
 

 

 

 ایران اسالمی جمهوری 
Islamic Republic of Iran 

 ایران استاندارد ملی سازمان

 

 INSO ایران ملی استاندارد

5757      

  Iran National Standardization Organization  rd Revision تجدیدنظر سوم

0011       

 

  

 

ها و  ویژگی -دار های گازسوز دمنده مشعل

  های آزمون روش

    
 

 

Identical with 
BS EN    :      

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 Forced draught  burners for gaseous fuels- 

Specifications and test methods 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
ICS:   .       ,           

 



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

 ب 

 رانیاستاندارد ا یملسازمان 

 2952خیابان ولیعصر، پالک  ،غربی میدان ونک   ضلع جنوب ،تهران

 ایران -تهران 35399-9315: یپست صندوق

 44495593-9 تلفن:

 44449381 و 44449848دورنگار: 

 ، میدان استاندارد یشهر صنعت ،رجک

 ایران -کرج  13949-391 :یصندوق پست

 (829) 12489813-4تلفن: 

 (829) 12484335دورنگار: 

   standard@isiri.gov.ir:رایانامه

 http://www.isiri.gov.irوبگاه: 

 

 

 

 

Iran National Standardization Organization (INSO)   

No.      Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran 

P. O. Box:      -    , Tehran, Iran 

Tel: +    (  )         -  

Fax: +    (  )         ,          

 

Standard Square, Karaj, Iran 

P.O. Box:      -   , Karaj, Iran 

Tel:  +    (  )         -  

Fax: +    (  )          

 

Email: standard@isiri.gov.ir   

Website: http://www.isiri.gov.ir 

  



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

 ج 

 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

، 3159شعده در د  معاه     ابعال  قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد ،     9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده دارد  وظیفۀ تعیین، تدوین، به

ز و مؤسسعا   کع ناعران مرا   صعاحب  ،ارشناسان سعازمان کب از کمر یفن  ها ونیسیمکها  مختلف در   ن استاندارد در حوزهیتدو

،  دیع ط تولیو با توجه به شعرا  یملو کوششی همگاا با مصالح  شود میآگاه و مرتبط انجاا   و اقتصاد  دی، تولی، پژوهشیعلم

ننعدگان،  ک  ننعدگان، مصعر   کدیصعاحبان حعو و نفعع، شعامل تول     ۀت آگاهانعه و منصعفان  کو تجار  اسعت کعه از مشعار     فناور

س ینعو  شی. پع شعود  معی دولتعی حاصعل     و غیر یتدول  ها    ، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مرا  صادرکنندگان و وارد

افعت  یو پعس از در  شعود  معی مربوط ارسعا     ها ونیسیمک  نفع و اعضا   به مراجع ذ یایران برا  نارخواه یمل  استانداردها

( ایعران اعاو و   ی)رسم یملاستاندارد  عنوان به ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینارها و پ

 .شود میمنتشر 

کننعد   یه مع یع ن شعده ته یعی ت ضعوابط تع ینیز با رعا صالح  ذ مند و  عالقه  ها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یع ن ترتی. بعد شعود  معی اعاو و منتشعر    ایعران  یملع  اسعتاندارد  عنعوان  بعه ب، یو درصعور  تصعو   یبررس ،طرح یملدرکمیته 

اسعتاندارد مربعوط    یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را  مقره بر اساس ک شود می یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود میل کیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل  ران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیعک  بینکمیسیون  ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کعدکس غعیایی   5تنها رابط عنوان بهاست و  1

در کشعور   9

ن یشعور، از آخعر  کخعا     هعا   ازمنعد یو ن یلع کط یایران ضمن تععوجه بعه شعرا    یمل  ن استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 .شود میگیر   بهره یالملل نیب  جهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم  ها شرفتیپ

کنندگان، حفع  سعالمت    ت از مصر یشده در قانون، برا  حما ینیب شین پیت موازیبا رعا تواند میران یاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضع   ، اجعرا  ادو اقتصع  یطع یمح سعت یت محصعوت  و مالحاعا  ز  یع فکینعان از  ی، حصو  اطمیو عموم  فرد یمنیو ا

  ایران را برا  محصوت  تولید  داخل کشور و/یا اقالا وارداتی، با تصویب شعورا  ععالی اسعتاندارد، اجبعار     یملاستانداردها  

و  یصعادرات   اتهعا کاسعتاندارد    شعور، اجعرا  کمحصعوت     بعرا  یالمللع  نیبع   حفع  بازارهعا   مناور به تواند می. سازمان کند

ها و مؤسسعا  فععا  در    نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برا  اطمی. همچنکند  آن را اجبار  بند درجه

هعا و   شعگاه ی، آزمایطیمح ستیت زیریت و مدیفکیت یریمد ها سیستم یگواه و صدور  زی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر اسعاس ضعوابط ناعاا     گونه سازمان نیاستاندارد ا یلمسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

 هعا  آنرد کع اعطا و بر عمل ها آنت به یصالح تائیدنامۀ یط تزا، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت ایصالح تائید

  اربردکع قعا   یفلزا  گرانبها و انجاا تحقار ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک المللی بینج دستگاه ی. تروکند میناار  

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل  سطح استانداردها  ارتقا  برا

 

                                                 

 - 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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 استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 «نهای آزمو ها و روش ویژگی -دار های گازسوز دمنده مشعل»

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 عزیز ، وحید

 (مکانیکارشد مهندسی  کارشناسی)

 ساز  شرکت پاکمنکارخانه مشعل

  دبیر:

 خوشنویسان، سهیال

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 سازان صنعت تاسیسا  شرکت بهینه

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 اشتیاقی، مرضیه

 (کارشناسی مهندسی برق)

 سازمان صنعت معدن و تجار  استان تهران

  

 ها  علمی و صنعتی ایرانپژوهشسازمان  باستانی، مهران

  (کارشناسی مهندسی شیمی)

  

 ترابی،سید مجید

 (کارشناسی مهندسی شیمی)

 شرکت آترا افروز تیوا

  

 تقو ، عبدالرضا

  (کارشناسی فیزیک کاربرد )

 انجمن صنعت تاسیسا  و شرکت بوتان

  

 استاندارد خراسان رضو اداره کل  حسین، ثابت کار

  (مکانیکمهندسی  کارشناسی)

  

 شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسا  حاجیان، راشد

  ها  انرژ ( سیستم ارشد مهندسی )کارشناسی
  

 ر  شهرکشرکت  فرهاد، جوانبخت

  (دیپلم تجربی)

  

 در ، مصطفی

 ها  انرژ ( ارشد مهندسی سیستم )کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان اصفهان

  

 مجتبیذوالفقار ، 

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 آملها  تخصصی فناور  دانشگاه محمد حسنشاهو ، 

  )دکتر  مهندسی شیمی(
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 نیا، لیداشیخی

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

 شرکت گرا ایران

  

 عاامی، امیرحسین

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 شرکت آب بند

  

 فرحانی بغالنی، فواد

 )دکتر  مهندسی مکانیک(
 ها  علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

  

 فرزین، فرهود 

 مهندسی مکانیک(  ارشد )کارشناسی

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

  

 قربانی، فاطمه

 (شیمی کارشناسی)

 سازان صنعت تاسیسا  شرکت بهینه

  

 محسنقربانی، 

 (کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)

 سازان صنعت تاسیسا  شرکت بهینه

  

 قزلباش، پریچهر

  )کارشناسی فیزیک(

 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 ایران رادیاتورشرکت  قندیان، سعید

  (مهندسی مکانیک  کارشناسی)

  

 کریم، حسن

 (کارشناسی مهندسی متالورژ )

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

  

 محمد ، جواد

 (مهندسی برق  کارشناسی)

 جو خدما  ایمنی شهردار  کر نشانی آتشسازمان 

  

 محمد ، هاد 

 مهندسی مکانیک(  ارشد )کارشناسی

 سازان صنعت تاسیسا  شرکت بهینه

  

 میرمهدیان، سمیرا

 ارشد برق( )کارشناسی

 شرکت صنایع اشتعا  اراک

  

 ویراستار:
 

 منصور ، نادر

 مهندسی مکانیک(  )کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان فارس
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ح گفتارشیپ

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد 3

 2 مراجع الزامی 2

 9  اصطالحا  و تعاریف 1

 18 الزاما  ایمنی و/یا اقداما  حفاظتی-بردار ساخت و بهرهالزاما   5

 18 تبدیل به گازها  مختلف  5-3 

 18 ساخت  5-2 

 11 تجهیزا   5-1 

 59 بردار و بهرهالزاما  عملکرد    5-5 

 93 الزاما  ایمنی دستگاه و/اقداما  پیشگیرانه  5-9 

 93 ها  آزمونروش 9

 93 کلیا   9-3 

 91 ها  عملکرد آزمون  9-2 

 95 بردار  بهره  9-1 

 95 و آزمون انجاا گیرد  هایی که باید رو  نمودارها  کارآزمون  9-5 

 41 احتراق  9-9 

 45 راه انداز   9-9 

 49 دستیابی به توان ورود   9-9 

 49 ایمنی الکتریکی  9-4 

 49 گیار  ایمنی و/ یا اقداما  پیشگیرانهصحه  9-5 

 49  ، براسب گیار  و بسته بند گیار   نشانه 9

 49 کلیا   9-3 

 44 پالک مشخصا   9-2 

 44 ها  دیگرگیار نشانه  9-1 

 45 بردار  از مشعلتنایم، تعمیر و نگهدار  و بهره راهنما  نصب، ها  دستورالعمل  9-5 

 53 بند بسته  9-9 
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 52 بند گیار  رو  بستهنشانه  9-9 

 نواکسعیدکربن، اکسعیدها  نیتعروژن،   وها  احتراق: م تعیین مشخصه( )الزامی پیوست الف

  حا یو تصح لیتبد  

51 

 54 هایی در مورد مراحل جعبه کنتر  مثا دهنده(  )آگاهی پیوست ب

 55  گازها  آزموندهنده(  )آگاهی پیوست و

دهنده( شرایط اتصات  گاز  برا  استفاده مرسوا در کشورها   )آگاهی پیوست  

 مختلف 

385 

 389  ها( آزموندهنده آگاهی) پیوست ث

 384 دهنده( استفاده از خطوط گاز جایگزین و مستندا  آزمون )آگاهی پیوست ج

 در حا در ویرایش فعلی این استاندارد متنی برا  این پیوست ( دهنده آگاهی)  پیوست چ

 حاضر در نارگرفته نشده است.

338 

 333 بررسی وسیلۀ آزمون هوا( دهنده آگاهی)  پیوست ح

 332   بیشتر برا  کاربردها  خا ها هیتوص( دهنده آگاهی)  پیوست خ

الزامععا   -( خطععرا  مربوطععهCE/       آت  ) راهنمععا  ماشععین)الزامععی(   پیوست د

 و/یا اقداما  حفاظتی  ایمنی 

335 

 ییهامشعلشار و ف تقطعا  تح  دارا  ها مشعل  برا یالزاما  اضاف)الزامی(   پیوست ذ

 راهنمعا  طعور کعه در    همعان  شعوند یمع  مشعتعل  فشار تحت ها بدنه در که  

 شده است فیتعر EU/        (PED)فشار    زا یتجه

328 

 EN      -       325اصالحا  استاندارد  -الزاما  الکتریکی( الزامی)  پیوست ر

 359 کارایی شیافزا برا شده  مشعل مجهز( دهنده آگاهی)  پیوست ز

 354 ها ها  الکتریکی برا  مشعل ( رابطدهنده آگاهی)  پیوست ژ

 EN     395زیستی ( فهرست کنتر  محیط دهنده آگاهی) سپیوست 

 یمنععیا در زمینععه مختلععف  کععاربرد اسععتانداردها  راهنمععا( دهنععده آگععاهی) شپیوست 

 یکیالکتر

399 

 394 (ErPاهدا  ناار  بر بازار )  برا گیار  صحه ها  ( روشدهنده آگاهی)  پیوست 

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

 393 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد( دهنده آگاهی)     عپیوست 

 392 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد( دهنده آگاهی)      پیوست 

 391 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد( دهنده آگاهی)     پیوست 

 395 نامه کتاب
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  گفتارپیش

تدوین  3199بار در سا  که نخستین« ها  آزمون ها و روش ویژگی –دار ها  گازسوز دمنده مشعل»استاندارد 

هعا  مربعوط بعر مبنعا  پعییرش      و منتشر شد، بر اساس پیشنهادها  دریافتی و بررسی و تأییعد کمیسعیون  

، 9عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشعاره شعده در معورد العف، بنعد      ا  به المللی/منطقه استانداردها  بین

هعزارو هشتصعدو هشعتادو    گرفعت و در  بار مورد تجدیعدنار قعرار    سومینبرا   9شمارۀ  ملی ایراناستاندارد 

تصویب شد. اینک ایعن اسعتاندارد بعه      39/32/3588مورخ  مکانیکاجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد  پنجمین

، به عنوان استاندارد 3159شده در د  ماه قانون تقویت و توسعه نااا استاندارد، ابال  9استناد بند یک مادۀ 

 .شود ملی ایران منتشر می

سعاختار و شعیوۀ    -)استانداردها  ملی ایعران  9ها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ استاندارد

ها  ملی و جهعانی در زمینعه   تحوت  و پیشرفت باحف  همگامی و هماهنگی  برا  شوند.نگارش( تدوین می

لزوا تجدیدنار خواهد شد و هعر پیشعنهاد  کعه     صور ایران در  ملیها  صنایع، علوا و خدما ، استاندارد

قعرار   توجه نار در کمیسیون فنی مربوط مورداین استانداردها ارائه شود، هنگاا تجدید تکمیلبرا  اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها  ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 شود.می 3149: سا   9959ارد ملی ایران شمارۀ این استاندارد جایگزین استاند

و تهیه و تدوین شعده  « معاد  یکسان»به روش ا  زیر  این استاندارد ملی بر مبنا  پییرش استاندارد منطقه

می باشد و معاد  یکسان اسعتاندارد منطقعه ا  مزبعور    شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی 

 است:

BS EN    :     , Forced draught  burners for gaseous fuels 
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   مقدمه

هوا  احتراق بوده و به  تأمیندار که دارا  دمنده برا   ها  گازسوز دمنده برا  مشعل، ابتدااین استاندارد در 

 و سوخت گاز  دارند، در نار گرفته شده است.یک مجموعه کامل در بازار عرضه شده صور  

ها بر اساس نوع   دستگاهبند   تقسیمکند که در آن   بند  را معرفی می سیستم طبقه، یک     ENاستاندارد 

هعا    بند ، هر زمانی که برا  مشعل . این روش طبقهباشد  اند، می  گاز و فشار گاز  که برا  آن طراحی شده

مشعل ویعژه  کار گرفته شود، ممکن است منجر به بروز مشکالتی برا  تشخیص طبقه دقیو یک  هدار ب دمنده

ها برا  کار با گستره وسیعی از گازها با تغییرا  جزئی یعا بعدون تغییعرا      شود. برا  مثا  بسیار  از مشعل

 اند. شده( طراحی شده ز تنایم هوا  دادهج )به

ها  گاز  را   وسیعی از سوخت   اند که قابلیت کار با گستره  طراحی شده انانها     بسیار  از مشعل ،برا  مثا 

 جز تنایم هوا  ورود ، دارند. یا بدون تغییرا ، به جزئیبا تغییرا  

 صور  زیر است: دار به ها  گازسوز دمنده مشعل ها  ند ب رده ،در این استاندارد

 ؛3(LPG)برا  گاز مایع  RI برا  گاز طبیعی و  RI تکی: ها   بند  رده -

 (.LPGبرا  گاز طبیعی و گاز مایع ) R  RII دوتایی: ها   بند  رده -

شعده و   انعداز   راهدر محعل،   ،اند گیار  شده نشانهها  بند  ردهها  این استاندارد که مطابو این  تمامی مشعل

 شوند. گیر  در گزارش نصب ثبت می مقادیر اندازه

ها  گازسوز، تزا است نوع گاز و فشار گاز تغییه  دقت شود که در دستورالعمل استفاده از دستگاه هرحا  به 

 مشعل تعیین شود.   طبقه چنینهمبه مشعل و 

شعوند. اصعو     این استاندارد اغلب در کاربردها  صنعتی اسعتفاده معی  با دار مطابو  ها  گازسوز دمنده مشعل

هعا  گازسعوز    مشعل هرحا  بهدار خانگی و تجار  است.  ها  دمنده مشعل مشابه با اصو  ایمنی ها آنایمنی 

 هعا  آنکار کنند، اعرا کعه خطعرا  احتمعالی      ها  صنعتی ایمن در محیط طور بهدار صنعتی تزا است  دمنده

دار   دمنعده  گازسعوز هعا     مشععل ایعن   ها  گازسوز خعانگی متفعاو  باشعد.    تواند با احتما  خطرا  مشعل می

هعا     رطوبت، دما  بات، پدیدهمانند توانند بر مبنا  توان مقاومت در برابر اثرا  محیطی صنعتی   یصنعتی، م

 شوند. توصیفو مغناطیسی، لرزش و غیره  الکتریکی

هعا  حرارتعی صعنعتی در      فراینعد ها  گازسوز معورد اسعتفاده در    برا  نصب و ساخت مشعلاساسی  الزاما 

: الزامعا  ایمنعی بعرا     2قسعمت   -تجهیعزا  حرارتعی فرآینعد  صعنعتی    »بعا عنعوان     -    ENاستاندارد 

 پوشش داده شده است.« رسانی ها  احتراق و سوخت سامانه

داده  «کاربرد صعنعتی »، با اظهار ها آندار با فرض صنعتی بودن  ها  گازسوز دمنده خا  برا  مشعلالزاما  

 خواهد شد.

                                                 

 -Liquefied Petroleum Gas 
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هستند و در      EN که موضوع استاندارد دار   گازسوز دمندهها مشعل بیشتر برا اطالعا  و حدود کاربرد 

 ارائه شده است. خدهنده  آگاهی ، در پیوستشوند میکاربردها  صنعتی استفاده 

 است. Cنوع  از              EN ISOاستاندارد شده در ارائه بند  طبقهاین استاندارد بر اساس 

ر دامنه کاربرد ، دآمیز مخاطره ها  پدیدهخطرناک و  ها  موقعیت موارد پر خطر،گستره مربوط و  آت  ماشین

 .اند شدهشش داده این استاندارد پو

 Cشرایط استاندارد نعوع   که هنگامی، اند شدهطراحی و ساخته  Cهایی که مطابو با استاندارد نوع  برا  مشعل

دیگر اولویت پیعدا   استانداردها ایط بر شر Cمتفاو  باشد، شرایط استاندارد نوع  Bو  Aنوع  استانداردها از 

 کند. می
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 های آزمون ها و روش ویژگی –دار های گازسوز دمنده مشعل

 هدف و دامنۀ کاربرد 0

هعا    ر  از مشععل بعردا  عمومی برا  ساخت و بهره الزاما ، واژگانتعیین  ،هد  از تدوین این استاندارد

هعا   مشعل  این  برا وسایل کنتر  و ایمنی و روش اجرایی آزمون دا یهمچنین تمهو  دار گازسوز دمنده

 است.

 این استاندارد برا  موارد زیر کاربرد دارد: 

نامیعده   «لمشعع »)کعه از ایعن بعه بععد      با یک دمندۀ هعوا  احتعراق  خودکار ها  گازسوز  مشعل -

کعار    بعا سعوخت گعاز    کعه  ،مختلعف  ها استفاده در دستگاهمناور  بهاجزا خط گاز، شود( و  می

 .ندنکیم

 ها  مخلوط سرناز ؛ و مشعل مخلوط ها  پیش مشعل -

 با یک محفاه احتراق،  یها  تک مشعل -

 فقط با گاز کار کنند؛ که هنگامی سوخته ها  دو و مشعل سوخته ها  تک مشعل -

 عیو سعوخت معا    سعوخت گعاز   زمان همکارکرد   که براسوخته  دو ها مشعل  عملکرد گاز برا -

با در ناعر گعرفتن عملکعرد بعا          EN استاندارد الزاما  باید مورد  انین در .اندشده یطراح

 رود. ارک هسوخت مایع نیز ب

و حوادث خطرناک معرتبط بعا مشععل؛     هاتیخطرا  مهم مربوط به دستگاه، وضع تماا استاندارد به نیا

اسعتفاده   ینع یبشیپع  بعه صعور  نامناسعب قابعل     نیشعده و همچنع   گرفته درنار طیتحت شرا که هنگامی

 .مراجعه شود د وستی. به پپردازد می، شوند می

عملکعرد، خعاموش    ،انعداز   راه ،سعاز  آماده نیدر ح یمنیاز ا نانیاطم  برا استاندارد، الزاما  تزا نیا

 .کند می انیرا ب دار  نگهو  ریکردن و تعم

و در  اند شده یطراح یصنعت فرایندها استفاده در   برا ژهیو طور بهکه  ییها مشعل  استاندارد برا نیا

 کاربرد ندارد. ،شوند میاجرا  یصنعت ها  محیط

قطععا  تحعت    بعرا   هعا  آنکه دامنه کاربرد  ییها مشعل  برا یبه الزاما  اضاف نیاستاندارد همچن نیا

 .مراجعه شود ذ وستیبه پ .پردازد میاست،  یتحت فشار حرارت ها بدنه ایفشار و/

  هعا  ، سعوخت تعوده  زیست  استفاده از سوخت گاز با داردمنده ها مشعل  برا نیاستاندارد همچن نیا

 کاربرد دارد. مخصو ،  گاز  ها و سوخت با گاز خطوط انتقا  گاز یبیترک
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بعه   .کعل کعاربرد دارد  بعازده   شافعزای  مناعور  بعه  ها آن زا تجهی و هامشعل  برا نیاستاندارد همچن نیا

 .مراجعه شود ز وستیپ

 مراجع الزامی 2

ارجعاع داده شعده    ها آنصور  الزامی به    در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند.  ، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میترتیببدین  است.

