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 بسمه تعالی

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ترويج سيستم بين المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش،  تعيين عيار فلزات گرانبها و                . نمايد
 . رتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشدانجام تحقيقات كاربردي براي ا
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 رئیس نمایندگی
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 )فوق ليسانس مهندسي شيمي ( 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 پيروز بخت ـ نيره

 )ليسانس مهندسي متالوژي ( 

 شركت آزمايش
 جباري ـ سيد مهرداد

 )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

 شركت آزمايش
 حسين عسگري ـ رامين

 )سانس فيزيك فوق لي( 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 ربيعي ـ علي محمد

 )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

 شركت آبسال
 صمصامي ـ معصومه

 )ليسانس فيزيك ( 

 شركت آبسال
 ضيابري ـ فريد

 )ليسانس فيزيك ( 



 اعضاء نمایندگی

 شركت سارا صنعت
 عقيلي ـ امير

 )ليسانس مهندسي صنايع ( 

  سارا صنعتشركت
 عقيلي ـ همايون

 )ليسانس مهندسي متالوژي ( 

 شركت ارج
 محمدي ـ عبد الرضا

 )فوق ليسانس مهندسي مكانيك ( 

كارشناس رسمي مؤسسه استاندارد و تحقيقات

 صنعتي

  رامين-ميرزاطلوعي 

 )فوق ليسانس مهندسي مكانيك ( 

 شركت مهيا مان
 نادري ـ شهال

 )فوق ليسانس صنايع ( 

 ت نيك كاالشرك
 نظر بختياري ـ قربانعلي

 )ليسانس مهندسي شيمي ( 

 شركت پالر
 همامي ـ محسن
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 بردبار ـ زهرا

 )ليسانس مهندسي صنايع ( 
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 استاندارد ويژگيها و روش آزمون بخاري هاي گاز سوز بدون دودكش كه به وسيله كميسيون مربوطه
 پیش گفتار

 

ز بدون دودكش كه به وسيله كميسيون مربوطه         استاندارد ويژگيها و روش آزمون بخاري هاي گاز سو      

 ۱۵/۱۰/۸۲تهيه و تدوين شده و در يكصد و هشتادمين استاندارد صنايع مكانيك و فلز شناسي مورخ                

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه          ۳ ماده    ۱مورد تأييد قرار گرفته، اينك به استناد بند             

 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر       ۱۳۷۱ه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ما       

 .مي گردد

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

استاندارد هاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي                 

در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه          اصالح يا تكميل اين استاندارد ها برسد        

 .واقع خواهد شد

بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده                  

 .نمود

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

لذا با  . المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشور هاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود            حتي 

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

 

ANSI- Z21.11.2- 2000 : منابع اصلي  

EN- 449- 1998 

 

 

 

 

 ب

 



 ۱

 

 هدف  ۱

مشخص كردن ويژگيهاي ساخت، ايمني، عملكرد وروشهاي اين استاندارد هدف از تدوين  ۱-۱

  بدون دودكش تزئينيگازسوزهاي   و بخارينو  بدون دودكش  گاز سوزري هايآزمون بخا

طراحي  لوله كشي گاز طبيعي يا استفاده از سيلندرگازمايعبراي اتصال به سيستم كه  ميباشد

اين بخاري ها بايد از قطعات . شوند  ناميده مي بخاريدراين استاندارد از اين به بعد كه شده اند 

  . باشندو مواد كامالً نو ساخته شده

  كاربرد  دامنة ٢

 .باشد)  كيلو كالري در ساعت    ۷٢۰۰(يا    مگاژول بر ساعت    ٣٠  حداكثر بخاريها بايد  ورودي   توان  

 .ر كاربرد دارند بخاري ها براي استفاده از گازهاي زياين

  براي استفاده از گاز طبيعي –الف 

 ) L.P.G( براي استفاده از گاز مايع– ب

اين بخاري براي نصب و استفاده در حمام، انباري، فضاهاي تنگ و كوچك، اتاق خواب، مهدهاي                

 .كاربرد ندارد)كاروان(كودك و خانه هاي سيار 

 سيلند گاز، رگوالتور و شلنگ قابل انعطاف مـورد          اين استاندارد در برگيرندة الزامات و ويژگيهاي      

 .شود استفاده در بخاريهاي با كاربري گاز مايع نمي

 



 ۲

 

  مراجع الزامي ٣

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده اسـت                 

 مورد مراجـع داراي تـاريخ       در. شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي         

معهـذا  . ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيسـت       يا تجديد نظر، اصالحيه   / چاپ و 

بهتر است كاربران اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه هـا و تجديـد نظرهـاي مـدارك                  

يا  تجديد نظر، آخرين     / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و      . الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند      

 .يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است/ چاپ و

 .استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

۱۲۵ EN       وسائل نظارت بر شعلة نـوع گرمـا        :سوز     وسائل نظارت بر شعله براي دستگاههاي گاز- 

 )ترموالكتريك(برقي 

۱۶۱ ENيرهاي خودكار قطع جريان براي مشعلهاي گازسوز و دستگاههاي گازسوز ش 

۲۵۷ ENترموستاتهاي مكانيكي براي دستگاههاي گاز سوز  

۵۴۹ EN    ها براي دسـتگاههاي گازسـوز و تجهيـزات           ها و ديافراگم    بندي   مواد الستيكي براي درز

 گاز

۱-۷ ISO   ه در مقابل فشار بوسـيله ايـن        هاي لوله در مواقعي كه اتصاالت آب بند شد            دنده پيچ

 :ها ابعاد و رواداري معرفي،(  : بخش . شود ها انجام مي  پيچ دنده

٢١-٢٠ ANSI Zسيستمها و اجزاي خودكار روشن كنندة گاز   



 ۳

٢١-١٨ ANSI Zگاورنرهاي فشار وسايل گازسوز   

۱-۲۲۸ ISO : ار توسـط   هاي لوله در مواقعي كه اتصاالت آب بند شـده در مقابـل فشـ                دنده پيچ

 .ها معرفي، ابعاد و رواداري: ۱بخش . شود ها انجام نمي دنده پيچ

۲۷۴ ISOابعاد-هاي نرم مسي با سطح مقطع مدور  لوله  

۴۵۱۲ ISIRI   براي وسايل گاز سوز ) چند منظوره(كنترلهاي چند كاره      

۱-۱۵۶۲ ISIRI  ايمني وسايل خانگي و وسايل مشابه برقي 



 ۴

 يف اصطالحات و تعار ٤

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

كه هواي الرم براي احتراق رااز داخل محيط يك بخاري   دودكش گاز سوز بدونبخاري ١-٤

كش د دواين بخاري به  تامين كرده و محصوالت احتراق نيز در همان محيط تخليه مي شوند

به ها ممكن است  اين بخاري.  ت احتراق نيازي ندارد تخليه محصوالبراي اتصال به سيستم

 :انواع زير باشندمجهز بوده ودر .. ترموستات ، تجهيرات مكنده يا دمنده هوا و

هـاي    بخاري خودايستايي كه براي نصب به زمين يـا ديـوار توسـط بسـت يـا پايـه                  :  ثابت   -الف  

ومينة پـيش سـاخته داخـل        شـ   محفظـة  براي نصب در داخل   و يا    .نگهدارنده طراحي شده است   

 . ساخته مي شودديوار

 .شود ها بمنظور زيبائي و تزئين نيز استفاده مي بخاري كه در آن از شعله: بخاري تزئيني  -ب

باشد و بدون نياز به بلند  بخاري كه داراي محفظة نگهداري سيلندر گاز مايع مي:  متحرك -ج 

 .كردن بخاري قابل جابجا كردن است

 براي هدايت نهائي گاز، يا مخلوط گاز و هوا به منطقة احتـراق            كه   است   اي  قطعه  :مشعل  ٢-٤

 .گيرد طراحي شده و عمل احتراق روي آن صورت مي

 مشعلي است كه كار كرد صحيح و درست آن متكي به مكشي             -مشعل با جريان مكشي    ۴-۲-۱

 .شود است كه توسط يك دمنده يا مكنده در دودكش آن ايجاد مي



 ۵

 گاز بداخل ريان يا جتزريقمشعلي است كه در آن از انرژي )  سنبن(مشعل تزريقي  ۴-۲-۲

 احتراق گاز و مخلوط شدن اين هوا با گاز در داخل مشعل جهت هواي الزم مكشمشعل براي 

 .شود استفاده مي

مشعلي است كه در آن هوا در فشار اتمسفر با مكش  -مشعل تزريقي اتمسفريك ١-٢-٢-٤

 .گردد به داخل مشعل تزريق مي گاز  يا جريانايجاد شده در اثر فوران

در روي   احتـراق فقـط      هواي الزم بـراي    مشعلي است كه     :مشعل با شعلة نوراني يا زرد        ٣-٢-٤

 .شود مشعل با گاز مخلوط مي

 مشعلي است كه در آن گاز يا هوا يا هر دو با فشار وارد ) :دمنده دار(مشعل نيرو  ٤-٢-٤

ولة گاز و در مورد هوا اين فشار بيشتر از در مورد گاز،  اين فشار بيشتر از فشار ل. شود مشعل مي

مشعلي كه در آن . رسند باشد و گاز يا هوا با اين فشار اضافي بمشعل مي فشار اتمسفريك مي

شود معموالً  هواي الزم براي احتراق توسط دمنده كه قبل از بخاري قرار دارد وارد مشعل مي

 .شود  ناميده ميدمنده داربعنوان مشعل 

كليه هواي الزم براي تقريباً  در آن داري است كه  دمندهمشعل: الط مشعل پيش اخت ٥-٢-٤

 .شود احتراق، بعنوان هواي اوليه با گاز مخلوط مي

 .اسيون سريع گاز سوخت همراه با توليد حرارت يا حرارت و روشنائي  اكسيد-احتراق  ٣-٤

 .افتد اق ميكه احتراق در داخل آن اتفبخاري  از قسمتي  :محفظة احتراق       ١-٣-٤



 ۶

   وا، ـ عناصر حاصله از احتراق گاز سوخت با اكسيژن موجود دره:محصوالت احتراق ٢-٣-٤

 .باشد نمي افيـباشد ولي شامل هواي اض ر هم ميـاث اي بيـاين عناصر شامل گازه

 شوند جدا مياز آن  مايعاتي كه در اثر كاهش درجه حرارت گازهاي تنوره :چگالش ٣-٣-٤

مسير ومداري كه گاز ورودي به بخاري طي ميكندشامل كنترل  :    مسير گازرساني٤-٤

 ....ولوله ها واتصاالت و

ها از آن  معبري از گاز در بخاري است كه گاز الزم براي هر يك از مشعل :١چندراهه ۴-۴-۱

 .شود منشعب مي

 . و لولة مخلوط كنندهدهانه، گلويياي است از  مجموعه :مخلوط كننده ٢-٤-٤

 قطر آن زيادتر شده و هواي  نوع تزريقي است كه معموالًبخشي از يك مشعل :دهانه  ٣-٤-٤

 .كند تا با جريان گاز مخلوط شود اوليه بداخل آن جريان پيدا مي

بخشي از مخلوط كننده است كه داراي كمترين سطح مقطع :. گلوگاه مخلوط كننده ٤-٤-٤

 .بوده و ما بين سر مخلوط كننده و لولة مخلوط كننده قرار دارد

بخشي از مخلوط كننده است كه در فاصلة بين گلوگاه مخلوط :. هلولة مخلوط كنند ٥-٤-٤

 .كننده و سر مشعل قرار دارد

 قسمتي از مشعل است كه بعد از انتهاي لولة مخلوط كننده بوده و -سرمشعل ٦-٤-٤

 .سوراخهاي سر مشعل بر روي آن قرار دارند

                                              
1- Manifold 



 ۷

يع محسوب اي كه جزئي از بخاري با كاربري گاز ما محفظه: محفظة قرارگيري سيلندر  ٥-٤

 . كيلوگرمي طراحي شده است١١شود و براي قرارگيري سيلندر گاز مايع  مي

شود تا قبل   هوائي است كه از طريق سر لولة مخلوط كننده وارد مشعل مي :هواي اوليه ٦-٤

 .از رسيدن به سوراخهاي سر مشعل و خارج شدن از آن، اين هوا با گاز مخلوط گردد

 .شود  از طريق آنها هواي اوليه وارد مشعل مي منافذي كه: ورودي هواي اوليه  ١-٦-٤

وسيله ايست كه توسط آن ميزان ورود هواي اوليه متناسب با شرايط ورود : هوا  دريچة ٢-٦-٤

 عمليات الزم براي تغيير تنظيم اين وسيله .شود اي تنظيم مي گاز، در مقدار از پيش تعيين شده

 .نامند مي” تنظيم هواي اوليه“را 

مخلوط گاز و هوا  در نقطة احتراق به در سر مشعل وئي است كه  هوا:ه هواي ثانوي ٣-٦-٤

 .شود اضافه مي

 هوائي است كه اضافه بر هواي الزم براي احتراق كامل بوده و بدون وارد  :هواي اضافي ٤-٦-٤

 .كند شدن در فعل و انفعاالت احتراق از داخل محظة احتراق عبور مي

است كه گاز از طريق آن وارد مشعل هوا  جزئي از متعلقات مشعل ) :نازل(اوريفيس   ٧ -٤

 :ها بر دو نوعند اوريفيس. شود داده شده مي

 . ثابت است  خروجي اويفيساندازةكه در آن :  كاليبره شده  اوريفيس -

استفاده از اين  .باشد كه در آن بخش خروجي اوريفيس قابل تغيير مي:  قابل تنظيم اوريفيس - 

 .باشد بدون دودكش مجاز نمينوع اوريفيس در بخاري گازسوز 
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   شعله  خصوصيات٨-٤

وضعيت شعله از نظر باقي ماندن بحالت پايدار بر روي سوراخهاي : پايداري شعله  ١-٨-٤

شعله بر روي سطح طراحي شدة مشعل بطوريكه نه شعله از روي سر  سطح تماس سرمشعل يا

 . بداخل آن كشيده شودو نهمشعل پريده 

عله به طور كامل يا بصورت بخشي از آن از روي حالتي كه پاية ش : پرش شعله ٢-٨-٤

 .سوراخهاي سر مشعل يا از سطح تماس آن با مشعل پريده شده و جدا شود

 .ورود شعله به درون بدنه مشعل:  شعله تو كشيدگي ٣-٨-٤

اشتعال گاز بر روي نازل در اثر ورود شعله به داخل بدنه :  شعله روي نازل توكشيدگي ٤-٨-٤

 .ه به اطراف مشعلمشعل يا در اثر انتشار شعل

سوز كه  اي  كه در اثر نشستن دوده در سطوح قسمتهائي از  وسيله گاز پديده زدن دوده ٥-٨-٤

در تماس با محصوالت احتراق و يا شعله، يا در اثر وجود ذرات ريز باقيمانده در محصوالت 

 .آيد  مياحتراق، بوجود

 .ردسوزي گويندشعله را ز ظاهر شدن رنگ زرد در قسمت فوقاني مخروط : زردسوزي ٦-٨-٤

  توان ورودي ٩-٤

گاز مرجع در شرايط  حجمي يا وزني گذرمقدار انرژي مصرفي در  واحد زمان بر اساس ميزان 

 كلارزش حرارتي مصرفي بر حسب ارزش حرارتي مرجع ضرب در 

 Q = نماد
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 )كيلو كالري برساعت( مگاژول بر ساعت = يكا

 ندباش يكاهاي داخل پرانتز اختياري مي: يادآوري 

  شده توسط سازندهعالمتوان ورودي ا: توان ورودي اسمي ١-٩-٤

 Qn = نماد

 )كيلو كالري برساعت( مگاژول بر ساعت = يكا

  گاز١٠-٤

 ميلي بار ٢٥/١٠١٣ و فشار مطلق جو  درجه سلسيوس۱۵دماي : شرايط مرجع  ١-١٠-٤

 و فشاردرجة سلسيوس  ۱۵ دماي ، بايد شرايط آنها به مصرفي حجم گازتصحيح محاسبهبراي 

 اين تصحيح توسط ضرايب موجود در رابطة محاسبة .بار رسانده شود ميلي۲۵/۱۰۱۳مطلق 

 .گردد انرژي مصرفي اعمال مي

 واحد از سوختن كامل يك انرژي حاصل از مقدار عبارتست:  HS  كلارزش حرارتي ٢-١٠-٤

 از احتراق اين گاز حاصلكه آب به طوري شرايط مرجعحجم يا واحد وزن گاز مورد نظر در 

 شرايط در ارزش حرارتي بر حسب مگاژول بر متر مكعب گاز خشك واحد .دآيلت مايع در بحا

 بيان خشك ميلي بار يا برحسب مگاژول بر كيلوگرم گاز ۱۰۱۳گراد و فشار  درجه سانتي۱۵

 .شود مي

 نسبت وزن حجم معيني از گاز خشك به وزن همان از ارتستعب: (d)چگالي نسبي  ٣-١٠-٤

 يكسان فشارط دما و حجم از هواي خشك تحت شراي



 ۱۰

 :آيد  فرمول زير بدست مياز عدد اين: (WS)عدد ووب  ٤-١٠-٤

 

d
HWs S=

 

 گاز كه بر حسب مگاژول بر متر مكعب كل از ارزش حرارتي عبارتست HS اين فرمول در كه

 .باشد  مي چگالي نسبي آن گازdشود و   ميبيان

 . باشد )۱ (يد مطابق جدول گاز مرجع براي انجام آزمونها با: گازهاي مرجع  ٥-١٠-٤

 
 

   مشخصات گاز مرجع-۱ جدول 

 

  

 گاز كه براي بررسـي ويژگيهـاي عملكـرد وسـايلي كـه از               هايفشار: فشارهاي آزمون    ٦-١٠-٤

روند اين فشارها، فشارهاي معمولي و حـدي را           كنند به كار مي     گازهاي قابل احتراق استفاده مي    

 .شوند شامل مي

 عدد وب گاز مرجع چگالي نسبي
MJ /m3 

ارزش حرارتي گاز مرجع در حالت خشك 
  kp۳۲۵/۱۰۱و C o ۱۵و شرايط 

MJ /m3 

 گاز آزمون مرجع و حداقل 
 درصد خلوص 

گازي كه بخاري 
براي كار با آن 
 ساخته شده

 طبيعي (G20) %۹۹متان  ۷۸/۳۷ ۷۲/۵۰ ۵۵۵/۰

 مايع (G31) %۹۹پروپان  ۸/۹۵ ۹/۷۶ ۵۵۳/۱
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 كه براي كار در اين فشار طراحـــي بخاريي به  گاز ورودفشار -Pnفشار معمولي  ١-٦-١٠-٤

 ميليمتر ستون آب براي گاز  ۱۷۸فشار . (شود گيري مي شده و در يك نقطة خاص اندازه

 ) ميليمتر ستون آب براي گاز مايع۲۷۹ و طبيعي

فشاريكه معرف تغييرات نهائي در شرايط تغذيه وسيله گازسوز  -فشارهاي حدي ٢-٦-١٠-٤

 .باشند مي

 Pminفشار حداقل و   Pmaxداكثر فشار ح: نمادها

  فشارهاي آزمون بر حسب ميلي متر ستون آب– ٢جدول 

 فشار حداقل نوع گاز
Pmin 

 ر عاديافش
Pn 

 فشار حداكثر
Pmax 

 ۲۶۷ ۱۷۸ ۸۹ گاز طبيعي

 ۳۳۰ ۲۸۰ ۲۰۳ گاز مايع

 

با فشار متفاوت  كه (P)در صورتيكه از فشار ورودي :   فشارهاي تصحيح شده  ٣-٦-١٠-٤

 با فشارهاي  در اينصورت آزمايشاتي كه معموالًشود،  است، استفاده مي (Pn)عادي 

 انجام ’’P  و ’Pشوند بايد با فشارهاي تصحيح شده   انجام مي(Pmax) و حداكثر (Pmin)حداقل

 :داد كه در آن

nP
P

P
P

P
P

=
′′

=
′

maxmin
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      درجه عل و از طريق كنترل جريان گاز مشايست كه بطور خودكار  وسيله:ترموستات ١١-٤

 ممكن است داراي صفحة مدرجي  اين وسيله. ثابت نگهداردي ا حرارت را در حد انتخاب شده

 .براي انتخاب دما باشد

 عملكرد دريچة شير ترموستاتي است كه در آن – تدريجي  با عملكردترموستات ١-١١-٤

حرارت مستقيماً متناسب با حركت مؤثر عامل حساس حرارتي است كه اين حركت با تغييرات 

 .شود در اين عامل ايجاد مي

 ترموستاتي است كه از حالت كامالً باز بطور سريع به – سريع  با عملكردترموستات  ٢-١١-٤

 .باشد اي نمي كند يا برعكس ولي اين تغيير توأم با حركت ضربه وضعيت كامالً بسته تغيير مي

 كه در آن  ترموستاتي است–). توأم با صداي تق (۱اي  ضربهردعملك با ترموستات  ۴-۱۱-۳

 .دهد اي از حالت بسته به حالت باز و بر عكس تغيير وضع مي شير ترموستاتيك بطور لحظه

ميزان جريان غيرقابل تنظيم از طريق ترموستات :  ۲ميزان جريان مجراي فرعي ۴-۱۱-۴

 .هنگاميكه شير ترموستات بسته است

 

  خودكار   سيستم روشن كنندة١٢-٤

 روشن كردن مشعل يـك بخـاري طراحـي شـده             دداًسيستمي است كه براي روشن كردن و مج       

 :ها بايد اين سيستم. است

                                              
1- Snap action 
2- Bypass 
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گاز را بطور خودكار در مشعل اصلي روشن كنـد، يـا آنـرا در مشـعل پيلـوت روشـن كنـد                        -الف

 .بطوريكه پيلوت بتواند بعداً مشعل اصلي را روشن كند

 .و تأييد كندوجود منبع روشن كننده، يا شعلة مشعل اصلي و يا هر دو را احساس   -ب

 بطور  ،تيكه وجود شعلة تحت نظارت يا منبع روشن كننده را احساس و تأييد نكرد در صور-ج

 .خودكار عمل كرده و جريان گاز را به مشعل اصلي يا به مشعل پيلوت و مشعل اصلي قطع كند

ايست كه براي روشن كردن يك يا چند مشعل بطور  وسيله: وسيلة روشن كننده ١-١٢-٤

تواند از  اين وسيله مي .رود  از طريق يك لولة انتقال شعله، بكار مي ر مستقيم، مثالًمستقيم يا غي

 .باشد.) …پيلوت (يا حرارتي ) …،  اي مقاومتي، جرقه(نوع برقي 

  : زمانهاي سيستم خودكار روشن كنندة گاز ٢-١٢-٤

 دورة زماني بين شروع جريان گاز و تأييد وجود شعلة :دوره زماني تثبيت شعله   ١-٢-١٢-٤

اين . باشد نظارت و يا ما بين زمان تأييد وجود شعلة تحت نظارت و شروع جريان گاز ميتحت 

 تأييد روشن شدن مشعل اصلي يا هر دويا زمان ممكن است به شروع كار وسيلة روشن كننده 

 .مرتبط باشد

   عبارتست از فاصله :اي كه خاموش شده است  زمان روشن كردن مجدد شعله   ٢-٢-١٢-٤

افتادن وسيلة روشن كنندة تحت نظارت يا خاموش شدن شعلة مشعل اصلي زماني بين از كار 

در طول اين دورة زماني جريان گاز به . تحت نظارت تا زمان شروع عمليات روشن كردن مجدد

 .شود مشعل اصلي قطع نمي



 ۱۴

 عبارتست از فاصلة زماني بين از كار افتادن :ه العمل شعله خاموش شد مان عكس ز ٣-٢-١٢-٤

 تحت نظارت يا خاموش شدن شعلة تحت نظارت تا شروع عمليات قطع وسيلة روشن كنندة

 .جريان گاز

 عبارتست از زمان بين انرژي گرفتن شير اصلي گاز و  :دورة تحريك روشن كننده  ٤-٢-١٢-٤

 .از تحريك افتادن وسيلة روشن كننده قبل از زمان قفل شدن آن

ن شدن تا شروع  عبارتست از دوره زماني بين شروع عمليات روش:زمان قفل شدن    ٥-٢-١٢-٤

عمليات قطع جريان گاز در صورت عدم تأييد عملكرد وسيلة روشن كنندة تحت نظارت يا تأييد 

در اين حالت شروع مجدد عمليات روشن كردن شعله . وجود شعلة تحت نظارت مشعل اصلي

 .نياز به عمليات دستي دارد

 از كار نبالبد عبارتست از دوره زماني بين قطع جريان گاز  :زمان دورة مجدد ۴-۱۲-۲-۶

افتادن وسيلة تحت نظارت روشن كننده يا خاموش شدن شعلة تحت نظارت مشعل اصلي اتفاق 

 .افتد تا زمان تحريك شدن و بكار افتادن مجدد وسيلة روشن كننده مي

  پيلوت ١٣-٤
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اي نصب شده است كه شعلة آن  گونه شعلي مستقل وكوچك نسبت به مشعل اصلي، كه به م

 سيستم ايمني قطع جريان كامل گاز در اثر كاهش يا .لي گرددباعث روشن شدن مشعل اص

 . كمبود اكسيژن مي تواند بر روي مشعل پيلوت عمل نمايد

 بطور مداوم روشن بوده و بخاريپيلوتي است كه هنگام استفاده از   : پيلوت دائم ١-١٣-٤

 .مستقل از مشعل اصلي كنترل مي شود

 

 )گاورنر(گاز فشار تثبيت كنندة  ١٤-٤

 :رود  در انواع زير بكار مي شدهتعيينست براي كنترل يك فشار گاز خروجي اي ا  وسيله

  : قابل تنظيمگاورنر  ١-١٤-٤

 است كه در آن نيروي تنظيم كه بر روي گاورنري. ري با قابليت تنظيم محدودفننوع  -الف 

ر در نقطة مياني فنشود، كه نيروي اين  آيد اصوالً توسط يك فنر تأمين مي ديافراگم وارد مي

 .باشد  درصد فشار خروجي قابل تنظيم مي± ۱۵امنة تنظيم تا دامنة حداكثر د

ري است كه در آن نيروي تنظيم كه بر روي گاورن  : نوع فنري با قابليت تنظيم استاندارد-ب

. باشد شود كه نيروي آن قابل تنظيم مي ر تأمين ميفنآيد اصوالً توسط يك  ديافراگم وارد مي

 .بايد سرپوشيده و محافظت شده باشدوسيلة تنظيم اين فنر 

با دو نوع گاز براي تبديل كه ر غير قابل تنظيم است يك گاورن : قابل تبديلگاورنر  ٢-١٤-٤

تواند از يك تنظيم فشار  ميدر اين گاورنر  مكانيزم تبديل . بكار ميرود متفاوت  حرارتيهايارزش
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 فشار خروجي از پيش تعيين گاز به يك تنظيمنوع يك كار با خروجي از پيش تعيين شده براي 

 با گاز ديگر، تغيير داده شود بدون هيچ تنظيم فشار ديگري در مابين دو فشار ه براي كارشد

 .فوق و بدون اضافه كردن، حذف كردن يا جايگزيني قطعات و اجزاء

ري است براي كاربرد با يك گاز كه وسائل تنظيم آن گاورن : اي ر چند مرحلهرنوگا ٣-١٤-٤

دستي يا خودكار براي دو تنظيم فشار خروجي از پيش تعيين شده يا بيشتر در تواند بطور  مي

تواند قابل تنظيم يا غير قابل تنظيم  ها مي هر يك از اين تنظيم. وضعيت مناسب قرار داده شود

تواند فشارهاي خروجي را بطور خودكار بين حداكثر و حداقل فشارهاي  ر ميگاورناين . باشد

 . شده تغيير دهدخروجي از پيش تعيين

  : غير قابل تنظيمگاورنر  ۴-۱۴-۴

ري است كه در آن نيروي تنظيم كه بر روي يك گاورن  :ريفن غيرقابل تنظيم نوع -الف

ر در محل استفاده قابل فنشود كه نيروي اين  آيد توسط يك فنر تأمين مي ديافراگم وارد مي

 .باشد تنظيم نمي

آيد توسط  روي تنظيم كه بر روي ديافراگم وارد مي است كه در آن نيگاورنري  :اي  نوع وزنه-ب

 .شود ها تأمين مي اي از وزنه يك وزنه يا مجموعه

براي گاورنرهائي كه بمنظور كنترل گاز  حدود باال و پائين جريان :تنظيم محدودة  ٥-١٤-٤

 ليتـر ٢٥/٤، حداقل ظرفيت تنظيم  باشند مي   P و داراي نماد    اند جريان پيلوت طراحي شده

در مورد و ۶۴/۰ مگاژول در متر مكعب و چگالي ۳/۳۷ي ـازي با ارزش حرارتـ براي گ ساعـتدر
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  براي گازي با ارزش  ساعت درليتر ١/١٤شود،  مشخص مي  P   مخصوصنمادكه با  گاورنري

 .باشد مي ۶۴/۰ مگا ژول در متر مكعب و چگالي ۳/۳۷حرارتي 

 

 وسيلة نظارت برشعله  ١٥-٤

اي  بر يك عامل حساس حرارتي كه بسته به وجود يا عدم وجود شعلهاي است مشتمل  وسيله

شود كه جريان  ، باعث مي)مانند مشعل پيلوت (كند كه اين عامل حساس حرارتي را تحريك مي

 . شودقطعگاز به مشعل باز مانده يا 

 ۱سيستم ايمني قطع جريان گاز در صورت كمبود اكسيژن ١٦-٤

 بخاريي شده كه اگر مقدار اكسيژن در هواي اطراف سيستمي است كه براي اين منظور طراح 

هاي اصلي و  اي كمتر شود عمل كرده و جريان گاز را به مشعل از مقدار از پيش تعيين شده

  . و وصل مجدد آن بصورت خودكار ميسر نباشدپيلوت قطع كند

 

 كنترل چند كارة گاز ١٧-٤

  حداقل يك عملكرد كنترلي تحـت      شامل عملكرد دستي و    خودكار يا نيمه خودكار، الزاماً       كنترل

. كنـد  ها كنترل مي ، جريان گاز را به مشعل   بخاريعامل عمل كننده كه در طول مدت كار عادي          

عامل كاراندازي شير ممكن است با وارد آمدن فشار گاز بر روي يك ديافراگم قابل انعطاف، يا با                   

 .بكار افتدوسائل برقي، يا با وسائل مكانيكي و ساير وسائل تحريك شده و 
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كند و از آن براي  كه با دست كار مياز كنترل بخشي : دستة كنترل چندكاره  ١-١٧-٤

 .شود  بازكردن يا بستن يك شير استفاده مي نيمه  بازكردن،

 است كه از طريق آن يك تنظيم كننده عملي:   و موم كردن تنظيم كنندهمهر ٢-١٧-٤

 تنظيمغيير شكل و وضع ظاهري  كه هر گونه اقدام براي تغيير در اين تنظيم باعث تبطريقي

 )كننده مهر وموم مواداقدامي نظير شكستن (شود  قفل مي، دگرد كننده مي

 

كنترل كنندة درجه حرارت، فشار و ( كنترل  يك: كنترلخارج از سرويس قرار دادن  ۴-۱۷-۳

 باز داشته شده است و در اين عملكرد كه از شود گفته ميهنگامي خارج از سرويس ) …غيره 

كنترل فوق از روي آن بخاري در وضعيت مشابهي كه در اينصورت . ل شده باشدوضعيت قف

 .كند كار مي،  برداشته شده است

 شرايط حرارتي آزمونه ١٨-٤

باشد و در اين  شرايطي كه براي انجام بعضي از آزمونها ضروري مي: شرايط سرد  ١-١٨-٤

 .گيرد رار ميق تعادل تحالدر اق آزمون ت با دماي اشود بدون اينكه روشن بخاريشرايط 

باشد و با گرم شدن  شرايطي كه براي انجام بعضي از آزمونها ضروري مي: شرايط گرم  ٢-١٨-٤

 .آيد  بدست مين در حال كار بمدت يكساعت با فشار عادي آزموبخاري

   مدار ايمني١٩-٤

                                                                                                                            
1- ODS (Oxygen Depletion Safety Shut off System) 
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 اتصال به زمين، باز شدن يا لبروز اشكال بعلدر صورت كه است يك مدار يا بخشي از يك مدار 

، يك يا چند  تحت كنترل شودبخاريباعث عملكرد ناايمن  كه  كوتاه هر بخش از مداراتصال

 .كنترل ايمني را فعال ميكند

اي است كه در صورت بروز نقص در منبع   وسيله :وسيلة ايمني قطع جريان گاز ١-١٩-٤

اين وسيله ممكن است . كند هاي تحت كنترل قطع مي روشن كننده، جريان گاز را به مشعل

 .از را فقط بمشعل اصلي يا به پيلوت و مشعل اصلي تحت نظارت آن قطع نمايدجريان گ

 

 

 

   بخاري جلو بسته٢٠-٤

 بسته بطور اساسي توسط حفاظي شفاف يا نيمه شفاف تشكيل شعلهكه در آن منطقة بخاري 

 .شده است

  تابشي سپر  ٢١-٤

دنه براي كاهش  شده بين سطوح گرمايشي و پوستة بنصب يا صفحات منعكس كننده صفحه

 . حرارتي از طريق تابشي يا تشعشعتلفات

از نظر اين استاندارد مواد غيرقابل سوختن موادي هستند كه   : مواد غيرقابل سوختن ٢٢-٤

، فوالد، آهن، آجر، تماماويا داراي تركيباتتوانند مشتعل شده و بسوزند از قبيل موادي كه  نمي

 . باشنده و پالستر گچ و آهككاشي، كانكريت، لوحه سنگ، آزبست، شيش
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 عبارتست از يك توري، شبكه يا هر بخش ديگري از مجموعة : كنترل شعله  توري ۴-۲۳

 .رود يك مشعل كه براي ممانعت از پس زدن شعله بكار مي

ها يا گازهاي  كه حرارت را مستقيماً از شعلهبخاري كليه سطوح :  ايشيح گرموسط ٢٤-٤

 .كنند م شود، منتقل ميتنوره به فضائي كه بايد گر

 كه مخصوصاً اي هسازي شده يا محفظ ه  شومينة شبي:پيش ساختة شومينه محفظة  ٢٥-٤

براي اين منظور طراحي شده است كه يك بخاري بدون دودكش تزئيني كه مورد تأييد قرار 

 .در آن نصب شودگرفته باشد، 

 هاي برقي نقشه ٢٦-٤

االت يك مجموعه يا قطعات و اجزاء آنرا نشان اي است كه اتص  نقشه–اتصاالت  ۴-۲۶-۱

تواند اتصاالت داخلي يا خارجي و يا هر دو را در بر گيرد و شامل آن  اين دياگرام مي. دهد مي

دياگرام اتصاالت معموالً . جزئياتي باشد كه توسط آنها بتوان اتصاالت مربوطه را پيگري نمود

 .دهد ترتيب كلي قطعات يا اجزاء را نشان مي

اي است كه با استفاده از نمادها و عالئم گرافيكي، اتصاالت برقي و   نقشه– شماتيك ٢-٢٦-٤

دياگرام شماتيك، پيگيري هر مدار و عملكرد آنرا، . دهد عملكرد هر مدار بخصوصي را نشان مي

بدون توجه به اندازة واقعي، شكل يا محل قرارگيري وسائل و اجزاء قطعات آن، سهل و آسان 

 .كند مي
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اي است كه به شكل يك نردبـان عمـودي ترسـيم               نقشه -  شماتيك با شكل نردباني    ۴-۲۶-۲-۱

يـا تغذيـه    (هاي تـأمين كننـدة        خطوط عمودي خارجي اين دياگرام، نشان دهندة سيم       . شود  مي

 مدارهاي اختصاصي هر يـك از وسـائل و           هاي افقي اين نردبان، نشان دهندة       پله. باشند  مي) برق

 .قطعات است

اي است براي محدود كردن جريان هوا از محفظة باالي  وسيله. دود كنندة راه به هواي آزادمح

تواند يك اوريفيس محدود  مي. اين وسيله. ديافراگم يك تنظيم كنندة فشار به فضاي اتمسفر

 .كننده يا وسيلة مشابه آن باشد

 

 

 

  نماها و يكاها-٥

  Q        ورودي برحسب كيلوواتتوان

  Qn      دي اسمي برحسب كيلوواتتوان ورو

 VO  مرجعشرايطدر تصحيح شده  حجمي گاز ورودي برحسب مترمكعب در ساعت گذر

 MO  مرجعشرايط در  تصحيح شده جرمي گاز ورودي بر حسب كيلوگرم در ساعتگذر

 HS مربوط مرجع  گاز(MJ/kg)يا  MJ/m3)( بر حسب )ناخالص( كل ارزش حرارتي

 M    كيلوگرم در ساعتبرحسب  گاز  شدهاندازه گيري ي جرمگذر
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                   V    در ساعتبرحسب مترمكعب گاز اندازه گيري شده ي جرمگذر

 Pa       حسب ميلي باربرراتمسفرفشا

      P     ميلي باربر حسب به بخاري  فشار گاز ورودي 

  tg    گراد  بر حسب درجه سانتيكنتور گازدرجه حرارت گاز در 

    dr      لي گاز خشك نسبت به هواي خشكچگا

                                     d      چگالي گاز مرجع نسبت به هواي خشك

                 PW   مرجع در نقطه شبنم گاز بار ميلي برحسب فشار بخار آب اشباع

 Pm       بار  حسب ميليبر  كنتورگازفشار 

 

 

 

 ژگيهاي ساخت وي-٦

 )مونتاژ(كليات مربوط به ساخت و سوار كردن  ١-٦

 وداراي  بايد از نظر ايمني، استحكام و دوام طبق اصول قابل قبولي  ساخت يك بخاري ، ۱-١-٦

اجزاء قطعات بايد از نظر محافظت در برابر تغيير شكل، پيچ خوردگي و . عملكرد صحيح باشد

اشند و طوري ساخته شوند كه نسبت فواصل بين آنها تحت ساير معايب كامالً بيكديگر محكم ب

 .  ثابت باقي بماند، استفادهدرحالحمل و نقل ووقابل قبول شرايط عادي  
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اجزائي كه بطور دائمي در جاي خود سوار نمي شوند بايد طوري طراحي گردند كه بعد از 

د بطور غير صحيح در برداشتن و جابجا شدن براي تميز كاري يا سرويس هاي معمولي نتوانن

 . جاي خود نصب يا قرارداده شوند

 ساخت كه در اين استاندارد آمده است در صورتيكه عمليات ساخت عيناً طبق آنچه شرايط

از نظر اين  گفته شده است انجام گرفته و يا بنحوي معادل آنچه خواسته شده است باشد،

 . استاندارد قابل قبول شناخته مي شوند

گيري سيلندر گاز در بخاري بدون دودكش كه براي كار با گاز مايع طراحي  قرارمحفظه  ٢-١-٦

همچنين بايد . هاي مقاومتي جهت تحمل وزن كپسول در حالت پر باشد شده اند بايد داراي فرم

ها و دهانه مقاطعي  لبه. فضاي محفظه امكان گذاشتن، نصب و برداشتن كپسول را فراهم كند

عاري از بريدگي و  انعطاف براي عبور گاز طراحي شده است بايدكه جهت عبورشلنگ قابل 

 .تيزي باشد

 اي باشد كه دسترسي به شير كپسول به آساني براي ه بايد به گونهفظطراحي اين مح

كننده يا بخاري   را براي مصرفيخطركپسول كننده ميسر باشد و باز و بسته كردن شير  رفمص

اي باشد كه به راحتي بتوان سيلندر را داخل آن   به اندازه دهانة اين محفظه بايد.ايجاد نكند

 كافي بزرگ باشد  ابعاد دهانه و داخل محفظه بايد حداقل به اندازه.گذاشت و يا از آن خارج نمود

العمل  تا سيلندر و رگوالتور متصل به آن كه در كشور متداول است يا سازندة دستگاه در دستور
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محفظه سيلندر بايد چنان طراحي شود كه نتواند .  جا بگيرد خود نوشته است براحتي در آن

 . كيلوگرم را در خود جاي دهد۱۵سيلندر بزرگتر از ظرفيت اسمي 

گردد نبايد از يك متر  طول شيلنگ يا لولة نرم قابل انعطافي كه به سيلندر گاز مايع متصل مي

 .بيشتر باشد

 :اي طراحي شود كه عالوه بر آن محفظه بايد بگونه

سطح مقطع .باز دركف و قسمت باالئي محفظه،تهويه كامل در آن برقرار گردد هاي با ايجاد دهانه

100ها در بخش بااليي بايد حداقل  كل اين دهانه
50  و در پايين 1

 . سطح كف محفظه باشد1

افي باشد بطوري كه بتواند وزن مخزن كف زيرمخزن گاز بايد از نظر مكانيكي داراي مقاومت ك

هر گونه ترتيبي كه . پر از گاز مايع را تحمل كند بدون اينكه در آن تغيير شكلي بوجود آيد

