittent operation 
٢- Continuous operation 



  ٣٦دامنه كاري     ٩- ٣
  ).هاشور خورده مراجعه مناييد منطقه  ٤به شكل ) (فشار حمفظه احتراق به عنوان تابعي از مقدارگذر سوخت(باشد  دامنه كاري منايانگر حمدوده عملكرد جماز مشعل مي
  ٣٧دامنه آزمون      ١٠- ٣

  ).مراجعه مناييد ٤به شكل ) (فشار در حمفظه احتراق به عنوان تابعي از مقدار گذر سوخت(باشد  ها مي عل در طول آزموندامنه آزمون منايانگر حمدوده آزمون مش
  

  سوز هاي گازوئيل بندي مشعل طبقه      ٤
  :شوند سوز بر اساس موارد زير طبقه بندي مي هاي گازوئيل مشعل

  روش پودر شدن سوخت؛ -
  روش كنترل؛ -
  .هاي اشتعال روش -
  هاي پودر شدن سوخت انواع روش      ١- ٤

  :ها عبارتند از انواع روش

  پودر كردن مكانيكي با فشردن سوخت مايع       ١-١-٤
  .آيد در اين روش از طريق اعمال فشار، سوخت بوسيله يك نازل به صورت پودر در مي

  پودر كردن بوسيله يك سيال كمكي      ٢-١-٤
ها بطور خاص موارد زير را دارا  اين نوع مشعل. شود ان سوخت با جريان هوا، خبار و ساير گازها يا هر مايع ديگر حاصل ميدر اين روش پودر شدن توسط برخورد جري

  .باشند مي
  . كه در آا سوخت با سيال پودر كننده از قبل خملوط شده است ٣٨هاي امولسيون مشعل
منايد با جريان هوا، خبار، ساير گازها يا ديگر سياالت، برخورد منوده و پودر شدن  جان چرخان عبور ميكه در آا زماين كه سوخت از لبه فن ٣٩هاي فنجاين چرخان مشعل

  . گريد توسط آن صورت مي
  .باشد منايند بشرط آنكه با الزامات و شرايط آزمون استاندارد مطابقت داشته باشند جماز مي هايي كه بگونه ديگر پودر شدن سوخت را مهيا مي استفاده از مشعل

  سوز  هاي گازوئیل هاي كنرتل مشعل انواع روش      ٢- ٤
  :توانند بشرح زير كنترل شوند هاي خودكار يا نيمه خودكار مي مشعل
 )٤٠اي هاي تك مرحله براي مشعل(روشن  -كنرتل خاموش      ١-٢-٤

 .اموش استسوز يا در وضعيت كاركرد در ظرفيت ثابت بوده يا خ نوعي از كنترل كه در آن مشعل گازوئيل
هاي دو یا چند  براي مشعل(اي  كنرتل چند مرحله     ٢-٢-٤

 )٤١اي مرحله
 .سوز كه تنها دو مرحله دارند در اين گروه قرار مي گريند هاي گازوئيل مشعل. گريد نوعي از كنترل كه در آن چند مرحله اشتعال مورد استفاده قرار مي

 ) ٤٣مشعل تدرجيي( ٤٢كنرتل تدرحيي     ٣-٢-٤
 .هاي بااليي و پاييين تغيري كند تواند به مقدار زياد بني ظرفيت كنترل كه در آن ظرفيت مشعل مي نوعي از

  هاي اشتعال روش     ٣- ٤
  زن خودكار الكتريكي جرقه     ١-٣-٤

  .شود سيستمي است كه در آن اشتعال سوخت بوسيله انرژي الكتريكي اجنام مي

                                                        
٣- Working field 
٤- Testing field 
٥- Emulsion burners 
١- Rotary cup burners 
٢- Single stage burners  
٣-Two and multi-stage burners  
٤- Modulating control 
٥- Modulating burner 



ست كه سیستمي ا: اشتعال با جرقه كنترل شده    ١-١-٣-٤
در آن، زماني كه از حضور جرقه اطمینان 

 .شود حاصل شود، سوخت پاشیده مي
سیستمي است كه : اشتعال با جرقه كنترل نشده   ٢-١-٣-٤

تواند در زماني كه جرقه  در آن سوخت مي
 .شود، پاشیده شود كنرتل مني

 هاي گازي یا مایع اشتعال خودكار با سوخت     ٢-٣-٤
 .تواند دائمي يا متناوب باشد ها مي عملكرد اين مشعك. شود هاي گازي يا مايع مشتعل مي و با استفاده از سوخت ٤٤خت بوسيله يك مشعكسيستمي است كه در آن سو

  .اندازي شوند توانند بصورت دسيت راه هاي دائم مي مشعك
  .شوند اندازي مي بصورت خودكار راه) غري پیوسته(هاي متناوب  مشعك
سيستمي است كه در آن سوخت اصلي زماين كه از وجود : ه مشعك كنرتل شدهاشتعال بوسیل   ١-٢-٣-٤

  .شود شعله مشعك اطمينان حاصل شود، پاشيده مي
سيستمي است كه در آن سوخت اصلي در زماين كه شعله : اشتعال بوسیله مشعك كنرتل نشده   ٢-٢-٣-٤

  .گردد شود، پاشيده مي مشعك كنترل مني
  

  الزامات     ٥
  برداري هبره ساخت و     ١- ٥

  طراحي عمومي     ١-١-٥
كیفیت مواد، شكل وابعاد : مواد    ١-١-١-٥

ها  قطعات بكار رفته در ساختمان مشعل
درحالیكه     براساس شرایط مشخص شده 

اندازي، حفظ و  توسط سازنده نصب، راه
اي  شوند باید به گونه نگهداري و تنظیم مي

باشند كه در طول مدت كاركرد و در اثر 
هاي مكانیكي، شیمیایي و حرارتي حاصل  تنش

 .از آن، داراي عملكردي مطمئن باشند
سازنده بایسيت تضمني مناید كه مواد مطابق 
با مقررات شیمیایي، مكانیكي و حرارتي 

 .مربوطه باشد
  .اتفاق نيفتدو شكست كه منجر به كاهش اميين شود  ٤٥اي باشد كه هيچ گونه ناپايداري، پيچش ها بايد بگونه ساختمان مشعل

  .بايست خبويب مشخص شده باشند گريند، مي ها و وسايل مشابه به آن كه بوسيله نصاب يا كاربر مورد استفاده قرار مي اهرم
  .گونه تغيريي كه روي عملكرد معمويل آا تأثري بگذارد، نشان بدهند حتت شرايط كاركرد عادي، نگهداري و تنظيم مشعل، اين وسايل نبايد هيچ

  .اند بايد بطور مناسب با يك پوشش ضدخوردگي موثر حمافظت شوند هايي كه از مواد مقاوم در مقابل خوردگي ساخته نشده ظهحمف
  .از مواد آزبست يا موادي كه آزبست در آا بكار رفته است نبايد استفاده شود

  

هاي  ساختمان و طراحي مشعل: طراحي  ٢-١-١-٥
ه اي باشد ك سوز باید بگونه گازوئیل
مطابق آنچه كه در بند هدف و (گازوئیل 

مورد استفاده در ) دامنه كاربرد ذكر شد
ظرفیت و فشار تعیني شده توسط سازنده امين 

رعایت  ٦بسوزد و مقررات مربوط به بند 
 .شود

سوز باید  هاي گازوئیل مشعل :نصب  ٣-١-١-٥
اي طراحي گردند كه بتوانند براحيت  بگونه

                                                        
٦- Ignition burner 
١ - Distortion 



قطعات مشعل . روي گرماساز نصب شوند
اي مطمئن و حمكم  سوز باید بگونه گازوئیل

قرار داده شوند كه وضعیت عملكرد صحیح و 
از مهه وضعیت صحیح جمراهاي عبور سوخت  مهمرت
یا هواي مشعل در حني كاركرد تغیري  و

اگر قطعات باز شده جمددا نصب . ننماید
 .شوند، وضعیت صحیح باید حفظ شود

حمل كارخانه تنظیم هایي از مشعل كه در  خبش
اند و قطعاتي كه نباید بوسیله كاربر  شده

یا نصاب دستكاري شوند، باید مهر و موم 
 .باشند

قطعاتي كه : دسترسي براي تعمريات و استفاده  ٤-١-١-٥
اي  اي دارند باید بگونه نیاز به تعمري دوره

قرار داده یا طراحي شوند كه براحيت 
باید بتوانند جدا شوند، بعالوه آا 

اي طراحي و عالمت گذاري گردند كه با  بگونه
وجود دستورالعمل سازنده نتوانند بطور 

 .غريصحیح جاگذاري شوند
هاي تیز داشته باشند  ها یا گوشه قطعات در دسرتس در هنگام استفاده یا تعمري نباید لبه

 .دیدگي افراد شوند  كه سبب آسیب
اندازي آا  كه راه) براي مثال بوسيله كليدهاي حدي(اي قفل شده باشند  وانند به بريون كشيده شده و يا از جايشان بچرخند بايد بگونهت هايي كه بدون استفاده از ابزار مي مشعل

  .در جايگاه چرخيده يا بريون كشيده شده امكان پذير نباشد
 ٤٦...هاي كليد حدي است بسته به نوع طراحي بايد با استانداردهاي ملي ايران به مشارهرود بايد در هنگام خرايب امين باشد و اگر يك  اي كه براي قفل كردن بكار مي وسيله

  .مطابقت داشته باشند

  جتهيزات     ٢-١-٥
با اندازه،  ٤٧هايي  هاي مناسب، صفحات يا مشبك ها بايد بوسيله حمافظ موتورها و دمنده: ها موتورها و دمنده   ١-٢-١-٥

درجه حفاظت آا بر اساس استاندارد ملي ايران به . اي حفاظت گردند كه اگر بطور ناگهاين به آا دست زده شود در دسترس نباشنداستحكام و طول عمر مناسب به گونه 
  .ها تنها با استفاده از ابزار امكان پذير باشد ها، صفحات يا مشبك  باشد و برداشنت اين حفاظ IP٢٠بايد حداقل ٢٨٦٨مشاره 

  .اي طراحي و قرار داده شده باشند كه براي كاربر شرايط امين را اجياد منايد اده شده است، آا بايد بگونهدر جايي كه از تسمه استف
در وضعيت تنظيم دسيت بايد دسترسي به اين وسايل تنها با استفاده از ابزار . تواند بصورت دسيت يا خودكار اجنام شود باشد و اين تنظيم مي تنظيم صحيح كشش تسمه مهم مي

  .امكان پذير باشد
بر روي آا صورت نگرفته است،  ٤٨براي اميين الكتريكي مشعل و وسايل متصل به آن كه آزمون نوعي: اميين الكرتیكي   ٢-٢-١-٥

  .شود و براي موارد زير اعمال مي ١٥٦٢-١و استاندارد ملي ايران به مشاره  ٤٩.. .مقررات استاندارد ملي ايران به مشاره 
  ي؛مقادير امس) الف
  دار؛ هاي برق  حفاظت در برابر دسترسي به قسمت) ب
  نشت جريان و استقامت الكتريكي؛ -   
  سيم كشي داخلي؛ -   