ها  بعد  آن تجدیدنارها و   هاصالحیبه مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  که درصورتی

ارجاع داده شده  ها آندر مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به  .آور نیست  برا  این استاندارد الزاا

 آور است.  ها  بعد  برا  این استاندارد الزاا  هاصالحیواره آخرین تجدیدنار و است، هم

 استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد این استاندارد الزامی است:

0-2  وسایل ایمنی وابسعته بعه   رگوتتورها  فشار و ، 3159سا   :9829-3استاندارد ملی ایران شماره  

 mbar  988رگوتتورها  فشار گاز برا  فشارها  ورود  تعا و شعامل   :3قسمت  -سوزوسایل گاز

(   kPa) 

  EN   -      , Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances  2-2

   — Part  : Pressure regulators for inlet pressures above     mbar up to and 

including   bar 

  EN         , Multifunctional controls for gas burning appliances 2-3

ها   ها و روش ویژگی –دار سوز دمنده ها  گازوئیل ، مشعل3199: سا  5932شماره  ایران استاندارد ملی -یادآوری

 تدوین شده است.      :    ENآزمون با استفاده از استاندارد 

  EN         +A      ,Automatic shut-off valves for gas burners and gas             2-4

   appliances 

، با شیرها  قطع خودکار برا  مشعل ها و لوازا گازسوز، 3143: سا  9488شماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری

 تدوین شده است. EN    :      BSاستفاده از استاندارد

  EN    , Forced draught burners for liquid fuels 2-5

ها و  ویژگی –دار سوز دمنده ها  گازوئیل ، مشعل3588)تغییریافته(: سا  9955شمارهایران استاندارد ملی  -یادآوری

 دوین شده است.ت        :     BS ENبا استفاده از استاندارد ،ها  آزمون روش

6-2 ها مشعل برا  مشعل ها  کنتر  خودکارسامانه، 3159: سا  38295استاندارد ملی ایران شماره  

 .کنندها  گاز  یا مایع کار میولوازمی که با سوخت

  EN         +A      , Gas pressure regulators for inlet pressures up to     bar 2-7

    EN ISO           , Safety of machinery — Guards — General requirements for   2-8

   the design and construction of fixed and movable guards (ISO           ) 
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  الزامعا  عمعومی    -هاحفاظ -آت ایمنی ماشین، 3159)تغییر یافته(: سا  34399استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 شده است. تدوین     :      ISO با استفاده از استاندارد ،کها  ثابت و متحرطراحی و ساخت حفاظی برای

  EN     -      +A      , Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, 2-9

 valves, fittings and accessories, PN designated — Part  : Steel flanges 

فلعنج هعا    -هعا ا و محعل اتصعا  آن  هع فلنج، 3155: سا  28339-2استاندارد ملی ایران شماره   2-01

 یفلنج ها  ادن :2قسمت  -PNه اتصات  و لوازا جانبی با شناس شیرها، ها، لولهرا  ب ا  دایره

 EN     -      , Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves,       2-11

  fittings and accessories, PN designated — Part  : Copper alloy flanges 

ها  گاز  و  وسایل کنتر  و ایمنی برا  مشعل، 3159: سا  39534 استاندارد ملی ایران شماره  2-02

 جریاننشتی شیر برا  شیرها  خودکار قطع  ها  تأیید عدا  سامانه -لوازا گازسوز

 EN          , Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances 2-13

وسایل حس کننده فشعار بعرا  مشععل هعا  گازسعوز و ، 3145سا   :32491شمارهاستاندارد ملی ایران  -یادآوری

 تدوین شده است.          EN ، با استفاده از استانداردوسعایل گازسعوز

 EN           , Metallic products — Types of inspection documents 2-14

 EN      -      , Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery 2-15

 conditions — Part  :Non-alloy steel tubes with specified room temperature            
  properties 

 EN      -      +A      , Welded steel tubes for pressure purposes — Technical 2-16

 delivery conditions — Part  : Non-alloy steel tubes with specified room                
  temperature properties 

 EN           , Seamless and welded steel tubes — Dimensions and masses per    2-17

  unit length 

 EN      -      , Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning                2-18

  appliances — Part  : Electronic types 

 EN      -      , Valves — Shell design strength — Part  : Experimental method 2-19

 EN           , Safety and control devices for burners and appliances burning       2-20

  gaseous and/or liquid fuels— General requirements 

هعا و لعوازمی کعه بعا      وسایل کنتر  و ایمنعی بعرا  مشععل   ، 3159: سا  22389شماره  ایران استاندارد ملی -یادآوری

تعدوین       :BS EN           +ACبا استفاده از استاندارد  الزاما  کلی -کنندها  گاز و/ یا مایع کار میسوخت

 شده است.

 EN      -      , Heating boilers — Test regulations for airborne noise emissions 2-21

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

 EN      -      , Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment —     2-22

  Part  :Requirements for application design and installation 

 EN      -      , Safety of machinery — Electrical equipment of machines —      2-23

  Part  :General requirements (IEC      -      , modified) 
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آت  مقعررا    ماشعین تجهیعزا  الکتریکعی    -آت  ایمن ماشین، 3199سا   5329شماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -      BS ENبا استفاده از استاندارد  ،عمومی

 EN      - -        , Household and similar electrical appliances — Safety —     2-24

  Part  -    : Particularrequirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances     
  having  electrical connections 

 -ایمنعی  -وسایل برقی خانگی و مشعابه ، 3155: سا  )تغییر یافته(3992 -2-382شماره  ایران استاندارد ملی -یادآوری

بعا اسعتفاده از    ،الزاما  ویژه وسایل احتراقی با سوخت گاز، نفت و سوخت جامد دارا  اتصات  الکتریکی: 2-382قسمت 

 تدوین شده است.        - -      IECاستاندارد                       

)کد  درجا  حفاظت تامین شده توسط محفاه ها، 3159سا   2494شماره  ایران استاندارد ملی  2-27

IP) 

 EN      -      , Automatic electrical controls for household and similar use —   2-26

  Part  : General requirements 

خودکار برا  مصعار  خعانگی و   ها  الکتریکی کننده کنتر ، 3152سا   9815-3شماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری

 تدوین شده است.      : -      IECبا استفاده از استاندارد  ،الزاما  عمومی :3قسمت -مشابه

 EN      - , Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part  : 2-27

 Requirements for visual,acoustic and tactile signals 

نمایش ، نشعانه گعیار    -یمنی ماشین آت  ، ا3153سا    -      INSO-IECشماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری

 : -      IECبعا اسعتفاده از اسعتاندارد     ،ا  سیگنا  ها  دیدار ، شنیدار  و تمسعه الزاما  :  3قسمت -و راه انداز  

 تدوین شده است.     

 EN           , Safety of machinery — Functional safety of safety-related            2-28

  electrical,  electronic and programmable electronic control systems 

ایمنعی وظیفعه ا    -ایمنعی ماشعین آت   ، 3158سعا          INSO-IECشعماره   ایعران  اسعتاندارد ملعی   -ییادآور

 IECبعا اسعتفاده از اسعتاندارد    ،ریعز   الکترونیکی قابل برنامه -الکترونیکی -ها  کنتر  مرتبط با ایمنی الکتریکی سیستم

      Edition          + COR :     +COR :      .تدوین شده است 

 EN ISO    -      , Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the 2-29

 threads — Part  : Dimensions, tolerances and designation (ISO    -      ) 

کدها  نمایش ناا کشورها و تقسیما  فرعی ، 3151سا   35895-3شماره ایران استاندارد ملی   2-31

 کشورهاکد -3قسمت-هاآن

 EN ISO          , Petroleum and natural gas industries — Steel pipe for pipeline 2-31

 transportation systems(ISO          ) 

 EN ISO     , Acoustics — Declaration and verification of noise emission values   2-32

  of machinery and equipment (ISO          ) 

33-2      جوشعکار    -آزمون تائید صالحیت جوشکاران، 3151: سا  9593-3استاندارد ملی ایران شماره  

 فوتدها :3قسمت  -ذوبی

30-2   جوشعکار   -آزمون تائید صالحیت جوشکاران، 3151: سا  9593-2استاندارد ملی ایران شماره  

 آلومینیم و آلیاژها  آلومینیم: 2قسمت -ذوبی
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37-2      جوشعکار   -آزمون تایید صالحیت جوشکاران، 3145: سا  9593-1استاندارد ملی ایران شماره  

 مس و آلیاژها  مس :1قسمت  -ذوبی

جوشعکار    -آزمون تایید صالحیت جوشکاران، 3145: سا  9593-5استاندارد ملی ایران شماره   2-36

 نیکل و آلیاژها  نیکل: 5قسمت  -ذوبی

جوشکار    -آزمون تایید صالحیت جوشکاران، 3145: سا  9593-9ره استاندارد ملی ایران شما  2-35

 زیرکونیوا و آلیاژها  زیرکونیوا -تیتانیوا و آلیاژها  تیتانیوا: 9قسمت  -ذوبی

 EN ISO           , Safety of machinery — General principles for design — Risk 2-38

assessment and riskreduction (ISO           ) 

      -اصو  کلی طراحی -آت  ایمنی ماشین، 3158: سا  32388 شمارهایزو -ایران استاندارد ملی -یادآوری

 تدوین شده است.           ISOبا استفاده از استاندارد  ارزیابی ریسک و کاهش آن

 EN ISO      -      , Safety of machinery — Safety-related parts of control         2-39

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

هعا  معرتبط بعا ایمنعی     قسعمت  -آت  ایمنعی ماشعین  ، 3194سعا    9194-3شعماره   ایعران  استاندارد ملعی  -یادآوری 

تعدوین شعده         : -      ISO بعا اسعتفاده از اسعتاندارد    ،: اصو  کلی طراحی3قسمت  -کننده ها  کنتر  سیستم

 است.

 EN ISO      , Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones 2-40

being reached by upper and lower limbs (ISO           ) 

جلعوگیر  از   هعا  ایمنعی بعرا    فاصعله  -آت  ایمنعی ماشعین  ، 3194سعا    33488شماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری

 تدوین شده است.      :      ISO، با استفاده از استاندارد ها  باتیی و پایینی بدن به مناطو خطردسترسی انداا

کننعده   وسعایل درهعم قفعل    -آت  ایمنی ماشین، 3159سا   :9144استاندارد ملی ایران شماره    2-00

 اصو  طراحی و انتخاب-ها  ا حفاظب مرتبط

مشخصعععا  و تائیعععد صعععالحیت ، 3145سعععا   :32559-3اسعععتاندارد ملعععی ایعععران شعععماره    2-02

جوشعکار   : 3قسمت -مشخصا  دستورالعمل جوشکار -جوشکار  مواد فلز  ها  دستورالعمل

 قوسی

شخصععا  و تائیععد صععالحیت دسععتور م، 3151: سععا  32559-9اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره    2-03

جوشعکار    :9قسعمت   -العمل جوشعکار  مشخصعا  دسعتور   -جوشکار  مواد فلعز   ها  العمل

 مقاومتی

 EN ISO           , Specification and qualification of welding procedures for       2-44

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

هعا  جوشعکار    مشخصا  و تائید صعالحیت دسعتورالعمل  ، 3159سا   32558شماره ایران استاندارد ملی  -یادآوری 

بعا اسعتفاده از    وسعیلۀ پعییرش مشخصعا  یعک دسعتورالعمل جوشعکار  اسعتاندارد       تأیید صالحیت به  -برا  مواد فلز 

 تدوین شده است.            ISO استاندارد
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 EN ISO      -      , Specification and qualification of welding procedures for 2-45

 metallic materials —Welding procedure test — Part  : Overlay welding (ISO         
       -      ) 

 -هعا  جوشعکار  معواد فلعز     مشخصا  و تأیید دسعتورالعمل ، 3159سا   38545-9استاندارد ملی شماره  -یادآوری 

تدوین شده        -      ISO با استفاده از استاندارد ،جوشکار  روکشی :9قسمت  -آزمون دستورالعمل جوشکار 

 است.

مشخصععا  و تاییععد صععالحیت   ، 3159: سععا  38545-33اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره      2-06

: جوشعکار   33قسعمت   -آزمون دستورالعمل جوشکار  -جوشکار  مواد فلز  ها  دستورالعمل

 لیزر  و الکترونی باریکه

 ISO  -      , Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads —   2-47

  Part  : Dimensions, tolerances and designation 

ابعاد،  :3قسمت  -اتصات  فشار  رزوه ا  -ها  لوله رزوه، 3151سا   35452-3شماره ایران استاندارد ملی   -یادآوری

 تدوین شده است.      ISO  -      +Cor با استفاده از استاندارد گیار  ها و شناسه روادار 

 و تعاریف اصطالحات 3

،            EN ISO شعده در اسعتاندارد   ارائعه  فیاصعطالحا  و تععار  ععالوه بعر    اسعتاندارد،  نیع در ا

 :3رود یکار م بهزیر نیز  فیاصطالحا  و تعار

3-0  

 تعاریف کلیاصطالحات و 

  3-0-0

 دار های دمنده مشعل

forced draught burners 

 .شود می  تأمین 2وسیله دمنده به ها آنهایی که کل هوا  احتراق  مشعل

  3-0-2

 دار خودکار های دمنده مشعل

automatic forced draught burners 

اشعتعا ،   وبعوده   و کنتعر  مشععل   ، مراقبعت از شععله   هایی که مجهز به وسایل اشتعا  خودکعار   مشعل

 شود. خودکار انجاا می طور بهمراقبت از شعله و روشن و خاموشی مشعل، 

                                                 

  /www.electropedia.orgو  www.iso.org/obpهععا  در وبگععاه IECو  ISOکاررفتععه در اسععتانداردها  اصععطالحا  و تعععاریف بععه  -3

 دسترس است.قابل
 - Fan 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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 خودکار و یا دستی تنایم شود. طور بهبردار ،  تواند در حین بهره توان ورود  مشعل می -یادآوری

  3-0-3

 وختهس مشعل دو

dual-fuel burner 

صعور  جداگانعه، اسعتفاده     و یا بعه  زمان هم طور بهتواند  مشعلی که در آن سوخت گاز و سوخت مایع می

 .شود

  3-0-0

 مخلوط مشعل پیش

pre-mixed burner 

قبعل از دهانعۀ خروجعی      مشعلی که در آن تماا یا قسمتی از هوا  مورد نیاز بعرا  احتعراق کامعل گعاز    

 شود. ، با گاز مخلوط می کن مخلوط

  3-0-7

 مشعل مخلوط سرنازل

nozzle mixed burner 

از هوا  مورد نیاز برا  احتراق گاز در دهانه و یا بعد از دهانۀ خروجی  مشعلی که در آن تماا یا قسمتی

 شود. گاز و هوا، با گاز مخلوط می

   3-0-6

 کننده مشعل مشتعل

3-0-6-0  

 کننده یکپارچه مشعل مشتعل

integrated ignition burner 

شده  تأمینیافته از مسیر کنار گیر  آن با میزان کاهش انداز  راهمشعلی یکپاراه با مشعل اصلی که گاز 

 .کند میمستقیم روشن  صور  بهو مشعل اصلی را 

3-0-6-2  

 کننده مستقل مشعل مشتعل

independent ignition burner 
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و منبعع   بر شعلهو دارا  وسیله ناار   کند میمشعل اصلی را مشتعل  غیرمستقیم صور  بهمشعلی که 

 تغییه گاز مستقل است.

  3-0-5

 اندازی دبی گاز راه

start gas rate 

 شود. انداز  مشعل توسط وسیله اشتعا ، مشتعل می مقدار دبی گاز  که در راه

  3-0-8

 کاربرد صنعتی

industrial application 

 است. ها  صنعتیدار اجبار  در محیط از مشعل دمنده بردار  بهرهاستفاده و 

 کاربرد صنعتی شامل:   -مثال 

 استخراج، -

 رشد، -

 پاتیش، -

 فرایند، -

 ،تولید -

 ساخت یا -

 ساز  آماده -

 شوند. مواد، نباتا ، احشاا، محصوت  حیوانی، محصوت  غیایی یا صنایع دستی می

  3-0-5

 محفظه احتراق

combustion chamber 

 .دهد رخ میبخشی از دستگاه که فرایند احتراق در آن 

  3-0-01

 سر مشعل

burner head 
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 زمان مد در  که شعله را و ناز  کننده تثبیتصفحه  مثا  عنوان به ،برا  اختالط سوخت و هوا ا  وسیله

 .دارد میعملکرد مشعل در موقعیت ایمن و مطمئن نگه 

  3-0-00

 حرارت واسطه انتقال

heat transfer medium 

 .رود میکار  ماده گاز  یا مایع که برا  انتقا  انرژ  حرارتی از دستگاه به

  3-0-02

 دستگاه

appliance 

و دارا  یک محفاه احتراق و یک مبعد  حرارتعی    شود میمولد حرارتی که مشعل در داخل آن روشن 

 کند.انتقا  حرار ، منتقل می واسطه بهحرار  ورود  محصوت  احتراق را  غیرمستقیمطور است که به

3-2  

 احتراق گازهای قابل

  3-2-0

 شرایط مرجع

reference conditions 

◦ دما شرایط محیطی با 
C 39 و فشار hPa 29/3831 .است 

3-2-2 

 ارزش حرارتی

calorific value 

تولیعد   hPa 29/3831 مقدار حرارتی که از احتراق واحد حجم یا واحد جرا گاز در فشار ثابعت برابعر بعا   

احتراق باید در شرایط مرجع بوده و محصوت  احتراق نیز به همعان شعرایط    شود. اجزاء مخلوط قابل می

 ده شوند.مرجع برگردان

 :استرزش حرارتی به دو صور  زیر ا -0 یادآوری

 شود: حالت مایع فرض می احتراق به شده توسط در آن آب تولید که :3ارزش حرارتی بات   -

sH نماد   - ؛ 

                                                 

 -Superior calorific value 
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 و

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

 Hiنماد    -

 :یکاها  هر یک از دو کمیت فوق -

 مگاژو  بر مترمکعب   -
(MJ/m  یا ،گاز خشک در شرایط مرجع (

 ،گاز خشک (MJ/kg)مگاژو  بر کیلوگرا   -

 ،گاز خشک در شرایط مرجع ( kWh/m)ساعت بر متر مکعب  کیلووا    -

 گاز خشک( kWh/kg)ساعت بر کیلوگرا  کیلووا    -

 است.

 .است «1ناخالص»متراد   ،«بات»اصطالح و « 2خالص»متراد   ،«پایین» اصطالحدر اینجا  -2 یادآوری

3-2-3 

 چگالی نسبی

d 
relative density 

 ها  مساو  از گاز خشک و هوا  خشک در شرایط یکسان دما و فشار است. نسبت جرا حجم

3-2-0 

 وُبشاخص 

wobbe index 

از نسبت ارزش حرارتی گاز بر مبنا  واحد حجمی به ریشه دوا اگعالی نسعبی در شعرایط     وُبشاخص 

 آید. دست می مرجع، به

sWبعات )  وُبکه ارزش حرارتی مورد استفاده بات یعا پعایین باشعد، شعاخص      براساس این وُبشاخص  -0 یادآوری   یعا )

 شود. ( نامیده میiW) نییپا وُبشاخص 

 استفاده شاخص وب در هر دو حالت: یکاها  مورد -2 یادآوری

 گاز خشک در شرایط مرجع یا       برحسب مگاژو  بر مترمکعب   -الف

)/(مگاژو  بر کیلوگرا   -ب kgMJ  استگاز خشک. 

                                                 

 -Inferior calorific value  
 - Net 

 - Gross 
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            ISOاستاندارد برگرفته از  -3 یادآوری

3-2-7 

 فشار گاز

gas pressure 

 ،کعه عمعود بعر جریعان گعاز      اسعت صور  نسعبی بعه فشعار جعو      گاز در حا  حرکت، به 3فشار استاتیک

 شود. گیر  می اندازه

 شود. بیان می mbarو ( Pa, Hpa)فشار گاز برحسب پاسکا   -یادآوری 

3-2-6   

 انتقال خط گاز

line-conveyed gas 

 زمعانی کعه  و  شعود  معی گاز  که در محل مصر  وجود داشته و از طریو شبکه گاز توزیعع   ها  سوخت

 .کند میکار  ،خود نامی، در شرایط شود میمتصل  ها آنمتناظر به  مشعل به فشار عاد 

3-2-5 

 گازهای آزمون

test gases 

روند. این گازها شامل کار می ها  گازسوز بهها  عملکرد  دستگاهارزیابی مشخصه مناور بهگازهایی که 

 گازها  مرجع و گازها  حد  هستند.

3-2-8 

 گازهای مرجع

reference gas 

، آن مشعل در شعرایط  شوند می، به مشعل تغییه ها آنگازها  آزمونی که وقتی با فشار عاد  متناظر با 

 کند.خود، کار می نامی

3-2-5 

 گازهای حدی

limit gases 

                                                 

 -Static pressure 
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طراحعی   هعا  آنهعا براسعاس    کعه مشععل   ییحعد  در مشخصعا  گازهعا   گازها  آزمونی معر  تغییرا  

 شوند. می

 ارائه شده است. 3 -ومشخصا  گازها  مرجع و گازها  حد  در جدو   -یادآوری

3-2-01 

 فشار عادی

normal pressure 

 کند. فشار  که در آن، با اعما  گاز مرجع متناظر، مشعل در شرایط اسمی کار می

3-2-00 

 فشارهای محدوده

pressure ranges 

فشار بین حداقل و حداکثر فشار مجعاز تغییعه، تحعت حعالتی کعه مشععل بعه حعرار  ورود           محدوده

 .رسد میدستورالعمل ویژگی/شده در  تعیین

 مشاهده شود. 1در شکل   M گیر  اندازهدر حالتی که شرایط عاد  برقرار شده است، نقطه  -0 یادآوری

پیوست و  2-9زیربند در  کهاست  PEDدر  PS« فشار مجاز حداکثر»معاد   «فشار تغییه»باتترین مقدار  -2 یادآوری

 استفاده شده است. ذ

 ارائه شده است. 9فشارها  آزمون در جدو   -3 یادآوری

3-2-02 

 فشار تغذیه

supply pressure 

 شیر قطع دستی است. دست نییپاهمه تجهیزا  خط گاز و  باتدستشده در  گیر  اندازهفشار 

 مشاهده شود. 1در شکل   M گیر  اندازهقرار شده است، نقطه در حالتی که شرایط عاد  بر -0 یادآوری

اسعتفاده   ذپیوسعت  و  2-9زیربنعد  در  کعه است  PEDدر  PS «فشار مجاز بیشینه»معاد   «فشار تغییه» -2 یادآوری

 شده است.