 .باشد باعث شود سيلندر مستقيماً بر روي زمين قرار گيرد مجاز نمي

رد داشته گي  گاز روي آن قرار ميسيلندرتر از سطحي كه   بلنداي لبه اين محفظه نبايد هيچ -

 .باشد

 .گردد  گذاشته شود و يا از آن خارج ميمحفظه گاز بايد به آساني در داخل سيلندر -

در جاي خود قرار دارد سيلندر  شير سيلندر گاز به آساني قابل دسترسي بوده و هنگامي كه -

 .بتوان بسهولت آنرا باز و بسته نمودبايد 
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شود، اين  مينعطاف به سيلندر متصل توسط يك شيلنگ قابل ا  بخاريشرايطي كه در -

 .هاي تيز باشد شيلنگ نبايد در تماس با لبه

ها در آنها قرار دارند بايد   كه مشعلبخاريهائي از   سيلندر و بخش قرارگيري بين محفظة-

 .حداقل ارتباط ممكن وجود داشته باشد

 .شود مسدود نبايد  در جاي خود قرار گرفته سيلندر كه   هنگاميههاي تهويه محفظ  دريچه-

 يك بخاري بدون دودكش تزئيني كه داراي اجزاء و قطعاتي است كه بطور دائم به آن  ٣-١-٦

متصل نگرديده است بايد طوري طراحي گردد كه وقتي اين قطعات براي عملياتي از قبيل تميز 

شوند كردن يا سرويس كردن از جاي خود برداشته شده و دوباره در جاي خود قرار داده مي 

كليه . نتوان آنها را بطور غير صحيح در جاي خود قرار داد و يا كامالً در محل خود قرار گيرند

راهنمائي كافي براي قرار گيري در جاي خود باشند مثالً اين  دستودالعمل وقطعات بايد داراي 

،  گرددراهنمائيها بايد در دفترچه دستورالعمل نصب و تعميرات كه همراه با بخاري ارسال مي

 نما بايد از نظر هيزم قطعات طمئن مقرارگيريهر گونه رواداري در مورد  . شده باشددرج

در قطعات  بخاري را در حاليكه  اين .د مؤسسه آزمون و تاييد كننده مورد قبول و تاييد باش

 از نظر ٢٥-٨ و ۱۹-١-٧بندهاي  مطابق بدترين و بحراني ترين موقعيت خود قرار داده شده اند 

پايداري قطعاتي كه بطور دائم به بخاري هاي  بدون دودكش تزئيني متصل نشده اند، مورد 

 ..ميگيرندآزمونهاي عملكرد قرار
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محكم  غير و انعطاف پذير در طراحي بخاري بدون دودكش تزئيني كه درآن از مواد ٤-١-٦

يد يك محفظة  استفاده مي شود، باوتده سرخ شنما هاي از قبيل پشم سنگ يا خاكسترومستقر

داخلي بعنوان جزئي از بخاري در نظر گرفته شود تا بتوان مواد فوق را در خود نگهدارد و اين 

 .  مطابقت داشته باشد٢٤-٨ و ۱۹-١-٧طراحي بايد با بندهاي 

در ساخت يك بخاري نبايد از مواد آزبست استفاده شود مگر اينكه اين مواد در داخل  ٥-١-٦

ه شده و يا با مواد چسبنده اي مخلوط شده باشد بطوريكه الياف محفظة محافظي قرار داد

 . آزبست تحت شرايط عادي استفاده از بخاري نتواند در هوا پخش شود

   از تماس البسه يا موادجلوگيري به منظور يا شبكة محافظ بخاري مجهز به توري ٦-١-٦

    ث آتش گرفتن مواد فوق شودتواند باع آتش گير با اجزاء و قطعاتي از بخاري كه بآساني مي

 .بايد با استفاده از وسايل مكانيكي به بخاري متصل شده باشد  )۱۸-٨بند (

كه در كار نصب و يا در هنگام بخاري كه هنگام اي  فلزي و شيشهلبه هاي  و ها گوشه  ٧-١-٦

 .باشدهاي تيز و برنده  و عاري از لبهبايد كامالً نرم و صاف معرض تماس با دست هستند، 

ساخت بدنة بخاري بايد آنقدر محكم باشد كه بتواند وزن هاي ذيل را كه بطور  ٨-١-٦

 :بدون هيچ آسيب ديدگي تحمل كند يكنواخت بر باالي آنهاوارد آورده مي شود ،

 وزن بخاري
 )كيلو گرم(

  شدهاعمالبار 
 )كيلو گرم(

 ٦٨ ٢٣كمتر از 



 ۲۷

 ١٣٦ ٢٣بيشتر از 

 

 

 

 واژگون  قابل قبول  شيفشار يا كش  نيروي  وري ساخته شود كه در اثر       يك بخاري بايد ط    ٩-١-٦

و دستورالعمل براي اتصال    تمهيدات   شامل بخاري هائي كه داراي       شرطالبته اين   ) نيفتد( نشود  

 . آنها بر روي زمين يا ديوار مي باشند نمي گردد

 روش آزمون ١-٩-١-٦

شد بايد از هر طـرف از حالـت عمـودي تـا              كيلوگرم مي با   ۴۵ كمتر از بخاري هائي كه وزن آنها      

 . و پس از رها كردن نبايد واژگون شده و بيفتد شود  درجه منحرف ٢ ٠زاوية

 نيروئي افقي نبايد با وارد كردنبيشتر مي باشد، و يا  كيلوگرم ۴۵بخاري هائي كه وزن آنها 

 .ود، واژگون شهر جهتآن و در باالي سطح  مركزبر بخاري و معادل يك دهم وزن 

ها بايد به اندازة كافي مستحكم و قوي باشند تا بتوانند وزن دستگاه و   غلطكو ها چرخ ١٠-١-٦

 . خود نگهدارندروي پر از گاز داخل آنرا بر مخزن  احتماالً



 ۲۸

 گاز بايد بنحوي طراحي شده باشد كه محفظة قرارگيري سيلندر داراي بخاريهاي  ١١-١-٦

 خود قرار دارد اگر در معرض نيرو و شرايط آزمون مندرج  داخل آن در جايدروقتي مخزن گاز 

 . نشودواژگونقرار گيرد، زير 

 روش آزمون ١-١١-١-٦

 حاصـل كنيـد بطوريكـه نتواننـد     اطمينـان  در جـاي خـود    بخـاري  ثابت بودن چرخ يا غلطك       از

 را روي يـك     بخـاري .  قـرار دهيـد    محفظة بخـاري   در سيلندر خالي  يك   . بخورند سربچرخند يا   

يـك  باشـد،     مـي  كيلـوگرم    ۵/۴ وزن سيلندر فـوق كمتـر از       بخاريهايي كه .  ه افقي بگذاريد  صفح

 بخاريهـاي براي  . جهت وارد سازيد  بدترين   و در    بخاري به قسمت باالئي      نيوتن ٢٥معادل  نيروي  

 يـك  ، كيلـوگرم  ۱۵ تـا وزن     ، كيلـوگرم  ۵/۴با محفظه بزرگتر، به ازاء هر يك كيلوگرم اضـافه بـر             

 .بخاري در هيچ مورد نبايد واژگون شود.  اضافه كنيد وي فوقنيوتن به نير

مهره ها و پيچ هاي مخروطي كه براي مونتاژ و سوار شدن قطعات بخاري بكار  پيچ ها،  ١٢-١-٦

 .رفته است نبايد براي باز شدن و جابجائي نياز به كاربرد آچار يا ابزار خاصي داشته باشند

روند بايد بـا       فرو رفته كه در مونتاژ كلي بخاري ها بكار مي          پيچ هاي سرشيار دار يا سر      ١٣-١-٦

استاندارد ملي مربوط به استاندارد پيچ هاي سرشـيار دار و سـرمربعي و شـيار دار بـدون سـر و                      

همچنين استاندارد ملي مربوط به استاندارد پـيچ هـاي شـيار دار و فــرو رفــته و پــيچ هــاي        

استاندارد ملي مربوط به پـيچ هـاي خودكـار رزوه سـاز و رزوه               شيني يا     ماشـيني و مهره هاي ما      

 . تراش و پيچ هاي فر رونده در فلز مطابقت داشته باشند



 ۲۹

هاي خودكار كه در مونتاژ كلي بخاري بكار مي رود بايد داراي   پيچ ها ، مهره ها و پيچ١٤-١-٦

 . مطابقت داشته باشندهدنده هائي باشد كه با استاندارد  ملي مربوط

 در محـل قابـل دسترسـي         بايـد   كليه كنترل ها بايد براي سرويس و تنظيم عملكردي         ١٥-١-٦

 اصـلي انشـعاب     )هاي(لوله  .  باشند و در ضمن كار عادي خود نيز قابل تعويض باشند            شده نصب

 قابـل   بندكنترلي را كه به آن متصل است ميسر مي سازد از نظر اين               دهنده كه امكان باز كردن    

 . قبول است 

ها از   يا ديواره حائل و باز كردن يك درب براي دسترسي به محفظة كنترلصفحهرداشتن يك ب

 .  نيز قابل قبول استبندنظر اين 

داخته بر روي هر گونه مواد قابل سوختن در گ مواد گرم و ريختندر صورتيكه امكان  ١٦-١-٦

به بايد ئلي مشابه آن  يا وساصفحة محافظبايد يك توري يا   ،وجود داشته باشدزير بخاري 

در صورت . تعبيه گردد تا از افتادن اين مواد جلوگيري نمايددر آن  بخاريصورت جزئي از 

 . ميليمتر باشد۰/۲ سوراخهاي اين توري نبايد بزرگتر از اندازةاستفاده از توري سيمي، 

يا احتراق به سيستم اجباري تامين هواي ك بخاري  مجهز يدر صورتيكه دمندة  ١٧-١-٦

 طراحي بخاري بايد به نحوي باشد كه در اينحال جريان گاز به بيفتددار، از كار  مشعل دمنده

 . گرددقطعمشعل پيلوت و مشعل اصلي 

 را گاز در نظر گرفته شود تا بآساني بتوان فشار  نقاطيبايد در مسير گاز بخاري  ١٨-١-٦

 .گيري نمود اندازه



 ۳۰

ميز كردن توسط استفاده  كننده دارد بايد بدون نياز كه نياز به تبخاري  هر بخش از ١٩-١-٦

ها را پس  اين بخش. به جابجا كردن  و بدون نياز به استفاده از ابزار، بآساني قابل دسترسي باشد

 . در جاي خود قرار داد از برداشتن از جاي خود بايد بدون اشكال بتوان بدرستي مجدداً

كه ممكن است مثالً در زمـان تميـز كـردن يـا تعميـرات               هاي تيز و برنده       ها و لبه     گوشه رگونهه

 .باعث مجروح شدن استفاده كننده يا نصاب شود نبايد وجود داشته باشد

 

  مواد و مصالح ٢-٦

شود بايـد بنحـوي باشـد كـه      كيفيت و ضخامت موادي كه براي ساخت يك وسيله بكار برده مي       

 .خصوصيات ايمني آن در زمان استفاده مختل نشود

صاً، كليه اجزاء يك وسيله بايد بتواند در برابر شرايط مكـانيكي، شـيميايي و حرارتـي كـه                   مخصو

 .ها قرار گيرند، مقاومت نمايد ممكن است در زمان استفاده در معرض آن

ها، مواد بكار رفته در ساخت وسـيله نبايـد دچـار              در شرايط عادي استفاده، تميز كاري يا تنظيم       

اجزاء فلـزي بايـد بطـور       . اعث ايجاد اختالل در عملكرد وسيله گردد        هائي گردد كه ب     تغيير شكل 

 .زدگي محافظت شوند مناسبي در برابر اثرات ناشي از خوردگي و زنگ

  مطابقـت داشـته  ١......كه بـا اسـتاندارد   مواد درزبندي الستيكي بايد از موادي ساخته شده باشد   

 .باشد

 .ايد استفاده شودنباز مواد شامل آزبست 



 ۳۱

هاي تيز و برنده باشد تا هنگام استفاده يا تعمير  ها يا گوشه اي نبايد داراي لبه زاء شيشه اج

 .دستگاه باعث ايجاد جراحت نگردد

اي بايد بنحوي باشند كه هنگام استفادة معمولي از دستگاه  هاي نصب اجزاء شيشه ها و قاب پايه

 .باعث ايجاد تنش در شيشه نشوند

فاده شده در ساخت بخاري، بايد داراي ضخامتي باشدكه از نظر  فلزي استهاي  ورق١-٢-٦

هاي فوالدي   مقاومت در برابر خوردگي و ساير خواص فيزيكي با ورق  دوام،،استحكام، سختي

هائيكه   حداقل ضخامت ورق.هاي داده شده زير معادل باشد  با ضخامت۱۰۱۰cگرم نورد شده 

 حداقل   ميليمتر باشد،۸۵/۰گيرند بايد  قرار ميمستقيماً در معرض تشعشع محصوالت احتراق 

 گيرند و يا بعنوان  ضخامت ورقهائي كه مستقيماً در معرض تشعشع محصوالت احتراق قرار نمي

 

 

 

 ۶۵/۰ ميليمتر و ضمانت ورقهاي پوشش خارجي بايد ۴/۰شود بايد  آستري از آنها استفاده مي

 .ميليمتر باشد

و از هم جدا نشود خرد و  از تركيباتي باشد كه ذرات آن مواد و مصالح بخاري بايد ٢-٢-٦

 . در كيفيت احتراق اثر نامطلوبي بگذاردنبايد روي مشعل  ريختن ذرات احتمالي

 .ذيل نبايد دچار تغيير رنگ و خرابي شودبند سطوح بخاري بعد از انجام  آزمون  ٣-٢-٦

                                                                                                                            
 . مراجعه شودEN 549 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد -١



 ۳۲

 روش آزمون ١-٣-٢-٦

مطابق بخاري بايد  بق اين استاندارد انجام شود،قبل از اينكه هر گونه آزمون عملكرد ط

در .  اضافي كار كندگازبراي مدت يك ساعت با فشار آزمون دستورالعمل ودرتوان ورودي اسمي 

 سطوح بدنة بخاري نبايد هيچگونه تغيير رنگ يا رنگ پريدگي يا  درپايان اين دوره آزمون

 . مشاهده شودخرابي ديگر در رنگ 

   مشعلهاي اصلي٣-٦

 ار غير قابل نشت گاز بوده و از ساختيكپارچه  مشعل بايد بصورت يك قطعه ريختگي يا ١-٣-٦

 . بادوامي برخوردار باشد

 تمهيدات نبايد بداخل معابر گاز راه يابد مگر اينكه مربوط به اتصاالتسوراخهاي   ٢-٣-٦

 .آنها بعمل آمده باشدگاز در  نشت عدم احتمالكافي براي 

و قطعات مشعل بايد ماشين كاري و يا بنحو دقيق فرم دهي شده باشد و  اجزاء ٣-٣-٦

 . بصورت مطئمن در مجموعه مشعل قرار گيرند

 كليه مشعلها بايد طوري ساخته و نصب شده باشند كه در محل استفاده بتوان بدون ٤-٣-٦

ره در جاي خود نياز به كاربرد ابزار خاص آنها را از جاي خود برداشته و پس از تميز كردن دوبا

 . برداشتن مشعل كامل بصورت يك مجموعه، قابل قبول است . قرار داد

 مشعلها بايد طوري در جاي خود سوار شوند كه بآساني از موقعيت صحيح كاري خود  ٥-٣-٦

 .تكان نخورده و جابجا نشوند



 ۳۳

وان شعله كار اندازي شير دستي بته  بعمل آمده باشد تا هنگام بتمهيدات الزم بايد  ٦-٣-٦

 . هاي پيلوت و مشعل هاي اصلي را بسهولت مشاهده كرده و تحت نظر داشت

تغيير شكل ، ذوب شدن يا خوردگي و زنگ   مشعل هاي اصلي نبايد دچار خميدگي ، ٧-٣-٦

زدگي قابل توجه يا هر گونه آسيبي در پوشش حفاظتي آنها تا حدي كه فلز اصلي مشعل 

 . نشت گاز در هيچ يك از حاالت زير ديده شودنمايان گردد بشوند، يا در آنها

  در طول مدت انجام آزمونهاي مشخص شده در اين استاندارد،) الف(

يا هنگام كار مشعل در حاليكه شعله در داخل لولة مخلوط كننده يا روي مشعل آن وجود ) ب(

 .دارد

 روش آزمون ١-٧-٣-٦

 . وداين آزمون بايد با فشار آزمون ورودي اضافي انجام ش

 مخلوط كننده يا  گاز ورودي بمشعل يا مشعل ها بايد بنحوي روشن شود كه گاز در داخل لولة

اگر نتوان شعله .  دقيقه باين سوختن ادامه دهد۳۰در داخل سر مشعل بسوزد و بايد براي مدت 

را در داخل لولة مخلوط كننده يا در داخل سر مشعل نگهداشت، بايد ميزان جريان گاز ورودي 

شعل يا مشعلها را  آنقدر كاهش داد تا وقتيكه نگهداشتن شعله در نقاط فوق امكان پذير م

 . گردد

در پايان اين مدت و همچنين بعد از انجام آزمونهاي عملكرد كه در اين استاندارد مشخص شده 

تغيير شكل ،  است بايد مشعل يا مشعل ها را با دقت از نظر بوجود آمدن ظواهري از خميدگي ،



 ۳۴

خوردگي قابل توجه، ايجاد نقص و آسيب در پوشش حفاظتي تا حدي كه فلز اصلي  وب شدن ،ذ

 .مشعل نمايان گردد و همچنين نشت گاز ، مورد بررسي و بازرسي قرار داد

 

 وسائل تنظيم هواي اوليه ٤-٦

توصيه مي شود كه دريچه هاي هواي اوليه، در صورت كاربرد، بنحـوي طراحـي گردنـد        ١-٤-٦

ان آنها را طوري تنظيم كرد كه هنگام كاهش هوا بيش از دو مجـراي عبـور هـوا نداشـته                     كه بتو 

باشند كه هر كدام از اين مجاري هنگاميكه بـه نقطـه بسـته شـدن نزديـك مـي شـود بصـورت          

و يا طراحي و ساخت آنها بگونه اي باشـد كـه بطـور معـادل                  مجرائي دايره اي شكل در مي آيد ،       

 . شدن توسط الياف پارچه اي و گرد و خاك محافظت شده باشندومؤثري در برابر مسدود 

دريچه هاي هوا بايد مجهز به وسائلي باشد كه توسط آن ها بتوان دريچه هـا را در هـر                     ٢-٤-٦

اين وسائل بايد هنگاميكـه مشـعل  در جـاي           . موقعيت مناسب و مورد نظر محكم و تثبيت نمود        

 . شد براحتي براي تنظيم قابل دسترسي باشندخود قرار دارد و بخاري در حال كار مي با

 وسائل تنظيم هواي اوليه، در صورت وجود، هنگاميكه وسائل قفل و محكم كردن آنهـا                ٣-٤-٦

در اثر نيروي ثقل وزن خـود تغييـر موقعيـت پيـدا               باندازه كافي براي تنظيم شل شده اند، نبايد         

 .كنند

و پيچ هاي قفل و تثبيت كنندة آنهـا بايـد    دريچه هاي هواي ساخته شده از ورق فلزي      ٤-٤-٦

 . يا از مواد مقاوم در برابر زنگ زدگي ساخته شده و يا داراي پوششي از مواد زنگ نزن باشند



 ۳۵

 ٨/۰ دريچه هاي هواي سـاخته شـده از ورق فلـزي بايـد داراي ضـخامتي الاقـل برابـر          ٥-٤-٦

تر باشند بايد لبه خارجي آنها به        ميلمي ٣/۱ درصورتيكه داراي ضخامت كمتر از       وميليمتر باشند   

 . بطرف خارج خم شده باشند  درجه ۹۰زاويه 

 

  تاوريفيس ها و اتصاال  ٥-٦

 .  مشعل هاي اصلي بخاري ها بايد مجهز به اوريفيس هاي ثابت باشند١-٥-٦

 اتصال اوريفيس ها بايد بسهولت قابل دسترس بوده و بطور محكم در جاي خود بسـته                 ٢-٥-٦

 .  نسبت به لوله مخلوط كنندة مشعل جلوگيري بعمل آيددريك راستا نبودنكه ازشوند بطوري

 : پايه هاي اوريفيس ها ونگهدارنده اين پايه ها بايد از يكي از مواد زير ساخته شوند ٣-٥-٦

 .  درجه سلسيوس بيشتر باشد ۷۸۸موادي كه نقطه ذوب آنها از –الف 

 .  درجه سلسيوس باشد۷۸۸ و درجه سلسيوس ۵۳۹ آنها بين موادي كه داراي نقطه ذوب –ب 

فوق بكار مي روند بايد با آزمونهاي مشخص شده در          » ب«و موادي كه طبق بند      اوريفيس  طرح  

 .  مطابقت نمايند۸-٨بند 



 ۳۶

  مگاژول بر سـاعت    ٥/٠از  بايد  نپيلوت  با قشارگازعادي    اوريفيس هاي ثابت     توان ورودي  ٤-٥-٦

 در  ١(ODS)كـاهش اكسـيژن     بـه    حسـاس    سيسـتم ئيكه بخشي از    تجاوز نكند باستثناي پيلوتها     

 . سيستم قطع ايمني جريان گاز مي باشند

 شده باشـد، بايـد از       اي مشعل پيلوت در بخاري نصب     وقتيكه يك تنظيم كننده فشار جداگانه بر      

ورودي تـوان   فشار خروجي اين رگوالتور كه سازنده مشخص كرده است بـراي تعيـين حـداكثر                

 .فاده كردپيلوت ، است

 

 سيستم هاي خودكار روشن كنندة گاز   ٦-٦

 مجموعه هاي روشن كننده و وسيله قطع ايمني جريان بايد با پيش بيني هاي مربوطـه      ۱-٦-٦

 يا كنترل هاي چندكاره براي ۲در استاندارد سيستم هاي خود كار روشن كننده گاز و اجزاء آن 

 

 

 بســته باينكــه بــه كــداميك مربــوط ،)۴۵۱۲ه  ايــران شــمار اســتاندارد ملــي(وســائل گــاز ســوز 

 . مطابقت داشته باشند باشد،

 در صــورتيكه بــراي روشــن كــردن پيلــوت از وســيله روشــن كننــده گــاز نــوع جرقــه ٢-٦-٦ 

هـاي    اين وسيله بايد با پيش بيني مربوطه در استاندارد سيستم           پيزوالكتريك استفاده شده باشد،   

                                              
1- Oxygen  Depletion System 



 ۳۷

 مطابقـت داشـته     ١يك از نوع كار كردن با دست و اجـزاء آن          روشن كننده گاز با جرقه پيزو الكتر      

 .باشد

اين سيستم بايـد    .  هر بخاري بايد مجهز به يك سيستم خودكار روشن كنندة گاز باشد            ٣-٦-٦

 . طوري طراحي شود كه با هر يك از روشهاي زير كار كند

عل اصـلي را  امكان روشـن شـدن گـاز مشـ           پيلوت ،  مشعل با استفاده از يك روشن كنندة        –الف  

در صـورت   (هـاي اصـلي و پيلـوت          در صورت عدم وجود منبع روشن كننده مشـعل        . فراهم آورد 

 .كننده خودكار باشد سيستم بايد مجهز به قطع) وجود

 .مستقيم ، باعث روشن شدن گاز مشعل اصلي شود روشن كنندة  با استفاده از يك وسيلة-ب

ه قطع كننده خودكار جريـان گـاز مشـعل          در صورت عدم وجود شعله در مشعل اصلي سيستم ب         

 . اصلي مجهز باشد

بايـد يـا باعـث قطـع      در صورت خاموش شدن شعله اصلي در ضمن يك سيكل يـا دوره كـاري ،          

مجدداً انـرژي   خودكار جريان گاز مشعل اصلي شود بدون اينكه به وسيله روشن كننده مستقيم،    

رح بنـد   ــبق ش ـنده مستقيم ط  ــيله روشن كن  ــرژي به وس  ـكه با رساندن مجدد ان    ـبرساند يا اين  

 .باعث روشن شدن مجدد سريع و ايمن گاز در مشعل اصلي گردد  ،۹-۵-٨

  گفتـه شـد،    ٣-٦-٦گاز كه عملكـرد آن در بنـد            عالوه بر سيستم خودكار روشن كنندة      ٤-٦-٦

عل سيستم ديگري با منبع متناوب روشن كننده نيز مي توانـد بعـد از دوره تثبيـت شـعلة مشـ                      

                                                                                                                            
 .ودش مراجعه ANSI-Z21.20تا تدوين استاندارد ملي  مي توان به استاندارد  -٢



 ۳۸

 اگر در طول اين مدت تثبيت مشعل اصـلي،        . اصلي ، نظارت بر فقط مشعل اصلي را بعهده بگيرد         

اين سيستم بايد بطـور خودكـار جريـان           اين مشعل روشن نشد و حضور شعله آن به تائيد نرسد،            

 . گاز را به پيلوت و مشعل اصلي قطع كند

طراحي سيستم كنترل  ، ود روشن مي شي دستبه صورت صورتيكه مشعل پيلوت در  ٥-٦-٦

مشعل اصلي برقرار ه جريان گاز نتواند ب  بايد بنحوي باشد كه در طول مدت روشن كردن پيلوت،

كه بطور   قطع و وصل جريان گاز مشعل اصلي نبايد بستگي به كار شير اصلي گاز بخاري،. گردد

ين قطع و وصل نبايد همچنين ا.  داشته باشد ،مكانيكي مرتبط با كنترل گاز پيلوت نمي باشد

بستگي به عملكرد ترموستات يا يك كليد جداگانه داشته باشد بعد از اينكه شعله مشعل پيلوت 

بحالت روشن ثابت باقي ماند و وسيله ايمني قطع جريان در حالت باز بودن يعني حالتي كه 

 كنترل براي يك عمل دستي ديگر بر روي وسيله اجازه جريان گاز به مشعل اصلي برقرار گرديد،

 . باز شدن گاز به مشعل اصلي بايد ضروري باشد

 بايد در وضعيتي در بخاري قرار داده شود كه براحتي ه وسيله خودكار روشن كنند ٦-٦-٦

  توسط يك چوب كبريت  به آساني و مشعل پيلوت بايد در محلي قرر گيرد كهقابل ديدن باشد

 . آساني نيز خاموش شودبه و شود روشن نيز

وسيله خودكار روشن كننده گاز بايد نسبت به سوراخهاي مشعل اصلي در محل  ٧-٦-٦ 

 . محكم و پايدار قرار گرفته باشد 

                                                                                                                            
 .ودش مراجعه ANSI- Z21.77, CGA6:23دوين استانداد ملي ايران به استاندارد تا ت - ١



 ۳۹

مجموعه مشعل پيلوت بايد طوري ساخته شده باشد كه قرار گرفتن شعله آن جز در   ٨-٦-٦

 . جهت صحيح و مورد نظر غير ممكن باشد

ثناي پيلوتهايي كه بخشي از سيستم ايمني  به است پيچهاي تنظيم شعله پيلوت ٩-٦-٦

 بايد در محل محفوظ و دور از ديد مستقيم قرار گرفته يا حساس به كاهش اكسيژن هستند،

روي آن بسته شده باشد ولي در عين حال بايد براي انجام عملياتي از قبيل سرويس كردن يا 

 . تنظيم كامالً در دسترس باشد

اين سيستم بايد بتواند .  يستم پيلوت دوباره روشن شوندة در صورت استفاده از س ١٠-٦-٦

يا سيستم بايد مجهز به يك   ثانيه يا كمتر بكار اندازد،۸/۰وسيله روشن كردن مجدد را در مدت 

وسيله مكانيكي يا الكتريكي باشد تا بتواند هنگاميكه سيستم پيلوت خودكار روشن كننده داراي 

 .  جريان گازبه مشعل اصلي جلوگيري كندانرژي شده و بكار افتاده است از

 اتصال لوله   اصلي افقي منشعب شده است، لولة گاز پيلوت از يك مجراي در صورتيكه ١١-٦-٦

اگر لوله پيلوت از يك لوله گاز عمودي . پيلوت به لوله اصلي بايددر طرفين يا باالي آن باشد

لوله انشعاب گاز . شعاب اصلي باشد منشعب شده باشد محل انشعاب آن بايد باالتر از محل ان

پيلوت در صورتي مي تواند از زير لوله افقي گرفته شود كه در مسير آن وسائلي براي جلوگيري 

 .  لوله گاز به لوله پيلوت نصب شده باشدهاي چگاليدهاز ورود 



 ۴۰

ـ             يا  AISI416نوك مشعل پيلوت بايد از فوالد         ١٢-٦-٦ ر  موادي كه از نظـر مقاومـت در براب

آلياژهائي با بيش از يك درصـد نيكـل،   .  ساخته شود،حرارت و زنگ زدگي الاقل معادل آن باشد  

 . ي قابل قبول نيستندكبدليل اثرات شكست كاتاليتي

 

   و نظارت برشعله  سيستم قطع ايمني جريان گاز در صورت كاهش اكسيژن٧-٦

) ODS(مبـود اكسـيژن      حسـاس در مقابـل ك      ي بخاري بايد مجهز به يك وسيله ايمن        ١-٧-٦

اين وسيله صرفاٌ بـراي نـوع گـازي كـه سـازنده بخـاري را بـراي آن             . براي قطع جريان گاز باشد    

اين وسيله قابليت تبديل كاربري از گازي به گـاز ديگـر را             . طراحي نموده قابل استفاده مي باشد     

 .ندارد

ه مقـدار درصـدي      بايد وقتيكه مقدار اكسيژن در هواي اطراف بخاري ب         ODS سيستم   ٢-٧-٦

جريان گاز را بـه پيلـوت و مشـعل اصـلي قطـع                كه سازنده مشخص كرده است كاهش مي يابد ،        

 .  درصد كاهش پيدا كند۱۸ولي در هر حال مقدار اكسيژن در هوا نبايد به كمتر از  كند،

 نبايد داراي وسيله تنظيم در محل استفاده از آن باشد كه بتوان نقطـه               ODSسيستم   ٣-٧-٦

 آن را طوري تعويض نمود كه سيستم در مقدار اكسيژن كمتري جريان گاز را به پيلوت و                  تنظيم

 . مشعل اصلي قطع كند

اي طراحي    اين وسيله بايد بگونه   .  بر شعله باشد   ظارت بايد مجهز به يك وسيلة ن      بخاري ٤-٧-٦

ر كـار آن    شود كه در صورتي كه مشكلي براي هر يك از اجزاء آن بوجود آيد كه باعث اختالل د                 



 ۴۱

اي نصـب شـود كـه         اين وسيله بايد بگونه   . ها بطور خودكار قطع شود      گردد، جريان گاز به مشعل    

 . عملكرد رضايتبخش بخاري را تضمين نمايد

 روشن شدن پيلـوت يـا مشـعل اصـلي و          زماني است بين لحظه   كه  (زمان تأخير در روشن شدن      

 . ثانيه تجاوز كند۲۰د از نباي ،)كند  بر شعله عمل ميظارت كه وسيلة ناي لحظه

 بين لحظة خـاموش شـدن پيلـوت و مشـعل در اثـر               ي است زمانكه  (زمان تأخير خاموش شدن     

 فرمان با   ه بخاري جريان گاز ب  ،   باز كردن شير گاز    علي رغم  اي كه    بستن شير جريان گاز تا لحظه     

 . ثانيه تجاوز نمايد۶۰، نبايد از )شود  ميقطع بر شعله ترظاوسيله ن

 

  كنترل چند كاره گاز ٨-٦

 مربوطه در اسـتاندارد ملـي ايـران بـراي           ويژگيهايبايد با      ،بخاري كنترل چند كاره گاز    ١-٨-٦

  يا استاندارد ملي ايران ١ شيرهاي لوله هاي رابط وسايل و شيرهاي سر شيلنگي وسايل گاز سوز،

 

 بنحويبايد   و كنترلهاشيرها. ته باشدـمطابقت داش) كنترل هاي چند كاره گاز (۴۵۱۲ماره ـبش

 در ضـمن     كه معمـوالً  شرايطي  در اثر   كه  قرار داده شوند كه استحكام، عملكرد و دسترسي بآنها          

  .نقص و صدمه نشود، دچار آيد پيش مي بخاري از عادياستفادة 

                                              
 .شود مراجعه ANSI-Z21.15   -  CGA I ,9  تاتدوين استاندارد ملي به استاندارد- ١



 ۴۲

د كه هر گونه عمليـات تعميراتـي   ن بنحوي باشبايدد  نگير   گاز قرار مي   در مسير يل كنترل كه    اوس

 اين افـراد  انجام پذير بوده و تعويض آن توسط        براحتيبر روي آنها    با صالحيت   ويسكار  توسط سر 

 .براحتي ممكن باشد

  يك بخاري بايد مجهز به يكي از وسايل زير باشد ٢-٨-٦

 كه در محلي قابل دسترس نصب شده باشد تا بتوان با آن گاز بخاري يك شير گاز اصلي –الف 

 يا  نمود ،را به مشعل اصلي باز يا قطع 

بدون اتصال  ( يك كليد قابل دسترس براي قطع دستي منبع تغذيه هر دو شير خودكار–ب 

مشروط بر آنكه بخاري مجهز به سيستم پيلوت روشن كننده دائم سوز نباشد و   ،)سيم زمين

ل اصلي عاينكه اين بخاري داراي دو شير خودكار پشت سر هم براي كنترل جريان گاز مش

 . باشد

 و قابـل رؤيـت بـر روي دسـتة     دائميباز بايد بطور واضح و   بسته، باز و نيمه    هاي  حالت  ٣-٨-٦

 نشان دادن حالـت بـاز كامـل و يـك            براي شكل يك شعلة بزرگ       مثالً(گذاري شود     شيرها نشانه 

 سياه يا دايـره بـراي نمـايش حالـت           صفحةو يك   ) باز  نيمه( كوچك براي حالت جريان كم        شعلة

 .بسته

 جهت چرخش آنها براي بسـته شـدن         ،كنند  با چرخاندن كار مي    ۱هاي كنترل   كه دسته  صورتي در

 .هاي ساعت باشد بايد در جهت حركت عقربه

                                              
1 - knobs 



 ۴۳

   موقعيت روشن كردن مشـعل     دادن گونه وضعيت خاص بر روي دستة شير كه بمنظور نشان            هر

گـذاري   شـانه رود بايـد بوضـوح ن    كردن مشعل بكار ميروشنو يا هر گونه دكمة خاصي كه براي    

 .)مثالً با يك ستاره(شود 

 باشد كه كدام مشعل توسط كدام       واضح كه از چندين شير استفاده شده است بايد كامالً           مواقعي

 .شود شير كنترل مي

 باشند كه حركـت دادن يكـي        گرفته شيرها بايد طوري طراحي و نسبت بيكديگر قرار          هاي  دسته

 .نگرددآن ه ة مجاور بها باعث حركت كردن ناخواسته دست از دسته

 آنها را در محل غيرصحيح سوار كـرد         توانن شيرها بايد طوري طراحي شده باشند كه         هاي  دسته

 بنحـوي باشـد كـه در دسـت گـرفتن آن بـراي               بايـد  شكل دسته    .كنندن خودبخود حركت    نيزو  

 .حركت دادن آسان باشد

ورت برداشتن نتـوان آنهـا       دسته هاي قابل برداشتن بايد طوري ساخته شوند كه در ص            ٤-٨-٦

 . را طوري مجدداً در جاي خود قرار داد كه وضع بسته يا باز بودن قابل تشخيص نباشد

 شيرهاي گاز بايد طوري قرار گيرند يا ساخته شوند كه تنظيم آنها بطور اتفاقي نتوانـد                  ٥-٨-٦

 . بهم بخورد

ن آنها مؤثر باشـد وعملكـرد       در صورت كاربرد ، بايد عمل ضام        شيرهاي نوع ضامن دار،      ٦-٨-٦

آن نبايد نياز به حركت در امتداد محور توپي نسبت بـه بدنـه شـير داشـته و يااحتيـاج بـه وارد                        

آوردن فشار بيش از حد به توپي شير داشته باشد كه باعث گير كردن حركت شير گردد و بايـد                    



 ۴۴

ي تعمير و تعويض    براحتي بايكدست قابل حركت دادن باشد و دسترسي به كليه قطعات شير برا            

 .ميسر  باشد

 مواد روان كننده اي كه براي شيرها بكا رمي رود بايد در برابر اثرات گـاز مـايع مقـاوم                     ٧-٨-٦

 . باشد

 

  گاز مسير ٩-٦

  : كه در داخل بخاري بكار مي رود است ي شامل لوله هاي تامين گاززيرساختاري الزامات 

ز در بخاري بكار مـي رونـد از نظـر ابعـاد بايـد بـا                  گا مسير لوله هاي فوالدي كه بعنوان       ١-٩-٦

جوش شده و بدون درز  مطابقـت        ) لوله هاي فوالد خام درز     (۳۳۶۰استاندارد ملي ايران بشماره     

 .نمايند

 هائي كه براي اتصال شيرها ، پيلوتها يا ساير لوله هاي انشعاب سوراخ و رزوه مـي                  لوله  ٢-٩-٦

 دنـده پـيچ     ۱۷۹۸ مخروطي طبق استاندارد ملي ايران بشماره         دنده ۵/۳شوند بايد بتوانند الاقل     

 .براي منظورهاي كلي بسته شوند لوله، 

انتهاي لوله هاي سخت و نرم بايد با دقت برقو خورده و تميز شوند تا هرگونه تراشه و   ٣-٩-٦

نرم و اين خم كردن بايد بطور  وقتيكه اين لوله ها خم مي شوند، . پليسه از روي آنها پاك شود

يكنواخت انجام گرفته و در اثر خم كردن كاهش قابل مالحظه اي در سطح مقطع آنها به وجود 

 .نيايدو عمل خم كردن باعث ايجاد نقص و آسيب در لوله نشود



 ۴۵

هاي نيمه سخت آلومينيومي براي جاهائيكه اين لوله ها از داخل مواد   استفاده از لوله٤-٩-٦

نده هاي با اثر خنثي عبور مي كنند قابل قبول نمي باشند مگر بغير از عايق كن عايق كننده ،

. اينكه اين لوله ها با روكش مناسب در مقابل اثرات مواد عايق كننده كامالً محافظت شده باشد

 . اين لوله ها نبايد در معرض چگالش قرار گيرند

مس مي باشـد   لـوله هاي نيمه سخت مسي يالوله هائي كه سطح داخلي آنها از جنس        ٥-٩-٦

در صورتيكه براي عبور گاز بكار مي روند بايد سطح داخلي آنها با روكش قلع پوشـيده شـده يـا                     

 . بنحوي معادل آن در برابر اثر تركيبات گوگردي موجود در گاز محافظت شود

 لوله هاي نرم و اتصاالتي كه براي عبور گاز بكار مي روند بايد بتوانند بدون اينكه ذوب                   ٦-٩-٦

لوله هاي نرم و  اتصاالتي كـه بـراي          .  درجه سلسيوس مقاومت كنند    ۵۳۸د در مقابل دماي       شون

كنـد    كار مـي  ١٦-٨عبور گاز بكار مي روند هنگامي كه بخاري طبق مشخصات داده شده در بند               

 . شده است قرار گيرندداده پيوست الف ٣در جدولنبايد در معرض دماهائي بيشتر از آنچه 

يمه سختي كه براي عبور گاز بكار مي روند بايد داراي ضـخامت جـداره اي          لوله هاي ن    ٧-٩-٦

 . ه است باشند  داده شدپيوست الف٤جدول مطابق آنچه در 

 پيلوت، روشن كننده ها يا ساير انشعابات به آنها   لوله هاي انتقال گاز كه مشعل ها ، ٨-٩-٦

گاههاي  ن بوده و در عين حال بر تكيه بايد به آساني قابل باز كردن و جدا كرد، متصل مي گردد

 به لوله كشي ساختمان و يا هنگام حركت بخاريمحكمي استوار باشند بطوريكه هنگام اتصال 

 . اين لوله ها دچار پيچيدگي و چرخش يا جابجائي افقي نگردند  ، آندادن و جابجائي معمولي 



 ۴۶

كـاربري  اي گاز در بخـاري بـا         تركيبات آب بندي كه براي اتصاالت دنده پيچي لوله ه           ٩-٩-٦

 .گاز مايع بكار مي روند، بايد درمقابل اثرات اين گازها مقاوم باشند

 . هاي گاز بايد از نوع اتصال فلز به فلز باشند  مهره ماسوره هاي بكار رفته در لوله١٠-٩-٦

  اي طه امكان اندازه گيري فشار گاز بخاري بايد محل اتصال فشارسنج در نق ايجاد براي١١-٩-٦

مغـزي نقطـة آزمـون      .  در نظر گرفته شود    بخاري) گاورنر(گاز   كننده فشار    وسيلة تثبيت از     بعد

0فشار بايستي داراي قطر خارجي بانـدازة        
0509  ۱۰ ميليمتـر و طـول مفيـدي معـادل حـداقل             ±/

 .ميليمتر جهت اتصال به لولة نرم مسي باشد

 :ترين نقطة خود باشد  ميليمتر در تنگ۱تر از  يستي گشادقطر سوراخ نقطه آزمون فشار نبا

