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  به نام خدا
  آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران سازمان ملي استاندارد

 بـه  را استانداردهاي ملي (رسمي) ايـران  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

   .دارد عهده
نظـران مراكـز و مؤسسـات    صـاحب  ،هاي فني مركب از كارشناسان سـازمان  هاي مختلف در كميسيونحوزهتدوين استاندارد در 

شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شـرايط توليـدي،   علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي
كننـدگان،  و نفـع، شـامل توليدكننـدگان، مصـرف     صـاحبان حـق   ةفناوري و تجاري اسـت كـه از مشـاركت آگاهانـه و منصـفان     

نـويس   شـود. پـيش  دولتي حاصـل مـي  هاي دولتي و غيركنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانصادركنندگان و وارد
 شـود و پـس از دريافـت    هاي مربوط ارسـال مـي   نفع و اعضاي كميسيوناستانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي

به عنوان استاندارد ملي (رسمي) ايران چـاپ و   ،ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب ةنظرها و پيشنهادها در كميت
  شود.منتشر مي

كننـد   نيز با رعايت ضوابط تعيـين شـده تهيـه مـي     صالحذيمند و  هاي عالقه كه مؤسسات و سازمان نويس استانداردهايي پيش
شـود. بـدين ترتيـب،     چـاپ و منتشـر مـي    ملـي ايـران   و درصـورت تصـويب، بـه عنـوان اسـتاندارد      بررسي ،دركميته ملي طرح

ملي اسـتاندارد مربـوط    ةتدوين و در كميت 5 رةاستاندارد ملي ايران شما مقررات شود كه بر اساس استانداردهايي ملي تلقي مي
  د.به تصويب رسيده باش شود تشكيل ميايران استاندارد  در سازمان مليكه 

 IEC(2( المللي الكتروتكنيـك  كميسيون بين ،1(ISO) المللي استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بيند سازمان ملي استاندار
در كشـور   5(CAC) كميسيون كدكس غـذايي  4است و به عنوان تنها رابط 3(OIML) شناسي قانوني المللي اندازه و سازمان بين

هـاي خـاص كشـور، از آخـرين      استانداردهاي ملي ايران ضمن تــوجه بـه شـرايط كلـي و نيازمنـدي     كند. در تدوين  فعاليت مي
 شود. گيري مي المللي بهره هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين پيشرفت

گان، حفظ سـالمت  كنند بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف تواند با رعايت موازين پيش سازمان ملي استاندارد ايران مي
محيطـي و اقتصـادي، اجـراي بعضـي از      و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينـان از كيفيـت محصـوالت و مالحظـات زيسـت     

استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و/يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـاري    
المللـي بـراي محصـوالت كشـور، اجـراي اسـتاندارد كاالهـاي صـادراتي و          حفظ بازارهـاي بـين   تواند به منظور. سازمان ميكند

ها و مؤسسـات فعـال در    كنندگان از خدمات سازمان به استفاده بخشيدن. همچنين براي اطمينان كندبندي آن را اجباري  درجه
هـا و   محيطي، آزمايشـگاه  يت و مديريت زيستمديريت كيف هايسيستمگواهي  مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدور ةزمين

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام     گونه سازمان استاندارد اين سازمان مليوسايل سنجش،  )اليبراسيون(كمراكز واسنجي 
هـا  كـرد آن ها اعطا و بر عملكند و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آن تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي

المللي يكاها، واسنجي وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقـات كـاربردي    كند. ترويج دستگاه بين نظارت مي
  .است سازمانبراي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission  
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

   – هاي گرمايش مركزي، پكيج شوفاژ)(ديگ گرمايشي گازسوزهاي ديگ«

  »هاالزامات كلي و آزمون :1قسمت 
 سمت و/يا محل اشتغال:  رئيس:

  قرباني، محسن
  (كارشناسي ارشد مديريت) 

  بهينه سازان صنعت تاسيساتشركت 

  

  دبير:

  خوشنويسان، سهيال
  مكانيك) مهندسي (كارشناسي 

  و صنعتي ايرانسازمان پژوهشهاي علمي 

    

  (اسامي به ترتيب حروف الفبا) اعضا:

  احساني، رامين 
  (دكتري مكانيك)

  دابو صنعتشركت

   

  اسداله زاده، پيام 
  (دكتري مكانيك)

  مبناشركت 

  
  آلوييان، عليرضا 
  مكانيك) مهندسي (كارشناسي ارشد

  لوله و ماشين سازي ايرانشركت 

    
  اميني، علي اصغر 

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 
  

  گروه صنايع گيتي پسند

  ابراهيمي، فاطمه
  شركت لوله و ماشين سازي ايران  (كارشناسي ارشد مهندسي شيمي)

  
  پوررمضان، مهدي 

  شركت گاز استان خراسان رضوي  (دكتري تبديل انرژي)
  

  تقوي، عبدالرضا 
  ) (كارشناسي فيزيك

 گروه صنعتي بوتان

  
  راشداجيان، ح

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 
  سازان صنعت تاسيساتبهينهشركت 
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 سمت و/يا محل اشتغال: (اسامي به ترتيب حروف الفبا) اعضا:

  حق پرست، محمدرضا 
  مكانيك)مهندسي (كارشناسي ارشد 

  

  شركت شوفاژ كار

  خدابخش، مجتبي
  مواد)مهندسي (كارشناسي ارشد 

  گروه صنايع گيتي پسند

  
  ذوالفقاري، امين

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي ارشد 
  مبناشركت 

  
  رضايي، مهري

  (كارشناسي حسابداري)
  شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

    
  زاهديان، غالمرضا

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 
 شركت ماشين سازي اراك

  
  شفيعي، مهران

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 
  شركت شفيع سازه شرق

  
  شمشيري، امير

  برق)مهندسي (كارشناسي 
 شركت پاكمن

  
  صفري، مصطفي

  متالوژي)مهندسي (كارشناسي ارشد 
 بهينه سازان صنعت تاسيساتشركت 

    
  فضلي، سعيد

  (كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك)
  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

  
 فرحاني بغالني، فؤاد

  (دكتري مهندسي مكانيك)

  هاي علمي و صنعتي ايرانپژوهشسازمان

  

  قارئي، حميدرضا
  مكانيك)مهندسي (كارشناسي ارشد 

 گروه صنعتي بوتان

  
  فاطمه، قرباني

  )شيمي(كارشناسي 
 شركت بهينه سازان صنعت تاسيسات

    
  لطفي، محسن

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 
  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
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 سمت و/يا محل اشتغال: حروف الفبا) (اسامي به ترتيب اعضا:

  لوني، بابك
  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 

 شركت ماشين سازي اراك

 
    

  ميرحسني، سهيال
  (دكتري مكانيك)

  بهينه سازان صنعت تاسيساتشركت

  نجفي، فرزاد
 مكانيك)مهندسي(كارشناسي ارشد 

 پژوهشگاه نفت

    
  نوريان، سجاد

  مكانيك)مهندسي (كارشناسي ارشد 
  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

  

   ويراستار:

  مالاحمدي، سيمين
  مكانيك)مهندسي (كارشناسي 

  كارشناس استاندارد
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  مندرجات فهرست
صفحه  عنوان

  ع  پيش گفتار
  ف  مقدمه

  1 هدف و دامنه كاربرد1
  2  مراجع الزامي 2
  4  و نمادها تعاريف ،اصطالحات 3
  30  يبندطبقه4
  30  گاز ها و طبقه بندي آنها 1- 4  
  30  نحوه تامين هوا و تخليه محصوالت احتراق 4-2  
  30 بيشينه فشار كاري سمت آب 4-3 
  30  ساخت 5
  30  كليات 5-1 
  30  تبديل به گازهاي مختلف 5-2  
  30  مواد 5-3  

  30  اتيكل 5-3-1   
 كـالس  از هـا  گيـ د يبـرا  آب سمت يفشاركار با ها لوله اي ها وارهيد ضخامت و مواد 5-3-2    

  30  فشار

  33  يمصرف آب اتصاالت 5-3-3    
  33  يحرارت كاري عايق 5-3-4    

  34 روش ساخت 5-4 
  34  يطراح 5-4-1    
  34  عملكرد تيوضع يبررس 5-4-2    
  35 راتيتعمو استفاده 5-4-3   
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 ح 
  

صفحه  عنوان
  36  آب و گاز يها لوله به اتصال 5-4-4    
  36  سالمت 5-4-5    
  37 احتراقمحصوالتهيتخلواحتراقيهوا نيتام 5-4-6   

  37  دمپرها 5-4-7    
  37  هوا ناظر لهيوس 5-4-8    
  39 هوا/گازنسبتيهاكننده كنترل 5-4-9   

  39  فن 5-4-10    
  39  تخليه 5-4-11   

  39  يكمك يانرژ قطع صورت در عملكرد يمنيا 5-4-12    
  39  يچگالش يگهايد و نييپا دما يگهايد مخصوص طيشرا 5-4-13    

  41  مشعلها 5-5 
  41  نقاط آزمون فشار 5-6  
  41 الزامات به كارگيري وسيله هاي كنترل كننده و ايمني 5-7 

  41  اتيكل 5-7-1    
  42  توان محدودكننده يها لهيوس و ها كننده ميتنظ 5-7-2    
  42 گاز مدار 5-7-3   

  44  گاز فشار رگوالتور 5-7-4    
  44  اشتعال يها لهيوس 5-7-5    
  46 شعلهبرنظارتيها لهيوس 5-7-6   

  46  هوا/ گاز نسبت كنترل يها لوله 5-7-7    
  47 آبيدمامحدودكنندهيهالهيوسوترموستاتها 5-7-8   

  48  دور راه از كنترل 5-7-9    
  50  فشار جيگ و انبساط مخزن 5-7-10    
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صفحه  عنوان
 يبخش كه مكان كي در است قرار كه ييها گيد يبرا يزدگ خي برابر در حفاظت 5-7-11    
  50  شود نصب شده محافظت آن از

  50  يمصرفآبگرممداريبرايمنياوكنترلم،يتنظيها لهيوس 5-7-12   
  50  يكيالكتر يمنيا 6
  51  كنترلها7
  51 كليات 7-1  
  51  يليتفص مشخصات 7-2  

  51  باشند ريز ياستانداردهابامطابقديبايمنياوكنندهكنترليها لهيوس 7-2-1   
  52  ميشوند اعمال زين ريز موارد گهايد مورد در فوق، موارد بر عالوه 7-2-2    
اند، بايد در تركيـب بـا   ديگ كه به صورت مجزا مورد آزمون قرار نگرفتههاي كنترل 7-2-3    

ديگ مورد آزمون قرار بگيرند. در اين صورت، بندهاي استانداردهاي مذكور فوق كه معطوف به 
  توانند مستثني شوندموارد ذيل هستند، مي

52  

 بـا  بيـ ترك در ديـ با د،ان نگرفتهقرارآزمونموردمجزاصورتبهكهگيديكنترلها 7-2-4   
  52  شوند گرفته نظر در ديبا زين ريز يها جنبه صورت، نيا در. رنديبگ قرار آزمون مورد گيد

  53 آبيدماكنندهمحدوديهالهيوس و ترموستاتها 7-3 
  53  اتيكل 7-3-1    
  54  يساختار الزامات 7-3-2    
  55 عملكرد 7-3-3   
  57  عملكردي الزامات 8
  57  كليات 8-1  

  58 يحديگازهاومرجعيگازهايهامشخصه 8-1-1   
  58  آزمون يكل طيشرا 8-1-2    

  64  سالمت 8-2 
  64  گاز مدار سالمت 8-2-1    
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صفحه  عنوان
  64  احتراق مدار سالمت 8-2-2    
  65  آب مدار سالمت 8-2-3    
  67 يمصرفآبمدار سالمت 8-2-4   
  67  يكيدروليه مقاومت 8-3  

  67  الزامات 8-3-1    
  67 آزمون طيشرا 8-3-2   

  68  يخروج توان و يورود يتوانها 8-4
  68  نهيكماينهيشيبيورودتوانايياسميورودتوان نييتع 8-4-1
  70  دست نييپا گاز فشار لهيوس به يورود توان ميتنظ 8-4-2
  70  شدن روشن يورود توان 8-4-3
  70 ياسم يخروج 8-4-4
  71  ياسم دهيچگال يخروج دييتا 8-4-5
  71 ياسميمصرفآبگرميورود توان 8-4-6
  71  يا لحظه يبيترك يگهايد يبرا ياسم يورود توان آوردن دست به يبرا آب فشار 8-4-7
  72  يا لحظه يبيترك يگهايد يبرا يمصرف آبگرم يدما آوردن بدست 8-4-8
  72 يمصرفآبگرمشدنگرم زمان 8-4-9

  73  يحد يدماها 8-5  
  73  اتيكل 8-5-1
  73 يمنياوكنترلم،يتنظيهالهيوسيحد يدماها 8-5-2
  74  ييباال و روبرو ،يكنار يها وارهيد يحد يدماها 8-5-3
  74 كفوآزمونصفحاتيحد يدما 8-5-4

  75  شعله يداريپا انتقال، شدن، روشن 8-6  
  75  اتيكل 8-6-1
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صفحه  عنوان
  76  يحد طيشرا 8-6-2
  78  دودكش خاص طيشرا 8-6-3
  78 شمعكگازيدب كاهش 8-6-4

  79  گاز فشار كاهش 8-7  
  79  الزامات 8-7-1
  79 آزمون طيشرا 8-7-2
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  )CB) و ديگ هاي چگالشي (LTBپايين (
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روش جايگزين براي تعيين توان ورودي اسمي يا بيشينه و (آگاهي دهنده)   پيوست گ

هايي كه از يك دستگاه) براي 1- 4- 8كمينه توان ورودي (بر اساس زيربند 
  كنندسيستم كنترل نسبت گاز به هوا پنوماتيك استفاده مي

189  

  190  فهرست تغييرات(آگاهي دهنده)   پيوست ل
  192  كتابنامه
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  گفتار پيش
: الزامات كلـي و  1قسمت - هاي گرمايش مركزي، پكيج شوفاژ) هاي گرمايشي گازسوز (ديگديگ«استاندارد 

صد و هفتاد پانيك هزار و در  هاي مربوط تهيه و تدوين شده است،نويس آن در كميسيون پيشكه » هاآزمون
تصـويب شـد. اينـك ايـن      24/8/96مـورخ  مكانيـك و فلزشناسـي    جالسيه كميتة ملي اسـتاندارد ا تمينفهو 

و تحقيقات صنعتي ايران،  استانداردقانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3استاندارد به استناد بند يك مادة 
  شود. ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي1371مصوب بهمن ماه 

سـاختار و شـيوة    -(استانداردهاي ملي ايـران  5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شمارة 
ملي و جهـاني در زمينـه   هاي  شوند. براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتنگارش) تدوين مي

لزوم تجديدنظر خواهند شد و هـر پيشـنهادي كـه     صورتدر صنايع، علوم وخدمات، استانداردهاي ملي ايران 
مربـوط مـورد توجـه    هاي د، در هنگام تجديدنظر در كميسيونبراي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شو

  تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد. بنابراين، بايد همواره از آخرينقرار خواهد گرفت. 
  و تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:  منبع و مأخذي كه براي تهيه 

BS EN 15502-1:2012+A1:2015, Gas-fired heating boilers. General requirements and tests 
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  مقدمه
ديگ گرمايشي گازسوز دستگاهي است كه با . كاربرد داردگرمايشي گاز سوز هايديگاين استاندارد در مورد 

كردن آب به منظور تامين گرمايش يك ساختمان (يا بخشي از يك استفاده از گاز به عنوان سوخت، براي گرم
و كنوكتورها  هاي گرما مانند رادياتورهاهاي متعدد با استفاده از ساطع كنندهساختمان) از يك نقطه به اتاق

براي تامين آبگرم مصرفي از طريق مخزن  تواند ميبراي انتقال گرما از آب به اتاق، طراحي شده است. ديگ 
  ذخيره آبگرم غيرمستقيم مورد استفاده قرار گيرد.

، از گازهاي حرارتي مبدلگرما در يك  مستقيمگرما توسط انتقال  كاركرد اصلي ديگ گرمايشي گازسوز توليد
  احتراق به آب است. 

  تواند بيش از يك كاركرد داشته باشد. به عنوان مثال:ديگ در يك طراحي مي
 كاركرد آب گرم بهداشتي؛ -

 كاركرد تامين هواي احتراق از خارج ساختمان؛ -

 كاركرد انتقال محصوالت احتراق به خارج ساختمان. -

به  قسمتبه بازار عرضه شود. در صورتي كه ديگ در چندين  قسمتتواند در بيش از يك طراحي ديگ مي
  اي از چندين قطعه بر اساس دستورالعمل نصب خواهد بود. بازار عرضه شود، ديگ مجموعه

تواند به صورتي طراحي شود كه به قطعات معيني از ساختمان متصل شود. اتصال به دودكش و ديگ مي
  مرتبط هستند. وسيله تامين هواي احتراق به صورت خاصي

  تدوين شده است: هاي زيربراي رعايت جنبه اين استاندارد
  ايمني؛ - الف
  استفاده معقول از انرژي؛ -ب
  متناسب بودن با هدف. -پ

هاي ديگ«با عنوان كلي  14326اين استاندارد يك قسمت از مجموعه استانداردهاي ملي ايران شماره 
  است. » پكيج شوفاژ)هاي گرمايش مركزي، گرمايشي گازسوز (ديگ

 هاي ديگر اين استاندارد به شرح زير است: قسمت

BS EN 15502-2-1:2012+A1:2016, Gas-fired central heating boilers. Specific standard for type 
C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1000 
kW 

  B1هاي نوع  دستگاه:  2-2قسمت 
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هاي هاي انطباق وسيلههاي حين توليد، و گواهيهاي تضمين كيفيت، آزمونموضوعات مربوط به سيستم 
  كمكي به اين مجموعه از استانداردها مربوط نيستند.
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 :1 قسمت- هاي گرمايش مركزي، پكيج شوفاژ) (ديگهاي گرمايشي گازسوز ديگ
 هاالزامات كلي و آزمون

  هدف و دامنه كاربرد      1

هاي آزمون مربوط به سـاخت، ايمنـي، متناسـب    هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات عمومي و روش
هـاي گرمـايش مركـزي    زني ديگگذاري و برچسب، نشانهبندي، استفاده معقول از انرژي، طبقه بودن با هدف

هـاي كـامال پـيش    هـاي اتمسـفريك داراي دمنـده يـا مشـعل     هاي اتمسفريك، مشعلمشعلگازسوزي كه به 
  شوند، است.ناميده مي »ديگ«اند و از اين پسمتصل شده 1آميخته

  و متعاقب آن) مورد استفاده قرار گيرد. 1-2هاي (قسمت 2هاي خاص اين استاندارد بايد در رابطه با قسمت
  :كاربرد دارد ،Cو  Bهاي نوع اين استاندارد در مورد ديگ

  استفاده كنند؛ EN 437گازي، در فشارهاي بيان شده در  از يك يا چند گاز قابل احتراق از سه خانواده -الف
  ؛بيشتر نشود C°105دماي سيال انتقال دهنده حرارت در حين عملكرد عادي از  -ب
  فراتر نرود؛ bar  6بيشينه فشار كاري در مدار آب از -پ
  توانند چگالش داشته باشند؛ت شرايط مشخصي ميتح -ت
يـا    »ديـگ اسـتاندارد  «يـا    »ديگ دمـا پـايين  «يا  »چگالشي« ها ديگهايي كه در دستورالعمل آنديگ -ث
بودنشان اعالم شده است. در صورتي كه هيچ توضيحي در اين رابطه داده نشـده باشـد، ديـگ     »هاسايرديگ«

  در نظر گرفته شود؛ »هاسايرديگ«و نيز  »ديگ استاندارد«بايد 
  هايي كه قرار است داخل يك ساختمان يا مكاني نسبتا حفاظت شده نصب شوند؛ ديگ -ج
تمامي آن به صورت يكپارچـه بـه   كنند،  اي توليد مي هايي كه آب داغ را به صورت فوري يا ذخيره ديگ -چ

  .ده استبازار عرضه ش
  رود.اند، به كار مي هاي آب بسته يا باز طراحي شده سيستم هايي كه براي اين استاندارد در مورد ديگ

) الزامـاتي را بـراي   به قسمت دوم استاندارد مراجعـه شـود  اين استاندارد عمومي و استانداردهاي خاص ديگر (
هاي با هر ساختار ديگر كه ممكن است به صـورت  كند. در مورد ديگهاي با ساختار مشخص، تعيين ميديگ

ن استاندارد يا استاندارد خاص ديگري پوشش داده نشده باشـند، بايـد خطـر مربـوط بـه ايـن       كامل توسط اي
  ساختار متفاوت، مورد ارزيابي قرار گيرد.

  باشد، ارائه شده است.، مثالي از يك روش ارزيابي كه بر اساس ارزيابي خطر مي11در بند 

                                                 
1  - Premixed burners 
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را  دسـتگاه د دركيفيت گاز توزيعي در طول عمـر  هاي گاز با تغييرات زيااين استاندارد، وسايل متصل به شبكه
  دهد. پوشش نمي

  مراجع الزامي    2

 ها ارجاع داده شده اسـت.  در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به صورت الزامي به آن
  شوند.   ترتيب، آن ضوابط جزئي از اين استاندارد محسوب ميبدين

هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن    كر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه در صورتي كه به مرجعي با ذ
هـا ارجـاع داده شـده    در مورد مراجعي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن   .آور نيست براي اين استاندارد الزام

  آور است.هاي بعدي براي اين استاندارد الزاماست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است: استفاده

قسـمت اول:   -واژه نامه -، جوشكاري و فرآيندهاي مربوط1381سال  5960استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  فرآيند جوشكاري فلزها

اسـت   كه اين استاندارد باطل شده تدوين شده است  ISO 857-1:1998 استاندارد ملي با استفاده از استاندارداين  -يادآوري
  باشد. مي ISO/TR 25901-3:2016و جايگزين آن 

2-2 EN 88-1:2011, Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances- Part 
1: Pressure regulators foe inlet pressures up to and including 50kPa 

 mm، وسايل گازســوز، گاورنرهــاي فشــار بــراي فشــارهاي ورودي تــا 1381سال  6027استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
  تدوين شده است.  EN88:1991+A1:1996 ، با استفاده از استاندارد200

2-3 EN 125:2010, Flame supervision devices for gas burning appliances- Thermoelectric 
flame supervision devices 

وسايل نظارت بر شـعله   - وسايل نظارت بر شعله براي لوازم گازسوز، 1395سال  22146استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
  تدوين شده است.BS EN 125: 2010 +A1: 2015 ، با استفاده از استانداردترموالكتريك

2-4 EN 126:2012, Multifunctional controls for gas burning appliances 

  كه با استفاده از استانداردهاي چندكاره گازكنترل - ، وسايل گازسوز4512استاندارد ملي ايران به شماره  - يادآوري
 EN 126:2012 تدوين شده است .  

2-5 EN 161:2011, Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances 

 كه با استفاده از  ها و لوازم گازسوز، شيرهاي قطع خودكار براي مشعل6800ايران به شماره استاندارد ملي  - يادآوري 

EN 161:1991  تدوين شده است.  
2-6 EN 298:2012, Auromatic burner control systems for burners and appliances burning 
gaseous or liquid fuels 
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هاي گازسوز و هاي گازسوز براي مشعلهاي كنترل خودكار مشعل، سيستم10254استاندارد ملي ايران به شماره  -  يادآوري
  تدوين شده است. EN 298:2004 DIN با استفاده از ،دار يا بدون دمندهوسايل گازسوز دمنده

2-7 EN 437:2003+A1:2009, Test gases- Test pressures- Appliance categories 

2-8 EN 1057:2006+A1:2010, Copper and copper alloys- Seamless, round copper tubes for 
water and gas in sanitary and heating applications 

2-9 EN 1092-1:2007, Flanges and their joints- Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated- Part 1: Steel flanges 

2-10 EN 1092-2:1997, Flanges and their joints- Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated- Part 2: Cast iron flanges 

هـا، شـيرها،    اي بـراي لولـه   هـاي دايـره   فلـنج  - ها ها و محل اتصال آن فلنج، 20115- 2استاندارد ملي ايران به شماره -  يادآوري
 تدوين شده است.BS EN 1092-2: 1997 ،با استفاده ازهاي چدني : فلنج2قسمت  - PNاتصاالت و لوازم جانبي با شناسه 

2-11 EN 1092-3:2003, Flanges and their joints- Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated- Part 3: Copper alloy flanges 

2-12 EN 1092-4:2002, Flanges and their joints- Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated- Part 4: Aluminium alloy flanges 

2-13 EN 10029:2010, Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above- Toleraces on dimensions 
and shape 

2-14 EN 10226-1:2004, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads- Part 
1: Taper external threads and parallel internal threads- Dimensions, tolerances and 
designation 

2-15 EN 10226-2:2005, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads- Part 
2: Taper external threads and parallel internal threads- Dimensions, tolerances and 
designation 

2-16 EN 10267-2:2004, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances- 
Part 2: Electronic types 

2-17 EN 13203-1:2006, Gas-fired domestic appliances producing hot water- appliances not 
exceeding 70kW heat input and 300I water storage capacity- Part 1: Assessment of 
performance of haot water dliveries 

2-18 EN 13203-2:2015, Gas fired domestic appliances producing hot water- Part 2: 
Assessment of energy consumption 

2-19 EN 13611:2007+A2:2011, Safety and control devices for gas burners and gas burning 
appliances- General requirements 

2-20 EN 14459:2007, Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning 
appliances- Methods for classification and assessment 

2-21 EN 15036-1:2006, Heating boilers- Test regulations for airborne noise emissions from 
heat generators- Part 1: Airboorne noise emissions from heat generators 

2-22 EN 50090 (all parts), Home and building Electronic Systems(HBES) 
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2-23 EN 60335-1:2002, Household and similar electric appliances- Safety- Part 1: General 
requirements (IEC 60335-1: 2001, modified) 

2-24 EN 60335-2-102:2006, Household and similar electric appliances- Safety- Part 2-102: 
Particular requirements for gas, oil and solid fuel burning appliances having electrical 
connections (IEC 60335-2-102: 2004, modified) 

:   2-102قسـمت  - ايمنـي  - برقـي خـانگي و مشـابه   ، وسـايل  1393سال  102-2-1562استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
-IEC60335از استاندارد  الزامات ويژه وسايل احتراقي با سوخت گاز، نفت و سوخت جامد داراي اتصاالت الكتريكي، با استفاده

 تدوين شده است.  2004: 2-102

2-25 EN 60529:1991, Degrees of operation provided by enclosures (IP code) (IEC 
60529:1989) 

 استفاده،  )IP(كد  درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه ها، 1395 سال 2868 استاندارد ملي ايران شماره -يادآوري

  . تدوين شده است  IEC 60529 :1989+A1:1999+A2:2013  از استاندارد

2-26 EN 60730-2-9:2010, Automatic electrical controls for household and similar use- part 2-
9: Particular requirements for temperature sensing controls (IEC 60730-2-9-2008, modified) 

، كنترل كننده هاي الكتريكي خودكاربراي مصارف خانگي و 1392سال  1-5039استاندارد ملي ايران شماره  -يادآوري
                    .تدوين شده است  IEC 60730-1:2010 :1989+A1:1999+A2:2013  از استاندارد استفاده بامشابه،

2-27 EN ISO 228-1:2003, Pipe threads where pressure- tight joints are not made on the 
threads- Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000) 

 –ها انجام نشده هايي كه اتصاالت فشار قوي روي رزوههاي لولهرزوه14693 - 1ايران به شماره استاندارد ملي  -  يادآوري
  .تدوين شده استISO 228-1:2000 از ،با استفادههاگذاريها و نشانهابعاد، رواداري - 1قسمت

2-28 prEN ISO 2553:2011, Welding and allied processes- symbolic representation on 
drawings- Weled, brazed and soldered joints (ISO 3166-1:2006) 

2-29 EN ISO 4063:2010, Welding and allied processes- Nomeclature of processes and 
reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01) 

2-30 ISO 857-2:2005, Welding and allied processes- Vocabulary-Part 2:Soldeing and brazing 
processes and related terms 

 اصطالحات، تعاريف و نمادها   3

  اصطالحات و تعاريف 3-1
،  EN 437:2003+A1:2009اسـتاندارد  ارائـه شـده در    اصـطالحات و تعـاريف  عـالوه بـر   در ايـن اسـتاندارد،   

  رود:كار ميهاصطالحات و تعاريف زير نيز ب
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3-1-1   

  تغذيه گاز

gas supply  

3-1-1-1 

  كننده هوادهيتنظيم
aeration adjuster  

دهد كه هوادهي اوليه به مشعل در مقدار مطلوب مطابق با شـرايط تغذيـه   كه اين امكان را مياست اي وسيله
  (گاز) تنظيم شود.

3-1-1-2  

  مدار گاز
gas circuit  

ورودي هوا حمل  كه گاز قابل اشتعال را بين اتصال ورودي گاز ديگ و نقطه است اي از قطعات ديگمجموعه
  دارد.كرده يا نگه مي

3-1-1-3  

  اتصال ورودي گاز
gas inlet connection  

  كه براي اتصال به مسير تغذيه گاز در نظر گرفته شده است.است قسمتي از دستگاه 

3-1-1-4  

  كننده دبي گازتنظيم

gas rate adjuster  
اي كه با توجه به شرايط تغذيه، تغيير مقدار دبي گاز مشعل به مقـدار از پـيش تعيـين شـده را ممكـن       قطعه
  .سازد مي

 شود.خوانده مي »تنظيم دبي گاز«دهد، كاري كه اين وسيله انجام مي-يادآوري
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3-1-1-5  

  نازل
injector  

   دهد.  اي كه اجازه ورود گاز به مشعل را مي وسيله

3-1-1-6  

  كنندهكننده يا يك كنترل سرويس خارج كردن تنظيماز 
putting an adjuster or a control device out of service  

  كننده (دبي، فشار و غيره) خارج از عملكرد.كننده يا كنترل قراردادن تنظيم

3-1-1 -7 

  كننده محدوده توان وسيله تنظيم

range rating device  
و كمينـه تـوان ورودي    توان ورودي دستگاه را در بيشـينه  1نصاباي كه در دستگاه تعبيه شده است تا وسيله

  توسط سازنده تنظيم و نيازهاي واقعي حرارتي را تامين كند. تعيين شده

3-1-1-8  

  محدود كننده

restrictor 

در نتيجـه كـاهش فشـار گـاز      كه براي ايجاد افت فشـار و  (با يك يا چند اريفيس در صورت وجود)، ايوسيله
مشعل تا مقدار از پيش تعيين شده براي فشار تغذيـه ورودي و دبـي گـاز مشـخص شـده در مـدار گـاز قـرار         

   گيرد. مي

3-1-1-9  

  كنندهكننده يا كنترلمهروموم كردن يك تنظيم

sealing an adjuster or a control  

                                                 
1- Installer           
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مات را آشكار كند (به عنوان مثال، شكستن يك وسيله ايجاد تمهيداتي كه هرگونه تالش براي تغيير در تنظي
  يا ماده مهروموم)

  شود.تنظيم كننده مهر و موم شده در كارخانه به صورت غيرقابل دسترس در نظر گرفته مي -يادآوري

3-1-2  

  هامشعل
burners 

3-1-2-1  

  شمعك متناوب
alternating ignition burner 

شـود و قبـل از خـاموش شـدن آخـرين شـعله       مشعل اصلي خاموش مي اشتعال تحقق شمعكي كه به محض
 شود.مشعل اصلي دوباره روشن مي

3-1-2-2  

  سيستم اشتعال خودكار
automatic ignition system 

 كند.سيستم خودكاري كه شمعك يا مشعل اصلي را به صورت مستقيم روشن مي

3-1-2-3  

  شمعك

ignition burner  
  .اصلي در نظر گرفته شده است مشعلمشعلي كه براي اشتعال 

3-1-2-4  

  وسيله اشتعال

ignition device 

اي (به عنوان مثال شعله، وسيله اشتعال الكتريكي يا وسايل ديگر) كه باعث اشتعال گـاز ورودي بـه   هر وسيله
 شود.شمعك يا مشعل اصلي مي
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3-1-2-5  

  همزمانشمعك 

intermittent ignition burner  
  شود.شود و همزمان با آن خاموش مياز مشعل اصلي روشن ميشمعكي كه قبل 

3-1-2-6  

  شمعك منقطع

interrupted ignition burner  
  كند.شمعكي كه فقط در بازه اشتعال كار مي

3-1-2-7  

  مشعل اصلي
main burner 

خوانده  »مشعل«شود و به صورت كلي مشعلي كه براي اطمينان از عملكرد حرارتي دستگاه در نظر گرفته مي
  شود.مي

3-1-2-8  

  وسيله اشتعال دستي
manual ignition device  

 شود.اي كه به صورت دستي، شمعك با آن روشن ميوسيله

  

3-1-2-9  

  مشعل پيش مخلوط
premixed burner  

، بـا گـاز    قبل از دهانه خروجي شـعله   مشعلي كه در آن حداقل تمام هواي تئوري الزم براي احتراق كامل گاز
 شود. مخلوط مي
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3-1-2-10  

  شمعك دائمي
permanent ignition burner 

  كند.شمعكي كه در زمان كاركرد ديگ، به صورت مداوم كار مي

3-1-3    

        مدار تامين هوا و مدار محصوالت احتراق
air supply and combustion products circuit  

3-1-3-1  

  مدار احتراق
combustion circuit 

  شود و تا خروجي محصوالت احتراق از دستگاه ادامه دارد.كه از ورود هوا شروع ميمداري 
اين مدار شامل محفظه احتراق، مبدل حرارتي و بسته به نوع، شامل كانال هواي تاميني، كانـال تخليـه محصـوالت     -يادآوري
  ، قطعه اتصالي به پايانه، پايانه ورودي، پايانه خروجي است. وصالهاحتراق، 

3-1-3-2  

   مدار تامين هوا
air supply circuit  

 وسيله انتقال هواي احتراق به مشعل

  

3-1-3-3  

  كانال تخليه محصوالت احتراق
combustion products evacuation duct 

 وسيله انتقال محصوالت احتراق به خروجي دستگاه يا به پايانه

3-1-3-4  

  دمپر
damper  
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يا كانال خروجي محصوالت احتراق به منظور كنترل جريـان حجمـي قـرار    اي كه در كانال ورودي هوا وسيله
  شود.داده مي

3-1-4  

 هاي تنظيم، كنترل و ايمنيوسيله

adjusting, control and safety devices 

3-1-4-1  

  ترموستات كنترلي قابل تنظيم
adjustable control thermostat 

  تا دماي تنظيمي بين مقدار كمينه و بيشينه را داشته باشد.دهد ترموستات كنترلي كه به كاربر اجازه مي

3-1-4-2  

  رگوالتور فشار قابل تنظيم
adjustable pressure regulator 

  باشد.اي براي تنظيم فشار پايين دست ميرگوالتور فشاري كه مجهز به وسيله
   شود .گرفته مي در نظر »وسيله تنظيم كننده«اين وسيله به عنوان يك  -يادآوري

3-1-4-3  

  سامانه كنترل مشعل خودكار
automatic burner control system 

  باشد.مي شعله آشكارساز ياجزا كليه و ريزيبرنامه واحد يك شامل سامانه اين
 محفظه قرار گيرد. چند يا يك در تواندمي خودكار مشعل كنترل مختلف سيستم تمامي عملكردهاي -يادآوري

3-1-4-4 

  شير خودكار
automatic valve  

اي كه به صورت خودكار و بر اساس سيگنال مدار كنترل و يا مدار ايمني باز، بسته شده يا دبي را تغيير وسيله
  دهد.مي
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3-1-4-5  

  عامل بندآورنده
closure member 

 كند.دهد يا قطع ميقسمت متحرك شير يا وسيله ترموالكتريك كه مسير گاز را باز كرده، تغيير مي

3-1-4-6  

  كليد يا دستگيره كنترل
control knob 

  شود تا كنترل ديگ (شير، ترموستات و ...) را به كار بيندازد.جزئي كه با دست حركت داده مي

3-1-4-7  

  ترموستات كنترلي
control thermostat 

 پـذير امكـان  را اياز پـيش تعيـين شـده   و  مشـخص   در بازهحفظ دماي آب، به صورت خودكار كه  ايوسيله
  . سازد مي

 از اسـتاندارد   6- 2- 2زيـر بنـد    اين تعريف به اين استاندارد و دامنه كاربرد آن اختصاص دارد، اما در اصل بـا تعريـف   -يادآوري
EN 6730-1:2011   :كننده دما، كه وظيفه آن حفـظ دمـا بـين دو مقـدار     كنترل سيكلي حس«مرتبط است، كه بر اساس آن

  .»ي عادي است، ممكن است شرايطي براي تنظيم شدن توسط كاربر داشته باشدمشخص تحت شرايط كار

3-1-4-8 

  ديافراگم
diaphragm 

  اندازد.جز قابل انعطافي كه به وسيله نيروي ناشي از اختالف فشار، شير را به كار مي

3-1-4-9  

  سالمت خارجي
external soundness 

 سالمت يك محفظه حاوي گاز، نسبت به اتمسفر
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3-1-4-10  

  زمان تحمل خطا
fault tolerating time 

زمان بين رخ دادن يك خطا و خاموش شدن مشعل كه توسط دسـتگاه تحمـل شـده، بـدون آنكـه موقعيـت       
  خطرناكي پيش بيايد.

3-1-4-11  

  آشكار ساز شعله
flame detector 

داراي يك حسگر شعله، يك  توانددهد. اين وسيله مياي كه وجود شعله را بررسي كرده و عالمت ميوسيله
 آمپلي فاير و يك رله براي انتقال سيگنال باشد.

يـك   در ريـزي برنامه واحد يك در تنگاتنگ استفاده منظوربه شعله كنندهحس قسمت جزبه ها راتوان اين قسمتمي -يادآوري
  داد. يكپارچه قرار محفظه

3-1-4-12  

  سيگنال شعله
flame signal  

شود و معموالً زماني كه حسگر، شعله را احساس كند، دستگاه آشكارساز شعله دريافت ميسيگنالي كه توسط 
  شود. ارسال مي

3-1-4-13  

  وسيله نظارت بر شعله
flame supervision device  

نظارت شـده    دارد و در نبود شعلهاي كه در پاسخ به سيگنال آشكارساز شعله، ورودي گاز را باز نگه ميوسيله
  بندد.را مي ورودي گاز

3-1-4-14  

  زدگي سيستم حفاظت در برابر يخ

frost protection system 

  كند.زدگي حفاظت ميسيستمي كه به صورت فعال از آب داخل ديگ در برابر يخ
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 شود.زدگي در نظر گرفته نميمحلول ضديخ به عنوان يك سيستم فعال حفاظت در برابر يخ -يادآوري

3-1-4-15  

  به هوا كنترل نسبت گاز
gas/ air ratio 

  دهد.اي كه به صورت خودكار دبي هواي احتراق را با دبي گاز يا بالعكس، وفق ميوسيله

3-1-4-16  

  قفل اشتعال
ignition interlock 

 كند.قسمتي كه از عملكرد روشن كننده در طول زمان باز بودن مسير گاز اصلي جلوگيري مي

3-1-4-17 

  سالمت داخلي
internal soundness 

ها يـا  سالمت يك عامل بندآورنده در شرايط بسته و ايزوله كردن يك محفظه بسته حاوي گاز از ساير محفظه
 از خروجي شير.

3-1-4-18  

  بيشينه دماي كاري مجاز
maximum allowable working temperature  

 كند.تواند تحمل دمايي كه ماده تحت شرايط كاري و در بازه زماني طوالني مي

  

3-1-4-19  

  بيشينه فشار سيستم آبرساني
maximum water service pressure  

  هاي تركيبي، كه توسط سازنده اعالم شده است.بيشينه فشار مجاز در مدار آب مصرفي ديگ
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3-1-4-20  

  كنترل چندكاره
control  multi-functional 

كردن است و در يك محفظـه بـه صـورت يكپارچـه     ها قطعاي كه حداقل دوكاركرد دارد، كه يكي از آنوسيله
  هستند، كه به موجب آن اجزاي كاركردي در صورت جدا شدن قادر به كاركردن نخواهند بود.

3-1-4-21  

  ولتاژ اسمي
nominal voltage  

  كند.در آن ديگ به صورت عادي كار مي توسط سازنده كهاعالم شده ي اي از ولتاژهاولتاژ يا محدوده

3-1-4-22  

  سيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حدو
overheat cut-out device 

اي كه قبل از آسيب به ديگ و يا به خطر افتادن ايمني، موجب خاموشي ايمن و قفل پايدار در مقداري وسيله
  شود.از پيش تعيين شده مي

 اسـتاندارد     8- 2- 2زيـر بنـد    اين تعريف به اين استاندارد و دامنه كاربرد آن اختصاص دارد، امـا در اصـل بـا تعريـف     -يادآوري
EN 60730-1:2011  وظيفه كنترل حسگر دما، حفظ دما كمتر يا بيشتر از يـك مقـدار معـين در    «گويد: مرتبط است، كه مي

  .»توسط كاربر مجاز نيستحين شرايط كاري غيرعادي است، در حالي كه تنظيم 

3-1-4-23  

  رگوالتور فشار
pressure regulator  

اي ثابـت، در يـك محـدوده مشـخص و مسـتقل از تغييـرات فشـار        اي كه فشار پايين دست را در بـازه وسيله
  كند.باالدست و دبي گاز، حفظ مي

3-1-4-24  

  كنترل تناسبي كاركرد آبگرم مصرفي
proportional control of the domestic hot water operation  

توانـد قابـل تنظـيم    وسيله تناسبي كه در آن دبي گاز متناسب با دبي آبگرم مصرفي است؛ ضريب تناسب مـي 
  باشد.
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3-1-4-25  

  اندازي مجددراه
Recycling 

شـود و رونـد كامـل    فرآيند خودكاري كه با آن، پس از خاموش شدن شعله حين كار، گـاز تغذيـه قطـع مـي    
 شود.اندازي، دوباره به صورت خودكار آغاز مي راه

3-1-4-26  

  عملكرد كنترل از راه دور
remote control function 

عملكردي كه كاركرد خودكار و عادي را به وسيله يك كنترل كه با يا بدون امكـان مشـاهده مسـتقيم ديـگ     
  كند به عنوان مثال از طريق:تامين مي شود،تحريك مي

  ها؛طي/ پروتكلخطوط ارتبا -الف
  سخت افزار و يا نرم افزار اضافي؛ -ب
  فراصوت؛ -پ
  ؛(RF)/ ارسال فركانس راديويي (IR)مادون قرمز -ت
  .هاي همراهها، تلفنتمامي تركيبات از الف تا ت از طريق اينترنت و با استفاده از مودم -ث

3-1-4-27  

  كنترل از راه دور
remote control  

از راه دور را، به وسيله سيم يا بدون آن، با يا بدون امكان مشـاهده مسـتقيم ديـگ    اي كه عمل كنترل وسيله
  دهد.انجام مي

3-1-4-28  

  تنظيم مجدد از راه دور
remote reset 

دهد، كه از حالت قفل بايد تنظيم مجـدد شـده تـا    اي كه عمل كنترل از راه دور بخصوصي را انجام ميوسيله
 اجازه شروع مجدد را صادر كند.
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3-1-4-29 

 قفل شروع مجدد

re-start interlock  
شود، تا مكانيسمي كه مانع از باز شدن مجدد مسير گاز به مشعل اصلي يا به مشعل اصلي و مشعل پيلوت مي

  زماني كه صفحه آرماتور از المنت مغناطيسي جدا شود.
  شود.اين مساله مربوط به زمان آزاد كردن يك ترموكوپل مي -يادآوري

3-1-4-30  

  مخزن
 tank 

  هاي تركيبي براي آبگرم مصرفيمنبع ديگ

3-1-4-31  

  ترموستات حفظ دما
temperature holding thermostat 

  كند.اي است كه آب داخل مخزن يا انباره گرمايي را در دماي معيني حفظ ميوسيله
3-1-4-32  

  محدود كننده دما
temperature limiter 

كند و هنگامي كه دما به پـايينتر از حـد   رسيدن دما به مقدار حدي، گاز را قطع مياي است كه هنگام وسيله
  كند.ثابت رسيد، به صورت خودكار مسير گاز را باز مي

 اسـتاندارد       7- 2- 2زيربنـد   اين تعريف به اين استاندارد و دامنه كـاربرد آن اختصـاص دارد، امـا در اصـل بـا تعريـف       -يادآوري
EN 6730-1:2011  تـر يـا بـاالتر از مقـدار     كننده دمايي كه براي حفظ دما پـايين كنترل حس«كند: رتباط دارد، كه بيان ميا

  ».تواند شرايطي براي تنظيم توسط كاربر داشته باشدرود و ميبخصوصي در طي شرايط كاري عادي به كار مي

3-1-4-33  

 گرم مصرفيشير اطمينان دماي مدار آب

  
temperature relief valve of the domestic hot water circuit  

  گرم مصرفي را تخليه كند.شود تا آبشيري كه در دماي معيني به صورت خودكار باز مي
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3-1-4-34  

  المان حس كننده دما
temperature sensing element  

  جزئي كه دماي محيط را حس كرده تا آن را مورد نظارت قرار داده يا كنترل كند.

3-1-4-35  

  انباره گرمايي
thermal store 

  گرم است.در آب عمدتا گرم مصرفي كه در مخزن قرار دارد،برخالف مخزن آب منبع گرمايي كه

3-1-4-36  

  گرم  مصرفيكنترل ترموستاتيكي عملكرد آب
thermostatic control of the domestic hot water operation  

كننده دماي آب گرم مصرفي اسـت. نقطـه   ه ترموستاتيكي كنترلع وسيلوسيله كنترلي كه در آن دبي گاز، تاب
  تواند قابل تنظيم باشد.تنظيم وسيله مي

3-1-5   

  عملكرد ديگ آبگرم
  operation of the boiler  
3-1-5-1  

  توان ورودي روشن شدن
ignition rate  

  توان ورودي در طي زمان ايمني اشتعالميانگين 
 نماد  -

  (kW) واحد كيلووات -

3-1-5-2  

  شدن قفل
lock-out  
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  قطع كامل تغذيه گاز با قفل

3-1-5-3 

 قفل شدن دائم

non-volatile Lock-out 

  اندازي دستي سامانه انجام گيرد.اندازي مجدد فقط با راهشرايط خاموشي ايمن طوري كه راه

3-1-5-4  

  خاموشي ايمن
safety shut down  

ك محدودكننده ايمني و يا به نشانه يك خطا در سيستم كنتـرل  فرآيندي كه بالفاصله بعد از پاسخ به عمل ي
شود كه مشعل بـه كمـك قطـع بـرق شـيرهاي قطـع گـاز و سيسـتم          خودكار مشعل فعال شده و موجب مي

  زن از مدار خارج شود. جرقه

3-1-5-5  

  تجديد جرقه
spark restoration  

اشتعال بدون قطـع كامـل تغذيـه گـاز     فرآيند خودكاري است كه طي آن پس از تشكيل نشدن شعله، وسيله 
  شود.دوباره فعال مي

3-1-5-6  

  حالت عملكرد تابستانه
summer operating mode  

  كند.تركيبي فقط گرمايش آب گرم مصرفي را تامين مي ديگحالت عملكردي كه در آن 

3-1-5-7  

  بازده مفيد
useful efficiency 

  شود.ورت درصد بيان ميخروجي مفيد به توان ورودي كه به ص نسبت توان
 نماد -

 (%)درصد  واحد -
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3-1-5-8  

  قفل موقت
volatile lockout  

تواند با قطع برق اصلي و برقـراري مجـدد آن    اندازي مجدد فقط مي اي كه راه شرايطي از قطع سيستم به گونه
  باشد.

