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  خذا ثٍ وبم

 سبزمبن ملٓ استبوذارد أران ثب آضىبٔٓ

،  1396تَػؼِ ًظام اػتاًذاسد ، اتالالؽ ؿالذُ دس دٕ هالاُ    لاًَى تمَٗت ٍ  7ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى تِ هَجة تٌذ ٗه هادٓ 

  .ٍظ٘فٔ تؼ٘٘ي، تذٍٗي، تِ سٍص سػاًٖ ٍ ًـش اػتاًذاسدّإ هلٖ سا تش ػْذُ داسد

ض ٍ هؤػؼالا   وال ًظالشاى هشا كالاحة  ،اسؿٌاػاى ػاصهاىوة اص وهش ٖفٌ ّٕا َى٘ؼ٘ووّإ هختلف دس ي اػتاًذاسد دس حَصُٗتذٍ

، ٕذ٘ال ظ تَلٍٗ تا تَجِ تِ ؿشا ٖهلؿَد ٍ وَؿـٖ ّوگام تا هلالح آگاُ ٍ هشتثظ اًجام هٖ ٍٕ التلاد ٕذ٘، تَلٖ، پظٍّـٖػلو

ٌٌالذگاى،  وٌٌالذگاى، هلالش   وذ٘كالاحثاى حالك ٍ ًفالغ، ؿالاهل تَل     ٔت آگاّاًالِ ٍ هٌلالفاً  وٍ تجاسٕ اػت والِ اص هـالاس   ٕفٌاٍس

ٖ  ٍ غ٘ش ٖدٍلت ٕاّ، ًْادّا، ػاصهاىٍٖ تخلل ٖض ػلوووٌٌذگاى، هشاكادسوٌٌذگاى ٍ ٍاسد َ  ؾ٘ؿالَد. پال  دٍلتٖ حاكالل هال غ ًٗال

افالت  ٗؿالَد ٍ پالغ اص دس  ٖ هشتَط اسػال هال  ّٕا َى٘ؼ٘وو ًٕفغ ٍ اػضإتِ هشاجغ ر ٖاٗشاى تشإ ًظشخَاّ ٖهل ٕاػتاًذاسدّا

چاج ٍ ( اٗشاى ٖ)سػو ٖهلتِ ػٌَاى اػتاًذاسد  ،ةٗهشتثظ تا آى سؿتِ عشح ٍ دس كَس  تلَ ٖهل ٔت٘ووـٌْادّا دس ً٘ظشّا ٍ پ

 ؿَد.ٖهٌتـش ه

ْ ٘ال٘ ت ضَاتظ تؼًٗ٘ض تا سػا كالحرٕهٌذ ٍ  ػاللِ ّٕا ِ هؤػؼا  ٍ ػاصهاىو ٖٗغ اػتاًذاسدّاًَٗ ؾ٘پ وٌٌالذ  ٖ ِ هال ٘ال ي ؿالذُ ت

َ  ٖتشسػ ،عشح ٖهلدسوو٘تِ  ٖ    اٗالشاى  ٖهلال  ة، تالِ ػٌالَاى اػالتاًذاسد   ٍٗ دسكَس  تلال ة، ٘ال ي تشتٗؿالَد. تالذ   چالاج ٍ هٌتـالش هال

اػالتاًذاسد هشتالَط    ٖهل ٔي ٍ دس وو٘تٗتذٍ 5 سٓاٗشاى ؿوا ٖهلاػتاًذاسد  سا همشِ تش اػاع وؿَد ٖه ٖتلم ٖهل ٖٗاػتاًذاسدّا

 ذُ تاؿذ.٘ة سػٗتِ تلَ ؿَدٖ ل هى٘تـاٗشاى اػتاًذاسد  ٖهلدس ػاصهاى ِ و

(ISO) اػتاًذاسد ٖالولل ي٘ػاصهاى ت ٖاكل ٕشاى اص اػضاٗاد اػتاًذاس ٖهلػاصهاى 
 2(IEC) الىتشٍتىٌ٘هالوللٖ  وو٘ؼَ٘ى ت٘ي ،1

(OIML) ؿٌاػٖ لاًًَٖ الوللٖ اًذاصُ ٍ ػاصهاى ت٘ي
(CAC) وو٘ؼَ٘ى وذوغ غزاٖٗ 4اػت ٍ تِ ػٌَاى تٌْا ساتظ 3

دس وـالَس   5

ي ٗـالَس، اص آخالش  وخالاف   ّٕالا ٕ اصهٌالذ ٍ٘ ً ٖلال وظ ٗاٗشاى ضوي تالَجِ تالِ ؿالشا   ٖهل ٕي اػتاًذاسدّاٗوٌذ. دس تذٍ فؼال٘ت هٖ

 ؿَد. گ٘شٕ هٖ تْشُ ٖالولل ي٘ت ٕجْاى ٍ اػتاًذاسدّا ٍٖ كٌؼت ٖ، فٌٖػلو ّٕا ـشفت٘پ

وٌٌذگاى، حفظ ػالهت  ت اص هلش ٗؿذُ دس لاًَى، تشإ حوا ٌٖ٘ت ؾ٘ي پٗت هَاصٗتَاًذ تا سػاٖ شاى هٗاػتاًذاسد ا ٖهلػاصهاى 

اص  ٖتؼضال  ٕجالشا ، إٍ التلالاد  ٖغال ٘هح ؼالت ٗت هحلالَت  ٍ هالحظالا  ص  ٘ال فوٌ٘اى اص ٘، حلَل اعوٍٖ ػوَه ٕفشد ٖوٌٍٗ ا

 ٕاٗشاى سا تشإ هحلَت  تَل٘ذٕ داخل وـَس ٍ/ٗا الالم ٍاسداتٖ، تا تلَٗة ؿَسإ ػالٖ اػالتاًذاسد، اجثالاس   ٖهلاػتاًذاسدّإ 

ٍ  ٖكالادسات  ٕاتّالا واػالتاًذاسد   ٕـالَس، اجالشا  وهحلالَت    ٕتالشا  ٖالوللال  ي٘تال  ٕتَاًذ تِ هٌظَس حفظ تاصاسّاٖ. ػاصهاى هوٌذ

ّا ٍ هؤػؼا  فؼالال دس   ٌٌذگاى اص خذها  ػاصهاىو تِ اػتفادُ تخـ٘ذىٌاى ٘ي تشإ اعو٘. ّوچٌوٌذ ٕآى سا اجثاس ٕتٌذ دسجِ

ّالا ٍ   ـگاُٗ، آصهاٖغ٘هح ؼتٗت صٗشٗت ٍ هذ٘فو٘ت ٗشٗهذ ّإػ٘ؼتن ٖگَاّ ٍ كذٍس ٕض٘، هوٖهـاٍسُ، آهَصؽ، تاصسػ ٌٔ٘صه

ّا ٍ هؤػؼا  سا تش اػاع ضالَاتظ ًظالام    گًَِ ػاصهاى يٗاػتاًذاسد ا ٖهلػاصهاى ٍػاٗل ػٌجؾ،  (ال٘ثشاػَ٘ى)وهشاوض ٍاػٌجٖ 

ّالا  شد آىىّا اػغا ٍ تش ػولت تِ آى٘ذ كالحٌٗ٘اهٔ تأ٘ظ تصم، گَاّٗوٌذ ٍ دس كَس  احشاص ؿشا هٖ ٖاتٗشاى اسصٗت ا٘ذ كالحٗ٘تأ

 ٕاستشدوال ما  ٘اًجام تحم اس فلضا  گشاًثْا ٍ٘ي ػ٘٘ل ػٌجؾ، تؼٗاّا، ٍاػٌجٖ ٍػاٗى ٖالولل ي٘ج دػتگاُ تٗوٌذ. تشٍٖ ًظاس  ه

 .اػت ػاصهاىي ٗف اٗاٗشاى اص دٗگش ٍظا ٖهل ٕػغح اػتاًذاسدّا ٕاستما ٕتشا

                                               
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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  استبوذاردذئه فىٓ ت سًٕنٕمک

مطخصبت فىٓ ي ريش آزمًن تعٕٕه معٕبر مصرف اورشْ ي   -اْ از وًع پًستٍ  ثخبر  دٔگ »