 هاي قابل انعطاف بريوني و اتصاالت منبع تغذیه؛ سیم -  
  هاي بريوين؛ هادي هاي اتصال جهت  ترمينال -   
  مقاومت اتصال زمني؛ -   
  يان عايق؛فواصل خزشي،هوايي و فواصل از م -   
  اجزاي متشكله؛ -   
  جلوگريي از تداخل راديويي؛) پ
  مقاومت در برابر گرما؛ -   
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٢- Screens 
١ - Type test 

 .مراجعه منایید 50165ENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد -٢



  مقاومت در برابر اجياد مسري جريان خزشي؛ -   
  .تك قطعات بوسيله منودار سيم كشي الكتريكي و اتصاالت ارائه گردد بعالوه بايد اطالعايت در مورد اتصاالت الكتريكي براي تك

هاي مشعل بايد مقررات استاندارد ملي ايران به  كنترل: سوز هاي مشعل گازوئیل نرتلنصب ك   ٣-٢-١-٥
  .را دارا باشند IP٤٠حداقل درجه حفاظت  ٢٨٦٨بايد مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره ) بعنوان مثال در حمفظه مشعل(را رعايت منايند و در وضعيت نصب  ٥٠...مشاره
برداري تضمني  يله اشتعال بايد اشتعال امين مشعك يا مشعل اصلي را حتت شرايط تعيني شده وسيله رهوس: وسایل اشتعال   ٤-٢-١-٥

  .منايد
مطابق با دامنه كاربرد مشعل، استفاده از شيلنگ : هاي الستیكي و متعلقات شیلنگ شیلنگ   ٥-٢-١-٥

مقاوم در  ٥٢براي سوخت گازوئيل، اگر داراي يك بافت فلزي٥١...ملي ايران به مشاره سوز مطابق با استاندارد  هاي گازوئيل الستيكي و متعلقات شيلنگ در مشعل
  .برابرخوردگي باشند، جماز است

 : وسایل قطع امين و كلیدهاي فشار گازوئیل   ٦-٢-١-٥
 .ندحتت آزمون نوعي قرار گرفته باش ٥٣...وسايل قطع امين بايد مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره    ١-٦-٢-١-٥
 ١٠٠هاي با گذر گازوئیل كمرت یا مساوي  مشعل   ٢-٦-٢-١-٥

است وسايل قطع امين بايد بني پمپ و نازل  كيلوگرم برساعت١٠٠هايي كه مقدار گذر گازوئيل در آا كمتر يا مساوي  در مشعل: ساعت بر كیلوگرم
استفاده از وسيله قطع امين بصورت يكپارچه با پمپ گازوئيل جماز . ده است قرار گريندنشان داده ش ٤ -تا ج  ١ –هاي ج  مطابق با سيستم مشعل مهانگونه كه در شكل

  .باشد مي
  بايد يك وسيله قطع امين داشته باشند؛ ٣...هاي تك مرحله اي، مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره  مشعل) الف
  ؛)٢ -ج شكل (امين داشته باشندهاي دو يا چند مرحله اي براي هر نازل بايد يك وسيله قطع  مشعل) ب
در شرايطي كه . بايد يك وسيله قطع امين در خط تغذيه و در خط برگشت داشته باشند ٣...مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره  ٥٤هاي با نازل برگشت گازوييل مشعل) پ

تواند به جاي يكي از وسايل قطع  شري قطع نازل مي ع امين حتت آزمون و تاييد قرار گرفته استبعنوان يك وسيله قط ٣...شري قطع نازل مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره 
يك وسيله پايش  كيلوگرم بر ساعت ٣٠براي سوخنت گازوئيل پودرشده، با نازل برگشت گازوييل و گذر گازوئيل بيشتر از . امين در خط تغذيه و خط برگشت بكار رود

  ).٤-و ج ٣-هاي ج رجوع شود به شكل(وسيله پايش بايد فشار را در خط برگشت نشان دهد . داده شود فشار در خط برگشت بايد قرار
: كیلوگرم بر ساعت ١٠٠هاي با گذر گازوئیل بیش از مشعل   ٣-٦-٢-١-٥

دومني . از اين وسايل بايد از نوع قطع سريع باشد يكي. ها بايد دو وسيله قطع امين كه بصورت سري م وصل گرديده اند در مسري گازوئيل قرار داده شوند در اين مشعل
  .ثانيه بيشتر شود ٥در ورودي به حمفظه احتراق مورد استفاده قرار گريد و زمان قطع نبايد از  ٥٥كننده ايي تواند بعنوان يك كنترل وسيله مي
 ٦ -شكل ج(و وسيله قطع استفاده شود  ٥٦يله پايش فشار بني تنظيم كننده ظرفيتهايي كه نازل برگشت دارند بايد از دو وسيله قطع امين در خط برگشت و يك وس در مشعل

و بايد بعنوان يك وسيله قطع امين مطابق ) يكي در خط تغذيه و ديگري در خط برگشت(تواند جايگزين يك وسيله قطع امين در هر خط شود  يك شري قطع نازل مي). ٧ -و ج
  .آزمون و تائيد شود ٥٧...با استاندارد ملي ايران به مشاره

هاي داراي  اين مسئله درحداكثرظرفيت مشعل در مشعل(اي قفل شوند كه اگر جريان در خط تغذيه برقرار است جريان در برگشت بسته نباشد  وسايل قطع امين بايد بگونه
  .اجنام شوند تواند با موارد ذيل و براي مثال مي) شود اعمال مني ٥٨اي هاي برگشيت نازل با تنظيم مرحله سيستم

  ؛يا٥٩ يك اتصال مكانيكي بني وسايل قطع امين در جريان رفت و برگشت بوسيله يك حمرك -
  .قفل الكتريكي يا پنومانيكي وسايل قطع امين در خط رفت و برگشت -

  .بايد اطمينان حاصل منود كه هيچ افزايش فشار بيش از حدي بني دو شري قطع بوجود نيايد

٣-١-٥         برداري رهالزامات  
اي عمل  منايد، ورودي سوخت گازوئيل بايد بطور  در يك كنترل به صورت خاموش و روشن، چنانچه كليد يا حمدودكننده: قطع   ١-٣-١-٥

  .خودكار سريعاً قطع شود
  حفاظت از سوخت و هواي احرتاق    ٢-٣-١-٥
ريعمل نكردن عامل پودر كننده سوخت، پايني بودن بيش از حد فشار گازوئيل، باال نظ( اگر از اجنام فرآيند پودر شدن اطمينان حاصل نشده باشد  :١-٢-٣-١-٥

يا هواي احتراق موجود نباشد نبايد گازوئيل از ورودي سوخت ) سوز كه نازل برگشت دارند وخيلي پايني بودن سرعت هاي گازوئيل بودن بيش از حد فشار برگشت در مشعل

                                                        
 .مراجعه منایید 230ENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  -٣
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 .منایید
٢- Metal braiding 

 .عه مناییدمراج264EN تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد -٣
٤ - Spill back nozzel 
١ - Final controlling elemet 
٢- Power regulator 

 .مراجعه منایید264EN تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد -٣
 

٤- Step- regulated return burners  
٥- Actuator 



هاي گازوئيل  در پودركننده. رودي هواي احتراق در طول عملكرد كار نكند ورودي گازوئيل بايد بصورت خودكار سريعاً بسته شوداگر عامل پودركردن يا و. جريان يابد
  حتت فشار 

  .هاي فشاري گازوئيل مورد استفاده قرار گريند در پمپ گازوئيل موجود نباشد، بايد كليد ٦٠اگر وسايل بسنت سريع با فنرحتت فشار
پمپ بصورت خروجي  -دمنده - ل پايش ورودي هوا يا گازوئيل يا وسيله بسنت سريع با فنر حتت فشار در پمپ وجود نداشته باشد، اگر يك جمموعه موتوردر جايي كه وساي
دو حمور دارد، بايد يك كوپل در حاليت كه خروجي موتور . شود الذكر رعايت شده تلقي مي يا خروجي موتور با دو حمور وجود داشته باشد مقررات فوق ٦١موتور با يك حمور

  .جهت بني موتور و دمنده وجود داشته باشد هم
اندازي و خاموش بودن مشعل، گازوئيل جريان نيافته و در  اي طراحي شود كه در حني راه مدار كنترل وسايل قطع امين خودكار بايد بگونه: ٢-٢-٣-١-٥

  .شرايط كاري ذيل گازوئيل را قطع منايد
) هاي دوار در پودركننده(٦٢هاي با خبار يا هواي فشرده، فشار مورد نياز پودر شدن به دست نيايد يا زماين كه سرعت قسمت فنجان چرخان  پودركننده زماين كه در) الف

  ؛)باشد و دمنده را جدا منود، وسيله پايش فشار هواي دمنده كايف مي٦٣زماين كه نتوان كوپلينگ بني فنجان پودركننده (بسيار پايني باشد 
  ؛)كيلوگرم بر ساعت٣٠هاي برگشيت بزرگتر از در پودركننده(شود  زماين كه حداكثر فشار برگشت گازوئيل زياد مي) ب
  در شرايطي كه دمنده جدا است اگر هواي احتراق تامني نشود؛)  پ
 زماني كه كلید اصلي فعال شده است؛) ت
  بدون استفاده از ابزار بتوانند از وضعيت خودشان چرخيده و به مست بريون حركت داده شوند؛) مشعل ٦٤هاي سوخت كننده يا حيت تزريق(ها  زماين كه مشعل) ث
  .كيلوگرم بر ساعت هواي احتراق تأمني نشود ٣٠هاي بيش از  چنانچه در ظرفيت) ج

وسيله تنظيم نسبت . باشد داري تغيري كند، كنترل مورد نياز منيبر تواند با مداخله يا تأثريات ره شود و اين نسبت مني اگر نسبت سوخت به هوا بصورت مكانيكي تثبيت مي
  . باشد ٦٥...پيوست ح از استاندارد ملي ايران به مشاره ٣-١٨- ٦سوخت به هوا بايد با احتراق حتت آزمون اوليه قرار گريد يا مطابق با بند 

  .اندازي روشن شوند توانند بصورت خودكار با برنامه راه يها م هاي مربوط به الف تا پ ديگر برقرار نبودند، مشعل به حمض اينكه وضعيت
  .تواند بصورت دسيت اجنام شود اندازي جمدد فقط مي در بندهاي ت تا ث راه

  وسایل اميين     ٢- ٥
  كليات     ١-٢-٥

هاي با  در صورت استفاده از دستگاه. باشند مقررات زیر بطور كلي قابل استفاده مي
سوز با طراحي یا ابعاد خاص، احنراف از ترتیب تعیني شده  یلهاي گازوی انواع خاص و مشعل

  .باشد در استاندارد جماز مي
هاي  سوز با جتهيزات مربوطه براي كاركرد امين است، در اين صورت مشخص است كه سيستم و مشعل اگر هنگام آزمون در آزمايشگاه ثابت شود كه دستگاه مشعل گازوئيل