سوراخهائي كه بمنظور نصب و سوار كردن اجزاء         . گاز بايستي سالم و ايمن باشد      مسير ١٢-٩-٦

 .شوند نبايد بداخل معابر جريان گاز راه پيدا كنند ها و خارها ايجاد مي  براي پيچو قطعات

 بايد از طريق استفاده از اتصاالت فلز به فلز و يـا اتصـاالت          گاز مسيراز سالم بودن اتصاالت اجزاء      

اطمينان حاصل  ) هايي الستيكي يعني ارينگ     مثالً واشرها يا حلقه   (همراه با اجزاء درز بند كننده       

 .گردد

 نيازي به بازكردن آنها   كه در طول مدت نگهداري و تعميرات دستگاه،قطعاتيبراي اجزاء و 

ها  ها، استفاده از مواد تركيبات آب بند كنندة دنده پيج ها و اوريفيسباشد، از قبيل شير نمي

 .باشد مجاز مي
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كاري   بمنظور اطمينان از سالم باقي ماندن اتصاالت مدار جريان گاز بايد از استفاده از مواد لحيم               

 .نرم خود داري  شود

ها كه ممكن است  كشي اجزاء قابل جدا كردن و بازكردن و همچنين اجزاء دنده پيچ شده در لوله

 عادي دستگاه احتياج به باز كردن و جدا كردن داشته باشند بايد  هنگام تعميرات يا سرويس

براي اطمينان از اين سالمتي .  دفعه باز و بسته شدن مجدد، هنوز هم سالم باقي بمانند۵بعد از 

توان  باشند، مي يبندي م  براي آباي هصفحواشرهاي در صورت لزوم براي اتصاالتي كه داراي 

 .را تعويض نمود كه بعد از تعويض آنها، اتصال بايد سالم و آب بند باشدواشرها اين 

 مقدار نشت مشاهده شده در مدت هر يك از آزمونهاي روش آزمونتحت شرايط مذكور در 

 درجه ۲۰براي هواي خشك در شرايط (ر مكعب در ساعت مت سانتي ٧٠  نبايد از۲ و ۱شماره 

 .تجاوز كند) بار  ميلي۱۰۱۳راد و فشار گ سانتي

  روش آزمون١-١٢-٩-٦

 شود كه بتوان فشار آنرا در حد معيني متصل هوا تامين بايد به يك منبع بخاري گاز ورودي

 بديهي است كه مسير گاز بايد توسط تحريك كمكي وسيله نظارت بر شعله باز .ثابت نگهداشت

 .بماند

 ۵۰نمايند، آزمايش بوسيله فشار هوائي معادل  ي مصرف مي كه فقط گاز طبيعبخاريهايي براي

بار مورد آزمايش قرار   ميلي۱۵۰ ورودي با فشار هوائي معادل شيرگيرد كه  بار انجام مي ميلي

 هوائي معادل فشارنمايند، كليه آزمايشات با   كه گاز مايع مصرف ميبخاريهاييبراي . گيرد مي

 .گيرد بار انجام مي  ميلي۱۵۰
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بند تحت هر يك از شرايط الزامات اين  با مطابقتباشد،   محيط ميدماي در بخارياليكه  حدر

 .مي گرددزير بررسي 

 .با استفاه از هوا در حاليكه تمام شيرها و وسايل قطع جريان بسته باشند: ۱آزمون شماره 

هاي  اي مشعله با استفاده از هوا در حاليكه  تمام شيرها باز هستند واوريفيس: ۲آزمون شماره 

بطور ( و وسايل قطع و وصل )با استفاده از درپوش (اند ها بطور موقت مسدود شده اصلي و پيلوت

 .باشندمي، در صورت وجود، در وضعيت باز )مثال شيرهاي وسائل ايمني

احتمال دارد كه بستن خروجي گاز در ) ، ماسوره ها و مهره بطور مثال پيلوت(در بعضي از اجزاء 

 از جاي خود جدا كرد ولي  در اينصورت آنها را بايد براي اين آزمون.  ممكن نباشدآن موقعيت

بطور مثال با . (بعداً  بايد آنها را با استفاده از يك روش مناسب ديگر تحت بازرسي قرار داد

آزمونها بايد در حالتي كه ) استفاده از آب و كف صابون يا دستگاههاي نشان دهندة هيدروكربن

 .د است انجام شود سربخاري

 ٥گيري را به كمتر از  روش بكار برده شده براي اين آزمون بايد چنان باشد كه خطاي اندازه

بايد از صحت وسايل اندازه گيري، در صورت ترديد در . ر مكعب در ساعت برساندسانتي مت

 . شده است استفاده شودنشان دادهپيوست ب  ١آزموني كه در شكل وسايل 
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  ورودي گاز ت اتصاال١٠-٦

 :محل ورود گاز بدستگاه بايد يكي از انواع زير باشد

 : ثابتبخاريهايبراي 

  اي باشـد، ايـن سـر لولـه           ميليمتر بايد استوانه   ۳۰انتهاي آن تا طول الاقل      : بدون دنده پيچ  ) الف

نشـتي  بايد صاف و نرم و تميز باشد تا بتوان با استفاده از يك اتصال فشاري لوله را بدون داشتن  

 .گاز بآن متصل كرد

2 با انـدازة     ۷R-۱ يا   ISO ۲۲۸-۱هائي طبق     انتهاي آن بايد داراي دنده    : با دنده پيچ  ) ب
1,8

3 

4يا 
 )  ميليمتر باشد۱۳ و يا ۱۷ يا ۲۱ها بايد  قطر بزرگ دنده( اينچ باشد 1

 )الله اياتصاالت فشاري يا ( باشد ISO ۲۷۴ براي اتصال به لولة نرم مسي بايد طبق )ج

  براي اتصال به ورودي گاورنرNPTسرشلنگي با رزوة ) د

 : قابل حملو متحرك بخاريهايبراي  

  براي اتصال يك لولة قابل انعطافشلنگيبا يك سر) د

 پائين ه يك مهره ماسوره رو ب) هـ

 

 آزاد  منافذ هواگيري و راه بهواي  ۱۱-٦



 ۵۰

مجهز به مجـراي راه بهـواي آزاد بـوده و يـا بـه                 بايد يا  بخاري  گاز  كننده فشار  ثبيت ت  ١-١١-٦

 . منفذي براي محدود كردن مقدار جريان بهواي آزاد باشد

مجراي هواگيري در شيرهاي خودكار نوع ديافراگمي و لوله مجراي راه بـه هـواي آزاد          ٢-١١-٦

ايـن لولـه هـا بايـد در         . منتهي به محفظه احتراق وسيله شوند      در تنظيم كننده فشار بخاري بايد     

محلي قرار گيرند كه گازي كه از آنها احتماالً خارج مي شود فوراً توسط شـعلة پيلـوت سـوزانده                  

اثر نامطلوبي بر كار معمولي سيستم ايمنـي          شود و حرارتي كه از سوختن اين گاز آزاد مي شود ،           

 مشترك براي سوراخ هواگيري و سـوراخ راه بـه هـواي آزاد              ايمجرنبايد ازيك   . قطع گاز نگذارد  

 . استفاده شود

 

 ترموستات ها ١٢-٦

بايد با پيش بيني هاي مربوطه در استانداردملي بشماره           در صورت كاربرد ،     ترموستاتها ،  ١-١٢-٦

رد يا كنترلهاي چندكاره گاز براي وسايل گاز سوز اسـتاندا  ) ترموستاتهاي وسايل گاز سوز    (۱۲۲۱

 . مطابقت داشته باشند  هر كدام كه مربوط است ،۴۵۱۲ملي بشمارة 

 

 شيرهاي خودكار و شيرهاي قطع ايمني جريان گاز   ۱۳-٦



 ۵۱

بايـد بـا پـيش بينـي         شيرهاي خودكار و شيرهاي قطع جريان گاز ، در صورت كاربرد ،            ١-١٣-٦

هاي چنـد كـاره گـاز         ترلهاي مربوطه در استاندارد شيرهاي خودكار براي وسايل گاز سوز يا كن           

 . براي وسايل گاز سوز هر كدام كه مربوط باشد، مطابقت داشته باشد

بايد با پيش بيني هاي مربوطه در   كنترل هاي چندكاره گاز، در صورت كاربرد، ٢-١٣-٦

 . استاندارد ملي ايران كنترل هاي چند كاره گاز براي وسائل گاز سوز مطابقت داشته باشد

 خودكار كه با برق كار مي كند بايد از نوعي باشد كه در صورت قطع برق  يك شير٣-١٣-٦

 . شير بسته شود

 در صورتيكه يك شير خودكار بر روي لوله هاي گاز از جنس لوله هاي نيمه سخت ٤-١٣-٦

 . بكار رفته باشد اين شير خودكار بايد بر روي پايه هاي مناسبي مستقر شود

را ) در صورت وجود( د بتواند گاز مشعل اصلي و گاز پيلوت  يك شير قطع ايمني باي ٥-١٣-٦

 . ببندد

 .  شيرهاي نوع ديافراگمي بايد داراي يك منفذ هواگيري داخلي باشند٦-١٣-٦

 شيرهاي خودكار و شيرهاي قطع ايمني گاز بايد در صورت قطع منبع نيروي محركه ٧-١٣-٦

ند و نبايد شامل يك وسيله تنظيم دستي بحالت وضعيت بسته در آي) برقي يا مكانيكي ( آنها 

 . باشند كه از بسته شدن آنها جلوگيري نمايد

 

 )گاورنر( فشار بخاري تثبيت كننده   ۱۴-٦



 ۵۲

تنظيم كنندة فشارگاز . باشد بخاري با كاربري گاز مايع از الزامات اين بند خارج مي: يادآوري 

 . پس از خروجي سيلندر گاز نصب ميشوددر اين نوع بخاريها در مسير گاز بالفاصله) رگوالتور(

 تا فشار مجهز باشد) گاورنر( كننده فشار مخصوص به خود تثبيت هر بخاري بايد به  ۱۴-۱-٦

گاز ورودي به مشعل را مطابق با محدوده فشاري كه سازنده بخاري براي وسيله اعالم كرده 

اند در اين   مايع طراحي شده به استثناء بخاريهايي كه براي كار با گاز.است، ثابت نگهدارد

باشد بايد مورد استفاده قرار   غير قابل تنظيم مي شرايط كپسول گاز مايع كه مجهز به رگالتور

 .گيرند

 و همچنين منفذ محدود كننده راه به هواي آزاد آن ، در صورت بخاريهاي گاورنر  ۱۴-۲-٦

يا كنترل هاي چند كاره گاز  ١بخاريبايد با پيش بيني هاي مربوطه در استاندارد گاورنر  وجود ،

و براي وسايل گاز سوز هر كدام كه مربوط است مطابقت داشته باشد و بايد داراي حداكثر 

كه سازنده بخاري  ورودي توانو حداكثر كل حداقل ظرفيت تنظيم الاقل معادل حداقل 

 .مشخص كرده است باشد

ل پيلوت و اصلي از يك گاورنر واحد  در صورتيكه براي كنترل فشار گاز هر دو مشع ۱۴-۳-٦

اين گاورنر بايد از نوعي باشد كه بتواند بار مربوط به هر دو مشعل پيلوت و  استفاده شده باشد،

اصلي را تامين كند كه اين موضوع با عالمت ونــماد خــاصي كه ذيالً گفته مي شود و در كنار 

  :ددمشخص مي گر شمارة مدل گاورنر نشانه گذاري مي شود، 

                                              
 .مراجعه شود ANSI-Z21.18-CGA-6.3 تا تدوين استاندارد ملي به استاندارد - ١



 ۵۳

 سانتيمتر مكعب در ثانيه ۹۳/۳كه ميزان جريان گاز پيلوت آن از بخاريهايي براي   P -الف 

 يا :  سانتي متر مكعب درثانيه كمتر نباشد۱۸/۱كمتر ولي از 

سانتيمتر مكعب ۹۳/۳كه داراي پيلوتي با ميزان جريان گاز  بخاريهايي   برايPا  ي    P  -ب 

 .در ثانيه يا بيشتر باشد

 

 

 

فشار .  يك گاورنر بخاري بايد يا از نوع با تنظيم محدود و يا غير قابل تنظيم باشد ۱۴-۴-٦

 ) ديده شود۲-١-٧( خروجي گاورنر بايد در حدود فشاري باشد كه سازنده مشخص كرده است 

 گاورنر فشار بخاري بايد به صورت يك قطعه سوار شده بر روي لوله انشعاب دهنده  ۱۴-۵-٦

 درجه سلسيوس يا دمائي بيشتر از ۵/۶۵ر محلي قرار داده شود كه درجه حرارت آن از بوده و د

، ۱۶-٨ براي هنگاميكه بخاري در معرض آزمونهاي مشخص شده در بند ،آنچه كه سازنده گاورنر

 ۱۲-٨بند  ( بيشتر نشود  قرار مي گيرد مشخص كرده است، كف و سقف ، درجه حرارتهاي ديوار،

 ). ري ديده شودگاورنر فشار بخا

 

  ورودي ميزان گاز  تنظيم۱۵-٦

 وروديتوان ميزان يا چند دو براي بخاريهايي كه كنترل چند كاره گاز آنها داراي امكان تنظيم 

باشند، وسايل تنظيم ،در صورت وجود ، بايد قابل دسترسي فوري بوده و غير قابل نشت  مي



 ۵۴

 كه بوضوح باشدستورالعمل هاي چاپ شده د راهنما شامل  داراي دفترچهبخاري بايد . باشند

 كنترل هاي نوع غير قابل تنظيم بايد طوري توسط سازنده .روش تنظيم را شرح داده باشد

در آنها از حداقل ميزان جرياني كه سازنده مشخص تنظيم حداقل تنظيم شوند كه وضعيت 

 . كمتر نباشد كرده است ،

اي باشد كه توان ورودي  ز ورودي بايد به گونهدر هر صورت تغييرات اعمال شده در ميزان گا

  در مورد يك مشعل.   درصد توان ورودي اعالم شده قرار داشته باشد±٥بخاري در محدودة 

مجهز به دمنده  وسيله كنترل آن بايد طوري ساخته شود كه هيچ تنظيم ميزان جريان گاز 

 تنظيم جريان گاز آن اثر براي آن مجاز نباشد ، مگر اينكه سيستم مشعل طوري باشد كه

 . نامطلوبي بر تنظيم نسبت گاز و هوائي كه به مشعل مي رسد نداشته باشد

 

  فيلترهاي گاز پيلوت ۱۶-٦

 انشعاب گاز   اصلي گاز نصب شود كه لوله اي از لوله فيلترگاز پيلوت بايد در نقطه ۱۶-۱-٦

 تركيبي از يك كنترل ديگر هنگاميكه شير پيلوت بصورت. شود پيلوت از آن نقطه گرفته مي

باشد، فيلتر پيلوت   اي براي تنظيم جريان گاز ورودي پيلوت نمي باشد و شامل وسيله مي

 .، نصب شودچند كارهتواند در محل انشعاب لوله گاز پيلوت از كنترل  مي

هائي كه سازنده براي فيلترهاي گاز مشخص كرده است نبايد كمتر از ظرفيت  ظرفيت ۱۶-۲-٦

 .رود ها براي آنها بكار مي هائي باشدكه اين فيلتر  شده براي مشعلتعيين



 ۵۵

 

  وسايل برقي و سيم كشي هاي آنها  ۱۷-٦

مگر اينكه  شود،   اين بخش در مورد كليه سيم كشي ها وا جزاء و قطعات برقي اعمال ميالزامات

 ترموستات اين مقررات شامل ترموستاتهاي اتاقي و سيم هاي. بنحو ديگري مشخص شده باشد

 ولت دارد يا بايد دركارخانه سيم ۳۰ برق بيش از تغذيهيك بخاري كه نياز به منبع . نمي گردد

 . يا داراي نقشة سيم كشي حاوي جزئيات باشدكشي شده باشد 

 

 كليه اجزاء و قطعات برقي ، سيم كشي و اجزاء آن كه در بخاري نصب شده يا توسـط                 ۱۷-۱-٦

ت اتصال مستقيم با آن ارسال مي شود بايد جهت آزمـون همـراه بـا                سازنده همراه با بخاري جه    

 . بخاري ارائه گردد

سيم كشي مدار ايمني كه براي كاربرد با بخاري و   اجزاء و قطعات برقي با ولتاژ خط ، ۱۷-۲-٦

بعنوان بخشي از آن ارسال مي شود بايد از نوع تائيد شده بوده و از نظر مناسب بودن آن براي 

يا بايد بعنوان جزئي الينفك از بخاري وهمراه آن . مورد نظر بايد بررسي و تأييد شوندكاربرد 

باستثناي سيم كشي مدار  كليه سيم كشي هاي با ولتاژ كم ،. مورد آزمون و تائيد قرار گيرد

 ميليمتر ۱آن از سيم با سطح مقطع  بايد براي كاربرد مورد نظر مناسب بوده و اندازة ايمني، 

ترموپالستيك يا عايق با دوامي كه معادل آنها  تر نباشد و با پوششي از جنس نئوپرين ،مربع كم

 .  ميليمتركمتر نباشد عايق بندي گردد۳۰۵/۰باشد و حداقل ضخامت آن از 



 ۵۶

وسائل برقي و سيم هائيكه با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته و توسط مراكز آزمايشگاهي 

 .د قبول خواهند بودمعتبر تأييد شده باشند، مور

سيم  استفاده نشده باشد،تقسيم  در صورتيكه براي سيم كشي بخاري از يك جعبه ۱۷-۳-٦

برق بخاري بايد شامل يك سيم سه رشته قابل انعطاف با سيم اتصال زمين با طول آزاد حداقل 

ازي نوع  متر باشد كه منتهي به يك رابط اتصال درپوش دار از نوع تاييد شده با تيغه مو۲۲/۱

تأسيسات الكتريكي ساخته شده ١اتصال زمين گردد كه طبق بخش مربوطه از استاندارد ملي 

سيم هاي قابل انعطاف بايد بنحوي به وسايل واتصاالت متصل گردد كه تنش كششي به . باشد

يد اين الزام مي تواند با ايجاد يك اتصال از نوع تاي. نقاط اتصال يا پيچ هاي ترمينال وارد نيايد

شده در سيم و يا با استفاده از وسيله نصب مخصوص كه براي اين قبيل منظورها طراحي شده 

 . است برآورده گردد

تقسيم از يك جعبه  در صورتيكه براي اتصال دائمي سيم مدار برق با ولتاژ شهري،  ۱۷-۴-٦

 عبور يا كابل  اين جعبه اتصال بايد داراي فضاي كافي براي جايگيري مجراي. استفاده شده باشد

 .باشد

كشي با كابل يا بندهاي   مشخص شده است از سيم٣٩-۱۷-٦اگر براي انجام آزموني كه در بند 

هاي داخل  يا اگر افزايش دما درهادي  ميليمتر مربع استفاده شده باشد، ۵/۲با ضخامت بيشتر از 

قرار گيرند كه هايي در تماس  يا در سطوح اين جعبه كه ممكن است با هادي ،تقسيمجعبه 

                                              
 . مراجعه نمودIEC 364توان به استاندارد  مي تا تدوين استاندارد ملي -١
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 درجه سلسيوس بيشتر ۳۵ از ٣٩-۱۷-٦افزايش دماي آنها در هنگام آزمون بخاري بر طبق بند 

باشد، در اين صورت شرح و توضيح زير ، يا قسمتي از آن كه قابل اجرا است بايد بطور واضح  مي

ن سيم بايد هماقطر. بر روي جعبه اتصال نوشته شود V و برجسته با نشانه گذاري كالس

 ۹۰و مقادير درجه حرارت تعيين شده نبايد بيشتر از اي باشد كه در آزمون بكار مي رود،  اندازه

در تقسيم  در صورتيكه اتصاالت براي بيش از يك مدار تغذيه در جعبه  درجه سلسيوس باشد،

و الزم است كه تمام  نظر گرفته شده باشد، نشانه گذاري بايد متناسب با آن تصحيح شود ،

الت با سيم هائي انجام شود كه براي باالترين درجه حرارتي كه ممكن است ضمن انجام اتصا

 .آزمون در معرض آن قرارگيرند مناسب باشد

 .  براي اتصال سيم ها در محل نصب نبايد داراي تهويه باشند  هاي تقسيممحفظه ها يا جعبه

 نبايد كمتر ، ها در محل نصبسيمفضاي خالي بين كه اي باشد  تقسيم بايد يگونهاندازه جعبه 

هر سيمي كه از داخل جعبه . نشان داده شده است پيوست الف   ۵جدول در از آنچه باشد كه 

عبور مي كند بعنوان يك سيم محسوب مي شود و هر سيم كه بداخل جعبه منتهي مي گردد 

ري بكار يك سيم كه در محل نصب براي مدار ولتاژ شه. نيز بعنوان يك سيم محسوب مي گردد

 . ميليمتر مربع باشد۵/۲نبايد كوچكتر از سيم اندازه . برده مي شود

باستثناي اينكه ضخامت  ساخته شده باشند، پيوست الف  ٦ بايد طبق جدول تقسيمجعبه هاي 

 ميليمتر باشد واگر اين ورق با فلز روي پوشش داده شده ۸٠/۰ورق هاي فوالدي نبايد كمتر از 

 ميليمتر كمتر باشد، ضخامت ورق هاي فلزي غير آهني در ۸٥/۰از باشد ضخامت آن نبايد 



 ۵۸

 ۱/۱نقاطي كه لوله فلزي هر سيم يا پوشش فلزي سيم به جعبه اتصال متصل مي گردد نبايد از 

 .ميليمتر كمتر باشد

باشند   محفظه هاي وسايل تاييد شده كه داراي پايانه هائي براي اتصاالت برقي مي ۱۷-۵-٦

بهر حال .  گفته شد ندارند۴-۱۷-٦فضاي كه در بند  فواصل و  ت بامشخصاتنيازي به مطابق

هاي ضروري براي سيم  فضاي تامين شده بايد براي ايجاد فاصله الزم براي توزيع سيم ها و كابل

 . كشي صحيح وسيله كافي باشند

اي  رانهلي وسايل برقي وسيم كشي ها بايد از ويژگيهاي تميز و ماهك ساخت و مونتاژ  ۱۷-۶-٦

سيم كشي ها بايد بطور محكم در جاي خود قرار گرفته و باندازه كافي تثبيت . دار باشندربرخو

سيم كشي هاي برقي بايد باندازة كافي در برابر صدمات ناشي از قطعات متحرك . گردند

 . محافظت گردند

براي انجام هاي هر وسيله كنترل مجزا در مدار كنترل گاز كه  سرسيم ها و ترمينال ۱۷-۷-٦

اتصاالت برقي تعبيه شده اند و براي تعويض يا سرويس وسيله كنترل الزم است كه قطع و 

بايد با استفاده از يك عدد يا حرف و يا عالمت يامجموعه اي از آنها كـه داراي . منفصل گردند

رنــگي كه متضاد با رنگ زمينه پشت آنها است كامالً مشخص گردند اين پيش بيني شامل 

 :وارد زير نمي گرددم

  كنترل مشتمل بر وسائلي است كه عمالً از سيم كشي اشتباهي آن جلوگيري مي كند؛ يا –الف 
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 كنترل داراي فقط دو پايانه يا سراتصال است كه جابجائي سر سيم هاي متصل شده با –ب 

 . آنها باعث تغيير در عملكرد كنترل نمي گردد 

قرار گيرند بايد طوري  ، كشي بخاري استفاده شده استسيمه در ك ييهاسيم كابل و ۱۷-۸-٦

، و بايد هدومثالً خيلي نزديك به سطوح نب  كه در معرض آسيب ديدگي مكانيكي قرار نگيرند،

 . توسط پايه ها و بست هاي مناسب در جاي خود محكم شوند

له، كه به سيم هاي با ولتاژ شبكه ومدارهاي ايمني، باستثناي سيم تامين برق وسي  ٩-۱۷-٦

صورت جزئي از بخاري است و هنگاميكه كليه ديواره هاي بخاري در جاي خود نصب شده اند 

بايد توسط يك مجراي عبور سيم ياروكش فلزي  اين سيم در خارج از بدنه بخاري قرار مي گيرد،

نيازي به محافظي كه در »  محدودتوانكابل با «و يا ناوداني مخصوص سيم ها محافظت شوند، 

به شرطي كه بطور محكم بر بدنة بخاري بسته شده و بر روي امتداد اين  اال گفته شد ندارد ،ب

 . بدنه كشيده شده باشد

.  قرار داده شوندتقسيمسر سيم هاي متصل شده بهم بايد فقط در داخل جعبه هاي  ۱۷-۱٠-٦

بوسيله نوار مناً ض . لحيم شوند واين سر سيم هاي بهم پيچيده بايد از نظر مكانيكي محكم بوده

. چسب كامالً عايق بندي شوند و يا با استفاده از سر سيم بندهاي مناسب بهم متصل گردند 

 . ند يرنگقرار  كشش تحتپيش بيني هاي الزم بعمل آيد تاسر سيم هاي بهم پيچيده شده 
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وسائل متصل كننده سر سيم ها واجزاء برق دار عايق پوش نشده كه داراي جريان  ١١-۱۷-٦

 ولت باشند بايد در داخل محفظه اي قرار داده شوند كه داراي يك در پوش ۳۰برقي بيشتر از 

 . دسترسي باشدكه مجهز به وسائلي براي محكم بستن آن در جاي خود باشد يا ديوارة

 سر سيم هاي ،گردد باعث ايجاد شرايط ناايمنوجود داشته و  اتصال كوتاه  امكاندر صورتيكه

م كه در خارج از بدنه بخاري كه سيم ها به آن متصل مي شود قرار دارند، بايد مدار با ولتاژ ك

 . همانطور كه در باال گفته شد در داخل محفظه اي قرار گيرند

سر سيم هاي مدار ايمن با ولتاژ كم كه در داخل محفظه بخاري يا داخل فرورفتگي هائي كه 

 در صورتي كه اين سر سيم ها در محل سيم كشي كارخانه اي به آنها متصل است قرار دارند

ها در مقابل اتصال كوتاه اتفاقي و آسيب  ند كه سر سيمباشنصب فرو رفته و طوري قرار گرفته 

  . نيازي به محفظه اضافي ديگري ندارند، ديدن محافظت شده باشند

اي پيش بيني تمهيدات الزم بر براي كليه سيم هائي كه از محفظه خارج مي شوند  ۱۷-۱٢-٦

با نصب پايه نگهدارندة محافظت الزم در صورتيكه . ضروري استاحتمالي  كشش جلوگيري از

براي جلوگيري از كشش بوجود آمده باشد، محافظ ديگري براي جلوگيري از تنش كششي 

 . ضروري نمي باشد

بايد داراي هيچ ن با ولتاژ برق شهري دار بدون عايق قسمتهاي برقمحفظة مخصوص  ١٣-۱۷-٦

به كار رود  حرارتي جريان  كنندة فيوز يا قطعمانند محفظه براي اجزائي مگر آنكه. ذي باشدمنف

در . وسيله داخل آن داشته باشد صحيح كه مي تواند داراي منافذي براي تهويه يا براي عملكرد 



 ۶۱

قطعات فلزي  . ميليمتر وجود داشته باشد۱۳ اي با قطر اين منافذ نبايد امكان وارد كردن ميله

 نبايد در محلي قرار گيرد كه در زمان سرويس معمولي احتمال تماس با آن وجود داشته برقدار

 . باشد

سيم ها بايد در مقابل  درنقاط انتهائي مجراي عبور سيم يا روپوش فلزي كابل ،  ١٤-۱۷-٦

سائيدگي محافظت شوند مگر اينكه جعبه ها يا اتصاالت بنحوي باشند كه اين محافظت را 

 . نمايندتامين 

. تعبيه گردد عالوه بر آن يك بوشن يا معادل آن بايد بين سيم هادي برق و روكش فلزي كابل، 

اتصال دهنده يا بست مخصوصي كه بوسيله آن روكش فلزي كابل به جعبه يا وسايل ديگر 

قابل  محكم مي گردد بايد به نحوي باشد كه بوشن يا معادل آن براي ديدن و بازرسي كردن ،

 .  باشدرؤيت

پره ها  تراشه ها،   مسيرها و مجراهاي عبور سيم ها بايد نرم و عاري از لبه هاي تيز،  ١٥-۱۷-٦

به منظور . كه ممكن است باعث سائيدگي عايق بندي سيم ها گردد، باشد و امثال آن، 

ديوارهاي فلزي كه سيم هاي عايق  منافذ موجود،  جلوگيري از سائيدگي عايق پوش سيم ها، 

ش شده از آنها عبور مي كنند بايد مجهز به يك بوشن مدور ونرم يا يك حلقه فلزي قابل پو

يا داراي سطوحي كامالً صاف و مدور كه با ابزار مخصوص ساخته شده است،  قبولي گردند، 

فيبر سخت يا ساير مواد مناسبي باشند كه داراي سطح  بوشنها بايد از جنس چيني، . باشند 

 . باشندصاف گرد شده اي 
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دار ساخته شوند كه داراي ظرفيت عبور جريان و  سيمها بايد توسط مواد هادي عايق ١٦-۱۷-٦

از هيچ سيم هادي باريك تر از سيم با اندازه . ميزان ولتاژ حرارت مناسب براي كاربرد آنها باشد

احدهاي و ها،   ميليمتر مربع يا معادل آن نبايداستفاده شود مگر براي سيم پيچ ها، بوبين۱

 .مقاومتي يا سيم هاي داخلي اجزاء برقي

ها، قطع شوند بايد  اتصاالت الكتريكي كه بايد در هنگام سرويس كنترل كننده ۱۷-۱٧-٦

طوري ساخته شوند كه قطع و وصل كردن مجدد آنها نيازي به شكستن اتصاالت لحيم كاري 

 . شده و يا پاره كردن سيم هاي آنها نداشته باشد

 وسائل با ولتاژ كم در بخاري بايد به طريقي باشد كه در محل نصب و درصاالت ات  ۱۷-۱٨-٦

 . استفاده به سهولت قابل تشخيص باشند

 مدار برقي تجهيزات كنترل با ولتاژ كم بايد در برابر اتصال زمين و يا اتصال كوتاه  ١٩-۱۷-٦

رات سيم كشي ها ممكن بين سيم ها در زماني كه هر گونه ا تصال زمين اتفاقي هر يك از مدا

 . وداست باعث از كار انداختن هر يك از وسايل ايمني گردد محافظت ش

 تركيبي يك مدار با ولتاژكم بايد مجهز به يك ترانسفورماتور محدود كننده انرژي يا  ٢٠-۱۷-٦

در برابر اضافه جريان باشد كه مناسب براي يك مدار كالس كننده از ترانسفورماتور و محافظت 

ي از ترانسفورماتور و يك مقاومت ظاهري ثابت بامختصات خروجي تركيبو يا   ١ NECاز  ۲

 .باشد ۲ كالس مدارمناسب براي 

                                              
 . مراجعه نمودIEC 364توان به استاندارد   تا تدوين استانداردملي مي-١



 ۶۳

 يي ازاين وسيله يا بايد بصورت جز  در مورد استفاده از وسيله محافظ در برابر اضافه جريان ،

 جريان برق خود را ، آنترانسفورماتور بوده و يا در نقطه اي قرار گيرد كه مدار تحت محافظت

مجدد خودكار بوده و هيچ مكانيزم  اين وسيله نبايد از نوع وصل  در آن نقطه دريافت مي كند ،

اين وسيله بايداز دسترسي براي هر گونه .  آن نگرددوصل مجدد باعث اي اتصال دهنده

 با مقدار وزيفيدستكاري بدور باشد به غير از براي تعويض فيوز كه نبايد قابل جايگزيني با 

 . جريان باالتر باشد

وسايل اتصال بين اين  ثابت،   ترانسفورماتور و مقاومت ظاهري تركيبدر صورت استفاده از يك 

مگر اينكه اين دو   باشد، ۱دو وسيله بايد از سيم هائي با جنس مناسب براي مدارهاي كالس

 باشد كه در حالت عادي  خاص خود قرار گرفته و اين محفظه از نوعي قطعه در يك محفظة

 ۳۰ برق باالتر از تغذيهيك جريان برق با ولتاژ كم نبايد از يك منبع . معموالً بسته مي باشد

گرفته  كه ولتاژ آن با استفاده از مقاومت هاي كاهش دهنده ولتاژ كاهش داده شده باشد، ولت،

 .شود

لكرد نا ايمن بخاري  در موارديكه قطع يا وصل كردن مدار ممكن است باعث عم٢١-۱۷-٦

 .هاي جدا شدني براي اين مدارها استفاده شود گردد، نبايد از اتصال دهنده

هاي مناسب براي باالترين ولتاژ مدارات مجاور به   بجز در موارد استفاده عايق بندي ٢٢-۱۷-٦

ننده هاي جدا ك دار بايد با استفاده از اليه يكديگر، سيم هاي هادي برق مدارهاي مختلف  عايق



 ۶۴

 داربرققسمتهاي از هم جدا شده و يا از هم مجزا باشند و در هر حال اين ســيم ها بــايد از 

 .به نحو مناسبي كامالً جدا و يا مجزا گردند بدون عايق كه به مدارات مختلف متصل مي گردند، 

دن اين دار را مي توان با استفاده از بست هاي مناسب و يا ثابت كر مجزا كردن سيم هاي عايق

سيم ها در مسير عبور خود و يا با شيوه هاي معادل آن انجام داد به نحوي كه اجزاء داراي برق 

دار يا بدون عايق بطور دائمي از اجزاء مشابه خود در مدارهاي ديگر جدا و مجزا باقي  عايق

 . بمانند

ل برقي  از سوار كردن اجزاء در داخل يك قطعه كامموجود پس  فواصل هوائي  ۱۷-۲٣-٦

وقتيكه توسط  محفظه ،  مشتمل بر فواصل تا فلزهاي اتصال زمين داده شده و تا بدنة ،

بخاري نصب و سوار مي شود و بعنوان جزئي از بخاري ارسال مي گردد بايد با مشخصات  سازندة

 .  داشته باشد مطابقت پيوست الف٧فواصل در جدول شماره 

ه توسط يك موسسه ملي صالحيت دار تائيد شده باشد فواصل هوائي در موتورها و در قطعاتي ك

 . منطبق با اين پيش بيني شناخته مي شوند

 سيم هاي هادي برق يا محل هاي اتصال سر سيم ها براي ولتاژ شهر كه براي ٢٤-۱۷-٦

در نظر گرفته شده اند بايد مشخص و شده  اتصال زمين  كهاتصال به يك سيم خارجي خنثي

مثالً با رنگ سفيد يا خاكستري با پوششي از رنگ متاليك با رنگ سفيد  (باشندقابل شناسائي 

رنگ    بقيه سيم ها بايد با رنگي به غير از سفيد يا خاكستري طبيعي، ).يا يك خط در ميان

 . شده باشند



 ۶۵

هر سيمي كه فقط به منظور اتصال به زمين بكار مي رود بايد داراي روكش به رنگ سبز مداوم 

. مگر اينكه  اين سيم لخت باشد. ز با يك يا چند نوار زرد رنگ مشخص گردديا با رنگ سب

سيمي كه داراي چنين رنگ سبزي باشد نبايد هنگاميكه بداخل محفظه اتصال سيم ها ختم 

 .  براي هيچ منظوري بحز اتصال زمين بكار رود مي شود،

 و ساير اجزاء فلزي  بخاري بايد به نحوي ساخته شود كه محفظه، قاب ديواره ها٢٥-۱۷-٦

بدون برق در آن از نظر هدايت برقي متصل به هم بوده و به نقطه اي از وسيله منتهي و متصل 

اين پيش بيني در صورتي برآورده تلقي مي شود كه مقاومت . شده استگردند كه اتصال زمين 

 اهم ۱/۰ر از  اتصال زمين و هر يك از اجزاء فلزي بدون برق بيشتاز وسيلة نقطه  هربرقي بين

 .نباشد

 روش آزمون ١-٢٥-١٧-٦

 بين نقطه اتصال وسائل اتصال زمين تجهيزات و هر يك از اجزاء فلزي بدون برق اهميمقاومت 

 بايد با استفاده از يك دستگاه پل وتستون يا با اندازه گيري افت پتانسيل بين دو نقطه مورد نظر

 با ولتاژ حداكثر تغذيه آمپر كه از منبع ۲۰شدت  جريان متناوبي با يراي اين منظور .تعيين شود

افت پتانسيل اندازه گيري شده بر شدت  شده و  ولت گرفته مي شود بين اين دو نقطه برقرار ۱۲

روكش .  ( اهم باشد۱/۰ نبايد بيشتر از اهميدر اين آزمون مقاومت  . جريان تقسيم مي شود

 .)ي نقاط مورد آزمايش تراشيدهاي مقاوم در برابر جريان برق رامي توان از رو



 ۶۶

هاي ايمني يا وسايل حفاظي را نبايد به خط اتصال  هاي يك پل كنترل كننده  كليد ٢٦-۱۷-٦

 . زمين يا خنثي اتصال داد

ها بايد داراي ميزان تعيين شده شدت جريان و ولتاژي باشند كه كمتر از  كليد ٢٧-۱۷-٦

 . ار را كنترل مي كنند نباشدها آن مد جريان ولتاژ بار مداري كه اين كليد

پايه فيوز، كليد يا وسايل مشابهي كه بعنوان جزئي از بخاري  تعبيه   پايه المپ، -٢٨-۱۷-٦

جلوگيري  از چرخيدن آنها در جاي خودد بايد در جاي خود بطور محكم سوار شده و نشو مي

 .  استفاده شود اصطكاك بين سطوح آنهابراي اين منظور نبايد از. شود

 سر سيم هاي با ولتاژ باال براي ترانسفورماتورها و اتصال سيم ها بايد در مقابل ايجاد ٢٩-۱۷-٦

 . برق گرفتگي محفاظت شوند

 سر سيم هاي با ولتاژ باال براي ترانسفورماتورها بايد در طوري بخاري و در محلي ٣٠-۱۷-٦

فلزي وجود  س آنها با اجزاء امكان تما قرار داده شوند كه در ضمن استفاده معمولي از بخاري، 

 . نداشته باشد

 سر سيم هاي باولتاژ باال بايد از كابلي ساخته شوند كه براي كاربرد مورد نظر ٣١-۱۷-٦

ها در  اين سر سيم. مناسب بوده و با يك استاندارد ملي مربوطه مورد تاييد مطابقت داشته باشند

ئلي معادل آنها براي سهولت اتصال آنها حلقه برنجي يا وسا هر انتها بايد مجهز به چنگك، 

سر سيم ها مي توانند بطور داخي به سيم پيچ ترانسفورماتورها متصل گردند به شرطي . باشند

 . كه پيش بيني كافي براي جلوگيري از كشيده شدن آنها بعمل آمده باشد



 ۶۷

ميدگي تند  سر سيم ها يا كابل ها بايد هر چه ممكن است كوتاه باشند و داراي خ ٣٢-۱۷-٦

مغروق شدن در آب يا چگاليده ها و يا سائيدگي محافظت  نباشند و در مقابل كاربرد خشن ،

 . شده باشند

الكترودها و كابل هاي معلق از نوع عايق پوش نشده بايد بدور از اجزاء فلزي معلق   ۱۷-۳٣-٦

 درصد ۵۰مقدار شده و عايق پوش گردند و طوري ترتيب داده شوند كه اگر ولتاژ متناوبي به 

بيشتر از حداكثر ولتاژي كه ممكن است بين آنها و زمين به وجود آيد، به مدت يك دقيقه بين 

بر آنها وارد آيد ، هيچگونه قوس الكتريكي در سرتاسر  ي اتصال ترانسفورمر با زمين ،عادنقطه 

مونهاي عملكردي كه اين آزمونها بايد هم قبل و هم بعد از ساير آز. مسير در آنها به وجود نيايد

 . در اين استاندارد گفته شده است انجام شوند

الكترودها و كابل هاي معلق نگهدارندة الكترودها بايد طوري طراحي گردند كه   ٣٤-۱۷-٦

براحتي بتوان آنها را در موقعيت صحيح خود قفل و محكم كرد و هيچ تنظيم نوع مكانيكي براي 

 . شد اين نوع الكترودها نبايد مجاز با

 نوك الكترودها بايد طوري طراحي گردند كه بعد از مدتي طوالني، اين نوكها دچار                ۱۷-۳٥-٦

 . سوختگي بيش از حد نگردند

انتهاي خارجي الكترودها مي توانند قابل انعطاف باشند به شرطي كه طوري  ۱۷-۳٦-٦

 . طراحي شده باشند كه دچار تاب خوردگي و پيچيدگي يا جابجا شدن نشوند



 ۶۸

وسائل روشن كنندة گاز بايد طوري طراحي شده و   در صورت استفاده از جرقه زن، ۱۷-۳٧-٦

قرار داده شوند كه باعث جمع شدن كربن و دوده و ساير مواد نگردند و يا در شرايط عادي گرم 