3-1-6  

  خروجي ها 
outputs  

3-1-6-1  

  خروجي اسمي
nominal output  

شود و متناظر با عملكرد ديگ در رژيم اسمي توسط سازنده و بر حسب كيلووات بيان ميخروجي مفيدي كه 
/℃دماي آب ( مانند    است.) ℃

3-1-6-2  

 خروجي چگالشي اسمي

nominal condensating output  
گـرم در يـك رژيـم    خروجي مفيد بيان شده توسط سازنده بر حسب كيلووات، كه متناظر با عملكرد ديگ آب

  است. ) ℃30/℃50دماي آب چگالشي (مانند 

3-1-6-3  

  خروجي مفيد
useful output  

  توان خروجي منتقل شده به حامل گرما بر حسب كيلووات
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3-1-6-4  

  توان خروجي نامي

 )Prated(  

rated heat output  
شود و متناظر با عملكرد ديگ در رژيم اسمي خروجي مفيدي كه توسط سازنده و بر حسب كيلووات بيان مي

  است.) ℃60/℃80دماي آب ( مانند 

3-1-7  

  احتراق
combustion        

3-1-7-1  

  احتراق كامل
complete combustion 

كربن، هـا، مونوكسـيد  احتراقي كه در محصوالت آن هيچ اثري از اجزاي قابل احتراق (هيـدروژن، هيـدروكربن  
 كربن و ...) نباشد.

3-1-7-2  

  چگاليده
condensate  

 يند چگالش به دست آمده است.آمايعي كه از محصوالت احتراق در حين فر

  

3-1-7-3  

  پايداري شعله
flame stability  

  .بماند يباق داريپا اي از آن،هيناح در اي 1مشعل سر يرو بر شعله كهحالتي از شعله، 

                                                 
1 - Burner Ports 
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3-1-7-4  

  شعله پرش
flame lift  

  است. شعله هيناح اي مشعل سر يرو از شعلهپايه  يكل اي يجزئ شدناي است كه مشخصه آن، جدا پديده

3-1-7-5  

  احتراق ناقص
incomplete combustion 

اي وجـود داشـته باشـد،    احتراقي كه در محصوالت آن حداقل يك جزء قابل احتراق به مقـدار قابـل مالحظـه   
  شود.احتراق ناقص خوانده مي

3-1-7-6  

  شعله زدنپس 
light-back  

  است. مشعل بدنه داخل به شعله وروداي است كه مشخصه آن، پديده

3-1-7-7  

  دوده ديتول
sooting  

 كـه  ييهاقسمت يا سطوح بر دوده نشستن به وجود آمده و مشخصه آن، گاز ناقص احتراق اثر در كه يادهيپد
  .است باشند،يم شعله اي و احتراق  محصوالت با تماس در

3-1-7-8  

  زردي نوك شعله
yellow tipping  

  اي كه مشخصه آن، زرد شدن نوك مخروط آبي رنگ يك شعله هوادهي شده است.پديده

3-1-8  

  هازمان
times 
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3-1-8-1  

  زمان تاخير خاموشي

)TIE(  
extinction delay time  

نظارت و قطع تغذيه گـاز،  در وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله، فاصله زماني بين ناپديد شدن شعله تحت 
  شود.زمان تاخير در خاموشي خوانده مي

3-1-8-2  

  زمان ايمني خاموشي

)TSE (  
extinction safety time   

زمان بين خاموشي شعله تحت نظارت و دستور قطع مسير گـاز بـه مشـعل، زمـان ايمنـي خاموشـي خوانـده        
  شود مي

3-1-8-3  

  زمان شروع اشتعال

)TIA(   

ignition opening time  

 اي كـه شـير  و لحظـه  نظـارت  تحـت شعله  اشتعالدر وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله، فاصله زماني بين 
  ماند.توسط سيگنال شعله باز باقي مي

3-1-8-4  

  زمان ايمني اشتعال

)TSA (   
ignition safety time   

بسته شدن مسير گاز، زمـان ايمنـي اشـتعال    در صورت رخ ندادن اشتعال، فاصله زماني بين دستور بازشدن و 
  شود.خوانده مي
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3-1-8-5  

  پاكسازي
purge  

مرحله مكانيكي ورود هوا به مدار احتراق به منظور تخليه هرگونه مخلوط گاز/ هوا كه ممكن است داخل مدار 
  باقي مانده باشد؛

  بين موارد زير تفاوت وجود دارد:
  افتد؛ن شروع به كار و برقدار شدن وسيله اشتعال اتفاق ميپاكسازي: پاكسازي كه بين فرماپيش -الف
  ردگيپاكسازي: پاكسازي كه به دنبال خاموش شدن مشعل صورت ميپس -ب

3-1-9  

                                                                                                             auxiliary energyانرژي كمكي

3-1-9-1  

  انرژي كمكي الكتريكي

electric auxiliary energy  
هاي گرمايشي و واحد كنتـرل  انرژي الكتريكي مصرفي توسط اجزاي سيستم مانند پمپ، دمنده، شيرها، المان

  هاي گرما طراحي شده است.كه  براي عملكرد طراحي توليدكننده

3-1-9-2  

  توان ورودي نامي
rated power input  

 مراجعه شود). EN 60335 استاندارد ودي كه توسط سازنده براي وسيله تعيين شده است. (بهتوان ور

3-1-9-3  

 ولتاژ نامي

rated voltage  
  مراجعه شود). EN 60335-1استاندارد ولتاژي كه توسط سازنده براي وسيله تعيين شده است. (به 
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3-1-9-4  

  حالت آماده به كار

stand-by 

حالت كاري بدون نياز به گرما. در صورت تقاضا براي گرما، سيسـتم بالفاصـله در حالـت الزم شـروع بـه كـار       
  كند. مي

3-1-10  

  هاانواع طراحي ديگ

design types of boilers 

3-1-10-1  

 ديگ تركيبي

combination boiler 

  ديگي كه براي گرمايش مركزي و توليد آبگرم مصرفي طراحي شده است.
بندي اي تقسيماي يا نوع ذخيرهبسته به نوع توليد آبگرم مصرفي، ديگ تركيبي بر اساس اعالم سازنده به نوع لحظه -يادآوري

  شود.مي

3-1-10-2 

 ديگ چگالشي

condensing boiler  
ديگي كه در آن، تحت شرايط كاري عادي و در دماهـاي كـاري معـين آب، بخـار آب موجـود در محصـوالت       

 شود تا از گرماي نهان اين بخار آب براي اهداف گرمايشي استفاده شود.صورت جزئي چگاليده مياحتراق به 

3-1-10-3  

  ديگ دما پايين

low temperature boiler  
كـار كـرده و در مـوارد خاصـي      Cº 40تا  Cº 35در دماي  1تواند به صورت پيوسته با آب تغذيهديگي كه مي

  چگالش ايجاد كند.

                                                 
1-Water supply 
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3-1-11  

  نصب

installation 

3-1-11-1  

  شوندهايي كه بخشي از آن حفاظت شده نصب ميهايي كه در مكانديگ

boilers intended to be installed in a partially protected place  
  شوند و در تماس مستقيم با باران، برف يا تگرگ و طوفان نيستند.نصب مي هايي كه در هواي آزادديگ

به عنـوان بخشـي از    رويهاي كه وظيفه آن حفاظت از ديگ است فروخته شود، ي كه ديگ همراه با پوستهدر صورت  -يادآوري
  شود.ديگ در نظر گرفته مي

3-1-11-2  

  ها در فضايي كه بخشي از آن حفاظت شدهكمترين دماي كاري نصب اعالم شده براي ديگ

minimum declared installation temperaturefor boilers in  partially protected place  
هـا بايـد در آن   كمترين دماي محيط، كه ديگ براي كار در آن دما طراحي شده است و تمامي مواد و وسـيله 

 دما به صورت مناسب و ايمن كار كنند. اين دما توسط سازنده اعالم شده است.

3-1-12  

  عملكرد ديگ

operation of the boiler  

3-1-12-1  

  توان ورودي

heat input  
تواند مقدار توان مورد استفاده در واحد زمان، متناظر با دبي حجمي يا جرمي. ارزش حرارتي مورد استفاده مي

  خالص يا ناخالص باشد.
  نماد:  
  (kW)كيلووات  :واحد
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3-1-12-2  

  توان ورودي اسمي

nominal heat input  
  مقدار توان ورودي كه توسط سازنده اعالم شده است.

   نماد:
  (kW)كيلووات  :واحد

3-1-12-3  

  توان ورودي اسمي براي آبگرم مصرفي

nominal domestic hot water heat input  
  مقدار توان ورودي اسمي در حالت آبگرم مصرفي كه توسط سازنده نشان داده شده است.

  نماد: 
 (kW) كيلووات :واحد

3-1-13  

  زنيزيست و مقررات برچسبگار با محيط هاي مربوط به طراحي سازواژه

relevant eco-design and labelling regulations terms  

3-1-13-1  

 زنيزيست و مقررات برچسب انرژي الكتريكي كمكي براي طراحي سازگار با محيط

electric auxiliary energy for eco-design and labelling regulations 

 

 يركوالسـيون، ماننـد دمنـده، شـيرها،    هـاي س سيستم به غيـر از پمـپ  انرژي الكتريكي مصرفي توسط اجزاي 
 هاي گرما، مورد نياز هستند.براي عملكرد طراحي توليدكننده گرمايشي كههاي  المان
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3-1-13-2  

  بازده انرژي گرمايش فضاي فصلي

seasonal space heating energy efficiency  
شـود و مصـرف   گرمايشي انتخابي كه توسط ديگ تامين مينسبت بين تقاضاي گرمايشي فضا براي يك فصل 

  است. لص الزم براي برآورده كردن تقاضاانرژي ساالنه بر اساس ارزش حرارتي ناخا
 	نماد:

  (%)واحد: درصد 

3-1-13-3  

  بازده انرژي گرمايشي آب

water heating energy efficiency  
تامين شده توسط يك ديگ تركيبي و انـرژي مـورد نيـاز    نسبت بين انرژي مفيد در آب آشاميدني يا بهداشتي 

  .است براي توليد آن بر اساس ارزش حرارتي ناخالص
	:نماد  	 

  (%)واحد: درصد 

3-1-13-4  

  سطح قدرت صدا

sound power level  
  است. ميانگين سطح قدرت صدا در فضاي بسته

 نماد: 

 dB(A)واحد: 
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3-1-13-5  

  پكيج 

package 

هاي تركيبي، كنترل دما و لوازم خورشيدي، به معناي پكيج پيشنهادي به كاربر ها يا ديگاز ديگ ايمجموعه
هاي تركيبي كـه بـا يـك يـا تعـداد بيشـتري از       تواند شامل يك يا دو ديگ يا ديگنهايي است. اين پكيج مي

  اند، باشد.كنترل دما يا يك وسيله خورشيدي تركيب شده

3-1-13-6  

  يشينهپروفيل بار ب

maximum load profile  
هاي آب تركيبي با بيشترين انرژي مرجعي كه يك ديـگ تركيبـي قـادر بـه تـامين آن      پروفيل بار براي ديگ

 تواند شرايط مربوط به دما و دبي آن پروفيل بار را برآورده سازد.است. در حالي كه ديگ مي

  نمادها 3-2

  نمادهاي اصلي و اختصارات به كار رفته -1جدول

   ارزش حرارتي خالص
   ارزش حرارتي ناخالص
   چگالي گاز آزمون
   چگالي گاز مرجع

ب خالصشاخص و   
ب ناخالصشاخص و   

   فشار آزمون عادي
   كمترين فشار آزمون
  بيشترين فشار آزمون
  فشار گاز در كنتور
  فشار اتمسفريك

  دبي حجمي گاز در شرايط آزمون
  دبي حجمي گاز در شرايط مرجع

  دبي حجمي، اسمي
  دبي جرمي
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  1ادامه جدول 

M دبي جرمي اسمي  
  توان ورودي

  توان ورودي اسمي
  توان ورودي در مقدار ميانگين حسابي بيشترين و كمترين توان ورودي اسمي

  تصحيح شدهتوان ورودي 
  توان ورودي اسمي آب گرم مصرفي

  خروجي مفيد
  خروجي اسمي

  خروجي مفيد در مقدار ميانگين حسابي كمترين و بيشترين خروجي مفيد اسمي
  خروجي چگالشي

  بازده مفيد
  بازده انرژي گرمايشي فضاي فصلي

  بازده انرژي گرمايشي آب
مقدار ميانگين وزني غلظت 

 ، بر اساس ارزش حرارتي ناخالصگرم بر كيلووات ساعتبر حسب ميلي 

, 	  

مقدار ميانگين وزني غلظت 
 ، بر اساس ارزش حرارتي خالصگرم بر كيلووات ساعتبر حسب ميلي 

, 	 
  بر اساس ارزش حرارتي ناخالص% از توان ورودي اسمي30مفيد دربازده 

  بر اساس ارزش حرارتي ناخالص بازده مفيد در توان ورودي اسمي
  بر اساس ارزش حرارتي خالص % از توان ورودي اسمي30بازده مفيد در 

  بر اساس ارزش حرارتي خالص بازده مفيد در توان ورودي اسمي
  مصرف الكتريسيته كمكي در توان ورودي اسمي بر حسب كيلووات

  % توان ورودي اسمي بر حسب كيلووات30مصرف الكتريسيته كمكي در 
  مصرف الكتريسيته كمكي در حالت آماده به كار بر حسب كيلووات

  بيشينه فشار كاري سمت آب (آب گرمايشي)
  دهي (آب بهداشتي)فشار آببيشينه

  زمان شروع اشتعال
  زمان ايمني اشتعال
  زمان تاخير خاموشي
  زمان ايمني خاموشي

  دماي گاز
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  بنديطبقه   4

  هابندي آنگازها و طبقه 4-1
  شوند.بندي ميهاي مختلفي طبقهها و محدودهها، گروهبه خانواده EN 437گازها بر اساس استاندارد 

  شوند.بندي ميطبقه EN 437 استاندارد ها بر اساسديگ

  نحوه تامين هوا و تخليه محصوالت احتراق 4-2
  ).مراجعه شود 1-1-12به زيربند شود. (ها، روي پالك ديگ مشخص مينوع ديگ

  بيشينه فشار كاري سمت آب 4-3
  شوند:بندي ميبه صورت زير طبقه (PMS) آبها بر اساس بيشينه فشاركاري سمت ديگ
  ؛PMS=1bar: 1كالس فشار   -الف
  ؛PMS=3bar: 2كالس فشار  -ب
3bar: 3كالس فشار  -پ < ≤ 6.  

  ساخت   5

  كليات 5-1
به استثناي مواردي كه به صورت ديگري بيان شده باشد، الزامات ساخت، با بازرسي ديگ و مخزن متصل بـه  

  شوند.فني آن، تاييد ميآن و مدارك 
شـوند، تمـامي مـواد بـه كـار رفتـه در       كه بخشي از آن حفاظت شده نصب مي هايي كه در فضاييبراي ديگ

كشي، بايد در شرايط محيط كاري ها ودر صورت استفاده از خميرهاي لولهساخت آن، از جمله درزبندها، واشر
هاي فنـي كمتـرين و بيشـترين دمـاي محـيط      ورالعملمقرر به صورت مناسب كار كنند. سازنده بايد در دست

  ).مراجعه شود 1-2-12به زيربند كاري طراحي شده براي ديگ را، براي نصاب اعالم كند (

  تبديل به گازهاي مختلف 5-2
  به منظور تبديل يك گاز از يك خانواده يا گروه به يك گاز از خانواده يا گروه ديگر، عمليات زير مجاز است:

  ظيم دبي گاز مشعل اصلي و شمعك؛تن  -الف
  ها؛ها يا محدودكنندهعوض كردن نازل -ب
  عوض كردن شمعك يا اجزاي آن؛ -پ
  تغيير سيستم تدريجي دبي گاز؛ -ت
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  از سرويس خارج كردن و مهر و موم كردن يك تنظيم كننده دبي گاز و/ يا يك رگوالتور؛ -ث
مراجعـه   EN 14459 بـه اسـتاندارد   ها (بـراي الزامـات،  دهتغييرات پارامترهاي ساختاري از طريق تبادل دا -ج

  ).شود
گيرد. اين عمليات بايـد بـدون   هر يك از گازها، مورد آزمون قرار ، وسيله بايد بادر هر يك از عمليات ذكر شده
  پذير باشند.كشي آن (گاز، آب و سيستم كانال) امكاندستكاري اتصاالت ديگ و لوله

  مواد 5-3

  كليات 5-3-1
اي هاي مختلف بايـد بـه گونـه   ها، و روش مونتاژ قسمتكيفيت و ضخامت مواد مورد استفاده در ساخت ديگ

هاي ساخت و عملكـردي تغييـر   باشد كه در طول عمر منطقي و تحت شرايط استفاده و نصب عادي، مشخصه
  نكنند.

گرمايي كه معموال ديـگ تحـت   به ويژه، تمامي قطعات ديگ و مدار احتراق بايد شرايط مكانيكي، شيميايي و 
  گيرد، تحمل كنند.آن شرايط قرار مي

مواد پايين دست مبدل گرما بايد در برابر خوردگي مقـاوم باشـند يـا بـه صـورت مـوثري در برابـر خـوردگي         
  محافظت شوند.

  استفاده از مواد داراي آزبست ممنوع است.
  شود.ها نبايد از لحيم سخت داراي كادميم استفاده در ساخت ديگ

هـا در  هـا و پايانـه  وصـاله هاي تخليه محصوالت احتراق، هاي مورد استفاده براي كانالالزامات مواد و مشخصه
  اند.تعيين شده 2استاندارد مخصوص، قسمت 

  3ها از كالس فشار ها با فشاركاري سمت آب براي ديگها يا لولهمواد و ضخامت ديواره 5-3-2

  كليات 5-3-2-1
 4 -2-3-5و3-2-3-2،5-2-3-5زيربنـدهاي  د و ضخامت ديوارهاي تحت فشار بايد با الزاماتهاي موامشخصه

هاي ديگر اسـتفاده شـود، سـازنده بايـد متناسـب بـا كـاربرد،        مطابقت داشته باشند. اگر از مواد و/ يا ضخامت
  توجيهات الزم را بعمل آورد.

  مواد 5-3-2-2
  ها باشد.تعريف شده براي آنمواد قطعات تحت فشار بايد متناسب با كار 

  كنند:مواد زير اين معيارها را برآورده مي
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  اند را دارا هستند؛فوالدهايي كه خواص و تركيبات شيميايي كه در پيوست الف ذكر شده -الف
  اند را داشته باشند؛هايي كه خواص مكانيكي كه در پيوست ب ذكر شدهچدن -ب
  ؛مواد غيرآهني ذكر شده در پيوست پ و ت -ج

  در مورد ساير مواد، سازنده بايد مناسب بودن آن ماده را اثبات نمايد.

  ضخامت 5-3-2-3
  اند.و ج آورده شده هاي ديواره در پيوست ثكمترين ضخامت

  اند.آورده شده EN 10029ها در براي فوالد نورد شده، رواداري
هاي توليد، نبايد كمتر از حداقل ضـخامت اسـمي آورده شـده در    شده در نقشهگري ضخامت ديوارهاي ريخته

  گري شده كه تحت فشار قرار دارند، باشد.پيوست ج براي قطعات چدني يا مواد ريخته
برابر مقادير ارائه شـده در   8/0هاي تحت فشار بايد بزرگتر از هاي ديگ و قسمتحداقل ضخامت واقعي بخش

  ها باشد.نقشه

  هاي جوشدرزهاي جوشكاري شده و پركن 5-3-2-4
تواننـد مـورد   مناسب باشند. اتصاالت جوشكاري شده ذكر شـده در پيوسـت چ مـي   براي جوشكاري مواد بايد 

  استفاده قرار گيرند و نيازي به عمليات حرارتي اضافي براي جوشكاري ندارند.
بايد در طـول  ، لب به لبهاي جوش باشند. درز 1درزهاي جوشكاري شده نبايد داراي ترك يا ايرادهاي اتصال

  جوش داده شده باشند. ايرادكل مقطع عرضي بدون 
بدون نفوذ كامل جوش به فلز پايه، نبايد تحـت   3طرفه زاويه دارهاي يكجوشو  2 طرفهيك هاي نواريجوش

از دوطـرف  هـا، مهارهـاي قابـل مشـاهده و اجـزاي مشـابه نيـازي نيسـت         تنش خمشي قرار گيرند. دودكـش 
  هاي نواري دوطرفه مجاز هستند.جوشكاري شوند. در صورت خنك شدن به اندازه كافي، جوش

  هاي حرارتي باال، از برجستگي داخل مسير دود بايد اجتناب شود.هاي با تنشدر قسمت
يـا   هاي مشابه كه حين شرايط نامطلوب توليدبرجسته و جوش 4ايهاي لبهاي، جوشهاي گوشهبايد از جوش

  گيرند، اجتناب شود.اي قرار ميهاي خمشي قابل مالحظهكار، تحت تنش
اند، سـطح مقطـع بـرش جـوش     هاي مهار كه در جهت طولي جوشكاري شدههاي مهار يا پيچدر مهارها، لوله

  يا لوله مهار باشد. برابر سطح مقطع الزم براي پيچ مهار 25/1نواري بايد حداقل 

                                                 
1- bonding faults   

Single-sided fillet welds 2- 
half Y-welds 3- 

4- edge welds 
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هاي جوش بايد امكان اتصـال مناسـب بـا    اند. پركنفوق، در پيوست چ ذكر شدههاي ذكر شده جزئيات جوش
  ماده پايه را ايجاد كنند.

هستند؛ اعداد مرجـع فرآينـدهاي جوشـكاري بـه      prEN ISO 2553عبارات ارائه شده در پيوست چ مطابق با 
  هستند. EN ISO 4063 و ISO 857-1:1998 ،ISO 857-2:2005ترتيب مطابق با 

  هاي تركيبيمواد و روش ساخت اجزاي مدار آبگرم مصرفي براي ديگ 5-3-2-5
ها تحت شرايط استفاده و در بيشينه فشار كاري آب بيان شده توسط سازنده مناسـب  مواد بايد براي كاربرد آن

  باشند.
قطعـات مـدار    مربوط به عايق كاري گرمايي و كاربرد آن، فقط در مورد 4-3-5 زيربند الزامات تعيين شده در

ها خواهند بود يـا نزديـك بـه خروجـي محصـوالت احتـراق قـرار        آبگرم مصرفي كه احتماال در تماس با شعله
  رود.خواهند گرفت، به كار مي

هاي حاوي آب مصرفي نبايد بر كيفيت آب مصرفي چه از لحاظ سالمتي يـا مـزه تـاثيري داشـته     مواد قسمت
  باشد.

  واد مقاوم در برابر خوردگي ساخته شده يا در برابر خوردگي محافظت شوند.كل مدار آبگرم مصرفي بايد از م

  اتصاالت آب مصرفي 5-3-3
  باشند. EN 10226-2يا  EN ISO 228-1 ،EN 10226-1 استانداردهاي اي بايد مطابق بااتصاالت رزوه

  باشد. EN 1057 استاندارد هاي مسي در اتصاالت، انتهاي لوله بايد مطابق بادر صورت استفاده از لوله
مطابق با دستورالعمل سازنده، مدار آب مصرفي بايد قادر به تخليـه شـدن، بـدون بـه خطـر انـداختن ايمنـي        

  الكتريكي باشد.

  حرارتي كاري عايق 5-3-4
هاي حرارتي و مكانيكي كه معموال مورد انتظار هستند را داشته بايد بدون تغيير شكل تحمل تنش كاري عايق
  حفظ كند. 1خود را تحت تاثيرات گرما و زمان كاري عايقو خواص  باشد
بايد از مواد غيرقابل اشتعال باشد. البته، استفاده از مـواد قابـل اشـتعال تحـت شـرايط زيـر مجـاز         كاري عايق

  هستند:
  گيرد؛براي سطوح در تماس با آب انجام  كاري عايق -الف
  نباشد؛ Cº 85كاركرد عادي بيش از تحت شرايط  كاري عايقيا دماي سطح مورد  -ب

                                                 
1- ageing 
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  با رويه غيرقابل اشتعالي كه ضخامت ديواره مناسبي دارد، حفاظت شده است. كاري عايقيا  -پ
نزديك به خروجي محصوالت  كاري عايقوجود داشته باشد يا  كاري عايقدر صورتي كه احتمال تماس شعله با 

احتراق صورت گيرد، عايق بايد غيرقابل اشتعال بوده يا با رويه غيرقابل اشتعال داراي ضخامت ديواره مناسـب  
  محافظت شود.

  روش ساخت 5-4

  طراحي 5-4-1
اي طراحي شود كه پس از نصب و استفاده بر اساس دسـتورالعمل سـازنده، چنانچـه ديـگ     ديگ بايد به گونه

  بايد امكان تخليه هوا از مسيرهاي عبور آب از ديگ باشد. سيستم خود تهويه (اتوونت) باشدفاقد 
  در صورت چگالش:

  نبايد تاثيري بر ايمني عملكرد داشته باشد؛ -الف
اي كـه در خروجـي كانـال تخليـه     ايـن الـزام در مـورد جريـان چگاليـده     نبايد از بيرون وسيله چكه كند.  -ب

  شود، كاربرد ندارد.د ميمحصوالت احتراق تولي
مطابق با دستورالعمل سازنده، قطعات ساختاري كه در حين اسـتفاده و سـرويس در دسـترس هسـتند، بايـد      

رسان باشد يا موجب زخمي شدن فـرد هنگـام اسـتفاده يـا     تواند آسيبهاي تيز كه ميها و گوشهعاري از لبه
  سرويس شود، باشند.

  بررسي وضعيت عملكرد 5-4-2
شـمعك (در صـورت    ي(ها) و نيز طول شعله (ها)و عملكرد مشعل بايد قادر به مشاهده چشمي اشتعالنصاب 

  وجود) باشد.
ورتي اي و ... بايد خواص اپتيكي خود را حفظ كنند. به هر حـال، در صـ  هاي شيشهها، درجهعالوه بر آن، آينه

دهـي (ماننـد يـك نـور     قيم نشـان كه مشعل اصلي مجهز به آشكارساز شعله خود باشد، يك وسـيله غيرمسـت  
  ) مجاز است.دهنده ننشا

از نشانگر وجود شعله نبايد براي نشان دادن هيچ ايرادي استفاده كـرد، بـه غيـر از ايـراد در عملكـرد وسـيله       
  كنترل خود شعله، كه نتيجه آن بايد نشان دادن عدم وجود شعله است.

بازكردن يك دريچه درصورت وجود، با مشاهده مستقيم يـا توسـط   پذير باشد كه بعد از براي كاربر بايد امكان
  يك وسيله غيرمستقيم ديگر، در هر زمان كاركرد ديگ را كنترل كند.

در صورتي كه سيگنال غيرمستقيم وجود شعله فقط روي كنترل از راه دور وجود داشته باشد، بايد آن كنترل 
  ).مراجعه شود 2-2-9-7-5به زيربند ن قرار گيرد (از راه دور همراه  وسيله تامين شده و مورد آزمو
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  استفاده و تعميرات 5-4-3
دسترسـي داشـته، و   غيـره  هـا و  كمههاي كنترل، دبايد به تمامي كليدها و دستگيره كننده و/ يا كاربراستفاده

به كار بيندازد. بـه  دي از ديگ ها را براي استفاده عارا كنار بزند، آن ون اينكه مجبور باشد تا بخشي از رويهبد
  تواند متحرك باشد:رويه ميحال، تحت شرايط زير، بخشي از هر
  آساني و به صورت ايمن توسط كاربر جابجا كرد؛ واين بخش را بتوان به  -الف
  اين بخش را بدون استفاده از ابزارها برداشت؛ و -ب
  جايگزيني غيرصحيح آن دشوار باشد (به عنوان مثال، توسط تعبيه موانع). -پ

كننده/ و يا كاربر بايد به آساني قابل مشاهده باشد و بايد واضـح و مانـدگار   ها براي استفادهگذاريتمامي نشانه
  ساخته شده باشند.

ته شـوند، بايـد بـر اسـاس     هايي كه نياز به بازرسـي دارنـد يـا الزم اسـت بـراي سـرويس ازجـا برداشـ        قسمت
  دستورالعمل سازنده و احتماال پس از برداشتن رويه به آساني در دسترس باشد.

گذاري شوند كه سـرهم كـردن مجـدد قطعـات بـه      اي طراحي و يا نشانههاي قابل برداشتن بايد به گونهبخش
  صورت اشتباه، مشكل باشد.

ا از جا برداشتن مشعل، محفظه احتراق و قطعاتي كـه در  هاي سازنده، بايد تميزكردن و يبر طبق دستورالعمل
تماس با محصوالت احتراق هستند، با ابزارهاي موجود در بازار به سادگي امكان پـذير باشـد. ايـن امـر نبايـد      

اي طراحي شود كه جدا كـردن ديـگ از   هاي گاز يا آب شود. مدار گاز بايد به گونهموجب جدايي ديگ از لوله
  عل و مجموعه كنترلي به تنهايي امكان پذير باشد.مشعل يا از مش

هاي متصل به سيستم تامين هوا و/ يا سيستم تخليـه محصـوالت احتـراق كـه بخشـي از سـاختار       براي ديگ
دهند، بايد امكان انجام سرويس ديگ بدون جداسازي اتصاالت دائمي به كانال وجـود  ساختمان را تشكيل مي

  داشته باشد.
پس از مونتاژ مجدد و در صورت لزوم پـس از جابجـايي درزبنـدها بـه منظـور تميزكـاري و        مدار احتراق بايد

  سرويس، مطابق با دستورالعمل سازنده، سالمت خود را حفظ كند.

  هاي گاز و آباتصال به لوله 5-4-4

  كليات 5-4-4-1
ورت امكان روي ديـگ،  هاي نصب و در صاتصاالت ديگ بايد به آساني در دسترس باشند. بايد در دستورالعمل

به صورت واضح مشخص شده باشند. فضاي اطراف اتصاالت، بايد اجازه استفاده از ابزارهـاي مـورد نيـاز بـراي     
ايجاد اتصال را بدهد. براي اينكار در صورت لزوم بايد رويه برداشته شود. بايد امكـان ايجـاد تمـامي اتصـاالت     

  بدون ابزارهاي مخصوص وجود داشته باشد.
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  اتصال به لوله گاز 5-4-4-2
  پذير باشد.بايد اتصال ديگ به لوله گاز تغذيه توسط وسايل فلزي صلب يا قابل انعطاف امكان

EN ISO 228-1، EN10226-1استانداردهاي در صورتي كه ديگ فلنج نداشته باشد، اتصال لوله بايد مطابق با

 ،EN 10226-2 يا ،EN 1057 ) باشد. در مورد اولEN ISO 228-1   انتهاي اتصال ورودي ديـگ بايـد داراي ،(
  سطح حلقوي نسبتا مسطح باشد تا استفاده از واشر درزبند امكان پذير باشد.

هـاي  بـوده و سـازنده بايـد فلـنج     EN 1092 اسـتاندارد  ها بايـد مطـابق بـا   ها، فلنجدر صورت استفاده از فلنج
  و واشرهاي درزبندي را نيز تامين كند. شونده  تجف

  اتصاالت به مدار گرمايش مركزي 5-4-4-3
  باشند. EN 10226-2يا  EN ISO 228-1 ،EN 10226-1 استانداردهاي اي بايد مطابق بااتصاالت رزوه

  باشد. EN 1057 استاندارد در صورت استفاده از اتصاالت مسي، انتهاي متصل شونده لوله بايد مطابق با
هـا را  نده بايد توجيهات كافي مبني بر مناسـب بـودن اسـتفاده از آن   در صورت استفاده از مواد غير فلزي، ساز

  ارائه دهد.

  سالمت 5-4-5

 سالمت مدار گاز 5-4-5-1

  مدار گاز بايد از قطعات فلزي ساخته شده باشد.
مورد استفاده براي مونتاژ قطعات نبايد به مسـيرهاي گـاز راه داشـته     غيرهسر وهاي بيها، پيچهاي پيچسوراخ

باشـد. ايـن امـر در مـورد      mm 1هـا و مسـيرهاي گـاز بايـد حـداقل      باشند. ضخامت ديواره بين سوراخكاري
گيري صادق نيست. نبايد امكان نفوذ آب به مدار گاز نبايد وجود داشـته  هاي مورد استفاده براي اندازهاريفيس

  باشد.
هـا بـراي عمليـات نگهـداري     هاي تشكيل دهنده مدار گاز كه احتمال جداسازي آنسالمت قطعات و مجموعه

 عادي وجود دارد، بايد توسط اتصاالت مكانيكي، مانند اتصاالت فلز بـه فلـز، واشـرها يـا درزبنـدهاي حلقـوي      
ن مـوارد نيسـتند. بـه هـر حـال مـواد       . استفاده از مواد درزبندي مانند نوار، خمير يا مايع جزو ايـ حاصل شود

درزبندي ذكر شده، ممكن است براي مونتاژهاي دائمي مورد استفاده قرار گيرنـد. ايـن مـواد درزبنـدي بايـد      
  تحت شرايط كاركرد عادي ديگ اثر خود را حفظ كنند.

نرم يا چسب در صورتي كه قطعات مدار گاز بدون رزوه مونتاژ شده باشند، سالمت مجموعه نبايد توسط لحيم 
  حاصل شود.
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  سالمت مدار احتراق 5-4-5-2
  اي ساخته شود كه مانع از نشتي محصوالت احتراق شود.مدار احتراق بايد به گونه

هر وسيله مورد استفاده براي كسب سالمت مدار احتراق بايد تحت شرايط عـادي اسـتفاده و سـرويس، مـوثر     
  باقي بماند.

ها تاثير دارند، بايد توسـط  جدا شوند و بر روي سالمت ديگ و/ يا كانالقطعاتي كه حين سرويس متداول بايد 
بنـدها بـراي عمليـات    هاي مكانيكي، به جزخميرها، مايعات و نوارها، درزبندي شوند. لـزوم تعـويض درز  وسيله

  تميزكاري يا سرويس به روش بيان شده توسط سازنده، مجاز است.
راق بوده و بدون استفاده از ابزار قابل جابجـايي باشـد، در صـورت    در صورتي كه رويه ديگ بخشي از مدار احت

جاگذاري غير صحيح رويه ديگ، ديگ نبايد كار كند يا نبايد محصوالت احتراق به فضايي كه ديگ در آن كار 
  كند نشت كند.مي

اي گونـه به هر حال، قطعاتي از مجموعه كه قرار نيست در عمليات نگهداري جداسازي شوند، بهتـر اسـت بـه    
  دهي پيوسته تحت شرايط عادي استفاده، تضمين شود.وند كه سالمت دائمي در حين سرويسمتصل ش

ها (در صورت وجود)، و پايانه و يا وصاله بايد به صورت صحيح بـه يكـديگر متصـل شـده و يـك      ها، خمكانال
اي هم جدا شوند بايد به گونـه اي قرار است از مجموعه پايدار را تشكيل دهند. قطعاتي كه براي سرويس دوره

  طراحي شده و قرار گيرند كه پس از مونتاژ مجدد سالمت تضمين شود.  
در سيستم مورد استفاده براي تخليه محصوالت احتراق و تامين هوا، هر وصاله بايد يك اتصال سالم را ممكن 

  سازد.

  تامين هواي احتراق و تخليه محصوالت احتراق 5-4-6
اي طراحي كند كـه هـواي احتـراق كـافي در زمـان اشـتعال و تمـامي محـدوده         را به گونه سازنده بايد ديگ

  هاي ورودي بيان شده وجود داشته باشد. توان

  دمپرها 5-4-7
، استفاده از دمپرهاي كنترلي در مدار هوا يـا محصـوالت احتـراق    kW70 ورودي بيش از هاي با تواندر ديگ

  مجاز است.  
  قفل شده و هيچ حركتي نسبت به يكديگر نداشته باشند. اجزاي متحرك دمپر بايد

هـاي غيرصـحيح در مـورد بـاز بـودن      اي طراحي شده و قرار گيرند كـه سـيگنال  كليدهاي حدي بايد به گونه
  دمپرها حذف شود.

هـا قبـل از عمـل كـردن دمپرهـا      اي باشد كه از صحيح بودن موقعيت قفـل سيستم دمپر بايد مجهز به وسيله
هاي حفاظتي در برابر اثـرات اتصـال كوتـاه    اصل شود. اين الزام توسط كليدهاي حدي كه با وسيلهاطمينان ح
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نـرخ مجـاز    50 % ها بايد قبل از اينكه جريان اتصال كوتاه بيش ازشود. اين وسيلهشوند، برآورده محافظت مي
  ها شود، عمل كنند.سوئيچ

بايد اطمينان حاصل شود كه دمپر در موقعيتي قرار دارد، در حالت شروع به كار و در هر يك از حاالت كاري، 
  هاي تعيين شده هستند.و يا قرار داده شده است كه دبي هوا و توان ورودي در نسبت

در صورتي كه نسبت توان ورودي بـه دبـي هـوا در مقـدار تعيـين شـده نيسـت يـا اينكـه خطـا در سيسـتم            
  سوئيچينگ (تغيير وضعيت) وجود دارد:

  دمپر در موقعيتي قرار گيرد كه هواي اضافي را افزايش دهد؛ بايد -الف
  يا بايد قطع ايمني گاز تغذيه مشعل اصلي صورت گيرد. -ب

 1وسيله ناظر هوا 5-4-8

  دار بايد به يك سيستم ناظر هوا مجهز شوند.هاي فنديگ
بايد عدم وجود جريان هواي كاذب بررسي شود، در صورتي كه ديگ داراي كنترل  فنقبل از هر شروع به كار 

  شود.كننده نسبت گاز/ هوا باشد، اين الزام برآورده شده تلقي مي
  هاي زير بررسي شود:تامين هواي احتراق بايد به يكي از روش

  نظارت بر فشار هواي احتراق يا فشار محصوالت احتراق؛ -الف
  نظارت بر دبي هواي احتراق يا دبي محصوالت احتراق؛ -ب
  كنترل خودكار نسبت گاز/ هوا؛ -پ
نظارت غير مستقيم (به عنوان مثال، نظارت بر سرعت دمنده) وقتي كه يك وسيله ناظر هـوا وجـود دارد    -ت

كبار خاموشي حداقل ي hr 24كند به شرطي كه هركه بر دبي هوا حداقل يكبار در هر شروع به كار نظارت مي
  وجود داشته باشد.

  هاي نسبت گاز/ هواكنندهكنترل 5-4-9
بينـي معقـول،   ي و ساخته شوند كه آسيب قابـل پـيش  اي طراحهاي نسبت گاز/ هوا بايد به گونهكنندهكنترل

  منجر به تغيير اثرگذاري روي ايمني نگردد.  
  باشند. EN 88-1 استاندارد امات مربوطه درهاي نسبت گاز/ هوا پنوماتيك بايد مطابق با الزكنندهكنترل
 باشند. EN 12067-2 استاندارد هاي نسبت گاز/ هوا الكتريكي بايد مطابق با الزامات مربوطه دركنندهكنترل

                                                 
air proving  1- 
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  فن 5-4-10
از دسترسي مستقيم به قطعات دوار يك فن بايد ممانعت شود. قطعاتي از فـن كـه در تمـاس بـا محصـوالت      

به صورت موثري در برابر خوردگي محافظت شـوند مگـر اينكـه از مـواد مقـاوم در برابـر        احتراق هستند، بايد
  خوردگي ساخته شده باشند؛ اين مواد بايد دماي محصوالت احتراق را تحمل كنند.

  تخليه 5-4-11
كه اي باشد پذير نباشد، ديگ بايد داراي وسيلهدر صورتي كه امكان تخليه ديگ توسط اتصاالت آب آن امكان

هـاي  اي مانند يك آچار يا پيچ گوشتي انجام شـود. راهنمـايي  آن را قادر به تخليه نمايد و بتواند توسط وسيله
  ها آورده شود.مناسب براي تخليه بايد در دستورالعمل

  ايمني عملكرد در صورت قطع انرژي كمكي 5-4-12
در صـورت   رياي باشد كه هيچ خطگونهدر صورتي كه ديگ از انرژي كمكي استفاده كند، طراحي آن بايد به 

  قطعي يا برقراري مجدد انرژي كمكي وجود نداشته باشد.

  هاي چگالشيهاي دما پايين و ديگشرايط مخصوص ديگ 5-4-13

  مواد در تماس با چگاليده 5-4-13-1
از مـواد   ها با چگاليـده وجـود دارد، بايـد   تمامي قطعات مبدل گرما و ساير قطعات ديگ كه احتمال تماس آن

عمـر منطقـي    ش مناسب حفاظت شده ساخته شـوند تـا  مقاوم در برابر خوردگي يا موادي كه توسط يك پوش
  هاي سازنده نصب، استفاده و سرويس شده، تضمين شود.ديگ كه مطابق با دستورالعمل

  تخليه چگاليده 5-4-13-2

  الزامات 5-4-13-2-1
چگاليده از جنس مواد مقاوم در برابـر خـوردگي يـا بـا روكـش      هاي چگالشي بايد به يك سيستم تخليه ديگ

  مقاوم در برابر خوردگي متصل شوند.
در صورتي كه دفع چگاليده از ديگ بر اثر نيروي جاذبه زمين انجام گيرد، قطر داخلي اتصال تخليه چگاليـده  

ز تخليه از ديگ و اتصال باشد. در صورت استفاده ديگ از پمپ براي تخليه چگاليده، ساي mm  13بايد حداقل
به هر نقطه از زمين بايد توسط سازنده ديگ تعيين شود. سيستم تخليه، به صورت بخشي از ديگ يـا تـامين   

  اي باشد كه:شده به همراه ديگ، بايد به گونه
  بتوان آن را به آساني مورد بازرسي قرارداده و مطابق با دستورالعمل سازنده تميزكرد؛ -الف
؛ اين شـرط در صـورتي   هوا به اتاق محل نصب ديگ را بدهدزه انتقال محصوالت احتراق يا ورود نبايد اجا -ب

  شود كه سيستم تخليه مجهز به تله آب باشد.برآورده مي
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اي طراحي شوند كه ها) بايد به گونهسطوح در تماس با چگاليده (به غير از مسيرهاي تخليه، تله آب و سيفون
  شدن چگاليده شوند. جمعمانع از 

تواند يك تخليه مشترك چگاليـده معمـولي   سرويس و تميزكردن سيستم بايد به آساني امكان پذير باشد. مي
  براي دود خروجي و ديگ چگالشي وجود داشته باشد.

  شرايط آزمون 5-4-13-2-2
اي دستي مـورد كنتـرل   هها، بررسي چشمي يا آزمونگيريبرآورده شدن الزامات تخليه چگاليده توسط اندازه

  گيرد.قرار مي

  كنترل دماي محصوالت احتراق 5-4-13-3
گيرند يا قـرار اسـت بـه    در صورتي كه مدار محصوالت احتراق شامل موادي باشد كه تحت تاثير گرما قرار مي

اق قـرار گيـرد،   يك دودكش (داراي درزبند) وصل شود كه احتماال تحت تاثير گرماي ناشي از محصوالت احتر
اي مجهز باشد كه مانع از افزايش دماي محصوالت احتراق از بيشـينه دمـاي كـاري مجـاز     ديگ بايد به وسيله

  اعالم شده توسط سازنده براي مواد شود.  
  وسيله محدود كننده دماي محصوالت احتراق بايد غيرقابل تنظيم باشد و فقط با ابزارها قابل دسترس باشد.

  دهتركيب شيميايي چگالي 5-4-13-4
 3-9 زيربنـد  در صورتي كه سـازنده تركيـب شـيميايي چگاليـده را اعـالم كنـد، تركيـب در انتهـاي آزمـون         

  گذاري شود. صحه

  هامشعل 5-5 
  هاي مشعل و شمعك نبايد قابل تنظيم باشند.سطح مقطع سرمشعل و نيز نازل

غير قابل پاك شـدن باشـد تـا     كننده كه قابل برداشتن باشد، بايد حامل وسيله شناساييهر نازل و/ يا محدود
توانـد روي  گـذاري مـي  هـاي غيـر متحـرك نشـانه    هـا و/ يـا محدودكننـده   مانع سردرگمي شود. در مورد نازل

  باشد. 1چندراهه
ها بدون نياز به جدا كردن ديگ وجود داشته باشـد. در صـورتي كـه    ها و محدودكنندهبايد امكان تعويض نازل

هـا بايـد بـه خـوبي تعريـف شـده باشـد و روش        برداشتن باشـند، موقعيـت آن  ها قابل ها و محدودكنندهنازل
  ها دشوار باشد.اي باشد كه قراردادن غير صحيح آنها بايد به گونهكارگذاشتن آن

  ممنوع است.   kW 70هاي هوادهي تا كنندهاستفاده از تنظيم

                                                 
1- manifold 
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  نقاط آزمون فشار 5-6
گيري فشار ورودي و فشار مشعل امكـان پـذير   باشند تا اندازهها بايد حداقل دو نقطه آزمون فشار داشته ديگ

  ها آسان باشد. گيرند كه دسترسي به آنباشد. اين نقاط بايد با دقت و در مكاني قرار 
باشد تا امكان mm 10و طول مفيد حداقل  mm (+0, -0,5) 9هر يك از نقاط آزمون بايد داراي قطر خارجي 

باشـد. بايـد امكـان     mm 1جازني يك لوله وجود داشته باشد. حداقل قطر سوراخ نقاط آزمون نبايـد بـيش از   
    گيري فشار گاز بدون ايجاد اختالل در شرايط كاري ديگ وجود داشته باشد.اندازه

  هاي كنترل كننده و ايمنيالزامات به كارگيري وسيله 5-7
  اند.تعيين شده 7هاي كنترل كننده و ايمني در بند وسيله الزامات براي -يادآوري

  كليات 5-7-1
  هاي ايمني مسلط شوند.  كننده نبايد بر عملكرد وسيلههاي تنظيم و كنترلوسيله

ب اي باشد كه انجام دادن دو يا تعداد بيشتري عمل كه در تركيـ طراحي سيستم كنترل و ايمني بايد به گونه
اي ترتيـب داده شـود كـه تغييـر آن ممكـن      پذير نباشد. عمليات بايد به گونهتند، امكانبا هم قابل قبول نيس

  نباشد.
در صورتي كه چند كليد كنترل (شير آب، ترموستات و ...) وجود داشته باشد، چنانچه كه قابل تعويض بـودن  

  ها بايد به وضوح نشان داده شود.  ها موجب سردرگمي شود، نبايد قابل تعويض باشند و عملكرد آنآن

  كننده توانهاي محدودها و وسيلهكنندهتنظيم 5-7-2

  كليات 5-7-2-1
هر قسمت از ديگ، كه نبايد توسط كاربر يا نصاب جايگزين شود، بايد با روش مناسبي حفاظت شود. بـه ايـن   

ي ديگ در شرايط عادي را تحمـل  توان از رنگ استفاده كرد، با اين شرط كه رنگ بتواند دماي كارمنظور مي
  كند.  
  اي قرار گيرند كه نتوانند وارد مسير گاز شوند.  هاي تنظيم بايد به گونهپيچ

  كننده محدوده توان به خطر بيفتد.هاي تنظيمها يا وسيلهكنندهنبايد به دليل وجود تنظيم سالمت مدار گاز
تواند به صورت پيوسته (به عنـوان مثـال، اسـتفاده از    يكننده توان مكننده يا محدودهاي تنظيمتنظيم وسيله

  ها) باشد.كنندهه عنوان مثال، تعويض محدوديك پيچ تنظيم) يا گسسته (ب

  كنندهتنظيم 5-7-2-2
كننـد اجبـاري   هايي كه از چند گروه از گازهاي خانواده اول استفاده مـي هاي دبي گاز براي ديگكنندهتنظيم

  اختياري است. هااست و براي ساير ديگ
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كننـده يـا   استفاده كنند، موقعيت اشتعال آخري بايد يك متوقـف  در صورتي كه مشعل و شمعك از يك شير
داشته باشد كه اين موقعيت را براي كاربر قابل درك سازد. بايد امكان بازكردن قفل (در صـورت وجـود)    شيار

  با يك دست وجود داشته باشد.
چرخاندن عمل كند، بايد با چرخاندن در جهت ساعتگرد نـاظر رو بـه شـير،    در صورتي كه وسيله قطع گاز با 

  انجام گيرد.