  .اند ندارد را رعايت منودهسوز مقررات اين استا گازوئيل

  اندازي هاي اطمينان اشتعال براي راه زمان     ٢-٢-٥
هاي  اي باشند كه زمان جتهیزات اميين براي سیستم مراقبت از شعله باید بگونه :١-٢-٢-٥

  .ارائه شوند ١امين مطابق با جدول 
 maxst اشتعالهاي اطمینان  و زمان maxsQحداكثر توان ورودي : ١ جدول

  
  

  توان ورودي

  

  FQ)برساعت كیلوگرم(

 

طورمستقیم  به اصلي مشعل اشتعال
  درحداكثر ظرفیت 

 maxst)ثانیه برحسب(
 
 

اشتعال مشعل اصلي 
در  طور مستقیم به

  sQتر  ظرفیت پایني

  maxst)ثانیه برحسب(

 maxsQ)درصد برحسب(

 

ظرفیت كاهش یافته 

sQ  

  توسط مشعك 

  maxst)ثانیه برحسب(

 maxsQ)درصد برحسب(

 

30 10max st 10max st 10max st 

10030  5max st 5max st 5max st 

                                                        
٦- Spring-loaded 
١- Shaft 
٢- Rotary cup 
٣- Atomizing cup 
٤- Lances 

160730 تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد -٥ EN  مراجعه
 .منایید
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 یا
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s

Q
  
5max st 
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s
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زمان بني باز شدن شري قطع سوخت مشعك و باز شدن شري اصلي گازوئيل مربوط به كه مشعك مشعل با انرژي الكتريكي مشتعل شود، چنانچه   در جايي :٢-٢-٢-٥

 .باشد ثانيه باشد مراقبت از شعله مشعك ضروري مي ٥مشعل اصلي بيش از 
  .ارت جمزاي شعله مشعك الزم نيستثانيه، نظ ٥در صورت مشتعل نشدن ، چنانچه در طول زمان امين منبع گازوئيل قطع و شري مشعك بسته باشد، براي زمااي پيش جرقه تا 

  ).ثانيه زمان امين ٥ثانيه زمان پيش جرقه و  ٥(ثانيه جماز است جريان داشته باشد  ١٠در اين حالت سوخت مشعك حداكثر 
  

  سوز اندازي جمدد مشعل گازوئيل قفل امين و راه     ٣-٢-٥
  :زمان امين صورت گريد چنانچهورودي سوخت بايد بصورت خودكار بسته شده و قفل امين قبل از انتهاي 

  اي در انتهاي زمان امين تشكيل نشود؛ سوز، هيچ شعله اندازي مشعل گازوئيل در حني راه) الف
  : شعله در حني كار خاموش شود) ب
  .تواند اجنام شود در صوريت كه مدت زمان قطع گازوييل پس از خاموش شدن شعله بيش از يك ثانيه نباشد، اشتعال جمدد مي) ١
 ٦٦...به استاندارد ملي ايران به مشاره(تواند صورت گريد  كيلوگرم برساعت است، يكبار اشتعال جمدد مي ٣٠سوز كه ظرفيت آا كمتر از يا برابر هاي گازوئيل براي مشعل) ٢

  ).مراجعه مناييد
  .نباشد سوز امكان پذير اندازي جمدد نشود شروع به كار مشعل گازوئيل تا دستگاه كنترل مشعل راه) پ
 پیش پاكسازي حمفظه احرتاق     ٤-٢-٥
كیلوگرم بر  ٣٠هاي امسي كمرت از یا مساوي  براي ظرفیت   ١-٤-٢-٥

 :ساعت
 باشد؛ برداري ثابت شده باشند، ويه طبيعي حمفظه احتراق كايف مي هاي ره اگر قطعات تنظيم هوا بطور دائم در وضعيت) الف
به مدت حداقل ) بوسيله دمنده(شود بايد متهيدايت  اختاذ شود تا از پيش پاكسازي مكانيكي  استفاده مي) هيدروليكي -الكتريكي(رل مثبت با كنت ٦٧هاي هوا چنانچه از دريچه) ب
  زين شود؛ثانيه جايگ ٣٠حداقل به مدت ) بوسيله مكش دودكش(اين پيش پاكسازي مكانيكي مي تواند با ويه طبيعي حمفظه احتراق . ثانيه اطمينان حاصل شود ٥
درصد حداكثر جريان دمنده  ٢٠شود اگر تيغه دمپر در وضعيت بسته، عبور جريان هوا را به اندازه  هاي هوا كه با خالء كار مي كنند استفاده مي در وضعييت كه از دريچه) پ

  باشد؛ تأمني منايد، پيش پاكسازي مكانيكي نياز مني
با روش ) ب(هاي مربوط به بند  روند استفاده شود، بايد وضعيت فشار مثبت كه در مست عبور حمصوالت احتراق بكار مي هاي هواي عمل كننده در در جايي كه از دريچه) ت

  .مربوطه اعمال شود
  : كیلوگرم بر ساعت ٣٠هاي امسي بیش از  براي ظرفیت   ٢-٤-٢-٥

  .شود هواي مربوط به حداكثر ظرفيت توليد كننده گرما قرار داده ميدرصد ميزان  ٣٠ثانيه و ميزان هوا در حداقل  ١٥پاكسازي در حداقل  زمان پيش) الف
  .تواند مورد نياز باشد ثانيه مي ١٥از ) هاي فوالدي ديگ(يا بلندتر ) هاي خبار بعنوان مثال در توليد كننده(هاي خاص پيشنهادي به آزمون، زمان ختليه اوليه كوتاهتر  در حالت

  .بايد بكار گرفته شود شود، شرايط مندرج در بند الف ترل مثبت در مست جريان گازهاي خروجي استفاده ميهاي هوا با كن چنانچه از دريچه) ب

اطمينان از پيش گرم شدن گازوئيل به اندازه      ٥-٢-٥
  كايف

سوز قبل از رسيدن گازوئيل به  شعل گازوئيلشود، وسايل خودكار مناسب بايد نصب گردند تا اطمينان حاصل شود كه م در جايي كه از پيش گرم كن گازوئيل استفاده مي
  .باشد اي است كه براي عملكرد صحيح پيش گرم كردن الزم مي دماي مورد نظر روشن نشود و در صوريت كه به دماي دخلواه نرسد مشعل خاموش شود و شرايط بگونه

  هاي نوري شعله غریبه اميين در مقابل سیگنال     ٣- ٥
  .گريد مورد استفاده قرار مي ٦٨...استاندارد ملي ايران به مشاره در اين مورد مقررات مندرج در

                                                        
 .مراجعه منایید230EN تا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد -١

٢- Air register  
 .مراجعه منایید230ENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  -١



  احرتاق     ٤- ٥
تضمني منايد و مقادير حدي داده شده  ٧-٥ايل  ٥-٥سوز و وسايل پودركننده و خملوط كننده آن بايد احتراق را مطابق با مقررات مندرج در بند  نوع و طراحي مشعل گازوئيل
  . تا زماين كه فشار از داخل حمفظه احتراق برداشته نشده است بايد از پاشش بعدي گازوييل جلوگريي شود .در اين بندها بايد رعايت شود

اندازي و اشتعال عادي مشعل نسبت به شرايط كاري بايد در حمفظه احتراقي، با فشار صفر  راه) اند هايي كه براي فشار مثبت طراحي شده جبز مشعل(سوز  در مشعل گازوئيل
منايند،  بار كار مي ميلي ١/٠كه تنها با فشار حمفظه احتراق بيش از  ٦٩سوز با پودر شونده حتت فشاري هاي گازوئيل براي مشعل. و حداقل مقاومت ديگ اجنام شود ميلي بار

  .شدبا درصد بيش از حداكثر مقدار تعيني شده توسط سازنده مي ١٠حداقل فشار آزمون صفر ميلي بار بوده و حداكثر فشار آزمون 
يدار كه از فشار صفر ميلي بار تا هر فشار مثبت ديگر در حمفظه احتراق كار مي منايند، مقررات ديگري نيز مورد نياز است كه بايد يك شعله پا ٧٠هاي فشار مثبت براي مشعل

  .ميلي بار هم داشته باشند - ١/٠در فشار 
  .گريد الذكر به تناسب مورد استفاده قرار مي منايند، شرايط آزمون منتج از موارد فوق نفي فشار كار ميسوز كه هم در حمدوده مثبت و م هاي گازوئيل بنابراين براي مشعل

رحال آزمون . گريد هاي امسي باالتر مورد استفاده قرار مي ، فقط براي ظرفيت)تدرجيي(اي يا تدرجيي  سوز چند مرحله هاي گازوئيل الذكر براي فشار احتراق مشعل الزامات فوق
  .شود پايداري احتراق براي مشعل، شامل پايداري اشتعال در حالت خاموش و روشن خودكار هر مرحله و تنظيم خودكار ظرفيت مشعل نيز مي

 كیفیت احرتاقي حمصوالت احرتاق  ٥- ٥
  .دازي مورد نياز استان هايي كه در مرحله راه گريي شود جبز اندازه ها اجنام مي گريي زماين كه مشعل به وضعيت پايدار رسيد اندازه

 )به پيوست الف مراجعه مناييد(عدد دود   ١-٥-٥
 .هاي ورودي  مشعل بايد كمتر از يا مساوي يك باشد عدد دود در متامي توان
 .باشد ٢تواند كمتر از  اي و تدرجيي عدد دود در حداقل ظرفيت مشعل مي هاي چندمرحله به هرحال براي مشعل

 )به پيوست ت مراجعه مناييد( هاي نسوخته هیدروكربن  ٢-٥-٥
گريي بايد با  اندازه. بيشتر شود)ppm(قسمت در ميليون  ١٠هاي نسوخته در حمصوالت احتراق نبايد از  جبز بيست ثانيه اول پس از آزاد شدن سوخت ميزان هيدروكربن

  .اجنام گريد ٧١(FID)اي  ساز يوين شعله استفاده از اصل آشكار
 COو  xNOي ها برا حدود آالینده  ٣-٥-٥

xNOها براي حدود آالينده  .بيشتر شوند ٢اند و نبايد از مقادير مندرج در جدول  هاي ب و پ اصالح شده بر اساس پيوست COو 

  
 یعهاي ما كیفیت احرتاقي حمصوالت احرتاق براي سایر سوخت  ٦- ٥

  .شوند در گزارش آزمون داده مي ٥- ٥گريي شده مطابق با بند  مقادير اندازه
  

  COوNOx هاي  انتشار آالینده: ٢جدول 

 اين استاندارد  xNO رده
(mg/kWh) 

CO 
(mg/kWh) 

A ٦٠ ١٢٠ 
B ١١٠ ١٨٥ 
C ١١٠ ٢٥٠ 

 
به دليل كمترين ميزان  Aموجوددر حمصوالت احتراق بوده و با توجه به جدول فوق رده  xNOو COمتناسب با ميزان  Cو  A ،Bهاي رده :یادآوري

CO وxNO باشد داراي كيفيت احتراق مناسب مي.  
  