 « 3 ِضمبر ّاصالحٕ- دستًرالعمل ثرچست اورشْ

 سمت ي/ٔب محل اضتغبل: رئٕس:

 ٖػل، هثٌٖ٘ دّىشدٕ

 (ػلَم دفاػٖ اػتشاتظٗهٕ تشود)

 ؿشوت تٌِْ٘ ػاصٕ هلش  ػَخت

  

  دثٕر:

 احوذ، صهاًٖ

 (هٌْذػٖ هتالَسطٕ ٕدوتش)

 ؿشوت تٌِْ٘ ػاصٕ هلش  ػَخت

  

  )اػاهٖ تِ تشت٘ة حشٍ  الفثا( اعضبء:

 آسٗافش، تَح٘ذ

 )واسؿٌاػٖ اسؿذ هٌْذػٖ كٌاٗغ(

 ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى
 
 

 ذٍح٘، اتَ

 (هتالَسطٕ)واسؿٌاػٖ هٌْذػٖ 

 ؿشوت ًاظشواساى
 
 

 ، هحوذػواػ٘ل صادُا

 هٌْذػٖ هىاً٘ه()واسؿٌاػٖ 

 پاٌٗذاىؿشوت 
 

 

 ٕدّا، خَؿحال

 (اًشطٕ ّإ تجذٗذپزٗش)واسؿٌاػٖ اسؿذ هٌْذػٖ 

 ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى
 
 

 ل٘جلتٖ، ػش

 ٕ هٌْذػٖ هىاً٘ه(تشود)

 ؿشوت ًاظشواساى
 
 

 سضا، ؼادتٖ سادػ

 ً٘ه(تشٍهٌْذػٖ هىا واسؿٌاػٖ اسؿذ)

 پَٗا پشتَ تثشٗضؿشوت 
 
 

 اسهْ٘، ؿاسع فام

 هٌْذػٖ هىاً٘ه(اسؿذ )واسؿٌاػٖ 

 ؿشوت پاووي
 

 

 ذهجتثٖٖ، ػ٘عثاعثاٗ

 (تأػ٘ؼا )واسؿٌاػٖ هٌْذػٖ 

 اًجوي كٌؼت تأػ٘ؼا 
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 سمت ي/ٔب محل اضتغبل: )اػاهٖ تِ تشت٘ة حشٍ  الفثا( اعضبء:

 ذوك، اًٖفعَ

 )واسؿٌاػٖ هٌْذػٖ هىاً٘ه(

 واساوَؽ آساسا ؿشوت 
 
 

 ٖػل، شاّاًٖف

 هٌْذػٖ هىاً٘ه( اسؿذ)واسؿٌاػٖ 

 تاصسػٖ و٘ف٘ت ٍ اػتاًذاسد اٗشاىؿشوت 
 
 

 حؼي، وشٗن

 (ٕهتالَسط ٖهٌْذػ ٖواسؿٌاػ)

 ISIRI-TC 58هتٌاظش  تِ٘وو
 
 

 تاته، لًَٖ

 ىاً٘ه(ه ٖهٌْذػ ٖواسؿٌاػ)

 صٕ اسانهاؿ٘ي ػاؿشوت 
 
 

 ػثاع، هحوذ كالح٘اى

 ىاً٘ه(ه ٖهٌْذػ ٖواسؿٌاػ)

 ُ ٍسٕ تشق اٗشاىّإ تجذٗذپزٗش ٍ تْش ػاصهاى اًشطٕ

 
 

 هحوذ، ه٘شهَػَٕ

 ىاً٘ه(ه ٖهٌْذػ ٖ اسؿذواسؿٌاػ)

 هاؿ٘ي ػاصٕ اسانؿشوت 
 

 

 ػلٖ، ٕصًٍَس

 اًشطٕ( ٖهٌْذػ ٕ)دوتش

 ؿشوت تٌِْ٘ ػاصٕ هلش  ػَخت
 

 

 ػجاد، ًَسٗاى

 ىاً٘ه(ه ٖهٌْذػ ٖواسؿٌاػ)

 تٌِْ٘ ػاصاى كٌؼت تأػ٘ؼا ؿشوت 
 
 

 ئراستبر:
 

 لضلثاؽ، پشٗچْش

 ػٖ ف٘ضٗه()واسؿٌا

 ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى
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 گفتبرپٕص

تالا   1390: ػالال  13782هشتَط تِ اػتاًذاسد هلالٖ اٗالشاى ؿالواسٓ     دٍاٗي اكالح٘ٔ اػتاًذاسد، اكالح٘ٔ ؿواسٓ 

سٍؽ آصهَى تؼ٘٘ي هؼ٘اس هلالش  اًالشطٕ ٍ دػالتَسالؼول تشچؼالة     هـخلا  فٌٖ ٍ   -تخاسّإ  دٗگ»ػٌَاى 

ّإ هشتالَط تْ٘الِ ٍ تالذٍٗي    ٍ تٌا تِ ضشٍس  تَػظ وو٘ؼَ٘ىاع پ٘ـٌْادّإ دسٗافتٖ اػت وِ تشاػ« اًشطٕ

ؿالذ.   تلالَٗة  23/03/1400و٘ي اجالػِ٘ وو٘تٔ هلٖ اػتاًذاسد اًشطٕ هالَس   پٌجٗىلذ ٍ پٌجاُ ٍ دس ٍ ؿذُ 

ٍ تَػؼِ ًظام اػتاًذاسد، اتالالؽ ؿالذُ دس    ٗتلاًَى تمَ 7 ٓهاد ٗهاػتاًذاسد تِ اػتٌاد تٌذ اكالحِ٘  ٗيا ٌٗها

 .ؿَدٖ هٌتـش ه ٗشاىا ٖ، تِ ػٌَاى اػتاًذاسد هل1396هاُ  ٕد

ػالاختاس ٍ ؿالَ٘ٓ    -)اػتاًذاسدّإ هلالٖ اٗالشاى   5اػتاًذاسدّإ هلٖ اٗشاى تشاػاع اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ؿواسٓ 

ّإ هلٖ ٍ جْالاًٖ دس صهٌ٘الِ   فتتحَت  ٍ پ٘ـش تاحفظ ّوگاهٖ ٍ ّواٌّگٖ  تشإؿًَذ. ًگاسؽ( تذٍٗي هٖ

پ٘ـالٌْادٕ والِ    ذ ؿذ ٍ ّشٌلضٍم تجذٗذًظش خَاّ كَس اٗشاى دس  هلٖكٌاٗغ، ػلَم ٍ خذها ، اػتاًذاسدّإ 

 هشتالَط تالذٍٗي  اٗالي اػالتاًذاسدّا اسا الِ ؿالَد، ٌّگالام تجذٗالذًظش دس وو٘ؼالَ٘ى فٌالٖ          تىو٘لتشإ اكالح ٍ 

اص آخشٗي تجذٗالذًظش اػالتاًذاسدّإ هلالٖ اٗالشاى اػالتفادُ       تٌاتشاٗي، تاٗذ ّوَاسُ شفت.گ لشاس خَاّذ تَجِهَسد

 وشد.

 وِ تشإ تِْ٘ ٍ تذٍٗي اٗي اكالح٘ٔ اػتاًذاسد هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ تِ ؿشح صٗش اػت:تؼٖ اهٌ

  1389-پشٍطُ افضاٗؾ ساًذهاى تَٗلشّإ كٌؼتٖ اص عشٗك وٌتشل اتَهات٘ه -وت هثٌا، هـاٍس پشٍطُؿش -1

 اٗج اجشإ اػتاًذاسدتاصخَسد ًت -2
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 مطخصبت فىٓ ي ريش آزمًن تعٕٕه معٕبر مصرف اورشْ  -اْ از وًع پًستٍ ثخبر  دٔگ

 3 ِضمبر ّاصالحٕ -ي دستًرالعمل ثرچست اورشْ

 

: ػال 13782ّذ  اص تذٍٗي اٗي اكالحِ٘، اػوال اكالحا  تِ ؿشح صٗش دس هتي اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ؿواسُ 

 تاؿذ:هٖ 1390

اٗالي  »جالاٗگضٗي جولالِ   « اٗي اػتاًذاسد تشإ اًَاع دٗگْالإ تخالاس لَلالِ آتـالٖ والاستشد داسد.     »جولِ  2ثىذ  در