  بندي مدار گازتركيب 5-7-3-2
صـورت   EN 161:2011 استاندارد بندي شيرها بر اساسرا برآورده كند. طبقه 2مدار گاز بايد الزامات جدول  

  گيرد.مي
ايمني كه نياز به رخ دادن قفل دائم دارند، بايد موجـب  هاي ، وسيلهkW 25/0براي خطوط گاز مجزا بيش از  

هـاي  ارسال سيگنال همزمان شوند تا دو شير بسته شود. به هر حال، براي يك وسيله ترمـوالكتريكي، وسـيله  
 كنند.ايمني فقط روي اين وسيله كار مي

صورت همزمان بـه   در صورت اشتعال مستقيم مشعل اصلي و درصورتي كه در پاسخ به يك وسيله كنترلي به
  ) kW 300 براي بيش از Aو  kW 150براي بيش از  Bباشند. ( Cدو شير بسته نشوند، دو شير بايد از كالس 

 s  5ها براي بسـتن دو شـير بـيش از   در پاسخ به يك وسيله كنترلي، در صورتي كه فاصله زماني بين سيگنال
  شوند.ها همزمان در نظر گرفته مينباشد، سيگنال

  ركيب بندي مدار گاز در پيوست ح ارائه شده است.طرح ت

  تركيب بندي مدار گاز - 2جدول 

بويلر بدون 
  دمنده

  بويلر با دمنده

توان ورودي يك خط گاز 
  داخل مدار گاز

پاكسازي اما با يك بدون پيش پاكسازيبا پيش 
با  1 سيستم نظارت بر شير

  شمعك دائمي يا متناوب

  پاكسازيدون پيشب

Kw         
    0.250≤ورودي
,  150≤ورودي +  , +   +يا  

+  150>ورودي≥300  +  
+  300>ورودي≥1000  +  

aيا شير وسيله نظارت بر شعله  
bكنند، يك شير كالس را برآورده مي1-2-6-11-8وات كه معيار پاراگراف بند چهارم1000≤هاي با توان وروديبراي شمعكC .مورد نياز است 
  

valve  proving system  1-  
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  رگوالتور فشار گاز 5-7-4
 EN88-1:2011كنند، بايد يـك رگوالتـور فشـار گـاز مطـابق بـا       هايي كه با گازهاي خانواده اول كار ميديگ

كننـد، نيـز بايـد    كه با گازهاي خـانواده دوم كـار مـي    kW 70هاي با توان ورودي بيش از داشته باشند؛ ديگ
  باشند.  EN88-1:2011 استاندارد مجهز به يك رگوالتور فشار گاز مطابق با

  ها رگوالتور فشار گاز، اختياري است.براي ساير ديگ
دو فشار كـاري  كند، بايد قادر به تنظيمي باشد كه نتواند بين يك رگوالتور فشار گاز كه با جفت فشار كار مي

  عادي كار كند.
  به هر حال، هنگام كار با يك جفت فشار، يك رگالتور فشار گاز غيرقابل تنظيم براي شمعك مجاز است.

اي باشد كه در صورت اسـتفاده بـا گـاز ديگـر، بـه      طراحي و در دسترس بودن رگوالتور فشار گاز بايد به گونه
اخت. بايد تمهيدات الزم را اتخاذ كرد تا دخالت افراد غير مجاز در سادگي بتوان آنرا تنظيم نموده يا از كار اند

  تنظيم كننده سخت باشد.

  هاي اشتعالوسيله 5-7-5

  اشتعال شمعك 5-7-5-1
  بايد امكان اشتعال شمعك بدون تداخل در مدار احتراق وجود داشته باشد.

موقعيـت   بت بـه اجـزا و شـمعك در   اي طراحي و جازني شوند كه نسـ هاي اشتعال شمعك بايد به گونهوسيله
صحيح قرار گيرند. بايد امكان نصب يا برداشتن وسيله اشتعال شمعك، يا مجموعه وسيله اشتعال شـمعك بـا   

  استفاده از ابزارهاي متداول وجود داشته باشد.

  وسيله اشتعال براي مشعل اصلي 5-7-5-2

  كليات 5-7-5-2-1
مشعل اصلي بايد مجهز به يك شمعك يا وسيله براي اشتعال مستقيم باشد. اشتعال مسـتقيم نبايـد موجـب     

  خرابي مشعل شود.

  هاشمعك 5-7-5-2-2
هايي كه روشن خواهنـد شـد، بـه    اي طراحي و جازني شوند كه نسبت به اجزا و مشعلها بايد به گونهشمعك

، هاي متفاوت براي گازهاي مختلف مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد   طور صحيح قرار گيرند. در صورتي كه شمعك
هـا  هايي كه فقط آنها و نصبشان آسان باشد. اين امر در مورد نازلكردن آنبايد عالمتگذاري شده و جايگزين

  بايد تعويض شوند، نيز صادق است.
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ايي كـه بـا گازهـاي    هـ در صورتي كه دبي شمعك تحت كنترل نباشد، يك تنظيم كننده دبي گاز براي ديـگ 
كننـد، اختيـاري   سوم كار مي هايي كه با گازهاي خانواده دوم وكنند اجباري، و براي ديگخانواده اول كار مي

كننده دبي گاز براي گازهاي خانواده دوم و سوم ز يك جفت فشار، استفاده از تنظيماست. در صورت استفاده ا
هاي گاز مورد استفاده بـوده و بـه آسـاني    ويژگي با ها متناسبها و/ يا نازلممنوع است. در صورتي كه شمعك

  كننده را حذف كرد.توان تنظيمقابل تعويض باشد، مي
)پاكسازي انجام شود، ورود گاز به شمعك بعد از دوره پيش زنياگر جرقه ≤ 0.250kW)  در دوره پـيش

  پاكسازي مجاز است.

  اشتعال مستقيم 5-7-5-2-3
ولتاژ اسمي تضـمين كننـد.    110 % تا   85 % مستقيم بايد اشتعال ايمن را براي ولتاژ بين هاي اشتعالوسيله

كننـده گـاز مـورد    دستور باز شدن شير خودكار كنتـرل  هاي اشتعال نبايد ديرتر ازدارشدن وسيلهفرمان انرژي
 اشتعال، باشد.

  كننده بايد قبل از خاتمه زمان ايمني روشن شدن قطع شود.  انرژي وسيله روشنبه استثناي آشكارساز شعله، 

  هاي نظارت بر شعلهوسيله 5-7-6

  كليات 5-7-6-1
  وجود شعله بايد تشخيص داده شود:

  يا توسط يك وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله؛ -الف
  ، مربوط به الزامات شير را مشاهده كنيد.2جدول  -يادآوري

  له يك سيستم كنترل خودكار مشعل.يا توسط آشكارساز شع  -ب
  حداقل يك آشكارساز شعله مورد نياز است.

در صورتي كه مشعل توسط يك شمعك روشن شود، وجود شعله در شمعك بايد قبل از ورود گاز بـه مشـعل   
  اصلي آشكار شود.

  وسيله ترموالكتريكي نظارت بر شعله 5-7-6-2
به حسگر يـا اتصـال بـين حسـگر و وسـيله پاسـخ        در صورت خاموش شدن شعله و در صورت آسيب رسيدن

  دهنده به سيگنال آن، وسيله بايد سبب قفل شدن دائم ديگ شود.
 يك قفل كننده اشتعال يا قفل شروع مجدد همراه باشد. اين وسيله بايد با
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  سامانه كنترل خودكار مشعل 5-7-6-3
  باشد. EN 298 2012:سامانه كنترل خودكار مشعل بايد مطابق با الزامات

  در صورت خاموش شدن شعله، سامانه بايد حداقل يكي از كارهاي زير را انجام دهد:
  تجديد جرقه؛ -الف
  يا شروع مجدد؛ -ب
  يا قفل شدن موقت. -پ

)در موارد تجديد جرقه يا شروع مجدد، عدم وجود شعله در انتهاي زمان ايمنـي اشـتعال    بايـد حـداقل    (
  منجر به قفل شدن موقت شود.

  هاي كنترل نسبت گاز/ هوالوله 5-7-7
توانند از فلز با اتصاالت مكانيكي مناسب يا از مواد با حداقل خواص معادل سـاخته شـوند.   هاي كنترل ميلوله

هاي سالمت اوليه، ايمن محسوب در اين صورت، در برابر شكستن، قطع اتصال تصادفي و نشتي پس از كنترل
  گيرند.هاي بخصوصي قرار نميمونشوند. در اين صورت، تحت آزمي
و حداقل قطـر   m 2 12 هاي كنترل براي هوا يا محصوالت احتراق بايد داراي حداقل مساحت سطح مقطعلوله

چگاليـده اجتنـاب شـود و بـه      تجمـع ها بايد طوري قرار گرفته و ثابت شـوند كـه از   باشد. لوله mm 1داخلي 
ي يا شكستن اتفاق نيفتد. در مـواردي كـه از بـيش از يـك لولـه      دار شدن، نشتجاداده شوند كه چين اي گونه

كنترل استفاده شود موقعيت اتصال مربوطه براي هر يك بايد واضح باشد. به شرطي كه شواهد ارائـه گـردد و   
هـاي  حداقل مساحت سطح مقطع لوله .هاي كنترل اجتناب شودزم بعمل آيد تا از چگالش در لولهتمهيدات ال

  باشد. mm5  2كنترل هوا بايد 

  كننده دماي آبهاي محدودها و وسيلهترموستات 5-7-8

  كليات 5-7-8-1
باشـند.   1-2-3-7 زيربنـد  ها بايد مجهز به ترموستات كنترل با تنظيمات ثابت يا قابل تنظيم مطـابق بـا  ديگ

  اند، باشند.كه در زير تعيين شدهكننده دماي اضافي هاي محدودها بايد متصل به وسيلهعالوه بر آن، ديگ
تواند براي كنترل دما در يك نقطه تنظيم ثابت يا متغير به جاي آن، يك سيستم كنترل دماي الكترونيك مي

 بــر اســاس Aمــورد اســتفاده قــرار گيــرد. چنــين سيســتمي بايــد مطــابق بــا الزامــات يــك وســيله كــالس  
  باشد. ذ، پيوست  EN  14459:2007استاندارد
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هاي گرمايش مركزي با يك منبع انبساط باز مـورد اسـتفاده   هايي كه فقط براي سيستمديگ 5-7-8-2
  گيرندقرار مي

در صورتي كه ديگ فقط براي نصب با يك منبع انبساط باز طراحي شده اسـت، و در صـورت عـدم موفقيـت     
هـاي  ، نيـازي بـه وسـيله   شـود ترموستات كنترلي موجب موقعيت خطرناكي براي كاربر يا آسيب به ديگ نمي

 هاي فني ارائه شوند.  كننده دما نيست. اطالعات الزم بايد در دستورالعملمحدود

انبسـاط بـاز يـا بسـته مـورد       منبعهاي گرمايش مركزي و با يك هايي كه براي سيستمديگ 5-7-8-3
  گيرنداستفاده قرار مي

  هاي الكترومكانيكيهاي با كنترلديگ 5-7-8-3-1
  بايد متصل به موارد زير باشند:ها ديگ
و  C 110◦، داراي حد از پيش تعيين شده با حـداكثر  2-2-3-7 زيربند يك محدود كننده دما مطابق با -الف

مورد نياز اسـت، كـه داراي حـد از     3-2-3-7 زيربند مطابق با وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حديك 
قبـل از آسـيب ديـدن ديـگ و/ يـا قبـل از رخ دادن موقعيـت        اي است كه موجب قفل دائم پيش تعيين شده

هـاي  كننده دما اسـتفاده از وسـيله  ، به جاي يك محدود2و  1الس فشار هاي كشود. براي ديگخطرناك، مي
ديگر، (به عنوان مثال وسيله نظارت بر دبي آب، وسيله ايمني نشان دهنده سـطح پـايين آب) تـا زمـاني كـه      

  برآورده شوند، امكان پذير است؛ 3-7و  8-11-8 يزيربندها تمامي الزامات
داراي حـد از پـيش تعيـين     3-2-3-7 زيربند مطابق با وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد يا يك -ب

دائم قبل از آسيب ديدن ديگ و/ يا قبل از رخ دادن موقعيـت  ه موجب قفل شدن غيرك C 110◦شده حداكثر 
  شود.خطرناك مي

بايد قبل از اينكه دماي جريان آب از مقدار از پيش تعيين شده افزايش يابد، حداقل موجب كننده دما محدود
خاموشي ايمن شود. در صورتي كه دماي آب به كمتر از مقدار از پـيش تعيـين شـده برسـد، گـاز ورودي بـه       

بايد موجب  وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حدتواند به صورت خودكار به حالت اول برگردد. مشعل مي
  قفل شدن دائم قبل از آسيب ديدن ديگ و/ يا قبل از رخ دادن موقعيت خطرناك براي كاربرها شود.

  هاي الكترونيكها با كنترلديگ 5-7-8-3-2
  هاي الف يا ب متصل شوند.ها بايد به سيستمديگ
، در كنـار وسـيله   كردن دمـا تواند فقط بـراي كنتـرل و محـدود   ك سيستم كنترل دماي الكترونيك ميي -الف

الكترومكانيكي بر اساس الزامات اين استاندارد مورد اسـتفاده قـرار گيـرد.     جلوگيري از گرم شدن بيش از حد
اين سيستم كنترل دماي الكترونيكي بايد داراي دو تنظيم مختلف باشد: دماي كنتـرل و دمـاي حـد، و بهتـر     

بـرآورده كنـد. در    ذ، پيوست EN 14459:2007 استاندارد بر اساس Aاست الزامات را براي يك وسيله كالس 
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تر از مقدار حد رسـيد، دوبـاره   سيستم بايد خاموش شود، و زماني كه دما به پايين C 110◦دماي حد حداكثر 
 عملكرد عادي را از سر بگيرد.

قـرار گيـرد و   كردن دما مورد استفاده تواند براي كنترل و محدوديك سيستم كنترل دماي الكترونيك مي -ب
عملكرد كنترل دماي كـالس   سيستم كنترل ايمني بايد الزامات عملكرد كنترل حدي دما را ايجاد كند. چنين

C  كه درEN 14459:2007اند، را برآورده سازد. سيستم بايد حداقل سه سطح تنظـيم  ، پيوست ذ تعيين شده
. در نقطـه  گيري از گـرم شـدن بـيش از حـد    جلـو دما را دارا باشد: دماي كنترل، دماي حد و دماي مربوط به 

، سيستم بايد خاموش شده، و زماني كه دما به پايينتر از مقدار حد رسـيد،  C 110◦ تنظيم دماي حد حداكثر
دوباره عملكرد عادي را از سر بگيرد. سيستم بايد در دماي ايجاد وقفه در هنگـام داغ كـردن، قبـل از آسـيب     

  موقعيت خطرناك براي كاربرها وارد حالت قفل دائم شود.ديدن ديگ و/ يا قبل از رخ دادن 

  كنترل از راه دور 5-7-9

  كليات 5-7-9-1
ايـن وسـيله    نقصاي طراحي و ساخته شود كه هاي كنترل از راه دور بايد به گونهوسيلهوسيله يا ديگ با يك 

اي باشد كه مانع از عملكـرد  نتواند منجر به موقعيت ناايمن شود. طراحي وسيله كنترل از راه دور بايد به گونه
  تصادفي يا دستكاري شود.

  مجاز ممانعت شود.  هاي غيرهاي مناسب بايد انتخاب شود تا از كار افتادن ديگ توسط كنترلراهكار
شده توسط سازنده، بايد بدون ايجاد اختالل در اتصاالت الكتريكي داخلي،  هاي توصيهاتصال هر يك از كنترل

  اند، امكان پذير باشد.  ذير كه براي اين منظور طراحي شدهپهاي جداييبه استثناي رابط
  ها در ديگ بايد نسبت به كنترل از راه دور در اولويت قرار گيرد.عملكرد كنترل

 اسـتاندارد  الزامـات مربوطـه در    (HBES)رونيـك خانـه و سـاختمان    هـاي الكت در صورت اتصال بـه سـامانه  

EN50090  .به كار خواهد رفت  
  مراجعه كنيد. EN 14459  استاندارد ها، بهبراي الزامات با جزئيات بيشتر در مورد تبادل داده

  كنترل از راه دور 1عمل تنظيم مجدد 5-7-9-2

  كليات 5-7-9-2-1
ها براي خـاموش  سازد، بايد به يك كليد يا ساير وسيلهاز راه دور را مجاز مي نظيم مجددهايي كه عمل تديگ

  كردن ديگ متصل شوند.

                                                 
1-reset  
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  الزامات عملكردي 5-7-9-2-2
  عمل تنظيم مجدد يك ديگ بايد يك عمل واضح و تعريف شده دستي باشد.

ايمرهـا) نبايـد امكـان    هاي خودكار، ماننـد ت تنظيم مجدد خودكار (به عنوان مثال، تنظيم مجدد توسط وسيله
  پذير باشد.

هرگاه عمل تنظيم مجدد از راه دور توسط يك وسيله قابل حمل انجام گرفته باشد، حداقل به دو عمل دستي 
  نياز هست تا يك تنظيم مجدد فعال شود.

(ارزيـابي بـر    EN 14459 اسـتاندارد  بر اسـاس  Bعملكرد تنظيم مجدد از راه دور بايد حداقل يك تابع كالس 
  باشد. hr 24 ) با زمان تحمل خطاEN 14459:2007,6.3ساس ا

هر خطا در تنظيم مجدد از راه دور نبايد موجب شود كه ديگ خارج از الزامات قابل قبول كار كند. خطا بايـد  
  قبل از شروع به كار بعدي تشخيص داده شده يا نبايد مانع از خاموش شدن يا قفل شدن ديگ شود.

  عمل دستي بدون خط ديد ديگ گام اول است و الزامات اضافي زير بايد به كار رود: براي عمل تنظيم مجدد،
وضعيت واقعي و اطالعات مربوط به فرآيند تحت كنترل بايد براي كـاربر قبـل، در حـين عمـل تنظـيم       -الف

  مجدد و بعد از آن قابل مشاهده باشد؛
 min 15 نترل بايد به پنج عمل در بازه زمـاني حداكثر تعداد تنظيم مجدد قابل قبول پذيرفته شده توسط ك -ب

  محدود شود. پس از اين دوره، ديگ نبايد توسط كنترل از راه دور تنظيم مجدد شود.

  ارزيابي عمل تنظيم مجدد از راه دور روي ديگ 5-7-9-2-3
  عمل تنظيم مجدد از راه دور بايد با ديگ ارزيابي شود.

اي با كاركرد مشابه به صورت عيت دادن يك ترموستات يا وسيلهدر صورتي كه تنظيم مجدد توسط تغيير وض
  دستي فعال شود، اين امر بايد توسط سازنده اعالم شده و بايد در مورد ديگ اثبات شود.

  انبساط و گيج فشار منبع 5-7-10
اي قـرار  كند، بايد اين منبـع بـه گونـه   در صورتي كه ديگ با منبع انبساط يك سيستم درزبندي شده كار مي

گرفته يا حفاظت شود كه گرما نتواند به ديافراگم آسيب بزند و ديگ بايد به يك گيج فشار كه نشـان دهنـده   
  متصل شود. (PMS)بيشينه فشار كاري سمت آب 

هايي كه قرار است در يك مكان كه بخشي از آن محافظـت  زدگي براي ديگحفاظت در برابر يخ 5-7-11
  .شده نصب شود

باشد، ديگي كـه بايـد در يـك مكـان نسـبتا        C 0◦اگر حداقل دماي محيط بيان شده توسط سازنده كمتر از 
  زدگي، مورد حفاظت قرار گيرد. يد توسط سيستم حفاظت در برابر يخمحافظت شده نصب شود، با
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  حفاظت شود. زدگي ز بايد در برابر آسيب ناشي از يخهاي تركيبي، مدار توليد آب گرم مصرفي ني براي ديگ
زدگـي نبايـد    د حفاظت قرار گرفته و در صـورت يـخ  چگاليده، در صورت وجود، بايد در برابر آسيب مور تخليه

  شود. تخليهمانع كار 

  هاي تنظيم، كنترل و ايمني براي مدار آبگرم مصرفي وسيله 5-7-12
 8-7-5زيربند ي تطابق با الزاماتالزم برا هاي كنترل و ايمني در صورت لزوم، مدار آبگرم مصرفي بايدبه وسيله

  اين استاندارد مجهز باشد.
اي  اي براي كنترل كردن دماي آب باشد. اين وسيله بايد اجازه دهد دما بـه انـدازه   مخزن بايد متصل به وسيله

  ).مراجعه شود 3-3-1-3-11-8 به زيربندها شود ( برسد كه مانع از تشكيل باكتري
شير اطمينان دما باشد، هر وسيله كنترل كننده دماي آب گـرم بهداشـتي    در صورتي كه وسيله مجهز به يك

  بايد قبل از اين شير عمل كند.

  ايمني الكتريكي   6

  مطابقت داشته باشد. EN 60335-2-102 استاندارد ديگ بايد با الزامات مربوطه در
لگر ايمني باشد، اين مـوارد  هاي الكترونيكي تامين كننده يك عمدر صورتي كه ديگ مجهز به اجزا يا سيستم

  تطابق داشته باشد. 7بايد با الزامات مربوطه در بند 
   در صورت اعالم سازنده در مورد سطح حفاظت الكتريكي ديـگ در پـالك مشخصـات، ايـن اعـالم بايـد بـا       

EN60529  .مطابق باشد  
  هايي كه قرار است در مكاني كه بخشي از آن محافظت شده نصب شوند: ديگ
  باشد؛ IPX4Dرجه حفاظت محفظه حداقل بايد د -الف
محدوده دماي تجهيزات الكتريكي و/ يا الكترونيك بايد متناسب با محدوده دماي تعيين شده براي ديـگ   -ب

  باشد.

  هاكنترل   7

  كليات 7-1
بنـدها،  انـد. بـراي بعضـي از    ها تعيـين شـده  ها با ارجاع به استانداردهاي كنترلالزامات كنترل 2-7 زيربند در

  ارائه شده است. 2-7 زيربند الزامات اضافي و/ يا حذفيات در
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تـوان  نـد، از برخـي الزامـات مـي    اهاي مخصوص ديگ، كه براي يك ديگ بخصوص تعيـين شـده  براي كنترل
شـوند. بـراي جزئيـات بيشـتر بـه      ها توسط استاندارد ديگ پوشش داده مـي كرد، زيرا برخي از آن پوشي چشم
  .عه شودمراج 2-7 زيربند

  مشخصات تفصيلي 7-2

 كننده و ايمني بايد مطابق با استانداردهاي زير باشند: هاي كنترلوسيله 7-2-1

7-2-1-1 EN 88-1, Pressure governors for gas appliances 

7-2-1-2 EN 125, Thermo-electric flame supervision devices for gas burning appliances 

7-2-1-3 EN 126, Multi functional controls for gas burning appliances 

7-2-1-4 EN 161:2011, Automatic shutoff valves for gas burners and gas appliances 

7-2-1-5 EN 298, Automatic gas burner control systems 

7-2-1-6 EN 12067-2, Gas/ Air ratio controls for gas burners and gas burning appliances- Part 
2: Electronic types 

7-2-1-7 EN 13611, Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances- 
General requirements 

7-2-1-8 EN 14459, Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning 
appliances- General requirements 

  شوند:ها موارد زير نيز اعمال ميعالوه بر موارد فوق، در مورد ديگ 7-2-2
بيشـترين فشـار    15 % كنند، هنگامي كه فشـار تحريـك بـه   شيرهايي كه از سياالت كمكي استفاده مي -الف

  اعالم شده از سوي سازنده كاهش يابد، بايد به صورت خودكار بسته شوند؛
، در بيشـينه فشـار تحريـك انـرژي     شـود هاي پنوماتيك يا هيدروليك تحريـك مـي  ه با مكانيسمشيري ك -ب
شـود. در ايـن نقطـه،    بيشينه فشار تحريك، كاهش داده مـي  15 % گيرد، و فشار تحريك به صورت آرام تا مي

  شير بايد به موقعيت بسته شدن رسيده باشد.
، بايد در تركيب بـا ديـگ   اندآزمون قرار نگرفتهورت مجزا مورد هاي ديگ كه به صكنترل 7-2-3

مـوارد  فوق كه معطوف بـه   مذكورمورد آزمون قرار بگيرند. در اين صورت، بندهاي استانداردهاي 
  توانند مستثني شوند:مي ذيل هستند،

، 4-4-6، 3-4-6، 2-4-6، 1-4-6، 4-6 بنـدهاي زير، EN 13611:2007+A2:2011اتصاالت: ذكر شده در  -الف
 ؛6-4-6و  6-4-5

هاي توان اسـمي ورودي/  (در آزمون 6-7بند زير، EN 13611:2007+A2:2011: ذكر شده در توان اسمي -ب
  خروجي پوشش داده شده اند)؛

  ؛10-8تا  1-8بندهاي  زير، EN 13611:2007+A2:2011: ذكر شده در EMCالزامات الكتريكي/  -پ
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  ؛EN 13611:2007+A2:2011از  9نشانه گذاري: ذكر شده در بند  -ت
  ؛8-8تا  2-8بندهاي زير، EN 298:2012محافظت در برابر اثرات محيطي: ذكر شده در  -ث
  .11، بند EN 298:2012گذاري، نصب و كار: ذكر شده در هاي نشانهدستورالعمل -ج

بندهاي ديگري ممكن است  )EN 88-1/ EN 161:2011در صورت استفاده از استاندارد محصول (به عنوان مثال،  -يادآوري
  مورد استفاده قرار گيرند.

اند، بايد در تركيب بـا ديـگ مـورد    ورت مجزا مورد آزمون قرار نگرفتههاي ديگ كه به صكنترل 7-2-4
  هاي زير نيز بايد در نظر گرفته شوند:قرار بگيرند. در اين صورت، جنبه آزمون

  تواند در ديگ نيز باشد؛في مي، صا8-4-6بند زير، EN 13611:2007+A2:2011  -الف
، كنترل بايد با در نظر گرفتن حالت بيشينه به صورت صحيح 1-7بند زير، EN 13611:2007+A2:2011 -ب

ترل در شود، و در مورد مكان نصب، موقعيت كنه براي ديگ تعيين شده استفاده ميكار كند. از فشار كاري ك
  گيرد؛ديگ مورد استفاده قرار مي

  ها محدود به فشارهاي تعيين شده در ديگ هستند؛، آزمون3-7بند زير، EN 13611:2007+A2:2011 -پ
گيرنـد، مگـر اينكـه كنتـرل     انجام مـي  5-7و  4-7بندهاي زيرهاي ، آزمونEN 13611:2007+A2:2011 -ت

  تحت بار خمشي و پيچشي قرار نگيرد، به عنوان مثال، به دليل نوع ساخت يا نصب در ديگ؛ 
ــد زير، EN 88-1:2011 -ث ــات   5-101-7بن ــر اســاس الزام ــگ ب ــر روي دي ــور ب ــرد صــحيح رگوالت ، عملك

، Cاستانداردهاي خاص نشان داده شده است، براي گازهاي مشخص شده،  قابل مقايسه با رگوالتور از كـالس  
  باشد.مي

  هاي محدود كننده دماي آبها و وسيلهترموستات 7-3

  كليات 7-3-1
سوزي و انفجار در اثر گرم شدن بيش از حد، يك عملگـر  گاه گازي در برابر خطرات آتشدست براي حفاظت از

  مورد نياز است. (TCF)كنترل دما 
هدف عملگر كنترل دما، كنترل كردن دما (ترموستات كنترلي و محدود كننـده دمـا) و مـانع شـدن از خطـر      

تواند منجر بـه خطـر بـيش از حـد گـرم      دماي بيش از اندازه است (قطع در اثر گرم شدن بيش از حد كه مي
هاي گاز سوز شود. برنامه كنترل دما سيستمي متشكل از سنسور دما، پردازشـگر سـيگنال،   شدن براي وسيله

  هاي تغيير وضعيت (روشن/ خاموش يا عمل حفاظتي) و تنظيم مجدد است.عمل
هـاي بيشـتر،   الكترونيكي) يا كنترلهاي تواند توسط يك كنترل (سيستم كاربري واقعي عملگر كنترل دما مي

هاي جلوگيري از گرم شدن بيش از حد هاي دما و وسيلهكننده، محدودهاي كنترليكننده ترموستاتمشخص
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تواند بخشي از ايـن خطـر   انجام گيرد). همچنين راهكارهاي ساختاري، مانند يك سيستم منبع انبساط باز مي
  را كاهش دهد.  

  EN 14459:2007اسـتاندارد  بـه ( موجود در مورد عملگرهاي كنترل مرتبط با ايمني بندي با استفاده از طبقه
كننده مشعل ين امر بر اساس مقايسه بين كنترلگيرد. اقرار مي C)، عملگر كنترل دما در كالس مراجعه شود

 شـوند، مـي  ملگرها كه معادل در نظر گرفتهخودكار و عملگر كنترل دما است، كه داللت بر ايمني هر يك از ع
  دارد. 

تري را در تركيب با راهكارهاي ساختاري مجاز سـازد، كـه   ايينكالس ايمني پ تواندمياستانداردهاي دستگاه 
  هاي منبع انبساط باز.ملگر كنترل دما شود، مانند سيستمبراي ع Cمنجر به كالس ايمني كلي 

-ا استفاده از تركيبـي از ترموسـتات  ند، باتعيين شده 3-3-7و  2-3-7زيربندهاي كه در  مرسومراه حل هاي 

گيرنـد تـا الزامـات    اند، مد نظر قـرار مـي  تانداردهاي مخصوص وسيله معين شدههاي الكترومكانيك كه در اس
هـاي الكترومكـانيكي بـا الزامـات سـاختاري خـاص، از       ه سازند. اين فرض بر اساس راه حلرا برآورد Cكالس 

  هاي متمادي سرچشمه گرفته و با تكيه بر اكثريت به عنوان قاعده كلي است. تجربيات سال
  EN 298 استاندارد ا، مانندما بر اساس يك رويكرد ارزيابي خطهاي الكترونيكي براي كل عملگر كنترل دراه حل

  است.   EN 14459 استاندارد ، با الزامات مخصوص توصيه شده درEN 60730يا 

  الزامات ساخت 7-3-2

  ترموستات كنترلي 7-3-2-1
  باشد. 1هاي نوع براي وسيله EN 60730-2-9 استاندارد ترموستات كنترلي بايد مطابق با الزامات

هـا  در صورتي كه ترموستات كنترلي قابل تنظيم باشد، سازنده حداقل بايد دمـاي بيشـينه را در دسـتورالعمل   
به آساني قابل تشخيص باشد و بايد امكان تعيـين جهتـي    هاي قرارگيري انتخابگر دما بايداعالم كند. موقعيت

شـود  شود، وجود داشته باشد. اگر براي دستيابي به اين هدف از اعداد استفاده ميكه دماي آب كم يا زياد مي
  بايد بزرگترين عدد وابسته به باالترين دما باشد.

  وشي كنترل شده را داشته باشد.خام دستكمآن، ترموستات كنترلي  شده تنظيممقدار بايد در حداكثر 

  كننده دمامحدود 7-3-2-2
  باشد. 1هاي نوع براي وسيله EN 60730-2-9 استاندارد كننده دما بايد مطابق با الزاماتمحدود

  بيشترين دماي نقطه تنظيم اين وسيله نبايد قابل تنظيم باشد.
، و در اي باالتر رود، باز شدهپيش تعيين شده هاي محدود كننده دما بايد قبل از اينكه دما از مقدار ازكنتاكت

  صورت پايين آمدن دما از مقدار از پيش تعيين شده دوباره بسته شود.
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  وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد 7-3-2-3
هـاي  براي وسـيله  EN 60730-2-9 استاندارد وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد بايد مطابق با الزامات

  باشد. 2نوع 
  وسيله نبايد قابل تنظيم باشد و كاركرد عادي ديگ نبايد موجب افزايش دماي نقطه تنظيم آن شود.

هاي وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد بايد باز شوند تا قبل از اينكه دما از حد پـيش تعيـين   كنتاكت
  اي باالتر رود، منجر به قفل شدن دائم شوند.  شده

هـاي آن بايـد حـداقل موجـب     كننده دما و وسيله پاسخ دهنـده بـه سـيگنال   حسبين المان قطع شدن رابط 
  خاموشي ايمن شود.  

    Kw 70هاي باالي وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد براي دستگاه 7-3-2-4
 3-2-3-7بنـد  زير، الزامات  Kw 70هاي باالي براي يك وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد براي دستگاه

  توانند به كار روند:صالحات زير ميبا ا
  است؛ C110◦ حد از پيش تعيين شده -الف
اي تنظيم كند كـه بيشـينه دمـاي جريـان آب بـه كمتـر از       واند دماي نقطه تنظيم را به گونهتسازنده مي -ب
C◦110   برسد، به شرطي كه پس از انجام گرفتن تنظيم، تنظيم مجدد به دماي باالتر از نقطه تنظـيم جديـد 

  بدون استفاده از ابزار امكان پذير نباشد.

  حسگرها 7-3-2-5
هـاي حـس   هاي جلوگيري از گرم شدن بيش از حد، بايـد المـان  هاي دما و وسيلهكنندهها، محدودترموستات

  كننده دماي مستقل داشته باشند.
نـده دمـاي يكسـان    كنالمـان حـس   توانندهاي دما ميكنندهها و محدودبا يك سيستم الكترونيك، ترموستات

  داشته باشند، به شرطي كه عدم موفقيت آن نتواند موجب بروز خطر براي كاربر و يا آسيب به ديگ شود.
كننده دما بايد گرماي بيش از حد ناشي از شرايط گرم شدن تعيين شده در اين اسـتاندارد را،  هاي حسالمان

  بدون تاثير در نقطه تنظيم از پيش تعيين شده تحمل كنند.
EN 14459 ها مورد استفاده هاي كنترل دماي الكترونيك و حسگرهاي آنبايد براي الزامات بخصوص سيستم

  قرار گيرد.
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  عملكرد 7-3-3

  كليات 7-3-3-1

  الزامات 7-3-3-1-1
هـا نبايـد بـا دماهـاي اعـالم شـده توسـط        تحت شرايط آزمون ذكر شده، دماهاي باز و بسته شدن ترموستات

هاي قابل تنظـيم، ايـن الـزام در دماهـاي حـداقل و      تفاوت داشته باشند. براي ترموستات K 6سازنده بيش از 
  رود.حداكثر محدوده كنترل به كار مي

  شرايط آزمون 7-3-3-1-2
ها به صورت جداگانه مورد آزمون قرار گيرند، بايـد در مـوقعيتي يكسـان بـا موقعيتشـان      در صورتي كه وسيله

هـا هـر يـك    ها جدا از ديگ انجام شوند، حسگر و بدنه ترموستاتي كه آزمونروي ديگ نصب شوند. در صورت
  گيرند.شوند قرار مياي كه بصورت ترموستاتيكي كنترل ميدر محفظه

گيرد، ديگ بايد با توان ورودي اسمي بـا گـاز   دماي بدنه دمايي است كه وسيله در ديگ تحت آن دما قرار مي
رسيده باشد، يك ترموستات قابل تنظيم كه با موقعيـت متنـاظر بـا دمـاي     مرجع كار كند و به تعادل گرمايي 

  بيشينه آب تنظيم شده است، نيز وجود دارد.
  گيرند، مگر اينكه طور ديگري بيان شده باشد.ها در دماي محيط و در بيشترين دما انجام ميآزمون

  گيرد.قرار مي 2-3-3-7بند زيرحسگر تحت دماي بيان شده در 
ولتـاژ اسـمي    85/0هاي باقي مانـده در  گيرند، ساير آزمونبرابر ولتاژ اسمي انجام مي 1/1ها در رخهاز چ %60

  شوند.انجام مي
  گيرد.ها، برآورده شدن الزامات مورد بررسي قرار ميدر پايان اين آزمون

  دوام -هاي كنترليترموستات 7-3-3-2

  الزامات 7-3-3-2-1
اي را تحت شرايط تعيين شده آزمـون تحمـل كننـد. در پايـان     چرخه 250000ها بايد آزمون دوام ترموستات

  ها بايد مطابق با الزامات زير باشد:ها، عملكرد آنآزمون
دماي بيان شده توسـط   ± K10وضعيت يك ترموستات با تنظيمات ثابت، بايد در محدوده  نقطه تغيير -

 سازنده باشد؛

 در دمـا  ± K10انتخـاب نقطـه تغييـر وضـعيت، در بـازه        براي يك ترموستات قابل تنظيم بايد امكان -
 محدوده اعالم شده توسط سازنده، وجود داشته باشد.
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  شرايط آزمون 7-3-3-2-2
بين دماهاي باز و بسته شـدن   K/min2  هاي حبابي در يك محفظه كه دماي آن با بيشترين نرخ ترموستات

  گيرد.كند، قرار ميوسيله تغيير مي
هاي غيرقابل تنظيم شوند. ترموستاتبرابر بيشينه دماي تنظيم، تنظيم مي 7/0قابل تنظيم در هاي ترموستات

  گيرند.اي كه توسط سازنده تنظيم شده است، مورد آزمون قرار ميدر دماي بيشينه
هـا بـه جـاي دمـاي     گيرند، بـه جـز اينكـه آن   هاي تماسي تحت همان شرايط مورد آزمون قرار ميترموستات
  گيرند.حت دماي تماس قرار ميمحيط، ت

  گيرد.هاي دوام، برآورده شدن الزامات مورد بررسي قرار ميپس از آزمون

  پايداري -هاي محدود كننده دماي آبوسيله 7-3-3-3

  هاي دمامحدودكننده  7-3-3-3-1

  الزامات  7-3-3-3-1-1
  آزمون تعيين شده را تحمل كنند.اي تحت شرايط چرخه 10000هاي دما بايد آزمون دوام محدودكننده

  باشد. 1-3-3-7بند زيرها، كاركرد آنها بايد مطابق با الزامات در پايان آزمون

  شرايط آزمون  7-3-3-3-1-2
 2-3-3-7 به زيربنـد گيرند (هاي غير قابل تنظيم قرار ميها تحت شرايط يكسان با آزمون ترموستاتاين وسيله

  ).مراجعه شود
  گيرد.دوام، برآورده شدن الزامات مورد بررسي قرار مي هايپس از آزمون

  هاي جلوگيري از گرم شدن بيش از حدوسيله 7-3-3-3-2

  الزامات  7-3-3-3-2-1
چرخه با قفـل شـدن و تنظـيم     500چرخه گرمايي را بدون فعالسازي و  4500ها بايد يك آزمون دوام وسيله

  ند.تحت شرايط آزمون تعيين شده تحمل كن مجدد، را
  باشد. 1-3-3-7بند زيرها بايد مطابق با الزامات ها، كاركرد آندر پايان آزمون

هـاي آن بايـد حـداقل موجـب     كننده دما و وسيله پاسخ دهنـده بـه سـيگنال   قطع شدن رابط بين المان حس
  خاموشي ايمن شود.  
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  شرايط آزمون  7-3-3-3-2-2
گيرنـد  هاي غير قابل تنظيم قـرار مـي  آزمون ترموستاتهاي سري اول، تحت شرايط ها تحت آزموناين وسيله

بيشـينه   95/0و  7/0)، با اين تفاوت كه دماي محفظه يا دماي سطح، بـين  مراجعه كنيد 2-3-3-7 به زيربند(
  كند.دماي گرم شدن بيش از حد تغيير مي

دهـد،  مجدد را مـي  ها به طور متناوب در دمايي كه موجب قطع و دمايي كه اجازه تنظيمدومين سري آزمون
  گيرد.انجام مي

  گيرد.هاي دوام، برآورده شدن الزامات مورد بررسي قرار ميپس از آزمون
شـود. بـرآورده شـدن    هاي آن قطع ميكننده و وسيله پاسخ دهنده به سيگنالدر نهايت، رابط بين المان حس

  الزامات بايد مورد بررسي قرار گيرد.

  الزامات عملكردي   8

  كليات 8-1
گيرنـد، مگـر اينكـه طـور     مورد بررسي قرار مـي  2-1-8و  1-1-8بندهاي زيرالزامات زير تحت شرايط آزمون 

  ديگري بيان شده باشد.

  هاي گازهاي مرجع و گازهاي حديمشخصه 8-1-1

  كليات 8-1-1-1
ضـايتمندي  هـا بررسـي ر  كننـد. يكـي از اهـداف ايـن آزمـون     هاي مختلف كار ميها با گازهاي با كيفيتديگ

بـراي آن طراحـي شـده، و در     گروه گازها براي فشارهايي كـه ديـگ  ها يا ها با هريك از خانوادهعملكرد ديگ
  باشد.  صورت لزوم با استفاده از وسايل تنظيم مناسب مي

 EN 437 اسـتاندارد  ، استفاده از كل محدوده گازهاي آزمـون در kW300هاي با توان ورودي بيش از در ديگ
سـاز باشـد.   ها ممكن اسـت مشـكل  ها براي مراكز آزمون و سازندهپذير نيست، زيرا در دسترس بودن آنامكان

  كند.ها ارائه ميورد استفاده از گازها براي آزمونهايي در مغ راهنماييپيوست 

  سازي گازهاي آزمونالزامات آماده 8-1-1-2
  اند. آورده شده EN 437 استاندارد سازي گازهاي آزمون درالزامات آماده

  ها و انتخاب گازهاي آزمونمشخصه 8-1-1-3
  اند.ارائه شده EN 437:2003 استاندارد نتخاب گازهاي آزمون درها و االزامات براي مشخصه

 G20بندي ديگ، اولويت بايدها بايد فقط با يكي از گازهاي مرجع انجام گيرد، بر اساس طبقهزماني كه آزمون
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G 25 ،G 30  ياG 31 .باشد  
هاي معيني مجاز باشد، اين گـاز بايـد بـه خـانواده و     در صورتي كه يك گاز توزيعي در شبكه گاز براي آزمون

  شود، متعلق باشد.گروه گاز مرجع، كه جايگزين آن مي

  فشارهاي آزمون 8-1-1-4
هـا  باشد، آزموناند. در صورتي كه اشاره خاصي نشده ارائه شده EN 437:2003استاندارد فشارهاي آزمون در 

  ر  بايد در فشار اسمي انجام گيرند.

  شرايط كلي آزمون   8-1-2

  نصب ديگ 8-1-2-1
هاي فني، در اتاقي با تهويه مناسب، بدون كوران هـوا (سـرعت هـوا كمتـر از     ديگ بايد مطابق با دستورالعمل

m/s 5/0در دماي محيط ( Cº )5±20 شود.خورشيد حفاظت مي) نصب شود. ديگ از تابش مستقيم  
بسته به نوع ديگ، سازنده بايد ديگ را به همراه تمامي قطعات الزم براي نصب و نيز دستورالعمل نصب ارائـه  

  كند.  
هايي كه روي ديوار نصب خواهند شد، بايد روي يك صفحه آزمون عمودي از جنس تخته چند اليـه يـا   ديگ
العات موجود در دستورالعمل سازنده نصـب شـوند. صـفحه از    اي با همان مشخصات گرمايي مطابق با اطماده

) بوده و رنگ سياه مات خورده باشـند؛ ابعـاد صـفحه    mm )1±25جنس تخته چند اليه، بايد داراي ضخامت 
  بزرگتر از ابعاد متناظر ديگ باشند.   mm50بايد حداقل 
گيـري بـه   ه شده است. پراب نمونهاستاندارد مربوطه آورد 2گيري از محصوالت احتراق در قسمت روش نمونه

  گيرد كه نمونه به خوبي نمايانگر محصوالت احتراق باشد.اي قرار ميگونه

  مدار گاز 8-1-2-2
هـا،  ها با گازهاي مرجع و گازهـاي حـدي و بـا ديگـي كـه بـه تجهيـزات مناسـب متصـل اسـت (شـمعك           آزمون

محدوده گاز، گروه گاز يا خانواده گـاز مطـابق بـا اطالعـات     ) و غيرهها و ها، نازلرگوالتورهاي فشار، تنظيم كننده
  گيرد.  ارائه شده توسط سازنده، انجام مي

ها را با اسـتفاده از گـاز توزيـع شـده انجـام داد.      توان آزمون، ميkW300هاي با توان ورودي بيش از در ديگ
  ارائه شده است. 2-اطالعات بيشتر در مورد اين امكان، در پيوست غ

  انجام آزمون براي به دست آوردن توان ورودي 8-1-2-3
ها تحت شـرايط  ها در توان ورودي اسمي است، اين آزمونزماني كه در بندهاي بخصوص، نياز به انجام آزمون

  زير بايد انجام گيرد:
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  توان ورودي اسمي، يا  -الف
  كننده توان ديگ.بيشينه توان ورودي براي محدود -ب

شود، بايد براي توان گيري ميگيرند. دبي گاز مورد نياز كه در كنتور اندازهانجام مي ها تحت شرايط زيرآزمون
=  ورودي مناسب (اسمي، بيشترين يا كمترين) به شكل زير تعيين شده باشد: 3.6	 ×  

  كه
  ؛kg/hدبي جرمي اندازه گيري شده، بر حسب  :
  ؛MJ/kgبرحسب   C◦15 ،mbar25/1013ارزش حرارتي خالص گاز مرجع خشك در دماي :

  در: kW: توان ورودي مناسب، بر حسب 
 توان ورودي اسمي،

 توان ورودي بيشينه،

 يا كمترين توان ورودي؛

=  يا  3.6. . 1013,25+ − . 273,15 +288,15  

  كه 

mگيري شده، بر حسب : دبي حجمي اندازه h؛  

 در: kWمناسب، بر حسب  ي: توان ورود

 ي،اسم يتوان ورود - 1

 يشينه،ب يتوان ورود - 2

  ي؛توان ورود ينكمتر يا - 3
  ؛MJ/kg، برحسب  C◦15 ،mbar25/1013ارزش حرارتي خالص گاز مرجع خشك در دماي :

  ؛◦Cدماي گاز در كنتور ، بر حسب : 
  ؛mbarفشار گاز در كنتور ، بر حسب  :
  ؛mbarفشار اتمسفريك در زمان آزمون، بر حسب  :
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(در صورتي كه از كنتور گاز خشك استفاده شده باشـد، برابـر    mbar، بر حسب فشار بخار اشباع آب در :
  صفر است).

