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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با آشنايي
 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات
  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 ؤسسـات م و مراكـز  نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 شـرايط  بـه  يـادآوري  بـا  و ملـي  مصـالح  با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري توليدي،
 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و يعلم مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد نعنوا به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)د اسـتاندار  المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 كـدكس  كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به يادآوري ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و تمحصوال كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

 عـالي  شـوراي  تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد،

 زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي

-زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و

 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،

 هـا  آن بـه  صـالحيت  تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس

 عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي( يونكاليبراس يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات
 
  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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

 آن نـويس  پـيش  كـه  "ايل گازسـوز وسايل حس كننده فشـار بـراي مشـعل هـاي گازسـوز و وسـ      " استاندارد

پانصد و  در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد مؤسسة(توسط  مربوط هاي دركميسيون
 گرفتـه  قـرار  تصـويب  مورد 18/5/89 مورخد مكانيك و فلز شناسي استاندار ملي كميتة اجالس سي و نهمين

 صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين حاصال قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران،
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 . گرفـت  خواهـد  قـرار  يـادآوري  مـورد  مربـوط  فنـي  كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد
  

 :ر استزي شرح به گرفته قرار استفاده مورد داستاندار اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
EN 1854:2006    Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances 
BS EN 13611:2000        Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances-
General requirments 
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  گازسوز وسايلو  ي گازسوزها فشار براي مشعل وسايل حس كننده
  

  و دامنه كاربرد هدف 1
جهـت   )PSD( 1تعيين مقررات و روشهاي آزمون براي وسائل حس كننـده فشـار   استانداردهدف از تدوين اين 

سوم، هوا، محصوالت احتراق و مخلوط هاي وابسـته بـه   گازهاي قابل احتراق از خانواده اول، دوم و  شارف كنترل
شـامل   فشـار ايـن اسـتاندارد تمـامي انـواع وسـائل حـس كننـده        . باشـد  مي bar5 آن، براي فشارهاي كاري تا 

  .را تحت پوشش قرار مي دهد 3واستنتاجي  2تفاضلي، يالكترونيك
ر گرفته شده اسـت كـه نيـاز بـه قابليـت      اي در نظ ، وسيله حس كننده فشار، بگونه'S'مقررات مربوط به كالس 

  .نمايد تأميناطمينان بيشتر براي ديگ هاي بخار را 
ــه     روش ــر گرفتـ ــول در نظـ ــوعي محصـ ــون نـ ــراي آزمـ ــتاندارد بـ ــده در ايـــن اسـ ــون داده شـ ــاي آزمـ   هـ
ايـن  . باشند بصورت خاص مشمول اين استاندارد نمي توليدآزمون هاي در نظر گرفته شده براي آزمون . اند شده

  .استاندارد فقط آزمون نوعي را تحت پوشش قرار مي دهد
 
 مراجع الزامي 2

بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است
  .ترتيب آن مقررات جرئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ريخ انتشار ارجاع شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر در صورتيكه به مدركي با ذكر تا
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، . اين استاندارد ملي ايران نيست

  .همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است
  :ين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير براي ا

، پالستيكها ـ تعيين دماي تغيير شكل خمشـي   1382سال  6845استاندارد ملي ايران به شماره   2-1
 .زير بار

هـاي الكتريكـي خودكـار بـراي      كننده ، كنترل1380سال  5039-5استاندارد ملي ايران به شماره  2-2
 .هاي كنترل خودكارمشعل الكتريكي مقررات ويژه، سيستم: مصارف خانگي و موارد مشابه، قسمت دوم

هـاي   هـاي كنتـرل خودكـار مشـعل     ، سيسـتم 1386سـال   10254استاندارد ملي ايران به شماره  2-3
 .دار يا بدون دمنده گازسوز و وسايل گازسوز دمنده

) EMC(سـازگاري الكترومغناطيسـي   ، 1388سـال   61000-4-8استاندارد ملي ايران به شـماره   2-4
 آزمون مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي با فركانس قدرت-اندازه گيري فنون آزمون و  :8-4قسمت 

-رزوه هاي متريـك بـراي كاربردهـاي عمـومي     ، 1386سال  147استاندارد ملي ايران به شماره  2-5
 ISOاندازه هاي انتخابي پيچ ها، پيچ هاي مهره خور و مهره ها 

                                                 
1 Pressure Sensing Devices (PSDs) 
2 Differential 
3 Inferential  
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شمش هـاي آليـاژ روي مـورد    -روي آلياژهاي، 1387سال  10410استاندارد ملي ايران به شماره  2-6
 ويژگيها–استفاده در ريخته گري 

-سيستم هاي سيال تحت فشار و اجـزاي آنهـا  ، 1386سال  9911استاندارد ملي ايران به شماره  2-7
 ويژگيهاو الزامات-رابطه هاي برقي دو شاخه به همراه اتصال زمين 

-ال تحت فشار و اجـزاي آنهـا  سيستم هاي سي، 1386سال  9913استاندارد ملي ايران به شماره  2-8
  ويژگيهاو الزامات-شاخه به همراه اتصال زمين  سهرابطه هاي برقي 

لوله هاي فوالد كربني مناسـب بـراي دنـده پـيچ     ، 1386سال  423استاندارد ملي ايران به شماره  2-9
  ISO 7-1كردن مطابق 

 
2-10 EN 61000-4-2: 1995, Personnel Electrostatic Discharge Immunity 
2-11 EN 61000-4-5: 1995, Surge Immunity testing 
2-12 EN 61000-4-6: 1996, Conducted disturbances immunity 
2-13 EN 61000-4-11: 1994, Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and 
measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity 
tests 
2-14 ENV 50204: 1995, Radiated electromagnetic field from digital radio telephones - 
immunity test 
2-15 EN 61010: 2001, Safety requirements for electrical equipment for measurement, 
control and laboratory use 
2-16 IEC 61508, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic 
safety-related systems 
2-17 EN 60529: 1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 
60529:1989) 
2-18 EN 61058-1, Switches for appliances — Part 1: General requirements (IEC 61058-
1:2000 + A1:2001, modified) 
2-19 ENV 14459, Method of risk analysis and recommendations for the use of 
electronics in systems for the control of gas burners and gas burning appliances 
2-20 EN 549, Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas 
equipment 
2-21 ISO 228-1: 1994, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the 
threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation 
2-22 ISO 7-1: 1994, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- 
Part 1: Dimensions, tolerances and designation 
2-23 ISO 7005, Metallic flanges 

 
  اصطالحات و تعاريف 3

  .گيرد ذيل مورد استفاده قرار ميبراي اهداف اين استاندارد اصطالحات و تعاريف 
  
    حسگر فشاروسيله  1- 3
سـيال   بصورت مستقيم يا غيرمستقيم جريان كند و وسيله اي كه فشار را حس نموده و يك سيگنال ايجاد مي 

  . نمايد ازي يا وسيله گازسوز تامين ميرا داخل مشعل گكرده يا يك عملكرد ايمن  كنترلرا  يگاز
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  (Pmax) فشار كاري حداكثر  2- 3
تحمـل   ،مي تواند بـدون آسـيب ديـدن    حسگر فشاركه  اظهار شده توسط سازنده فشار مثبت يا منفي حداكثر

  .كند
  
  1عملكردفشار 3- 3

  .دده ميقطع و وصل را انجام در آن عمل  حسگر فشار فشاري كه
  
  2نقطه تنظيمباالترين  4- 3

  .تواند تنظيم شود مي حسگر فشارفشار اظهار شده توسط سازنده كه  باالترين
  
  3نقطه تنظيمپايين ترين  5- 3

  .مي تواند تنظيم شود حسگر فشارفشار اظهار شده توسط سازنده كه پايين ترين 
  
  )محدوده نقطه تنظيم( تنظيممحدوده فشار  6- 3

  .باشد مي بااليي و پايينيبين نقاط تنظيم  حسگر فشارمحدوده تنظيم 
  
  بااليي عملكردفشار  7- 3

  .در حين يك افزايش فشار، عمل مي نمايد حسگر فشار پس از تنظيمفشاري كه در آن 
  
  پاييني عملكردفشار  8- 3
  .در حين يك كاهش فشار، عمل مي نمايد حسگر فشارفشاري كه در آن  

  
  4عملكرد) فشار(اختالف  9- 3
  .بااليي و پاييني مي باشد عملكرداختالف بين فشار  

  
  5انحراف 10- 3

 صـورت بـه   و اسـت  و فشار واقعي اندازه گيري شده قبـل از آزمـون طـول عمـر     تنظيم شدهاختالف بين فشار 
  .شود بيان مي تنظيمدرصدي از فشار 

                                                 
1 Operating  pressure 
2 Highest set point 
3 Lowest Set Point 
4 Operating differential 
5 Deviation 
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  1انحراف تدريجي 11- 3
قبل و بعد از آزمون طول عمر كه بر حسب درصدي از  بهره بردارياختالف بين مقادير اندازه گيري شده فشار  

  .بل از آزمون طول عمر بيان مي شودق بهره برداريفشار 
  
  عضو قطع كننده 12- 3

  .بندد را مي يگازسيال كه جريان  حسگر فشارمتحرك  قسمت
  
  2سوراخ تنفس 13- 3

  .شودايجاد از حجم متغير  قسمتكه اين امكان را بوجود مي آورد كه فشار اتمسفريك در يك  اي روزنه
  
  3خارجي ي آب بند 14- 3

  .باشد ميمل گاز نسبت به اتمسفردر مقابل نشتي يك بخش حا آب بند بودن
  
  داخلي ي آب بند 15- 3

حامـل گـاز نسـبت بـه      قسـمت با آب بند كردن يك ) در وضعيت قطع يا بسته(عضو قطع كننده  آب بند بودن
  .باشد مي حسگر فشارديگر يا نسبت به خروجي  قسمت

  
  فشار ورودي 16- 3

  .است حسگر فشارفشار ورودي 
  
  فشار خروجي 17- 3

  .است حسگر فشارفشار خروجي 
  
  اختالف فشار 18- 3

  .اختالف بين فشارهاي ورودي و خروجي مي باشد
  
  فشار ورودي حد اكثر 19- 3

  .مي تواند بكار گرفته شود حسگر فشار حداكثر فشار ورودي مشخص شده توسط سازنده كه در آن
  

                                                 
1 Drift 
2 Breather  hole 
3 External leak tightness 
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  حداقل فشار ورودي 20- 3
  .مي تواند بكار گرفته شود حسگر فشار حداقل فشار تعيين شده توسط سازنده كه در آن

  
  بيد 21- 3

  .مي باشد در واحد زمان حسگر فشارعبوري از  حجم
  
  اسمي دبي 22- 3

هوا در يك اختالف فشار معين مشخص شده توسـط سـازنده كـه نسـبت بـه شـرايط اسـتاندارد تصـحيح          دبي
  .شود مي
  