 ؿَد. « لَلِ آتٖ تا گشدؽ عث٘ؼٖ آب ٍ لَلِ آتـٖ، واستشد داسد ّإ تخاس تشإ ولِ٘ اًَاع دٗگاػتاًذاسد 

 :ؿَد صٗش اضافِ ٗادآٍسٕ ، 2در ثىذ 
 اًجام ؿَد. 22156-11 هلٖ اٗشاى تِ ؿواسُ تؼ٘٘ي ساًذهاى دٗگ ّإ تخاس لَلِ آتـٖ تشهثٌإ اػتاًذاسد -2 ٔبدآيرْ

 ،22156هجوَػِ اػتاًذاسد هلٖ اٗالشاى ؿالواسُ   »حز  ٍ اػتاًذاسد « ASME PTC 4»اػتاًذاسد  3در ثىذ 

 .ؿَد جاٗگضٗي« دٗگ ّإ تخاس ٍ آب داؽ اص ًَع پَػتِ إ

 22156-1دس اٗي اػتاًذاسد، ػالٍُ تش اكغالحا  ٍ تؼاسٗف اسا الِ ؿالذُ دس اػالتاًذاسد هلالٖ     »جولِ ، 4ثىذ در 

ّالا ٍ اكالغالحا  تالا     دس اٗالي اػالتاًذاسد، ٍاطُ  »جولِ   جاٗگضٗي« اكغالحا  ٍ تؼاسٗف صٗش ً٘ض تِ واس هٖ سٍد:

 ؿَد.« سًٍذ. تؼاسٗف صٗش تِ واس هٖ

 ؿَد. حز   3-3صٗش تٌذ ، 4در ثىذ 

 :دؿَ اضافِ 6ثىذ  لثل اصتِ كَس  صٗش  5ثىذ 

 َب آزمًن ي مسئًلٕت السامبت 5

 َب يظبٔف ي مسئًلٕت 2-5

 سبزوذٌ: مسئًلٕت 2-2-5

 اس دس هحل آصهَى؛ًلة ٗا تاٗ٘ذ كحت ًلة دٗگ تخ -

 تٌظ٘ن ٍ ساُ اًذاصٕ دٗگ تخاس عثك ؿشاٗظ آصهَى؛ -

اس  هلالشفٖ، دسجالِ حالش    ػالَخت ًلة تجْ٘ضا  هٌاػة ٍ وال٘ثشُ ؿذُ جْت اًذاصُ گ٘شٕ ه٘ضاى تأه٘ي ٍ  -

 ٍ فـاس دٗگ.آب ٍسٍدٕ تِ دٗگ، دسجِ حشاس  

صٕ هجذد سا تشإ اجالشإ آصهالَى   دس كَستٖ وِ ػاصًذُ دٗگ تتَاًذ ؿشاٗظ ساُ اًذاصٕ ٗا ساُ اًذا -2 ٔبدآيرْ -

دس هحل واسخاًِ خَد اٗجاد ًواٗذ تا تَافك وتثٖ تا خشٗذاس ٍ تاصسع، آصهَى هٖ تَاًالذ دس هحالل ػالاصًذُ    

دس غ٘الش  دٗالگ كالادس ًواٗالذ.     ًالَع تَاًذ گَاّٖ تأٗ٘ذ ًَػٖ تشإ آى  اًجام ؿَد. دس اٗي كَس  تاصسع هٖ

 اٌٗلَس  آصهَى تاٗذ دس هحل ًلة اًجام گ٘شد.

اٗالي  فالشاّن ؿالَد.    تشإ اًجام آصهَى دس هحل ػاخت، تاٗؼتٖ ؿشاٗظ آصهالَى تَػالظ ػالاصًذُ     -3آيرْٔبد -

واسٕ دٗگ، هلش  هٌاػة تخالاس دس حال٘ي آصهالَى، تهزٗالِ آب تالِ دٗالگ دس دسجالِ        ؿاهل: فـاس ؿشاٗظ 

 حشاس  
o
C100 .تاه٘ي ػَخت هلشفٖ ٍ ػاٗش ؿشاٗظ هَسد ً٘اص دس آصهَى هٖ تاؿذ ، 

oآب تا دهإ ٍسٍدٕ ووتش اص  دس كَس  اػتفادُ اص -
C100 7-8 تٌالذ صٗش فشهَل هزوَس دس ، تاٗذ تا اػتفادُ اص 

 :صٗش دتٖ تخاس خشٍجٖ اكالح ؿَد تِ كَس  22156-11اػتاًذاسد 
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oتَل٘ذ تخاس هحاػثِ ؿذُ تشإ دهإ آب ٍسٍدٕ  
C100 (kg/h) 

 
 (kg/hگ٘شٕ ؿذُ دس آصهَى )تَل٘ذ تخاس اًذاصُ

 (kJ/kgس )آًتالپٖ تخا 

 (kJ/kgآًتالپٖ آب تهزِٗ ) 

 

ٓ: وُبد صالحٕت دارمسئًلٕت  3-2-5  ثبزرس

 تاه٘ي دػتگاُ هٌاػة آًاتٗضس گاص ٍ وال٘ثشُ جْت اًجام آصهَى؛ -

 كحِ گزاسٕ تجْ٘ضا  آصهًَٖ وِ تَػظ ػاصًذُ تاه٘ي ؿذُ اػت؛ -

ساًذهاى ٍ  22156-11ًذاسد اػتاتاصسع هَظف اػت ولِ٘ هشاحل آصهَى سا صٗش ًظش داؿتِ ٍ هغاتك تا  -

 ظشف٘ت دٗگ سا تؼ٘٘ي ًواٗذ؛

 ،س كَس  تأٗ٘ذتاصسػٖ هَظف اػت ساًذهاى ٍ ظشف٘ت تِ دػت آهذُ دس آصهَى سا د ًْاد كالح٘ت داس -

 گَاّٖ ًواٗذ؛اٗي اكالحِ٘ ب  پَ٘ػتهغاتك فشم 

 سػٖ تاٗذ هٌاػة ٍ وال٘ثشُ تاؿٌذ.ولِ٘ تجْ٘ضا  اًذاصُ گ٘شٕ هَسد اػتفادُ دس تاص

 ضرأط اوجبم آزمًنالسامبت ي  3-5

 هشاجؼِ ؿَد. 22156-11 هلٖ اػتاًذاسد 6تشإ الضاها  ٍ ؿشاٗظ اًجام آصهَى تِ تٌذ 

 گشدد: تِ كَس  صٗش اكالح 5تٌذ 

 گشدد. تلح٘ح 22156-11اػتاًذاسد هلٖ  تِ  ASME PTC 4ذ و

 تثذٗل ؿَد. 5تِ ؿواسُ  4ؿواسُ تٌذ 

 تثذٗل ؿَد. 1-5تِ ؿواسُ  1-4ؿواسُ صٗشتٌذ 

 تثذٗل ؿَد. 2-5تِ ؿواسُ  2-4ؿواسُ صٗشتٌذ 

 تثذٗل ؿَد. 6تِ ؿواسُ  5ؿواسُ تٌذ 

 حز  ؿَد. 3-6ٍ  2-6، 1-6، صٗشتٌذّا6ٕدس تٌذ 

 تثذٗل ؿَد. 7تِ ؿواسُ  6ؿواسُ تٌذ  

  د:ؿَتِ كَس  صٗش اكالح  7تٌذ 

 معٕبر مصرف اورشْ دٔگُبْ ثخبر جذٔذ 7

 تاؿذ.   78%ّإ تخاس كٌؼتٖ جذٗذ تاٗذ تضسگتش ٗا هؼإٍ گساًذهاى حشاستٖ ًاخالق دٗ

 اٗي اكالحِ٘ جاٗگضٗي ؿَد. اػتاًذاسد حز  ٍ پَ٘ػت الفپَ٘ػت الف 

 پَ٘ػت ب تِ اػتاًذاسد اضافِ ؿَد.