3-2-03 

 فشار ورودی

inlet pressure 

 است. فشار در ورود  اجزا خط گاز
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3-2-00 

 فشار تنظیم

adjustment pressure 

 است. تنایم فشار رگالتورشده بعد از  گیر  اندازهفشار 

 مشاهده شود. 1در شکل   M گیر  اندازهدر حالتی که شرایط عاد  برقرار شده است، نقطه  - یادآوری

3-2-07 

 فشار سرمشعل

burner head pressure 

 است. شده بالفاصله قبل از سر مشعل گیر  اندازهفشار 

 مشاهده شود. 1در شکل   M گیر  اندازهدر حالتی که شرایط عاد  برقرار شده است، نقطه  -0 یادآوری

3-2-06 

   احتراقفشار در محفظه 

PF 
pressure in the combustion chamber 

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

 .شود می گیر  اندازه mbarیا  hPa برحسبفشار محفاه احتراق که  - یادآوری

 بستر آزمون و محفظه احتراق 3-3

  3-3-2

 طول محفظه احتراق

l  

length of the combustion chamber 

فاصله بین سر ناز  یا خروجی سوخت تا دیواره پشتی لوله آزمون، یا محفاه احتراق یا هر دیواره عرضی 

 کند.که شعله به سمت آن حرکت می

 .شود می گیر  اندازه مترطو  محفاه احتراق برحسب  -یادآوری
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  3-3-3

 قطر محفظه احتراق

d    
diameter of the combustion chamber 

 پوش مشعل است. قطر داخلی محفاه احتراق پیرامون شعله 

 .شود می گیر  اندازه مترقطر محفاه احتراق برحسب  -یادآوری

  3-3-0

 پوش مشعل شعله

burner flame tube 

 ن قرار دارد.در آکه تجهیز اختالط سوخت و هوا و ریشه شعله  ا  وسیله

  3-3-7

 لوله آزمون شعله

test flame tube 

 دهد.رخ می ر آزمون که فرایند احتراق در آنا  بستبخش استوانه

 ترکیبات محصوالت احتراق گازی 3-0

  3-0-0

 کربندیاکس یدمقدار 
fCO  

content of carbon dioxide  

 کربن به حجم کل محصوت  گاز  خشک که در محصوت  وجود دارد.دیاکس  دنسبت حجمی 

 .شود میدرصدحجمی بیان  برحسب کربندیاکس  دمقدار  -یادآوری

  3-0-2

 مقدار اکسیژن
fO  

content of oxygen  

 وجود دارد. احتراقنسبت حجمی اکسیژن به حجم کل محصوت  گاز  خشک که در محصوت  

 .شود می حجمی بیاندرصد برحسبمقدار اکسیژن  - یادآوری
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  3-0-3

 مقدار مونواکسیدکربن
fCO 

content of carbon monoxide 

وجعود   گاز  خشک که در محصعوت  احتعراق   نسبت حجمی مونواکسید کربن به حجم کل محصوت 

 دارد.

 لیتعر بعر مترمکععب    حجمی بعا واحعد میلعی   درصعد  برحسعب حقیقی،  گیر  اندازهکربن برا  نواکسیدومقدار م -یادآوری 

(ml/m
مرتبط با ارزش حرارتی پعایین    (mg/kWh)بر کیلووا  ساعت گرا یلیم برحسبو برا  محاسبه و اعالا مقدار  ( 

(Hi)  شود میبیان. 

  3-0-0

 نیتروژن یدهایاکس مقدار
QNOx 

content of nitrogen oxides 

نیتروژن به حجم کل محصوت  گاز  خشک که در محصوت  احتراق نسبت حجمی تمامی اکسیدها  

 وجود دارد.

 مکععب  تعر بعر متعر   لی درصد حجمی با واحد میلی برحسبحقیقی،  گیر  اندازهنیتروژن برا   اکسیدها مقدار  -ییادآور

(ml/m
مرتبط با ارزش حرارتعی پعایین     (mg/kWh)ساعت بر کیلووا  گرا یلیم برحسبو برا  محاسبه و اعالا مقدار  ( 

(Hi) شود می بیان. 

  3-0-7

 نسبت هوای اضافه
λ

excess air ratio 

 هوا  موجود و هوا  تئور  مورد نیاز در فرایند احتراق است. مؤثرنسبت بین مقدار 

3-7  

 عملکرد مشعل

  3-7-0

 دبی گاز

Gas rate 
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3-7-0-0  

 حجمی دبی
qV 

volume flow rate 

 کند. حالت عملکرد پیوسته، مصر  میو در  حجم گاز  که مشعل در واحد زمان

 از: عبار  هستندیکاها  دبی حجمی  -یادآوری

m) مترمکعب بر ساعت  -الف /hr)، 

 ،(l/min)لیتر بر دقیقه  -ب

dm) مترمکعب بر ساعت  دسی -پ /h) یا 

dm) مترمکعب بر ثانیه  دسی -ت /s). 

3-7-0-2  

 دبی حجمی اسمی

nominal volume flow rate 

 .شود می بیانفنی ها   ها/دستورالعمل ویژگیدبی حجمی که در 

 برحسب مترمکعب بر ساعت  نامی دبی حجمی  -یادآوری
(m /h)  شود میبیان. 

3-7-0-3  

 حجمی حداکثر دبی

maximum flow rate 

 .شود می ها  فنی بیان ها/دستورالعمل ویژگیحداکثر دبی که در 

 دبی برحسب مترمکعب بر ساعت  حداکثر -یادآوری
(m /h) شود می در شرایط مرجع بیان. 

3-7-0-0  

 حجمی حداقل دبی

minimum flow rate 

 .شود ها  فنی بیان می ها/دستورالعمل ویژگیحداقل دبی که در 

 حداقل دبی برحسب مترمکعب بر ساعت  -یادآوری
(m /h) شود می در شرایط مرجع بیان. 
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3-7-0-7  

 دبی جرمی

qm 
mass flow rate 

 کند. جرا گاز  که مشعل در واحد زمان و در شرایط عملکرد پیوسته مصر  می

 از: هستند  عبار یکاها  دبی جرمی  -یادآوری

 یا (kg/h)کیلوگرا بر ساعت  -الف

 (gr/h)گرا بر ساعت  -ب

3-7-0-6  

 نامیجرمی دبی 

nominal mass flow rate 

 شود. ها  فنی بیان می ها/دستورالعمل ویژگیدر  دبی جرمی که

3-7-0-5  

 توان ورودی
QF 

heat input 

ر ارزش حرارتی دجرمی گاز، ضربکه برابر با دبی حجمی گاز یا دبی  شده به مشعل گاز داده مقدار حرار 

 بات یا پایینِ آن است.

 شود. بیان می (kW)کیلووا   برحسبتوان ورود   -یادآوری

3-7-0-8  

 نامیورودی توان 

QFN 
nominal heat input 

 شود. ها  فنی بیان می ها/دستورالعمل ویژگیدر  مقدار توان ورود  است که

 شود. بیان می (kW)برحسب کیلووا   نامیتوان ورود   -0 یادآوری

هسعتند.   نعامی دارا  یعک تعوان ورود    ، مرحلعه  ها  تعک یا مشعل دارند توان ورود  ثابت که ییهامشعل -2 یادآوری

کعه در   نعامی و حعداقل تعوان ورود     نعامی معا بعین حعداکثر تعوان ورود       تواننعد معی  ،ها  با توان ورود  متغیرمشعل

 ها درج شده است، تنایم شوند.دستورالعمل
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3-7-0-5  

 حداکثرتوان ورودی
      

maximum heat input 

 شود. ها  فنی بیان می ها/دستورالعمل ویژگیبیشترین مقدار توان ورود  که در 

3-7-0-01  

 حداقل توان ورودی
QFmin 

minimum heat input 

 شود. ها  فنی بیان می ها/دستورالعمل در ویژگیکمترین مقدار توان ورود  که 

3-7-0-00  

 اندازی راهتوان ورودی 
Qs 

start heat input 

 که برحسب درصد  از حداکثر توان ورود  است. انداز  راهتوان ورود  در هنگاا  حداکثر

2-7-3 کارکرد دائم و غیردائم مشعل 

 های دائم کار مشعل 3-7-2-0

burners for permanent operation 

 اند. کار دائمِ بدون قطع، طراحی شده h 25 هایی که برا  بیش از مشعل

3-7-2-2  

 غیردائم کارهای  مشعل

burners for intermittent operation 

 اند. کار دائم طراحی شده h 25  هایی که برا  کمتر از مشعل

3-6  

 خط گازاجزای 

  3-6-0

 خط گاز

gas line 
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  ایمنی که گاز را از اتصا  ورود  بعه سرمشععل   وسایلو ها  کننده قسمتی از مشعل شامل شیرها، کنتر 

 کند.هدایت می

  3-6-2

 کننده توان وسیله تنظیم

range-rating device 

 درشععده  تناععیم تععوان ورود  مشعععل، در محععدوده ظرفیععت اعععالا  مناععور بععهاز مشعععل کععه  جزئععی

معرتبط   تأسیسعا  وسیله آن نیازها  حرارتعی واقععی    رود و به می کار بهها  فنی  ها/دستورالعمل ویژگی

 شود. حاصل می

 ا  انجاا شود.یا مرحله 3تواند به صور  پیوسته این تنایم می -یادآوری

  3-6-3

 شیر قطع خودکار

automatic shut-off valve 

 .شود میخودکار بسته  طور بهشدن باز و در زمان قطع برق،  دار برقشیر  که در زمان 

  3-6-0

 صافی/فیلتر

Filter\ strainer 

 کند.آور   جمع شوند،به سیستم باعث آسیب که ممکن است را  ا  که قادر است ذرا  خارجی وسیله

  3-6-7

 فشار قطعات تحت

pressurised parts 

مساو  یعا   ها آنقرار دارد و اندازه  hPa 988 از فشار بیشتر  تحت ها آنمحفاه  که یقطعاتاجزا  لوله و 

 است.  mm 388DN ازبیشتر 

 . مراجعه شود EU Directive        /EU  استاندارد به -یادآوری

  3-6-6

 و تهویه برای تخلیه تمهیداتی

means for draining and venting 

                                                 

 -Progressive 
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 .روند میکار  خطر خطوط تحت فشار سوخت تغییه بهتخلیه و تهویه بی برا وسایلی که 

3-5  

 وسایل تنظیم، کنترل و ایمنی

  3-5-0

 رگالتور فشار

pressure regulator 

در  )فشعار ورود (،  باتدسعت جریان )فشار خروجی( را از تغییرا  فشعار   دست پایینا  که فشار  وسیله

 دارد. شده و در حد معینی، مستقل کرده و آن را ثابت نگه می محدوده داده

  3-5-2

 تنظیم التور فشار قابلرگ

adjustable pressure regulator 

تناعیم نیعرو  رو  دیعافراگم و در نتیجعه فشعار خروجعی )فشعار         بعرا  به اجزایی  کهالتور فشار  رگ

 مجهز است. دست جریان(، پایین

  3-5-3

 گازوسیله حفاظتی فشار 

gas pressure protection device 

ا  که مقدار واقعی فشار را با مقدار مطلوب مقایسه کرده و وقتی که مقدار واقعی از مقدار مطلوب  وسیله

 .شود می شده و باعث خاموشی کنتر  ارسا  کردهسیگنا   بیشتر شود و یا نسبت به آن افت کند،

  3-5-0

 آشکارساز شعله

flame detector device 

بعه  ) شعود  ناشعی از آن ارسعا  معی    وجود شعله تشخیص داده شده و سیگنا  ،ا  که به کمک آن لهوسی

 (.مراجعه شود 3شکل 

و رله برا  انتقا  سیگنا  باشد. این اجزا، به همعراه   کننده تقویتتواند شامل حسگر شعله،  شعله می آشکارساز -یادآوری

 ، در یک غال  مونتاژ شوند.ریز  برنامهاتصا  به واحد  مناور به تواند میکننده واقعی شعله،  یا به جز قسمت حس
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 راهنما:

 (مراجعه شود 4-9-1به زیربند )مشعلسیستم کنتر  خودکار    

 (مراجعه شود 5-9-1به زیربند ) شعله آشکارسازوسیله   

 شعله   

 (مراجعه شود 9-9-1به زیربند شعله ) حسگر   

 کننده تقویت   

 فیلتر   

 آستانه   

 (مراجعه شود 4-9-1به زیربند ) ریز  برنامهواحد  - 

 (مراجعه شود 1-9-1به زیربند )شیر قطع خودکار  - 

 شیر قطع خودکار ها  پایه    

 (مراجعه شود 38-4-1به زیربند سیگنا  شعله )   

مراجععه   3-4-4-1بعه زیربنعد   خطا  شعله ) پاسخ زمانی  -  

 (شود

 (مراجعه شود 5-4-1به زیربند شده )   حسشعله   

 

 بر شعله نوعیبرای نظارت  اصلیزنجیره عملکرد  -0شکل 

  3-5-7

 وسیله آشکارساز شعله مستقل

independent flame detector device 

بعه  ) کندرا فراهم  C طبقهتا کنتر  کند عمل می ریز  برنامهشعله که مستقل از واحد  آشکارسازوسیله 

 (.مراجعه شود 2شکل 

 است. 3، دارا  عملکرد خودبررسیشعلهآشکارسازاین نوع از وسیله  -یادآوری

 

 

 

                                                 

 - Self-checking 
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 راهنما:

 (مراجعه شود 9-9-1به زیربند وسیله آشکارساز مستقل شعله )  

 شعله   

 (مراجعه شود 9-9-1به زیربند شعله ) حسگر  

 کننده تقویت  

 فیلتر  

 آستانه  

 (شود مراجعه 38-4-1به زیربند سیگنا  شعله )  

مراجععه   2-4-4-1به زیربند ) تشخیص خطا  شعله زمان   

 شود(

 (مراجعه شود 5-4-1به زیربند شعله حس شده )  

 

 مستقل شعله آشکارساز وسیلهبرای  اصلیزنجیره عملکرد  -2شکل 

  3-5-6

 حسگر شعله

flame sensor 

، از شود می که در حضور شعله، با فراهم آوردن سیگنا  خروجی که در پردازش بعد  استفاده ا  وسیله

 .دهد میخود واکنش نشان 

  3-5-5

 سیستم کنترل خودکار مشعل

automatic burner control system 

 باشد. ریز  و کلیه اجزاء آشکارساز شعله  شامل حداقل یک واحد برنامه سیستمی که

 باشد. تواند در یک محفاه یا اند محفاه مختلف سیستم کنتر  خودکار مشعل می عملکردها  -یادآوری

  3-5-8

 ریزی واحد برنامه

programming unit 
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هعا    ، فرمعان دهعد  معی واکنش نشعان   از وسایل کنتر  و ایمنی، شده دریافت ها  واحد  که به سیگنا 

مشعل ناار  کرده و باعث خاموشی  بر عملکرد ،کند میانداز  را کنتر   کند، فرایند راهکنتر  صادر می

 شود. می 2را داده و موجب قفل پایدار 3خاموشی ایمن فرمان ،و حتی در صور  لزوا شود میشده  کنتر 

شده را دنبا  کرده و پیوسته در ارتباط با آشکارساز شععله   ریز  یک ترتیب عملی از پیش مشخص واحد برنامه -یادآوری

 کند. عمل می

  3-5-5

 اندازی ایمن راهبررسی 

safe-start check 

که با کارگیر  مدار یا مدارها  حفاظتی، نقص در سیستم ایمنعی را تشعخیص داده و یعا     روش اجرایی

 کند.را ارزیابی می انداز  راهحضور شعله قبل از  ساز  شبیهشرایط 

  3-5-01

 شده خاموشی کنترل

controlled shut-down 

 .شود میقطع گاز در اثر نداشتن تقاضا  حرارتی، قطع برق شیر یا شیرها   درآن فرآیند  که

  3-5-00

 خاموشی ایمن

safety shut-down 

 درنع   بیتشخیص خطا،  در پاسخ یک وسیله ایمنی و یا فرآیند  در سیستم کنتر  خودکار مشعل که

 قطعع گعاز و وسعیله اشعتعا     ها ( شعیر) از طریو قطعع بعرق    مشعل فعا  شده و موجب توقف عملکرد

 .شود می

 .یا ضعیف شدن برق نیز رخ دهد تواند در نتیجه قطع خاموشی ایمن همچنین می -یادآوری

  3-5-02

 پایدارقفل 

non-volatile lock-out 

تواند از طریو تناعیم   انداز  مجدد، تنها می راهصورتی که شرایطی از خاموشی ایمن در یک سیستم به 

 .انجاا شودو نه با وسیله دیگر،  یمجدد دست

                                                 

 - Safety shut-down 
 - Non–volatile lock-out 
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  3-5-03

 سیگنال شروع

start signal 

و موجب شروع به  کردهانداز  آزاد  از یک ترموستا ( که سیستم را از حالت راه مثا  عنوان بهسیگنالی )

 شود. شده می کار مشعل براساس برنامه از قبل تعیین

  3-5-00

 اندازی مجدد راه

recycling 

صور  خودکار تکرار  و به کامل طور بهانداز  فرآیند  که به وسیله آن، بعد از خاموشی ایمن، مرحله راه

 شود. می

  3-5-07

 سیستم آزمون شیر

valve proving system 

و قعادر   کردهانداز  یا گاز اصلی را بررسی  سیستمی که بسته بودن مؤثر شیرها  خاموشی ایمن گاز راه

 .استبه تشخیص نشت کم گاز 

  3-5-06

 وسیله اشتعال

ignition device 

 .شود میکننده یا مشعل اصلی استفاده  تعلا  که برا  اشتعا  سوخت در مشعل مش وسیله

 جرقه یا سطح دا  وسیله بهشعله، اشتعا  الکتریکی  -مثال

  3-5-05

 در سیستم مشعل کار به آمادهوضعیت 

running position of the burner system 

اولیه  یها  ایمنوضعیتی از سیستم که در آن مشعل در وضعیت عاد  عملکرد خود قرار داشته و زمان

و  ریعز   برنامعه کاربرد داشته باشد( را با موفقیت طی کرده و تحت ناار  واحعد   که درصورتییا ثانویه )

 اش است.شعله آشکارسازوسیله 
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 3-5-08

 سازی پاک

purge 

هرگونه مخلوط گاز و هعوا    ساز  پاک برا دودکش،  در محفاه احتراق و مسیرها  دمش اجبار  هوا

 باقیمانده و یا محصوت  احتراق است.

3-5-08-0  

 سازی پاک پیش

pre-purge 

 .شود انجاا میوسیله اشتعا   ساز  فعا انداز  مشعل و  که در فاصله زمانی فرمان راه ساز  پاک

3-5-08-2  

 سازی پاک پس

post-purge 

 .شود انجاا میشده  به دنبا  خاموشی کنتر  درن  بیکه  ساز  پاک

  3-5-05

 وسیله پایش

monitoring device 

 .دهدشعله تجهیزا  را تحت فشار قرار می که هنگامیبرا  پایش و کنتر  مشعل، مورد استفاده  وسیله

لوازا ایمنی  ها آن. روند میکار  هایمن ب صور  بهبرا  استفاده و عملکرد مشعل،  وسایل پایش در این استاندارد، -یادآوری

  نیستند.   Directive (PED)        /euاستاندارد تجهیزا  تحت فشار مناوربه 

  3-5-21

 مجدد از راه دور اندازی راه

remote reset 

 منی مربوطه قرار دارد.ای  وسیلهجایی که  متفاو  از مجدد دستی بعد از قفل شدن، از محلی انداز  راه

الکتریکعی یعا معدار     صعور   بعه  توانعد  معی منی مربوطعه در عمعل   ای  وسیلهانداز  مجدد و اتصا  بین محل راه -یادآوری

 .مطابقت دارد 3الکترونیکی برقرار شود. این امر با معیار خطا  واحد

                                                 

single fault criterion-  
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3-8  

 ها زمان توالی

  3-8-0

 سازی پاک زمان پیش

pre-purge time 

در دبی هوا  تثبیت شده و تا قبل از فعا  شدن وسیله اشعتعا  انجعاا    ساز  پاک ،زمانی که در طی آن

 .شود یم

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیهساز   پاک زمان پیش -یادآوری

  3-8-2

 سازی پاک زمان پس

post-purge time 

 فاصله زمانی بین هر نوع خاموشی تا خاموشی دمنده است.

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیه ساز  پاک زمان پس -یادآوری

  3-8-3

 زمان اشتعال

ignition period 

تا پایان زمعانی   ها ( گاز اصلی)ریشیا  انداز راهفاصله زمانی بین فعا  شدن شیر شمعک گاز ، شیر گاز 

 ایمنی او  )اگر کاربرد داشته باشد( و یا تا پایان زمان ایمنی دوا )اگر کاربرد داشته باشد(.

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیهزمان اشتعا   -0 یادآوری

  3-8-0

 زمان ایمنی اولیه

first safety time 

ها ( گاز اصلی، تا زمعانی کعه   )ریشیا  انداز راهفاصله زمانی بین فعا  شدن شیر شمعک گاز ، شیر گاز  

یعا   انعداز  راهوجود شعله را ارسا  کرده و شیر شمعک گاز ، شیر گعاز   ها  عدا سیگنا  ،آشکارساز شعله

 فعا  شوند.   کاربرد غیرها ( گاز اصلی، در صور) ریش

 شود. زمان ایمنی نامیده می عنوان بهثانویه وجود ندارد، این زمان  ایمنی زمان  که هنگامی -0 یادآوری

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیهاولیه زمان ایمنی  -2 یادآوری
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  3-8-7

 زمان ایمنی ثانویه

second safety time 

کار رود، زمعان ایمنعی    انداز به زمان ایمنی اولیه تنها برا  شعله شمعک گاز  یا شعله گاز راه که هنگامی

گیر  شیرها  گاز اصعلی و قطعع فرمعان ایعن شعیرها اسعت وقتعی کعه          ثانویه، فاصله زمانی بین فرمان

 دارد. وجود شعله را ارسا  می  ها  عدا آشکارساز شعله سیگنا 

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیهه زمان ایمنی ثانوی -یادآوری

  3-8-6

 زمان ایمنی خاموشی

extinction safety time 

رسد، شروع شده و با فرمانی که برا  بستن شیر فاصله زمانی که با فرمانی که از خاموش شدن شعله می

 یابد. می پایان، شود می گاز صادرگاز ایمنی در خط تغییه 

 .شود میبیان  (s)برحسب ثانیه زمان ایمنی خاموشی  -0 یادآوری

  3-8-5

 ه شدنکل زمان بست

total closing time 

رسد، شروع شده و با بستن شیرها  قطع پایان فاصله زمانی که با فرمانی که از خاموش شدن شعله می

 یابد. می

 .شود میبیان   (s)برحسب ثانیهکل زمان بستن  -یادآوری

  3-8-8

 خطای شعله صورتزمان در 

time in case of flame failure 

3-8-8-0  

 خطای شعله پاسخ زمانی

FFRT 
flame failure response time 

 ها  شیر قطع است.شده، و در نتیجه، قطع برق ترمینا  پاسخ زمانی بین فقدان شعله حس

 یاد شود. «ایمنی خاموش شدن زمان»به  لوازاها  ممکن است در استاندارد FFRTاز  -یادآوری
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3-8-8-2  

 شعلهی خطای آشکارساززمان 

FFDT 

flame failure detection time 

از بعین رفتعه تعا زمعانی کعه       شده حس از وقتی که شعله مستقل شعله، آشکارسازپاسخ زمانی در وسیله 

 وجود شعله حاصل شود.  سیگنا  عدا

  3-8-5

 شده حس شعله

sensed flame 

 پایش شده است.شعله،  حسگر وسیله بهکه  مقدار فیزیکی

  3-8-01

 سیگنال شعله

flame signal 

 .شود میشعله در حالتی که شعله حس  آشکارسازسیگنا  خروجی از وسیله 

  3-8-00

 اندازی راهتوالی 

start-up sequence 

-کار معی  به حالت شروع به انداز  راهموقعیت  سیستم اجرا شده و مشعل را از توسطاقداما  متوالی که 

 برد.