  محيط دمايحداكثر  23- 3

طبـق  مـي توانـد    حسـگر فشـار   هواي پيرامون وسيله كه توسـط سـازنده تعيـين شـده و در آن     دمايحداكثر 
  .نمايد عمل مشخصات فني

  
  محيط دمايحداقل  24- 3

طبـق  مي توانـد   حسگر فشارحداقل درجه حرارت هواي پيرامون وسيله كه توسط سازنده تعيين شده و در آن 
  .نمايد عملمشخصات فني 

  
  محل استقرار 25- 3

  .باشد مي حسگر فشارمحل تعيين شده توسط سازنده براي استقرار 
  
  (DN)اندازه اسمي  26- 3

 ابعاد با كمي معمول بوده و براي تمامي اجزاي سيستم لوله كشي به عنوان مرجع كهددي عاندازه  تعيين
  .باشد متناسب مي ساخت

 
  1طبقه بندي 4

  :داشته باشد تذيل مطابق طبقه بايد با يكي از دو حسگر فشار
  استاندارد طبقه -
  S طبقه -

 بنـدهاي درمطابق با موارد تعيـين شـده   بايد سطح كارآيي و پايداري مكانيكي باالتر  حسگر هاي فشار S طبقه
  .داشته باشد 6-6-10 و   8-18 

                                                 
1 Classification  
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 الكتريكي كليات 5
 حافظت در مقابل تأثيرات محيطي 1- 5
 :1ارزيابي عيارم 1- 1- 5

بـه عملكـرد خـود     9-5 تـا   2-5  بند هاي هنگام آزمون در شرايط سخت توضيح داده شده در بايد حسگر فشار
  .ادامه دهد تعيين شدهطبق استاندارد 

 
  :2ارزيابي معيار 2- 1- 5

در حالـت مطمئنـي    9-5 تا  2-5 بندهاي هنگام آزمون در شرايط سخت توضيح داده شده در  بايد حسگر فشار
  .باقي بماند تعيين شدهطبق استاندارد 

  
براي اطمينان از اسـتفاده  . است عموميهاي داده شده در اين استاندارد براي كاربردها و شرايط محيطي  سطح آزمون :1يادآوري

  .معتبر است 1ارزيابي عيارايمن از گاز در شرايط دشوارتر تنها م
گيرنـده و   آزمـون بايست بين  هاي ارزيابي ارائه شده، موارد الزم مي وجود استاندارد مورد نياز در معيارم در صورت عد :2 يادآوري

  .سازنده توافق شود
  
 تغذيهرات ولتاژ يتغي 2- 5

مجاز، هـر   .D.Cبرابر ولتاژ  2/1تا  8/0مجاز يا بين  .A.Cبرابر ولتاژ  1/1تا  85/0با هر ولتاژي بين  حسگر فشار
صـورت   EN 61000-4-11: 1994طبق استاندارد  بايدآزمون  .شود تواند تغذيه  اشته باشد، ميكه كاربرد دكدام 
  .نمايد عمل 1-1-5 بند ارائه شده در  1ارزيابي  عيارطبق م بايد حسگر فشارهنگام آزمون،  .گيرد

 مجـاز،  DCبرابر ولتاژ  8/0مجاز يا  ACبر ولتاژ برا 85/0با ولتاژي كمتر از  حسگر فشارآزمون در صورت تغذيه 
 عيـار بايد طبـق م  تعيين شدهشرايط استاندارد  حسگر فشاردر .هر كدام كه كاربرد داشته باشد، بايد تكرار شود

  .عمل نمايد 0 ارائه شده در بند  2 ارزيابي
  
 مدت ولتاژ قطع و كاهش كوتاه 3- 5

   .صورت بگيرد EN 61000-4-11: 1994استاندارد  طبق بايدآزمون 
متوسـط  تناوب  هاي دوره. قرار بگيرد 1هاي داده شده در جدول زمان بايد تحت مقادير ولتاژ و مدت حسگر فشار

قطع يا كـاهش ولتاژهـاي اتفـاقي طبـق     بار  3حداقل . طوالني مدت انتخاب خواهند شد تناوب هاي دورهمانند 
 10 حداقل بايد .شود ايجاد  تعيين شده حسگر فشاراستاندارد يط آزمون ارائه شده در تحت شرا ،فركانس اصلي

  .باشد داشتهثانيه بين قطع يا كاهش ولتاژ فاصله زماني وجود 
 عمل 1-1-5  بند ارائه شده در 1ارزيابي  معيارثانيه طبق  ميلي 20هاي تا  بايد براي قطع يا كاهش حسگر فشار

  در  ارائـه شـده   2ارزيابي  معيار  طبق  ثانيه  ميلي 20هاي بيش از   بايد براي قطع يا كاهش حسگر فشار .نمايد
  .نمايدعمل  0  بند
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  ولتاژ قطع و كاهش كوتاه مدت 1جدول 

  زمان دوره تناوب 
  )ثانيه ميلي(

  تاژ مجاز يا متوسط محدوده ولتاژ مجازدرصد ول
  قطع% 0 كاهش50%

10    ×  
20    ×  
50  ×  ×  
500  ×  ×  
2000  ×  ×  

  
  فركانس تغذيه نوسانات 4- 5

شود،  كه با فركانس تغذيه هماهنگ است و يا با آن مقايسه مي حسگرهاي فشار آنالوگط براي قها ف اين آزمون
  .گردد اجرا مي

بررسـي  بـراي   بار 3بايد  حسگر فشار. شود هرتز تغذيه مي 51و  49فركانس مجاز  تاژ مجاز درلبا و حسگر فشار
  .عمل نمايد صحت عملكرد
  .نمايد عمل 1-1-5 بند ارائه شده در  1ارزيابي  معياربايد طبق  حسگر فشارهنگام آزمون، 

  .فراتر رود  از درصد تغييرات فركانسبرنامه، در صورت كاربرد، نبايد  هاي تغييرات در زمان
 2ارزيـابي  معيـار بايد طبق  حسگر فشاردر اين شرايط، . هرتز تكرار شود 5/52و  5/47تغذيه آزمون با فركانس 

  .نمايدعمل  0 بند ارائه شده در 
  
 1نوسان شديدآزمون مصونيت از  5- 5

 :EN 61000-4-5، چيدمان و روش آزمون طبق استاندارد وسايل. ودش با ولتاژ مجاز تغذيه مي حسگر فشار

منفي و هر  پنج پالس از هر قطب مثبت و .مشخص شده اند 2در جدول گيري سختسطوح  .باشد مي 1995
تحت شرايط آزمون مشخص شده در استاندارد حسگر  EN 61000-4-5     زاويه فاز تشريح شده در استاندارد

  .اند همعين ارسال شدفشار 
ارائـه   1شود  ، حسگر فشار بايد  طبق معيار ارزيـابي  انجام مي 2گيري زماني كه آزمون در سطح سخت -

  . عمل نمايد 1-1-5 شده در بند 
 2انجام مي شود، حسگر فشار بايـد  طبـق معيـار ارزيـابي     3 گيري زماني كه آزمون در در سطح سخت -

 .عمل نمايد 0  ارائه شده در بند

  
نيست، مگر آنكه سازنده صراحتاً عنوان كرده باشد كـه طـول آن كابـل     واسطهاي  ها روي كابل نيازي به اجراي آزمون :يادآوري

                                                 
1 Surge immunity test 
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  .متر بيشتر باشد 10نبايد از 
  

  ACي با برق ها براي سيستم ±%10ولتاژ مدار باز آزمون  2جدول 

سطح 
 گيري سخت

  برق شبكه
  )كيلو ولت(

  توان DCورودي و خروجي 
  )كيلو ولت(

  فرآيندهاي الزم براي  تبديل
حسگر گيري و  شامل خطوط اندازه

  )1ها سنسورها و محرك(فشار
  )كيلو ولت(

  به زمين وطخط  خط به خط  به زمين وطخط  خط به خط  به زمين وطخط  خط به خط
2  5/0  1  -  -  5/0  -  
3  1  2  5/0  5/0  5/0  1  

 
  
 2سريع الكتريكي گذر 6- 5

 طبـق اسـتاندارد   ، چيدمان و روش آزمون و زمان تكرارآزمون وسايل. ولتاژ مجاز تغذيه شود يد بابا حسگر فشار
EN 61000-4-4: 1995 طبق شرايط آزمـون   حسگر فشار. باشدبايد   3آزمون طبق جدول  گيري سختسطح  و

  .مورد آزمون قرار گيرد بايد تعيين شدهاستاندارد 
  

  عبور سريع الكتريكي آزمونسختي شرايط  3جدول 

 در ورودي برقگيري سطح سخت
  )كيلو ولت(

 خروجي سيگنال، داده و خطوط كنترلي/در خطوط ورودي
  )كيلو ولت(

  نرخ تكرار
 )كيلو هرتز(

2  1  5/0  5  
3  2  1  5  

 
  در ارائـه شـده    1ارزيـابي  معيـار بايد  طبق  حسگر فشار ،2 گيري ختسشرايط سطح هنگام آزمون در  -

  .نمايد عمل 1-1-5 بند  
  در  شـده   ارائـه  2ارزيـابي  معياربايد  طبق  حسگر فشار، 3 گيري سختشرايط سطح هنگام آزمون در  -

  .نمايد عمل 0 بند 
  

نيست، مگر آنكه سازنده صراحتاً عنوان كرده باشد كه طول آن كابل  واسطههاي  ها روي كابل نيازي به اجراي آزمون :يادآوري
  .متر بيشتر باشد 3نبايد از 

  
 پارازيتمصونيت از پخش  7- 5

  ، چيدمان و روش آزمون و زمان تكرار طبق استانداردآزمون وسايل. با ولتاژ مجاز تغذيه شودبايد  حسگر فشار

                                                 
1 Actuator 
2 Electrical fast transient/brust 
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 EN 61000-4-6: 1996  فركـانس   كـل محـدوده  . باشـد  مي 4آزمون طبق جدول گيري سختسطح . باشد بايد
 .طبق استاندارد مربوطه بايد پوشش داده شود حسگر فشار يك بار توسطحداقل 

ارائه شده در  بند   1، حسگر فشار بايد  طبق معيار ارزيابي2 گيري هنگام آزمون در شرايط سطح سخت -
  .عمل نمايد 5-1-1 

ارائه شده در  بند   2، حسگر فشار بايد  طبق معيار ارزيابي3 گيري هنگام آزمون در شرايط سطح سخت -
  .عمل نمايد 0 

ار جهـت  هنگام جاروب محدوده فركانس، زمان ماندگاري در هر فركانس نبايد از زمـان الزم بـراي حسـگر فشـ    
 .دريافت و پاسخ به فركانس كمتر باشد

 
  .فركانس هاي حساس يا فركانس هاي خاص مي توانند جداگانه مورد آزمون قرار گيرند :1يادآوري
نيست، مگر آنكه سازنده صراحتاً عنوان كرده باشد كه طول آن كابل واسط هاي  ها روي كابل نيازي به اجراي آزمون :2يادآوري
  .بيشتر باشدمتر  1نبايد از 