 

 



ِ أرا ملٓاستبوذارد   2511سبل  :(3ِ ضمبر ّ)اصالحٕ 24733ن ضمبر

  

 ُ 

 

 پًٕست الف

 )السامٓ(

 َبْ ثخبر لًلٍ آتطٓالسامبت دٔگ

 ؿذُ دس هؼ٘اس، دس ظشف٘ت ػولىشد ًاهٖ تش  تاٗؼت تاتتش اص همادٗش روشّا هٖساًذهاى حشاستٖ آى -الف

 اػاع ادػإ ػاصًذُ تاؿذ؛

تٌظ٘وٖ، تا حذالل  -گ٘شٕتاٗؼت هجْض تِ ػاهاًِ تٌظ٘ن ًؼثت ػَخت تِ َّا تِ سٍؽ اًذاصُهٖ -ب

 گ٘شٕ تش سٍٕ اوؼ٘ظى ٍ هًََاوؼ٘ذ وشتي تاؿذ؛لاتل٘ت اًذاصُ

 ذ؛ػَخت ٍ َّا تاؿ هجْض تِ ػاهاًِ وٌتشل تٌظ٘ن تاٗذ -ج

 تاٗؼت هجْض تِ تجْ٘ضا  ته٘٘ش دٍس فشواًؼٖ تاؿذ.ّا هٖالىتشٍفي َّإ احتشاق آى - 
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 ةپًٕست 

 )السامٓ(

 ٕذ معٕبر مصرف اورشْ دٔگ ثخبرأٔومًوٍ گًآَ ت
 

 مطخصبت دٔگ ثخبر 

  ضمبرٌ سرٔبل:  وبم ضرکت سبزوذٌ:

  ظرفٕت:  سبل سبخت:

  مطعل:سبزوذٌ   وًع دٔگ:

  مذل ي ظرفٕت مطعل:  فطبر کبرْ:

  مذل ي ظرفٕت پمپ:  استبوذارد سبخت:

  وًع سًخت:  گًآَ سبخت:

    ضمبرٌ وقطٍ ي ثبزوگرْ:

 مطخصبت آزمًن

  محل آزمًن:  :آزمًن خٔتبر

  مرجع آزمًن:  :طٕمح رطًثت

  مذت زمبن آزمًن:  :طٕمح ْدمب

  آزمًن: فطبر محٕط  :آزمًن ْآة يريد ْدمب

  فطبر آزمًن:  :سًخت آزمًن وًع

 رد                                     ذٕٔتأ                   (:oC100 ظرفٕت ثذست آمذٌ )در دمبْ آة 

 رد                                     ذٕٔتأ                   راوذمبن وبخبلص اوذازٌ گٕرْ:

 
 ف اورشْگًآَ تإٔٔذ معٕبر مصر

 ٍٖ هغاتك تا اػتاًذاسد هل 13782ؿواسُ  ٖتا الضاها  اػتاًذاسد هلتذٌَٗػ٘لِ گَاّٖ هٖ گشدد دٗگ تخاس تا هـخلا  فَق 

. عثك اًذاصُ گ٘شٕ ّإ اًجام ؿذُ دس اٗي آصهَى ظشف٘ت دٗگ ..................... ٍ تاصدُ تحت آصهَى لشاس گشفت 22156-11ؿواسُ 

 ..... هحاػثِ گشدٗذ.دٗگ ...............

 

 اهضاء تاصسع                                                                         هْش ٍ اهضاء ؿشوت تاصسػٖ            

 
 تَض٘حا :

 دس كَس  اًجام آصهَى دس هحل ًلة، اٗي گَاّٖ كشفاً هتؼلك ِت اٗي دٗگ هٖ تاؿذ.  -1

آصهاٗـگاُ ٗا هحل ػاصًذُ،  اٗي گَاّٖ تِ ػٌَاى گَاّٖ تأٗ٘ذ ًَػٖ تشإ اٗي ًَع دٗگ كادس دس كَس  اًجام آصهَى دس  -2

 ؿَد.  هٖ

ذهاى ًشػذ آى دٗگ ِت ػٌَاى ٗه دٗگ  -3 دس كَستٖ وِ ساًذهاى اًذاصُ گ٘شٕ ؿذُ دس آصهَى ٗه دٗگ تِ حذ ًلاب سًا

 اػتاًذاسد دس ًظش گشفتِ ًوٖ ؿَد. 
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  خذا بٍ وام 

 سازمان ملی استاوذارد ايران با آضىايی

 اػتاًذاسد هؤػؼٔ همشسات ٍ لَاً٘ي اصالح لاًَى 3هادٓ کٗ تٌذ هَجة تِ اٗشاى صٌعتٖ تحم٘مات ٍ اػتاًذاسد هؤػؼٔ

 ًـش ٍ تذٍٗي تع٘٘ي، ٍظ٘فِ کِ اػت کـَس سػوٖ هشجع تٌْا 1371 هاُ تْوي هصَب اٗشاى، صٌعتٖ ٍ تحم٘مات

  .داسد عْذُ تِ سا اػتاًذاسدّإ هلٖ )سػوٖ( اٗشاى
دٍه٘ي جلؼِ ؿَسإ عالٖ اداسٕ هَسخ  ٍ ػتاًذاسد ٍ تحم٘مات صٌعتٖ اٗشاى تِ هَجة ٗکصذ ٍ پٌجاًُام هَػؼِ ا

جْت  اجشا اتالغ  24/7/90هَسخ  35838/206تِ ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى تغ٘٘ش ٍ عٖ ًاهِ ؿواسُ  29/6/90
  ؿذُ اػت .

 ٍ هشاکض ًظشاى صاحة ػاصهاى ،کاسؿٌاػاى  صا هشکة فٌٖ ّإ کو٘ؼَ٘ى دس هختلف ّإ حَصُ دس اػتاًذاسد تذٍٗي
 تَجِ تا ٍ هلٖ هصالح تا ّوگام ٍکَؿـٖ ؿَد هٖ اًجام هشتثظ ٍ آگاُ التصادٕ ٍ تَل٘ذٕ پظٍّـٖ، هؤػؼات علوٖ،

 ؿاهل ًفع، ٍ حك صاحثاى هٌصفأً ٍ آگاّاًِ هـاسکت اص کِ اػت تجاسٕ ٍ تَل٘ذٕ، فٌاٍسٕ تِ ؿشاٗظ

 دٍلتٖ ّإ ػاصهاى ًْادّا، تخصصٖ، ٍ علوٖ هشاکض کٌٌذگاى، ٍاسد ٍ صادسکٌٌذگاى کٌٌذگاى،هصشف تَل٘ذکٌٌذگاى،

 اعضإ ٍ ًفع رٕ هشاجع تِ ًظشخَاّٖ تشإ اٗشاى هلٖ ًَٗغ اػتاًذاسدّإ پ٘ؾ  .ؿَد هٖ حاصل دٍلتٖ غ٘ش ٍ

 سؿتِ آى تا هشتثظ هلٖ کو٘تٔ دس پ٘ـٌْادّا ٍ ًظشّا اص دسٗافت پغ ٍ ؿَدهٖ اسػال هشتَط فٌٖ ّإ کو٘ؼَ٘ى

 .ؿَد هٖ هٌتـش ٍ اٗشاى چاج سػوٖ() هلٖ اػتاًذاسد عٌَاى تِ تصَٗة صَست دس ٍ عشح
 تِْ٘ ؿذُ تع٘٘ي ضَاتظ سعاٗت تا ً٘ض صالح رٕ ٍ هٌذ عاللِ ّإ ػاصهاى ٍ هؤػؼات کِ اػتاًذاسدّاٖٗ ًَٗغ پ٘ؾ

  .ؿَد هٖ هٌتـش ٍ چاج اٗشاى لٖه اػتاًذاسد عٌَاى تِ تصَٗة، دسصَست ٍ تشسػٖ ٍ عشح هلٖ کٌٌذ دسکو٘تٔ هٖ
 5 ؿواسٓ اٗشاى هلٖ اػتاًذاسد دس ؿذُ ًَؿتِ هفاد اػاع تش کِ ذًؿَ هٖ تلمٖ هلٖ ، اػتاًذاسدّاٖٗ تذٗي تشت٘ة

 .تاؿذ سػ٘ذُ تصَٗة تِ دّذهٖ تـک٘لػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى  کِ هشتَط هلٖ اػتاًذاسد کو٘تٔ دس ٍ تذٍٗي
(ISO)اػتاًذاسد  الوللٖ ت٘ي ػاصهاى اصلٖ اعضإ اص اىاٗش ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد

الوللٖ  ت٘ي کو٘ؼَ٘ى، 1
2الکتشٍتکٌ٘ک 

(IEC) ٍ 3لاًًَٖ  ؿٌاػٖ اًذاصُ الوللٖ ت٘ي ػاصهاى
(OIML) 4ساتظ تٌْا تِ عٌَاى ٍ اػت

 کو٘ؼَ٘ى 

 کذکغ غزاٖٗ 
5
(CAC)کلٖ ؿشاٗظ تِ تَجِ ضوي اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدّإ تذٍٗي دس . کٌذ هٖ فعال٘ت کـَس دس ٍ 

-تْشُ الوللٖ ت٘ي اػتاًذاسدّإ ٍ جْاى صٌعتٖ ٍ فٌٖ علوٖ، ّإ پ٘ـشفت آخشٗي اص کـَس، خاف ّإ ً٘اصهٌذٕ

  .ؿَدهٖ گ٘شٕ
کٌٌذگاى،  هصشف اص حواٗت تشإ ، لاًَى دس ؿذُ تٌٖ٘ پ٘ؾ هَاصٗي سعاٗت تا تَاًذ هٖاٗشاى  ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد

 التصادٕ ٍ هح٘غٖ صٗؼت هالحظات ٍ هحصَالت ک٘ف٘ت اص اعوٌ٘اى حصَل وَهٖ،ع ٍ فشدٕ اٗوٌٖ ٍ ػالهت حفظ
 تصَٗة تا ٍاسداتٖ، الالم اٗ /ٍ کـَس داخل تَل٘ذٕ هحصَالت تشإ سا اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدّإ اص اجشإ تعضٖ ،

 کـَس، هحصَالت شإت الوللٖ ت٘ي تاصاسّإ حفظ هٌظَس تِ تَاًذ هٖ ػاصهاى ًواٗذ.  اػتاًذاسد، اجثاسٕ عالٖ ؿَسإ

 اػتفادُ تِ تخـ٘ذى اعوٌ٘اى تشإ ّوچٌ٘ي . ًواٗذ اجثاسٕ سا آى تٌذٍٕ دسجِ صادساتٖ کاالّإ اػتاًذاسد اجشإ

 ػ٘ؼتن گَاّٖ صذٍس ٍ هو٘ضٕ تاصسػٖ، آهَصؽ، هـاٍسُ، دس صهٌ٘ٔ فعال هؤػؼات ٍ ّا ػاصهاى خذهات اص کٌٌذگاى

 ػٌجؾ، ٍػاٗل ( ٍاػٌجٖ کال٘ثشاػَ٘ى ) ٍ هشاکض ّا آصهاٗـگاُ هح٘غٖ،صٗؼت هذٗشٗت ٍ ک٘ف٘ت هذٗشٗت ّإ

 اسصٗاتٖ اٗشاى تأٗ٘ذ صالح٘ت ًظام ضَاتظ اػاع تش سا هؤػؼات ٍ ّا ػاصهاى گًَِ اٗي ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى

 .کٌذ هٖ ًظاست ّا آى عولکشد تش ٍ اعغا ّا آى تِ صالح٘ت تأٗ٘ذ گَاٌّ٘اهٔ الصم، ؿشاٗظ احشاص صَست دس ٍ کٌذ هٖ
 اًجام ٍ گشاًثْا فلضات ع٘اس تع٘٘ي ػٌجؾ، ٍػاٗل ( ٍاػٌجٖ کال٘ثشاػَ٘ى ) ، کاّاٗ الوللٖ ت٘ي دػتگاُ تشٍٗج

 .اػت ػاصهاى اٗي ٍظاٗف دٗگش اص اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدّإ ػغح استمإ تشإ تحم٘مات کاستشدٕ

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استاوذارداصالحیٍ  فىی تذييه سیًنیمک

 ىی ي ريش آزمًن مطخصات ف  -َاي بخار ديگ "

 " (2)اصالحیٍ ضمارٌ  تعییه معیار مصرف اورژي ي دستًرالعمل برچسب اورژي

 

 سمت ي/ يا  ومايىذگی رئیس

 ؿشکت تٌِْ٘ ػاصٕ هصشف ػَخت ًصشت ا...، ػ٘فٖ

  (هکاً٘ک)فَق ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ 
  

  دبیر

 ؿشکت تٌِْ٘ ػاصٕ هصشف ػَخت ؿشٗف، هْذٕ

  )فَق ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ ؿ٘وٖ(
  

  اعضاء
  

 اٗشاى هلٖ اػتاًذاسدػاصهاى  خَؿحال، ّادٕ

  )ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ ؿ٘وٖ(
  

  

 ػشتٖ، جل٘ل
 دکتشإ هکاً٘ک

 ؿشکت ًاظشکاساى

  
 کشٗن، حؼي

 )ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ هتالَسطٕ(

 ؿشکت تاصسػٖ آصها گؼتش ً٘وا

  
  

 صفشٕ، ػاػاى
 فَق ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ اًشطصٕ

 ػَخت ؿشکت تٌِْ٘ ػاصٕ هصشف

  
  
  

 عثاعثاٖٗ، هجتثٖ

 ل٘ؼاًغ هٌْذػٖ تاػ٘ؼات

 ًجوي صٌعت تاػ٘ؼاتا

  
  
  

 ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسد اٗشاى لضلثاؽ، پشٗچْش

  )ل٘ؼاًغ ف٘ضٗک(
  

 

 

 

 

 

 



 د

 

 

 گفتارپیص

  -ّإ تخااس  دٗگ "تا عٌَاى  1390ػال: 13782اٗي اصالحِ٘ هشتَط تِ اػتاًذاسد هلٖ اٗشاى ؿواسُ 

کاِ   اػات  "ات فٌٖ ٍ سٍؽ آصهَى تع٘٘ي هع٘اس هصشف اًشطٕ ٍ دػتَسالعول تشچؼة اًشطٕ هـخص

تْ٘اِ ٍ   ّاإ فٌاٖ تاذٍٗي هشتاَط    اٗشاى دس کو٘ؼاَ٘ى  ػاصهاى هلٖ اػتاًذاسدتٌا تِ ضشٍست تَػظ 

هَسد تصَٗة  16/4/94 هَسخاًشطٕ  اجالػِ٘ کو٘تِ هلٖ اػتاًذاسد ت٘ؼت ٍ ًْو٘يتذٍٗي ؿذُ ٍ دس 

لاًَى اصالح لَاً٘ي ٍ همشسات هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحم٘ماات   3اػت. اٌٗک تِ اػتٌاد تٌذ لشاس گشفتِ

اػاتاًذاسد هلاٖ اٗاشاى ؿاواسُ      1، تِ عٌَاى اصالحِ٘ ؿاواسُ  1371صٌعتٖ اٗشاى، هصَب تْوي هاُ 

 هٌتـش هٖ ؿَد. 1390 ػال13782

 تِ ؿشح صٗش اػت: گشفتِ اػت هٌثع ٍ هاخزٕ کِ تشإ تِْ٘ اٗي اصالحِ٘ هَسد اػتفادُ لشاس

 

-پشٍطُ افضاٗؾ ساًذهاى تَٗلشّإ صٌعتٖ اص عشٗاك کٌتاشل اتَهات٘اک    -ؿشکت هثٌا، هـاٍس پشٍطُ "
1389" 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 مطخصات فىی ي ريش آزمًن تعییه معیار مصرف اورژي  -َاي بخار ديگ

 (2)اصالحیٍ ضمارٌ  ي دستًرالعمل برچسب اورژي

 

 حزف گشدد. "تا گشدؽ عث٘عٖ آب "عثاست  دس خظ آخش تٌذ ّذف ٍ داهٌِ کاستشد

 دس آخش تٌذ ّذف ٍ داهٌِ کاستشد ٗادآٍسٕ ّإ رٗل اضافِ گشدد:
1تع٘٘ي ساًذهاى دٗگ ّإ تخاس لَلِ آتـٖ تشهثٌإ اػتاًذاسد  -2يادآيري

 EN12953-11 .اًجام ؿَد 

 .ؿَداًجام  ASME PTC4 اػتاًذاسدتش هثٌإ  آتٖع٘٘ي ساًذهاى دٗگ ّإ تخاس لَلِ ت -1يادآيري
 

 اضافِ گشدد.   EN 12953-11دس تٌذ هشاجع الضاهٖ 

                                                 
 اػتاًذاسد دس هشحلِ تذٍٗي اػت. 1
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 13782 تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد و 13782