 .مراجعه شود ببه پیوست  -یادآوری

02-8-3 انداز راهزمان اثبات شعله گاز  

start gas flame proving period 

اثبا  پایدار  شعله گعاز   مناور بهکه ثانویه، ایمنی اولیه و شروع زمان  ایمنیبین پایان زمان  زمان مد 

 .شود میانداز استفاده  راه
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3-5  

 احتراق

  3-5-0

 پایداری شعله

flame stability 

 که براساس طراحی مناور شده است.قابلیت ماندن شعله بر رو  سرمشعل و یا ناحیه تشکیل شعله 

  3-5-2

 پرش شعله

flame lift 

 تعیعین دار  شعله که براساس طراحی جدا شدن تماا یا بخشی از پایه شعله از سرمشعل و یا ناحیه نگه

 شده است.

  3-5-3

 توکشیدگی

light back 

 باتدستی که در عملکرد عاد  و پایدار قرار دارد.  شعله به سمت نقطه حرکت ناخواسته جبهه

  3-5-0

 شعله وریشدت 

 گرما یآزادسازنرخ 

firing intensity 

heat release rate 

 و بیانگر شد  بار و تراکم احتراق است. شود میمقدار توان ورود  که بر حجم محفاه احتراق تقسیم 

MW/mمگاوا  بر مترمکعب )برحسب   گرما( آزادساز)نرخ  شعله ور شد   -یادآوری
 .شود می( بیان  

3-01  

 نمودارها

  3-01-0

 نمودار کاری

working diagram 
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  .استعنوان تابعی از توان ورود (  )فشار در محفاه احتراق به مجاز کاربرد مشعل محدوده

  3-01-2

 نمودار آزمون

test diagram 

 است. (از توان ورود  عنوان تابعی فشار در محفاه احتراق به) آزمونآزمون مشعل در زمان  محدوده

 الزامات ایمنی و/یا اقدامات حفاظتی -برداری ساخت و بهره الزامات 0

 تبدیل به گازهای مختلف  0-0

، شعود  میها  تزا، برا  زمانی که گاز از یک گروه و/یا خانواده به گروه و/یا خانوادۀ دیگر تبدیل توصیه

 بردار  توسط سازنده معین شوند. ها  بهره دستورالعملجهت انطباق به فشار تغییه مختلف، باید در 

 ساخت 0-2

0-2-0 کلیات 

 ارزیابی ریسک باید انجاا شود.

2-2-0 طراحی 

 احتراق 0-2-2-0

شده  و محدودۀ فشار تعیین شده ریز  برنامهباشد که در توان ورود   انانطراحی و ساخت مشعل باید 

 کامل و ایمن بسوزد. طور بهبرا  آن، گاز مصرفی 

صعور  نعاایمن    بعه بعر رو  عملکعرد مشععل     تأثیر ا  افزایش یابد که  اندازه تواند به میطو  سرمشعل 

 پوش مشعل باید ثابت باقی بماند. کننده و موقعیت آن در شعله نگیارد. هندسه وسیله مخلوط

 کنترل وسایلو  یداریپا ایمنی مکانیکی، 0-2-2-2

 بعه زیربنعد  همچنعین   .3داده شعوند  باید پوشعش اندازه کافی ایمن نباشد،  بهقطعا  متحرک اگر محفاه 

 .مراجعه شود 5-1-3

آن یمنی ا احتماتً بهتغییر شکل یا شکست که ارى، ناپاید گونه هیچباشد که  انانمشعل باید ن ساختما

 .در آن رخ ندهد ،کندوارد خدشه 

مشخص  مناسعب  طعور  بعه باید ، گرفته میشوند کعار  بهدار برهبهرو  نصابکه به  بهیمشا وسایلو ها اهرا

 باشند.ه شد

                                                 

 - Shielded 
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قطعا  ساختار  که در طو  آزمون و عملیا  نگهدار  در دسترس هستند، باید فاقد هرگونه لبه تیز و 

-دار  که ممکن است باعث آسیب رسیدن یا صدما  شخصی، در طو  استفاده و نگه باشند هاییگوشه

 شوند.

 بنعد   بستهطراحی و  انانباید  همچنین صور  ایمن حمل شود. باشد که به انانطراحی مشعل باید 

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

، باید مجهز بعه  شود میجایی توسط دست  به جایی که وزن، اندازه یا شکل مشعل یا اجزا  آن مانع از جا

 آسانی بلند کرد. را به ها آنابزار  باشند که بتوان 

3-2-0 و استفاده داریونگهعمیرتدسترسی برای قابلیت  

 انانتوانند به بیرون کشیده شده و یا از جایشان بچرخند، باید  هایی که بدون استفاده از ابزار می مشعل

شده  در وضعیت بیرون کشیده ها آنانداز   ( که راه3کلیدها  حد  وسیله قفل شده باشند )برا  مثا  به

 پییر نباشد. شده، امکان یا ارخیده

استاندارد ملی ایران شعماره  رود باید به تحریک مثبت مطابو با  کار می هب 2کردنا  که برا  قفل  وسیله

 ENدر اسعتاندارد   3 ردهمجهز بوده و اجزا  مرتبط با سیستم کنترلی آن نبایعد از   3159: سا  9144

ISO      -  .کمتر باشد 

3سالم بودن 
 0-2-0

انعد، نبایعد بعه     ا  در نار گرفته شعده ها، اتصات  و غیره که جهت مونتاژ قطع مربوط به پیچ  ها سوراخ

باشعد. ایعن العزاا     mm 3حعداقل  خ و معبر گاز بایعد  سورامعابر گاز راه به در باشند. ضخامت دیواره بین 

 کار رود. به  گیر  هستند یا قطعا  داخل سرمشعل اندازه برا هایی که  نباید برا  اوریفیس

دهند و در طو  تعمیرا  معمو ، احتمعاتً   تشکیل میهایی که خط گاز را قطعا  و مونتاژ  سالم بودن

وسیلۀ اتصات  مکانیکی، نایر اتصات  فلز به فلز، واشرها یعا اتصعات     شوند، باید به از محل خود باز می

آید و نباید از مواد درزبند  نایر نوار، خمیر یا مایعا  اسعتفاده شعود. معواد گازبنعد      اورینگی، به دست 

 مؤثر باقی بمانند. طور بهاد  مشعل باید تحت شرایط کار ع

7-2-0 مواد 

انتخاب شوند که دواا و طو  عمر محصو  را بهبود بخشند و از انتخاب مواد  انانمواد  شود میتوصیه 

 ک اجتناب شود.رناخط و کمیاب

                                                 

 - Limit switches 

 - Interlock device 
 - Soundness 
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توانند  یاند، و مواد  که بعداً م شده شود در استفاده از مواد بازیافتی و مواد  که قبالً استفاده توصیه می

 عمل آید. بازیافت شوند، دقت تزا به

برا  انهداا/ بازیافت در پایان  ها آنساز  مرتب برا گیار  رو  قطعا ، که امکان نشانه شود میتوصیه 

 عمر کار ، بازبینی شود.

هعا    انتخعاب شعود کعه مشخصعه     انعان کار رفته در ساختمان مشععل بایعد    هکیفیت و ضخامت مواد ب

صور  ویژه، تمعامی قطععا  مشععل بایعد در      ساختار  و عملکرد  سیستم در حین کار از بین نرود. به

مواجه شعوند، مقاومعت    ها آنبرابر بارها  مکانیکی، شیمیایی یا حرارتی که ممکن است در طو  کار، با 

تغییر  که بتواند بر عملکرد  گونه هیچتنایم، داشته باشند. در شرایط معمولی کار، تعمیر و نگهدار  و 

 عاد  آن اثر گیارد، نباید به وجود آید.

شامل قطعا  فلز  باشد که از مواد مقاوا در برابر خعوردگی سعاخته نشعده باشعند، ایعن       3انانچه بدنه

 مناسب با یک پوشش ضدخوردگی مؤثر، پوشانده شود. طور بهقطعا  باید 

 فاده شود، باید مواد مورد استفاده در مقابل این سیا  خورنده، مقاوا باشند.است 2اگر از سیا  خورنده

 آزبست وجود دارد، مجاز نیست. ها آناستفاده از آزبست یا مواد  که در 

◦ بیشتر از ها آناستفاده از مس برا  قطعا  حامل گاز که امکان دارد درجۀ حرار  
C 388   شود، مجعاز

◦ ا لحیمی که پس از کاربرد، دما  ذوب زیرنیست. استفاده از ماده جوش ی
C 598     است، بعرا  قطععا

 حامل گاز مجاز نیست.

 EN ISO           ،EN  کشی، باید برحسب تناسب، مطابو استانداردها کار رفته در لوله همواد ب

     -       ،EN      -        یاEN            .باشد 

3نصب کردن 
 0-2-6

 .شود، رو  دستگاه گرماساز نصب مؤثرصور   طراحی شود که بتواند به انانمشعل باید 

و عالوه بر آن وضعیت  ها آنقرار داده و محکم شوند که موقعیت صحیح کار   انانقطعا  مشعل باید 

 ها  مشعل نتواند در طو  کار تغییر یابد. موقعیت کار  صحیح باید بعد از جداساز  و صحیح اوریفیس

 ا، حف  شود.نصب مجدد لواز

ور یا نصاب وجعود نعدارد،   توسط بهره ها آن ییجا هجابقطعاتی از مشعل که قصد  برا  تنایم، اصالح و 

 شوند. مهرومواباید 

                                                 

 - Housing  
  - Aggressive media 

  - Mounting 
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سادگی قابل جعدا   طراحی و سوار شوند که به انانمداوا تعمیر شوند، باید  طور بهقطعاتی که تزا است 

ممکن نباشد. در زمانی که  ها آنجایی اشتباه  هشوند که جابطراحی  انانشدن باشند. عالوه بر آن، باید 

 جلوگیر  شود. ها آنجایی اشتباه  هها، از جابها و/یا دستورالعملامر ممکن نیست، به کمک نشانه نیا

5-2-0 اتصاالت 

ها  ا  هستند و اتصات  داخلی مشعل با رابطصور  رزوه ها  تحت فشار که بهاتصات  ورود  با رابط

هایی کعه   شوند و اتصات  قسمت ا  هستند و در تعمیر و نگهدار  باز نمیصور  رزوه فشار که بهتحت 

 .شوندطراحی        -  ISO باید براساس استاندارد ،شوند نمی باز و بسته  دفعا  به

-    EN ISOدار  بعاز شعوند بایعد براسعاس اسعتاندارد      تعمیر و نگعه  مناور بهاتصاتتی که تزا است 

،       EN     -      +Aطراحعی شعوند. اتصعات  فلنجعی نیعز بایعد بعا اسعتانداردها                 

 مطابقت داشته باشند.        -     ENو 3155: سا  28339-2استاندارد ملی ایران شماره 

 .مراجعه شود، کند می ارائهدر کشورها  خاصی را  رمجازیغها  اتصا  مجاز و که روش ،ثبه پیوست  -یادآوری

 تجهیزات 0-3

0-3-0 ها موتورها و دمنده 

ها  مناسب که دارا  ابععاد، اسعتحکاا و   ها و یا شبکهها، پوسته وسیلۀ محاف  ها باید به موتورها و دمنده

 پییر نباشد. امکان ها آنکه تماس اتفاقی با  انان شوندطو  عمر مناسب هستند حفاظت 

بعوده و برداشعتن ایعن       IPبایعد حعداقل              ENبراسعاس اسعتاندارد    ها آندرجۀ حفاظت 

 پییر باشد. ها تنها با استفاده از ابزار متداو  موجود امکانها یا شبکه، پوستهها محاف 

داده شعده باشعند کعه بعرا       طراحعی و قعرار   انانباید  ها آندر جایی که از تسمه استفاده شده باشد، 

 .کنندنی را ایجاد بردار شرایط ام بهره

ا  جهت سهولت در تنایم کشش تسمه طراحی شده باشد. دسترسی به این وسایل تنهعا بعا   باید وسیله

 پییر باشد. استفاده از ابزار متداو  موجود امکان

 باشد.وجود داشته صدا و لرزش حداقل نصب شوند که صورتی  بهها باید  موتور و دمنده

0سازگاری الکترومغناطیسی ایمنی برقی و ایمنی مربوط به 
 0-3-2

 :سازگار  الکترومغناطیسی به ایمنی برقی و عملکرد  تأثیرایمنی برقی شامل 

 مشعل -الف

 ، اتصات ( بین تجهیزا  کنتر مثا   عنوان به) هاتداخل  -ب

                                                 

 - Electromagnetic Compatibility  
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 در نار گرفته شود.         - -      ENباید مطابو استاندارد 

سازگار  الکترومغناطیسی به ایمنی برقی و عملکعرد  تجهیعزا  کنتعر  بایعد      تأثیرایمنی برقی شامل 

ا مقررا  یا ب 2یا مرتبط با قسمت   -      EN، استاندارد         - -      ENاستاندارد مطابو 

 باشد.         - -      ENاستاندارد  شده در برقی استانداردها  لیست

کشعی و نمعودار اتصعات ،     هر جزء مستقل باید به کمک نقشعه سعیم    مستندا  اتصات  الکتریکی برا 

 شود. تأمین

  .مراجعه شود ذپیوست به تحت فشار حرارتی هست،  ها آنهایی که بدنه برا  مشعل -یادآوری

3-3-0 تنظیم هوا دریچۀ قابل 

مشابه برا  کنتعر  جریعان هعوا باشعد. ایعن      ا   هر مشعل باید مجهز به یک دریچۀ تنایم هوا یا وسیله

محل تنایم دریچه هوا باید، تاقل بععد از  ها   ار قابل تنایم باشد. موقعیتوسیله تنها باید به کمک ابز

 باشند. مشاهدهبرداشتن یک درپوش، قابل 

 انعان ا  دستی برا  تنایم جریان هوا  احتعراق باشعد، ایعن وسعیله بایعد       اگر مشعل مجهز به دریچه

 داشته باشد. مهرومواها  سازنده، قابلیت  طراحی شود که پس از تنایم براساس دستورالعمل

0-3-0 اجزای خط گاز 

 کلیات 0-3-0-0

اجزا  خط گاز، که بعد از شیر تنایم دستی قرار دارند، باید برا  فشار تغییه طراحی شده و یا به  تماا

 د، محافات شود.بیش از حفشار مناسب در مقابل هرگونه افزایش  3کمک وسایل ایمنی

: 9829-3استاندارد ملی ایران شعماره   مانندمحصو  مرتبط  استانداردها الزاما  اجزا  خطوط گاز در 

 و الزامععا  کلععی در        EN         +A اسععتاندارد ،         EN اسععتاندارد ،3159سععا  

 ارائه شده است.       ENاستاندارد

 I ردهبه استثنا   DN ≥    mmهایی با قطرها  و لوله hPa 988 با فشار بیشتر از هایی کشی لولهبرا  

 .گیرد میمورد استفاده قرار  ذپیوست  (مراجعه شود II PEDپیوست  9شکل به )

اجزا  خط گاز در مورد گازها  پرخطر باید از معواد  بعا طعو  عمعر مناسعب سعاخته شعوند. در         همه

ها برا  حف  طو  عمر مناسب یا سیکل دار  وتعمیر و نگهها  زمانی دار ، دورهها  نگهدستورالعمل

 باید مشخص شود. ایمنی،

                                                 

 - Safety devices 
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 کننده با عملکرد دستی شیر قطع  0-3-0-2

جداساز  مشععل در ناعر    برا ، ها کننده کنتر کننده سریع دستی باید در باتدست همۀ  یک شیر قطع

ولعی بایعد لعزوا نصعب آن در     شعود،  همراه تجهیزا  مشعل ارسعا  نمعی   گرفته شود. اگراه این شیر به

 .مراجعه شود 5-9، به زیربند ها  سازنده مشخص شده باشد دستورالعمل

کعه ایعن شعیرها بعرا       ها باید به انین شیرها  قطع دستی مجهز باشند. بعه دلیعل آن   ، مشعلعالوه به

 انداز  و عملکرد عاد  تزا است. راه

( 58°در ارخش  مثا   عنوان بهیت عملکرد سریع )سادگی در دسترس بوده و قابل شیرها  دستی باید به

 برابر حداکثر فشار تغییه را داشته باشد. 9/3را داشته باشد. شیر دستی باید قابلیت کارکردن با فشار 

جلوگیر  شود ولی باید در  ها آنطراحی شده باشند تا از کارکرد غیرعمد   انانشیرها  دستی باید  

طراحی شوند که در حالت کار، موقعیت بسته  انانباید  ها آنساده باشد.  ها آنصور  نیاز، کارکردن با 

 تشخیص باشد. سادگی قابل به ها آنو باز 

هعا    کننعده  ، بایعد مجهعز بعه متوقعف    شعوند  معی شیرها  دستی که تنها برا  عملکرد باز/بسته استفاده 

 باشند. «بسته» و «باز»ها   مکانیکی در موقعیت

 صافی/فیلتر 0-3-0-3

 هعا  آنیک فیلتر/صافی باید در ورود  شیر قطع ایمن جهت جلوگیر  از ورود اشیاء خارجی بعه داخعل   

 د.شونصب 

اجعازه عبعور ذرا  بعا قطعر      ،باشد و اندازه مش آن تر بزرگ mm 9/3 حداکثر ابعاد سوراخ صافی نباید از

 را ندهد. mm 3بیش از 

 رگوالتور فشار گاز 0-3-0-0

رگوتتور فشار کنتر  شود تا اطمینان حاصل  نداز ، باید توسط وسیله او راه عملکردگاز تغییه برا  

دارد،  kW 2کننده که ظرفیت بیش از  هر مشعل مشتعل که فشار در سرمشعل مشعل اصلی یا شود

توان ورود  تغییر کند،  9شده در جدو   ماند. زمانی که فشار تغییه در محدودۀ تعیین ثابت باقی می

مجزا  طور بهتوانند  کننده می تغییر کند. همچنین مشعل اصلی و مشعل مشتعلنباید  9%  بیش از

 کنتر  شوند.

       -   EN اسعتاندارد  ،3159: سا  9829-3استاندارد ملی ایران شماره رگوتتور فشار گاز باید با 

رد، مطابقت داشته باشد. بعرا  فشعارها    ، هر کداا که کاربرد دا      EN         +A یا استاندارد

گیرند، رگوتتور فشار گعاز بایعد بعرا  ایعن فشعارها       ورود  که در دامنه کاربرد این استانداردها قرار نمی

 مناسب باشد.
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راحتی تنایم شود یا برا  اسعتفاده بعا گعاز دیگعر      باشد که به صورتیدسترسی به رگوتتور فشار باید به 

که تنایم غیرمجاز نتواند صور  گیرد، باید  ها  تزا برا  این بینی شود، ولی پیش بتواند از مدار خارج

 در نار گرفته شود.

اگر سمت بیرونی رگوتتور فشار گاز و/ یا شیر گاز که در ادامه خط گاز آمده و تجهیزا  تا مشعل، برا  

 حداکثر فشار ورود ، تحت شرایط خطا، طراحی نشده باشد:

کار رود تا گعاز ورود  را قبعل از    هفشار بات  گاز در باتدست رگوتتور فشار گاز، باید بیک شیر قطع   -

 ؛کندکه فشار از حد معمو  باتتر رود، قطع  این

 :و همچنین

دست رگوتتور فشار گاز نصب شود. شیر اطمینان باید به فضا  امعن   باید در پایین 3یک شیر اطمینان -

 تخلیه شود.

صور  یک مجموعه یکپاراعه   گاز به توانند با رگوتتور فشار ات  گاز و شیر اطمینان میشیر قطع فشار ب

 باشند.

دسعت از حعدود مجعاز فشعار      که فشار اجعزا  خعط گعاز در پعایین     شیر قطع فشار بات  گاز قبل از این

 بردار  بیشتر شوند، باید بسته شود. بهره

از کارکرد  شود میتواند عمل کند. توصیه  بسته شود، میکه شیر قطع فشار بات  شیر اطمینان قبل از این

 بیش از حد شیر اطمینان پرهیز شود تا از آزادساز  گاز نسوخته به جو جلوگیر  شود.

 .مراجعه شود ذپیوست به  PED الزاما برا   -یادآوری

 2وسایل حفاظتی در برابر فشار بیش از حد باالی گاز 0-3-0-7

-   EN استاندارد یا3159: سا  9829-3استاندارد ملی ایران شماره انانچه رگوتتور فشار گاز مطابو 

جز در مواقع زیر  وجود نداشته باشد، یک وسیله حفاظتی در برابر فشار بیش از حد بات  گاز به       

 باید وجود داشته باشد:

 می باشد، وتنای نامیفشار  رگوتتور 18% افت فشار در طو  رگوتتور)ها ( فشار گاز کمتر از -الف

 گاز ناایمن نشود. انداز  راهبه وجود آمدن هر عیبی در رگوتتور، موجب دبی  -ب

ها  زیر موجعب   انانچه وسیلۀ حفاظتی در برابر فشار بات  گاز در نار گرفته شده باشد، باید در حالت

 د:شوقفل پایدار 

 برابر توان اسمی باشد؛ یا 39/3اگر توان ورود  مشعل بیشتر از  -0

                                                 

 - Safety relief valve 

 -High Gas pressure over load  protection devices 
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بعه معورد   . شوددر فشار ورود  اسمی   برابر فشار سرمشعل 1/3بیشتر از   انانچه فشار در سرمشعل -2

M   مراجعه شود 1شکل. 