گيـري (كنتـور خشـك يـا تـر)،      بسته به شرايط تغذيه، دماي اتاق آزمون، فشار اتمسـفريك و شـرايط انـدازه   
  بدست بيايد.   ±%2اي موارد را تنظيم خواهد كرد كه توان ورودي اسمي در بازه گونهآزمايشگاه به 

  :1-4-8بندزيرهاي  در صورتي كه دبي گاز بدست نيايد، تصحيحي بايد روي ديگ انجام گيرد، به جز در آزمون
ديـگ در مـورد   كننـده دبـي گـاز يـا رگوالتـور      با تنظيم دبي گاز تعيين شده به وسيله جايگزيني تنظيم -پ 

  قابل تنظيم، يا هاي  ديگ
  
كننده. هر رگوالتور فشار غيرقابل تنظيم بايد از كار كنـار  هاي بدون تنظيمبا تغيير فشار تغذيه براي ديگ -ت

,  اي تصحيح شود كه:بايد به گونه EN 437:هاي در فشار حدي، فشار گذاشته شود. براي آزمون = , = ,
 

  ؛EN 437: فشار بيشينه تصحيح شده بر اساس ,  ؛EN 437: فشار كمينه تصحيح شده بر اساس ,  ؛EN 437: فشار اسمي تصحيح شده بر اساس ,  كه
  ؛EN 437: فشار اسمي بر اساس 

  ؛EN 437: فشار كمينه بر اساس 
  ؛EN 437: فشار بيشينه بر اساس 

  مدار آب 8-1-2-4
نشان داده شده، يا به تجهيزات ديگـر كـه    2يا شكل  1شده كه در شكل  كاري عايقديگ به تجهيزات آزمون 

شـود؛ ديـگ مطـابق بـا     كنند، متصل مـي را ارائه مي گيري معادلهاي اندازهنتايج قابل مقايسه و عدم قطعيت
  شود.هاي فني از هوا پاكسازي ميستورالعملاطالعات بيان شده در د

در صورتي كه ديگ مجهز به يك ترموستات/ سيستم كنترل دماي الكترونيك باشد كه قابل تنظيم تـا دمـاي   
C◦95         يا بيشتر است، يا مجهز به ترموستات غيرقابل تنظـيم/ سيسـتم كنتـرل دمـاي الكترونيـك كـه نقطـه

  ) است.C◦ )2±80ها دماي رفت ، در آزموندارد C◦105تا  C◦70تنظيمي در محدوده 
اي بيشـتر شـود،   به هر حال، در شرايطي كه بيشينه دماي رفت، بر اساس طراحي، نتواند از يك مقدار كمينـه 

  گيرند.فني انجام مي هايآزمون ها در بيشينه دماي جريان بيان شده توسط سازنده در دستورالعمل
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) بين جريان رفـت و برگشـت، يـا    K )1±20براي به دست آوردن اختالف دماي  2يا شكل  1از شكل  2شير 
مقدار بيان شده توسط سازنده در صورتي كـه طراحـي سيسـتم كنتـرل ديـگ اجـازه عملكـرد صـحيح را در         

  گيرد.ندهد، مورد استفاده قرار مي K 20اختالف دماي 

  تعادل گرمايي 8-1-2-5
گيرند، مگر اينكه غير از اين بيان شـده باشـد. يعنـي زمـاني كـه      ديگ در تعادل گرمايي انجام مي ها باآزمون

  ثابت شده باشند. K 2±دماهاي آب رفت و برگشت ديگ در بازه 
هاي قابل تنظيم يا ها يا ديگر كنترلهاي الزم بعمل آيد تا از كاركردن و تاثير گذاشتن ترموستاتبايد احتياط

  دماي الكترونيك بر دبي گاز ممانعت شود، مگر اينكه براي آزمون الزم باشد.   سيستم كنترل

  هاي تركيبيشرايط كلي آزمون براي ديگ 8-1-2-6
هاي تركيبي موارد زير هستند، مگر اينكـه غيـر از ايـن بيـان شـده      گرم ديگكلي آزمون براي تهيه آب شرايط
  باشد:
  )؛C◦ )2±10دماي آب سرد ورودي:  -الف
  يا تا حد ممكن نزديك به آن؛ C◦50اي آبگرم تحويلي: دم -ب
  مقدار مورد نياز تنظيم شده باشد. ±%4فشار آب مصرفي بايد  -پ

  ها:در آزمون
فشار آب مصرفي، اختالف فشار بين فشار استاتيك ورودي و خروجي ديگ است كـه تـا حـد ممكـن در      -ت

  گيري شده است؛نقطه نزديك به ديگ اندازه
گيـري  كـان نزديـك بـه ديـگ انـدازه     دماهاي ورودي و خروجي آب مصرفي در مركز جريان و تـا حـد ام   -ث
  شوند. مي

  گيرد.مورد استفاده قرار مي 1هاي معيني، يك دماسنج با لختي پاييندر آزمون
 90%اي اسـت كـه   دهي اين وسـيله بـه گونـه    گيري است. زمان پاسخدماسنج با لختي پايين يك وسيله اندازه

شود در حالي كه حسگر وارد آب ساكن شده حاصل مي s 5، درC◦ 100تا C◦ 15افزايش دماي نهايي، در بازه 
  است.  
گيرد. كند، انجام ميكار مي »تابستان«ها بر روي ديگي كه در شرايط حالت آب مصرفي و حالت كاري آزمون

  مگر اينكه غير از اين بيان شده باشد.

                                                 
1  - Low interia thermometer 
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  منبع الكتريكي 8-1-2-7
شود، مگر اينكه در بنـدهاي بخصوصـي غيـر از ايـن     ديگ در ولتاژ اسمي يا يكي از ولتاژهاي اسمي تغذيه مي

  بيان شده باشد.

  هاي اندازه گيريرواداري 8-1-2-8
هاي نشان داده شده زير انجـام گيـرد، مگـر    ها بايد با استفاده از تجهيزات با بيشينه مقدار رواداريگيرياندازه

  دهاي بخصوصي غير از اين بيان شده باشد:اينكه در بن
  ؛ mbar  5± فشار اتمسفريك -الف
  ؛mbar 05/0 يا دامنه كل ±  5%  فشار محفظه احتراق و دودكش آزمون -ب
  اندازه؛ دامنه كل±  2 % فشار گاز -پ
  ؛± 5% افت فشار سمت آب  -ت
  ؛±1% دبي آب -ث
  ؛±%1ز دبي گا -ج
  ؛±2 % ادبي هو -چ
  زمان -ح
 ؛s 2/0±ساعت  1تا  -

 ؛±1/0 %بيش از يك ساعت  -

  ؛±%2انرژي الكتريكي كمكي  -خ
  دماها: -د
 ؛ K1± محيط  -

 ؛± K2 آب  -

 ؛K5± محصوالت احتراق  -

 ؛± K5/0 گاز  -

  ؛± K 5سطح  -
  كل اندازه؛ ± 6 %براي محاسبه افت دودكش  و  ،  -ذ
- CO ؛±01/0 % در هواي استخراج شده 

  ؛± %1ارزش حرارتي گاز  -ر
  ؛± 5/0 % چگالي گاز -ز
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  ؛± 05/0 % جرم -س
  ؛±%10گشتاور  -ش
  ،±%10نيرو  -ص

  بيني شده مناسب باشد.ده است تا براي بيشينه مقدار پيشگيري انتخاب شكل محدوده دستگاه اندازه
در  مورد استفاده داراي چنان دقتي است كـه خطـا   هاي سالمت، روششتي در حين آزمونبراي تعيين نرخ ن

0/01تعيين آن از  ℎ  شودبيشتر نمي.  

ايي هـ گيريشود. براي اندازههاي منفرد مربوط ميگيريهاي نشان داده شده به اندازهگيريعدم قطعيت اندازه
هاي بازده)، عدم قطعيتهاي يريگبه عنوان مثال، اندازه( هاي منفرد هستندگيريكه نيازمند تركيبي از اندازه

  براي به دست آوردن عدم قطعيت كلي مورد نياز باشند. تواندميهاي منفرد گيريمربوط به اندازه ترايينپ
ا گازهاي خـانواده اول،  ها بهاي اصلي كه بر روي ديگتغذيه گاز را براي آزمونهايي كه خالصه شرايط جدول

  اند.  ست خ ارائه شدهودهند، در پينشان مي دوم و سوم

  سالمت 8-2

  سالمت مدار گاز 8-2-1

  الزامات 8-2-1-1
  اند.ارائه شده 7ها، در بند الزامات سالمت داخلي براي كنترل مدار گاز بايد سالم باشد.

  شود.  مي بررسيهاي اين استاندارد تمام آزمونانجام سالمت خارجي مدار گاز در ديگ قبل و بعد از 

0/14ميزان نشتي هوا از در صورتي كه تحت شرايط آزمون زير  ℎ   تجاوز نكند، سالمت خارجي تاييـد 

  شود.مي

  شرايط آزمون  8-2-1-2
  گيرند.يط و با استفاده از هوا انجام ميها در دماي محآزمون

ايـن   هـاي كليـه آزمـون  بعـد از تكميـل    بار ديگرو  ،آزمون زير هنگام تحويل ديگ و قبل از هر آزمون ديگري
نمودن مسير گـاز، مربـوط بـه مسـيرهايي كـه داراي       دفعه باز و بسته 5ا پس از هاستاندارد باز هم اين آزمون

بيني نموده اسـت كـه ايـن اتصـاالت بـراي       هاي خود پيش باشند و سازنده در دستورالعمل اتصاالت گازبند مي
  بايد تكرار شود.شوند، ي معمولي مسير گاز باز و بسته ميها سرويس
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د، ماننـد وقتـي كـه ديـگ در حـال      گير باشند مورد بررسي قرار مي در حالي كه تمام شيرها باز مينرخ نشتي 
باشد و مجراي گاز با استفاده از قطعات مناسب بجاي نازل كه توسط سازنده تأمين شده است در  كردن ميكار

  گردد. ها مسدود مي محل نازل
ه از هـايي كـ  ، و براي ديـگ mbar50 كنند از گاز خانواده سوم استفاده نمي ايي كههفشار باالدست براي ديگ

  است. mbar150 كنند، گاز خانواده سوم استفاده مي
  شود.آورده شدن الزامات فوق، بررسي ميبر

  سالمت مدار احتراق 8-2-2
  گيرد.سي قرار ميرصوص مورد بردر استانداردهاي مخ

  سالمت مدار آب 8-2-3

  كليات 8-2-3-1

  الزامات 8-2-3-1-1
بيـان   3-4 زيربنـد  هـا كـه در  بندي آنون هيدروليك را، بر اساس طبقهديگ و/ يا قطعات آن بايد تحمل آزم

  شده است، داشته باشند.

  شرايط آزمون 8-2-3-1-2
انجام  4-3-2-8يا  3-3-2-8، 2-3-2-8 زيربندهاي ها با آب در دماي محيط و فشارهاي بيان شده درآزمون

  بايد حفظ شود. min  10 گيرند. فشار آزمون حداقل به مدتمي

  1هاي كالس فشارديگ 8-2-3-2

  الزامات 8-2-3-2-1
دائمـي قابـل رويـت بـه      تغيير شـكل يا در پايان آزمون  ، نشتين آزمونتحت شرايط آزمون زير، نبايد در حي

  وجود آيد.

  شرايط آزمون  8-2-3-2-2
خواهـد   kW70 ،PMS ×2 بيشـتر از هـاي  و براي ديگ kW70،bar  5/1 كمتر ازهاي ديگ فشار آزمون براي

 بود.

  شود.آورده شدن الزامات فوق، بررسي ميبر
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  2هاي كالس فشارديگ 8-2-3-3

  الزامات 8-2-3-3-1
دائمـي قابـل رويـت بـه     تغيير شـكل  تحت شرايط آزمون زير، نبايد در حين آزمون نشتي، يا در پايان آزمون 

  وجود آيد.

  شرايط آزمون 8-2-3-3-2
خواهـد   kW70 ،PMS ×2   بيشتر از هايو براي ديگ kW70،bar 5/4  كمتر از هايفشار آزمون براي ديگ

 .بود

  شود.ت فوق، بررسي ميبرآورده شدن الزاما

  3هاي كالس فشارديگ 8-2-3-4

  هاي ساخته شده از فوالد ورق يا فلزات غير آهنيديگ 8-2-3-4-1

  الزامات 8-2-3-4-1-1
دائمـي قابـل رويـت بـه      تغيير شـكل تحت شرايط آزمون زير، نبايد در حين آزمون نشتي، يا در پايان آزمون 

  وجود آيد.

  شرايط آزمون 8-2-3-4-1-2
  شود.آورده شدن الزامات فوق، بررسي ميبر .خواهد بود)  bar ) PMS ×2فشار آزمون

  ريختگي و مواد ريختگي هاي ساخته شده از چدنديگ 8-2-3-4-2

  بدنه ديگ 8-2-3-4-2-1

  الزامات 8-2-3-4-2-1-1
نشتي يـا در پايـان آزمـون     ،نبايد در حين آزموناست،  bar 8كه حداقل مقدار آن PMS ×2 در فشار آزمون

  دائمي قابل رويت به وجود آيد. تغيير شكل

  شرايط آزمون 8-2-3-4-2-1-2
  شود.آورده شدن الزامات فوق، بررسي ميبر
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  گيمقاومت در برابر تركيد 8-2-3-4-2-2

  الزامات 8-2-3-4-2-2-1
  سالم بمانند. PMS ×4+ bar2تحت شرايط آمون زير، قطعات بايد در فشار 

  شرايط آزمون 8-2-3-4-2-2-2
  شود.آورده شدن الزامات فوق، بررسي ميگيرند. بربخش تحت فشار قرار ميسه نمونه از هر نوع 

  (بست) 1مهار ميله 8-2-3-4-2-3

  الزامات 8-2-3-4-2-3-1
  را تحمل كند. PMS ×4جوش پيوند بايد فشار 

  روش تاييد 8-2-3-4-2-3-2
  شود.رآورده شدن اين الزامات بررسي ميبا محاسبات يا انجام آزمون ب

  سالمت مدار آب مصرفي 8-2-4
كننـده،  كه يك محـرك يـا كنتـرل   در صورتيباشند. از يكديگر مجزا مدار آبگرم مصرفي و مدار گرمايش بايد 

  ر را از هم جدا نمايد:يهاي زداراي يك محور لغزنده يا ارتباطي باشد، كه توسط ديافراگم قسمت
  ؛يمدار گاز و مدار آب گرمايش -الف
  و مدار آب مصرفي؛ يمدار آب گرمايش -ب
  مدار گاز و مدار آب مصرفي -پ

بايـد   منفـذ . مسـاحت ايـن   اين مدارها وجـود داشـته باشـد    كننده هوا بيندر اين حالت بايد يك منفذ تخليه
  وجود داشته باشد. mm 5/3قرار دادن يك گيج ميله اي بوده و امكان  mm19	حداقل 

  مقاومت هيدروليكي 8-3

  الزامات 8-3-1
 در براي نصاب بايد مطابق با مقاديري كه موجود تحت شرايط آزمون زير، مقادير مقاومت هيدروليكي يا فشار

  ارائه شده، باشند. سازنده دستورالعمل فني

                                                 
1 - Tie bars 
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  شرايط آزمون 8-3-2
با عملكـرد   معادلآب  دبيشود) بايد براي گيري مياندازه mbarمقاومت هيدروليكي يك ديگ (كه بر حسب 

اخـتالف دمـاي بـين جريـان رفـت و       معموال ، وC80◦با دماي  رفت ديگ در توان ورودي اسمي با جريان آب
  .  شده توسط سازنده، تعيين شود مقداراعالم ، ياK20 برگشت 

  گيرد.ن با آب و در دماي محيط انجام ميآزمو
به به صورت مستقيم را معين شده است. قبل يا بعد از خودآزمون، دو لوله آزمون  5تجهيزات آزمون در شكل 

  شود.  ميهاي مختلف تعيين يكديگر متصل كرد تا مقاومت خود اين دو لوله نيز در برابر دبي
هـاي   اراي پمـپ هـايي كـه د   منحني فشارهاي قابل دسترس، كه سازنده بـراي ديـگ  ، شرايط آزمونهمين تحت 

  گيرد. باشند، تهيه كرده است مورد بررسي قرار مي پارچه) ميوابسته به خود، (يك

  ورودي و توان خروجي هايتوان 8-4

  كمينهوان ورودي بيشينه يا تتعيين توان ورودي اسمي يا  8-4-1

  الزامات 8-4-1-1
 تفـاوت با مـوارد زيـر    5 %نبايد بيش از آيدميتوان ورودي تصحيح شده كه تحت شرايط آزمون زير به دست 

  داشته باشد:
  ؛، ياكننده محدوده توانيمتنظ يلهوسها بدون براي ديگ ،توان ورودي اسمي -الف
  .كننده محدوده توانيمتنظ يلهوسها با يك ن ورودي بيشينه و كمينه براي ديگتوا -ب

  قابل قبول است. W500 باشد، رواداري  W500 كمتر از  5 %در صورتي كه اين

  شرايط آزمون 8-4-1-2
شـود. بـراي   مي در فشار عادي براي اين آزمون، تغذيه بندي ديگا هريك از گازهاي مرجع براي طبقهديگ ب
كننـده بايـد در   نبايد تغيير پيـدا كنـد. هـر تنظـيم     آزمونهاي با توان خروجي ثابت، تنظيمات براي اين ديگ

  ، ، دبي حجمي به دست آمده تحت اين شرايط  (  موقعيت اعالم شده توسط سازنده، تنظيم گردد.
 ،d ( آزمون تحت شرايط مرجـع انجـام گرفتـه باشـد     حالتي كه ) بايد مطابق با mbar25/1013 ،C◦15  گـاز ،

 تصحيح شود. خشك)

  شود:يح شده توسط رابطه زير محاسبه ميتوان ورودي تصح 

 گيري شده باشد:اندازه ℎدر صورتي كه دبي حجمي گاز بر حسب 
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= . 103600 . . 1013,25 +1013,25 . +1013,25 . 288,15273,15 + .  

  بنابراين

= .214,9 . 1013,25 + . +273,15 + .  

kgدر صورتي كه دبي گاز بر حسب  h  گيري شده باشد:اندازه 

 

= . 103600 . . 1013,25 ++ . 273,15 +288,15 .  

  بنابراين:

= .61,1 . 1013,25 + . 273,15 ++ .  

  كه
ارزش حرارتـي خـالص بـر     متناسب بـا ، گاز خشك)، mbar25/1013 ،C◦15 : توان ورودي تصحيح شده (

  ؛(kW)حسب كيلووات
، بر حسب مترمكعـب بـر سـاعت    كنتورگيري شده گاز تحت شرايط رطوبت، دما و فشار : دبي حجمي اندازه m h؛  

M گيري شده بر حسب كيلوگرم بر ساعت، دبي جرمي اندازهkg h؛  

Mjبر حسب mbar25/1013 ،C◦15 ارزش حرارتي خالص گاز مرجع خشك در   m يا ،Mj kg؛  

  )؛◦C، بر حسب درجه سلسيوس(كنتوردماي گاز در  

  ؛1چگالي گاز آزمون 
  چگالي گاز مرجع؛ 
  ؛)mbarبار (بر حسب ميلي كنتورفشار گاز در  
  ).mbarبار (ك در زمان آزمون بر حسب ميليفشار اتمسفري 

                                                 
1- Is the density of the test gas 
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  شود.بررسي ميآورده شدن الزامات فوق، بر
كننـد معتبـر   هـاي گـاز و انژكتورهـا اسـتفاده مـي     كه از نازل هاييمشعل هايي با دستگاهروابط تصحيح فوق، براي  -يادآوري

  هستند.

رونـد،  هوا روابط تصحيح ديگـري بـه كـار مـي    استفاده كننده از سيستم كنترل نسبت گاز/  هايدستگاهبراي 
  را مشاهده كنيد. گ پيوست

  دستفشار گاز پايين ظيم توان ورودي به وسيلهتن 8-4-2

  الزامات 8-4-2-1
مشخص كرده باشد كه اين فشار اين امكـان را   دستي راهاي سازنده مقدار فشار پايين عملدر صورتي كه دستورال

به وجود آورد كه بتوان به مقدار توان ورودي اسمي دست يافت، در اين صورت، توان ورودي بدست آمـده تحـت   
 W 500كمتـر از   5%  با توان ورودي اسمي تفاوت داشـته باشـد. اگـر ايـن     5 % شرايط آزمون زير نبايد بيش از

)W500رواداري  ) باشد، در اين صورتW 500   .قابل قبول است  

  شرايط آزمون 8-4-2-2
  شود. مي غذيهبندي ديگ در فشار عادي براي اين آزمون، تبراي طبقه ديگ با هريك از گازهاي مرجع

شودكه بتواند فشار مشعل اعالم شـده توسـط سـازنده را كـه در     ميدر موقعيتي تنظيم  گاز دبيكننده تنظيم
  شود، تامين كند.گيري ميدست اندازهن فشار پاييننقطه آزمو

  شود.، بررسي مي1-4-8 زيربند برآورده شدن الزامات فوق، در مورد توان ورودي تعيين شده تحت شرايط

  توان ورودي روشن شدن 8-4-3

  الزامات  8-4-3-1
شـود،   روشـن با توان ورودي كمتر از توان اسمي ورودي تحت شرايط آزمـون زيـر،    تواندميهايي كه در ديگ

  .  بيشتر شودبيان شده توسط سازنده توان ورودي روشن شدن ديگ نبايد از  توان ورودي روشن شدن

  شرايط آزمون  8-4-3-2
  تعيين شده است. 1-4-8 زيربند در شريح شدهتحت شرايط آزمون ت شدنروشن يتوان ورود

اعالم شده از سوي سـازنده،  شدن  توان ورودي روشنبه مقدار بيش از توان ورودي روشن شدن عدم افزايش 
  بايد مورد بررسي قرار گيرد.
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  خروجي اسمي 8-4-4

  الزامات 8-4-4-1
و توان ورودي اسـمي نبايـد كمتـر از خروجـي      2-9 زيربند حاصلضرب بازده تعيين شده تحت شرايط آزمون

  اسمي باشد.

  تاييد خروجي چگاليده اسمي 8-4-5

  الزامات 8-4-5-1
-مـي  بررسـي  زيـر  اين مقدار تحت شرايط آزمون خروجي چگاليده اسمي را اعالم كند،در صورتي كه سازنده 

  .شود

  ايط آزمونشر 8-4-5-2
ها بايد با يكـي  يا بدون خانواده گاز ديگر، آزمونكنند، با ه از گاز خانواده دوم استفاده ميهايي كدر مورد ديگ

  از گازهاي مرجع خانواده دوم متناظر انجام بگيرند.
هـا بايـد بـا يكـي از گازهـاي مرجـع       كنند، آزمونط از گاز خانواده سوم استفاده ميهايي كه فقرد ديگدر مو

  خانواده سوم متناظر انجام بگيرند.
اخـتالف دمـاي جريـان رفـت و      ) وC◦ )5/0±30دمـاي آب برگشـت   شـود كـه   اي تنظيم ميآب به گونه دبي

  ) شود.C◦ )2±20برگشت 
  شود.بيان شده است، تعيين مي 2-2-9زيربند در طور كه بازده همان

 كننـده  تنظـيم داراي هاي اي ديگحاصلضرب بازده تعيين شده و توان ورودي اسمي (توان ورودي بيشينه بر
  ) نبايد كمتر از خروجي چگاليده اسمي باشد.توانمحدوده 

  توان ورودي آبگرم مصرفي اسمي 8-4-6

  الزامات 8-4-6-1
تنظيم  ±5 %در بازه  تواندميتوان ورودي آبگرم مصرفي اسمي بايد تحت شرايط آزمون زير، به دست بيايد يا 

  شود.  

  شرايط آزمون 8-4-6-2
بـا  مطـابق  توانـد  مـي گاز  دبيگيرد. انجام مي bar2) و با فشار آبEN 437آزمون با هريك از گازهاي مرجع (

  ده شدن الزامات فوق بررسي شود.رشود تا برآوشت ميدستورالعمل سازنده تنظيم شود. آب بردا



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

71 
  

  ايلحظههاي تركيبي آوردن توان ورودي اسمي براي ديگ فشار آب براي به دست 8-4-7

  الزامات 8-4-7-1
 زيربنـد  توان ورودي به دست آمـده در  95 % دي به دست آمده بايد حداقلتحت شرايط آزمون زير، توان ورو

  باشد. 8-4-6

  شرايط آزمون 8-4-7-2
الزامـات   گيـرد. بـرآورده شـدن   كردن فشار آب تا حداقل مقدار بيان شده توسط سازنده انجام ميآزمون با كم

  گيرد.فوق مورد بررسي قرار مي

  ايلحظههاي تركيبي آوردن دماي آبگرم مصرفي براي ديگبدست  8-4-8

  الزامات 8-4-8-1
 بـراي  C◦80و  C◦50آب متنـاظر بـا دمـاي بـين      دبـي بايد امكان بدست آوردن يا تنظيم،  ،تحت شرايط زير

هـاي بـا كنتـرل    در ديـگ  K 65و  K 45با كنترل ترموستاتيك، يا افزايش دمـا در خروجـي بـين      هاي ديگ
  تناسبي وجود داشته باشد.

  شرايط آزمون 8-4-8-2
) تنظيم EN 437( ان شده، با يكي از گازهاي مرجعبي 7-4-8و  6-2-1-8 زيربندهاي ديگ همان طور كه در

بار يا در صورتي كه فشارهاي آب اعالم  bar 6و bar4 و  bar2 ،bar 3 ها در فشار آب شود. سپس برداشتمي
  گيرد.ها انجام ميط سازنده كمتر باشند، در آن فشارشده توس

  شود.تنظيم مي EN 13203-1 استاندارد معيني بر اساس دبيدبي آب مصرفي در 
هـاي بيشـينه و   رده شدن الزامات فوق بـراي موقعيـت  در شرايط حالت پايا، در صورت قابل تنظيم بودن، برآو

  شود.ترموستات گرمايش مركزي بررسي مي كمينه

  زمان گرم شدن آبگرم مصرفي 8-4-9

  الزامات 8-4-9-1
  كشد.طول ب min 2تحت شرايط آزمون زير، زمان گرم شدن نبايد بيش از 

  شرايط آزمون 8-4-9-2
) تنظـيم  EN 437( بيان شده، با يكي از گازهاي مرجع7-4-8و  6-2-1-8 زيربندهاي طور كه درهمانديگ 

  شود.مي
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روي موقعيـت   ترموستات گرمايش مركزي و/ يا در صورت وجود ترموستات حفظ دمـا بـراي آبگـرم مصـرفي،    
  شود.  كمترين دما تنظيم مي

شوند كه شرايط دماي آب به صورتي تنظيم ميآب و وسيله تنظيم دما، در صورتي كه قابل تنظيم باشد،  دبي
  زير، در توان ورودي آبگرم مصرفي اسمي و در حالت پايا بدست آيند:

 ؛K45  يهاي با خروجي ثابت يا كنترل تناسبي: افزايش دماديگ -

 .C◦50هاي با كنترل ترموستاتيك: دماي خروجي ديگ -

  رسد.مي، به تعادل گرمايي يبرداشت هيچ سپس ديگ بدون
  شود.در پايان آن، شير برداشت باز مي پس از رسيدن به تعادل گرمايي، يا در صورت وجود چرخه كنترل

افزايش دما، يا دماي خروجـي اعـالم شـده     90 %شود تاگيري شروع مياندازه از باز شدن شير زمان باز شدن،
  دارد. توسط سازنده ادامه

  شوند.گيري مياندازهپايين  لختيسنج با يك دمااين دماها با 
  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدن

  دماهاي حدي 8-5

  كليات 8-5-1
ي كـه  شود و با يكي از گازهاي مرجع يـا گـاز  نصب ميبيان شده است،  2-1-8 زيربند ديگ همانگونه كه در

يا كنترل قابل تنظـيم را طـوري    و يك ترموستات شدهبا مقدار توان ورودي اسمي تغذيه  شودميتوزيع  عمال
  ايجاد كند. ديگكه باالترين دما را در  هو در موقعيتي قرارداد هتنظيم نمود

  شوند.گيري مياز رسيدن به تعادل گرمايي اندازهدماهاي حدي پس 

  هاي تنظيم، كنترل و ايمنيدماهاي حدي وسيله 8-5-2

  الزامات 8-5-2-1
ده هاي تنظيم، كنترل و ايمني نبايد از مقـدار بيـان شـده توسـط سـازن     ، دماي وسيلهتحت شرايط آزمون زير

  ها بايد رضايتبخش باشد.بيشتر شود و عملكرد اين وسيله
هـايي  ، فقط در ناحيهشودحين استفاده عادي از ديگ لمس مي دماهاي سطح كليد كنترل تمامي قطعاتي كه

شوند، نبايد از دماي محيط بيش از مقادير زير افزايش ر بيان ميشوند و تحت شرايطي كه در زيگرفته ميكه 
  پيدا كنند:

   K35 براي فلزات: 
  K45 : سراميكبراي 
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   K60 ها: براي پالستيك
 دريچـه  cm 5لبـه سـوراخ اشـتعال يـا در محـدوده       از cm 5در محـدوده  كه  رويههايي از بخش، به هر حال

  از اين امر مستثني هستند. قرار دارند كانال دودكش cm  15 ، و محدوده(در صورت وجود) ايشيشه

  شرايط آزمون 8-5-2-2
  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي شوند. برآورده شدنگيري ميه از حسگرهاي دما اندازهدماها با استفاد

  الييهاي كناري، روبرو و باهدماهاي حدي ديوار 8-5-3

  الزامات 8-5-3-1
-گيـري قـرار مـي   آزمون مورد انـدازه  هاي كناري، روبرو و بااليي ديگ، هنگامي كه تحت شرايطهدماي ديوار

 cm  5هايي از رويه كه در محـدوده  حال، بخشبه هر باشد. بيشتردماي محيط  از K80 گيرند، نبايد بيش از 
كانـال   cm  15ر صـورت وجـود)، و محـدوده   (د ايدريچـه شيشـه   cm  5از لبه سوراخ اشتعال يا در محـدوده 

  از اين امر مستثني هستند. قرار دارند دودكش

  شرايط آزمون 8-5-3-2
هـاي  هاي دمـا و بـا المـان   ، بـه وسـيله حسـگر   هاي كنـاري، روبـرو و بـااليي   هدماي گرمترين جاها روي ديوار

شدن شوند. برآوردهميگيري اندازه اند،خارجي اين قطعات ديگ قرار گرفته كه در مقابل سطوح اي نندهك حس
  گيرد.ت فوق مورد بررسي قرار ميالزاما

  و كف  صفحات آزمونحدي  دماي 8-5-4

  الزامات 8-5-4-1
 گيرنـد، تحـت  كه در كنار و پشـت ديـگ قـرار مـي     هاييديوارهو شود، دماي كفي كه ديگ روي آن نصب مي

  باشد. بيشتر از دماي محيط K80 اي بيش از شرايط آزمون، نبايد در هيچ نقطه
كه سطوح جانبي اطـراف آن از مـواد قابـل    و در صورتي، باشد K80 و  K60 كه اين افزايش دما بين  هنگامي

فاصـله  هاي فني، ماهيت مواد حفاظتي را كـه بايـد در   نده بايد در دستورالعملزاشتعال ساخته شده باشد، سا
  بين پكيج و سطوح جانبي بكار رود، براي نصاب شرح دهد.

اين مواد حفاظتي بايد به آزمايشگاه آزمون ارسال گردند تا بررسي شود كه وقتي اين مواد در زيـر و مجـاورت   
شـوند بـيش از   گيـري مـي  شود، دماي كف و صفحات آزمون كه تحت شرايط آزمون انـدازه ديگ قرارداده مي

K60  شود.محيط بيشتر مياز دماي  
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  شرايط آزمون 8-5-4-2
عمودي يا افقـي قـرار   كه بر اساس نوع طراحيش به صورت آزمون ساخته شده از چوب،  ديوارهديگ، بر روي 
  شود.دارد، نصب مي
پشـتي و   هد، فاصـله بـين ديـوار   ننزديك ديوار نصب شو توانندميكند هايي كه سازنده اعالم ميدر مورد ديگ

، همان مقدار اعالم شده توسط سازنده است، يا در صورتي كه ديگ براي آزمون صفحات چوبيديگ و  كناري
شوند؛ به هـر حـال تحـت هـيچ     ها توسط روش نصب تعيين ميديوار طراحي شده است، اين اندازه نصب روي

  بيشتر شود. mm200 نبايد اين فاصله از  يشرايط
گيـرد كـه   ، در سمتي از ديگ قـرار مـي  جانبي صفحهشود. گيري ميترين قسمت ديگ اندازهفاصله از نزديك

  بيشترين دما را دارد.
زير يك قفسه يا موقعيـت اينچنينـي نصـب شـود،      تواندميكند ديگ هايي كه سازنده اعالم ميدر مورد ديگ

  شود.ستورالعمل نصب وجود دارد، نصب ميباالي ديگ و در كمترين فاصله كه در ددر مناسب  صفحهيك 
در صورتي كه سازنده جزئياتي براي نصب ديگ در نزديكي ديوار يا ديوارها يا زير يك قفسه نـداده باشـد، در   

 مربوطه را در تماس مستقيم با ديگ قرار داد.  صفحاتاين صورت هنگام آزمون بايد 

هـاي   انـدازه لبـه   آميزي شوند. باشد و بايد با رنگ سياه مات رنگ mm  125 هاي چوبي بايد ضخامت ديواره
بيشتر از لبه سطحي از ديگ كه در طـرف آن ديـواره قـرار دارد     cm  5ها بايد از هر طرف به اندازه اين ديواره

 باشد.  

بـه   صـفحه ، سنسورهاي دما قرار داده شـده، و در  cm 10هايي با اضالع  ، در مركز مربعصفحاتبر روي سطح 
  از سطح روبروي ديگ قرار گيرد. mm 3 گيري در فاصله شوند كه نقطه اندازه اي فرو برده مي گونه

مقدار ثـابتي رسـيد يعنـي    به آزمون  صفحهو هنگامي كه دما در سطح  كار كردبعد از اينكه ديگ براي مدتي 
 شود.   گيري مي آزمون اندازه صفحهبود، در اين زمان دماي سطح  K 2 تغييرات آن

اعالم كند كه نوعي از حفاظ بايد مورد اسـتفاده قـرار گيـرد، آزمـون      هادر صورتي كه سازنده در دستورالعمل
  گيرد.اظ در جايش قرار گرفته، انجام ميديگري كه در آن  حف

گيـري مـي   دمـا انـدازه  از ديگ و با يك حسگر  m 3از كف و در فاصله حداقل  m5 /1 دماي محيط در ارتفاع 
  .  گيردميشود. حسگر دما در برابر تشعشع تاسيسات آزمون مورد حفاظت قرار 

  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدن

  ، پايداري شعلهانتقال، روشن شدن 8-6

  كليات 8-6-1
  ديگ در تعادل گرمايي.گيرند، يكبار با ديگ در دماي محيط و بار ديگر با ها دوبار انجام ميآزمون
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  شرايط حدي 8-6-2

  الزامات 8-6-2-1
بايـد بتواننـد بـه صـورت     شـعله   انتقـال و شدن  روشنتحت شرايط آزمون تعيين شده زير و در هواي ساكن، 

در لحظـه   پـرش ها بايد پايدار باشند. تمايل انـدك بـه   . شعلهدنانجام شوصدا  بدون ايجادو  به سرعتصحيح، 
  ، اما پس از آن شعله بايد پايدار باشد.مجاز است شدن روشن

 مشعل بايد انجامشدن  روشن، هاي اعالم شده توسط سازندهكنترلهاي گاز بدست آمده تحت دبيدر تمامي 
شـعله در   جزيـي  نزدوجود داشته باشد. به هر حال، پـس  پرش طوالني مدتشعله يا  نو نبايد پس زد گيرد.
  يا خاموشي مشعل، در صورتي كه بر عملكرد صحيح تاثيري نداشته باشد، قابل قبول است. شدن روشنحين 

خاموش شود؛ در حالي كـه ديـگ در    اصلي مشعل يا خاموش شدنشدن روشن يك شمعك دائم نبايد حين 
مشـعل، عملكـرد   شدن  روشنتغيير كند كه نتواند عملكردش ( آنقدرحال كاركردن است، شعله شمعك نبايد 

  له نظارت بر شعله) را انجام دهد.وسي
در صورتي كه شمعك به مدت الزم براي حصول عملكرد صحيح و منظم ديـگ، روشـن باشـد، بايـد هميشـه      

يا سيسـتم كنتـرل دمـاي    توسط تنظيم ترموستات آماده به كار بدون خراب شدن باشد، حتي اگر گاز ورودي 
  قطع و وصل شود. چندين دفعه به سرعت و پشت سر هم الكترونيك به مشعل

ه توان، ايـن الزامـات در بيشـينه تـوان ورودي و كمينـه تـوان       تنظيم كننده محدوده هاي مجهز به وسيلديگ
  شود.اعالم شده توسط سازنده، بررسي ميورودي 

هايي كه داراي وسيله غير مستقيم جهت نشان دادن وجود  عالوه بر آن، براي آزمون پايداري شعله براي ديگ
باشند، غلظت منوكسيدكربن، در حالت تعادل حرارتي در محصوالت احتراق خشـك و عـاري از هـوا     شعله مي

 بيشتر شود.   (ppm)جزء در ميليون  1000اند نبايد از  كه از گاز حدي پرش شعله استفاده كرده

1ppm -يادآوري = 1  

  ده شوند.، برآوراندازي مجددراهالزامات فوق بايد در صورت تجديد جرقه يا 

  شرايط آزمون 8-6-2-2
ـ  مرجـع   هـاي گازيـك از متوالي با هربه صورت  ،هاي مناسبمشعل و شمعك مجهز به نازل  رده يارمناسـب ب

  شود.مي غذيهديگ ت
  گيرند:مي هاي زير انجامسپس آزمون

 1آزمون شماره  8-6-2-2-1

  گيرد.دن تنظيمات مشعل و شمعك انجام ميبدون تغيير دا
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نواده سوم تـا  فشار اسمي عادي براي گازهاي خانواده اول و دوم، و براي گازهاي خا 70%فشار ورودي ديگ تا 
  ).مراجعه كنيد 2-2-1-8 به زيربنديابد (حداقل فشار كاهش مي

  گيرد.، برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار ميگاز تغذيهتحت شرايط 
دهند، البتـه اگـر در ايـن شـرايط روشـن شـدن        اين آزمون با حداقل توان ورودي كه وسايل كنترل اجازه مي

 مشعل اصلي مقدور باشد، بايد تكرار كرد.  

 2آزمون شماره  8-6-2-2-2

عـوض   شـعله متنـاظر   دنپس ز يهاي مرجع با گازحدبدون تغيير دادن تنظيمات اوليه مشعل و شمعك، گاز
 گيرد.مقدار كاهش يافته است، انجام مي تا كمترينورودي ديگ و در حالي كه فشار  شده

 و انتقـال صـحيح  ديگـر   روشـن شمعك يا وسيله سپس بايد بررسي كرد كه روشن شدن مشعل اصلي توسط 
  انجام شود و همچنين الزامات فوق برآورده شده باشد.  

دهند، البتـه اگـر در ايـن شـرايط روشـن شـدن        اين آزمون با حداقل توان ورودي كه وسايل كنترل اجازه مي
 مشعل اصلي مقدور باشد، بايد تكرار كرد.  

 3آزمون شماره  8-6-2-2-3

شعله متناظر عوض شـده   پرش يحد مرجع با گاز يمشعل و شمعك، گازها يهاول يماتدادن تنظ ييربدون تغ
  .يردگ ياست، انجام م يافتهمقدار كاهش  ينتا كمتر يگد يكه فشار ورود يو در حال
و انتقـال   ديگـر شـونده   روشـن  يلهوسـ  يامشعل اصلي توسط شمعك شدن  روشنبايد بررسي كرد كه  سپس

  انجام شود و همچنين الزامات فوق برآورده شده باشد. شعله صحيح 
دهند، البتـه اگـر در ايـن شـرايط روشـن شـدن        اجازه مياين آزمون با حداقل توان ورودي كه وسايل كنترل 

 مشعل اصلي مقدور باشد، بايد تكرار كرد.  

 4آزمون شماره  8-6-2-2-4

ديـگ  شـعله و در بيشـينه فشـار     پـرش  يبدون تغيير دادن تنظيمات اوليه مشعل و شمعك، ديگ با گازحـد 
  تغذيه شده و عدم وجود پرش شعله مورد بررسي قرار گيرد.

 گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي شدن برآورده

 5آزمون شماره  8-6-2-2-5

ادن تنظيمات اوليـه مشـعل و   د، بدون تغييرمستقيم وجود شعلهتشخيص غيروسيله  دارايهاي ديگمورد در 
الزامـات فـوق مـورد     بـرآورده شـدن  و  تغذيه گرددشعله در فشار عادي  پرش يحد گاز يد باديگ باشمعك، 

  گيرد.بررسي قرار مي
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  شرايط خاص دودكش 8-6-3
  گيرد.اردهاي مخصوص مورد بررسي قرار در استاند

  گاز شمعك دبيكاهش  8-6-4

  الزامات 8-6-4-1
گاز شمعك به حداقل مورد نياز براي باز نگه داشتن شير گاز وسـيله   دبيتحت شرايط آزمون زير و زماني كه 

  مشعل بايد بدون آسيب به ديگ، تضمين شود. شدن روشنبرسد،  بر شعله نظارت
  ، تضمين شود.رويهمشعل بايد بدون بيرون زدن شعله از  شدن روشن

  شرايط آزمون 8-6-4-2
 غذيـه بنـدي ت ودي اسمي با گازهاي مرجـع آن طبقـه  هاي مناسب، در توان ورمشعل و شمعك متصل به نازل

  شود.مي
تغذيه، روي حـداقل فشـار    يا مجهز به كنترل تناسبي هوا/ گاز يا گاز به هوا، فشارهاي بدون رگوالتور در ديگ

  شود.تنظيم مي
 90%به مقدار متناظر با  ، در صورت لزوم،ار گاز، فشار پايين دست رگوالتورهاي مجهز به رگوالتور فشدر ديگ

 95 %ي گازهـاي خـانواده دوم و  توان ورودي اسمي بـرا  5/92 توان ورودي اسمي براي گازهاي خانواده اول، %
  يابد.كاهش ميتوان ورودي اسمي براي گازهاي خانواده سوم 

يابد تا حدي كـه  گاز به تدريج كاهش مي دبيبه وسيله يك تنظيم كننده مناسب در خط تغذيه گاز شمعك، 
  حداقل انرژي الزم براي باز نگه داشتن مسير گاز مشعل تامين شود.

  گيرد.عيين شده فوق مورد بررسي قرار ميمشعل توسط شمعك در شرايط ت شدن روشن
هـاي  رمشـعل شوند بـه جـز س  هاي شمعك بسته ميمشعلر، سمتمايزسرمشعل چندين هاي داراي در شمعك

  كنند.مشعلي كه المان حسگر را گرم مي
تـوان ورودي داده   حداقلامكان پذير باشد، اين آزمون در  شدن روشندر صورتي كه تحت شرايط اين آزمون 

  شود.ها، تكرار ميشده توسط كنترل

  كاهش فشار گاز 8-7

  الزامات 8-7-1
  تحت شرايط آزمون زير، نبايد هيچ موقعيت خطرناكي براي كاربر يا آسيب به ديگ رخ دهد.
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  شرايط آزمون 8-7-2
كند، فشـار  استفاده مي زهاي مرجعنصب شده است و از گا 2-6-8 زيربند در ديگي كه به روش بيان شده در

  .يابدميكاهش  mbar 0فشار اسمي تا  70%، از mbar 1هاي تغذيه ديگ با گام
  گيرد.اتفاق افتد، مورد بررسي قرار مي شي ايمنحداقل خامو يا اينكهالزامات فوق  در هر گام، برآورده شدن

ـ      قبولناقص مشعل به هر حال قابل  انتقال احتـراق كـه در خروجـي    ل است در صـورتي كـه غلظـت گـاز قاب
  پذيري گاز مرجع مورد استفاده باشد.روشن پايين تر از حدگيري شده است، پاييندودكش اندازه

  بسته شدن ناقص شير گازي كه بالفاصله قبل از مشعل اصلي قرار دارد 8-8

  الزامات 8-8-1
 تامينمشعل  اصلي شيردو بين فاصله خط گاز به صورتي طراحي شده باشد كه گاز شمعك از  در صورتي كه

اگر در بسته شـدن شـير گـاز بالفاصـله قبـل از مشـعل اصـلي        تحت شرايط آزمون، شود كه شود، بررسي مي
 باشد، وضعيت خطرناكي رخ ندهد.   به وجود آيد، در حالي كه شمعك هنوز روشن مي خطايي

  شرايط آزمون 8-8-2
اصلي گرفته شود، شـيرگازي كـه بالفاصـله    در صورتي كه گاز تاميني شمعك از بين  دو شير خودكار مشعل 

  صورت ساختگي باز نگه داشته شود.قبل از مشعل اصلي قرار دارد به 
  شود.ميغذيه ديگ با گاز مرجع يا يك گاز توزيع شده در فشار عادي ت

  شود.بررسي ميرآورده شدن الزامات فوق تحت اين شرايط، ب

  پيش پاكسازي 8-9
  گيرد.د بررسي قرار ميدر استانداردهاي مخصوص مور

  هنگامي كه فن در حالت آماده به كار، متوقف است ،يك شمعك دائم عملكرد 8-10

  الزامات 8-10-1
  شمعك بايد صحيح باشد. شعله تحت شرايط آزمون زير، پايداري

 .شودمينصب  2-1-8 زيربند ديگ مطابق با شرايط -

  شود.شمعك با استفاده از گازهاي مرجع در فشار عادي و مطابق با دستورالعمل سازنده تنظيم مي
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  شرايط آزمون 8-10-2
و با گاز حدي احتراق ناقص و ، در هواي ساكن، در بيشينه فشار آزمون آزمون وقتي كه فن متوقف شده است

و براي مدت يـك   شودمي روشنحيط است، شمعك در حالي كه ديگ در دماي م . شودانجام ميتوليد دوده 
  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدنشود.  ساعت در حال كار كردن نگه داشته مي

  هاي تنظيم، كنترل و ايمنيوسيله 8-11

  كليات 8-11-1
ها در دمـاي محـيط و دردمـاي بيشـينه انجـام      نحو ديگري بيان شده باشد، آزمون به استثناي مواردي كه به

گيرد، در حالي كـه ديـگ    دماي حداكثر، دمايي است كه عمالً وسيله در ديگ در معرض آن قرار مي گيرد مي
كند و به حالت تعادل گرمـايي رسـيده اسـت و بـا      براي توان ورودي اسمي تنظيم شده و با گاز مرجع كار مي

  دستيابي به حداكثر دماي آب تنظيم شده باشد.يك ترموستات قابل تنظيم كه براي 
  

  حفاظت شده نصب شوند كه بخشي از آنمكاني  درهايي كه قرار است ديگ 8-11-2
ها بايد در دماهايي كـه  ، وسيلهحفاظت شده نصب شوند كه بخشي از آنهايي كه قرار است درمكاني در ديگ

  حيح كار كنند:گيرند، به صورت صر اساس موارد زير تحت آن قرار ميب
ه بخشـي از آن حفاظـت شـده    درمكاني كي كه قرار است يهااقل دماي نصب اعالم شده براي ديگحد« -الف

  )؛شود ( تعريف مشاهده »نصب شوند
  بيشينه دماي محيط اعالم شده توسط سازنده. نهايتا، -ب

  هاي تركيبيديگ 8-11-3
گرمـايش  حالـت  بيش از توان ورودي اسـمي در   ،آب گرم مصرفي حالتودي اسمي در در صورتي كه توان ور

ترين آب گـرم مصـرفي و در بيشـ    حالـت مركزي باشد، الزامات ايمني اين استاندارد در توان ورودي اسمي در 
  گيرد:دماي آب مورد بررسي قرار مي

  سالمت مدار احتراق -الف
  دماهاي حدي؛ -ب
  پايداري شعله؛ -انتقال -شدن  روشن -پ
  وسيله نظارت بر شعله؛ -ت
  )؛Bوسيله ايمني تخليه محصوالت احتراق (براي ديگ هاي نوع  -ث
  مونوكسيد كربن. -ج
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  ايمني مدار آبگرم مصرفي 8-11-3-1

  و ذخيره اي ايلحظهنوع  8-11-3-1-1

  سالمت قطعات حاوي آب مصرفي 8-11-3-1-1-1

  الزامات 8-11-3-1-1-1-1
دائمي يا ايراد در سالمت، نسبت به  تغيير شكل بدونحاوي آب مصرفي بايد  تحت شرايط آزمون زير، قطعات

  خارج يا مدار گرمايش، فشار آزمون را تحمل كنند.