 .  نشوند  پيچيدگي يا  سوختن اجزاء  لرزش اجزاء دچار جابجائي ،وشدن 

  جنس چيني اعال يا مواد عايق كنندة نسوز معادل آنازد  عايق كننده ها باي۱۷-۳٨-٦

 . باشندتشكيل شده

اين مواد عايق كننده بايد داراي لعاب شيشه اي بوده و يا به نحوي ديگر در مقابل جمع شدن 

در . آب و رطوبت ناشي از گاز در آنها غير قابل نفوذ گردند و به راحتي قابل تميز كردن باشند

 . ن جمع شدن كربن وجود داشته باشد نبايد عايق كننده ها بكار برده شوندكه امكاهايي  محل



 ۶۹

برداري كه در  وسايل برقي و سيم كشي ها بايد براي درجه حرارتها و شرايط بهره  ٣٩-۱۷-٦

 .آن قرار مي گيرند مناسب و مقاوم باشند

 روش آزمون ١-٣٩-١٧-٦ 

دي معمولي كار كند تا وقتيكه به تعادل   با فشار آزمون ورو۱۶-٨بخاري بايد طبق شرح بند 

 . حرارتي برسد

كنترل ها و سيم كشي ها براي هر يك از قطعات بايد در  درجه حرارت هاي تجهيزات برقي،

 ۲۰/۰نقاطي كه در معرض بيشترين دما قرار مي گيرند توسط ترموكوپل هائي با اندازه حداكثر 

 اندازه گيري مي شود قرار مي گيرد  آندمايميليمتر مربع كه درتماس كامل با نقطه اي كه 

بسته به نظر سازنده، دماي سيم پيچ موتورها و ساير سيم پيچ ها مي توانند . اندازه گيري شود  ،

شده نبايد بيشتر از دماهائي باشد گيري  اندازهدماهاي . با روش تغيير مقاومت اندازه گرفته شود 

 . ندا كه سيم ها و قطعات براي آن تائيد شده

مقدار نشت جريان الكتريكي در يك بخاري كه طبق روش آزمون زير آزمايش مي   ٤٠-۱۷-٦

 . شود نبايد از حدودي كه ذيالً مشخص شده است تجاوز نكند 

 روش آزمون ١-٤٠-١٧-٦

بايد طبق  بخاري وقتيكه براي تغذيه برق به مداري با ولتاژ و فركانس موردنظر متصل مي گردد، 

 .  با فشار آزمون معمولي كار كند۱۶-٨شرح بند 



 ۷۰

مقدار نشت  كار مشخص شده و با ادامه اعمال ميزان ولتاژ و فركانس اسمي،  در پايان دورة

توانند  هاي تغذيه و كليه اجزاء فلزي بدون برق كه مي جريان الكتريكي بين هر يك از سر قطب

با استفاده از وسيله اندازه گيري كه  ،  )بدون اينكه به زمين اتصال داده شده باشند(برقدار شوند 

مقررات عمومي ايمني وسايل برقي  «۱۵۶۲-۱مشخصات آن در استاندارد ملي ايران بشماره 

 ميلي ۵/۰مقدار نشت جريان برق نبايد از . اندازه گرفته مي شود شرح داده شده است ،» خانگي

ار كه در آنها نشت جريان د آمپر تجاوز كند باستثناي وسيله هاي مجهز به موتور نوع خازن

 .  ميلي آمپر تجاوز كند ۱۵/۱الكتريكي نبايد از 

  بايد بخاري،ده و سطوح خارجي در دسترس نش زمين  اتصالهاي برقدار  بين قسمت٤١-۱۷-٦

 .بندي كافي تأمين شده باشد عايق

 روش آزمون ١-٤١-١٧-٦

ده براي وسيله متصل شده است بخاري وقتيكه به مدار تغذيه برق با ولتاژ و فركانس تعيين ش

درپايان دورة كاري كه تعيين . با فشار آزمون ورودي معمولي كاركند ۱۶-٨بايد طبق شرح بند 

 . الكتريك كه در زير شرح داده شده است بايد انجام گيرد  آزمون استقامت دي شده است،

 ولت آمپر يا ۵۰۰الكتريكي، يك ترانسفورماتور  در طول مدت انجام آزمونهاي استقامت دي

ولتاژ اعمال شده . ولتاژ خروجي عمالً سينوسي متغير بايد مورد استفاده قرار گيرد بزرگتر، با

بايد بتدريج از صفر افزايش داده شود تا وقتيكه ولتاژ مورد لزوم براي آزمون بدست آيد و سپس 

 باال كه در ولتاژدر صورتيكه وسيله آزمون . در اين مقدار به مدت يك دقيقه نگهداشته شود 



 ۷۱

آزمون بكار گرفته شده است بتواند در طول مدت آزمون ولتاژ باالي مشخص شده را در دستگاه 

 .  ولت آمپر يا بزرگتر نمي باشد ۵۰۰ نيازي به استفاده از ترانسفورماتور ، نگهدارد

بين اجزاء   هرتز ۵۰ با بسامد وسيله بايد بتواند به مدت يك دقيقه در برابر اعمال ولتاژ–الف 

و كم  و بين اجزاء داراي برق مدارهاي با ولتاژ زياد داراي بـرق با ولتاژ زياد واجزاء بدون برق ،

 :  بايد به شرح زير باشد ون آزمولتاژ اتفاق افتد ١مقاومت كند بدون اينكه شكست عايقي

 : باستثناي اسمي  ولت به اضافة دو برابر ميزان ولتاژ ۱۰۰۰

ولتاژ و )  وات۳۷۳(اسب بخار »  يك دوم«تورهاي با ميزان قدرت حداكثر  ولت براي مو۱۰۰۰

 .  ولت۲۵۰حداكثر 

ولتاژي باالتر از ميزان ولتاژ تعيين شده براي موتور از طريق  در صورتيكه در مدار يك موتور ،

 گيري ولتاژ آزمون جهت اندازهدر اين صورت براي تعيين  استفاده از يك خازن ايجاد مي شود ،

 پايدارمگر اينكه ولتاژ  بخاري مورد استفاده قرار گيرد، اسمي  بايد ولتاژ الكتريك ديقاومت م

براي اجزاء مربوطه  آزمون ولتاژ در اين صورت   ولت تجاوز كند ،۵۰۰ايجاد شده در خازن از 

 .  ولت باضافه دو برابر ولتاژ ايجاد شده باشد۱۰۰۰بايد 

 ۵۰  بسامد ولت با۵۰۰ ولتاژ ر باشد براي مدت يك دقيقه ،  يك مدار با ولتاژ كم بايد قاد–ب 

 با قطعات برقدار با ولتاژ پائين با قطب هاي مخالف يكديگر و بين قطعات برقدارهرتز را كه بين 

 .  تحمل كندالكتريك دي مقاومت شكست بدون برق وارد مي آيد بدون  قعاتولتاژ پائين و

                                              
1 - Breakdown 
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در   داراي ولتاژ كم با قطب هاي مخالف يكديگر ، بين اجزاءالكتريك استقامت ديآزمون 

صورتيكه قطعات بطور جداگانه در معرض شرايط اين آزمون قرار گرفته باشند ،نيازي ندارد كه 

 . بر روي مجموعه بر هم سوار شدة قطعات هم انجام گيرد

 كالكتري دي مقاومت  شكست آزمونحين آزمون بايد به نحوي باشد كه اگر در دارترتيب م

قابل  يك عالمت يا سيگنال  وضعيت اين مواد ،بررسي چشميبجاي اتكا به  ، صورت گيرد

 .اطمينان، از بين رفتن مقاومت را نشان داده و اعالم كند

 

  موتورها و دمنده ها  ۱۸-٦

 و شده باشند موتورهاي برقي بايد براي كار كردن مداوم طراحي  ۱۸-۱-٦

اضافه جريان مجهز گردند كه با استاندارد بايد به دستگاه محافظت در برابر 

موتورهاي با قدرت  ، منطبق باشد »موتورهاي الكتريكي «۳۷۷۲ملي به شماره 

كسري از يك نيروي اسب مي توانند توسط وسائل حساس در برابر حرارت يا 

جريان محفاظت گردند كه اين وسائل مانع از اين مي شود كه دماي سيم پيچ 

. تجاوز كند   شده است، مشخص پيوست الف٨كه در جدول موتور از مقاديري 

اگر مقاومت ظاهري سيم پيچ هاي موتور براي جلوگيري از افزايش درجه  

حرارت در موتورهاي باز يا درجه حرارت محفظة موتور در موتورهاي كامالً در 

 درجه سلسيوس در حاليكه روتور ۱۵۰محفظه بسته قرار داده شده به بيش از 
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فل شده است كافي باشد، حفاظت اضافي براي موتور مورد نياز نمي آنها ق

 باشد كه IIIباشد ولي در اينجا موتور بايد داراي يك نشانه گذاري كالس 

 . باشد  نشان دهد اين موتور بوسيله مقاومت ظاهري محافظت شده مي

 روغن كاري دمنده ها بايد يا از نوع موتورها ،) برينگ هاي( چرخ هاي ساچمه اي ۱۸-۲-٦

پيش شده دائمي باشند يا در آنهاوسيله هاي قابل دسترسي براي روغن كاري )روان سازي (

 ) شودرجوع  ۵-۱۹-٦بند به . ( بيني شده باشد

پيش بيني هاي الزم براي  بايد  ، پس از نصب بخاري طبق دستورالعمل سازنده ۱۸-۳-٦

كه جزيي ازبخاري بوده و بايد )اه( منده د وموتور) برينگبل(روغنكاري چرخ ساچمه اي 

 .بعمل آمده باشدروغنكاري شوند 

دمنده ها بايد از نوع مناسب براي حرارتي    و موتورها ) بلبرينگ(چرخ هاي ساچمه اي  ۱۸-۴-٦

 .باشند كه در ضمن كار عادي بخاري در معرض آن قرار مي گيرند

وسائل مناسب براي تنظيم در دمنده هائيكه توسط تسمه چرخيده مي شوند بايد  ۱۸-۵-٦

 .كشش اين تسمه ها تعبيه شده و اين وسائل بايد براحتي قابل دسترسي باشند

 

  دستورالعمل ها  ۱۹-٦

 با حروفي بر روي زمينه اي با رنگ IIIBهر بخاري بايد داراي نشانه گذاري كالس  ۱۹-۱-٦

ل رؤيت ديگري قرار مخالف حروف باشد كه نزديك به محل وسايل كنترل يا درمحل واضح قاب
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گرفته باشد بطوريكه به آساني قابل خواندن باشد اين دستورالعمل بايد شامل شرح بيان زير 

 : باشد 

و راهنماي مصرف بخاري را دستورالعملهاي نصب . مشعل ومحفظه كنترل را تميز نگهداريد «

  ».مطالعه كنيد

راي اين دستورالعمل ها بر روي در بخاري هائي كه طرح آنها به نحوي است كه فضاي كافي ب

اين دستورالعملها را مي توان بر روي آويز فلزي كه به بخاري متصل مي گردد  آنها وجود ندارد ،

 نوشت 

 دستورالعملهاي چاپي همراه با بخاري بايد شامل اطالعات زير باشد كه به طور كـامالً               ۱۹-۲-٦

اي  به دور آنها كشـيده        شيده شود يادايره  واضح و مشخص قابل ديدن باشند مثالً زير آنها خط ك          

 . شود يا با حروفي درشت تر با رنگي متفاوت نوشته شوند

 .  بايد خارج از مسير رفت و آمد و دور از مبلمان و پرده ها قرارداده شود بخاري  الف

حضـور داشـته     در اتاقي كـه بخـاري در آن قـرار دارد             كودكان نبايد بدون مراقبت بزرگترها      ب

 .شندبا

 .  البسه يا ساير مواد آتش گير را روي بخاري يا نزديك آن قرار ندهيد  ج

 سرويس بخاري برداشته شده است بايد پس از پايان كار به منظور شبكه يا حفاظي كه  د

 )٦-١-٦بند(سرويس و قبل از روشن كردن بخاري ، مجدداً در جاي خود قرار داده شود 
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وسيله بايد قبل از اسـتفاده      . وسط تعمير كارذيصالح انجام شود       نصب و تعمير بخاري بايد ت       هـ

مورد بازرسي قرار گرفته و الاقل سالي يكبار توسط يك سرويس كار حرفه اي مورد بازديد قـرار                  

ممكن است بعلت وجود گرد و غبار و الياف اضافي پخش شده از لـوازم منـزل و فرشـها و                     . گيرد

ضروري است كه محفظه هاي نصـب       . ي بخاري مورد نياز باشد    امثال آنها تميز كاري بيشتري برا     

 . كنترل ها، مشعل ها و معابر جريان هوا در بخاري هميشه تميز نگهداشته شود

و تبديل در اين بخاري يا كنترل هاي آن خطرنـاك           كاربري نوع گاز    هر گونه تغيير    » اخطار « و  

 .است

ازي دستي ، در شيرهاي خودكار بعمل در صورتيكه پيش بيني هائي براي راه اند ۱۹-۳-٦

  در Vدستورالعمل انجام اين عمليات دستي بايد بر روي نشانه گذاري كالس  آمده باشد، 

 . مجاورت اين شير نوشته شود 

 همراه هر بخاري بايد دستورالعمهاي كتبي و دياگرام هاي كافي براي روش صحيح  ۱۹-۴-٦

كار با بخاري شامل كليه كنترل و منضمات آن ارسال نصب و راه اندازي و   اتصاالت در محل،

 . گردد

 دستورالعمل و يا در صفحه اول آن بايد اخطارهاي زير درداخل دفترچةدر روي جلد اين 

 . كادرهاي خط كشي شده نوشته شود
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 . اين اخطارها بايد بشكل زير كادربندي گردند 

د كهشوفجار  آتش سوزي يا انباعث ايجاد نشود ، ممكن است پيرويچه دقيقاً دفتر مندرج در اين دستورالعملهاي از درصورتيكه:اخطار 

.گرددميافراد و جان  وارد آمدن خسارت به اموال منجر به

. يا ساير وسائل گاز سوز خودداري شودبخاري و مايعات سريع االشتعال در نزديكي رات از نگهداري يا استفاد از بنزين يا ساير بخا

: رعايت كنيد بوي گاز ضمن حفظ خونسردي نكات ذيل رادر صورت استشمام

.اد خانواده را از محل خارج كنيدافر

.فوراً شير اصلي گاز را ببنديد

.در صورتيكه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فيوز اصلي قطع كنيد

.ها را باز كنيد در و پنجره

.سعي نكنيد كه هيچ وسيله اي را روشن كنيد 

.لفني در ساختمان خود استفاده نكنيد از هيچ ت. دست به هيچ كليد برق نزنيد 

.برسانيد منطقه همسايگان ، موضوع را باطالع شركت گازتلفن بالفاصله با استفاده از

.انجام دهيددستور العملهاي شركت گاز را 

.به اداره آتش نشاني اطالع بدهيد  اگر نمي توانيد باشركت گاز تماس بگيريد ،

.انجام شود نمايندگي خدمات مجازپس از فروشذيصالح ، افراد توسطنصب و سرويس اين بخاري بايد

را از همان اتاقي كه بخاري در آنجا نصب شده مصرف مي كند بايد پيش بينـي) اكسيژن  ( هواكه   دودكش مي باشد     اين يك بخاري بدون   

 .الزم براي تامين هواي احتراق و تهويه بعمل آيد
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نه گذاري هاي داخل كادر بايد از نوع حروف حروف بكار رفته براي اخطارهاي داخل كادر و نشا

حداقل فواصل عمودي بين .  ميليمتر باشد ٣درشت سياه بوده و ارتفاع حروف كادر بايد حداقل 

 .  ميليمتر باشد٥/١خطوط بايد 

 : اين دستورالعملها بايد موارد زير را مشخص كند 

  فواصل كافي و الزم در اطراف معابر و منافذ هوا – ١

  )پيوست ت(ش بيني هاي الزم براي تامين مقدار كافي و مناسب هواي احتراق وتهويه  پي– ٢

 :و شامل عبارات هشدار دهتده زير مي باشد

 حمام و اتاق خواب و فضاهاي تنگ و ،ها  زيرپله،اين بخاري نبايد در انباري«  -الف

 »٠نصب شود، مهدهاي كودك و كاروانهاي سيارمحدود

 متر مكعب بر ۸/۴حدود فضائي است كه حجم آن كمتر از يك فضاي تنگ و م  -ب

براي مجموع ميزان گاز ورودي كلية وسيله هائي كه در آن فضا نصب  كيلو وات 

مي باشد و فضاي غير محدود و غير تنگ فضائي است كه حجم آن كمتر  شده است،

ي كه  متر مكعب بر كيلووات براي مجموع ميزان گاز ورودي كليه وسيله هائ۸/۴از 

كه مستقيماً از طريق راهها و دريچه هاي بدون . در آن فضا نصب شده است، نباشد

درب مستقيماً با فضاهائي كه وسيله ها در آنها نصب شده است ارتباط دارند، بعنوان 

 . شوند بخشي از فضاهاي غير محدود وغير تنگ محسوب مي
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مـي تـوان بخـاري را       يك مثال براي تعيين حجم يك نمونه از محلـي كـه             ذكر    -ج

و براي روش تعيين اينكه آيا اين محل بـا تعريفـي كـه         درآنجا قرار داده و نصب كرد،     

 . براي فضاي غير محدود شده است مطابقت دارد 

بعنوان سـاختماني     يك ساختمان كوچك غير عادي و با تلفات انرژي بسيار كم ،            -د  

  :تعريف شده است كه 

 ويا درزها بيرونماس باهواي ي در ت ديوارها و سقف ها-١-د

، بايد قابليت  وشكافهايي كه توسط درزگيرها مسدود شده اند

نرخ . د باشن داخل اتاق را داشته بهنفوذ مداوم وتراوايي بخار آب 

 بر -(perm ۱ pa-Sec-m2 نفوذ ازسطوح مورد نظر نبايد از

kg  ۱۱-۱۰×۶   ( شدكمتر با. 

ه ها ودرهاي قابل بـاز شـدن        ا وسرما به پنجر   هو موانع نفوذ    -٢-د

 اضافه شده است 

 درزگيرها يا مسدود كننده ها به نقاطي از قبيل مفاصل -٣-د

اطراف قابهاي پنجره ها و درها ، يا بين صفحه هاي پاشنه و كف 

يا بين درزهاي بين ديوارها و سقف ، يا بين صفحه هاي  ها ،

سيم هاي  ها ،ديوارها، يا درمنافذ قابل نفوذ مربوط به لوله كشي 

 . برق و لوله هاي گاز و ساير بازشدگي ها اعمال شده است 
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 فاصله كافي براي دسترسي براي منظورهائي از قبيل سرويس كردن و كار كردن صحيح -٣

 .وجود دارد

بر روي كف هاي قابل سوختن بايد مشخص كند بخاري  نصب مربوط به ي دستورالعمل ها- ٤

 روي فرش ، كاشي يا ساير مواد سوختني به غير از كف هاي چوبي  مستقيماً بربخاريكه وقتي 

 بايد بر روي يك صفحه فلزي يا چوبي قرار داده شود كه اين صفحه از عرض و ،نصب مي شود

 .  باشدبزرگتر بخاري سطح پايينطول 

 كه شود بر روي كف قابل سوختن بايد مشخص بخاري نصب مربوط به يدستورالعمل ها در -٥

 .شود ميكاشي و غيره تا زير بخاري در نظر گرفته  از سطح فوقاني فرش ،مجاز  هفاصل حداقل

اعالم شود  )۱۶-٨بند  ( ميگرددتعيين حداقل فاصله تا مواد قابل سوختن كه براساس آزمون -٦

مشخص راست و جلو وسيله نيز ،    دستورالعملهاي نصب بايد فواصل سمت چپدر،آن عالوه بر و

ت دسترسي يصلي كه در آنها يك ديوار جانبي ثانوي مشخص شده است، قابلبراي فوا. دشو

 . براي منظور سرويس كاري نيز بايد درنظر گرفته شود 

 از پيش آمدگي ها از قبيل قفسه ها ، زير چارچوب پنجره  مجازفواصل  در صـورت وجود ،– ٧

  . ) ديده شود ٩-١-٧بند ( شومينه و غيره در باالي بخاري حفاظ ها، 

 .  مشعل هاي آن بخاري شامل اطالعات كافي در مورد تميز كردن – ٨

 كه بر روي پالك شناسائي وسيله نوشته مي شود و  يا عالمت تجاري آن نام سازنده– ٩

  بخاري سريال و و شماره مدل  سازندههمچنين آدرس
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 . نصب وسيله بايد مطابق با استاندارد مربوطه باشد– ١٠

از از قبيل بنزين و ساير بخارات و مايعات قابـل اشـتعال       ن مواد قابل اشتعال،      نگهداشت دور -١١ 

 بخارينصب محل 

  تا۴-١-٧العملهاي روشن كردن و كار كردن دستگاه طبق شرح بندهاي  دستور -١٢

 .باشداندازه ها و  ها و دياگرام ها  مشتمل بر نقشه۶-١-٧ بند  

 بسته بتدي بخاري به هر دليلي در صورتيكه «اينكه عبارت هشدار دهتده اي مبني بر -١٣

صدمه ديده باشد و شرايط نگهداري و حمل صحيح رعايت نشده با شد به گونه اي كه فطعات 

بخاري دچار نقص ، شكستگي و يا در اثر رطوبت خيس شده باشد ، اين وسيله قابل نصب نمي 

بخاري بازرسي بعمل آورده و در و بالفاصله به يك سرويس كار ذيصالح اطالع دهيد تا از باشد 

صورت لزوم قطعاتي از سيستم كنترل يا كنترل هاي گاز را كه زير آب مانده است تعويض 

  ».نمايد

 از هرگونه دستكاري مشعل پيلوت و مشعل اصلي اكيداً «اي مبني بر  عبارت هشدار دهنده -١٥

ي باشد، سريعاً با خدمات غير عادشعله پيلوت و مشعل در صورتي كه وضعيت . خودداري كنيد

 ». پس از فروش تماس بگيريد

آدرس مراكز خدمات پس از فروش كه مي توانتد قطعات  از اجزاء قابل تعويض وفهرستي  - ١٦

 .ي ارائه دهندفنرا تامين نمايند و خدمات 

يا محفطه پيش ساخته مناسب  كه بخاري فقط براي نصب در داخل شومينه ي در صورت -١٧

در اين دستورالعمل همچنين بايد حداقل . هشدار داده شوددستورالعمل نصب بايد در  ، است

از باال و جوانب بخاري بوده و غير قابل سوختن ) نسوز(از جنس كه خود بايد  يطول ديوار

 رجوع (درصورتيكه براي بخاري حفاظ كف پيش بيني شده باشد . مشخص شود بيشتر باشد
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 نصب اين بخاري كامل  :اخطار« شود كه هشداردرج ملها بايد در دستورالع) ۱۶-٨بند شود به 

 »با ذكر شماره مدل يا مشخصه ديگر نصب شود( نخواهد بود مگر اينكه محافظ كف در زير آن 

 . دستورالعمل كامل براي نصب آن  در صورت پيش بيني محافظ كف، -١٧

له فقط براي نصب در شومينه  اين وسي :اخطار «  :، درج هشدار مبني بر در صورت كاربرد-١٨

پيش ساخته داخل ديوار كه از مواد و مصالح ساختماني ساخته شده، يا در يك محفظه احتراق 

.  دقت شود١به نحوة صحيح قرارگيري هيزم نماها.  مناسب استشدهبدون هواكش تاييد 

 ».هاي فوق مورد تائيد قرار گرفته است براي نصب به صورتفقط طراحي اين بخاري 

از هر . اجازه ندهيد دمنده يا وزش باد مستقيم به طرف شومينه دميده شود:اخطار « عنوان -١٩

 ».گونه جرياني كه باعث تغيير شكل شعله شود جلوگيري كنيد

 توسط سارنده و بعنوان  كه  مبدل حرارتي يا ساير اجزائي،از نصب دمنده : اخطار« عنوان -٢٠

. براي استفاده با اين بخاري به تائيد نرسيده باشداست و  متعلقات بخاري در نظر گرفته نشده 

 ».در داخل بخاري خودداري شود

، مهد كودك،  اين بخاري براي نصب در داخل اتاق خواب ، حمام ، انباري:اخطار « عنوان -٢١

  ». نمي باشدكاروانهاي سيار مجاز

 مجاز بخاري براي نصب  درج جدولي جهت راهنمايي مصرف كننده به منظور تعيين تعداد-٢٢

در داخل ساختمان به ازاي مساحت با توجه به شرايط آب و هوايي وميزان اتالف حرارتي 

 ساختمان

بر روي محفظه دمنده يا دمنده يا بر روي سطوح مجاور قابل دسترس آنها بايد  ٥-١٩-٦

 شته شود  براي روغنكاري چرخ ساچمه اي موتور، دمنده نو(V)دستورالعملهائي از نوع كالس

                                              
   Logs ١ 
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كه بايد به روغن آنها هميشه مقداري اضافه شود و در اين دستورالعملها بايد نوع روغن و 

 . مشخص گردد مقداري كه براي افزودن بايد استفاده شود ،

در صورتيكه از يك دمنده يا دمنده بعنوان تجهيزات اختياري استفاده مي شود،   ٦-١٩-٦

  . ي نصب دمنده بايد با بخاري همراه گرددنقشه كامل برقي و دستورالعملها

هاي برقي مربوط به كنترلها كه معموالً توسط سازنده ارسال مي گردد بايد بهر   نقشه ۱۹-۷-٦

  :يك از شكل هاي زير دردستورالعملها گنجانده شود

 .  يك نقشه اتصال براي كمك به پيدا كردن قطعات هنگام سرويسهاي در محل نصب–الف 

 . ت عالوه بر نقشه اتصاال قشه شماتيك بصورت نردباني، يك ن–ب 

 در صورت لزوم براي بيشتر روشن شدن مطلب، يك نقشه توالي عملكرد بايد با نقشه –ج 

  .شماتيك همراه گردد

 :عبارات زير –د 
 

قبل از قطع و جدا كردن آنها بر چسب را هنگام سرويس كنترل ها، كليه سيمها  : احتياط«

 ».اشتباه مي تواند باعث كار غير صحيح و خطرناك گرددشي  كسيم. بزنيد 
 

  ».عملكرد صحيح پس از سرويس بايد تاًييد گردد«
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 . باشد  مطابقت داشته۱....ملي استاندارد هاي برقي بايد با   نقشه ۱۹-۸-٦

 .باشد ٤٤٣٠استاندارد ملي ايران شماره بق اطم استفاده از رنگ سيم ها  ٩-۱۹-٦

هاي برقي بكار مي روند بايد با استاندارد نمادهاي  ادهاي غير مشخص كه در نقشه نم ۱۹-۱۰-٦

 شناسائي مرجع و مشتمل بر حروف  (۱الكتريكي والكترونيكيگرافيكي براي دياگرام هاي 

 .مطابقت داشته باشند) شناسائي رده ياكالس

دوديت افزايش دماي سيمي به غير از سيمهائي كه مح ، دربخاري اگر براي استفاده  ۱۹-۱۱-٦

   درجه سلسيوس را دارند مشخص شده باشد در اين صورت شرح زير بايد بر روي كلية۳۵تا 

 فرستاده خارياگر هر كدام از سيمهاي اصلي كه همراه ب« هاي برقي نوشته شده باشد  نقشه

  شده ميزان دماي تعيين اين سيم بايد با سيمي تعويض گردد كه  شده است بايد تعويض گردد،

 ميليمتر مربع با قدرت ۵/۲ باشد در صورتيكه سيمي ضخيم تر از سيم اندازه … براي آن 

بايد   درجه سلسيوس براي اتصاالت محلي سيم ها مشخص شده باشد،۶۰تحمل دمائي بيشتر از 

 . هاي برقي نوشته شود  كليه نقشه بر روي۴-۱۷-٦بند نشانه گذاري مندرج در 

راه با وسيله كابل قابل انعطافي براي اتصال وسيله به سيستم  در صورتيكه هم ۱۹-۱۲-٦

  دستورالعملهاي مربوطه بايد شامل متن اخطارية كشي برق شهري ارسال شده باشد،  سيم

 .  نيز باشد١٦-١-٧مندرج در بند 

 براي يك بخاري بدون دودكش كه فقط براي نصب در داخل يك شومينه پيش  ۱۹-۱۳-٦

ا يك محفظه آتش تاييد شده بدون هواكش طراحي شده باشد، ساخته داخل ديوار ي

  :هاي زير نيز بايد در دستورالعملهاي كلي آن نوشته شود  دستورالعمل 

                                              
 . نمودمراجعه - ANSI Y14.15  د   استاندارد ملي مي توان به استاندارتدوين تا  - ١
 . نمودمراجعه  -۳۱۵ANSI/IEEEارد استاندارد ملي مي توان به استاندتدوين تا - ١
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اين وسيله فقط براي نصب در داخل شومينه پيش ساخته داخل ديوار يا محفظه  : اخطار «-الف 

 ».آتش بدون هواكش تاييد شده مي باشد

بايد هنگام كار اين وسيله ، در جاي خود قرار   جلو شومينه ،حفاظه  شرحي مبني بر اينك–ب

هاي ديگري  و بجز در موارديكه براي ورودي هواي الزم براي احتراق پيش بيني داده شده باشد، 

 .  فوق بايد داراي منفذ يامنافذ كافي براي ورود هواي احتراق باشدحفاظ. بعمل آمده باشد

 شومينه اي كه وسيله مي تواند در داخل آن نصب شود، رو رفتگي  دهانه ف حداقل اندازه–ج 

 . جلو شومينه پهناي عمق و شامل ارتفاع،  عرض،  

 شرحي مبني بر اينكه وقتي بخاري بدون دودكش در داخل شومينه نصب شده است ديگر –د 

 . سوزانده شودهيچ سوختي در داخل شومينه  نبايد

اي   مشغول كار مي باشد هر گونه درب شيشهبخاريتي هـ شرح اخطاري در مورد اينكه وق

 .  كامالً باز گذاشته شودمحفظة شومينهمربوط به 

 يا محل بيرون شومينه، بايد هر گونه كانال هواي  محفظة در داخلبخاري هنگام كار كردن –و 

 . خارج كردن خاكستر از شومينه بطور دائمي بسته باشد 

 و يك نقشه انفجاري كه بطور واضح نحوة استقرار اجزاء در اقل دو نما  حد يك نقشه با–ز 

اخطار ؛ قصور در « :شرح هاي زيربايد با نقشه فوق همراه باشد . محل نصب را نشان دهد

قراردادن اجزاء طبق اين دياگرام يا كوتاهي در استفاده از اجزاء و قطعاتي كه مخصوص اين 

مدن خسارت به اموال يا باعث مجروح شدن بخاري تعيين شده اند ممكن است باعث وارد آ

 »افراد گردد
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 نشانه گذاري   ٧

كالس مشخص گردد و با   مواد بكار گرفته شده براي نشانه گذاري بايد با تعيين شمارة١-٧

كليه نشانه . كليه مواد فلزي نشانه گذاري بايد ضد زنگ باشد. مشخصات زير مطابقت نمايند 

سطوحي باشند كه بر روي آن سطوح بكار مي روند و بايد از نظر ها بايد مناسب براي  گذاري

معرفي هر يك از كالسهاي نشانه . مطابقت نمايد ۲٢-٨ بند  با مندرجاتواضح و خوانا بودن

 . گذاري نبايد مانع از بكار بردن يك نشانه گذاري با كالس پائين تر گردد

 

 

  نشانه گذاري به صورت جزئي از وسيله  Iكالس 

ه گذارئي است كه به صورت حروف برجسته ، ريختگي ، فرو رفته يا به نحوي ديگر به نشان

اين نوع نشانه گذاري شامل نشانه گذاريهائي كه درسطوح . صورت جزئي از وسيله درآمده است

 . لعابكاري شده همراه با لعاب پخته شده است نيز مي گردد

   صفحة دائمي  IIA-1 كالس

 ميليمتر باشد و    ۳/۰ بايد از فلزي ساخته شود كه داراي ضخامت حداقل         نشانه گذاري صفحة  اين  

 . بطور محكم با وسائل مكانيكي به بخاري متصل گردد

   صفحه دائمي  IIA-2كالس 
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 ميليمتر بوده و با اسـتفاده    ۳/۰ تا   ۱۵/۰بايد از فلزي  ساخته شود كه داراي ضخامت          صفحه  اين  

ه وسيله متصل گردد كه البته حداكثر فاصـله بـين ايـن             از وسائل مكانيكي در گوشه هاي خود ب       

 . ميليمتر باشد۱۵٠ هاي مكانيكي بايد  اتصال دهنده

  صفحة دائمي  IIA-3كالس 

اين ورقه ها بايد با .  ميليمتر ساخته شود۱۵/۰بايداز فلزي با ضخامت كمتر از صفحه اين 

 مطابقت ۲۲-٨ با مندرجات بند و گردد الصاقاستفاده از چسب غير قابل حل در آب به بخاري 

 شوند كه دماي آنها طبق روش چسباندهبر روي سطوحي   نبايدصفحاتاين . داشته باشد 

 . است درجه سلسيوس ١٥٠از بيش  ۱۶-٨آزمون بند 

   صفحة دائمي  IIA-4كالس 

چسبد و نيازي  كه با فشار ميساخته شود بايد از ورق نازك فلزي پشت چسب دار صفحه اين 

  مطابقت داشته ۲۲-٨ مشروط بر اينكه با مندرجات بند  ندارد ساخته شود، يهيچ حاللبه 

 معلوم ۱۶-٨ نبايد بر روي سطوحي قرار داده شود كه ضمن انجام آزمون بند صفحاتاين . باشد

 . است درجه سلسيوس ١٥٠از بيش شود كه دماي آنها 

   برچسب دائمي IIIA-1كالس 

بايد با مواد  ي ساخته شود كه آب بر آن اثر مخرب نداشته باشد، بايد از مواداين برچسبها 

اين .   مطابقت داشته باشد ۲۲-٨چسبندة  غير قابل حل در آب چسبانده شود و بايد با بند 

آنها  دماي ۱۶-٨ آزمون بند طبق شرايط نبايد بر روي سطوحي قرار داده شود كه برچسبها

 . استدرجه سلسيوس  ١٥٠ از بيش
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 برچسب دائمي   IIIA-2كالس 

 بايد با مواد غير  بايد از موادي ساخته شود كه آب اثر مخرب بر آن نداشته باشد،اين برچسبها 

نبايد بر اين برچسبها .   مطابقت داشته باشد۲۲-٨قابل حل در آب چسبانده شود و بايد با بند 

 درجه ٨٠ از بيشآنها دماي  ۱۶-٨ آزمون بند طبق شرايطروي سطوحي قرار داده شود كه 

 .استسلسيوس 

   آويز دائميIIIA – 3كالس 

بايد از موادي ساخته شود كه آب اثر مخرب بر آن نداشته باشد، با مواد محكم كننده قابل آويز 

 آويزاين .  داشته باشدمطابقت   ۲۲-٨  و٣-١-٧بايد با بند انعطاف بطور دائمي محكم شود و 

 ٦٥دماي آنها بيش از  ۱۶-٨ آزمون بند طبق شرايط كه نبايد بر روي سطوحي قرار داده شود

 . درجة سلسيوس است

    نشانه گذاري ضد آبIIIBكالس 

 درجه حرارت و بامواد نشانه گذاري ضد آب چاپ شود قسمتي از بخاريبايد مستقيماً بر روي 

ه  كانجام شوداين نشانه گذاري نبايد بر روي سطوحي  . درجه سلسيوس آنرا خراب نكند٨٠

 . است درجه سلسيوس ٨٠ از  بيش دماي آنها۱۶-٨ آزمون بند طبق شرايط

   برچسب ضد آب IIICكالس 

بايد از موادي ساخته شود كه قابل حل در آب نباشد، براي چسباندن آن مي توان از چسب 

 . قابل حل در آب استفاده كرد

   يا برچسب نيمه دائميصفحه IVكالس 



 ۸۸

 مي تواند در آب حل شودو براي چسباندن آن مي توان از چسـب               بايد از موادي ساخته شود كه     

 . قابل حل درآب استفاده كرد

 

   نشانه گذاري چاپيVكالس 

 و مشخص باشد و مي تواند با هر گونه چاپي مستقيماً بر روي واضحاين نشانه گذاري بايد 

 .  شودانجام بخاري

  آويز متصل به دستگاه VIكالس 

 

كه بر حاوي اطالعات و مطالب زير باشد  IIIراي نشانه گذاري كالس  بخاري بايد دا٢-١-٧

يا وقتيكه بخاري براي كار عادي خود نصب بوده و  آساني قابل ديدن ه از بخاري بقسمتيروي 

 .  باشدرويتگرديده به سهولت قابل 

  نشاني سازنده و عالمت تجاري آنوالف ـ نام 

 شماره سريال مدل محصول و ب ـ 

 خ توليدج ـ تاري

  گاز مصرفينوعد ـ 

داخل لولة اصلي گاز  شده توسط سازنده و فشار اعالماسمي  توان وروديحداكثر و حداقل  - هـ

 . بر حسب ميليمتر ستون آببخاري 
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 يك نشانه گذاري كه نوع كنترل يا كنترلهاي اوليه را كه همراه وسيله فرستاده شده است – و

اري بايد به اطالع موسسه اي كه آزمونهاي مطابقت بااين اين سيستم كد گذ. نشان خواهد داد

 . رسانده شود استاندارد را انجام مي دهد ،

  عالمت استاندارد ايران– ز

گيري مصرف  آزمون اندازه" با عنوان بري مطابق با بخش دوم اين استاندارد  ـ اعالم رده انرژيح

 " ٧٢٦٨-٢ به شماره  العمل برچسب انرژي انرژي و دستور

 ...مجاز نبودن استفاده از بخاري در اتاق خواب، حمام، انباري، مهد كودك، كاروان و   –ط 

  

به نحوي است كه جاي كافي براي اين نشانه گذاري ها بخاري  در صورتي كه طراحي  ۳-١-٧

 نوشت كه IIIA3توان بر روي يك آويز فلزي يا يك آويز كالس  ندارد نشانه گذاري ها را مي را

 .  دائمي به بخاري متصل شده باشدبطور

روند  وسائل اتصال نوع قابل انعطاف كه براي اتصال دائمي نشانه گذاري ها به بخاري بكار مي

 : بايد طبق موارد زير باشد

 اتصال دهنده هاي نوع قابل انعطاف بايد با استفاده از وسائل مكانيكي مقاوم در برابر –الف 

رفه، پرچ و غيره به صفحه يا آويز نشانه گذاري و به قسمتي از دستكاري از قبيل پيچ هاي يكط

 . محكم گردد بخاري كه هنگام سرويس آن جدا و برداشته نمي شود، 

 .  اتصال دهنده هاي نوع قابل انعطاف نبايد به قطعات حاوي گاز متصل گردد-ب



 ۹۰

مقابل آزمون كشش  اتصال دهنده هاي نوع قابل انعطاف و آويز هاي فلزي بايد بتوانند در–ج 

اتصال دهنده هاي قابل انعطاف و آويزهاي دائمي .د مقاومت كنند -۲۲-٨گفته شده در بند 

 .  هـ مقاومت كنند-۲۲-٨ بايد قادر باشند در برابر آزمون كشش مذكور در بند IIIA-3كالس 

ئي كه  اتصال دهنده هاي قابل انعطاف بايد از موادي ساخته شوند كه براي درجه حرارتها–د 

 . در معرض آن قرار مي گيرند، مناسب باشند  در ضمن كار عادي بخاري ،

    دستورالعملهاي راه اندازي بخاري۴-١-٧

 تعدادي برچسب مجاور يكديگر از مواد نشانه گذاري يا مجزابخاري بايد داراي يك برچسب 

اين برچسب ها  باشد كه در موقعيتي برجسته و قابل رويت نصب گردد بطوريكه III Aكالس 

كار كردن وخاموش كردن بخاري توسط استفاده كننده / هنگام انجام عمليات  روشن كردن 

 . براحتي قابل ديدن باشد

  : اين برچسب ها بايد روي بخاري استفاده شود،ازتعدادي برچسب صورتي كه در

 . ديده شوند ) در يك سطح ( قادر باشندبطورهم زمان -الف

 .  سانتيمتر فاصله نداشته باشند ۵/۲از  از يكديگر بيش –ب 

برچسب ها مي توانند بر روي سطح داخلي يك ديواره يا پائل قابل برداشتن كه دسترسي به 

 .كنترل ها را ميسر مي سازد ،نصب شوند  

مي توان وسيله اي جداگانه را براي نصب برچسب هاي دستورالعمل روشن كردن وكار كردن بر 

اين وسيله بايد بطور دائمي به نحوي بر روي بخاري تعبيه شود . يه نمود روي آن در بخاري تعب



 ۹۱

دستورالعمل هاي روشن كردن وكار كردن بدون نياز به  كه هنگام روشن كردن بخاري ،

 . براحتي قابل ديدن براي خواندن باشد ، جداكردن آنها ازبخاري

 دارند ، قابل ديدن نباشند،  در جاي خود قرارصفحات ةاگر برچسب هاي فوق ، هنگاميكه كلي