  
  ولتاژهاي آزمون براي مصونيت پخش در شبكه و خطوط ورودي و خروجي 4جدول 

 )emf Uo V(حد ولتاژ   گيري سختسطح 
  CBو  ISM هاي باند هرتز مگا 80تا  كيلو هرتز150 محدوده فركانس

2  3  6  
3  10  20  

ISM :پزشكيي و با فركانس راديويي صنعتي، علم وسايل  
  مگاهرتز 02/0 ± 68/40مگاهرتز،  007/0 ± 56/13

CB :مگاهرتز 5/1 ± 125/27: باند شهري  
 
  
 1تحت پرتو محيط هايمصونيت از  8- 5

  اسـتاندارد   طبـق بايـد    آزمون و زمان تكـرار  ، چيدمان و روشوسايل . تغذيه شود مجاز  ولتاژ   با حسگر فشار
EN 61000-4-3: 1996  يـك   حداقلكل محدوده فركانس . باشد  5آزمون طبق جدول گيري سختسطح . باشد

  .طبق استاندارد مربوطه بايد پوشش داده شود حسگر فشاربار توسط 
  

  مصونيت از پرتوبراي  ولتاژ آزمون  5جدول 

  گيري سختسطح 
 محيط مقاومت

  )ولت بر متر(
  ISM باند  مگاهرتز 1000تا80 محدوده فركانس

2  3  6  

                                                 
1 Immunity to radiated fields 
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3  10  20  
ISM: پزشكيبا فركانس راديويي صنعتي، علمي و وسايل  

  ENV 50204: 1995مگاهرتز، مطابق با  87/0 ± 92/433
  در شـده   ارائـه   1ارزيـابي  معياربايد  طبق  حسگر فشار، 2 گيري سطح سختشرايط هنگام آزمون در  -

  .نمايد عمل 1-1-5 بند 
 در  شـده   ارائـه   2ارزيـابي  معياربايد  طبق  حسگر فشار، 3 گيري سطح سختهنگام آزمون در شرايط  -

 .رفتار نمايد 0  بند

  
جهت دريافت و  حسگر فشاردر هر فركانس نبايد از زمان الزم براي  ماندگاريهنگام جاروب محدوده فركانس، زمان  :يادآوري

  .گيرندبتحت آزمون قرار ممكن است جداگانه  يادآوريهاي حساس يا فركانس مورد  فركانس. ه فركانس كمتر باشدپاسخ ب
  
 آزمون مصونيت از تخليه الكترواستاتيكي 9- 5

طبـق  بايـد  ، چيـدمان و روش آزمـون و زمـان تكـرار     آزمـون  وسايل. با ولتاژ مجاز تغذيه شودبايد  حسگر فشار
طبـق   حسـگر فشـار  . باشد مي 6آزمون طبق جدول گيري سختسطح . باشد  EN 61000-4-2: 1995استاندارد 

  .گيردبايد تحت آزمون قرار  تعيين شدهشرايط آزمون استاندارد 
  

  ولتاژ آزمون تخليه استاتيكي مستقيم و غيرمستقيم 6جدول 
 تخليه تماسي گيري سطح سخت

  )كيلوولت(
  تخليه هوا

  )كيلوولت(
2  4  4  
3  6  8  

 
ارائـه شـده  در     1ارزيـابي  معيـار  بايد  طبق حسگر فشار، 2 گيري سطح سختشرايط هنگام آزمون در  -

  .نمايد عمل1-1-5 بند  
  در  شـده  ارائـه   2ارزيـابي  معياربايد  طبق  حسگر فشار، 3 گيري سطح سختشرايط هنگام آزمون در  -

  .نمايد عمل 0  بند
  
  1قدرتمغناطيسي با فركانس  ميدانآزمون مصونيت از  10- 5

  .رو شوند، كاربرد دارد روبه 2كه ممكن است با اثر هال حسگر هاي فشاريهاي ارائه شده جهت  آزمون
طبـق  يـد  با، چيـدمان و روش آزمـون و زمـان تكـرار     آزمـون  وسايل. با ولتاژ مجاز تغذيه شودبايد  حسگر فشار

 7طبـق جـدول   آزمـون  گيـري  سـخت سـطح  . باشـد   )1388سال ( 61000-4-8ملي ايران به شماره  استاندارد
  .گيردقرار تحت آزمون  بايد تعيين شدهطبق شرايط آزمون استاندارد  حسگر فشار. باشد مي

                                                 
1 Power frequency magnetic field immunity test 
2 Hall effect 
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  سطح آزمون براي نواحي دائمي 7جدول 

 دائمي دانمي مقاومت  گيري سطح سخت
  )آمپر بر متر(

2  3  
3  10  

 
 در   ارائـه شـده   1ارزيـابي  معيـار بايد  طبق  حسگر فشار، 2 گيري سطح سختهنگام آزمون در شرايط  -

 . نمايد عمل 1-1-5 بند  

  در شـده    ارائـه  2ارزيـابي  معياربايد  طبق  حسگر فشار، 3 گيري سطح سختهنگام آزمون در شرايط  -
  .نمايد عمل 0  بند

  
 كليات الكتريكي 11- 5

رفتار نمايند مگـر آنكـه تحـت پوشـش اسـتاندارد       EN 60730بايد طبق سري استانداردهاي  حسگر هاي فشار
 .دقرار گرفته باش حسگر فشارحاضر و يا استاندارد مخصوص به آن 

  
اسـتاندارد   مطـابق بـا  بايد مل آزمون طول عمر، مقررات ايمني، انحراف و انحراف تدريجي در حالت كلي استثنا ها شا :1يادآوري

EN 60730-1: 1995  42، 41، 40، 39، 38، 37، 28، 27، 26، 6مـوارد   2-7، جـدول  16-6، 11-6، 10-6، 4-6، 3-6بندهاي ،
خرابي و محافظت در مقابل اثرات محيطي در حالـت كلـي در    رفتار در مقابل شرايط  .باشد H26و  17، 15و  73، 72، 71ب،  58الف،  58، 57

  .آورده شده است حسگر فشاراين استاندارد و يا در استاندارد مخصوص 
 و  EN 61010اسـتاندارد    سـري   بـه  دارنـد  EN 60730-1: 1995در مواردي كه كاربردهاي خارج از بحث اسـتاندارد   :2يادآوري

IEC 61508 باشد 3يا  2مجموعه بايد  گيري سختانداردها سطح در اين است .شود مراجعه.  
  
  هاي اندازه گيرييكا 6

 وو برحسب ميلي بار يا بـار  ، نسبي استاتيك نسبت به فشار اتمسفر يفشار ها .باشد متر مي ابعاد بر حسب ميلي
شـتاور  گ در مورد با اين استثنا كه مقررات كاربردي .گشتاور هاي خمشي بر حسب نيوتن متر تعيين مي شوند

  .وجود ندارد فشار هايحسگرخمشي براي 
  
  شرايط آزمون 7

در جايي كه روشهاي مشخصي براي آزمون داده نشده باشد، انطباق با اين مقررات بايـد بـا بازرسـي يـا انـدازه      
  .شودتصحيح گيري 

ر اي ديگـ  انجام مي شـود، مگـر اينكـه بگونـه    ) 520(Cو درجه حرارت محيط ) C)520آزمون ها با هواي 
  .مشخص شده باشد

  ).، خشكC15 ،mbar 1013(تمامي مقادير اندازه گيري شده بايد نسبت به وضعيت استاندارد تصحيح شوند 
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توانند با تغيير قطعات به خانواده ديگر گاز تبديل شوند،با قطعات تغيير يافته مجـددا   ي كه ميحسگرهاي فشار
  .تحت آزمون قرار مي گيرند
در جايي كه چند وضعيت نصب مطرح  .ب تعيين شده توسط سازنده صورت مي گيردآز مون ها در وضعيت نص

  .صورت مي گيرد ترين وضعيت نامناسبآزمون ها در باشد، 
  .نيز ضميمه گردد EN 60730 )مثال ( آزمون هايي كه قبال با ديگر استانداردها انجام شده در صورت امكان

 
  ساختمان 8
  طراحي، ساخت و مونتاژ 1- 8

بـر اسـاس    بـرداري  بهـره بايد بگونه اي طراحي، ساخت و مونتاژ شـوند كـه در زمـان نصـب و      رفشا هايحسگر
  .دستورالعمل هاي سازنده  بدرستي كار نمايند

بايد در مقابل تنش هـاي مكـانيكي و حرارتـي كـه در معـرض آن       حسگر فشارهاي تحت فشار  قسمتتمامي 
  .د مقاومت نمايندكه روي ايمني تاثير گذار باش تغيير شكلهستند بدون 

يا اسـتاندارد   تطبيق كلي با مقررات داده شده در اين استاندارد با روش هاي آزمون داده شده در اين استاندارد
  .تاييد مي شودخاص  حسگر فشار

  
  شكل ظاهري 2- 8

كـاركرد   موجب يا ايدمنوارد نصدمه به شخص باشند تا بايد فاقد لبه هاي تيز و وگوشه هايي  فشار هايحسگر
  .تميز شوندبايد ها بصورت داخلي و خارجي  قسمتتمامي  .شودنب ناسمنا
  
  هاي داخلي قسمتدسترسي به  3- 8

  .بايد بگونه اي طراحي شود كه براي دسترسي به قطعات داخلي نياز به ابزار باشد حسگر فشار
  
  مجدد دمونتاژ و مونتاژ 4- 8

گونه اي باشند كه بتوان با ابزار موجود آنهـا را  هايي كه براي تعمير يا تنظيم نياز به دمونتاژ دارند بايد ب قسمت
با دستور العمل سـازنده نصـب غيـر    بايد بگونه اي ساخته شده يا عالمت گذاري شده باشند كه  و دمونتاژ نمود

هايي كه براي اندازه گيري و نقاط آزمون در نظر گرفته شده اند براي تعميـر   قسمت .صحيح امكان پذير نباشد
ندي با ابزار مكانيكي مانند اتصال فلز به فلـز يـا اورينـگ و بـدون     ب كه آب ونه اي دمونتاژ شوندو تنظيم بايد بگ

هايي كـه بـراي دمونتـاژ در نظـر     قسـمت . صورت گيرديا نواري  ي مايعاستفاده از تركيبات اتصال مثل چسب ها
  .شوند بستهگرفته نشده اند بايد با وسايلي مثل پلمپ 

  
  اجزاي متحرك 5- 8

قطعات متحرك نبايـد   .ها مختل شود قسمتهاي متحرك مثل ديافراگم ها نبايد توسط ديگر  قسمتعملكرد 



13 

 

  .تاثير معكوس بگذارند فشار هايحسگرباشند كه بتوانند روي عملكرد  اي در دسترس بگونه
  1بندي ي آبها درپوش 6- 8

  .)ا الكمثال ب(شوند  مهر و مومبايد بتوانند با ابزار معمولي برداشته و تعويض و  ها درپوش
  .دندر تمامي محدوده هاي تعيين شده توسط سازنده نبايد مانع تنظيم شو ها درپوش