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st Edition  چاپ اول
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  -هاي بخار دیگ
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  ب 

  خدا به نام
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

  
و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادة یک بند موجب به ایران صنعتی قاتتحقی و استاندارد مؤسسۀ
استانداردهاي  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسسات  و مراکز نظران  صاحب*کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین
تولیدي،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود  میانجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،
کنندگان،  مصرف دکنندگان،تولی شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاري و فناوري

نویس  پیش .شود  میحاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 از دریافت پس و شود می ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

 و ایران چاپ )رسمی(ملی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در دهاپیشنها و نظرها
  .شود می منتشر
کنند   میتهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب،  .شود  میمنتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملی  کمیتۀ در و تدوین 5 شمارة ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود  میتلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهد می تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد
المللی  بین  کمیسیون1(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کدکس  کمیسیون 4رابط تنها به عنوان و  است3(OIML)قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان  و2(IEC)الکتروتکنیک 
 هاي نیازمندي و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین  در.کند  میفعالیت کشور  در5(CAC)غذایی 
 .شود می گیري بهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، هاي پیشرفت آخرین از کشور، خاص
 مصرف از حمایت براي قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند  میایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 اقتصادي، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردي ایمنی و سالمت فظکنندگان، ح
 عالی شوراي تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از اجراي بعضی

 کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند  میمؤسسه. نماید استاندارد، اجباري
 و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین. نماید اجباري را آن بندي و درجه صادراتی
-زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات
 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،
 اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند  میارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس

 فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج. کند نظارت می آنها عملکرد بر و
 .است مؤسسه این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام و گرانبها

                                                
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

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

   کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
  روش آزمون مشخصات فنی و   - هاي بخار دیگ «

  »و دستورالعمل برچسب انرژي  تعیین معیار مصرف انرژي
 

 یا  نمایندگی/ سمت و رئیس

 وزارت نفت ...محمد نژاد، حمدا
  )فوق لیسانس مهندسی ژئو فیزیک(
   

  دبیر

 شرکت بهینه سازي مصرف سوخت شریف، مهدي
  )فوق لیسانس مهندسی شیمی(
   

  اعضاء
  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان ایمانی، فاطمه

  )لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 سازي اراك شرکت ماشین خلیلی، مهران
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 شرکت مبنا خواجه مبارکه، علی
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خوشحال، هادي
  )لیسانس مهندسی شیمی(
   

 شرکت بهینه سازي مصرف سوخت ، رامیندانسفاله
  )هاي انرژي فوق لیسانس مهندسی سیستم(
  

 شرکت مبنا ذوالفقاري، امین
  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
  

 شرکت مبنا رضوانی، رضا
  )فوق لیسانس مهندسی برق(
  

 ریزي وزارت نفت، معاونت برنامه زروانی، رامش
  ) محضلیسانس شیمی(
  

 شرکت مبنا پدرام، فرخ پیام
  )شیمیلیسانس مهندسی (
  

 شرکت مپنا بویلر شرکتی، شهریار
  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 شرکت مپنا بویلر پور، رضا عبداله
  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
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  د 

 سازمان حفاظت محیط زیست  عدالتی، ابوالفضل
   ) زیستفوق لیسانس مهندسی محیط(
   

 وزارت نیرو، معاونت برق و انرژي  عربی، امیرحسین
  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 وزارت نیرو، معاونت برق و انرژي  نژاد، رضا عفت
  )دکتراي مهندسی برق(
   

 شرکت صنایع آذرآب قاضی سعیدي، محمدرضا
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
   

 ارد و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان استاند قزلباش، پریچهر
  )لیسانس فیزیک(
  

 وزارت نیرو، معاونت برق و انرژي محمد صالحیان، عباس
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
  

 شرکت صنایع آذرآب مدنی، ویلدا
  )لیسانس مهندسی مکانیک(
  

 شرکت مبنا موالیی، علیرضا
  )فوق لیسانس مهندسی برق(
  

 سازي اراك کت ماشینشر میرموسوي، محمد
  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک(
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  ه 

  فهرست مندرجات 
 صفحه  عنوان
  ب                                                                            رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد ۀمؤسس با ییآشنا

  ج                                                                                                استاندارد تدوین یفن ونیسیکماعضا 
  و                                                                                                                                 گفتار پیش

  ز                                                                                                                                      مقدمه

  1                                                                                                                 کاربرد دامنه و هدف 1

  1                                                                                                                          الزامی مراجع 2

  1                                                                                                                 تعاریف و اصطالحات 3

  4                                                                                               هاي بخار دیگ راندمانروش تعیین  4

  5                                                                                     هاي بخار موجود    دیگانرژي مصرف معیار 5
  5                                                              بخار جدید                  هاي  دیگانرژي گریدو  مصرف معیار 6

  10                                                                       و لوله آتشیآبی  لولههاي بخار دیگالزامات : الفپیوست 
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  و 

  گفتار پیش
  

  مشخصات فنی و روش آزمون تعیین معیار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب -رهاي بخا  دیگ"استاندارد 
 و در کمیتـه تـصویب معیارهـاي         شرکت بهینه سازي مصرف سوخت کشور      توسط   نویس آن   که پیش  "انرژي

قانون برنامه سـوم توسـعه       121 ماده)  الف(مطابق مواد قانونی بند      11/5/90 مورخ مصرف انرژي وزارت نفت   
، ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و مصوبات شوراي عالی استاندارد بـه تـصویب رسـید                  اقتصادي

مؤسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات         قانون اصالح قوانین و مقررات     3اینک این استاندارد به استناد بند یک مادة         
 .میشود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 راي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،                     ب
 استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این

 بنـابراین، . ار خواهـد گرفـت    استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قر           
 .باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی استفاده کرد

  :ذي که براي تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استماخمنبع و 
  
  "1389- پروژه افزایش راندمان بویلرهاي صنعتی از طریق کنترل اتوماتیک-  شرکت مبنا، مشاور پروژه"
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  ز 

  مقدمه
  

محدودیت منابع فسیلی، رشد باالي مصرف ساالنه انواع انرژي در ایران، عدم کارائی فنی و اقتصادي مـصرف                  
انرژي و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژي در فرآیندهاي مصرف و مشکالت فزاینده زیست محیطـی                    

وري انرژي را بیش از پیش آشکار ساخته ناشی از آن، ضرورت مدیریت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره  
  .است

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است به    121در این راستا برطبق ماده      
منظور اعمال صرفه جوئی، منطقی کردن مصرف انرژي و حفاظت از محیط زیست نسبت بـه تهیـه و تـدوین              

ف انرژي در تجهیزات، فرآیندها و سیستم هاي مصرف کننده انـرژي،  معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصر  
اقدام نماید، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکننـدگان ایـن تجهیـزات، فرآینـدها و          

معیارهـاي مـذکور توسـط کمیتـه اي متـشکل از            . سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند         
ارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، سـازمان حفاظـت محـیط                  نمایندگان وز 

  .زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود
و  بخش مهمی از مصرف انرژي در بخش صنعت هاي بخار دیگ و با توجه به اینکه موارد فوق الذکربه با توجه 

و مجموعـه اطالعـات   هـاي پـایلوت    طـرح بر اسـاس   ،تاندارداساند، در این  خود اختصاص دادهه  را ب نیروگاهی  
اقتصادي، معیار مصرف انـرژي     - محاسبات فنی   موجود کشور و انجام    هاي بخار   دیگآوري شده در سطح       جمع

 . براساس مقدار راندمان حرارتی تعیین شده استهاي بخار دیگدر 
نماید تا زمینـه      می   را بیان  انرژيق برچسب    و الصا  انرژي جزییات مربوط به اجراي معیارمصرف       این استاندارد 

  . فراهم آید کشورتولید دیگ هاي بخار دراجراي یکنواخت آن درصنعت 
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    مشخصات فنی و روش آزمون -هاي بخار دیگ
 تعیین معیار مصرف انرژي 
  و دستورالعمل برچسب انرژي

  
  کاربردهدف و دامنه    1

گیري مصرف انرژي و دستورالعمل بر  روش اندازهمربوط به الزامات هدف از تدوین این استاندارد تعیین 
  . باشد  میدیگ هاي بخارچسب انرژي 

آورد تا بر مبناي آن  بندي برچسب انرژي فراهم می ها را با محدوده بازه این استاندارد امکان تطابق شاخص
  . بندي شوند  از نظر مصرف انرژي ردهدیگ هاي بخار

  .ارددکاربرد  ، و لوله آتشی با گردش طبیعی آب لوله آبیهاي بخار دیگواع کلیه اناین استاندارد براي 
  
  مراجع الزامی   2

. مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است
 .شود تاندارد ملی ایران محسوب میبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این اس

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه ها و تجدید نظرهاي بعدي آن 
در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست

 .ظر استاست، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه هاي بعدي آنها مورد ن
  :استفاده از مرجع زیر براي این استاندارد الزامی است

 طراحی و ساخت دیگ هاي بخار و آب داغ از نوع پوسته " :4231 استاندارد ملی ایران شماره  1- 1
  "اي با ساختمان جوش شده

2-2  ASME PTC 4- Fired Steam Generators. 
  
