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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

وظیفهه   1653ماه شده در دیتقویت و توسعه نظام استاندارد، ابالغقانون  9ک مادۀ یاستاندارد ایران به موجب بند  یسازمان مل

 تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی را برعهده دارد.

نظهران مراکهو و مسسسها     صهاحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ی مختلف در کمیسیونهاتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شهرایط تولیهدی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننهدگان،  شهام  تولیدکننهدگان، مصهر     صهاحبان حهو و نفهع،    ۀفناوری و تجاری است کهه از مشهارکت آگاهانهه و منصهفان    

نهوی    شهود. پهی   دولتی حاصه  مهی  های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شهود و په  از دریافهت     های مربوط ارسها  مهی   نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایهران اهاو و   به ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀو پیشنهادها در کمیتنظرها 

 شود.منتشر می

کننهد   نیو با رعایهت ضهوابط تعیهین شهده تهیهه مهی       صالحذیمند و  های عالقه نوی  استانداردهاییکه مسسسا  و سازمان پی 

شود. بدین ترتیب، اسهتانداردهایی   عنوان استانداردملی ایرانچاو و منتشر می  تصویب، بهبررسی و درصور ،درکمیته ملی طرح

در سهازمان  ملی استاندارد مربوط که  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا  شود که بر اساس ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکی  میایران استاندارد  ملی

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بیند ملی استاندارسازمان 
و  2(IEC) المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین ،1

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه سازمان بین
(CAC) کمیسهیون کهدک  غهیایی    5عنوان تنها رابهط است و به 6

در کشهور   9

ههای خهاک کشهور، از آخهرین      ایران ضمن تهوجه بهه شهرایط کلهی و نیازمنهدی     کند. در تدوین استانداردهای ملی فعالیت می

 شود. گیری می المللی بهره های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین پیشرفت

کنندگان، حفظ سهالمت   بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

مصیطهی و اقتصهادی، اجهرای بعضهی از      ایمنی فردی و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیهت مصصهو   و مالحظها  زیسهت     و

استانداردهای ملی ایران را برای مصصو   تولیدی داخ  کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عهالی اسهتاندارد، اجبهاری    

المللهی بهرای مصصهو   کشهور، اجهرای اسهتاندارد کا ههای صهادراتی و          نمنظور حفظ بازارههای بهی  تواند به. سازمان میکند

ها و مسسسا  فعها  در   کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدنانین برای اطمینان . همکندبندی آن را اجباری  درجه

هها و   مصیطی، آزمایشهگاه  مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستممشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدورگواهی  ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسهاس ضهوابط نظهام     گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسای  سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هها  ها اعطا و بر عملکرد آنصالحیت به آن تأییدکند و در صور  احراز شرایط  زم، گواهینامۀ  صالحیت ایران ارزیابی می تأیید

المللی یکاها، واسنجی وسای  سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجام تصقیقها  کهاربردی    میکند. ترویج دستگاه بیننظار  

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

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

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «آزمون هایو روش هاویژگی -مایع سوخت با داردمنده هایمشع »

 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 عویوی، وحید

 ارشد مهندسی مکانیک(  )کارشناسی
 

 سازی شرکت پاکمنکارخانه مشع 

  دبیر:

 سهیال، خوشنویسان

 (کارشناسی مهندسی مکانیک)

 سیسا أبهینه سازان صنعت ت شرکت

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 اشتیاقی، مرضیه

 (مهندسی برقکارشناسی )

 سازمان صنعت معدن و تجار  استان تهران

 مهران ی،باستان

 (یمیش یمهندس ی)کارشناس

 یرانا یو صنعت یعلم هایسازمان پژوه 

 یدمجسید ی،تراب

 (یمیش یمهندس ی)کارشناس

 یواشرکت آترا افروز ت

 عبدالرضا ی،تقو

  (یکاربرد یویک)کارشناسی ف

 نو شرکت بوتا یسا سأانجمن صنعت ت

 حسین، ثابت کار

 (مکانیکمهندسی  کارشناسی)

 استاندارد خراسان رضویاداره ک  

 یمصطف ی،در

 ی(انرژ های یستمس یمهندس ارشد ی )کارشناس

 اداره ک  استاندارد استان اصفهان

 یمجتب ی،ذوالفقار

 (یکمکان یارشد مهندس ی)کارشناس

 سازمان ملی استاندارد ایران

 مصمدحسن  ی،شاهو

 (یمیش یمهندس ی)دکتر

 آم  یننو های یفناور یدانشگاه تخصص

 نیا، لیداشیخی

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 شرکت گرم ایران

 عظامی، امیرحسین

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 شرکت آب بند
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 فرحانی بغالنی، فواد

 (انیکدکتری مهندسی مک)

 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوه 

 فرزین، فرهودی

 مهندسی مکانیک(  ارشد )کارشناسی

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

 قربانی، فاطمه

 (کارشناسی شیمی)

 یسا سأتسازان صنعت  شرکت بهینه

 مصسنقربانی، 

 (کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)

 یسا سأت سازان صنعت شرکت بهینه

 قولباش، پریچهر

 )کارشناسی فیویک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

 قندیان، سعید

 (مهندسی مکانیک  کارشناسی)

 ایران رادیاتورشرکت 

 کریم، حسن

 (کارشناسی مهندسی متالورژی)

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

 مصمدی، جواد

 (مهندسی برق  کارشناسی)

 و خدما  ایمنی شهرداری کرح نشانی سازمان آت 

 مصمدی، هادی  

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(   

 شرکت بهینه سازان صنعت تأسیسا 

 میرمهدیان، سمیرا  

 )کارشناسی ارشد مهندسی برق(

 شرکت صنایع اشتعا  اراک

 فرد، فرهاد هادیان

 )کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

  یراستار:                                                                                          و

 فرد، مصمدجعفر هادیان

 )دکتری مهندسی مکانیک(

 دانشگاه شیراز
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتار  یپ

 ط مقدمه

 1 کاربرد ۀدامنهد  و  1

 2 مراجع الوامی 2

 5 و تعاریف طالحا اص 6

 25 الواما  ایمنی و/یا اقداما  حفاظتی -عملکردیساخت و  بندی،طبقهالواما   5

 25 پودرسازیانواع  5-1

 25 خودکارنیمه سوز خودکار یامایعهای مشع کنتر   هایروش 5-2

 29 وسای  اشتعا  5-6

 23 ساخت 5-5

 تجهیوا  5-9

  عملیاتیالواما  عملکردی و  5-3

 و نمودار آزمون ینمودار کار    5-9

 کیفیت مصصو   احتراق    5-4

 حفاظتیاقداما  یا و/ ماشینالواما  ایمنی     5-5

25 

69 

55 

53 

55 

 55  آزمون 9

 55  کلیا  9-1

 55   آزمون اتاق 9-2

 55  آزمونبستر  9-6

 گیریاندازهتجهیوا   9-5

 گیریاندازه صصت 9-9

 شرایط آزمون 9-3

  برنامه آزمون 9-9

  معاد  یقطعا  جداگانه و اجوا یضتعو 9-4

99 

93 

99 

94 

35 

 35 گیاری گیاری و براسب نشانه 3

 35 کلیا  3-1

 35  اطالعا پالک  3-2

 هایگیارینشانهدیگر  3-6

 عملیا نگهداری و نصب، تنظیم، تعمیروهای دستورالعم  3-5

98 

98 
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 صفحه عنوان

 91   بندیتهبس     3-9

 92 عدد دود (الوامی) فالپیوست 

 نیتروژن، تبدی  و منواکسید و اکسیدهایکربن -های احتراقتعیین مشخصه( الوامی) بپیوست 

 تصصیصا                  

95 

 94 در حا  حاضر اطالعاتی برای این پیوست در نظرگرفته نشده است( دهندهگاهیآ) وپیوست 

 95 نسوخته هایهیدروکربن ثبت رایب FID گیریاندازه روش( الوامی)  پیوست 

 48 ارزیابی انطباق( دهنده آگاهی) ثپیوست 

 46 هامشع  تجهیو برای هاییمثا ( دهنده آگاهی) جپیوست 

 49 هاسایر سوخت( دهنده آگاهی) چپیوست 

 های این مشع  از استفاده برای خاک هایمصدودیت و بیشتر دهنده( الواما  )آگاهی پیوست ح

 صنعتی کاربردهای در استاندارد                 

44 

 58 )آگاهی دهنده( بررسی وسیله اثبا  وجود هوا  پیوست خ

 51    حفاظتی اقداما  یا/و بیشتر ایمنی الواما  -ماشین به مربوط )الوامی( خطرا  پیوست د

 هایی که ع مش و فشار تصت قطعا  دارای هایمشع  برای بیشتر )الوامی( الواما  پیوست ذ

 تجهیوا  فشاری دستورالعم ِ در که شوند، ور می فشار شعله تصت های به داخ  بدنه                 

                 (PED)        /EU اندشده تعریف 

59 

 EN      -  183 اصالحیه نسبت به استاندارد -الکتریکی )الوامی( الواما   پیوست ر

 123 بویلر-وا  افوای  کارایی نصب مشع )الوامی( تجهی  پیوست ز

 124 هامشع  برای الکتریکی هایدهنده( تداخ  )آگاهی  پیوست ژ

 165 مصیطی این استاندارددهنده( فهرست زیست )آگاهی  پیوست س

 یمنیا نهیمختلف در زم یاعما  استانداردها تیقابل یراهنمادهنده(  )آگاهی  پیوست ش

  یکیالکتر

163 

 164  (ErP) بازار بر نظار  اهدا  برای تأیید های اجرایی دهنده( روش)آگاهی  کپیوست 

 158 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد دهنده( )آگاهی  پیوست ض 

 151 نامهکتاب
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 گفتارپیش

 1646ر در سا  باکه نخستین« های آزمونها و روشویژگی -با سوخت مایع دار دمنده هایمشع »استاندارد 

های مربوط بر مبنای پییرش تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون

، 9عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شهده در مهورد الهف، بنهد     ای به المللی/منطقه استانداردهای بین

هوار و هشتصهد و هشهتاد و   تجدیدنظر قرار گرفت و در بار مورد نخستینبرای  9استاندارد ملی ایران شمارۀ 

اینک ایهن اسهتاندارد بهه    تصویب شد.  13/12/1588مورخ  مکانیکاجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  اهارمین

، به عنوان استاندارد 1653شده در دی ماه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابالغ 9استناد بند یک مادۀ 

 .شود میملی ایران منتشر 

سهاختار و شهیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینهه  تصو   و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشهنهادی کهه   لووم  صور ایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدما ، استاندارد

قهرار   توجهنظر در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید تکمی برای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 شود.می 1646: سا  9955رۀ ایران شما این استاندارد جایگوین استاندارد ملی

و تهیه و تدوین شهده  « معاد  یکسان»به روش ای زیر  این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد منطقه

می باشد و معاد  یکسان اسهتاندارد منطقهه ای موبهور    شام  ترجمه تخصصی کام  متن آن به زبان فارسی 

 است:

BS EN    :     , Forced draught burners for liquid fuels — Specifications and test methods 
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دارای مین هوای احتراق، تأمنظور بهکه  سوخت مایع بادار دمنده هایمشع  برای او  درجه استاندارد در این

د، در نظر شون صور  یک مجموعه کام  در بازار عرضه میبهکنند و مایع کار می هایبا سوختو  ده بودهدمن

 گرفته شده است.

 . برای مصار  صنعتی کهاربرد دارد  با سوخت مایع داردمنده هایمشع ایمنی  اصو  ،استاندارد این اساس بر

 زم اسهت کهه    حها  ههر به .استمشابه خانگی و تجاری با سوخت مایع  دار مندهد های با اصو  ایمنی مشع 

ههای صهنعتی کهار کننهد، اهرا کهه        طهور ایمهن در مصهیط   هبه  ،صنعتی با سوخت مایعدار  مندهد هایمشع 

ایهن  . های خانگی متفاو  باشد مشع  های مرتبط با کاربردهایریسکتواند با  ها میآن های مرتبط باریسک

ماننهد  صهنعتی   ههای  اثهرا  مصهیط   تصمه  توانند بر مبنای می صنعتی با سوخت مایع دار مندهد هایمشع 

 و غیره از یکدیگر متمایو شوند. ارتعاشا ی الکتریکی و مغناطیسی، هارطوبت، دمای با ، پدیده

 کاربرد» عبار با  و ارائه شده هاییادآوری قالب در صنعتی ایهمصیط دردار های دمندهمشع خاک  الواما 

 .اندمشخص شده «صنعتی

 شوندمی استفاده عتیصن کاربردهای برای که داردمنده هایمشع  کاربردی هایمصدودیت و بیشتر اطالعا 

 .است شده ارائه حدهنده آگاهی پیوست در

شهوند در  کار گرفتهه مهی  به صنعتی حرارتیکه در فرآیندهای سوخت مایع  هایمشع  نصباساسی  الواما 

 .استداده شده  پوش   -    EN تاندارداس

 .است Cنوع ستاندارد ا،       EN ISOشده در استاندارد بندی ارائهاین استاندارد بر اساس طبقه

شهده در  دادهپوش  آمیوهای مخاطرههای خطرناک و پدیدهموقعیت ،ا خطر میوانو  بصثموردآ   ماشین

 .اندبیان شدهکاربرد  دامنۀهد  و ، در این استاندارد

 ایهن  کهه شهرایط  انهد، هنگهامی  طراحهی و سهاخته شهده    Cنهوع   استاندارداین هایی که مطابو با برای مشع 

 بهر  Cاسهتاندارد نهوع    ایهن  متفاو  باشد، شهرایط  Bو  Aاستانداردهای نوع شرایط دیگر از  Cتاندارد نوع اس

 .داردهای دیگر الویت شرایط استاندارد
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 های آزمونها و روشویژگی -با سوخت مایع داردمندههای مشعل

 هدف و دامنۀ کاربرد 1

 از بهرداری بههره  و ساخت عمومی الواما  ،و تعاریف  اصطالحا، تعیین مجموعه هد  از تدوین این استاندارد

روش اجرایهی آزمهون    و ایمنی ،کنتر  هایدستگاه تمهیدا  همچنین و با سوخت مایع داردمنده هایمشع 

 .ها استمشع این 

 :، کاربرد داردشوندمیتغییه  زیر موارد اب که با سوخت مایعدار دمنده هایمشع  برای استاندارد این

 1رافینیتپایه  بر سوخت
 بهین گرانهروی   دارای 2مهایع  زیسهت  ههای سهوخت  بها  هاآن مخلوط و های اولیه

mm
 
/s (cSt) 3/1  تاmm

 
/s (cSt) 3 دمای در ºC 28 ومشع  ورودی در ، 

  از بی گرانروی با ) های اولیها  بر پایه رافینیتب جوشنقطه دارای مواد نفتی  mm
 
/s (cSt)3 )برای که 

 .دندار کردنگرمپی  به نیاز مناسب 6سازیپودر

 کاربرد دارد: زیر موارد برایاستاندارد  این

  ؛اندشده نصب تکی احتراق مصفظه یک روی بر که یتک هایمشع 

  اند؛شده نصب بیشتر الواما  با دستگاه یک روی بر ی کهتک هایمشع 

 ،کهار رود  بهه انهد  نشهده  مشهخص  یها  شناسهایی  اندارداسهت  ایهن  در کهه  اه نسبت به آن بیشتری الواما  هنگامی که -یادآوری

 استاندارد این هد  و دامنه کاربرد حدود از خارج هاآن مطابقت با و حفاظتی وسای  یا/و موردنیاز ایمنی اقداما  کردن مشخص

 .است

  ؛سوخت مایع با کار هنگام فقط سوختهدو و سوختهتک هایمشع 

  گهازی  و مهایع  ههای سهوخت  بها  زمهان ههم  کار برای کهوخته دوس هایمشع  در 5با سوخت مایعکارکرد 

 .شودمی کار بردهبه نیو 9959 ایران شماره ملی استاندارد الواما  ،گازی برای حالت که اند،شده طراحی

 هامشع مرتبط با  حوادث و خطرناک یهاوضعیت آ  ،ماشینمربوط به  مهم خطرا  کلیه بهاستاندارد  این

 منطقهی  طهور  بهه  کهه  ینادرسهت کهاربری  یا در شهرایط  شده گرفتهتصت شرایط در نظر که میهنگا ،پردازدمی

 .شود(مراجعه  دبه پیوست ) شونداستفاده می، هستندبینی پی قاب  

 تصهت  قطعا  دارایهد  و دامنه کاربرد  حدود در یهامشع برای  بیشتر الواما  به همچنین استاندارد این

 .(شود مراجعه ذ پیوست به) پردازدمی ،بر اثر شعله فشار تتص هایبدنه یا/و فشار

                                                 

 - raffinates 

 - Biogenous liquid fuel 

 - Atomization 

 - Oil function 
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 و کهردن خهاموش  ،عملیا  اندازی،راه سازی،آماده هنگام را ایمنی از اطمینان به مربوط الواما  استاندارد این

 .کندمیبیان  دارینگهوتعمیر

در نظهر گرفتهه    مهایع  زیست یهاسوخت از استفاده برای که داردمنده هایمشع  به همچنین استاندارد این

 .پردازدمی ،شوندیم

 مراجعه ز پیوست به) پردازدمی دستگاه ک  بازده افوای  منظوربه هاآن تجهیوا  و هامشع  بهاستاندارد  این

 .(شود

 مراجع الزامی 2

 ده اسهت. داده شه  ها ارجهاع صور  الوامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جوئی از این استاندارد مصسوب میبدین

هها و تجدیهدنظرهای بعهدی آن    که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصهالحیه در صورتی

شده است،  ها ارجاع دادهدر مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الوام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الوامهمواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:

ها و های کنتر  خودکار مشع  برای مشع سامانه، 1653: سا  18295استاندارد ملی ایران شماره   2-1

 کنندگازی یا مایع کار میهای لوازمی که با سوخت 

 -  EN         , Forced draught burners for gaseous fuels 

ها و  ویژگی -دار خودکار های گازسوز دمنده ، مشع 1588)تغییر یافته(: سا  9959ارد ملی ایران شماره استاند -یادآوری 

 ت.تدوین شده اس EN    :     BSآزمون، با استفاده از استاندارد  های روش

 -  EN     :      + A :     , Copper and copper alloys — Seamless, round copper tubes 

for water and gas insanitary and heating applications 

 -  EN     - :      + A :     , Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, 

valves, fittings andaccessories, PN designated — Part  : Steel flanges 

ای  فلنج های دایره -هاا و مص  اتصا  آنهفلنج، 1655: سا  28119-2استاندارد ملی ایران شماره  2-9

 یفلنج های ادن :2قسمت  -PNه اتصا   و لوازم جانبی با شناس شیرها، ها، برای لوله

 -  EN     - :     , Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings 

and accessories, PNdesignated — Part  : Copper alloy flanges 

 -  EN     - , Copper and copper alloys — Plumbing fittings — Part  : Fittings with ends 

for capillarysoldering or capillary brazing to copper tubes 

 -  EN     - :     , Copper and copper alloys — Plumbing fittings — Part  : Fittings 

combining other endconnections with capillary or compression ends 

 -  EN          , Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances 

 -   EN      :     , Metallic products — Types of inspection documents 
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 -   EN      :     , Seamless and welded steel tubes — Dimensions and masses per unit 

length 

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیووله، ل1659: سا  15123-1استاندارد ملی ایران شماره  2-12

 هشدهای بدون درز سرد کشیده: لوله 1قسمت  -فنی تصوی 

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیولوله، 1659: سا  15123-2استاندارد ملی ایران شماره  2-11

 شدههای درزجوش سرد کشیده: لوله2قسمت  -فنی تصوی 

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیولوله، 1659: سا  15123-6استاندارد ملی ایران شماره  2-17

 شدهای درزجوش به روش سرد اندازهه: لوله6قسمت  -فنی تصوی 

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیولوله، 1659: سا  15123-5استاندارد ملی ایران شماره   2-19

های قدر  هیدرولیک و شده برای سیستمهای بدون درز سرد کشیده: لوله5قسمت  -فنی تصوی 

  پنوماتیک

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیولوله، 1659: سا  15123-9استاندارد ملی ایران شماره  2-11

 شدهروش سرد اندازههای درزجوش با مقطع مربع و مستطی  به: لوله9قسمت  -فنی تصوی 

شرایط  -های فو دی برای کاربردهای دقیولوله ، 1654: سا  15123-3استاندارد ملی ایران شماره   2-14

های قدر  هیدرولیک و شده برای سیستمرد کشیدههای درزجوش س: لوله3قسمت  -فنی تصوی 

 نیوماتیک

 -   EN      :     , Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous 

and/or liquidfuels — General requirements 

ههای  ها و لوازمی که با سهوخت  ای مشع وسای  کنتر  و ایمنی بر، 1659: سا  22189استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      :BS EN      :      + ACبا استفاده از استاندارد  الواما  کلی -کنندگاز و/ یا مایع کار می

 -   EN      :     , Heating boilers — Special requirements for oil fired room sealed units 

up to    kW 

 -   EN      - :     , Heating boilers — Test regulations for airborne noise emissions 

from heat generators— Part  : Airborne noise emissions from heat generators 

 -   EN      :     , Heating boilers — Electrical power consumption for heat generators 

— System boundaries – Measurements 

 -   EN      - :     , Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment — Part  : 

Requirements forapplication design and installation 

 -   EN      :     , Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts 

 -   EN      - :     , Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part  : 

General requirements (IEC      - :    ) 

، آ   مقررا  عمهومی  تجهیوا  الکتریکی ماشین -آ   ایمن ماشین، 1699سا   5123استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 .تدوین شده است      : -      BS ENبا استفاده از استاندارد 

 -   EN      - -   :     , Household and similar electrical appliances — Safety — Part  -
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   : Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having 

electrical connections (IEC      - -   :     ) 

قسمت  -ایمنی -وسای  برقی خانگی و مشابه، 1655: سا  )تغییر یافته(1932-2-182استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

، با استفاده از استاندارد                       الواما  ویژه وسای  احتراقی با سوخت گاز، نفت و سوخت جامد دارای اتصا   الکتریکی: 182-2

IEC      - -        .تدوین شده است 

 قسمت -اسیسا  الکتریکی فشار ضعیف، ت1655: سا  1569-5-51ن شماره استاندارد ملی ایرا 2-21

 حفاظت در برابر برق گرفتگی -حفاظت برای ایمنی: 5-51

 -   EN      :     , Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC      : 

    ) 

 -   EN      -      , Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — 

Part  : Principles,requirements and tests (IEC      -      ) 

های ولتاژ  بندی برای تجهیوا  در سیستم هماهنگی عایو، 1588: سا  3289-1ملی ایران شماره  استاندارد -یادآوری

تدوین       : IEC      - :      + COR ، بااستفاده از استانداردها الواما  و آزمون -اصو   -1قسمت  -ضعیف

 شده است.

 -   EN      - -      , Classification of environmental conditions — Part  : 

Classification of groups of environmental parameters and their severities — Section  : 

Storage (IEC      - - :     ) 

  بنهدی گهروه   : طبقهه 1-6قسهمت  -بندی شرایط مصیطی طبقه، 1659: سا  5263-6-1لی ایران شماره استاندارد م -یادآوری

 تدوین شده است.     : - -      IEC، با استفاده از استاندارد انبارش -ها های آن پارامترهای مصیطی و شد 

 -   EN      - -      , Classification of environmental conditions — Part  : Classification 

of groups of environmental parameters and their severities — Section  : Transportation 

(IEC      - - :     ) 

بنهدی گهروه    : طبقهه 2-6قسهمت   -بندی شرایط مصیطی طبقه، 1659: سا  5263-6-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

تهدوین شهده        : - -      IEC، با استفاده از اسهتاندارد  ونق  و جابجایی حم  -ها های آن پارامترهای مصیطی و شد 

 است.

 -   EN      - -      , Classification of environmental conditions — Part  : Classification 

of groups of environmental parameters and their severities — Section  : Stationary use 

at weatherprotected locations (IEC      - - :     ) 

بنهدی   : طبقهه 6-6قسهمت   -بنهدی شهرایط مصیطهی    طبقهه ، 1654: سها   5263-6-6استاندارد ملی ایران شهماره   -یادآوری

، هواییو شده در برابر شرایط آب های مصافظت طور ساکن در مکان استفاده به -های مربوط های پارامترهای مصیطی و شد  گروه

 تدوین شده است.     : - -      IECبا استفاده از استاندارد 

 -   EN      -      , Automatic electrical controls for household and similar use — Part  : 

General requirements (IEC      - :     , modified) 

و  یمصهار  خهانگ   یخودکهار بهرا   یکهی الکتر ههای کننهده  ، کنتر 1652سا   :9865-1ایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری

 شده است. ینتدو      : -      IECبا استفاده از استاندارد  ی،: الواما  عموم1قسمت  -مشابه

 -   EN      - -      , Automatic electrical controls — Part  - :Particular requirements 

for automatic electrical burner control systems (IEC      - -      ) 
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 -   EN      - - :     , Low-voltage switchgear and controlgear — Part  - :Contactors 

and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (IEC      - -

      ) 

: 1-5قسمت -وسای  قطع و وص  و فرمان فشار ضعیف، 1655 سا  :5469-5-1ایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری

-      IEC ، با استفاده از استاندارد اندازهای موتورهاکنتاکتورهای الکترومکانیکی و راه -اندازهای موتورهاکنتاکتورها و راه

 تدوین شده است.       - 

قسمت   -فشار ضعیف  و فرمان   و وص  قطع  وسای  ،1653: سا  5469-2شماره ایران استاندارد ملی   2-19

 :کلیدهای خودکار2

 -   EN      - , Electromagnetic compatibility (EMC) — Testing and measurement 

techniques 

 -   EN      - -       , Electromagnetic compatibility (EMC) — Part  -  : Testing and 

measurement techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at 

a.c. power port, low frequencyimmunity tests (IEC      - -       ) 

: فنون 16-5قسمت  -(EMC) ، سازگاری الکترومغناطیسی1653سا   :9238-5-16ایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری 

های  ، آزمون.a.cدهی برق شهر در درگاه تغییه ها شام  سیگنا   هارمونیک ها و میان هارمونیک -گیری انجام آزمون و اندازه

      :  .IEC      - -  :      + Amd.  :      + Amdبا استفاده از استاندارد  ،مصونیت بسامد پایین

 تدوین شده است.

 -   EN      -      , Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part  : 

Requirements forvisual, acoustic and tactile signals (IEC      -      ) 

و  یگیار ، نشانهی نما -آ   ینماش یمنی، ا1651سا  :  -      INSO-IECایران شماره  یمل استاندارد -یادآوری

      : -      IECه از استاندارد با استفاد ،یا و  مسه یداریشن یداری،د یها یگنا : الواما  س 1قسمت - یانداز راه

 .تدوین شده است

 ، ایمنی ترانسفورماتورهای قدر ، منابع ،تغییه،1656سا  : 3528-2-6ایران شماره  یاستاندارد مل 2-15

-ترانسفورماتورهای جرقه زن برای مشع  های گازی و نفتی  :6-2قسمت  -راکتورها و تجهیوا  مشابه

 الواما  ویژه و آزمون ها

راکتورها و واحدهای  ،ایمنی ترانسفورماتورها، 1656سا  : 3528-2-3ایران شماره  یرد ملاستاندا 2-74

ترانسفورماتورهای  :3-2قسمت  -V 1188 منابع تغییه و تجهیوا  مشابه با ولتاژ های تغییه تا

ویژه  الواما  -کننده ایمن کننده ایمن و واحدهای منبع تغییه منضم به ترانسفورماتورهای ایووله ایووله

 ها و آزمون

 -   EN      -      , Electromechanical elementary relays — Part  : General and safety 

requirements (IEC      - :     ) 

با استفاده  ،الواما  کلی :1قسمت  -های الکترومکانیکی اولیه ، رله1644سا  : 12935-1ایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری

 شده است. ینتدو      : -      IECارد از استاند

 -   EN           , Safety of machinery — Functional safety of safety-related electrical, 

electronic and programmable electronic control systems (IEC      :     ) 
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 ههای  یسهتم س یا یفهه وظ یمنهی ا -آ   ینماش یمنیا، 1658سا   :      INSO-IECایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری

 بههها اسهههتفاده از اسهههتاندارد یهههوی،ر برنامهههه قابههه  یکهههیالکترون -یکهههیالکترون-یکهههیالکتر یمنهههیکنتهههر  مهههرتبط بههها ا

IEC       Edition          + COR :     +COR :      شده است. ینتدو 

             ای لوله هایی که اتصا   فشار قوی روی رزوه ه ،1658، سا  1-5356استاندارد ملی ایران شماره    2-71

 رواداری ها و نشانه گیاری-ابعاد -1قسمت -رزوه ها انجام نشده 

 -   EN ISO     :     , Stainless steel tubes — Dimensions, tolerances and conventional 

masses per unit length (ISO     :     ) 

 -   EN ISO     :     , Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline 

transportation systems (ISO     :     ) 

 -   EN ISO     :     , Acoustics — Declaration and verification of noise emission values 

of machinery and equipment (ISO     :     ) 

 -   EN ISO     :     , Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners — 

Specification (ISO     :     ) 

های  ستیکی و ملصقا  آن بهرای اسهتفاده در   شیلنگ -ها،  ستیک1659سا   :19368 ایران شماره یاستاندارد مل -یادآوری

 شده است. ینتدو     :     ISO با استفاده از استاندارد ،هاویژگی -های سوخت مایع مشع 

جوشکاری ذوبی  -جوشکاران آزمون تائید صالحیت، 1656: سا  9531-1استاندارد ملی ایران شماره  2-74

 فو دها :1قسمت  - 

ذوبی  جوشکاری -آزمون تائید صالحیت جوشکاران، 1656: سا  9531-2استاندارد ملی ایران شماره  2-75

 آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم: 2قسمت  -

 جوشکاری -صالحیت جوشکاران تأییدآزمون ، 1645: سا  9531-6استاندارد ملی ایران شماره  2-94

 م  و آلیاژهای م  :6سمت ق -ذوبی

 جوشکاری  -صالحیت جوشکاران تأییدآزمون ، 1645: سا  9531-5استاندارد ملی ایران شماره  2-91

 نیک  و آلیاژهای نیک : 5قسمت  -ذوبی

 جوشکاری  -صالحیت جوشکاران تأییدآزمون ، 1645: سا  9531-9استاندارد ملی ایران شماره  2-92

 زیرکونیوم و آلیاژهای زیرکونیوم -تیتانیوم تیتانیوم و آلیاژهای: 9قسمت  -ذوبی

 -   EN ISO      - :     , Acoustics — Recommended practice for the design of low-

noise machinery and equipment — Part  : Planning (ISO/TR      - :     ) 

ارزیابی  -اصو  کلی طراحی -آ   ایمنی ماشین، 1658: سا  12188ایوو شماره -استاندارد ملی ایران 2-97

 ریسک و کاه  آن

 -   EN ISO      - :     , Safety of machinery — Safety-related parts of control systems 

— Part  : General principles for design (ISO      - :     ) 

 یهها  سهتم یس یمنه یمرتبط بها ا  هایقسمت -آ   نیماش یمنی، ا1694سا   :9634-1ایران شماره  یاستاندارد مل - یادآوری

 شده است. نیتدو       -      ISOبا استفاده از استاندارد  ،یطراح ی: اصو  کل1قسمت  -کننده کنتر 
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 یریجلوگ یبرا یمنیا های فاصله -آ   نیماش یمنی، ا1694سا  : 11884ایران شماره  یاستاندارد مل 2-91

 به مناطو خطر بدن ینییو پا ییبا  هایاندام یاز دسترس

 کننده مرتبط  وسای  درهم قف  -آ   ایمنی ماشین، 1659: سا  9644استاندارد ملی ایران شماره   2-94

 اصو  طراحی و انتخاب -ها با حفاظ  

الواما  عمومی برای  -ها حفاظ -آ   ، ایمنی ماشین1653سا  : 14199ایران شماره  یاستاندارد مل 2-94

 و متصرکهای ثابت  طراحی و ساخت حفاظ

های  صالحیت دستورالعم  تأییدمشخصا  و ، 1645: سا  12559-1استاندارد ملی ایران شماره  2-95

 جوشکاری قوسی: 1قسمت -مشخصا  دستورالعم  جوشکاری -جوشکاری مواد فلوی  

های  صالحیت دستورالعم  تأییدمشخصا  و ، 1645سا   12559-2استاندارد ملی ایران شماره  2-14

 جوشکاری با گاز: 2قسمت -مشخصا  دستورالعم  جوشکاری -ویجوشکاری مواد فل  

 های صالحیت دستورالعم  تأییدمشخصا  و ، 1658: سا  12559-6استاندارد ملی ایران شماره  2-11

 جوشکاری پرتو الکترونی :6قسمت  -مشخصا  دستورالعم  جوشکاری -جوشکاری برای مواد فلوی

های اجرایی  صالحیت روش تأییدها و  ویژگی، 1645: سا  12559-5استاندارد ملی ایران شماره  2-12

 جوشکاری با پرتولیور: 5قسمت -های روش اجرایی جوشکاری ویژگی -جوشکاری مواد فلوی  

های  صالحیت دستور العم  تأییدشخصا  و ، م1656: سا  12559-9استاندارد ملی ایران شماره  2-11

 جوشکاری مقاومتی :9ت قسم -مشخصا  دستورالعم  جوشکاری -جوشکاری مواد فلوی  

 -   EN ISO      :     , Specification and qualification of welding procedures for metallic 

materials —Qualification by adoption of a standard welding procedure (ISO      : 

    ) 

های جوشکاری برای تائید صالحیت دستورالعم  مشخصا  و، 1659: سا  12558استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری 

  با استفاده از استاندارد وسیلۀ پییرش مشخصا  یک دستورالعم  جوشکاری استانداردتأیید صالحیت به  -مواد فلوی

      :     ISO  .تدوین شده است 

 مواد جوشکاری های، مشخصا  و تأیید دستورالعم 1653سا   :18545-9شماره  یاستاندارد مل 2-19

 روکشی جوشکاری: 9 قسمت -جوشکاری دستورالعم  آزمون -فلوی

های  صالحیت دستورالعم  تأییدمشخصا  و ، 1659: سا  18545-11استاندارد ملی ایران شماره  2-11

: جوشکاری باریکه لیوری و 11قسمت  -آزمون دستورالعم  جوشکاری -جوشکاری مواد فلوی 

 الکترونی 

 فلوا  پرکننده -کاری سخت، لصیم 1653سا   :16594شماره  ایران یاستاندارد مل 2-14

 -   EN ISO      - :     , Safety and control devices for oil burners and oil-burning 

appliances — Particularrequirements — Part  : Automatic and semi-automatic valves 

(ISO      - :     ) 
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 -   ISO  - :     , Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 

 : Dimensions,tolerances and designation 

: ابعهاد،  1قسهمت   -یرزوه ا یاتصها   فشهار   -لولهه  یهها  ، رزوه1656سا   :15452-1ایران شماره  یاستاندارد مل -یادآوری

 .شده است نیتدو      :  ISO  -       + Corاردبا استفاده از استاند یگیار و شناسه ها یروادار

فوق گرم -لوله های فو دی برای دیگ های بخار ، 1658: سا  15351استاندارد ملی ایران شماره  2-44

 رواداری ها و جرم های قراردادی در واحد طو -ابعاد -کننده ها و مبد  های حرارتی 

های تسوخ-(Fها )طبقه سوخت -های نفتیهفرآورد، 1659: سا  4394استاندارد ملی ایران شماره  2-41

 هاویژگی -دریایی

لوله های فو دی بدون درز برای مقاصد تصت ، 1656: سا  14695-1استاندارد ملی ایران شماره  2-42

 فو دهای غیر آلیاژی با خواک مشخص شده در دمای اتاق -1قسمت -شرایط فنی تصوی -فشار

لوله های فو دی جوش داده شده برای مقاصد ، 1644 : سا 5668-1استاندارد ملی ایران شماره  2-41

لوله های فو دی غیر آلیاژی با خواک مشخص شده در -1قسمت -شرایط فنی تصوی  -تصت فشار 

  درجه حرار  اتاق

لوله های فو دی درز جوش برای مقاصد تصت ، 1652: سا  5668-2استاندارد ملی ایران شماره  2-47

لوله های فو دی غیر آلیاژی و آلیاژی درز جوش به روش  -2قسمت -شرایط فنی تصوی  -فشار 

 مقاومت الکتریکی و القایی با خواک مشخص در دمای با 

لوله های فو دی درز جوش برای مقاصد تصت ، 1652: سا  5668-6استاندارد ملی ایران شماره  2-49

رز جوش به روش لوله های فو دی غیر آلیاژی و آلیاژی د -6قسمت -شرایط فنی تصوی  -فشار 

 مقاومت الکتریکی و القایی با خواک مشخص در دمای پایین

لوله های فو دی جوش داده شده برای مقاصد ، 1644: سا  5668-5استاندارد ملی ایران شماره  2-41

لوله های فو دی غیر آلیاژی و آلیاژی جوش داده شده -5قسمت -شرایط فنی تصوی  -تصت فشار 

 مشخص شده در درجه حرار  با قوسی زیر پودری با خواک 

لوله های فو دی جوش داده شده برای مقاصد ، 1644: سا  5668-9استاندارد ملی ایران شماره  2-44

ی و آلیاژی جوش داده شده اژلوله های فو دی غیر آلی -9قسمت  -شرایط فنی تصوی   -تصت فشار

  قوسی زیر پودری با خواک مشخص شده در درجه حرار  پایین

 -   ISO     -      , Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery 

conditions — Part  :Longitudinally welded austenitic stainless steel tubes 

 -   ISO      -      , Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or 

oil appliances —Particular requirements — Part  : Fuel/air ratio controls, electronic 

type 
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 اصطالحات و تعاریف 1

، اصطالحا  و      :      EN ISOشده در استاندارد ارائهاصطالحا  و تعاریف عالوه بر در این استاندارد، 

 :1رودکار میبهنیو زیر تعاریف 

 تعاریف عمومی 1-1

1-1-1  

 دارمشعل دمنده

forced draught burner 

 .شودمی نمیتأ دمندهیک  از استفاده با احتراق هوای ک  آن در که مشعلی

1-1-2  

 دار خودکارمشعل دمنده

automatic forced draught burner 

پای  شعله و اشتعا ،  بوده و 2خودکار کنتر  مشع سیستم که مجهو به وسای  اشتعا  و  داریدمنده مشع 

 شود. طور خودکار انجام میهمشع ، ب شدنروشن و خاموش

 طور خودکار و یا دستی تنظیم شود.ه، ب عملیاتواند در حین  مشع  می توان ورودی -یادآوری

1-1-1  

 خودکار نیمهدار دمندهمشعل 

semi-automatic forced draught burner 

 توسط دستی صور به مشع اندازی راهخودکار تنها در این است که تمام   آن با مشع تفاو که مشعلی

 .ندارد وجود خودکار اندازیراهقطه بازگشت به ن ،مشع  شدنخاموش از پ  و شودمی آغاز کارکنان عملیا 

1-1-7  

 سوختهدومشعل 

dual-fuel burner 

استفاده ه، موردصور  جداگانزمان و یا بهطور همهتواند ب و سوخت مایع می یمشعلی که در آن سوخت گاز

 .یا سوزاننده شود قرار گیرد

                                                 

 /www.electropedia.orgو  www.iso.org/obpهههای  در وبگههاه IECو  ISOکههار رفتههه در اسههتانداردهای   اصههطالحا  و تعههاریف بههه   -1

 دسترس است.قاب 

 - Burner control devices 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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1-1-9  

   صنعتی کاربرد

industrial application 

 است. های صنعتیدار در مصیطمندهبرداری از مشع  داستفاده و بهره

 مثال:

 ،استخراج 

 پرورش، 

 ، پا ی 

 ،فرایند 

 ،تولید 

 ساخت، یا 

 دستی مصنوعا ، مصصو   حیوانی، مصصو   غیایی یا های زندهدام، گیاهانمواد، سازی  آماده 

 ورودی توان و سوخت دبی 1-2

1-2-1  

 سوخت دبی

fuel flow rate 

 است. زمانی هدور یکمد   در شدهمصر  ثابت جرم یا حجم

 .شودمی بیان جریان جرمی دبیعنوان به( kg/h) ساعت بر کیلوگرم حسب بر سوخت دبی -1یادآوری 

 .شودمی بیان ی جریانحجم دبی عنوانبه( l/h) ساعت بر لیتر حسب بر سوخت دبی -2یادآوری 

1-2-1-1  

 سوخت دبی حداکثر

maximum fuel flow rate 

 است. ورودی توان حداکثر در حالت زمانی دوره کی مد  در شدهمصر  سوخت حجم یا جرم

1-2-1-2  

 سوخت دبی حداقل

minimum fuel flow rate 

 است. ورودی توان حداق حالت  در زمانی دوره یک مد  در شدهمصر  سوخت حجم یا جرم
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1-2-2  

 ورودی توان

QF 

heat input 

 حرارتهی  ارزش ،انی جریه جرمه  یها  یحجمه  ههای دبهی  متنهاظر بها   زمهان  واحد در مورداستفاده انرژی مقدار

 .است ناخالص حرارتیارزش  یا خالص حرارتی ارزش ،مورداستفاده

مصاسهبه   خهالص  حرارتهی  ارزش سهوخت در  دبهی  بها ضهرب   و شهود می بیان( kW) کیلووا  حسب بر ورودی توان -یادآوری

 شود.می

1-2-2-1  

 ورودی توان حداکثر

QFmax 

maximum heat input 

 .است شده داده هاورالعم دست در که ورودی توان مقداربیشترین 

 .شودمی بیان (kW) کیلووا  حسب بر ورودی توان حداکثر -یادآوری

1-2-2-2  

 ورودی توانحداقل 

QFmin 

minimum heat input 

 .است شده داده هادستورالعم  در که ورودی توان مقدار کمترین

 .شودمی بیان (kW) کیلووا  حسب بر ورودی توان حداق  -یادآوری

1-2-2-1  

 کارشروع به ورودی توان

Qs 

start heat input 

 .شودعنوان می ورودی توان حداکثر کسری از صور بهکه  اندازیراه هنگام در مشع  ورودیتوان  

 .شودمی بیان( %) درصد حسب بر کارشروع به ورودی توان -یادآوری

1-2-2-7  

 اسمیورودی  توان
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QFN 

nominal heat input 

 .است شده داده هادستورالعم  در که ورودی توان مقدار

 .هستند یا واحد تکی نامیورودی  توان یکدارای ، ثابت ورودی توانهای مشع  -1 یادآوری

 کهه  نامیورودی  توان حداق  ویا اسمی  نامیورودی  توان حداکثر بین توانمی را ورودی متغییر توان هایمشع  -2یادآوری 

 .کرد تنظیمشده است،  داده هادستورالعم  رد

 .شودمی بیان (kW) کیلووا  حسب بر نامیورودی  توان -1ری یادآو

 ونآزم بستر و مشعلسر احتراق، محفظه 1-1

1-1-1  

 احتراق محفظه

combustion chamber 

 .دهدرخ می آن در احتراق که دستگاه از بخشی

1-1-2  

 احتراق محفظه در فشار

PF 

pressure in the combustion chamber 

 جو، که در مصفظه احتراق برقرار است.فشار مثبت یا منفی نسبت به فشار 

 .ودشمی ( بیانkPa) کیلوپاسکا  حسب بر احتراق مصفظه در فشار -یادآوری

1-1-1  

 احتراق محفظه طول

l  

length of the combustion chamber 

 یا مصفظه احتراق است.مشع   سوخت تا دیواره پشتی لوله آزمون فاصله بین سر ناز  یا خروجی

 .شودمی بیان( m) متر حسب بر احتراق ظهمصف طو  -یادآوری

1-1-7  

 احتراق محفظه قطر
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d  

diameter of the combustion chamber 

 است. مشع  پوششعله پیرامون احتراق مصفظه داخلی قطر

 .شودمی گیریاندازه( m) متر حسب بر احتراق مصفظه قطر -یادآوری

1-1-9  

 مشعلسر

burner head 

 است. سوخت و هوا کردن مخلوط برای دیگر اجوای و سازیپودر سیستم یک از متشک  اختالطوسیله 

   :مثال

 کنندهتثبیت دیسک

1-1-1  

 مشعلپوش شعله

burner flame tube 

 آن قرار دارد.در شعله  ابتدایای که تجهیو اختالط سوخت و هوا و وسیله

1-1-4  

 مشعل آزمون لوله

test flame tube 

 .دهددر آن رخ می ای بستر آزمون که فرایند احتراقبخ  استوانه

  1گازی احتراق محصوالت ترکیب 1-7

1-7-1  

 ( CO) سیداکدیکربن مقدار

content of carbon dioxide (CO ) 

خشک در حالت به حجم ک  مصصو   گازی  موجود )در مصصو   احتراق( اکسیددینسبت حجمی کربن

 است.