  هاي آزمونروش 8-11-3-1-1-1-2
قـرار   پـالك مشخصـات  برابر بيشينه فشار ارائـه شـده در    5/1، تحت فشار min 10مدار آب مصرفي به مدت 

  .گيرد يم
  گيرد.مورد بررسي قرار مي الزامات فوقبرآورده شدن 

  گرمايش بوسيله مدارگرم شدن بيش از حد آب گرم مصرفي  8-11-3-1-1-2

  الزامات 8-11-3-1-1-2-1
  باشد. C◦ 95م مصرفي نبايد بيش از رتحت شرايط آزمون زير، دماي آب گ

  هاي آزمونروش 8-11-3-1-1-2-2
مـي شـود. ترموسـتات مـدار گرمـايش مركـزي در موقعيـت        غذيه ت (EN 437)ديگ با يكي از گازهاي مرجع 

  بيشينه تنظيم شده است.
گرمـايش مركـزي، بـدون     حالـت و به مدت يك ساعت در تـوان ورودي اسـمي در   به صورت پيوسته  دستگاه

وز در حـال  ممكن، در حالي كه ديگ هنـ  دبيكند. يك برداشت در كمترين رم مصرفي كار ميبرداشت آب گ
  شود.گيرد و الزامات فوق بررسي مياست، انجام ميكاركردن 

  وسيله كنترل دماي آب گرم مصرفي نقص 8-11-3-1-1-3

  الزامات 8-11-3-1-1-3-1
ت، درصورتيكه وسيله كنترل مدار آب هايي كه مدار آب بهداشتي در تماس با محصوالت احتراق نيسدر ديگ

بـه  ( كننـده دمـا  مربوط به محدود الزامكان انتخابي، حداقل و بر اساس ام گيردبهداشتي خارج از مدار قرار مي
-8زيربنـد ) يا وسيله جلوگيري از گـرم شـدن بـيش از حد(   مراجعه شود 1شماره ونآزم 2-2-8-11-8زيربند

  بسته به نوع انتخاب) بايد برآورده شود.   2يا شماره 1شماره ونآزم 11-8-2-3
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هايي كه مدار آب بهداشتي در تماس كلي يا جزئي با محصوالت احتراق است، محدود كننده دما بايد در ديگ
  برسد، حداقل موجب خاموشي ايمن شود.C◦100قبل از اينكه آب شير به دماي 

  هاي آزمونروش 8-11-3-1-1-3-2
ت، مـورد بررسـي قـرار    اسـ الزامات فوق پس از اينكه وسيله كنترل مدار آب گرم بهداشتي از كار خارج شـده  

  گيرد   مي
خـارج شـدن    دبيهايي كه مدار آب بهداشتي در تماس كلي يا جزئي با محصوالت احتراق است، در ديگ -ب

  شود.رسد كه مشعل خاموش مياي مييابد تا به نقطهداغ ديگ به تدريج كاهش ميآب 
توان باشد، آزمون در بيشينه تـوان ورودي تنظـيم    همحدودتنظيم كننده در صورتي كه ديگ مجهز به وسيله 

  گيرد.گرمايش مركزي انجام مي حالتشده در 

  لحظه اينوع  8-11-3-1-2

  بيشينه دماي آب گرم مصرفي 8-11-3-1-2-1

  الزامات 8-11-3-1-2-1-1
  باشد. C◦ 95تحت شرايط آزمون زير، دماي آب گرم مصرفي نبايد بيش از 

  آزمونهاي روش 8-11-3-1-2-1-2
شود و در توان ورودي اسـمي آب گـرم مصـرفي بـا فشـار      مي تغذيه) EN437ديگ با يكي از گازهاي مرجع (

  كند.  كار مي bar2 تغذيه آب مصرفي
هـا خـاموش شـوند.    يابد تا جايي كه مشعلار به تدريج كاهش ميشروع شده و فش bar2 فشار منبع تغذيه از 

گيـري  د. بيشترين دما انـدازه شوسنجيده مي پايين لختيدماسنج  دماي آب خروجي به صورت پيوسته با يك
  شده و بايد الزامات فوق را برآورده كند.

  گرم شدن بيش از حد آب گرم مصرفي 8-11-3-1-2-2

  الزامات 8-11-3-1-2-2-1
  باشد.  C◦ 95تحت شرايط آزمون زير، دماي آب گرم مصرفي نبايد بيش از 

  آزمونهاي روش 8-11-3-1-2-2-2
  كند.  ورودي آب گرم مصرفي اسمي كار مي شده و در توان تغذيه (EN 437)ديگ با يكي از گازهاي مرجع 
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شود كه بيشترين دماي آب در توان اي تنظيم ميمكان، هر كنترل دماي آب) به گونهآب (و، در صورت ا دبي
  ورودي اسمي آب گرم مصرفي به دست آيد.

شـير بـه    s 10شود. پس از ير تحويل آب گرم به سرعت بسته مي، ش min 10پس از كاركردن ديگ به مدت 
دماسـنج بـا   سرعت باز شده و باالترين دما در مركز جريان و تا حد ممكن نزديك به خروجي ديگ، به وسيله 

 طيها در گيريكند. همان اندازهسيدن به حالت پايدار كار ميشود. ديگ تا شرايط رسنجيده مي پايين لختي
شود تا بيشـترين  به زمان اضافه ميs 10 رداشتبه ازاي هر عمل بگيرند، اما هاي كاري مشابه انجام ميچرخه

  دما بدست آيد.
 گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدن

  اينوع ذخيره 8-11-3-1-3

  بيشينه دماي آب گرم مصرفي 8-11-3-1-3-1
  الزامات:

  باشد. C◦ 95تحت شرايط آزمون زير، دماي آب گرم مصرفي نبايد بيش از 
  هاي آزمون:روش

شود و در توان ورودي اسمي آب گرم مصرفي در حالي كه مي تغذيه) EN437ديگ با يكي از گازهاي مرجع (
  كند.ار ميترموستات آب مصرفي در موقعيت بيشينه قرار دارد، ك

گيـرد. بيشـينه دمـاي    هـا، برداشـت صـورت مـي    كننـده توسـط كنتـرل   مشعلبالفاصله پس از خاموش شدن 
  شده بايد الزامات فوق را برآورده كند. گيري هانداز

  گرم شدن بيش از حد آب گرم مصرفي 8-11-3-1-3-2
  الزامات:

هايي كه بخشي از منبع در تماس با محصوالت احتـراق هسـتند، دمـاي آب    تحت شرايط آزمون زير، در ديگ
  باشد. C◦ 95صرفي نبايد بيش از گرم م

  شرايط آزمون:
ل بـراي بـار دوم توسـط كنتـرل     مخزن يا منبع گرمايي به دما رسيد و پس از آنكـه مشـع  آزمون پس از آنكه 

ر حسب ، بظرفيت آب مخزن 5نرخ متناظر با %  شود. چندين بار آب باها خاموش شده است، شروع ميكننده
  شود.  ليتر بر دقيقه، برداشت مي
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از تـوان ورودي اسـمي آب    95 % شده و حداقل روشنشود كه مشعل ، آب تا زماني برداشت ميمرحلههر  در
گيرد، و بـه همـين   له پس از خاموش شدن مشعل صورت ميبرداشت بعدي بالفاصگرم مصرفي به دست آيد. 

  ترتيب، تا جايي كه دماي بيشينه بدست آيد.
گيرد كه دبي گاز حداقل اي، برداشت بعدي زماني صورت ميچند مرحلههاي هاي تدريجي يا مشعلدر مشعل

  بيشينه توان ورودي آب گرم مصرفي رسيده باشد. 50% به 
الزامـات فـوق مـورد بررسـي قـرار       گيري شده و بـرآورده شـدن  ر برداشت، دماي آب تحويلي اندازهبا شروع ه

  گيرد. مي

  دماي آب گرم مصرفي 8-11-3-1-3-3
  الزامات:

در  C◦60بايد امكان تنظيم يا به دسـت آوردن آب گـرم مصـرفي بـا دمـاي حـداقل       تحت شرايط آزمون زير، 
  مخزن، وجود داشته باشد.

  شرايط آزمون:
در صورت امكان، تنظيم كننده بايد در موقعيت اعالم شده توسط سـازنده قـرار داده شـود. پـس از خاموشـي      

ظرفيت مخزن بر دقيقه يا كمينـه نـرخ اعـالم     5 %نرخ معادل برداشتي با min 10به مدت كنترل شده ديگ، 
، باشـد ظرفيت مخزن بر دقيقه  5 %بيش از دهد اگررا به مشعل مي شدن روشنكه اجازه  شده توسط سازنده

  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي ، برآورده شدنmin 1. پس از گيردانجام مي

  كننده هاي كنترلوسيله 8-11-4

   دستگيره گردان 8-11-4-1
  الزامات: 

قطـر  N.m/mm017/0 يـا   N.m6/0 يـك دسـتگيره نبايـد بـيش از      كـاري تحت شرايط آزمون زير، گشـتاور  
  دستگيره باشد.  

  شرايط آزمون:
، در دامنـه كامـل  عمليـات   شـود. بررسي مي، برآورده شدن الزامات فوق مناسب گشتاورسنجبا استفاده از يك 

  گيرد.دور بر دقيقه انجام مي 5با سرعت ثابت شود. عمليات بررسي مي

  دكمه فشاري 8-11-4-2
  الزامات:
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    N45 تحت شرايط آزمون زير، نيروي الزم براي باز كردن و يا باز نگهداشتن المان بندآورنده نبايد بـيش از  
0/5Nيا  mm   باشد.   دكمهمساحت   

  شدن روشنوسايل  8-11-5

  دستي براي شمعك شدن روشنوسيله  8-11-5-1
  الزامات:

صـحيح  شـدن   روشـن دستي بايد منجر بـه   شدن روشنتحت شرايط آزمون زير، حداقل نيمي از تالش براي 
  شمعك شود.  

الكتريكي كه  روشنوسايل  يات، بايد مستقل از سرعت كاركرد و توالي آن باشد. عملشدن  روشنوسيله  تاثير
گيرنـد و زمـاني كـه    دمايي كه در ديگ تحت آن قرار مي در بيشينهبايد شوند، اندازي ميبه صورت دستي راه

  .رضايت بخش باشدشود و تحت هر تركيبي از اين شرايط، ولتاژ اسمي تغيير داده مي 1/1و  85/0ولتاژ بين 
  پس از آشكار شدن شعله شمعك داده شود.تنها گاز به مشعل اصلي، بايد  تغذيهاجازه 

  شرايط آزمون:
با توان ورودي اسمي انجام  ديگها در دماي محيط با هر يك از گازهاي مرجع مناسب براي رده آزمون

 شود.  مي
اند، بعد  باشند، و در صورت لزوم مطابق توصيه سازنده تنظيم شده هايي كه به نازل مناسب مجهز ميشمعك

شوند به طوري كه فاصلة  يدفعه به كار انداخته م 40از اولين تالش كه به طور صحيح روشن شدند براي 
 باشد. s 5/1 زماني بين هر دفعه روشن شدن 

  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي رده شدنوبرآ

  خودكار براي شمعك و مشعل شدنروشنسيستم  8-11-5-2

  كليات 8-11-5-2-1
شـدن بـا    روشناتفاق بيفتد. هر تالش براي شدن خودكار  روشنبايد با حداكثر پنج تالش براي  شدن روشن

  .رسدبه پايان مي(ها) شروع شده و با آشكار شدن شعله يا بسته شدن شير(ها) گاز بسته باز شدن شير

  شدن روشن 8-11-5-2-2
  الزامات:

  ايمن را تضمين كنند.شدن  روشنبايد  شدن روشنهاي تحت شرايط آزمون زير، وسيله
  بايد در ديرترين حالت، همزمان با سيگنال باز شدن شير(ها) فعال شود. شدن روشنسيستم 
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 شدن روشنزمان ايمني  مه يابد، اما نبايد بيش از اتمامشعله ادا حس شدنبايد حداقل تا لحظه  شدن روشن
  بكشد.طول 
د براي بررسـي وجـو   شدن روشندر  قطعقرار گيرد،  شدن روشن ورتي كه حس كردن شعله تحت تاثيردر ص

  سيگنال شعله مجاز است.
  شرايط آزمون:

باشند ابتدا، در صورت امكان، مطابق  هاي مناسب خود مي هايي كه مجهز به نازلشمعكهاي اصلي و  مشعل
ديگ ها با هر يك از گازهاي مرجع، كه براي رده شود. آزمون ان كرده است تنظيم ميآنچه كه سازنده بي

 شوند.  برابر ولتاژ اسمي، انجام مي 85/0و با ولتاژي مساوي با  عاديمناسب باشند، در فشار 
 روشـن تالش براي  20، در حالي كه ديگ در دماي محيط است، شدن روشنپس از اولين تالش موفق براي  

  گيرد.بين دو تالش پي در پي، انجام مي s 30با زمان انتظار شدن 
مورد بررسـي   پس از هر تالش شدن روشنرخ دادن فوق،  تحت اين شرايط آزمون و با در نظر گرفتن الزامات

  گيرد.قرار مي

  شمعك 8-11-5-3
  الزامات:

ماند، نبايد بـيش  تحت شرايط آزمون زير، توان ورودي هر شمعكي كه هنگام خاموش شدن مشعل، روشن مي
  باشد.   kW25/0 از 

  داده شود.   شمعك به مشعل اصلي، فقط بايد پس از آشكار شدن شعله هتغذيسيگنال باز شدن گاز 
  شرايط آزمون:

 EN 437 استاندارد كردن گاز مرجع يا گازهاي با بيشينه فشار كاري ذكر شده در تغذيهتوان ورودي شمعك با 
ل، در بـه هـر حـا   شـود.  هاي خانواده دوم و سوم، تعيين ميبراي گازهاي خانواده اول و در فشار عادي براي گاز

كننده بايد به روش اعالم شده از سوي سازنده كننده دبي گاز باشد، اين تنظيمصورتي كه شمعك داراي تنظيم
  در دستورالعمل تنظيم شود.

  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدن
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  وسيله نظارت بر شعله 8-11-6

  وسيله ترموالكتريك 8-11-6-1

  ن شدنروش شروعزمان  8-11-6-1-1

 ( )  
  الزامات:

)شدن  روشنزمان شروع تحت شرايط آزمون زير،     باشد. s 30شمعك دائمي نبايد بيش از  يك (
  افزايش داد. s 60توان اين زمان را تا ر طول اين زمان انجام نگيرد، ميدر صورتي كه هيچ مداخله دستي د

  شرايط آزمون:
شود. در حالي كه ديگ در  به طور متوالي با هر يك از گازهاي مرجع مناسب براي ردة آن تغذيه ميديگ 

در پايان زمان تعيين شده  را روشن كرد. شمعكباشد، بايد جريان گاز را به آن باز كرده و  دماي محيط مي
  ماند.  يبايد كمك دستي را متوقف كرده و بررسي نمود كه شمعك همچنان روشن باقي مفوق، 

)خاموشي ايمنيزمان  8-11-6-1-2 ) 

  الزامات:
) خاموشي ايمنيتحت شرايط آزمون زير، زمان  يك وسيله نظارت بر شعله ترموالكتريكي نبايد بـيش از   (

  مقادير زير باشد:
≥، اگر  s 60-الف 35kW؛  
<، اگر  s 45-ب 35kW.  

، مسدود كردن بايد بدون دهدفرمان مي بر شعله ترموالكتريكوسيله نظارت ه هنگامي كه يك وسيله ايمني ب
  تاخير رخ دهد.
  شرايط آزمون:

شود. ابتدا به ديگ فرصت داده  ديگ به طور متوالي با هر يك از گازهاي مرجع مناسب براي رده آن تغذيه مي
 در توان ورودي اسمي خود، كار كند.  min 10شود تا حداقل براي  مي

)خاموشيزمان ايمني  شوند  اي كه پيلوت و مشعل اصلي با بستن عمدي جريان گاز خاموش مي از لحظه (
گردد،  اي كه پس از برقراري مجدد جريان گاز، اين جريان در اثر عملكرد وسيله ايمني قطع مي تا لحظه

  شود.  گيري مي اندازه
ن بسته بودن وسيله نظارت بر شعله مورد تواند براي آشكار ساختر گاز يا هر وسيله مناسب ديگر مييك كنتو

  استفاده قرار گيرد.
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  برآورده شدن الزامات فوق بايد مورد بررسي قرار گيرد.

  سامانه كنترل مشعل خودكار 8-11-6-2

  شدن روشنزمان ايمني  8-11-6-2-1

 ( ) 

  الزامات:
)شدن 	روشنزمان ايمني    شود.توسط سازنده اعالم مي  (

شـدن   روشن يمنيزمان ابوط به نباشد، هيچ الزامي مر kW 25/0در صورتي كه توان ورودي شمعك بيش از  (   وجود ندارد. (
اشد، و مدارك كافي مبني بر اينكه هيچ موقعيت ب kW1 و kW 25/0در صورتي كه توان ورودي شمعك بين 

، هـيچ  توسط سازنده ارائه شده باشدبه وجود نيامده يا آسيبي به ديگ وارد نخواهد شد، براي كاربر  يخطرناك
)ن شد روشنبه زمان ايمني بوط الزامي مر   .  وجود ندارد (

بـا   روشـن ( 5-2-6-11-8 زيربنـد  توسط سازنده و بر اسـاس  شدن روشنزمان ايمني  ،ديگر در تمامي موارد
  شود.  تاخير) انتخاب مي

مطـابق بـا    ده است،تحت شرايط آزمون زير تعيين شكه ، شدن روشنزمان ايمني به هر حال، در صورتي كه 
Q  وجود ندارد:با تاخير  شدن روشنآزمون الزامات زير باشد نياز به  ≤ 150kW :≤ <  ثانيه     150kW :≤ ×

  شود؛s 10 اينكه بيش از ثانيه اما بدون  

  كه:
  ورودي اسمي بر حسب كيلووات؛: 

  بر حسب كيلووات است. شدن روشن: نرخ 
اتفاق نيفتد، كـل   9-8 زيربند اپاكسازي متناظر ب به دنبال ،خودكارشدن  روشندر صورتي كه چندين تالش 

  باشد. شدن روشنزمان ايمني بايد مطابق با الزامات فوق براي  شدن روشنهاي زمان تالش
انجام گيرد، زمان  9-8زيربند ر با پاكسازي متناظبه دنبال خودكار ، شدن  روشندر صورتي كه چندين تالش 

  براي هر تالش باشد. روشنزمان ايمني بايد كمتر از  شدن روشن ايمني
اي بـين  ثانيـه  30عدد، زمان انتظار حداقل خودكار مت شدن روشنهاي با تالش و  Bهاي براي ديگ

د، بيشـينه تعـداد   را بسـوزانن  1هـا گازهـاي بـا چگـالي نسـبي بـيش از       ها الزم است. هنگامي كه ديگتالش
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را بسـوزانند، بيشـينه    1ها گازهاي با چگالي نسبي كمتر از است. هنگامي كه ديگ مرتبه 2 روشن هاي شتال
  است.   مرتبه 5 روشن شدنتعداد تالش هاي 

  شرايط آزمون:
  شود. مي تغذيهبندي كه ديگ در آن قرار دارد، با گازهاي مرجع مربوط به طبقهلي ديگ به صورت متوا

در حالي كه ديگ در توان ورودي اسمي خود تحت شرايط بيشترين تغذيه الكتريكي و دما تنظيم شده اسـت  
  شود.زمان ايمني روشن شدن با گاز مرجع كنترل مي(در دماي محيط و تعادل گرمايي)، 

  گيرد.لزامات فوق مورد بررسي قرار ميبرآورده شدن ا

)  زمان ايمني خاموشي 8-11-6-2-2 ) 
  الزامات:

) زمان ايمني خاموشـي تجديد جرقه رخ دهد،  بجز زمانيكهتحت شرايط آزمون زير،  شـمعك و مشـعل    (
  هاي ورودي زير، نبايد بيش از مقدار ذكر شده باشد:اصلي براي توان

  kW 70  ، s5 كمتر و شامل توان ورودي -الف
  kW 70  ، s3ي بيشتر از توان ورود -ب

  شرايط آزمون:
شود. ديـگ  مي تغذيهبندي كه ديگ در آن قرار دارد، لي با گازهاي مرجع مربوط به طبقهديگ به صورت متوا

  كند.در توان ورودي اسمي كار مي min 10ابتدا به مدت حداقل 
ع شدن گاز بـه صـورت عمـدي خـاموش     كه شمعك و مشعل اصلي با قطاي زمان ايمني خاموشي بين لحظه

ايمني متوقـف  وسيله  عمل توسطاي كه با وارد شدن مجدد گاز دوباره شروع به كار كرده و شوند، و لحظهمي
  شود.گيري ميشود، اندازهمي

نظارت بر شعله مورد تواند براي آشكار ساختن بسته بودن وسيله ر گاز يا هر وسيله مناسب ديگر مييك كنتو
  استفاده قرار گيرد.

  برآورده شدن الزامات فوق بايد مورد بررسي قرار گيرد.

  تجديد جرقه 8-11-6-2-3
  الزامات:

بايـد در بـازه زمـاني     روشـن شـدن  در صورتي كه تجديد جرقه اتفاق بيفتد، تحت شرايط آزمون زير، وسـيله  
  روشن شود.پس از قطع شدن سيگنال شعله دوباره  s 1حداكثر 
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ز زمـاني كـه   اسـت و ا  روشـن شـدن  همان زمان مورد استفاده بـراي   روشن شدنزمان ايمني در اين صورت، 
  شود.  شود، شروع ميوسيله اشتعال روشن مي

  شرايط آزمون:
  شود.مي تغذيهديگ به صورت متوالي با گازهاي مرجع مربوط به طبقه بندي كه ديگ در آن قرار دارد، 

  گيرد.ده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار ميبرآور ديد جرقه اتفاق بيفتد،در صورتي كه تج

  راه اندازي مجدد 8-11-6-2-4
اندازي مجدد، تحت شرايط آزمون زير، اين امر بايد قبل از قطع شدن گاز اتفـاق بيفتـد؛ ترتيـب    در صورت راه
  بايد مجددا از ابتدا شروع شود. روشن شدن

اسـت و از زمـاني كـه     روشـن شـدن  همان زمان مورد استفاده بـراي   روشن شدنزمان ايمني  در اين صورت،
  شود.  شود، شروع ميروشن شدن روشن ميوسيله 

  شرايط آزمون:
  شود.ميتغذيه ديگ به صورت متوالي با گازهاي مرجع مربوط به طبقه بندي كه ديگ در آن قرار دارد، 

 گيرد.اتفاق بيفتد، برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار مي اندازي مجددراهدر صورتي كه 

  با تاخير روشن شدن 8-11-6-2-5
  الزامات:

نبايد ديگ خراب شده يا خطري براي كاربر وجود داشته باشد. آزمون به روشـي كـه   تحت شرايط آزمون زير، 
يابد تا حداكثر به هر بار يك ثانيه افزايش مي اين تاخير شود واي تكرار مييان خواهد شد، با تاخير يك ثانيهب

  برسد.   روشن شدنزمان ايمني 
  شرايط آزمون:

  شود.مي تغذيهديگ به صورت متوالي با گازهاي مرجع مربوط به طبقه بندي كه ديگ در آن قرار دارد، 
  گيرد:آزمون اشتعال با تاخير تحت شرايط زير انجام مي

  شود؛شده، نصب مي بيان 2-1-8 زيربند ديگ به صورتي كه در -الف
كـردن شـير اتفـاق    پس از تاخيري كه به دنبال باز  روشن شدندر حالي كه ديگ در دماي محيط است،  -ب

  شود.مي افتد، شروع مي
  گيرد.الزامات فوق مورد بررسي قرار مي برآورده شدن
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  رگوالتور فشار گاز 8-11-7
  الزامات:

به دست آمده تحت فشـار  هاي مجهز به يك رگوالتور نبايد با دبي گاز از ديگحت شرايط آزمون زير، دبي گت
  عادي بيش از مقادير زير اختالف داشته باشد:

  براي گازهاي خانواده اول؛ - 10%+ و5/7% -الف

  ؛براي گازهاي خانواده دوم بدون جفت فشار -5/7% + و  5 %-ب
  جفت فشار؛ براي گازهاي خانواده دوم و سوم با ±%5 -پ
  .جفت فشار براي گازهاي خانواده سوم بدون ±5 %-ت

فشـار   ، الزامـات بـين  خانواده دوم و سوم بدون جفت فشـار هاي استفاده كننده از گازهاي در صورتي كه ديگ
ها بايد الزامات يك ديگ بدون رگوالتور فشـار  را برآورده نكنند، اين ديگكمترين فشار آزمون و  آزمون عادي

  براي اين محدوده فشاري را، برآورده كنند.گاز 
  شرايط آزمون:

گيرد، تا توان ورودي اسمي با گاز مرجـع،  تنظيم صورت مياگر ديگ به رگوالتور مجهز باشد، در صورت لزوم 
متناظر با اين گـاز حاصـل شـود. بـا حفـظ تنظيمـات اوليـه،         EN 437 استاندارد شده دربيان  عاديدر فشار 

  كنند:ين مقادير زير تغيير پيدا مييه بفشارهاي تغذ
  براي گازهاي خانواده اول؛ و  -الف
  براي گازهاي خانواده دوم و سوم بدون جفت فشار؛ و  -ب
  براي گازهاي خانواده دوم و سوم با جفت فشاري؛ و حد باالي  حد باالي  -پ

  گيرد.غيرفعال نشده، انجام مي هامرجعي كه رگوالتور در آناين آزمون براي تمام گازهاي 
  گيرد.برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار مي

  هاي محدود كننده دماها و وسيلهترموستات 8-11-8

  هاي كنترل كننده آبترموستات 8-11-8-1
  ،كننده دماكنترلالكترونيك هاي در سيستم

كننده ثابـت خوانـده   به عنوان نقطه تنظيم دماي كنترل  بهتر استعبارت ترموستات با تنظيمات ثابت،  -الف
  1شود؛

                                                 
1- Fixed setting thermostat should be read as fixed control temperature setpoint; 
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كننده قابـل تنظـيم خوانـده    نوان نقطه تنظيم دماي كنترلعبارت ترموستات قابل تنظيم، بهتر است به ع -ب
  1شود.

  الزامات:
  تحت شرايط آزمون زير:

دماي اعالم شده  K 10±بيشينه دماي آب ديگ مجهز به ترموستات با تنظيمات ثابت، بايد در محدوده  -الف
  توسط سازنده قرار گيرد؛

دمـاي   K 10±در ديگ مجهز به ترموستات قابل تنظيم، بايد امكان انتخاب دماهاي جريان، در محـدوده   -ب
  اعالم شده توسط سازنده وجود داشته باشد؛

دماي جريان نبايد از بيشينه دماي اعالم شده توسط سـازنده بيشـتر شـود، بـه هـر حـال، هنگـامي كـه          -پ
محدود كننده دما قـرار   كردعملمي تواند با  الزامگيرد، اين ترل كننده در مسير برگشت قرار ميترموستات كن

  داده شده در جريان آب برآورده شود.
  شرايط آزمون:

كي از گازهاي مرجع مربوط نصب شده و براي توان ورودي اسمي ي 2-1-8 زيربند ديگ به روش بيان شده در
بجـز  شـود. محـدود كننـده دمـا (    توزيع شده، تنظيم مـي عمال بندي كه ديگ در آن قرار دارد، يا گاز به طبقه
ش كه ترموستات كنترل كننده در مسير برگشت قرار گرفته باشد) و وسيله جلوگيري از گرم شـدن بـي  زماني 

  از حد نبايد بكار بيفتد.
شـود كـه نـرخ افـزايش     اي تنظيم مي، دبي آب سرد به گونه2يا شكل  1در شكل  1با استفاده از شير كنترل 

  شود. K/min2 در حدود  رفتدماي 
  گيرد:در صورت قابل تنظيم بودن ترموستات، دو آزمون انجام مي

  يك آزمون در بيشينه دماي تنظيم، و -الف
  يك آزمون در دماي كمينه. -ب

شود. ها اجازه كار داده ميكنندهوع به كار كرده و به كنترلتحت اين شرايط آزمون، ديگ در دماي محيط شر
  گيرد.برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار مي

  كننده دماي آبهاي محدودوسيله 8-11-8-2

  آب گردش ناكافي 8-11-8-2-1
  الزامات:

                                                 
1 -Adjustable thermostat should be read as adjustable control temperature setpoint. 
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منحصراً بـراي يـك سيسـتم    هايي كه ديگ براياين الزامات  .آسيب ببيند زير نبايد تحت شرايط آزمونديگ 
  شوند كاربرد ندارند. گرمايش مركزي با يك منبع انبساط باز استفاده مي

  شرايط آزمون:
  نصب و تنظيم شده است. 1-2-1-8 زيربند ديگ به روش بيان شده در

نـرخ   تـا  يابـد كـاهش مـي  آب ديگ به تـدريج  عبوري ، دبي 2يا شكل  1در شكل  2با استفاده از شير كنترل 
  گيرد.شود، و برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار مي K/min2 در حدود  رفتافزايش دماي 

  2و1گرم شدن بيش از حد ديگ كالس فشاري  8-11-8-2-2
  كننده دما،كنترلالكترونيك هاي در سيستم

  به عنوان نقطه تنظيم دماي كنترل خوانده شود؛ بايدعبارت ترموستات كنترل كننده،  -الف
  به عنوان نقطه تنظيم حد دما خوانده شود؛ بايدعبارت محدود كننده دما،  -ب
م شـدن  ه عنوان نقطـه تنظـيم جلـوگيري از گـر    ب بايد، وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حدعبارت  -پ

  از حد خوانده شود.بيش 
  الزامات:

) محدود كننده دما بايد قبل از افزايش دماي جريان آب از مقـدار از  1تحت شرايط آزمون زير (آزمون شماره 
  ).مراجعه شود 3-8-7-5 به زيربند پيش تعيين شده، موجب خاموشي ايمني شود(

بايد موجب قفـل شـدن    ،ش از حد) وسيله جلوگيري از گرم شدن بي2تحت شرايط آزمون زير (آزمون شماره 
  رخ دادن موقعيت خطرناك براي كاربر يا آسيب زننده به ديگ شود.دائم ديگ قبل از 

  شرايط آزمون:
  .گيردقرار مي. ديگ در تعادل گرمايي شودمينصب و تنظيم  1-2-1-8زيربند  ديگ به روش بيان شده در

  1آزمون شماره 

 1كنترل كننده، دبي آب سرد ديگ با به كار انـداختن شـير كنتـرل    كردن ترموستات پس از خارج ازسرويس
شود، تا زماني كـه شـعله    K/min2 تا نرخ افزايش دما در حدود  يابد، به تدريج كاهش مي2يا شكل  1شكل 

  خاموش شود.
  گيرد.) مورد بررسي قرار مي1(آزمون شماره  برآورده شدن الزامات فوق 
 2آزمون شماره 

  شوند.  كننده و محدود كننده دما، از سرويس خارج مي ترموستات كنترل
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يابـد تـا نـرخ    ، بـه تـدريج كـاهش مـي    2يا شكل  1شكل  1دبي آب سرد ديگ با به كار انداختن شير كنترل 
  شود، تا زماني كه شعله خاموش شود. K/min2 افزايش دما در حدود 

  گيرد.مي ) مورد بررسي قرار2(آزمون شماره  برآورده شدن الزامات فوق 

  3گرم شدن بيش از حد ديگ كالس فشاري  8-11-8-2-3
  كننده دما،كنترلالكترونيك هاي در سيستم

  به عنوان نقطه تنظيم دماي كنترل خوانده شود؛ بايدكننده، عبارت ترموستات كنترل -الف
  به عنوان نقطه تنظيم حد دما خوانده شود؛بايد كننده دما، عبارت محدود -ب
م شـدن  ه عنوان نقطـه تنظـيم جلـوگيري از گـر    ب بايدعبارت وسيله جلوگيري از گرم شدن بيش از حد،  -پ

 بيش از حد خوانده شود.

  1آزمون شماره 
 :1شماره  الزامات آزمون

آب از مقـدار از   رفـت ) محدود كننده دما بايد قبل از افزايش دمـاي  1تحت شرايط آزمون زير (آزمون شماره 
  موجب خاموشي ايمني شود.پيش تعيين شده، 

  :1شماره شرايط آزمون 
. گيردقرار مي نصب و تنظيم شده است. ديگ در تعادل گرمايي 1-2-1-8زيربند ديگ به روش بيان شده در

 1از سرويس خارج شد، دبي آب سرد ديگ با بـه كـار انـداختن شـير كنتـرل       كنترل پس از آنكه ترموستات
شود، تا زماني كـه شـعله    K/min2 يابد تا نرخ افزايش دما در حدود ، به تدريج كاهش مي2يا شكل  1شكل 

  خاموش شود.
  گيرد.) مورد بررسي قرار مي1(آزمون شماره  برآورده شدن الزامات فوق

  2آزمون شماره 
  :2شماره  آزمونالزامات 

) وسـيله جلـوگيري از گـرم شـدن بـيش از حـد، قبـل از رخ دادن        2(آزمون شـماره   تحت شرايط آزمون زير
برسد بايد C◦110موقعيت خطرناك براي كاربر يا آسيب زننده به ديگ يا قبل از اينكه دماي ديگ به بيش از 

  موجب قفل شدن دائم ديگ شود.
  :2شمارهشرايط آزمون 
گيـرد.  قرار مـي . ديگ در تعادل گرمايي شودمينصب و تنظيم  1-6-11-8زيربند بيان شده درديگ به روش 

پس از آنكه ترموستات كنترل كننده و محدود كننده دما از سرويس خارج شد، دبي آب سرد ديگ با بـه كـار   
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 K/min2 د يابد تا نرخ افـزايش دمـا در حـدو   ، به تدريج كاهش مي2يا شكل  1شكل  1انداختن شير كنترل 
  شود، تا زماني كه شعله خاموش شود.

بيشتر شود، آزمـون  C◦110اگر دما از  گيرد.) مورد بررسي قرار مي2(آزمون شماره  برآورده شدن الزامات فوق
  بايد انجام گيرد. 3شماره 

  3آزمون شماره 
  :3شماره الزامات آزمون 

) وسيله جلوگيري از گرم شدن بـيش از حـد، قبـل از اينكـه دمـاي      3(آزمون شماره  تحت شرايط آزمون زير
  برسد،  بايد موجب قفل شدن دائم شود.C◦110ديگ به بيش از 

  :3شماره شرايط آزمون 

. گيـرد قرار مـي . ديگ در تعادل گرمايي شودمينصب و تنظيم  1-6-11-8زيربند ديگ به روش بيان شده در
كنترل كننده از سرويس خارج شد، دبي آب سرد ديگ با به كار انداختن شير كنتـرل   پس از آنكه ترموستات

شود، تا زماني كه شعله  K/min2 يابد تا نرخ افزايش دما در حدود ، به تدريج كاهش مي2يا شكل  1شكل  1
  خاموش شود.

  گيرد.  ) مورد بررسي قرار مي3(آزمون شماره  برآورده شدن الزامات فوق

  اكسيد كربنمونو 8-12

  كليات 8-12-1
  :الزامات
 زيربنـد  در محصوالت احتراق خشك و بدون هوا، نبايد از مقادير بيـان شـده در   (CO) مونوكسيدكربن غلظت

  بيشتر شود. 3-12-8و  8-12-2
  شرايط آزمون:

 ه و در تـوان ورودي اسـمي  شـد  تغذيهبندي كه ديگ به آن تعلق دارد ديگ با گازهاي مرجع مربوط به طبقه
  شود.تنظيم مي
گروه خانواده سـوم، بـه    وا Lيا  H ،E، استفاده از گازهاي توزيع شده گروه  kW 300هاي ورودي بيش از در توان -يادآوري

  جاي استفاده از گاز مرجع مجاز است. 

گيرنـد. در ديـگ  هاي ورودي بيشينه و كمينه انجام مـي ها در توانتوان، آزمونمحدوده هاي با در مورد ديگ
كمينه داده شده توسـط كنتـرل كننـده، انجـام     ورودي ها در ورودي اسمي و در ، آزمونتدريجيبا توان  هاي
  گيرند.مي
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  شود.سد، از محصوالت احتراق نمونه گيري ميرديگ به تعادل گرمايي مي هنگامي كه
CO  آيد:در محصوالت احتراق خشك و بدون هوا، از رابطه زير بدست مي COغلظت  = (CO) . (CO )(CO )  

CO)  ؛حتراق خشك و بدون هوا برحسب درصدغلظت مونوكسيدكربن در محصوالت ا CO  كه CO)  گرفته شده؛ها بر حسب درصد كه در طول مدت آزمون احتراق  نمونهاندازه گيري شده غلظت  (CO)  ؛حتراق خشك و بدون هوا برحسب درصدغلظت دي اكسيدكربن در محصوالت ابيشينه  (   گرفته شده است.ها بر حسب درصد كه در طول مدت آزمون احتراق  نمونهغلظت اندازه گيري شده  (
CO)غلظت هاي    اند.آورده شده 3، بر حسب درصد، براي گازهاي آزمون در جدول (

) غلظت هاي -3جدول    در محصوالت احتراق، بر حسب درصد (
G20G21 G23 G25 G26  G27  G30  G31  (CO  گاز رده )7/11  2/12  6/11  5/11  9/11  5/11  0/14  7/13  

G110G120 G130 G140 G141  G150  G231  G271  (CO  گاز رده )6/7  35/8  7/13  8/7  9/7  7/11  5/11  2/11  

  
=  آيد:در محصوالت احتراق خشك و بدون هوا، بر حسب درصد، مي تواند از رابطه زير نيز بدست  COغلظت  ( ) . 2121 − ( )  

  كه
  ( )و  ( هـاي گرفتـه شـده در    اكسيژن و مونواكسـيدكربن در نمونـه  گيري شده هاي اندازهغلظت (

  اند.حين آزمون احتراق هستند و بر حسب درصد بيان شده
  شود.باشد، توصيه مي 2%  كمتر از  استفاده از اين رابطه در مواردي كه غلظت 

  شرايط حدي 8-12-2
  الزامات:

  باشد. 10/0 % نبايد بيش از  COتحت شرايط آزمون زير، غلظت 
  :شرايط آزمون
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  گيرند:ها تحت شرايط زير انجام ميآزمون
  ؛نسبت گاز به هوا، در فشار بيشينه آزمون يهاكنندهرگوالتور فشار يا كنترل هاي بدوندر ديگ-الف
  اسمي برابر توان ورودي 07/1كنند، اول استفاده ميهاي با يك رگوالتور كه از گاز خانواده در ديگ -ب
برابـر تـوان ورودي    05/1كننـد،  هاي با يك رگوالتور كه از گاز خانواده دوم و سوم اسـتفاده مـي  در ديگ -پ

  اسمي
  را مشاهده كنيد. 5-12-8بند زيرهاي دما پايين و چگالشي، شرايط آزمون اضافي براي ديگ -ت

  الزامات:
هــا در شــرايط هــواي ســاكن بايــد بــراي هنگــامي كــه ديــگ در حالــت چگالشــي اســت  همچنــين آزمــون   نيز انجام شود. (℃30/℃50)

  شرايط آزمون:
  گيرد.مورد بررسي قرار مي (℃60/℃80)و  (℃30/℃50)هاي احتراق تحت دو رژيم دماييشاخص

  شرايط خاص 8-12-3

  احتراق ناقص 8-12-3-1
  الزامات:

  باشد. 20/0نبايد بيش از  %  تحت شرايط آزمون زير، غلظت 
  شرايط آزمون:

  شود:تنظيمات مطابق با زير اصالح مي
  .شودميتنظيم  برابر توان ورودي اسمي 075/1هاي بدون رگوالتور فشار گاز در ديگ -الف
  شود.ميتنظيم  هاي گاز/هوا تنظيم شده در حالت توان ورودي اسميبا كنترلهاي در ديگ -ب
، انددر نظر گرفته شده 1با كنتور كنترل شده هايي كه منحصرا براي نصبرگوالتور يا ديگ هاي بادر ديگ -پ

  شود.ميتنظيم  برابر توان ورودي اسمي 05/1
سپس گاز مرجع با گاز حدي احتراق ناقص جايگزين شده. برآورده شـدن الزامـات فـوق مـورد بررسـي قـرار       

  .گيرد يم

                                                 
1   
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  فن مجهز بههاي ديگبراي  اضافيهاي آزمون 8-12-3-2
  الزامات:

  % باشد.20/0نبايد بيش از  تحت شرايط آزمون زير، غلظت 
  :شرايط آزمون

اي كه ديگ بـه آن رده مربـوط اسـت در فشـار عـادي       با گازهاي مرجع مناسب براي رده فنهاي داراي ديگ
ولتاژ اسمي اعالم   110 %و  85 % تغذيه بينبرآورده شدن الزامات فوق، در شرايطي كه ولتاژ د. نشو تغذيه مي

  گيرد.كند، مورد بررسي قرار ميشده از سوي سازنده تغيير مي

  پرش شعله 8-12-3-3

  الزامات:
  باشد. 20/0%نبايد بيش از  تحت شرايط آزمون زير، غلظت 

  :شرايط آزمون

  شود:تنظيمات به شرح زير اصالح مي

 اسـتاندارد  فشار، فشار در ورودي ديگ به كمينه فشار تغذيه ارائـه شـده در   هاي بدون رگوالتوردر ديگ -الف
EN437 يابد؛بندي گاز، كاهش ميبراي طبقه  

  شود؛كمينه توان ورودي تنظيم ميدر هاي با كنترل كننده نسبت گاز به هوا، ديگ در ديگ -ب

برابـر كمينـه تـوان ورودي تنظـيم      95/0 هاي با رگوالتور فشار، ديگ با توان ورودي معـادل بـا   در ديگ -پ
  شود. مي

شود. برآورده شـدن الزامـات فـوق مـورد بررسـي قـرار       با گاز حدي پرش شعله جايگزين مي مرجع سپس گاز
  د.گير مي

ي مـدارك  توانـد مـي به جاي انجام دادن آزمون فـوق، سـازنده    ، kW 300هاي با توان ورودي بيش از در ديگ
  مات فوق ارائه نمايد.مبتني بر برآورده شدن الزا

  توليد دوده 8-12-4

  الزامات:

  زردي نوك شعله قابل قبول است. البتهنبايد نشست دوده مشاهده شود، تحت شرايط آزمون زير، 
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  :شرايط آزمون

توليـد   يشود. گاز حدي احتراق ناقص بـا گـاز حـد   تنظيم مي 1-3-12-8زيربند ديگ به روش بيان شده در 
  :افتدميكار  به ديگ بسته به توان ورودي آن به صورت زيرشود. دوده جايگزين مي

  ؛ hr 1، به مدت  kW 70 كمتر و شامل هاي با توان وروديديگ -الف

  .min 15، به مدت  kW 70 بيش از هاي با توان وروديديگ -ب

  گيرد.برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قرار مي

  هاي چگالشيدما پايين و ديگهاي براي ديگ اضافي هايآزمون 8-12-5

  الزامات:

  چگاليده نبايد به عملكرد صحيح ديگ آسيب وارد كند. تشكيل

در صورتي كه ديگ مجهز به يك تخليه چگاليده باشد، بر اساس انتخاب سازنده، ديگ بايـد يكـي از الزامـات    
  :زير را برآورده كند

 20/0 % بـيش از   COگ بايد قبل از آنكه غلظت هنگامي كه تخليه چگاليده مسدود شود، گاز تغذيه دي -الف
  يا .گرددشود، قطع 

موجب محدوديت در جريـان محصـوالت احتـراق يـا      اين اتفاق، نگامي كه تخليه چگاليده مسدود شدهه -ب
حالـت تعـادل شـود، نبايـد      1/0 مساوي يا بزرگتـر از %  مونو اكسيدكربنهواي احتراق شده و منجر به غلظت 

  پذير باشد.شروع مجدد از حالت سرد امكان

  در هريكي از دوحالت، نبايد چگاليده از ديگ سرريز شود.

  :شرايط آزمون
 تغذيـه ديگ به صورت متوالي با گازهاي مرجع يا گاز توزيعي مربوط به طبقه بندي كه ديگ در آن قرار دارد، 

  مي شود.
  .شودميتخليه چگاليده مسدود 

تعيـين شـده    2-2-2-3-9 زيربند ديگ با دما و شرايط توان ورودي در طبقه بندي كه به آن تعلق دارد و در
  كند.است، كار مي

  پركردن سيستم تخليه چگاليده به صورت مصنوعي با آب، مي تواند آزمون را كوتاه كند. -يادآوري
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8-13  

  الزامات 8-13-1

فني اعالم شود. شرايط آزمون و محاسـبه زيـر    هاي، در دستورالعمل4جدول با بق اطمديگ بايد  كالس 
معين شده براي اين كالس در محصوالت احتراق خشـك و بـدون   مجاز  غلظت از بايد بكار گرفته شود. 
  هوا نبايد تجاوز شود.

  كالس هاي -4جدول 

بر  ، غلظت حدي  هايكالس
  اساس ارزش حرارتي خالص

بر  ، غلظت حدي 
  اساس ارزش حرارتي ناخالص

1  260   
2  200   
3  150   
4  100   
5  70   
6   56  

  هاي آزمونروش 8-13-2

  كليات 8-13-2-1
  .شودمينصب  2-1- 8زيربند شده در  بيانديگ به روش 

  گيرند.انجام مي G20ها با گاز مرجع استفاده كنند، آزمونهايي كه قرار است از گازهاي خانواده دوم در ديگ
 گيرند.انجام مي G25ها با گاز مرجع استفاده كنند، آزمون G25هايي كه قرار است فقط از ديگ

گيرند انجام مي G30ها با گاز مرجع هايي كه قرار است از گازهاي خانواده سوم استفاده كنند، آزموندر ديگ
  شود.ضرب مي 3/1ضريب  در و مقدار حد 

گيرند و مقدار انجام مي G31ها با گاز مرجع هايي كه قرار است فقط از پروپان استفاده كنند، آزموندر ديگ
  شود.ضرب مي 2/1ضريب  در حد 

  شود.تنظيم مي C◦60و دماي برگشت C◦80ديگ براي توان ورودي اسمي، براي جريان آب رفت 
به  است، دماي آب برگشت  توان ورودي اسمي  از كه كمتر جزئي توان وروديدرها گيريبراي اندازه

=  شود:عنوان تابعي از توان ورودي مخصوص با استفاده از رابطه زير محاسبه مي 0.4 + 20 
  كه
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  است. بر حسب درصدي از جزئي توان ورودي )، و ◦Cدماي آب برگشت بر حسب درجه سلسيوس ( 
  شود.جريان آب ثابت نگه داشته مي

گرمايي هنگامي كه ديگ در تعادل و  CR 1404:1994بر اساس جزئيات ارائه شده در  NO هايگيرياندازه
  گيرد.است، انجام مي

  شود.استفاده نمي كنتور مرطوب هيچ از
  موارد زير، شرايط مرجع براي هواي احتراق هستند:

  :دماC◦20؛ 

  :رطوبت نسبيgH2O/kg air10. 

به صورت تعيين شده زير بايد  NOدر صورتي كه شرايط آزمون متفاوت با شرايط مرجع باشند، مقادير 
NO  تصحيح شوند. , = NO , + 0.02NO , − 0.341 − 0.02(ℎ − 10) . (ℎ − 10) + 0.85 × (20 − ) 

NO  كه ,: NO گيري شده در اندازهℎ  كيلووات ساعت برگرم بر حسب ميلي و (mg/kWh)  در محدوده 

mg/kWh50 تا mg/kWh300 است؛  ℎ  :گيري ميزان رطوبت در حين اندازهNO   است؛ g/kg 15تا  g/kg 5در محدوده  g/kgبر حسب  ,
NOگيري دما در حين اندازه:   NO  است؛ C◦25تا  C◦15 در محدوده ◦Cبر حسب ,  گرم بر كيلووات ساعتتصحيح شده در شرايط مرجع بيان شده بر حسب ميلي NOمقدار :  ,

(mg/kWh) است. 