 بر روي سطح خارجي بخاري درمحلي نصب شود IIIAبايد يك نشانه گذاري از مواد كالس  

اين نشانه  كه وقتي بخاري در حداقل فواصلي كه براي آن تائيد شده است نصب شده باشد ،

ورالعمل هاي اين نشانه گذاري ها بايد نشان دهد كه دست. گذاري به آساني قابل خواندن باشد

 . كار كردن در كجا قرار دارند / روشن كردن

 باالگفته شد  ۴-١-٧كاركردن كه در بند /  برچسب هاي دستورالعملهاي روشن كردن ۵-١-٧

 :بايدحاوي اطالعات زير باشند 

طبق شرح گفته شده   دائمي  پيلوت براي بخاري هاي كه مجهز به سيستم روشن كردن–الف 

 در مورد دستورالعملهاي روشن كردن براي وسايل مجهز به ان ،نكاتي ،باعنوثدر پيوست 

 .پيلوت دائم سوز

كاركردن كه در / ن كردن ــتورالعمل هاي روشـكي برچسب دسـيزيـصات فـ مشخ  ۶-١-٧

  : مشخص شده است بايد به شرح زير باشد ٤-١-٧  بند

انبي قرمز رنگ قرار گيرد ،  هر كدام از سه قسمتها بايد در داخل يك كادر باخطوط ج–الف 

 . ميليمتر باشد  ٦پهناي قسمت فوقاني خط قرمز رنگ بايد به ضخامت 



 ۹۲

 ميليمتر  بوده و در ٦ف  عناوين هر يك از قسمتها بايد سياه پر رنگ با حداقل ارتفاع حرو–ب 

 .فاصله بين خط باالئي كادر قرار گيرند 

 . ميليمتر باشد۵/۲ه و ارتفاع حروف آن بايد با حروف تيره پر رنگ بود» اخطار« كلمة -ج

 روشن باشد كه حروف  ها بايد با حروف تيره درشت بر روي زمينة  مطالب روي برچسب-د

.  ميليمتر باشد ١ ميليمتر بوده و فاصله عمودي بين خطوط الاقل ۲ بزرگتر آن با ارتفاع حداقل 

 . حروف ريزتر نيز بايد متناسب با حروف درشت تر باشد 

 ، ٥/٣الاقل  فوق به ترتيب» د« ،»ج«،»ب«حروف مربوط به بندهاي  موارديكه اندازة  بجز در-هـ

اين  ي بهحروف  بايد با ۴-۱۹-٦ دستورالعمل هاي مشخص شده در بند   ميليمتر باشد،٥/۲ و ٣

 .  نشان داده شوند يبزرگ

توسط  ن   بايد در صورت امكاIIIC يك برچسب از جنس مواد نشانه گذاري كالس ۷-١-٧

 سازنده بايد اين  در صورتيكه عملي نباشد،. سازنده بر محل قابل رؤيتي از بخاري الصاق گردد 

برچسب را همراه با دستورالعمل هاي كامل و واضح براي نصب كنندة بخاري ارسال نمايد تا 

اين برچسب بايد شامل . نصاب آنرا درمحل قابل رؤيتي نزديك ومجاور به بخاري نصب كند

  :طالعات زير باشدا

تنظيم، تغييرات، سرويس يا نگهداري غير صحيح مي تواند باعث وارد آمدن  نصب، » اخطار«

 همراه راهنماي بخاري كهچة دفتربه . شود مرگمجروح شدن افراد يا از  خسارت به دستگاه ،

 .نصب وسرويس دستگاه بايد توسط يك سرويسكار ذيصالح، انجام شود.  است مراجعه شودآن



 ۹۳

 در روي وسيله اي كه طراحي آن به نحوي است كه داراي فضاي كافي براي نصب اين  ۸-١-٧

اين نشانه گذاري ها را يامي توان روي آويز فلزي و يا آويزي از مواد  نشانه گذاريها نمي باشد ،

 .  نوشت كه بطور دائمي به بخاري متصل گردد IIIA-3كالس 

كه براي اتصال دائمي نشانه گذاريها به بخاري بكار مي رود اتصال دهنده هاي نوع قابل انعطاف 

  :بايد باموارد زير مطابقت داشته باشند

 اين اتصال دهنده هاي قابل انعطاف بايد با استفاده از محكم كننده هاي مكانيكي غير -الف

 يا پرچ و غيره بطور دائمي به صفحة نشانه گذاري قابل دستكاري از قبيل پيچ هاي يك طرفه، 

 . آويز و به قسمتي از بخاري كه براي سرويس از آن جدا نمي شود محكم گردد

 .  اتصال دهنده هاي قابل انعطاف نبايد به اجزاء محتوي يا حامل گاز متصل گردند–ب 

 اتصال دهنده هاي قابل انعطاف و آويزهاي فلزي بايد قدرت تحمل آزمون كششي را كه در –ج 

اتصال دهنده هاي نوع قابل انعطاف و آويزهاي دائمي . داشته باشند  گفته شده است  ۲۲-٨بند 

 .  مقاومت كنند ۲۲-٨ بايد بتوانند در برابر نيروي كشش آزمون مذكور در بند IIIA-3كالس 

 اتصال دهنده هاي قابل انعطاف بايداز موادي ساخته شده باشند كه براي دمائي كه در –د 

 . قرار مي گيرند، مناسب باشندضمن كار عادي بخاري در معرض آن 

هـ نشانه گذاري هائي كه توسط اتصال دهنده هاي قابل انعطاف برروي وسيله بسته و محكم 

جدا كردن اين نشانه گذاري باعث عدم «شده اند بايد برروي آنها اين عبارت نوشته شده باشد

 »مطابقت بخاري با اين استاندارد خواهد شد



 ۹۴

قابل نصب در محفظة پيش ساخته يا شومينة گذاري بخاري  برروي صفحة نشانه  ۹-١-٧

 كه به طور دائمي در مجاورت صفحة نشانه IIIB  يا IIIAبر روي صفحة كالس  ياديواري، 

گذاري متصل شده است بايد بطور واضح وروشن اين نشانه گذاري نوشته شده باشد كه هنگام 

نظير پرده، مبل، طاقچه و ( سوختن قابل  موادكليةنصب بخاري فواصل الزم بين بخاري و 

نشانه گذاري هاي مربوط به فواصل الزم بايد نشان دهد كه فواصل . نشان دهدرا ) ديوارها

 . جوانب چپ و راست بخاري هنگامي تعيين مي شوند كه در جلوبخاري قرار گرفته باشيد

داقل فاصله نشانه گذاري ها بايد حتا طاقچه، مشخص شده ايمني فواصل با  بخاريبراي 

تواند از جوانب بخاري   ميطاقچه را كه اين ة افقي و همچنين حداكثر فاصلطاقچهعمودي از 

 ).ع شود رجو٤شكل به .(د نشان ده  داشته باشد،

در صورت كاربرد داشتن عبارت زير نيز بايد بر روي صفحة شناسائي فوق يا برروي صفحه اي 

  :جداگانه نوشته شود

سيله فقط براي نصب در يك شومينة پيش ساخته داخل ديوار ساخته شده اين و» اخطار« -الف

از مواد و مصالح ساختماني يا در يك محفظة احتراق بدون دودكش كه به تائيد رسيده باشد، 

 .طراحي اين بخاري براي نصب به صورت هاي فوق موردتائيد قرار گرفته است . باشد مناسب مي

داخل شومينه پيش ساخته داخل ديوار يا محفظة احتراق براي نصب فقط در : اخطار «- ب 

 »بدون دودكش تاييد شده



 ۹۵

شماره مدل يا ساير (نصب اين بخاري كامل نخواهد بود تا وقتيكه محافظ كف  : اخطار«-ج 

 .»براي آن نصب شده باشد) مشخصه ها 

 ب شيشه ايهر گونه در  اخطاري مبني بر اينكه وقتي اين بخاري در حال كار مي باشد ،–د 

 .  بايد كامالً باز باشد شومينه

با اين بخاري از هيچگونه دمنده، مبدل حرارتي يا ساير اجزائي كه در داخل آن نصب  : هـ اخطار

 در صورتيكه براي استفاده با آن مورد تاييد قرار نگرفته باشداستفاده نكنيد  . مي گردد 

ري ديگر داراي يك نشانه گذاري برروي  هر بخاري بايد مستقل ازهرگونه نشانه گذا۱۰-١-٧

، وقتي كه بخاري نصب واضح و آشكار باشد كه بصورت IIA-1 نشانه گذاري كالس صفحة

 . اين نشانه گذاري بايد شامل مطالب زير باشد .شده مي باشد به وضوح قابل رؤيت وخوانا باشد

 اخطار

 احتراق وتهويه نداشته باشد در صورت استفاده از اين بخاري در محلي كه هواي كافي براي

 كند كه گازي بدون بو و بسيار سمي (Co)ممكن است باعث توليد گاز منوكسيد كربن 

  . استوخطرناك

اين بخاري را تا وقتي كه كلية پيش بيني هاي الزم از نظر تامين هواي 

 .الزم براي احتراق و تهويه به عمل آمده باشد نصب نكنيد

 الزم براي احتراق و تهويه دستورالعملهاي هواي براي آگاهي در مورد

در صورت .كتبي را كه همراه بخاري ارسال شده است مطالعه كنيد



 ۹۶

عدم وجود چنين دستورالعملهائي به مقررات ملي يا استاندارد ملي 

 .كارگذاري وسائل گازسوز مراجعه كنيد

  .اين بخاري نبايد در اتاق خواب، حمام و مهد كودك نصب گردد

 

شعله قطع جريان گاز در اثر كاهش اكسيژن روي خاري مجهز به يك سيستم ايمني اين ب

 طراحي شده است كه اگر هواي تازه كافي وجود نداشته باشد بخاري اي  و بگونهپيلوت مي باشد

 .را خاموش كند

 و هرگز نوع گاز مصرفي بخاري را سيستم ايمني مشعل پيلوت را دست كاري نكنيد

 .تغيير ندهيد

 

 .موميت با منوكسيدكربن ممكن است باعث مرگ شودمس

 

 بايد توسط سرويسكاران واحد خدمات پس از فروش بررسياگر بخاري مرتباً خاموش ميشود 

 .مشعل و محفظه كنترل ها راتميز نگاهداريد .  شود سرويسو

ا همراه ب عوارض اوليه مسموميت با منوكسيد كربن با عوارض سرماخوردگي و گرفتگي بيني، 

ممكن   يد دچار اين عوارض شد هنگام كاركردبخاري اگر سرگيچه و يا تهوع مشابه است  سردرد، 



 ۹۷

بالفاصله به هواي آزاد وتازه برويد و به خدمات .است بخاري شما بطور صحيح كار نمي كند 

 .پس از فروش شركت سازنده بخاري اطالع دهيد

راحتي هاي قلبي و ريوي،افراد داراي كم خوني و افراد با نا بعضي از افراد مثل خانمهاي باردار، 

كساني كه در ارتفاعات باالزندگي ميكنند مي توانندبيشتر از ديگران دچار خطرات و  زردي و

 . عوارض منوكسيدكربن قرار گيرند

.  ميليمتر باشد ۶ل كلمه اخطار در نشانه گذاري هابايد باحرفي نوشته شودكه داراي ارتفاع الاق

 ميليمتر با ۳بكار رفته در بقيه متون نشانه گذاري ها بايد داراي ارتفاع الاقل حروف درشت 

 ميليمتر و بقيه حروف نيز بايد متناسب با اندازه حروف ٥/۱فاصله عمودي بين خطوط الاقل 

 .درشت باشد

 بايد از سايراطالعات داده شده در برچسب ها با كادرفوقسه عبارت نشان داده شده درداخل 

همانطور كه نشان داده كادربا قرار گرفتن درداخل وه از حروف متفاوت با ساير حروف استفاد

 . شده است از بقيه حروف متمايز ومشخص گردند

پالك  بخاري هاي مجهز به دمنده جهت به گردش در آوردن هوا بايد بر روي ۱١-١-٧

 متمايز و كامالًعبارت زيربه صوت  IIIBنشانه گذاري كالس صفحه يا بر روي مشخصات 

 »بخاري بدون دودكش مجهز به دمنده«   :شود  درجمشخصي 



 ۹۸

مناسب تشخيص داده شود   يا دمندة اختياري ،دمندهيك بخاري، كه بصورت همراه   ۱٢-١-٧

نصب  دمنده مي تواند )شماره قطعه(«بايد داراي يك نشانه گذاري باشد مبني بر اينكه 

 ».بكاررود

ميزان گاز ورودي يا بر روي موادنشانه  رروي ورقه نشان دهندة اين نشانه گذاري مي تواند ب

 . فوق نصب شده باشد  باشد كه در مجاورت ورقةIIIBگذاري جداگانه كالس 

اختياري تعبيه شده در يك بخاري بايد داراي يك نشانه گذاري   يك دمنده يا دمندة۱٣-١-٧

 .باشد باشد كه درمجاورت ورقة فوق نصب شده IIIBاز نوع كالس 

 كه با تسمه مي گردد ودر يك بخاري دمنده دار بكار رفته است دمندهجهت گردش  ۱٤-١-٧

 . نشان داده شده باشدVبايد به وضوح بر روي موادنشانه گذاري كالس 

 هنگاميكه يك بخاري  شامل يك موتور برقي بعنوان جزئي ازبخاري يا يك بار ورودي ۱٥-١-٧

 باشد كه IIIBاين بخاري بايد داراي يك نشانه گذاري كالس كامل بيشتر از يك آمپر باشد، 

براحتي قابل ديدن باشد ودر آن ولتاژ، فركانس و جريان ورودي بر حسب آمپر نشان داده شده 

براحتي بعد از نصب قابل  مگر اينكه اين مقادير بر روي قطعات مصرف كننده جريان برق،  باشد، 

 آمپر ۱۲هاي اسمي تمام اجزاء و قطعات برقي كمتراز  تدرصورتيكه مجموع ظرفي. ديدن باشند

» آمپر۱۲كمتراز «باشد،نشانه گذاري مي تواند بطوراختياري كل جريان ورودي را به صورت 

 . نشان دهد بجاي اينكه مقدار جريان مخصوص هر يك از واحدها راجداگانه نشان دهد



 ۹۹

اف براي اتصال آن به سيم برق يك بخاري كه براي آن يك كابل سرويس قابل انعط  ۱٦-١-٧

 باشدكه بانتهاي متصل به VIشهري پيش بيني شده باشد،بايد داراي يك نشانه گذاري كالس 

 :دو شاخة اين كابل وصل شده و بر روي آن اطالعات زير نوشته شده باشد

 »اخطار«
 »دستورالعمل اتصال زمين برقي«

 گرفتگي مجهز به دو شاخه داراي اين وسيله به منظور حفاظت شما در برابر خطر برق«

هاي كناري اتصال  باشد و بايد مستقيماً به يك پريز داراي كنتاكت هاي اتصال زمين مي كنتاكت

   ».متصل گردد زمين كه بطور صحيح به زمين اتصال داده شده است، 

  باشد كه در محلي از بخاريIII A هر بخاري بايد داراي يك برچسب از مواد كالس ۱۸-١-٧

اين برچسب  نصب شده باشد كه وقتي بخاري براي كار معمولي خود نصب شده است ،

 متري ازكف محل نصب به وضوح قابل ۵٠/۱ متري روبروي بخاري و درارتفاع ۵٠/۱ازفاصلة

 . ديدن باشد

 :مطالب نوشته شده برروي اين برچسب بايد به شرح زير باشد 

مبلمان   البسه،  ها، بچه. به آن دست نزنيد. ستهنگام كار كردن داغ اسطوح بخاري  : احتياط

 .  را از آن دور نگه داريدقابل اشتعالمنزل، بنزين و ساير مايعات داراي بخار 

.  ميليمتر نوشته شود۶بايد با حروف درشت يعني حروفي با ارتفاع الاقل » احتياط«كلمه 

ميليمتر بوده و فاصله عمودي  ۳حروف درشت بكار رفته براي بقيه عبارات بايد داراي ارتفاع 

حروف ريزتر بايد متناسب با اندازة حروف  اندازة.  ميليمتر باشد ٥/۱بين خطوط بايد الاقل 

 . حروف بايد بر روي زمينه اي با رنگ متضاد با رنگ حروف نوشته شود. درشت باشد



 ۱۰۰

صب مي  يك بخاري تزئيني بدون دودكش با قطعات و اجزائي كه در محل استفاده ن۱۹-١-٧

 برجسته و مشخص باشد كه نماي يا يك نماشوند بايد داراي يك دياگرام تصويري در الاقل دو 

 IIIAاين دياگرام ها بايد بر روي مواد كالس . محل صحيح قرار گرفتن اجزاء را نشان دهد

كار كردن و / بوده و به صورت جزئي يا نزديك به برچسب مربوط به دستورالعمل روشن كردن 

 . دائم بر روي بخاري چسبانده شودبطور 

  : مطالب زير باشدملهاي تصويري بايد شا نقشه

ها يا قصور در استفاده فقط از اجزائي كه  قصور در قرار دادن اجزاء طبق اين نقشه» اخطار«

مخصوص اين بخاري مورد تاييد قرار گرفته اند ممكن است باعث وارد آمدن خسارت به اموال يا 

 » دستورالعمل ها مراجعه شود براي اطالعات بيشتر به كتابچة. ه افراد گرددصدمه و آسيب ب
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   ويژگي عملكرد و روشهاي آزمون٨

 كليات  ۱-٨

هاي گازسوز بدون  اين استاندارد مشتمل است بر بخاري ويژگيها و روشهاي آزمون ۱-۱-٨

   يا   بر ساعتمگاژول ٣٠ حداكثر  تا توان وروديشـهاي تزئيني بدون دودك دودكش و بخاري

 )  كيلوكالري در ساعت٧٢٠٠(

 )موجود دز شبكه گاز رساني كشوري ( براي استفاده با گاز طبيعي-الف



 ۱۰۲

 )موجود در سيستمهاي توزيع گاز مايع كشوري(  استفاده از گاز مايعبراي – ب

توسط سازنده كه نوع گازي  با  مطابق دستورالعمل سازنده نصب شود وبخاري  بايد ۱-۲-٨ 

 بخاري نبايد قابليت تغيير كاربري براي كار با گاز . شده است مورد آزمون  قرار گيردمشخص

 ..نوع ديگر را داشته باشد

  و ١شده در جدول بخاري بايد با گازهاي آزمون و مرجع و فشارهاي مشخص  ۱-۳-٨

 .پيوست الف مورد آزمون قرار گيرد٢

يا مجهز به كنترل خودكار چند ميزان گاز ورودي كنندة   بخاري داراي يك كنترل ۱-۴-٨

كند، بايد در   ميروشن حداقل در حالت كه مشعل اصلي را تدريجيكنترل خودكار با بخاري 

 يا ۲-۷-٨ و ۱-۶-٨ و ۲-۶-٨ و ۶-۵-٨ تا ۲-۵-٨ و  د -۱-۵-٨ ورودي طبق بند توانحداقل 

 . نيز مورد آزمون قرار گيرد۴-۹-٨ و ۹-۳-٨

 كه بعد از روشن شدن مشعل اصلي، ميزان گاز ورودي تدريجيمجهز به كنترل خودكار  بخاري

 و ۶-۵-٨، ۵-۵-٨،  ۱-۵-٨دهاي ـق بنـ ورودي نيز طبتوان بايد در حداقل ،دهد را كاهش مي

 . مورد آزمون قرار گيرد۲-۶-٨بند 

 ييهاـژگـ با وي،  بايدندــك كار مياسمي  ورودي توانبا حداقل ميزان در شرايطي كه  بخاري

 .آزمون احتراق مطابقت داشته باشد ٤-٨بند 



 ۱۰۳

 درصد ميزان گاز ورودي عادي ۵۰كمتر از ) ۵-۳-٨بند (اسمي  ورودي تواناگر حداقل 

باشد، حداكثر مقدار مجاز منوكسيدكربن موجود در يك نمونة عاري از هواي گازهاي  ) معمولي(

 :دد بايد از فرمول زير محاسبه گرحاصل از احتراق

 توان ورودي در فشار عادي × ٠١/٠  حداقل توان ورودي آزمون در فشار عادي
 

بايد فقط با فشار )  را به ببينيد۵-۳-٨بند (آزمونها در حداقل ميزان گاز ورودي تعيين شده 

 .آزمون ورودي معمولي انجام شود

 كنندة فشار تعبيه تثبيراه بهواي آزاد در صورتيكه در ت) هواكش(هاي  محدود كننده  ۱-۵-٨

 .شده باشد، بايد در طول مدت كلية آزمونهاي عملكرد، در جاي خود قرار داشته باشد

درجه حرارت اتاق، در صورتيكه مشخص شده باشد بايد توسط چهار عدد ترموكوپل   ۱-۶-٨

از ) ۲۴سيم شمارة آمريكائي اندازة (مربع   ميليمتر۲/۰هاي باندازة  اي يا پولكي با سيم نوع صفحه

نقطة اتصال گرم اين ترموكوپلها بايد در مقابل تشعشع .  كنستانتان تعيين گردد-جنس آهن

ها بايد طوري قرار داده شوند كه دماي   نقاط اتصال ترموكوپل حرارتي اتاق محافظت گردند 

از  ميليمتر دورتر ۶۱۰گيري شود كه هر كدام از اين نقاط به فاصلة حدود  اتاق در نقاطي اندازه

انتهاي . حدود حد وسط هر يك از چهار جانب بخاري اتاقي يا كنج آزمون قرار داشته باشد

ها بايد به يك پتانسيومتر ثبت كننده متصل گردد، و دماي اتاق عبارت  هاي ترموكوپل سيم

 .دهند ها نشان مي خواهد بود ميانگين دماهائيكه هر يك از اين ترموكوپل



 ۱۰۴

 بايد بدون  است جزئي از بخاريكه اي هدمند ي يانتخابمنده ايك بخاري مجهز به د  ۱-۷-٨

 آزمونهاي عملكرد مطابقت كند و عالوه بر آن در حاليكه  شرايطاينكه دمندة آن كار كند با تمام

 ۵-٨ و ۱-۴-٨د با آزمونهاي مشخص شده در بندهاي ـد نيز بايـكن  آن كار مي دةـدمن

و ) دماهاي ديوار، كف و سقف( ١٦-٨و ) ر پيلوتخصوصيات كا (۶-٨و ) خصوصيات كار مشعل(

 .ساير قسمتهائي كه از نظر مؤسسه آزمايش كننده ضروري بنظر برسد، مطابقت داشته باشد

دار، ميزان هواي ورودي بايد طبق آنچه   دمنده  نوع بخاريدر طول مدت آزمونهاي   ۱-۸-٨

يا خروجي قابل تنظيم باشد، در صورتيكه هواي ورودي . ، باشدكه سازنده مشخص كرده است

 . تأمين كند اين وسيله بايد بنحوي تنظيم شود كه حداكثر محدوديت ممكن را براي  هوا،

 كه بطور دائمي به بخاري يي هستندهاي تزئيني بدون دودكش كه داراي اجزا بخاري ۱-۹-٨

گرفتن در معرض اند بايد با كلية ويژگيها  مندرج در اين استاندارد بعد از قرار  متصل نشده

پايداري اجزائي كه بطور دائم به بخاري بدون دودكش  (۲۲-٨آزمونهاي مشخص شده در بند 

 .، مطابقت داشته باشند)اند تزئيني متصل نشده

 

 گازهاي آزمون  ۲-٨

اند بايد از گازهائي استفاده شود  ، كه در اين استاندارد مشخص شدهدر انجام آزمونهاي عملكرد

 به شرايط آزمون از فشارهاي وبسته آمده است ٢ و١بي آنها در جدول شمارة كه مشخصات تقري



 ۱۰۵

 مشخصات تركيبي گازهاي آزمون حدي نظير گاز دوده زدن، گاز  .اضافي ونقصاني استفاده شود

 . است پيوست الف آمده٩در جدول .... پرش شعله و 

 

  مشعل  فشارهاي ورودي آزمون و تنظيم۳-٨

ه بنحو ديگري بيان شده باشد، هر يك از آزمونهاي اين استاندارد بجز در مواردي ك ۳-۱-٨

بايد مشتمل بر يك سري از سه آزمون باشد؛ يكي با فشار آزمون ورودي معمولي، يكي با فشار 

 ٢كه در جدول آزمون ورودي نقصاني و يكي ديگر با فشار آزمون ورودي اضافي همانطور 

 .نشان داده شده است” فشارهاي آزمون“

ر موارديكه فشار لولة اصلي وسيله در فشار آزمون ورودي اضافي بيشتر از فشار لولة اصلي در د

فشار آزمون ورودي معمولي نباشد، نيازي به انجام آزمونهاي با فشار آزمون ورودي اضافي 

 .باشد و بجاي اين آزمونها، بايد  آزمونهاي با فشار آزمون ورودي معمولي انجام شود نمي

 عبارتند از فشارهاي بالفاصله ۱-۳-٨ارهاي آزمون ورودي مشخص شده در بند فش ۳-۲-٨

قبل از كلية كنترلها، فشار لوله اصلي بايد در حدود فشاري باشد كه توسط سازنده توصيه شده 

 . است

 آزمونهاي با ميزان  بجز مواردي كه در اين استاندارد بنحو ديگري مشخص شده باشد، ۳-۳-٨

ش داده شده بايد در حالي انجام شود كه تنظيم كنندة فشار وسيله بنحوي گاز ورودي افزاي

 ۱۲تنظيم شود كه ميزان گاز ورودي را از ميزاني كه سازنده مشخص كرده است به مقدار 



 ۱۰۶

 درصد در ۹اند و بميزان  هائيكه براي استفاده با گازهاي طبيعي ساخته شده درصد براي بخاري

در صورتيكه فشار خروجي گاورنر را نتوان . ايع افزايش دهدبخاري براي استفاده از گاز م

توان يا  هاي فوق در ميزان گاز ورودي بدست آيد، مي بسهولت طوري تنظيم نمود كه افزايش

گاورنر را بطور كلي جدا كرده يا در حالت باز آنرا قفل نمود و يا فشار آزمون ورودي را باندازة 

 .)يده شود نيز د۴-۳-٨بند (الزم اضافه كرد 

 حرارتي ورودي تعيين شده براي آنها در فشار آزمون  ها بايد براي ارزش مشعل ۳-۴-٨

بعد از اينكه . معمولي تنظيم شوند، مگر اينكه در اين استاندارد بنحو ديگري مشخص شده باشد

ر   از حالتي كار آن شروع شود كه دماي  كليه اجزاء آن د  دقيقه كار كرد،۱۵بخاري براي مدت 

 درصد ميزان ارزش حرارتي ورودي تعيين ±۵دماي اتاق باشد، تنظيم مشعل بايد در حدود 

در صورتيكه بخاري  تزئيني بدون دودكش مجهز . اي باشد كه سازنده مشخص كرده است شده

بايد در ) خصوصيات كار كرد مشعل (۵-٨به كنترل هواي اوليه باشد، آزمونهاي مذكور در بند 

كه كنترل هواي اوليه هم در موقعيت حداكثر باز و هم در موقعيت حداكثر حالي انجام شود 

ساير آزمونهاي عملكرد بايد در حاليكه حداكثر هواي اوليه در . بسته قرار داده شده باشد

در صورتيكه بخاري بغير از بخاري تزئيني بدون . وضعيت حداكثر بسته قرار دارد، انجام شود

  اوليه باشد، اين كنترل هنگام نصب بخاري طبق دستورالعملدودكش مجهز به كنترل هواي 

در طول انجام آزمايشات با هر يك از . سازنده بايد طوري تنظيم شود كه شعلة خوبي بدهد



 ۱۰۷

هاي هواي اوليه نبايد تغيير داده  گازهاي آزمون نه در ميزان گاز ورودي مشعل و نه در تنظيم

 .شود

 در ضمن هر كدام از آزمونهاي، اين استاندارد  ودودهبنهر گونه تنظيمي كه باعث ايجاد كر

 . بشود، قابل قبول نخواهد بود۲-۴-٨باستثناي آزمونهاي مذكور در بند 

حداقل ميزان گاز ورودي براي منظورهاي آزمونها، در يك بخاري مجهز به كنترلي كه               ۳-۵-٨

صد حداقل ميزان گـاز ورودي       در ۸۷دهد، بايد     با وسائل خودكار، ميزان گاز ورودي را كاهش مي        

حـداقل ميـزان گـاز ورودي كـه سـازنده مشـخص             . باشد كه توسط سازنده مشخص شده اسـت       

 درصد ميزان گاز ورودي معمولي باشـد كـه سـازنده مشـخص كـرده                ۲۰كند، نبايد كمتر از       مي

 .است

 

 

 

 

  احتراق۴-٨

گيرد  ورد آزمون قرار ميهنگاميكه بخاري در اتاقي با مقدار تقريباً معمولي اكسيژن م ۴-۱-٨

مقدار منوكسيدكربن توليد شده توسط آن در نمونة گازهاي عاري از هواي دودكش نبايد بيشتر 

 اين آزمون بايد با فشار . كند تجاوز۰۲/۰ تجمع گازهاي نسوخته نبايد از. درصد باشد۰۲/۰از 

 .انجام شود، مربوطه كه در روش آزمون زير توضيح داده شدهگاز مرجع نقصاني اضافي و 



 ۱۰۸

 روش آزمــون ١-١-٤-٨

 . تنظيم شوند۴-۳-٨مشعل و دريچه هواي اوليه بايد طبق بند 

مجرا  يك از طريق حاصل از احتراقگازهاي براي انجام اين آزمون تمهيداتي بايد بكار رود كه 

رتفاع كه از باال تا ا) هود( براي اين منظور بايد از يك كالهك . گرددنمونه گيري شده و متراكم

پايين آمده باشد و يك نمونه بردار مطابق شكلهاي  لهاي خروج هواي داغ ازبخاريمتناظر با مح

 نبايد تأثيري بر روي جريان هواي روشاين .  پيوست ب استفاده كرد٣ شكل  الف و٢ و ٢

 .ثانوي بگذارد

ه بايد طبق  دقيقه در فشار آزمون معمولي كاركرد، آزمون مربوط۱۵بعد از اينكه بخاري بمدت 

 :شرح زير انجام شود

شير گاز دستي قابل داراي يا ) تنظيم محدود( مجهز به گاورنر قابل تنظيم بخاري براي -الف

تر از   درصد پائين۵۰بايد طوري تنظيم شود كه فشار طبيعي  گازتنظيم، يا هر دوي آنها، فشار 

 براي استفاده با گاز ي بخاري گاز ورودفشار. آيد فشاري باشد كه هنگام تنظيم مشعل بدست مي

 . تنظيم شود،آيد تر از فشاري كه هنگام تنظيم مشعل بدست مي  درصد پائين۱۵ درمايع بايد 

 مجهز به گاورنر با تنظيم فشار ثابت و شيرگاز دستي غير قابل تنظيم كه جز بخاري براي -ب

باشد، آزمون بايد با  يم نميبراي حالت تمام باز يا حالت تمام بسته براي حالت  ديگري قابل تنظ

 . انجام گيرد۱-۳-٨فشار آزمون ورودي كاهش داده شده براي كلية گازهاي آزمون طبق بند 



 ۱۰۹

سپس . هائي از گازهاي حاصل از احتراق گرفته شود  دقيقه، بايد نمونه۲اقل پس از گذشت حد

كه سازنده براي  مقداري درصد ۱۲۳ بايد طوري تنظيم شود كه ميزان گاز ورودي به گازفشار 

 درصد ميزان گاز ورودي كه ۱۰۹ و به  بخاري جهت استفاده از گاز طبيعي، تعيين كرده است، 

اقل پس از گذشت حد . برسد سازنده براي بخاري جهت استفاده از گاز مايع  تعيين كرده است،

فشار در صورتيكه .  يك نمونه ديگر از گازهاي حاصل از احتراق بايد گرفته شود، دقيقه۲

توان در حالي انجام  خروجي را  نتوان بسرعت تنظيم نمود، اين افزايش ميزان گاز ورودي را مي

 .داد كه يا گاورنر وسيله بكلي جدا و بر داشته شده باشد و يا در حالت تمام باز قفل شده باشد

 احتراق يك نمونة ديگر از گازهاي حاصل از) توأم با دمنده( مجهز به يك مشعل نيرو بخاريدر 

كند و ولتاژ برق ورودي به   با فشار آزمون معمولي كار ميبخاريبايد در حالي گرفته شود كه 

 درصد ميزان ولتاژ تعيين شده براي موتور كه در روي صفحة مشخصات آن ٨٥موتور دمنده به 

 .نوشته شده است، كاهش داده شده باشد

 (CO2) و گـاز كربنيـك       (CO)يدكربن  هاي گرفته شده بايد براي تعيـين مقـدار منوكسـ            نمونه

 .موجود در آن، تجزيه شود

 قرار گيرد و مطابق وقتيكه بخاري در اتاقي بدون هيچ تهويه و جابجائي هوا  ۴-۲-٨

اكسيژن احتراق بخاري بايد آنگونه باشد كه هنگامي كه . دستورالعمل سازنده روشن شود

 درجه ۵/۱۵ به شرايط دماي شدهتصحيح  ( درصد حجمي۱/۱۵موجود در هواي اتاق به 

نبايد شده، منوكسيد كربن توليد مقدار  كاهش يافت، ). كيلوپاسكال۳/۱۰۱سلسيوس و فشار 



 ۱۱۰

 تجاوز كند و همچنين زماني كه مقداردي اكسيد كربن داخل اتاق به  درصد۰۲۵/۰بيش از 

 .كند تجاوز٠۴/٠ از در اين شرايط نبايد گازهاي نسوخته درصد رسيد ، تجمع ميزان ۱/۲ميزان 

 روش آزمــون ١-٢-٤-٨

 . تنظيم شوند۴-۳-٨مشعل و دريچه هواي اوليه بايد طبق بند 

 .مقدار كربن توليد شده در طول انجام آزمون بايد در جائي كه جمع شده است باقي بماند

خارج از سرويس در طول اين آزمون سيستم ايمني قطع جريان گاز در اثر كاهش اكسيژن بايد 

 .د تا نتواند جريان گاز را كنترل و قطع كندگذاشته شو

حجم اتاق براي آزمون . بخاري بايد در اتاقي نصب گردد كه مانع نفوذ هوا بداخل اتاق شود

.  باشد) متر۵/۲ متر ، ارتفاع ۲ متر ، عرض ۵/۳طول معادل (  مترمكعب٥/۱۷ بايد  بخاري 

 در اتاق بايد برقرار گردد تا  جريان هواگردش. در پيوست پ داده شده استمشخصات اتاق 

.  مورد آزمون ايجاد نكندبخاري شود و اختاللي در كار يكنواخت و همگنهواي اتاق كامالً 

در گيري از آن  گيري ميانگين دماي هواي اتاق و همچنين نمونه هاي الزم براي اندازه بيني پيش

 .بايد بعمل آمده باشدپنج نقطه در ارتفاعات مختلف 

 دقيقه در حاليكه درب اتاق باز است كار كند و در اين مدت هواي اتاق ۱۵ به مدت بخاري بايد

 مسدود  بعد از اين مدت بايد تهويه اتاق متوقف شده و درب آن كامالً.  تهويه شود بايد كامالً

 . كار كند۱-۴-٨ بايد با ميزان گاز ورودي اضافي طبق شرح بند بخاري. گردد



 ۱۱۱

اخل اتاق  كربن دو دي اكسيمقدار اكسيژن و منوكسيد كربن ، ادر طول مدت آزمون بايد دم

اي كه از هواي  نمونه درصد رسيد ، ۱/۲ ميزان دي اكسيد كربن به وقتيكه  .گيري شود اندازه

 .  براي كنترل گازهاي نسوخته بايد براي مطابقت با شرايط اين بند مورد تجزيه قرار گيرد اتاق

+ ٥/٠بـا رواداري    ( درصد   ۱/۱۵در هواي اتاق به     گيري شده     زهانداوقتيكه درصد حجمي اكسيژن     

 .در شرايط استاندارد آزمون را بايد پايان داد) درصد

شود بايد از نظر منوكسيدكربن تجزيه نمـود          اي كه از هواي اتاق در پايان آزمون گرفته مي           نمونه

 .و افزايش مقدار منوكسيدكربن را محاسبه كرد

 درصد براي گاز    ۱۵ درصد براي گاز طبيعي، و       ۵۰ نقصاني فشار   ي بخاري با  برااين آزمون را بايد     

 .تكرار كردمايع 

هاي مختلف بخاري جمع شده اسـت         هر گونه دوده يا كربني كه در اثر اين آزمون بر روي بخش            

 . پاك و تميز شود بايد قبل از شروع به انجام هر آزمون ديگر،

 

  خصوصيات كار مشعل ۵-٨

 :مشعل در موارد زير نبايد پس بزندشعلة   ۵-۱-٨

 هنگام خاموش و روشن شدن با مشعل تنظيم شده و با فشار آزمون ورودي مشخص شـده                  -الف

  ۱-۳-٨در بند 



 ۱۱۲

 درصد ورودي تعيين شده را از خود عبور         ۱۵ زمانيكه  شير گاز طوري تنظيم شده است كه           -ب

 .دهد

زان گـاز ورودي، در صـورتيكه بخـاري       مي حداقل درصد   ۸۷ هنگام خاموش و روشن كردن با        -ج

 باشد كه گاز الزم براي روشن شـدن و كـاركردن مشـعل را در              تدريجيمجهز به كنترل خودكار     

 . كند ، تأمين ميحداقل ورودي توان

ميزان گـاز ورودي تنظـيم شـده اسـت، در حاليكـه             حداقل   درصد   ۸۷ هنگاميكه مشعل براي   -د

ست كـه بعـد از روشـن شـدن، ميـزان گـاز ورودي را                 ا تدريجيبخاري مجهز به كنترل خودكار      

 درصد ميزان گـاز     ۱۵كمتر از   به  شود كه ميزان گاز ورودي        دهد و اين عمل باعث مي       كاهش مي 

 . ورودي معمولي برسد

 . انجام شوددر هر دو حالت سرد و گرم مشعلاين آزمونها بايد 

 شده و بـر روي تمـام آنهـا          هاي مشعل بايد به تمام سوراخهاي سر مشعل منتقل          شعله ٢-٥-٨

 . روشن شود

 روش آزمـون ١-٢-٥-٨

 تا حدود دماي اتاق سرد بخاريگاز را بست و اجازه داد كه جريان بعد از تنظيم مشعل، بايد 

 ج والف -۱-۵-٨ يك نقطه تحت شرايط مشخص شده در بند بخاري را ازسپس بايد . شود

و سوختن آن بر روي آنها را مورد توجه قرار روشن كرده و انتقال شعله به سوراخهاي سر مشعل 

 .داد



 ۱۱۳

 انجام شـود  ۲-۴-٨ و ۱-۴-٨يك آزمون ديگر نيز بايد تحت شرايط آزمون مشخص شده در بند   

 .و سوختن گاز بر روي سوراخهاي سرمشعل بررسي شود

 روشن كننده بايد بنحوي باشد كـه تحـت شـرايط مشـخص          ها و وسائل    ترتيب مشعل   ۵-۳-٨

شـود    هـا خـارج مـي       اي از مشعل     گازي كه از هر مشعل يا مجموعه        و ج  الف-۱-۵-٨ شده در بند  

بدون تأخير در روشن شدن، پس زدن شعله يا ايجاد خطـر بـراي بخـاري اتـاقي بنحـو مـؤثري                      

 .اين آزمونها بايد هم در حاليكه مشعل گرم و هم در حاليكه سرد است انجام شود. روشن شود

بطور  و ج الف-۱-۵-٨ت شرايط تنظيم مشخص شده در بند هنگاميكه  احتراق تح  ۵-۴-٨

 .شود شعله نبايد بخارج از محفظة احتراق سرايت كند معمولي روشن مي

 نبايد در دهانة لولة مخلوط كنندة مشعل، ۱-۵-٨تحت شرايط مشخص شده در بند   ۵-۵-٨

 .پس زدن فشار بوجود آيد

 روش آزمـون ١-٥-٥-٨

 لولة مخلوط كنندة مشعل گردانده شود بنحوي كه اگر گازي از اين يك شعله بايد در جلو دهانة

 .دهانه خارج شود، مشتعل گردد

ها بايد بدون توليد صداي  ها و پيلوت  مشعل۱-۵-٨تحت شرايط مذكور در بند   ۵-۶-٨

 .غيرعادي روشن شده، كار كنند و خاموش شوند



 ۱۱۴

 متر در ثانيه  ۴/۱بادي با سرعت هنگاميكه بخاري در معرض كوران هوائي معادل با   ۵-۷-٨

هاي مشعل نبايد پس زده و يا بطور دائمي خاموش  گيرد شعله از سمت جلو و اطراف قرار مي

 .شوند

 روش آزمـون ١-٧-٥-٨

 .شود اين آزمون بايد با فشار آزمون ورودي معمولي انجام 

 ۳۰٠زي بطول  از طريق يك لوله از ورق فلبايدتوسط يك دمنده جريان هواي ايجاد شده 

يك ورق سوراخ دار با قطر انتهاي آن  در حاليكه يابد انتقال مي   ميليمتر۱۲٥ميليمتر و قطر 