                                                 

 - Gaseous combustion products 
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 .شودمیصور  درصد حجمی بیان به اکسیددیکربنمقدار  -یادآوری

1-7-2  

 ( O) مقدار اکسیژن

content of oxygen (O ) 

 است. خشکدر حالت به حجم ک  مصصو   گازی  موجود )در مصصو   احتراق( نسبت حجمی اکسیژن

 .شودمی بیان حجمی درصد صور به اکسیژن مقدار -یادآوری

1-7-1  

 (CO) منواکسیدمقدار کربن

content of carbon monoxide (CO) 

 خشک در حالتبه حجم ک  مصصو   گازی  موجود )در مصصو   احتراق( سیدمونواکنسبت حجمی کربن

  .است

 مکعهب متهر لیتهر بهر    با واحد میلیو  صور  درصد حجمی به منواکسید کربن مقدارگیری باشد،  اندازه ،که هد  زمانی -یادآوری

(ml/m
( مهرتبط  mg/kWh) گرم بر کیلووا  ساعت لیمی با واحد ،باشد مصاسبه و اعالم مقدار ،هد  که  زمانی وشود بیان می(  

 .شودمی بیان( Hi) پایین حرارتیارزش  با

1-7-7  

 (NOx) هااکسیدمقدار نیتروژن

content of nitrogen oxides (NOx) 

در  به حجهم که  مصصهو   گهازی    موجود )در مصصو   احتراق(  یاکسیدهانسبت حجمی تمامی نیتروژن

 است.خشک  حالت

 لیتهر بهر مترمکعهب    صور  درصد حجمی و با واحد میلی اکسیدها به نیتروژنمقدار گیری باشد،  اندازه ،هد  که  زمانی -یادآوری

(ml/m
( مهرتبط  mg/kWhگرم بر کیلووا  سهاعت )  مصاسبه و اعالم مقدار باشد با واحد میلی ،هد  که  و زمانیشود بیان می(  

 .شودمی ( بیانHiبا ارزش حرارتی پایین )

1-7-9  

 نسوخته هایوکربنهیدر مقدار

content of unburned hydrocarbons 

در  احتهراق  مصصهو    که   حجم به موجود )در مصصو   احتراق( سوختهن هایهیدروکربن یحجم نسبت

 است. هوای مواحم حضور بدون ،مرطوب حالت

ml/m) مترمکعب بر لیترمیلیحسب  نسوخته بر هایهیدروکربن مقدار -یادآوری
 .شودمی مصاسبه  C H بر اساس، ( 
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1-7-1  

 دود عدد

smoke number 

 .است مقایسه مورد مقیاس به ین مقدارترنودیک ،نمونه آناندازی سایه که ،نمونه مربوط به مرجع عدد

 مراجعه شود. الفبه پیوست  -یادآوری

1-7-4  

 اضافه هوای نسبت

λ 

excess air ratio 

 .در فرایند احتراق استموجود و هوای تئوری موردنیاز ثر سمنسبت بین مقدار هوای 

 ایمنی و کنترل تنظیم، وسایل 1-9

1-9-1  

 شعلهآشکارساز وسیله 

flame detector device 

 .گردداز آن ارسا  می حاص  تشخیص و سیگنا  ،وجود شعله ،ای که به کمک آن وسیله

باشد. این اجوا،   برای انتقا  سیگناالمانی کننده و تقویتیک شعله،  تواند شام  حسگر آشکارساز شعله می -یادآوری

 .مونتاژ شوندغال  ، در یک ریویواحد برنامه یک همراهند به نتواواقعی شعله، می نگرفتن حسگرنظربا امکان در 

 

1-9-2  

 مشعل خودکار کنترل سیستم

automatic burner control system 

 .استز شعله آشکارساوسیله ریوی و کلیه اجوای مربوط به  یک واحد برنامهسیستمی که شام  حداق  

 .دنباش جداگانهغال   اند یا یک در دنتوانمی ،مشع خودکار  کنتر  سیستم یک مختلف عملکردهای -یادآوری

1-9-1  

 ریزیبرنامه واحد

programming unit 
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صادر  یهای کنترل دهد، فرماناز وسای  کنتر  و ایمنی واکن  نشان می های دریافتی که به سیگنا واحدی 

شهده  و باعهث خاموشهی کنتهر     کنهد می، بر عملکرد مشع  نظار  کنداندازی را کنتر  می راه توالیکند، می

 .شود می قف  پایدار و موجب دادهایمن در صور  لووم فرمان خاموشیشود و می

از شعله آشکارسوسیله پیوسته در ارتباط با طور بهو  کندمیرا دنبا   شدهتعییناز پی   توالیریوی یک  واحد برنامه -یادآوری

 .کند عم  می

1-9-7  

 ایمنشروع به کار  بررسی

safe-start check 

نقص در سیستم ایمنهی و یها شهرایط     وجود وجود یا عدم کارگیری مدار یا مدارهای حفاظتی،بهروندی که با 

 د.کناندازی را ارزیابی میشعله قب  از راه وجودسازی شبیه

1-9-9  

 شدهکنترل یخاموش

controlled shut-down 

 .شود، قطع میسوخت قطع )های(شیربرق وسیله آن بهبر اثر نبود تقاضای حرارتی، ندی که فرآی

1-9-1  

 قفل پایدار

non-volatile lock-out 

توانهد از طریهو    ، تنها میاندازی مجددراهبازگشت به ای که  گونهبه ،ایطی از خاموشی ایمن در یک سیستمشر

 .دانجام شو ،یدیگر از هیچ راهتنظیم مجدد دستی سیستم و نه 

1-9-4  

 ایمن خاموشی

safety shut-down 

 فعها   ، سریعاًدر سیستم کنتر  خودکار مشع  یک وسیله ایمنی و یا تشخیص خطابه فرآیندی که در پاسخ 

سهوخت و وسهیله اشهتعا      قطهع بهرق شهیر)های(    سهریع  شده و موجب توقف عملکرد مشع  از طریو قطع

 شود.   می

 .دهد رخشدن تغییه برق یا ضعیف قطع نتیجه در تواندمی همچنینایمن  یخاموش -یادآوری

1-9-4  

 ییمنا قطع وسیله

safety shut-off device 
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 .کندمی قطع را سوختتغییه  خودکار طوربه کهای وسیله

1-9-5  

 اشتعال تجدید

ignition-restoration 

 ،سهوخت    تغییهه قطعهی کامه   بدون شعله،رفتن سیگنا  دستاز  دنبا به اشتعا  وسیله آن در که فرآیندی

 .شودمی روشندوباره 

1-9-14  

 راه اندازی مجدد

recycling 

 شود. صور  خودکار تکرار میاندازی بهراهکام   توالیخاموشی ایمن، یک آن، بعد از  توسطفرآیندی که 

1-9-11  

 فشارکلید 

pressure switch 

 مقهدار  از واقعهی  مقدار کههنگامی کند ومی مقایسه مورد درخواست مقدار با را فشار واقعی مقدار کهکلیدی 

 .کندمی آغاز را کردنقطع توالی وارسا  کرده  سیگنالی باشد،کمتر  یابیشتر  مورد درخواست

1-9-12  

 اشتعال وسیله

ignition device 

 ،مشهع  پیلهو    یا اصلی مشع  اشتعا  برای که( دیگر تمهیدا  یا الکتریکی اشتعا  شعله،مانند ) تمهیداتی

 .شودمی هاستفاد ،کاربرد صور  در

1-9-11  

 دور راه از مجدد کار شروع به

remote reset 

 شدن، از مصلی متفاو  از جایی که وسیله ایمنی مربوطه قرار دارد.قف مجدد دستی بعد از  کار شروع به

یکهی  صور  الکتریکی یا مدار الکترون هتواند بمجدد و وسیله ایمنی مربوطه در عم  می کار شروع بهبین مص   ارتباط -یادآوری

 .با معیار خطای واحد مطابقت دارد موضوع. این باشد
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 توالی 1-1

1-1-1  

 اشتعالپیش زمان

pre-ignition time 

 است. سوخت شدنآزاد واشتعا   ارخه شروع بین دوره زمانی

 .شودمی بیان (s) ثانیه حسب بر اشتعا پی  مانز -یادآوری

 

1-1-2  

 ایمنی زمان

ts 

safety time 

 شهعله  وجهود  بهدون  سوخت دهدمی اجازه خودکار مشع  کنتر  سیستم آن در که مجاز زمان مد  حداکثر

 .شود آزاد

 .شودمی بیان (s) ثانیه حسب بر ایمنی زمان -یادآوری

1-1-1  

 اشتعال یایمن زمان

ignition safety time 

 یایمن زمان اولین

tsmax 

first safety time 

 داده سهوخت  تعییهه  قطهع  سهیگنا   کهه  ایلصظهه  در و شهروع  سوخت آزادسازی سیگنا  از ی کهزمانمد  

 .یابدپایان می، شودمی

 .شودمی بیان (s) ثانیه حسب رب اشتعا ی ایمن زمان -یادآوری

1-1-7  

 عملیات حین در یایمن زمان

safety time during operation 
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 قطهع تغییهه   سهیگنا   ای کهه در لصظهه  وشده شروع  شدهح  شدن شعلهخاموش لصظه از زمانی کهمد  

 یابد.پایان می شود،داده می سوخت

 .شودمی بیان (s) ثانیه حسب برعملیا   حیندر  ایمنی زمان -یادآوری

1-1-9  

 سازیپاک زمان

purge time 

 .شودمی ی، تهویهسوخت مینتأ گونههیچ بدون ،اجباری طوربه احتراق مصفظه آن در کهزمانی  دوره

 ود.شمی بیان (s) ثانیه حسب بر سازیپاک زمان -یادآوری

1-1-1  

 سازیپاکپیش زمان

pre-purge time 

 .شودشدن وسیله اشتعا  انجام میفعا شده و تا قب  از سازی در دبی هوای تثبیتزمانی که در آن پاکدوره 

 شود.می بیان (s) ثانیه حسب برسازی پاکپی  زمان -یادآوری

 

1-1-4  

 سازیپاکپس زمان

post-purge time 

 .شودخاموش میدمنده ای که لصظهشی تا زمانی بین هر نوع خامو دوره

 شود.می بیان (s) ثانیه حسب سازی برپاکپ  زمان -یادآوری

1-1-4  

 شدن کل بستهزمان 

total closing time 

 .یابد پایان می شیرهای قطع شدنبستهدر لصظه  شروع وشدن شعله خاموش سیگنا زمانی که با  دوره

 شود.می بیان (s) نیهثا حسب برک   زمان بسته شدن -یادآوری

1-1-5  

 شعله آشکارساز وسیله

flame detector device 
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مراجعهه   1به شهک   )گردد حاص  از آن ارسا  می تشخیص و سیگنا  که به کمک آن وجود شعلهای  وسیله

 شود(.

د. این اجوا، نباش ای برای انتقا  سیگنا کننده و رلهشعله، یک تقویت حسگرد شام  نتوان آشکارساز شعله میوسای   -یادآوری

 .شوندواحد مونتاژ غال  ریوی، در یک توانند به همراه یک واحد برنامهواقعی شعله، میحسگر با امکان در نظر نگرفتن 

 

 
 راهنما:

 مراجعه شود( 6-9-6)به زیربند  ریویبرنامه واحد   (مراجعه شود 2-9-6به زیربند ) مشع  خودکار کنتر  سیستم  

 مراجعه شود( 4-9-6به زیربند )خودکار  قطعشیر     (مراجعه شود 5-3-6به زیربند ) شعلهز آشکارسا وسیله  

 خودکار قطعشیر  ترمینا           شعله  

 شود( مراجعه 15-3-6زیربند  به) شعلهسیگنا        (شود مراجعه 11-3-6زیربند  به) شعله حسگر  

 1-12-3-6به زیربند ) پاسخ زمانی خطای شعله         کنندهتقویت  

 شود( مراجعه         فیلتر  

 شود( مراجعه 16-3-6به زیربند ) شدهح شعله           آستانه  

 بر شعله متدوالپایه برای نظارت  یعملکرد زنجیره -1 شکل

1-1-14  

 مستقل شعلهآشکارساز  وسیله

independent flame detector device 

 .کندفراهم را  Cکنتر  کالس یک د تا نمایریوی عم  میواحد برنامه که مستق  از ایوسیله آشکارساز شعله

 مراجعه شود(. 2به شک  )

 .استکننده بررسیخود هایآشکارساز دارای عملکرد این نوع از وسیله -یادآوری
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 راهنما:

 آستانه    (مراجعه شود 18-3-6به زیربند ) آشکارساز شعله مستق  وسیله  

 مراجعه شود( 15-3-6به زیربند ) سیگنا  شعله          شعله  

 2-12-3-6 به زیربند) زمان تشخیص خطای شعله      (شود مراجعه 11-3-6به زیربند ) شعله حسگر  

 شود( مراجعه        کنندهتقویت  

 شود( مراجعه 16-3-6به زیربند )شده شعله ح           فیلتر  
        

 ساز مستقل شعله آشکاربرای تجهیز  زنجیره عملکرد پایه -2 شکل

1-1-11  

 شعلهحسگر 

flame sensor 

 بعهدی  سهیگنا  پهردازش   بهرای خروجیکهه   سهیگنا ِ یک آوردن با فراهمشعله،  وجود در صور  که ایوسیله

 .دهدشود، واکن  نشان میاستفاده می

1-1-12  

 شعله در خطاوجود رد امو در ،زمان

time in case of flame failure 

1-1-12-1  

 شعله وجود خطا دربه  پاسخ زمان

FFRT 

flame failure response time 

  .است حاص  از نبود شعله ،های شیر قطعشده و قطع برق ترمینا شعله ح  نبودپاسخ بین زمان 
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 یاد شود. «1شدنخاموشزمان ایمنی »عنوان به FFRT، از تجهیوا  به مربوطهای ممکن است در استاندارد -یادآوری

1-1-12-2  

 شعله ود خطا دروج تشخیص زمان

FFDT 

flame failure detection time 

از بین رفته تا زمانی که  شدهکه شعله ح  زمانی بین، مستق  ساز شعلهآشکار وسیله یکپاسخ زمان 

 .شود دریافتسیگنا  عدم وجود شعله 

1-1-11  

 شدهحس شعله

sensed flame 

 .شودمی پای  شعله گرحس وسیلهکه به فیویکی مقدار

1-1-17  

 شعلهد وجو سیگنال

flame signal 

 .وجود دارد شدهح  ساز شعله در حالتی که شعلهاز وسیله آشکارشده دادهسیگنا  

 

1-1-19  

 شعله سازیشبیه

flame simulation 

 در صهورتی کهه   درکند شناسایی می را شعله وجود، شعله وجود سیگنا  که افتدمی اتفاق زمانی که شرایطی

 .ندارد وجود ایشعله ،یتواقع

 

 

 

                                                 

 - Extinction safety time 
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1-1-11  

 عملیاتیعیت وض

operational state 

 .شودمی شروع ،مجاز اشتعا  ایمنی زمان شدنسپری از بعد شعله، وجود باوضعیتی که 

 .است کار به شروع فرآیند پایان ،وضعیت این -یادآوری

1-1-14  

 غیردائمعملکرد 

intermittent operation 

 .نباشدبیشتر  h 25از  آنمد  زمان  کهعملکردی وضعیت 

1-1-14  

 ئمدا عملکرد

continuous operation 

 .بیشتر باشد h 25از  مد  زمان آن کهعملکردی وضعیت 

 نمودارها 1-4

1-4-1  

 یکار نمودار

working diagram 

 .(عنوان تابعی از توان ورودیبهاق مصفظه احترموجود در فشار گر  بیان) است مجاز کاربرد مشع  گستره

 

1-4-2  

 آزمون نمودار

test diagram 

عنوان تهابعی از  بهفشار موجود در مصفظه احتراق گر  بیان) ها استآزمون انجام حینآزمون مشع  در  گستره

 .(توان ورودی
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1-4  

 سوخت مایع فشار حداکثر

maximum oil pressure 

 .است شده اعالم فنی مدارک در کهسوخت مایع  فشار با ترین

 .است  PSهمان فشار اینآمده است   PEDهمچنان که در تعریف -یادآوری

 ظتیفاحالزامات ایمنی و/یا اقدامات  –عملکردی و ساخت بندی،طبقه الزامات 7

 پودرسازی انواع 7-1

 احتراق دادن مایعقرار تحت فشار توسط مکانیکیپودرسازی  7-1-1

 گیرد.انجام می 1فشار رهاسازی طریو از ،پودرکننده ناز  یک از استفاده با سوخت پودرسازی

 کمکی سیال وسیلهبه پودرسازی 7-1-2

 دیگهری  مهایع  ههر  یها  دیگهر  گازههای  بخار، هوا، جریان با سوخت جریان برخورد طریو از سوختپودرسازی 

 شام  موارد زیر است: ویژه به هامشع  نوع شود. اینمی حاص 

 شود؛ مخلوط می پودرکننده سیا  با سوخت از قب  هاآن در که 2امولسیونی هایمشع  -

در کهاو   یک لبه سوخت از خروج سوخت، هنگام وسیلهبه پودرسازی هاآن در که 6روتاری کاو هایمشع  -

 شود. حاص  می دیگری مایع هر یا دیگر گازهای بخار، هوا، حا  دوران و توسط برخورد با جریان

 شهرایط  و الواما  تمامی دیگر با تی مجازند کهصور در هستند، سازیآماده سایر وسای  دارای که هاییمشع 

 داشته باشند.مطابقت  استاندارد این آزمون

 خودکارنیمه یا خودکار سوزمایع هایمشعل کنترل هایروش 7-2

 (ایمرحلهتک مشعل)خاموش -روشن کنترل 7-2-1

 .است خاموش یا کندمی کار توان ورودی ثابت یا با با سوخت مایع در آن مشع  کنتر  که نوعی

 (ای مرحله چند و دو مشعل) ایچندمرحله کنترل 7-2-2

 با سوخت مایع هایمشع . کرد استفاده احتراق )گام( مرحله اندین از توانیم آن در کهاست  کنتر  وعین

 .گیرندمی قرار طبقه این در دارند نیو توان دو تنهاکه 

                                                 

 - Pressure release 

 - Emulsion burners 

 - Rotary cup burners 
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 (مادوالر مشعل) 1مادوالرکنترل  7-2-1

 .تغییر کند با  و پایین حد بین طور نامصدودتواند به می ورودی توان آن در نوعی کنتر  که

 اشتعال وسایل 7-1

 خودکار الکتریکی الاشتع 7-1-1

 کلیات 7-1-1-1

 .شودمی ایجاد الکتریکی انرژی از استفاده با سوخت اشتعا  هاآن در که هستند هاییسیستم

 شدهکنترل اشتعال توسط جرقه 7-1-1-2

 .رسد میاشتعا  به اثبا   جرقه شود که وجودسوخت زمانی آزاد می آن در که سیستمی

 نشدهکنترل توسط جرقه اشتعال 7-1-1-1

 شود.کنتر  نمی ،اشتعا  تواند آزاد شود که جرقهسوخت زمانی می آن در که سیستمی

 گازی یا مایع هایسوخت با اشتعال خودکار 7-1-2

 کلیات 7-1-2-1

 کنهد، می استفاده گازی یا مایع هایسوخت از که کنندهمشتع  مشع یک  هاآن در کههستند  هاییسیستم

 یها  دائمهی  صهور   ممکهن اسهت بهه    کننهده مشتع  هایمشع  این عملیا  .کندمی مشتع  را اصلی سوخت

 ههای مشهع  . کننهد  کار شروع به دستی صور به است ممکن دائمی کنندهمشتع  هایمشع . باشد 2متناوب

 .کنندکار می وع بهشر خودکار طوربه متناوب کنندهمشتع 

 .شود اعما  9959 ملی ایران شماره باید مطابو با استاندارد به اشتعا  شروعگاز  الواما 

 شدهکنترلکننده مشتعل مشعل بوسیله تعالاش 7-1-2-2

مشهع    شهده کنتهر   کهه شهعله   شهود آزاد  توانهد مهی  زمهانی  تنهها  ییه سوخت اصهلی غت آن در که سیستمی

 برسد. به اثبا کننده  مشتع 

 نشدهکنترلکننده مشتعل مشعل وسیلهبه اشتعال  7-1-2-1

کنتهر   کننهده  مشهتع  مشهع    لهشهع  کهه  آزاد شود تواندمی زمانی اصلی ییه سوختتغ آن در که سیستمی

 شود. نمی

                                                 

 - Modulating 

 - Intermittent 
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  ساخت 7-7

 کلیات 7-7-1

 .شود انجام باید ریسک ارزیابی

 طراحی 7-7-2

 احتراق به مربوط طراحی 7-7-2-1

ورودی  تهوان یها گسهتره تهوان     در کهه  باشد ایگونهبه نظر آن بایدمورد کاربرد برای مشع  ساخت و طراحی

طهور کامه  و ایمهن    ست مصر  شود بهه شده، سوخت مایعی که قرار انظر و گستره فشار از پی  تعیینمورد

 بسوزد.

ای افوای  یابد که تاثیری ناایمنی بر روی عملکرد مشهع  نگهیارد. هندسهه     تواند به اندازه طو  سرمشع  می

 پوش مشع  باید بدون تغییر باقی بماند.  کننده و موقعیت آن در شعلهوسیله مخلوط

 مکانیکی ایمنی پایداری و 7-7-2-2

 بهه  کهه دسترسهی  در صهورتی  عم  نیامده باشهد یها  به دستگاه/مشع  مصفظه از کافی حفاظت صورتی که در

از دسترسی بهه   هایی برای جلوگیریمصافظ باید پییر باشد،امکان ابوارهایی از استفاده بدون متصرک قطعا 

 شود. مراجعه 1-9-5به زیربند  متصرک فراهم شود. همچنین قطعا 

آن یمنی ابه  ً حتمااکه  شکسهتی  تغییر شک  یاارى، ناپاید گونههیچ باشد کهاى گونهمشع  باید بهن ساختما

 نتواند رخ دهد. ،کندوارد خدشه 

مشخص  مناسهب ر طوباید به، گرفته میشوند کار بهدار برهبهر یا توسط نصابکه  مشابهیى سیلههاو وها مهرا

 .باشنده شد

ای طراحهی و  گونهه باید بهه همچنین حم  شود. ای باشد که بتواند به صور  ایمن گونهطراحی مشع  باید به

 صور  ایمن و بدون آسیب، انبار شود. بندی شود که بتواند به بسته

شود، باید وسیله دست می ها به جایی آنبهدر مواردی که وزن، اندازه یا شک  مشع  یا اجوای آن مانع از جا

 ها را بلند کرد.مجهو به تمهیداتی باشند که بتوان آن

داری در دسترس هستند، باید فاقد لبه تیو و ای که در حین استفاده و تعمیرونگه دهنده   تشکی قطعا

 داری شوند، باشند.استفاده و تعمیرونگهمد  هایی که ممکن است باعث آسیب یا صدما  شخصی در گوشه
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 استفاده داری وتعمیرونگه برای قابلیت دسترسی 7-7-1

تواننهد بیهرون کشهیده شهده و یها از جایشهان بچرخنهد، بایهد          رهایی مهی هایی که بدون استفاده از ابوا مشع 

مشع  در موقعیت بیرون عملکرد ( که 1ای با سیستم یکپاراه شوند )برای مثا  توسط کلیدهای حدی گونهبه

 پییر نباشد. شده امکانشده یا ارخیدهکشیده

 رانیا یاستاندارد ملتصریک مثبت مطابو با  2مودرود باید مجهو به  کار میسازی به ای که برای یکپاراه وسیله

 در استاندارد 1بوده و اجوای مرتبط با سیستم کنترلی آن نباید از رده  1659: سا  9644شماره 

EN ISO      - :      دنتر باشپایین. 

 بودن سالم 7-7-7

  نشتی یچهنباید که طوریبه باشند سالم باید ،پودرسازی وسای  تا مشع ، سوخت مایع حام  قطعا 

 .دهد رخ ایمشاهدهقاب 

ها در  دهند و احتما  باز شدن آن رسانی را تشکی  می هایی که مدار سوخت قطعا  و مجموعه بودن سالم

 اتصا   از استفاده شود، وجود دارد، باید با های رایجی که در مص  انجام می داری مد  تعمیرونگه

تمام مواد درزبندی باید تصت شرایط  .حاص  شود شوند،می ممصک مونتاژ مجدد از پ  که ای  شونده غیرقف 

 کار عادی مشع ، کارآمد باقی بمانند.

 مواد 7-7-9

ای انتخاب شوند که دوام و طو  عمر مصصو  را بهینه کنند و بهتر است از گونهشود مواد به توصیه می

 خطرناک اجتناب شود. یا کمیاب انتخاب مواد 

توانند  می اند، و موادی که بعداً شده استفاده واد بازیافتی و موادی که قبالًشود در استفاده از م توصیه می

 عم  آید. بازیافت شوند، دقت  زم به

ها برای انهدام/بازیافت در پایان عمر سازی آنمنظور مرتبگیاری قطعا ، بهشود که امکان نشانه توصیه می

 ها بررسی شود.  کاری آن

های ساختاری و  ای انتخاب شود که مشخصه گونهر رفته در ساخت مشع  باید بهکاکیفیت و ضخامت مواد به

ها به طور صصیصی وقتی که در شرایط عملیاتی، تعمیرونگهداری و مطابو با دستورالعم عملکردی سیستم، 

  طور ویژه، تمام قطعا . به، داار زوا  نشوندهای زمانی مناسبدر حین عملیا  و در دورهاند،  نصب شده

ها مواجه حرارتی که ممکن است در حین عملیا ، با آنو مشع  باید در برابر بارهای مکانیکی، شیمیایی 

گونه تغییری که بتواند بر استفاده، تعمیرونگهداری و تنظیم، هیچعادی داشته باشند. در شرایط تصم  شوند، 

                                                 

 - Limit switches 

 - Mode 
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داری و تنظیم صصیح،  ، تعمیرونگهاستفاده عادیوجود آید. در شرایط ها اثر گیارد، نباید بهعملکرد عادی آن

 تاثیر بگیارد، داشته باشند.  آن عادی ای نباید نشان از تغییری که بتواند بر عملکرد هیچ قطعه

انانچه بدنه شام  هر قطعه فلوی باشد که از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته نشده، این قطعا  باید 

 شوند. حفاظتکارآمد، طور مناسب با یک پوش  ضدخوردگی  به

 مقاوم باشند. ،استفاده باید در مقاب  این سیا  واسطاز سیا  واسط خورنده، مواد مورد در صور  استفاده

 مواد انتخاب ، در1659: سا  4394شماره  رانیا یاستاندارد مل با مطابو هاییدر صور  استفاده از سوخت

 عم  آید.به ایویژه دقت باید

 ها آزبست وجود دارد، نباید استفاده شوند.ی که در آناز آزبست یا مواد

است، نباید برای قطعا  حام  سوخت  ºC 598استفاده از لصیمی که دمای ذوب آن پ  از کاربرد کمتر از 

 استفاده شود.

 باشد: هست،هرکدام که مناسب ، با استانداردهای زیر مطابو باید کشیکار رفته در لولهبه مواد

،1659: سا  15123-1استاندارد ملی ایران شماره ، 1653: سا  16594شماره  رانیا یاستاندارد مل  

،1659: سا  15123-6استاندارد ملی ایران شماره ، 1659: سا  15123-2استاندارد ملی ایران شماره   

،1659: سا  15123-9استاندارد ملی ایران شماره ، 1659: سا  15123-5استاندارد ملی ایران شماره   

،1656: سا  14695-1شماره  رانیا یاستاندارد مل، 1654: سا  15123-3استاندارد ملی ایران شماره   

،1652: سا  5668-2شماره  رانیا یاستاندارد مل، 1644: سا  5668-1شماره  رانیا یاستاندارد مل  

،1644سا  : 5668-5شماره  رانیا یاستاندارد مل، 1652: سا  5668-6شماره  رانیا یاستاندارد مل  

،1658: سا  15351شماره  رانیا یاستاندارد مل، 1644: سا  5668-9شماره  رانیا یاستاندارد مل  

EN     :      + A :     , EN     - , EN     - :     , EN ISO     :     ,  
EN ISO     :     , EN ISO     :     , ISO     - :     , ISO     :     . 

1کردن  نصب 7-7-1
 

 صور  کارآمد، روی دستگاه گرماساز نصب گردد. ای طراحی شود که بتواند به گونهع  باید بهمش

تر از آن، ها و مهمصصیح آنعملکردی داده و مصکم شوند که موقعیت ای قرار گونهقطعا  مشع  باید به

ح باید بعد از صصیعملکردی د در حین کار تغییر کنند. موقعیت نهای مشع ، نتوان موقعیت صصیح اوریفی 

 جداسازی و نصب مجدد لوازم جانبی، حفظ شود. 

بردار یا نصاب اند و بهتر است که توسط بهرهمستقر یا تنظیم شده ،هایی از مشع  که در مرحله ساختقسمت

 کاری نشوند، باید مهر و موم شوند. دست

                                                 

 - Mounting 
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سادگی ای طراحی و قرار گیرند که بهگونهطور مستمر تعمیرونگهداری شوند، باید بهقطعاتی که  زم است به

عم  ها جلوگیری بهاشتباه آنتعویض ای طراحی شوند که از  گونهشدن باشند. عالوه بر آن، باید بهجداقاب  

 ها و/یا در شرایطی که این موضوع توسط طراحی ممکن نیست، باید به کمک نشانه آید.

 شود.ها جلوگیری اشتباه آنتعویض ها، از دستورالعم 

 اتصاالت 7-7-4

  ای هستند، اتصها   داخلهی مشهع  بها اتصها      صور  رزوهکه به یمقاوم فشار  اتصا   ورودی با اتصا 

هایی کهه بهه    شوند و اتصا   قسمت نمیش  ای هستند و در تعمیرنگهداری صور  رزوهکه به یمقاوم فشار

 طراحی شوند.       -  ISOشوند، باید مطابو با استاندارد  نمی دفعا  باز و بسته 

       -    EN ISOشهوند بایهد مطهابو بها اسهتاندارد      شه   داری اتصا تی که  زم است برای تعمیرونگهه 
 ، اسهتاندارد 1655: سها   28119-2اسهتاندارد ملهی ایهران شهماره     طراحی شوند. اتصا   فلنجی نیو باید با 

EN     -       + A       ،EN     -       و EN     - :     .مطابقت داشته باشند 

 آزمون فشار نقاط 7-7-4

 نقاط آزمون باید احتراق، هوای فشار و سوخت تنظیم فشار سوخت، مک  بررسی فشار ایجاد امکان منظوربه

 شوند. فراهم فشار گیریاندازه وسای  یا

 تجهیزات 7-9

 ها و قطعات متحرک موتورها، دمنده 7-9-1

با انهدازه، اسهتصکام و طهو      یهاییا شبکهها غال ، هامصافظها و قطعا  متصرک باید توسط  موتورها، دمنده

ها براسهاس  درجه حفاظت آن پییر نباشد، حفاظت شوند. ها امکانای که تماس اتفاقی با آن گونهعمر کافی، به

بایهد   هها یا شهبکه ها غال ، هاحفاظباشد. برداشتن این     IPباید حداق   2434استاندارد ملی ایران شماره 

 پییر باشد. طور معمو  در دسترس هستند، امکانکه به هاییها با استفاده از ابوارتن

 حفاظهت ای قهرار داده یها    گونهه ها باید بهرکصای استفاده شده است، این مهای تسمهدر جایی که از مصرک

 ها جلوگیری شود.شوند که از دسترسی ناخواسته به آن

سمه فراهم شوند. دسترسی به این تمهیدا  باید تنها با اسهتفاده  باید تمهیداتی برای تسهی  تنظیم کش  ت

 پییر باشد. طور معمو  در دسترس هستند، امکانکه بهابوارهایی از 

 و لرزش در حداق  مقدار باشد.سروصدا ای نصب شوند که  گونهها باید به موتورها و دمنده

 ایمنی برقی 7-9-2

 ایمنی برقی شام 

 مشع  و -الف
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 رای مثا  اتصا  ( بین وسای  کنترلی)ب یهارابط -ب

 د.باشن      :   - -      EN استاندارد باید مطابو با

یا قسمت   -      ENو استاندارد          - -      EN با استانداردایمنی برقی وسای  کنترلی باید 

         - -      EN استاندارد ZBBه در پیوست شد یا با الواما  برقی استانداردهای فهرست آن 2

 باشد.مطابو 

 مین شود.نمودار اتصا  ، تأکشی و  وسیله یک نقشه سیمهر جوء باید به  مستندا  اتصا   الکتریکی برای
 مراجعه شود. ذها، به پیوست های تصت فشار حرارتی مشع برای بدنه -یادآوری

 هوا جریان وسیله کنترل 7-9-1

ای مشابه برای کنتر  جریان هوا باشهد. ایهن وسهیله     یا وسیلههر مشع  باید مجهو به یک دریچه تنظیم هوا 

بعهد از برداشهتن یهک درپهوش، بایهد      احتمها ً  تنظیم باشد. موقعیت دریچه هوا، تنها باید به کمک ابوار قاب  

 مشاهده باشد.  قاب 

ای طراحی  نهگواگر مشع  مجهو به تمهیدی دستی برای تنظیم جریان هوای احتراق باشد، این تمهید باید به

 شود. حفاظتها، در برابر تغییر ناخواسته  شود که پ  از تنظیم براساس دستورالعم 

 سوخت خط اجزای 7-9-7

 کلیات 7-9-7-1

 دمهای  و فشهار  جملهه افهوای    از خهود، مخصوک به ورودی دمای و فشار برای باید سوخت خط اجوای تمام

 جلوگیری مناسبی ایمنی وسای  توسط دما و فشار حد از بی  افوای از  باید یا بینی طراحی شوندپی قاب 

 .شود

 4جهدو    گونهه کهه در  همهان )شود اعما  می 1-با شک  ذ مطابو III و II رده هایکشیلوله برای ذپیوست 

 شده است(. تعریفاروپا  اتصادیه EU/        دستورالعم  IIپیوست 

زمهان   در کهه  هاییسوخت خورندگی واکخ برابر در که شوند مونتاژ و طراحی طوری باید کار رفتهبه اجوای

 باشند. مقاوم گیرند،می قرار هاآن دهی در معرضسروی 

 با عملکرد دستی شیر قطع 7-9-7-2

 از خهط سهوخت جهدا    را مشهع   تا گیرد قرار هاکنتر  کلیه با دست در باید با عملکرد دستی شیر قطع یک

در دستورالعم  نصب  مناسبی باید دستورالعم  نیست، آن جانبی لوازم یا مشع  بخشی از شیر این اگر. کند

 باشد. دسترسقاب  آسانیبه باید دستی سوخت شیر. مراجعه شود 5-3شود، به زیربند  ارائه
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 وسیله تهویه و فیلتر 7-9-7-1

 بهرای  کهافی  تمهیهدا  . کنهد  جلوگیری خارجی عناصر ورود از تا شود نصب مشع  با دست در فیلتری باید

بایهد   نیسهت،  آن جانبی لوازم یا مشع  از وسای  بخشی این اگر. شود فراهم ایدب سوخت منبع تعییه هواک 

 .مراجعه شود 5-3شود، به زیربند  در دستورالعم  نصب ارائه مناسبی دستورالعم 

 سوخت جریان یا فشار تنظیم وسیله 7-9-7-7

 در شهده مشهخص  سهوخت  بها  را سهوخت  دبهی  بتهوان  تها  شهود  فهراهم  بایهد  سوخت فشار تنظیم وسیله یک

داشته  نیاز ابوار به باید ،برای تنظیم هاکنندهتنظیم. تنظیم کرد مربوطه فشارهای گستره در و هادستورالعم 

 باشند.