  ()ا ضریب وضعیت هو  ٧- ٥

  .باشد به تناسب جتهيزات فرآيند ويژه، احنراف از اين مقادير جماز مي. بيشتر شود) ١(نبايد از مقادير تعيني شده در شكل  مقادير مربوط به 
  برداري الزامات هبره  ٨- ٥

  امين و يب خطر بودن قطعات حامل گازوئيل  ١-٨-٥
  .  خطر باشندقطعات حامل گازوئيل تا وسيله پودركننده بايد امين و يب

  .حتت شرايط عادي مواد آب بندي بايد كارايي خود را حفظ منايند

                                                        
٢- Pressurized atomizing oil burners 
١- Positive pressure burners 
٢- Flame Ionization Detection  



  مقاومت مشعل در برابر گرم شدن بيش از حد  ٢-٨-٥
ناشي  قطعات خمتلف مشعل در مقابل گرم شدن نبايد دچار هيچگونه خرايب گردند به غري از تغيريات ظاهري كه معموالً ١-١- ١-٧- ٦بر اساس شرايط مشخص شده در بند 

  .از احتراق است

  دماي وسايل اميين و كنترل  ٣-٨-٥
دماي وسايل تنظيم، كنترل و اميين نبايد بيش از مقدار اظهار شده توسط سازنده وسيله باشد و كاركردشان بايد رضايت خبش  ١-١- ١-٧-٦بر اساس شرايط تعيني شده در بند 

  .باقي مباند
  :اند نسبت به دماي حميط نبايد از مقادير زير جتاوز كند منظور كار با دست در نظر گرفته شدهها كه به  ها و دستگريه اختالف دماي دكمه

- Kبراي فلزات؛ ٣٥  
- K ها يا مواد مشابه آن؛ براي چيين ٤٥  
- K ها يا موارد مشابه آن براي پالستيك ٦٠.  

  
  آزمون  ٦
  كلیات  ١- ٦

در شرايط خاص اين . شود اجنام مي ٣-٦هاي احتراق مطابق با بند  ها در حمفظه بطور كلي اين آزمون. وندش هاي ساختماين و عملكردي مشعل مي ها شامل مشخصه آزمون
  .تواند روي جتهيزايت كه مشعل براي آن طراحي شده است اجنام گردند ها مي آزمون

  .شده حتت آزمون قرار گريدهاي كاري تعيني  مشعل بايد با متامي قطعايت كه روي كاركرد آن تأثري گذاشته و در متامي حالت
مهچنني بررسي گردد كه وسايل كنترل و مراقبت از شعله، عملكرد صحيح . هاي متحرك آن نتوانند به شخص آسيب برساند اي باشد كه قسمت ساختمان مشعل بايد بگونه
  .مشعل را تضمني مي منايند

  اتاق آزمون   ٢- ٦
هاي حميطي كه روي  ساير درجه حرارت. شود درجه سلسيوس است نصب مي ٢٠  ٥كه درجه حرارت حميط در آن مشعل در يك اتاق با ويه خوب و بدون كوران هوا 

  .باشند نتايج آزمون تأثري نگذارند قابل قبول مي
  بسرت آزمون   ٣- ٦

متر،  ٣٠٠/٠متر،  ٢٢٥/٠(ه آزمون شعله با قطر داخلي هر لول). مراجعه مناييد ٢هاي نشان داده شده در شكل  به مثال(شود  هاي آزمون شعله مي بستر آزمون شامل لوله
 ١٠توانند با تفاوت  هاي آزمون شعله مي لوله. شود مشخص مي) ٣مطابق با شكل (و طول آن و توان ورودي مربوطه ) متر ٨٠٠/٠متر،  ٦٠٠/٠متر،  ٥٠٠/٠  متر، ٤٠٠/٠

  هاي داده شده بكار روند درصد ظرفيت.  
  .شعله بكار گرفته شده در حداقل و حداكثر ظرفيت را معريف منايدسازنده بايد لوله آزمون 

  :طول لوله آزمون شعله با استفاده از معادله زير بايد حماسبه گردد

ml 25.01   
  :كه در آن

m گذر جرمي سوخت برحسب كيلوگرم بر ساعت؛  

1l  عله بر حسب مترطول لوله آزمون ش.  
  .شود طول لوله آزمون شعله بوسيله يك ديواره عمودي متحرك كه حركت طويل در داخل لوله آزمون شعله دارد تنظيم مي

  . تواند حتت آزمون قرار گريد بر اساس انتخاب سازنده، مشعل روي لوله آزمون شعله با يكي از موارد ذيل مي
  كاركرد مستقيم شعله؛ -
  يا/ و  
  .رد معكوس شعلهكارك -

متر است در  ميلي ٣اش  باشد و ضخامت ديواره شود و قطر آن مساوي قطر حمفظه احتراق لوله آزمون شعله مي براي كاركرد مستقيم شعله يك استوانه فوالدي كه خنك مني
  ).٢شكل ) (ميلي متر است ٣٠+  2lطول (د باشند هاي گازهاي احتراق در ورودي گاز بن شود كه ورودي لوله اي قرار داده مي ورودي حمفظه احتراق بگونه

تواند تنظيم  با اين وسيله فشار حمفظه احتراق مي. لوله آزمون شعله جمهز به يك دريچه قابل تنظيم است تا بتوان افت فشار متغري را در خروجي حمفظه احتراق يا دودكش اجياد منود
  .گردد

  .شوند تثناء ديواره جلوئي خنك ميها به اس متامي  ديواره
گريي فشار داخل لوله آزمون شعله بايد امكان پذير  اندازه. باشد تا بتوان به صورت چشمي شعله اجياد شده را بررسي منود هاي گازبندي شده مي لوله آزمون شعله جمهز به پنجره

  .باشد
  

. وصل است اجنام گريد) در لوله آزمون شعله(ظه احتراق اي كه به در حمف گريي فشار بايد توسط وسيله اندازه :یادآوري
  .باشد برخورد شعله به ديواره سرد عقيب جماز مي

  



اگر سازنده مشعلي بسازد كه در حمفظه احرتاق خاصي مورد استفاده قرارگريد و ابعاد آن 
تفاوت داشته باشد، تا اعالم ) ٢(اي با ابعاد داده شده در شكل  بطور قابل مالحظه

ها روي یك نوع دیگ یا لوله آزمون شعله  اندارد در مورد لوله آزمون شعله، آزموناست
 .در این حالت در دفرتچه راهنماي مشعل باید تذكر ویژه داده شود. شود دیگر اجنام مي

  .شود ازنده تعيني گرديده اجنام مي، آزمون روي بستر آزمايشي كه توسط س)٣(هايي با توان ورودي باالتر از مقادير داده شده در شكل  در مورد مشعل
  گريي جتهیزات اندازه   ٤- ٦

  .مطابقت داشته باشد ١- ٥-٦هاي تعيني شده در بند  گريي بايد با رواداري جتهيزات اندازه
yxو 2CO ،2O ،xNO،COتعیني مقادیر    ١-٤-٦ HC  در گازهاي احرتاق 

گريي  دستگاه با اندازه. شود مورد نياز بوده و بوسيله يك دستگاه مناسب تعيني مي )(در حمصوالت احتراق، براي حماسبه ضريب وضعيت هوا  2Oيا  2COمقادير 
yxو  xNO،COمقادير . استفاده قرار گريد پيوسته بايد مورد HC شوند در حمصوالت احتراق بصورت مشابه تعيني مي. 

  تعيني عدد دود   ٢-٤-٦
  .گريي در پيوست الف توضيح داده شده است در مورد دستگاه اندازه

  گريي اندازه ٧٢درسيت   ٥- ٦
 گريي هاي اندازه گريي دستگاه هاي اندازه وادارير   ١-٥-٦
 بندي كامل درصد درجه ١          فشارسنج -
  كلوين ١          دماسنج -

  بندي كامل درصد درجه  ٥/٠    گريي گذر جرمي وسيله اندازه -

  بندي كامل درصد درجه ١      گريي طول وسيله اندازه -
  :گريي براي وسايل اندازه -

  درصد حجمي ١/٠          2COميزان 

  درصد حجمي ١/٠          2Oميزان 

  ppm ) (قسمت در ميليون  ٥          COميزان 

  ppm ) (قسمت در ميليون  ٥          xNO ميزان

yxميزان  HC        ٥  قسمت در ميليون) ( ppm  
 گريي درطول آزمون هاي اندازه رواداري    ٢-٥-٦
 درصد ٣      1lطول حمفظه احتراق -
        كلوين ٢    دماي هوا در ورودي مشعل -

  بار ميلي ١/٠درصد يا   ٥  برداري فشار حمفظه احتراق در طي ره -

  بار ميلي ٣/٠درصد يا  ١٠ اندازي فشار حمفظه احتراق در طي راه -

  كلوين ٥/٢        ماي سوختد -

  درصد ٥/٢        گذر سوخت -

  ٢/٠          عدد دود -
  درصد حجمي ٣/٠          2COميزان 

  درصد حجمي ٣/٠          2Oميزان 

  ppm ) (قسمت در ميليون  ١٠          COميزان 

  ppm ) (قسمت در ميليون  ١٠          xNO ميزان

yxميزان  HC        ١٠  قسمت در ميليون) ( ppm  

  شرایط آزمون  ٦- ٦
  سوخت مورد استفاده  ١-٦-٦

گرم بر كيلوگرم  ميلي ٢٠٠تا  ٧٠درجه سلسيوس با ميزان نيتروژن در حمدوده  ٢٠ميليمترمربع بر ثانيه در ٦تا  ٤ها بايسيت با يك سوخت گازوئيل جتاري با گرانروي از  آزمون
  .اين مقادير بايد حتت آزمون قرار گرفته و حمدوده گرانروي روي پالك مشخصات درج شود ها، براي كاربرد با ساير سوخت). ٦شكل (اجنام شود 

                                                        
١- Accuracy 



  آزمون  ٢-٦-٦
  .مطابقت داشته باشد ٧-٥تا  ٥-٥مات مربوط به بندهاي نتايج آزمون بايسيت با الزا. برداري پايدار شد، آزمون بايد اجنام شود به حمض اينكه شرايط ره

و موارد ذيل بايد در نظر گرفته ٧٣...اندازي و اشتعال صحيح مشعل بايد اطمينان حاصل شود و شرايط اميين تعيني شده در استاندارد ملي ايران به مشاره پس از هر آزمون از راه
  .شود

  ه سلسيوس باشد؛درج ٨٠و ٤٠درجه حرارت عامل خنك كننده بني  -
  .مراجعه مناييد ٢-٦براي درجه حرارت هواي احتراق و درجه حرارت اتاق به بند  -

  برنامه آزمون  ٧- ٦
  .هاي ساخت حتت بررسي قرار گريد قبل از نصب روي بستر آزمون، مشعل بايد جهت انطباق با مدارك و نقشه

  هايي كه بايد اجنام شود آزمون  ١-٧-٦
مشعل مطابق با بار و در ارتباط با وسيله آزمون تعيني شده حتت آزمون قرار . سرمشعل بايد مطابق با روش تعيني شده براي تنظيم مشعل، اجنام شود هاي ذيل براي هر آزمون