مطابقعت داشعته              ENبا استاندارد  وسایل حفاظتی در برابر فشار بیش از حد بات  گاز باید

 باشد.

 0در برابر فشار پایین گاز وسایل حفاظتی 0-3-0-6

مجهعز بعه وسعیله حفاظعت در برابعر فشعار پعایین باشعد تعا اگعر فشعار گعاز ورود  از حعد              مشعل باید 

 .انجاا شودتر رفت، قطع ایمن کنتر  شده  شده، پایین تعیین پیش

 توان حی  کرد: اگر شرایط زیر وجود داشته باشد، وسیله حفاظت در برابر فشار پایین گاز را می

 ی افت کند مشعل باید:مقدار اسم 29 % اگر فشار ورود  مشعل به

حجمی در محصوت  احتراق خشعک )بعدون    3 %از  COبه کارکرد ایمن خود ادامه دهد و مقدار  -الف

 هوا( بیشتر نشود. یا

 به سمت قفل پایدار رود. -ب

 مطابقت داشته باشد.          EN  فشار پایین گاز باید با استاندارد  کننده وسایل حس

 وسایل تنظیم 0-3-0-5

هعا  گعاز    فشارها  مجاز، باید یک وسیله تناعیم جهعت دسعتیابی دبعی گعاز از سعوخت      در محدوده 

تواند رگوتتور فشار گاز  می کننده میتناشده توسط مشخصا  فنی، در نار گرفته شود. این وسیله  داده

 تنایم به ابزار نیاز داشته باشند. باید برا ، ها کننده میتناباشد. 

 شیرهای قطع ایمن خودکار 0-3-0-8

و مطعابو بعا    3سعاس جعدو    سعر  برا  صعور   بعه ها باید مجهز به دو عدد شیر قطع ایمعن   مشعلهمۀ 

 باشند.       EN         +Aاستاندارد 

انداز  باید مطعابو   شود، گاز تغییه برا  راه انداز برقرار می وسیلۀ شعله گاز راه که شعلۀ اصلی به ییدر جا

 یکی از موارد زیر باشد:

انعداز   دست جریان و مجهعز بعه محدودکننعدۀ گعاز راه     شیر قطع ایمن اصلی در پایینتحت کنتر   -الف

 یا باشد؛

 اند باشد. نشان داده شده 3تحت کنتر  شیرها  قطع ایمن، مطابو با آنچه در جدو   -ب

 

                                                 

 -Low Gas pressure protection devices 
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 شیر قطع ایمن الزامات -0جدول 

 توان ورودی

kW 

 سازی پاک بدون پیش سازی پاک با پیش

 cانداز راهگاز  eگاز اصلی

 dانداز گاز راه eگاز اصلی

%   %   %   %   

70 B2 B
a 

B2 
A2 یا 
VPB2  

A
b 

A2 

70 
d1200 A2 A2 A2 VPA2  A2 A2 

c1200 VPA2  A2 A2 VPA2  A2 A2 
a  طبقهبرا  گازها  خانواده سه: دو عدد شیر B .تزا است 
b  طبقهبرا  گازها  خانواده سه: دو عدد شیر A .تزا است 
c  بیشتر از انداز راهاگر گاز kW 3288 ،باشدVP تزا است و 
d  بیشتر از انداز راهاگر گاز kW 98 ،باشدVP تزا است. 
e VP = سیستم آزمون شیر 

 وسیلۀ اشتعال 0-3-0-5

شعده   کننده و/ یا مشعل اصعلی را تحعت شعرایط تعیعین     وسیلۀ اشتعا  باید اشتعا  ایمن مشعل مشتعل

 .کندکار  تضمین 

 آشکارساز شعله 0-3-0-01

 وسیله یک آشکارساز شعله تشخیص داده شود. کننده باید به مشعل مشتعل شعلهوجود شعله اصلی و یا 

 .کندرا دریافت ن 3نور خارجی گونه هیچشعله  حسگرباشد که  انانشعله رو  مشعل باید  حسگرنصب 

اند، شعله کننده و مشعل اصلی هر کداا با آشکارساز شعله خودشان تهیه شده که مشعل مشتعل یدر جای

کننده نباید رو  آشکارساز شعله اصلی اثر بگیارد. گاز تغییه اصلی تنها باید بععد از قطعع    مشتعلمشعل 

 کننده باز شود. شعله مشعل مشتعل مشاهدهوسیلۀ اشتعا  و پایدار  و 

مانعد،   کننعده در طعو  کعار مشععل اصعلی روشعن معی        مشععل مشعتعل   هعا  آنهعایی کعه در    در سیستم

کننعده درناعر گرفتعه شعود.      اید برا  کنتر  شعلۀ اصلی و مشععل مشعتعل  ا  ب ها  جداگانه کننده  حس

کننعده را   قرار داده شود که در هیچ شرایطی نتواند شعله مشععل مشعتعل   انانشعله اصلی باید  حسگر

 تشخیص دهد.

شود، یعک حسعگر تنهعا،     کننده در طو  کار مشعل اصلی خاموش می هایی که مشعل مشتعل در سیستم

 کافی است.

ا  بعین   مالحاعه  قابعل  تعأخیر ارساز شعله باید طور  باشد که در شرایط قطع ناخواسته شعله هیچ آشک

 شدن شعله و سیگنا  قطع شعله وجود نداشته باشد. خاموش

                                                 

 -Extraneous light 
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آشکارساز شعله باید با توان حرارتی و حالت عملکرد )عملکرد متناوب یا دائمی( مشعل متناسعب باشعد.   

حداقل باید با گعروه              ENاستاندارد و براساس  شودمشعلی نصب   بر رواین وسیله وقتی 

 هماهنگی داشته باشد.   IPو برا  نصب در هوا  آزاد با گروه حفاظتی   IPحفاظتی

تا اگعر آشکارسعاز    شود می ایمن را انجاا دهد. این موجب انداز  راهوسیله آشکارساز شعله، باید بازرسی 

، وجود شعله را نشان دهد، قطع ایمن یا قفل پایعدار صعور    ساز  پاکشعله در هر زمان در طو  پیش 

ساز   قبل از اشتعا  متوقف شود. انانچه شرایط شبیه s 9 تواند میانداز  ایمن  گیرد. حالت بازرسی راه

 شعله وجود داشته باشد، باید قفل پایدار انجاا شود.

در جایی باشعد   s 2در طو  عملکرد عاد  و نباید بیشتر از  s 3پاسخ زمانی خطا  شعله نباید بیشتر از 

 .گیرد میبا خطا  شعله صور   زمان همصور   کنترلی به که آزمون خود

تشخیص خطعا     ها زمانناظر شعله استفاده شود، مجموع  عنوان بهاگر وسیله آشکارساز مستقل شعله 

 مانی قطع انرژ  از ترمینا  شیر و زمان بسعته شعدن شعیر نبایعد از مقعدار داده شعده در      شعله، پاسخ ز

 .کندتجاوز  1-9-3-5-5 زیربند

 هوا اثباتوسیله  0-3-0-00

 عملکرد، اشتعا  و ساز  پاک ا  برا  آزمون جریان هوا  کافی در طو  پیش مشعل باید مجهز به وسیله

 مشعل باشد. قطع ناخواسته جریان هوا در طو  اشتعا  یا کارکرد مشعل باید منجر به قفل پایدار شود.

، حداقل باید به سمت خاموشی ایمن پعیش رود )بعه   ساز  پاکقطع ناخواسته جریان هوا در طو  پیش 

 مراجعه شود(. 1-3-5-5   بندزیر

، خاموشعی ایمعن بعا یعک سععی بعرا        kW 328 یا مساو  و تر کواکورود  ها  با توان  برا  مشعل

انداز  مجدد، با خطا مواجه شود، باید قفعل پایعدار صعور      . انانچه این راهاستانداز  مجدد، مجاز  راه

 گیرد.

 ها  زیر انجاا گیرد:تواند با یکی از روش آزمون جریان هوا  کافی می

 وسیلۀ حس کردن فشار؛ به -الف

 وسیلۀ حس کردن جریان؛ به -ب

وسیله هر سیستم دیگر  که به ارخش دمنده وابسته نباشد. قفل کعردن دریچعه هعوا یعا قفعل       به -پ

 کردن موتور متصل به دریچه هوا )موتور دمپر( کافی نیست.

شعود. بعروز اشعکا  در وسعیله     آزمعون  جریانی  گونه هیچانداز  و بدون  وسیلۀ آزمون هوا باید قبل از راه

 .شودو یا موجب قفل پایدار  کردهانداز  مشعل جلوگیر   راهآزمون در این حالت، باید از 

 .ستینآزمون فوق تزا   اگر بروز اشکا  در وسیلۀ آزمون هوا به یک وضعیت ایمن منتهی شود،
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دستگاه آزمون هوا باید به طریقی تنایم شود که انانچه در حداکثر و حداقل مرحلۀ کار  مشعل هوا  

( در fCO )بعه صعور  حجمعی    COناکافی وجود داشته باشد، دستگاه قبل از افزایش بیش از یک درصد 

 .کندخشک احتراق )بدون هوا(، در مراحل احتراق کنتر  شده عمل  محصوت 

/گاز مجهز است، که در آن یک وسیله جریان هعوا  خودکار نسبت هوا کننده کنتر به  که مشعل ییدر جا

دهد، کنتر  مداوا جریان هوا توسط وسیلۀ آزمون هوا در طو  کارکرد مشعل تزا  سیگنا  اصلی را می

 نیست. در هنگاا قطع ناخواسته سیگنا  اصلی هوا، شیرها  گاز باید بسته باشند.

تنها یک وسیله آزمون هوا برا  کنتر  جریان هعوا تزا اسعت. در    2و تدریجی 3ا  ها  اندمرحله برا  مشعل -یادآوری

 .کردتوان اطمینان حاصل  ، از جریان هوا  کافی می33-5-1-5 بندزیرمندرج در  الزاما انین موارد  براساس 

 تواند حی  شود: به موارد زیر باشد، وسیله آزمون هوا می اگر مشعل مجهز

 ا  برا  بررسی سرعت واقعی فن اگر خاموشی یا قطع ایمن اتفاق نیافتد، و وسیله -

ساز ، اگر هیچ عبور گاز  اتفاق  پاک تنایم در طو  پیش ا  برا  کنتر  حالت دمپر هوا  قابل وسیله -

 نیافتد، و

 ا  برا  کوپلین  مثبت بین موتور/فن، و وسیله -

 یو کنتر  نسبت گاز/هوا، واز طر ا  برا  آزادساز  سوخت وسیله -

 بندد. ا  که در زمان بروز خطا در سیگنا  هوا  مرجع، شیر گاز را می وسیله -

هوا  احتراق مشعل استفاده شود، اثبا  جریان کافی هعوا در اصعل ماننعد     تأمیناگر فن جداگانه برا  

توانعد بعه    وسعایل ایمنعی معی   ، فقط اسعتقرار  استبرا  مشعل مطابو با این استاندارد  اثبا  جریان هوا

موقعیت محل نصب بستگی داشته باشد. وسیله آزمون هوا باید در مکانی نصب شود، که هعوا  احتعراق   

 کافی را تشخیص دهد.

 حاز طراحی خعا  مشععل باشعد )بعه پیوسعت       متأثرباید مطابو و  روش آزمون برا  وسیله آزمون هوا

 مراجعه شود(.

 گاز های کنترل نسبت هوا به دستگاه 0-3-0-02

 هر مشعل باید مجهز به یک دستگاه تنایم جریان هوا باشد. 

ا  جریان هوا  احتراق و مقدار دبی گاز باید با یک سیستم کلید  مرحله ا  یا اند مرحله برا  مشعل دو

صور  متوالی، کنتر  شود. وسایل تنایم هوا و گاز باید بعا یکعدیگر ارتبعاط داشعته باشعند       ا  به مرحله

ا  که ارتباط بعین هعوا     با وسایل مکانیکی، پنوماتیکی، الکتریکی یا الکترونیکی( به گونه ثا م عنوان به)

 .شوداحتراق و گاز در یک روش تکرارپییر و در هر نقطه کار  مشعل تثبیت 

                                                 

 - Multi-stage burner  

 - Modulating burner  
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اسعتثنا  وسعایلی کعه     ها  با کارکرد متناوب، عملکرد سیستم کنتر  نسبت هوا به گاز، بعه  برا  مشعل

وسعیله   بعه  مثا  عنوان بهکنتر  شود ) 3انداز  حین مرحله راهکنند، باید در تیکی عمل میصور  پنوما به

 کلیدها  وضعیت یا فشار(.

تغییعر   زمعان  هعم  طعور  بعه ها  هعوا و گعاز    جریان ها آنا  یا تدریجی که در  مرحله ها  اند برا  مشعل

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

افزایش هوا هنگاا افزایش ظرفیت اشتعا  و تقدا کاهش گاز هنگاا کاهش ظرفیت اشتعا ؛ تقدا  -الف

 یا

 اندازه کافی باشد. ، هوا  اضافی به2برا  جلوگیر  از احتراق ناقص - ب

باشد که در آن حتی در وضعیت خطعا، سیسعتم تمایعل بعه      انانا  باید  کنتر  ترکیبی یا کلید مرحله

 موشی ایمن داشته باشد.هوا  اضافی بیشتر یا خا

شعود، ایعن وسعیله بایعد بعا       جایی که از وسیله پنوماتیکی کنتر  نسبت هوا به سوخت اسعتفاده معی   -3

 داشته باشد. مطابقت 3159: سا  9829-3استاندارد ملی ایران شماره مندرج در  الزاما 

، ایعن وسعیله بایعد بعا     شعود  جایی که از وسیله الکترونیکی کنتر  نسبت هوا به سوخت استفاده معی  -2

 داشته باشد.مطابقت             EN مندرج در استاندارد الزاما 

 گعیارد، بایعد الزامعا    ها  کنتر  کیفیت احتراق، بر نسبت هوا  و گاز تغییه اثعر معی  که سیستم جائی

 رعایت شود.        -      EN           استاندارد

 فشار آزموننقاط  0-3-0-03

 گیر  فشارها  زیر باید در نار گرفته شود:یا نقاط آزمون برا  اندازه گیر  فشار وسایل اندازه

 ،فشار تغییه گاز -

 ،فشار تنایم گاز -

 و فشار گاز در سر مشعل، -

 .فشار هوا -

 توان یک نقطه آزمون فشار در نار گرفت. می  گیر  فشار تنایم و فشار در سرمشعل برا  اندازه -یادآوری

 mm و طو  5 +(8و -9/8) mmو حداکثر قطر خارجی  mm 3نقاط آزمون فشار با حداکثر قطر داخلی 

 بند  شوند. آب خود خودبهباشند که بتوانند کامالً بسته شوند یا  انانباید  38

  

                                                 

 - Start Sequence 
 - Gas-rich firing 
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 :راهنما

 دستی عملکردوسیلۀ قطع با    

 

 وسیله آزمون دمنده    

 جریان هوا  کملید وضعیت ک     فشارسنج گاز   

 تور  شبکه وسیله ایمنی برا  قطعا  متحرک نایر     فیلتر   

-3اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     رگوتتور فشار گعاز مطعابو      

       EN         +Aیا استاندارد 3159: سا  9829
 کلید وضعیت جریان هوا  زیاد    

 2/3 یعا مسعاو   و ظرفیعت بیشعتر   سیستم آزمون شیر )برا        وسیله حفاظتی فشار پایین گاز   

 مگاوا ( 

 گیر  فشار تغییه نقطه اندازه   M  اولین وسیلۀ قطع ایمن   

 گیر  فشار تنایم نقطه اندازه   M دومین وسیلۀ قطع ایمن   

  گیر  در سرمشعل نقطۀ اندازه   M وسیلۀ اشتعا    

 برا  آزمون نوعی حداقل تجهیزا    a آشکارساز شعله   

  وسیلۀ تنایم اولیه    

 مساوییا  تر کوچکدار: فشار گاز تغذیه،  های گازسوز دمنده مثالی از تجهیزات برای مشعل -الف-3شکل 

 شده خط گاز فشار ورودی اجزای استفاده
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 :راهنما

 دستی عملکردوسیلۀ قطع با    

 

 وسیله آزمون دمنده    

 کلید وضعیت جریان هوا  کم     فشارسنج گاز   

 شبکۀ تور  وسیله ایمنی برا  قطعا  متحرک نایر     فیلتر   

-3اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     رگوتتور فشار گعاز مطعابو      

 ENاسععتاندارد یععا       -   EN، اسععتاندارد 3159: سععا  9829

        +A       

 کلید وضعیت جریان هوا  زیاد    

 MW یعا مسعاو   و سیستم آزمون شیر )برا  ظرفیت بیشتر      حفاظتی فشار پایین گازوسیله    

2/3) 

 شیر قطع فشار بات  گاز     اولین وسیلۀ قطع ایمن   

 شیر اطمینان     دومین وسیلۀ قطع ایمن   

 گیر  فشار ورود  نقطه اندازه   M وسیلۀ اشتعا    

 گیر  فشار تنایم اندازهنقطه    M آشکارساز شعله   

  گیر  در سرمشعل نقطۀ اندازه   M وسیلۀ تنایم اولیه    

 a   حداقل تجهیزا  برا  آزمون نوعی 

دار: فشار گاز تغذیه از فشار ورودی اجزای  های گازسوز دمنده مثالی از تجهیزات برای مشعل -ب-3شکل 

 شده خط گاز، بیشتر است. استفاده

 

 

 



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

55 

  :راهنما

 وسیلۀ تنایم اولیه     دستی عملکردوسیلۀ قطع با    

 وسیله آزمون دمنده     فشارسنج گاز   

 کلید وضعیت جریان هوا  کم     فیلتر   

-3اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     رگوتتور فشار گعاز مطعابو      

 ENیععا اسععتاندارد       -   EN، اسععتاندارد 3159: سععا  9829

        +A       

 شبکۀ تور  وسیله ایمنی برا  قطعا  متحرک نایر    

 a  کلید وضعیت جریان هوا  زیاد     وسیله حفاظتی فشار پایین گاز 

 b  برا  ظرفیت بیشتر از      وسیله حفاظتی فشار بات  گاز( سیستم آزمون شیرMW 2/3) 

 گیر  فشار ورود  نقطه اندازه   M اولین وسیلۀ قطع ایمن   

 گیر  فشار تنایم نقطه اندازه   M وسیلۀ قطع ایمن دومین   

  گیر  در سرمشعل نقطۀ اندازه   M وسیلۀ اشتعا    

 حداقل تجهیزا  برا  آزمون نوعی   a آشکارساز شعله   

گاز تغذیه از فشار ورودی اجزای  فشار دار: های گازسوز دمنده مثالی از تجهیزات برای مشعل -پ– 3شکل 

قراردارند و به وسایل ایمنی جهت اضافه بار مجهز هستند،   Mنقطه  دست پایینرفته در خط گاز در  کار به

 بیشتر نیست.
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 واحد کنترل خودکار مشعل 0-3-0-00

مطابقت داشته و برا  هر یعک از مراحعل        ENاستاندارد  الزاما واحد کنتر  خودکار مشعل باید با 

مشعل مناسب باشد  ار مشعل باید برا  حالت عملکردودکظرفیتی مشعل مناسب باشند. واحد کنتر  خ

 (. ا مرحله)حالت پیوسته یا حالت 

، معیار ارزیابی الف EMC رانهیگ سخت 1کنتر  خودکار مشعل باید بتواند سطح   کاربرد صنعتی: دستگاه

 را تحمل کند. 3159: سا  38295استاندارد ملی ایران شماره از  5و ب جدو  

 آزمون شیرسیستم  0-3-0-07

اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     باشد، این سیسعتم بایعد بعا مقعررا       نصب ریشایی که سیستم آزمون ج

 مطابقت داشته باشد. 3159: سا  39534

دسعت   ، شیر پایینشود میگاز آزمون به محفاه احتراق تخلیه  کهبخشی از سیستم آزمون شیر  عنوان به

، قبعل یعا در طعو     s 1، نبایعد بیشعتر از   انعد  گرفتعه سعر  قعرار    طعور  بعه جریان از دو شیر متعوالی کعه   

 باز شود.  ساز  پاک یا در طو  پس ساز  پاک پیش

، در سعاز   پعاک  بعد از یک قفل یا بروز خطا  برق در مشعل گازسوز، آزمون شیر قبل یا در طو  پعیش 

 انداز  بعد  مشعل، باید انجاا شود.    راه

 تداخل الکتریکی و تجهیزات 0-3-0-06

 در قالب یک مثا  داده شده است. ژتداخل الکتریکی بین مشعل و دستگاه در پیوست  

 .کند پییر امکانها  گاز  در سایت را با هم بودن مشعل و دستگاه تواند میاین توصیه  -یادآوری

 برداری الزامات عملکردی و بهره 0-0

0-0-0 برداری الزامات عمومی بهره 

 کلیات 0-0-0-0

که الزامعا    شوندطراحی  انانصور  مکانیکی یا الکتریکی  باید به 1-5بند زیرشده در  قطعا  مشخص

 بندها  زیر را جوابگو باشند.زیرمربوط به 

 عملکرد سیستم ایمنی نباید توسط دستگاه کنتر  لغو شود.