 ایمنی   عوسایل قط 7-9-7-9

 کلیات 7-9-7-9-1

 .باشند       -      ISO استاندارد با مطابو باید وسای  قطع ایمنی

  kW 744 مساوی و یاورودی کمتر توان با هامشعل 7-9-7-9-2

 متنهاظر  ناز  و پمپ بین باید kW 588مساوی  و یاتوان ورودی کمتر با هاییمشع  نی برایایم وسای  قطع

 وسیله قطع ایمنی که است در نظر گرفته شوند. مجاز 5-و ج 6-، ج2-، ج1-شک  ج مانند مشع ، سیستم با

 .شود یکپاراه سوخت مایع پمپ با

 :این بر عالوه

 بهها اسههتاندارد مطههابو ایمنههی وسههیله قطههع یههک مجهههو بههه بایههد ایمرحلههه تههک هههایمشههع  -الففف

EN ISO      - :      باشند؛ 

 2-به شهک  ج ) باشند ایمنی وسیله قطع یک مجهو به ناز  هر برای باید ایمرحلهدان یا دو هایمشع  -ب

 مراجعه شود(؛

 قطهع مجههو بهه یهک وسهیله      برگشت بایهد  خط و در تغییه ، در خط1اسپی  بکدارای ناز   هایمشع  -پ

 یهک  عنوانبه ناز  قطع شیر که شرایطی در. باشند      : -      EN ISOاستاندارد  با مطابو ایمنی

 قطهع  یید شهده باشهد، شهیر   تأآزمون و       : -      EN ISOبا استاندارد  مطابو ایمنی وسیله قطع

 نصهب شهود. بهرای    برگشهت  خهط  در و تغییه خط در هر یک از وسای  قطع ایمنی جایبه تواندمی ناز 

سوخت  یجرم در شرایطی که توان ورودی واسپی  بک  ناز  با سوختنمنظور بهپودرسازی سوخت مایع 

 بایهد  فشهار  کلید. شود گرفته نظر در فشار کلید یک باید برگشت خط در است، kW 588بیشتر از مایع 

 مراجعه شود(؛ 5-ج و 6-های جبه شک ) کند پای  برگشت خط در را فشار

                                                 

 - Spill back nozzle 
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منظهور  بهه  مثا  رایسرناز ، ب تا سوخت مایع گردش باشد  زم است ممکن ،سرناز  با مشعلی مورد در -ت

 دارد، بایهد  وجهود  دههی سهروی   در وسیله قطع ناز  یک فقط که آنجایی از .شود انجام ،گرمای پی 

 در. شهود  حاصه   اطمینهان  سهوخت،  غیهرایمن  تخلیهه  از جلهوگیری  از ثانویهه  مستق  اقدام یک توسط

اقهدام ثانویهه  زم    باشهد،       : -      EN ISOبها اسهتاندارد    مطابو ناز  وسیله قطع شرایطی که

 شود.نمی باز برگشتی فشار با ناز  وسیله قطع که شود حاص  اطمینان نیست. باید

  kW 744ورودی بیشتر از  توان با هامشعل 7-9-7-9-1

 بها  با سهوخت مهایع   هایمشع  مسیر جریان در ایداند، بشده متص  صور  سریبه وسیله قطع ایمنی که دو

 نوع از باید وسای  از این یکی. مراجعه شود 9-در نظر گرفته شود، به شک  ج kW 588توان ورودی بیشتر از 

 احتهراق  مصفظهه  ورودی کنترلی عضو آخرین عنوانبه است دوم ممکن وسیله همچنین. شو باشدبسته سریع

 بیشتر شود. s 9 از نباید نشدبسته زمان و شود استفاده

 :این بر عالوه

 بههها اسهههتاندارد مطهههابو ایمنهههی عوسهههیله قطههه دو دارای بایهههد ایمرحلههههتهههک ههههایمشهههع  -الفففف

EN ISO      - :      باشند. 

 اسهتاندارد   بها  مطهابو  ایمنهی  دو وسهیله قطهع   دارای ، برای هر ناز  بایهد ایمرحلهاند یا دو هایمشع  -ب

EN ISO      - :      مراجعه شود(؛ 9-به شک  ج) باشند 

 وسیله قطع ایمنهی دو مجهو به  برگشت باید خط و در تغییه ، در خطاسپی  بکدارای ناز   هایمشع  -پ

  و شهده  آزمهون  نهاز   قطهع  شهیر  که شرایطی در. باشند      : -      EN ISOاستاندارد  با مطابو

 یید شهده اسهت، شهیر   تأ      : -      EN ISOد با استاندار مطابو وسیله قطع ایمنی یک عنوانبه

نصب شود.  برگشت خط در و تغییه خط در ایمنی هر یک از وسای  قطع جایبه است ممکن ناز  قطع

 پهای   برگشهت  خط در را فشار باید فشار کلید. شود گرفته نظر در فشار کلید یک باید برگشت خط در

 مراجعه شود(؛ 9-ج و 3-های ج)به شک  کند

 نشهود  بسهته  برگشت دارد، خط جریان ،خط رفت وقتی که ایگونهبه ،باشند یکپاراه باید ایمنی سای  قطعو

 موضوع برای مثا  این(. شودنمی اعما  کام  بار شرایط در ایمرحله تنظیم با برگشتی هایمشع  مورد در)

 توسط موارد زیر انجام شود: دتوانمی

 یا یک عملگر، از استفاده با برگشت و خط رفت در ایمنی طعوسای  ق بین مکانیکی اتصا  یک -

 .برگشت و خط رفت وسای  قطع ایمنی در پنوماتیکی یا برقی یکپاراگی -

 .شودنمی ایجاد وسیله قطع دو بین حدی از بی  هیچ فشار که شود حاص  اطمینان باید

 مثها   رایشهود، به   انجهام  سهرناز   تها  سوخت مایع گردش باشد  زم است ممکن سرناز  با مشعلی مورد در

 یهک  توسهط  دارد، بایهد  وجهود  دهیسروی  در ناز  وسیله قطع یک فقط که آنجا از گرمای .منظور پی به

 وسیله قطع شرایطی که در. شود حاص  اطمینان سوخت، ایمنرغی تخلیه از جلوگیری از ثانویه مستق  اقدام
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 شهود  حاص  اطمینان اقدام ثانویه  زم نیست. باید باشد،      : -      EN ISOبا استاندارد  مطابو ناز 

 .شودنمی باز برگشتی فشار با ناز  وسیله قطع که

 سوخت گرمایشپیش 7-9-9

 کلیات 7-9-9-1

mm از بیشهتر  لوجهت ) کننهد مهی  استفاده با  نقطه جوش با های اولیهرفینیت از که هاییمشع 
 
/s 3 ) بایهد 

 .باشند 9-9-9-5و  5-9-9-5، 6-9-9-5، 2-9-9-5دهای با زیربن مطابو زیر هایقابلیت دارای

   حرارتی منابع 7-9-9-2

 :سوخت مایعگرمای  پی  برای حرارتی منبع

 و نیاز را داشته باشد، صور  باید قابلیت قطع فوری در 

 شودمی کنتر  خودکار طوربه که توان خروجی باشد باید دارای. 

 نیستند. برای این منظور مجاز باز هایشعله

 گرمایشپیش دمای 7-9-9-1

 نباید صور  هر در و برسد سوخت مایع 1اشتعا  نقطه به نباید سوخت مایع دمای فشار، غیرتصت شرایط در

 بیشتر شود. ºC 58 از

. شهود  استفاده تصت فشار هایکنگرمپی  از ، بایدپودرسازیلوجت موردنیاز  دما برای به یابیدست منظوربه

 است، بیشتر شود. 2آب در فشار متص  دمای جوش زیر K 9دمایی که  از نباید دما حداکثر

 گرمایشپیش دمای کنترل 7-9-9-7

 .شود کنتر  خودکار طوربه باید مایع سوخت کنگرمپی  سیستم هر

 کشهی، لولهه  هها، پمهپ  مانند) هیدرولیکی مدارهای مختلف اجوای یا ناز  دارندهنگه کنگرمپی  هایسیستم

 شام  این الوام نیستند.( فیلترها

  سهطح  در ºC 228 بها ی  دمها بهه   افهوای   از بایهد ( حرارتهی  ههای کننهده مصهدود  مثها   بهرای ) سای  قطعو

خهی   مهایع  کهه بها سهوخت     صهورتی  در فشهار،  غیرتصهت مایع سوخت  مخازن کن درگرمپی  هایسیستم

 .کنند جلوگیری شوند،نمی

 فشار تحت هایکنگرمپیش 7-9-9-9

شهود  توصیه مهی  .شود اعما  فشار تصت مخازن الواما  ،فشار تتص ها و مخازنکنگرمپی  برایبهتر است 

 شوند. طراحی مجاز عملیاتی برابر فشار 56/1برای  هاکنگرمپی 

                                                 

 - Flash point 

 - Connected pressure 
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توسط تمهیهداتی  باید فشار بی  از حد  حفاظت ازایجاد شود،می استفاده بسته سیستمی کن درگرمپی  اگر

 مین شود.فشار تأ کلیدیک  ساختاری یا

 اطمینان حاص  شود. هرگونهه  حد از بی  فشار در برابر  زم حفاظت از عملکرد ،مناسب دمای  کنتر با باید

 شود. تخلیه طور ایمنبه باید نشتی سوخت

 اشتعال وسیله 7-9-1

 کلیات 7-9-1-1

شهده  و/یا مشع  اصلی را تصت شرایط عملیاتی تعیهین کننده مشتع وسیله اشتعا  باید اشتعا  ایمن مشع  

 تضمین کند.

 ساز شعلهوسیله آشکار 7-9-1-2

وسیله یک آشکارساز شعله پای  شود. وسیله آشکارساز باید بهکننده مشتع شعله اصلی و یا هر شعله مشع  

در  با سهوخت مهایع   هایمشع  برای که 1653: سا  18295استاندارد ملی ایران شماره با  مطابو باید شعله

 نظر گرفته شده، باشد.

 یخهارج گونهه سهیگنا    ای باشد کهه حسهگرهای شهعله ههیچ     نهگونصب حسگرهای شعله روی مشع  باید به

 دریافت نکنند.

و مشع  اصلی هر کدام دارای پای  شعله مربوط به خود هستند، شعله کننده مشتع در شرایطی که مشع  

اصهلی تنهها بایهد بعهد از      تغییهه سهوخت   نباید روی آشکارسازی شعله اصلی اثر بگیارد.کننده مشتع مشع  

داده شهد،   پایدار و تشهخیص  ،کنندهمشتع که شعله مشع   تمهیدا  مربوط به اشتعا  و زمانیشدن خاموش

 باز شود.

مانهد، حسهگرهای    در حین عملیا  مشع  اصلی روشن میکننده مشتع ها مشع  هایی که در آن در سیستم

. حسگر شعله اصهلی  درنظر گرفته شودکننده مشتع ای باید برای پای  شعله مشع  اصلی و مشع   جداگانه

 را تشخیص دهد.کننده مشتع باید در موقعیتی قرار داده شود که در هیچ شرایطی نتواند شعله مشع  

شهود، یهک حسهگر تکهی      در حین عملیا  مشع  اصلی خاموش می کنندهمشتع هایی که مشع   در سیستم

 ر قرار دهد.نباید تشخیص شعله اصلی را تصت تاثی کنندهمشتع کافی است. شعله مشع  

شعله قطع ای بین  مالحظهقاب شعله، هیچ تأخیر خطای  ضمص بهوسیله آشکارساز شعله باید طوری باشد که 

 شعله وجود نداشته باشد.خطای و سیگنا  

یها دائهم(   عملکرد متنهاوب  مشع  )عملکردی و حالت  ویژه حرارتیهای نرخوسیله آشکارساز شعله باید برای 

، 2434شود، براسهاس اسهتاندارد ملهی ایهران شهماره      له وقتی بر روی مشع  نصب میمناسب باشد. این وسی

 باشد.     IPدارای درجه حفاظتی  ،و برای نصب در هوای آزاد    IPحداق  باید دارای درجه حفاظتی 
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 کهه اگهر در ههر زمهان در حهین       ،کهار ایمهن قهرار گیهرد     وسیله آشکارساز شعله باید تصت بررسی شهروع بهه  

قطع پایدار خاموشی ایمن یا  منجر بهباید  اکسازی، وسیله آشکارساز شعله وجود شعله را سیگنا  دهد،پپی 

اشتعا ، متوقف شود. انانچه شرایط تالش برای قب  از  s 9تواند در مد  . بررسی شروع به کار ایمن میدشو

 انجام شود.پایدار  قف سازی شعله رخ دهد، باید  شبیه

در شهرایطی کهه آزمهون     s 2عادی و بیشتر از عملکرد در حین  s 1عله نباید بیشتر از پاسخ زمانی خطای ش

 ، باشد.  شودانجام میشعله خطای زمان با بررسی به صور  همخود

ههای تشهخیص   شهود، مجمهوع زمهان   عنوان ناظر شعله استفاده میاگر یک وسیله آشکارساز شعله مستق  به

شهده در زیربنهد   شدن شیر نباید از مقهدار داده ترمینا  شیر و زمان بستهشعله، پاسخ زمانی قطع برق خطای 

 بیشتر شود.  5-3-5

 وسیله اثبات هوا 7-9-1-1

یهک   یها  مصور است،یک تک موتور خروجی شرایطی که در پمپ-دمنده-موتور یک مجموعه وجود صور  در

ویه اسهت، وسهیله   یک مصهور دو سه   موتور خروجی که شرایطی در سوخت مایعپمپ -موتور-دمنده مجموعه

 .باشد داشته وجود مثبت اتصا  از نوع یک باید دمنده و موتور بین. نیست ضروری اثبا  وجود هوا

 با مطابو را که الواما  است سرعت دمنده پای  موارد ایمنی مربوط به با ، در شدهذکر معادلی برای الواما 

 .کند برآورده      :      EN استاندارد  C کالس

 شود: شعلی، بسته به طراحی خود، به یک وسیله اثبا  هوا نیاز داشته باشد، موارد زیر اعما  میاگر م

مشع  عملکرد پاکسازی، اشتعا  و ای برای اثبا  جریان هوای کافی در حین پی  مشع  باید مجهو به وسیله

 شود. قف  پایدارنجر به باید م ،مشع عملکرد جریان هوا در هر زمانی در حین اشتعا  یا  در خطایباشد. 

 کم باید سیستم را به سمت خاموشی ایمن ببرد.پاکسازی، دستخطا در جریان هوا در حین پی 

یهک تهالش بهرای    تنهها  ، خاموشی ایمن په  از  kW 128مساوی  و یا های با توان ورودی کمتر برای مشع 

اندازی با شکست مواجهه شهود بایهد    راه اندازی، مجاز است. انانچه این بازگشت به نقطهبازگشت به نقطه راه

 صور  گیرد. قف  پایدار

 :شودهای زیر انجام تواند با یکی از روش می ،اثبا  جریان هوای کافی

: سها   12436ایهران شهماره    یاسهتاندارد مله  مطابو با  فشار کلید از با استفاده کردن فشارح توسط  -الف

 اسههتاندارد Cکههالس  مطههابو بهها  بایههد کههه کههیالکترونی حسههگرهای فشههار  از اسههتفاده . بهها1645

EN      :      شوند؛ انجام 

 اسهتفاده  . با1645: سا  12436ایران شماره  یاستاندارد ملهمانند با  طراحی کردن جریان؛ح توسط  -ب

 شوند؛ انجام      :      ENاستاندارد  Cکالس  مطابو با باید که الکترونیکی فشار حسگرهای از
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سیستم دیگری که تنها به دوران دمنده وابسته نباشد. یکپاراگی دریچهه ههوا یها یکپهاراگی     توسط هر  -پ

 عملگر دریچه هوا به تنهایی کافی نیست. 

در وسیله اثبا  وجود ههوا در  خطا شود. اثبا  اندازی، در حالت بدون جریان وسیله اثبا  هوا باید قب  از راه

 . شود قف  پایدارزی مشع  جلوگیری نموده و یا موجب اندا حالت بدون جریان هوا، باید از راه

 بررسی فوق  زم نیست.  در وسیله اثبا  هوا به یک شرایط ایمن منجر شود،خطا اگر 

مشع ، هوا ناکافی عملکرد در حداکثر و حداق  سطح  انانچهای تنظیم شود که گونهوسیله اثبا  هوا باید به

 بصرانی پی  نیاید. عملکردی باشد، وسیله طوری عم  کند که حالت

کننده خودکار نسبت سوخت/هوا است، که در آن یک وسهیله جریهان   مجهو به کنتر  ،در شرایطی که مشع 

مشع  عملکرد جریان هوا توسط وسیله اثبا  هوا در حین  پیوسته کند، پای هوا سیگنا  اصلی را ارسا  می

 ایمنی باید بسته باشد. ه قطعسیگنا  اصلی هوا، وسیلخطای  زم نیست. در شرایط 

تنها یک وسیله اثبا  هوا برای کنتر  جریان هوا  زم است. در ایهن مهوارد   مادو ر و  ایمرحلهاندهای  برای مشع  -یادآوری

 شود.اطمینان از جریان هوای کافی توسط این بند انجام می

 ی  شود:تواند ح اگر مشع  مجهو به موارد زیر باشد، وسیله اثبا  هوا می

 ای برای بررسی سرعت واقعی دمنده اگر خاموشی ایمن یا گرفتگی رخ ندهد، و وسیله 

 پاکسازی، اگر هیچ باز شدن مسهیر   تنظیم در حین پی ای برای بررسی وضعیت دریچه هوای قاب  وسیله

 رخ ندهد، وسوخت مایعی 

 ای برای اتصا  مثبت بین موتور/دمنده، و وسیله 

 ازی سوخت از طریو کنتر  نسبت سوخت/هوا، وای برای آزادس وسیله 

 را ببندد.سوخت مایع سیگنا  مرجع هوا، باید شیر خطای ای که در زمان  وسیله 

مانند اص ، مین هوای احتراق مشع  استفاده شود، اثبا  جریان هوای کافی در أای برای تاگر دمنده جداگانه

تواند بهه   دادن وسای  ایمنی میقراررد است، فقط موقعیت اثبا  جریان هوا برای مشعلی مطابو با این استاندا

شهود، کهه وجهود ههوای     موقعیتی قرارداده مص  نصب بستگی داشته باشد. وسیله اثبا  هوا باید در وضعیت 

 احتراق کافی را تشخیص دهد.

 روش آزمون برای وسیله اثبا  هوا باید کارآمد و مطابو با طراحی خاک مشع  باشد.

 نسبت سوخت/هوا وسایل کنترل 7-9-1-7

 هر مشع  باید مجهو به یک وسیله تنظیم جریان هوا باشد.

 کلیهد باید توسط یک سیستم  مایع ، دبی جریان هوای احتراق و دبی سوختایاندمرحلهبرای مشع  دو یا 

سرهم، کنتر  شود. وسای  تنظیم هوا و سوخت باید با یکدیگر ارتبهاط داشهته باشهند )بهرای     ای پشت مرحله
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ای که رابطه بین هوای احتراق و سوخت در هر  گونهتوسط وسای  مکانیکی، الکتریکی یا الکترونیکی( بهمثا  

 یک روش تکرارپییر، ثابت بماند. با نقطه عملیاتی مشع ، 

زمهان تغییهر    طهور ههم   ههای ههوا و سهوخت بهه     ها جریهان  که در آنمادو ر ی یا امرحلههای اند برای مشع 

 از موارد زیر وجود داشته باشد:کنند، باید یکی  نمی

 کاه  نرخ اشتعا ؛ یا هنگامسوخت تقدم افوای  نرخ اشتعا  و  هنگامهوا تقدم  -الف

 برای جلوگیری از احتراق ناقص، هوای اضافی به اندازه کافی باشد. -ب

تم بهه سهمت   ، سیس1موارد اشکا ای فعا  شوند که حتی در  گونه ای باید به مرحله کلیدزنیکنتر  ترکیبی یا 

 هوای اضافی بیشتر تمای  داشته باشد یا به سمت خاموشی ایمن برود.

الوامها    بها  بایهد  کار گرفته شده است، این وسیلهبه سوخت/هوا نسبت وسیله الکترونیکیِ یک که مواردی در

 باشد. داشته مطابقت       -      ISOاستاندارد 

سهوخت/هوای   کنتهر  نسهبت   سیسهتم  شهوند،  مهی  ستفادها عملکرد متناوب برای که هایی مشع  برای حتی

 کند. برآورده را ذکرشده در با  المللیبین استاندارد الواما  باید ،الکترونیکی

 خودکار مشعل کنترل واحد 7-9-4

 بهرای  کهه  1653: سها   18295اسهتاندارد ملهی ایهران شهماره     الوامها    بها  باید خودکار مشع  کنتر  واحد

ظرفیتهی  ههای   مرحلهبرای هر یک از  باید و باشد داشته مطابقت شود، می ستفادهابا سوخت مایع   های مشع 

 مناسب( دائمی یا متناوب) مشع  عملکردی حالت برای باید خودکار مشع  کنتر  واحد. باشد مشع  مناسب

 .باشد

 عملیاتی و عملکردی الزامات 7-1

 عمومی عملکردی الزامات 7-1-1

 کلیات 7-1-1-1

ای طراحی شوند که الواما   گونه صور  مکانیکی یا الکتریکی به ید بهبا 9-5شده در زیربند  تجهیوا  مشخص

 شده در زیربندهای زیر را برآورده کنند. درج

 شود.، لغو عملکرد هیچ وسیله ایمنی نباید توسط وسیله کنتر 

 اندازی مشعل راه 7-1-1-2

 با موارد زیر منطبو باشند:، در ادامه شدهذکرپییر باشد که شرایط اندازی مشع  تنها باید در صورتی امکان راه

                                                 

 - Fault 
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ایمهن  عملکرد مراجعه شود( مص  قرارگیری صصیح برای  6-5-5)به زیربند  ،مشع  هیکپارانصب هر  -الف

 دهد؛ مشع  را نشان 

با سوخت مایع،  های مشع  در شعله سازی شبیه برای موردنظر کاربرد به توجه با ،شعله آشکارساز وسیله -ب

 باشد. شده ، بررسی1653: سا  18295ران شماره استاندارد ملی ایبا  مطابو

 صهور  صهصیح عمه     بهه که  وسیله اثبا  جریان هوا، در صور  لووم، اطمینان حاص  شده باشد توسط -پ

 ؛کندمی

 نیاز، در صور  لووم، رسیده باشد.گرمای  مورد به دمای پی  -ت

 پاکسازیپیش 7-1-1-1

 kW 744مساوی  و یا اسمی کمتر ورودی توان برای 7-1-1-1-1

 در دائهم  طهور  بهه  1ههوا  کننهده  تنظهیم  عناصهر  که است کافی صورتی در احتراق مصفظه طبیعی تهویه -الف

 باشند؛ شده ثابت خود عملکردی موقعیت

 ایهدمانی  بایهد ( الکتروهیدرولیک مثا  برای) مثبت کنتر  با هوا هایکنندهتنظیم از استفاده صور  در -ب

 ایهن . شهود  حاصه   اطمینان s 9 حداق  برای (دمنده وسیله به) مکانیکی پاکسازی پی  از تا شود اتخاذ

بها  ( دودکه   مکه   از استفاده با) احتراق مصفظه طبیعی تهویه با است ممکنمکانیکی  پاکسازی پی 

 شود؛ جایگوین s 68 حداق  دوره زمانی

 ر حالهت ههوا د  دریچهه  صهفصا  کهه   صورتی در کنند، می کار مک  با کهوا ه هایکنندهتنظیم مورد در -پ

 را بدهد، دمنده است جریان حداکثر 28 کم %هوایی که دست جریان برای کافی، 2بازشوهایاجازه  بسته،

 نیست.  زم پاکسازی مکانیکی پی 

 انهد، گرفتهه  قهرار  خروجهی دودکه    گاز طر  در مثبت، کارکرد دارای هایکنندهتنظیم شرایطی که در -ت

 .شود اعما  تناظریم شیوه باید به قسمت ب در مندرج شرایط

  kW 744اسمی بیشتر از  ورودی توان برای 7-1-1-1-2

 است، زمان حرارتی مولد ورودی توان حداکثر با متناظر هوای دبی 68 کم %دست هوایی که دبی برای -الف

 گیرند، ممکنتصت آزمون قرار می که خاصی موارد برای است. s 19 طور ثابت حداق پاکسازی به پی 

 از( ایپوسهته  بهویلر  برای مثها  ) بیشتر یاو ( بخار مولدهای مثا  برای) کمتر ازیپاکس پی  زمان است

s 19 باشد  زم. 

 انهد، گرفته قرار خروجی دودک  گاز طر  در مثبت، دارای کارکردهوا  هایکنندهتنظیم شرایطی که در -ب

 شود. اعما  با آن مطابو باید (قسمت الف در مندرج شرایط

                                                 

 - Air registers 

 - Openings 
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برابر پنج  کمدست ،دودک  مجرای و متص  فضاهای/احتراق مصفظه شود مصتوایه میتوصی: صنعتی کاربرد

 سازی شوند.پاک ، -    ENاستاندارد  با مطابو ،ها سازی مشع پاک وسیله پی  به)زمانی( 

 سوخت مایعکافی  گرمایش پیش از اطمینان 7-1-2

 اطمینهان  تها  شهوند  نصهب  بایهد  یمناسب وسای  خودکار ،مایعهای سوخت  کن گرم پی  از استفاده صور  در

 در و نشهده  انهدازی  راه ،سوخت مهایع  موردنیاز دمای به رسیدن از قب  با سوخت مایع مشع  که شود حاص 

 باشد.  زم صصیح عملکردِ گرمای  برای پی  که شرطی به شود، می خاموش دما این به رسیدن عدم صور 

 

 ایمنی های زمان و شروع ورودی توان 7-1-1

 اطمینان 1 جدو  شده در اشتعا  ارائه ایمنی های زمان رعایت از باید شعله نظار  بر سیستم یایمن تجهیوا 

 .کنند حاص 

 tsmax اشتعال  ایمنی های و زمان  Qsتوان ورودی شروع – 1 جدول

 توان ورودی
QF 

 

kW 

مشعل  اشتعال مستقیم

 در دبی کامل اصلی
tsmax 

 

s 

اصلی مشعل  اشتعال مستقیم

 افتهی در دبی کاهش
Qs 

tsmax برحسب s 

Qs برحسب% 

 Qsیافته  دبی کاهش

  کننده وسیله مشعل مشتعل به
 

tsmax برحسب s 

Qs برحسب% 

≤588 18  =tsmax 18  =tsmax 18  =tsmax 

 tsmax 9  =tsmax 9  =tsmax=  9 ≤ 1288و  588<

 و 1288<

 3888 ≥ 
 مجاز نیست

9  =tsmax 

kW 1288 ≥ 

 یا

Qs ≤98 

9  =tsmax 

≤ kW 1288 

 مجاز نیست 3888<
9  =tsmax 

Qs ≤69 

9  =tsmax 

Qs ≤98 

زمان  بین فاصله که صورتی در شود، مشتع  می الکتریکی انرژی وسیله به کنندهمشتع  مشع  شرایطی که در

 s 9 بیشتر از ،مشع  اصلیسوخت مایع شیر اصلی  شدنباز و کنندهمشتع  مشع  سوخت قطع شیر شدنباز

 .است  زم پیلو  شعله بر نظار  شد،با

سهوخت مهایع    شعله اشتعا  صورتی که و در ایمنی زمان در مد  پیلو  شیر و قطع شود تغییه سوخت اگر

 ایهن  در. نیسهت  ضهروری  اشهتعا   پهی   زمهانِ  s 9 تا پیلو  شعله بر جداگانه نظار  ،شود انجام نشود، بسته

 .است مجاز( ایمنی زمان s 9 و اشتعا  زمان پی  s 9) s 18 برای حداکثر اشتعا  سوخت جریان شرایط

 با سوخت مایع اشتعال مشعل بازیابی و اندازی بازگشت به نقطه راه ،قفل پایدار 7-1-7
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، در قف  پایهدار  و شده قطع خودکار طور به باید سوخت مایعمنبع تغییه  شود، حاص  زیر شرایط از یکی اگر

 .عم  کند ایمنی، زمانی نه بیشتر از زمان

 ایجاد نشود؛ ایمنی زمان پایان در ای شعله هیچ با سوخت مایع مشع  اندازی راه حین در -الف

 شود؛ خاموش حین عملیا  در شعله -ب

 است؛ مجاز یانداز بازگشت به نقطه راهتالش برای  یک مرتبه شرایط، این در -1

 برای) است اشتعا  مجاز بازیابی یک مرتبه تالش برای kW 588های کواکتر مساوی  مشع  برای -2

مراجعهه  1653: سها   18295استاندارد ملی ایران شماره به با سوخت مایع  های مشع  در استفاده

 (.شود

بهه  با سوخت مایع  مشع بازگشت  باشد، نشده مجدد تنظیم دستی صور  به مشع  کنتر  واحد که زمانی تا

 .نیست ممکن اندازی نقطه راه

تهوان   در مصهدودیت  بهه  نیهازی  ها مشع  اشتعا  اعمالی، سیستم بودناطمینان  قاب در مواقع: صنعتی کاربرد

 ایمن اشتعا  از اطمینان منظور حصو به کافی انرژی دارای ها شود مشع توصیه می. ندارند اندازی ورودی راه

 غیرمجاز باشند. فشار افوای  بدون اصلی مشع 

 کارشروع به گاز اشتعال 7-1-9

 .شود اعما       :    EN کار باید مطابو با استانداردع بهشرو اشتعا  گاز الواما 

 اصلی مشعل اشتعال 7-1-1

 در. باشهد  s 9 از بیشهتر  نباید دوم ایمنی زمان و این موضوع اثبا  شود، شده مشتع  ،کارشروع به شعله اگر

 نشهود،  داده تشهخیص  اصهلی  دوره شعله این پایان در اگر. شود داده تشخیص باید اصلی شعله زمان این پایان

 حاص  شود. قف  پایدار باید

 سوخت مایع تغذیه برای ایمنی قطع شیر دار شدنبرق 7-1-4

 دار شود:در موارد زیر برق نباید مشع  ایمنی وسیله قطع

  ؛(اصلی شعله شرایط اشتعا  مستقیم در) اشتعا  تمهیدا  سایر یا اشتعا  جرقه شدنداربرق از قب 

 ار حاص  شود.کشروع به شعله که زمانی تا 

 شعله خطایپاسخ زمانی  7-1-4

 بیشتر شود. s 1از  نباید شعله خطایپاسخ زمانی 

 شدنبسته زمان کل 7-1-5

 بیشتر شود. s 2از  نباید شدنبسته زمان ک 
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 خاموشی مشعل 7-1-14

 کلیات 7-1-14-1

 یهک کنتهر    اگهر  کننده، مشهع  بایهد بهه سهمت یهک وضهعیت ایمهن بهرود.        در شرایط قطع دائم برق عم 

 قطهع  خودکهار  طهور  به درنگبی باید مایع تغییه سوخت کنند،عم  می کننده مصدودا کلید یروشن/خاموش، 

 .شود

 هوا و سوختتغذیه  حفاظت 7-1-14-2

سوخت پایین  بسیار فشار ،پودرسازی واسط نقص در مثا  برای)پودرسازی  فرآیند از اطمینان عدم صور  در

 در دسترس نبودن هوای یا( کم بسیار ، سرعتاسپی  بک های مشع  مورد در زیاد برگشتی بسیار فشار ،مایع

 حهین عملیها    در احتهراق  تغییه ههوای  یا پودرسازیواسط  اگر. نباید آزاد شودسوخت مایع احتراق، تغییه 

سوخت فشاری پودرسازی  شرایط در. شود قطع خودکار طور به درنگبی ایدب مایعتغییه سوخت  شود، خراب

سهوخت  پمهپ   در سریع شدنبسته وسای  سایر شود یار شارژ میای که توسط نیروی فنوسیله اگر هیچ مایع

 .شود استفاده مناسب دیگر تمهیدا  یا سوخت مایع فشار کلیدهای از باید نباشد، در دسترسمایع 

ای کهه توسهط   شهونده سریع بسته وسیله یا هوا یاسوخت مایع پایشی برای تغییه  وسیله هیچ که مواردی در

 خروجی مورد در پمپ-دمنده-موتور مجموعه وجود صور  در ندارد، وجود پمپ در شودنیروی فنر شارژ می

با مصور دو سویه، فرض  موتور خروجی مورد در سوخت مایع پمپ-موتور-دمنده مجموعه یا مصورهتک موتور

 موتور بین مثبت اتصا  یک شرایط استفاده از مجموعه دوم، باید در اند.شود که الواما  فوق برآورده شدهمی

 و دمنده وجود داشته باشد.

 حهین   را درسهوخت مهایع   تعییهه   کهه  شهود  طراحهی  طهوری  بایهد  ایمنی خودکهار  قطع وسای  کنترلی مدار

 :کند اندازی آزاد نکند و در حین عملیا  در شرایط زیر آن را قطعراه

پودرسهازهای  کهه در  نیهوای فشرده یها زمها  پودرسازی با استفاده از بخار یا پودرسازی در  که هنگامی -الف

  را دمنهده  و پودرسهازی کاسهه   بهین  اتصها   کهه  دوار بسیار پایین است )هنگهامی ای سرعت کاسهکاسه

 حاص  نشود؛ پودرسازی نیاز برایفشار مورد (است کافی دمنده هوای پای  فشار کرد، جدا تواننمی

 بیشهتر از  بک اسپی  ناز  مورد در) رود از حد مجاز فراتر سوخت مایع برگشت فشار حداکثر که هنگامی -ب

kW 588)؛ 

 جداگانه بودن دمنده؛ صور  احتراق، در هوای خطایهنگام  -پ

 شود؛ فعا  اصلی کلید که هنگامی -ت

 کهه  مهواردی  شوند، درمی منتق  بیرون به یا کشیده بیرون( مشع  شلنگ حتی یا) هامشع  که هنگامی -ث

 داد؛ انجام ابوارهایی از استفاده بدون را کار این توانمی

 .برسد بصرانی مقدار از به کمتر λ اضافی هوای نسبت اگر -ج
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از رسیدن نسبت هوای اضافی به کمتر از مقدار بصرانی جلهوگیری  های زیر، حداق  با استفاده از یکی از روش

 :شود

 عملیا  مشع  ربر اث یا مداخله توسط این نسبت نتواند و شده ثابت مکانیکی صور به هوا/سوخت نسبت 

 یا کند، تغییر

 مطابو با استاندارد هوا/سوخت نسبت وسیله الکترونیکی از یک ISO      -       شود استفاده. 

 برنامهه  حفهظ  بها  است ممکن هامشع  برقرار نبود، دیگر قسمت الف تا و در شدهذکر شرایط اینکه مصض به

 .شوند اندازیراه خودکار طوربه اندازی،راه

 .باشد پییرامکان صور  دستیبه فقط باید مجدد قسمت   تا ث، شروع به کار شرایط به هتوج با

 گرم شدن بیش از حد برابر در مشعل مقاومت 7-1-11

کهه   سهطصی  تغییهرا   از غیهر  خرابی بهه  نباید مشع  قطعا  1-5-9-9در زیربند  شدهمشخص شرایط تصت

 .احتراق است، داشته باشند مربوط به ذا 

 ایمنی و ترلوسایل کن دمای 7-1-12

 شدهاعالم مقدار از نباید ایمنی و کنتر  تنظیم، دمای وسای  11-9-9 در زیربند شدهمشخص شرایط تصت

 ها باشد.باید مطابو با دستورالعم  هاآن عملیا  و وسیله بیشتر شود دستورالعم  در

 سطح دمای 7-1-11

 :شودمی اعما  زیر موارد اضافه به         - -      EN با استاندارد مطابو دما هایمصدودیت

 بهرای  کهه  مشهع   دسهترس قابه   قطعها   سهطح  دمهای  باشهد،  شهده  نصب با دستورالعم  مطابو مشع  اگر

 .بیشتر شوند مصیط، دمای از با تر K 38 از نباید ،ندا هشدن در نظر گرفته نشد لم 

استاندارد  مطابو با کافی یهشدارها باید کرد، رعایت را دمایی هایمصدودیت این نتوان فنی د ی  به اگر

 .شود فراهم مشع  برای1651: سا   -      INSO-IECایران شماره  یمل

 .شودتلقی نمی مناسب  -      EN ISO مستقیم استاندارد کاربرد تجهیوا ، ماهیت گرفتن نظر در با -یادآوری

 شعله پایداری و عملیات اشتعال، 7-1-17

 .شهود  انجهام  سهرعت به و درستیبه باید اشتعا  لووم، صور  در 5-9-9در زیربند  شدهمشخص شرایط تصت

 .باشد پایدار باید شعله

 ورودی مشعل گستره توان 7-1-19

 بها مقهادیر   مطهابو  ± 9%و باید بها رواداری کمتهر از    شود گیریاندازه باید های ورودیتوان حداق  و حداکثر

 .باشد هادستورالعم  در شدهاعالم
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 دوسوخته مشعل 7-1-11

 بهرای  شهده گرفتهه  نظهر  در ایمنهی  و کنتهر   وسهای   عملیاتی وضعیت تأثیر نباید تصت ع مش ایمن عملیا 

 قرار گیرد. جایگوین، سوخت

 .شودمی اعما  گازی سوخت کارکرد با برای 9959 ملی ایران شماره الواما  استاندارد

 شدنقفل ازبعد  دور راه از کار مجددشروع به 7-1-14

 شهود، مهی  آغهاز  مشهاهده باشهد،  که دستگاه از نودیهک قابه   این ونبد مجدد دستی، کارشروع به که هنگامی

 مجهدد  کهار شروع به عم  از بعد و حین در قب ، باید کنتر  تصت فرآیند مرتبط با اطالعا  و واقعی وضعیت

 .شود حاص  اطمینان از عملیاتی ایمن و باشد مشاهدهقاب  کاربر برای

 :از عبارتند کار مجددشروع به هایروش

 ؛شده استای از وسیله ایمنی قف ای که قطعهبا فشردن دستی دکمه یا دستگیره -الف

شهده وسهیله ایمنهی    های مشخصکشی( به ورودیصور  مستقیم )سیمای که بهبا فشردن دستی دکمه -ب

 ؛شده وص  شده باشدقف 

طریهو سیسهتم امهن بهه     ای که دارای پردازش سیگنا  است و انتقا  اطالعا  از با فشردن دستی دکمه -پ

 ؛شودشده انجام میوسیله ایمنی قف 

صهور  الکترونیکهی از   ای که دارای پردازش سیگنا  است و انتقا  اطالعها  بهه  با فشردن دستی دکمه -ت

PLCکند )برای مثا  یهک  طریو سیستمی که الواما  یک سیستم امن را برآوده نمی
معمهولی( انجهام    1

ای گونهه کار مجدد در یک بازه زمانی معین بایهد بهه  تعداد دفعا  شروع به شود. در این حالت حداکثرمی

 مصدود شود که الواما  یک سیستم امن را برآورده کند.