 . ميليمتر متصل شده است۷۶سوراخ 

 دهانة خروجي   متر  از سوراخ۸/۱فاصلة در اي بر روي محور جريان باد  نقطهبايد قابليت انطباق 

 وجود ل كه سوراخهاي مشعل بر آن قرار دارنداي از مشع اي در وسط صفحه  نقطهبادمنده 

 .داشته باشد

در صورت وجود دو يا چند مشعل در بخاري بايد وسط صفحة روي مشعلي كه از بقيه مشعلها  

 .تر است در نظر گرفته شود به جلو يا جوانب بخاري نزديك

 ۴/۱ا سرعت سپس بايد بخاري را از جاي خود برداشته و دمنده طوري تنظيم گردد كه بادي ب

گيري توسط يك بادسنج، در وسط نقطة  متر در ثانيه كه اين سرعت از ميانگين چهار بار اندازه

   ميليمتر كه در كنار يكديگر قرار داده شده و جمعا١٥٠ًضلع ه تقاطع چهار مربع، هر كدام ب



 ۱۱۵

 متر  ٨/۱دهند كه عمود بر محور جريان باد بفاصلة   را مي  مترمربع۰۹/۰تشكيل مربعي بسطح 

 .شود  اندازه گرفته مي  خروج باد قرار گرفته است،  دهانة از سوراخ

 بطرف   متر در ثانيه  متناوبا۴/۱ًبخاري سپس بايد در جاي خود قرار داده شود و باد با سرعت 

 .جلو و جوانب بخاري يا برعكس دميده شود

ن است براي مطابقت هاي مختلف دمنده در اطراف بخاري كه ممك همين روش براي موقعيت

 .گردد ها ضروري باشد تكرار مي بيني كامل با اين پيش

 . دقيقه است۲طول مدت هر آزمون . ها بايد يادداشت گردد ننايج هر كدام از موقعيت

 ۱۱۰ درصد و ۸۵ ولتاژ  آن براي ميزانيك بخاري مجهز به مشعل نيرو هنگاميكه    ۵-۸-٨

مطابقت داشته باشد، بجز بايد  با آزمونهاي زير نيز  ،م شودتنظي اسمي دمندهدرصد ميزان ولتاژ  

 ۴-۳-٨ در اين آزمونها، وقتيكه  مشعل طبق بند .در موارديكه بنحو ديگري مشخص شده باشد

 .تنظيم شده است، بايد فشار آزمون ورودي معمولي و نقصاني بكار رود

 . مؤثري روشن شوندها بايد بدون تأخير در روشن شدن يا پس زدن، بطور  مشعل-الف

 .ها بايد بدون پس زدن شعله، خاموش شوند  مشعل-ب

 . در دهانة لولة مخلوط كنندة مشعل، بايد پس زدن فشار وجود نداشته باشد-ج

 وقتيكه يك وسيله كنترل خودكار براي كاهش ميزان جريان گاز به ميزان پائين بطور -د

ند، نبايد در دهانة لولة مخلوط كننده، ك معمولي و با فشار آزمون ورودي معمولي كار مي

 .زدن فشار بوجود آيد پس



 ۱۱۶

  روشن شدن مشعل٩-٥-٨

 :كليات   ١-٩-٥-٨

باشد روشن كرد و اين روشن كردن   پيلوت را بايد بتوان از محلي كه بآساني قابل دسترسي مي

است انجام  كه در بخاري تعبيه شده  كننده بايد با استفاده از يك كبريت و يا توسط يك روشن

شود در مواقعي كه روشن كننده عمل نكند بايد اين امكان وجود داشته باشد كه بتوان دستگاه 

 . خارجي روشن نمود را توسط يك روشن كننده

 بـراي   .اين امكان نيز بايد وجود داشته باشد كه به آساني روشـن بـودن پيلـوت مشـخص باشـد                   

 ورودي در زمـان روشـن       تـوان اتاليستي، حداكثر   هاي ك   هاي مجهز به اليه     وسايلي بغير از بخاري   

 .يشتر باشد  كيلو وات ۵/۲كردن نبايد از 

 . هر گونه چگاليده در لحظه شروع نبايد روي عملكرد ايمن وسيله اثر بگذارد

، روشن ساكناتمسفري زير و با فشارهاي گاز عادي، اضافي و نقصاني و تحت شرايط در شرايط 

، هيعني روشن شدن به نرمي انجام شد. ايد بطور صحيح انجام شودها ب ها و مشعل شدن پيلوت

پس نبايد ها  بر روي تمام سوراخهاي مشعل منتقل گردد، شعلهو بدون آشفتگي شعله بآرامي 

 خارج  احتراق بخاري از محفظهنبايد ها   شعلههمچنين. ه و پرش داشته داشته باشدشد كشيده 

 .توليد صداي اضافي كندنبايد  و هشد 



 ۱۱۷

  عملكرد روشن شدن ٢-٩-٥-٨

  شرايط سرد  ١-٢-٩-٥-٨

در شرايطي كه بخاري به مدت كافي در . بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيد

محيط باقي مانده و با آن همدما شده است، آزمون روشن شدن را با فشار گاز عادي، اضافي و 

 .نقصاني انجام دهيد

به روشن كردن، مشعل پيلوت و مشعل اصلي بايد بطور كامل پس از حداكثر سه مرتبه اقدام 

 .روشن شوند

  گرم شرايط  ٢-٢-٩-٥-٨

بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كرده وآنرا در حالت حداكثر توان ورودي روشن 

سپس جريان گاز را قطع كرده و بالفاصله پس از گذشت مدت . كنيد تا به تعادل حرارتي برسد

ازنده در دستورالعمل استفاده، بين زمان قطع گاز و روشن كردن مجدد تعيين كرده زماني كه س

پس از . است، آزمون روشن شدن بخاري را با فشار گاز عادي، اضافي و نقصاني انجام دهيد

حداكثر دو مرتبه اقدام به روشن كردن، مشعل پيلوت و مشعل اصلي بايد بطور كامل روشن 

 .شوند

 جريان از ميزان در كه ترموستات در كمترين ميزان يعني شرايطيدر شدن  چنين روشن هم

 .مجراي فرعي آن تنظيم شده است، بايد بنحو مطلوبي انجام شود



 ۱۱۸

 هاي پايين  درجه حرارتشرايط  ۲-۳-٩-٥-٨

 ١٢در شرايطي كه بخاري به مدت حداقل . بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيد

درجة سلسيوس است، قرارداده شده و با آن همدما شده + ٥آن ساعت در محيطي كه دماي 

 .است، آزمون روشن شدن را با فشار گاز عادي انجام دهيد

پس از حداكثر سه مرتبه اقدام به روشن كردن، مشعل پيلوت و مشعل اصلي بايد بطور كامل 

 .روشن شوند

 انتقال شعله ١٠-٥-٨

انتقال ، ساكناتمسفري اني و تحت شرايط زير و با فشارهاي گاز عادي، اضافي و نقصدر شرايط 

بايد بطور  يك بخاري  و بين مشعلهاي چند تكة اصلي) هاي( مشعلبه پيلوت شعله از مشعل

بر روي و بدون آشفتگي ، شعله بآرامي هيعني روشن شدن به نرمي انجام شد. صحيح انجام شود

.  و پرش داشته داشته باشدهشد پس كشيده نبايد ها  تمام سوراخهاي مشعل منتقل گردد، شعله

 .توليد صداي اضافي كندنبايد  و هشد  خارج  احتراق بخاري از محفظهنبايد ها   شعلههمچنين

 :ط سردي شرا ١-١٠-٥-٨

در شرايطي كه بخاري به مدت كافي در . بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيد

ال شعله را با فشار گاز عادي، اضافي و محيط باقي مانده و با آن همدما شده است، آزمون انتق

 .نقصاني انجام دهيد
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بالفاصله . بخاري را روشن كرده و انتقال شعله از مشعل پيلوت به مشعل اصلي را بررسي كنيد

انتقال شعله از مشعل .  ثانيه مجدداً روشن كنيد٣٠مشعل پيلوت را خاموش كرده و پس از 

 .خت و بدون پرش، تو كشيدگي و آشفتگي انجام شودپيلوت به مشعل اصلي بايد كامالً يكنوا

 جريان از ميزان در كه ترموستات در كمترين ميزان يعني شرايطي در انتقال شعلههمچنين 

 .مجراي فرعي آن تنظيم شده است، بايد بنحو مطلوبي انجام شود

 شرايط گرم ٢-١٠-٥-٨

وان ورودي روشن بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كرده وآنرا در حالت حداكثر ت

سپس جريان گاز را قطع كرده و بالفاصله پس از گذشت مدت . كنيد تا به تعادل حرارتي برسد

زماني كه سازنده در دستورالعمل استفاده، بين زمان قطع گاز و روشن كردن مجدد تعيين كرده 

 . را انجام دهيد١-١٠-٥-٨است، آزمونهاي بند 

  درجه حرارت پايينشرايط  ٣-١٠-٥-٨

 ١٢در شرايطي كه بخاري به مدت حداقل . بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيد

درجة سلسيوس است، قرارداده شده و با آن همدما شده + ٥ساعت در محيطي كه دماي آن 

 .است، آزمون انتقال شعله را با فشار گاز عادي انجام دهيد

 شعله بين پيلوت و انتقالكه هستند متفاوت يا چند تهاي   داراي مشعلبخاريهايي كه در 

، يكنواخت و بدون پرش، تو كشيدگي و بايد بصورت روانو بين مشعلها  اصلي )هاي( مشعل

 .آشفتگي باشد
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  جلو  بستهمشعل اصلي بخاريهاي انتقال شعله به در تاخير  ٤-١٠-٥-٨

داكثر و حداقل بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كرده وآنرا در هر يك از حالتهاي ح

 .توان ورودي و در فشار عادي گاز روشن كنيد

 با استفاده از هر ميزان ورودي  و دقيقه۳ با تأخير حداكثر )ها( مشعل روشن شدنكه هنگامي

 تا حدي كه بخاريشود نبايد باعث ايجاد خطر براي مصرف كننده و صدمه به   ميانجامگاز 

 . را بمخاطره بيندازد، شودايمني

براي هدف مورد اين آزمون ممكن است الزم شود به منظور ايجاد تاخير در روشن شدن  : يادآوري

 . مشعل اصلي، عملكرد عادي وسايل روشن كننده را مختل نمود

  پايداري شعله١١-٥-٨

  پرش شعله١-١١-٥-٨

در حداكثر توان ورودي و با فشار گـاز اضـافي           . بخاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيد      

 يـا خـاموش     و شـده     ها دچار باال پريدگي     نبايد اين شعله  پس از گذشت يك دقيقه      . وشن كنيد ر

 .دنشو

 تحت كنترل جداگانه هستند نيـز       يككه هر   بخاريهاي داراي چند مشعل يا مشعلهاي چند تكه         

 . داشته باشندمطابقتهاي كنترل با اين الزامات  بايد در تمام تنظيم

 توكشيدگي شعله  ٢-١١-٥-٨

با شرايط حداكثر توان ورودي و با فشار . خاري را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيدب

نقصاني، بخاري راروشن كنيد وپس از گذشت يك ساعت، بطور پيوسته و تدريجي وضعيت 
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توكشيدگي شعله نبايد .  به حالت حداقل كاهش دهيد )در صورت امكان(تنظيم گاز مشعل را 

 .اتفاق بيفتد

 گي زدهود د٣-١١-٥-٨

 هشت ساعت بخاري به مدت كهدر شرايطي .  را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيدبخاري

كار )  پيوست الف٩جدول (در حداكثر توان ورودي و با گاز آزمون توليد دوده با فشار گاز عادي 

ه كرده است نبايد هيچ گونه تجمع دوده كه روي كاركرد اين بخاري تاثير منفي بگذارد، مشاهد

 .شود

  الزامات اضافي١٢-٥-٨

شـبكة لولـه كشـي شـهري يـا           ( به منبع گـاز     ورودي گاز بخاري   نبايد بجز اتصال   مصرف كننده 

 .كار ديگري انجام دهد) سيلندر گاز مايع

 و نبايـد قابـل تغييـر        شـده  توسط سازنده تنظيم      تنظيم كننده هواي اوليه و ميزان گاز بايد قبالً        

 .باشـد فشار گاز بعنوان جزئـي از بخـاري         كننده  داراي تثبيت   بايدعي  بخاري براي گاز طبي   . باشد

 .بخاريهاي براي كار با گاز مايع بايد از سيلندر گاز مايع و رگوالتور مخصوص آن استفاده كنند

 )دوام ( آزمون عملكرد طوالني مدت  ١-١٢-٥-٨

 : زير مطابقت داشته باشدالزامات بايد با بخاري پس از انجام آزمون

 گردد بحدي كه منجر به كوتاهي خرابي نبايد دچار شكستگي و يا بخاريهيچ بخشي از ) فال

 . بگذاردتأثير بخاري شده يا بر روي ايمني آنعمر اجزاء 
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 .هيچگونه خرابي در بدنه وسيله نبايد بوجود آيد) ب

عميرات  در آن بوجود آيد كه بهنگام سرويس و تتغييراتييا و  بينند  ها آسيب نبايد پيچ) ج

 . ايجاد مشكل كندبخاري

 .  آساني چرخانده سرد بو گرم در هر دو حالت را بايد بتوان بخاريشيرهاي ) د

گفته شده است   ١٢-٩-٦ در بند كه ايمني بايد با الزامات بخاريپس از سرد شدن ) هـ

 .مطابقت داشته باشد

 در سيلة نظارت بر شعله كهالزامات سيستم ايمني قطع جريان گاز در اثر كاهش اكسيژن و و) و

 .  بايد برآورده شود٧-٦بند 

  روش آزمون١-١-١٢-٥-٨

 را با شرايط حدكثر توان ورودي و فشار بخاري.  را مطابق دستورالعمل سازنده نصب كنيدبخاري

 . بايد مطابقت داشته باشد٤-٨بخاري با الزامات بند . روشن كنيد گاز اضافي

هر دوره شامل يك .  دوره خاموش و روشن شود١٠٠وسته بخاري بايد بصورت متوالي و پي

 ١٦ ساعت روشن و ٨سپس بخاري را . مرتبه روشن شدن و يك مرتبه خاموش شدن است

 .ساعت خاموش كنيد و اين كار را سه مرتبه تكرار كنيد

  ١بخاريظ   حفا٢-١٢-٥-٨

ا الزامـات ذكـر شـده در         مقاومت مكانيكي و ابعاد ب     نظر باشد كه از     يظحفا بايد مجهز به     بخاري

 . داشته باشدمطابقت ٤-٢-١٢-٥-٨ و ١-٢-١٢-٥-٨بندهاي 

                                              
1- fire guard 
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   استقامت مكانيكي حفاظ ١-٢-١٢-٥-٨

هاي   با هر يك از قسمتها هاي گرم شدة تابشي و يا شعله  تماس هيچيك از قسمتامكان

وش ر وزنه آزمون شرح داده شده در اعمال حتي بعد از آزمون شاخكانتهاي مخروطي شكل 

 .نبايد وجود داشته باشدآزمون 

  روش آزمون١-١-٢-١٢-٥-٨ 

وبه  كند  معمولي كار ميگاز و با فشاربخاري در شرايط حداكثر توان ورودي در حالتي كه 

شان  ن پيوست ب٥در شكل  كه آزمون شاخك نوك مخروطي شرايط تعادل حرارتي رسيده

 .كنيد وتن اعمال  ني۵ با نيروي دهانه هاي حفاظبه را داده شده است 

د كه سـطح    دهياي قرار      بگونه بخاري را .  سرد شده و به شرايط سرد برسد       بخاري  سپس بگذاريد 

اي شكل مسـطح بـه        يك وزنه به شكل ديسك دايره     ومقطع مركزي حفاظ بطور افقي قرار گيرد        

  حفاظ براي مدت    هاي ثابت   كيلوگرم در حد فاصل وسط نگهدارندة      ۵ ميليمتر و جرم     ۱۰۰قطر  

 . دقيقه روي حفاظ قرار گرفته و سپس برداشته شود۱

شود تـا بـه شـرايط          مجدداً گرم مي   معموليسپس با استفاده از گاز مرجع با فشار آزمون          بخاري  

 گردد حفاظ اعمال ميدهانه هاي  آزمون دوباره بر روي شاخكگرم برسد و نوك 

 آزمون كشش٢-٢-١٢-٥-٨

قـرار   نيوتن در هر نقطه ودر هر جهت         ٢٠روي كششي   اعمال ني وقتي تحت آزمون    ) گارد (حفاظ

 . كندپيدا دائمي  گيرد، نبايد ازجا كنده شده يا جابجا شود و يا تغيير شكل مي
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  با شيشه جلو بخاري٣-٢-١٢-٥-٨

كـه تحـت آزمـون ضـربه قـرار          وقتي مشابه باشد،    مواد كه طراحي حفاظ شامل شيشه يا        هنگامي

 . ببيندصدمهگيرد نبايد  مي

 گردد  نيوتن بر هر نقطه از شيشه وارد مي۵/۰ مستقيم با انرژي ربةض يك

  ملي ايران شـمارة    انداردـاستري كه در    ـگاه چكش فن  ـتوان از دست     صورت لزوم مي   در: يادآوري  

 . براي وارد آوردن ضربه استفاده كرد ١٥٦٢-١

 ابعاد ٤-٢-١٢-٥-٨

 نبايد بيشتر از شوندهسمت محافظت  در حفاظ يا بين حفاظ و قهدهان اندازه هيچ قسمت از 

 بيشتر يقطريا اندازة  وبراي كمترين اندازه  ميليمتر ۳۵و كمتر از براي بزرگترين  ميليمتر ۱۵۰

 ميليمتري از قسمت ۳ فاصلهدر صورتيكه بخشي از حفاظ در حوزة  .  ميليمتر باشد۱۵۴از 

 .ده در نظر گرفتونقسمت محافظت شرا  بايد آن بخش گيرد ميمحافظت شونده قرار 

 :شوند شامل موارد زير نمي فوق  ابعاد

 ميليمتر را با نيروي حداكثر ۱۲ نيم كروي بقطر انتهايدر صورتيكه نتوان يك شاخك با ) الف

در اينحال .  حفاظت شونده عبور دادبخشو ) حفاظ( بين ها دهانه نيوتن از ميان هر يك از ۵

 . شود محسوب نمود  آورده ميواردآن بايد وزن شاخك را هم جزء نيروئي كه بر 

 .باشدكمتر  ميليمتر ۵هاي عمودي از   بين هر يك از ميلهفاصلةجايي كه ) ب
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 : خصوصيات كار پيلوت ۶-٨

 اصلي بدون تأخير  )يا مشعلهاي(بايد بتوانند گاز را در مشعل )  يا پيلوتها(پيلوت   ۶-۱-٨

 .روشن كنند

بطور عادي، چه با دست و چه توسط وسائل خودكار باز يا وقتيكه گاز به مشعل اصلي   ۶-۲-٨

 شود پيلوت دائم سوز نبايد خاموش شود بسته مي

پيلوت وقتيكه  طبق دستورالعملهاي چاپي سازنده تنظيم شده است، در ضمن هر   ۶-۳-٨

 . شود يا دوده گذاشتن كربن يك از آزمونهاي مشخص شده در اين استاندارد نبايد باعث باقي

يك مشعل پيلوت نوع بنسن بايد طوري ساخته شود كه حتي اگر شعلة آن بر روي   ۴-۶-٨

يك پيلوت كه . سوزد، روشن شدن گاز مشعل اصلي بطور عادي انجام شود  آن مي اوريفيس

بيني قابل قبول محسوب  زند از نظر اين پيش شعلة آن تحت هيچ يك از شرايط آزمون پس نمي

 .شود مي

 .بايد بطور مناسبي در مقابل جريان باد محافظت شود) پيلوتهايا (پيلوت   ۶-۵-٨

 روش آزمـون ١-٥-٦-٨

 . دقيقه كار كند۱۵پيلوت بايد با فشار آزمون ورودي معمولي روشن شده و براي مدت 

 و بطور افقي در   متر در ثانيه بايد مستقيما۴/۱ًبا استفاده از يك پنكه يا دمنده بادي با سرعت 

. تر از پيلوت بطرف جلو و جوانب بخاري دميده شود ا پيلوت و در سطح پائينسطحي هم سطح ب

 .در طول مدت يك دقيقه پيلوت نبايد پريده، پس بزند يا خاموش شود
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هاي  شود و از روشن كننده هاي روشن كنندة پيلوت كه از دور كنترل مي سيستم  ۶-۶-٨

ه در صورت روشن نشدن پيلوت، از باز كنند بايد طوري طراحي گردد ك برقي پيلوت استفاده مي

هائيكه در اين استاندارد  بيني هائي بايد با پيش چنين سيستم. شدن جريان گاز جلوگيري كند

 .هاي پيلوت و وسائل ايمني قطع جريان، مشخص شده است مطابقت داشته باشند براي مشعل

 .ديده شود) هاي پيلوت و وسائل ايمني قطع جريان مشعل (۷-٨بند 

 

 هاي پيلوت و وسايل ايمني قطع جريان  مشعل ۷-٨

 مشعل  روشن كردن هاي قطع ايمني  جريان در اثر كاهش اكسيژن كه براي سيستم  ۷-۱-٨

 . مطابقت داشته باشند۱۰-٨ مربوطه كه در بند  الزامات بايد با نيزروند اصلي بكار نمي

در اين . عل اصلي روشن كندپيلوت بايد تحت شرايط زير بطور مؤثر گاز را در مش  ۷-۲-٨

العمل در برابر روشن نشدن  شعله براي سيستم خودكار روشن  آزمون بايد حداكثر مدت عكس

 . مورد استفاده قرار گيرد كنندة گاز كه سازنده مشخص كرده است،

 .هاي زير بايد در فشار آزمون ورودي معمولي انجام شود آزمون

كنند كه تحت  ي پيلوت كه توليد  يك شعله ميمشعلها( مشعلهاي پيلوت تك شعله -الف

 .باشد  يكنواخت مي اي با شكل كامالً شرايط ميزان گاز ورودي كاهش داده شده داراي شعله

اين پيلوت وقتيكه ميزان گاز ورودي آن آنقدر كاهش داده شده است كه شعلة آن بحدي 

قطع جريان دارد يا به مقداري رسيده است كه كمترين مقدار را براي باز نگهداشتن شير ايمني 
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شود، هر كدام از اين دو  رسيده است كه اگر اندكي ديگر كاسته شود شعلة آن خاموش مي

حالت كه ميزان گاز ورودي بيشتري داشته باشد، در اين حالت بايد بتواند شعلة مشعل اصلي را 

 .د ثانيه آنرا روشن كن۴شود، در مدت  از زمانيكه گاز بمشعل اصلي باز مي

مشعلهاي پيلوتي كه تحت شرايط ميزان گاز ورودي كاهش (اي   مشعلهاي پيلوت چند شعله-ب

 .)كند اي با شكل ظاهري متفاوت و متغير مي داده شده، توليد شعله

اين پيلوت هنگاميكه تمام سوراخهاي سرمشعل پيلوت، باستثناي سوراخهائي كه براي گرم 

اند و در اين حالت مقدار گاز ورودي  وند، مسدود شدهر نگهداشتن عامل حساس حرارتي بكار مي

نقدر كاهش داده شده است كه شعلة آن بحدي رسيده است كه  كمترين مقدار را براي آپيلوت 

باز نگهداشتن شير ايمني قطع جريان دارد يا  به مقداري رسيده است كه اگر اندكي ديگر 

 اين دو حالت كه ميزان گاز ورودي شود، هر كدام از كاهش داده شود شعلة آن خاموش مي

 ثانيه از زمانيكه ۴بيشتري داشته باشد، در اين حالت بايد بتواند شعلة مشعل اصلي را تا مدت 

 .گاز بمشعل اصلي باز شده است، آنرا روشن كند

 )روشن شدن با گاز(هاي دوباره روشن شونده   مشعل پيلوت-ج

هاي خودكار  لي بطور دستي يا توسط كنترلهاي پيلوت كه هر وقت مشعل اص در مورد مشعل

كند، شعلة روشن شونده، بايد وقتيكه مقدار جريان گاز به   كار مي شود، روشن يا خاموش مي

باشد  اي است كه كافي براي برقراري جريان در مشعل اصلي مي شعله روشن شونده فقط باندازه

 . روشن شودشود،  ثانيه بعد از اينكه گاز به مشعل اصلي باز مي۴تا 



 ۱۲۸

دهد اشتعال در ميزاني كمتر از ميزان كامل  يك بخاري مجهز به كنترلي كه اجازه مي  ۷-۳-٨

گاز  انجام پذيرد بايد در حالي كه ميزان جريان گاز به مشعل اصلي در ميزان كامل و ميزان 

 . مطابقت داشته باشد۲-۷-٨ حداقل براي روشن شدن است با بند

هائي كه  بيني  به يك وسيلة ايمني قطع جريان گاز بايد با پيشمشعل پيلوت مربوط ۷-۴-٨

 .در اين استاندارد براي پيلوتها مشخص شده است، مطابقت داشته باشد

 دقيقه ۵مدت زمان بين شروع جريان گاز در پيلوت تا هنگام روشن شدن آن نبايد از   ۷-۵-٨

لي كه پيلوت براي روشن كردن تجاوز كند باستثناي سيستم پيلوتي كه هر وقت گاز مشعل اص

 دقيقه ۵/۱كند كه در اين مورد زمان فوق نبايد از  گردد كار مي رود قطع و وصل مي آن بكار مي

بيشتر باشد و اين مدت زمان باضافه مدت زمانيكه بين زمان شروع جريان گاز  به پيلوت تا 

 .يقه تجاوز كند دق۵ نبايد از  افتد جمعاً زمانيكه منبع روشن كنندة آن بكار مي

   كنترل براي سيستم براي انجام اين آزمون بايد از حداكثر مدت زمان برقراري شعله كه سازندة

 .خودكار روشن كنندة گاز تعيين كرده است، استفاده شود

 روش آزمـون ١-٥-٧-٨

 در دماي اتاق آزمون بخاريدر حاليكه . آزمون انجام شودگاز عادي اين آزمون بايد با فشار 

  كشد تا سيستم روشن كننده، است بايد گاز مشعل پيلوت را روشن كرده و زماني را كه طول مي

 .جريان گاز اصلي را باز كند، يادداشت نمود



 ۱۲۹

در صورت استفاده از سيستم روشن كنندة منقطع، در حاليكه بخاري با  فشار آزمون   ۷-۶-٨

كشد تا  ن جريان اصلي گاز طول ميكند زمانيكه از هنگام برقرار شد ورودي معمولي كار مي

 . ثانيه تجاوز كند۹۰شعلة مشعل اصلي روشن و برقرار گردد نبايد از 

 خودكار روشن كنندة گاز كه بعد از خاموش شدن شعلة  زمان الزم براي سيستم  ۷-۷-٨

 . دقيقه تجاوز كند۳تحت نظارت تا جريان گاز را قطع كند نبايد از 

 در مقابل خاموش شدن شعله كه  العمل د از حداكثر مدت زمان عكسبراي انجام اين آزمون باي

 .سازندة كنترل براي سيستم خودكار روشن كنندة گاز تعيين كرده است، استفاده شود

 روش آزمـون ١-٧-٧-٨

سپس بايد جريان گاز .  دقيقه با فشار آزمون ورودي معمولي كار كند۱۵بخاري بايد بمدت 

 و بالفاصله جريان گاز به پيلوت دائم سوز يا منقطع را باز و برقرار را قطع كردهكلية مسيرها 

العمل در مقابل خاموش شدن  در اينحال مجموعة زمان عكس. نمود ولي نبايد آنرا روشن كرد

 .  دقيقه بيشتر شود۳شعله و زمان بسته شدن شيرگاز نبايد از 

 شدن  ن شعله و زمان بستهالعمل در مقابل خاموش شد در اينحال مجموعة مدت زمان عكس

 . دقيقه تجاوز كند۳شير گاز نبايد از 

در صورتيكه مدت زمان كاركرد وسائل ايمني قطع جريان با استفادة  از وسائل تنظيم   ۷-۸-٨

 قابل تغيير دادن باشد، اين تنظيم در طول مدت آزمونهاي بررسي انطباق با بندهاي 

 .ان باشد بايد ثابت و يكس۷-۷-٨ و ۷-۶-٨  ،۷-۵-٨



 ۱۳۰

دهد، يعني هم عاملي است براي تحريك و  در صورتيكه پيلوت دو عمل را انجام مي  ۷-۹-٨

بكار انداختن وسيلة ايمني قطع جريان گاز و هم عاملي است براي روشن كردن گاز در مشعل 

هاي اصلي، در اينصورت ساختمان پيلوت بايد بنحوي باشد كه اگر شعلة آن پس زده و  يا مشعل

 آن بر روي سوراخ اوريفيس بسوزد، در اينحال يا وسيلة ايمني قطع جريان بايد عمل كرده شعلة

 قطع نمايد و يا گاز بنحو مؤثري بر ۷-۷-٨و جريان اصلي گاز را طبق آزمون گفته شده در بند 

روي مشعل اصلي روشن شود پيلوتي كه تحت شرايط هيچ يك از آزمونها نتواند پس بزند از 

 . بيني بايد قابل قبول شناخته شود نظر اين پيش

سوز مجهز به يك روشن كنندة خودكار نبايد باعث پريدگي و بلند  يك پيلوت دائم  ۷-۱۰-٨

 .شدن بيش از حد شعله شده و يا باعث وارد آمدن صدمه و آسيب به بخاري گردد

عله كه سازندة  در برابر خاموش شدن ش العمل براي انجام اين آزمون بايد از حداكثر زمان عكس

 روشن كنندة خودكار  اي براي سيستم تعيين كرده است يا حداقل زمان دورهچندكاره كنترل 

 .استفاده شود

 روش آزمـون ١-١٠-٧-٨

 .روشن كننده پيلوت بايد از كار انداخته شود

گيري  يك  هاي نمونه  لوله يا لولهتوسط بايد  بخارينسبت اختالط گاز و هوا در نقاط مختلف

گيري گردد كه اين وسيله نيز به يك ثبات  اليزور يعني تجزيه كنندة مخلوط گاز و هوا اندازهآن

گيري  شده باشد تا بتوان نسبت گاز و هوا را بطور دائمي در نقاطي كه از آنها نمونهمتصل 



 ۱۳۱

 بدين ترتيب وضع سيستم را بطور كامل بررسي .شود براي مدت كافي ثبت و مشاهده نمود مي

با كلية هر دو حالت گرم و سرد بخاري گيري نسبت اختالط گاز و هوا را بايد هم در  ازهكرده اند

 .گيرد، انجام داد گازهاي آزموني كه وسيله با آنها مورد آزمون قرار مي

 در برابر  العمل بايد اجازه داد تا گازهاي سوخته نشده براي مدتي معادل حداكثر زمان عكس

 داخل وسيلة گاز سوز بهمشخص كرده است،  چند كاره  كنترلخاموش شدن شعله، كه سازندة

 .جريان يابد

 روشن شدن را شروع كرد و مدت زماني را كه عملبالفاصله بعد از قطع شدن جريان گاز، بايد 

 در .كشد تا روشن كنندة پيلوت تحريك شده و بطور عادي  انرژي بگيرد يادداشت كرد طول مي

 هوا در زماني كه روشن كنندة پيلوت بطور معمول انرژي صورتيكه نسبت  اختالط گاز و

 الزامات را منطبق با اين بخاري از حد پائين مخلوط قابل احتراق تجاوز نكند، بايد ،گيرد مي

، در باشد از حد پائين قابل اشتعال بيشتردر صورتيكه نسبت اختالط گاز و هوا . دانست

گيرد تا زماني كه فضاي  ه روشن كنندة انرژي مياينصورت در فاصلة زماني بين هنگاميكة وسيل

گردد بايد تعداد كافي آزمونهاي روشن كردن   به زير حد پائيني قابل اشتعال بر ميبخاريداخل 

 شود كه روشن كنندة پيلوت باعث ايجاد شعلة بيش از حد يا وارد اطمينان حاصلانجام شود تا 

 .شود آمدن صدمه و آسيب به بخاري نمي



 ۱۳۲

محفظة داخل بخاري بوده و زمان الزم  ١تاخير پاكسازي مجهز به  در بخاريهاتم كنترلسيساگر 

 قابل قبول شناخته الزامات از نظر مطابقت با اين  باشد، دقيقه يا بيشتر۵ تخليه هوا براي

 .شود مي

 خودكار گاز و وسايل ايمني قطع جريان گاز نبايد  درجه حرارت وسيلة روشن كنندة  ۷-۱۱-٨

 .اند، تجاوز كند  آن طراحي شده  كه اين وسائل براياديريمقاز 

 روش آزمـون ١-١١-٧-٨

 : شده يا بر آنها زردجوش شوندقرارداده بخاريها بايد در نقاط زير در  ترموكوپل

  نوك مشعل پيلوت-الف

  مشعل پيلوت  قطعة اتصال اوريفيس-ب

  برقي  روشن كنندة-ج

 گر شعله  عامل حس-د

 هاي نوع ترموالكتريك  گرم و سرد ترموكوپل سطوح اتصال-هـ

  بدنة شير-و

  كليد برقي-ز

 هاي اتصال برقي   مكانيزم-ح

 ربائي آهن  مجموعة-ط

                                              
1 PURGE 



 ۱۳۳

هاي اصلي بايد با فشار آزمون معمولي ورودي كار كنند تا   يا مشعل ها و مشعل پيلوت يا پيلوت

الذكر  يد دماي نقاط فوقوقتيكه مشعل پيلوت به تعادل حرارتي برسد، و در اين هنگام با

 .گيري و يادداشت شود اندازه

 

 ها ها و اتصاالت اوريفيس  دماي اوريفيس ۸-٨

هاي  هاي پايه  و يا نگهدارنده هاي اوريفيس آزمون زير فقط هنگامي بايد انجام شود كه پايه

ة  درج۷۸۸ درجه سلسيوس تا ۵۳۸اند كه نقطة ذوب آنها از   از موادي ساخته شده اوريفيس

 .سلسيوس باشد

 روش آزمـون ١-٨-٨

 . انجام شودعاديآزمون بايد با فشار آزمون 

هاي  هاي پايه ها و نگهدارنده هاي اوريفيس ها بايد بنحو مناسبي به تمام نقاطي از پايه ترموكوپل

 ۵۳٨اند كه نقطة ذوب آنها  ها كه احتماالً دماي آنها باال است و از موادي ساخته شده اوريفيس

 . درجة سلسيوس است متصل شوند۷۸۸تا 

دهند بايد يادداشت كرد و اين دماها در مواقع زير نبايد از  ها نشان مي دماهائي را كه ترموكوپل

 : درجة سلسيوس تجاوز كند۴۶۸

شود كه شعلة آن در داخل لولة مخلوط كننده  ها بنحوي روشن مي  گاز در مشعل يا مشعل-الف

 .تن در محل فوق بايد تا مدت يك ساعت ادامه داده شوديا سر  مشعل سوخته و اين سوخ



 ۱۳۴

شود و   روشن مي  جريان دارد بر روي دهانة سوراخ اوريفيس  گازي كه از داخل اوريفيس-ب

در صورتيكه نتوان شعله را بر روي . شود كه بمدت يكساعت در اين محل بسوزد اجازه داده مي

ها را با يكي از  از در اوريفيس يا اوريفيس نگهداشت، بايد ميزان جريان گ سوراخ اوريفيس

 :هاي زير كاهش داد روش

 .كند  ها را كنترل مي توسط يك شيردستي كه جريان گاز به اوريفيس يا اوريفيس -۱

  اي كه بتوان شعله را بر روي سوراخ اوريفيس كاهش فشار ورودي گاز تا نقطه -۲

ان شعلة گاز را در داخل لولة تو  بخاري بنحوي است كه نميدر صورتيكه طراحي. نگهداشت

 بدليل طراحي مشعل و يا  مخلوط كنندة مشعل، سر مشعل يا بر روي سوراخ اوريفيس

بدليل اينكه سيستم كنترل بخاري مشتمل بر وسايل ايمني آن باعث قطع جريان گاز به 

 .باشد بيني قابل قبول مي گردند، از نظر اين پيش اوريفيس مي

 

 نندة مستقيمهاي روشن ك  سيستم ۹-٨

يك سيستم  روشن كنندة مستقيم بايد باعث قفل شدن سيستم گردد  كه زمان آن   ۹-۱-٨

 . ثانيه بيشتر نباشد۶۰از 

باشند مدت زمان  هائي كه شامل يك دورة بكار انداختن روشن كننده مي براي سيستم  ۹-۲-٨

شود، نبايد از  تم قفل ميبين لحظة  از كار افتادن وسيلة روشن كننده و حداكثر زماني كه سيس

 . ثانيه بيشتر شود۴



 ۱۳۵

سيستم روشن كننده وقتيكه با ولتاژ تعيين شده بر روي صفحة مشخصات وسيله كار   ۹-۳-٨

كند، بايد بتواند بالفاصله پس از رسيدن گاز به سوراخهاي سرمشعل اصلي، آنرا بطور مؤثر  مي

  .روشن كند

 روش آزمـون ١-٣-٩-٨

 سيستم شود، تغذيه مي  بخاري مشخصاتپالك شده روي اسمي مشخصدر حاليكه با ولتاژ 

 .شود روشن كننده بكار انداخته شده و عملكرد روشن كردن آن تحت نظر گرفته مي

 محض رسيدن به سوراخهاي سر   دفعه بايد تكرار كرد و در هر دفعه گاز به۲۵روش فوق را 

 .مشعل بايد روشن شود

، شود اسمي تغذيه مي درصد ولتاژ ۸۵ن كنندة وسيله با هنگاميكه مدار برق روش  ۹-۴-٨

 ثانيه پس از رسيدن گاز به سوراخهاي سرمشعل اصلي آنرا ۴سيستم روشن كننده بايد بتواند تا 

 .بطور  مؤثري روشن كند
 

 روش آزمـون ١-٤-٩-٨

ا بكار  ربخاريبايد   شود، اسمي تغذيه مي درصد ولتاژ ۸۵ جريان برقي با بخاري بادر حاليكه 

 .انداخته و روشن شدن آن تحت نظر گرفته شود

 به سوراخهاي سرمشعلپس از رسيدن گاز  و هر دفعه شود دفعه تكرار ۲۵روش فوق بايد 

 . روشن گرددمشعل بايد  ثانيه ۴ تا حداكثر



 ۱۳۶

كند و در حالت تعادل حرارتي  در حاليكه بخاري با فشار گاز آزمون معمولي كار مي  ۹-۵-٨

 زمان الزم براي قطع جريان گاز به مشعل اصلي، در صورت خاموش شدن شعلة آن قرار دارد،

 . ثانيه تجاوز كند۹۰ كار، نبايد از حيندر 

، اين وسيله بعد از خاموش شدن شعله،  مجدداً به كار افتد وسيلة روشن كنندهي كهدر صورت

د و اين وسيله بايد بدون  ثانيه دوباره انرژي گرفته و بكار افت۸/۰بايد در مدت زمان حداكثر 

ايجاد شعلة اضافي يا وارد آوردن صدمه و آسيب به بخاري بتواند گاز را در مشعل اصلي روشن 

 كه كل هواي الزم براي احتراق گاز در آن توسط يك وسيلة مكانيكي تأمين بخاريهاييدر . كند

ده و بكار افتد، كه  تحريك شپاكسازيتواند بعد از يك دورة  شود، وسيلة روشن كننده مي مي

 . تعويض هواي داخل محفظة احتراق كافي باشدمرتبه ۴اقل حداين دورة تعويض هوا بايد براي 

 در برابر خاموش شدن شعله كه  العمل توان از حداكثر زمان عكس براي انجام اين آزمون مي

 .سازندة كنترل مشخص كرده است، استفاده نمود

يلة روشن كننده، براي سيستم خودكار روشن كنندة گاز در صورت تحريك و بكار افتادن وس

بايد از حداكثر زمان روشن شدن مجدد پس از خاموش شدن شعله كه سازنده مشخص كرده 

 . استفاده شود ،پاكسازياست يا حداقل زمان 

ساختمان بخاري و ترتيب قرارگيري سيستم روشن كننده بايد بنحوي باشد كه در   ۹-۶-٨

روشن شدن گاز مشعل اصلي، بعلت عواملي از قبيل وجود مواد خارجي در صورت تأخير در 



 ۱۳۷

سيستم يا اتصال كوتاه جريان برق در وسيلة روشن كننده و امثال آن، بخاري خود بخود تهويه 

 .شده و در آن شعلة اضافي بوجود نيامده يا باعث وارد آمدن صدمه و آسيب نگردد

 زمان قفل شدن براي سيستم خودكار روشن كنندة گاز، براي انجام اين آزمون، بايد از حداكثر

هائي كه انرژي تحريك كنندة  براي سيستم. كه سازندة كنترل مشخص كرده است، استفاده شود

كند، آزمون بايد با استفاده از  وسيلة روشن كننده را قبل از پايان زمان قفل شدن، قطع مي