 اندازی مشعل راه 0-0-0-2

 پییر باشد: شرایط زیر باید امکان انداز  مشعل تنها با رعایت راه

مراجعه شود( وضعیت استقرار صعحیح آن را نشعان    1-2-5بند زیر)به  نصب مشعلکننده  قفلهر  -الف

 دهد؛
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 جانبی )نایر دمپر دودکش( وضعیت استقرار صحیح خود را نشان دهد. تأسیسا کننده  هر قفل -ب

در حعین   توانعد  معی ساز  شعله باید بررسعی شعده باشعد. ایعن بررسعی      آشکارساز شعله برا  شبیه -پ

 شده رخ دهد. یا پس از خاموشی کنتر  ساز  پاک پیش

در حعین   توانعد  معی سیستم آزمون شیر، آزمون خود را با موفقیت انجعاا داده اسعت. ایعن بررسعی      -ت

 شده رخ دهد. ساز  یا پس از خاموشی کنتر  پاک پیش

 از عملکرد صحیح وسیله آزمون جریان هوا اطمینان حاصل شده باشد. -ث

 سازی پاک پیش 0-0-0-3

 .شودساز   پاکانداختن وسیله اشتعا ، محفاه احتراق باید پیش کار هقبل از ب

 ساز  باید یکی از دو حالت زیر باشد: پاکپیش زمان 

 مقدار دبی هوا  احتراق مطابو با حداکثر توان ورود  اسمی، یا در حداکثر s 28حداقل    -الف

 سعاز   پعاک  هوا زمعان پعیش  انانچه مقدار دبی هوا کم شود، به نسبت عکس کاهش مقدار دبی     -ب

 شود. افزوده می

 برا  مثا :

 است. s 28 ساز  پاک مقدار دبی هوا حداقل زمان پیش 388% در 

 است. s 58 ساز  پاک مقدار دبی هوا حداقل زمان پیش 98 % در

 است. s 98 ساز  پاک مقدار دبی هوا حداقل زمان پیش 11 % در

 تواند باشد. ر آن نمیمیزان حداکث 11 % مقدار دبی هوا، کمتر از

 ساز  باید حداقل مطابو با توان ورود  تنایم شده باشد. پاکمقدار دبی هوا  پیش

ساز  کمتر از مقدار مورد نیاز شود یکی از  پاکمقدار دبی هوا  پیش ،ساز  پاکاگر در طو  مد  پیش

 :شودموارد زیر انجاا 

 خاموشی ایمن برود و دوباره روشن شود؛ یا طر  بهمشعل    -پ

شرطی که از کل زمعان   هب ساز  باید تا بازگرداندن مقدار دبی هوا  تزا ادامه پیدا کند، پاکپیش   -ت

 کنتر  شده کاسته نشود. ساز  پاک پیش

ارا  ، بایعد د 3ا  مجهز به دمپرها  هوا، با هر نوع محعرک کمکعی   مرحله ا  یا اند مرحله ها  دو مشعل

هعا،  شده، یکعی از ایعن موقعیعت    ها  کم و زیاد برا  دبی هوا باشند. بسته به دبی هوا  انتخابموقعیت

  حععینشععده در  دهععد. اگعر موقعیععت انتخععاب سععاز  را نشععان مععی پعاک مکعان صععحیح در مرحلععه پععیش 

                                                 

 -Servo drivers 
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شده و از روشن شعدن مشععل تعا     ساز  پاک ساز  صحیح نباشد، باید باعث توقف مرحله پیش پاکپیش

 کند.    برقرار  مجدد وضعیت صحیح جلوگیر  

توانعد فعرق کنعد یعا      سعاز  معی   پعاک پعیش  زمان مد اگر استاندارد ژنراتور گرمایی مناسب، مجاز بداند، 

 تواند حی  شود. ساز  می پاک پیش

در دو حالت زیر بعه دسعت   تواند  می ساز  پاکانداز  مجدد بدون پیش  شده، راه پس از خاموشی کنتر 

 آید:

صور   به Aایمن گروه  که به دو شیر قطع kW 98ها  با توان ورود  کمتر یا مساو   در مشعل   -ث

یک سیستم آزمعون شعیرها مجهعز شعده      اضافه بهصور  سر   به Bسر  یا به دو شیر قطع ایمن گروه 

 باشد؛

به صور  سعر    Aکه به دو شیر قطع ایمن گروه  kW 98ها  با توان ورود  بیش از  در مشعل    -ج

 یک سیستم آزمون شیر مجهز شده باشد. اضافه به

 باید انجاا شود: ساز  پاکپس از موارد زیر  پیش 

 قفل پایدار؛    -چ

 ؛h25  بروز وقفه بیش از    -ح

 بعد از وقوع عیب در منبع تغییه الکتریکی؛   -خ

 سوخت. علت فقدان شدن مشعل به خاموش    -د

  .خاموشی ایمن    -ذ

برابر  9 کم دستساز  مشعل  پاکمحتویا  محفاه احتراق توسط پیش شود میکاربر  صنعتی: توصیه 

 )زمانی(، پاتیش شود.

 اندازی  توان ورودی راه 0-0-0-0

انعداز    ارائه شده است راه 9از آنچه در جدو   تر بزرگها باید در یک نسبت هوا  اضافی برابر یا  مشعل

 مشتعل شوند.  طور مستقیم بهتوانند  می kW 328 شامل هایی با حداکثر تا و شوند. مشعل

       انداز  نبایعد بعیش از   است میزان گاز راه kW 328 بیش از ها آنهایی که توان ورود  اسمی  در مشعل

kW 328 زیر بیشتر باشد: فرمو ه در آمد دست بوده و یا از میزان به 

(3)    . ss Qt 

کننده  انداز  مشعل مشتعل کننده مستقل مشتعل شود، توان ورود  گاز راهاگر مشعل با مشعل مشتعل

 زیر بیشتر باشد: فرمو آمده در  دست به مقدارنباید از 

(2)    . ss Qt 
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 که در آن:

st بر یزمان ایمن ( حسب ثانیهs)؛  

sQ شود میانداز  که برحسب درصد دبی گاز اصلی بیان  حداکثر میزان توان راه. 

 مراجعه شود. 2ها  ایمن به جدو   انداز  و زمان برا  حداکثر توان ورود  راه

اعتمعاد اسعت، محعدودیتی در تعوان ورود       سیستم اشتعا  قابعل  که یزمانها در  کاربرد صنعتی: مشعل

صدا، و نعرا   دارا  انرژ  کافی برا  اطمینان از اشتعا  سریع، کم ها آن شود میندارند. توصیه  انداز  راه

 مشعل اصلی، بدون افزایش فشار بیش از حد داشته باشند.   

 اندازی اشتعال گاز راه 0-0-0-7

جرقعه    ساز فعا انداز ، نباید قبل از  وط به گاز راهموارد مربوط به آزمون شیر، شیرها  مرب  استثنا به

 برا  اشتعا  )یا سایر ابزار دیگر برا  مشتعل کردن( فعا  شوند.

فععا  شعود کعه     انعان شود، سیستم اشتعا  باید  کننده استفاده می در جاهایی که از سطح گرا مشتعل

 انداز  باشد. قادر به اشتعا  گاز وارد شده قبل از باز شدن شیر)ها ( گاز راه

در نار گرفته شود که ثابت کند شععله رو  خعودش پایعدار     انانانداز  باید  زمان آزمون شعله گاز راه

 4-3-5-5بنعد  زیراست. اگر در طو  این زمان شعله داار خطا شود، سیستم باید مطعابو بعا آنچعه در    

 .کندگفته شده عمل 

انداز  از بعین شعیرها  قطعع     ، که گاز راهkW 328 هایی با توان ورود  مساو  و بیشتر از برا  مشعل

کننده گاز اصلی که در پایین دست جریعان قعرار گرفتعه     شود، شیر ایمن قطع ایمن گاز اصلی گرفته می

 فعا  باشد.غیر انداز  است، باید قبل از راه

شعیر قطعع ایمعن     دسعت  پایینانداز  که در انداز  با  یک وضعیت دبی گاز راهکه دبی گاز راهدر جایی 

-5بنعد  زیرباید با موارد مندرج در  انداز راهاصلی قرار دارد، کنتر  شود،  هر وسیله برا  تنایم دبی گاز 

 مطابقت داشته باشد. 1-5-9

 اشتعال مشعل اصلی 0-0-0-6

0-6-0-0-0 اندازی هوسیله شعله گاز را برقراری شعله به 

 ی، زمان ایمنشود میکننده مجزا تشکیل و ثابت  وسیله یک مشعل مشتعل انداز  به انانچه شعله گاز راه

شعود. اگعر در    s 9از  ، نباید بیشعتر شودکه از انتها  این زمان حس نمودن شعله اصلی باید آغاز  هثانوی

 .شودگیر   تیجهانتها  این زمان شعله اصلی تشخیص داده نشود، باید قفل پایدار ن

2-6-0-0-0 برقراری مستقیم شعله گاز اصلی 

فعا  شود و باید قبل یا در پایعان زمعان ایمعن،     ساز  پاکمنبع اشتعا  نباید قبل از تکمیل زمان پیش 

 غیرفعا  شود. 
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فعا  شعود   انانشود، سیستم اشتعا  باید  کننده استفاده می در جایی که از سیستم سطح گرا مشتعل

 گاز ورود  قبل از باز شدن شیرها  گاز اصلی باشد. کردنکه قادر به مشتعل 

3-6-0-0-0 فعال شدن شیرهای اصلی قطع ایمن گاز  

 مشعل قرار دارند در موارد زیر نباید فعا  شوند: باتدستشیرها  قطع ایمن گاز اصلی که درست در 

  شععله اصعلی   که جرقه اشتعا  یا دیگر وسایل اشتعا ، فعا  شوند )در موارد  که اشعتعا  قبل از این -

 (؛مراجعه شودالف -5ور  مستقیم است(. )به شکلص به

)در حالتی که شیرها بعه   شود می، اجازه داده انداز راهبعد از اشتعا  به جز در حالتی که به جریان گاز  -

 (؛مراجعه شودب -5شوند( )به شکل ا  باز میصور  مرحله

 ؛(مراجعه شود  -5و و -5ها   شد )به شکلبا انداز برقرار شده تا  زمانی که شعله گاز راه -

 39-5-1-5بند زیراستثنا: در طو  مراحل آزمون شیر مطابو با 

 

 :اهنمار
V   وV  شیر قطع ایمن گاز اصلی 

 ts  یزمان ایمن 

 اشتعا           

 شیرها  گاز اصلی    

 

 اشتعال مستقیم مشعل اصلی در دبی کامل -الف-0شکل 
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 :راهنما

V   شیر قطع ایمن گاز اصلی 

V A    گاز اصلی  ا دومرحله شو یاآهسته بازشیر قطع ایمن 

ts یزمان ایمن 

 اشتعا   

 (V ,V A) شیرها  گاز اصلی  

 کاهش یافتهمشعل اصلی در دبی اشتعال مستقیم  -ب– 0شکل 
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 :راهنما

V   وV  شیر قطع ایمن گاز اصلی 

BSV   کنار گیر انداز  راهشیر گاز 

 St   اولیه یزمان ایمن 

 St    ثانویه یزمان ایمن 

 اشتعا    

  Vشیر گاز  اصلی    

  BSV+Vانداز  کنار گیر  شیر گاز راه   

 انداز  راهزمان آزمون شعله گاز    

  کپارچهکننده ی اشتعال مشعل اصلی با مشعل مشتعل -پ-0شکل 
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 :راهنما

V   وV  شیر قطع ایمن گاز اصلی 

PV   وPV   ) شیر قطع ایمن مشعل مشتعل کننده )شیر گاز پایلو 

 St    اولیه یایمنزمان 

 St     ثانویه یزمان ایمن 

 اشتعا         

 ( V +V) شیرها  گاز اصلی       

 ( PV +PV) انداز  راهشیرها  گاز      

 انداز  راهزمان آزمون شعله گاز       

  

 کننده مستقل اشتعال مشعل اصلی با مشعل مشتعل -ت-0شکل 
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 یهای ایمن زمان 0-0-0-5

0-5-0-0-0 اشتعال یزمان ایمن 

صعور  تعابعی از مقعدار دبعی گعاز       بعه  5-3-5-5بنعد  زیرشده در  ارائه فرمو اشتعا  باید از  یزمان ایمن

 بیشتر شود.  s 9از تواند  نمی یآید، ولی در هیچ حالتی زمان ایمنانداز  به دست  راه

مربوطعه،   یانداز  و زمان ایمن کننده، حداکثر دبی گاز راه ها  مشتعلها  اصلی و مشعل اشتعا  مشعل

 باشد. 2شده در جدو   باید مطابو با حداکثر توان ورود  مشعل و مطابو با مقادیر داده

 .کند مربوط به این بند را تشریح می ها  اشتعا  سیستم 5شکل 

 :ها  زیر انجاا شود تواند با یکی از روش انداز  مشعل می راه

)(دبی  اشتعا  مستقیم مشعل اصلی در حداکثر - NQ  ؛(مراجعه شود الف-5، شکل2، ستون 2)به جدو 

 ؛(مراجعه شود ب -5، شکل 1ن ، ستو2یافته )به جدو   اشتعا  مستقیم مشعل اصلی در دبی کاهش -

، 2انداز  کنعار گعیر )بعه جعدو       اشتعا  مستقیم مشعل اصلی در دبی کاهش یافته به وسیله گاز راه -

 ؛(مراجعه شود و -5، شکل 5ستون

مراجعه    -5، شکل 9، ستون 2کننده مستقل )به جدو   وسیله یک مشعل مشتعل اشتعا  مشعل به -

 .(شود

بعه   یتواند در انتها  زمان ایمنع  می 2شده در جدو   انداز  بیش از مقادیر تعیین گاز راه  ها یدبمقدار 

از  یشده در محفاه احتراق در حین زمان ایمن شرطی که ثابت شود، میزان کلی انرژ  آزاد دست آید به

سعت آمعده از   به د ایمنیانداز  و زمان  حداکثر توان گاز راه ضرب حاصلشده از  انرژ  آزاد شده محاسبه

 بیشتر نباشد. 2جدو  

هعا،  شده در دسعتورالعمل  میزان متوسط تعیین 338 % تا 49% ، بین NUشده زمانی که ولتاژ برق اعما 

 ، نباید بیشتر شود.ها دستورالعملشده در  از مقادیر اعالا یها  ایمن ، زمانکندتغییر 

 باشند. حداکثر مطلو می 2شده در جدو   داده ایمنیها   زمان
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)(اندازی  راههای ورودی گاز  حداکثر توان -2جدول sQ یایمن های و زمان)( st  

0 2 3 0 7 

 مشعل

 اصلی

اشتعال مستقیم 

مشعل اصلی در 

 ظرفیتحداکثر 

اشتعال 

مستقیم مشعل 

اصلی در 

 کمتر ظرفیت

اشتعال 

مستقیم مشعل 

اصلی در دبی 

کمتر با گاز 

انداز  راه

 کنارگذر

اشتعال مشعل اصلی با  مشعل 

 کننده مستقل مشتعل

اشتعال مشعل 

 کننده مشتعل

اشتعال مشعل 

 اصلی

 aظرفیت

(QFmax) 

 

 bظرفیت

)( sQ 

 

 زمان

 cیایمن

)( st 

 ظرفیت

)( sQ 

 

 زمان

 یایمن

)( st 

 ظرفیت

)( sQ 

 

 زمان

 یایمن
)( st 

 ظرفیت

)( sQ 

 

 زمان

 یایمن

 یهاول
 

 ظرفیت

)( sQ 

 

 زمان

 یایمن

 ثانویه
 

kW kW (s) kW (s) kW (s) kW (s) kW (s) 

70 (QFmax) 5 (QFmax) 5 (QFmax) 5 ≤   QFmax 5 (QFmax) 5 

120

70




 (QFmax) 3 (QFmax) 3 (QFmax) 3 ≤   QFmax 5 (QFmax) 3 

120 غیرمجاز 
) .(max

      

st

QtياkW

s

ss



  
   Qn≥ 3 

) .(max

      

st

QtياkW

s

ss



 

  aکیلووا   حسب حداکثر توان ورود  مشعل بر 

  b Qs= از صور  درصد   انداز  به حداکثر توان ورود  گاز راهQFmax 
c   برحسب ثانیه  ایمنیزمانst 

 

2-5-0-0-0 خاموشی یزمان ایمن 

 بیشتر باشد. s 3انداز و وضعیت در حا  کار نباید از خاموشی در مد  آزمون شعله گاز راه یزمان ایمن

3-5-0-0-0 کل زمان بسته شدن 

بسته شوند، ولی در جایی کعه از   زمان همبیشتر شود. هر دو شیر باید  s 2 کل زمان بسته شدن نباید از

 وجود داشته باشد. تأخیر s 2 تواند برا  شیر دوا تا شود، می یک سیستم آزمون شیر استفاده می

 زمان اشتعال طیدر  شعله خطای 0-0-0-8

 :شود زیر موارد از یکی به منجر باید اشتعا  زمان طو  در شعله لیتشک عدا

مراحعل   هیع انعداز  مجعدد، کل   در راه یدر هعر سعع   کعه  مجدد، انداز  راه در سعی بار سه حداکثر -الف

 .  شود میاجرا  انداز  راه

 طعی  در باشد داشته کاربرد اگر ای واولیه  یشعله باید در پایان زمان ایمن گنا یاین عملیا ، س به دنبا 

 دیع تجد  بعرا  مجعاز  تعالش  نیآخر به مربوط هیثانو یمنیا زمان آخر در و انداز راه گاز شعله آزمون زمان
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و بععد از آن قفعل    منیا یبا خاموش فوراً باید سیستم گنا ،ینشدن س دهی. در صور  دشود دهید کل،یس

 .دهد نشان العمل عکس داریپا

 ای

 .شود پایدار قفل موجب ادامه در و گرفته صور  ایمن یخاموش سرعت به -ب

 شعله در حین کار خطای 0-0-0-5

 شود: لیاز موارد ذ یکیار، سیستم حسگر شعله باید منجر به حین کدر  شعله خطا صور   در

 دیبا شعله گنا یس عمل، این به دنبا . شود انجااکامل  انداز  راهمراحل   مجدد با اجرا انداز  راه -الف

اجازه داده شده، حاضر شود و اگر  مجددِ  اندازراه در یسع از بعد مشعل کار حا  در تیوضع دنیرس با

 العمل عکسن قفل پایدار و بعد از آ منیا یخاموش با سرعت به دیبا ستمیشعله حضور نداشت، س گنا یس

 یا نشان دهد،

 .شود پایدار قفل موجب ادامه در و گرفته صور  ایمن یخاموش -ب

 خاموشی مشعل 0-0-0-01

 .شودموجب قفل پایدار  تأخیرغیر از وسیله حس فشار پایین گاز، باید بدون  عملکرد یک وسیله ایمنی به

 رود.بدر حالت قطع دائم انرژ  محرک، مشعل باید به سمت شرایط ایمن 

2-0-0 برداری الزامات بهره 

 بیرونی  سالم بودن 0-0-2-0

ا ، قطعا  حامل گعاز مشععل تع   شود میانجاا  3-1-9بند زیرآزمون براساس موارد مندرج در  که هنگامی

 آخرین وسیله قطع در پایین دست جریان، باید سالم باشند.

 مقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بیش از حد 0-0-2-2

قطعا  مختلف مشعل در مقابل گرا شدن بیش از حعد،   2-1-9بند زیرشده در  براساس شرایط مشخص

 غیر از تغییرا  سطحی که ناشی از احتراق است. به، شوندخرابی  گونه هیچنباید داار 

 مای وسایل کنترل و ایمنید 0-0-2-3

دما  وسایل تنایم، کنتر  و ایمنی نباید بعیش از مقعدار    1-1-9بند زیرشده در  براساس شرایط تعیین

 باقی بماند. بخش رضایتشده در دستورالعمل وسایل باشد و کارکرد این وسایل باید  اظهار
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 اشتعال، عملکرد و پایداری شعله 0-0-2-0

اشتعا  باید صحیح، سعریع و بعدون نوسعان     ،9-1-9و  5-1-9 بندها زیرشده در  تحت شرایط مشخص

شعله در  3. تمایل اندکی به پرشصدا  ناهنجار ایجاد نکند گونه هیچانجاا شود. شعله باید پایدار بوده و 

 باید پایدار باشد. آن از  پسلحاه اشتعا  مجاز است ولی شعله 

مجهعز باشعند، ایعن مقعررا  بایعد در       2یعت هایی که به یک وسیله تنایم محعدوده ظرف  در مورد مشعل

 .شودها رعایت شده در دستورالعمل حداکثر و حداقل توان ورود  اسمی داده

 دماهای سطح   0-0-2-7

 :شود میبا شرایط زیر اعما      - -      ENاستاندارد  مطابوها  دمایی محدودیت

مشعل که برا  تمعاس  ، دماها  قطعا  سطوح در دسترس شوداگر مشعل مطابو با دستورالعمل نصب 

 بات  دما  محیط، بیشتر شود. K 98 ، نباید ازاند شدهدر نار گرفته ن

      ها  کافی باید مطعابو اسعتاندارد  اجرا نیستند،  هشدار ها  دمایی به دتیل فنی قابلاگر این محدودیت

EN      -  .برا  مشعل در نار گرفته شود 

مناسب در ناعر گرفتعه     -      EN ISOبا در نار گرفتن ماهیت تجهیزا ، استفاده مستقیم از استاندارد  -یادآوری

 شود. نمی

3-0-0 توان ورودی مشعل گستره 

گیعر  شعود.    اندازه 9-9بند زیرحداکثر و حداقل توان ورود  اسمی باید براساس شرایط تعیین شده در 

 باشد. ها دستورالعملشده در  ، مطابو با مقادیر داده 9 % این مقادیر باید در محدوده

0-0-0 سوخته مشعل دو 

عملکرد ایمن مشعل نباید با وضعیت کار  وسایل ایمنی و کنتر  که بعرا  سعوخت جعایگزین در ناعر     

 قرار گیرد.  تأثیراند، تحت  گرفته شده

7-0-0 و نمودار آزمون ینمودار کار 

 ینمودار کار 0-0-7-0

صعور    دهندۀ محدودۀ مجاز کارکرد مشعل برحسب فشار محفاه احتراق است کعه بعه   ر نشاننمودار کا

 شود. تابعی از ظرفیت مشعل بیان می

                                                 

 -Lift 

 - Range – rating device 
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انند آنچه منقطه ) 9تا  3وسیله یک سر  نقاط شامل  مرحله، به ها  تکمرزها  این نمودار، برا  مشعل

نقطه  9تا  3 شامل ا  و مدوتر، رحلهم ها  اند مشعل  برانشان داده شده است(، و یا  38در شکل 

 شود. نشان داده شده است(، تعریف می 33مانند آنچه در شکل )

 .شود تعیین می 9و جدو   9-9و  9-9، 5-9بندها  زیراین نقاط براساس 

 شده در نمودار کار تجاوز کند. نقاط کار  مشعل نباید از مرزها  داده ،مورد چیدر ه

 نمودار آزمون 0-0-7-2

 هعا  آندهندۀ محدودۀ فشار محفاه احتراق و توان ورود  مشعل است کعه براسعاس    آزمون نشاننمودار 

 گیرد. مشعل جهت مطابقت با این استاندارد تحت آزمون قرار می

بعرا     Hpو Hp ،Hp ،Hpاین، شامل نمودار کار و یک منطقه آزمعون کعه بعا یعک سعر  نقعاط       

ا  و معدوتر   مرحلعه  ها  انعد  برا  مشعل  Hpو   Hp ،Hp ،Hp ،Hpا  و  مرحله کها  ت مشعل

 نشان داده شده است. 5و شکل  4ترتیب در شکل  این موضوع به باشد میتعریف شده است، 

 .اند تعیین شده 9و جدو   9-9و  9-9، 5-9این نقاط مطابو با بندها  

6-0-0 تعیین پایداری شعله و محدوده کارکرد ایمن 

هعا بایعد    . شععله کنعد مشعل باید صحیح و ایمن کار  9-1-9بند زیرشده در  تحت شرایط آزمون مشخص

 پایدار و بدون نوسان باشند.