 .( مجاز نیستPLCصور  خودکار )برای مثا  یک حلقه در سیستم کار مجدد بهشروع به

  مطهابو بها اسهتاندارد    Bرلهی طبقهه   کار مجهدد از راه دور بایهد یهک عملکهرد کنت    شروع به ،در موارد و و  

EN      - -       باید در دفتراهه  کار مجدد حداکثر تعداد دفعا  شروع بهدر موارد ب، و و   . باشد

 .دستورالعم  مشخص شده باشد و در سیستم کنترلی مربوط به ایمنی مصدود شده باشد

 باید فقط مطابو با مورد الف انجام شود.شوند ور میهایی که به هوای باز شعلهمشع کار مجدد شروع به

 

 

                                                 

 -  Programmable Logic Controller 
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 آزمون نمودار و کاری نمودار       7-4

 کاری نمودار 7-4-1

توان  از صور  تابعیمجاز کاربرد مشع  بر اساس فشار مصفظه احتراق که به دهنده گسترهنمودار کاری نشان

 شود، است. ورودی مشع  بیان می

یها بهرای    6مطهابو بها شهک      9تا  1توسط مجموعه نقاط  ایمرحله تکهای مرزهای این نمودار، برای مشع 

 شود. تعیین می 5مطابو با شک   3تا  1توسط نقاط مادو ر و ای مرحلهاندهای  مشع 

 تعیهین  xبهه مقهدار    احتراق مصفظه فشار کاه  آزمون با نمودار از Hp نقاط از استفاده با 3و  6، 2، 1نقاط 

 ود.مراجعه ش 5و  6های به شک  شوند،می

 مشع  نباید از مرزهای داده شده در نمودار کاری فراتر رود. یعملیات در هیچ شرایط

 آزمون نمودار 7-4-2

مصفظه احتراق و توان ورودی مشع  است کهه مشهع  بهر اسهاس      در دهنده گستره فشارنمودار آزمون نشان

 ها جهت مطابقت با این استاندارد، تصت آزمون قرار گرفته است. آن

   Hpو   Hp  ،Hpشام  نمودار کاری و یک منطقه آزمون است که توسط یک مجموعهه نقهاط   این نمودار، 

و ای  اندمرحلهه ههای   برای مشهع    Hpو   Hp  ،Hp  ،Hpای و مجموعه نقاط  مرحله های تک برای مشع 

 نشان داده شده است. 5و شک   6باشد. این نمودارها به ترتیب در شک   تعریف شده است، میمادو ر 

 اند.تعیین شده 6و جدو   5-9-9ین نقاط مطابو با زیربند ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

59 

 نمودارها 7-4-1

 

 راهنما:

A لصظه برداشتن فشهار در مصفظهه   در توان ورودی حداق          کاری نمودار 

B احتراق        آزمون   نمودار 

Hp  مصفظهه  لصظه برداشتن فشهار در  در ورودیتوان  حداکثر    احتراق مصفظه در معکوس فشار حداق  در توان ورودی حداکثر 

Hp  احتراق   احتراق در مصفظه معکوس فشار حداکثر در توان ورودی حداکثر 

Hp   ورودی توان حداق      Hp   تاHp   نقاط آزمون هستند.  تا   و 

         x  برابر با   pF .است 

X بر حسب توان ورودی kW 

Y احتراق مصفظه فشار در pF بر حسب kPa 

 ای مرحله های تکآزمون برای مشعل نمودار و( هاشورخورده ناحیه) کاری نمودار -1 شکل

 

 راهنما:

A لصظه برداشتن فشهار در مصفظهه    در توان ورودی حداق          کاری نمودار

B احتراق        آزمون   نمودار 

min مصفظهه   لصظه برداشتن فشهار در  در توان ورودی رحداکث    یا حداکثر توان ورودی برای مشع  تدریجی با ترین مرحله

max احتراق    ورودی برای مشع  تدریجی   او  یا حداق  توان مرحله 

Hp  احتراق مصفظه در معکوس فشار حداق  در توان ورودی حداکثر  X برحسب توان ورودی kW 

Hp  مطابو با دستور آزمون توان ورودی مقدار میانی حداکثر   Y احتراق ظهمصف فشار در pF بر حسب kPa 

Hp   ورودی توان حداق      Hp   تاHp  ،Hp   نقاط آزمون هستند.  تا   و 

Hp  احتراق مصفظه در معکوس فشار در حداکثر توان ورودی حداکثر  x  برابر با   pF .است 

 مادوالرو ای  مرحلهدچن، ای دومرحله هایآزمون برای مشعل نمودار و( هاشورخورده ناحیه) کاری نمودار -7 شکل
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 ایمن عملیاتی گستره و شعله پایداری تعیین 7-4-7

 ها باید پایدار و بدون نوسان باشند. تصت شرایط آزمون، مشع  باید صصیح و ایمن کار کند. شعله

 احتراق محصوالت کیفیت 7-4

 احتراق 7-4-1

  الوامها   بها  مطهابو  احتراقهی  از بایهد  و اخهتالط آن پودرسازی وسای   و با سوخت مایع مشع  طراحی و نوع

 مقههادیر. اطمینههان دهههد  4-4-5و  9-4-5، 3-4-5، 9-4-5، 5-4-5، 6-4-5زیربنههدهای  در شههدهارائههه

 شوند. رعایت باید شده مصدودکننده داده

 شهرایط  کهار و بهه  در شروع. شود اجتناب فشار( باید آزادسازی زمان توریو سوخت پ  از خاموشی )به جو از

درحالهت   بهویلر و مقاومهت   صهفر  kPa در فشار احتراق ، باید مصفظهمایعبا سوخت  در مشع  سوختن عادی

باشد.  شده طراحی مثبت فشار برای اینکه مشع  حاص  شود، مگر عملیاتی( شرایط به نسبت دو )هر حداق 

 در مصفظهه  Pa 18 از بهی   فشهار  در فقط که فشار، تصتپودرسازی دارای با سوخت مایع  هایمشع  برای

 مقهدار حهداکثر   از بیشهتر  18آزمهون %   فشار حداکثر و صفر kPaآزمون  فشار حداق  کنند،می عم احتراق 

 .است آزمون دستور در شدهاعالم کاربرد

  کهار  احتهراق  مصفظهه  در مثبتهی  ههر فشهار   تها  صهفر  kPa فشهار  گستره در که مثبتی فشار هایمشع  برای

 پایدار داشته باشند. ایشعله باید نانهمچ Pa 18در فشار  که این است بیشترالوام  یک کنند،می

 شهرایط  هسهتند،  منفی فشار گستره در هم و مثبت فشار گستره در هم کهبا سوخت مایعی  هایمشع  برای

 شود.می اعما  اساس همین است بر فوق موارد از ناشی آزمونی که

 در ، فقهط مهایع مهادو ر   بها سهوخت   ههای مشع  یاای  مرحلهاند هایمشع  احتراق فشار برای فوق، الواما 

 و خهاموش  شهرایط  در سهوختن  رفتهار  فههم  منظهور بهه  حها   این با است. اعما قاب  با تر اسمی هایورودی

 بهه  همچنهین  احتهراق  پایهداری  آزمهون  مشع ، ورودی خودکار تنظیم و جداگانه مراح  خودکار شدن روشن

 .یابدمی توسعهبا سوخت مایع  هایمشع 

 هاگیریاندازه 7-4-2

 لصظهه شهروع   هها از ثبت آن که مواردی مگر پایدار شده است، مشع  که شود انجام زمانی باید هاگیریازهاند

 .است کار موردنیازبه

 (الف مراجعه شود به پیوست) دود عدد 7-4-1

mmلوجهت از   مشع  دارای ورودی در که سوختی برای
 
/s (cSt) 3/1   تهاmm

 
/s (cSt) 3 دمهای  در ºC 28 

 :دود عدد است،

 .باشد 1مساوی  ویا های ورودی باید کمترتوان تمام در ایمرحله تک هایمشع  ایبر -
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عهدد   که دبی سوخت حداق  در مگر باشد 1 مساوی و یا کمتر باید مادو ر وای مرحلهاند هایمشع  برای-

 باشد. 2باید کمتر از  دود

 (ت مراجعه شود به پیوست) نسوخته هایهیدروکربن 7-4-7

mmلوجهت از   مشع  دارای ورودی در که سوختی برای
 
/s (cSt) 3/1   تهاmm

 
/s (cSt) 3 دمهای  در ºC 28 

 نبایهد  احتهراق  گاز در نسوخته هایهیدروکربن سوخت، سهم شدنآزاد از پ  او  s 28حین  در جو است به

ml/mاز
 .ودش انجام( FID) شعله شدنیونیوه تشخیص اص  از استفاده با باید گیریاندازه بیشتر شود. 18  

 CO و NOX انتشار هایبندیطبقه 7-4-9

 کلیات 7-4-9-1

mmلوجهت از   مشع  دارای ورودی در که سوختی برای
 
/s (cSt) 3/1   تهاmm

 
/s (cSt) 3 دمهای  در ºC 28 

 2در جدو   شده داده مقادیر از نباید اند،تعدی  شده ببا پیوست  مطابو که CO و NOX انتشار مقادیر است،

 بیشتر شوند.

 CO و NOX تشاران مقادیر -2 جدو 

 NOX طبقه

mg/kWh 
CO 

mg/kWh 

1 298 ≥ 118 ≥ 

2 149 ≥ 118 ≥ 

6 128 ≥ 38 ≥ 
xa 

- 118 ≥ 
a  مقدار هیچ نامشخص سوخت، ترکیب و نامشخص فرایندی پارامترهای دلی به (صنعتی کاربردهای برای) طبقه این در NOX شودنمی داده. 
 

 یادآوری:

 طبقه بعدی بیشتر شود؛ NOxنباید از  ،بمطابو با پیوست ای شدهتصصیحو  شدهگیری هیچ مقدار اندازه -

آید و باید در دست میمصاسبه یا به 5و  6های از طریو نقاط آزمون شک  NOxیک مقدار متوسط حسابی برای تعیین طبقه  -

 باشد. 2مطابو با جدو   NOxهای گستره طبقه

 kW 744 1(ErP)مساوی  و یا کمتر ورودیتوان  7-4-9-2

، انتشار اکسیدهای نیتروژن بر مبنای ارزش kW 588مساوی  و یا با توان ورودی اسمی کمتر بویلرهایبرای 
 بیشتر شود. mg/kWh 128نباید از  QNOx (HS)حرارتی ناخالص 

-2 جهدو  )بهه   ،برای اکسیدهای نیتروژن معرفی شده است 5جدید  ، طبقهErpخصوک برای الواما  این  به
 بر مبنای زیر است: 5در طبقه  NOxشود(. مصاسبه انتشار  الف مراجعه

 ارزش حرارتی ناخالص به جای ارزش حرارتی خالص؛ -

 .5و  6های  مصاسبه یک مقدار متوسط حسابی از نقاط آزمون در شک  -

                                                 

 - Enterprise Resource Planing
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 GCVبر مبنای  NOXطبقه  -الف-2جدول 

 mg/kWhبرحسب  ،NOx  ،QNOx انتشارات طبقه

5 128 ≥ 

 شود:مطابو با فرمو  زیر مصاسبه می QNOx (Hs)مبنای ارزش حرارتی ناخالص  بر NOxمقدار 

(1) 
 

 که در آن:

QNOx (Hi) غلظتNOx  ارزش حرارتی خالص بر مبنای(Hi)  گیری، تصصیح اندازه 2-ب بندبوده و مطابو با

 ود.شبیان می mg/kWhحسب  برتصصیح شده و  5-و ب 6-ببندهای مطابو با و مصاسبه شده و 

 استفاده کرد. 55/8توان از ضریب  می Hi/Hsعنوان جایگوینی برای نسبت  به

 اندازی مشخصات راه 7-4-1

نوسانا  فشار بی  از حد یا نوسان شعله نباید رخ دهد.  ،6-9-9شده در زیربند  تصت شرایط آزمون مشخص

ن الوامها  بایهد   برسد. ایه  به شرایط عملیاتی مشع  s 28هرگونه نوسان فشار پ  از اشتعا  باید در کمتر از 

 یید قرار گیرند.أتتوسط بازرسی مورد

  مایع های سوخت سایر برای احتراق محصوالت احتراقِ کیفیت 7-4-4

 سهوخت،  آنهالیو  بهر  عهالوه . شوندمیارائه  آزمون گوارش در 12-9-9زیربند با  مطابو شده گیری اندازه مقادیر

 .شود اضافه آزمون گوارش به باید نیتروژن مقدار و لوجت

 λ اضافه هوای نسبت 7-4-4

mmلوجت از  مشع  دارای ورودی در که سوختی برای
 
/s (cSt) 3/1   تهاmm

 
/s (cSt) 3 دمهای  در ºC 28 

 بیشتر شود. 9 شک  در شدهمشخص مقادیر از نباید λ اضافه هوای نسبت مقادیر است،

 .است مجاز ،خاک فرآیندی تجهیوا  به بسته ،مقادیر این از ها انصرا 

 
 هنما:را

  λmax برای QFmin  6:1 بورگتر ازنسبت تبدی  در   X بر حسب توان ورودی kW 

2 λmax برای QFmin  6:1 مساویکواکتر  نسبت تبدی در نرخ Y اضافه هوای نسبت λ 

6 λmax برای QFmax 

 اضافه هوای نسبت -9 شکل
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 حفاظتی اقدامات یا/و ماشین ایمنی الزامات 7-5

کار برده شوند، باید الواما  پیوست  انگی نیستند، اگر به هد  کاربرد خانگی بههای خهایی که دستگاهمشع 

  را برآورده کنند. د

 دهد.اطالعا  بیشتری را ارائه می       Directive        /ec ها راهنمای عملکرد دستگاه -یادآوری

 آزمون 9

 کلیات  9-1

 احتراق آزمون و مشعل طراحی ییدتأ 9-1-1

 احتراق های مصفظه در ها آزمون کلی این طور به. هستند ها مشع  عملکرد و ساخت هایویژگی شام  ها آزمون

 مشهع   کهه  تجهیواتی روی بر است ممکن خاک موارد در هراند. شوند می انجام 6-9زیربند  در شده تعریف

 .شوند انجام است، شده طراحی ها آن برای

 شهده،  مشهخص  عملکهردی  ههای  حالت همه در و ردگیا می تأثیر آن عملکرد بر که اجوایی تمام با باید مشع 

 .شود آزمون

 .کنندرا تضمین می مشع  صصیح عملکردشعله،  نظار  بر و کنتر  وسای  که شودیید تأ باید

 .مراجعه شود ثبه پیوست  ،انطباق ارزیابی برای

 ماشین ایمنی ییدتأ 9-1-2

 شود. انجام دبا پیوست  مطابو باید ماشین ایمنی به مربوط الواما  ییدتأ

 آزمون اتاق 9-2

 مصیطهههی ههههوا و بههها دمهههای آزاد جریهههانبههها تهویهههه خهههوب و  بههها اتهههاقی در اسهههت قهههرار مشهههع 

ºC 9 ± ºC 28 قهرار ندهنهد،   را تصهت تهاثیر   آزمهون  نتهایج  که شرطی به ،مصیطی دماهای سایر. شود نصب 

 .هستند قبو  قاب 

 بستر آزمون 9-1

 کلیات 9-1-1

 زمهین  به داخ  نشتی ریسک که شوند طراحی ای گونه به استبهتر  ها،ابوار و آزمون تجهیوا  ادوا  آزمون،

 .برسانند حداق  به را

. شهود  دفهع  زیسهت،  مصهیط  از حفاظهت  با مرتبط اجرایی با قانون مطابو باید ها آزمون برای مورداستفاده آب

 در هرانهد . تعریهف شهده اسهت    آزمهون  دستور توسط که باشد احتراق مصفظه یک است ممکن آزمون بستر
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کهه   بستر آزمونی روی بر باید ها آزمون باشد، نشده تعریف احتراقی مصفظه هیچ آزمون دستور در که دیموار

 .اند، انجام شوندشده مشخص  6-6-9یا  2-6-9با زیربندهای  مطابو

   MW 7/2مساوی  و یا بستر آزمون برای توان ورودی کمتر 9-1-2

مراجعه شود(. هر لوله آزمون شهعله   3های شک   ا های آزمون شعله باشد )به مثبستر آزمون باید شام  لوله

( و طههو  آن، و m 229/8 ،m 688/8 ،m 588/8 ،m 988/8 ،m 388/8 ،m 488/8توسههط قطههر داخلههی )  

شهود. ههر تهک لولهه آزمهون شهعله       مراجعه شود( تعریف می 9همچنین توان ورودی متناظر با آن )به شک  

ای شده، عم  کند. دستور آزمون باید لوله آزمون شهعله دادهودی های وردر توان ± 18تواند با اختال  %  می

 استفاده قرار گیرد را در حداق  و حداکثر توان ورودی تعریف کند.که قرار است مورد

 مصاسبه شود: 2طو  لوله آزمون شعله باید بر اساس فرمو  

(2) 
  

  .  
FQ

l  

 که در آن:

l  حسب طو  لوله آزمون شعله بر m است. 

QF حسب  بر ورودی توانkW است. 

بهر پایهه    1659: سها   4394شهماره   رانیه ا یاسهتاندارد مله   بها  مطهابو  بها   مواد نفتی با نقطه جهوش  برای

 بیشتر باشد. 18های اولیه، طو  مصفظه احتراق باید % رافینیت

داخه  لولهۀ آزمهون شهعله      در در راستای طهو  یک دیواره پشتی لغونده که   وسیله بهطو  لولۀ آزمون شعله 

 شود. کند، تنظیم میحرکت می

ۀ شهعل عملکهرد  ا یشعلۀ مستقیم و/عملکرد وسیله یک لولۀ آزمون شعله با ها به بر اساس دستور آزمون، مشع 

 گیرند. معکوس، تصت آزمون قرار می

ر مصفظۀ احتهراق  شود، و قطر آن با قط کاری نمییک استوانه فو دی، که خنک ،شعلۀ مستقیمعملکرد برای 

ای در ورودی مصفظهۀ احتهراق قهرار     گونه است، به mm 6  لولۀ آزمون شعله برابر بوده و دارای ضخامت دیواره

 3اسهت )بهه شهک      l  +    mmبند کند. طو  این استوانه  های دودک  را گاز شود که ورودی لولهمیداده 

 مراجعه شود(.

فشار متغیهری را در   افت دست است تا امکان ایجادپایین جریانِ مجهو به یک وسیله کنتر  لولۀ آزمون شعله

خروجی مصفظه احتراق یا در دودک  ایجاد کند. با استفاده از این وسیله، فشار داخ  مصفظه احتهراق بایهد   

 تنظیم شود.

 شوند.جو دیواره جلویی، خنک می ها، به تمام دیواره
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شهده را  ایجهاد صهور  اشهمی شهعلۀ    تا بتهوان بهه  است شده های گازبندی لولۀ آزمون شعله مجهو به دریچه

 پییر باشد. گیری فشار داخ  لولۀ آزمون شعله باید امکان بازرسی کرد. اندازه

( آزمون شهعله  لولۀ ربد) احتراق مصفظه درب در ای که وسیله از استفاده با فشار گیری شود اندازهتوصیه می

 .شود انجام است، شده نصب

 قبو  است. قاب  ،شده دیواره پشتی خنک برخورد شعله به

شهده در  دادهبا ابعاد   مالحظه طور قاب  وری به داخ  مصفظه احتراقی با ابعادی که بههد  شعلهاگر مشع  به

متفاو  است، در نظر گرفته شده باشد، در این صور  تها زمهانی کهه لولهۀ آزمهون شهعله اسهتاندارد         3شک  

متداولی یا لولۀ آزمون شعله دیگری انجام گیهرد. در ایهن    بویلرباید بر روی  جدیدی توسعه داده شود، آزمون

 شود. ای در دفتراه راهنمای مشع  آورده میشرایط تیکر ویژه

در  آزمهونی کهه   بسهتر  روی باید آزمون ،9 شک  در شدهداده مقادیر از با تر ورودی توان با هایی مشع  برای

  .دشو شده، انجام مشخص  آزمون دستور

 
 قطر مصفظه احتراق  d  (l  +    mm)ای فو دی برای عملیا  شعلۀ مستقیم غالفی استوانه  

 طو  مصفظه احتراق  l     دیواره پشتی لوله آزمون شعله )دو قسمت(  

 قطر لوله مبد  حرارتی  d       پیشانی فلنج دودک   

l  طو  حجم ورودی به مبد  حرارتی 

a طهور   که شعله معکهوس اسهت، ایهن موضهوع بایهد بهه       کننده شعله انجام شود. هنگامیتواند با معکوس ، آزمون همچنین میبراساس دستور آزمون 

 های راهنما ذکر شود.واضح در دفتراه            

b ( استوانه فو دی عملیا  شعلۀ مستقیمl  +    mm) 

c  جهت جریان گازهای دودک 

 لولۀ آزمون شعله

d  

(m) 

 حرارتی لوله مبدل

l  
(mm) 

d  

(mm) تعداد 
 خارجی داخلی

229/8 13 28 4 38 

6/8 21 29 15 48 

5/8 9/63 9/51 12 188 

9/8 9/65 9/55 23 168 

3/8 9/91 99 68 138 

4/8 5/48 5/44 24 288 

 .است  d و  l برای بیشتر توضیصا  همراه به ،     :      ISO استاندارد 2 از شک  برگرفته شک  -یادآوری

 شماتیک نمایش -آزمون شعله لولۀ - 1 شکل
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 راهنما:

X  توان ورودیQF حسب  برkW 

Y  حسب  طو  مصفظه احتراق برm 

Y  حسب  وری لوۀه آزمون شعله بر شد  شعلهMW/m  

d  حسب  قطر مصفظه احتراق برm 

 QFان ورودی حسب تابعی از تو وری، قطر و طول لولۀ آزمون شعله بر شعله شدت  -4شکل 

  MW 7/2بستر آزمون برای توان ورودی بیشتر از  9-1-1

بها مصفظهه احتهراق مطهابو بها       ،کنندی که با سوخت مایع کار میهایدستگاه/بویلر یک تواندیمبستر آزمون 

 دستور آزمون در مص  باشد.

 شود: هر مصفظه احتراق با موارد زیر توصیف می

 مراجعه شود(؛ 4و شک   6حداق  طو  آن )به فرمو   -الف

 مراجعه شود(؛ 5و شک   5حداق  قطر داخلی آن )به فرمو   -ب

 توان ورودی متناظر با آن. -پ

 شده کار کنند.نسبت به مقادیر ورودی داده ± 9توانند با اختال  %  های احتراق میهر کدام از مصفظه



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

96 

ورودی استفاده شهوند را مشهخص   های احتراقی که قرار است در حداق  و حداکثر دستور آزمون باید مصفظه

 کند.

 مصاسبه شود. 6باید توسط فرمو    lطو  مصفظه احتراق 

(6) 
 

 :در آنکه 

QF   حسب  توان ورودی برkW .است 

بهر پایهه    1659: سها   4394شهماره   رانیه ا یاسهتاندارد مله   بها  مطابو با تر، نقطه جوش با مواد نفتی برای

 بیشتر باشد. 18ق باید % های اولیه، طو  مصفظه احترارافینیت

 
 راهنما:

X  توان ورودیQF حسب  برkW 

Y حسب  طو  مصفظه احتراق برm 

 حسب تابعی از توان ورودی حداقل طول محفظه احتراق بستر آزمون بر -4شکل 

اگر هیچ طو  دیگری در دستور آزمون تعریف نشده باشد، بهتر است این حداق  طو  اعما  شود )به زیربند 

 مراجعه شود(. 9-6-1

 های احتراقی با یکی از موارد زیر آزمون شود: تواند با مصفظهمطابو با دستور آزمون، مشع  می

 شعلۀ مستقیم؛ یاعملکرد  -الف

 شعلۀ معکوس.عملکرد  -ب
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فشار متغیری را در خروجی افت تا امکان ایجاد  ،مجهو به یک وسیله کنتر  جریان است ،مصفظه احتراق

تنظیم تواند میا در دودک  ایجاد کند. با استفاده از این وسیله، فشار داخ  مصفظه احتراق مصفظه احتراق ی

 شود.

 شوند.جو دیواره جلویی، باید خنک ها، به تمام دیواره

منظهور بازرسهی اشهمی     دیهد، بهه   های قاب شده یا شیشهمصفظه احتراق باید به حداق  یک دریچه گازبندی

 پییر باشد. گیری فشار داخ  مصفظه احتراق باید امکان اندازهشعله، مجهو باشد. 

 مصفظه احتراق انجام شود.درِ شده در  وسیله تجهیوا  تعبیه تواند بهگیری فشار میاندازه -یادآوری

 قبو  است. قاب  ،شده برخورد شعله به دیوارۀ پشتی خنک

 مصاسبه شود. 5، باید توسط فرمو   dقطر مصفظه احتراق، 

 (5 ) 

 
 که در آن:

QF حسب  توان ورودی برkW .است 

بر پایه 1659: سا  4394شماره  رانیا یاستاندارد مل با مطابو تر،با  نقطه جوش با مواد نفتی برای

 باشد.بیشتر  18های اولیه، طو  مصفظه احتراق باید % رافینیت

 
 راهنما:

X  توان ورودیQF حسب  برkW 

Y حسب  بر قطر مصفظه احتراقm 

 حسب تابعی از توان ورودی رحداقل قطر محفظه احتراق بستر آزمون ب -5 شکل
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بهتر است این حداق  قطر اعما  شود )بهه زیربنهد    ،اگر هیچ قطر دیگری در دستور آزمون تعریف نشده باشد

 مراجعه شود(. 9-6-1

 گیری اندازه تجهیزات 9-7

 کلیات 9-7-1

 موقعیهت . باشهد  داشهته  مطابقهت  9-9در زیربنهد   شده مشخص گیری اندازه دقت با باید گیری اندازه تجهیوا 

 .باشد 18 شک  مطابو با باید ،مختلف گیری اندازه های لوله قرارگیری

 

 راهنما:

a پیشانی فلنج دودک           دما 

b جریان/فشار      d  جهت جریان گازهای دودک 

c  گازهای احتراقآنالیو     D   قطر لوله دودک 

 ثابتگیری ممکن است  های اندازه نمایش تصویری )لوله -گیری گازهای دودکش زهبرش محل اندا -14شکل 

 باشند(ن

 احتراق گازهای CxHy و NOx ، COمقادیر همچنین و  O یا  CO مقدارتعیین  9-7-2

 ههای دسهتگاه  از اسهتفاده  بها  اضهافه،  ههوای  نسبت مصاسبه برای نیازاحتراق، مورد گازهای  O یا  CO مقدار

 گازههای  CxHy و NOx، CO مقهادیر . کهرد  استفاده مداوم گیریاندازه دستگاه از باید. ودشمی تعیین مناسب

 .شوندمی تعیین مشابه روشی به احتراق،
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 دود عدد تعیین  9-7-1

 .اندشده داده شرح الفپیوست  در گیریاندازه هایدستگاه

   گیریاندازه صحت 9-9

 گیریاندازه وسایل گیریاندازه صحت  9-9-1

 ک  مقیاس از ± 1%     ارکننده فشح  تجهیو -

 ± K 1    دما گیریاندازه تجهیو -

 ک  مقیاس از ± 9/8%    جرمی دبی گیریاندازه وسیله -

 ک  مقیاس از ± 1%     گیری طو اندازه وسیله -

 گیری:اندازه وسای 

 ک  مقیاس از ی،حجم ± CO        %1/8مقدار  -

 ک  مقیاس از ی،حجم ± O        %1/8مقدار  -

CO      ml/mمقدار  -
  9 ± 

NOx      ml/mمقدار  -
  9 ± 

CxHy     ml/mمقدار  -
  9 ± 

 A ی با تراز وزنیتوان صوتحد  -
1، LWA  مطابو با استاندارد  ،2رده  دقتEN      –       

       –      ENمطابو با استاندارد  ،2رده دقت   A، LpAبا تراز وزنی  یفشار صوت حد -

 حین آزمون در گیریزهاندا صحت  9-9-2

 ± l     %6 طو  مصفظۀ احتراق  -

 ± K 2   دمای هوا در ورودی مشع  -

 Pa 18یا  ± 9%   عملکردفشار مصفظۀ احتراق در حین  -

 Pa 68یا  ± 18%  کارفشار مصفظۀ احتراق در حین شروع به -

 ± K 9/2     سوخت دمای -

 ± 9/2%      دبی سوخت -

 ± 2/8      دود عدد -

                                                 

 -A-weighted 
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 حجم ± CO        %6/8مقدار  -

 حجم ± O        %6/8مقدار  -

CO      ml/mمقدار  -
  18 ± 

NOx      ml/mمقدار  -
  18 ± 

CxHy     ml/mمقدار  -
  18 ± 

       –      ENمطابو با استاندارد  ،2رده دقت      سروصدای هوایی -

 آزمون شرایط  9-1

 دهمورداستفا سوخت  9-1-1

 از حفاظهت  بهه  مربهوط  اجرایی قوانین طبو و هاآن هایدستورالعم  سیا   آزمون مطابو باشود توصیه می

 .شوند دفع و استفاده درستیبه زیست مصیط

mmبها لوجهت از   مهایع   آزمهون سهوخت   دسهتور  در شدهاعالم بر اساس موارد باید هاآزمون
 
/s (cSt) 3/1   تها

mm
 
/s (cSt) 3 دمای در ºC 28 تا نیتروژن مقدار با و mg/kg 288  (. مراجعه شود 11 به شک )انجام شوند

 روی لوجهت  مصدوده و باید شوند ها استفادهآزمون برای باید هاسوخت این دیگر، هایسوخت با کاربرد برای

 .شود دادهنشان اطالعا  پالک

 

 راهنما:

X سوخت مایع دمای (حسب بر ºC) 

Y  لوجت(mm /s) 

mm از آزمون سوخت لزجت گستره برای هاییمثال – 11شکل 
 
/s (cSt) 1/1  تاmm

 
/s (cSt) 1 دمای در ºC 24 
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 آزمون 9-1-2

 در زیربندهای ذکرشده الواما  با مطابو باید نتایج. شود انجام ،عملکردی شرایط پایداری مصضبه باید آزمون

 باشند. 4-4-5و  5-4-9، 5-4-3، 5-4-9، 5-4-5، 5-4-6

 آزمون برنامه 9-4

 زمون ساختاریآ 9-4-1

 .شود بررسی مربوطه، شدهارائهساخت  مدارک بامطابقت  از نظر باید ،آزمون بستر روی نصب از قب  مشع 

 عملکردی های آزمون 9-4-2

 کلیات 9-4-2-1

صهصیح  عملکرد . تصت این شرایط، هستندولتاژ نامی  49% استثناعا ، شرایط معمولی در ولتاژ نامی است و 

 شود.می ییدأ، تجداگانه و مشع طور بهقطعا  

 کارشروع به 9-4-2-2

شود. بررسی شود که الوامها  منهدرج در   نصب می 9-9تا  6-9ها و زیربندهای  مشع  مطابو با دستورالعم 

 رعایت شده باشد. 2-1-3-5زیربند 

 پاکسازیپیش 9-4-2-1

 کهه الوامها  منهدرج در زیربنهد     شهود  در حا  عملیا  اسهت. بررسهی   ،مشع  از ابتدای برنامۀ کنتر  مشع 

 .شده استبرآورده  5-3-1-6

 سوخت مایعکافی  گرمایشپیش از اطمینان 9-4-2-7

 .شودمیبرآورده  2-3-5که الواما  مندرج در زیربند  شودبررسی 

 کارشروع به توان ورودی 9-4-2-9

شهود کهه   مهی برق در ولتاژ نامی خود در حا  عملیا  است. تصت این شهرایط بررسهی   تغییه مشع  با منبع 

 .شودمیبرآورده  6-3-5شده در زیربند کار مشخصن ورودی شروع بهالواما  مربوط به حداکثر توا

 اندازیآزمون راه 9-4-1

 در عملکهردی  شهرایط  فشار به باید ،آزمون تجهیوا  احتراق مصفظه در فشار هایدامنه اندازی،آزمون راه در

 . یابد کاه  اندازیراه مرحله پایان

 .رسدمی پایان به s 28 از پ  و شروع سوخت شدن آزاد از ،اندازیراه فاز
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 تها ( مراجعهه شهود   6به شهک   )  Hp و  Hp آزمون نقاط در باید ،گیریاندازه برایای مرحله تک هایمشع 

 تنظیم آزمون، در دستور شدهداده تا توان ورودی همچنین و 18-9-9در زیربند  شدهدادهشرح احتراق مقادیر

 .شود انجام  Hp و  Hp آزمون نقاط گیری دراندازه برای اندازی بایدآزمون راه. شوند خاموش سپ  و شده

( مراجعه شود 5به شک  )  Hp و  Hp ، Hpآزمون  در نقاط باید ،گیریاندازه برای ایمرحلهاند هایمشع 

در  گیهری انهدازه  بهرای  باید اندازیآزمون راه تنظیم شوند. 12-9-9در زیربند  شدهدادهشرح احتراق مقادیر تا

 .شود انجام با مرحله متناظر قطهاولین ن

تهوان   بها  هاییمشع  برای( شدهدادههای با  شرحکه در پاراگرا ) مربوطه نقاط در اندازی بایدآزمون راه یک

 زیر پاراگرا  دو شده دردادهبا روش شرح مطابو این آزمون باید. شود انجام kW 288 از کمتر ورودی اسمی

 :باشد مطابقت داشته 12 باید با شک  و شود انجام دستگاه به بسته

 روی مشهع  واحهدی کهه    یا 3 شک  مطابو بستر آزمون در برای مشع  اندازیاجرایی آزمون راه روش -الف

در  Cنهوع   هوابندی شهده از  بویلر بر روی، 1بر خال  مشع  با کانا  هوا) مستقیم هوای ورودی با  بویلر

 :عبار  است از نصب شده است، (           EN استاندارد

 کم دست از پ  آزمون باید min 6 شود انجام مشع  شدن دوره زمانی خاموش. 

 از  بهه کمتهر   بایهد  نوسان فشار مثبت دامنهA × 29/8     از بهه کمتهر   یها ( )حهداکثر ارتفهاع نوسهان مثبهت 

kPa 6/8  از قب s 2/1  =b .کاه  یابد 

 از  بهه کمتهر   بایهد  نوسان فشار منفی دامنهA × 29/8  از قبه  ( اکثر ارتفهاع نوسهان مثبهت   )حهد s 1  =a  

 کاه  یابد.

 آزمون شهده اسهت،   3 شک  مطابو با بستر آزمون مشعلی که در  Hp و  Hp در نقاط اندازیآزمون راه برای

فشار توسط وسهیله کنتهر     ( افت98 ± 18% ) که شود تنظیم ایگونهبه احتراق مصفظه بهتر است فشار در

 کهه  هاییمشع  ( افت فشار نیو توسط دیوار پشتی لغونده ایجاد شود. برای98 ± 18)دست و % جریان پایین

 تنظیم ایگونهبه اندازیآزمون راه شوند، بهتر استآزمون می( عنوان یک واحدبه) مشخص  بویلریک  با همراه

ها به اضهافه  رالعم مطابو با دستو  بویلربا حداکثر فشار در خروجی  متناظر ، بویلر خروجی در که فشار شود

 .باشد ،احتراق فشار در مصفظه %18 

نهوع  از   بهویلر  از طریو کانالی روی واحدی که ورود هوای آن مشع  برای اندازیاجرایی آزمون راه روش -ب

C  استاندارد مطابو باEN            است، عبار  است از: 

 کم دست از پ  آزمون باید min 6  ؛شود انجام شع م شدنخاموشدوره زمانی 

 از  بهه کمتهر   بایهد  نوسان فشار مثبت دامنهA × 29/8     از بهه کمتهر   یها ( )حهداکثر ارتفهاع نوسهان مثبهت 

kPa 6/8  از قب s 2  =b ؛کاه  یابد 

                                                 

 - Air duct burner 
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 از  به کمتهر  باید نوسان فشار منفی دامنهA × 29/8     از قبه  ( )حهداکثر ارتفهاع نوسهان مثبهت s 9/1  =a  

 کاه  یابد.

 زموندر کاربرد با مصفظه احتراق بسته ( عنوان یک واحدبه) مشخص  بویلر یک با ه همراهک هاییمشع  برای

. باشهد  هها شده در دسهتورالعم  متناظر با مقادیر تعریف مقداری هوا ورودی در فشار بهتر است افت شوند،می

با حداکثر فشهار در   متناظر ،که مقدار آن ای تنظیم شودگونهافت فشار در خروجی گاز دودک  به بهتر است

 باشد. احتراق فشار در مصفظه 18ها به اضافه % مطابو با دستورالعم   بویلرخروجی 

 
 راهنما:

X حسب بر زمان s 

Y فشار pF بارمیلی حسب بر احتراق مصفظه در (mbar) 

a  ،از به کمتر فشار نوسان که وقتیزمان A × 29/8  یابد.می کاه 

b از کمتر رفشا نوسان که زمان، وقتی A × 29/8 یا mbar 6  یابد.می کاه 

c A × 29/8 یا mbar 6 

d احتراق مصفظه داخ  برگشتی فشار 

e  قبو  است.قاب 

f  نیست. قبو قاب 

A اندازیراه در نوسان ارتفاع حداکثر 

  Hp هنقط برای مثال در احتراق، محفظه در kPa 1/4 نمونهفشار  در اندازیفشار راه هایدامنه -12 شکل

 وسهیله  مجههو بهه   یک حسگر فشار از استفاده با باید اندازی،راه هایدامنه ییدأتمشع ، به عبار  دیگر  رفتار

 بها ی  جلهویی،  صهفصه  در احتهراق، بایهد   مصفظه برای فشارهای گیریاندازه نقطه. اطالعا ، ثبت شود ثبت

 .باشد مشع 
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 mm 298آن  طهو  . تهراز باشهد  هم اتصا  است، که صفصه ها،مشع  داخلی دیواره با باید گیریاندازه حسگر

 .بماند ثابت ،فشار رسیدن به حسگر تا باید داخلی قطر. باشد داشته 1میراگر جاذبی هیچ نباید و است

دارای یهک   باید ای که بتوان سیستم ثبت اطالعا  را انتخاب کرد،مرحله تا فشار، حسگر گیریاندازه سیستم

 گستره این در 18از %  نباید بودن،خطیاین  هایرواداری. باشد Hz 1688تا صفر  Hz از خطی بسامد گستره

 .بیشتر شود

 -احتراق مصفظه - بویلر -مشع  سیستم) سیستم ک  فشار نوسان سطح عملیا  در شرایط سکون، حالت در

 .باشد سازگار باید( دودک  وهوا  ورودی

 اشتعال 9-4-7

 شدهمشخص ایمنی شرایط و کرد حاص  اطمینان مشع  صصیح اشتعا  و اندازیراه از باید آزمون، هر از پ 

بها   ههای مشهع   بهرای  موردنظر استفاده در نظر داشتن با 1653: سا  18295استاندارد ملی ایران شماره در 

 :شوند مشاهدهباید  زیر، موارد اضافهبه ،سوخت مایع

 باشد؛ ºC 48تا  ºC58 بین  کنندهخنک سیا  دمای -

 .مراجعه شود 2-9اتاق، به زیربند  دمای و احتراق هوای دمایبرای  -

 .شوندمی تصدیو 19-3-5زیربند  الواما  شرایط این تصت

 ایمنی هایزمان 9-4-9

 کلیات 9-4-9-1

 .شوند برآورده باید 1 جدو  الواما 

 عملیات در حین ایمنی زمان 9-4-9-2

. شهود می سازیشبیه علهش خطایحسگر شعله از مدار،  کردن خارج مشعلی که در حین عملیا  است، با در

قطهع   را سهوخت  منبهع  ایمنهی  قطع هایدر آن وسیله ایمنی، برق شیر که ایلصظه و عملیا  این زمان بین

 .برآورده شده است 4-3-5 زیربند الواما که  شودبررسی . شودمی گیریاندازه کند،می

 خطای تشکیل شعله   9-4-9-1

 زیربنهد  که الوامها   شودبررسی شود. ه از مدار خارج میشده و وسیله آشکارساز شعلاندازیراه همشع  مربوط

 برآورده شده است. 5-3-18

 

                                                 

 - Absorptive attenuator 
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 شدن کل زمان بسته 9-4-9-7

. شهود می سازیشبیه شعله خطایحسگر شعله از مدار،  کردن خارج مشعلی که در حین عملیا  است، با در

. شودمی گیریاندازه شود،بسته می سوخت منبع ایمنی در آن شیر قطع که ایلصظه و عملیا  این زمان بین

 شود.بررسی  5-3-5 زیربند برآوردن الواما 

جریان سوخت و درنظر گهرفتن   مشاهدهشیر،  شدنبستهتواند با صدای حاص  از قرارگرفتن شیر در حالت بسته، می -یادآوری

 شود.تشخیص داده شده، شدن قانونی نوع شیر نصبزمان بسته

 (ErPمصرف برق تجهیزات جانبی ) 9-4-1

 گیری شود.اندازه      :      ENمصر  برق تجهیوا  جانبی باید مطابو با استاندارد 

 شود:موارد زیر اعما  میمادو ر های برای مشع  -الف

تنظیم به مقادیر کمتهر  نمودار کاری(. اگر بیشینه توان ورودی، قاب  1)نقطه  elmax در بیشینه توان ورودی -

تنظیم، انجهام  گیری در کمترین مقدار بیشینه توان ورودی قاب عالوه بر آن، اندازهباشد، در این شرایط باید 

 ، شود

  % توان ورودی،  68درelmin، یابی با همان تنظیما  مشع ، ودست کمترین توان ورودی قاب ِ یا 

  1کارآماده بهعملکردی در شرایط. 