                                                                                                                                                           
  تنفسهاي  سوراخ 7- 8

بايـد بگونـه اي طراحـي    ، براي آنها تعبيه نشده است 2كه مجراي تهويه فشار هايحسگردر  يهاي تنفس  سوراخ
  .شودنهوا در فشار ورودي حداكثر خارج  dm3/h70شده باشد كه در زمان آسيب ديدن ديافراگم، بيش از 

 .تاييد شود 6-8 ق بايد با روش ارائه شده در بند تطبي

ميليمتر تجاوز ننمايد، ايـن قـانون    7/0ميلي بار اگر قطر روزنه تنفس از  30براي فشارهاي ورودي حداكثر زير 
  .مورد استفاده قرار مي گيرد

اين محدودكننده بايد بتواند در مقابل سـه برابـر فشـار     اگر محدودكننده نرخ نشتي مورد استفاده قرار ميگيرد،
، اگر از يك ديافراگم ايمني بعنوان محدود كننده نرخ نشتي اسـتفاده مـي شـود    .ي حداكثر مقاومت نمايدورود

بايـد در   هاي هـوا يـا گـاز    روزنه .اين ديافراگم ايمني نبايد جاي ديافراگم كاري را در حالت معيوب بودن بگيرد
اي  آنهـا بايـد بگونـه    .شـوند نتي مسدود كه براحقرار گيرند مقابل مسدود شدن محافظت شوند يا بايد بگونه اي 

شـود آسـيب    مـي  گذاشـته  هوا و گـاز   روزنهكه ديافراگم نتواند توسط يك وسيله نوك تيز كه داخل  قرار گيرند
  .ببيند

  
  هاي تنفس سوراخآزمون نشتي  8- 8

يت اگر در وضع حسگر فشارهاي بسته  قسمتتمامي از بسته بودن . متحرك ديافراگم كاري را باز كنيد قسمت
فشـار ورودي قـرار دهيـد و ميـزان      حـداكثر هاي حامل گاز را تحت  قسمت. باز هستند، اطمينان حاصل نماييد

  .نشتي را اندازه بگيريد
  
  هاي انتقال فشار قسمت مربوط به 3قطر داخلي منافذ 9- 8
بجـز   ميليمتـر باشـد   7/0هاي مورد استفاده براي انتقال فشـار بايـد حـداقل     قسمتتمامي  منافذقطر داخلي  

و مسدود شدن توسط وسيله مناسب مثل فيلتر هاي خارجي  گرفتگي جرمكوچكتر در مقابل  منافذمواردي كه 
  )مراجعه شود 2-11 به بند (. شوند محافظت مي

 
  تنظيم مجدد دستيامكان با  فشار هايحسگر 10- 8

تنظيم مجدد باشد،  عضووضعيت ستقل از دستكاري كه م عمليبا  بايد با تنظيم مجدد دستي فشار هايحسگر

                                                 
1 Sealing Caps 
2 Vent pipe 
3 Apertures  



14 

 

   .تنظيم مجدد بايد دستي باشد .عمل نمايند
  .تنظيم دستي ممكن است نياز به استفاده از ابزار داشته باشد :يادآوري

  
 براي گاز قابل احتراق فشار هايحسگر 11- 8

مخـتص هـوا و    فشـار  هايحسـگر براي گاز قابل احتراق، بايد عـالوه بـر مقـررات مربـوط بـه       فشار هايحسگر
  .مطابقت داشته باشند16-8  تا 12-8 محصوالت احتراق و مخلوط هاي وابسته به آن با بند 

  
  سوراخ ها 12- 8

زي يـا بـراي مستقرسـا    حسـگر فشـار  هـاي   ها و غيره كه براي مونتـاژ قسـمت   ها، پين هاي مربوط به پيچ سوراخ
بايـد   گازبـدر ها و مسـيرهاي   ضخامت ديواره بين اين سوراخ. شوند بدرگازاند نيايد وارد مسيرهاي  استفاده شده

كننـد   هاي مورد نياز در ساخت كه مسيرهاي عبور گاز را به اتمسفر متصل مـي  سوراخ .متر باشد ميلي 1حداقل 
. بنـدي شـوند   آب دائمـي واشرهاي فلـزي بصـورت    دهند، بايد با را تحت تأثير قرار نمي حسگر فشاراما عملكرد 

  .اتصالي مناسب ديگر نيز استفاده شود وسايلهمچنين ممكن است از 
  
  1قسمت هاي بسته 13- 8

شـوند، بايـد    يا تنظيمات دمونتاژ مي سرويسگيري و آزمون، كه براي  هاي اندازه قسمتهاي بسته شامل  قسمت
براي مثال اتصاالت فلز (تي با ابزارهاي مكانيكي حاصل شود، بندي در مقابل نش اي ساخته شوند كه آب به گونه

 .هاي مايع و نواري استفاده شود ، بدون آنكه از تركيبات اتصالي شامل چسب)به فلز و اورينگ

  
  اتصاالت پيچي 14- 8

ملي ايران به هاي طبق استاندارد  بايد رزوهشوند،  اتصاالت پيچي كه براي سرويس يا تنظيمات دمونتاژ مي
حسگر شند مگر آنكه يك رزوه متفاوت براي عملكرد يا تنظيمات صحيح داشته با )1386سال ( 147 شماره
  .مورد نياز باشد فشار
هايي كه  كنند، نبايد در مسيرهاي عبور گاز يا قسمت كه يك رزوه را بريده و ايجاد براده مي 2كارخودهاي  پيچ

  .ندوجود دارد، استفاده شو براي سرويس آنها امكان جدايي
با اين  توانندمورد استفاده قرار گيرند ميكنند  كه يك رزوه تشكيل داده و براده توليد نمي هاي خودكار پيچ

) 1386سال ( 147استاندارد ملي ايران به شماره هاي ماشين تراش متريك طبق  شرط كه بتوان آنها را با پيچ
  .جايگزين كرد

  
  اتصاالت 15- 8

                                                 
1 Closure Parts 
2 Self-tapping 
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كاري يا ديگر  لحيم .بمانند  ئمي بايد در شرايط عملكرد عادي مؤثر باقيبراي مونتاژهاي دا اتصاالتتركيبات 
كاري و يا  عمليات لحيمدرجه سانتيگراد دارد بعد از  450دماي ذوب كمتر از  آنها ها كه ماده بندكشيفرآيند
  .بندي كمكي استفاده شود به عنوان آبنبايد براي مسيرهاي عبور گاز استفاده شود مگر آنكه  غيره

  
  هاي آزمون فشار مغزي 16- 8

متر براي اتصال به  ميلي 10حداقل متر و طول مؤثر  ميلي )9±0ر5(مغزي هاي آزمون فشار بايد قطر خارجي 
  .متر بيشتر باشد ميلي 1قطر معادل سوراخ نبايد از . لوله داشته باشند

  
  شونده عامل حس 17- 8

گيري آن طراحي شده است را مشخص  زهبراي دريافت و اندا حسگر فشاركه  اي شونده عامل حسسازنده بايد 
  .نمايد

  
 Sرده  حسگر فشار 18- 8

  :بايد بصورت زير باشد Sرده  فشار هايحسگرساختاري  مقررات
به شماره  استاندارد ملي ايران مطابق 2بايد مشخصات اتصال چفتي 1)قطع و وصل(هاي سوئيچي قسمت) الف

  .داشته باشند EN 61058-1و ) 1380سال ( 5039- 5
  .استفاده شده باشد 4اي زبانه هاي كنتاكتيا  3اي هاي زبانه نبايد از رله گر فشارحس در )ب
  .گيري تحت فشار و تنش بايد از مواد مقاوم در برابر خوردگي ساخته شوند هاي اندازه قسمت) پ
  .درجه سانتيگراد و يا مساوي آن باشد 70بايد بيش از ناظهارشده  حداكثردماي محيط ) ت
  .رعايت نمايدرا  EN 60529: 1991, IP 44 االمكان مقررات مربوط به حتيبايد  حسگر فشار) ث
  
 مواد 19- 8

 يهاي ساختار باشد كه ويژگي اي بگونههاي مختلف بايد  كيفيت مواد، ابعاد استفاده شده و روش مونتاژ قسمت
بق هاي كارايي نبايد در طول عمري منطقي و درحالتي كه ط ويژگي .باقي بماند و كارايي ايمن

در اين شرايط تمام اجزا بايد هر  .گيري داشته باشد هاي سازنده نصب و استفاده شده، تغيير چشم دستورالعمل
  .رو شوند را تحمل نمايند شرايط مكانيكي، شيميايي و حرارتي كه هنگام كار ممكن است با آن روبه

به  استاندارد ملي ايرانگيري طبق  دازه، در صورت انگيرند در جاهايي كه مواد پالستيكي مورد استفاده قرار مي
 2/1كمتر از اظهار شده  5تغيير شكل حرارتيبايد دماي هاي سازنده پالستيك،  دادهبه  استنادو  6845شماره 

  .اظهار شده باشددماي محيط  حداكثر برابر
                                                 

1 Switching Parts 
2 Snap acting joints 
3 Reed Relays 
4 Reed Contacts 
5 Defelection  
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 آلياژهاي روي 20- 8

 200تا  حداكثرفشار كاري با  DN 50تا  فشار هايحسگرهاي حامل گاز  آلياژهاي روي فقط بايد در قسمت
در محلي كه  )87سال ( 10410ملي ايران به شماره  مطابق آلياژ روي استاندارد ZnAl4بار و با كيفيت  ميلي

اي اصلي ورودي و  جايي كه اتصاالت رزوه. شود، استفاده شوند درجه سانتيگراد بيشتر نمي 80دماي اجزا از 
 ISO 228-1: 1994 استاندارد طبقو  1خارجي از نوعها  رزوهايد بخروجي از آلياژهاي روي ساخته شده است، 

  .باشند
  
 2بدنه 21- 8

  :اي ساخته شوند كه هاي حامل گاز بايد به گونه ، قسمتقابل احتراقگازهاي  فشار هايحسگربراي 
متر مكعب بر ساعت هوا  دسي 70بيش از  نشتهاي غير فلزي، امكان  در صورت حذف يا شكست قسمت )الف

  :وجود نداشته باشد به شرح ذيلين فشار كاري در هيچ يك از شرايط آزمون در بيشتر
حامل  قسمتهاي غيرفلزي را كه  ، قسمت3ي غير فلزيها  بندي آببه استثناي اورينگ ها، واشرها و  -

  .كند، از بدنه جدا كنيد گاز را از اتمسفر جدا مي
 .رار دهيدرا تا فشار كاري ماكزيمم تحت فشار ق حسگر فشارهاي  ورودي -

 .بار باشد ميلي ±1/0 متر مكعب و يتسان ±1محدوده خطاي دستگاه استفاده شده بايد  -

   .متر مكعب بر ساعت باشد دسي ±5گيري نرخ نشتي بايد  دقت اندازه
بار اجرا كنيد و سپس براي هر دو نشتي داخلي  ميلي 6ها را با فشار اوليه  براي نشتي داخلي اجزاي بدنه، آزمون