وشن كننده، كه سازنده كنترل مشخص حداكثر دورة زماني انرژي گرفتن و تحريك شدن ر

 .شود كرده است، انجام 

 روش آزمـون ١-٦-٩-٨

 گاز ورودي بكار انداخته عادي با فشار آزمون باشد، ميبايد در حاليكه در دماي اتاق بخاري 

 موقتاً ه عملكرد وسيلة روشن كنندبخاري بايد در شرايطي به كار انداخته شئد كه .شود

كه زمان عملكرد آن به حداكثر زمان قفل شدن كه سازندة كنترل  تا وقتيدستكاري شود

مشخص كرده است، يا حداكثر زمان دورة تحريك شدن كه براي آن مشخص شده است، هر 

 روشن شدن حاصله در هر يك از اين مراحل مختلف .يك از اين دو زمان كه كمتر است، برسد

 مورد بررسي قرار  صدمه و آسيب بدستگاه،بايد از نظر توليد شعلة بيش از حد يا وارد آمدن 

 .گيرد



 ۱۳۸

 خودكار و وسائل ايمني قطع جريان، وقتيكه طبق   روشن كنندةي وسيلةدما  ۹-۷-٨

شوند، نبايد از دماهائيكه اين وسائل براي آن   آزمايش مي۱۱-۷-٨مشخصات داده شده در بند 

 .اند، تجاوز كند دماها طراحي شده

 

 در صورت كمبود اكسيژنگاز طع جريان هاي ايمني ق  سيستم ۱۰-٨

سيستم  ايمني قطع جريان گاز بايد هنگاميكه مقدار اكسيژن در هواي محيطي كه بخاري در 

در (  جريان گاز را به مشعل اصلي و مشعل پيلوترسيد، درصد ۱۸كند به حداقل   آن كار مي

 . مي باشد دراين شرايط  روشن شدن خودكار بخاري مجاز ن. قطع كند)صورت وجود

 روش آزمـون ١-١٠-٨

 . تنظيم شود۴-۳-٨مشعل و هواي اوليه آن بايد طبق بند 

 مترمكعب كه هوا نتواند بداخل آن نفوذ كند نصب ٥/١٧بخاري بايد در داخل اتاقي به حجم 

 و (CO)كربن  گيري دما، منوكسيد  كافي براي اندازهتمهيداتدر اين اتاق بايد . شود

دماي هواي اتاق .  و اكسيژن موجود در هواي داخل آن بعمل آمده باشد(CO2)كرين  اكسيد دي

 .اق اندازه گرفته شودت ترموكوپل واقع در سطوح و ارتفاعات مختلف داخل ا۵بايد الاقل با 

ها بايد توسط صفحات سپري مناسب از تابش مستقيم حرارت تابشي وسيلة مورد  اين ترموكوپل

 .هواي داخل اتاق بايد از نقاط مشابه يكديگر گرفته شوندهاي  نمونه. آزمون محافظت شوند

توان با استفاده از   نمونه جداگانه بايد محاسبه گردد و يا مي۵گيري شدة  ميانگين نتايج اندازه

 سر لوله در نقاط مختلف است يك نمونه كه هواي نمونه ۵يك لولة انشعاب دهنده كه داراي 

 .شود، گرفت ا هم مخلوط ميگرفته شده از اتاق در لولة اصلي ب



 ۱۳۹

كرد و همگن هواي داخل اتاق را بايد توسط وسيلة مناسبي بجريان انداخته و كامالً مخلوط 

 .بطوريكه اين وسيلة مخلوط كننده اختاللي در كار صحيح بخاري مورد آزمون بوجود نياورد

اي شود كه درجه حرارته هواي اتاق هنگامي بطور يكنواخت مخلوط شده شناخته مي

 درجه سلسيوس با ۳ عدد ترموكوپل در  طول مدت آزمون بيش از ۵گيري شده توسط  اندازه

 دقيقه كار كند در حاليكه در اين مدت ۱۵ بايد بمدت بخاري. يكديگر تفاوت نداشته باشند

 ۱۵شود در پايان اين  درب اتاق باز است و هواي داخل اتاق بطور كامل تهويه و تعويض مي

سپس بايد .  بسته و مسدود كرد و تهويه اتاق را متوقف نمود رب اتاق را كامالًدقيقه  بايد د

در طول مدت اين آزمون بايد دماي هواي اتاق .  با فشار آزمون ورودي معمولي كار كندبخاري

  . درجه سلسيوس نگهداشت٥/٢٦ ± ٣ را در مقدار 

اكسيد  ا از نظر تعيين مقدار ديدر شروع آزمون بايد يك نمونه از هواي داخل اتاق گرفت و آنر

درصد مقدار اكسيژن در .  تجزيه نمود(O2) و اكسيژن (CO)، مونوكسيد كربن (CO2)كربن 

 جريان در  هنگاميكه سيستم قطع. گيري كرد هواي اتاق را بايد مرتباًَ در طول مدت آزمون اندازه

 مقدار اكسيژن موجود در صورت كمبود اكسيژن عمل كرده و جريان گاز به بخاري را قطع كرد،

 ۱۸ گرفت و اين مقدار نبايد از  شود بايد اندازه هواي اتاق را كه بر حسب درصد حجمي بيان مي

 .درصد كمتر باشد

  ومشخص شده ١-٣-٨براي فشارهاي آزمون اضافي و نقصاني كه در بند اين آزمون را بايد 

 .ردهاي ديگر بخاري تكرار ك بدون تغيير در هيچيك از تنظيم

 .انجام شودبخاري براي آن ساخته شده  كه ي گازنوعبا صرفاً اين آزمونها بايد 



 ۱۴۰

براي اطمينان بيشتر از صحت نمونه برداري از گازهاي گرفته شده از اتاق، مؤسسة : يادآوري 

 .آزمايش كننده بايد امكان گرفتن پنج نمونه در ارتفاعهاي مختلف را فراهم آورد

 

 ندكارة گازكنترل چ شيرهاي  ۱۱-٨

اند تجاوز  ا براي آن طراحي شدهكنترلهي كه اين ي بخاري نبايد از دماكنترل چندكارةدماي بدنة 

 .كند

 روش آزمـون ١-١١-٨

 .  انجام شود١٦-٨ همراه با آزمون گفته شده در بند ۲-۱۷-٨اين آزمون بايد طبق شرح بند 

 

 گازهاي فشار   كنندهثبيتت ١٢-٨

براي آن طراحي شده اين وسيله ي كه يبخاري نبايد از دماگاز ر  كنندة فشاثبيت ت دماي بدنة

 .است تجاوز كند

 روش آزمـون ١-١٢-٨

 .  انجام شود۱۶-٨ همراه با آزمون گفته شده در بند ۴-۱۷-٨اين آزمون بايد طبق شرح بند 

 

  شيرهاي خودكار ۱۳-٨



 ۱۴۱

اند تجاوز  نها طراحي شدهكه اين شيرها براي آ ييهاي شيرخودكار گاز نبايد از دما دماي بدنه

 .كند

 روش آزمـون ۸-۱۳-۱

 .  انجام شود۱۶-٨ همراه با آزمون گفته شده در بند ۲-۱۷-٨اين آزمون بايد طبق شرح بند 

 

  مدار ايمنيتحليل  ۱۴-٨

ارائه  را آن روي عملكرد بخاري اثرات نقص وتحليل “ها  سازنده بايد براي هر يك از كنترل

 .ثرات نقص را بايد از نقطه نظرات ذيل بررسي و ارزيابي نموداو اين تحليل . نمايد

قصور در اتصال يك سيم يا سر سيم در مدار كنترل گاز نبايد باعث عملكرد خطرناك و  -۱

 .ناايمن آن كنترل شود

تغيير و جابجائي اتصاالت يك سيم يا سر سيم در يك كنترل بخصوص در مدار كنترل  -٢

 است نبايد باعث عملكرد ناايمن آن كنترل ١ آن قابل جابجائي بدون تغييري در گاز، كه عمالً

كشي يك كنترل كه قرار نيست براي تعويض اين كنترل جدا شوند  هاي سيم پايه .گردد

 .بيني ندارند نيازي به مطابقت با اين پيش

 روش آزمـون ١-١٤-٨

                                              
شوند جزء  هائي كه با پيچ در جاي خود محكم مي  مثالً  اتصاالت سريع قطع و وصل شونده  و سرسيم -١

 .شوند قطعات قابل تعويض با يكديگر، محسوب نمي



 ۱۴۲

 نقص و دقت تحليل  انجام شود تا كامل بودنجداگانه  وبر روي هر كنترل بايد آزمونهاي كافي

 است بررسي ائه شدهسازنده ارآن تحليل توسط كشي غلط در يك كنترل كه  سيم و اثرات

 .گردد

 

  و مجموعة كنترلچندراهه گاز ظرفيت  ۱۵-٨

باشد بطوريكه ميزان مناسب  فشار  و و مجموعة كنترل بايد داراي ظرفيت جريان كافيچندراهه

كه توسط سازنده (ميزان فشار گاز ورودي و نيز شده از طرف سازنده مشخص توان ورودي 

 .نمايد تأمين را ) تعيين شده استتوان وروديبعنوان حداقل فشار مجاز براي تنظيم 

 روش آزمـون ١-١٥-٨

براي الزم  ظرفيت حداقلد كه داراي باش و مجموعه كنترلي چند راههبخاري بايد مجهز به 

 مشخص شده است تنظيم شده و كار ۴-۳-٨بند بخاري بايد طبق آنچه در . گاز باشدتامين 

گاز ورودي فشار اي كاهش داده شود كه بتوان حداقل   ورودي تا اندازهگازسپس بايد فشار . كند

 . ورودي حفظ نمودتوان را براي تنظيم چند راههمجاز

توان ، گاز كنندة فشار ثبيتتغيير ديگر، بغير از تنظيم ميزان فشار خروجي تبدون هيچگونه 

را بايد در محل چند راهه فشار .  را بايد ثابت نگهداشتچند راهه در  فشار نيز وورودي اسمي

 بعد از اين لوله تعبيه شده است ۱۱-٩-٦گيري كه براي اين منظور طبق شرح بند  اندازه

 .گيري كرد اندازه

 



 ۱۴۳

 

 

 

 هاي ديوار، كف و سقف   درجه حرارت ۱۶-٨

هاي نشان داده  ازنده مشخص كرده است، و در محدودهوقتيكه بخاري در حداقل فواصلي كه س

دماي سطح ديوارها تا اختالف شود، حداكثر  ، نصب مي) آزمونكنج ( پيوست ب٤در شكل شده 

نبايد از نسبت به دماي محيط  ميليمتر باالتر در جلو بخاري و در سقف باالي آن ٤٦٠ارتفاع 

 ميليمتر ۴٦٠ كف زير بخاري تا فاصلة دمايحداكثر اختالف .  درجه سلسيوس، تجاوز كند۶۵

 درجه سلسيوس باالتر از دماي اتاق تجاوز ۴۵ نبايد ازنسبت به دماي محيط در اطراف آن نيز ،

 .كند

 روش آزمـون ١-١٦-٨

 تا ميزان عادي ورودي گاز فشار محدودةكه در بخاري  ورودي تواناين آزمون بايد در حداكثر 

 .ل است انجام شود اضافي ورودي قابل حصوگازفشار 

شكل ( نصب شوددر كنج آزمون  حداقل فواصلي كه سازنده مشخص كرده است دربخاري بايد 

 ميليمتر يا تخته چندالئي ۲۵ از چوب كاج به ضخامت  كنج بايد يها ديواره. ) پيوست ب٤

روي اند  ساخته شده و    درجه نسبت به يكديگر قرار گرفته۹۰  ميليمتر كه با زاوية٢٠بضخامت 

  بر روي ديوار نصببايد كه بخاريهاييبراي . آميزي گرديده است آنها با رنگ سياه مات رنگ



 ۱۴۴

در نظر گرفته  بايد صفر ميليمتر ،اي كه سازنده براي ديوار پشت تعيين كرده حداقل فاصلهشوند

ر  يا نصب بزمين نصب بر روي بخاري قابلچنانچه فاصله تا ديوارة جانبي ثانوي براي يك . شود

كنج  باشد در اينصورت بايد در   ميليمتر۴٦٠كمتر از . روي ديوار كه سازنده مشخص كرده است

دهد،  قرار داده   آزمون را تشكيل ميكنج ديگري بعنوان ديوارة دوم كه بخشي از  آزمون ديوارة

شومينة پيش ساخته داخل ة محفظدر صورتيكه بخاري فقط براي نصب در داخل يك . شود

اي مشابه  حي شده است، در  اينصورت بايد آنرا فقط براي آزمون در داخل شومينهديوار طرا

 اين شومينة ). ديده شود پيوست ب٤ الف و شكل ۹-١-٧بند . (نصب كردشومينة فوق  

شود، بايد از مواد غيرقابل سوختن  با حداقل  سازي شده كه وسيله در داخل آن نصب مي شبيه

 باندازه حداقل فواصلي بخاريد كه ابعاد آن در باال و هر طرف    ميليمتر ساخته شو١٦ضخامت 

هاي  باقيماندة ديواره.  نصب مشخص كرده است، ادامه يافته باشد العمل كه سازنده در دستور

 ميليمتر و با حداقل فواصلي از ٢٠غيرقابل سوختن كنج آزمون بايد از چوب چند اليه بضخامت 

 دماهاي ديوارهاي آزمون در ثبتنيازي به .  باشدوسيله كه سازنده مشخص كرده است

 .باشد هاي غير قابل سوختن نمي بخش

 ٦٠ باندازة بخاريمتر بوده و از جلو  سانتي ٢٣٠ارتفاع   آزمون بايد دارايكنجديوارهاي 

 باشد ،سقف اين محفظه بايد طبق آنچه كه سازنده مشخص  كرده. متر جلوتر آمده باشد سانتي

سازنده بايد فواصل .  بيشتر باشدبخاريمتر منهاي ارتفاع  سانتي ٢٣٠نبايد از ولي اين فاصله 



 ۱۴۵

 كه كنج از به سمتيبايد ي بخاري جلو. سمت راست و چپ و همچنين جلو آنرا مشخص كند

 .باز است، باشد

 ،، توسط سازنده مشخص شده باشدبخاريدر صورتيكه فواصل از برجستگيهاي موجود در باالي 

 نشان داده شده و سازنده ۴در شكل  آزمون بايد همانطور كه كنج، )يده شود د۹-۲۰-٧بند (

برجستگي بايد تا ارتفاع كامل ديوار .  برجستگيها باشدداراي هماننيز مشخص كرده است، 

 . يابدمتدادپشت كنج آزمون ا

 ميليمتر ساخته شده  و روي اين ٢٠كف كنج آزمون بايد از تختة چند الئي با ضخامت اسمي 

 ميليمتر پوشانده شده و روي اين تخته با ٢٠تخته يك اليه تختة چندالئي ديگر با ضخامت  

 ي با ابعادهاي  قرار گيرد كه از تختهاي پايهاين كف بايد بر روي . آميزي شود رنگ سياه مات رنگ

  ميليمتر از يكديگر قرار گرفته باشند٤٠٠ها بفاصلة   ميليمتر ساخته شده و اين تخته١٠٠×٥٠

قسمتي از كف كه ). بندي كنج آزمون ديده شود ، فرم۴شكل ) (ها فاصلة مركز بمركز تخته(

 در جلو وسيله قرار دارد، بايد با يك محافظ كف پوشانده شود، البته در صورتيكه اين  مستقيماً

 .شود گذاري مي ب نشانه-۹-۲۰-٧محافظ توسط سازنده تأمين شده باشد، و بخاري طبق بند 

گيرند و نقطة نفوذ       مربعي قرار مي   ميليمتر ۱۰۰هاي     داخل هر صفحه در مركز مربع      ها  توموكوپل

 ميليمتـر از    ۳ آنها در داخـل صـفحه بفاصـلة          اتصالاي است كه نقطه       آنها به داخل صفحه بگونه    

 .دگير است قرار ميبخاري اي كه بطرف  رويه

 هـاي مفتولـي با  و ترموكـوپلهاي ديوار، كف و سقف بايد توسط يك پتانسيومتر  درجه حرارت



 ۱۴۶

 كنستانتان -از جنس آهن) ۲۴ شماره با  سيم( ميليمتر مربع ۲/۰هاي با سطح مقطع  سيم

هاي  ها بايد با روش جوش سطحي ساخته شده و انتهاي آزاد سيم ترموكوپل. گيري شود اندازه

 .گردد ر متصل  توسط گيره به نقاط مورد نظ آنها در فاصلة دور از نقاط اتصال ترموكوپل

گيري قرار داده   ميليمتر بر روي صفحة  مورد اندازه۹آنها تا ها و طول  نقاط اتصال ترموكوپل

ها  ترموكوپل. شود ها از داخل صفحات ديوارها، كف و سقف عبور داده مي شود، و ادامة سيم مي

تمهيداتي نظير  باشد توسط را بايد بر روي سطوحي از ديوارها، كف و سقف كه رو به بخاري مي

 .شود محكم كرد شده كوبيده مي هاي عايق پوش هائي كه بر روي سيم سيم دوختبست يا 

هاي شفافي كه سطح خارجي آن رنگ  ها را بايد با استفاده از نوار چسب نقاط اتصال ترموكوپل

در سطوح . سياه مات زده شده است بر روي سطوحي كه در معرض حرارت قرار دارند چسبانيد

  قرار داده   ميليمتر۱٥٠ارها و سقف، اين نقاط اتصال بايد بفواصل عمودي و افقي حداكثر ديو

 ميليمتر از يكديگر در زير ٧٥اين اتصاالت در روي صفحة كف بايد بفواصل حداكثر . شوند

در نقاط اضافي ديگري كه از نظر .  ميليمتر از طرف آن قرار داده شوند۴٦٠بخاري و تا فاصلة 

 .هاي ديگري قرار داده شود مايش كننده ضروري بنظر برسد نيز بايد ترموكوپلمؤسسه آز

 رسيد بايد دماهائي كه حرارتيبه شرايط تعادل  و بعد از اينكه بخاري بمدت يكساعت كار كرد

 .شود، خوانده شده و با دماي اتاق مقايسه گردد ها نشان داده مي توسط ترموكوپل

 

  دماهاي سطحي ۱۷-٨
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هاي بدون دودكشي كه فقط براي نصب در داخل   نبايد در مورد بخاري۱-۱۷-٨ آزمون بند

 .اند، انجام شود سوز طراحي شده شومينة سوخت جامد

آزمون  شاخكتواند با   بخاري كه مي ها و سطوحي از باال، جلو و جوانب حفاظ  ۱۷-۱-٨

در اين موارد . د شده است مورد تماس قرار گيرنشان دادهپيوست ب  ٦در شكل دسترسي كه 

دسترسي براي سطوح گرم شده نبايد داراي دماهائي بيشتر از آنچه ذيالً گفته آزمون شاخك 

 : شود باشد مي

 ميليمتر  ۴٦٠ در روي هر سطحي كه تا محيط درجه سلسيوس باالتر از درجه حرارت ۷۸ -الف

 .باشد باالتر از كف مي

 ٤٦٠ در روي هر سطحي كه باالتر از طمحي درجه سلسيوس باالتر از درجه حرارت ۱۰۰ -ب

 .باشد ميلميتر  از كف اتاق مي

 در روي هر سطحي از بخاري اتاقي كه طبق محيط درجه سلسيوس باالتر از دماي ۷۸ -ج

 .، عالمتگذاري نشده باشد۹-۲۰-٧مشخصات گفته شده در بند 

سطوحي كه سرخ باشند يا  منافذ خروج هواي گرم، اجزائي كه مستقيماً در معرض شعله مي

 ميليمتر از اين ٥١شوند و اجزائي كه در فاصلة  شده و از طريق منافذ جلو بخاري ديده مي

 .باشند  فوق مستثني مي بيني منافذ خروج هوا و از منافذ جلو بخاري فاصله دارند از پيش

 روش آزمـون ١-١-١٧-٨
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گيري   يك شاخك اندازه  كار كند، و دماي سطوح بايد توسط۱۹-٨بخاري بايد طبق شرح بند 

 .گيري شود  داده شده است اندازهنشانپيوست ب  الف ٦ يا ٦هاي  كه در شكلدما 

هاي دسترسي به شيرها در  هاي شيرهاي مشعل اصلي و دريچه حداكثر دماي دسته  ۱۷-۲-٨

 درجه سلسيوس ۲۲نبايد بيش از  شوند،  خاموش و روشن مي هائي كه با دست مورد بخاري

 محيط درجه سلسيوس باالتر از دماي ٣٣هاي فلزي و بيش از   براي دستهمحيط دماي باالتر از

حداكثر  ،شوند هائي كه با ترموستات كنترل ميبخاريدر مورد . باشدهاي غيرفلزي  براي دسته

 درجه ٤٤هاي فلزي و بيش از   درجه سلسيوس براي دسته٣٣بيش از دماي سطح نبايد 

 .تجاوز كندنسبت به دماي محيط لزي هاي غير ف سلسيوس براي دسته

 روش آزمـون ١-٢-١٧-٨

هاي دسترسي به شيرها را بايد توسط  هاي شير مشعل اصلي و دريچه دماهاي دسته

سيم ( ميليمتر مربع ۲/۰ كنستانتان با سطح  مقطع -هائي از جنس آهن ترموكوپلهائي با سيم

 استفاده از برچسب يا نوار چسب بر روي ها با گيري شود كه اين ترموكوپل اندازه) ۲۴ شمارةبا 

دماها را بايد بر روي كليه قسمتهائي از سطوح كه ممكن . ها چسبانده شده باشد سطوح دسته

 .است در ضمن كار عادي وسيله، با دست گرفته شوند، اندازه گرفت

ميزان  تا عادي ورودي گاز فشار محدودةكه در بخاري  ورودي توان بايد در حداكثر اين آزمون

 . اضافي ورودي قابل حصول است انجام شودگازفشار 
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در پايان اين مدت . بمدت يك ساعت كار كندرسيدن به شرايط تعادل حرارتي بايد تا بخاري 

ها  هاي دسترسي به مشعل هاي شيرهاي مشعل اصلي و دريچه حداكثر دماي سطح دسته

  .شود گيري مي اندازه

 

 اي واد پارچه بررسي امكان آتش گرفتن م ۱۸-٨

 لباس يا ساير ،پارچهباعث آتش گرفتن و اشتعال يك بخاري بايد بنحوي طراحي شود كه نتواند 

 .، شوددارندقرار نزديك  كه با سطوح بخاري در تماس يگير مواد آتش

شومينة مواد محفظة پيش ساختة يك بخاري بدون دودكش را كه فقط براي نصب در داخل 

 .بيني دانست  بايد منطبق با اين پيشسوز طراحي شده است جامد

 روش آزمـون ١-١٨-٨

 بعنوان بخشي از اجزاء  ٦-١-٦هائي كه توسط سازنده طبق بند  هاي ايمني و حفاظ توري

يك پارچه آزمايشي . بخاري ارسال شده است بايد ضمن اين آزمون در جاي خود قرار داده شود

 كيلوگرم بر ۲۷/۰با وزن اسمي بوده و فت از جنس صددرصد پنبة سفيد كه دو طرف آن پرز با

 درجة ۲۴ درصد رطوبت نسبي يا كمتر در ۳۰ ساعت با ۲۴متر مربع براي مدت الاقل 

. سلسيوس عمل آورده شده و آماده سازي شده است، بايد براي اين آزمون بكار برده شود

يك ال از مواد فوق اي  هاي آزمايشي بكار برده شده در اين آزمون بايد يك نوار پارچه نمونه

نمونة آزمايشي را بايد .  ميليمتر  و طولي مساوي ارتفاع بخاري مورد آزمون باشد۱۵٠بعرض 
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 مانند پرده نگهدارنده داده شده است بر روي يك  نشان پيوست ب ٧كه در شكل همانطور 

 هدارندهنگ كار كند، در پايان اين مدت بايد ۱۹-٨سپس بخاري بايد طبق شرح بند . آويزان كرد

را در حاليكه دستة آن بطور مدام در وضعيت  افقي نگهداشته شده و محور اين دسته در هر 

باشد، بايد از هر طرف از جمله از طرف باال به بخاري نزديك   عمود ميبخاريارتفاع نسبت به 

 با هر يك از سطوح بخاري، منجمله سطح حفاظ آن در تماس نگهدارندهكرد تا وقتيكه قاب 

. ها ثابت نگهداشت  ثانيه در هر يك از اين وضعيت۳۰ را بمدت نگهدارندهسپس بايد . ر گيردقرا

 .ور شود در اينحال مواد آزمايشي نبايد شعله

 فوق بايد از يك پارچة نمونه  كه قبالً مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آزمونهايبراي هر يك از 

 .استفاده شود

 

 جي بخاريي خرو حرارت هوا  درجه ۱۹-٨

نبايد بيش در بخاري منافذ خروج هوا روزنه، شكاف و از هر يك از هوا ميانگين دماي خروجي 

 .از دماي محيط اتاق تجاوز كند درجة سلسيوس ١٣٠از 

محفظة پيش ساخته هاي بدون دودكش كه براي نصب در داخل  اين آزمون براي بخاري

 .اند، كاربرد ندارد شومينة جامدسوز طراحي شده

 روش آزمـون ١-١٩-٨
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 گازبايد بعد از يكساعت كار در يك اتاق باز با فشار بخاري خروجي داغ ميانگين  دماي هواي 

 .گيري شود ورودي عادي، اندازه

 داده شده است بايد براي  نشان پيوست ب٨بطوريكه در شكل يك ابزار يا وسيلة آزمايش 

 ضلعدو طول هر يك از وقتيكه . ر گيردتعيين ميانگين دماي هواي خروجي مورد استفاده قرا

طول ضلع قاب  ميليمتر يا بزرگتر باشد، ٣٠٠،  از بخاريخروج هوامربعي شكل  مقطعمجاور 

مربعي شكل  مقطع مجاور ضلعدو طول هر يك از در صورتيكه .  ميليمتر باشد۳۰٠آزمون بايد  

 مقطعون بايد برابر اندازة آزمطول ضلع قاب  ميليمتر است، ٣٠٠  كمتر از، از بخاريخروج هوا

 . خروج  هوا باشد

 ضلع ميليمتر يا بيشتر و اندازة ۳۰٠خروج هوا مستطيلي  ضلع مقطعدر صورتيكه اندازة يك 

 آزمون بايد برابر اندازة طول ضلع قاب، اندازة كوچكترين باشد ميليمتر ۳۰٠ديگر آن كمتر از 

 مقطع  طول بزرگتر ازبيشترن نبايد  و اندازة طرف ديگر آطول مقطع خروج هواكوچكترين 

 . متر مربع شود۰۹/۰ سطح مقطع آن بيشتر از نبايد همچنين وده وخروج هوا ب

 . خروج هوا منطبق گرددمقطع آزمون بايد بشكلي در آورده شود كه بر قاب

كه ) ۲۴سيم شمارة ( ميليمتر مربع ۲/۰هاي با سطح مقطع   عدد ترموكوپل مفتولي با سيمپنج

 ٨هاي ترموكوپل طبق شكل   سيمنگهدارندةاند بايد بر روي  وازي بيكديگر متصل شدهبطور م

 حفظ) ارتفاع قاب( ميليمتر ۲۵ ة خروج هوا بايد فاصلقطعها و م قرار داده شوند و بين ترموكوپل

  .شود
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 قاب مترمربع كه در باال گفته شد بيشتر باشد، ۰۹/۰ خروج هوا از قطعدر صورتيكه سطح م

 خروج هوا قرار داده شود كه داراي بيشترين ميانگين مقطعايد بر روي آن قسمت از آزمون ب

 .درجه حرارت باشد

 

 گرم شدن بيش از حد سيلندر گاز مايع و محفظه آن ٢٠-٨

 محفظه قرارگيري سيلندر  گرم شدن بيش از حد  ١-۲۰-٨

ه در هـيچ     ديوارهاي محفظـ   حرارت تعريف شده افزايش درجه      آزمون   شرايطي كه در بند      تحت

 درجـه كلـوين از دمـاي        ۳۰ از   بـيش اي كه احتمال تماس آن با شيلنگ وجود دارد نبايـد              نقطه

 .محيط باالتر رود

  گرم شدن بيش از حد سيلندر گاز مايع ٢-۲۰-٨

 از درجـه حرارتـي گـردد كـه          تر  گرم تعريف شده، سيلندر نبايد      ه در بند آزمون    شرايطي ك  تحت

 . دشو زير تعريف شده در مقاديرات آن بمقاديري بيش از باعث افزايش فشار بخار محتوي

 كار كنندتوان ورودي اسمي  ميزان يكساعت بعد از وقتيكه كلية مشعلها با حداكثر -الف

  بخاري دقيقه بعد از خاموش شدن كامل۳۰  طي -ب

ي  در اثر افزايش دما در محيطهاي با دمابيشترين افزايش فشار مجاز داخل سيلندر گاز مايع

 : مطابق زير مي باشدمختلف

  مجاز فشار بخارافزايش  محيطدماي
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  ºC  bar 
۱۵ ٤٠/٠ 
۲۰ ٤٥/٠ 
۲۵ ٥٠/٠ 

 

 روش آزمون  ٣-۲۰-٨

 اي   انـدازه  بزرگتـرين . شود   مايع تغذيه مي   گاز فشار آزمون عادي با گاز سيلندر        شرايط   در بخاري

. ده مي شـود  قرار دابخاريدر  محفظه سيلن   است،داخل   كه توسط سازنده توصيه شده      سيلندري

5بايد بمقدار سيلندر
 .باشد آن پر حجمي ظرفيت 4

 دقيقه ۵ شده است پس از ثبت كه سيلندر از مقدار فشار اولية بيشتر فشار افزايش حداكثر 

 . شود  ثبت ميكاركرد

افزايش . ي مي شود اندازه گيربا ترموكوپلومحل عبور شلنگ  حرارت ديوارهاي محفظه درجه

 داده نشانپيوست ب  ٩در شكل گيري فشار كه بصورت شماتيك  فشار با يك دستگاه اندازه

 .شود گيري مي شده اندازه

 

   توان ورودي      ٢١-٨

 .گردد مي بررسي  در فشارهاي آزمون عادي مربوطه با استفاده از گاز مرجعبخاري ورودي توان 

 حـدود انـدازه گيـري   ايـن  . (دوش  انجام ميبخاري دقيقه كار كرد    ٢٠حداقل  س از   پ گيريها  اندازه

 .)كشد طول مي دقيقه ۱۵
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 .شود محاسبه ميآزمون  بند ، طبق شرايط Q  ، وروديتوان

   توان ورودي اسمي١-٢١-٨

 توانگردند بايد قادر باشند كه   بطور مجزا تغذيه ميكهها   هر يك از مشعلن، شرايط آزموطبق

 :را تأمين نمايند) ورودي اسميتوان ( سازنده توسط ورودي اعالم شده

 درصد -٥   ( Qn)  اسميتوان ورودي  به  Q)(گيري شده  توان ورودي اندازه مجازرواداري 

 :دش بامي

Q ≤  0.95 Qn 

 دستة شيرها بايد در وضعيت و حد تنظيم گونه كنترل مثل ترموستات بايد در بيشترين هر

 . كامل باشندجريان

 داقل توان ورودي ح۲-٢١-٨

 رادره شـير  دسـت ،  در فشار عادي آزمـون تغذيـه كـرده    استفاده از گاز مرجع مناسب     بابخاري را   

به هر حال مطابق دستورالعمل سـازنده، متناسـب بـا            .تنظيم كنيد  ورودي   حداقل توان وضعيت  

 .دكني ورودي تنظيم حداقل تواندر وضعيت شرايط و نوع كنترل گاز چندكاره، بخاري را 

3نبايد از ق شرايط آزمون  طبدر حالت تنظيم حداقل بخاري ورودي توان
اسمي  ورودي توان 2

 .بيشتر باشد

   محاسبه توان ورودي٣-٢١-٨

 به اينكه جريان گاز بر حسب حجم يا جرم آن           بستهابط زير،   و ورودي با استفاده از يكي از ر       توان

 :گردد شود محاسبه مي گيري مي اندازه
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so HMQ ./2780= 

so HVQ ./2780= 

 : در آنكه

Q =ورودي برحسب كيلوواتتوان  

VO =مرجعشرايطدر تصحيح شده  حجمي گاز ورودي برحسب مترمكعب در ساعت گذر  

MO =مرجعشرايط در  تصحيح شده جرمي گاز ورودي بر حسب كيلوگرم در ساعتگذر  

HS =( بر حسب )صناخال( كل ارزش حرارتي(MJ/m3 مربوط به گاز طبيعي و     مرجع گاز 

 مربوط به گاز مايع مرجع گاز (MJ/kg)برحسب 
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 : در آنكه

M = اين بندآزمون تحت شرايط اندازه گيري شدهكيلوگرم در ساعت برحسب  گاز ي جرمگذر  

V =اين بندآزمون تحت شرايط اندازه گيري شده در ساعت  متر مكعببرحسب گازيحجمگذر  

Pa = فشار اتمسفر بر حسب ميلي بار 

P = ميلي باربر حسب به بخاري فشار گاز ورودي 

tg = گراد  بر حسب درجه سانتيكنتور گازدرجه حرارت گاز در 

dr =چگالي گاز خشك نسبت به هواي خشك 
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d =چگالي گاز مرجع نسبت به هواي خشك 

  اشباع گازا  خشك با ي مرطوب   استفاده از كنتور گاز١-٣-٢١-٨

شود يا  مرطوب استفاده ميگاز  گنتور يك  براي انداره گيزي گذر حجمي گاز از كه  صورتيدر

ابتدا شود  خشك با گاز اشباع شده يا جزئي اشباع شده استفاده ميكنتور گاز  كه صورتيدر 

دهندة چگالي نسبي   نشانكه dنماديري شده، اندازه گگاز مرجع  گذر حجمي براي محاسبه

 . مرطوب جايگزين شودمرجع چگالي نسبي گاز بعنوان زير رابطه بايد با ،خشك استمرجع گاز
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 : در آنكه

PW =كنتور  در مورد كهاست  مرجعبار در نقطه شبنم گاز  برحسب ميلي فشار بخار آب اشباع

  .)پيوست ج ديده شود ( tgبا  مرطوب برابر است گاز

  وجود تفاوت بين قشار گازدرگازسنج و ورودي بخاري٢-٣-٢١-٨

فشار بين گاز بين  توجهي تفاوت قابل )بويژه داليل عملي(اي داليل   به پاره كهورتي صدر

 آوردن حجم بدست به منظور شته باشد، وجود دابخاري و ورودي به كنتور گازخروجي از 

 .دكر زير ضرب كسردر در شرايط آزمون را گيري شده  حجم اندازهبايد  (V) صحيح

pP
PP

a
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+
+
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 : در آنكه

Pm = باشد مي) بار ميلي( بر حسب گاز كنتورفشار. 

 گذاري ح و خوانا بودن مواد نشانهو جسبندگي و وض ٢٢-٨

اضح و خوانا  و وIIIA-2, IIIA-1, IIA-4, IIA-3گذاري كالس  كيفيت چسبندگي مواد نشانه

، وقتيكه اين مواد )ديده شود١-٧بند (III-B, III-A, IIگذاري كالس  بون مواد نشانه

گذاري، طبق روش شرح داده شده در آزمون زير، در معرض حرارت و رطوبت قرار گيرد  نشانه

 .نبايد دچار نقص و عيب گردد

 روش آزمـون ١-٢٢-٨

درتوليد كه ورقي  سطح خاص پرداخت شدة را بايد بر روي انگذاري نوع چسب  نشانه-الف

 فوق را بايد با پرداختيك ورق فلزي با . ده شودرود چسبان  بكار مي )آتشدان(احتراقمحفظه 

از اين ورق فلزي را بايد با يك نيمي . استفاده از يك مادة شوينده تميز كرده و آنرا خشك كرد

گذاري را  دو نمونه از نشانه. كردرب چ) يا معادل آن (SAE-30پارچه تميز كمي با روغن درجة 

  ، يك نمونه را بر روي قسمتي كه خشك و تميز است و نمونةچسباندبايد بر روي ورق فوق 

ها را بايد با وارد آوردن فشار كافي بر روي  نمونه. ديگر را بر روي قسمتي كه چرب شده است

. ة ديگري مشخص شده باشدهاي سازنده نحو  مگر اينكه در دستورالعمل د،چسبانورق فلزي 

 . ساعت در دماي اتاق خشك شود۲۴ها را بايد گذاشت تا بمدت  كلية اين نمونه

 :گذاري بايد داراي خصوصيات زير باشد هر نمونه مواد نشانه
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 .داراي چسبندگي خوب بوده و در اثر مرور زمان فرسوده نشود -۱

 .نكنددر اثر فشار شصت يا انگشت ناخوانا نشده و شكل آن تغيير  -۲

 درجه ۹۰بصورت ) مثل پشت تيغة يك چاقوي جيبي(وقتيكه يك تيغة فلزي كند  -۳

گذاري  هاي صفحة نشانه گذاري نگهداشته شده و بر روي لبه يعني قائم بر صفحة نشانه

 .ها چسبندگي خود را حفظ كنند كشيده شود، اين لبه

ر آنها فشارها وارد آورده گذاري نوع غير چسبنده وقتيكه با شصت يا انگشت ب  مواد نشانه-ب

براي اين منظور دو نمونه از . هاي روي آنها ناخوانا نشده يا تغيير شكل ندهند شود، نوشته مي

 .گذاري بايد مورد آزمايش قرار گيرد مواد نشانه

 هفته در داخل فر قرار داده شده و دماي داخلي فر در ۲ها سپس بايد براي مدت   اين نمونه-ج

 :داشته شودمقادير زير نگه

-IIA-1 ، IIA-2  ، IIA-1، IIAگذاري كالس  درجه سلسيوس براي مواد نشانه١٧٥ -١

 IIIA-1و 3

  و ياIIIB, IIIA-2گذاري كالس   درجه سلسيوس براي مواد نشانه۱۲٠ -۲

 بعد از انجام آزمون فر، IIIA-3گذاري  ه سلسيوس براي مواد نشانه درج١١٠  -۳

فوق ” ب“يا ” الف“ايد طبق روش مذكور در بندهاي ها را ب  چسبندگي و خوانا بودن نمونه

 .مورد بررسي قرار داد
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   ساعت در آب فرو برد و بعد از اين مدت مجددا۲۴ًها را براي مدت  سپس بايد اين نمونه

فوق مورد بررسي ” ب“و ” الف“چسبندگي و خوانا بودن آنها را طبق شرح مذكور در بندهاي 

 .قرار داد

 .ها خوب باشد شرايط فوق بايد كيفيت چسبندگي و خوانا بودن كلية نمونه كلية  بعد از بررسي

گذاري بايد بر اساس  هاي مواد نشانه و باالخره آخرين دليل قابل قبول شناخته شدن نمونه

 .باشدبخاري الصاق صحيح و مناسب مواد شناسائي بر روي 

 به ٣-٧بل انعطاف طبق بند  آويزهاي فلزي كه با استفاده از بندهاي محكم كنندة نوع قا-د

گيرند نبايد از بخاري جدا  گردند، وقتيكه طبق روش زير مورد آزمون قرار مي بخاري متصل مي

 :شوند

 كيلوگرمي بايد بطور محكم بنحوي به آويز فلزي محكم گردد كه باعث اختالل ٥/۱۱يك وزنة 

 .در اتصال آويز فلزي به بند محكم كنندة نوع قابل انعطاف نگردد

بخاري را بايد با استفاده از پاية نگهدارندة محكمي در فاصلة كافي باالتر از كف طوري 

 آن توسط بندهاي نوع قابل انعطاف هگذاري و وزنة متصل شده ب نگهداشت كه آويز فلزي نشانه

 ثانيه با زمين برخورد كرده ۶۰بطور مستقيم بطرف پائين آويزان باقي بماند بدون اينكه تا مدت 

 .ا زمين تماس پيدا كنديا ب

 .گذاري نبايد از بخاري جدا شود آويز نشانه در اين مدت 

عطاف طبق ــ نوع قابل ان ندةـط بند محكم كنــه توسـ كIIIA-3ك آويز دائمي كالس ـ ي-هـ

شود نبايد از بخاري    به بخاري متصل گرديده است وقتي كه طبق شرح زير آزمون مي٣-٧ بند 
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هاي آويز دائمي بايد هم قبل و هم بعد از انجام آزمونهاي خوانا بودن كه  ونههر دو نم. جدا شود

 :در باال شرح داده شد با اين آزمون مطابقت داشته باشند

  كيلوگرمي بايد بطور محكم بنحوي به آويز دائمي متصل گردد كه باعث ٥/۱۱يك وزنة 

بخاري را . وع قابل انعطاف نگرددگذاري به بندهاي محكم كنندة ن اختالل در اتصال صفحة نشانه

بايد با استفاده از پاية نگهدارندة محكم در فاصلة كافي باالتر از كف طوري نگهداشت كه آويز 

گذاري وزنة متصل به آن توسط بندهاي نوع قابل انعطاف بطور مستقيم رو پيائين آويزان  نشانه