 :شودزیر اعما  می مواردهایی که دو وضعیت روشن/خاموش دارند، برای مشع  -ب

  ،در حداکثر توان ورودی 

 در حداق  توان ورودی، و 

  ار، اگر کاربرد داشته باشد. کشرایط عملیاتی آماده بهدر 

 :شودموارد زیر اعما  میای دومرحلههای برای مشع  -پ

  رایط بایهد  تنظیم به مقادیر کمتر باشد، در ایهن شه  توان ورودی، قاب  حداکثراگر توان ورودی.حداکثر در

 تنظیم، انجام شود، توان ورودی قاب حداکثر گیری در کمترین مقدار عالوه بر آن، اندازه

  توان ورودی، وحداق  در 

  اگر کاربرد داشته باشد.کارآماده بهعملکردی در شرایط ، 

 Lwa ((ErPتراز توان صوت،  9-4-4

 گیری شود.ودار کاری اندازهنم 1در نقطه   -      ENتراز توان صو  باید مطابو با استاندارد 

                                                 

  Stand-by operation 
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 دنشومی انجام وسایل بودن سالمدر مورد  که هایی آزمون 9-4-4

 خارجی بودن سالم 9-4-4-1

الواما  . شود صور  اشمی بررسی به حین کار در باید مشع سوخت مایعِ  کننده منتق  قطعا  بودن سالم

 .شوند برآورده باید 5-5-5زیربند 

 ایمنی و کنترل وسایل دمای 9-4-4-2

. شود تغییه ورودی توان حداکثر در مناسب مرجع سوخت با و نصب سازنده هایویژگی با ابومط باید مشع 

 ،کهارکرد  min 68 از پ . شوند می گیریاست، اندازه سرد ایمنی در حالتی که مشع  و وسای  کنتر  دمای

 .شود بررسی  12-3-5الواما  زیربند  شدنبرآورده .شود می گیری اندازه دوباره دما

 دونش آزمون انجام نمودارهای روی باید که هایی آزمون 9-4-5

 زمان مدت و استقرار 9-4-5-1

  .شوند انجام ،احتراق یسر هر برای باید زیر های آزمون مشع ، تنظیم با روش مطابو

 اسهت  ای گونهه  به مشع  استقرار .شود می آزمون شده، آزمون مشخص تجهیوا  همراهبه و بار با مطابو مشع 

 .شود وردهبرآ 5 بند الواما  که

 :هاآزمون زمان مد 

 عملکردیمثبت  فشار منطقه گیری اندازه نقاط در: min 28؛ 

 عملکردی منفی فشار منطقه گیری اندازه نقاط در: min 18. 

 .شوند ثبت min 9 هر باید مقادیر ،عملکردی منطقه گیری اندازه نقطه هر برای

 .شود می مصاسبه متوسط مقدار و ثبت گیری هانداز نقطه زمان هر مد  تمام در ای، لصظه توان ورودی

توسهط دسهتور    دیگهری  در صورتی که هیچ دمهای  و شود نصب 9-9و  6-9با زیربندهای  مطابو باید مشع 

 شود. حفظ ºC 48و  ºC 38بین  باید بستر آزمون کننده خنک واسط آزمون مشخص نشده باشد، دمای

 هایدر زیربند گیرد، با جوئیا  انجام آزمون نقطه هر در باید که تنظیماتی و شوند انجام باید هایی که آزمون

 است. شده داده شرح 9-5-9-9تا  9-9-5-2

  Hp آزمون نقطه در ها آزمون 9-4-5-2

 تنظیم:

 نامی؛ مقدار حداکثر در ورودی توان 

 نامی؛ مقدار برق در تغییه منبع ولتاژ 

 معکوس؛ فشار کمترین در احتراق مصفظه فشار 
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 اضافه هوای نسبت λ شده. اعالم مقدار رد 

 آزمون:

 ؛(مراجعه شود 9-4-5تا  2-4-5به زیربندهای ) λ و CxHy دود، عدد ،CO، NOX: احتراق -الف

 ؛(مراجعه شود 12-3-5به زیربند ) ایمنی و کنتر  وسای  دمای -ب

 ؛(مراجعه شود 11-3-5به زیربند ) حد از بی  شدن گرم -پ

 ؛(ه شودمراجع 6-9-9به زیربند ) اندازی راه -ت

 ؛مادو ر یاای اندمرحله ،ایمرحلهدو های مشع  برای مرحله نقاط متناظر با اولین در احتراق -ث

 ؛(مراجعه شود 11-9-9به زیربند ) نامی ولتاژ 49%  با -ج

 مراجعه شود؛ 3-9-9تجهیوا  جانبی، به زیربند  برق مصر  -چ

 .مراجعه شود 9-9-9صو ، به زیربند  توان تراز -ح

  Hp آزمون نقطه در نآزمو 9-4-5-1

 تنظیم:

 شده؛نامی اعالم مقدار در ورودی توان 

 نامی؛ مقدار برق در تغییه منبع ولتاژ 

 به شک  ایمرحلهتکهای  مثا  حداکثر مقدار برای مشع  رایمقدار مربوطه )ب در احتراق مصفظه فشار ،

 مراجعه شود(؛ 6

 اضافه هوای نسبت λ شده. اعالم مقدار در 

 آزمون:

 قاحترا :CO، NOX، دود، عدد CxHy و λ ( مراجعه شود 9-4-5تا  2-4-5به زیربندهای)؛ 

 ؛(مراجعه شود 6-9-9به زیربند ) اندازی راه 

 ؛مادو ر یا ایمرحلهاند ،ایدومرحله های مشع  برای مرحله نقاط متناظر با اولین در احتراق 

  Hp آزمون نقطه در آزمون 9-4-5-7

 تنظیم:

 نامی؛ ارحداکثر مقد در ورودی توان 

 نامی؛ مقدار برق در تغییه منبع ولتاژ 

 (؛ایمرحلههای تک مثا  حداکثر مقدار برای مشع  رایمقدار مربوطه )ب در احتراق مصفظه فشار 
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 اضافه هوای نسبت λ شده. اعالم مقدار در 

 آزمون:

 احتراق :CO، NOX، دود، عدد CxHy و λ ( مراجعه شود 9-4-5تا  2-4-5به زیربندهای)؛ 

 1 آزمون نقطه در مونآز 9-4-5-9

 تنظیم:

  ؛2-5-9-9ادامه زیربند 

 باشد منفی یا صفر است ممکن این مقدار. باشد مقدار حداق  در احتراق مصفظه فشار. 

 آزمون:

  الف؛ 2-5-9-9ادامه زیربند 

  مراجعه شود 3-9-9تجهیوا  جانبی، به زیربند  برق مصر. 

 7 آزمون نقطه در آزمون 9-4-5-1

 تنظیم:

  ؛5-5-9-9ادامه زیربند 

 باشد منفی یا صفر است ممکن این مقدار. باشد مقدار حداق  در احتراق مصفظه فشار. 

 آزمون:

  الف؛ 5-5-9-9ادامه زیربند 

  مراجعه شود 3-9-9تجهیوا  جانبی، به زیربند  برق مصر. 

 9 آزمون نقطه در آزمون 9-4-5-4

 تنظیم:

 شده؛ اعالم مقدار حداکثر در توان ورودی 

 نامی؛ مقدار در تغییه برق منبع ولتاژ 

 مقدار؛ حداق  در احتراق مصفظه فشار 

 اضافه هوای نسبت λ شده. اعالم مقدار در 

 آزمون:

 احتراق :CO، NOx، دود، عدد CxHy و λ ( مراجعه شود 9-4-5تا  2-4-5به زیربندهای.) 
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  Hp آزمون نقطه در آزمون 9-4-5-4

 تنظیم:

 شده؛ اعالم مقدار در توان ورودی 

 نامی؛ قدارم در تغییه برق منبع ولتاژ 

 شده مربوطه؛ مقدار اعالم در احتراق مصفظه فشار 

 اضافه هوای نسبت λ شده. اعالم مقدار در 

 آزمون:

 (.مراجعه شود 9-4-5تا  2-4-5به زیربندهای ) λ و CxHy دود، عدد ،CO، NOx: احتراق -الف

 ؛مادو ر یا ایلهمرحاند ،ایمرحلهدو های مشع  برای مرحله نقاط متناظر با اولین در احتراق -ب

 (.مراجعه شود 6-9-9زیربند  به) مادو ر یا ایمرحلهاند ،ایمرحلهدو های مشع  اندازی در راه -پ

 خالصه 9-4-5-5

 .است شده ارائه 6 جدو  اجرایی آزمون در های روش و متناظر الواما  و هایی که باید انجام شود گیری اندازه
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 ها آزمون خالصه -1 جدول

 زموننقطه آ
آماده 

 کاربه
HP  HP  HP  1 7 9 HP  زیربند 

U =     UN  X X X  X X X 9-9-11 

U =      UN  X - -  - - - 9-9-11 

 188مصر  برق تجهیوا  جانبی: % 
elmax c 

 - - - X - - - 
الف،  9-9-3

 ب و ج

% یا 68مصر  برق تجهیوا  جانبی: 

elminحداق  
 c 

 - - -  X - - 
 الف 9-9-3

 ج و

در  مصر  برق تجهیوا  جانبی:

PSB  کارحالت آماده به
 c 

X - -  - - - 
الف،  9-9-3

 ب و ج

a 
λ   X X X  X X X 5-4-4 

CO مساوی مقادیر حدی ویا کمتر 
a  X X X  X X X 5-4-9 

NOX مساوی مقادیر حدی و یا کمتر 

a 
 X X X  X X X 5-4-9 

 X X -  - - - 9-9-6  ایمرحلهکار مشع  تکشروع به

یا  ایمرحلهدو  کار مشع شروع به

متناظر با نقطه  در ایمرحلهاند

 مرحله نیاول

 X X -  - - X 9-9-6 

 CxHyمساوی  و یا کمترb
   ml/m

   X X X  X X X 5-4-5 

 a  X X X  X X X 5-4-6عدد دود

از   شدن بی  مقاومت در برابر گرم

 حد
 X- -  - - - 5-3-11 

 X - -  - - - 5-3-12  ای  کنتر  و ایمنیدمای وس

 تراز توان صو  
c   - - X- - - 9-9-9 

a   های مربوطه باید ثابت مراجعه شود( و رده 5و  6های  د )به شک نشو شده انجام می داده مطابو با نقاط نشان مرحلهها همچنین در نقاط متناظر با اولین  آزمون 

 باشند.     
b    به استثنایs 28 . او 
c    آزمون مطابو با ErP مساوی و یا  کمتر  با توان ورودی های برای مشعkW 588 شود. انجام می 

 :که شود ثابت باید آزمون پایان در

 .ظاهر نشده است سوخت سیستم در نشتی هیچ -الف

 .شود نمی مخت  آلودگی توسط کنتر  تجهیوا  عملیاتی ایمنی -ب

 گرفته شود. سوخت نمونه یک باید ،1-3-9اما  زیربند الو با مطابقت ییدأت برای
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 عملکرد آزمون 9-4-5-14

 تغییر گونه اثری از هیچ مشع  اجوای یا که مواد شود اطمینان حاص  اتاق باید دمای در آزمون، اتمام از پ 

 .ندارند زوا  ناتنظیمی یا شک ،

 آزمون گزارش شده،های تمام آزمون نتیجه 9-4-14

 در شهده  داده نشهان  ههای  مثها   بهه ) کاری یا عملیاتی نمودار یک از استفاده با یدبا شدههای تمام آزمون نتایج

 باید شود و ارائه ها گیری اندازه ثبت توسط باید احتراق آزمون نتایج شود. ثبت (مراجعه شود 5 و 6 های شک 

 .شود پیوست آزمون گوارش به

 برق ولتاژ شرایط 9-4-11

 انجهام  نهامی  ولتاژ 188%  برق با ولتاژی معاد  تغییه منبع اب باید 5-9-9زیربند  در شده های مشخص آزمون

 .شود

موتورههای   استثنای به نامی ولتاژ 49%  در آزمون دیگری ورودی، حداکثر توان شده در آزمون انجام پایان در

 شود. مشتع  اطمینانقاب  به روشی باید مشع . شود می در صور  وجود، انجام جریان متناوب، فاز سه

 انجهام  هها،  دسهتورالعم   شهده در  ارائهه  تهوان ورودی  ابتدای آزمون در این ،ایمرحلهاند های مشع  دمور در

 .شود می

 مادوالر یا ایمرحلهچند های با کنترل مشعل مورد در دائم عملکرد حین در آزمون 9-4-12

 9-9تا  1-9ای الواما  زیربنده و شود برآورده باید ،9 با شک  مطابو اضافه هوای نسبت مقادیر ،آزمون برای

 .شود مینتأ باید

 مصتهوی  شهود،  انجهام  سهرهم پشهت  گیهری  انهدازه  دو وقتهی  کهه  زمهانی برقهرار اسهت    ،پایا عملکردیشرایط 

CO تغییر نکند 2/8%  از بی  احتراق گازهای. 

 :که شود بررسی باید ویژهبه ،پایا عملکردی شرایط به دستیابی از پ 

 ندارد؛ وجود بار حداکثر در اجواء رمجازغی دمای آزمون افوای  پایان در -الف

 .است نشده ظاهر سوخت سیستم در نشتی هیچ -ب

 .بگیارد، وجود ندارد نامطلوب تأثیر نظارتی وسای  کارایی یا ایمن عملیا  که بر آلودگی گونه هیچ -پ

 .ندارد وجود خاموشی از پ  سوخت غیرمجازی هیچ توریو -ت

 جداگانه دمنده دارای هایمشعل 9-4-11

شده است، شرایط ذکرشده در با  در صورتی بهرآورده   نصب   طور جداگانه ها به آن دمنده که هایی مشع  ایبر

 و دمنهده  اندازه آزمهون شهود،   حداق  با پییر استشرایطی که امکان در و اندازه حداکثر با شود که مشع  می
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 مهورد،  این ایشگاه بیان شده است. درهای میانی در اهاراوب آزمون نوعی برای آزمروند انتخاب برای دمنده

 .نیست  زم مشع  شناسه نوعی متفاوتی برای

 معادل اجزای و قطعات جداگانه تعویض 9-4

 واحهد  یهک  عنهوان بهه  موردنیهاز  بیشهتر  وسای  تمام با که با سوخت مایع هایمشع  قطعا  جداگانه تعویض

 در ایهن صهور  ایهن   . شهوند  جهایگوین  یعهادل م قطعا  با که است پییرامکان صورتی در تنها اند،شده آزمون

 (.مراجعه شود 5-2-به زیربند ث) دارد مطابقت استاندارد این الواما  با همچنان دستگاه

 تناسب و عملکرد که اثبا  شود که شوندمصسوب می معاد  جایگوین قطعا  صورتی در ها،زیرگروه و اجواء

 .دارند یکسانی ایمنی

 گذاریگذاری و برچسبنشانه 1

 کلیات 1-1

 5-3و  6-3، 2-3شهده در زیربنهدهای   مشع  و سهایر اجهوای مربوطهه بایهد بها اطالعها  مربوطهه مشهخص        

 گیاری شوند.نشانه

 پالک اطالعات 1-2

مشاهده، اما نه بعد از برداشتن بخشی از قاب بدنه، دارای پهالک  هر مشع  باید پ  از نصب در موقعیتی قاب 

   موارد زیر باشد: نشدنی شامهای پاکاطالعاتی با نوشته

 و آدرس کام  سازنده و در صور  وجود، نماینده مجاز وی؛ اسم -

 ؛پروانه کاربرد عالمت استاندارد( )در صور  اخی عالمت استاندارد -

 گهیاری ن توسهط تولیدکننهده در نشهانه   شیوه ردیابی عالمت استاندارد باید بر اساس ضوابط اجرایهی سهازما  

 (.«18881919شماره پیامک اصالت پروانه استاندارد »بار  )به طور مثا  ع مصصو  درج شود

 مراجعه شود(؛ 2-12-، به زیربند ذPED(؛ )فقط برای PSحداکثر فشار مجاز ) -

 ری یا نوع؛مربوط به سِ شناسه -

 شده(؛صور  کدگیاری بهشماره سریا  و سا  تولید ) -

 شماره شناسایی وسیله/مصصو ؛ -

 ه شده است، در صور  وجود؛تجاری که مشع  تصت آن ارائ عالمت -

 .kg/hو در صور  لووم مصر  سوخت برحسب  kWحسب  توان ورودی نامی بر -
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 ای از ظرفیت اسمی هستند، حداکثر و حهداق  تهوان ورودی نهامی بهر    هایی که دارای گسترهبرای مشع  -

 ؛kWحسب 

 مراجعه شود(؛ 1-3-9نوع سوخت، گستره لوجت، در صور  لووم )به زیربند  -

 نبع تغییه برق، به عبار  دیگر جریان مستقیم یا متناوب، ولتاژ و توان مصرفی.ماهیت م -

 ها گذارینشانهدیگر  1-1

ویژه  در صور  لووم، اجوای مشع  باید دارای تمام اطالعا  کاربردی مربوط به هرگونه تجهیوا  الکتریکی، به

 باشند.      :      ENمطابو با استاندارد  ،مناسبکد حفاظتی استفاده و ولتاژ و جریان مورد

دادن مشع  در حالتی ایمن مطابو بها دسهتورالعم ، قبه  از    قرارنده لووم کن های هشدار دائمی که بیاناعالن

مشهاهده اسهت بهر روی    وضوح قابه  انجام هرگونه عملیا  تعمیرا  روی مشع  است، باید در وضعیتی که به

 مشع  قرار گیرد.

 داری و عملیاتمیرونگههای نصب، تنظیم، تعدستورالعمل 1-7

عملکهرد  داری و هایی باشد که اطالعا  مربوط به نصب، تنظیم، تعمیرونگههر مشع  باید دارای دستورالعم 

 سازی مطابو با الواما  ملی باید در مص  در دسترس باشد.گوارش آماده ،عالوهدهد. بهصصیح آن را ارائه 

 :اطالعا  زیر باید داده شود،  ErPو با بمطا

  مقدار متوسط انتشارNOx ،QNOx (Hs؛) 

 ( مصر  برق تجهیوا  جانبی: حداکثرelmax(  حداق )elminدر حالت آماده به ،)( کارPSB؛) 

   تراز توان صوLWA. 

 کشی و جوئیا  توالی جعبه کنتر  مورداستفاده باشد.ها باید شام  نمودار سیمدستورالعم  ،عالوهبه

 باید جهت نمای ، بر روی یا نودیک جعبه اتصا  الکتریکی نصب شود. ،شدهدهیک نمودار نصب الکتریکی سا

نظر و همچنین پارامترهای  زم برای موردعملکردی شام  جوئیا  کام  گستره های نصب باید دستورالعم 

اتصها   . عالوه بر این، باید جوئیا  مربهوط بهه   باشدتطابو مشع  با مولد حرارتی )نمودار کاری، ابعاد اتصا ( 

 منبع تغییه سوخت مشع  ذکر شود.

به عالوه، برای جایی که مشع  برای عملکرد بر روی یک مصفظه احتراقی که ابعاد آن تفاو  زیادی بها ابعهاد   

 شود.  آوردههای نصب لوله آزمون دارد، طراحی شده است، این موضوع باید در دستورالعم 

شده روی مشع  ارائهه  رد حالت استفاده از وسای  پای  نصبباید اطالعاتی در موعملکردی های دستورالعم 

همچنین باید حاوی جوئیاتی از اقداماتی که در صور  بروز خطا یا شرایط  عملکردیهای دهند. دستورالعم 

 انجام شود، باشد. اضطراری
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د در مص  مشهع   کردن مشع  برای کاربر بایاندازی و خاموشهای خالصه در رابطه با فرآیند راهدستورالعم 

 یا نودیک مشع  در دسترس باشد.

دستی در منبهع  با عملکرد  های شیر قطعها باید شام  اطالعاتی در مورد لووم استفاده و ویژگیدستورالعم 

 تعییه سوخت مایع و فیلترها و وسای  تهویه باشد.

گیهری تهراز   ها، روش اندازهشع در م 1هواییو صدای  سرها باید شام  اطالعاتی در مورد انتشار دستورالعم 

گیری های اندازههایی برای کاه  انتشار آن باشد. درستی و رواداریهوایی و امکان ارائه روشصدای وسراین 

 داده شود. هوایی باید نشانوصدای سرتراز 

ههای سهروی  باشهد، کهه در اصه       ها باید شام  جوئیاتی در خصوک روند ایمنی برای عملیا دستورالعم 

مانهده و  شام  قطع منبع تغییه )سوخت، برق(، اقداما  در برابر اتصا  مجدد ناخواسته، تخلیهه انهرژی بهاقی   

 آزمون حالت ایمن است.

استفاده، در مواردی که بر سالمتی و ایمنی افراد تاثیرگیار های قطعا  یدکی موردباید ویژگی هادستورالعم 

 را شام  شوند. هستند

 بندیبسته 1-9

 :گرفته شودبندی باید موارد زیر در نظر بستهطراحی در 

 شده،استفاده از مواد بازیافت 

 ها به انرژی کمی نیاز است،استفاده از موادی که برای ساخت آن  

 ، به حداق  رساندن ضایعا 

  استفاده مجدد بعدی و بازیافت.امکان 

کند، بهه حهداق    می حفاظتر آسیب که از مصصو  در براببندی، ضمن اینشود اندازه و وزن بستهتوصیه می

و همچنهین   نق  را بهینهوای طراحی شود که ظرفیت وسای  حم گونهبندی بهبسته بهتر استرسانده شود. 

 بارگیری و تخلیه ایمن را تسهی  کند.

 

                                                 

 - Airborne 
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 پیوست الف

 )الزامی(

 عدد دود

 دستگاه 1-الف

cm ± 9حجهم %   مک  به قادر ،(دستی) پمپ 1-1-الف
  قطهر  بها  یفیلتهر  ثرمهس  سهطح  طریهو  از 138  

mm 3 9%  تقریبا به عبار  دیگر) حرکت پمپ هر در ± cm
 مهسثر  متر مکعهب از سهطح  بر هر سانتی 998  

 .باشد mm 288تقریبا  باید پمپ پیستون کورس ؛(فیلتر

 بایهد  ،دارد قهرار  شهده فرورفتگهی در نظهر گرفتهه    در کاغی در حالتی که کاغی، گیره وسیله بودنمصکممیوان 

 .شود جلوگیری حین اولین عملکرد پمپ در گرمای  و اگالیده تشکی  از که بندی کندای ایجاد آباندازهبه

 شرایط در مگر باشد، cm 58نباید بیشتر از  فیلتر سطح تا بردارینمونه نقطه از گازها توسط شدهطی مسافت

 .شود ذکرآزمون  گوارش در باید که این موضوع گاز دودک  خاک، مجرای

 .1-1-زیربند الف مشخصا  با مطابو و mm 3 داخلی قطر با برداری،نمونه لوله 2-1-الف

 بهه ایهن  . شده اسهت  تعیین نورسنجی ( که از طریو49 ± 9/2% ) انعکاس ضریب با کاغی فیلتر، 1-1-الف

 .گیرد قرار بیشتر یا 99%  انعکاس با ضریب سفید سطح بر روی یک باید منظور کاغی فیلتر

dm دبی با کاغی فیلتر، از هوا عبور
 
/cm

 
/min 6،    بهین  بایهد افهت فشهاری kPa 2  تها kP 18 (mbar 28  تها 

mbar 188کند ( ایجاد. 

حاص   تیره، خاکستری تا سفید از منظم فواص  در شدهااو درجه 18 شام  دود، عدد مقیاس 7-1-الف

 زمینهه  انعکهاس کاغهی   متناظر با ،نمونه اولین ( است. انعکاس49 ± 9/2% ) انعکاس ضریب با سفیدی ماده از

است  کاه  نرخ 1/8 با برابر بعدی هایدرجه از یک هر شناسایی عدد. است صفر کننده عدد دودبیان وبوده 

 کاه  نرخ متناظر با 3عدد  مثا ، برای. متناظر است نمونه روی تابیده بر نور انعکاس از حسب درصدی و بر

بیشهتر   آن مقهدار  6 از % نبایهد  نقاط مقیاس از یک هر برای انعکاس ضریب در رافا انص رواداری. است %38 

 .شود

 دود گیریاندازه 2-الف

 وسهیله  یهک  از اسهتفاده  بها  تهوان مهی  را 5-1-تها الهف   1-1-در زیربنهدهای الهف   شدهدادهشرح آزمون روش

گهر بها مقیهاس    توسهط آزمهون   کهه  آزمهون  شهاخص  شرط اینکهه  تنها به کرد، اعما  الکترونیکی بردارینمونه

 روش بها  متنهاظر  شهود، می داده نشان دستگاه توسط مقدار عنوانبه اه کهآن یا شود،ای، مقایسه میمقایسه

 .باشد 1-1-در زیربند الف شدهدادهشرح
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 دود عدد تعیین 1-الف

 وسیله و کرده وارد مپپ در شدهدر نظر گرفته شکا  در را کاغی فیلتر کرده، ش  را کاغی ثابت کنندهوسیله 

 .کنید مصکم را

 و پهراب  بین عدم وجود نشتی از باید. دهید قرار احتراق گازهای جریان جهت بر عمود را بردارینمونه 1پراب

 پمهپ  توسهط یهک   است ممکن هانمونه. شود حاص  اطمینان شده،گرفتهقرار  آن در نمونه که ایلوله دیواره

 .شوند گرفته کانیکیالکتروم پمپ کمک یکبه یا دستی

 انجام مک  عم  18( است شده مشخص 1-1-در الف که گونههمان) دستی یک پمپ از استفاده صور  در

 کنیهد،  خهارج  گهاز  مجهرای  از را لولهه . طهو  بکشهد   s 6تا  s 2 بین و باشد منظم باید مک  عم  هر. دهید

 .بیاورید بیرون اطاحتی با کاغی فیلتر را کنید و باز را کاغی گیره های وسیلهپیچ

 نشهانه  روی ایگونهه بهه  بایهد  گیرنهده اندازه سر دود، گیریاندازه الکترونیکی یک وسیله در صور  استفاده از

فیلتر، دریافهت   کاغی از دیگری قسمت هیچ نه و کننده،سیاه نشانه هایانعکاس فقط که گیرد قرار کنندهسیاه

 .شود

                                                 

 - Probe 
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 پیوست ب

 )الزامی(

 نیتروژن، تبدیل و تصحیحاتمنواکسید و اکسیدهاینکرب -حتراقهای اتعیین مشخصه

ml/mتبدیل از ، CO (QCO)مقدار محاسبه  1-ب
 mg/kWh به  

ml/m از CO (fCO,M)مقدار  تبدی  برای زیر هایفرمو 
  .شونداستفاده می mg/kWh به  

 (1-)ب

 
 احتراق؛ ظرفیت حرارتی به بتنس ،mg/kWh برحسب CO انتشار   QCO:که در آن

fCO,M    غلظت CO حسب بر شده،گیریاندازه ml/m
 ؛(حجمی مقدار)  

fO ,M    غلظت O  حجمی؛ مقدار صور  درصدبه شده،گیریاندازه 

ρco   اگالی CO :kg/mn
 ؛(kPa 6/181و گراد صفر درجه سانتی )در شرایط 29/1  

qV,A,th,tr,min  حسب صور  تئوری، برحالت خشک به در دودک  گاز مرجع حجم mn
 
/kg؛ 

Hi   حسب ارزش حرارتی پایین بر kWh/kg. 

 (2-)ب

 
 که در آن:

QCO     انتشار CO حسب بر mg/kWh، احتراق؛ ظرفیت حرارتی به نسبت 

fCO,M    غلظت CO حسب بر شده،گیریاندازه ml/m
 ؛(حجمی مقدار)  

fCO ,M    غلظت CO  حجمی؛ مقدار صور  درصدبه شده،گیریاندازه 

CO ,max  حداکثر غلظت CO  در احتراق استوکیومتریک؛ 

ρco   اگالی CO :kg/mn
 ؛(kPa 6/181و گراد صفر درجه سانتی )در شرایط 29/1  

qV,A,th,tr,min  حسب صور  تئوری، برخشک به در حالت دودک  گاز مرجع حجم mn
 
/kg؛ 

Hi   ی پایین بر حسبارزش حرارت kWh/kg. 

 عبارتند از: ELسوخت مایع  برای مرجع مقادیر

Hi  =kWh/kg 43/11 



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

99 

qV,A,th,tr,min  =m
 
/kg 53/18 

ml/m، تبدیل از NOX (QNOX) مقدارمحاسبه  2-ب
 mg/kWhبه   

ml/m از NOx (fNOx,M) مقدار تبدی  برای زیر هایفرمو 
 .شونداستفاده می mg/kWh به  

 (6-)ب

 
 که در آن:

QNOX   انتشار NOx بر حسب mg/kWh، احتراق؛ ظرفیت حرارتی به نسبت 

fNOx,M    غلظت NOx حسب بر شده،گیریاندازه ml/m
 ؛(حجمی مقدار)  

fO ,M    غلظت O  حجمی؛ مقدار صور  درصدبه شده،گیریاندازه 

ρNOx   اگالی NO  :kg/mn
 ؛(kPa 6/181و  گراددرجه سانتیصفر )در شرایط  893/2  

qV,A,th,tr,min  حسب صور  تئوری، بردر حالت خشک به دودک  گاز مرجع حجم mn
 
/kg؛ 

Hi   حسب ارزش حرارتی پایین بر kWh/kg. 

 (5-)ب

 
 :که در آن

QNOX   انتشار NOx بر حسب mg/kWh، احتراق؛ ظرفیت حرارتی به نسبت 

fNOx,M    ظتغل NOx حسب بر شده،گیریاندازه ml/m
 ؛(حجمی مقدار)  

fCO ,M    غلظت CO  حجمی؛ مقدار صور  درصدبه شده،گیریاندازه 

CO ,max  حداکثر غلظت CO  در احتراق استوکیومتریک؛ 

ρNOx   اگالی NO  :kg/mn
 ؛(kPa 6/181و  گراددرجه سانتیصفر )در شرایط  893/2  

qV,A,th,tr,min  حسب بر صور  تئوری،دودک  در حالت خشک به گاز مرجع حجم mn
 
/kg است؛ 

Hi   حسب ارزش حرارتی پایین، بر kWh/kg. 

 عبارتند از: ELسوخت مایع  برای مرجع مقادیر

 Hi =kWh/kg 43/11 

qV,A,th,tr,min  =m
 
/kg 53/18 
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 NOX  (QNOX)تصحیح تاثیر دما و رطوبت هوای احتراق بر انتشار  1-ب

 بهه  هها مشهع   از QNOx انتشهارهای  بر احتراق رطوبت هوای دما و تاثیر تصصیح برای 9-است فرمو  ببهتر 

 :شود استفاده( دما برای ºC 28 و رطوبت برای g/kg 18) مرجع شرایط

 (9-)ب

 
 که در آن:

QNOx,R مقدار QNOx مرجع شرایط به شدهتصصیح (g/kg 18 و رطوبت برای ºC 28 دما برای)، QNOx,R

 شود؛می بیان mg/kWh حسب بر  

QNOx  مصتویNOX  شهده برحسهب   مصاسهبهmg/KWh شهده در  گیهری ، انهدازهhM  وTM گسهتره  در 

mg/KWh 98  تاmg/KWh 688؛ 

hM گیری رطوبت در حین اندازهfNOx,M، حسب  برg/kg  در گسترهg/kg 9  تاg/kg 19؛ 

TM گیری دما در حین اندازهfNOx,Mحسب ، بر C°  در گسترهºC 19  تاºC 68. 

تصت  مقدار به نودیکترین) گستره مقدار حداق  یا حداکثر باشد، گستره از این خارج دما و رطوبت مقادیر اگر

 .قرار گیرد استفادهباید مورد( گیریاندازه

 NOX انتشار شرایط سوخت مایع در نیتروژن مقدار تاثیر تصحیح 7-ب

 از نیتروژن مقداربهتر است . شود انجام باید شده، استفاده آزمون برای که سوخت مایعی ننیتروژ مقدار آنالیو

mg/kg 288 بیشتر نباشد. 

 اسهتفاده  NOX انتشهار  شهرایط  در سوخت مهایع  نیتروژن مقدار تأثیر تصصیح مصاسبه برای باید 3-ب فرمو 

 .شود

 (3-)ب

 
 که در آن:

QNOx(EN   ) مقدار NOX سوخت مایع انتخابی در  نیتروژن مرجع رایطش به شدهتصصیحmg/kg   صفر درجهه

 است؛  سانتیگراد 

QNOx  شدهتعیین مقدار NOx است 6-مطابو با زیربند ب. 

fN ,fuel  حسب  که برسوخت مایع  نیتروژن مقدارmg/kg گیری شده استاندازه. 

 .مطابو با این استاندارد اعما  شود NOxار مقدباید  را برآورده کند، استاندارد این بندی که الواما برای رده
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 NOXهای برای ارزیابی طبقه NOXمقدار متوسط  9-ب

 شود:حاص  می 9-، از فرمو  بϕNOx,Mتعیین مقدار متوسط حسابی نمودار کاری، 

 (9-)ب

 
 که در آن:

ϕNOx,M  حسب کاری بر نمودار در نیتروژن شدهتصصیح انتشار حسابی متوسط مقدار mg/kWh؛ 

QNOx(EN   ),i  شدهتصصیح غلظت NOx نقاط در i =  …n کاری؛ نمودار در 

n   کاری است. نمودار در نقاط تعداد 

ml/mاز  انتشارات، تبدیل تبدیل ضرایب سایر 1-ب
mg/mبه   

 شفرایط  1برابر با %   Oدر مقدار   

  دودکش مرجع گاز

 :مراجعه شود 5-و ب 4-ب هایبه فرمو 

 (4-)ب
 

 (5-)ب
 

 که در آن:

QNOx مقههدار NOx شههده در مقههدار مصاسههبهO   % دودکهه  در حالههت خشههک در گههاز 6برابههر بهها 

mg/m حسب بر
 ؛ NO عنوانشده به، مصاسبه 

QCO شده در مقدار مصاسبه مونوکسیدکربن مقدارO   % حالهت خشهک،   دودک  در در گاز 6برابر با 

mg/mحسب  بر
 ؛ 

fO ,ref  مرجع گاز شرایط O  ( %6 دودک  در حالت خشک گاز در اکسیژن)؛ 

fO ,M  غلظت O  احتراق؛ مصصو   گازی شده درگیریاندازه 

fCO,M  انتشار CO حسب  رب شدهگیریاندازهml/m
 حجمی؛ ، 

fNOx,M  انتشار NOx حسب  بر شدهگیریاندازهml/m
 حجمی؛ ، 

kg/mحسب  بر  NOاگالی   893/2
 ؛ 

kg/mحسب  بر CO اگالی  29/1
 . 
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 پیوست پ

 دهنده()آگاهی

 در حال حاضر اطالعاتی برای این پیوست درنظر گرفته نشده است
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 پیوست ت

 )الزامی(

 نسوخته هایهیدروکربن ثبت برای FID گیریاندازه روش

 گیریسیستم اندازه 1-ت

 .شودمی انجام 1(FID) شعله یونیواسیون زآشکارسا وسیلهبه گیریاندازه

 .شود کنتر  ºC 148 دمای در کمدست باید گیریاندازه سیستم ک 

 .شودمی توصیه سوخت گازی عنوانبه H /Hc مخلوطی از

 اندازیراه 2-ت

 .شود بررسی خنثی گاز توسط یک آغاز کار از قب  باید گیریاندازه خط

                                                 

 - Flame ionization detector 
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 پیوست ث

 دهنده()آگاهی

 انطباق ارزیابی

 روش اجرایی آزمون، هاینمونه و آزمون هایآزمایشگاه 1-ث

 آزمون هایآزمایشگاه 1-1-ث

ایهن اسهتاندارد را    الوامها   هکه  یبه شهرط ، سازیروش پودر کننده به سوخت مایع عم  هایبهتر است مشع 

 .نوعی قرار گیرند آزمون ، تصت      EN ISO/IEC استاندارد با مطابو توسط آزمایشگاهیبرآورده کنند، 

 آزمون هاینمونه 2-1-ث

 .شود آزمون مورد هر در کام ، واحد یک عنوانمشع  سوخت مایع، به نوع بهتر است هر

 را پهای   و کنتهر   وسهای   الکتریکی مشع  با سوخت مایع و جانبی لوازم گواهی کنندگان،بهتر است تأمین

 .اندکرده برآورده را مربوطه ردهای مربوطهاستاندا الواما  هاآن شود که مشخص تا کنند ارائه

 در. شهود  ثابهت  نیهو  آن بهودن مناسهب  بهتر است شود،می استفاده قب  به نسبت متفاوتی جانبی لوازم از اگر

کهاربرد   صهور   اسهت )در  های آزمون، آزمون شده  توسط یکی از آزمایشگاه قبالً جانبی لوازم این که صورتی

 شده و آن لوازم جانبی ایمن برای اسهتفاده شود مدرک موجود پییرفته وصیه میمختلف(، ت هایدستگاه برای

 .در نظر گرفته شود

 تولید یکسان جانبی لوازم با و یکسان طراحی با اما متفاو  های ورودیتوان با های با سوخت مایعمشع  اگر

توصیه  کلی طوربه. است کافی ،متفاو  توان ورودی با ،با سوخت مایعمشع   دو آزمون کلی طوربه شوند،می

 صور  در. گیرد قرار کام  نوعی آزمون تصت ،سری نوع یک از اندازه مشع  بورگترین و شود کواکترینمی

 میهانی، ایهن   ههای انهدازه  بهرای  آزمهون  ههای گواهینامهه  دسترس بهودن  در و آزمون نوعی بودن آمیوموفقیت

نشهود،   بهرآورده  الهوام  دو ایهن  از یکی اگر. پوش  داده شوند یطراح آزمون توانند با یکمیانی می هایاندازه

 .کند گیریتصمیم میانی، هایاندازه آزمون برای این نوع مورد آزمون در آزمایشگاه بهتر است

 های با سوخت مایعانواع آزمون و مدارک آزمون برای مشعل 2-ث

 آزمون نوعی 1-2-ث

 این برای است. مشع  با سوخت مایع توسط استاندارد واما  اینبرای بررسی برآوردن ال آزمون نوعی، آزمونی

طراحهی، در   سری از یک مختلف با توان ورودی دو مشع  با سوخت مایع، که است کافی کلی طوربه منظور،

 شود. آزمون قرار داده آزمایشگاه اختیار

 .باشد داشته حضور هاآزمون تواند درمی آزمون دهندهسفارش مجاز نماینده
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گونهه کهه در   دوام، همهان  آزمهون  یهک  عنوانبه و عملکردی آزمون یک عنوانبه شود آزمون نوعیتوصیه می

 نتیجهه  از کتبهی  گوارشی از استفاده با کنندهشود درخواستتوصیه می. شود شده، انجاممشخص 9-9زیربند 

 .شود مطلع آزمون

 آزمون نوعی در سیستم کلی 2-2-ث

مولهدهای   وسای ، بر روی قرارگرفته هایمشع  با تواندآزمون می آزمون، ندهدهسفارش درخواست صور  در

 شود. انجام ها و غیرهحرارتی، سیستم

1آزمون نقشه 1-2-ث
 

 تواند درخواست یک آزمون نقشه دهد اگر:دهنده آزمون میسفارش

 یا باشد، شده ایجاد قبلی طراحی به نسبت مشع  طراحی در هاییتکمی  یا تغییرها -الف

 از کمهی  تنها تعداد نهوع  یکسان، قبالً طراحی با های ورودی مختلفبا سوخت مایع با توان هایاز مشع  -ب

 (.مراجعه شود 2-1-به زیربند ث)باشد  این استاندارد دارای مدرک انطباق مطابو با مصصو ، خانواده ک 

 ایهن  بهر الوامهاتی از   ب یها  سمت الهف ق از حاص  تغییرا  آیا که دارد، این به بستگی نقشه آزمون گستردگی

 خیر. یا دارند استاندارد که باید برآورده شوند تأثیر

 نظر در این استاندارد با منطبو شوند، آزمون موفقیت با نقشه آزمون مبنای بر که با سوخت مایع هایمشع 

 .شوندمی گرفته

 تکمیلی آزمون 7-2-ث

، که بعدا به مشع  بها سهوخت   است مشع  عملکرد   بر روشتأثیر وسای تعیین برای آزمونی تکمیلی، آزمون

 .اندمایع اضافه شده

  انجهام  بها سهوخت مهایع    مشهع   جداگانه هایقسمت در طراحی تغییر صور  در تکمیلی طور کلی آزمونبه

 .شودمی

لوامها   های نوعی که انطباق با اآزمون از شده است پ که قبالً آزمون که مشع  با سوخت مایع، صورتی در

کنند، تصت تغییرا  فنی قرار گیرد، مشع  باید برای آزمون تکمیلی به آزمایشگاه این استاندارد را بررسی می

 آزمون مربوطه تصوی  داده شود.