  .بار، هركدام كه بيشتر است، تكرار كنيد ميلي 150برابر فشار ورودي ماكزيمم يا  5/1ي آزمون را با و خارج
 :متر مكعب بيشتر شود دسي 70نرخ نشتي به جز در موراد زير نبايد از 

بار يا  ميلي 112مناسب است، با فشار ورودي اسمي  3براي استفاده با گازهاي خانواده  حسگر فشارجايي كه 
از روشي استفاده نماييد كه نتايج  .بار استفاده نماييد ميلي 220از فشار آزمون حداقل بار،  ميلي 148

  :نمونه هايي از چنين روش هايي در موارد زير آمده است . تجديدپذير باشد
  ) پيوست الف( .ميلي بار 150براي فشار كوچكتر، مساوي ) روش حجمي( -
  ) بپيوست ( .ميلي بار 150ز براي فشارهاي بيش ا) روش افت فشار( -

  :بصورت زير است رابطه تبديل روش افت فشار به روش حجمي
)(1085.11 "'3

absabsgL ppVq    
  كه در آن 

Lq متر مكعب بر ساعت تينسا(نرخ نشتي(  
gV متر مكعب سانتي( تحت آزمون و دستگاه آزمون حسگر فشارحجم كل(  

                                                 
1 Exeternal  
2 Housing 
3 Gasket  
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'
absp بار ميلي(فشار مطلق در آغاز آزمون(  
"
absp بار ميلي(فشار مطلق در پايان آزمون(  

  .شود گيري مي ساعت اندازه 1اي و نرخ نشتي بر اساس  دقيقه 5 دوره تناوبافت فشار در 
  يا
از مواد غير  توانند ميبار  ميلي 600كثر تا حدا برداري بهرهبراي فشار  فشار هايحسگرهاي  بدنه و ديافراگم) ب

  :به شرطي كه دنفلزي با شرايط زير ساخته شو
بدنه  از جنس فلز توسطيك محدودكننده جريان  به وسيلهگاز تغذيه  قسمت حامل گاز از قسمت -

 .متر محافظت شود ميلي 1با قطر كمتر از  1فلزي

متر مكعب   دسي  70زير نرخ نشتي نبايد از  به دماي اتاق پس از آزمون حسگر فشارهنگام بازگشت  -
 :بر ساعت بيشتر شود

 .درجه سانتيگراد نگه داريد 135 ± 2 محيط ساعت در دماي 1 را به مدت حسگر فشار - 

 5براي  حسگر فشارفشار  كننده هاي حس قسمتفشار كاري به حداكثر برابر  3فشار آزمون  - 
نرخ نشتي  21- 8  طبق بندبه دماي اتاق برگشت،  رحسگر فشاپس از آنكه دماي  .دقيقه وارد نماييد

 .متر مكعب بر ساعت بيشتر شود دسي 70نبايد از 

 
 مقاومت در برابر خوردگي و حفاظت از سطح 22- 8

ساخته شوند يا از بايد از مواد مقاوم دربرابر خوردگي  فنرهااتمسفر و يا هاي در تماس با گاز  تمام قسمت
 بين از  نبايد با هيچ حركتي هاي متحرك و ديگر بخش فنرها براي خوردگي محافظ. وردگي محافظت شوندخ

  .روند 
  
 2بندي تزريق و آب 23- 8

مانند خأل (ساخت باشد بايد طبق روش مناسبي صورت گيرد  فرآيند زبندي بخشي ا هنگامي كه تزريق و آب
  .)بندي مناسب يا فشار داخلي با استفاده از مواد آب

 
  هاي متحرك قسمتبراي  3هاگلندآب بندي  24- 8
بندهاي مربوط به اجزاي بدنه بايد فقط  شوند و آب هاي متحرك كه از بدنه به اتمسفر وارد مي بندي قسمت آب

نبايد . از نوعي كه بطور دائم تغيير شكل دهند باشند يعني كه مواد پايدار مكانيكي ي ساخته شوداز مواد جامد
نبايد به  4ها فانوسك .استفاده شود نبايد از گلندهاي با تنظيم دستي. استفاده شود بندي هاي آب از چسب

  .بند در مقابل اتمسفر استفاده شوند عنوان تنها المان آب
  

                                                 
1 Metallically housed metallic flow resistor 
2 Impregnation 
3 Glands  
4 Bellows 
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براي قابليت تنظيم مجدد (يك گلند قابل تنظيم كه توسط سازنده تنظيم شده است و قابليت تنظيم مجدد ندارد  :يادآوري
 .شود بند غير قابل تنظيم درنظر گرفته مي ه عنوان يك آبب) تنظيم شده است

  
  اتصاالت مكانيكي 9
 قابل احتراقهاي براي گاز فشار هايحسگربراي  1هاي پيچ رزوه 1- 9
  ايجاد اتصاالت 1-1- 9

  . اتصاالت بايد طوري ساخته شوند كه بتوان آنها را با ابزارهاي معمولي مثل آچار تخت باز و بسته كرد
 
 هاي پيچ رزوه 1-2- 9

هاي داده  باشند و طبق سري ISO 228-1: 1994يا  ISO 7-1: 1994ي ورودي و خروجي بايد طبق ها رزوه
  .انتخاب شوند 8شده در جدول

  اندازه اتصاالت 8جدول 
اندازه نامي فلنج يا 

  رزوه
)DN( 

عالمت فلنج يا
  رزوه

  )اينچ(

فشاري  محدوده قطر خارجي لوله فيتينگ فشاري در اتصاالت
  2آسان

  )متر ميلي(
6  
8  
10  
15  
20  
  
25  
32  
40  
50  
65  
  
80  
100  
125  
150  

8/1  
4/1  
8/3  
2/1  
4/3  

  
1  

4/1 1  
2/1 1  

2  
2/1 2  

  
3  
4  
5  
6  

  5تا  2
  8تا  6
  12تا  10
  16تا  14
  22تا  18

  
  28تا  25
  32تا  30
  40تا  35
  50تا  42

-  
  
-  
-  
-  
-  

  
  اتصاالت يكپارچه 1-3- 9

                                                 
1 Threads 
2 Easy connector 
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يا  درنظر گرفته شوند حسگر فشارند، اتصاالت بايد همراه هستصاالت يكپارچه ات نوع هنگامي كه اتصاالت از
  .ارائه شود ISO 228-1: 1994يا  ISO 7-1: 1994اينگه جزئيات كامل در صورت عدم تطابق با 

  
 گاز قابل احتراق فشار هايحسگرهاي  فلنج 1-4- 9

آنها بايد براي اتصال به فلنج طبق شوند،  استفاده مي، DN 50باالي حسگرهاي فشار در  ها هنگامي كه فلنج
ISO 7005, PN 6  ياPN 16 مناسب باشند.  
مناسب  ISO 7005هاي طبق  كه براي اتصال به فلنج DN 50ها روي حسگر فشار تا و شامل  هنگامي كه فلنج

ذير شود پ نيستند، يا آداپتورهاي مناسب حسگر فشار بايد عرضه شود تا اتصال به فلنج و رزوه استاندارد امكان
  .هاي به هم متصل بايد عرضه شود يا اينكه جزئيات كامل قسمت

 

 هوا و محصوالت احتراق فشار هايحسگراتصاالت  1-5- 9
  رحال در مورد ه ههوا و محصوالت احتراق، اتصاالت بايد مطابق با دستورالعمل سازنده باشد، ب براي
  .باشند 2-1-9 بايد مطابق با بند ) دهدر صورت استفا( آسان ها و اتصاالت فشاري فالنجهاي پيچ،  رزوه

  
  مقررات الكتريكي 2- 9
9 -2 -1   
بايد با مقررات داده شده  حسگر فشارستثناي جايي كه بگونه اي ديگر در اين استاندارد مشخص شده باشد، با

  .مطابقت داشته باشد )1380سال ( 5039-5به شماره  استاندارد ملي ايراندر 

  
9 -2 -2  

 يا Bكالس ) 1380سال ( 5039- 5به شماره  استاندارد ملي ايرانت الكترونيك و بخش نرم افزاري بايد با قطعا
ENV 14459 مطابقت داشته باشند.  

9 -2 -3   
، گاز قابل احتراق يا مخلوط هاي گازي نبايد به قطعات الكتريكي برسند كه موجب جرقه حسگر فشاردر داخل 

  .شود اشتعالو 
  
9 -2 -4   

  .تعيين شود EN 60529 : 1991بق با درجه حفاظت بايد مطا
  
9 -2 -5   

) 1386سال ( 9911استاندارد ملي ايران به شماره وسائل حس كننده فشار كه با اتصاالت الكتريكي مطابق با 
  .شوند بايد اتصاالت مطابق با پين هاي ذيل و زمين داشته باشند توليد مي) 1386سال ( 9913و يا 
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    اتصال زمين                                                                                 (e)پين 

   (NC)بسته در حالت عادي                                                                           1ين پ
    (NO)  در حالت عادي باز                                                                            2پين 
    مشترك                                                                                  3پين 

  
  عملكرد 10
  كليات 10-1

  :مطابقت داشته باشد ادامه در داده شده الزامات عملكردي كليات بايد با حسگر فشار
  :خوبي عمل كنند  در تركيبي از شرايط زير بايد به فشار هايحسگر

  در كل محدوده فشارهاي كاري -
  .درجه سانتيگراد و در صورت ادعاي سازنده در محدوده وسيع تر 60تا  صفردر محدوده دماي محيط از  -
  الكتريكي فشار هايحسگردر تمامي موقعيت هاي نصب ادعا شده توسط سازنده همچنين براي  -
% 110كمتـرين مقـدار داده شـده تـا     % 85مقـدار داده شـده يـا از     %110تا % 85محدوده ولتاژ يا جريان از  -

  .مورد آزمون قرار گيردبيشترين مقدار داده شده 
ارائه شده معتبر  هر اندازههاي نصبي كه براي آنها  تمامي موقعيت ،هاي سازنده دستورالعمل در عالوه بر آن

  .دشومشخص بايد با دادن ضريب تصحيح هاي مناسب،  است،
  
   نشتي ميزان 10-2
  عملكرد 10-2-1

، محدوده نشتي خارجي نبايد از مقادير ذيل تجاوز 1-4-10 قبل و بعد از آزمون طول عمر داده شده در بند 
  :نمايد 

- cm3/hr20  كه براي گاز قابل احتراق مورد استفاده قرار مي گيرد حسگر فشارهوا براي.  
- cm3/hr200  گيرد مورد استفاده قرار مي كه با هوا و يا محصوالت احتراق ارحسگر فشهوا براي.  