در . كرده يا با زمين تماس پيدا كند ثانيه با زمين برخورد ۶۰باقي بماند بدون اينكه تا مدت 

 .اين مدت آويز دائمي نبايد از بخاري جدا شود

 گيري سيلندر محفظه قرار  ۸-۲۳

بايد براي اين محفظه در قسمت باال و كف فضاي تهويه در نظر گرفته شود بطوريكه حداقل 

 .اشد كل سطح محفظه ب۵۰/۱ و در قسمت كف ۱۰۰/۱فضاي الزم جهت تهويه قسمت بااليي 

گاههاي مستحكم نگهداري كپسول جهت تفاوت در برابر تنش مكانيكي  محفظه بايد داراي تكيه

 .باشد

 .شود  مكانيكي و بازديد چشمي كنترل ميبررسي هاياين موارد توسط   ١-٢٣-٨
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   مواد شل و غير استوار در محل استقرار ۸-۲۴

 مثل پشم سنگ يا مواد درخشان و  باشند، موادي كه در محل استقرار خود شل و ناپايدار مي

سرخ شونده، در صورت وجود، نبايد اثر نامطلوب و اختالل كننده در عملكرد بخاري داشته 

 .باشند

 

 

 روش آزمـون ١-٢۴-٨

اي كه براي آنها در نظر گرفته شده است   در صورت وجود، بايد آنقدر در محفظه مواد ناپايدار،

مثالً وقتيكه مواد بيشتري روي . د بيشتري به آن اضافه كردقرار داده شود كه ديگر نتوان موا

شوند كه شعله از فرم و  كنند يا باعث مي افتادن ميه شود، اين مواد شروع ب وسيله گذاشته مي

براي بررسي و ارزيابي صحيح عملكرد بخاري تحت اين شرايط ممكن . شكل معمولي خود بيفتد

 ناپايدار، يعني بيشتر از آنچه كه سازنده همراه بخاري است نياز بمقدار بيشتري از مواد شل و

تحت اين شرايط بخاري بايد با كلية آزمونهاي عملكرد مطابقت داشته . فرستاده است، باشد

 .باشد
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 .اند هاي تزئيني متصل نشده پايداري اجزائي كه بطور دائمي به بخاري ۲۵-٨

كه بطور غير دائمي به آن متصل يك بخاري بدون دودكش تزئيني كه داراي اجزائي است 

ها و  گذاري  كه وقتي اين اجزاء طبق نشانهشده باشنداند، بايد بنحوي طراحي  شده

گردند، باعث ايجاد اختالل در  هائي كه همراه با بخاري ارسال شده است نصب مي دستورالعمل

 .عملكرد بخاري نگردند

 روش آزمـون ۲۵-۱-٨

 ۱۵ آزموني محكم گردد كه بتواند تا زاوية به يك دستگاهد كف بخاري تزئيني بدون دودكش باي

در حاليكه بخاري در وضعيت افقي قرار دارد اجزائي را . درجه در هر جهت خم و متمايل گردد

هاي مكتوب و  گذاري گردند بايد طبق نشانه كه بطور غير دائمي به بخاري متصل مي

دستگاه . اند، در جاي خود نصب كرد هاي نصب كه همراه با بخاري ارسال شده دستوالعمل

 درجه از حالت افقي بطرف ۱۵را بايد بدون وارد آوردن ضربه، باندازة ) همراه با بخاري(آزمون 

  جلو، عقب و جوانب چپ و راست بخاري خم كرد و سپس آنرا بدون وارد آوردن ضربه مجدداً

اجزاء از بخاري جدا شده و ، قسمتي از اين آزموندر صورتيكه ضمن . بحالت افقي برگرداند

در صورتيكه هر يك از اين اجزاء نتواند .  دانستالزاماتبيفتد، بايد بخاري را غير منطبق با اين 

بخاري بايد بعد دراين صورت به وضعيت اولية خود برگردد، نتواند در جاي خود باقي مانده و يا 

آزمونهاي الزامات كلية ) ونپس از آزم(و اسثقرار اجزاء در محلهاي جديد  آن شدناز خم 

 .را برآورده نمايدعملكرد 
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 بطرف  در صورتيكه اين اجزاء هنگام خم كردن و متمايل كردن بخاري در جهات مختلف،

هاي مختلف حركت كنند، بايد آزمونهاي اضافي ديگري، كه از نظر موسسة آزمايش كننده  جهت

ية ويژگيها عملكرد بخاري كه در اين كافي دانسته شود، انجام شود تا از مطابقت آن با كل

 . اطمينان حاصل گردد استاندارد گفته شده است،
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 پيوست الف
 )الزامي(

 
 جداول

 
 

   مشخصات گاز مرجع-۱ جدول 

 

 

 

 

  فشارهاي آزمون بر حسب ميلي متر ستون آب– ٢جدول 

 فشار حداقل نوع گاز
Pmin 

 ر عاديافش
Pn 

 فشار حداكثر
Pmax 

 ۲۶۷ ۱۷۸ ۸۹ گاز طبيعي

 ۳۳۰ ۲۸۰ ۲۰۳ گاز مايع

 

 عدد وب گاز مرجع چگالي نسبي
MJ /m3 

ارزش حرارتي گاز مرجع در حالت خشك 
  kp۳۲۵/۱۰۱و C o ۱۵و شرايط 

MJ /m3 

 گاز آزمون مرجع و حداقل 
 درصد خلوص 

 كه بخاري گازي
براي كار با آن 
 ساخته شده

 طبيعي (G20) %۹۹متان  ۷۸/۳۷ ۷۲/۵۰ ۵۵۵/۰

 مايع (G31) %۹۹پروپان  ۸/۹۵ ۹/۷۶ ۵۵۳/۱
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 هاي نرم و اتصاالت لولهمجاز حداكثر دماي  - ٣جدول 

 حداكثر دماي مجاز جنس
 ) درجه سلسيوس(

 ۳۷۱ آلومينيوم

 ١٧٧ اندود مس قلع

 ۱۰۱۰C ۴۲۷فوالد نوع 

 ۳۷۱ ۳۰۰فوالد ضد زنگ 

 ۵۳۸ ۴۱۰فوالد ضد زنگ 

 ۶۷۱ ۴۳۰فوالد ضد زنگ 

 ۸۷۱ ۴۴۶د زنگ فوالد ض
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 هاي نيمه سخت هاي لوله ضخامت جداره  حداقل -٤جدول 

)ميليمتر(قطر خارجي   حداقل ضخامت قابل قبول جداره 
)ميليمتر(  

۲/۳  ۵۱/۰  

۸/۴  ۶۴/۰  

۴/۶  ۷۴/۰  

۹/۷  ۷۴/۰  

۵/۹  ۸۱/۰  

۱/۱۱  ۸۱/۰  

۷/۱۲  ۹۷/۰  

۳/۱۴  ۹۷/۰  

۹/۱۵  ۹۷/۰  

۱/۱۹  ۱۴/۱  

۲/۲۲  ۱۴/۱  
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 د به ازاي اندازة سيم فضاي آزا– ٥جدول 

 فضاي آزادانه به ازاء هر سيم )ميليمتر مربع(اندازه سيم 
 )متر مكعب سانتي (

 ۲۵ %۸۲ و ۳/۱

۱/۲ ۳۳ 

۳/۳ ۳۷ 

۳/۵ ۴۱ 

۴/۸ ۲/۴۹ 
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  ميليمتررحسبحداقل متوسط ضخامت جداره فلزي جعبه تقسيم ب - ٦جدول 

 

 مس، برنج يا آلومينيوم فوالد حداكثر ابعاد محفظه

ده شبا قاب محافظ يا تقويت  بدون قاب محافظ
 معادل

درازا يا پهنا  گروه
 ميليمتر

 سطح
 سانتيمتر مربع

 بدون اندود روي اندود بدون اندود روي اندود

بدون قاب 
 محافظ

با قاب محافظ يا 
 ده معادلشتقويت 

۱ ٤٠ ٧٥* ۶/۰ ۵٠/۰ ۶/۰ ٥٠/۰ ٦٠/۰   ٦٠/۰    

۲ ٢٣٠ ٢٠٠ ۷٥/۰ ۶٥/۰ ۶/۰ ۵٠/۰ ۹٠/۰ ٧٥/۰ 

۳ ٣٠٥ ۵۸۰ ۸٥/۰ ٨٠/۰ ۶/۰ ۵٠/۰ ۱٥/۱ ۷٥/۰ 

۴ ٤٦٠ ۸۷۰ ۱۰/۱ ۰۵/۱ ٨٥/۰ ٨٠/۰ ۴٥/۱ ۱٥/۱ 

۵ ٦١٠ ۲۳٢٠ ۴۰/۱ ۳۰/۱ ١٥/۱ ۰۵/۱ ۹٠/۱ ۴٥/۱ 

۶ ١٢٢٠ ۷۷۴۰ ۷۵/۱ ۷۰/۱ ۴/۱ ۳٥/۱ ۴٠/۲ ۹/۱ 

۷ ١٥٢٥ ۹۶۸۰ ۴۰/۲ ۳٥/۲ ۴/۱ ۳٥/۱ ١٠/۳ ۹/۱ 

 بيشتر از ۸

١٥٢٥ 

 بيشتر از

۹۶۸۰ 
۲/۳ ١/۳ ۴/۱ ۳٥/۱ ۹٠/۳ ۹/۱ 

 

 .متر مكعب بيشتر باشد  سانتي۱۹۶حجم محفظه نبايد از * 
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 فواصل اجزاء برق دار به ميليمتر - ٧جدول  

 ۱۵۰ تا ۰ 

 ولت

 ۳۰۰ تا ۱۵۱

 ولت

 ۶۰۰ تا ۳۰۱

 ولت

)٢) (١(٢/٣از طريق هوا  ٥) (٢(٥/٦( ۵/۹)٢( 

بين جزء فلزي عايق پوش نشده داراي فواصل 

جريان برق تا جزء داراي جريان برق بدون 

مخالف و قسمتهاي فلزي اتصال عايق با قطب 

با (پوش نشده  زمين بدون جريان برق عايق

و يا اجزاء فلزي بدون جريان ) ستثناء محفظه

برق عايق پوش شده كه در معرض تماس 

 .دهستنخارجي 

از طريق 

 سطح
۵/۶ ۵/۹)٧ )٤/۱۲ 

پوش نشده داراي  بين اجزاء فلزي عايقفاصلة 

جريان برق تا ديواره محفظه فلزي وسائل 

 )٣(اتصال يا معبرهاي جاي سيمها

از طريق 

وتاهترين ك

 فاصله

٧/۱۲)٤( ٧/۱۲)٧ )٤/۱۲ 

فاصله بين سر سيمهاي با قطب مخالف در نقطه اتصال آنها و فاصله بين هر يك از اين سرسيمها تا اجزاء  )١(
متر كمتر باشد بجز در موارديكه انتهاي سيمهاي نازك در   ميلي٤/٦از بدون جريان برق و متصل بزمين نبايد 

 كه فواصل از آنچه لزومي نداردسيمهاي افشان نتواند باعث اتصالي برق يا اتصال بزمين گردد كه در اينصورت 
 .در جدول نشان داده شده است بيشتر باشد

وع قطب آنها و فاصله بين اين سرسيمها و اجزاء  از نف نظر در وسيله كنترل ايمني فاصله بين سرسيمها صر)٢(
بدون برق همچنين بدنه محفظه كه ضمن كار معمولي بخاري ممكن است سيم اتصال زمين بآن وصل شود در 

 . ميليمتر كمتر نباشد٤/٦صورتيكه اتصالي برق در آنها باعث كار ناايمن وسيله فوق شود بايد از 
گردد در صورتيكه تغيير شكل محفظه باعث شود كه فاصله اين  تصل ميهر قطعه فلزي را كه به محفظه م )٣(

 . بدون روكش كمتر گردد بايد جزئي از بدنه محفظه دانستبرققطعه فلزي تا اجزاء فلزي داراي 
 ولت بوده و در كارخانه در ۳۰۰ كيلوولت  آمپر و ۳ آن تواناين فاصله را براي وسائلي كه حداكثر  )٤(

 . ميليمتر تقليل داد۶توان تا  فته باشد مياي قرار گر محفظه



 ۱۷۰

 ولت بوده و در ۳۰۰ كيلوولت آمپر و ۲اي كه حداكثر ظرفيت آن  اين فاصله را براي وسائل تائيد شده )٥(
 . ميليمتر تقليل داد۳توان تا  اي قرار گرفته باشد مي كارخانه در محفظه



 ۱۷۱

 

 حداكثر درجه حرارت مجاز سيم پيچي موتور -٨جدول

 B كالسبندي  عايق A كالسبندي  عايق شرايط موتور

  درجه سلسيوس۲۲٥  درجه سلسيوس۲۰۰  در ساعت اول كار آن ،روتور قفل شده -۱

  ، درجه حرارت حداكثر-۲

  از يك ساعت كار آنپس روتور قفل شده
  درجه سلسيوس۲۰۰  درجه سلسيوس۱۷۵

  ، درجه حرارت متوسط-۳

 ، بعد از يك ساعت كار آنروتور قفل شده
  درجه سلسيوس۱۷۵  درجه سلسيوس۱۵۰

  درجه سلسيوس۱۶۵  درجه سلسيوس۱۴۰  كار موتور با هر باري-۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۷۲

 

 

 
 

 
  مشخصات تركيبي گازهاي آزمون حدي– ۹دول ج

 

 
 
 
 
 

خانواده 
 گازهاي آزمون گازها

عالمت 
 مشخصه

تركيب 
 حجمي

% 

Wi 

(MJ/m3) 

Hi 

(MJ/m3) 

Ws 

(MJ/m3) 

Hs

J/m3)

 جعگاز مر
 

٢٠G 
١٠٠=۴

CH 
۶٧/۴۵ ٠٢/٣۴ ٧٢/۵٧٨/٧ ٠

گاز حدي احتراق 
 ناقص
 زاه و دود

٢١G 

٨٧=۴CH 

٨=١٣H٣

C 

۶٠/۴٠١ ٩/۴٧ ١۶/۵۴ ٢٨/

 گاز حدي
 پس زدن شعله

٢٢٢G 
٧٧=۴CH 

٢=٢٣H 
٨٧/۴٢ ۵٨٧ ٣/٢٨/۴٨ ٧۶/

گازهاي 
خانواده دوم 

 )طبيعي(

 گاز حدي
  شعلهپرش

٢٣G 

۵/٩٢=۴

CH 

۵/٢=٧N 

١١/۴١ ۴۶/٣١ ۶۶/۴۵ ٩۵/۴

 گاز مرچع و گاز حدي
احتراق ناقص و دوده 

 زا
٣٠G 

۵١٠=٠H۴n-C 

۵١٠=٠H۴i-C 
۵٠٩/١١ ٨/٨٠۶ ٨١ ٣٣/٨٧/۵

/٧۶ ۶۵/٨۴ ٠٠/٨٨ ٨H٣C ۶٩/٧٠=١٠٠ G٣١  شعلهپرشگاز حدي 

 گازهاي
 خانواده
 سوم 

گاز حدي پس زدن  )گاز مايع(
 شعله

٣٢G ١٠٠=۶H٣C ١۴/۶٨ ٧٨/٨٢ ٨۶/٧٢ ۵٢/٨



 ۱۷۳

 
 
 
 
 
 

 

 بپيوست 

  )الزامي(

 )عدم نشت گاز (از گمسير ايمني ونآزم ١ب 

 تجهيزات  ۱ –١ ب

 ساخت كه ابعاد نشان داده شده در آن بر حسب ۱ شكلقسمتي از دستگاه را مي توان براساس 

 . ميليمتر مي باشند 

مايع .  نيز شيشه اي و داراي فنر مي باشند ۵ الي ۱يرهاي ش دستگاه از شيشه ساخته شده ،

 . مورد استفاده آب است 

 كنيدچنان تنظيم را  G لوله اليه فوقاني منتهي بين سطح آب در ظرف سطح ثابت و Lفاصله 

 .  باشد ونكه ارتفاع آب مطابق فشار آزم

 .كنيد نصب مناسبدر يك اتاق با تهويه را دستگاه آزمايش 



 ۱۷۴

 ونروش آزم  ٢-١ ب

 ميلي بار ۵۰معادل فشار حد  در Fتوسط رگوالتور فشار را  ۱فشار هواي قبل از ورود به شير 

 . كنيدتنظيم  ميلي بار براي گاز مايع ۱۵۰براي گاز طبيعي و 

 Kشير خروجي . در مدار قرار دهيد B آبگرمكن را در موقعيت. را ببنديد ۵ تا ۱تمام شيرهاي 

 . بسته باشد 

را  ۲ شير كرد، سر ريز E به ظرف D ظرف سطح ثابت ازهنگامي كه آب . كنيدباز  را ۲شير 

 .ببنديد

.  و دستگاه برقرار مي شود Hفشار در بورت ،  Aاز طريق ورودي كنيدتا باز را  ۴ و ۱شيرهاي 

 . را ببنديد ۱سپس شير 

به تعادل حرارتي ) آبگرمكنو ( تا هواي داخل دستگاه آزمون صبر كنيد ۱۵. كنيدباز را  ۳شير 

 . برسد 

بصورت سرزير شدن آب از لوله مقدار نشتي،  ،هر گونه نشتيدر صورت وجود در طي اين مدت 

G به درون بورت H مي باشدگيري  و اندازه قابل مشاهده . 

 



 ۱۷۵

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A                               ـ ورودي              F-رگوالتور فشار  
B-آزمونه( نمونه مورد ازمون                       (Gـ لوله 
C-                                          مخزن آب H-    بورت  
D-                           ظرف ايجاد سطح ثابت J-ظرف سرريز از بورت  
E-ظرف سرريز از ظرف ايجاد سطح ثابت          K-شير خروجي  
 
 . شيرهاي دستي هستند۵ تا ۱

ابعاد بر حسب ميليمتر است

  مدار آزمون نشتي سنج حجمي–۱شكل



 ۱۷۶

 

 
 
 
 



 ۱۷۷

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابعاد برحسب ميليمتر است



 ۱۷۸

 
 
 
 
 



 ۱۷۹

 
 ۴توضيحات شكل 

 
 

 نماي باال -۱

 نماي جانبي -۲

 نماي جلو -۳

 ماي جلون -۴

 نماي جانبي -۵

 

  اتاق آزمون محيط افزايش دما باالتر از دماي اعالم شده نسبت به درجه حرارت مجاز حدود*

 .باشد مي

 فواصل بايد از طرف سازنده تعيين و مشخص گردند، براي بخاري ديواري، فاصله بخـاري تـا         **

 .ديوار پشت آن بايد صفر باشد

 متـر   ۳۰/۲مشخص شـود، ولـي ايـن فواصـل نبايـد از              فواصل تا سقف بايد توسط سازنده        ***

 منهاي ارتفاع بخاري بيشتر باشد، 

 . حداقل ادامة مواد نسوز طبق آنچه سازنده مشخص كرده است†

  

 
 



 ۱۸۰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۸۱

 

 



 ۱۸۲

 

 
 ۶توضيحات شكل 

ح  بـا سـط     ميليمتر با سـيم ترموكوپـل      ۵۰/۰ ميليمتر و ضخامت     ۵/۵اي با قطر       ديسك دايره  -۱
كـه بـر سـطح       jنوع   آهن كنستنتان    جنس عايق شده با الستيك و       متر مربع و     ميلي ۲/۰مقطع  

 .خارجي ديسك نقره جوش شده است
 مطابق   پنبه الئي درجه متوسط     چوب:  ميلمتر ۱/۱۹ ميليمتر و طول     ۵/۱۷ چوب پنبه با قطر      -۲
P ۲۱۱۷P ،ASTM 
 ميلمتـر  ۲/۱ديـوارة ضخامت  ومتر  ميل ۵/۱۷ مسي محافظ چوب پنبه با قطر خارجي         کالهک -۳

  ميلمتر۹/۱۵ و ارتفاع
  واشرهاي برنجي نقره جوش شده به لولة نرم-۴
  ميليمتر۴/۶ لولة از جنس فوالد زنگ نزن با خارجي -۵
 ميليمتر كه انتهاي آن صاف و       ۴/۲۵و طول    ميليمتر   ۱۴/۱ سيم   از ميليمتر   ۷/۱۰ با قطر    فنر -۶

 . نيوتن بر ميليمتر است۶/۳ميزان نيروي فنر . تيز شده است
  ميلمتر۵/۹ لولة نرم آلومينيومي با قطر خارجي -۷
  دستة سوهان چوبي-۸
 محور عالمت كاليبراسيون مرجع نوشته شده روي -۹



 ۱۸۳

 نيوتن را در محل نشـانة       ۲/۴۲ ميليمتر كه بصورت حلقوي قرار گرفته تا فشار          ۴/۶ لوله نرم    -۱۰
 .مرجع جذب كند

  اتصال لولة نرم-۱۱
  كنستانتان- درپوش آهن-۱۲
  آهن-۱۳
  كنستانتان-۱۴
 ميليمتـر از يكـديگر قـرار گرفتـه و از            ۶/۱هاي ترموكوپل كه در روي ديسك بفاصـله            سيم -۱۵

 .كنند داخل دو سوراخ در چوب پنبه عبور مي
 نيـوتني بـا عالمـت مرجـع در روي           ۲/۲۲اين اندازه متغير خواهد بود، بطوريکه کاليبراسـيون         *

 .روب هم تراز خواهد شدمحور پ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۸۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۸۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۸۶

     
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۸۷

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ۱۸۸

 



 ۱۸۹

 پپيوست 

 ) الزامي( 

 

 اق بسته تا ١پ

  ابعاد١-١پ 

 :باشد ابعاد بشرح زير مي

  متر۵/۳طول  -

  متر۰/۲عرض  -

  متر۵/۲ارتفاع  -

 مکعب  متر۵/۱۷حجم  -

 

  اتاقديبن  الزامات درز ٢-١پ 

 به از يك كپسول CO2تزريق گاز به طور همگن و يکنواخت از طريق را   اتاق CO2مقدار ابتدا 

الزامات درزبندي و عدم . درب اتاق را ببنديد. يدانرسب) حجمي (درصد  ٤ ±٢/٠ ميزان

اق کمتر از تـدر ا co2 کاهش مقدار ، ساعت۲نفوذپذيري بايد بگونه اي باشد كه پس از گذشت 

 .باشد) نسبت حجمي ( درصد  ۱/۰

 

 

 

 

 



 ۱۹۰

  ساختمان٣-١پ 

 :اق بايد به طريقي ساخته شود کهتا

 .تبادل حرارتي آن با محيط بيرون حداقل باشد -

  ٢٧±٣ضمن روشن بودن بخاري در مدت آزمون، دماي اتاق در محدودة   -

 .درجة سلسيوس باقي بماند

 .هواي داخل آن در طول آزمون همگن و يكنواخت باشد -

ت تخلية كامل هواي آلوده را پس از انجام آزمون در مدت كوتاه داشته قابلي -

 .باشد

داراي دريچة بازبيني با ابعاد مناسب جهت رؤيت بخاري و شعله هاي آن  -

 .در تمام طول آزمون باشد) مشعل و پيلوت(

بخاريهاي با كاربري گاز مايع بايد بتوانند در اين اتاق با شلنگ قابل انعطاف و  -

شيرهاي ربع . ي كه سيلندر گاز و رگوالتور بيرون اتاق قراردارند، تغذيه شونددر شرايط

كشي گاز طبيعي و مرجع به منظور ايمني بايد خارج اتاق  گرد قطع و وصل دستي لوله

 .قرارداده شوند

 .تواند پس از تجزيه به داخل اتاق برگردانده شودببرداري شده از اتاق  گاز نمونه -

 جهت جلوگيري از خطرات آتش سوزي و انفجار در نظر تمهيدات ايمني الزم -

 گرفته شود

 

 

 

 



 ۱۹۱

 

  شماتيك اتاق بسته٤-١پ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخاري

نماي مقطع روبروگاز ورودي

نماي از باال

نمونه برداري



 ۱۹۲

 

 

 

 

 

 

 تپيوست 

 )اطالعاتي  ( 

 

 تامين هوا و تهويه

 :براي تامين هوا و تهوية بخاري گازسوز بدون دودكش، موارد زير در نظر گرفته شود

 ٥٠ ورودي برابر تواناين مقدار بر اساس .  گرددسط سازنده پيشنهاد تواتاق بايدفضاي ) الف

 متر اي هر بردر ساعت كيلوكالري٩٠ مکعب اتاقهاي نشيمن و  متراي هربردر ساعت  كيلوكالري

 متر مکعب ۱۵ اتاق با حجم کمتر از شرايطيهيچ  در .نظر گرفته شودمکعب ساير اتاقها، در

 .گردد توصيه نمي

تجزيه گر گاز



 ۱۹۳

 ۸۰۰يا معادل تقريبي ، وات ميليمتر مربع بازاء هر کيلو۲۵۰۰تهويه برابر سطوح حداقل ) ب

 ميليمتر مربع بصورت ۵۰۰۰  به شرط آنکه حداقل خاري ورودي بتوان درساعتکيلو کالري 

 .مساوي بين سطوح باال و پائين تقسيم گردد، بايد تامين شود

 . گاز محا سبه مي شود) ناخالص(توان ورودي براساس ارزش حرارتي كل :يادآوري

 

 

 

 

 ثپيوست 
 )اطالعاتی(

 هاي دائم سوز مجهز به پيلوتبخاریهای لعمل روشن كردن رادستو

 

 مجهز بههای يبخارهاي دستورالعملهاي روشن كردن  مطالب زير براي كمك به نوشتن برچسب

 به عنوان راهنما مورد استفاده قرار  پيلوت دائم سوز يا سيستم پيلوتهاي دائم سوزمشعل

 .گيرد مي



 ۱۹۴

شكلي باشد كه نشان به همان شود  بايد  نوشته مي" " ا بين دو عالمت حروف جمالتي كه در م

منظور يا دكمه استفاده شده است  ۱دستهكلمة اين پيوست از هرگاه در . داده شده است

در صورتيكه عمل . می باشدازكلمات دكمه، دسته، كليد و امثال آن بسته به كار برد مربوطه 

بغير از آنچه باشد كه در مطالب زير گفته شده است تغيير الزم براي بكار انداختن يك كنترل 

 .باشد دادن مناسب در جمالت مورد قبول مي

 . نشان داده شده استدر اين پيوست دستورالعملاي از اين  نمونه

 " بخوانيد بخاری  قبل از روشن كردن حتماً دستورالعمل را ايمني خود،رعایت  براي "

تر از ابتداي ساير سطرها و در داخل يك كادر چهار گوش در  اخطار زير بايد در فاصلة عقب

 :باالي اين قسمت نوشته شود 

  منجربه وقوع  ممكن استروی نشود يپاز اين دستورالعملها دقيقاً ه ي كدر صورت:  اخطار "

  ". شود افراد  وجان كه باعث وارد آمدن آسيب و زيان به اموالشودسوزي يا انفجاري  آتش

هنگام روشن كردن . روشن شودبصورت دستی اي پيلوتي است كه بايد را بخاری داين :"الف

  ". كنيدپيرویپيلوت، از اين دستورالعملها دقيقاً 

  بررسی گاز، بخوبي نشت را از نظر احتمال  آن قبل از روشن كردن بخاري كلية اطراف:"ب

اين  ،نشينند  كف و زمين ميیدر نزديکتر هستند و گازها از هوا سنگيناز آنجا که برخی  .كنيد

                                              
1- knob 



 ۱۹۵

رعايت " موارد زير را حتمادر صورت استشمام بوي گاز  .محلها را نيز به دقت بررسی کنيد

 ":دنمايي

درموارد استفاده از لوله کشی گاز (شيراصلی گاز را ازخارج ساختمان ببنديد " •

  ".ويا شير سيلندر گاز مايع را ببنديد) طبيعی

  ".كنيدن را روشن  اي هيچ وسيله" •

 در داخل ساختمان خود استفاده لفنیاز هيچ ت. به هيچ نوع كليد برق دست نزنيد" •

  ".نكنيد

.  به شركت گاز اطالع بدهيد موضوع راها، بالفاصله با استفاده از تلفن همسايه"  •

  ". اجرا كنيد، شركت گاز بشما ميدهديی راکهدستورالعملها

 ".ددهي اطالعنشاني  دا كنيد، به اداره آتشتوانيد به شركت گاز دسترسي پي اگر نمي" •

فقط از دست خود براي فشار دادن يا چرخاندن دسته يا دكمة كنترل گاز استفاده " :ج

اگر دسته يا دكمة كنترل با دست بداخل فشرده . هرگز از ابزار كار استفاده نكنيد. "كنيد

خدمات پس از فروش  ازشود، سعي نكنيد كه آنرا تعمير كنيد، شود يا چرخانده نمي نمي

اقدام به تعمير توسط خود شما ممكن ". ندماهر بخواهيد اينكار را انجام دهسکاران يوسرو

  ".سوزي يا انفجار شود است باعث آتش

 زير آب مانده )آن قسمتي ازتمام يا (به هر دليلی بسته بندی بخاری ويا خودآن  اگر:"د

دارای صالحيت خدمات پس از يك سرويسكاراز آن استفاده نكنيد و بالفاصله از ، باشد



 ۱۹۶

 بازرسي بعمل آورد و هر بخشي از سيستم كنترل و هر بخاری بخواهيد كه ازفروش

  ".كنترل گاز را كه زير آب بوده است تعويض نمايد

مشعل پيلوت و سيستم ايمني قطع .  هرگز كاربري نوع گاز بخاري را تغيير ندهيد": هـ 

 ".سيژن به هيچ عنوان نبايد دستكاري شودجريان گاز در اثر كاهش اك

 ١ث 

 " دستورالعملهاي روشن كردن"

  ".ديمنی ودستور العمل ها را بد قت بخوانيزنکا ت ايقبل از هرچ " -١

 : مجهز به ترموستات قابل تنظيمبخاری براي يك  -۲

 " ترموستات را در كمترين حد آن تنظيم كنيد"

 :دنكن اي كه از برق مي براي وسيله -۳

 "هاي برق را در وضعيت خاموش قرار دهيد  كليد تمام"

  يا اجزاءصفحه نياز به برداشتن يك بخاری هاي گاز جهت دسترسي به كنترلاگر -۴

ار مصرف يد دراختي بابه اين كنترلهادستورالعمل دسترسی  گر می باشد،يد

 .رديکننده قرار گ

ه چرخاندن  در موارديك.ودار باشدمنهمراه با شكل و  دستورالعملها،بهتر است -۵

مناسب براي ضروري باشد بايد از جمالت و عالمات كنترل دسته يا دكمه 



 ۱۹۷

  عكس جهت حركت وحركت درهاي ساعت  در جهت حركت عقربهحركت 

 .  هاي ساعت استفاده شود  عقربه

ممكن است سازنده مدت  (ن برودياز ب  گاز بوی پنج  دقيقه صبر كنيد تا -۶

بخاری را از نظراحتما ل "  مجدداسپس). تري را مشخص كرده باشد طوالني

اگر بوي گاز را . ديررسی کن زمين را بسطح اي و اطرافچه گاز، نشت وجود

فوق تحت عنوان اطالعات ايمني ” ب“احساس كرديد، عمليات مندرج در بند 

نوشته شده است انجام دهيد اگر بوي گاز به مشام شما نرسيد، اقدام بعدي را 

 .انجام دهيد

نياز به برداشتن ت براي دسترسي پيدا كردن به پيلوکه دربخاری  در صورتی -۷

 دستورالعملهاي دسترسي پيدا می باشد،يا برداشتن قطعه يا قطعاتي صفحه يك 

 .د گرددي قيد باكردن به پيلوت

دستورالعملهاي پيدا كردن محل پيلوت، نياز به تصويري از پيلوت و محل آن  -۸

 . دارد

 جمالت و  مطابقنترل گاز در وضعيت پيلوتدستورالعملهاي قرار دادن ك -۹

  ۵عالمات مذكور در بند 

 .دستورالعملهاي قدم بقدم براي روشن كردن پيلوت -۱۰



 ۱۹۸

شود در مورد بدعمل كردن  تر از سطور ديگر نوشته مي كه داخلدرج عبارت هشدار دهنده  

 :يا صحيح عمل نكردن كنترل از قبيل 

پرد، كار را متوقف و  دن آن به بيرون نمي پس از رها كرا دگمه  يدستهدر صورتيكه  •

 . يا شركت گاز خود را خبر كنيدپس ازفروش خدماتبالفاصله سرويسكار

ماند،   روشن كردن آن، روشن باقي نميتالش برایاگر پيلوت، بعد از چندين بار •

دكمه كنترل گاز آنرا در وضعيت خاموش يا بسته قرار دهيد و سرويسكار خود يا شركت 

 .بر كنيدگاز را خ

  دسترسي به پيلوت صفحه در صورت كاربرد، دستورالعملهاي الزم براي تعويض  -۱۱

 ”باز“دستورالعمل براي چرخاندن شير دستي كنترل گاز به وضعيت  -۱۲

 جهت حركت  مناسب برايبراي چرخاندن اين دستة شير بايد از جمالت و عالمات

 .داستفاده شو هاي ساعت عكس حركت عقربه و هاي ساعت عقربه

 دسترسي به شير كنترل گاز صفحهدر صورت كاربرد، دستورالعلمهاي تعويض  -۱۳

 يا ساير قطعات

 "بخاری روشن كردن كلية كليدهاي برق "در صورت كاربرد  -۱۴

 " تنظيم ترموستات در نقطه تنظيم مورد نظر"در صورت كاربرد  -۱۵

 ٢ث 

 "بخاری براي قطع جريان گاز به "



 ۱۹۹

 "ر حداقل تنظيم آنتنظيم ترموستات د"در صورت كاربرد  -۱

 اگر قرار است سرويس انجام "در صورت كاربرد، دستورالعمل در صورت كاربرد  -۲

  ".كليه كليدهاي برق را قطع كنيد  شود

 .دسترسي به كنترل گاز -۳

 "كامالً بسته"دستورالعمل براي چرخاندن دستة شير كنترل گاز به حالت  -۴

هاي ساعت  عقربهدر جهت حركت مناسب براي حركت از جمالت و عالمات  -٥

   هاي ساعت استفاده شود    عكس جهت حركت عقربهوحركت در

 .زگا  دسترسي به كنترلصفحهدستوالعملهاي تعويض   صورت كاربرد،رد -۶

    

 نمونه ای از یک دستور العمل کامل   ٣ث 

  بخاری  قبل از روشن كردندستورالعمل را   حتماًايمني خود،رعایت براي 

 بخوانيد

  منجربه وقوع  ممكن استروی نشود يپاز اين دستورالعملها دقيقاً که يدر صورت:  اخطار "

 ." شود افراد  وجان كه باعث وارد آمدن آسيب و زيان به اموالشودسوزي يا انفجاري  آتش

 

هنگام روشن كردن . روشن شودبصورت دستی اي پيلوتي است كه بايد رااين بخاری د :الف

 . كنيدپيرویا دقيقاً پيلوت، از اين دستورالعمله



 ۲۰۰

  بررسی گاز، بخوبي نشت را از نظر احتمال  آن قبل از روشن كردن بخاري كلية اطراف:ب

،اين نشينند   كف و زمين ميدر نزديکیتر هستند و گازها از هوا سنگيناز آنجا که برخی . كنيد

رعايت " تماموارد زير را حدر صورت استشمام بوي گاز .ز به دقت بررسی کنيد يمحلها را ن

 .دنمايي

درموارد استفاده از لوله کشی گاز (ازخارج ساختمان ببنديد  شيراصلی گاز را •

 .ويا شير سيلندر گاز مايع را ببنديد) طبيعی

 .كنيدن را روشن  اي هيچ وسيله •

 در داخل ساختمان خود استفاده لفنیاز هيچ ت. به هيچ نوع كليد برق دست نزنيد •

 .نكنيد

.  به شركت گاز اطالع بدهيد موضوع راها، بالفاصله فن همسايه با استفاده از تل •

 . اجرا كنيد، شركت گاز بشما ميدهديی راکهدستورالعملها

 ".ددهي اطالعنشاني  توانيد به شركت گاز دسترسي پيدا كنيد، به اداره آتش اگر نمي •

. فاده كنيد فقط از دست خود براي فشار دادن يا چرخاندن دسته يا دكمة كنترل گاز است:ج

شود يا  اگر دسته يا دكمة كنترل با دست بداخل فشرده نمي. هرگز از ابزار كار استفاده نكنيد

سکاران يخدمات پس از فروش وسروشود، سعي نكنيد كه آنرا تعمير كنيد، از چرخانده نمي

اقدام به تعمير توسط خود شما ممكن است باعث . ندماهر بخواهيد اينكار را انجام ده

 .سوزي يا انفجار شود آتش



 ۲۰۱

 زير آب مانده )آن قسمتي ازتمام يا (به هر دليلی بسته بندی بخاری ويا خودآن  اگر:د

دارای صالحيت خدمات پس از از آن استفاده نكنيد و بالفاصله از يك سرويسكار، باشد

 بازرسي بعمل آورد و هر بخشي از سيستم كنترل و هر بخاری بخواهيد كه ازفروش

 .را كه زير آب بوده است تعويض نمايدكنترل گاز 

مشعل پيلوت و سيستم ايمني قطع .  هرگز كاربري نوع گاز بخاري را تغيير ندهيد": هـ 

 ".جريان گاز در اثر كاهش اكسيژن به هيچ عنوان نبايد دستكاري شود

 

 " دستورالعملهاي روشن كردن"

 .ديخوانمنی ودستور العمل ها را بد قت بيزنکا ت اي قبل از هرچ-۱

 . ترموستات را در كمترين حد آن تنظيم كنيدتي وضع- ۲

 هاي برق را در وضعيت خاموش قرار دهيد  تمام كليد-۳

 .دي صفحه دسترسی به کنترل رامطابق دستور بردار-۴

آن را درجهت )درصورت کاربرد(سته کنترل را به سمت داخل فشارداده، ا ديدکمه -۵

 .دي بچرخانحرکت عقربه ساعت  به حالت بسته

ا برعکس يلوت به بسته يت پي حالت از وضعييررکنترل را برای تغيادگمه شيدسته  :ادآوری ي

 .د به سمت داخل فشار داديبا" حتما



 ۲۰۲

تري را  ممكن است سازنده مدت طوالني (ن برودياز ب گاز بویپنج  دقيقه صبر كنيد تا -٦

 اي و اطرافچه گاز،نشت   وجودبخاری را از نظراحتما ل"  مجدداسپس). مشخص كرده باشد

فوق ” ب“اگر بوي گاز را احساس كرديد، عمليات مندرج در بند . ديررسی کن زمين را بسطح

تحت عنوان اطالعات ايمني نوشته شده است انجام دهيد اگر بوي گاز به مشام شما نرسيد، اقدام 

 .بعدي را انجام دهيد

 .دياز کنلوت را مطابق دستورالعمل بيصفحه دسترسی به پ -۷

درجهت عکس عقربه ساعت  )درصورت کاربرد( ر کنترل رايا دگمه شيدسته  -٨

 .ديلوت قراردهيت پيد ودر وضعيبچرخان

ستم يد وباسيلوت به سمت داخل فشاردهيت پيا دسته را دروضعيدگمه  -٩

ا دکمه را به مدت يدسته .ديلوت را روشن کنيت ،مشعل پيا کبريروشن کننده 

 .ديسپس آن را رها کن و ديدهقه همچنان فشار يک دقي

پرد، كار را متوقف و   پس از رها كردن آن به بيرون نميا دگمه يدسته در صورتيكه 

  يا شركت گاز خود را خبر كنيدخدمات پس از فروشبالفاصله سرويسكار

ماند، دكمه   روشن كردن آن، روشن باقي نميتالش برایاگر پيلوت، بعد از چندين بار

در وضعيت خاموش يا بسته قرار دهيد و سرويسكار خود يا شركت گاز را كنترل گاز آنرا 

 .خبر كنيد

 .ديلوت رادوباره درجای خودقراردهيصفحه دسترسی به پ -۱۰



 ۲۰۳

ا يدرجهت عکس حرکت عقربه ساعت چرخانده و) در صورت کاربرد(دسته کنترل گاز-۱۱

 .ديدگمه آن رادرحالت مشعل قرارده

 .ديز رادوباره درجای خود قرار دهصفحه دسترسی به کنترل گا-۱۲

 .ديت روشن قرار دهيدروضع) درصورت وجود(دهای برق يکل-۱۳

 . ديم کنيت ترموستات را روی درجه مورد نظر تنظيوضع-۱۴

 بخاریاي قطع جريان گاز به  بر

 ) صورت كاربرد در. (ديکن تنظيم  آنترموستات در حداقل  -۱

 .ه كليدهاي برق را قطع كنيدكلي  اگر قرار است سرويس انجام شود-۲

 .ديرا مطابق دستور العمل از جای خود بردار دسترسي به كنترل گازصفحه-۳

آن را درجهت )درصورت کاربرد(ا دسته کنترل را به سمت داخل فشارداده، ي دکمه -۴

 .ديحرکت عقربه ساعت  به حالت بسته بچرخان

 .دي دهدوباره در جای خود قرار صفحه دسترسی به کنترل را-۵
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