مورد استفاده  (mg/kWh)گيري شده در دود خشك پيوست د ضرايبي را كه بايد در تصحيح مقادير اندازهدر 
  .آمده است قرار گيرند

  شوند.مي توزين 2-2-13- 8 بندزير مطابق با NOگيري شده در شرايط مناسب، مقادير اندازه
  گيرد.انتخابي، مورد بررسي قرار مي NO، بسته به كالس 4ن شده با مقادير جدول يوزت تطابق مقادير 

  ، پيوست د را مشاهده كنيد.براي محاسبه تبديالت 

  توزين 8-13-2-2
، و بر اساس مقادير 6-2- 13-8تا  3- 2- 13- 8 هايبندزير گيري شده بايد بر اساساندازه NOمقادير  توزين

  باشد. 5جدول 
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  توزينضرايب  -5جدول

  به صورت درصدي از  جزئي توان ورودي
70  60  40  20  

  توزينضريب 
15/0  25/0  3/0  3/0  

  
شود كه عبارتست از ميانگين حسابي  گذاشته مي Qaعالمت  Qnبه جاي ، داراي محدوده توانهاي براي ديگ

  توان ورودي بيشينه و كمينه كه سازنده آنها را تعيين كرده است. 
  اند:مورد استفاده قرار گرفته 2- 2- 13-8 بندزير نمادهاي زير در

  ؛ (kW) بر حسب كيلووات تدريجيكمترين توان ورودي  

  ؛ (kW) توان ورودي اسمي، بر حسب كيلووات 

  ؛توان ورودي جزئي براي توزين بر حسب درصدي از  

  ؛ جزئي توان ورودي ب توزين متناظر با ضري 

بر مبناي   (mg/kWh) گرم بر كيلووات ساعت، بر حسب ميليغلظت   توزين شدهمقدار  ,
  ارزش حرارتي خالص؛

  (و احتماال تصحيح شده): گيري شدهمقدار اندازه ,

 جزئي در توان ورودي :, ( ) ،, ( ) ،, ( ) ،, ( ) 

 پيوسته تدريجيهاي در كمينه توان ورودي (ديگ :(, , 

 يك ظرفيت مشخص با در توان ورودي متناظر :, (  ؛(

  ؛بيشتر از  دبي 	

	  ؛كمتر از دبي  	 	 	  باال؛ دبيمختص ضريب توزين  	 	   پايين. دبيمختص ضريب توزين  	
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  شونده خاموش -هاي روشنديگ 8-13-2-3

  شود.گيري مياندازه در توان ورودي اسمي،  غلظت 

   توان متغيرهاي با ديگ 8-13-2-4
 شده در ام گرفته (و احتماال به روش تعيينانج هاتوانمتناظر با هر يك از جزئي در توان ورودي  غلظت 

  شود.مي توزينمطابق با پيوست ذ  و شود)تصحيح مي 2- 2-13-8 بندزير
هاي تعيين شده زير دوباره تواندر صورت لزوم، ضريب توزين تعيين شده در پيوست ذ براي هريك از 

  شود.محاسبه مي
داده شده است باشند، الزم  5هاي ورودي جزئي كه در جدول  هاي ورودي دو مقدار توان، بين توان اگر توان

تر، به شرح زير منقسم  ر باالتر و مقدار پائينهاي ورودي مربوط به مقدا خواهد بود كه ضريب توزين بين توان
 گردد:

  	 	 	 = 	 	 . − 		 − 	 . 	
 	 	 	 = 	 − 	 	  

داده شده است،  5ش از يك توان ورودي جزئي كه در جدول اگر توان ورودي دو مقدار مختلف، شامل بي
، همانطور تر هاي ورودي باالتر و پائين وانها بين ت بشود، در اين حالت الزم است كه هر يك از ضريب توزين

 كه در باال گفته شد، تقسيم گردد.
مختلف،  مقاديرگيري شده در اندازه مقادير  جمعبرابر با  توزين شدهدر اين صورت، مقدار  , (   شود:آنها است، كه به صورت زير محاسبه مي ، ضرب در ضريب توزين(

, = , ( ). ,  

  مشاهده كنيد. نمونه محاسبات را در پيوست ذ -يادآوري

  توان ورودي اسمي نيست 20%كمينه توان ورودي تدريجي بيشتر از كه  تدريجيهاي ديگ 8-13-2-5
گيري (و احتماال به روش تعيين اندازهداده شده است  5 در جدول كه جزئي در توان ورودي غلظت 
  گردد.مي شود)تصحيح مي 2- 2- 13- 8 زيربند شده در
  شود:به روش تعيين شده زير وزن مي مقدار 

, = 0.15 , ( ) + 0.25 , ( ) + 0.30 , ( ) + 0.30 , ( ) 
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تـوان ورودي   20 % كه كمينه توان ورودي تـدريجي بيشـتر از   توان متغير پيوستههاي ديگ 8-13-2-6
 اسمي است

كه اين مقادير بزرگتر از   هاي ورودي جزئيو در توان توان ورودي مقدار نوساندر كمينه  غلظت 
گيري (و احتماال به روش تعيين شده اندازهمشخص شده است  5 جدولباشند. كه در مقدار توان حداقل مي

  .گرددمي شود)تصحيح مي 2-2- 13- 8در 
باشند با  كه از حداقل مقدار توان بزرگتر نمي، 5در جدول  جزئي مندرج هاي وروديتوان برايضرايب توزين 

 شوند.  هم جمع شده و در اين توان ورودي ضرب مي
  شود:ن مييوزتبه روش تعيين شده زير  مقدار 

, = , 	 . ( ≤ ) + , 	.  

  Ecoدر آئين نامه طراحي  الزامات  8-13-3
  الزامات:

,كيلووات،  400≥هاي با توان ورودي اسمي براي ديگ گرم به ازاي هر ميلي 56نبايد از  	
فعلي  كيلووات ساعت توان ورودي بر مبناي ارزش حرارتي ناخالص تجاوز كند. اين مورد متناظر با 

  ).مراجعه شود 1-13- 8به زير بند است( 6كالس 
  روش آزمون:

,   شود.تعيين مي 2-13- 8زيربند  بر مبناي ارزش حرارتي خالص بر طبق 	

,   بايد بر مبناي ارزش حرارتي ناخالص، طبق رابطه زير محاسبه شود: 	

, 	 = × , 	 
, گرم بر كيلووات ساعت كيلووات ساعت (ميليگرم بر ، بر حسب ميليمقدار وزني غلظت  	

  توان ورودي) بر مبناي ارزش حرارتي ناخالص است؛
 برابر با نسبت ارزش حرارتي خالص به ناخالص، براي خانواده گاز مناسب اقتباس شده از پيوست د است. 

  شوندصب ميكه بخشي از آن حفاظت شده ن هاييهايي كه در مكانديگشرايط ويژه براي  8-14

كـه بخشـي از آن حفاظـت     هاييهايي كه در مكانديگبراي زدگي سيستم حفاظت در برابر يخ 8-14-1
 شوندشده نصب مي

  الزامات:
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هايي كه (در صورت وجود)، بايد تحت شرايط آزمون عمل كند. ديگ زدگيسيستم حفاظت در برابر يخ
هايي كه بخشي از آن حفاظت شده نصب در مكان هايي كهكمينه دماي نصب اعالم شده آنها براي ديگ«

 است، نيازي به سيستم حفاظت در برابر يخ زدگي ندارند. C◦ 0) بيش از مراجعه شودتعريف به (» شوندمي
هاي تركيبي، در ديگ باقي بماند. C◦ 5/0حين آزمون، دماي آب بيشتر از  راي از ديگ ددر هر نقطه بايستي

  زدگي حفاظت شود.نيز بايد از آسيب ناشي از يخمدار توليد آبگرم مصرفي 

  شرايط آزمون:

به سيستمي كه  گيرد. ديگ در شرايط حالت آماده به كارقرار مي 1اقليماتاق ديگ در دماي محيط داخل 
ساعت، از دماي  1حداقل  در مدت اقليمشود. دماي اتاق ليتر آب نداشته باشد، متصل مي 100بيش از 

هايي كه بخشي از آن هايي كه در مكاندماي اعالم شده از سوي سازنده براي ديگكمينه «محيط به 
اني كه شرايط پايا يا آزمون تا زم يابد.كاهش مي ،(تعريف را مشاهده كنيد)» شوندحفاظت شده نصب مي

  گيرد.ر مييابد. برآورده شدن الزامات فوق مورد بررسي قراها به صورت پايا حاصل شود، ادامه ميتكرار چرخه

  حفاظت در برابر ورود باران 8-14-2

را مطابق با  IPX4Dمعين شده در محفظه آن، بايد الزامات مربوط به حفاظت  رويهديگ، و در صورت وجود 
EN 60529 .را برآورده كنند  

كه بخشي از برنامه  EN 60529:1991از  4-2-14 زيربند بالفاصله پس از آزمون حفاظت در برابر آب در
  بايد شروع به كار كند. ديگاست،  IPX4Dمحفظه حفاظت از  آزمون

  تشكيل چگاليده 8-15

  الزامات:

و در بيشينه طول دودكش تعيين  2- 3-9 زيربند بازده گيرياندازههنگامي كه ديگ مطابق با شرايط آزمون 
شده براي اين شود، چگاليده بايد فقط در نقاط تعيين شده توسط سازنده و تحت شرايط معين نصب مي

  تخليه شود. الفاصلهمنظور تشكيل شده و ب

، وارد اندمنظور نشده آوري آن يا تخليه، جمعهايي از ديگ كه براي تشكيل چگاليدهقسمت درچگاليده نبايد 
  شود يا چگاليده موجب اختالل در عملكرد، ديگ و محيط شود.

  شرايط آزمون:

                                                 
1- climate chamber 
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 كار كند؛ C◦50و دماي جريان  )C◦)1±37 ساعت با دماي برگشت hr  8پايين بايد به مدت يك ديگ دما

شود. استفاده از يك گاز توزيعي واقعي كننده ديگ تعيين ميهاي كاري و خاموش توسط كنترلچرخه
  طبقه بندي ديگ مجاز است. يارناسب بتم

   كار كند. 2- 3-9زيربند تحت شرايط  hr 4ديگ چگالشي بايد به طور پيوسته به مدت

  شود.داده پوشش فوق بايد  الزامبرآورده شدن 

 دماي محصوالت احتراق 8-16

  الزامات

دماي محصوالت احتراق نبايد از بيشينه دماي كاري مجاز مواد مدار احتراق و يا مواد دودكش كه توسط 
  سازنده ديگ تعيين شده است، بيشتر شود.

دماي محصوالت احتراق استفاده كند، عملكرد در صورتي كه ديگ از يك وسيله براي محدود كردن بيشينه 
  اين وسيله بايد موجب قفل شدن دائم ديگ شود.

  شرايط آزمون:

هاي باشد نصب مي شود و با يكي از گازديگ در شرايط تعيين شده در آزمون كلي و به حالتي كه قابل اجرا 
گاز توزيعي واقعي مناسب با  يك شود. استفاده ازتغذيه مي مرجع مربوط به طبقه گاز در توان ورودي اسمي

  بندي ديگ مجاز است.طبقه

ين شده توسط به كوتاه ترين كانال تعي Cهاي نوع به يك دودكش آزمون يك متري و ديگ Bهاي نوع ديگ
  .شوندسازنده مجهز مي

  كنند.اي محصوالت احتراق همچنان كار ميكردن دموددر حاليكه تجهيزات كنترلي براي محد

دهد (به عنوان مثال ، با افزايش دبي گاز يا توسط وسيله ديگري كه دما را افزايش ميت احتراقدماي محصوال
       افزايش دما بايد در محدوده  شود.به تدريج باال برده مي، ها) و توسط سازنده تعيين شده استبرداشتن بافل

K/min 1  وK/min 3 .باشد  

  شود. داده پوششفوق بايد  الزامبرآورده شدن 
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  سطح قدرت صدا  8-17
، بايد روي  Kw 70 ≤هاي تركيبي با توان خروجي اسمي هاي گازي و ديگسطح قدرت صداي ديگ

كند، با در نظر محصول اعالم شود. هنگامي كه ديگ در حالت گرمايشي كار مي 1اطالعاتبرچسب و در 
گيري شده اعالمي نبايد كمتر از مقدار اندازه، مقدار EN 15036-1 استاندارد هاي ارائه شده درگرفتن رواداري

  باشد. EN 15036-1 استاندارد بر اساس

  هاي مفيدبازدهي  9

  كليات 9-1

  ده از رابطه تصحيحاستفا 9-1-1

) mbar 25/1013، 70 % رطوبت نسبي ،C ◦20در صورتي كه شرايط آزمون واقعي متفاوت با شرايط مرجع (
براي  تعيين شده اختالف داشته باشند، رابطه تصحيح ارائه شده در پيوست عو يا دماي آب برگشت با مقدار 

را رعايت  2-9و  1- 9 زيربندهاي هاي اجراشده كه الزاماتتصحيح بازده مفيد تعيين شده براي آزمون
  گيرند.، مورد استفاده قرار ميكنند يم

  استفاده از شرايط آزمون كلي 9-1-2

گيرند مگر اينكه به صورت ديگري بيان شده مورد بررسي قرار مي 2-1-8تحت شرايط آزمون  2-9الزامات 
  باشد.

  بازدهي مفيد در توان ورودي اسمي 9-2

  الزامات 9-2-1

  الزامات زير در مورد بازدهي مفيد در شرايط زير معتبر است:

 هاي با توان خروجي اسمي بيش از ديگkW 400، 

 و شاملهاي با توان خروجي اسمي كمتر ديگ kW 400  

 مراجعه كنيد.  5- 9، به  kW 400 و شاملهاي با توان خروجي اسمي كمتر براي ديگ -يادآوري

يا حداكثر توان ورودي  در توان ورودي اسمي شودمييري گاندازه 2- 2-9 زير بند بازدهي مفيد، كه بر اساس
 هاي مجهز به وسيله تنظيم توان ورودي، بر حسب درصد بايد حداقل برابر باشد با :  براي ديگ

 

                                                 
1- fiche 
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  84 + 2 log  

87.5 هاي دما پايينبراي ديگ + 1.5 log  

91  هاي چگالشيبراي ديگ + log  

 
  كه در آن : 

Pn هاي مجهز به وسيله تنظيم توان خروجي براي ديگمي (حداكثر توان عبارتست از توان خروجي اس
  .(kW)ورودي) بر حسب كيلووات 

  اسمي محاسبه شده است.خروجي به عنوان بيشينه توان  kW 400مقدار بازده با استفاده از  -يادآوري
 اساسگيري شده بر هاي مجهز به وسيله تنظيم كننده محدوده توان، بازدهي اندازهعالوه بر آن، براي ديگ

هاي سوخت، معادل با ميانگين حسابي حداكثر و حداقل توان ورودي، بر ،  در يكي از ميزان2-2-9 زيربند
  حسب درصد، كه بايد حداقل برابر باشد با 

  84 + 2 log  

87.5 هاي دما پايينبراي ديگ + 1.5 log  

91  هاي چگالشيبراي ديگ + log  

  كه در آن : 
Pa  عبارتست از ميانگين حسابي حداكثر و حداقل توان خروجي مفيد، مطابق آنچه سازنده بيان كرده است بر

  .(kW)حسب كيلووات 
بيشينه توان خروجي اسمي محاسبه شده است. در صورتي كه به عنوان  kW 400مقدار حدي بازده با استفاده از  -يادآوري

  محاسبه خواهد شد. به عنوان  kW 400باشد، بازده نيز با استفاده از  kW 400كمينه توان ورودي اسمي نيز بيش از 

 هاآزمون 9-2-2

كاري شده كه به صورت شماتيك  شوند و به دستگاه آزمون عايق نصب مي 2- 1- 8بند زيرها مطابق شرح  ديگ
گردد، ديگ با  ديگري كه نتايج مشابهي بدهد متصل مي هنشان داده شده، يا هر وسيل 2يا  1هاي  در شكل

 شود.  گاز مرجع مناسب با رده خود تغذيه مي
و اختالف دماي بين آب  )C º )1±60شود كه دماي آب برگشت برابر با اي تنظيم ميدبي آب ديگ به گونه 

  باشد. )C º )2±20رفت و برگشت
ستات كنترل كننده يا عملگر كنترل دما در سيستم كنترل شود كه ترمو گيري بازده هنگامي شروع مي اندازه

هاي رفت  دماي الكترونيكي از كار انداخته شده و ديگ در وضعيت تعادل گرمايي قرار گرفته و دماهاي جريان
  و برگشت ثابت باشد. 

از شود (وزن خالص اين ظرف قبل  آب داغ به داخل ظرفي كه روي يك ترازو قرار داده شده است وارد مي
گيري دبي گاز (با خواندن از روي  شود) و در همين موقع اندازه گيري مي شروع آزمون به نحو مناسبي اندازه

  شود.  يك كنتور گاز) شروع مي
شود تا ميانگين اين دماها  هاي مشخص يادداشت مي دماهاي آب رفت و برگشت به صورت متناوب در زمان
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  به طور نسبتاً دقيق بدست آيد. 
شود.  مي گيري اندازه ،mگردد  مياز زمان آزمون در ظرف جمع  min10جرم آبي كه در طول مدت 

 جرم آب بعدديگر منتظر بود تا بتوان مقدار تبخير آب در طول مدت آزمون را برآورد نمود. min10بايد
m  مي شود.  mدوم min 10از −m = m بايد آن را يادداشت كرد تا به اندازة آن عبارتست از مقدار كاهش وزن آب در اثر تبخير كه

mشود با  اضافه شود و لذا جرم تصحيح شده آب برابر مي 1m به مقدار آب = m +m.  
و  mگردد متناسب است با جرم تصحيح شده  مقدار حرارتي كه از ديگ به آب جمع شده در ظرف منتقل مي

  دماي آب خروجي ديگ.  t2آب سرد ورودي به ديگ و  t1اختالف بين دماي 
  آيد:  بازدهي مفيد از فرمول زير بدست مي

100
10

)(186.4

)10(
3

12 





ir

p
u HV

Dttm
  

 : كه در آن

u    درصد  برحسببازدهي مفيد  
m   حسب كيلوگرم مقدار تصحيح شده آب بر(kg)  

)10(Vr    مقدار مصرف گاز بر حسب مترمكعب)m3( شود و به شرايط گيري مي كه در طول مدت آزمون اندازه 

C º15 و فشارmbar 25/1013  گردد.  تصحيح مي  
Hi   ارزش حرارتي خالص گاز مصرف شده بر حسب مگاژول بر مترمكعب(MJ/m3) درC º 15و mbar 25/1013  

متناظر با ميانگين دماي جريان آب رفت بر حسب كيلوژول   اتالف حرارتي از دستگاه آزمون DPفشار، گاز خشك 
(KJ) با احتساب اتالف حرارتي از پمپ چرخش آب (يك روش كاليبراسيون  عملي براي تعيين ،Dp  در پيوست

  (ز) شرح داده شده است).
  

بازدهي   گيري را بايد به نحوي انتخاب نمود كه عدم  قطعيت كل در اندازه  گيري عدم قطعيت تجهيزات اندازه
%2 .باشد  
  بازدهي مفيد را بايد در حاالت زير بدست آورد:  

  هاي بدون وسيله تنظيم كننده محدود توان؛ در توان ورودي اسمي براي ديگ - الف
هاي داراي وسيله  ميانگين حسابي حداكثر و حداقل توان ورودي براي ديگدر حداكثر توان ورودي و در  -ب

  تنظيم كننده محدود توان.
  گيرد.مورد بررسي قرار مي 1- 2- 9 زيربند برآورده شدن الزامات

  بازدهي مفيد در بار جزئي 9-3

  الزامات 9-3-1

  الزامات زير در مورد بازدهي مفيد در شرايط زير معتبر است:
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 توان خروجي اسمي بيش ازهاي با ديگ kW 400 ، 

 و شاملهاي با توان خروجي اسمي كمتر ديگ kW 400  

  مراجعه كنيد.  5- 9 زيربند به،  kW 400 و شاملهاي با توان خروجي اسمي كمتر براي ديگ -يادآوري

ورودي اسمي توان  30%، براي تواني معادل با شودميگيري اندازه 2- 3-9 زيربند بازدهي مفيد، كه بر اساس
هاي مجهز به وسيله تنظيم كننده محدوده  (يا ميانگين حسابي حداكثر و حداقل توان ورودي براي ديگ

  : ب درصد بايد حداقل برابر باشد باتوان)، بر حس
  80 + 3 log  

87.5  هاي دما پايينبراي ديگ + 1.5 log
97 هاي چگالشيبراي ديگ + log  

  كه در آن : 
Pi  عبارتست از خروجي اسميPn  يا،Pa  ميانگين حسابي حداكثر و حداقل خروجي مفيد مطابق آنچه سازنده

  هاي مجهز به وسيله تنظيم كننده محدوده توان بيان كرده است. براي ديگ 
به عنوان بيشينه خروجي اسمي  kW400كيلووات باشد، مقدار بازده با استفاده از 400بيش از   در صورتي كه  -يادآوري

 kW 400باشد، بازده نيز با استفاده از kW 400كمينه توان خروجي مفيد  اسمي نيز بيش از محاسبه خواهد شد. در صورتي كه 
  محاسبه خواهد شد. به عنوان 

  هاآزمون 9-3-2

  كليات 9-3-2-1
توان ورودي اسمي، يا ميانگين حسابي توان ورودي حداكثر  30%براي تعيين بازدهي مفيد در باري معادل با 

كه آيا از روش  كننده محدوده توان، سازنده بايد روشن سازد هاي داراي وسيله تنظيم و حداقل براي ديگ
 شود يا از روش غير مستقيم. مستقيم استفاده 

  روش مستقيم 9-3-2-2

  كليات 9-3-2-2-1
شود  يشود و با يكي از گازهاي مرجعي تغذيه م يان شده است نصب ميب 2- 1- 8بند زيرديگ مطابق آنچه در 

در توان ورودي اسمي، يا در ميانگين حسابي توان ورودي حداكثر و حداقل در  كه براي تعيين بازدهي مفيد
 كننده محدوده توان، به كار گرفته شده است.  هاي داراي وسيله تنظيم مورد ديگ

آب با در نظر داشتن تغييرات دما، و اينكه پمپ به طور مداوم كار نمايد، با در طول مدت آزمون، دبي حجمي 
  شود.  درصد ثابت نگه داشته مي 1تقريب 
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هاي چگالشي فقط حالت كاري پذير هستند. در ديگدو حالت كاري زير به طور متناوب براي آزمون امكان
  معتبر است. 1شماره 

  1حالت كاري شماره  9-3-2-2-2
نشان داده شده است، (يا بر روي هر دستگاه آزمون ديگري كه  3وي دستگاه آزمون كه در شكل ديگ بر ر

 شود. نصب مي هايي با همان دقت بدست دهد) گيري الاقل نتايج قابل مقايسه با دستگاه آزمون اوليه و اندازه
 در »دما پايين هايديگ« )، برايºC  )5/030را بايد در »هاي چگالشيديگ«دماي برگشت ديگ براي 

ºC)137 براي ،(»در  »هاي استانداردديگºC )147 براي ،(»در  »هاديگ سايرºC )150(  ثابت نگه
  گيري باشد. ، در طول دورة اندازهºC 1داشت و حداكثر تغيير اين دما بايد 

را »	هاي چگالشيديگ«و  »هاي دما پايينديگ «، »هاسايرديگ « ،دستورالعمل طراحي سازگار با محيط زيست -يادآوري
  .باشد »هانيز سايرديگ « و »ديگ استاندارد«تواند كند. بسته به قوانين مورد استفاده، يك ديگ ميتعيين مي

دهد، در  كافي پائين باشد نمي هكار در دماي برگشتي را كه به انداز هكنترل ديگ اجاز  هدر صورتي كه وسيل
سازگار باشد، انجام داد. يك  ديگدماي برگشتي ممكن كه با كار كردن اين صورت آزمون را بايد با كمترين 

  اي بدست آورد. دقيقه 10سنج را بايد به ترموستات دماي محيط متصل كرد تا بتوان يك دوره كاركردن  زمان
  نشان داده شده است محاسبه نمود.  6هاي خاموش شدن و كار كردن را بايد مطابق آنچه در جدول  زمان

  شوند.  گيري مي در مسير جريان رفت و برگشت ديگ اندازه  دماها به طور مداوم و مستقيماً
، نتايج مربوط دوره متوالي 3بازده طي گيري شود كه در اندازهديگ زماني در تعادل گرمايي در نظر گرفته مي

نتيجه برابر است با مقدار  با هم تفاوت نداشته باشند. در اين مورد، 5/0%نتيجه از سه نتيجه بيش از  2به 
  .گيري متوالي داقل سه دوره اندازهمتوسط ح

  دوره پشت سر هم محاسبه شود.  10براي هر مورد ديگر، مقدار متوسط بايد از حداقل  
  شوند. گيري مي هاي كامل اندازه هاي مربوط به گاز و آب در دوره مقدار مصرف

  شود.  داده شده است تعيين مي 2- 2- 9بند زيربازدهي با استفاده از فرمولي كه در 
 2%باشد. براي انحرافات تا  توان ورودي اسمي مجاز مي 30% وضعيت درصد با توجه به 1معادل  يانحراف

 توان ورودي اسمي. 30 %  تر از گيري به عمل آيد، يكي باالتر و يكي ديگر پائين الزم است كه دو اندازه
  آيد يابي بدست ميدرون، از طريق 30%بازدهي مربوط به 

با  )ºC50در گيري شده اندازه» (هاساير ديگ«تواند بر اساس بازدهي مي» ديگ استاندارد«بازدهي يك 
تواند بر اساس بازدهي مي» هاساير ديگ«بازدهي ». هاساير ديگ«به ازاي هر درجه بازدهي  1/0افزودن %

  ».ديگ استاندارد«به ازاي هر درجه بازدهي  1/0كاهش %) با ºC 47(اندازه گيري شده در » ديگ استاندارد«
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  محاسبه بازدهي مفيد  بار جزئي -6جدول 

  بازدهي مفيد (%) گيري شدهدازهان )Sزمان دوره (ثانيه توان ورودي شرايط كار كردن
0.3Qn شدهدرصد ميزان كاهش داده30 1

a= Q3 t2=600 2 2=u  

2  
 توان كامل

  خاموشي تحت كنترل
Qn

a=1Q  
Q3  31=  شمعك دائم
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3  
  توان كاهش داده شده
  خاموشي كنترل شده
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4  
 توان كامل

  Qn =1Q  توان كاهش داده شده
Qn ×3/0<22Q  221
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5  
  1توان كاهش داده شده 
 Qn× Q21> 0.3  2توان كاهش داده شده 
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6  

 توان كامل
  توان كاهش داده شده
  Qn =Q1  خاموشي كنترل شده

Q2  
  Q3=  شمعك دائم

 1tگيري شده =مقدار اندازه
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Qn   
aشود.كننده محدوده توان ورودي جايگزين مي  هاي مجهز به وسيله تنظيمديگبا ميانگين حسابي بيشينه و كمينه توان ورودي براي
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  2حالت كاري شماره  9-3-2-2-3
گر كه نتايج قابل قياس (يا هر دستگاه آزمون دي 3يا  2ديگ بر روي دستگاه آزمون نشان داده شده در شكل 

 شود.  ها بدهد) نصب ميگيري معادل آن هاي اندازه هاي فوق و دقتدستگاهبا 
هاي ديگ  هاي كار كردن و خاموش بودن توسط كنترل كننده دماهاي جريان رفت و برگشت ديگ و دوره

تر است  ممكن به جريان رفت و برگشت نزديك تا حدشوند. دماها به طور مداوم در محلي كه  انجام مي
) درصد توان ورودي اسمي، يا ميانگين 230شوند و در برگشت از ديگ، هنگامي كه ( گيري مي اندازه

باشد، از  ، ميمجهز به وسيله تنظيم توان ورودي هاي حسابي حداكثر و حداقل توان ورودي، در مورد ديگ
  شود.  طريق مبدل حرارتي گرفته مي

  باشد. ºC40هاي دما پايين نبايد كمتر از كمتر باشد، براي ديگ ºC 50وسط دماي آب نبايد از مت
كننده ديگ اجازه كار به ديگ را هنگامي كه دماي برگشت به اندازه كافي پائين باشد، در صورتي كه كنترل

  يد انجام شود. ترين دماي برگشت كه با كار كردن ديگ سازگار باشد، با دهد، آزمون در پائين نمي
در حالت تعادل  ديگشود كه  هم) در نظر گرفته ميمتوالي (پشت سر  بازدهي سه دوره گيري هنگام اندازه
با هم تفاوت نداشته باشند. در اين  5/0 % باشد و تركيب نتايج هر دو نتيجه از سه نتيجه بيش از گرمايي مي

هم، براي هر مورد ديگري، گيري پشت سر اندازه همورد، نتيجه برابر است با مقدار متوسط حداقل سه دور
  هم محاسبه شود. سط بايد از حداقل ده دوره پشت سرمقدار متو

  شود.  گيري مي هاي كامل اندازه هاي مربوط به گاز و آب در دوره مقدار مصرف
  شود.  تعيين مي 2- 2- 9بند زيربازدهي با استفاده از فرمول داده شده در 

الزم  2%  هاي تا باشد براي تفاوت توان ورودي مجاز مي 30 % وضعيت صد، با توجه بهدر 1معادل  يتفاوت
د توان ورودي اسمي. بازدهي مفي 30%تر از  گيري انجام شود. يكي باالتر و ديگري پائين اندازه 2است كه 
  شود.  يابي خطي تعيين مياز طريق درون 30%مربوط به 

  روش غير مستقيم 9-3-2-3

  هاگيرياندازه 9-3-2-3-1

  ºC50بازدهي مفيد در توان ورودي اسمي در  9-3-2-3-1-1

هاي با توان محدود در ميانگين حسابي توان ورودي بيشينه و  بازده مفيد در توان ورودي اسمي (براي ديگ
گيري اندازه )140( ºCو دماي برگشت  )260( ºC، با دماي رفت  2- 2- 9اساس آزمون  بركمينه) 

  شود. مي
  شود. يادداشت مي 1ηگيري شده  مقدار اندازه
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 بازدهي مفيد در حداقل توان كنترل شده  9-3-2-3-1-2

در صورتي كه ديگ مجهز به سيستم كنترلي مشتمل بر يك مقدار كاهش يافته سوخت مشعل اصلي باشد، 
ريان آب رفت با دماي دهد، براي ج كنترل اجازه مي هتوان ورودي كه وسيلمقدار بايد يك آزمون با كمترين 

ºC )255و جريان برگشت با دماي ( ºC )145(.انجام شود ،  
  شود. در نظر گرفته مي 2ηگيري شده عالمت  براي مقدار اندازه

در صورتي كه ديگ مجهز به سيستم كنترلي، مشتمل بر دو مقدار كاهش يافته سوخت مشعل باشد، كه يكي 
توان ورودي اسمي و ديگري شامل توان ورودي كمتر از  30%از اين مقادير شامل يك توان ورودي بزرگتر از 

  ها بايد تعيين شود.  وديهاي مربوط به هر دو اين ور توان ورودي اسمي باشد، در اين صورت بازدهي 30 %
  گردند:  گيري شده با عالمات زير مشخص مي مقادير اندازه

21η .براي توان ورودي بزرگتر  

22η .براي توان ورودي كوچكتر  

 هاي زمان آماده به كار بودن  اتالف 9-3-2-3-1-3

  اند. شرح داده شده 4تأسيسات و وسايل آزمون در شكل 
كاري شده و هر چه  كنند بايد عايق مختلف اين وسايل را به هم متصل مي مسيرهايي كه اجزاء و قسمت هاي

ناپذير دستگاه و وسايل و سهيم بودن حرارتي پمپ براي  هاي اجتناب تر باشند. اتالف ممكن است كوتاه
نيز  ها راها و محاسبات آن گيري هاي مختلف جريان را بايد در ابتداي كار تعيين نمود تا بتوان در اندازه دبي

  در نظر گرفت (به پيوست س مراجعه شود).
باشد  هاي فني، مي ديگ به يك دودكش آزمون كه داراي بزرگترين قطر، مطابق اظهار سازنده در دستورالعمل

  شود.متصل مي
  شود.  باالتر از دماي محيط رسانده مي ) K )530دماي آب ديگ به ميانگين دماي برابر 

) و پمپ ديگ را، در صورت وجود، متوقف نمود و مسير 11بايد قطع كرده و پمپ (در اين موقع جريان گاز را 
  ) را بست.12مبدل حرارتي (

باشد، سهم حرارتي  ) دستگاه آزمون به طور مداوم در حال گردش مي5در حالي كه آب توسط پمپ شماره (
 يك اختالف درجه حرارتشود كه بتوان، در حالت شرايط پيوسته و يكنواخت،  ديگ برقي طوري تنظيم مي

K )530.بين ميانگين دماي آب و دماي محيط بدست آورد (  
  در ساعت بيشتر شود. ٢ C ºدر تمام طول مدت آزمون، تغييرات دماي اتاق آزمون نبايد از 

 آيند:  در اين صورت مقادير زير بدست مي
هاي  عبارتست از نيروي برق مصرفي توسط ديگ برقي كمكي، كه براي اتالف ،(kW)برحسب كيلووات  

با ميانگين دمايي كه توسط دو  بر حسب درجه سلسيوس، عبارتست از  ميانگين دماي آب كه برابر است T  تصحيح شده است. 5دستگاه آزمون و مقدار حرارت توليد شده توسط پمپ شماره 
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  اند.  ) در مسير جريان رفت و برگشت ديگ مورد آزمون، قرار داده شده2گير (شاخك)، شماره ( ب نمونهپرا
 بر حسب درجه سلسيوس، عبارتست از دماي محيط در طول مدت آزمون.  

بيان  ºC 20و دماي محيط برابر  ºC 50كه براي ميانگين دماي آب معادل  	تلفات زمان آماده به كار بودن 
 بدست مي آيد:  (kW)شوند، توسط رابطة زير بر حسب كيلووات  مي

25.1
30












A

ms TT
PP  

كند، تعيين مقدار فوق در حالي انجام  ها در طول دوره آماده به كار بودن كار نميهايي كه فن آن براي ديگ
 شود كه هر گونه فن در سيستم خاموش باشد. مي

دارد،  هايي كه در طول دوره آماده به كار بودن ديگ، يك فن، جرياني دائمي از هوا را برقرار نگه مي براي ديگ
  باشد.  شود كه فن در دوره آماده به كار بودن، در حال كار مي تعيين مقدار فوق وقتي انجام مي

كند (مثالً قبل يا  ها بعضي اوقات از دوره آماده به كار بودن، جريان هوا برقرار ميهايي كه فن در آن براي ديگ
 PS)1(و بدون كار كردن فن  PS)2(گيري در حال كار كردن فن  بعد از پاكسازي  و يا به طور متناوب) اندازه

  شود. در اين مورد عبارات: انجام مي
3Pst - 3t3Q8/0+  

  ايگزين بشوند.با اين عبارت بايد ج 6در جدول  
tF2PS- )tF -3t(1PS- 3t3Q8/0+  

  كه در آن : 
tF باشد. عبارتست از زمان (بر حسب ثانيه) كه در اين مدت فن در دوره آماده به كار بودن در حال كار مي  

 ضريب بازيافت پيلوت 9-3-2-3-1-4

در نظر 8/0رقمي برابر  ºC 20برابر با  يو دماي محيط ºC50ضريب بازيافت پيلوت براي ميانگين دماي آب 
  شود. گرفته مي

  محاسبه 9-3-2-3-2
توان ورودي اسمي (يا ميانگين حسابي حداكثر و حداقل توان ورودي براي  30%بازده مفيد براي باري معادل 

  شود. براي يك دوره كنترل محاسبه مي ºC 50هاي با توان محدود) و متوسط دماي آب برابر با  ديگ
  بايد استفاده شود.  7اي نشان داده شده در جدول ها و نماده از عالمت 
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  ºC50نمادها و مقادير مورد نياز براي محاسبه بازدهي در بار جزئي در  - 7جدول 

 فازهاي عملكرد مشعل اصلي
  توان ورودي

kW 
 زمان كاركردن

s 

 ºC 50گيري شده در  مقادير اندازه
  درصد بازدهي

 1Q 1t1η  توان كامل
  1Q3/0 2Q 2t 2ηشده= توان كاهش داده

 1Q3/0>  21Q21t21ηتوان كاهش داده شده 

 1Q3/0<  22Q22t22ηتوان كاهش داده شده 

 Ps (kW)هاي آماده بكار  اتالف  3Q  3tخاموشي كنترل شده

 شود. اي محاسبه مي دقيقه 10 هبازدهي از نسبت انرژي مفيد به انرژي حاصله از گاز در طول دور
 6توان مشخص كرد، كه به فرمول داده شده در جدول  هاي عملكرد زير را مي كنترل، دورهبسته به وسايل 
  مربوط هستند:

  (توان كاهش يافته ثابت يا تناسبي)  1Q3/0=2Qعملكرد دائمي با  - الف 
  ميزان كامل/ خاموشي كنترل شده (يك توان ثابت) -ب 
ك يا چند توان كاهش يافته يا تناسبي، موقعي عملكرد توان كاهش داده شده/ خاموشي كنترل شده (ي  -پ 

، در صورتي كه طراحي به نحوي است كه روشن شدن با 6(يا مورد  1Q3/0>21Qكه حداقل توان ورودي (
  شود)  توان كامل انجام مي

(يك يا چند توان كاهش يافته موقعي كه حداقل توان ورودي  عملكرد توان كامل/ توان كاهش يافته - ت 
)1Q3/0<22Q ؛(  

  )؛1Q3/0<22Qو  1Q3/0>21Qعملكرد با دو توان كاهش يافته (هنگامي كه   -ث 
عملكرد با توان كامل/ توان كاهش يافته/ خاموشي كنترل شده (طراحي به نحوي است كه روشن شدن   -ج 
شود با يك يا چند توان كاهش يافته يا متغير، به طوري كه دوره مشتمل است بر  انجام مي 1tدر زمان  1Qدر 

  شود). كه در باال گفته شد به كار برده مي 4) در غير اين صورت چرخه 3t<0يك خاموشي تحت كنترل (
 شود. نشان داده شده است محاسبه مي 6بازدهي مطابق آنچه در جدول   -چ

  تركيبي هاياتالفات ديگ 9-4

  هاي تركيبيهاي ديگالزاماتي براي اتالف 9-4-1

گيري شده است، بايـد  هاي ديگ و مخزن (در صورت قابل اجرا بودن) كه تحت شرايط آزمون زير اندازهاتالف
  رابطه زير باشد: از كمتر از مقدار بدست آمده

= 0.014. + 0.02.  

  :در آن كه
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ظرفيت آب مخزن (شامل آب در هر مبدل يكپارچه) و يا منبع گرما (در صورت قابل اجرا بودن) بر حسـب   V  هستند؛ (kW)اتالفات ديگ و مخزن بر حسب كيلووات  
  ليتر است؛

  هستند. (kW)توان ورودي اسمي آبگرم مصرفي ديگ بر حسب كيلووات  

  هاي تركيبيديگ اتآزمون اتالف 9-4-2

  شود.فوق تحت شرايط آزموني كه در زير شرح داده شده است، بررسي مي الزامش توليد آب گرم، بسته به رو

  تواند از ديگ جدا شودهاي تركيبي كه ميمخزن ديگ 9-4-2-1

  كليات 9-4-2-1-1

  شوند.ديگ و مخزن تعيين مي اتمجموعه ديگ/ مخزن با جمع كردن اتالف اتاتالف

ديگ در نظر گرفته  اتمخزن بايد از ديگ جدا شود، و كدام لوله بايد در اتالفكند كه چگونه سازنده اعالم مي
  شده و كداميك با مخزن در نظر گرفته شود.

  ديگ 9-4-2-1-2

 3-1-3-2-3-9 زيربنـد  ناشي از حالت آماده به كار بودن) به روش ارائـه شـده در   ات(اتالف هادر ديگ، اتالف
  شوند.گيري مياندازه

  شود.زن از ديگ جدا ميمبدل حرارتي مخ

ناشـي از ديـگ بـه تنهـايي، بـا       اتشده باشند، اتالف جفت رويه يكدر حالي كه ديگ و مخزن در  همچنين،
  شوند.گيري ميمخرن خالي اندازه

  مخزن 9-4-2-1-3

  گيرد:در مخزن، حالت كاري زير مورد استفاده قرار مي

هـاي ناشـي از مخـزن بـه تنهـايي، بـا ديـگ خـالي         شده باشند، اتـالف  جفت رويهاگر مخزن و ديگ در يك 
  شوند.مي گيري اندازه

  شرايط اوليه:
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 ºC 25 تاºC 15دماي محيط بين  با، و در اتاقي 6شده در شكل  شريحآزمون با دستگاهي مشابه به دستگاه ت
  گيرد.در طول آزمون انجام مي ºC5± و اختالف دماي مجاز 

  ).6است (مدار طوالني شكل  گردشيتجهيزات نصب شامل يك مقاومت الكتريكي و يك پمپ ايجاد جريان 

، موقعيـت گيرد. براي يك مخزن با دو قبل از انجام آزمون، مخزن در مكان توصيه شده توسط سازنده قرار مي
  گيرد.عمودي يا افقي، آزمون در موقعيت عمودي انجام مي

شـود، كـه   در يك مدار بسته پـر مـي   گردشيگرم شده است، با جريان ) ºC )2±65 ايمخزن با آبي كه تا دم
شود كه دماي آب داخل مخـزن در لحظـه   اند. فرض ميمخزن و مبدل حرارتي آن به صورت سري قرار گرفته

  شود، يكنواخت شده است، در صورتي كه شرايط زير برآورده شوند:متوقف مي گردشيكه جريان  

)اختالف بين دماي خروجي آب -الف )و دماي ورودي آب مصرفي (  min 15به طور پيوسته و به مـدت  (
  باقي بماند؛ K 1كمتر از  قبل از لحظه 

)در طول اين بازه دماي ورودي  -ب   تغيير نكرده باشد. K 1بيش از  (

)شود كه دماي ميانگين آب فرض مي ن حسـابي دماهـاي ورودي و   برابـر بـا ميـانگي    مخزن در لحظـه   (
  لحظه برابر است: آنخروجي در

= +2  

  اند.باشد، شرايط اوليه برآورده شده ) ºC )2±65اگر اين دما برابر با 

  خنك كردن مخزن و تعيين دماي ميانگين نهايي تصحيح شده

 3و  2قطـع شـده و در شـيرهاي    انـد، و تمـامي اتصـاالت آب    بسته شده 6شكل  3و 2، شيرهاي در لحظه 
  اند.درزبندي شده

هـاي  شـوند كـه اتـالف    كـاري  عـايق اي هاي لوله كه در خارج از مخزن قرار دارند بايد بادقت و به گونـه بخش
  هاي مخزن ناچيز باشند.ها در مقايسه با اتالفحرارتي قابل نسبت دادن به آن

24ℎشده  گيريشود تا در زمان اندازهمخزن رها مي ± 20min لحظه) ،t خنك شود. دماي محيط حداقل (
)گيري شده و ميانگين حسابي ساعت اندازهيك هر    شود.محاسبه مي (

  شود:با روش زير تعيين مي مخزن در لحظه  دماي ميانگين نهايي آب
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  شود؛به كار انداخته مي گردشيدوباره ساخته شده و پمپ  6كوتاه شكل  مداراتصاالت  -الف

آيـد هنگـامي كـه    دمايي است كه پس از پايدارشدن به دست مـي  دماي ميانگين آب مخزن در لحظه  -ب
مجدد در زمان خنك شدن در نظر گرفته  گردشاست. زمان  K 1اختالف دما بين ورودي و خروجي كمتر از 

  شود.مي

كوتـاه دسـتگاه    مـدار مخزن با در نظرگرفتن جـرم و دمـاي آب    دماي ميانگين نهايي تصحيح شده -پ
اي طراحي خواهد شد كه تصحيح دماي نهـايي كمتـر   شود. اين مدار اتصال دهنده به گونهآزمون محاسبه مي

ليتـر   50براي مخزني با ظرفيت كمتر از  K 1ليتر و كمتر از  50براي يك مخزن با ظرفيت بيش از  K 5/0از 
  باشد.

  شود:مخزن به صورت زير محاسبه مي نگين نهايي تصحيح شدهدماي ميا

= ( + ) − ( . )
 

  در آن: كه

  ؛  (ºC) دماي ميانگين نهايي تصحيح شده بر حسب درجه سلسيوس است 

  ؛(ºC)بر حسب درجه سلسيوس است دماي ميانگين آب مخزن در لحظه نهايي  

كوتـاه   مـدار  h 24(با فرض اينكه در پايان  (ºC) بر حسب درجه سلسيوس است دماي محيط در لحظه  
  در دماي محيط است)؛

  .  (l)حرارتي يكپارچه) بر حسب ليتر استظرفيت آب مخزن( شامل آب در هر مبدل 

  شود؛ها كنترل مياين مقدار توسط سازنده اعالم شده و از روي نقشه

  .(kg)استكوتاه دستگاه آزمون بر حسب كيلوگرم  مدارجرم آب در اتصال  

  .شودميدر نظر گرفته  1000چگالي آب 

  هاي مخزنمحاسبه اتالف

  آيد:هاي مخزن با رابطه زير بدست ميمقدار اتالف

	 = 41863600 . − . ( − )− 45 
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  يا

	 = 52,33. − . ( − )−  

  در آن: كه

  ؛(h) دوره خنك كاري بر حسب ساعت است  	  ؛(kW) برحسب كيلووات است K45   هاي مخزن براي افزايش دماياتالف 	

  ؛(ºC) دماي ميانگين محيط در دوره خنك كاري بر حسب درجه سلسيوس است 	  ؛(ºC) استبر حسب درجه سلسيوس  دماي ميانگين نهايي تصحيح شده در لحظه 	  ؛ (ºC) بر حسب درجه سلسيوس است دماي ميانگين آب مخزن در لحظه  

  .(l)حرارتي يكپارچه) بر حسب ليتر استشامل آب در هر مبدل( ظرفيت آب مخزن 

  شود.ها كنترل مينقشهاين مقدار توسط سازنده اعالم شده و از روي 

  تواند از آن جدا شودمخزن يا منبع گرمايي كه با ديگ يكپارچه بوده و نمي 9-4-2-2

)، 3-1-3-2-3-9(زيربند ديگ فقط هاي مخزن ديگ يا مجموعه منبع حرارتي به روش بيان شده براي اتالف
بين دماي ميانگين آب ديگ و دماي محيط يا براي اخـتالف بـين دمـاي اعـالم      K 45يا براي اختالف دماي 

  شود.)، تعيين مي8-4-8( شدبا K 45اختالف بيش از شده توسط سازنده و دماي محيط در صورتي كه 

  شوند.زن و مبدل حرارتي آن (در صورت مناسب بودن) به صورت سري به ديگ وصل ميخبراي اين آزمون، م

  كمكي الكتريكيانرژي  10

  كليات 10-1

  در صورتي كه سازنده مصرف انرژي كمكي را اعالم كند، بايد بر اساس اين بند تعيين شود.

  ارزيابي شوند. EN 15456توانند بر اساس هاي بدون پمپ ميديگ
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  مرزهاي سيستم 10-2

خروجـي دودكـش   مرز سيستم تمامي اجزاي الكتريكي بين وسيله قطع كردن دستي (براي آب و سـوخت) و  
در خروجـي، فشـار بـراي كـاركرد صـحيح       گيـرد. را دربر مي گردشيمدار احتراق از جمله پمپ ايجاد جريان 

  سيستم بايد تنظيم شود.

از ديگ گرمـايش كـه بـراي     ايقطعهانجام گرفته پوشش داده شده و به عنوان  گيرياندازهاجزاي زير بايد در 
  كاركرد طراحي مورد نياز است، در نظر گرفته شوند:

  سوخت؛ تغذيهشيرهاي قطع در  -الف

  دود (مكنده دود)؛ خارج كنندهتامين هواي احتراق (فن هوا) به ترتيب  -ب

تي كـه  )، در صـور غيـره ريزي، وسيله نظارت يا آشكارسـاز و  هاي كنترل و نظارت (واحدهاي برنامهوسيله -پ
  براي كاركردن ديگ الزامي باشند؛

  .گردشيپمپ ايجاد جريان  -ت

  انرژي كمكي در توان ورودي اسمي 10-3

  الزامات:

كمكي بر ساعت كه بر حسب كيلووات بيان شـده اسـت،    ، مصرف انرژي الكتريكي2-2-9زمون تحت شرايط آ
  بايد ثبت شده و ميانگين آن تعيين شود.

  شرايط آزمون:

  هستند. 2-1-9متناسب با  شرايط آزمون

شود كه در بار كامل ديـگ  اي تنظيم ميمقاومت هيدروليك خارجي (دستگاه آزمون، شامل اتصاالت) به گونه
  باشد. K 20 ، bar 15/0و اختالف دماي 

  ست.پذير نيگيري با آزمون امكانهايي كه مجهز به تجهيزات زير نباشند، اندازهدر مورد ديگ

  يك پمپ يكپارچه؛ -الف

  يك پمپ اختياري كه توسط سازنده تامين شده است؛ -ب

  يك پمپ تعيين شده توسط سازنده. -پ
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  در اين موارد، انرژي پمپ بهتر است به صورت زير محاسبه شود.