گيرند آزمون نشتي خارجي  براي حسگرهاي فشاري كه براي هوا و محصوالت احتراق مورد استفاده قرار مي
  .بسته باشند تنفس هاي اي انجام شود كه تمام سوراخ بايد بگونه
  .آزمون نشتي را پاسخ دهدمجدد بايد  بايد بعد از دمونتاژ و مونتاژمحفظه 

  
  نشت بنديآزمون  10-3

  :انجام شودموارد زير  بايد مطابق با نشت بنديآزمون 
دقت اندازه گيري نرخ نشتي . مي باشد mbar1/0و  cm21خطاي ابزار اندازه گيري استفاده شده  محدوده

  .باشد cm3/h 5بايد 
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ميلي بار انجام شود، سپس براي نشتي داخلي  6لي ، آزمون با فشار آزمون داخها محفظهدر مورد نشتي داخلي 
  .تكرار شود) هر كدام كه بيشتر است(ميلي بار  150برابر فشار ورودي ماكزيمم يا  5/1و خارجي آزمون با 

 148بار يا  ميلي 112گازهاي خانواده سوم با فشار ورودي نامي  بابراي استفاده  حسگر فشاردر شرايطي كه 
  .ميلي بار در نظر بگيريد 220شد، فشار آزمون را حداقل بار، مناسب با ميلي

نمونه هايي از چنين روش هايي در موارد زير آمده . استفاده نماييدبايد بدهد  1پذيرجديدروشي كه نتايج تاز 
  :است 

  .ميلي بار 150مساوي  يا براي فشار كوچكتر) روش حجمي( -
  .بار ميلي 150براي فشارهاي بيش از ) روش افت فشار( -

بـار   ميلـي  220حـداقل   وبرابر فشار كـاري مـاكزيمم،    5/1بايد  احتراقكمترين فشار آزمون براي گازهاي قابل 
  .باشد

، بعالوه مجموعه برابر فشار كاري ماكزيمم بايد باشد 5/1براي هوا و محصوالت احتراق، كمترين فشار آزمون 
  .رار گيردنيز تحت آزمون بايد ق روش زير مطابق كامل حسگر فشار
رسانده و نرخ نشتي را اندازه  21- 8 بند  در مندرج را به فشار آزمون حسگر فشاري )ها(ورودي و خروجي

  .بگيريد
  .كرده و آزمون را تكرار نماييد باز و بستهبار مطابق با دستورالعمل هاي سازنده  5را  ها محفظه

در شرايط خشك،  mbar 1013و  C15 ده نسبت به شرايط استاندارد يعنيتمامي مقادير اندازه گيري ش
  .تصحيح مي شوند

ي كه مي توانند به خانواده ديگر گاز با تغيير قطعات تبديل شوند، با قطعات تبديل شده نيز فشار هايحسگر
  .مورد آزمون قرار مي گيرند

  . ي شودعيين شده توسط سازنده انجام مت 2آزمون ها در يك وضعيت نصب
  
 پيچشخمش و   10-4
  كليات 10-4-1

اي كه ممكـن   مكانيكي بايد به گونه اي ساخته شوند كه مقاومت الزم جهت تحمل تنش هاي فشار هايحسگر
بايسـت هـيچ تغييـر شـكل دائمـي       ميبعد از آزمون . ند را داشته باشنداست با آن طي نصب و تعمير روبرو شو

بيشتر  حسگر فشاريا استاندارد مخصوص  9شده در جدول  وجود نداشته باشد و نشتي نبايد از مقادير مشخص
  .باشد

  پيچش 10-4-2
  گشتاور سفت كردن براي پيچ هاي فلنج  9جدول 

DN 6  8  10  15  20  25  32  40  50  60  80  100 125 150 
  160 160  80  50  50  50  50  50  30  30  30  30  20 20گشتاور 

                                                 
1 Reproducible 
2 Mounting position 
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N.m

  
استاندارد  1-4-10  يا 2-4-10 را هنگام آزمون طبق بند  10جدول داده شده در  بايد گشتاور فشار هايحسگر

  .تحمل نمايند
  
  گشتاور خمشي  10-4-1

مـل  تح 1-4-10 را هنگـام آزمـون طبـق بنـد      10بايد گشتاور خمشي داده شـده در جـدول    حسگرهاي فشار
  .مورد آزمون قرار گيرند 1-5-10 د بايد همچنين طبق بن 1گروه حسگرهاي فشار . نمايند

  .داده شده اند 8هاي اتصال معادل در جدول  اندازه) 1
ايل بـا كـاربرد   روي وسـ بسـت زينـي   با اتصاالت داخلي فلنجي يا  حسگرهاي فشارمقادير داخل پرانتز براي ) 2

  .پخت و پز است
  گشتاور پيچشي و خمشي 10جدول 

  اسمي اندازه
DN1  

 گشتاور
  متر-نيوتن

  گشتاور خمشي
  متر-نيوتن

  2گروه   1گروه  2و1گروه
  ثانيه 10 ثانيه 900 ثانيه10 ثانيه10

6  
8  
10  
15  
20  
  
25  
32  
40  
50  
65  
  
80  
100  
125  

150   

15 )7(  
20 )10(  
35 )15(  
50 )15(  

85  
  
125  
160  
200  
250  
325  
  
400  

-  
-  
-  

15  
20  
35  
70  
90  
  
160  
260  
350  
520  
630  
  
780  
950  
1000  
1100  

7  
10  
20  
40  
50  
  
80  
130  
175  
260  
315  
  
390  
475  
500  
550  

25  
35  
70  
105  
225  
  
340  
475  
610  

1100  
1600  
  

2400  
5000  
6000  
7600  

  .آورده شده است 8اي اتصال معادل در جدول ه اندازه )1
براي كاربردهاي  دارند و 1بست زيني ي است كه اتصاالت ورودي فلنجي يافشار هايحسگرمقادير داخل پرانتز براي  )2

  .هستند پخت و پز
                                                 

1 Saddle-clamp  
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  تعداد سيكل ها 11جدول 

  شرايط
  برايحسگرهاي فشار 

و  حصوالت احتراقهوا، م  قابل احتراق هايگاز
  ها مخلوط

  Pmax 2/1  Pmax 2/1  آزمون فشار
  سازنده طبق اظهار  طبق ادعاي سازنده  نرخ عملكرد

شده  بيشترين مقدار اظهار  )1(بار الكتريكي
  توسط سازنده

شده توسط  ين مقدار اظهاربيشتر
  سازنده

  براي تنظيم مجدد خودكار
سيكل هاي آزمون در بيشترين دماي 

  200000  40000  شده ارظهمحيط ا

سيكل هاي آزمون در كمترين دماي 
  50000  10000  محيط ادعا شده

  دستي تنظيم مجددبراي 
  2500  2500  دماي ماكزيمم محيط
  2500  2500  دماي مينيمم محيط

 ENهاي آزمون حسگر فشار مطابق با  باشد، اگر مشخصه EN 61058هنگامي كه كليد الكتريكي طبق استاندارد  )1(

باشد و معيارهاي كاري حسگر فشار سازگار باشد، هيچ بار الكتريكـي اي هنگـام آزمـون طـول عمـر نيـاز        61058-1
 .نيست

  
  نشتي نرخبيشترين   12جدول 

  
 DNاندازه اسمي داخلي 

  )هواسانتيمتر مكعب بر ساعت (نشتي  نرخبيشترين 

  نشتي خارجي نشتي داخلي  
10DN< 20  20  

25 DN 10  40  40  
80< DN 25  60  60  
150< DN 80  100  60  

< DN150  150  50  
 

  آزمون هاي پيچشي و خمشي 10-5
  كليات 10-5-1

سري متوسط با طول هاي زيـر اسـتفاده   ) 1386سال ( 423از لوله هايي مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 
  :نماييد 

  . DN 50ساويتر يا م كوچك فشار هايحسگربراي  DN 40حداقل  -
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  .DN 50 باالتر از فشار هايحسگرميلي متر براي  300حداقل  -
  .روي اتصاالت استفاده نماييد 1شوند هايي كه سفت نمي خميراز فقط 

  .تعيين نماييد 9را از جدول  ISO 7005گشتاور سفت كردن مناسب براي اعمال به پيچ هاي فلنج 
مورد آزمون قرار پيش از آزمون هاي پيچشي و خمشي  21-8 را در مقابل نشتي خارجي طبق بند  حسگر فشار

  .دهيد
نيستند، آزمون را در حالتي كه اتصاالت معكـوس شـده   مشترك اگر اتصاالت ورودي و خروجي روي يك محور 

  .اند تكرار نماييد
را محكم كرده و گشتاور پيچشي و  ر فشارحسگ، بدنه ارنديكسان ند اسمياگر اتصاالت ورودي و خروجي اندازه 

  .خمشي را به نوبت به هر اتصال اعمال نماييد
روي مجموعه  3اي رابط رزوهيك  ابايد تحت آزمون گشتاور خمشي ب فشارياز نوع  2 اتصاالتبا  فشار هايحسگر
 .قرار بگيرند 4رزوه ها

  
اتصـال   وسـيله با اتصاالت فلنجي در صـورتي كـه تنهـا     فشار هايحسگرآزمون هاي گشتاور پيچشي قابل اعمال به  : 1 يادآوري

  .همان باشد، نيستند
از نـوع   ورودياتصاالت  از نوع يا) فلنجي(لبه دار  ورودي با اتصاالت فشار هايحسگرآزمون هاي گشتاور خمشي به  : 2 يادآوري

  .پخت و پز نيستند براي وسايل براي اتصال به منيفولدها بست زيني
  
 ثانيه 10ل گشتاور پيچشي به مدت آزمون اعما 10-5-2

لولـه  . بپيچانيـد  10را در داخل حسگر فشار با گشتاوري كمتـر از مقـادير داده شـده در جـدول      1لوله شماره 
 ).نماييد يادآوري 1به شكل ( اريده دبرابر قطر لوله از حسگر فشار نگ 2را در فاصله بيش از  1شماره 

  

  
  دستگاه آزمون پيچش 1شكل 

  
مطمـئن شـويد   . نيـد پيچاب حسگر فشاردر  10از مقادير داده شده در جدول كمتر را با گشتاوري  2 شماره لوله

  .باشند نشتي نداشتهكه تمامي اتصاالت 
                                                 

1- Non-hardening sealing paste 
2 Fitting 
3 Adapter 
4 Union threads 

1 2
2d

d قطر خارجي  
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گشتاور مناسـب  . داعمال نشود، نگه داري حسگر فشاررا چنان كه هيچگونه گشتاور خمشي اي به  2 شماره لوله
پايـاني  % 10. ثانيـه اعمـال نماييـد    10بـه مـدت    بيشتر شود به لوله 10را بدون آنكه از مقادير آمده در جدول 

  .دقيقه اعمال نماييد 1كمتر از گشتاور را در مدت زماني 
تي را در مقابـل نشـ   حسـگر فشـار  و با چشم هرگونه تغيير شكل را بررسـي نماييـد، سـپس    برداريد گشتاور را 

و در صورت كاربرد، نشتي داخلي را طبـق بنـد    تحت آزمون قرار گيرداين استاندارد  21-8 خارجي مطابق بند 
  .مورد آزمون قرار دهيد 8-21 