اگر موضوع مورد بررسی تنها در خصوک سازگاری  زم مشعلی با سوخت مایع است که قهبالً آزمهون نهوعی    

 صهور   ای قهرار دارد، در سیستم، در شرایط نصب ویژه یا احتراق مصفظه دلی  اثرا  سوخت،شده، و حا  به

 نظر کرد.صر  تکمیلی توان از آزمونآزمون، می آزمایشگاه با توافو

                                                 

 -Drawing test 
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 و اخهتالط  وسهای   و نهاز   ههای سیسهتم  ههوا،  فشهار  ههوا،  مجهاری  در تغییهر  که است این بر فرض اینجا در

 .است ضروری سوخت/هوا کنتر  هایسیستم

 باشند که: مجاز صورتی در بهتر است فقط اقداما این 

 شوند؛ انجام دیدهآموزش پرسن  توسط -لفا

 شود؛ حفظ شعله پایداری -ب

 نیابد؛ افوای  توان ورودی -و

 نادیده گرفته نشوند؛ ایمنی معیارهای - 

 بمانند؛ یباق مجاز حدود در دود، عدد و  CO مصتوی ،CO مصتوی مثا  رایب احتراق، مشخصه مقادیر -ث

 .مستندسازی شوند ،آزمون آزمایشگاه برایواحد بایگانی  توسط شدهانجام اقداما  موفقیت -ج

 با سوخت مایع هایمشعل برای آزمون مستندات 9-2-ث

 :دارد در دو نسخه نیاز  زیر مدارک به آزمون آزمایشگاه

نماههای   باید شام  هااین نقشه لی.های اصهای تصویری از نسخهرونوشت مثا  برای دائمی، هاینقشه -الف

 آن اصهلی  هایقسمت تمام و با سوخت مایع مشع  طراحی از واضح تصویری تا باشند  زم خوردهبرش

 .شود ارائه باید مونتاژ نقشه یک این، بر عالوه. دهند ارائه

 ؛ با سوخت مایع مشع  تصویر -ب

 بها سهوخت مهایع    مشهع   طراحهی  و سهاخت  نهوع  به مربوط جوئیا : شام  با سوخت مایع مشع  شرح -پ

 ورودی؛ هایگستره توان اطالعا  و نصب هایدستورالعم  دربرگیرنده

 سهازنده  ها،آن گیاریشناسه و جانبی الکتریکی لوازم به با سوخت مایع مشع  تجهیو به مربوط اطالعا  -ت

 ی هستند؛عاد تجهیوا  به متعلو قطعاتی که به مربوط اطالعا  شام  هاآن انواع و

 استانداردهای مربوطه؛ با هاآن مونتاژ و جانبی الکتریکی لوازم انطباق بر مبنی سازنده اظهارا  -ث

 با سوخت مایع؛ مشع  نوعی شناسه به مربوط جوئیا  -ج

 کنند؛را برآورده می حرارتی و مکانیکی شیمیایی، الواما  تمام مواد، کهاین بر مبنی سازنده اظهارا  -چ

 دبهی  و مجاز لوجت حداکثر هد  و دامنۀ کاربرد، در شدهمایع مشخص سوخت درجه به مربوط عا اطال -ح

 شده؛ گرفته نظر در آن برای با سوخت مایع مشع  که سوختی جریان

 با سوخت مایع؛ بر روی مشع  شدهنصب بار به مربوط اطالعا  -خ

 عملکهردی  نمودارهای یا کشیسیم مدار، با سوخت مایع، مشع  عملکرد و تنظیم نصب، هایدستورالعم  -د

 .متریک واحدهای حسب بر ابعاد با
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 پیوست ج

 دهنده()آگاهی

 هامشعل تجهیز برای هاییمثال

 kW 744 تر مساویهای کوچکمشعل 1-ج

 
 راهنما:

 ناز   

 ایمنی وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

  یا سویهتک هایسیستم) فشار تغییرات ای باحلهمردو ای یامرحلهبا سوخت مایع تک هایمشعل -1-شکل ج

 (سویهدو

 

 راهنما:

 ناز   

 ایمنی وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

 دو نازل ای بامرحلهبا سوخت مایع دو هایمشعل -2-شکل ج
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 راهنما:

 ایمنی وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

 بکناز  اسپی   

 خروجی رگو تور  

 (kW 588تر از بیش) فشار کلید  

 نازل قطع شیر بدون و بکاسپیل هاینازل با با سوخت مایع هایمشعل -1-شکل ج

 
 راهنما:

 سوخت مایع پمپ  

 بکناز  اسپی   

 خروجی رگو تور  

 (kW 588بیشتر از ) فشار کلید  

 ناز  قطع شیر  

 نازل قطع شیر و بکاسپیل نازل با با سوخت مایع هایمشعل -7-شکل ج
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 kW 744تر از های بزرگمشعل 2-ج

 
 راهنما:

 ناز   

 یایمن وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

 ایچندمرحله با سوخت مایع هایمشعل یا نازل دو ای بادومرحله با سوخت مایع هایمشعل -9-شکل ج
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 راهنما:

 یایمن وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

 بکناز  اسپی   

 خروجی رگو تور  

 فشار کلید  

a با استاندارد دیگر که مطابو سیستم بررسی یا دریچه EN ISO      -       است. شده آزمون 

 نازل قطع شیر بدون و بکاسپیل هاینازل با با سوخت مایع هایمشعل -1-شکل ج

 
 راهنما:

 ایمنی وسیله قطع  

 سوخت مایع پمپ  

 بکناز  اسپی   

 خروجی رگو تور  

 فشار کلید  

 ناز  قطع شیر  

a با استاندارد دیگر که مطابو سیستم بررسی یا دریچه EN ISO      -       است. شده آزمون 

 نازل قطع شیر و بکاسپیل نازل با با سوخت مایع هایمشعل -4-شکل ج



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

49 

 پیوست چ

 دهنده()آگاهی

 هاسایر سوخت

 .شود اعما  مناسب طوربه باید اندارداین است مایع، فاز در مایع گاز سوخت از استفاده در موارد
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 پیوست ح

 دهنده()آگاهی

 کاربردهای در های این استانداردمشعل از استفاده برای خاص هایمحدودیت و بیشتر الزامات

 صنعتی

 احتراق هوای گرمایشپیش 1-ح

 :بنابراین کند،می عم  شده،گرمپی  احتراقِ هوای با این استاندارد استبا مشعلی که مطابو  اگر

انهد نسهبت بهه دمهای      هایی که برای کار با دست در نظر گرفته شهده اختال  دمای سطصی کلیدها و اهرم -

 بیشتر شوند. 16-3-5شده در زیربند مصیط نباید از مقادیر مشخص

 شده در دستورالعم  قطعا  نباید بیشتر شود؛دمای قطعا  از حداکثر دمای اظهار -

 اولیه مشع  در هر ظرفیتی، پایداری شعله نباید تصت تاثیر قرار گیرد. کاردر مد  شروع به -

 گرمای  هوای احتراق ممکن است نمودار کاری را مصدود کند.پی 

 اجباریی کارکرد پیوسته دمنده هوا 2-ح

نبهود    حالهت » زم است تصصیصاتی بر روی وسیله اثبا  وجود هوا صور  گیهرد تها آن را قهادر سهازد کهه      

 مراجعه شود(. 6-3-9-5کار مشع  بررسی کند )به زیربند را قب  از شروع به «جریان

 متغییر هوای احتراق اضافی 1-ح

های با ، بهرای  در ظرفیتمطابو با این استاندارد  های با سوخت مایع برای مشع  6شده در شک  مقادیر ارائه

 باشد.  کام و احتراق نیو باید بوده ارفرآیندهای صنعتی، اجباری نیست. شعله در همه شرایط باید پاید

 ایجرقه اشتعال با مشعل 7-ح

 اصلی، مشع  عملکردی شرایط تمام در که شود حاص  اطمینان باید ای،جرقه اشتعا  دارای هایمشع  برای

 .مشتع  کند را اصلی مشع  تواندمی جرقه

 .دهد تشخیص را اشتعا  جرقه اندنتو شرایطی هیچ در که گیرد قرار در وضعیتی باید اصلی شعله حسگر

 هوا فیلتر 9-ح

تواند الوامی باشهد. در نتیجهه، عملکهرد وسهیله اثبها       های دارای گردوغبار، فیلتر هوای احتراق می در مصیط

 مراجعه شود(. 6-3-9-5وجود هوا ممکن است مخت  شود )به زیربند 

 EMC با سازگاری و الکتریکی تجهیزات 1-ح

 مشهع   خودکار کنتر  سیستمبهتر است . باید اعما  شود       -      EN ستانداردبه همراه ا رپیوست 

با  هایمشع  در موردنظر استفاده در نظر گرفتن با 1653: سا  18295استاندارد ملی ایران شماره  با مطابو
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اشهته  کهاربرد د  اگهر )       -      ISO سوخت مطابو بها اسهتاندارد   هوا به نسبت کنتر  و سوخت مایع

: سها   18295اسهتاندارد ملهی ایهران شهماره      ب و الف ارزیابی معیارهای ،6 سطح EMC شد  برای ،(باشد

 . باشند تصم قاب  کاربرد، صور  در       -      ISO استاندارد و 1653
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 پیوست خ

 دهنده()آگاهی

 بررسی وسیله اثبات وجود هوا

 ههوا  فشهار . شهود می انجام ورودی با ترین توان یا ترینپایین با متناوب طوربه وسیله اثبا  وجود هوا بررسی

 :کند تغییر زیر موارد با تواندمی

 موتور؛ سرعت تغییر -الف

 هوا؛ دریچه شدن بسته -ب

 یا هوا؛ ورودی شدن مسیرهایبسته -پ

 احتما   دیگر. -ت

 .دهدمی رخ ع مش عملکردی مرحله در بصرانی عملکردیحالت   به رسیدن از قب  قف  پایدار

در حین آزمون روی لوله آزمون شعله، حالت عملکردی وسیلۀ اثبا  وجود هوا باید با توجه به شرایط مرجهع  

، اتهاق   بهویلر  نصب دودک ، مانند اثرا  نصب، در حین عملکرد، در طراحی مشع ، مورد بررسی قرار گیرد. 

 یم آن، باید در نظر گرفته شوند.مص  نصب یا هوای ورودی، روی وسیله اثبا  وجود هوا و تنظ
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 پیوست د

 )الزامی(

 1حفاظتی اقدامات یا/و بیشتر ایمنی الزامات -ماشین به مربوط خطرات

 کلیات 1-د

در نظهر    ماشین عنوان که به زمانی ها مشع  مهم خطرا  از فهرستی شام  پیوست ، این5-5زیربند  با مطابو

 ایمنی الواما  و دهد می نشان را استاندارد به این مربوط ندهایب همچنین این پیوست. شوند، است گرفته می

 .دهد می ارائه را استفادهمورد اطالعا  اجوای و ییدتأ قوانین حفاظتی، اقداما  یا/و بیشتر

 مهم خطرات فهرست 2-د

 هها  آن بهه  استاندارد این در آنجا تا است؛ خطرناک حوادث و ها موقعیت خطرا  مهم، کلیه شام  1-د جدو 

و مهواردی   شدهدادهتشخیص مهم آ   ماشین نوع این برای ریسک ارزیابی در که اندمورد بررسی قرار گرفته

 و 1-د جدو  2 ستون در موجود خطرا  فهرست. دارند ریسک کاه  یا حی  برای اقدام به که نیازهستند 

 1658: سها   12188شهماره   وویه ا-رانیا یاستاندارد مل  .Bبراساس جدو   1 ستون گیاری شماره همچنین

 .است

 حفاظتی اقدامات یا/و ایمنی الزامات  1-د

 کلیات 1-1-د

 حفهاظتی  اقهداما   یها /و ماشهین  ایمنی الواما  باید با شوند می گرفته نظر در ماشین عنوان به که هایی مشع 

 مشع  این، بر وهباشند. عال ت داشتهمطابق 6-و د 2-، د1-های د شده در جدو  فهرست مهم خطرا  با مقابله

 پیوست این و در که خیلی مهم نیستند مربوطه خطرا  برای       EN ISO اصو  استاندارد اساس بر باید

 .شود طراحی ،اندنگرفته قرار موردتوجه

 

 

 

                                                 

شهوند،   یکامه  در نظهر گرفتهه مه     نسهبتا  ینماش یا ینماش یکعنوان  به اتصادیه اروپاآ    ینکه مطابو دستورالعم  ماش ییها مشع  برای پیوست ینا-1

.کاربرد دارد
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 متناظر الزامات به ارجاع و ماشین توجه قابل خطرات فهرست -1-د جدول

1 2 1 7 

 مراجع ناکها یا حوادث خطر موقعیت خطرات بند

1 

   مکانیکی خطرا 

 شدنخرد خطر -

 شدنقیچیخطر  -

 شدن قطع یا شدنخطر بریده -

 شدنتنیدههمدر  خطر -

  یا شدن به داخ خطر کشیده -

 کردنگیر

 خوردنضربه خطر -

 شدنسوراخ یا شدن زخمیخطر  -

 خطر اصطکاک یا سای  -

 متصرک قطعا  به دسترسی

 تیو های لبه

 ییجا جابه

 

 1-2-6-د ،5-9-1 ،5-5-2-2

 فشار اضافی خطر توریو یا خروج سیا  با فشار با  -
5-5-9، 5-5-9، 5-9-5، 

 5-9-5-5، 5-9-5-9 

  الکتریکی خطرا  2
غیرمستقیم،  یا مستقیم تماس

 کوتاه اتصا  بار یااضافه

 6-2-6-د ،5-9-3 ،5-9-2

 حرارتی خطرا  6

 عملکرد از ناشی سوختگی

 در موقعیت ها مشع 

 داریتعمیرونگه

 با  دمای با تماس

5-5-6 

5-3-12، 5-5-5، 5-3-16 

 2-2-6-د ،1-9-5 صداوسرخطرا   صداسروتوسط  ایجادشده خطرا  5

 1-9-5 لرزشیخطرا   لرزشتوسط  ایجادشده خطرا  9

3 

 و سوزی استنشاق، آت  خطر خطرا  مصالح/ مواد

 انفجار

 آزبست با تماس

5-5-5، 5-5-9، 5-5-3، 5-5-9، 

5-9-5-9، 5-9-3، 5-3-1، 5-9-1 

5-5-9 

9 

 حاص  از عدم توجه به ایجادشده خطرا 

 آ  طراحی ماشین ارگونومی در اصو 

 

 داریتعمیرونگه برای دشوار دسترسی

 جایی جابه

 انسانی خطای

 استفاده برای نامناسب اطالعا 

5-5-3، 5-9-1 

5-5-2-2 

5-9-5-5 

 3بند 

وضعیت  در هامشع  عملیا  استرس توجهی ذهنی،بیشلوغی یا  -

 داریتعمیرونگه
5-5-6 

وضعیت  در هامشع  عملکرد رفتار انسانی انسانی، خطای -

 داریتعمیرونگه

5-5-6 

 شناسایی نامناسبِ یا طراحی، مص 

 دستی هایکنتر 

 

 بودن ناکافی دلی  به خطاهایی

 وسای  کنتر  شناسایی

 وضعیتدر  هاعملکرد مشع 

5-5-2-2 

5-5-6 
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1 2 1 7 

 مراجع ناکها یا حوادث خطر موقعیت خطرات بند

 داریتعمیرونگه

4 

آن  در ماشین که با مصیطی مرتبط خطرا 

 .شودمی استفاده

 

 مه؛ و گردوغبار -

 الکترومغناطیسی؛ اختال  -

 دما؛ -

 آب؛-

 .اکسیژن کمبود -

5-9-1 ،5-9-3-2 ،9-9-4-2، 

 3-11-، ر3-6

 

 متناظر اع به الزاماتارج و شود خطر به منجر تواندمی که وظایفی فهرست -2-د جدول

 مراجع های وظایفنمونه مراحل چرخه عمر ماشین

 بندی بسته - نق وحم 

 نق وحم  -

 5-5-5-، ر3-9

  مونتاژ و نصب

 سازیآماده

 5-5-5-، ر2-9-، د5-3 مونتاژ ماشین

 استقرار

 تغییر فرآیند یا/ریوی وبرنامه/آموزش

 

حفاظتی و وسای   استقرار و تنظیم -

 طعا دیگر ق

پارامترهای  تصدیو یا تنظیم و استقرار -

 فشار، مثا  برای) عملکردی ماشین

 (حجم حدود

 وخطاهاسعی عملکردی، آزمون -

 ریویبرنامه تصدیو -

 احتراق نهایی مصصو  تصدیو -

 2-9-، د3-5

 3-5، 9-9-5، 2-3-9-5 نظار  - عملکرد

 2-9-، د5-3  نظافت داریتعمیرونگه

 2-9-، د5-3  بیابی/رفع عیعیب
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 متناظر الزامات به ارجاع حوادث خطرناک و فهرست -1-جدول د

 مراجع حوادث خطرناک خطرا 

 غیرمنتظره، کارشروع به

 سرعت غیرمنتظرهاضافه/زماناضافه

وضعیت  در هاعملکرد مشع 

 داریتعمیرونگه

 قطعا  اتصا   خطرا 

 باراضافه

 بارکمی

 کنتر  سیستم خطای

 خارجی تاثیرا  از ناشی خطرا 

5-5-6 

5-5-3 

5-9-5-5 ،5-9-5-9 

5-9-3 

5-9-3 

5-3-3 

شرایط  بهترین امکان توقف ماشین درعدم

 ممکن

 2-5-9-5 مشکال  توقف

 2-5-9-5 مشکال  توقف مدار کنتر  خطا در

 3-5-5 خطاهای اتصا   قطعا  خطاهای اتصا  

 عدم کفایت مواد پاشیدگی در حین عملکردهماز 

 ار اضافیفش

5-5-9 

5-9-5 ،5-9-5-5 

 1-2-6-، د2-2-5-5 پایداری ناکافی آ  ماشین واژگونی/پایداری دادندست از

 تکمیلیالزامات  2-1-د

 وسایل کنترل و پایداری مکانیکی، ایمنی 1-2-1-د

 :شونداعما  می موارد زیر 2-2-5-5عالوه بر زیربند 

ایهران   یاسهتاندارد مله   بها  مطابو باید متصرک قطعا  نکند، نتضمی را کافی حفاظت شدهمینأت مصفظه اگر

بهه   همچنهین . شوند ظتفاح 1694: سا  11884ایران شماره  یاستاندارد مل و 1653: سا  14199شماره 

 .مراجعه شود 1-9-5زیربند 

 را آن ایمنهی  ممکن اسهت  که شکستگی یا اعوجاج ناپایداری، گونههیچ که باشد ایگونهبه باید مشع  ساخت

 .ندهد رخ 1658: سا  12188شماره  وویا-رانیا یاستاندارد مل با مطابو کند مخت 

 و طراحهی  ایگونهه بهه  بایهد . کهرد  جها طهور ایمهن آن را جابهه   به بتوان که باشد ایگونهبه باید مشع  طراحی

: 12188شماره  وویا-نرایا یاستاندارد مل با مطابو آسیب بدون و طور ایمنبه را آن بتوان که شود بندیبسته

 .کرد انبار 1658سا  

 متحرک قطعات و هادمنده موتورها، 2-2-1-د

 شوند:اعما  می موارد زیر 1-9-5عالوه بر زیربند 



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

59 

(. شهود  مراجعه 5-3به زیربند ) شود ارائه دستورالعم  باید در ها،صدای هوایی مشع وسر به مربوط اطالعا 

بهه  ) شهود  ارائه هادستورالعم  در باید هوایی، صدایوسر کاه  تمهیدا  و امکانا  مورد در بیشتر اطالعا 

 (.مراجعه شود 5-3زیربند 

 الکتریکی ایمنی 1-2-1-د

 :باشند زیر با یکی از موارد مطابو باید مشع  الکتریکی تجهیوا 

 فتن ایمنهی در بهر گهر   منظهور بهه  ،        - -      ENاستاندارد  ZE عالوه پیوستبه 2-9-5زیربند  -

 یا آ  ؛ماشین EC/        دستورالعم  سالمتی الواما  ضروری و

 .      -      EN همراه با استاندارد ر پیوست -

 دارد، قهرار  دیهد  معهرض  در که( اضافه ولتاژ رده و آلودگی درجه برای مثا ) مصیطی شرایط مورد، دو هر در

 .شود گرفته نظر در طراحی برای مبنایی عنوانباید به

 صداوسر کاهش 7-2-1-د

 نظهر  در ، بها صهدا وسهر  کاه  بنابراین. کند تولید پایین با ترازصدای وسر است ممکن که آنجا تا باید ماشین

 کلی طوربه که باشد طراحی فرایند از ناپییرجدایی بخشی باید صداوتولید سر منابع به مربوط اقداما  گرفتن

 .است شده داده توضیح     : -      EN ISO در استاندارد

 .احتراق فرآیندهای و هاپمپ موتورها، ها،دمنده هوا، مک  سیستم از عبارتند صداوسراصلی تولید  منابع

 طراحهی  و ههوا  مجهرای مکه    در هاکنصداخفه از استفاده از عبارتند صداوسر کاه  اقداما  از هاییمثا 

 مواد میراگر در صدای هوایی ووسر جاذب استفاده از مواد و صدای پایینوسرموتورهایی با  ها وپمپ ها،دمنده

 .مصفظه داخ 

 حفاظتی اقدامات یا/و ماشین ایمنی الزامات تصدیق 7-د

  صههور  در زیههر، روش انههد یهها یههک وسههیلهبههه بایههد 1-جههدو  د شههده دردادهارجههاع الوامهها  بهها انطبههاق

 :شود ییدأت بودن،مرتبط

 اشمی؛ بررسی -

 گیری؛ندازها -

 عملکردی؛ هایآزمون -

 طراحی. بررسی -

 .اندشده گنجانده الواما  در پییرش معیارهای اص ، در
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 برای استفاده اطالعات 9-د

 کلیات 1-9-د

 شوند:اعما  می موارد زیر 1-3عالوه بر زیربند 

 ارائهه  1658: سها   12188اره شم وویا-رانیا یاستاندارد مل 5-3با زیربند  مطابو باید استفاده برای اطالعا 

 .شوند

 داریتعمیرونگه تنظیم، نصب، هایدستورالعمل 1-9-د

 شوند:اعما  می موارد زیر 5-3عالوه بر زیربند 

شهماره   وویه ا-رانیه ا یاسهتاندارد مله   9-3با زیربند  مطابو باید آ  ماشین ایمنی به مربوط هایدستورالعم 

 .باشند 1658: سا  12188

به  کسب اطالعا  برای) شوند گیارینشانه مناسب نمادهای با باید ایمنی به مربوط اطالعا  نندما مهم نکا 

 (.شود مراجعه 1651: سا   -      INSO-IECایران شماره  یاستاندارد مل

 و هها ریسک بیشتر درباره مقادیر مربوطه و تمهیداتی برای کاه  اطالعا باید اگر مقادیر مصدود فراتر روند، 

 .شوند ظتی ارائهفاحوسای  با استفاده از  ا خطر

 فشهار  تهراز  شهک  به  صدای هواییوسر انتشار مورد در اطالعاتی و هاداده شام  باید همچنین هادستورالعم 

فراتهر رود،   dB(A) 48تهراز فشهار انتشهار صهو  از      صورتی کهه  در. باشد های تکیمشع  انواع انتشار صو 

 از اسهتفاده  با باید ها،آن به مربوط هایدقت و صداوسر انتشار مقادیر. شود داده ایدب صو  توان تراز اطالعا 

 .ارائه شود           EN ISO دوتایی مطابو با استاندارد عدد بیان

 .شود گیریاندازه  -      EN مطابو با استاندارد باید کاربرد، صور  در صو ، توان تراز

 مقهدار  بها ترین . شهود  تعیین       -      ENاستاندارد  Aبا پیوست  ابومط تراز فشار انتشار صو  باید

 نشان داده شود )به زیربنهد  هادستورالعم  در dB(A)حسب  تراز فشار انتشار صو  بر تصت عنوان باید تکی

 .مراجعه شود( 3-5

 ترجیح داده شود.2بهتر است صصت دسته 
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 پیوست ذ

 )الزامی(

 تحت هایکه به داخل بدنه هاییمشعل و فشار تحت قطعات دارای هایمشعل برای بیشتر الزامات

 اندشده تعریف EU/        (PED) فشاری تجهیزات دستورالعملِ در که شوند،ور میشعلهفشار 

 کلیات 1-ذ

 مطهابو بها  )نشهان داده شهده اسهت     1-گونه که در شک  ذهمان III و II هایرده کشیلوله برای پیوست این

 کاربرد دارد.( EU/        دستورالعم  II، پیوست 4جدو  

 

  ،PED از 1، ماده (b)   بخش مورد  اولیندر  شدهاشاره کشیلوله -1-شکل ذ

 عنهوان بهه  شهوند و ور مهی فشهار شهعله   تصت هایکه به داخ  بدنه هاییمشع  مورد در همچنین پیوست این

 .اربرد داردشود، کمی اعما  هاآن مورد در PED ای کهمجموعه

 ایهن . اسهت  فشهار  از ناشهی  خطهرا   تصلیه  وتجویهه  اسهاس  بهر  استاندارد این در شدهپییرفته ریسک فلسفه

خطهرا  را حهی     در مواردی که نتوان و خطرا  کاربرد دارد کاه  یا حی  برای اصولی مورد در استاندارد

 شود. مناسب اعما  حفاظتیکرد، باید اقداما  

 .شود داده اطالع کاربر به لووم صور  در شناسایی و اندهمباقی خطرا  هرگونه

 بهاد،  ترافیهک،  از ناشی هایدر نظر گرفتن ریسک منظوربه بیشتر الواما  است نصب، ممکن وضعیت به بسته

 .شود اعما  خارجی سوزیآت  و زلوله بارهای حاص  از

داده  نشان 1-گونه که در شک  ذهمان ند،گیرمی قرار I رده در که هاییمشع  کشیلوله مورد در پیوست این

 داده پوشه   EU/        آ  دستورالعم  ماشهین  J پیوست در رده این شده است، کاربرد ندارند. الواما 

 .است شده
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 قطعات تحت فشار 2-ذ

 طراحی 1-2-ذ

صور  ی که بهعملکرد شرایط سایر و نظرمورد استفاده با های متناسببارگیاری برای باید فشار تصت قطعا 

 .شوند هستند، طراحی بینیپی قاب  منطقی

 فشهار  تصهت  قطعها   برای مناسب طراحی استانداردهای در مواد، و وسیله نوع به بسته آزمون عوام  تجربی

 ارائه شده است.      : -      EN مثا  استاندارد برای

 .کنند تصم  11-یربند ذبا ز مطابو آزمون مقاومت در برابر فشار را باید فشار تصت قطعا 

 .شود ارائه 1-12-در زیربند ذ باید سوخت مایع، فشار حداکثر

 مواد 2-2-ذ

 بهرای  بایهد  ( هسهتند، kPa 98) bar 9/8از  بیشهتر  مجاز فشار در معرض حداکثر که فشار تصت قطعا  مواد

 بها  مطهابو  بایهد  مهواد  گونه این. باشد شده بینیپی  جایگوینی کهاین مگر باشد، مناسب نظرمورد عمر طو 

 :شوند ییدتأ زیر الواما 

 :مواد

 یا ؛(مراجعه شود      :      ENاستاندارد  Gبه پیوست ) باشند منطبو متناسب استانداردهای با باید -

 در بر گرفته شوند؛ یا فشار، تصت تجهیوا  مواد تأییدیه مربوط بهدر یک  باید -

 .باشند فردمنصصر به مواد برآورد یکموضوع  باید -

 25 از قبه   و گیرنهد مهی  قهرار  مورداسهتفاده  مشابهی عملکردی شرایط تصت مشابه کاربردهای در که موادی

 ایمنهی . شوند تلقی مناسب توانندمی اند، نیوشناخته شده استفاده برای ایمن عنوان یک مادهبه 1555 نوامبر

 1-2-مطهابو بها زیربنهد ذ    طراحهی  بها ارزیهابی  در ترکیب  باید موادی انین از استفاده با فشار تصت قطعا 

 .شوند مستند فردمواد منصصر به برآورد یک در و شده تصدیو

 انهد، بهه   شهناخته شهده   اسهتفاده  بهرای  ایمهن  عنهوان یهک مهاده   بهه  1555 نوامبر 25 از موادی که قب  برای

 .مراجعه شود      :      EN استاندارد Hو  Gهای پیوست

 بها  مورداسهتفاده  مهواد  کهه  شهود  حاص  اطمینان تا شود انجام باید مناسب اقداما  رفشا تصت قطعا  برای

اسهت، بایهد    کننده انطباق با یک ویژگهی تصریحمستندا  ماده که  ویژه، به. منطبو است نیازمورد هایویژگی

 موجود باشد.

 کنتهر   گهواهی  صهور  بهه  بایهد  این موضهوع  با تر، یا II رده فشار تجهیوا  کنندهتصم  اصلی قطعا  برای

 .باشد      :      EN با استاندارد مطابو خاک مصصو 
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 های اتصال دائمیمحل 1-2-ذ

 رانیه ا یاسهتاندارد مله  ، 1645: سا  12559-1شماره  رانیا یاستاندارد مل با مطابو باید دائمی مص  اتصا 

 رانیه ا یاسهتاندارد مله  ، 1658 : سها  12559-6شماره  رانیا یاستاندارد مل، 1645: سا  12559-2شماره 

 و 1656: سهههها  12559-9شههههماره  رانیهههها یاسههههتاندارد ملهههه، 1645: سهههها  12559-5شههههماره 

 EN ISO      :      .سها   9531-1ایهران شهماره    یاستاندارد مله  با اساس بر باید کارکنان انجام شود :

، 1645: سا  9531-6شماره  یرانا یاستاندارد مل، 1656: سا  9531-2ایران شماره  یاستاندارد مل، 1656

یهد  تأی 1645: سها   9531-9ایران شهماره   یاستاندارد مل، 1645: سا  9531-5ایران شماره  یاستاندارد مل

 صالحیت شوند.

 سوخت خط اجزای و الکتریکی ایمنی 1-ذ

 الکتریکی ایمنی 1-1-ذ

 :شوند، موارد زیر اعما  می2-9-5بر زیربند  عالوه

 بایهد       :   - -      EN مطابقهت بها اسهتاندارد    جهای  به مشع  اتصا   و ریکیالکت تجهیوا  کلیه

 صهور  دیگهری در  که بهاین مگر باشند،      : -      ENبا استاندارد  همراه ر پیوست الواما  با منطبو

 .باشد شده مشخص پیوست این

 سوخت خط اجزای 2-1-ذ

 :شوند، موارد زیر اعما  می2-9-5بر زیربند  عالوه

 .شوند ثابت و نصب مونتاژ، ،مکانیکی فشارهای سایر و گشتاور خم ، بدون باید سوخت خط اجوای تمام

  قهرار  اسهتاندارد  پوشه  ایهن   تصهت  نیسهتند،  متعلو بهه مشهع    نتیجه در و نصب متعلو به که سوخت خط اجوای -یادآوری

 .گیرندنمی

در  کهه  ههایی سهوخت  خورندگی خواک برابر در که شوند ایدمان و طراحی ایگونهبه باید مورداستفاده مواد

 .تصم  داشته باشند گیرند،ها قرار میآن معرض دهی درسروی 

 سروی  هایدوره باید دستورالعم . شوند ساخته مناسب عمر با طو  موادی از باید سوخت خط اجوای تمام

 کند. اعالم ی راایمن حفظ برای مناسب هایارخه یا عمر طو  داری ونگهوتعمیر و

 .شوند نصب و مونتاژ ،مکانیکی هایتن  سایر و گشتاور خم ، بدون باید سوخت خط اجوای تمام

 وسیله اثبات وجود هوا 7-ذ

 :شوند، موارد زیر اعما  می6-3-9-5بر زیربند  عالوه

 عملکرد و تعا اش پاکسازی،پی  حین در هوای کافی جریان اثبا  وجود برای ایوسیله به مجهو باید مشع 

ها های تصت فشاری که شعله در آنوسیله پای  برای بدنه عنوانبه فشار حسگر یک وسیله اگر. باشد مشع 

 طوربه باید 1645: سا  12436ایران شماره  یاستاندارد مل، الواما  قرار گیرد استفادهموردشود، تشکی  می
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 .شود اعما  مشابه

 خودکار مشعل کنترل واحد 9-ذ

 :شوند، موارد زیر اعما  می9-9-5بر زیربند  هعالو

: 18295اسهتاندارد ملهی ایهران شهماره     الواما   با باید نظر،مورد استفاده برای خودکار مشع  کنتر  سیستم

بها تهوان ورودی    هایمشع  کنند، منطبو باشد. برایهای که با سوخت مایع کار می برای مشع  1653سا  

 شود. دائمی طراحی عملیا  حالت برای باید خودکار مشع  کنتر  ، سیستمkW 1288 بیشتر از

 الزامات عملکردهای کلی   1-ذ

 :شوندموارد زیر اعما  می 1-3-5بر زیربند  عالوه

 بهها اسههتاندارد همههراه ر بهها پیوسههت مطههابو بایههد اسههتادامههه آورده شههدهکههه در  مشههع  عملکردهههای

EN      -       6 سطح ایمنی پاراگییک حفظ برای معادلی عنوانبه (SIL-class   )شود طراحی: 

 فشار؛ کنتر  -

 شعله؛ تشخیص و مشع  کنتر  -

 سوخت؛ منبع تغییه ایمن قطع -

 سوخت به هوا؛ نسبت کنتر  -

 .ایجاد شعله سیستم وبویلر برتر ایمنی تجهیوا  یکپاراگی -

 مراجعه شود. 5-به زیربند د ساخت برای الواما 

 مراجعه شود. 18-ایمن به زیربند د مرع طو  برای الواما 

 هوا و تغذیه سوخت مایع از حفاظت 4-ذ

 :شوندموارد زیر اعما  می 1-3-5بر زیربند  عالوه

به داخ  یهک تجهیهو تصهت فشهار      که هاییمشع  نظار  در بدون دائمی عملیا  سوخت، برای کم در فشار

در صهورتی کهه فشهار     .اسهت  موردنیهاز  PED از IVرده  بها  فشار سوخت مطهابو  کلیدشوند، یک ور میشعله

 شدن مشع  شود.قطعباید منجر به  کلیداین  نیاز حاص  نشود،مورد پودرسازی

 محدودکننده ایمنی خارجی 4-ذ

 مصدودکننده مث  فشار تصت ایمنی مخون جانبی لوازم برای مثا ) خارجی ایمنی کنندهمصدود یک عملیا 

 2-شود، به زیربند ذ قف  پایدار باعث کمدست باید ایمنی جانبی لوازم نوانعبه( فشار وسای  حسگر آب، تراز

 مراجعه شود.
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 خارجی ایمنی کنندهمحدود -2-ذ شکل

      : -      EN با استاندارد با پیوست ر همراه مطابق طراحی 5-ذ

 کلیات 1-5-ذ

( در   SIL-Class) 6الواما  یکپهاراگی ایمنهی سهطح     معادلی برای های زیرذکرشده در پاراگرا  تجهیوا 

 شوند.می گرفته نظر در      : -      ENاستاندارد 

  6بهوده و یکپهاراگی ایمنهی سهطح           : -      EN اسهتاندارد  بها  بایهد منطبهو   جهایگوین  تجهیهوا  

(SIL-Class  ) ید شوندهای مربوطه تأیدر آزمون و دارا باشند را. 

 .است 5-5-زیربند ر با مطابو نقص، ارزیابی برآوردن معنای به سطصی خاک از یکپاراگی ایمنی آوردنبر -1یادآوری 

سهطوح یکپهاراگی    سهایر  مبنای کهار قهرار گیهرد،         : -      ENمطابو با استاندارد  ریسک، ارزیابی اگر -2یادآوری 

 .باشند کاربردقاب  توانندمی ایمنی

 فشار کنترل 2-5-ذ

 .شود طراحی 5-مطابو با زیربند ذ باید رفشا کنتر 

 

 تغذیه حرارتی

ده
نن

دک
دو

ح
 م

خروجی محدودکننده ترمینال  

 یکامل ایمنمنطق 

)سیستم حفاظتی 

مطابق با استاندارد  

)EN      -  

 محدودکننده

 )وسیله محدودکننده(

 یایمن منطق

 ،یخودپایش -

 ،دارای کنترل مضاعف -

 ،ارای تفاوت در نوعد -

 ترکیب مناسبی از موارد باال -

 

 ممکن است متشکل از:

 گر)ها(،حس -

 ها( خارجی،) لوله)ها( محافظ/ محفظه -

 بندی، زمان جزء)اجزاء( -

 وسیله)های( آزمون، و  -

 دهننبرای محدودک مربوطهدیگر تجهیزات  -

 ایمن بروز خطایعملکردی و    

 ترموول -

 عملگر -

ده
نن

دک
دو

ح
 م

  -      ENیا استاندارد    -      ENرد استاندارد هدف و دامنه کارب

   -      EN استاندارد 7-1 ربندیمطابق با ز یحفاظت ستمیس 

  -      EN  استاندارد ای  -      EN هدف و دامنه کاربرد استاندارد

 گستره آزمون عملکردی
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 کنترل مشعل و تشخیص شعله   1-5-ذ

 های با سوخت مایع، باید مطهابو بها زیربنهد   نظر در مشع موردکنتر  مشع  و تشخیص شعله برای استفاده 

 طراحی شود.      :    ENو استاندارد  9-ذ

 قطع ایمن تغذیه سوخت مایع 7-5-ذ

 طراحی شود.  9-5-9-5یع باید مطابو با زیربند قطع ایمن تغییه سوخت ما

انتظهار، بایهد در   شده طراحی شود. طو  عمهر مهورد  بینیقطع ایمن تغییه سوخت، باید برای طو  عمر پی 

 ها اعالم شود.دستورالعم 

 کنترل نسبت سوخت به هوا 9-5-ذ

طهور  د کهه ایهن نسهبت بهه    ای طراحهی شهون  گونهه های مکانیکی نسبت سوخت به ههوا بایهد بهه   کنندهکنتر 

 قبولی تصت تأثیر تداخ  و اثرا  عملکرد قرار نگیرد. غیرقاب 

باید اعمها         : -      ISOنسبت سوخت به هوا، الواما  استاندارد  های الکترونیکیکنندهکنتر برای 

 شود.