5-0-0 های احتراقمقادیر حدی برای آالینده 

در محصوت  احتراق خشک ععار  از   NOxو  CO مقدار 9-9بند زیرشده در  تحت شرایط آزمون تعیین

-5-5 ها بنعد زیرشده در  نباید از مقادیر تعیینهرگونه هوا  غیر از هوا  مورد نیاز برا  احتراق() 3هوا

 بیشتر شود. 2-9-5-5    و 9-3

 (QCO)اکسیدکربن  منو 0-0-5-0

شده در دسعتورالعمل و بعا گعاز     ( زمانی که مشعل در ولتاژ تغییه دادهQCOکربن ) اکسید مقدار منو -الف

که مشعل برا  آن طراحی شعده اسعت تحعت آزمعون قعرار       ییها گروهمرجع مربوط به خانواده گاز  یا 

 باشد؛ mg/kWh 388( ppm 51) گیرد، نباید بیش از می

شده در دسعتورالعمل و گعاز    ولتاژ تغییه داده 49 % کربن در شرایطی که مشعل در مقدار منواکسید -ب

ت آزمعون قعرار   که مشعل بعرا  آن طراحعی شعده اسعت تحع      ییها گروهگاز یا   مرجع مربوط به خانواده

 باشد؛ mg/kWh 2358( ppm 2888)گیرد، نباید بیش از  می

                                                 

 - Air-free 
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شعده در   کربن در شرایطی که مشعل با شرایط مشابه بند الف در ولتاژ تغییعه داده  مقدار منواکسید -پ

که مشععل بعرا  آن طراحعی شعده      ییها گروهبه خانواده گاز یا  بوطدستورالعمل و گاز احتراق ناقص مر

 باشد. mg/kWh 2358( ppm 2888)نباید بیش از  ،گیرد تحت آزمون قرار می

شده در  مقدار داده 49 % که در صور  افت ولتاژ به مقدار کمتر از شودمشعل باید به ابزار  مجهز  -ت

حجمی  3%   احتراق از در محصوت COدستورالعمل، یا بتواند به کارکرد ایمن خود ادامه دهد و مقدار 

 .شود، یا موجب خاموشی ایمن نکندتجاوز 

 :شود با استفاده از یکی از وسایل زیر برآورده  تواند میالزاما  مربوط به این بند  -یادآوری

 وسیله بررسی سرعت موتور؛ -

 ؛وسیله بررسی ولتاژ در واحد کنتر  خودکار مشعل -

 وسیله بررسی اکسیژن؛ -

 ؛دبی هواوسیله بررسی  -

 وسیله کنتر  نسبت هوا به گاز؛ -

 وسیله پایش منواکسید کربن. -

 توان نتیجه یکسان به دست آورد.ها می این فهرست انحصار  نیست و با سایر روش

 (QNOx)نیتروژن  اکسید 0-0-5-2

NOx- QNOx 0-0-5-2-0انتشار کلی  

 (:مراجعه شود  چشود )به پیوست  محصوت  احتراق تحت شرایط مرجع زیر بیان می NOxمقدار 

 ؛C28° دما  محیط:  -

 (.مراجعه شود 9-1-3-9 زیربند به)gr H O/kg 38 هوا  خشک رطوبت مطلو: -

که که مشعل برا  کارکردن با بیش از یک خانواده گاز طراحی شده باشد، بعد از تناعیم، بایعد    یدر جای

 هر کداا مناسب است، باشد. ،، مطابو با الف، ب و وNOxحداکثر مقدار 

برا     Gشده در دستورالعمل و گاز مرجع  زمانی که مشعل در ولتاژ تغییه داده mg/kWh 398 -الف

 تحت آزمون قرار گیرد؛ Eو  Hخانواده دوا گاز از گروه 

از    Gشده در دستورالعمل و با گعاز مرجعع    زمانی که مشعل در ولتاژ تغییه داده mg/kWh 398 - ب

 مون قرار گیرد؛تحت آز Lخانواده دوا گاز گروه 

از    Gشعده در دسعتورالعمل و گعاز مرجعع      دادهزمانی که مشعل در ولتاژ تغییه  mg/kWh 218 - پ

 خانواده سوا گاز تحت آزمون قرار گیرد.
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2-2-5-0-0 ها برای مشعل NOx های طبقه 

 کلیات 0-0-5-2-2-0

 مقعدار  دوا و/یا سوا گاز طراحی شعده باشعد، حعداکثر    ها  خانوادهدر جایی که مشعل برا  کارکرد با 

NOx-QNOx باشد. 1مطابو با جدو   هایی طبقه، باید 

 LCVبر اساس  NOx های طبقه -3جدول 

  mg/kWhبرحسب  NOxانتشار  طبقه

 گروه خانواده سوم گاز L و  E ,H های گروهخانواده دوم گاز 

3        
2         
1        
5 ≤     ≤     

 

 شود که: یادآور  می

برا  خانواده سوا  mg/kWh 218 برا  خانواده دوا گاز و mg/kWh 398 نباید از  NOxمقدار حداکثر  -

 گاز بیشتر شود؛

 بیشتر شود؛ NOxبعد   طبقهشده، نباید از  گیر  هیچ مقدار اندازه -

 5-العف  بنعد گیر  نمعودار کعار )بعه     از نقاط اندازه NOx طبقهشده برا  تعیین  مقدار متوسط حساب -

مطابو  NOx طبقه(  و باید در محدوده مراجعه شود 33و  38 ها  شکلبه آمده ) دست بهمراجعه شود( 

  باشد. 1با جدو  

 kW 011 (ErP) یا مساوی و توان ورودی کمتر 0-0-5-2-2-2

، انتشار اکسیدها  نیتروژن بعر اسعاس   kW 588 یا مساو  و کمتر نامیبرا  بویلرهایی با توان ورود  

 فراتر برود. mg/kWh 99( نباید از HSیا  GCV) ارزش حرارتی ناخالص

-1جعدو   به برا  اکسیدها  نیتروژن معرفی شده است ) 9جدید  طبقه، ErPخصو  برا  الزاما   هب

 براساس زیر است: 9 طبقهاسبا  انتشار اکسیدها  نیتروژن در (. محمراجعه شود الف

  (NCV or Hi)( به جا  ارزش حرارتی خالص HSیا  GCV)ارزش حرارتی پایین  -

  33و  38محاسبه مقدار میانگین از نقاط آزمون نمودار کار  در شکل  -
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 GCVبر اساس  NOX طبقه -الف-3جدول 

 mg/kWh برحسب NOxانتشار  طبقه

 خانواده دوم

9 ≤    

 

 فرمو  زیر محاسبه شده است: مطابو QNOx (Hs)بر اساس ارزش حرارتی ناخالص  NOxمقادیر 

 

 که:

QNOx (Hi)   غلاتNOx  بر اساس ارزش حرارتی خالص(Hi)  و  2-الف بندها بوده و مطابو با

 .شود میبیان  mg/kWh گیر ، تصحیح و محاسبه شده، و برحسباندازه 1-الف

Hi  وHs   به ترتیب ارزش حرارتی خالص و ناخالص هستند و نسبتHi/Hs   برا  گاز طبیععی

(G    وG   برابر )است.  5/8 

8-0-0 اندازی مشخصات راه 

، نوسانا  فشار بیش از حد یعا نوسعان شععله نبایعد رخ     9-9بند زیرشده در  تحت شرایط آزمون مشخص

بردار  مشععل برسعد.    به شرایط بهره s 28از  در کمتردهد. هرگونه نوسان در فشار پس از اشتعا  باید 

 قرار گیرد. تائیداین الزاما  باید با بازرسی مورد 

5-0-0 دستگاه بندی رده 

رو  گاز تغییه و فشار گعاز تغییعه موجعود رو  سعایت،  بعا       انحصاراًدار مجهز به فن،  ها  دمنده مشعل

 شوند.می انداز  راهاستفاده از رگوتتور فشار گاز، 

-  RI برا  گاز طبیعی؛ 

-  RI ( برا  گاز مایعLPG؛) 

-  R  RI برا  گاز طبیعی/گاز مایع (LPG .) 

01-0-0 مجدد بعد از قفل شدن اندازی راه 

، گیعرد  معی مشاهده باشد، صور   که قابل مجدد دستی دستگاه از راه دور بدون این انداز  راه که هنگامی

 انداز  راهقبل، در حین و بعد از  کاربر،وضعیت واقعی و اطالعا  مرتبط فرآیند تحت کنتر  باید توسط 

 باشد و از عملکرد ایمن اطمینان حاصل شود. مشاهده قابل مجدد

 از: هستند  عبار مجدد  انداز  راه ها  روش



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

93 

 ؛است شدهمنی قفلای  وسیلها  از ا  که قطعهدستگیرهصور  دستی با فشردن دکمه یا  به -الف

هعا  مخصعو    کشعی( بعه ورود   صور  مستقیم )سعیم  ا  که بهصور  دستی با فشردن دکمه به -ب

 ؛وصل شده باشد ی قفل شدهایمنوسیله 

صور  دستی با فشردن دکمه همراه با پعردازش سعیگنا  و انتقعا  از طریعو سیسعتم حفعاظتی        به -پ

 ؛باشد شده قفل یمنای  وسیله به

همراه پردازش سیگنا  و انتقا  از طریو یک عملکرد کنترلی بر  صور  دستی با فشردن دکمه به به -ت

معمولی(. در ایعن حالعت    PLCکند )مثل یک پایه الکترونیک که الزاما  سیستم حفاظتی را کامل نمی

که الزاما  سیسعتم حفعاظتی    محدود شود انانانداز  مجدد در یک زمان معین باید حداکثر تعداد راه

 .  شودبرآورده 

 ( مجاز نیست.PLCصور  خودکار )مثل یک ارخه سیستم مجدد به انداز  راه

اسعتاندارد  مطابو با  B طبقهمجدد از راه دور باید مطابو با  عملکرد کنتر   انداز  راهدر موارد و و  ، 

مجعدد بایعد    انداز  راه، و و   بیشترین تعداد رد بدر موا باشد. 3159: سا  38295ملی ایران شماره 

 در دستورالعمل مشخص شده و در سیستم کنتر  مربوط به ایمنی محدود شده باشد.

 الف انجاا شود.مورد  باید فقط مطابو شود میها  که در هوا  باز مشتعل مجدد مشعل انداز  راه

 الزامات ایمنی دستگاه و/اقدامات پیشگیرانه 0-7

ها  خانگی نیستند، اگر در کاربر  خانگی به کار برده شوند، باید بعا الزامعا    که از دستگاه هاییمشعل

 تطابو داشته باشد. دپیوست 

 دهد.را ارائه می  اطالعا  بیشتر       Directive        /ec ها راهنما  عملکرد دستگاه -یادآوری

 های آزمون روش 7

 کلیات 7-0

0-0-7 دار دمندههای  گازهای آزمون برای مشعل 

هعا    انتخعاب گازهعا  آزمعون بعرا  مشععل      5. جعدو   شوند بند  می ها طبقه گازها در خانواده یا گروه

 گرفته شده است. 3-دهد که این جدو  از جدو  و دار را نمایش می دمنده

شعود. انانچعه    انجعاا معی   5شعده در جعدو     عملکرد یک مشعل با استفاده از گازها  آزمون داده تائید

)گاز طبیعی موجود  Lیا  H/Eگروه باشد، استفاده از گاز  kW 188 از تر بزرگمشعل مساو  یا  ظرفیت

 .استکشی شهر ( و گاز خانواده سوا )گاز مایع( مجاز  در لوله
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در انین حالتی، انانچه گاز مرجع استفاده شده باشد، مقدار دبی گاز باید برا  به دسعت آوردن تعوان   

 .شودورود  تنایم 

 انتخاب گازهای آزمون -0جدول 

 خانواده اول 
 خانواده دوم

 خانواده سوم
 Lگروه Eگروه  Hگروه 

   G    G   G   G   G ظرفیت

G   

    G محدوده پایدار 

G    
G   G   G   G   

G   

    G کیفیت احتراق
G   

G   
G   

G   
G   

G   
G   

G   

 aبرگشت شعله
G    G    G    G   G   

 aشعلهپرش 
- G   G    G   G   

a ها  پیش مخلوط   برا  مشعل 

2-0-7 فشارهای آزمون 

فشارها  حداقل هستند، دیگعر فشعارها کعه بعیش از فشعارها        9شده در جدو   فشارها  آزمون داده

 مشعخص وسعیله شعبکه توزیعع گعاز      هایی که بعه تواند در دستورالعمل یباشند، م می 9مندرج در جدو  

شعده   برابر فشار اسعمی درج  2/3و  4/8در حالت اخیر، حداقل و حداکثر فشارها برابر ، داده شود. شود می

 ها خواهد بود.در دستورالعمل

 فشارهای آزمون -7جدول 

 نوع گاز
 فشار عادی

hpa 
 حداقل فشار 

hpa 

 حداکثر فشار 
hpa 

 39 9 4 خانواده او  گاز

 خانواده دوا گاز

 Hگروه 
28 39 29 

 خانواده دوا گاز

 Eگروه 
28 39 29 

 خانواده دوا گاز

 Lگروه 
29 28 18 

 خانواده سوا گاز

25 

19 

98 

29 

29 

9/52  

19 

59 

9/99  
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3-0-7 بستر آزمون 

 کلیات 7-0-3-0

اگر محفاه  هرحا  بهکند. احتراقی انجاا شود که متقاضی آزمون مشخص می در محفاه تواند میآزمون 

-3-9 زیربنعدها   درباید در محفاه احتراق آزمون مشخص شده  ها آزموناحتراق مشخص نشده باشد، 

 انجاا شود. 1-1-3-9یا  1-2

 دما  واسط انتقا  حرار ، تا حد ممکن کم باشد: که درصورتی

مشععل ایجعاد    انداز  راهوضعیت را برا   نیتر یبحرانهمراه با درجه محیطی پایین اجزا  مشعل،  -الف

، و شعود  معی در خصو  پرش و نوسان شعله  حداکثرموجب باترفتن ظرفیت تا مقدار  سرعت بهکرده و 

 .کند  میمشعل را تقویت  انداز  راهباتتر بودن دما  واسط انتقا  حرار  و اجزا  مشعل 

هعا  نسعوخته و دوده رو    ، هیعدروکربن COترین وضعیت را برا  کیفیت احتعراق از ناعر   بحرانی -ب

 .کند  میکند، و دماها  باتتر واسط انتقا  حرار  فرآیند احتراق را پشتیبانی ایجاد میها  سرد  دیواره

   kW 0/2 یا مساویو بستر آزمون برای توان ورودی کمتر  7-0-3-2

 .(مراجعه شود 9شکل به ها  آزمون شعله باشد )بستر آزمون باید شامل لوله

 :شود میصور  زیر تعریف  هر لوله آزمون شعله به

 ،(m 488/8 ،m 988/8 ،m 988/8 ،m 588/8 ،m 188/8 ،m 229/8) با قطر داخلی -الف

 با طو  لوله و  -ب

 (مراجعه شود 9شکل به توان ورود   مربوطه )  -پ

 شده کار کند. ها  ورود  دادهتوان  ±38%با اختال   تواند میهر لوله آزمون شعله 

 .کندمتقاضی آزمون باید لوله آزمون شعله مورد استفاده در حداقل و حداکثر توان ورود  را مشخص 

 ( محاسبه شود:1، باید با فرمو  ) lطو  محفاه احتراق 

(1) 
  

  .  
FQ

l  

که در آن
F

Q  توان ورود  برحسب کیلووا (Kw) است؛ 

وسیلۀ یک دیواره پشتی متحرک که حرکت طولی در داخل لولۀ آزمون شعله  شعله بهو  لولۀ آزمون ط 

 شود. دارد تنایم می

توانند تحعت آزمعون قعرار     ها رو  لولۀ آزمون شعله با یکی از موارد زیر می تقاضا  آزمون، مشعل مطابو

 گیرند:
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 ای ؛3کارکرد مستقیم شعله -

 ؛شعله 2کارکرد معکوس -

شعود و قطعر داخلعی آن مسعاو  قطعر       برا  کارکرد مستقیم شعله، یک استوانۀ فوتد  که خنک نمعی 

است، باید در ورود  محفاۀ احتراق  mm 1 اش و ضخامت دیواره استمحفاۀ احتراق لولۀ آزمون شعله 

 .کندبند  ها  مبد  حرارتی را گاز قرار داده شود که ورود  لوله نحو  به

تنایم است تا بتوان افت فشار متغیر را در خروجعی محفاعه    جهز به یک دریچۀ قابللولۀ آزمون شعله م

 .شودتنایم  تواند می. با این وسیله فشار داخل محفاه احتراق کرداحتراق یا دودکش ایجاد 

 توان استثنا قائل شد.ها باید خنک شوند. برا  دیواره جلویی و پشتی می تمامی دیواره

شعده را   صور  اشمی شعلۀ ایجعاد  تا بتوان به استها  گازبند  شده  به پنجره لولۀ آزمون شعله مجهز

 .کردبررسی 

 پییر باشد. گیر  فشار داخل لولۀ آزمون شعله باید امکان اندازه

انجعاا   ،ا  که به درب محفاۀ احتراق )درب لولۀ آزمعون( وصعل اسعت    توسط وسیله تواند میگیر  فشار  اندازه -یادآوری

 .شود

 قبو  است. شعله به دیوارۀ پشتی قابل برخورد

 بعویلر در نار گرفتعه شعده باشعد، آزمعون بایعد در       9اگر مشعل برا  محفاه احتراقی متفاو  از شکل 

. در انجعاا شعود  مناسب یا لوله آزمون شعله دیگر، تا زمانی که استاندارد جدید لوله آزمون فراهم شعود،  

 مشعل آورده شود.این مورد، باید نکا  خاصی در دستورالعمل 

 اگر آزمون رو  سایت و در کارکرد واقعی انجاا شود، نتایج آزمون باید صر  نار از دما  واسط انتقعا  

MW/m)ور  زمعان، شعد  شععله   ایی شود. در همعان  حرار  و موقعیت نصب مشعل شناس
( بایعد در   

 .(شودمراجعه  5-9به زیربند) داز  داده شودان گزارش راه

 

 

 

 

 

 

                                                 

 - Direct flame 

 - Reversed flame 
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 لوله مبدل حرارتی آزمون شعلهلولۀ 

 l 

d  

m 

d  

 هاتعداد لوله

mm 

mm  

  خارجی داخلی

229/8 39 28 4 98 

1/8 23 29 35 48 

5/8 9/19 9/53 32 388 

9/8 9/15 9/55 29 318 

9/8 9/93 99 18 398 

4/8 5/48 5/44 24 288 

 راهنما:     

 (l  +    mm)روکش استوانه فوتد  برا  عملکرد مستقیم شعله   

 دیواره پشتی لوله آزمون شعله  

 واسط فلنجی دودکش  

d  قطر محفاه احتراق 

d  ها  مبد  حرارتیقطر لوله 

l  طو  محفاه احتراق 

l  طو  حجم ورود  به مبد  حرارتی 
a 

 
 وضعوح  بعه شعله معکوس است، این امر باید  که هنگامیتواند با شعلۀ معکوس انجاا شود.  براساس انتخاب متقاضی، آزمون همچنین می 

 ها قید شود.در دستورالعمل

b جهت جریان گازها  دودکش 

 لولۀ آزمون شعله-ی کلینما -7شکل 
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 راهنما:

X           توان ورود(QF)  برحسبkW 

Y         طو  لوله شعله برحسبm 

Y        برحسب  ور  شد  شعلهMW/m  

 d          قطر لوله آزمون برحسبm 

 ورودی توان ازتابعی  برحسب، قطر و طول لوله آزمون شعله وری شعله شدت  -6شکل 

  MW 0/2 بستر آزمون برای توان ورودی بیشتر از 7-0-3-3

مورد کاربرد در صنعت نفت با محفاه احتراق مطابو با دستورالعمل  دستگاه/بویلر تواند میبستر آزمون 

 آزمون در محل باشد.

 :شود میهر محفاه احتراق با موارد زیر توصیف 

 ،(مراجعه شود 9و شکل  (5به فرمو  )) طو  حداقل آن -الف

 ،(مراجعه شود 4( و شکل 9به فرمو  )آن )حداقل قطر داخلی  -ب

 و  توان ورود  مربوطه -پ

kWh/m) ور شعلهشد   -ت
 ) 

اگر آزمون در محل و در کاربرد واقعی انجاا شود، نتایج آزمون باید بدون توجه به دما  واسط انتقا  

باید در  ( kWh/m) ور شعلهزمان، شد   صور  هم حرار  و مکان نصب مشعل مشخص شود. به

 (.مراجعه شود 5-9به زیربند انداز  آورده شود ) گزارش راه
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 نسبت به مقادیر ورود  کار کنند.  ± 9 %با اختال   توانند میها  احتراق کداا از محفاههر 

کنند باید در دستورالعمل ها  احتراق که در گستره حداقل و حداکثر مقادیر ورود  کار میمحفاه

 آزمون مشخص شوند.