  
  با اتصاالت فشاري 2و  1گروه  فشار هايحسگر - ثانيه اي 10آزمون پيچشي  10-5-3
  1شكل الت فشاري زيتونياتصا 10-5-3-1

  .مناسب استفاده نماييد اندازهدر  نو 3اي برنجي بند حلقه آب فوالدي با يك 2لولهيك 
 لولـه  مهره را به هر 10محكم كنيد و گشتاور پيچشي داده شده در جدول  صورت صلبرا به  حسگر فشاربدنه 

  .ثانيه اعمال نماييد 10به ترتيب به مدت 
 شكل زيتونينه تغيير شكل با چشم بررسي نماييد، بدون در نظر گرفتن هرگونه واشر را براي هرگو حسگر فشار

  .براي آب بند نمودن در مقابل نشتي خارجي حسگر فشار. يا سطوح رو به روي محل اعمال گشتاور
تحـت آزمـون قـرار    ) ورت كاربرددر ص( 21-8 بند و آب بند بودن در مقابل نشتي داخلي طبق  21-8 طبق بند 

  .دهيد
  
  4دار زاويهاتصاالت فشاري  10-5-3-2
، يـد را بكـار بر  1-3-5-10  استفاده نماييد و روش ارائه شده در بند دار زاويهفوالدي كوتاه با انتهاي  لولهيك از 

درنظـر گرفتـه    يا سطوح رو به روي محل اعمال گشتاور 5منگاه مركزييمحل نش هرگونه تغيير شكل مروبط به
  .شود

 حسگر فشار اتصاالت داخلي لبه دار يا مهار شده با حائل براي اتصال به چند راهه گاز در كاربردهاي پخت و پز
شده محكم را به چند راهه مطابق با توصيه هاي سازنده وصل كنيد و پيچ هاي ثابت كننده را با گشتاور توصيه 

را متصل نموده و با گشتاور تعيين شـده در پرانتـز سـتون     دار زاويهيا شكل  زيتونيفشاري نوع  اتصاالت. نماييد
كـم  ، مح)هر كـدام مناسـب اسـت   ( 2-3-5-10 يا  1-3-5-10  مطابق با روش ارائه شده در بند 10دوم جدول 

  .نماييد
  

  2و گروه  1گروه  فشار هايحسگرثانيه اي،  10آزمون گشتاور خمشي  10-5-4
را  2و مجموعه نشـان داده شـده در شـكل     ه استي را كه براي آزمون پيچشي استفاده شدحسگر فشارهمان 

                                                 
1 Olive-type 
2 Tube  
3 Brass olive 
4 Flared 
5 Core seating 
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  .استفاده نماييد
  

  
  يتگاه گشتاور خمشدس 2شكل 

  
ثانيـه   10را بـه مـدت    2و گـروه   1براي گروه  10نيروي الزم براي ايجاد گشتاور خمشي داده شده در جدول 

  :نيرو را بصورت زير اعمال نماييد . جرم لوله را در نظر بگيريد. اعمال نماييد
  .حسگر فشاراز مركز  DN50 ،40DN1تا و شامل  فشار هايحسگربراي  -
  .حسگر فشارميلي متر از محل اتصال  300حداقل  DN50تر از باال فشار هايحسگربراي  -

را براي آب  حسگر فشاررا با چشم بررسي كنيد، سپس  حسگر فشارنيرو را حذف نماييد و هرگونه تغيير شكل 
  .مورد آزمون قرار دهيد 21-8 بندي در مقابل نشتي طبق بند 

  
  1گروه  فشار هايحسگرفقط  - ثانيه اي 900آزمون گشتاور خمشي  10-5-5

شكل ي را كه براي آزمون پيچشي استفاده كرديد و همين طور مجموعه نشان داده شده در حسگر فشارهمان 
  .را استفاده نماييد 2

 900داده شـده اسـت را بـراي     10كـه در جـدول    1گروه  حسگر فشارنيروي الزم براي ايجاد گشتاور خمشي 
  :نيرو را بصورت زير اعمال كنيد . لوله را منظور نماييدثانيه اعمال و جرم 

  .حسگر فشاراز مركز  DN50 ،40DNتا و شامل  فشار هايحسگربراي  -
  .حسگر فشارميلي متر از اتصال  300، حداقل DN50باالتر از  فشار هايحسگربراي  -

 21-8  بنـد در مقابل نشتي طبـق  را براي آب بند بودن  حسگر فشاردر حالي كه نيرو همچنان اعمال مي شود، 
  ).هر كدام كه كاربرد دارد( مورد آزمون قرار دهيد

  
 عملكرد 10-6
 عملكرداندازه گيري فشار  1- 10-6

 عملكـرد براي فشـار  . تحت آزمون قرار دهيد اسميدرصدي فشار كاري  10را با افزايش يا كاهش  حسگر فشار

                                                 
  .برابر قطر اسمي است 40منظور  1

1 2

2d 

d قطر خارجي  
F

40 DN
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تحـت آزمـون قـرار    ميلي بار بـر ثانيـه    04/0تا  02/0 1شيب را با نرخ سگر فشارحميلي بار،  10ي كمتر از اسم
اسمي در هر ثانيـه   عملكرددرصد فشار  0ر5 شيب را با نرخ حسگر فشاراسمي باالتر،  عملكردبراي فشار . ددهي

 متوسـط مقـادير  بااليي و پاييني واقعـي و   عملكردآزمون را سه بار تكرار نماييد و فشار . دحت آزمون قرار دهيت
  .اندازه گيري شده در سه آزمون را اندازه بگيريد

  
  انحراف 2- 10-6

  :بايد طبق موارد زير باشد  برداري بهرهاجرا شد، انحراف فشار  1-6-10 هنگامي كه آزمون طبق بند 
  .قابل احتراقگازهاي  فشار هايحسگردرصد براي  15مساوي  يا كوچكتر -
  .هوا و محصوالت احتراق فشار هايحسگرتر از مقدار ادعا شده توسط سازنده براي كم -

  .گيرندبقرار  بايد مورد آزمونبايد در كمترين نقاط تنظيم  2قابل تنظيم فشار هايحسگر
  
  انحراف تدريجي 3- 10-6

، 6-10 بنـد  و آزمـون هـاي طبـق     11با سيكل هاي مطـابق بـا جـدول     حسگر فشار ها، گذراندن آزمونپس از 
  :بايد چنين باشد  برداري بهرهانحراف تدريجي فشار 

  .قابل احتراقدرصد براي گاز  15كمتر از  -
  .هوا و محصوالت احتراق فشار هايحسگركمتر از مقدار ادعا شده توسط سازنده براي  -

تحـت آزمـون قـرار    و بعد از آزمون طول عمر قبل  برداري بهرهبا چيدمان ثابت بايد براي فشار  فشار هايحسگر
  .انحراف تدريجي بايد از اين دو مقدار محاسبه شود. گيرند
  .مورد آزمون قرار گيرندبايد در كمترين نقطه تنظيم  قابل تنظيم فشار هايحسگر

  
  عملكرد اختالف فشار 4- 10-6

بـااليي   بـرداري  بهرهفشار % 50ر از براي موارد زير بايد بزرگت برداري بهره اختالف فشارطول عمر،  آزمونبعد از 
  :نباشد 

  .ميلي بار است 1بزرگتر يا مساوي  برداري بهرهدر مواردي كه فشار  قاقابل احترگاز  فشار هايحسگر -
  ).مگر آنكه خالف آن توسط سازنده ادعا شود(هوا يا محصوالت احتراق  فشار هايحسگر -
  
  با خروجي متغير فشار هايحسگر 5- 10-6

بـا خروجـي متغيـر بايـد      فشـار  هايحسگر .ها توسط سازنده داده مي شود 3رواداريمل خروجي شا مشخصات
، هـر  آزمـون براي اهداف . تحت آزمون قرار گيرند 1طبق جدول  تنظيم مجدد خودكار با فشار هايحسگرمانند 

 حسگر فشـار درصد محدوده خروجي  10به  سپسدرصد باشد و  90تا  10سيكل بايد شامل تغيير خروجي از 
                                                 

1 Ramp rate 
2 Adjustable 
3 Tolerance  



28 

 

هـاي داده   رواداريچك شود تا از اينكه انحراف تدريجي از  عملكرددقت سيكل بايد  پنجاه هزاربعد از . برگردد
 دويسـت و پنجـاه هـزار   بعـد از  بايـد  هوا و محصوالت احتـراق،   حسگر فشاربراي  دقت .شده بيشتر نشده باشد

  .سيكل چك شود
  
  Sرده  فشار هايحسگر 6- 10-6

موارد زيـر را نيـز داشـته     ،6-10 ند بر ديگر دستورالعمل هاي داده شده در ببايد عالوه  Sرده  فشار هايحسگر
  :باشند 

  .باقي بماند 21-8 بايد در شرايط زير در محدوده داده شده در بند  حسگر فشارنشتي ) الف
 حسگر فشاردقيقه به  5ماي محيط حداكثر، در مدت زمان حداقل در د 1برابر بيشترين فشار كاري 4فشاري  -

  .اعمال شود
در مقابل نشـتي داده شـده    درجه سانتيگراد سرد كنيد و آزمون آب بند بودن 520را تا دماي  حسگر فشار -

  .را اجرا نماييد 21-8 در بند 
  

باشد عملي  عملكردفشار حداكثر برابر  4بيشتر از  ،حسگر فشارفشار كاري  حداكثربرابر  5/1اين آزمون در صورتي كه  :يادآوري
  .نيست

  
برابـر   2/1سيكلي در بيشترين دماي محيط و در فشار آزمون  بايد آزمون طول عمر دو ميليون حسگر فشار) ب

  .سيكل در هر دقيقه را تحمل كند 20و نرخ سيكل تا  (Pmax)فشار ماكزيمم 
  :در شرايط زير باقي بماند 2-6-10 ه مقادير داده شده در بايد در محدوداف تدريجي انحر) ج
سيكل بـا نـرخ    100برابر بيشترين فشار كاري در دماي محيط ماكزيمم براي  3/1را تحت فشار  حسگر فشار -

  .قرار دهيد 1-6-10 شيب فشار داده شده در 
  .گيريدرا اندازه ب برداري بهرهفشار  1-6-10 طبق بند  -
  
  ارتعاشات 7- 10-6

ــامي ــات    هنگ ــل ارتعاش ــازنده تحم ــه س ــط ك ــار توس ــگر فش ــاررا  حس ــق    اظه ــر طب ــن ام ــد، اي ــي كن    م
 EN 298 : 2003  بق ادعاي سـازنده  در بدترين موقعيت مجاز ط حسگر فشاردر شرايطي كه  2-2-2-5-6بند

نبايد تحت بـار الكتريكـي يـا     حسگر فشاردر طول آزمون ارتعاشات . دگير تحت آزمون قرار ميقرار گرفته باشد 
  .فشار قرار بگيرد