  .رعايت شود ٥اي باشد كه مقررات مندرج در بند  تنظيم مشعل بايد بگونه. گريد مي
  :مدت آزمون

  دقيقه؛ ٢٠: كاري فشار مثبت گريي مربوط به ناحيه در نقاط اندازه -
  .دقيقه ١٠: گريي مربوط به ناحيه كاري فشار منفي در نقاط اندازه -

  .دقيقه ثبت شوند ٥گريي مربوط به ناحيه كاري، مقادير بايسيت هر  براي هر نقطه اندازه
  .شود گريي شده و متوسط آا در نظر گرفته مي اي اندازه مقاديرگذر سوخت به صورت حلظه

ها بايد اجنام  در هر نقطه روي منودار كاري مطابق با موارد ذيل آزمون: آزمون روي منودارهاي آزمون   ١-١-٧-٦
  ).٤شكل (ها صورت پذيرد  گرفته و تنظيم

  :١ها در نقطه  آزمون   ١-١-١-٧-٦
  :تنظيمات

  حداكثر توان ورودي امسي؛  -
  ولتاژ برق اعمال شده در مقدار امسي؛  -
  تراق روي حداقل مقدار؛فشار حمفظه اح  -
  .در مقدار اعالم شده )(نسبت وضعيت هوا   -

 :آزمون
yx، عدد دود، CO،xNO: احتراق) الف HC  و ) ؛)مراجعه مناييد ٥- ٥به بند  
  ؛)مراجعه مناييد ٣-٨- ٥به بند (اميين و كنترل درجه حرارت وسايل )  ب
  ؛)مراجعه مناييد ٢- ٨-٥به بند (گرم شدن بيش از حد مشعل )  پ
  ؛)مراجعه مناييد ٤- ٧-٦به بند (شروع به كار )  ت
  هاي تدرجيي؛ اي يا مشعل اي، چندمرحله هاي دومرحله احتراق در نقاط مرحله اول براي مشعل)  ث
  ).مراجعه مناييد ٣-٧-٦به بند ( ولتاژ امسي% ٨٥در )   ج
  :٢ها در نقطه  آزمون   ٢-١-١-٧-٦

  :تنظيمات
  توان ورودي اعالم شده؛    -
  ولتاژ برق روي مقدار امسي؛    -
  ؛)الف مراجعه مناييد٤به شكل ) (هاي تك مرحله اي بعنوان مثال حداكثر مقدار براي مشعل(فشار حمفظه احتراق روي مقدار مربوطه     -
  .روي مقدار اعالم شده )(نسبت وضعيت هوا     -

  :آزمون
yx، عدد دود، CO،xNO: احتراق) الف HC  و ) مراجعه شود ٥-٥به شكل.(  
  ).مراجعه مناييد ٤-٧- ٦به شكل : (شروع به كار)  ب
  .هاي تدرجيي اي يا مشعل اي، چندمرحله هاي دومرحله احتراق در نقطه مرحله اول مربوطه براي مشعل) پ
  :٣ها در نقطه  آزمون ٣-١-١-٧-٦

  :تنظيمات
 حداقل توان ورودي امسي؛   -
  ولتاژ برق روي مقدار امسي؛   -
  ؛)هاي تك       مرحله اي راي مشعلبه عنوان مثال حداكثر مقدار ب(فشار حمفظه احتراق روي مقدار مربوطه    -
  .روي مقدار اعالم شده )(نسبت وضعيت هوا    -

  :آزمون

                                                        
 . مراجعه منایید 230ENتا تدوین استاندارد ملي ایران به استاندارد  -١



yxعدد دود، ، CO،xNO: احتراق HC  و ) مراجعه مناييد ٥-٥به شكل.(  
 :٤ها در نقطه  نآزمو٤-١-١-٧-٦

 :تنظيمات
  ؛٢-١-١-٧-٦بر اساس بند    -
  .تواند صفر يا منفي باشد فشار حمفظه احتراق روي حداقل مقدار كه مقدار فشار مي   -

  :آزمون
  .الف -٢- ١-١-٧-٦مطابق با بند 

  :٥ها در نقطه  آزمون ٥-١-١-٧-٦
  :تنظيمات

  حداكثر توان ورودي اعالم شده؛   -
  مقدار امسي؛ ولتاژ برق روي   -
  فشار حمفظه احتراق روي حداقل مقدار؛   -
  .روي مقدار اعالم شده )(نسبت وضعيت هوا    -

 :آزمون
yxعدد دود، ، CO ،xNO: احتراق HC و ) ييدمراجعه منا ٥-٥به شكل.(  
  :٦ها در نقطه  آزمون  ٦-١-١-٧-٦

  : تنظيمات
  حداكثر توان ورودي اعالم شده؛   -
  ولتاژ برق روي مقدار امسي؛   -
  ؛)هاي تدرجيي اي و مشعل اي، چند مرحله هاي دو مرحله بعنوان مثال حداكثر مقدار براي مشعل(فشار حمفظه احتراق روي مقدار مربوطه   -
  .روي مقدار اعالم شده )(نسبت وضعيت هوا    -

 : آزمون
yx، عدد دود، CO ،xNO: احتراق) الف  HC  و ) ؛)مراجعه مناييد ٥-٥به شكل  

  هاي تدرجيي؛ اي و مشعل اي، چند مرحله هاي دو مرحله احتراق در نقطه مرحله اول مشعل)   ب
  ).مراجعه مناييد ٤-٧-٦به بند (هاي تدرجيي  اي يا مشعل اي، چند مرحله هاي دو مرحله شروع به كار در مشعل)  پ
  .اند آورده شده ٣هاي آزمون در جدول  هايي كه بايد اجنام شوند و مقررات مربوطه و روش گريي اندازه :خالصه٧-١-١-٧-٦
  :ن بايد اطمينان حاصل منود كهدر پايان آزمو  ٢-١-٧-٦

  هيچگونه نشيت در سيستم سوخت رساين وجود نداشته باشد؛) الف
  .برداري وسيله كنترل بواسطه خرايب كم نشود اميين ره)   ب
  .مطابقت دارد ١-٦- ٦شود تا بررسي گردد كه با مقررات مندرج در بند  يك منونه سوخت گرفته مي  ٣-١-٧-٦
پس از تكميل آزمون، بايد مشخص شود كه در درجه حرارت حميط، مواد يا قطعات بكار گرفته شده : ديآزمون عملكر   ٤-١-٧-٦

  .در مشعل هيچگونه تغيري شكل، از تنظيم افتادن يا افت كيفي نداشته باشند
  

  ها خالصه آزمون:  ٣جدول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 بند ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ نقطه آزمون
U = ١,٠ UN ×٣-٧-٦ × × × × × )١ 

  ٧-٥ × × × × × ×  ٭
CO  ٣-٥-٥ × × × × × × ٭مقادير حدي 
xNO ٣-٥-٥ × × × × × ×  ٭ مقادير حدي 
 ٤-٧-٦  - - - × × اي اندازي مشعل يك مرحله راه
اي مطابق  اندازي مشعل دو يا چند مرحله راه

 ٤-٧-٦ × - - - × × با نقطه مرحله اول

ppmHC yx 10 ٢(  × × × × × × ٢-٥-٥ 
 ١-٥-٥ × × × × × × ٭عدد دود

 ٢-٨-٥ - - - - - × مقاومت در برابر حرارت بيش از حد
 ٣-٨-٥ - - - - - × دماي وسايل اميين و كنترل

 .هاي مناسب بايد تعيني شده باشد الساجنام شوند و ك) ب- ٤الف و  - ٤رجوع شود به اشكال (بايد در نقاط مرحله اول مطابق با نقاط مشخص شده ها  آزمون ٭
شروع به كار مشعل بايسيت به حنو . درصد ولتاژ اعالم شده، اجنام شده است ٨٥در پايان آزمون كه در حداكثر مقدار گذر سوخت اجنام شده است، آزمون ديگري در ) ١

  )٣- ٧- ٦رجوع شود به بند . (قابل اعتمادي صورت گرفته باشد
 .ثانيه اول  ٢٠جبز ) ٢



 
  هاي تكميلي، گزارش آزمون نتايج آزمون     ٢-٧-٦

نتايج مربوط به آزمون احتراق ). ب را مشاهده مناييد-٤الف و -٤هاي نشان داده شده در شكلهاي  مثال(هاي اجنام شده بايد بوسيله يك منودار عملكرد ثبت شود  نتايج آزمون
  .به گزارش آزمون پيوست گرددبايد ثبت و 

  هاي ولتاژ الكتريكي وضعيت   ٣-٧-٦
در انتهاي آزمون اجنام شده در حداكثر توان ورودي، آزمون ديگري . درصد اعالم شده اجنام شود ١٠٠بايد با ولتاژ برقي معادل با  ١-٧- ٦هاي مشخص شده در بند  آزمون

  .در اين شرايط مشعل بايد در يك روش قابل اطمينان مشتعل شود. سه فاز وجود داشته باشد ACردي كه موتور شود به غري از موا ولتاژ اعالم شده اجنام % ٨٥در 
  .شود اندازي تعيني شده توسط سازنده اجنام مي اي اين آزمون در ظرفيت راه مرحله هاي چند در مشعل

  آزمون شروع به كار   ٤-٧-٦
  .اندازي كاهش يابد برداري در انتهاي فاز راه احتراق وسيله آزمون بايد به اندازه شرايط رهدر آزمون شروع به كار نوسانات فشار در حمفظه 

  .يابد ثانيه پايان مي ٥اندازي زماين كه سوخت پاشيده شود آغاز و پس از  فاز راه
و ظرفيت تعيني شده توسط سازنده تنظيم و  ١-١-٧-٦در بند  براي مقادير احتراق مشخص شده) الف٤شكل ( ٢و  ١گريي  هاي تك مرحله اي بايد براي نقاط اندازه مشعل

  . سپس خاموش گردند
  .اجنام شود ٢و  ١گريي  اندازي بايد براي نقاط اندازه آزمون راه

  براي مقادير احتراق مربوط به بند) ب٤شكل ( ٦و  ٢و  ١اي بايد براي نقاط  هاي چند مرحله مشعل
 .گريي در نقطه اولني مرحله مربوطه اجنام شود زي بايد براي اندازهاندا آزمون راه. تنظيم شوند ١- ١-٧- ٦ 

اندازي شوند و  دقيقه پس از قطع راه ٣ها بايد  مشعل. كيلوگرم بر ساعت اجنام شود ١٥هاي با ظرفيت كوچكتر يا مساوي  بايد براي مشعل ٧اندازي مطابق با شكل  آزمون راه
ميلي بار  ٣اندازي يا  درصد حداكثر مقدار راه ٢٥ثانيه و تا حداقل  ٨/٠الذكر بايد تا  گريي فوق دازي در حمفظه احتراق، در نقاط اندازهان در آجنا مقادير مربوط به تغيريات راه

  .كاهش يابد
مقدار . ثانيه اول باشند ٥/٠ها در طول توانند تن شوند، مي اندازي بيشتر مي درصد از حداكثر مقادير راه ٢٥افزايش فشارهايي كه كمتر از فشار حمفظه احتراق هستند ويل 