  وریو سیستم شعله  بویلر سطح باال براییکپارچگی تجهیزات ایمنی  1-5-ذ

 اسهتاندارد  11یها   18ههای  بایهد مطهابو بها شهک       بهویلر  سطح بها  بهرای  سیگنا  تجهیوا  ایمنی  پردازش

EN      - :      مراجعه شود. 4-باشند، به زیربند ذ 

 مالحظات: چرخه ایمنی عمر  14-ذ

حفاظتی مشع  مطابو با این اسهتاندارد، نشهان   نی عمر برای کاربرد و نصب سیستم ارخه ایم 6-در شک  ذ

  اده شده است.د
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 راهنما:

I طراحی مرحله 

II ،16-مطابو با زیربند ذ عملکرد و داریتعمیرونگه تنظیم، نصب 

 .شود انجام اولیه عملکرد حین در تواندمی مجدد پارامتربندی. باشد نوع تأیید از بخشی تواندمی افوارنرم -یادآوری

 مشعل ایمنی عمر چرخه -1-ذ شکل

 فشار قطعات تحت آزمون 11-ذ

 قطعه استحکام فشار آزمون 1-11-ذ

 تهاثیر  ضهریب  f کهه  شود، انجام آزمون فشار برای f ایمنی یک ضریب از استفاده با باید استصکام فشار آزمون

 .است ورودی فشار حداکثر برای

استانداردهای  توسط ینکهدر نظر گرفته شود، مگر ا 9/1 برابر با باید بودنسالم آزمون برای(  f) ایمنی ضریب

 .باشد شده تعریف دیگری صور نظر هستند بهموردکه در توازن با کاربرد  طراحی

 .شود انجام 1-4-9-9باید مطابو با زیربند  بودن خارجییک آزمون سالم

و تشریحمفهوم   

هدف و دامنه کاربرد   

تحلیلوتجزیه  

 خطر و ریسک

ایمنی الزاماتتخصیص   

اربردی مختصافزار کنرم  

مکان کاربری   
افزار حی سختطرا  طراحی 

 ریزیبرنامه

و عملکرد  

داریتعمیرو نگه  

کاربرد   

 ریزیبرنامه

 تأیید

 ریزیبرنامه

نصب و 

سازی آماده  

ریزیبرنامه  

 به مرحله مناسب بازگشت

عمر  ایمنی چرخه  

ایمنی تأیید  

سازی نصب و آماده  

و عملکرد  

داریتعمیرونگه  

سازیآماده پایان  

روزسازیتغییر و به  



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

185 

 .است شده آورده نامهکتاب در های متوازنطراحی استانداردهای از هایی نمونه -یادآوری

 قطعه مکانیکی شکل تغییر زمونآ طراحی 2-11-ذ

 فشهار  حهداکثر  برابهر  9/2 قطعه با فشاری بهه انهدازه   دادنقرار تصت فشار با باید شک  تکی تغییر آزمون یک

 .شود انجام min 19 حداق  مد  به دستورالعم  در شده مشخص ورودی

 دائمی شک  تغییر هیچ. گیری شود اندازه مناسب روشی و توسط فشار برداشتن از پ  باید قطعه شک  تغییر

 دهد. نباید رخ

 .شود انجام 5-5-5باید مطابو با زیربند  خارجی، بودن سالمیک آزمون 

 .است نوع آزمون مشمو  آزمون این -یادآوری

 قطعه جوشی آزمون محل اتصال طراحی 1-11-ذ

 شوند آزمون اثبا از طریو  باید فشار، تصت قطعا  برای    جوشیااتص ضریب و تولید های اجراییروش -

 ییهد تأ که غیرمخربی هستند و های مخرب آزمون تصت تجهیواتی که برای: بیشتر شود زیر مقدار از نباید و

 دهند: نمینشان  توجهی قاب  نقص گونه هیچ عنوان نماینده(،بهکنند یک دسته اتصا   )می

  بایههد تههه در اتصهها  ، کههار رفو تکنولههوژیکی بههه  مکههانیکی خههواک و تههن  نههوع لههووم، صههور  در -

 .شوند گرفته نظر در

اسهتاندارد   و 1653: سا  18545-9شماره  ی ایراناستاندارد مل با مطابو باید اجرایی جوشکاری های روش -

انجام  دهیگواهی و سنجیصالحیت روش اجرایی طبو آزمون و 1659: سا  18545-11شماره  رانیا یمل

 مراجعه شود. 6-2-ذ شوند، به زیربند

 خارجی بودن سالم 7-11-ذ

 در یا تولید مرحله در مشع  سوخت خط هر برای 5-5-5باید مطابو با زیربند  خارجی بودن سالمیک آزمون 

 .شود انجام مص  نصب

 گذاری نشانه 12-ذ

 پالک مشخصات 1-12-ذ

 مورد زیر باید اعما  شود: 2-3عالوه بر زیربند 

 .شود داده باید سوخت مایع فشار حداکثر

 ها گذاری سایر نشانه 2-12-ذ

 موارد زیر باید اعما  شوند: 6-3عالوه بر زیربند 

 شود، این مورد باید مشخص شود.ور میهای تصت فشار شعلهزمانی که مشع  به داخ  بدنه
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کهردن ایهن    مشهخص  و گهیاری  شود، نشانه 1 رده از با تر ای رده به منجر حجم و فشار ترکیبدر صورتی که 

 .است ضروری فشار، تصت تجهیوا  وانعن به مورد

 عملکرد و داریتعمیرونگه تنظیم، نصب، های دستورالعمل 11-ذ

 موارد زیر باید اعما  شوند: 5-3عالوه بر زیربند 

 :باشد زیر الواما  شام  باید دستورالعم 

 .شوند نصب و مونتاژ ،حرارتی یا مکانیکی های تن  سایر و پیچ  خم ، بدون باید سوخت خط اجوای تمام

 طهو   در  بینهی پی حوادث قاب  ریسک بردنبین از برای اقداماتی اه که شود مشخص باید دستورالعم  در

 اطالعها   بایهد  دسهتورالعم  . شهود  انجام باید شود،ایمنی می تجهیوا  که شام  مشع ، بینی پی  قاب  عمر

آن قطعا  تصهت سهای     در که یضعمر/تعو دوره طو  و سای  هستند قطعاتی که تصت مورد در بیشتری

 عمهر  طهو   با است ممکن اجواء عمر طو . دهد ارائه باشد، برقرار مناسب ایمنی حاشیه تا شوند تعویض باید

 .باشد متفاو  مشع 

مهواد   روی بر خستگی یا فرسای  خوردگی، اثرا  تواند می که شدهطراحی سوختی سوزاندن برای مشع  اگر

 .باشد کاربرد این به مربوط اطالعا  شام  باید دستورالعم  ،(دهندهواکن  سوخت) داشته باشد

 و دهد نشان را مشع  کنتر  سیستم به خارجی ایمنی های  مصدودکننده اتصا  باید نصوه نصب دستورالعم 

 سمت قف  پایدار خواهد رفت.به رود یاسمت خاموشی ایمن میبه فقط مشع  آیا که کند بیان باید

 استفاده یا/و نصب حین در را مناسب ویژه اقداما  شود تا داده کاربر به مانده باقی خطرا  به طمربو اطالعا 

 در. داری باشهند ونگهه تعمیهر  و به نصهب  مربوط اطالعا  تمام شام  باید همچنین ها دستورالعم . دهد انجام

 .کنند اشاره جااستفاده نابه از ناشی خطرا  به باید همچنین ها دستورالعم  این لووم، صور 



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

183 

 پیوست ر

 )الزامی(

  -      EN اصالحیه نسبت به استاندارد -الکتریکی الزامات

 هدف و دامنۀ کاربرد 1-ر

اروپها   اتصادیهه  EC/2883/52 دستورالعم  شهماره  مطابو با که با سوخت مایع، های مشع  برای پیوست این

کهاربرد   اسهت،  صهنعتی  شرایط منطبو با لکتریکیا مصیط که مواردی در و شوند می استفاده  ماشین عنوان به

 دارد.

در  کهه       : -      EN در اسهتاندارد  شهده ارائه عملکردی و الکتریکی ایمنی هایاصالحیه پیوست این

 .کندمی کید شده را مشخصأها تبر آن      : -      ENاستاندارد  Fپیوست 

اسهتاندارد ملهی    ماننهد  مصصهو   استانداردهای به مراجعه با عملکردی ایمنی از اطمینان الواما  پیوست این

 یههها      : -      EN    ،EN      -  ، EN ISO ، 1653: سههها  18295ایهههران شهههماره 

EN      :      کند.را مشخص می 

 الوامهها . پویههرد صههور  مههی  -      EN اسههتاندارد اسههاس بههر  زم، یکپههاراگی ایمنههی سههطوح بنههدیرده -1یففادآوری 

 .است در توازن     CEN/TC دستورالعم  با ،های  بویلر حفاظتی( های)مسیست

 الکتریکی تجهیوا  برای که است      : -      EN استاندارد برآوردن الواما  معاد  پیوست، این انطباق با -2یادآوری 

 .است کاربردقاب  هامشع 

 مراجع الزامی 2-ر

 .شودرد زیر اعما  میموا      : -      EN بر استاندارد عالوه

 اصطالحات و تعاریف 1-ر

 .رود:کار میبهتعاریف زیر       : -      EN استاندارد ،6بر بند  عالوه

 حفاظتی سیستم 1-1-ر

 زیسهت مصهیط  یها  اموا  کارکنان، از حفاظت هاآن اصلی هد  که ایمنی به مربوط مدارهای و تجهیوا  کلیه

  عملکرد)هها(ی ایمنهی، بهرای مثها      اجهرای  بهرای  نیهاز مهورد  ایاجهو  تمهام  شهام   حفهاظتی  سیسهتم . است

 سوخت، جریان قطع وسیله ،(شعله پای  نظیر) کنندمی پای  را ایمنی به مربوط پارامترهای که حسگرهایی

 سیستم یک معمو  طوربه. است (ها بویلر آب تراز پای  نظیر) شدهگرم از سیستم حفاظت و کوره بدنه تهویه

 مراجعهه  1-ر شهک   به) باشدمی عملگرها و منطقی پردازش حفاظتی تجهیوا  حسگرها، از  متشک حفاظتی

 (.شود
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 حفاظتی سیستم اجزای و تعریف -1-شکل ر

 وسیله ایمنی 2-1-ر

 حفهاظتی  سیسهتم  یهک  از بخشهی  عنهوان بهه  یها  تنهاییبه ظتی،فاح عملکردهای انجام برای که ایوسیله هر

 مشهع ،  کنتهر   ههای سیسهتم  شهعله،  ههای کننهده پهای   هها، کنندهمصدود حسگرها، نظیر) شودمی استفاده

 (.غیره و خودکار قطع شیرهای عملگرها، منطقی، های سیستم

 حسگر 1-1-ر

  قطههع یهها/و کنههدتولیههد مههی را  سههیگنالی کههه دیگههری پایشههگر وسههیله هههر مبههد  یهها  مصدودکننههده،

 فقط سیگنا  ،(سطح جریان، فشار، دما، مثا  برای)دی عملکر کمیت در خاک تغییر زمان وقوع در و کند می

 کند.می معکوس را خروجی

 مثالی از این مورد است.  – –      EN مطابو با استاندارد فشار کنندهح  وسیله یک -یادآوری

   حفاظتی تجهیزات 7-1-ر

کهار  به ها آن هد . ندنکمی دریافت حسگرها از را هاسیگنا  که کلیدزنی و تجهیوا  کنترلی مرتبط با ایمنی

 .است شدهمشخص حفاظتی( های)انداختن عملگرها مطابو با عملکرد

در  اسهتفاده  برای 1653: سا  18295استاندارد ملی ایران شماره با  مطابو مشعلی کنتر  سیستم ریویبرنامه واحد -یادآوری

 مثالی از این مورد است. با سوخت مایع هایمشع  در شدهنظر گرفته

 عملگر 9-1-ر

 مانند) فیویکی مقادیر سایر یا الکتریکی مدارهای در تغییراتی آن، ورودی به سیگنا  تغییرا  اثر بر جوئی که

 .کندمی ایجاد( هوا حجمی دبی سوخت، دبی حجمی

 .مثالی از این مورد است     EN مطابو با استاندارد خودکار قطع شیر یک -یادآوری

 کنترل سیستم 1-1-ر

HMI) کاربر برای رابطی ارائه و مشع  در حالت عملکردی کنتر  برای استفادهمورد جهیوا ت تمام
 رابهط =  1

 بهرای  اما شود،می استفاده عملیاتی عملکردهای برای فقط کنتر  سیستم. است (انسان بین ماشین وکاربری 

                                                 

 - Human Machine Interface 

 تجهیزات حفاظتی

(7-1-)زیربند ر  

 عملگر

(9-1-)زیربند ر  

گر سح  

(1-1-رد )زیربن  

(2-1-وسایل ایمنی )زیربند ر  

(1-1-سیستم حفاظتی )زیربند ر  
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 شود.نمی استفاده عملیا  حفاظتی

 الزامات عمومی 7-ر

 کلیات 1-7-ر

 :شود جایگوین زیر مورد با ،     : -      ENاستاندارد  1-5زیربند 

 عملکهردی  و الکتریکهی  ایمنهی  الوامها   توسهط  را با سوخت مهایع  هایمشع  مرتبط با خطرا  پیوست این

 .دهدمی پوش 

 تجهیزات انتخاب 2-7-ر

 :     : -      ENاستاندارد  2-5عالوه بر زیربند 

 مکهانیکی  و شیمیایی الکتریکی، های بالقوهتن  برابر در که شود نصب و انتخاب طوری باید الکتریکی تجهیو

 های مصیطی مقاومت کند.تن  مانند خارجی اثرا  همچنین و خود استفاده مص  در

 .است ارائه شده 5-در زیربند ر ایمنی به کنتر  مربوط عملکردهای الواما 

 تغذیه الکتریکی 1-7-ر

 :شود جایگوین زیر موارد با      : -      EN استاندارد 6-5زیربند 

 :کنند عم  درستیبه زیر تغییه شرایط در که شوند طراحی ایگونهبه باید الکتریکی تجهیوا 

 مهورد  در(. متنهاوب شهبکه   ولتاژ) نامی ولتاژ 118 تا % 49 % گستره در ولتاژ نوسانا  وجود صور  در -الف

 .شود تلقی عادی باید نامی ولتاژ 128 تا % 49%  گستره در ژولتا نوسانا  باتری، عملیا  با استفاده از

 بها       :  - -      EN اسهتاندارد  11بها جهدو     مطهابو  پایین فرکان  هایپدیده بروز صور  در -ب

  اسهههتاندارد 18مطهههابو بههها جهههدو   ههههای فرکانسهههیگهههام از اسهههتفاده بههها 2آزمهههون رده  سهههطح

EN      - -  :     . 

 متفاوتی برای ایدمان است ممکن. فرکان  نامی 189 تا % 59 % گستره در فرکان  ا نوسان صور  در -پ

 .باشد  زم های برقخدما  ایستگاهی در ایستگاه نیروگاه

 ایهن  بهرای  تجهیوا  همه اگر. داده شوند کاه  کاربر و کنندهمینتأ بین توافو از پ  است ممکن هاگستره

 .افوای  داد شده را،مشخص ایهگستره توانمیباشند،  مناسب کار

 .مراجعه شود هامرتبط با کشتی به استاندارد ها،در کشتی هامشع  از استفاده برای -یادآوری
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 عملکردی شرایط و فیزیکی محیط 7-7-ر

 کلیات 1-7-7-ر

1(EMC) الکترومغناطیسی سازگاری 2-7-7-ر
 

 است: کاربردقاب  زیر اصالحا  با      : -      ENاستاندارد  2-5-5زیربند 

 الزامات انتشار -الکترومغناطیسی سازگاری 1-2-7-7-ر

 و مربهوط  تجهیوا  استاندارد در شدهتعیین سطوح از نباید تجهیوا  خود توسط شدهایجاد الکتریکی تداخ 

 هههایروش و مجههاز گسههتره بههرای. بیشهتر شههود ( EMC) الکترومغناطیسههی سههازگاری بهها اسههتانداردها سهایر 

 .مراجعه شود  - -      EN رادیویی به استاندارد تداخ  مشخصا  گیری هانداز

 مصونیت الزامات -الکترومغناطیسی سازگاری    2-2-7-7-ر

از سهری   ههای مهرتبط  قسهمت  بها  مطهابو  اجرایی آزمون باید روش و آزمون استقرار آزمون، گیریابوار اندازه

. اسهت  زیهر  شهرح  بهه  عملکهرد  معیارههای  وبوده  6 حسط کم ازدست ،2شد . باشد  -      ENاستاندارد 

 شهده  مشهخص  صهور  دیگهری  به کهاین مگر کنند عم  اسمی ولتاژ در باید 6(EUT) آزمون تصت تجهیوا 

 .شوند آزمون ،توقف و عملیا  کار،به های آمادهحالت حین در باید تجهیوا  .باشد

 کارایی معیارهای    1-2-7-7-ر

 :ایمنی با مرتبط عملکردهای -

ممکهن   یها  مشهاهده شهود  نباید  اجراشده عملکرد بر ثیریتأ هیچ ،2-2-5-5-با زیربند ر آزمون مطابو هنگام

 قف  ناپایدار اگر در یا ،ادامه یابد خودکار مجدد کارشروع به تواند بامی که شود منجر ایمنی خاموشی به است

 بهاقی  وضهعیت  آن در بایهد  باشهد،  قف  پایدار در اگر منجر شود. خودکار مجدد کارشروع به به تواندباشد، می

 .بماند

 :ایمنی با غیرمرتبط عملکردهای -

در نظهر گرفتهه شهده،     EMC دسهتورالعم   گونه کهه در همانرا  الواما  باید ایمنی با غیرمرتبط عملکردهای

 قب  از باید هاویژگی این .باشد هاویژگی با مطابو باید عملکردها این کارایی معیارهای بنابراین .کنند برآورده

 .باشد شده تعیین

 محیط   هوای دمای  7-2-7-7-ر

 عمه   درسهتی به استفاده وجود دارد،موردمص   در غالباً که مصیطی دمای در بتوانند باید الکتریکی تجهیوا 

 .کنند

                                                 

 -Electromagnetic compatibility 

 - Severity 

 - Equipment Under Test 
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  مطههابو بهها اسههتاندارد  بایههد اسههت، شههده طراحههی صههصیح در آن عملکههرد بههرای مشههع  کههه شههرایطی

EN      - - :      شود اعالم دستورالعم  در: 

 .شود برآورده باید  K  حداق  در فضای داخلی نصب برای -

 .شود اعالم باید      : - -      EN های مطابو با استاندارد مصدودیت باز فضای در نصب برای -

  دبههها اسهههتاندار ونقههه  مطهههابوحمههه  بهههرای ههههایی مصهههدودیت بایهههد دسهههتورالعم  ایهههن، بهههر عهههالوه

EN      - - :      کمدست با  K  دمهایی  گسهتره  با C° 28 -   تهاC° 38 مطهابو بها    انبارسهازی  + و

 . دهد را ارائه  K کم با دست      : - -      EN استاندارد

 رطوبت 7-7-7-ر

 :شود  جایگوین زیر مورد با      : -      ENاستاندارد  5-5-5زیربند 

 مطابو با اسهتاندارد  ها دستورالعم  در باید است شده طراحی در آن صصیح عملیا  برای مشع  که شرایطی

EN      - - :      حداق  که حالی در شود، اعالم  K  شود برآورده باید. 

 ارتفاع 9-7-7-ر

 .شوند طراحی m 1888ارتفاع  برای باید الکتریکی تجهیوا 

 هاآلودگی  1-7-7-ر

 زیربنهد  بهه ) شهوند  ظهت فاح کهافی  قهدر بهه  مایعها   و جامهد  اجسهام  ذنفهو  برابر در باید الکتریکی تجهیوا 

 (.شود مراجعه 1-11-ر

 کننده غیریونیزه و کننده یونیزه تشعشع 4-7-7-ر

 .کاربرد ندارد      : -      EN زیربند استاندارد این

 و برخورد ضربه ناگهانی ارتعاش، 4-7-7-ر

 :شود جایگوین زیر اردمو با      : -      EN استاندارد 4-5-5زیربند 

 میراکننهده نصهبیا    از اسهتفاده  بها  یها  ارتعاش منابع از ها به دور با نصب آن تجهیوا  مناسب، انتخاب با باید

 و آن با مرتبط تجهیوا  و مجموعه توسط شدهایجاد اثرا  جمله از) ضربه و ارتعاش نامطلوب اثرا  ازارتعاش 

 .شود وگیریجل( فیویکی مصیط توسط شدهایجاد اثرا 

 مشهع   روی طهور مسهتقیم   بهه  مثها   بهرای ) گیرند می قرار ارتعاش تأثیر تصت که مشع  الکتریکی تجهیوا 

 :کنند تصم  را زیر سینوسی ارتعاشا  بتوانند باید( شده نصب

-  M  مطابو با استاندارد EN      - - :     ؛ 

-  M  مطابو با استاندارد EN      - - :     ؛ 

-  M  بو با استانداردمطا EN      - - :     . 
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 شدنورشعله قابل فضاهای در مورداستفاده تجهیزات 5-7-7-ر

 مربوط استانداردهای و قوانین شوند، می استفاده شدنورشعله قاب  های مصیط در تجهیوا  که هاییمصیط در

 .شوند برآورده باید انفجار در برابر شده ظتفاح الکتریکی تجهیوا  به

 را شهدن ورشهعله  قابه   ههای  مخلوط است ممکن داغ سطوح و دهد می رخ احتراق که جایی کوره، مجاور  در

 مناسب. تهویه با استفاده از مثا  برای شود، اجتناب باید هایی مخلوط انین تشکی  از کنند، مشتع 

 کردن و خاموش جداسازی برای وسایل و ورودی منبع هادی قطع 9-ر

 الکتریکی تجهیزات اسازیجد وسایل 9-9-ر

 :کاربرد است قاب مورد زیر       : -      ENاستاندارد  9-9عالوه بر زیربند 

 همهراه بها جوئیها  ادغهام     اطالعا  باید نصب های همراه مشع ، دستورالعم  ارائه اطالعا  به عدم صور  در

 ارائهه  بیا  الکتریکی مشهع  را نص های قسمت در سایر یا ظتیفاح سیستم در اضطراری کننده خاموش وسیله

 .دهند

 الکتریکی شوک برابر در حفاظت 1-ر

 :کاربرد است قاب  زیر تغییرا  با      : -      ENاستاندارد  3 بند

 کلیات 1-1-ر

 :کاربرد است قاب  زیر افوودن موارد با      : -      ENاستاندارد  1-3 زیربند

ارائهه        : -      EN اسهتاندارد  16با جوئیا  در بنهد   هشداردهنده عالئم کاربرد و تجهیوا  گیاری شناسه -یادآوری

 شده است.

 PELVبرای  ،     : -      EN استاندارد 5-3در زیربند 

 توصیه شده است. V 29ولتاژ  1

 ممکهن  عملکردی، یا فیویکی شرایط دلی  به شده عملی نیستند، برای مثا  توصیه مقادیر این که مواردی در

 .شود استفاده      :  - -      HD دیگر ذکرشده در استاندارد مقادیر از تاس

 مستقیم تماس برابر در حفاظت 2-1-ر

 :کاربرد است قاب  زیر افوودن موارد با      : -      ENاستاندارد  2-3 زیربند

 و احتهراق  ایترانسهفورماتوره  داربهرق  ههای  قسهمت  (هها  روکه   درهها، ) ههای کردن پوش باز کردن یاخارج

 پییر باشد.ابوار امکان از استفاده با باید فقط احتراق، الکترودهای

 خهارج  یها  ارخد می بیرون به ابواری از استفاده مشع  بدون که با ، ولتاژ زن جرقه دارای های مشع  مورد در

شدن خارج یا ارخیدن بیرون زمان به خودکار در طور به باید ولتاژ با  قسمت شده برایمینولتاژ تأ شود، می

 .شود مشع ، قطع

                                                 

 - Protected Extra Low Voltage 
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 تجهیزات از حفاظت 4-ر

 .است کاربرد قاب       : -      ENاستاندارد  9بند 

 پتانسیل هم پیوند 4-ر

 .است کاربرد قاب       : -      ENاستاندارد  4بند 

 کنترل عملکردهای و کنترل مدارهای 5-ر

 است: کاربرد زیر قاب  با تغییرا       : -      ENاستاندارد  5بند 

 کنترل مدار 1-5-ر

 مدار کنترل تغذیه منبع 1-1-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      ENاستاندارد  1-1-5زیربند 

  مدارکنترل ولتاژهای 2-1-5-ر

 شود:با تغییر زیر جایگوین       : -      ENاستاندارد  2-1-5زیربند 

 عمه   DC     Vکهواکتر مسهاوی    یا AC     Vتر مساوی کواک اسمی ولتاژهای با باید کمکی مدارهای

 .کنند

 شوند.شام  این مقدار نمی های شعله و وسای  احتراق رپایشگ

 کنترلی عملکردهای 2-5-ر

 شود:صور  زیر جایگوین به 1یادآوری 

 .است شده آورده 5-5-در زیربند ر کنترلی عملکردهای ایمنی به مربوط موارد در مورد اطالعا  -یادآوری

 کاربرد ندارد. 2یادآوری 

 اندازیعملکردهای راه 1-2-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      ENاستاندارد  1-2-5زیربند 

 توقف 2-2-5-ر

 :شود اصالح زیر شرح به      : -      ENاستاندارد  6-9-2-5زیربند 

 .شدبا 2-5-9-2-5-با زیربند ر منطبو باید صفر درجه سانتیگراد توقف  عملکرد

 (اضطراری خاموشی اضطراری، توقف) اضطراری هایعملیات 7-9-2-5-ر

 کلیات 1-7-9-2-5-ر

 :شود جایگوین زیر موارد با      : -      ENاستاندارد  1-5-9-2-5زیربند 
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 شوند،انجام می حا  در کار یا تجهیوا  به آسیب افراد، به صدمه ریسک خطراتی که موجب کاه  منظوربه

 .است ضروری اضطراری خاموشی و اضطراری توقف عملکردهای

 عبهار  دیگهر  بهه . شود متوقف آن در انرژی تبدی  است  زم مشع ، ایمن در وضعیتی به یابی منظور دست به

 .شود قطع سرعتبه باید مشع  ورودی به انرژی از دیگری شک  یا سوخت منبع تغییه

 .، آغاز شود2-5-9-2-5-با زیربند ر مطابو تی،دس اضطراری توقف وسیله یک توسط باید اضطراری توقف

، آغهاز  6-5-9-2-5-با زیربنهد ر  مطابو دستی، اضطراری خاموشی وسیله یک توسط اضطراری باید خاموشی

 .شود

 اضطراری توقف 2-7-9-2-5-ر

 :شودمی جایگوین زیر موارد با      : -      ENاستاندارد  2-5-9-2-5زیربند 

 موقعیهت  بهروز یهک   مواقع انسانی در اقدامتکیک  با اضطراری توقف شروع برای اضطراری توقف وسیله یک

 فراهم شود. باید خطرناک،

 بهرای  کهه  ایبرنامهه  کهاربرد،  صهور   در و مشهع ،  الکتریکهی  تجهیوا  و مدارها باید اضطراری توقف وسیله

 .دههد  تغییهر  غیرمستقیم یا طور مستقیمایجاد یک موقعیت خطرناک نیاز به خاموشی دارد را به از جلوگیری

 عملکرد و اظتیفح سیستم حالت این در. شود ادغام ظتیفاح سیستم در است ممکن اضطراری توقف وسیله

 کنند. برآورده را 5-5-الواما  زیربند ر باید اضطراری توقف وسیله

 ا جوئیها  ادغهام  همهراه به   اطالعا  باید نصب های همراه مشع ، دستورالعم بهارائه اطالعا   عدم صور  در

 ارائهه  نصبیا  الکتریکی مشهع  را  های قسمت در سایر یا حفاظتی سیستم در اضطراری کننده خاموش وسیله

 .دهند

 :برآورده کنند را زیر باید الواما  اضطراری توقف وسای 

 شهدن بهاز  عمه   بها  کنتهر   کلیهدهای  ویهژه  الواما » باید الکتریکی اضطراری توقف وسای  تماسی اجوای -

 (.شود مراجعه      : - -      EN استاندارد Kبه پیوست ) برآورده کنند را «مستقیم

 زرد آن قهراردارد بایهد   پشهت  سطصی که در و رنگ اضطراری قرمو توقف وسیله اندازراه که شودمی توصیه -

 .باشد رنگ

 وسهیله  عنهوان به تواندمین کند، میتأ را 6-5-9-2-5-الواما  زیربند ر اضطراری توقف وسیله که صورتی در

 .شود استفاده جداسازی

 اضطراری خاموشی 1-7-9-2-5-ر

 .کاربرد ندارد      : -      EN بند از استاندارد این

 اسهتفاده       : -      EN اسهتاندارد  9-9با زیربنهد   مطابو الکتریکی تجهیوا  وسای  جداسازی از باید

همهراه بها جوئیها      اطالعا  باید نصب های مشع ، دستورالعم  همراهبهارائه اطالعا   عدم صور  در. شوند
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 ارائهه  ههای الکتریکهی مشهع  را    قسمت در سایر یا حفاظتی سیستم در اضطراری کننده خاموش وسیله ادغام

 دهند.

 مدار فرمان اقدامات پایش 9-9-2-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      EN استاندارد 9-9-2-5زیربند 

 کنترلی عملکردهای رسای  1-9-2-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      EN استاندارد 3-2-5زیربند 

 سیمبی کنترل  1-9-2-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      EN استاندارد 9-2-5زیربند 

 حفاظتی های یکپارچگی 1-5-ر

 کاربرد ندارد.      : -      EN استاندارد 6-5زیربند 

 (حفاظتی سیستم) خرابی واقعم در کنترلی عملکردهای 7-5-ر

 .شودمی جایگوین 5-5-با زیربند ر      : -      ENاستاندارد  5-5زیربند 

 عمومی الزامات 1-7-5-ر

 آسهیب  یها  خطرناک موقعیت ایجاد یک باعث تواندمی الکتریکی تجهیوا  در اختال  یا خرابی که مواردی در

 یها  هها خرابهی  انین احتما  وقوع رساندن حداق  به برای مناسب اقداما  شود، کاربرد موردنظر یا مشع  به

 .اختال تی باید انجام شود

 کهه  حسهگرهایی  ماننهد  است، حفاظتی عملکردهای انجام برای موردنیاز اجوای تمام شام  حفاظتی سیستم

 هویهه ت سهوخت،  جریان قطع وسیله ،(شعله پایشگر مثا  برای) کنندمی پای  را ایمنی به مربوط پارامترهای

 (.آب تراز پای  برای مثا ) گرمای  سیستم از حفاظت و احتراق مصفظه

 کهه  کنترلهی  عملکردههای  بهرای  ایمنهی  سهطح با  که باشد مناسبی ایمنی سطح دارای باید حفاظتی سیستم

 .شودمی تعریف شده،تعیین 3-5-5-با زیربند ر مطابو

 خرابی مواقع در ریسک رساندنحداقل به اقدامات 2-7-5-ر

 .شود جایگوین 11-5-5-تا ر 5-5-5-با زیربندهای ر      : -      ENاستاندارد  2-5-5زیربند 

 رففتن بفین از  و ولتفاژ  قطع اتصال به زمین، خرابی دلیلبه نادرستعملکرد  برابر در حفاظت 2-7-5-ر

 مدار پیوستگی

 شود.اعما         : -      ENاستاندارد 6-5-5زیربند 

 حفاظتی هایسیستم دیبنطبقه 7-7-5-ر

 :کنند برآورده را ویژه خود الواما  باید و شوندمی بندیطبقه زیر شرح به حفاظتی هایسیستم
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 بها ( عملگرهها  و حفهاظتی  تجهیوا  گرها،ح ) اجوا همه آن در دارای سیم که حفاظتی سیستم -الف

 بهرای  .منطبو هسهتند  ،مشخص شده 2-9-5گونه که در زیربند همان ،مصصو  مربوطه استانداردهای

 شود.اعما  می 9-5-5-الواما  زیربند ر از سیستم حفاظتی که دارای سیم هستند، یهایبخ 

 

 محصول استانداردهای با منطبق اجزای با دارای سیم حفاظتی سیستم یک از مثالی -2-ر شکل

 :ترکیبی از با PLC بر پایه حفاظتی سیستم -ب

 مشخص 2-9-5در زیربند  گونه کههمان مصصو  مربوطه استانداردهای با منطبو( اعملگره و حسگرها) اجوا

 و ،(شود قسمت الف این زیربند مراجعه به) است شده

 ،      EN بها اسهتانداردهای   مطهابو  SIL/PL ایمنهی  سهطح  دارای بایهد  کهه ( PLC) حفهاظتی  تجهیهوا  

EN ISO      -  ،ایمنهی  سهطح  با ترین از با تر یا برابر که باشند SIL/PL  حفهاظتی  عملکردههای  کلیهه 

 ، -      EN ISOیها         EN الوامها  اسهتاندارد   بهر  عهالوه . اسهت  3-5-5-شده در زیربنهد ر مشخص

 .باشد منطبو 9-5-5-الواما  زیربند ر با باید( PLC) حفاظتی تجهیوا  افوارسخت

 .شودعما  ا 9-5-5-  زیربند رالواما از سیستم حفاظتی که دارای سیم هستند، یهایبخ  برای

 .باشد منطبو 4-5-5-با زیربند ر باید( PLC) حفاظتی تجهیوا  افوارنرم برنامه

 

 

 عنوانبه PLC با یک که محصول استانداردهای با منطبق اجزای با یحفاظت سیستم یک ازمثالی  -1-ر شکل

 اندشده کشیسیم حفاظتی، تجهیزات

 

 

 وسیله تشخیص فشار

      ENاستاندارد 

 حسگرها

 الکتریکی عملگر

    - -      ENاستاندارد 

 هوابه  کنترل نسبت سوخت

   -      ISOاستاندارد 

 سیستم کنترل مشعل 

     ENستاندارد ا

 شیرهای خودکار

  -      ISOاستاندارد  

 تجهیزات حفاظتی عملگرها

 وسیله تشخیص فشار

      ENاستاندارد 

 حسگرها

 یالکتریک عملگر

    - -      ENاستاندارد 

 شیرهای خودکار

  -      ISOاستاندارد  

 تجهیزات حفاظتی عملگرها

PLC مطابو با استاندارد 

ISO      /ENISO       

 9-5-5-زیربند ر عالوهبه

 با عملکردهای حفاظتی:

 عملکردهای کنتر  مشع  -

 عملکردهای آزمون شیر  -

- ... 
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 حفاظتی هایسیستم برای ایمنی عمر چرخه 9-7-5-ر

 به) پییرفته است مشع  یحفاظت سیستم فنی ااراوب عنوانبه را ایمنی عمر ارخه مد  یک استاندارد این

 (.شود مراجعه 6-شک  د

 یحفاظت عملکردهای برای( PL/SIL) ایمنی سطح تعیین 1-7-5-ر

 کلیات 1-1-7-5-ر

 هها آن برای مرتبطی استاندارد مصصو  هیچ که توسط اجوایی اجراشده یحفاظت عملکردهای برای زیر موارد

 شود:اعما  می وجود ندارد،

 هها آن خرابهی  یها  انهد شده درنظر گرفته دستگاه غیرایمن وضعیت از جلوگیری برای که یحفاظت عملکردهای

 .باشند SIL  /PL d سطح ایمنی بامنطبو  کمدست باید شود،نمی خطرناک وضعیت به منجر طور مستقیم به

 .فشار هایکنندهمصدود حرارتی، هایکنندهمصدود: از عبارتند هامثا  -1یادآوری 

 هها آن خرابی اند یادر نظر گرفته شده انفجار مانند خاک، خطرا  از جلوگیری برای که یحفاظت عملکردهای

 SIL  /PL e سطح ایمنهی  بامنطبو  کمدست باید شود، دستگاه در خطر ایجاد باعث طور مستقیمبه تواندمی

 .باشند

 کنتهر   هایسیستم بسته، های آبیسیستم برای حرارتی فیوزهای مشع ، کنترلی هایسیستم: از عبارتند هامثا  -2یادآوری 

 .های پایشگرسوخت به هوا و سیستم نسبت

 یحفاظت عملکردهای بندیطبقه 2-1-7-5-ر

کهاربردی   ایمنی بهرای  اگر ویژگی الواما  و باشد 5-5-5-با قسمت ب زیربند ر منطبو یحفاظت سیستم اگر

 یحفهاظت عملکردههای   بهرای  SIL/PL ایمنهی  سهطوح  نداشته باشد، احتیاج متفاوتی ایمنی سطوح به خاک

 شود.، اعما  می1-با جدو  ر مطابو استاندارد این در شدهتعریف

 سهوخت  جریان بر اثر انفجار تقیم کهشعله مس فشار تصت  بویلریک  SIL ایمنی سطح ارزیابی برای زیر مثا 

 شود در نظر گرفته شده است.می منفجر نسوخته،
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 راهنما:

CC شود بخار انفجار به منجر و گیرد قرار شدید فشار ، تصتبویلر دنبا  آنبه و دهد رخ انفجاری است ممکن نسوخته سوخت نشتی دلی  به. 