  براي توان ورودي نامي:

, = 2.21 × + 55 × (1 − . × ) = × (ℎ + 2.5) × 2.73 
  و

  توان الكتريكي ورودي بر حسب وات در ورودي نامي؛ ,
  )؛100(% خروجي پمپ هيدروليك بر حسب وات در ورودي نامي 

  )؛100(% ، در ورودي ناميℎبيشترين تغذيه پمپ بر حسب  

ℎ  مقاومت داخلي ديگ گرمايشي بر حسبm.  

  جزئي انرژي كمكي در بار 10-4

  الزامات:

، نياز انرژي كمكي به ازاي هر ساعت كه بر حسب كيلووات بيان شده است، بـراي  2-3-9تحت شرايط آزمون 
  اسمي بايد ثبت شده و ميانگين مصرف تعيين شود.ورودي توان  30بار متناظر با %

  شرايط آزمون:

  هستند. 2-2-9شرايط آزمون متناسب با 

يك پمپ يكپارچه يا يك پمپ اختياري نباشند، انرژي الكتريكي كمكي مورد هايي كه مجهز به در مورد ديگ
  نياز براي غلبه بر مقاومت هيدروليك داخلي با مقاومت محاسبه شده براي شرايط بار كامل يكسان است.

  انرژي كمكي در حالت آماده به كار 10-5

  الزامات:

كمكي به ازاي هر ساعت، كـه بـر حسـب كيلـووات بيـان      گيري در حالت آماده به كار، نياز انرژي هنگام اندازه
  شده است، بايد ثبت شود.

  :شرايط آزمون
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شود. ديگ بر اساس دسـتورالعمل سـازنده   گيري ميدر حالت آماده به كار اندازه توان ورودي در حين كاركرد
  كند.كار مي

  و قوانين برچسب زني كمكي مورد نياز براي طراحي زيست محيطي كيگيري مصرف الكترياندازه 10-6

  كليات 10-6-1

تعيـين   5-6-10تـا   2-6-10 زيـر بنـد   مقادير مصرف انرژي كمكي اعالم شده در مدارك فني بايد بر اسـاس 
  شوند.

  مرزهاي سيستم 10-6-2

مرز سيستم تمامي اجزاي الكتريكي بين وسيله قطع دستي (براي آب و سـوخت) و خروجـي دودكـش مـدار     
  گيرد.  را دربر مي گردشياحتراق به غير از پمپ ايجاد جريان 

انجام گرفته پوشش داده شده و به عنوان عضوي از ديـگ گرمـايش كـه بـراي      گيرياندازهاجزاي زير بايد در 
  ياز است، در نظر گرفته شوند:كاركرد طراحي مورد ن

  شيرهاي قطع در مخزن سوخت؛ -الف

  جابجا كننده گاز دودكشبا  تامين مكانيكي هواي احتراق يا -ب

)، در صـورتي كـه   غيـره ريزي، وسيله نظارت يا آشكارسـاز و  هاي كنترل و نظارت (واحدهاي برنامهوسيله -پ
  براي كاركردن ديگ الزامي باشند؛

  .گردشيان پمپ ايجاد جري -ت

  در توان ورودي اسمي بر حسب كيلووات مصرف انرژي كمكي 10-6-3

  الزامات:

)كمكي كيمصرف الكتري ، بايد ثبـت شـده و ميـانگين آن تعيـين     شودميكه بر حسب كيلووات بيان  (
  شود.

  :شرايط آزمون

  انجام گيرد. 2-2-9 زيربند آزمون بايد بر اساس

  بار جزئيمصرف انرژي كمكي در  10-6-4
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  الزامات:

)كمكي مصرف الكتريكي توان ورودي اسمي كه بر حسب كيلووات بيان شده  30%براي بار متناظر با   (
  است، بايد ثبت شده و ميانگين آن تعيين شود.

  :شرايط آزمون

  انجام گيرد. 2-2-3-9زير بند يا  2-2-2-3-9زيربند آزمون بايد بر اساس

  كمكي در حالت آماده به كار مصرف الكتريكي 10-6-5

  الزامات:

)كمكي در حالت آماده به كار  گيري مصرف الكتريكيدر حين اندازه كه بر حسب كيلـووات بيـان شـده     (
  است، بايد ثبت شده و ميانگين آن تعيين شود.

  :شرايط آزمون

  شود.گيري ميتوان ورودي در حين حالت آماده به كار اندازه 

 ارزيابي ريسك 11

اي طراحي و ساخته شوند كه به صورت ايمن كـاركرده و هنگـام كـاركرد عـادي هـيچ      بايد به گونه هادستگاه
تواند به صورت ريسك بيـان شـود، كـه    خطري براي افراد، حيوانات خانگي يا اموال ايجاد نكنند. اين خطر مي

  شوند.در نظر گرفته مي هاي ذاتي در ارتباط با احتراق گاز و گرمايش آبريسك

مربوطـه (اسـتاندارد    2ها در اين استاندارد يـا قسـمت   اي شناخته شده، اين ريسك در دستگاههبراي راه حل
  شوند.محصول) پوشش داده مي

هـا و  هاي نامعلوم، بهتر اسـت ارزيـابي ريسـك مناسـب توسـط سـازنده بـراي شناسـايي ريسـك         حلبراي راه
  ها انجام گيرد.پوشش اين ريسك در مورد اقدامات مورد نياز برايگيري  تصميم

  ها مجاز هستند.به عنوان مثال داده شده است. ساير روش در اين استاندارد يك روش ارزيابي ريسك

  بهتر است روش ارزيابي ريسك و استدالل براي فرضيات در اين ارزيابي، توسط سازنده مستند شود.

  مثال يك روش ارزيابي ريسك در پيوست ش ارائه شده است.
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  هاي اين روش در پيوست ص ارائه شده است.مثال

  سازي اقدامات حفاظتي در پيوست ض توصيف شده است.عملي

  هاي اساسي در پيوست ط ارائه شده است.بندي كلي ريسكطبقه

  هاگذاري و دستورالعملنشانه 12

  گذاري ديگنشانه 12-1

  پالك مشخصات 12-1-1
دوام و پاك نشدني باشد كه در محل نصب و احتماالً پس از  هر ديگ بايد داراي يك پالك مشخصات با

ديگ قابل رويت بوده و از طرف ديگر اين صفحه بايد به طور محكم و با دوام نصب  يهبرداشتن قسمتي از رو
 شده و حداقل اطالعات زير را در بر داشته باشد: 

  ؛1نام سازنده يا عالمت تجاري - الف
  نام تجاري ديگ؛ -ب
  ؛سازمان تاييد كنندهشناخته شده  شمارههاي الزامي و گذارينصب كردن نشانه -پ
 اند؛هاي الزامي چسبانده شدهگذاريي كه در آن نشانهسال ساختدو رقم آخر  -ت
 شماره سريال و به صورت اختياري سال ساخت؛ -ث
  ؛EN ISO 3166-1كشور(هاي) مقصد، مطابق با  -ج
 شرح داده شود،  EN 437در ارتباط با كشور مقصد مستقيم، هر گونه رده بايد مطابق  رده دستگاه -چ
بار، اگر چندين فشار عادي را بتوان براي يك گروه گاز به كار برد، اين  فشار گاز تغذيه بر حسب ميلي -ح

  شوند. مشخص مي» بار ميلي«ها بر حسب واحد فشارها با نشان دادن مقدار عددي آن
  يگ(ها).دنوع  -خ

  اند؛توصيف شده CEN/TR 1749:2014ها در انواع زيادي از ديگ -يادآوري
هاي مفيد بر حسب  ، حداكثر و حداقل خروجيبا توان محدودهاي  خروجي اسمي مفيد يا، براي ديگ -د

شود و به دنبال آن عالمت مساوي، مقدار يا مقادير عددي و واحد  نشان داده مي	كيلووات، كه با عالمت 
 شود.  نوشته مي (kW)كيلووات 

رودي حداكثر و حداقل بر حسب هاي و ، توان هاي با توان محدودديگتوان ورودي اسمي يا، براي  -ذ
شود و به دنبال آن عالمت مساوي، مقدار يا  نشان داده مي Q»«كه با عالمت اختصاري (kW)وات كيلو

 شود. نوشته مي kW» « مقادير عددي و واحد 
استفاده كرد، بر حسب بار كه با عالمت  ديگتوان از  حداكثر فشار آب كه در آن فشار مي -ر

                                                 
1 - The manufacturer's name 
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»اختصاري نوشته » بار«واحد شود و به دنبال اين فشار عالمت مساوي، مقدار عددي و  نشان داده مي «
 شود. مي
 
 تغذيه برق؛ -ز

 شود.  نشان داده مي«=» يا » ~«با عالمت  تغذيه برقوضعيت  - س
شود و به دنبال آن  جريان برق تغذيه شده بر حسب ولت كه با مقدار عددي نشان داده مي ناميولتاژ  - ش

 شود.  نوشته مي »V«عالمت واحد 
نوشته  »W«شود و به دنبال آن واحد  مي وات كه با مقدار عددي نشان داده بر حسب توان مصرفي برق -ص
 شود.  مي
  در صورتي كه توسط سازنده بيان شده باشد؛ »ديگ چگالشي «يا  »ديگ دما پايين «نوع ديگ، يعني  -ض
)هاي تركيبي در حالت آبگرم مصرفيتوان ورودي اسمي براي ديگ- ط  ، بر حسب كيلووات، در صورتي(

  هاي گرمايش مركزي و آب مصرفي وجود داشته باشند؛هاي اسمي ورودي مختلفي براي حالتكه توان
 بر حسب بار. (PMW)هاي تركيبي براي مدار آب مصرفي بيشينه فشار كاري آب براي ديگ - ظ

، مورد 1562-1ها را بايد با انجام آزموني مطابق بند مربوطه در استاندارد ملي ايران   گذاري پاك نشدن نشانه
  بررسي قرار داد.

  هاي تكميليگذارينشانه 12-1-2
بايد يك صفحه اضافي ديگر، نيز الصاق شده باشد كه روي آن اطالعات قابل رؤيت و پاك ديگ بر روي 

  نشدني مربوط به وضعيت تنظيم آن نوشته شده باشد:
   ؛EN ISO 3166-1كشور يا كشورهاي مقصد مستقيم مطابق عالمات اختصاري مذكور در  -
  .EN 437جفت فشار بر اساس گروه يا دامنه گاز، عالمت اختصاري نوع گاز، فشار تغذيه گاز و يا  -

  توان روي پالك مشخصات درج نمود.  اين اطالعات را مي

  بنديبسته 12-1-3
ك مشخصات و اطالعاتي كه بر روي پال ديگها)، نوع  بندي بايد عالوه بر اطالعاتي درباره رده (يا رده بسته

 4- 1-12بند زيرمراجعه شود) همچنين شامل هشدارهايي مطابق  2- 1-12بند زيراضافي داده شده است (به 
  باشد. 

  آن ديگ و بسته بندي روي هشدارهاي 12-1-4
بر روي يك يا دو برچسب بايد الاقل هشدارهاي زير نوشته شده باشد، به طوري كه اين هشدارها قابل ديدن 

 و قابل خواندن باشد. 
  هاي فني را بخوانيد. ، دستورالعملقبل از نصب ديگ - الف
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  را بخوانيد.  كاربرهاي  ، دستورالعملقبل از روشن كردن ديگ -ب

  اطالعات ساير  12-1-5
  كه احتمال داشته باشد اطالعات اضافي باعث ايجاد اشتباه و سردرگمي به خصوص در رابطه با وضعيت در صورتي

 ،EN ISO 3166-1بر اساس هاي مربوطه و كشور يا كشورهاي مقصد مستقيم واقعي تنظيم دستگاه، رده يا رده
  شود.  نوشته بندي آن نبايد يا بسته ديگبشود در اين صورت هيچگونه اطالعات ديگري بر روي 

  هادستورالعمل 12-2

  هاي فنيدستورالعمل 12-2-1
 هاي فني براي استفاده نصاب وجود داشته باشد.  بايد دستورالعمل ديگهمراه هر 

 4-1- 2- 12بند زيرتا  1-1- 2-12بندهاي زيرها بايد حداقل شامل دستوراتي باشد كه ذيالً در  اين دستورالعمل
  ذكر شده است. 

  كليات 12-2-1-1
  1- 1-12بند زيرماره سريال و سال ساخت (به استثناي شه اطالعات داده شده در پالك مشخصات، ب - الف

 مراجعه شود) 
و 1- 1-12 هاين به كار رفته است، مطابق با زيربندبندي آ معني عالماتي كه بر روي دستگاه و روي بسته -ب

12-1 -3 
مقررات اشاره به بعضي از استانداردها و يا مقررات ويژه، در صورتي كه ثابت شود كه اين استانداردها و  -پ

  باشند.  ضروري مي براي نصب و استفاده ديگ
 مراجعه شود)  4-5-8و 3- 5- 8 هايبندزيردر صورت لزوم (به  ،اطالعات -ت
 حداقل فواصلي كه بايد از مواد قابل اشتعال داشته باشد.  -ث
  كاري مناسب، محافظت شوند.  ديوارهاي حساس در برابر حرارت، مثالً ديوارهاي چوبي، بايد با عايق -ج
 ، قيد شود.اغ سطح خارجي ديگروي آن نصب شده است و قطعات د ديگفاصله بين ديواري كه   -چ
ها) كه بايد برداشته شوند تا اشكاالت عملكردي  يك شرح كلي با تصويري از قطعات اساسي (زير مجموعه -ح

 اصالح شوند. 
 براي تأسيسات برقي: -خ
 كنند؛ يزات برقي استفاده ميهايي كه از تجه ديگاجبار براي اتصال زمين براي  -د
راي كنترل خارجي به كار از جمله آنهايي كه ب(تصال هاي) ا هاي (سر سيم يك نقشه از مدار برقي با پايانه  -ذ

 روند)؛ مي
 ديگ؛روش توصيه شده براي تميز كردن  -ر
 ها هاي مورد لزوم و فواصل زماني توصيه شده براي سرويس سرويس -ز
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زم را درباره به كار هاي ال ، نصب كننده بايد دستورات و راهنماييديگشرحي مبني بر اينكه بعد از نصب  -س
  كاربر ارائه دهد؛را به  ديگهاي استفاده از  هاي ايمني و ساير دستورالعمل و وسيله داختن ديگان

اينكه ديگ در صورت اجرائي بودن، منحصراً به منظور سيستم گرمايش مركزي با منبع انبساط باز به  - ش
 رود.  كار مي

اينكه ديگ در صورت اجرائي بودن، منحصراً براي نصب به سيستم گاز با كنتور مجهز به رگوالتور فشار  -ص
 باشد.  گاز مي

 ديگ. NOxكالس  -ض

ارجاع به قوانين ملي در مورد تخليه چگاليده، به خصـوص دسـتورات نصـب ديـگ دمـا پـايين يـا ديـگ          -ط
  چگالشي در جايي كه سيستم خنثي سازي الزامي است؛

gدبي جرمي برحسب گرم بر ثانيه  -ظ s     و دماي ميانگين محصوالت احتـراق در حالـت آب مصـرفي بـر ،
  ؛(℃)حسب درجه سلسيوس

  اي:هاي تركيبي نوع ذخيرهبراي ديگ -ع

  چگونگي اتصال ديگ و مخزن ؛تشريح در صورت لزوم،  -غ

هاي ايمني تعيين شده در قـوانين نصـب محلـي را نشـان دهيـد، در صـورتي كـه ايـن         لزوم نصب وسيله -ف
  توسط سازنده روي ديگ نصب نشده باشند؛ها  وسيله

  اي؛هاي تركيبي نوع لحظهبراي ديگ -ق

  حداقل فشار در ورودي مدار آب مصرفي. -ك

  براي نصب و تنظيم مدار گاز 12-2-1-2
در مورد وضعيت تنظيم كه روي پالك مشخصات يا روي پالك  2-1-12بند زيربررسي اينكه اطالعات  - الف

 مشخصات اضافي نوشته شده است بايد با شرايط مقررات محلي منطبق باشد.
باشند، همراه با يك جدول كه  هايي كه توسط نصاب قابل تنظيم مي هاي تنظيم براي ديگ دستورالعمل -ب

شوند يا فشار  كيلوگرم بر ساعت، بيان ميحجمي يا جرمي كه بر حسب متر مكعب بر ساعت يا  هايدبيدر آن 
      وºC 15ها. شرايط مرجع عبارتند از  رده يا رده مطابقگاز مشعل در ارتباط با اطالعات تنظيم قابل انجام، 

mbar 25/1013  ،.گاز خشك 

توانند با چندين گاز مختلف كار كنند، اطالعات درباره كارهايي كه براي تبـديل از   هايي كه مي براي ديگ -پ
يك گاز به گاز ديگر بايد انجام شود و بيان اين موضوع كه هر گونه تنظيم يا تغييرات فقط بايد توسط فرد بـا  
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آيـد بايـد بعـد از انجـام      مياي انجام گيرد. هنگامي كه تنظيمي توسط نصب كننده به عمل  صالحيت و حرفه
  تنظيم، وسيلة تنظيم را مهر و موم كند.

  براي نصب در مدار گرمايش مركزي 12-2-1-3
  داكثر دماي آب بر حسب درجه سلسيوس؛ح هاطالعاتي دربار - الف
  ؛توانند مورد استفاده قرار گيرند هايي كه مي اطالعاتي درباره كنترل -ب
هنگام كار كردن ناشي از نصب را در سطح  ل آيد تا بتوان سر و صداي ديگعم هايي كه بايد به احتياط  -پ

 ؛محدودي نگه داشت
بيني براي  هايي درباره نصب منبع انبساط تحت فشار، اين پيش هاي بسته ارائه دستورالعمل براي سيستم -ت

  ؛باشند هايي است كه به طور معمول مجهز به چنين منبعي نمي پكيج
ها   داده شود مبني بر اينكه اين ديگ باشند، اطالعاتي منطبق مي 2- 8- 7-5بند زيرهايي كه با  براي پكيج -ث

  ؛توانند نصب شوند كه داراي يك منبع انبساط باز باشند هاي گرمايش مركزي مي فقط در سيستم
 : اطالعاتي در رابطه با موارد زير -ج

 داراي يك پمپ  ديگ، در حالتي كه ديگال خروجي هد آب قابل دسترس در اتص  مشخصه  منحني
 .باشد وابسته به خود مي

  هاي بدون پمپ، مقدار افت فشار به صورت تابعي از جريان آب، به شكل ترسيمي يا جدولي. ديگيا در مورد 

  مدار احتراقبراي نصب  12-2-1-4
 براي آن تأسيسات تأييد شده است. ديگاطالعات راجع به نوع تأسيساتي كه  - الف
پايانه و قطعات  ها، بايد همراه با ضمائم و متعلقات ضروري (از قبيل كانال ديگدستورالعمل درباره اينكه  -ب

ارسال شده است نصب شود يا مشخصات متعلقات و ضمائمي كه بايد همراه   ديگ) كه همراه با  اتصال دهنده
  به كار روند، داده شود. ديگبا 
 ديگ متصل شوند؛هاي الزم براي نصب قطعاتي كه در نظر است به  دستورالعمل -پ
والت احتراق و چگاليده. بايد به لزوم اجتناب از صتخليه مح هايروشهاي دقيق در مورد مشخصه -ت

، موارد كمترين شيب اين و عالوه بر اين مسيرهاي افقي در كانال دود و كانال تخليه چگاليده دقت شده
  ها بايد نشان داده شوند؛كانال

  ، بايد اقداماتي صورت گيرد تا از تخليه پيوسته چگاليده از ترمينال اجتناب شود؛Cهاي نوع براي ديگ -ث
ها و براي دماي محصوالت احتراق مطابقت دارد، سازنده بايد دودكش 16-8هنگامي كه ديگ با الزامات  -ج

نده بايد تعيين كند كه ديگ نبايد به تامين كند، در غير اينصورت ساز اتعيين يلوازم جانبي مورد استفاد را 
هاي پالستيكي يا هايي كه احتمال دارد تحت تاثير دما قرار گيرند متصل شود (از قبيل كانالدودكش

  با اليه پالستيك داخلي). هاي انالك
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  دستورالعمل كاربر 12-2-2
ها بايد  در نظر گرفته شده است. اين دستورالعمل كاربربايد همراه با دستورالعملي باشد كه براي ديگ هر 

 بوده و عالوه بر آن بايد شامل الاقل موارد زير باشد:  ديگحاوي اطالعات ضروري در مورد استفاده و نگهداري 
   د؛رب انجام شوتوسط نصاب مج بهتر است، تبديل و تنظيم آن ديگتأكيد كند كه نصب  - الف
  شرح داده شود.  ديگاقدامات الزم براي به كار انداختن، قطع گاز و خاموش كردن  -ب
هايي كه قبل از اقدام به روشن  شوند (غير خودكار)، شرح احتياط هايي كه با دست روشن مي براي ديگ -پ

 بايد رعايت گردد، داده شود.  ديگكردن 
 ها پيروي گردد.توجه كرده و از آنمشخص شود كه بايد به اخطارها  -ت
بايد انجام گردد، شرح داده شود از قبيل تميز  ديگاندازي و كار كردن معمولي  اقداماتي كه ضمن راه -ث

 . ديگكاري و نگهداري هر روزه 
 زدگي بايد به عمل آيد، شرح داده شود.  هر گونه اقدام احتياطي كه براي جلوگيري از يخ - ج
 بل به كارگيري غلطاخطار در مقا -چ
  ممنوع است؛دستكاري وسايل و قطعات مهر و موم شده  - ح
اي مورد بازديد و تعميرات قرار  اي توسط فردي ماهر و حرفه بايد به صورت دوره ديگتأكيد شود كه  -خ

 گيرد. 
 ديگبازديد داخل  هبه اين نكته جلب شود كه چنانچه در تماس مستقيم پنجر كاربردر صورت لزوم بايد توجه  - د

  يا اطراف آن قرار گيرد ممكن است دچار سوختگي شود. 
دستورالعمل بايد بيان كند كه خروجي چگاليده، در صورت وجود، نبايد تغيير داده شده يا مسدود شود و بايد  - ذ

 مربوط به تميزكاري و نگهداري سيستم خنثي سازي چگاليده باشد.هاي شامل دستورالعمل

  دستورالعمل تبديل 12-2-3
قطعاتي كه در نظر است براي تبديل به گاز خانواده ديگر يا گروه ديگر، دامنه ديگري از ميزان سوخت و يا 

 ديگ هاي تبديل براي استفاده فرد متخصص همراه دستورالعمل پيوستگيرند بايد در ورد استفاده قرارفشار م
 باشد. 

  ها بايد:  اين دستورالعمل
ها اند، به طور واضح مشخص شده و روش شناسايي آن براي انجام تبديل در نظر گرفته شده قطعاتي كه - الف

  بيان شود. 
ها در صورت لزوم، اقداماتي كه براي تعويض اين قطعات الزم است انجام شود و روش تنظيم صحيح آن -ب

  شرح داده شود.  اضحبه طور و
 شكسته شده باشد يا ضمن كار شكسته شود بايد دوبارهتوضيح داده شود كه هر گونه مهر و مومي كه  -پ

 كننده جديدي بايد مهر و موم شود. مهر و موم تازه شود يا هر تنظيم
كنند، هر گونه گاورنر فشار بايد يا در دامنه  هايي كه با جفت فشار كار مي ديگذكر شود كه براي  -ت
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 هست از كار انداخته شده و مهر و موم شود.  فشارهاي معمولي، از كار انداخته شود و يا در حالتي كه
هاي تبديل  چسبانده شود بايد همراه با قطعات و همراه با دستورالعمل ديگتواند بر روي  يك بر چسب كه مي

 2- 1-12بندزيرهاي مذكور در گذاري اي باشد كه بر روي آن بتوان نشانه ارسال گردد. اين برچسب بايد به گونه
 مورد نظر به شرح زير نوشت:  ديگرا در مورد 

  گروه گاز يا دامنه تغييرات گاز  - الف
 نوع گاز -ب
 فشار گاز ورودي و/ يا جفت فشار -پ
  توان ورودي تنظيم شده، در صورتي كه كاربرد داشته باشد.  -ت

  دادن ارائه 12-3
هاي متداول در كشوري باشد كه  بايد به زبان و مطابق روش 2- 12و  1-12بند زيركليه اطالعات مذكور در

  جا نصب شود.در آن ديگقرار است 

كه بخشي از  مكانيها قرار است در ها در صورتي كه ديگهاي تكميلي  و دستورالعملگذارينشانه 12-4
  آن حفاظت شده است، نصب شوند

  اطالعات كلي 12-4-1

هايي كه بخشي از آن حفاظت شده است نصـب شـوند، كمينـه دمـاي     مكانهايي كه قرار است در براي ديگ
  نصب و در صورت لزوم بيشينه دماي نصب اعالم شده بايد نشان داده شوند.

  هشدارهايي در مورد ديگ و بسته بندي 12-4-2

بخشي از  هايي كهبايد اطالعاتي در مورد اينكه ديگ قرار است در مكان  5-1-12عالوه بر الزامات موجود در 
  آن حفاظت شده است نصب شود، اضافه شود.

  هاي فنيدستورالعمل 12-4-3

از بخشـي  هايي كـه  بايد اطالعاتي مربوط به اينكه ديگ قرار است در مكان  2-12عالوه بر الزامات موجود در 
نصب شود، اضافه شود. تمامي دستورات و الزامات الزم براي موقعيـت نصـب صـحيح شـامل      آن حفاظت شده

  هاي خارجي، بايد تعيين شود.لوله

هـاي فنـي بـراي    زدگي، در صورت وجود، بايـد بـا عبـارات كلـي در دسـتورالعمل     سيستم حفاظت در برابر يخ
ود كه مواد مورد اسـتفاده در نصـب ديـگ    توصيف شود. بايد در دستورالعمل فني براي نصاب ذكر ش ها نصاب
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بـه زيربنـد  (     

  شار ثابت

(  

 حفـظ كننـد

ه يك لوله توزيع فش
  جبران كننده

   راهه
  زين

سنج) سنج آب (دبي
  هاي دما ري

  ننده

  مستقيم

اعـالم شـده

اتصال به 7
مخزن ج 8
شير سه 9

ظرف توز 10
جريان س 11
گير اندازه 12
خنك كن 13

ردشي مجدد م

  1396 سال
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ماهاي نصب ا

ن با جريان گر

س :(چاپ اول)

كردشان در دم

 
 
 
 
 
 
 

دستگاه آزمون
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شند كه عملك

  آزمون
  جريان گردشي

 Iل
 IIل
 IIIل

 تفاع ثابت

-1شكل 

 

ايران شم ملي

اي با به گونه
  ).ود

  راهنما:
ديگ تحت 1
پمپ ايجاد  2
شير كنترل  3
شير كنترل  4
شير كنترل  5
مخزن با ارت  6
  يا  

ماستاندارد 

 

بهتر است
مراجعه شو

  

  
 



  

مبدل حرارتي  

  1396 سال
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گاه آزمون با م

س :(چاپ اول)

  وجود ندارد)

دستگ -2شكل
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  گردش نيست) 

 شار ثابت
تم جريان گردشي

 شي

 سنج آب)

ش

 

ايران شم ملي

  گ تحت آزمون
  حرارتي ل

  I كنترل 
  II كنترل 
  III كنترل 

ع انبساط (در مدار گ

ل به لوله توزيع فش
ع انبساط (در سيست
 ايجاد جريان گردش

  ف توزين
   سه راهه

  دماهاي  گيري ه
ن سنج آب (دبي س

ماستاندارد 

 

  
 راهنما:

ديگ 1
مبدل 2
شير 3
شير 4
شير 5
منبع 6
  يا 
اتصال 7
منبع 8
پمپ 9

ظرف 10
شير 11
اندازه 12
جريان 13
  

 



  

   جزئي

 

 طمينان

 

ن بازده در بار

  1396 سال

133 

 
 شير قطع 

شير كنترل و اط
 دبي سنج

 شير كنترل
 باالنس

مبدل حرارتي
 بافر گرما

ون براي تعيين

س :(چاپ اول)

 
10و9

12 
13 
14 
16 
19 
20 

دستگاه آزمو-3
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 گ تحت آزمون
  قطع

 التور فشار گاز
 ر

 متر
  تخليه

 ع انبساط

3شكل 

 

ايران شم ملي

    نما:
ديگ 

شير  17
رگوال  18و 
كنتو 

ترموم  15و11و8
شير 
منبع 

ماستاندارد 

 

راهن
1 
7و2

و 3
4 
8و5

6 
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  ختالط

  اموش است

  ورت لزوم)
ي بر پايه تبادل يا اخ

ي كه ديگ خا

  گوالتور ولتاژ
  4/1شير تبديل

  نبع الكتريكي
صو مپ اضافي (در

سيستم خنك كاري

ديگ هنگاميي

  1396 سال

134 

  
رگ 8
ش 9

من 10
پم 11
س 12

  
  

تشعشع گرماي

س :(چاپ اول)

 
 
 
 
 

اي آزمـون،
كلـوين و   2

 

 
  

ن براي تعيين ت
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 ون

 تي پايين

كه در بيشـينه دمـا
بين دو پروب بين

 
  كمكي

ري توان الكتريكي

جهيزات آزمون

 

ايران شم ملي

  راهنما:
ديگ تحت آزمو

  هاي دماپراب
ترموكوپل با لخت

  ثبت كننده
پمپ با تواني ك
اختالف دماي بي

 كلوين باشد 4
ديگ الكتريكي

گيروسيله اندازه

تج -4شكل 

ماستاندارد 

 

  
  

1  
2  
3  
4  

5  

6  
7  

  
 



  

  

 ه است

مقطع در  Xست

كاري شدهن ليسه

 دوران داده شده اس
 طاف

كه داخل آن 3طر

  هيدروليكي

  1396 سال

135 

   

لوله آزمون 5 

درجه 90كه   6 

لوله قابل انعط 7 

ارفيس با قط  

يين مقاومت ه

س :(چاپ اول)

 

5  

6  

7  

8  

تعي -5شكل 

14326-1مارة

 يفرانسيلي

 

ايران شم ملي

 اهنما:

 1 هواكش

مانومتر دي 2 

خم شوها 3 

 4 ديگ

ماستاندارد 

 

ر  

  

 



  

  ي

 

 شده كاري ق

هاي تركيبيگ

   
 

 4شير

 5شير

مقاومت الكتريكي
 ترمواسكن آب

 مخزن يدكي

عايقمنبع انبساط 
 شير انبساط

 اتصال كوتاه

 بلنداتصال

هاي ديگاتالف

  1396 سال
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11

12

13

14

15

16

17

18

گيري اي اندازه

  

س :(چاپ اول)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ي 

گاه آزمون براي
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 ا:

  تحت آزمون

 دماي آزمون

  گرمايشي

 دما

 كاري

1 

3 

يجاد جريان دوراني

دستگ -6شكل

ايران شم ملي

راهنما  

مخزن 1 

د پراب 2 

كويل 3 

د پراب 4 

ك عايق 5 

1شير  6 

2شير 7 

3شير  8  
پمپ ا 9  

ش

ماستاندارد 
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  وست الف
   هي دهنده)

ربن و زنگ نزن

پيو
(آگاه
خواص كر

(چاپ اول)14326-   1396 سال :) -1ايران شمارة  ملي ماستاندارد 

 

  
  



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

138 

 

  پيوست ب

  )الزامي(

  الزامات براي چدنحداقل 

 حداقل الزامات براي چدن -1-جدول ب

  ) :EN 1561اي ( چدن با گرافيت ورقه
2 N/mm150Rm             مقاومت كششيRm  

5/187 /  5/2 HB 220 -160     سختي برينل 

  چدن با گرافيت كروي (فريت آنيل شده) :
2 N/mm400                          مقاومت كششيRm  

2  J/cm 23                 اي شياري مقاومت ضربه  
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  پيوست پ

  )الزامي(

  نهاي آ قطعات آلومينيومي و آلياژ

 نهاي آ قطعات آلومينيومي و آلياژ -1-جدول پ

  
 مقاومت كششي

Rm  
2 N/mm 

  محدوده دما
  درجه سلسيوس

5/99 Al 75  300حداكثر تا  
8/0 Mn 2Mg Al 275  250حداكثر تا  
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  ت پيوست

  )الزامي(

  آنهاي  قطعات مسي يا آلياژ

 آنهاي  قطعات مسي يا آلياژ -1-جدول ت

  
 مقاومت كششي

Rm  
2 N/mm  

  محدوده دما
C°  

SF-Cu 200    250حداكثر تا  
Fe 30 Cu Ni 310   350حداكثر تا  
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  پيوست ث

  )الزامي(

  ها براي قطعات نورد شده حداقل ضخامت

 ها براي قطعات نورد شده حداقل ضخامت -1-جدول ث

  فوالدهاي كربني، آلومينيوم  
mm 

فوالدهاي حفاظت شده، فوالد زنگ نزن، 
  مس
mm 

توان ورودي اسمي 
Qn  kW   

A  B  C  A  B  C  

300   4  3  9/2  2  2  1  
300>  6  5  9/2  4  2  1  

 :  Aستون1

  شوند.  هاي افقي كه سطوح به طريق جابجايي گرم مي اند، و براي جداره هاي محفظه احتراق كه در معرض آتش و آب قرار گرفته براي جداره
هايي كه فقط با آب در تماس هستند و براي اشكال صلب، به عنوان مثال سطوح گرم شونده به طريق جابجايي كـه در خـارج از    : براي جداره Bستون  2

  اند.  محفظه احتراق قرار گرفته
  شوند.  هاي مبدل حرارتي كه به طريق جابجايي گرم مي : لوله Cستون  3
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  پيوست ج

  )الزامي(

  تحت فشار آب گري مواد ريختهحداقل ضخامت اسمي مقاطع ديگ از جنس 

 حداقل ضخامت اسمي مقاطع ديگ از جنس چدن تحت فشار آب -1-جدول ج

  Qnتوان ورودي اسمي 
اي،چدن با گرافيت ورقه

 آلومينيوم

چدن با گرافيت كروي (فريت 
  آنيل شده)، مس

kW Mmmm 
35   5/3  0/3  

  5/3 0/4 70تا 35
  0/4 5/4 300تا  70

300<  5/5  0/5  

  
    



 
 

 
 

 
 
 

8 حداكثر تا 
لكترود با نفوذ

  

4تا  2جوش 
 كننده، پودر

  

 4 تا 2ش 
ري برق دستي
ا نفوذ عميق

 متر )ي

  ت

اي ضخامت
 استفاده از الك
جوش دو طرفه

شكاف ريشه ج
 با سخت

ه ضروري است.

جوش ريشه شكاف
 براي جوشكار
 الكترودهاي با

  مود.

  وشكاري

ر حسب ميلي

 
توضيحات

مجاز برا
ميليمتربا

عميق يا ج

فاصله ش
ميليمتر

نگهدارنده

فاصله ش
متر. ميلي

بايد از
استفاده نم

آيندهاي جو

شكاري( ابعاد بر

اده
  ر)

aفرآيند

جوش 
  كاري
135 
12  

131  
)111(  

1  
12 

1 
135 
12  

)111(  
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 پيوست چ

  )الزامي(

و فرآ يجوش

دهاي جوشآين

ضخامت ما
t متر (ميلي

6  
)8( 

6   
2تا حداكثر 

8>  
2تا حداكثر 

س :(چاپ اول)

ي اتصاالت ج

ت جوش و فرآ
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پارامترهاي

اتصاالت  -1- چ

  ري شده

 عي

  عي

 طرفه)2عي(

ايران شم ملي

جدول

تصال جوشكار

 سر به سر مربعي

 سر به سر مربعي

 سر به سر مربعي

ماستاندارد 

 

نوع ات شماره

جوش 1-1
  

  
جوش  2- 1

  

  
  

جوش 1-3
  

  
  

  
  
  

ش

1

1

1



 

 

 
 

 
 
 

6  

،بسته 50تا  3

،بسته 50تا  3

ي براي قطعاتي
ز داخل انجام

يد كامالً عاري از
ه شود. براي
 شعله در تماس

  يلي متر )

  ت

  ي درز 
 V با زاويه60

  ي درز 
30با زاويه Vت 

  ت قطعه

  ي درز 
30با زاويه Vت 

  ت قطعه

موارد استثنايي
شكاري آنها از

  مجاز است. 
ن، جوشكاري بايد
مشي نگهداشته
 كه مستقيماً با

  مجاز نيست. 
S  

اد بر حسب مي

توضيحات

سازي آماده
به صورت

سازي آماده
به صورت

به ضخامت

سازي آماده
به صورت

به ضخامت

تنها در م
كه جوش

شود م مي
عالوه بر آن
تنش خم

هايي ديواره
باشند م مي

t×8/0S=

وشكاري ( ابعا

اده
  ر)

 aفرآيند
جوش 
  كاري

)111( 

135 
12  

 135 
12  

135 
141  
131  

)111(  

  1396 سال

144 

فرآيندهاي جو

ضخامت ما
t متر (ميلي

  12تا 

 12تا

12بيش از

6  

  

س :(چاپ اول)

و ف يالت جوش

                

  

  

  

 جسته
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اتصاال -1-ل چ

  ري شده

اقي يكطرفه   
      

 اقي يكطرفه

 اقي دوطرفه

با لبة برج ورقها

 

ايران شم ملي

ادامه جدول

تصال جوشكار

جنا  سر به سر 
                        

جنا  سر به سر 

جنا  سر به سر 

 سر به سر بين

ماستاندارد 

 

نوع ات شماره

جوش  4- 1
          

 
جوش 1-5

  
جوش 1-6

  
جوش 1-7

  
  

 

ش

1

1

1

1



 

 
 

 
 

 
 

 كامالً عاري از
   شود.

كه مستقيماً با
اشند، مناسب

هايي كه يواره
باشند ماس مي

نوع بايد كامالً
شي نگهداشته

  يلي متر )

  ت

ي اين نوع بايد
شي نگهداشته

هايي ك  ديواره
با ر تماس مي

 

د قطعات دي
 با شعله در تم

  يست. 

هاي از اين ن ي
هاي خمش  تنش

  

اد بر حسب مي

 
توضيحات

جوشكاري
تنش خمش
در مورد
شعله در

 نيست. 
S=t  

در مورد
مستقيماً
مناسب ني

S=t  

جوشكاري
دور از
  شوند.  

a=t  

a=t  
 
  

  
a= t

3

2

وشكاري ( ابعا

اده
  ر)

aفرآيند

جوش 
  كاري
135 
12  

135 
12  

)111(  

135 
12  

)111(  

135 
12  

)111(  
 

135  
12  

)111(  

  1396 سال

145 

فرآيندهاي جو

ضخامت ما
t متر (ميلي

6  

6  

6  

12  
  

 
12>  

س :(چاپ اول)

و ف يالت جوش
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  ري شده

 
  ه)

  

  

 طرفه

 

ايران شم ملي

ادامه جدول

تصال جوشكار

   روي هم

 روي هم (ادامه

   گوشه اي

 گوشه اي دو ط

ماستاندارد 

 

نوع ات شماره

جوش8- 1
  

جوش9- 1
  

  
  

جوش 2-1
  

  
جوش2-2

  

  
 

ش

1

1

2

2



  

  

 =45 تا  5

=  
  45=تا5

  يلي متر )

  حات

 

a=  

)111  (60=

50، 12و  135

)111    : (60
50،  12و 135

  

اد بر حسب مي
 

توضيح  اري

a=t 
 
  
  
  

= t
3

2

براي (
  
  

5براي 

براي (
5براي 

  

وشكاري ( ابعا

اده
  ر)

aفرآيند

جوش كا
135 
12  

)111(  

  
135  
12  

)111(  

135 
12  

)111(  
135  
12  

135 
12  

)111(  

  1396 سال
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فرآيندهاي جو

ضخامت ما
t متر (ميلي

12 
 

  
12>  

12 
  

12>  

12  

 

س :(چاپ اول)

و ف يالت جوش

 ده
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اتصاال -1-ل چ

  ري شده

طرفه پخ زده شد

   طرف مايل

   طرف مايل

  

ايران شم ملي

ادامه جدول

تصال جوشكار

 سر به سر دو ط

 سر به سر يك

 سر به سر يك

ماستاندارد 

 

نوع ات شماره

جوش 2-3
  
  

جوش  4- 2
  

جوش  5- 2
  
  
  

  

ش
2

2

2



 
 

 

 

تهاي لوله در
 قرار دارند اين

  ون بزنند. 

 ش حرارتي باال

 تنش حرارتي

 
45=  

 يلي متر )

  ت

تي كه دو انت
شعشع حرارتي
يد از جوش بيرو

ي لولة تحت تنش

ي لوله تحت

1    (60= 
تا50،  12و  1

اد بر حسب مي

 
توضيحات

در صورت
معرض تش
سرها نبايد

جوشكاري
at  

جوشكاري
  باال

11براي (
135براي 

  

  
  

  TIGاري 

جوشكاري ( ابعا

اده
  ر)

aفرآيند

جوش 
  كاري
135 

)111(  

135 
)111(  

135 
)111(  

24063 EN 

  پوشش دار
MIGوشكاري

MAGشكاري

ز خنثي، جوشكا

  1396 سال

147 

 فرآيندهاي ج

ضخامت ما
t متر (ميلي

12  

6 

 

857 ISO 3 يا

  ير پودري
الكترود لزي با

ا گاز خنثي، جو
ا گاز فعال، جوش
ا تنگستن با گاز

س :(چاپ اول)

و يالت جوش

  

 استانداردهاي

وس الكتريكي ز
وس الكتريكي فل
وس الكتريكي با
وس الكتريكي با
وس الكتريكي با

14326-1مارة

اتصاال   -1-ل چ

  شده ري

 

  

شكاري بر اساس
  فرآيند

جوشكاري قو
جوشكاري قو
جوشكاري قو
جوشكاري قو
جوشكاري قو

ايران شم ملي

ادامه جدول

تصال جوشكار

رآيندهاي جوشك

ماستاندارد 

 

نوع ات شماره

2 -6  

  
2-7  

  

2-8 

 
شماره مرجع فر

 شماره مرجع
12  

111  
131  
135  
141  

ش

2

2

2

a

ش
2
1
1
5
1



و  250

  

W 0عك بين 

  پاكسازي

ن ورودي شمع

ي يا با پيش پ

(  

  گاز

دكار، كه توان

 كنترل نشتي

   kW 70تا

  1396 سال

148 

 پيوست ح

دهندهگاهي

كيب مسير گ

شن شدن خود
 ل اجرا است.

وب يا وسيله

توان ورودي ت

عك

عك

عك

ك

س :(چاپ اول)

آگ(

ترك

هاي با روشگاه
سوم، قابللت

شمعك يا متناو

  نيست 7

1-شكل ح

شمع

شمع

شمع

شمعك

14326-1مارة

ي روي دستگ
حال، 1- 6-2- 

ك دائم يا شم

kW 70يش از

 همزمان

 همزمان

 همزمان

ايران شم ملي

  ت

هاي شيرهاب
11-8است،  

هاي با شمعكگ

وان ورودي بي

بسته شونده ه

بسته شونده غيره

سته شونده غيره

ماستاندارد 

 

كليات 1-ح

براي ترتيب
W 1000

ديگ 2-ح

تو 1-2-ح

بس



  
   kW 150 تا

  1396 سال

149 

kW 150   

توان ورودي -

س :(چاپ اول)

Wو كمتر از  7

-2-شكل ح

14326-1مارة

kW 0يش از

ايران شم ملي

وان ورودي بي

ماستاندارد 

 

تو 2-2-ح



  
   kW 300 تا

  1396 سال

150 

   kW 300ز

توان ورودي -

  

س :(چاپ اول)

و كمتر از 150

-3-شكل ح

14326-1مارة

kW 0بيش از

ايران شم ملي

توان ورودي بي

ماستاندارد 

 

تو 3-2-ح



  زي
  
ب يا وسيله كنترترل نشتي يا باا پيش پاكساز

  1396 سال

151 

   kW 1000ز

عك يا متناوب

س :(چاپ اول)

و كمتر از 300

ك دائم يا شمع

14326-1مارة

kW 0يش از

هاي با شمعكگ

ايران شم ملي

وان ورودي بي

ديگ -4-كل ح

ماستاندارد 

 

تو 4-2-ح

شك



  

 و بدون پيش  پاكسازي

  ن شود.