  .گريد منايد بعنوان مقدار مرجع مورد استفاده قرار مي حداكثر نوسانات فشار كه از فشار حمفظه احتراق جتاوز مي
حمفظه احتراق بايد روي صفحه جلويي باالي  گريي براي فشارها در نقطه اندازه. گر فشار با ثبات ثبت شود اندازي بايد بوسيله يك حس رفتار مشعل يعين بررسي نوسانات راه

  .مشعل باشد
گر  قطر داخلي بايد تا حس. داشته باشد ٧٤گر جاذب ميلي متر است و نبايد كاهش ٢٥٠طول آن . گري بايد با ديواره داخلي صفحه اتصال مشعل هم سطح باشد گر اندازه حس

رواداري هاي خطي گر فشار تا حمدوده  گريي حس در اين سيستم اندازه. هرتز باشد ١٣٠٠خطي از صفر تا  ثبات انتخايب بايد داراي يك حمدوده فركانس. فشار ثابت باشد
  .درصد بيشتر شود ١٠نبايد از  بودن 
اي یا  هاي چند مرحله آزمون در حني كار دائم در مشعل   ٥-٧-٦

 هاي كنرتل تدرجيي  مشعل
گردد كه در  برداري ثابت، زماين برقرار مي شرايط ره .رعايت گردد ٤-٧-٦تا  ١- ٦تأمني شده و مقررات بندهاي بايد  ١براي آزمون، مقادير وضعيت هوا مطابق با شكل 

 :هبرداري ثابت بايد بويژه بررسي گردد ك پس از بدست آمدن شرايط ره. درصد تغيري ننمايد ٢/٠در حمصوالت احتراق بيش از  2COگريي ميزان  دو اندازه
  هيچگونه افزايش دماي غريجماز قطعات در بار حداكثر و در انتهاي آزمون وجود نداشته باشد؛)الف 

  هيچگونه نشيت در سيستم سوخت رساين بروز ننمايد؛) ب
  برداري يا كارآيي امين وسايل مراقبت از شعله بگذارد، وجود نداشته باشد؛ هيچگونه خرايب كه تأثري منفي روي ره) پ
  .مه پاشش غري جماز سوخت در مرحله قطع كنترل شده وجود نداشته باشدادا) ت

  با دمنده جمزا  مشعل   ٦-٧-٦
شود و در جايي  ميهايي كه در آا دمنده بصورت جمزا نصب شده است، اگر مشعل در حداكثر ظرفيت حتت آزمون قرار گريد شرايط باال رعايت شده در نظر گرفته  در مشعل

در اين حالت شناسه . هاي واسطه در چهارچوب كاري آزمون نوعي آزمايشگاه نشان داده شده است شود، دمنده و فرآيند انتخايب براي دمنده ت كار ميكه با حداقل ظرفي
  .نوعي متفاوت براي مشعل مورد نياز نيست

  تعویض اجزاي جمزا و قطعات مشابه  ٨- ٦
وسايل اضايف مورد نياز بصورت يك واحد حتت آزمون قرار گرفته اند تنها در صوريت امكان پذير است كه آا با سوز كه با متامي  هاي گازوئيل تعويض تك تك قطعات مشعل
ها بشرطي قطعات  قطعات و زير گروه ).مراجعه شود ٤-٢- به پيوست ث بند ث(بنابراين مشعل هنوز با مقررات اين استاندارد مطابقت دارد . قطعات مشابه تعويض گردند

  .شابه هستند كه عملكرد امين و مرغوبيت آا مشابه باشدتعويضي م
 

  ارزيايب انطباق   ٧
  .براي ارزيايب انطباق به پيوست ث مراجعه مناييد

  .مورد تائيد قرار گرفته است، اجنام خواهد شد ٧٥...ارزيايب انطباق بوسيله يك آزمايشگاه آزمون كه مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره

                                                        
١- Absorptive attenuator  

 .مراجعه منایید45001EN دوین استاندارد ملي ایران به استانداردتا ت -١



  .شود ه و آزمايشگاه آزمون يكي باشند، مقررات پيوست ث اعمال مياگر سازند

  نشانه گذاري   ٨
  :هر مشعل بايد در حملي قابل رؤيت داراي پالكي دائمي حاوي اطالعات زير باشد

  يا عالمت جتاري و آدرس سازنده؛/ اسم و آدرس سازنده و  -
  ؛)كددار(مشاره سريال و سال ساخت  -
  ؛)حداكثر و حداقل(حسب كيلوگرم بر ساعت  گذر جرمي گازوئيل بر -
  .نوع برق اعمال شده، براي مثال متناوب يا مستقيم، ولتاژ امسي و حداكثر توان مصريف -
  رده كيفيت احتراق -
  

  راهنما  دفترچه   ٩
در هر حالت اين . صحيح را ارائه مي دهد پيوست باشد هاي راهنمايي كه اطالعات مربوط به نصب، تنظيم، تعمري، حفظ و نگهداري و طرز كار به هر مشعل بايد دفترچه

  .هاي راهنما بايد شامل منودار سيم كشي و جزئيات ترتيب عملكرد جعبه كنترل مورد استفاده باشند بعالوه دفترچه. اطالعات بايد تاريخ صدور را نشان دهند
  .هاي مناسب براي مشعل بايد ذكر شوند انواع سوخت. باشديك نقشه سيمكشي بايد در جعبه اتصاالت الكتريكي يا نزديك به آن موجود 

منودار كاري، (اساز هاي راهنماي نصب بايد شامل جزئيات كاملي در مورد حمدوده عملكرد مورد نظر و بعالوه پارامترهاي مورد نياز براي وصل كردن مشعل به گرم دفترچه
  .مشعل و سرمشعل موجود باشدمهچنني جزئيايت در مورد انتخاب اتصاالت   ،)ابعاد اتصال

بعالوه، در جایي كه مشعل به گونه اي طراحي شده است كه براي كار در حمفظه احرتاقي كه 
ابعاد آن بطور قابل مالحظه با ابعاد لوله آزمون شعله متفاوت است، این مسئله باید 

  .راهنماي نصب قید شود  در دفرتچه
العاتي را در باره طرز استفاده وسایل نظارت برداري باید اط راهنماي حنوه هبره دفرتچه

وكنرتل نصب شده به مشعل ارائه دهد، مهچنني باید شامل جزئیات اقداماتي باشد كه در 
  .هنگام بروز مشكل یا وضعیت اضطراري پیش مي آید

بردار در رابطه با فرآیند روشن و خاموش كردن باید روي مشعل  راهنماي خالصه براي هبره
هاي راهنما باید به زبان رمسي كشور یا كشورهاي  متامي دفرتچه. ن موجود باشدیا مهراه آ

  .مقصد داده شود
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                     
 
 

 
 

 دامنه تنظیم برحسب كیلوگرم بر ساعت
 
1 max براي minFQ ٣:١م بزرگرت از در دامنه تنظی 
2 max براي minFQ  ٣:١در دامنه تنظیم كوچكرت از 
3 max براي maxFQ  

 ) (نسبت وضعیت هوا : ١شكل
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تواند با عملكرد معكوس شعله اجنام  بر اساس انتخاب سازنده،آزمون مي  )1

 .شود
302استوانه فوالدي (عملكرد مستقیم شعله  )2 l  میلیمرت( 
 
 

mm
l2 

لوله  لوله خروجي حمصوالت احرتاق
آزمون 

 لهشع

m
d1 

mm تعداد
d 2 

 داخلي خارجي

٦٠ 
٨٠ 
١٠٠ 
١٣٠ 
١٦٠ 
٢٠٠ 

٨ 
١٤ 
١٢ 
٢٦ 
٣٠ 
٢٨ 

٢٠ 
٢٥ 

٥/٤١ 
٥/٤٤ 

٥٧ 
٩/٨٨ 

١٦ 
٢١ 

٥/٣٦ 
٥/٣٩ 
٥/٥١ 
٩/٨٠ 

٢٢٥/٠ 
٣/٠ 
٤/٠ 
٥/٠ 
٦/٠ 
٨/٠ 

 
 

 لوله آزمون شعله، منایش مشاتیك: ٢شكل 
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شدت اشتعال، قطر و طول لوله آزمون شعله بر : ٣شكل

 FQحسب توان ورودي



 
 
 
 

اي ،  هاي دو مرحله منودارهاي كاري و عملكرد براي مشعل -ب
 اي و تدرجيي چند مرحله

منطق هاشور ( منودارهاي كاري و عملكرد :  ٤شكل 
 )دهد كاري را نشان مي خورده منودار

منودارهاي كاري و عملكرد براي  -الف
 اي هاي تك مرحله مشعل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقاط مربوط به تغیري : ٥شكل                                   
 دادن مرحله اول به مرحله دوم براي

تعیني منودار                                                
 اي  مرحله هاي دو عملكرد براي مشعل
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هایي در مورد حدود  مثال: ٦شكل                           
 درجه سلسیوس ٢٠گرانروي سوخت آزمون در 

 ٤و گرانروي ار                                      
  میلیمرتمربع بر ثانیه ٦میلیمرتمربع بر ثانیه تا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میلي بار ٠/١اندازي به عنوان مثال در  هاي فشار راه دامنه: ٧شكل 
به عنوان مثال در منودار عملكرد ٢در حمفظه  احرتاق، و در نقطه  



 
 
 
 
 

 فشار/ مكش                     درجه حرارت                                       
 حمصوالت احرتاقآنالیز      

 -هاي حمصوالت احرتاق گريي شاخص حمل اندازه:  ٨شكل 
 )گريي مي توانند مدرج باشند هاي اندازه لوله( منودار مشاتیك 



 پیوست الف
 عدد دود

 )الزامي(
 گريي          دستگاه اندازه   ١ - الف 
درصد از  ٥سانتیمرت مكعب  ١٦٠، با قابلیت كشیدن حجم )دسيت(پمپ   ١ -  ١ - الف 

درصد  ٥سانتیمرت مكعب  ٥٧٠تقریبًا (سطح موثر فیلرت با قطر شش میلیمرت در یك مكش پمپ 
  .میلیمرتباشد ٢٠٠،كورس پیستون پمپ باید تقریبًا )موثر فیلرتبرسانتیمرت مربع سطح 

بند  شود و باید به اندازه كايف آب با قرار دادن كاغذ در شیار مربوطه كاغذ حمكم مي
  .باشد تا از چگالش و گرم شدن در مراحل اولیه كاركرد پمپ جلوگريي شود

سانتیمرت  ٤٠فیلرت نباید از  گريي تا سطح فاصله پیموده شده توسط گازها از نقطه منونه
بیشرت شود باستثنا مواردي كه كانال حمصوالت خمصوص بوده و این مسئله باید در گزارش 

  .آزمون نشان داده شود
گريي، با قطر داخلي شش میلیمرت كه مقررات مربوط به بند  لوله منونه  ٢ - ١ -الف
  .را رعایت مناید١ - ١ - الف
درصد كه به صورت فتومرتیك ) ٨٥  ٥/٢(انعكاس  كاغذ فیلرت با ضریب ٣ - ١ -الف