 تعاریف و اصطالحات   3

  .روند  و اصطالحات با تعاریف زیر به کار می واژه ها،در این استاندارد
3 -1   

  دیگ بخار
 استفاده در خارج از آن ي برایالیشود که در داخل آن س ی اطالق ميا  بخار به مخزن تحت فشار بستهیگد

 ید برق تولیا يا  هستهي توسط انرژیا)  گازیع،جامد، ما( گرما توسط احتراق سوخت ینا. یندب یگرما م
  .شود یم

3 -2   
  1یدیگ بخار لوله آتش

یابد و در اثر انتقال  ها جریان می ها و آب در اطراف لوله ها، گازهاي احتراق داخل لوله در این نوع دیگ
ها بسته به جریان گاز  هاي مختلف این نوع دیگ تیپ. شود حرارت، آب به بخار تبدیل و از سیستم خارج می

                                                
1- Fire tube boilers 
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 بطور معمول، در مواردي که به بخار اشباع نیاز .باشد  گذر و چهار گذر میسهداخل لوله بصورت دوگذر، 
  .شود هاي بخار استفاده می باشد، از این نوع دیگ می

3 -3   
  1دیگ بخار لوله آبی

ها جریان دارد و در اثر انتقال  ها و گازهاي داغ در بیرون لوله بخار آب در داخل لولهآب و  ها،  دیگنوع این در 
هاي باالي  هاي کاري و ظرفیت  بطور معمول، در فشار.شود  و از آن خارج میحرارت آب به بخار تبدیل شده

 .شود هاي بخار استفاده می  از این نوع دیگ،باشد بخار و همچنین در مواردي که به بخار فوق اشباع نیاز می
3 -4   

  ارزش حرارتی
بار تولید   میلی25/1013ا مقدار حرارتی که از احتراق واحد حجم یا واحد جرم گاز در فشار ثابت برابر ب

اجزاء مخلوط قابل احتراق باید در شرایط مرجع بوده و محصوالت احتراق نیز به همان شرایط مرجع . شود می
  :باشد دارند که به صورت زیر میهمواره دو ارزش حرارتی  هاي حاوي ئیدروژن، سوخت. برگردانده شوند

 آن آب تولید شده توسط احتراق به حالت مایع که در) ارزش حرارتی باال (2ارزش حرارتی ناخالص -
  .شود فرض می

که در آن آب تولید شده توسط احتراق، به حالت بخار ) ارزش حرارتی پایین (3ارزش حرارتی خالص -
  .شود فرض می

یکاهاي هر یک از دو کمیت فوق مگاژول بر مترمکعب گاز خشک در شرایط مرجع یا مگاژول بر کیلوگرم گاز 
  .باشد خشک می

3 -5   
  دیگ بخارحرارتی راندمان 

 رابطه  ازوبوده به انرژي ورودي، که بصورت درصد ) بخار تولیدي(عبارت است از نسبت انرژي مفید خروجی 
  .گردد زیر محاسبه می

 انرژي ورودي  ×100 انرژي مفید خروجی
 دیگ بخارحرارتی  راندمان= 

 )GHV(ر رابطه فوق از ارزش حرارتی ناخالص در صورتی که د :راندمان حرارتی ناخالص دیگ بخار -
 دیگ  ناخالص حرارتیجهت محاسبه انرژي ورودي استفاده گردد راندمان محاسبه شده، راندمان

  .شود بخار نامیده می
 )NHV(در صورتی که در رابطه فوق از ارزش حرارتی خالص  :راندمان حرارتی خالص دیگ بخار -  -

گردد راندمان محاسبه شده، راندمان حرارتی خالص دیگ بخار جهت محاسبه انرژي ورودي استفاده 
  .شود نامیده می
باشند که در شکل زیر نشان داده  هاي متعددي می ها و ورودي هاي بخار داراي خروجی بطور معمول دیگ

  :شده است

                                                
1- Water tube boilers 
2- Gross Heat Value (GHV)  
3- Net Heat Value (NHV) 
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  هاي بخار هاي دیگ ها و خروجی  ورودي- 1شکل 
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  دیگ بخارروش تعیین راندمان        4
 بر اساس راندمان حرارتی در نظر گرفته شده هاي بخار دیگ اینکه معیار مصرف انرژي در مورد با توجه به

 آخرین  بر مبناي)غیر مستقیم(باالنس انرژي روش  بایست از می ،دیگ بخارگیري راندمان  است، در اندازه
یین راندمان در این روش، از معادله باالنس انرژي جهت تع. استفاده گردد ASME PTC 4 کد ویرایش

  .شود استفاده می
  انرژي سوخت+ هاي ورودي  سایر انرژي= خروجی + تلفات 

  :در این حالت راندمان عبارت است از
 انرژي ورودي  ×100 انرژي مفید خروجی

  راندمان= 

  
 انرژي سوخت  ×100 انرژي سوخت+ هاي ورودي   سایر انرژي–تلفات 

 راندمان= 

  
هاي ورودي  انرژي سایر-تلفات  )1 +  انرژي سوخت ( ×100   راندمان=  

  

 آزمونهاي بخار در زمان   کاري دیگشرایط   4-1

 60 و رطوبـت  Atm 1، فـشار  oC5/15دمـاي   ( و در حال کار، شرایط ایزو  هاي بخار جدید    در خصوص دیگ  
 نـسبت بـه   بخـار، دیگ  آزمونبایست شرایط   میجهت محاسبه راندمان، بوده و     مرجع آزمون، شرایط   )درصد

  .شرایط مرجع تصحیح گردد
  
 آزمون در زمان هاي بخار دیگبار کاري    4-2

 و در MCR(1 (ه ماکزیمم بار کـارکرد پیوسـت  ،آزمونهاي بخار جدید، بار کاري جهت انجام   دیگدر خصوص   
 درصـد  100 درصـد تـا      50 در محـدوده     آزمـون هاي بخار در حال کار، بار کاري جهت انجـام             خصوص دیگ 

  .باشد می) MCR(اکزیمم بار کارکرد پیوسته م
  

                                                
1  -  Maximum Continuous Rating 
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  هاي بخار موجود  دیگانرژي مصرف معیار   5
و  Decimal، از روش هاي بخار دیگگذاري بازدهی انرژي در   مصرف انرژي و مرجعتعیین معیاربه منظور 

 پایین معیار به این ترتیب حد. استفاده شده استبرداري  هاي بخار در حال بهره تحلیل آماري بر روي دیگ
هاي بخار لوله آتشی،   درصد و براي دیگ75  ناخالصهاي بخار لوله آبی، راندمان مصرف انرژي براي دیگ

  .باشد  درصد می74  ناخالصراندمان
  
 هاي بخار جدید  دیگانرژي گریدو  مصرف معیار   6

ي بخار صنعتی و ها بطور دو جدول مستقل براي دیگهاي بخار جدید   انرژي دیگگرید و معیار مصرف
  . می باشد2و 1 ارائه گردیده است که مطابق جداول هیت دار ريهاي بخار  دیگ

  
  صنعتیهاي بخار   انرژي دیگگرید -1جدول 

   انرژيگرید  )درصد(محدوده راندمان حرارتی ناخالص   ردیف
1  84≥  ηB  A 
2  84<  ηB ≤ 83  B 
3  83<  ηB ≤ 82  C 
4  82<  ηB ≤ 81  D 
5  81<  ηB ≤ 80  E 
6  80<  ηB ≤ 79  F 
7  79<  ηB ≤ 78  G 