كنترل نشتي

kW 70   

جايگزين Jير

  1396 سال

152 

دون وسيله ك

وان ورودي تا

و يك شي Bر

س :(چاپ اول)

يا متناوب، بد

تو – 5-ح

اند با يك شير

 ك

 ك

 ك

 ك

14326-1مارة

شمعك دائم ي

   kW 70ا

مي توا Cالس

شمعك

شمعك

شمعك

شمعك

ايران شم ملي

هاي بدون شگ

وان ورودي تا

از در خط كال

ماستاندارد 

 

ديگ 3-ح

تو 1-3-ح

دو شير گا



   
kW 150ي تا   

  1396 سال

153 

   kW 150ز

توان ورودي

س :(چاپ اول)

اما كمتر از 70

- 6-شكل ح

14326-1مارة

kW 0بيش از

ش

ايران شم ملي

توان ورودي بي

ماستاندارد 

 

تو 2-3-ح



  
   kW300 تا

  1396 سال

154 

  kW 300 از

توان ورودي -

س :(چاپ اول)

اما كمتر  15

-7-شكل ح

14326-1مارة

kW0بيش از

ايران شم ملي

توان ورودي ب

ماستاندارد 

 

ت 3-3-ح



  
پاكسازن پيش  زي ل نشتي و بدون

 

ن وسيله كنترل

  1396 سال

155 

 kW 1000  از

متناوب، بدون

س :(چاپ اول)

اما كمتر 300

شمعك دائم يا م

14326-1مارة

kW 0بيش از

هاي بدون شگ

ايران شم ملي

توان ورودي بي

ديگ - 8-ل ح

ماستاندارد 

 

ت 4-3-ح

شكل
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  پيوست خ

  )دهندهآگاهي(

  هاي گاز مختلفگردآوري شرايط آزمون براي خانواده

  خانواده اول -1-جدول خ

  aفشار/ توان ورودي  گاز آزمون آزمون

 ١١٠G  Q تنظيم اوليه با گاز مرجع

 ٧/٠ ١١٠G  Pnروشن شدن، انتقال شعله با گاز مرجع

 ١١٢G  Pmin توكشيدگي شعله با گاز حدي

 ١١٠G  Pmin/Pmaxپرش شعله با گاز حدي

110G  

١١٠G  ١١٠G  Q٠٧/١ 
١١٠G  ١١٠G  Q٩۵/٠ 
١١٠G  ١١٠G  Q 
١١٠G  ١١٠G  Q 
١١٠G  ١١٠G  Q 

a Q عبارتست از يا توان ورودي اسمي(Qn)يا حداقل توان ورودي(Qmin)كننده (هر يا به وسيله كار كردن عادي كنترلكه با تنظيم
  آيد. كدام مربوط است) بدست مي
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  خانواده دوم 2-جدول خ

 آزمون

  aتوان وروديفشار/  هاي گاز آزمونگروه

E  H L 
بدون 
  با گاورنر bگاورنر

 20G 20G 25G Q Q تنظيم اوليه با گاز مرجع

  20G 20G 25G Pn 7/0  Pn7/0روشن شدن، انتقال شعله با گاز مرجع
  222G 222G 25G Pmin  Pmin توكشيدگي شعله با گاز حدي

  231G 23G 27G Pmin/Pmax Pmin/Pmax پرش شعله با گاز حدي

  احتراق

  20G 20G 25G Pmax  Q05/1 ولتاژ اسمي
  21G 21G 26G Qc075/1 Q05/1 ولتاژ اسمي
  231G 23G 27G Pmin Q95/0 ولتاژ اسمي

 20G 20G 25G Pn  Q ولتاژ اسمي %85

 20G 20G 25G Pn  Qولتاژ اسمي %110

 20G 20G 25G Pn  Qشرايط باد
a Q عبارتست از يا توان ورودي اسمي(Qn)يا حداقل توان ورودي(Qmin)   كه با تنظيم يا به وسيله كار كردن عادي كنتـرل كننـده

 آيد. (هر كدام كه مربوط است) بدست مي
b يا به وسيله يك كنترل كنندة نسبت گاز / هوا  
c Q 05/1باشد يا  ، در صورتي كه در نظر باشد كه پكيج روي تأسيساتي نصب شود كه مجهز به يك كنتور تثبيت شده ميPmax   بـراي

  هاي نسبت گاز به هوا كنترل كننده

  خانواده سوم 3-جدول خ

 آزمون
  aفشار/ توان ورودي هاي گاز آزمونگروه

  با گاورنر  bبدون گاورنر پروپان بوتان/ پروپان
 31G 31G Q Q  اوليه با گاز مرجع تنظيم

  30G 31G Pmin Pminروشن شدن، انتقال شعله با گاز مرجع

  32G 32G Pmin Pmin  توكشيدگي شعله با گاز حدي

  31G 31G Pmin/Pmax Pmin/Pmax  پرش شعله با گاز حدي

  احتراق

31G 31G 31G Pmax Q٠۵/١  
31G 31G 31G Pmin

c Q٩۵/٠  
31G 31G 31G Pn Q 
31G 31G 31G Pn Q 
31G 31G 31G Pn Q 

a Q عبارتست از يا توان ورودي اسمي(Qn)يا حداقل توان ورودي(Qmin)  كه با تنظيم يا به وسيله كار كردن عادي كنترل كننده هر
 آيد. كدام كه مناسب است، بدست مي

b هاي نسبت گاز به هوا يا با كنترل  
c Pmax هاي نسبت گاز به هوا براي كنترل  
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  پيوست د

  )دهندهآگاهي(

 محاسبه تبديل  

 براي گازهاي خانواده اول NOx: تبديل مقدار خارج شدة  1-جدول د

110G  054/2گرم بر مترمكعب  ميلي=ppm1 

mg/MJ  mg/kWh )3m/3cm1=ppm1( 
476/0  
232/0  

714/1 
834/0  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

%٢= ٠O  

556/0 
270/0  

000/2 
974/0  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

%٢=٣O  

 

  براي گازهاي خانواده دوم NOX: تبديل مقدار خارج شده 2-جدول د

25G  20G ٣mg/m054/2=ppm1 

mg/MJ  mg/KWkWh  mg/MJ mg/kWh )3m/3cm1=ppm1( 
499/0  
243/0  

797/1 
875/0  

490/0 
239/0  

764/1 
859/0  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

% 0 =٢O  

583/0 
284/0  

098/2  
021/1  

572/0  
278/0  

059/2  
002/1  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

% ٢= ٣O  

 
  

  براي گازهاي خانواده سوم NOx: تبديل مقدار خارج شده  3-جدول د

31G  30G 3mg/m054/2=ppm1 

mg/MJ  mg/KWh  mg/MJ mg/KWh  )3m/3cm1=ppm1( 
494%  
240%  

778/1  
866/0  

498/0  
242/0  

792/1  
872/0  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

%٢= ٠O  

576% 
281%  

075/2 
010/1  

581/0 
283/0  

091/2 
018/1  

=ppm ١  
=٣mg/m ١  

%٢= ٣O  
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 3و  1،2جدول نسبت ناخالص به خالص و خالص به ناخالص براي گازهاي خانواد  4-جدول د

  ارزش حرارتي خالص  گاز مرجع  خانواده گاز

 

ناخالص ارزش حرارتي

 

نسبت ناخالص به 
  خالص

خالص به نسبت 
  ناخالص

  G110 95/13  87/15  138/1  8790/0  اول

  H+E G20  02/34  78/37  111/1  900/0دوم 

  L G25  25/29  49/32  111/1  900/0دوم

  G31  09/116  81/125  84/1  923/0  پروپان سوم

  G30  00/88  65/95  098/1  920/0  بوتان سوم

  اند.گرفته شده EN 437:2003+A1:2009هاي ارزش حرارتي از داده
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  پيوست ذ

  )دهندهآگاهي(

 نمونه محاسبه ضرايب توزين 

  نمونه محاسبه ضرايب توزين براي يك ديگ با چندين نرخ

  .30و % 50%، 100هاي ديگ: %نرخ

 ضرايب توزين  1-جدول ذ

20  40  60  70  QPi  

30/030/0  25/0  15/0  FPi  

%30%50                                         100%  
  

  Qpi % =20 بندي تقسيم
Qmin= %30 % بيشتر است بنابراين مقدار  20كه ازFpi % به  20ازFpi % شود؛   افزوده مي 30از  

3/0%)=30(FPi  

  Qpi=%20 بندي تقسيم
Qpi= %40 % 30بايد بين=Qpi % 50(ميزان پائين) و=Qpi بندي شود.   (ميزان باال) تقسيم  

: 
%)40(

%)50(

%)30(%)50(

%)30(%)40(
%)40(%)50(

Q

Q

QQ

QQ
FF PiPi 




  ميزان باال-  

         1875.0
40

50

3050

3040
3.0%)50( 




PiF 

1125.01875.03.0%)50(%)40(%)30(  PiPiPi FFF ميزان پايين :- 
 بندي  تقسيم

PiQ%60  
PiQ%60  50%بايد بينPiQ  100%(ميزان پايين) وPiQ بندي شود.  (ميزان باال) تقسيم  

 :
%)60(

%)100(

%)50(%)100(

%)50(%)60(
%)60(%)100(

Q

Q

QQ

QQ
FF PiPi 




:  ميزان باال-  

       0833.0
60

100

50100

5060
25.0%)100( 




PiF 

1667.00833.025.0%)100(%)60(%)50(  PiPiPi FFF:  ميزان پائين: - 



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

161 

 

 بندي  تقسيم

PiQ%70   
QPi  50%بايد بينPiQ  100%(ميزان پائين) وPiQ گردد. بندي مي (ميزان باال) تقسيم  

%)70(

%)100(

%)50(%)100(

%)50(%)70(
%)70(%)100(

Q

Q

QQ

QQ
FF PiPi 




 ميزان باال :-  

       0857070
100

50100
5070150100 //%)( 



PiF 

0643.00857.015.0%)100(%)70(%)50(  PiPiPi FFF ميزان پائين :- 
 

  بندي كلي  تقسيم
  

  بنديهاي تقسيمنرخ  2 -جدول ذ

  ميزان  20% 40% 60% 70%  جمع
4125/0=    1125/0  +30/0  % :30  
4185/0=  0643/0+  1667/0  1875/0+    % :50  
1690/0=  0857/0+ 0833/0    % :100  

  جمع  30/0+ 30/0+ 25/0+ 15/0  =1
  

  توزين به شرح زير است :   فرمول
%)(mesx%)(xmes%)(mes,xpond,x NO/NO/NO/NO 1005030 16904185041250  
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  پيوست ر

  )دهندهآگاهي(

  Dpروش عملي كاليبره كردن دستگاه آزمون به منظور تعيين اتالف حرارتي 

  
 پوش شده با حجم كوچك (در حدود   را با يك ظرف آب كامالً عايق 2يا شكل  1در شكل  1ديگ شماره 

mm250 كه در داخل آن يك المان برقي گرم كننده آب فرو برده شده باشد جايگزين كنيد. سيستم جريان (
ي را پر از آب كرده و پمپ را با تنظيم معمولي آن به كار اندازيد. گرم كننده فرو برده شده در آب را به گردش

يك جريان برق وصل كنيد به طوري كه در مسير جريان برق به آن يك ترانسفورمر كه به طور پيوسته قابل 
  قرار داده شده باشد. ساعت را نشان دهد،  - گيري كه وات تغيير دادن باشد و يك وسيله اندازه

ي، به حالت تعادل برسد (اين كار گردشترانسفورمر را طوري تنظيم كنيد كه دماي آب در حالت جريان 
يا بيشتر به طول انجامد). دماي محيط را يادداشت كرده و مقدار توان ورودي را  hr4 ممكن است 

اتالف حرارتي دستگاه آزمون را در افزايش  ها در دماهاي مختلف مقدار گيري كنيد. يك سري از آزمون اندازه
  دهد.  دماهاي مختلف نسبت به دماي محيط بدست مي

را  Dpهنگامي كه آزمون واقعي در حال انجام است، دماي محيط را بايد يادداشت كرد و مقدار اتالف حرارتي 
  عيين نمود. توان ت كه معادل است با تفاوت بين دماي محيط و ميانگين دماي دستگاه آزمون، مي
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  پيوست ز

  )هندهآگاهي(

 وسايل تعيين زمان روشن شدن در ميزان جريان كامل

  
گـردد. مـدار آب عبـارت اسـت از يـك مـدار        نشان داده شده اسـت نصـب مـي    5ديگ مطابق آنچه در شكل 

  بندي شده مشتمل بر يك مخزن ذخيره.   عايق
  باشد.  ليتر آب به ازاء هر كيلو وات از توان خروجي اسمي مي ششدستگاه نصب شده محتوي حداقل 

شـود كـه فشـار  باالدسـت نـازل را       متصـل مـي   P» نـوع مـانومتر  «مدار گاز به يك كنتور يا يك فشارسـنج  
  كند.  گيري مي اندازه

بر حسب ثانيه كـه از زمـان روشـن     tشود و زمان  ) است. ديگ به كار انداخته ميºC )147 دماي اولية آب
گيـري   آيـد، انـدازه   ها، يكي از موارد زير پيش مـي  اي كه، به علت عملكرد كنترل كننده كردن مشعل، تا لحظه

  شود.   مي
0.37  رسد كه برابر است با :  يا توان ورودي به مقداري مي + 0,63  

0.37  رسد كه برابر است با :  يا فشار در نازل به مقداري مي + 0.63 2 

  كه در آن : 
  توان ورودي معادل با توان كامل    
  توان ورودي معادل توان كاهش داده شده   
  فشار معادل توان كامل     
   فشار معادل توان كاهش داده شده   
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  پيوست س

  )دهندهآگاهي(

هاي حرارتي از دستگاه آزمون در روش غير مستقيم و سهيم شدن پمپ جريان  تعيين اتالف
 ي در دستگاه آزمونگردش

  
هاي جريان آب رفـت و   نشان داده شده است به دستگاه آزمون متصل شده و لوله 5ديگ به طوريكه در شكل 

  شوند.   برگشت آن به طور مستقيم وصل مي
  شوند. ) در روي مبدل بسته مي9) را متوقف كرده و شيرهاي شماره (11شماره (پمپ 

  كند.   شود و به طور پيوسته با ميزان آب مورد نظر كار مي ) به كار انداخته مي5پمپ شماره (
T)مقادير  −   شوند:  گيري مي در حالت يكنواخت و پيوسته تحت شرايط زير اندازه	(

  )6از ديگ شماره ( بدون سهيم شدن برقي -الف
T)  ) به طوري كه مقدار زير بدست آيد.6با سهيم شدن برقي از ديگ شماره ( -ب −   ) كلوين،540از( (
T)  ) به طوري كه مقدار زير بدست آيد.6با سهيم شدن برقي از ديگ شماره ( -پ −   ) كلوين560از ((

  كه در آن : 
T گيـري در جريـان رفـت و برگشـت آب در ديـگ       نمونـه  ابعبارتست از مقدار ميانگين دما كه توسط دو پر

    .عبارتست از دماي محيط T  شود؛ ) نشان داده مي1درآزمون (
T)شوند تا منحني سهيم شدن برقي به عنوان عاملي از مقدار  گذاري مي گيري شده نقطه مقادير اندازه − بر (

  گردد.   بيان مي (W)عيين شود و بر حسب وات حسب كلوين ت
  تواند به صورت يك خط مستقيم باشد.  حاصل نقطه چين فوق مي

ي مدار آزمون را گردشمعادلة اين خط مستقيم، براي ميزان آب مورد نظر، تلفات حرارتي و سهم پمپ جريان 
T)به صورت عامل  −   دهد. بدست مي(
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  پيوست ش

  )دهندهآگاهي(

  از روش ارزيابي ريسك اينمونه
  

ارزيابي ريسك دستگاه با شروع از ريسك اساسي شروع شده و از آن نقطه در درخت تحليل ريسك از باال بـه  
 كند.) تا منبع فرعي واقعي اين ريسك حركت ميمراجعه شود 1-شكل شبه پايين (

  
  درخت تحليل خطا -1-شكل ش
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  اين درخت خطا، پيوست (ص) را مشاهده كنيد.هاي عملي براي نمونه
هـاي زيـر   كنند، متشـكل از گـام  هاي گازي كه از ساختارهاي جايگزين استفاده ميروش ارزيابي براي دستگاه

  است:
  شود.بندي كلي شناسايي ميدر اين گام ريسك اساسي با طبقه -الف

  هاي اساسي كه در حال حاضر شناخته شده هستند:ريسك
  آتش؛ -ب
  انفجار (گاز يا بخار)؛ -پ
  مسموميت؛ -ت
  خفگي. -ث

  بر اساس عمل فرض شده است. Cهاي اساسي فوق، كل كالس براي ريسك
  هاي اساسي جديد، روشي براي تعيين ريسك كلي در پيوست ط ارائه شده است.براي ريسك

توانند منابع مختلـف  يشوند. خطاهاي اساسي مدر اين گام منابع و منبع فرعي ريسك اساسي شناخته مي -د
منـابع فرعـي    تواننـد مربوط به خودشان و منشاء مجزا داشته باشند. عالوه بر اين، هريـك از ايـن منـابع مـي    

  مختلف داشته باشند.
=  در اين گام وضعيت منبع يا منبع فرعي از لحاظ عادي يا غيرعادي بودن شناسايي شده است. -ذ ولتاژاسمي	  

بيني اما بعيد قرار دارد. ايـن بـه   است كه دستگاه تحت اثر يك موقعيت قابل پيشوضعيت غيرعادي وضعيتي 
  اين معني است كه به دنبال وضعيت غيرعادي دستگاه بايد ايمن باشد.

بيني و بـا احتمـال زيـاد قـرار دارد.     وضعيت عادي وضعيتي است كه دستگاه تحت اثر يك موقعيت قابل پيش
  ال وضعيت عادي دستگاه بايد ايمن بوده و به صورت صحيح كار كند.اين به اين معني است كه به دنب

  باشد):هاي غيرعادي (جامع نمياي از وضعيتفهرست نمونه -ر
)ولت و كمتر از  V  0ولتاژ خطي بزرگتر از −  ؛(15%

)ولتاژ خطي بيش از  +  ؛(10%

 ؛و كمتر از  mbar 0فشار گاز بيشتر از 

 ؛فشار گاز بيشتر از 

 دودكش مسدود شده با نگهداري منظم؛
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 شبيه سازي شعله نادرست؛

 ادامه دارد.  

  باشد):هاي عادي (جامع نميفهرست نمونه وضعيت -ز
 فقدان ولتاژ خطي؛ -

 ؛1.1و  0.85ولتاژ خطي بين  -

 ؛و  فشار گاز بين  -
 فقدان فشار گاز؛ -
 كمبود فشار آب؛ -
 با نگهداري نامنظم؛دودكش مسدود شده  -
 فقدان شعله؛ -
 ادامه دارد 

بندي اقدامات حفاظتي الزم شناسايي شده و از فلسـفه ايمنـي تشـريح شـده اسـتفاده      در اين گام طبقه -س
  شود. مي

  شود.اقدامات حفاظتي، يك وضعيت غيرعادي به عنوان خطاي اول در نظر گرفته ميبندي طبقهبراي 
بنـدي  طبقـه اين به اين معناست كه براي يك وضعيت عادي، اقدامات حفاظتي بايد بر اساس خطاي اساسـي  

  بندي شود.تر از خطاي اساسي طبقهام حفاظتي مي تواند يك سطح پايينشود و براي وضعيت غيرعادي اقد
  ص را مشاهده كنيد.در تحقق اقدامات حفاظتي، پيوست  براي پيش زمينه اي
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  (ص)پيوست 

  )دهندهآگاهي(

  هاي ارزيابي ريسك با روش تشريح شده در پيوست (ش)نمونه

  مقدمه 1-ص
به دودكش  و  هاي هاي اخير، حداقل در هلند، اين است كه امكان اتصال دستگاهيكي از پيشرفت

  ).مراجعه شودرا  1-شكل صبه ( مشترك با فشار مثبت پيش بيني شده است

  مزايا:

  هاي موجود؛تر در ساختمانآسان بكارگيري - الف

  ارزانتر (مواد كمتر). -ب

  هاريسك 2-ص
هاي متصل به دودكش مشترك براي مدتي كار نكند، گازهاي خروجي توليد شده توسط اگر يكي از دستگاه

  ها در دودكش خروجي با فشار مثبت تمايل به جريان يافتن داخل اين دستگاه را دارند.ساير دستگاه

دستگاه ها روي قطعات شوند. چگاليدهشوند، سرد شده و چگاليده ميگازهاي خروجي كه وارد دستگاه مي
هاي كنترل و ايمني الكترونيكي و وسيله چاپي هايمداركشي برق، توانند سيمخواهد نشست. اين قطعات مي

  باشند.

سوزي يا سبب آتش تواندشود كه ميواند موجب اتصال كوتاه بيني است. مي تتاثير اين امر غيرقابل پيش
آسيب به يك وسيله ايمني شود، يا موجب عملكرد غيرصحيح يك وسيله ايمني و به دنبال آن مسموميت 

  شود. 

  ارزيابي ريسك 3-ص
  .شودرا مشاهده  1-جدول ص



  

ز ارزيابي خطا   اي از، نمونه

  1396 سال
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رك براي نوع

  

س :(چاپ اول)

هاي مشترستم
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سيس - 1-ل ص

ايران شم ملي

شكل

ماستاندارد 
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  اي از ارزيابي ريسكنمونه -1-جدول ص

متصل به دودكش با فشار مثبت، با جريان برگشتي  C8و  C4هاي نوع براي دستگاههاي نوعي ريسك
  احتمالي دود در دستگاه

هاي بالقوه ريسك
مربوط به استفاده 

  ايمن از گاز

بندي طبقه
  ريسك كلي

منبع 
  ريسك

شرايط   فرعيمنبع   منبع فرعي
عادي يا 
 غيرعادي

طبقه 
بندي اقدام 

  ايمني

هاي فني براي پوشش مثال
  ريسك

 × 7)  شودبراي وضعيت برگشت جريان گاز خروجي از يك دستگاه به دستگاه ديگر كه موجب چگالش و منجر به آتش سوزي مي × − 9) × 4 × 7 = 196 − 252 =
اتصال  C  آتش سوزي

كوتاه در 
مدار 

  الكتريكي

"	
روي آب 

اجزاي 
  الكتريكي

چگالش 
روي سطوح 

سرد به 
دليل جريان 

برگشتي 
گازهاي 
  خروجي

 هاي سردبدون سطح  C  عادي

چگاليده نمي تواند به اجزاي 
 الكتريكي برسد

جريان برگشتي گازهاي 
خروجي وجود ندارد/ محدود 

  است

فن     
مسدود 
  شده

"	
فرسودگي 
  موتور فن

چگالش 
روي اتصال 
بين موتور و 

  فن

 روش هاي حفاظت الكتريكي C  عادي

فن ذاتا ايمن براي روتور 
 مسدود

انتخاب ماده مقاوم در برابر 
 خوردگي

جريان برگشتي گازهاي 
خروجي وجود ندارد/ محدود 

  است
شير جريان برگشتي راه حلي       	"      

براي ممانعت جريان برگشتي 
  گاز خروجي است

  = شير باز/ بستهAكالس               
شير باز/ بسته، بر  =Bكالس       	"      

روي تعدادي از چرخه ها 
  آزمون شده است

اما با  B= به عنوان Cكالس       	"      
  آشكارسازي باز/ بسته

شكست آشكار شده در سيستم      	"    
  منجر به: Cكالس 

  خاموشي دستگاه شود
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هاي بالقوه ريسك
مربوط به استفاده 

  ايمن از گاز

بنديطبقه
  ريسك كلي

منبع
  ريسك

شرايط  فرعيمنبع منبع فرعي
عادي يا 
 غيرعادي

طبقه 
بندي اقدام 

  ايمني

هاي فني براي پوشش مثال
  ريسك

×  ها شودخاموشي ساير دستگاه 3  شودبراي وضعيت برگشت جريان گاز خروجي از يك دستگاه به دستگاه ديگر كه موجب چگالش و منجر به مسموميت مي × × 6 × 8 = 144 =
مسموميت ناشي از 

  احتراق ناقص
B سطح

مشعل 
خورده 
  شده

چگاليده
چكه كننده 
روي سطح 

  مشعل

جريان
برگشتي 
گازهاي 
خروجي 
،چگالش 

روي سطوح 
  سرد 

مشعل مقاوم در برابر سطح   B  عادي
 خوردگي

سطح مشعل گرم شده (المان 
 گرم كننده)

جريان برگشتي گازهاي 
خروجي وجود ندارد/ محدود 

  است
مخلوط   

هوا/ گاز 
  نادرست
الندا 

كوچكتر 
  از يك

خوردگي در
كنترل هوا/ 

  گاز

جريان
برگشتي 
گازهاي 

خروجي ، 
چگالش رو 
يا داخل 

كنترل هوا/ 
  گاز 

 مقاوم در برابر خوردگيماده  A غيرعادي

جريان برگشتي گازهاي 
خروجي وجود ندارد/ محدود 

 است

كنترل گرم شده (المان گرم 
 كننده)

  

چرخش   
گاز 

  خروجي

جريان
برگشتي گاز 

  خروجي

شير جريان برگشتي در تمامي     عادي 
 هاي سيستمديگ

دي اكسيد كربن بيشتر از 
  اكسيژن مولد

∆فن را براي  = 0 
  (دستگاه) فعال كنيد

شير جريان برگشتي راه حلي       	      
براي ممانعت جريان برگشتي 

  گاز خروجي است
  = شير باز/ بستهAكالس       	      
= شير باز/ بسته، بر Bكالس       	      

روي تعدادي از چرخه ها 
  آزمون شده است

اما با  B= به عنوان Cكالس      	    
  آشكارسازي باز/ بسته

شكست آشكار شده در سيستم       	      
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هاي بالقوه ريسك
مربوط به استفاده 

  ايمن از گاز

بنديطبقه
  ريسك كلي

منبع
  ريسك

شرايط  فرعيمنبع منبع فرعي
عادي يا 
 غيرعادي

طبقه 
بندي اقدام 

  ايمني

هاي فني براي پوشش مثال
  ريسك

  منجر به: Cكالس 
  خاموشي دستگاه شود

  ها شودخاموشي ساير دستگاه
  



 در 

واند 

  

زيابي دو 

 و ارسال 
ب اقدامات 

ود، اقدام بايد

تومي 1-ل ض

ت كه يك ار

ها از حسگرها
شود. در غياب

شو تعيين مي

 شده در شكل

  گيرد.ي

ين معني است

هجاد سيگنال
شجاع داده مي

 

(  

  گيرانه
بندي آنبقه

ي نشان داده

ست انجام نمي

مل اين به اي

ست، مانند ايج
يه كنترل ارج

سيستم ايمني

  1396 سال

173 

 وست ضپي

دهندهگاهي

پيشگ اقدام
شود و طب مي

هايدي از اليه

ن ارزيابي شكس

ز دارد. در عم

يف كنترلي اس
اليه به ال اين

هاي يك ساليه

س :(چاپ اول)

پ

آگ(

تحقق
رانه شناسايي

در تعداد Cس

دارد و بنابراين

ي ابتدايي نياز

الزم براي وظاي
ها. بنابراين اه

ال - 1-شكل ض

14326-1مارة

پيشگير اقدام

يا  كالس Bس

ي حفاظتي ند

 اليه حفاظتي
  د.

ل از اجزاي ال
كننده تحريك

ش

ايران شم ملي

كه نياز به يك
  حقق يابد.

 حفاظتي كالس
  ا كند.

هايياز به اليه

فقط به يك 
گيرديد انجام 

ن اليه متشكل
ي كنترل به

ماستاندارد 

 

هنگامي ك
تحدستگاه 

يك اقدام
تحقق پيد

ني Aكالس

Bكالس 

شكست باي

اولين - الف
هاسيگنال
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تواند به صورت مستقيم منجر به موقعيت نار شرايط عادي در اليه كنترل ميها در كحفاظتي، شكست
هايي به ي به كار انداختن شير. چنين شكستخطرناك شود، مانند فرستادن يك سيگنال كنترل نادرست برا

  شوند.در نظرگرفته مي »نيهاي بحراشكست «عنوان 

هاي بحراني استفاده شود. اين اقدامات دومين اليه قدامات امنيتي براي شناسايي شكستالزم است تا از ا -ب
دهند كه وظيفه آن شروع عمل حفاظت در صورت وقوع يك شكست (حفاظت اوليه) را شكل مي عملكردي

اند، است. با بكارگيري يك اليه كنترل و يك ف شدهتعري »شرايط عادي«بحراني در كنار تمامي شرايطي كه 
  يابد.تحقق مي Bحفاظت اوليه، يك اقدام حفاظتي كالس 

شوند. اين در نظر گرفته مي »هاي ساكتشكست«صحيح، كه شناسايي نشده، به عنوان عملكردهاي غير -پ
ها بعد نيز در كنار حتي سال نوع از شكست، چه در عمل حفاظت اتفاق بيفتد يا در عمل كنترل، با اين وجود

ت ايمني كه مانع چنين تواند موجب موقعيت خطرناك شود. الزم است تا از اقدامايك شكست ثانويه مي
شوند، استفاده شود. به منظور ممانعت از حذف تصادفي حفاظت اوليه به دليل يك شكست موقعيتي مي

تواند به عنوان اليه عملكرد سوم در مل الزم ميگيرد. عساكت، عملكرد مناسب حفاظ مورد نظارت قرار مي
  يابد.تحقق مي Cنظر گرفته شود (حفاظت ثانويه). با بكارگيري حفاظت ثانويه، يك اقدام حفاظتي كالس 

تواند اصول عملكردي مختلفي داشته باشد به عنوان هاي مختلف) ميهاي ايمني (شامل اليهسيستم -ت
  مثال:

  :Cكالس 

يك وسيله مجزا كه به صورت ذاتي در برابر شكست ايمن است (بنابراين فاقد حفاظت يكپارچه اوليه يا  - 1
  ثانويه)؛

اي؛ اليه كنترل، حفاظت اوليه و ثانويه در يك وسيله مجزا آزموني و نظارت دورهيك وسيله مجزا با خود - 2
  اند؛جمع شده

كنولوژي يكسان يا متفاوت. حفاظت ثانويه با مقايسه تامين دو وسيله مستقل با مقايسه، با استفاده از  ت - 3
  شود؛مي

  سه وسيله مستقل بدون مقايسه، با استفاده از تكنولوژي يكسان يا متفاوت. - 4

  :Bكالس 
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؛ اليه كنترل و حفاظت اوليه در يك وسيله مجزا اي و بدون نظارتيك وسيله مجزا با خود آزموني دوره - 1
  اند؛جمع شده

  دو وسيله مستقل بدون مقايسه، با استفاده از تكنولوژي يكسان يا متفاوت. - 2
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  پيوست ط

  )دهندهآگاهي(

  بندي كلي يك خطاي اساسيطبقه
  هاي مربوط به ارزيابي ريسك كاربردها موارد زير هستند:عامل

  :Sپارامتر 
 ها؛ها و آثار شكستجدي بودن نقص

  :Oپارامتر
 ها در كاربردهاي فني؛دادن شكستاحتمال رخ 

  :Dپارامتر
 ها .احتمال كشف شكست

  نصب شونده روي ديوار Cاي از ديگ نوع نمونه -1- جدول ط

  آتش ناشي از گرمايش بيش از حد بدليل قطع نشدن گاز ناشي از شير خراب

S O D  نتيجه  
8  3 9  216  

تقريبا شكست بسيار پنهان،  غير محتمل ايراد موضعي ساختمان
  غيرقابل تشخيص

  سطح باالي ريسك

  

×  ارزيابي -2- جدول ط × <  بندي كلي خطاهاي اساسيطبقه  175 C > 100 B  
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 Sپارامتر  -ها و آثار شكستجدي بودن نقص -3- جدول ط

  تعمير نقص  مثال  توضيح جدي بودن S  شرح

افراد آسيب 
  ديده

10 
  نتيجه تصادف/ نقص موضعي بسيار محدود

  افرد تحت تاثير (مرده) 10حدود ، در
  اندافراد تحت تاثير نزديك دستگاه نبوده

تخريب ساختمان با 
  انفجار يا آتش

  غير ممكن

9  
افراد مجروح (مرگ يا آسيب جدي با ازكارافتادگي) 

 افراد تحت تاثير هنگام رخ دادن نزديك دستگاه بوده اند
  ساختمان تخريب شده

 100ها بيش از آسيب
  يورو

سوزي در  آتش
  ساختمان

تعويض قطعات 
  الزامي

8  
هنوز مناسب براي  - نقصهاي عمده و ماندگار در سالمتي

  كار
  نقص موضعي ساختمان

 20ها بيش از آسيب
  يورو

آتش سوزي در اتاق 
تجهيزات اتاق هاي 
مجاور نيز نياز به 

  تعمير دارند

زمان مورد نياز 
  براي تعمير:
  چند هفته

7  
موقتي نامناسب  - ماندگار در سالمتينقصهاي جزئي و 

  براي كار
  نقص موضعي ساختمان

آسيب بيش از پنج 
  يورو

سوختگي با آثار 
  بجامانده

هاي خراب دستگاه
  شده

زمان مورد نياز 
  براي تعمير:

يك روز پس از 
تحويل دستگاه 

  تعويضي

  

  موقتي نامناسب براي كار - جراحات قابل درمان  6
  عضو تخريب شده

سيصد  آسيب بيش از
  يورو

نقص شكاف، مشعل، 
  كنترل

  دليل شكست مبهم

زمان مورد نياز 
  براي تعمير:

ساعت پس  2تا  1
از تحويل براي 

  تعويض

وضعيت به ظاهر  –هيجان شديد (ترس  -بدون جراحت  5
  غيرايمن) نقص در يك عضو

 100آسيب بيش از
  يورو

هاي نقص وسيله
  اشتعال

تعمير توسط كادر 
  سرويسكاري

واكنش زمان 
  چندين ساعت

هاي نقص
  در هم شكستگي - بدون كارايي -بدون جراحت  4  تجديد پذير

  اختالل قابل تجديد در دستگاه
درهم شكستگي 

  مشعل

تعمير توسط كادر 
سرويسكاري در 

  محل
زمان واكنش 
 چندين ساعت

  



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

178 

 

  تعمير نقص  مثال توضيح جدي بودن S  شرح

  نارضايتي مشتري -بدون جراحت  3
  آاليندگي بيشتر  عمل كردن سيستم با قابليت كاهش يافته و عملكرد بد

تعمير توسط كادر 
سرويسكاري در 

  محل
زمان واكنش چند 

  ساعت

  هاشكايت به دليل نقص  2
  عمل كردن سيستم با قابليت كاهش يافته و عملكرد بد

  صداي آزار دهنده
  نمايش نقص

تعمير توسط كادر 
سرويسكاري در 

  محل
زمان واكنش چند 

  روز

برداري (عملكرد اصلي نقص بي اثر بر روي عملكرد/ بهره  1
تعمير هنگام     و جانبي كامال قانع كننده)

 بازرسي يا سرويس
  

 Oپارامتر  -احتمال رخ دادن -4-جدول  ط

سال كاري و يك ميليون سيكل بوده  20يك ميليون وسيله گرمايشي مورد بررسي قرار گرفته اند. بازه زماني 
  است.

 O شرح

  10 خيلي اوقات
  9 در اغلب موارد

  8 اغلب
  7 كمتر

  6 گاه به گاه
  5 گاهگاه و بي

  4 به ندرت
  3  بعيد

  2  در عمل غيرممكن
  1  ممكنغير
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 Dپارامتر  -احتمال تشخيص -5- جدول ط

  ها توسط دستگاه، كاربر به ترتيب كاركنان خارجي مد نظر قرار گرفته است.در يافتن شكست

  يافتن شكستD  شرح
  داده نشده استشكست تشخيص  10 خيلي پايين

  شودشكست بسيار پنهاني، تقريبا تشيص داده نمي 9  پايين
  شودشكست پنهاني، تقريبا تشيص داده نمي 8  جزئي
  شكست مشاهده مي شود 7  جزئي

  شكست قطعا مشاهده مي شود 6 كمتر از متوسط
 5 در حد متوسط

  4  كمي بيشتر از متوسط
  3  باال
  2  باالتر

  شكست به صورت معتبر مشاهده شده است  1  بسيار باال
  

    



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

180 

 

  پيوست ظ

  )دهندهآگاهي(

  هاي طبقه بنديفهرست غير جامع مثال

هاي محدود ها و وسيلهمربوط به ترموستات EN 60730-2-9هاي مربوط به بندي آيتمتوضيح طبقه  -1- جدول ظ
  كننده دماي آب

  2نوع  - عمل خودكار  1نوع  - عمل خودكار
براي تعيين ايمني ذاتي به صورت كامل  1يك كنترل نوع

دماي  پايداريگيرد، اما براي تعيين مورد آزمون قرار مي
كاري، خواه در شرايط جديد يا پس از آزمون دوام تعيين 

در  1هاي نوعگيرد. بنابراين كنترلشده مورد آزمون قرار نمي
مواردي كه دماي كنترل شده به لحاظ عملكرد يا ايمني 
تجهيزات كنترل شده بحراني نيست، مورد استفاده قرار 

   گيرد مي

 پايداريبراي ايمني ذاتي آن و تعيين  2يك كنترل نوع
ر شرايط جديد مورد آزمون دماي كاري، هر دو د

هاي يتا قرار داشتن دماي كاري در روادار گيرد ميقرار
اعالمي سازنده( انحراف توليد) بررسي شود، و نيز براي تغيير 

  انحرافدر دماي كاري پس از دوام تعيين شده 
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  هاي ساختاري يا عملكرديبندي بيشتر جنبهطبقه  -2- جدول ظ

  توضيح  جنبه (ساختاري يا عملكردي)  كالس
Aهاي منبع به غير از زمين، كه عايق جداكردن كنتاكت در تمامي قطب  قطع ارتباط كامل در عمليات

ه قرار است قطع شوند را فراهم اساسي بين خطوط منبع و قطعاتي ك
  كند.مي

Bكند، به طوري ها فراهم ميجداسازي كنتاكت را در حداقل يكي از قطب قطع ارتباط اندك در عمليات
  كه امنيت كاربردي را فراهم كند

C زني، زني يا عمل غيرچرخهبا جداسازي كنتاكت، با عمل چرخه قطع مدار  وقفه كوتاه
  شود.كه موجب قطع ارتباط كامل يا اندك نمي

Dاي در برابر تواند حتي به صورت لحظهكه نميبدون قطعيك مكانيسم 1بدون قطعمكانيسم
  خطا دوباره وصل شود.

Fده از يك ابزار تنظيم مجدد شودعملي كه فقط مي تواند با استفا  تنظيم مجدد فقط با ابزار  
Gعملي كه قرار نيست تحت شرايط بارگذاري الكتريكي تنظيم مجدد شود  تنظيم مجدد در حالت بدون بار  
H ها توان مانع از بازشدن كنتاكتكه در آن نمي بدون قطعيك مكانيسم   بدون قطعمكانيسم

تواند پس از برگشت شرايط كاركرد به حالت عادي و در صورتي شد و مي
نگه داشته شده  »تنظيم مجدد«كه ابزار تنظيم مجدد بر روي موقعيت 

  تنظيم مجدد شود. »بسته«باشد،  به صورت خودكار به موقعيت 
Jها و توان مانع از بازشدن كنتاكتكه در آن نميبدون قطعيك مكانيسم بدون قطعمكانيسم

عملكرد كنترل به عنوان وسيله تنظيم مجدد خودكار شد، در صورتي كه 
نگه  »روشن«يا  »تنظيم مجدد«ابزار تنظيم مجدد بر روي موقعيت 

  داشته شده باشد.
Kوان نتيجه كردن، بدون افزايش ارزش عملياتي به عنسبراي عمليات ح عمل حس كردن

كننده المان  يا در قطعات متصلكننده يك شكستگي در المان حس
  كننده به سر سوئيچحس

Lغذيه الكتريكي براي اهداف عملي كه نياز به منبع انرژي كمكي خارجي ت بدون انرژي كمكي خارجي
  ريزي شده آن ندارد.برنامه

Mكند.عملي كه پس از دوره پيرشدگي اعالم شده كار مي  پير شدگي اعالم شده  
1- Trip-free 
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  هاي دما، الزامات خاص براي كنترلEN 60730-2-9 -3- جدول ظ

  توضيح  جنبه (ساختاري يا عملكردي)  كالس
2.Nبراي اعمال حس كردن، بدون 2فقط براي نوع  - 1نه در مورد نوع   نشتي بدون افت ارزش عملياتي :

افزايش ارزش عملياتي در نتيجه نشتي از المان حس كننده، يا قطعات 
  )N.2متصل كننده المان حس كننده به سر سوئيچ (نوع 

2.Pعملكرد پس از آزمون چرخه زني
  گرمايي

آزمون چرخه زني  : عملي كه پس از2فقط براي نوع -1نه در مورد نوع
گيرد. در انجام مي  )P.2( نوع101- 17گرمايي اعالم شده تعيين شده در 

هاي حالت كلي، قطع جريان هاي گرمايي به منظور خاص، مانند سيستم
طبقه بندي  P.2گرمايش آب تحت فشارمي تواند به عنوان عمل نوع

  شود.
X فعالسازي با فشار دادن و چرخاندن يا

  دوران - نكشيدن و چرخاند
عملي كه فقط پس از يك تحريك فشار و چرخش يا كشيدن و 

كننده به در آن براي برگرداندن عضو تحريك شود وچرخاندن شروع مي
  فقط نياز به دوران است. »تنظيم مجدد«يا  »خاموش«موقعيت 

Z فعالسازي با فشار دادن و چرخاندن
  يا كشيدن و چرخاندن 

ك فشار و چرخش يا كشيدن و عملي كه فقط پس از يك تحري
  شود.چرخاندن شروع مي

  تواند تحت شرايط بار الكتريكي تنظيم مجدد شود.عملي كه نمي  بدون تنظيم مجدد تحت بار 
V  تنظيم مجدد دستي مورد نياز است  
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  پيوست (ع)

  (الزامي)

هاي و ديگ (LTB)دما پايينهاي تصحيح بازده تعيين شده در آزمون دماي پايين آب ديگ
  (CB)چگالشي 

 هاي آزموناگر رطوبت هواي احتراق تحت شرايط آزمون با مقدار استاندارد متفاوت باشد، بازده تعيين شده در
	دماي پايين آب (آب برگشت  , = 37℃(LTB)30يا℃(CB))	 شود:با رابطه زير تصحيح مي  ∆ , = 0.08 , − ,  
  (مقدار مطلق بر حسب درصد)

∆  كه در آن ـ گيري شده براي انحراف هواي مرطـوب از مقـدار مرجـع، بيـان شـده      تصحيح بازده مفيد اندازه , ر ب
  حسب درصد؛

  

رطوبــت هــواي احتــراق تحــت شــرايط مرجــع بــر حســب گــرم بــر كيلــوگرم هــواي خشــك اســت   ,
, =   ؛10

    .رطوبت هواي احتراق تحت شرايط آزمون بر حسب گرم بر كيلوگرم هواي خشك است ,
  

اگر دماي آب برگشت با مقدار استاندارد براي آزمونهاي دما پايين آب تفاوت داشته باشد، بـازده تعيـين شـده    
∆ شود:به صورت زير تصحيح مي , = 0.12 , − ,  

  مقدار مطلق بر حسب درصد)( 
∆  كه در آن: گيري شده براي انحراف آب برگشت از مقـدار مرجـع، بـر حسـب درصـد      تصحيح بازده مفيد اندازه ,

  است؛

  دماي آب برگشت تحت شرايط آزمون بر حسب درجه سلسيوس است؛ ,

  پايين آب   مقدار مرجع براي آب برگشت براي آزمونهاي دما ,

	(دماي آب برگشت  , = 37℃	( )℃30يا	( )(  



   1396 سال :(چاپ اول)14326-1ايران شمارة  ملياستاندارد 

184 

 

=  بنابراين تصحيح كلي براي بازده تعيين شده به صورت زير است: + Δ , + Δ ,  

  كه در آن:
  بازده مفيد تحت شرايط مرجع كه بر حسب درصد بيان شده است؛ 
  گيري شده كه بر حسب درصد بيان شده است.بازده مفيد اندازه 

0ها بايد براي شرايط آزموني كه اين تصحيح ≤ , ≤   هواي خشك 20
℃35و   ≤ , ≤ ℃30يا  LTBبراي  ℃45 ≤ , ≤   .CBبراي  ℃35

گيـري بـازده   اندازه«( اثر شرايط محيط) پروژه اروپايي  2ي هاي اين پيوست بر اساس نتايج پكيج كارتصحيح
اسپانسر آن بوده اسـت،   EC Bureau Communautaire de Referenceكه  »هادر بار كامل و بار جزئي ديگ

  مي باشد.
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  پيوست غ

  )آگاهي دهنده(

  استفاده از گازهاي آزمون

  هاي موجود در اين محدودهديگ 1-غ
كـه تـوان ورودي   دهـد  ها را تشـكيل مـي  محدوده ديگبخشي از هاي در دامنه اين استاندارد ملي براي ديگ

  زير را پيش گرفت: رويه است، مي توان kW 300كمتر از  ها آن
را kW 300ه، با ورودي كمتر يا برابـر بـا   هاي موجود در اين محدودهاي انجام شده بر روي ديگنتايج آزمون

دارند، تحت شرايط زيـر معتبـر    kW 300هاي داخل محدوده كه توان ورودي بيش از مي توان در مورد ديگ
  فرض كرد:

 مشعل از لحاظ طراحي و ساخت مشابه باشد؛ -

هاي مورد آزمون با تـوان  ديگ ±5% سرمشعل در حالت تحت بار بيشينه توان ورودي، در  بارگذاري  -
 باشد؛ kW 300ورودي برابر يا كمتر از 

، هنگام استفاده از گازهاي مرجع يا گاز توزيع شده در بيشـينه تـوان   ) %و  %(عملكرد احتراق -
  است. kW 300هاي مورد آزمون با توان ورودي برابر يا كمتر از  ديگ ±5%  ورودي در محدوده 

  راهنمايي در مورد استفاده از گازهاي آزمون 2-غ
  رود.به كار مي الف، پيوست EN 437:2003+A1سازي گازهاي مرجع، الزامات براي آماده

تواند با استفاده از يك گاز مرجـع يـا گـاز    ميkW 300هاي با ورودي بيش از هاي گاز حدي براي ديگآزمون
  توزيعي مربوط به همان گروه به صورت زير نيز انجام گيرد:

افـزايش دهـد.    9 %شود كه دبي گاز را تا يگاز حدي پرش شعله: بيشينه فشار ورودي اسمي مشعل تنظيم م
كربن در گـاز خروجـي   اهده قـرار گرفتـه و غلظـت مونوكسـيد    تحت اين شـرايط، پايـداري شـعله مـورد مشـ     

 2/0 % كربن تحـت ايـن شـرايط بـيش از    عله پايدار بوده و غلظت مونوكسيدشود. بهتر است ش گيري مي اندازه
 ندهد؛شود كه هنگام اشتعال خطري رخ نشود. تحت شرايط ورودي يكسان، بررسي مي

كـاهش دهـد.    9 % شود تا دبي گـاز را تـا  ار ورودي اسمي مشعل كاهش داده ميزني: كمينه فشگازحدي پس
جود ندارد. بررسي مـي گيرند تا اطمينان حاصل شود كه خطري واشتعال و انتقال شعله مورد بررسي قرار مي

زنـي شـعله وجـود      هـاي مشـعل پـس   لها به خارج از محفظه احتراق انتشار پيدا نكنند و در نازشود كه شعله
 نداشته باشد.
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تواند بـا اسـتفاده   سوزانند نيز ميزهايي از خانواده دوم وسوم را ميهايي كه گاهاي گاز مرجع براي ديگآزمون
  از يك گاز توزيعي از همان گروه انجام گيرد:

 هاي با ورودي كمتر از براي ديگkW 300 از  2توزيعي بيش از %ب آن گاز با اين شرط كه ضريب و
 گاز مرجع انحراف نداشته باشد.

 هاي با توان ورودي بيش از براي ديگkW 300ب آن گاز توزيعي.، بدون در نظر گرفتن ضريب و 
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  پيوست گ

  )دهندهآگاهي(

روش جايگزين براي تعيين توان ورودي اسمي يا بيشينه و كمينه توان ورودي (بر اساس زيربند 
  كنندهايي كه از يك سيستم كنترل نسبت گاز به هوا پنوماتيك استفاده ميدستگاه) براي 4-1- 8

هـايي كـه   بـراي دسـتگاه   1-4-8بر اساس روابط ارائه شـده در زيربنـد    محاسبه توان ورودي تصحيح شده
و يـك  شود، يعني توسط يك تنظيم كننده يا يك رگوالتور فشـار،  يجريان گاز با يك فشار گاز ثابت كنترل م

كنـد، معتبـر   ديگري در فشار اتمسـفريك جريـان پيـدا مـي    فضاي نازل گاز، و گاز به داخل يك انژكتور يا هر 
  است.

در صورتي كه جريان گاز توسط يك كنترل كننده نسبت گاز به هواي پنوماتيك كه داراي بـه عنـوان مثـال،    
مخلوط كننده و به دنبـال آن، يـك فـن     هاي گاز و هوا يا يك ونتورييك رگوالتور فشار صفر و محدودكننده

  رود:كشد، هستند، رابطه جايگزين زير بكار ميكه مخلوط را به داخل مشعل مي

  گيري شده باشد:اندازه اگر دبي حجمي بر حسب 

= . . . . +. . .. + . . +. .  

  اگر دبي جرميM  گيري شده باشد:اندازه بر حسب 

= . 103600 . . 1013.25 . 273.15 +288.15 . 273.15 +293.15 .  

  هستند به غير از: 1-4-8كه در آن تمامي متغيرها همان متغيرهاي 
  دماي هواي احتراق مورد استفاده از محيط، بر حسب درجه سلسيوس است. 

هاي تصحيح كننده بر اساس سيستم مـورد اسـتفاده مـورد    براي يك سيستم كنترل نسبت گاز/ هوا بهتر است رابطه -يادآوري
  بررسي قرار گيرند.
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  پيوست ل
  دهنده)(آگاهي

  فهرست تغييرات

  پيوست تغييرات 1-لجدول 

  توضيحات EN BS 1-15502محل تغييرات در استاندارد مرجع بند/زيربند استاندارد
  به دليل حذف پيوست مربوطه  حذف يادآوري  2- 4
  حذف بند و زيربندهاي مربوطه  تطابق با آيين نامه طراحي زيست محيطي براي بازده  5- 9
  حذف بند و زيربندهاي مربوطه  مطابقت با قوانين برچسب انرژي  6- 9

    ZD,ZC,ZB, ZA, DD,CC,BB,AA,V حذف پيوست  ---- 
و زير بند هاي  13حذف بند   13بند   13

  مربوطه
   معادل پيوستA  پيوست الف

   معادل پيوست B  ب پيوست
   معادل پيوست C  پيوست پ
   معادل پيوست D پيوست ت
   معادل پيوست  E پيوست ث
   معادل پيوستF   پيوست ج

   پيوستمعادل G   چپيوست 

   معادل پيوستH   حپيوست 

   معادل پيوستI   خپيوست 

   معادل پيوستJ   دپيوست 

   معادل پيوستK   ذپيوست 

   معادل پيوستL   رپيوست 

   معادل پيوستM   ز پيوست

   معادل پيوستN   سپيوست 

   معادل پيوستP   صپيوست 

   معادل پيوستQ   ضپيوست 

   معادل پيوستR   طپيوست 
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  توضيحات EN BS 1-15502محل تغييرات در استاندارد مرجع بند/زيربند استاندارد
   معادل پيوستS   ظپيوست 
   معادل پيوستT   عپيوست 

   معادل پيوستU   غپيوست 

   معادل پيوستW  گپيوست 
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