براي این منظور كاغذ فیلرت باید روي یك سطح سفید با . شود تعیني مي) انعكاس سنجي(
  .درصد یا بیشرت قرار داده شود ٧٥ضریب انعكاس 

، باید افت مرتمربع بر دقیقه عبور هوا از كاغذ فیلرت با نرخ سه دسیمرتمكعب بر سانيت
  ).بار  میلي ١٠٠و  ٢٠(كیلو پاسكال را اجياد مناید ١٠فشاري بني دو و 

  ٥/٢(گريي عدد دود، از یك ماده سفید با ضریب انعكاس  در اندازه ٤ -١ - الف 
درجه رنگ قرار داده شده در  ١٠شود و این كار با مقایسه با  درصد استفاده مي) ٨٥

  .گردد م از سفید تا خاكسرتي اجنام ميفواصل منظ
عدد . دهد گريي اول مطابق با كاغذ زمینه بوده و عدد دود صفر را نشان مي انعكاس منونه

دهم نرخ كاهش بوده و بر حسب درصد  هاي ذیل برابر با یك شناسایي هر كدام از درجه
مطابق با نرخ  براي مثال عدد شش. شود انعكاس نور تابشي روي منونه مربوطه بیان مي

رواداري تغیريات در ضریب انعكاس براي هر كدام از نقاط مقیاس . باشد درصد مي ٦٠كاهش 
 . نباید از سه درصد مقدار آن جتاوز مناید

 گريي عدد دود اندازه  ٥ -١ - الف 
نيكي اجنام شود، بشرط آنكه شاخص آزمون بدست آمده توسط گريي الكترو تواند به وسيلة يك وسيله منونه مي ٤- ١-تا الف ١ -١-روش آزمون تشريح شده در بند الف

 .باشد ١-١-گريي، مطابق با روش مشروحه در بند الف اجنام داده يا شاخص آزمون تعيني شده با وسيله اندازه شخصي كه آزمون را با مقايسه
 تعیني عدد دود    ٢-الف

  .را وارد شيار منوده و وسيله را حمكم مناييد اي كه كاغذ را در خود نگهداشته است، فيلتر با شل منودن وسيله
توانند به وسيلة يك پمپ دسيت يا با  ها مي منونه. گري و ديواره لوله، اطمينان حاصل مناييد بند بودن حمل منونه از آب. گري را عمود بر جهت جريان گازهاي احتراق قرار دهيد منونه

  .كمك يك پمپ الكترو مكانيكي گرفته شوند
  .ثانيه اجنام شود ٣تا  ٢بار عمل مكش را اجنام دهيد و هر مكش بطور منظم بايد در  ١٠،)گفته شد ١ -١-مهانگونه كه در بند الف(شود  از پمپ دسيت استفاده ميچنانچه 
  .گريي را باز منوده و كاغذ فيلتر را با دقت بريون بياوريد گريي را از دودكش خارج مناييد پيچ وسيله اندازه لوله منونه

اي قرار داده شود كه تنها انعكاسات مربوط به  گريي روي عالمت سياه شده بايد بگونه شود، نوك وسيله اندازه گريي عدد دود الكترونيكي استفاده مي چنانچه از وسيله اندازه
  .گرفته شوند) نه خبش ديگر(عالمت سياه شده 

  



  پيوست ب
  گريي گازهاي خروجي و ضرايب تصحيح اندازه 

  )ميالزا(
  گريي گازهاي خروجي اندازه    ١-ب

گريي بايد در جريان حمصوالت احتراق و با  گريي دقيق، نقطه اندازه به منظور منونه. ها بايد روي كانال بني حمفظه احتراق و دودكش بعد از مبدل حراريت اجنام شود گريي اندازه
  .گريي انتخاب شود چند اندازه

  .بايد درگزارش آزمون آورده شودگريي استفاده شده  هاي اندازه روش
  .بايد كنترل شود) نرخ تبديل(، عملكرد صحيح تبديل كننده xNOگريي گريي براي اندازه جهت كاليربه منودن وسيله اندازه

 xNoتصحيح تأثري درجه حرارت هواي احتراق روي گازهاي خروجي    ٢-ب
رجه حرارت و رطوبت هواي احرتاق روي گاز رابطه تصحیح تأثري د

گرم بر كیلوگرم براي ١٠( مرجع  نسبت به شرایط xNOخروجي 
 :عبارتست از) درجه سلسیوس براي دما ٢٠رطوبت و 

)t(,
)h(,

,No,
)h(No)NO( meas

meas

x
measxrefx 
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34002010 

  
  :گريي عبارتست از كه واحدها و حمدوده قابل قبول در اندازه

xNO :ميزانxNO ساعت كه در  گرم بر كيلووات  برحسب ميليhmeas  وtmeas باشد ساعت مي گرم بر كيلووات  ميلي ٣٠٠تا  ٥٠گريي شده و حمدوده آن بني اندازه.  

meash :گريي رطوبت هواي خشك در مدت زمان اندازهxNO گرم بر كيلوگرم ١٥تا  ٥كيلوگرم در حمدوده  برحسب گرم بر.  

meast :گريي درجه حرارت هواي احتراق در مدت زمان اندازهxNO  ْدرجه سلسيوس ٣٠تا  ١٥برحسب درجه سلسيوس و در حمدودة.  

refxNO   .ساعت گرم بر كيلووات  به شرايط مرجع برحسب ميلينسبت  xNOمقدار تصحيح شده: )(
  

 xNoتصحيح تأثري ميزان نيتروژن سوخت گازوئيل در گازهاي آاليندة     ٣-ب
 .كيلوگرم باشد گرم بر ميلي ٢٠٠تا  ٧٠ميزان نيتروژن بايد در حمدودة . آناليز ميزان نيتروژن موجود در سوخت گازوئيل مورد استفاده، بايد اجنام شود

چنانچه نيتروژن . باشد گرم بر كيلوگرم مي ميلي ١٤٠سوز به مقدار براساس ميزان نيتروژن مرجع موجود در سوخت گازوئيل ٣-٥-٥در بند  xNOمقررات گازهاي آالينده
  .گريد موجود در سوخت غري از اين مقدار باشد فرمول ذيل مورد استفاده قرار مي

20,)NN(
kWh
mg)NO(

kWh
mg)NO( refmeasrefxx 







  

  :كه در آن

xNO قيد شده دراين استاندارد مقدارxNO باشد گرم بر كيلوگرم مي ميلي ١٤٠سوز يعين تصحيح شده نسبت به شرايط نيتروژن مرجع در سوخت گازوئيل.  

refxNO   .باشد مي ٢-مطابق با بند ب xNOگريي مقدار اندازه:   )(

 measN   .شود گريي مي گرم بر كيلوگرم اندازه باشد كه برحسب ميلي مقدار ميزان نيتروژن موجود در سوخت گازوئيلي مي    :   

refN         :١٤٠. باشد مقدار مقدار نيتروژن مرجع در سوخت گازوئيلي مي =refN گرم بر كيلوگرم است ميلي.  

  .قيد شده دراين استاندارد بايد مورد استفاده قرار گريد xNOبه منظور رعايت مقررات اين استاندارد، مقدار
  پيوست پ

  ضرايب تبديل
  )جهت اطالع(

  .حماسبه شده است xNOضرايب تبديل شبيه
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  :كه در آن

ppmxNO     :غلظتxNO گريي شده بصورت حجمي برحسب قسمت در ميليون  اندازه(ppm)؛  

refO2         : 2ميزانO  درصد٣يعين (در شرايط گاز مرجع O؛)٢  

2measO       : 2غلظتO گريي شده در حمصوالت گازي احتراق؛ اندازه  
  كيلوگرم بر مترمكعب ؛ برحسب xNO چگايل:       056,2

  برحسب كيلوگرم بر مترمكعب؛ COچگايل   : 25,1

iH          :ارزش حراريت خالص؛  

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

كيلو وات ساعت بر كيلوگرم؛    8611,H i   
4610,V min,tr,th,A   وگرم مترمكعب بر كيل  

  .تواند مورد استفاده قرار گريد براي حماسبه، مقادير مرجع يا مقادير واقعي سوخت گازوئيلي مي
  پيوست ت

  اي،  ،آشكارساز يوين شعله FIDگريي  روش اندازه
  هاي نسوخته براي ثبت هيدروكربن

  )الزامي(
  

  گريي سيستم اندازه    ١-ت
 .شود ام مياي اجن گريي بوسیلة یك آشكارساز یوني شعله اندازه

  حساسيت.درجه سلسيوس بايد حتت كنترل قرار گريد ١٨٠گريي حداقل در متامي سيستم اندازه
  .نسبت به اكسيژن و اجزاي ديگر نيز بايد در نظر گرفته شود

Hcخملوط 
H   .شود بعنوان يك گاز سوختين توصيه مي 2

  

  شروع به كار  ٢-ت
  .گريي بايد در فواصل زماين مشخص با يك گاز خنثي متيز و حتت بررسي قرار گريد زهقبل از شروع آزمون، مسري اندا

 
  پيوست ث

  ارزيايب انطباق
  )جهت اطالع(

  
  اجرايي  هاي آزمون، روش هاي آزمون و منونه آزمايشگاه    ١- ث

  هاي آزمون آزمایشگاه    ١- ١- ث
قرار گريند تا اطمينان  ٧٦... شگاه آزمون كننده مورد آزمون نوعي مطابق با استاندارد ملي ايران به مشاره توانند در يك آزماي شونده با فشار مي هاي با گازوئيل پودر مشعل

  .اند حاصل شود كه مقررات استاندارد را رعايت منوده
  ):ها آزمونه(هاي آزمون  منونه    ٢- ١- ث

  .رار گريدسوز بايد بعنوان يك واحد كامل حتت آزمون ق در هر حالت، هر نوع مشعل گازوئيل
  .اي كه مقررات استاندارد مربوطه در آا رعايت شده باشد را ارائه دهد سوز را بگونه توليد كننده بايد تأييديه جتهيزات الكتريكي و وسايل منايش و كنترل مشعل گازوئيل

                                                        
 .مراجعه منایید 45001ENتا تدوین استاندارد ملي به استاندارد  -١



هاي آزمون كننده، حتت آزمون قرار گرفته  ين وسيله قبالً توسط يكي از آزمايشگاهشود، كيفيت آن بايد مورد تأييد قرار گريد اگر ا اگر متعلقايت غري از متعلقات قبلي استفاده مي
  .شود توان به آن در جايي كه استفاده از آن امين باشد، تأييديه داده  باشد مي

هاي  شابه باشند، معموالً آزمون دو مشعل با ظرفيتهاي متفاوت ويل با يك طراحي توليد منايد، و جتهيزات جانيب آا م سوز را با ظرفيت هاي گازوئيل اگر سازنده، مشعل
  .باشد متفاوت كايف مي