  
  ري هیت دارهاي بخار   انرژي دیگگرید -2جدول 

   انرژيگرید  )درصد(محدوده راندمان حرارتی ناخالص   ردیف
1  87≥  ηB  A 
2  87<  ηB ≤ 86  B 
3  86<  ηB ≤ 85  C 
4  85<  ηB ≤ 84  D 
5  84<  ηB ≤ 83  E 
6  83<  ηB ≤ 82  F 
7  82<  ηB ≤ 81  G 

  
  برچسب انرژي   1- 6

و مقایسه آن با معیارها و بویلر اي حاوي اطالعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی  برچسب انرژي صفحه
  ). مراجعه شود2به شکل (است مشخصات فنی مصوب 

برچسب باید برروي دستگاه در محلی . اطالعات مندرج برروي برچسب باید به صورت خوانا و واضح باشد
  . که به راحتی قابل رویت باشدنصب شود
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  موارد مندرج در برچسب   2- 6
  :شوند  به صورت زیر معرفی می3داده شده در شکل هاي  هر یک از نشانه

 ؛عالمت استاندارد و نام برچسب      - 1
 ؛) مراجعه شود6به بند  (دیگ بخارگرید انرژي       - 2
 ؛)ود مراجعه ش4به بند ( دیگ بخارراندمان احتراق ناخالص       - 3
 ؛)غیر نیروگاهی/ نیروگاهی ( دیگ بخارکاربرد       - 4
 ؛)صنعتی/ هیتردار ري (نوع دیگ بخار       - 5
 ؛)لوله آتش/ لوله آبی (ساختار دیگ بخار        - 6
 ؛)تنظیم مکانیکی/ گیري تنظیمی اندازه (دیگ بخارنوع سیستم کنترل احتراق        - 7
 ؛ton/hrظرفیت تولید بخار بر حسب        - 8
 ؛barg بر حسب دیگ بخارشار بخار تولیدي    ف    - 9

 ؛دیگ بخارمحل نصب  -10
 ؛دیگ بخارسازنده  -11
 .دیگ بخارسال ساخت        -12

 
گروه بازده مصرف انرژي توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بر اساس نتایج آزمون بدست   1یادآوري

  .شود آمده، تعیین و به سازنده اعالم می
باید بر اساس اطالعات مندرج در پالك مشخصات دستگاه بر روي بر ..... ، نوع دستگاه و ساختار، ازندهسنام   2یادآوري

  .  چسب درج شود
  
  ابعاد برچسب   3- 6

  . باشد4مطابق شکل ابعاد برچسب باید 
  هاي مورد استفاده رنگ   3- 6

هاي  و به رنگ )CMYK روش(هاي اصلی چاپ  مورد استفاده بر روي برچسب انرژي بر اساس رنگهاي  رنگ
  ).Black(و سیاه ) Yellow(، زرد )Magenta(، زرشکی روشن )Cyan(اي  فیروزه

ها  ترکیب قرار گرفتن رنگ. شود هاي فوق شکل کلی بر چسب رنگی حاصل می با ترکیب درصدهایی از رنگ
 درصد 70اي،  ر درصد فیروزه بیانگر آن است که صف007Xبه طور مثال . است CMYKنیز به صورت 
ها  اند، بر این اساس هرکدام از رده  درصد زرد و صفر درصد سیاه با یکدیگر ترکیب شده100زرشکی روشن، 

  :شوند با کدهاي رنگی زیر مشخص می
  :ها پیکان
00XX 1 :  

  070X 2 :  
  030X 3 :  
  000X 4 :  
  003X 5 :  
  007X 6 :  
 00XX 7 :  
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   هاي بخاردیگ انرژي برچسب
  

  بیشتر بازدهی

  
  کمتر بازدهی

  
  

  

 
 
  
 

η =  
ی تراندمان حرار

 )درصد(ناخالص 
  کاربرد  نیروگاهی
 نوع دیگ  ري هیتردار

  ساختار دیگ  لوله آبی
  

نوع سیستم کنترل   گیري تنظیمیاندازه
  احتراق

   
  )(ton/hr حسب بر

ظرفیت تولید بخار 
 (MCR)در 

 فشار بخار تولیدي (barg) حسب بر 

   محل نصب  
  سازنده  
  سال ساخت  

 دیگ بخارنمونه شکل برچسب انرژي  - 2شکل 
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  هاي بخاردیگ انرژي برچسب
  

  بیشتر بازدهی

  
  کمتر زدهیبا

  
  

  

 
 
  
 

η =  
ی تراندمان حرار

 )درصد(ناخالص 
  کاربرد  نیروگاهی
 نوع دیگ  ري هیتر دار

  ساختار دیگ  لوله آبی
  

  گیري تنظیمیاندازه
 

نوع سیستم کنترل 
  احتراق

   
  )(ton/hr حسب بر

ظرفیت تولید بخار 
  (MCR)در 

 فشار بخار تولیدي (barg) حسب بر 

  صبمحل ن  
  سازنده  
  سال ساخت  

  دیگ بخاري ژموارد مندرج در برچسب انر -3شکل 
  
  
  

1 

2 

3 

4 

6 

10 

9 

8  

5 

7  

11 

12 
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  هاي بخاردیگ انرژي برچسب
  

  بیشتر بازدهی

  
  کمتر بازدهی

  
  

  

 
 
  
 

 

η = 
ی تراندمان حرار

 )درصد(ناخالص 
  کاربرد  نیروگاهی

 نوع دیگ  هیتر دارري

  ساختار دیگ  وله آبیل
  

نوع سیستم کنترل   گیري تنظیمیاندازه
  احتراق

     
  )(ton/hr حسب بر

ظرفیت تولید بخار 
  (MCR)در 

 فشار بخار تولیدي (barg) حسب بر 

  محل نصب 
  سازنده 
  سال ساخت 

  دیگ بخار برچسب انرژي  ابعاد - 4شکل 

116.0 

33.0 78.0 

90.0 

8.0  

2.0  

8.0 

8.0 

8.0  

220.0 16.0 

8.0 

16.0  

8.0 

8.0 

16.0 

8.0 
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  پیوست الف
  )الزامی(

   و لوله آتشیآبی  لولههاي بخار دیگالزامات 
  

  هاي بخار لوله آبی دیگ  ) الف
Ø  در ظرفیت عملکرد نامی بر ،باالتر از مقادیر ذکرشده در معیاربایست  آنها میراندمان حرارتی 

 . باشداساس ادعاي سازنده

Ø با حداقل،تنظیمی-گیري روش اندازهه  تنظیم نسبت سوخت به هوا بسامانهمجهز به بایست  می  
 .باشندگیري برروي اکسیژن و مونواکسید کربن  قابلیت اندازه

Ø باشند1 کنترل تاخیراندازي سوخت و هوا سامانهمجهز به بایست  می . 

Ø باشند 2دور ریز کنترل آب سامانهمجهز به بایست  می. 

Ø بایست مجهز به تجهیزات   آنها از نوع ولتاژ پایین باشد، می هواي احتراقدر صورتی که الکتروفن
هاي ولتاژ متوسط استفاده از  شایان ذکر است که در خصوص الکتروفن.  باشند3تغییر دور فرکانسی

این تجهیزات بصورت اختیاري بوده و تغییر دبی هواي احتراق به کمک سامانه دمپري نیز قابل 
  .باشد قبول می

  آتشی  لولههاي بخار دیگ  )ب
Ø  در ظرفیت عملکرد نامی بر ، ذکرشده در معیارباالتر از مقادیربایست  آنها میراندمان حرارتی 

 . باشداساس ادعاي سازنده

Ø با حداقل ،تنظیمی-گیري روش اندازهه  تنظیم نسبت سوخت به هوا بسامانهمجهز به بایست  می 
 .باشندگیري برروي اکسیژن و مونواکسید کربن  قابلیت اندازه

Ø باشندا کنترل تاخیراندازي سوخت و هوسامانهمجهز به بایست  می . 

Ø باشندهز به تجهیزات تغییر دور فرکانسیبایست مج الکتروفن هواي احتراق آنها می . 
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