  2-6-10  بايـد بـا دسـتورالعمل هـاي انحـراف تـدريجي آمـده در بنـد         حسگر فشارال آزمون ارتعاشات، بدنه ب
  .مطابقت كند 21-8 تي آمده در بند شو ن
  

                                                 
1 Working pressure 
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  دوام 10-7
  قابل احتراقدر تماس با گاز  1االستومرمواد  10-7-1

  .ندتحت آزمون قرار گير EN 549بايد طبق  قابل احتراقمواد الستيكي در تماس با گاز 
  
  گذاري نشانه 10-7-2

تحـت آزمـون قـرار    سـائيدگي، رطوبـت و دمـا    ها براي مقاومت در برابـر   نشانبرچسب هاي چسباندني و تمام 
در شـرايط  . قابـل تشـخيص نباشـد    نشان،آنها نبايد كنده شوند و يا تغيير رنگ دهند به گونه اي كه . گيرند مي

  .هاي روي دستگيره بايد تماس و مالش مداوم در نتيجه عملكرد دستي را تحمل كنند نشانخاص، 
  
  گذاري ها براي نشانه آزمون 10-7-3

  .، اجرا شوند)1380سال ( 5039-5به شماره  استاندارد ملي ايران داده شده در هاي روشطبق 
  
 مقاومت در برابر خراش 10-7-4

  
 خراش آزموندستگاه . 3شكل 

  
نيـوتن   40و بـا نيـروي تماسـي     mm/s40تا  mm/s30ميلي متر را با سرعت  1يك توپ فوالدي ثابت به قطر 

  .تكرار كنيد 5-7-10  رطوبت آمده در بند آزموناز آزمون خراش را بعد . بكشيد حسگر فشارروي سطح 
  
  

                                                 
1 Elastomers 
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  مقاومت در مقابل رطوبت 10-7-5
) 1هاي پوشيده شده با رنگ و سـيني  قسمتمانند (تمام قطعات شامل آنهايي كه با سطوح محافظت مي شوند 

قابل مشـاهده بـا چشـم غيرمسـلح،     بايد آزمون رطوبت را بدون هيچ نشان خوردگي، بلندشدگي يا ورم كردگي 
  .تحمل كنند

د تـا از  باشـ محكـم   بـه انـدازه كـافي   بايـد   قطعه، آن حسگر فشاريك قطعه در خوردگي جزئي  وجوددرصورت 
  . حسگر فشار اطمينان حاصل شودمحدوده مناسب ايمني 

  ي اثـر منفـ   حسـگر فشـار  كـه خـوردگي آنهـا روي كـار ايمـن پيوسـته        حسـگر فشـار  در هـر صـورت قطعـات    
  .مي گذارند، نبايد هيچ نشانه اي از خوردگي داشته باشند

  
  آزمون رطوبت 10-7-6

 48بـراي  % 95درجه سانتيگراد با رطوبت نسبي بـيش از   240را در يك محفظه با دماي محيط  حسگر فشار
را از محفظه خـارج كـرده و آن را بـا چشـم غيرمسـلح بـراي بررسـي نشـاني از          حسگر فشار. ساعت قرار دهيد

سـاعت در   24را بـراي بـيش از    حسگر فشار. ي، بلندشدگي يا ورم كردگي سطح پوشاننده بررسي كنيدخوردگ
  .حسگر فشار را مجدداً بررسي نماييددرجه سانتيگراد رها كرده سپس  520دماي 

  
  ، دستورالعمل هاي نصب و عملكردگذاري هنشان 11
  گذاري  هنشان 11-1

  :نصب شود حسگر فشارروي  باشد به خوبي در معرض ديد هك به طرز مناسبي در موقعيتي بايداطالعات زير 
  .سازنده و يا تجاري نشان) 1
 YZ1را بـا واژه   XYZ1مـدل   D بـه عنـوان مثـال كمپـاني    ( 2نوع حسگر فشار تعيين شده از سوي سازنده) 2

  ).شناخته مي شود Z3يا  Z4تعيين نموده و در بازار نيز با عنوان 
  ).ميلي بار يا بار بر حسب(بيشترين فشار كاري ) 3
  .بايد بدنبال بيشترين فشار كاري آورده شود "گاز"، كلمه قابل احتراقگاز  فشار هايحسگربراي ) 4
  ).ممكن است در كد ذكر شود(سال ساخت ) 5
  ).زمين(مشخصات ترمينال ها، شامل ارت ) 6
  .ماهيت جريان برق مورد نياز و فركانس) 7
  .ولتاژ) 8
  .3كنتاكتنرخ ) 9

  ).مراجعه شود EN 60529 : 1991به (باشد  IP 40ظت اگر بيش از احفرجه د) 10
  .)II(حسگرهاي فشار رده ساخته شده براي  IIرده  نشان) 11

                                                 
1 Plate  
2 Manufacturer's type reference 
3 Contact rating 
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  .Sبراي رده  "S" نشان) 12
  
  دستورالعمل هاي نصب و عملكرد 11-2

رسـتاده خواهـد   كشوري كه وسيله به آن ف) هاي(، به زبان براي هر سفارشمجموعه اي از دستورالعمل ها بايد 
  :به خصوص . آنها بايد شامل اطالعات مربوط به نحوه استفاده، نصب، عملكرد و خدمات باشند. شد، ارائه شود

  .داده هاي الكتريكي) الف
  .محدوده دماي محيط) ب
  .نصب) هاي(موقعيت ) پ
  .بيشترين فشار كاري) ت
  .گاز/ اتصاالت هوا) ث
  .برداري بهره اختالف فشار، )محدوده نقطه تنظيم( برداري بهرهشار ، مانند محدوده فهاي عملكردي شاخصه) ج
  ).مراجعه شود 9-8 به بند (استفاده در صورت مشخصات فيلتر خارجي ) چ
  
  هشدار 11-3

  :نشدني كه حاوي مطلب زير است وجود داشته باشد بندي مشعل بايد يك برچسب پاك روي بسته
قبل از استفاده از آن به دفترچه راهنمـا  . ر بايد مطابق با مقررات الزامي نصب گردداين حسگر فشا”

  “.مراجعه نماييد
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  روش حجمي -بندي نشتزمون آ: الفپيوست 
  دستگاه آزمون) 1-الف

  .نشان داده شده استمتر  با ابعاد به ميلي 4ل كشكل شماتيك دستگاه در ش
مـايع  . اند و تحت بار فنر هستند نيز از شيشه ساخته شده 5تا  1ي ها زائده. دستگاه از شيشه ساخته شده است

  .باشد مياستفاده شده آب 
طوري تنظيم شده اسـت كـه ايـن ارتفـاع آب      Gدر بطري ارتفاع ثابت مايع و انتهاي لوله فاصله بين سطح آب 

  .طبق فشار آزمون باشد
  .شود شده نصب مي حسگر فشاردستگاه در فضاي با دماي 

  
  روش آزمون )2-الف

  )بسته است L شيرباز و  1 شير. (را ببنديد 5تا  2 1شيرهاي
C  را جهت پركردن  2 شيررا پر كنيد سپسD   باز كنيد و آن را هنگامي كه آب در بطري ارتفاع ثابت مـايعD 

  .سرريز شد، ببنديد Eبه بطري 
  .را  ببنديد 5 شيرس باز كنيد و سپ Hدر ) به صفر رساندن آن(را جهت تنظيم ارتفاع آب  5 شير

بـا تنظـيم    1از فشار اتمسفر به فشـار آزمـون    4را جهت  تنظيم فشار هواي فشرده در ورودي  4و  1 شيرهاي
  .باز كنيد Fفشار رگوالتور 

  .را تحت آزمون الف به دستگاه وصل كنيد حسگر فشاررا بنديد و  4
  .در صورت نياز تنظيم كنيد 2و  Lبا عملكرد  Gله را با ارتفاع آب در باالي لو 1را باز كنيد و  4و  3 شيرهاي

  .فشرده هستند، ببنديد 1تحت آزمون تحت  حسگر فشار Hگيري  را هنگامي كه بورت اندازه 1 شير
  .تحت آزمون به تعادل دمايي برسد حسگر فشاردقيقه اجازه دهيد هوا به دستگاه وارد شود تا  15حدود 

نشتي را با افـزايش ارتفـاع آب   . شود مشاهده مي Hگيري  به بورت اندازه Gهر نشتي با سرريز شدن آب از لوله 
  .گيري كنيد در يك مدت داده شده اندازه Hدر 

  .ببنديد حسگر فشاررا جهت جداكردن  4و  3 شيرهاي
  .به صفر كاهش دهيد 4و  1 شماره شيرهايفشار رگوالتور خروجي را با بازكردن 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Tap  
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  نشت بنديدستگاه آزمون . 4شكل 

  متر ابعاد به ميلي

   
  
A ورودي  
B نمونه آزمون  
C مخزن آب  
D 1استوانه ارتفاع ثابت مايع  
E بطري سرريز  
F رگوالتور  
G لوله  
H گيري بورت اندازه  
K كشي بطري آب 

L رجيشير خا  
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  روش افت فشار - بندي نشتآزمون : پيوست ب
  دستگاه آزمون) 1-ب

  .متر نشان داده شده است با ابعاد به ميلي 5شماتيك دستگاه در شكل 
اي پر شـده اسـت كـه     عايق در مقابل حرارت است كه با آب به گونه Aمل وسيله ايجاد فشار ادستگاه آزمون ش

داخـل   Aمتـر در   ميلـي  5با قطر داخلي  Bباز  انتهاي پاييني شيشه ته. متر مكعب باشد دسي 1ي آب حجم هوا
  .رود گيري افت فشار بكار مي براي اندازهاين لوله . آب است

تحت آزمون به وسيله يـك   حسگر فشاربه محفظه هواي ابزار ايجاد فشار كه  متصل Cفشار آزمون به لوله دوم 
  .شود وارد مي Dاتصال  محل به چسبيدهمتر  ميلي 5متر و قطر داخلي  1به طول  پذير لوله انعطاف

  
  روش آزمون) 2-ب

افـزايش ارتفـاع آب در لولـه    . را بـه فشـار آزمـون برسـانيد     3با استفاده از گاورنر فشار هـواي شـير سـه راهـه     
  .طبق فشار آزمون است Bگيري  اندازه

دقيقـه زمـان دهيـد تـا تعـادل       10 .وصـل شـود   Aتحت آزمون به  حسگر فشاررا باز كنيد تا  Bشير سه راهه 
  .بخوانيد Bه ديگر صبر كنيد و افت فشار را مستقيماً از لوله قدقي 5. حرارتي برقرار شود
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  نشت بنديدستگاه آزمون . 5شكل 

  
  متر بندي شده به ميلي مقياس، تقسيم 1
  دريچه 2
  شير سه راهه 3
  پمپ هوا 4
  متر مكعبي هوا دسي 1حجم  5
  آب 6
  عايق حرارتي 7
A شده حرارتي  محفظه فشار عايق  
B گيري لوله اندازه  
C لوله فشار  
D محل اتصال به حسگر فشار تحت آزمون 