  .گريند معموالً كوچكترين و بزرگترين مشعل مربوط به يك نوع، حتت آزمون نوعي كامل قرار مي
 ٧٧توانند فقط حتت آزمون نقشه هاي متوسط موجود باشد، مي ههاي آزمون از سازنده براي انداز هايي كه اندازه متوسط دارند اگر نتيجه آزمون نوعي موفق باشد و تأييديه مشعل

  .قرار گريند
هاي متوسط رعايت نشود، آزمايشگاه آزمون كننده، براي اجنام آزمون نوعي  يعين موفق بودن آزمون نوعي و تأييديه آزمون از سازنده براي اندازه(اگر يكي از اين دو مقررات 

  .دگري هاي متوسط تصميم مي روي اندازه
هاي  انواع آزمون و اسناد آزمون براي مشعل    ٢- ث

  سوز گازوئیل
  آزمون نوعي    ١- ٢- ث

براي اين منظور كايف است . سوز مقررات مربوط به استاندارد را رعايت منوده است شود تا اثبات گردد كه مشعل گازوئيل تقاضاي آزمون نوعي از سوي سازنده داده مي
  .هاي خمتلف را در اختيار آزمايشگاه قراردهد طراحي با ظرفيت سازنده دو مشعل مربوط به يك سري

اجنام  ٧-٦آزمون نوعي بصورت يك آزمون عملكردي و آزمون طول عمر مطابق با بند . ها حضور داشته باشد تواند در آزمون در صورت درخواست، مناينده جماز سازنده مي
  .شود طلع ميمتقاضي از طريق گزارش كتيب از نتايج آزمون م. شود مي

  آزمون نوعي در كل سیستم  ٢- ٢- ث
  .هاي هواي گرم يا غريه صورت گريد هايي كه روي دستگاهي سوار هستند مثالً كوره تواند با مشعل ها مي براساس تقاضاي سازنده، آزمون

  آزمون نقشه  ٣- ٢- ث
  :تواند تقاضاي آزمون نقشه منايد اگر سازنده مي

  ه قبلي تغيريات يا ضمائمي اضافه شود؛ و يا اگردر طراحي مشعل نسبت به منون) الف
اند ويل تأييديه استاندارد براي مراحل ظرفيت بطور جمزا داده شده است  سوز كه با مراحل ظرفيت متفاوت و ساختمان يكسان توسط سازنده ساخته شده هاي گازوئيل مشعل) ب
  )مراجعه مناييد ٢-١- به بند ث( 

  .اند ن دارد كه آيا تغيريات مربوط به بندهاي الف و ب روي مقررات اين استاندارد تأثري گذاشته يا نگذاشتهاجنام آزمون نقشه بستگي به اي
  .انطباق دارندمربوطه د با استاندارد نرا با موفقيت گذرانده باشو آن آزمون نقشه است  ها هاي آن آزموناساس كه  يسوز هاي گازوئيل مشعل

  آزمون تكمیلي  ٤- ٢- ث
  .منايد آن مشخص مياز برداري  اند را روي روش ره مشعل قرار گرفتهدر لي آزموين است كه تأثري وسايلي كه پشت سرهم آزمون تكمي

  .سوز تغيري يافته باشند شود كه هر كدام از اجزاء مشعل گازوئيل آزمون تكميلي معموالً در صوريت اجنام مي
اشد كه تطبيق با مقررات اين استاندارد را زير سؤال بربد، سازنده بايد آنرا براي آزمون تكميلي به آزمايشگاه باد شده هاي نوعي تغيريات فين در مشعل اجي اگر پس از آزمون

  .حتويل دهد
در يك تأسيسات ويژه ) اند نوعي قرار گرفته آزمونكه حتت ( سوز  هاي گازوئيل تنها متناسب بودن مشعلآزمون درخواسيت، ، اگر كننده در صورت توافق با آزمايشگاه آزمون

  .تكميلي اجنام نشود آزمونتواند  به دليل تأثريات سوخت، حمفظه احتراق يا سيستم باشد مي
هاي كنترل نسبت هوا به  هاي نازل و وسايل خملوط كردن سوخت و هوا و سيستم هوا، سيستم ميزان فشارهاي هوا،  در اينجا فرض بر اين است كه تغيريات مربوط به كانال

  .الزم است سوخت
  :ها تنها در صوريت جماز است كه گريي اين اندازه

  ؛توسط يك شخص دوره ديده اجنام شود) الف
  ؛پايداري شعله حفظ شود) ب
  ؛ظرفيت زياد نشود) پ
  ؛اميين كم نشود) ت

  ؛هاي جماز باشد عدد دود در حمدوده CO ،2COهاي احتراق نظري مقادير  مشخصه) ث 
  .شود مستندها توسط آزمايشگاه  هاي اجنام شده گريي موفق بودن اندازه) ج

  آزمون نوعي جمدد  ٥- ٢- ث
  .تقاضا كندانطباق مشعل با مقررات استاندارد مورد تاييد را جهت زمايشگاه آنوعي جمدد در آزمون تواند  هر كس مينياز در صورت 

را از كارخاجنات يا مراكز جتاري از  مناسبهاي آزمون  الح كه منونهيصتوسط مراجع ذو مستقل تأييد شده كننده هاي آزمون  آزمايشگاهآزمون نوعي جمدد بايد توسط يكي از 
ت استاندارد مد نظر باشد، اگر يك يا چند مورد از مقررا. شود اساساً آزمون نوعي جمدد مثل آزمون نوعي اجنام مي .، صورت پذيردكند منونه برداري مي ي آاها طريق منايندگي

  .اجنام شودآزمون كننده تواند به عنوان يك آزمون تكميلي يا آزمون نقشه با انتخاب آزمايشگاه  آزمون نوعي جمدد مي
  .ص توسط سازنده را ممنوع كردسوز خا طراحي نوعي روي مشعل گازوئيلتغيريات در توان  سوز با مقررات استاندارد مطابقت نداشته باشد، مي اگر در مواردي مشعل گازوئيل

  سوز هاي گازوئیل آزمون مربوط به مشعلمدارك   ٦- ٢- ث
  :باشد ذيل توسط سازنده يا اپراتور دستگاه به آزمايشگاه مورد نياز مي مداركارائه رونوشت 

                                                        
٢- Drawing test 



عالوه براين نقشه . سوز و متامي قطعات اصلي آن باشد شعل گازوئيلها بايد شامل منودار مقاطع مورد نياز جهت منايش دقيق طراحي م نقشه. نقشه دائمي يا فتوكپي آا) الف
  ؛مونتاژ نيز ارائه گردد

  ؛سوز مشعل گازوئيلتصوير ) ب
  ؛نهاي ظرفيت آ هاي نصب و اطالعايت در مورد حمدوده جزئيايت در مورد نوع ساختمان و طراحي مشعل شامل دستورالعمل: سوز شامل توضيحايت در مورد مشعل گازوئيل) پ
  هستند؛با جتهيزات عادي مناسب براي كاركرد قطعايت كه در مورد شامل اطالعات و انواع آا  ، سازندهآا شناسهمشعل و متعلقات الكتريكي اطالعات در مورد جتهيز ) ت
  ؛رندمطابقت دا هسازنده بايد اعالم منايد كه متعلقات الكتريكي و مونتاژ آا با مقررات استانداردهاي مربوط) ث
  ؛سوز توضيحايت در مورد طراحي مشعل گازوئيل) ج
  مربوطه باشند؛مكانيكي و  حراريت ،مقررات شيمياييمطابق با منايد كه مواد، تضمني سازنده بايد ) چ
  ؛ه شده است، حداكثر گرانروي جماز و گذر سوخيت كه مشعل براي آن در نظر گرفتدامنه كاربرداطالعايت در مورد درجه سوخت مشخص شده در ) ح
   ؛نصبنريوي وارد شده در موقع اطالعايت در مورد ) خ
  .كشي يا منودارهاي عملكردي با ابعاد داده شده در واحد متريك سوز و مدار سيم برداري مشعل گازوئيل هاي نصب، تنظيم و ره دستورالعمل) د

 
 پیوست ج 

 هایي در مورد جتهیزات مشعل مثال
 )جهت اطالع(

 
 كیلوگرم بر ساعت ١٠٠هایي با گذر سوخت كوچكرت از یا مساوي  مشعل  ١ - ج 
  
  
  
  
  
  

 نازل  1 
 وسیله قطع امين  2
 پمپ گازوییل  3

اي با تغیريات  اي یا دو مرحله سوز  یك مرحله مشعل گازوییل: ١ -شكل ج
 )یا دو راهه هاي یك راهه سیستم(فشار 

 
 
 
 

 
 
 
 
 نازل  1 

 وسیله قطع امين  2
 پمپ گازوییل  3
 

 اي با دو نازل سوز دو مرحله هاي گازوئیل مشعل: ٢ -شكل ج
 
 
 

 
 
 
 وسیله قطع امين  2
 زوییل پمپ گا  3
 نازل برگشت گازوییل  4
 تنظیم كننده خروجي   5
 )كیلوگرم ٣٠بزرگرت از (وسیله پایش  6

سوز با نازل برگشت گازوییل و بدون شري قطع  هاي گازوئیل مشعل: ٣ -شكل ج
 نازل

 
 
 
 
 
 



 
 
 پمپ گازوییل  3
 نازل برگشت گازوییل  4
 تنظیم كننده خروجي   5
 )كیلوگرم٣٠بزرگرت از (وسیله پایش  6
 شري قطع نازل  7

 زلسوز با نازل برگشت گازوییل و شري قطع نا هاي گازوئیل مشعل: ٤ -شكل ج
 
 كیلوگرم بر ساعت ١٠٠هاي با گذر سوخت بیش از  مشعل ٢ –ج 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 نازل  1 

 وسیله قطع امين   2
 پمپ گازوییل  3
 

هاي  اي با دو نازل یا مشعل سوز دو مرحله هاي گازوئیل مشعل: ٥ –شكل ج 
 اي وز چند مرحلهس گازوئیل

 
 
  
  
  
  
 وسیله قطع امين   2
 پمپ گازوییل  3
 نازل برگشت گازوییل  4
 تنظیم كننده خروجي  5
 وسیله پایش  6
 سیستم دیگر كه بر اساس  دمپر كنرتل یا  )1

 مورد آزمون  ٧٨...استاندارد ملي ایران به مشاره
 .قرار گرفته است

 
سوز با نازل برگشت گازوییل و بدون شري قطع  هاي گازوئیل مشعل: ٦ -شكل ج

 سریع نازل
 
 
 
  
  
 
 
 
 وسیله قطع امين   2
 پمپ گازوییل  3
 نازل برگشت گازوییل  4
 تنظیم كننده خروجي  5
 وسیله پایش  6
 شري قطع نازل  7
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 دمپر كنرتل یا سیستم دیگر كه بر اساس  )1
 مورد آزمون  ١...استاندارد ملي ایران به مشاره

 .ار گرفته استقر
سوز با نازل برگشت گازوییل و شري قطع سریع  هاي گازوئیل مشعل: ٧-شكل ج

 نازل
 



 پیوست چ
 هاي دیگر سوخت
 )جهت اطالع(

 
 

تواند  گازي مایع در فاز مایع مي  این استاندارد براي سوخت
 . استفاده شود

  
 