 مراجعه شود. ذ به پیوست. خواهد افتاد اتفاق نفر اند مرگ بنابراین دهستن نودیک مصیطی در افراد که است این بر فرض

FB دائمی تا مکرر 

 خطرناک منطقه در افراد گرفتن قرار 

PB ًوجود ندارد. اطرا  از افراد حفاظت واقعی شان  زیرا است غیرممکن جلوگیری از رویداد خطرناک تقریبا 

W   است. مصتم  ناخواسته وقایع از کمی تعداد و دهد رخ ناخواسته اتفاقا  که دارد وجود کمی احتما 

      : -      ENاستاندارد   .Eبراساس زیربند    SIL مثالی از برای ریسک نمودار -7-ر شکل

 نظهر  اسهت و بها در   نفهر  یهک  مهرگ  و مجروح اندین فرد معنی شود، که به گرفته نظر در CBیک  CC جایبه اگر -یادآوری

 درخواست خواهد بود.مورد   SILآمده،  با  اه که درمشابه آن هاپارامتر گرفتن سایر

 PL و SIL یافته اختصاص سطح با ایمنی به مربوط عملکردهای -1-ر جدول

EN    :      SIL حفاظتیعملکرد 
a
  PL

a 
 کافی سوخت مایع مینتأ

سوخت  فشار مثا  برای)

 (مایع

5-3-18-2 2 d 

 سوخت) سوخت مایع دمای

 (شدهگرمپی از 
5-9-9 1 c 

عملیا   برای شعله تشخیص

 دائمی
5-9-3-2 2-6 d-e 

 d 2 6-3-9-5 اثبا  وجود هوا

نقطه شروع برای تخمین 

 کاهش ریسک 

 چیدمان کلی

کارگیری عملی چیدمان در به)

مختص کاربردهایی که تحت پوشش 

 گیرند(میقرار نمودار ریسک 



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

114 

EN    :      SIL حفاظتیعملکرد 
a
  PL

a 
 کنتر  سیستم

 سوخت به هوا نسبت
5-9-3-5 2-6 d-e 

 مشع  کنتر  سیستم

 :خودکار، شام 

 پاکسازیپی  عملکرد -

 هاتوالی و بندیزمان -

5-9-9 

2-6 d-e 
2-6 d-e 

2-6 d-e 

 ایمنی شرایط اب تداخ 

 ()دستگاه شدهگرم سیستم
- 2-6 d-e 

 ایمنی شرایط با تداخ 

 دودک  گاز سیستم
- 2-6 d-e 

 d-e 6-2 - توقف اضطراری
a مثا ، برای ریسک؛ به بسته MD SIL  /PED SIL  ریسک مراجعه شود. نمودار هایمثا  ؛ به 

 پمهپ -دمنهده -موتور یک مجموعه :شوندمی فرض SIL  /PL d سطح ایمنی معاد  زیر مکانیکی ساختارهای

 مهورد  پمهپ سهوخت مهایع در   -موتور-دمنده یک مجموعه یا سر درگیر،با شافت یک موتور خروجی مورد در

 داشهته  وجهود  دمنهده  و موتهور  بین مثبت اتصا  یک باید سر درگیر. در مورد دومبا شافت دو موتور خروجی

 .باشد

 حفاظتی هایسیستم افزارسخت طراحی 4-7-5-ر

 کلیات 1-4-7-5-ر

 طراحهی  ههای جنبهه  اعما  و توسعه و طراحی حین در مندنظام خطاهای( بروز از جلوگیری) از اجتناب برای

 ههر دو خطاههای   کنتهر   بهرای  آن و اجهوای  حفهاظتی  سیستم در( کنتر  مضاعف خودکنترلی، مثا  برای)

 ته شوند.کار گرفحین عملکرد، فنونی باید به در مندنظام و تصادفی

 نمهودار  خطای موجود در تصلی وتجویه ایمنی آن، اثبا  و آن خطای ارزیابی حفاظتی، سیستم طراحی برای

 .باید اعما  شود 9-ر خطای شک 

 کرد. حی  توانمی را حفاظتی سیستم واحد خطایتک یک از ناشی خطرناک موقعیت ،9-ر شک  کاربرد براساس -یادآوری
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 یحفاظت ستمیس مِیس یخطا در قسمت دارا یابیارز -9-شکل ر

شیرهای خودکار           

  -      ISOاستاندارد 

 ایابی خطارز

1 

 بیشتریابی خطا برای اقدامات ارز

 باید تکرار شود

تغییر از سیگنال 

سیگنال هشدار به 

 عملیات دستی: خاموشی

بازرسی منظم یا 

 خطا یابیعیب

اقدام همراه با نظارت 

 کافی است؟ پیوسته

 یابی خطاپایان ارز

برای  بیشتریاقدامات 

تشخیص اتوماتیک خطا 

 انجام شود

بازرسی منظم کافی 

 است؟

 پردازش سیگنال ؟

خطا خطا،  بروزدر زمان 

طور خودکار تشخیص داده  به

 ؟ه استشد

کارایی سیستم حفاظتی 

 اولیه مختل خطای توسط

 شده است؟

 بیشتریاقدام ایمنی 

 ؟الزم است

 خیر

 خیر

 بله

 بله

 بله

 سیگنال خاموشی

 هشدار سیگنال

1 
کارایی سیستم حفاظتی  خیر

 مختل دومی توسط خطای

 است؟ شده

1 

1 

منظم  ارخودک بازرسی

 است؟ نیاز

 خیر

 بله

 بله

 بله خیر

 خیر
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 داخلی خطاهای برابر در حفاظت 2-4-7-5-ر

 که: شود طراحی ایگونهبه باید حفاظتی سیستم

 نهون ف توسهط ) کننهد، نتواننهد رخ دهنهد    مخته   را حفهاظتی  سیسهتم  کارایی توانندمی که خطاهایی -الف

  یا ؛(جلوگیری از خطا

 حفاظتی تجهیوا  بر روی یا در خارجی تأثیرا  بروز یا داخلی خطاهای بروز صور  در -ب

 یا نگیرد، قرار تأثیر تصت کارایی آن -1

 (.خطا کنتر  فنون توسط) برود ایمن حالت به یا بماند، باقی شدهتعریف حالت در احتراق سیستم -2

 بها  دومی خطای ترکیب. نیست در نظر گرفته شود نیازی مختلف اجوای در مستق  خطای دو زمان هم وقوع

 از حاصه   خطهای  گونهه  ههر . شهود  گرفته نظر در 9-ر با شک  مطابو باید نشده داده تشخیصکه  او  خطای

 .شود گرفته نظر در خطا اولین این با همراه باید( درپی پی خطاهای) خطای او 

 خطهای  شود که بینزمانی در نظر گرفته می دوم، رخداد یک خطای غیردائمی، عملکرد با هایی سیستم برای

 .شده باشد انجام اندازی راه توالی دوم، و او 

 .شوددر نظر گرفته می او  رخداد خطای از پ  h 25 دوم، رخداد یک خطای کار،های دائم سیستم برای

 خطاها از جلوگیری اقدامات 1-4-7-5-ر

 برای شود، انجام باید طراحی و یافتهسازمان احتیاطی اقداما  بروز خطاها، زا جلوگیری توسعه، برای حین در

 :مثا 

 تقسهیم  زیهر  مهوارد  بهه  مثها   برای هر پروژه، ویژه تولید توالی برنامه کردن دقیو و با جوئیا مشخص -الف

 :شود می

 ها؛ ویژگی -1

 ؛(واراف سخت طراحی ها، قسمت های فهرست مدار، نمودار شماتیک،) طراحی -2

 اولیه؛ نمونه -6

 آزمون. برنامه -5

اشاره  موردنظر واحد طور ویژه به به که غیرمرتبط با ایمنی و ایمنی با مرتبط عملکردی واحدهای تفکیک -ب

 .دارند

 ؛آنتأثیر  وخطا  احتما  آنالیوانجام  -پ

 رایانه؛ کمک به طراحی های سیستم کاربرد -ت

 گرفتن ابعاد اجوا.تربورگ -ث
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 .شود ویژه توجه خطا از جلوگیری اقداما  احتیاطی به باید خاک، شدهادغام مدارهای از استفاده ور ص در

 افزار سخت طراحی 7-4-7-5-ر

 افزار سخت الزامات عمومی 1-7-4-7-5-ر

 عملکردههای  و ایمنهی  بایهد فلسهفه   و ساختار آن منطقهی باشهد   و فهم قاب  آسانی به باید سیستم شرح -الف

 .دهد نشان وضوح به را حفاظتی

 مجهاز  مصیطی تأثیرا  و( افوار سخت افوار، نرم) ها رابط خطا، بروز مواقع در واکن  نیاز،مورد عملکردهای -ب

 .شوند مشخص ابهام بدون باید سیستم در داخ  عملکردی واحد یک

 حفاظتی دارای سیم سیستم بخش 2-7-4-7-5-ر

 بهه  منجهر  9-ر با شک  مطابو خطا ارزیابی که شود ساخته ایگونهبه باید حفاظتی سیم سیستم دارای بخ 

 .شود خاتمه

 اتصا  خطوط شکست و کمکی برق شدنقطعباید  9-ر شک  مطابو حفاظتی تجهیوا  برای خطا در ارزیابی

 مثها   بهرای ) برسهند  ایمهن  وضهعیت  بهه  ههایی  نقص انین تأثیر تصت خاصی اجوای اگر. گرفته شود نظر در

 ههای  قسهمت  کانالهه  تهک  طراحهی  توسهط یهک   ،(ویکیصفر درجه سانتیگراد  مدارهای در بسته مدار عملکرد

 عملکرد مثا  برای) فرض را نتوان مبنا قرار داد این اگر. باشد کافی زیر اقداما  از جدای است ممکن مربوطه

 کلیه شام ) حفاظتی سیستم کارایی به دستیابی منظور به ،(ویکیصفر درجه سانتیگراد  مدارهای در باز مدار

عملکرد باید  این کننده مستق  ثانویه برایخاموشمکانیکی(، یک کانا   و هیدرولیکی عملگرهای پنوماتیکی،

 .مین شودتأ

 یا کنتاکتورها یعنی شده، پای  جداساز وسیله دو ، باید حداق 1حالت غیرجامد مدارهای شرایط استفاده از در

 .شود مینتأ مشع  تغییه سوخت ک  ایمن خاموشی دستیابی به برای ها، رله

 انهدازه کهافی کوتهاه،    زمهانی بهه   فواص  در منظم های بازرسی است های با عملکرد دائم که ممکن مشع  برای

در  تفهاو   یها  متفهاو   عملکردههای  بها ( هها  رله کنتاکتورها،) جداساز وسای  نشود، انجام 9-ر با شک  مطابو

 .کند را خاموش ختتغییه سو ک  تا مین شودتأ باید افوار سخت

 .شود استفاده ظتیفاح عملکرد گونه هیچ نباید برای 2ایزبانه های رله از

 مثها   بهرای  آیهد،  مهی  دسهت بهه  الکترومکهانیکی  کلیهدزنی  وسای  ساخت مختلف انواع با افوار سخت ایجاد تفاو  در -یادآوری

 مهدارباز  آرای  و مداربسته آرای  توسط متفاو ، عملکرد. کرد استفاده متفاو  طراحی یا ساختار با کلیدزنی وسای  از توانمی

 .آید می دستبه

 

 

                                                 

 - Non-solid state circuits 

 - Reed relays 
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 موارد خارج از شمول و خطا های حالت 1-7-4-7-5-ر

اعما        : -      EN استاندارد   .Hخطا جدو   های حالت 9-ر با شک  مطابو خطا ارزیابی حین در

 شوند:می

در نظهر   توانهد  نمی «رله کوتاه اتصا » خطای حالت دائمی، کردعمل های کنتر  در مورداستفاده های رله برای

 .کاربرد ندارد      : -      ENاستاندارد    .Hجدو   9گرفته نشود. موارد مربوط در پانوشت 

 PLC بر مبتنی حفاظتی های سیستم برای افزاریبرنامه نرم 4-7-5-ر

 بها  بایهد  حفهاظتی  عملکردهای انجام برای PLC بر مبتنی حفاظتی سیستم در استفادهمورد افواریبرنامه نرم

 :باشد منطبو زیر، تغییرا  ، با     :      EN استاندارد 6-11-3کاربرد زیربند قاب  الواما 

 .شود جایگوین «حفاظتی عملکرد» با عبار  باید «SRCF» واژه -

 .شود جایگوین «حفاظتی سیستم» با عبار  باید «SRECS» واژه -

 سازی آماده و نصب 5-7-5-ر

 دفتراهه  مشهخص شهده و در   بایهد  آن حفهاظتی  سیسهتم  و سازی مشهع   آماده و نصب های روش و اقداما 

 .شود سازی ارائه آماده و نصب راهنمای

 حفاظتی های سیستم ایمنی ییدتأ 14-7-5-ر

 و قهداما  ا بایهد  دسهتورالعم   شهوند، داده نمهی  پوشه   آزمون نوعی توسط که ایمنی ییدتأ های فعالیت برای

 .کند مشخص برنامه حفاظتی، در سیستم و مشع  ادغام از پ  را ایمنی ییدتأ های روش

 روزسازی به و تغییر 11-7-5-ر

 حفظ برای را آن حفاظتی سیستم و مشع  روزرسانی به تعمیر و تغییر، های روش و اقداما  باید دستورالعم 

 .کند مشخص عملکرد ایمنی،

 شده روی ماشین نصب کنترلی لوسای و کاربری رابط 14-ر

 کاربرد ندارد.      : -      ENاستاندارد  18بند 

 (ها محفظه و نصب موقعیت،: ابزار کنترل) الکتریکی تجهیزات 11-ر

 کاربرد دارد: زیر تغییرا  با      : -      ENاستاندارد  11 بند

 حفاظت درجه 1-11-ر

 کاربرد دارد: زیر تغییرا  با      : -      ENاستاندارد  6-11زیربند 

 :شود  جایگوین به شرح زیر دوم پاراگرا 
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 بهه اسهتاندارد  ) باشهند     IP کهم دسهت  حفاظهت  درجهه  دارای بایهد  موتورهها  و ابهوار کنتهر    ههای  مصفظه

EN      :      مراجعه شود.) 

 کنترل ابزار به دسترسی 2-11-ر

 .کاربرد ندارد      : -      ENاستاندارد  9-11بند 

 خزشی آزاد و هایفاصله 1-11-ر

استاندارد ملهی ایهران   در  که III ولتاژ رده اضافه و آلودگی 6 درجه الواما  کم،دست باید الکتریکی تجهیوا 

 .کنند برآورده است را شده مشخص 1644: سا  3289-1شماره 

 6 درجهه  معهاد   بایهد  تفادهاسه  مصه   در هها  سیم و ها کاب  اتصا  برای پریو و دوشاخه اتصا   و هاترمینا 

 باشد. 1644: سا  3289-1استاندارد ملی ایران شماره با  مطابو III ولتاژ رده اضافه و آلودگی

 بها  )مطهابو     IP کهم منطبهو بها   دست حفاظتی با درجه هایی مصفظه تجهیوا  الکتریکی در که صورتی در

 درجه برای توانندطور جایگوین می شوند، به تمیو نصب و خشک های اتاق ( یا در     :      ENاستاندارد 

 شوند. طراحی آلودگی 2

-1استاندارد ملی ایران شهماره   شده درخوشی عنوان آزاد و های فاصله الکترونیکی، و اجوای با تجهیوا  برای

اعمها    تجهیهوا   سهایر  با ااپی مدار های صفصه برای مورد همچنین این کار رود. باید به 1644: سا  3289

 شود.می

 هاترانس 7-11-ر

 وسهای   و      : - -      EN یها اسهتاندارد        : - -      EN استاندارد با باید اشتعا  هایتران 

 .باشند منطبو  -      EN استاندارد با اشتعا  باید

ای شهده  نصب دائمی تخلیه وسیله به مجهو باید با  ولتاژ قسمت در ،با  ولتاژ های دارای خازن اشتعا  وسای 

 پهالک  باشهد،  min 1از  تخلیهه بهی    زمهان  کهه  صورتی در. نباشند min 2از  بیشتر تخلیه آن زمان کهاشد ب

. شهود  نصهب  مشخص شهده، بایهد   (اروپا اتصادیه)     NBG دستورالعم  گونه که در همان  HS مشخصا 

 دارد.کاربرد       : -      EN استاندارد 5-2-3 الوام زیربند این از مستق 

 .باشد  زم s 1 تخلیه زمان است ممکن خاک موارد در -یادآوری

  اسهتاندارد  با مطابو باید 1 (SELV) پایین العاده فوق ولتاژ منبع تغییه مدارهای کنتر  برای های ایوولهتران 

EN      - - :      باشد. 

   کلیدزنیوسایل  9-11-ر

یها اسهتاندارد         : -      EN استاندارد با ها رله و      : - -      EN استاندارد با باید کنتاکتورها

EN      :      .منطبو باشند 

                                                 

 - Separated/Safety Extra Low Voltage 
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 مهاژو   یهک  داخه   کهه  شهوند  نصهب  ها کوره الکتریکی تجهیوا  در توانند می صورتی در فقط دیگر های رله

در یهک   ههای متعهدد  مهاژو   مثها   بهرای ) شهوند  اسهتفاده  مصصهور دارد،  سهاختاری  واحدی که یا الکتریکی

 (.زیردسته

 مطابو ،کلیدزنیارخه  298888 حداق  مکانیکی دارای دوام باید الکترومکانیکی تجهیوا  های تماسمص 

 باشند.      : - -      EN با استاندارد

 .باشند      : -      EN استاندارد با منطبو فیوزها باید

 گرمایش ردیاب های سیستم 1-11-ر

 .شود رعایت میانی لوله خطوط مخازن و الکتریکی گرمای  با رابطه در باید       EN سری استانداردهای

 ها کابل و ها سیم  12-ر

 کاربرد دارد.      : -      ENاستاندارد  12 بند

 کشی سیم های شیوه 11-ر

 دارد:کاربرد  1-1-16یادآوری زیر به پاراگرا  سوم زیربند  افوودن با      : -      ENاستاندارد  16 بند

 .شود نمی گرفته نظر در «قطع  اتصا » عنوان به اتصا  به زمین پیچ -یادآوری

 مختلف مدارهای های سیم 1-11-ر

 کاربرد دارد: زیر موارد افوودن با      : -      ENاستاندارد  16 بند

: 3289-1ه استاندارد ملی ایهران شهمار   الواما  شوند،می منتق  کاب  یک در ولتاژ خط و SELV/PELVاگر 

 .شود برآورده باید III اضافه ولتاژ رده برای شده تقویت یا دو یه عایو برای 1644سا  

 مرتبط تجهیزات و الکتریکی موتورهای 17-ر

 ، کاربرد ندارد.1-15زیربند  جو به ،     : -      ENاستاندارد  15 بند

 روشنایی و جانبی لوازم 19-ر

 جانبی لوازم 1-19-ر

 کاربرد دارد.      : -      ENاستاندارد  1-19زیربند 

 تجهیزات محلی ماشین و روشنایی 2-19-ر

 کاربرد ندارد.      : -      ENاستاندارد  2-19زیربند 

 های مرجع شناسه و هشداردهنده عالئم گذاری، نشانه 11-ر

 .شودمی جایگوین این استاندارد 3 بند با      : -      ENاستاندارد  13 بند
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 فنی مدارک 14-ر

 شود.می جایگوین این استاندارد 3 بند با      : -      ENاستاندارد  19 بند

 تأیید 14-ر

 کاربرد دارد.      : -      ENاستاندارد  14 بند
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 زپیوست 

 )الزامی(

 بویلر-تجهیزات افزایش کارایی نصب مشعل

 :شود گرفته نظر در بویلر-مشع  کلی ربردکا و مشع  کارایی بهبود برای بیشتری شود اقداما توصیه می

 :مشع 

 با ؛ کارایی با الکتریکی موتورهای -

 سروصدا؛ و کاه  برق مصر  کاه  شده، برایتنظیم الکتریکی باسرعت موتورهای 

 کم؛ برق مصر  با گاز و سوخت مایع شیرهای 

  کار؛مشع  در حالت آماده به کنتر  هایسیستم برق کم مصر 

 :بویلر-مشع 

 ؛(بویلر تلفا  کاه ) 1مشع  دامنه تنظیم افوای  منظوربه سرعت تنظیم 

 تنظیم O  کارایی؛ بهبود برای سوخت به هوا نسبت سازیبهینه منظوربه 

 - خروجی؛ گازهای از انتقا  گرما طریو از احتراق هوای کردنگرمپی 

 مر؛ع طو  و کارا در پایدار عملکرد برای دور راه از ارتباطی هایسیستم 

 عمر در طو  پایدار و کارآمد عملکرد برای منظم داریتعمیرونگه به توصیه. 

 بهتر است: ، بویلر -های تکی مشع نصب برای کارآمد بار کنتر 

 کند؛ استفاده مشع  تنظیم گستره از همه -لفا

 گیرد؛ نظر در را مشع  عملگرهای واکن  سرعت -ب

 باشد؛ نصب هایویژگی با سازگاری ایبر تنظیمقاب  PID کنترلی مشخصه دارای -پ

 دهد؛ افوای  را مشع  عملکرد زمان -ت

 مشع  را کاه  دهد؛ توقف-شروع هایتعداد توالی -ث

 باشد؛ واقعی عملکرد هایداده پای  برای ارتباطی رابط دارای -ج

 گیرد: نظر در زیر را همبیشتر موارد  بار، شود کنتر توصیه می ، بویلر -های اندگانه مشع نصب برای

 ؛ بویلر -اندگانه مشع  هاینصب در بویلر -مشع  هر کارایی مشخصا  -چ

                                                 

 - Burner turn down ratio 
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 باقی مانده است.همچنان  که ضررهای احتمالی -ح
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 ژپیوست 

 دهنده()آگاهی

  هامشعل برای الکتریکی هایتداخل

 .شود مراجعه 6-تا ژ 1-ژ هایجدو  به

 مشعل الکتریکی  تغذیه توان -1-ژ جدول

 یادداشت نوع سیگنال شرح سیگنال

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی

1-1 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 

برای مثا  
    v 

a.c 

موتور دمنده 

 هوا
X   X X-BU  -  

1-2 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 
E.g     v 

a.c 
موتور دمنده 

 هوا
X   X X-BU  -  

1-6 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 
E.g     v 

a.c 
موتور دمنده 

 هوا
X   X X-BU  -  

1-5 
تغییه توان 

 PEالکتریکی 
E.g     v 

a.c 
موتور دمنده 

 هوا
X   X X-BU  -  

1-9 
تغییه توان 

 الکتریکی فاز
E.g     v 

a.c 
  -  X   X X-BU کنتر  مشع 

1-3 
تغییه توان 

 نو الکتریکی 
E.g     v 

a.c 
  -  X   X X-BU کنتر  مشع 

1-9 
تغییه توان 

 PEالکتریکی 
E.g     v 

a.c 
  -  X   X X-BU کنتر  مشع 

1-4 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 
E.g     v 

a.c 

درصور  نیاز 

برای وسای  

 مشع   بیشتر

X   X X-BU  -  

1-5 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 

E.g     v 
a.c X   X X-BU  -  

1-18 
تغییه توان 

  Lالکتریکی 
E.g     v 

a.c X   X X-BU  -   

1-11 
تغییه توان 

 PEالکتریکی 
E.g     v 

a.c X   X X-BU  -   
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 های کنترلیسیگنال -2-ژ جدول

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال 

 برای مشعل

نوع سیگنال برای 

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی

 ایمنی مدار 2-1
بدون  

 پتانسی 

 سیگنا  قف  پایدار

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

X   X X-BU  -  

 مدار ایمنی 2-2
بدون 

 پتانسی 

 سیگنا  قف  پایدار

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -  

2-6 
ارسا  شروع 

 کار مشع به

بدون 

 پتانسی 

سیگنا  قف  

 ناپایدار

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

X   X X-BU  -  

2-5 

آزادسازی  

کار شروع به

 مشع 

بدون 

 پتانسی 

سیگنا  توقف 

 غیرمانا

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -  

2-9 
درخواست 

 مشع 
 آزاد-بالقوه

 خاموشی عادی

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

X   X X-BU  -  

2-3 
ست درخوا

 مشع 
 آزاد-بالقوه

 خاموشی عادی

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

 X X  X-BU  -  

 قف  مشع  2-9
مرتبط 

 پتانسی 

- 

سیگنا  غیربصرانی 

 برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -  

 عملکرد مشع  2-4
بالقوه 

 مرتبط

- 

سیگنا  غیربصرانی 

 برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -  

2-5 
سیگنا  

 است باردرخو

بدون 

پتانسی  از 
 کنندهتنظیم
 بار

Com  )ریشه(

سیگنا  غیربصرانی 

 برای 
EMC >    V 

X   X X-BU  -  

2-18 
سیگنا  

 درخواست بار

آزاد -بالقوه

از 
 بسته )به زیربند

 مراجعه شود( 5-2-ر
X   X X-BU  -   
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال 

 برای مشعل

نوع سیگنال برای 

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی
 کنندهتنظیم
 بار

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

2-11 
سیگنا  

 است باردرخو

آزاد -بالقوه

از 
 کنندهتنظیم
 بار

 باز )به زیربند
 مراجعه شود( 5-2-ر

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

X   X X-BU  -   

2-12 
درخواست بار 

 ایدرجه

آزاد -بالقوه

از 
 کنندهتنظیم
 بار

مرحله دوم )به 

 5-2-زیربند ر

 مراجعه شود(

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

X   X X-BU  -   

2-16 
درخواست بار 

 ای مرحله

آزاد -بالقوه

از 
 کنندهتنظیم
 بار

مرحله سوم )به 

 5-2-زیربند ر

 مراجعه شود(

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

X   X X-BU  -   

2-15 
درخواست بار 

 ثابت

صور  به

الکتریکی 

جداشده از 
 کنندهتنظیم
 بار

Mod اضافهبه 

سیگنا  غیربصرانی 

 یبرا
EMC <    V 

X   X X-BU  -   

2-19 
درخواست بار 

 ثابت

صور  به

الکتریکی 

جداشده از 
 کنندهتنظیم
 بار

Mod منهای 

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC <    V 

 X X  X-BU  -   

2-13 
درخواست بار 

 ثابت
- 

سیگنا  

 شده حفاظت

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

 X X  X-BU  -   

2-19 
انتخاب پی 

 وخت دومس
 آزاد-بالقوه

- 

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
X   X X-BU  -   
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال 

 برای مشعل

نوع سیگنال برای 

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی
EMC >    V 

2-14 
انتخاب پی 

 سوخت دوم
 آزاد-بالقوه

- 

سیگنا  غیربصرانی 

 برای
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

 

 های عملیاتیسیگنال -1-ژ جدول

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال برای 

 مشعل

ی نوع سیگنال برا

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی

6-1 
سیگنا  بازخورد 

 تنظیم بار

صور  به

الکتریکی 

 جداشده

+ 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

 X X  X-BU  -   

6-2 
سیگنا  بازخورد 

 تنظیم بار

صور  به

الکتریکی 

 جداشده

- 
سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

X   X X-BU  -   

6-6 
سیگنا  بازخورد 

 تنظیم بار
- 

 سیگنا  سپر

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

X   X X-BU  -   

6-5 
سیگنا  بازخورد 

 تنظیم بار
 پتانسیومتر

 Aشروع = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

 X X  X-BU  -   

6-9 

سیگنا  

تنظیم  1بازخورد

 بار

 پتانسیومتر

 Sلغونده = 

ا  سیگن

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

X   X X-BU  -   

6-3 
سیگنا  بازخورد 

 تنظیم بار
 پتانسیومتر

 Eپایان = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC <    V 

 X X  X-BU  -   

   -  X X  X-BU   خوب =  بالقوه مرتبطپای  حداق   6-9

                                                 

1-Feedback 
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال برای 

 مشعل

ی نوع سیگنال برا

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی

سیگنا   فشار گاز

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

6-4 
 پای  حداکثر

 فشار گاز
 بالقوه مرتبط

  خوب = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-5 

پای  حداق  

فشار سوخت 

 مایع

 بالقوه مرتبط

  خوب = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-18 

پای  حداکثر 

فشار سوخت 

 مایع

 بالقوه مرتبط

  خوب = 

سیگنا  

 غیربصرانی برای
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-11 
سیستم آزمون 

 شیر گاز
 بالقوه مرتبط

  خوب = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-12 
خطای دمنده 

 هوا
 بالقوه مرتبط

  خوب = 

)موتور؛ بسامد 

مبد  الکتریکی، 

 اضافه جریان(

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-16 
پمپ سوخت 

 مایع مشع 
 بالقوه مرتبط

  خوب = 

)موتور؛ اضافه 

 جریان(

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

6-15 

سیگنا  بازخورد 

برای 

انتخاب پی 

 سوخت

 بالقوه مرتبط

  سوخت نوع یک = 

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   

   -  X   X X-BUقطع تماس =  آزاد-بالقوهکار  شروع به 6-19



 1744(: )تجدیدنظر اول 4957ن شمارۀ ارد ملی ایرااستاند

166 

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادداشت

نوع سیگنال برای 

 مشعل

ی نوع سیگنال برا

 دستگاه

شناسه 

ترمینال 

 خروجی ورودی خروجی ورودی احتمالی

بازشدن )دکمه  جدد خارجیم

 فشاری(

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

6-13 
کار  شروع به

 مجدد خارجی
 آزاد-بالقوه

قطع تماس = 

بازشدن )دکمه 

 فشاری(

سیگنا  

غیربصرانی برای 
EMC >    V 

 X X  X-BU  -   
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 سپیوست 

 دهنده()آگاهی

  محیطی این استانداردزیست فهرست

وع
ض

مو
 

ت
س

زی
ی

یط
ح

م
 

 مراحل چرخه عمر

ل
اح

مر
ه 

هم
 

 پایان طول عمر استفاده تولید حصول

ی
رژ

و ان
م 

خا
د 

وا
م

 

ش
پی

د 
وا

م
 

 و 
ته

اخ
س زاء

اج
ید 

ول
ت

 

ته
س

ب
 

ی
ند

ب
 

ده
فا

ست
ا

 

گه
رون

می
تع

 
ی

دار
 

از 
ده 

فا
ست

ا

ت 
وال

ص
مح

تر
ش

بی
ت  

یاف
از

د/ب
جد

ه م
اد

تف
س

ا

ی
رژ

و ان
د 

وا
م

دو 
ن ب

ند
وزا

س
ن  ی

رژ
ت ان

یاف
از

ب
 

ی
های

ع ن
دف

 

ل
حم

 و 
ل

نق
 

 ها ورودی

 - 5-3 - - - - 9-5-5 مواد
5-5-9 

3-9 
- - - 

 - - - - - - - - - - - آب

 - - - 9-3 - - - - - - 9-3 انرژی

 - - - - - - - - - - - زمین

 ها خروجی

انتشارا  در 

 هوا
- - 9-3-1 - - - - - - - - 

ها در  تخلیه

 آب
- - 

9-6-1 

9-3-1 
- - - - - - - - 

ها در  تخلیه

 خاک
- - 

9-6-1 

9-3-1 
- - - - - - - - 

 - 1-6-9 - - - - - -  - - پسماند
سروصدا، 

ارتعاش، 

تشعشع، 

 گرما

- - - - 
5-9-1 

 2-2-6-د
- - - - - - 

 های مرتبط دیگر جنبه

ریسک ناشی 

از حوادث یا 

ای  استفاده

که موردنظر 

نباشد برای 

 زیستمصیط

- - 5-5-2 - 5-5-2 - - - - - - 
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وع
ض

مو
 

ت
س

زی
ی

یط
ح

م
 

 مراحل چرخه عمر

ل
اح

مر
ه 

هم
 

 پایان طول عمر استفاده تولید حصول

ی
رژ

و ان
م 

خا
د 

وا
م

 

ش
پی

د 
وا

م
 

 و 
ته

اخ
س زاء

اج
ید 

ول
ت

 

ته
س

ب
 

ی
ند

ب
 

ده
فا

ست
ا

 

گه
رون

می
تع

 
ی

دار
 

از 
ده 

فا
ست

ا

ت 
وال

ص
مح

تر
ش

بی
ت  

یاف
از

د/ب
جد

ه م
اد

تف
س

ا

ی
رژ

و ان
د 

وا
م

دو 
ن ب

ند
وزا

س
ن  ی

رژ
ت ان

یاف
از

ب
 

ی
های

ع ن
دف

 

ل
حم

 و 
ل

نق
 

اطالعا  

 کننده مصر 
 - - - - - 3بند  3بند  - - - -

انجهام   عمهر همهه مراحه  ارخهه     یها  ینق ، که در برخه  و حم  یبرا سوم یا دوم یبند اشاره دارد. بسته یدیمصصو  تول یهاول یبندبستهبه  یبند مرحله بسته -یادآوری

 .شودمیته دربرگرفونق  ، در مرحله حم شوندمی
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 شپیوست 

 دهنده()آگاهی

  راهنمای قابلیت اعمال استانداردهای مختلف در زمینه ایمنی الکتریکی

 دهد: می ارائه را مختلف اصلی کاربردی برنامه سه مشخصا  استاندارد این

 اند؛مشابه در نظر گرفته شده های مصیط و خانگی مصار  عنوان استفاده دربه هایی که مشع  -الف

 اند؛در نظر گرفته شده دپیوست  طبو ماشین از بخشی یا ماشین عنوانکه برای استفاده به های مشع  -ب

 .انددر نظر گرفته شده ذبا پیوست  مطابو فشار تجهیوا  تصت در استفاده عنوانکه به های مشع  -پ

ذکهر شهده    کاربردها این برای بوطهمر استاندارد به ارجاعی عنوانبه استاندارد این در الکتریکی ایمنی الواما 

 .اند شده هماهنگ LVD استانداردها با این ،LVD با انطباق فرض ارائه منظوربه است.

 شده داده نشان زیر جدو  در الکتریکی ایمنی به مربوط استاندارد و مشع  از موردنظر استفاده بین تخصیص

 :است

 الکتریکی منیای برای هماهنگ کاربرد قابل استاندارد -1-ش جدول

 برای استفاده در یک کاربرد درنظر گرفته شده مشعل

 aمشابه موارد و خانگی مصارف

 (استاندارد اصلی بخش)

 ماشین

  aآالت دستورالعمل ماشین مطابق با

 (پیوست د)

 فشار تحت تجهیزات در استفاده

 PED مطابق با

 (پیوست ذ)

    – –      ENاستاندارد 

 عه شود(مراج 2-9-5)به زیربند 

شام      – –      ENاستاندارد 

 ZEپیوست 

 یا

 همراه با رپیوست 

       –      ENاستاندارد 

 مراجعه شود( 6-2-6-)به زیربند د

 همراه با رپیوست 

 استاندارد 
EN      –       

 مراجعه شود( 1-6-)به زیربند ذ

a   بهMD        /EC Article   ( ), k.مراجعه شود

مراجعهه        GUIDE TO APPLICATION OF THE MACHINERY DIRECTIVE        /EC §  : June همچنهین بهه   -یفادآوری 

شود.

 اصو  کاربردهای معین:

 آن: مشابه و خانگی مصار  -الف

 .است شده ارائه الکتریکی برای ایمنی مرجع عنوان به    - -      EN استاندارد 2-9-5در زیربند 

در  یهها آن 2 قسههمت یهها  -      EN در اسههتاندارد ههها کنتههر  الکتریکههی ایمنههی ا الوامهه بههر ایههن، عههالوه

 .است ارائه شده      :   - -      EN استاندارد ZBBدر پیوست  شده فهرست استانداردهای
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 1(MD) دپیوست  -ب

 کتریکهی ال ایمنهی  برای هماهنگ استانداردهای انطباق با باعث دو هر که ممکن رویکرد دو 6-2-6-زیربند د

 .دهد می شوند را ارائه می

 :1 گوینه

 ZEبنابراین عالوه بر آن پیوست  باشد،    - -      EN اساس استاندارد بر کلی طور  به مشع  طراحی اگر

هها، قسهمت    کنتر  الکتریکی ایمنی مورد شود. عالوه بر این در اعما  می        - -      ENاستاندارد 

 .شود گرفته ظرن در باید زیربند این الف

 :2گوینه 

بنابراین تجهیوا  الکتریکی باید  نباشد،    - -      EN اساس استاندارد بر کلی طور  به مشع  طراحی اگر

کهار گرفتهه   طور معمو  ایهن رویکهرد زمهانی بهه     باشد. به  -      ENهمراه با استاندارد  رمطابو با پیوست 

 ند:های زیر استفاده شو شود که انواع مشع می

، بها  آ   مقررا  عمهومی  تجهیوا  الکتریکی ماشین -آ   ماشین یایمن، 1693: 5123استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -      BS ENاستفاده از استاندارد 

 یا ،(مراجعه شود قسمت و به) ذبا پیوست  مطابو فشار تصت تجهیوا  در -

 . -    EN استاندارد با مطابو نعتیص حرارتی تجهیوا  در-

 (PED) ذ پیوست -پ

  اسهاس اسهتاندارد   بهر  ،ر پیوسهت . کهاربرد دارد  رپیوسهت   الکتریکهی  ایمنی ، الواما 1-6-با زیربند د مطابو

EN      -  با آ   ماشین الکتریکی ایمنی برای استاندارد این. است LVD است هماهنگ شده. 

 توجهه  بها  رپیوست  ،بویلر تجهیوا  برای  -      ENو   -      EN استاندارد الواما  با انطباق منظور به

 و الکتریکهی  در نظهر گهرفتن ایمنهی    و هها نیازههای مشهع    بر تمرکو و با      : -      EN به استاندارد

 .است شده ارائه 1-و ر 3-5-، ذ1-5-رابطه در زیربندهای ذ عملکردی تهیه شده است. این

      : -      EN آن بهه اسهتاندارد   در کهه  ،     : -    EN شده اسهتاندارد بازنگری هنسخ به توجه با

بهر مبنهای    مشع  عملکردی ایمنی و الکتریکی ایمنی به مربوط الواما  که است مهم است، نشده ارجاع داده

 گرفته شود. است، در بر ارجاع داده شده آن به      : -    EN در استاندارد که  -      ENاستاندارد 

 بهرای  را است کهه راه   -      EN براساس استاندارد هامشع  الکتریکی ایمنی الواما  شمو  بر این،عالوه

 کهه اسهتاندارد   این دلی به تاکنون این کار کند.می هموار       ISO در استاندارد مشابه الواما  از استفاده

EN      - :      عنوان یک استاندارد بهIEC نبوده است پییرامکان است، نشده المللینبی . 

                                                 

 -Machinery Directive 
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 صپیوست 

 دهنده()آگاهی

 (ErP) بازار بر نظارت اهداف برای تأیید های اجراییروش

 کلیات 1-ص

راهنمایی را برای  اروپا(، اتصادیه با مقررا  )مطابو اقتصادی طراحی الواما  به توجه با باید زیر روش اجرایی

کهار بهرده   بهه  بازار بر نظار  اهدا  ویژه برایبه باید این روش اجرایی. دهد ه، ارائهشداعالم پارامترهای ییدتأ

 .شود

 گیریاندازه روش اجرایی تأثیر رساندن حداقل به 2-ص

آزمهون   کلهی  شرایط رعایت با باید نیست، مصصو  خصوصیا  از ناشی که کارایی، هایگیریاندازه در تفاو 

انجهام   توسط موارد زیهر  ویژه باید طورامر به این. برسد حداق  به شده، شخصم 1-9گونه که در زیربند همان

 :شود

 شده، مشخص مطابو آنچه که آزمون تنظیما  انتخاب 

 شده، مشخص روش اجرایی مطابو آنچه که انجام 

 دقیو  طوربه ممکن حد تا شدهمشخص مقدار که حالی در شده،بیان مصدوده در آزمون پارامترهای حفظ

 شود،ورده میبرآ

 شده در مشخص مقادیر داده شده و از امکان کاه  حد تا گیریاندازه هایقطعیتاز این که عدم اطمینان

 روند.فراتر نمی 9-9زیربند 

 شدهاعالم پارامترهای تأیید 1-ص

 .گیرند قرار تأییدمورد شده، باید مشخص 1-جدو  ک در گونه کههمان شدهاعالم پارامترهای

بهه   1-ک جهدو   در کهه  اسهتاندارد  این بندهای مطابو باید شدهاعالم پارامترهای مقدار تعیین ییروش اجرا

 .شود انجام شده، ها ارجاع دادهآن

 شده متفهاو  اعالم پارامتر از ،1-ک جدو  شده درارائه گستره از فراتر مقداری به نباید شدهتعیین این مقدار

 .باشد
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 تأیید برای شدهاعالم پارامترهای - 1-جدول ص

 حد تغییرات بند نماد شدهپارامتر اعالم

 elmax, elmin, PSB 9-9-3 کمکی برق مصر 
کمتر از مقدار  4حداکثر % 

 شدهاعالم

 NOX,pond, HS 5-4-9-2 انتشارا  اکسیدهای نیتروژن 
بیشتر از مقدار  28حداکثر % 

 شدهاعالم

 9-9-9  حد توان صو 
دار بیشتر از مق dB 2حداکثر 

 شدهاعالم

که در هدف و ( هایی)محصول برای است ممکن اروپا( )اتحادیه یهادستورالعمل دیگر و الزامات سایر -هشدار

 .باشد کاربرد قابل گیرند،استاندارد قرار می این دامنۀ کاربرد
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 پیوست ض

 دهنده( )آگاهی

 .این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد
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 نامهکتاب

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Common safety 

requirements for industrial thermoprocessing equipment 

: 1قسهمت   -، تجهیوا  حرارتهی فراینهدی صهنعتی   1659سا   )تغییر یافته(:19965-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

      : EN    - :      + Aرارتهی فراینهدی صهنعتی، بها اسهتفاده از اسهتاندارد       الواما  عمومی ایمنی برای تجهیوا  ح

 تدوین شده است.

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Safety requirements for 

combustionand fuel handling systems 

: 2قسهمت   -، تجهیوا  حرارتی فرآینهدی صهنعتی  1654سا    فته(:)تغییر یا19965-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -    ENرسانی، با استفاده از استاندارد  های احتراق و سوخت الواما  ایمنی برای سامانه

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Safety requirements for the
generation and use of atmospheres gases 

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Particular safety 

requirements for hot dip galvanising thermoprocessing equipment 

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Particular safety 

requirements for salt bath thermoprocessing equipment 

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Particular safety 

requirements for quenching equipment 

[ ] EN      - :     , Valves - Shell design strength — Part  : Experimental method 

[ ] EN      - , Water-tube boilers and auxiliary installations — Part  : Requirements for 

equipment for the boiler 

[ ] EN      -  , Water-tube boilers and auxiliary installations — Part   : Requirements 

for limiting devices of the boiler and accessories 

[  ] EN      - , Shell Boilers — Part  : Requirements for equipment for the boiler 

قسهمت   -ایهای بخار و آب داغ از نوع پوسته، دیگ1655سا   )تغییر یافته(:22193-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -      EN، با استفاده از استاندارد بویلر: الواما  تجهیوا  3

[  ] EN      - , Shell boilers — Part  : Requirements for limiting devices of the boiler and 

accessories 

: 5قسهمت   -ای های بخار و آب داغ از نهوع پوسهته   دیگ، 1588سا  )تغییر یافته(: 22193-5استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -      ENاز استاندارد  ، با استفادهکننده دیگ و لوازم جانبیالواما  وسای  مصدود

[  ] EN ISO           , Safety of machinery — General principles for design — Risk 

assessment and risk reduction (ISO           ) 

ارزیهابی ریسهک و    -راحهی اصو  کلهی ط  -آ  ، ایمنی ماشین1658: سا  12188ایوو شماره -استاندارد ملی ایران -یادآوری

 تدوین شده است. به روش تنفیی      :      ISOکاه  آن، با استفاده از استاندارد 

های ارزیهابی  روش -، ارگونومی مصیط های حرارتی1649: سا  18198-1استاندارد ملی ایران شماره  [16]

 سطوح داغ -قسمت او  -سطوحهای افراد به تماس با پاسخ
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[  ] EN ISO/IEC      , General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (ISO/IEC      ) 

، الوامهها  عمههومی بههرای احههراز صههالحیت 1655: سهها  19829سههی شههماره ایآی-ایههوو-اسههتاندارد ملههی ایههران -یففادآوری

 تدوین شده است.     :      ISO/IECهای آزمون و کالیبراسیون، با استفاده از استاندارد  آزمایشگاه

[  ] Directive        /EU of the European Parliament and of the Council of    May      

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available 

on the market of pressure equipment Text with EEA relevance (PED) 

[  ] Directive        /EC of the European Parliament and of the Council of    May      

on machinery, and amending Directive      /EC (recast) (Text with EEA relevance) 

(MD) 

[  ] Directive        /EU of the European Parliament and of the Council of    February 

     on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage 

limits Text with EEA relevance (LVD) 

 