 ( محاسبه شود:5فرمو  ) وسیله به، باید  l طو  محفاه احتراق

(5) 
 

 در آن:که 

 QF  توان ورود  برحسب کیلووا (kW.است ) 

 
 :راهنما

X       توان ورودQF, کیلووا   برحسب(kW) 

Y       محفاه احتراق طو ،l1  برحسب متر(m)   

 حسب توان ورودی حداقل طول محفظه احتراق بر -5شکل 

-9 به زیربندکار برده شود ) هباشد، باید طو  حداقل ب نشده تعریفاگر هیچ طولی در دستورالعمل آزمون 

 .(شودمراجعه  3-1-3

 شود: آزمونزیر  ها احتراق در هر یک از محفاه تواند میمطابو دستورالعمل آزمون، مشعل 

 یا ،عملکرد شعله مستقیم -ث

 .عملکرد شعله معکوس -ج
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محفاه احتراق باید به حداقل پنجره پشتی برا  ایجاد افت فشارها  متغیر در خروجی محفاه احتراق 

 .شودتجهیزا  موردنار تنایم  وسیله بهیا داخل دودکش مجهز شود. فشار داخل محفاه احتراق باید 

 .کرداستثنا توان میها  جلویی و عقبی را همه دیوارها باید خنک شوند. دیواره

دیدار   ارزیابی مناور بهدید،  ها  قابلبند  شده یا شیشهآب احتراق باید به حداقل یک پنجره محفاه

 در محفاه احتراق فراهم کرد. را شعله، مجهز شود. باید امکان سنجش فشار 

 در محفاه احتراق انجاا شود. ونشده در تجهیزا  تعبیه وسیله به تواند میگیر  فشار اندازه

 قبو  است. رسند نیز قابلهایی که به دیوار می   شعلهاین مورد برا

 ( محاسبه شود:9فرمو  )، باید با  dقطر محفاه احتراق، 

(9) 
 

 در آن: که

QF      کیلووا  توان ورود  برحسب (kW.است ) 

 

 :راهنما

X    توان ورودQF   برحسب کیلووا(kw) 
Y  محفاه احتراق  قطرd   برحسب متر(m)    

 حداقل قطر محفظه احتراق برحسب توان ورودی -8شکل 

به زیربند ) کار برده شود هباشد، باید حداقل قطر ب نشده تعریفاگر در دستورالعمل آزمون، هیچ قطر  

 .(شودمراجعه  9-3-1-3
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 واسط انتقال حرارت   7-0-3-0

شعود و در   دما  واسط انتقا  حرار  در لوله آزمون شعله باید تا آنجا که ممکن است پایین نگه داشته

° حین همه موارد زیر باید بین
C 39 و °

C 98 ( شودمراجعه  3-1-3-9به زیربند باشد). 

 ،(مراجعه شود 9 -9بند زیرانداز  )به  راه -

 و ،(مراجعه شود 9-1-9و  3-1-3-9به زیربندها  تعیین پایدار  شعله و حدود کار  ایمن ) -

 (.ه شودمراجع 5-1-9به زیربند آزمون پایدار  شعله ) -

° در حین موارد زیر دما  واسط انتقا  حرار  باید بین
C 58 تا °

C 48   شودبوده و تعاد  گرمایی حف 

 (مراجعه شود 3-1-3-9به زیربند )

 (؛مراجعه شود 9-1-9به زیربند ها برا  پایدار  شعله و محدودۀ کار  ایمن ) آزمون -

 ( و  دمراجعه شو 9 -9به زیربند ) احتراق مشخصا تعیین  -

 (.مراجعه شود 9 -9به زیربند ) ورود تعیین محدودۀ  -

 شرایط محیطی آزمون  7-0-3-7

 شود: شرایط زیر نصب  تحت، 3مشعل باید در یک اتاق با تهویۀ خوب و محیط بدون کوران

°دما  محیط  -الف
C 39 ± °

C 28؛ 

 در سطح دریا؛ hPa 29/3831 ± 5 فشار محیط % -ب

 .( هواkgآب بر واحد کیلوگرا ) g 18تا  g 9رطوبت  -پ

 حیتصعح  ریع زباید بر اساس شعرایط مرجعع    (مراجعه شود 9-5-5به زیربند نتایج آزمون )نمودار کار ، 

 شود:

°دما  محیط  -
C 28؛ 

°دما  گاز  -
C 39؛ 

 ؛ وhPa 29/3831فشار محیط  -

 .هوا kgآب بر واحد  g 38 رطوبت -

 . مراجعه شود الفپیوست به ، QNOxبرا  روش تصحیح آتینده  -یادآوری

 قبو  هستند. قابل ،که رو  نتایج آزمون اثر نگیارند یشرط بهسایر دماها  محیط 

 گیارد. تأثیرشده در آزمون  گیر کیفیت هوا  موجود در محیط آزمون نباید بر اعتبار پارامترها  اندازه

                                                 

 -Draught-free environment 
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 تخلیۀ محصوالت احتراق 7-0-3-6

 . شود میتوضیح داده شده به دودکش وصل  9 که در شکل طور همانلولۀ آزمون شعله 

 
 :راهنما

a        سطح فلنج دودکش                                          دما 

b      مکش/فشار d  جهت جریان محصوت  احتراق 

c     آنالیز گازها  احتراق   D    قطر لوله دودکش 

 توانند ثابت نباشند( گیری می های اندازه گیری گازهای احتراق )لوله مقطع اندازه کلینمایش  -5شکل 

 تغذیه الکتریکی 7-0-3-5

 جز موارد  که به صور  دیگر بیان شده باشد. شود به به مشعل داده می (UN)برق در ولتاژ اسمی 

 نصب 7-0-3-8

نصب مطابو با دسعتورالعمل   برا شده برا  آزمون، باید به تماا ملحقا  مورد نیاز  مشعل در نار گرفته

 مجهز باشد.

و  شعود   لولۀ آزمون شعله نصب معی   بر روشرح داده شده  9 که در شکل طور همانآزمون  تحتمشعل 

 9 تنایم محفاۀ احتراق، براسعاس جعدو  در شعکل    بین نگهدارنده شعله و دیوارۀ پشتی قابل l فاصلۀ 

 شود. تنایم می
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صعور  جداگانعه یعا     دست جریان بعه  چۀ در دیوارۀ عقبی یا هر سیستم دیگر  که در پایینبا تنایم دری

 .شود ترکیبی قرار داده شده، فشار مثبت در محفاه احتراق ایجاد می

دسعت جریعان    ند، یک مکنده )در پاییننک هایی که با فشار منفی در محفاۀ احتراق کار می برا  مشعل

است یا مقادیر مورد نیاز با کمک یک وسیلۀ تنایم دستی یا یک سیسعتم   گیر ( مورد نیاز وسیله اندازه

 آیند. دست می خودکار کنتر  فشار محفاۀ احتراق به

هایی که باید رو  یک مبد  حرارتی خا  یا لولۀ آزمون شعله دیگر تحعت آزمعون قعرار گیرنعد،      مشعل

 شوند. مطابو با دستورالعمل نصب می

 ها گیری دقت اندازه 7-0-3-5

0-5-3-0-7 گیری گیری در وسایل اندازه اندازه 0هاییروادار 

گیر  مورد استفاده  صور  دیگر  بیان شده باشد، ابزارها  اندازه موارد  که در الزاما  مربوطه به جز به

 ها  زیر باشند: گیر  با دقت باید قادر به اندازه

 ± 9/8%  ارزش حرارتی

 ± 9/8%  اگالی

 ± K 2/8 دما  گاز

 ± s 3/8 زمان

 ± Pa 38 گاز فشار

 ± Pa 98 فشار اتمسفریک

ml/m (NOx ,CO)محصوت  احتراق 
  9 ± 

 ± 9/8%  جرا

 ± 9/8%  حجم گاز

 ± K 2 درجه حرار  سطح

 ± Pa 38 قطعا  گاز  سالم بودن

LWA توان صدا تراز A اسععتاندارد مطععابو ،2بنععد  دقععت   رده EN      –

        

LpA  سطح فشار صداA استاندارد مطابو ،2 بند  دقت رده EN      –

        

 

                                                 

 - Tolerances 
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2-5-3-0-7 ها در طول آزمون گیری قطعیت اندازه عدم 

 ± l   %1 طو  محفاۀ احتراق 

 ± K 2 دما  هوا در ورود  مشعل

 ± 9%  بردار  فشار محفاۀ احتراق در حین بهره

 ± 38%  انداز  فشار محفاۀ احتراق در حین راه

 ± 9/2 % سوخت یگیرده

 یحجم fCO   %1/8اکسیدکربن مقدار د 

 یحجم fO   %1/8 مقدار اکسیژن

fCO ml/m مقدار منواکسیدکربن
  38 ± 

fNOx  ml/mنیتروژن  میزان اکسیدا 
  38 ± 

–      EN اسععتاندارد مطععابو ،2بنععد  دقععت  رده تولید  هوا سروصدا 

        

 دارند محیطی زیستهایی که جنبه آزمون 7-0-3-01

طراحی شوند که خطعر نشعت بعه زمعین را بعه       انانآزمون، تجهیزا  و ابزارها  آزمون باید  تأسیسا 

باشد بایعد مطعابو بعا قعوانین الزامعی حفاظعت از        اگر آلودهشده در آزمون،  حداقل برسانند. آب استفاده

 ، دفع شود.زیست محیط

0-0-7 انواع آزمون 

 کلیات 7-0-0-0

 گیرد. ون قرار مییک دستگاه مجزا مورد آزم عنوان بهیک مشعل 

یک مشعل و تجهیزا   1در شکل  مثا  عنوان بهشود.  دستگاه کامل شامل مشعل و متعلقا  مربوطه می

 آن نشان داده شده است.

 آزمون ساختاری 7-0-0-2

. در صور  لزوا برا  این مناعور  شودها و ساخت مشعل انجاا  ها، مقایسه بین نقشهبعد از پایان آزمون 

 مشعل باز شود.

ها  مورد نیاز برا  تبدیل، همراه با مشعل  تبدیل از گاز  به گاز دیگر موردنار باشد، تمامی قسمتاگر 

 و گاز آزمون مناسب، مورد آزمون قرار گیرند.
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 های عملکردی آزمون 7-2

0-2-7 کلیات 

شده رو  ولتعاژ اسعمی    نصب شده و ولتاژ برق اعما  9-1-3-9بند زیرو  ها دستورالعملمشعل مطابو با 

 بیان شده باشد.  دیگر نحوبه غیر از موارد  که به  ،شودتنایم 

ولتاژ اسمی باشد. تحت ایعن   338 % یا 49 % تواند در شرایط معمولی در ولتاژ اسمی بوده و استثنائاً می

 .شود می تائیدتک قطعا  و مشعل بررسی و  شرایط، عملکرد صحیح تک

2-2-7 اندازی راه 

و بررسی شود که الزاما  مربوط به  شودنصب  1-3-9بند زیرها و مطابو با  مشعل براساس دستورالعمل

 شده است. رعایت 2-3-5 -5بند زیر

3-2-7 سازی پاک پیش 

رعایعت   1-3-5-5بنعد  زیرکه الزامعا    شودمشعل از ابتدا  برنامۀ کنتر  به کار انداخته شده و بررسی 

 شده است.

0-2-7 اندازی توان ورودی راه 

و تحت این شعرایط بررسعی شعود کعه الزامعا  مربعوط بعه         کردهکار  نامیولتاژ مشعل با برق تغییه در 

. محعدودۀ تعوان ورود    شعود رعایعت   5-3-5-5بند زیرانداز  مشخص شده در  حداکثر توان ورود  راه

 گیر  شود. اندازه 9-9بند زیرمطابو با 

7-2-7 اشتعال 

 انانکننده با گاز مرجع مربوط به طبقه مشعل، در فشار عاد   هر یک از مشعل اصلی و مشعل مشتعل

-3- 5-5بندها  زیر. تحت این شرایط مقررا  مربوط به شودشود که توان ورود  اسمی حاصل  تأمین

 تحت بررسی قرار گیرد. 5-2-5 -5و     9

6-2-7 یهای ایمن زمان 

 کلیات 7-2-6-0

 شود.ها با گاز مرجع یا خانواده یا گروه گاز مربوط انجاا  آزمون

 اولیه و ثانویه ایمنیزمان  7-2-6-2

 شده و وسیلۀ آشکارساز شعله در وضعیت غیرفعا  قرار داده شود.  مشعل خاموش

 اولیه  یایمنزمان  - الف
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یعا شعیر اصعلی گعاز، هعر کعداا کعه         3انداز  کنارگیر فاصله بین زمانی که شیر گاز پایلو ، شیر گاز راه

، اگر ها آن، شعله را نشان ندهند هر کداا از ا  آشکارساز شعلهه اجرا باشد، فعا  شود، و اگر سیگنا  قابل

 .مراجعه شود  -5الف تا -5ها  شکل، به فعا  شوندجرا باشد، غیرا قابل

 شود. نامیده می یزمان ایمن ،ثانویه وجود نداشته باشد، زمان فوق ایمنیاگر زمان  -یادآوری 

 ثانویه ایمنی زمان اطمینان -ب

مستقل یا یکپاراه کاربرد داشته باشد، زمان  کننده اولیه برا  هر کداا از مشعل مشتعلایمنی اگر زمان 

ثانویه، فاصله زمانی بین فعا  شدن شیر گاز اصلی و غیرفعا  شدن کلیه شیرها  گاز است، اگعر   ایمنی

 .(مراجعه شود  -5و و-5ها  شکلبه شعله، فقدان شعله را مخابره کند ) آشکارساز

 در طی کارکرد یزمان ایمن 7-2-6-3

. این زمعان، از  شود میساز  شعله، شبیه حسگربرا  مشعل در حالت کارکرد، قطع شعله با خارج کردن 

منی، انرژ  را از شیرها  قطع ایمنی در خط تغییه گاز تخلیعه  ای  وسیلها  که لحاه این عمل تا لحاه

 برآورده شده است. 2-9-3-5-5 زیربند شود که الزاما  بررسی. باید شود میگیر  کند، اندازهمی

 مشکل در مشتعل شدن 7-2-6-0

 شعله از عملکرد خارج شود. آشکارسازشده و وسیله  انداز  راهمشعل 

 رعایت شده است. 4-3-5-5بند زیرمربوط به  الزاما که  شودبررسی 

 کل زمان بسته شدن 7-2-6-7

. ایعن  شعود  میز  ساشعله، برا  مشعل در حا  کار شبیه حسگربا از دسترس خارج کردن  خطا  شعله

گیعر   شوند، اندازها  که شیرها  قطع ایمنی در خط تغییه بسته میزمان، از لحاه این عمل تا لحاه

 برآورده شده است. 1-9-3-5-5 زیربند . باید بررسی شود که الزاما شود می

گعرفتن  شدن شیر، مشاهده جریان سوخت و درناعر  با صدا  قطع تواند میرسیدن به حالت بسته بودن شیر،  -یادآوری

 شده، تشخیص داده شود. زمان بسته شدن نوع شیر نصب

 برداری بهره 7-3

0-3-7 خارجی  سالم بودن 

برابعر حعداکثر فشعار تغییعه      9/3یا  hPa 398 ها در دما  محیط با استفاده از هوا یا گاز در فشار آزمون

 در جهت جریان گاز، انجاا شود. (است تر بزرگهرکداا که ) مشخص شده در دستورالعمل

 یک منبع هوا یا گاز به ورود  خط گاز مشعل متصل شود.

                                                 

 - By pass 
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کاربرد دارد،  جداساز  مناور بهدست جریان که  جز آخرین وسیله در پایین به یکنندۀ ایمن شیرها  قطع

 در وضعیت باز نگهداشته شوند.

و تمامی قطعا  حامل گاز در معرض ایعن فشعار قعرار     شودشده تنایم  فشار ورود  رو  میزان تعیین 

 داده شود.

نایر کف صابون( مناسب در شروع ) 3ساز قطعا  از نار نشتی با استفاده از یک حباب سالم بودنآزمون 

 شود. ها انجاا شود. اگر هیچ حبابی تشکیل نشد، سیستم سالم درنار گرفته می آزمون

2-3-7 از حدمقاومت مشعل در مقابل گرم شدن بیش  

°کننده بعین  و دما  سیا  خنک شدهنصب  1-3-9بند زیرمشعل مطابو با 
C  28 و °

C 98    نگعه داشعته

 شود.

 های مخلوط سرنازل مشعل 7-3-2-0

شده و فشار لولعۀ آزمعون شععله رو      برابر حداکثر توان ورود  اسمی داده 85/3گاز مرجع به مشعل در 

   سازنده تنایم شود.ها دستورالعملشده در  حداکثر مقدار مطابو با حداکثر توان ورود  داده

کعه الزامعا  مربعوط بعه      شعود کار انداخته شده و پس از این زمان بررسی  به min 38 مشعل برا  مد 

 (. Hp)نقطه  رعایت شده است 2-2-5-5   بندزیر

 مخلوط   های پیش مشعل 7-3-2-2

ه گاز توکشیدگی شععله  . سپس بدون تنایم مجدد، بشود میتنایم   3-2-1-9بند زیرمشعل مطابو با 

کار انداخته شعود. در پایعان ایعن زمعان      هب min 38 وصل شده و برا  مد  شده،تعیین  5که در جدو 

 است. شدهرعایت  2-2-5-5بند زیربررسی شود که الزاما  مربوط به 

3-3-7 دمای وسایل کنترل و ایمنی 

تعوان ورود  اسعمی تغییعه    نصب شده و گاز مرجع مناسب در حعداکثر   1-3-9بند زیرمشعل مطابو با 

 شود.

کعارکرد، دمعا    min 18 گیر  شعود. پعس از   دما  وسایل ایمنی و کنتر  اندازه ،در وضعیت سرد مشعل

 رعایت شده است. 1-2-5-5بند زیرکه الزاما  مربوط به  شود یو بررسگیر  شده  اندازه دوباره

شعود )بعرا  مثعا  شعیرها  قطعع      انانچه یک قطعۀ الکتریکی خودش به تنهایی موجب بات رفتن دما 

قعرار داده شعوند    انانها  دما  کننده شود. در این حالت حس گیر  نمی خودکار( دما  آن قطعه اندازه

 گیر  کرد. که بتوان دماها  هوا  پیرامون وسیله را اندازه

                                                 

 - Foaming agent 
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0-3-7 پایداری شعله -اشتعال 

بررسی قرار گیرد. نسبت هوا   ، اشتعا  و کارکرد ایمن، تحت9 و 9 ها  در شکل 5و  1در نقاط آزمون 

 صور  کامل باز باشند. ها  هوا به بوده یا دریچه 9/3برابر یا بیشتر از  λ اضافه

بعا اسعتفاده از گعاز حعد       5و  3مخلوط یک آزمون پایعدار  در نقعاط    ها  پیش ، برا  مشعلهمچنین

 توکشیدگی شعله انجاا شود.

  
 :راهنما

         X  توان ورود(QF)  برحسب کیلووا (kW) 

Y           برحسب احتراقفشار محفاه (hpa) 

A            نمودار کار 

B         نمودار آزمون 

 ای مرحله کو نمودار آزمون برای مشعل ت ینمودار کار -01شکل 

 اند( ن نشدهتعیی  Hp و  Hpط )نقا
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 :راهنما

X      توان ورود(QF) (  برحسب کیلوواkW) 

Y      برحسبفشار محفاۀ احتراق (hpa) 

A        نمودار کار 

B      نمودار آزمون 

C      نقاط مربوط به حداقل توان ورود 

D      میانی توان ورود نقاط مربوط به 

 مدوالرو  یا مرحله چند ای، های دو مرحله نمودار کار و نمودار آزمون برای مشعل -00شکل 

 ( اند ن نشدهتعیی  Hp و  Hp طنقا)

7-3-7 پایداری شعله -کارکرد 

 نصب شود. 1-3-9بند زیرمشعل مطابو با 

 :شوددر نمودار آزمون، پایدار  شعله باید تحت شرایط زیر مشاهده 

ها  مخلوط سرناز : زمانی که گاز مرجع مربوط به خانواده یا گروه گاز  که مشععل بعرا     مشعل -الف

 .شودآن طراحی شده است اعما  

 ها  پیش مخلوط: مشعل -ب

 :kW 398 از تر کواک ای  مساوها  با توان ورود   برا  مشعل -3 
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برا  گاز مرجع مربوطه تناعیم شعده    ها دستورالعمل در λشده  با مشعلی که رو  میزان مشخص 

 9ها   در شکل 5و  3سپس بدون تنایم مجدد با  گاز حد  پرش شعله مربوطه کار کند )نقاط  است. 

 ،(9و

 :kW 398 ا توان ورود  بیش ازها  ب برا  مشعل -2 

 ، اعما  شود.شدهزمانی که گاز مرجع برا  خانواده یا گروه گاز  که مشعل برا  آن طراحی  

3کمکی مصرف برق 
 (ErP) 7-3-6

گیر  شود.اندازه       EN استاندارد باید مطابو کمکیمصر  برق 

 :شود  مدوتر نکا  زیر رعایت ها مشعلبرا   -الف

تنایم به مقادیر  نمودار کار (. اگر حداکثر توان ورود  قابل 3در حداکثر توان ورود  )نقطه  -

تنایم،  گیر  در کمترین مقدار حداکثر توان ورود  قابلتر باشد، باید عالوه بر آن اندازه پایین

 انجاا شود، و

در  تنایما  مشعل، ودسترسی با همان  توان ورود  قابل حداقلتوان ورود ، یا  18 % در -

2کار به آمادهکارکرد 
 

 شود:ها  روشن/خاموش نکا  زیر رعایت برا  مشعل  -ب

 توان ورود ، و  حداکثردر  -

 . در صور  کاربرد، کار به آمادهحالت  -

 :شودا  نکا  زیر رعایت مرحلهها  دوبرا  مشعل -پ

تر باشد، باید عالوه مقادیر پایینتنایم به  اگر حداکثر توان ورود  قابل در حداکثر توان ورود . -

 تنایم، انجاا شود. گیر  در کمترین مقدار حداکثر توان ورود  قابلبر آن اندازه

 توان ورود .  حداقلدر  -

 ، اگر قابل اجرا باشد.کار به آمادهحالت در  -ت

LWA (ErP) 7-3-5توان صدا  تراز 

 گیر  شود. نمودار کار  اندازه 3در نقطه   -      EN مطابو استانداردد بای توان صدا تراز

                                                 

  - Auxiliary 

  - Stand-by 
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 : شودآزمون انجام  و یکار هایی که باید روی نمودارهای آزمون 7-0

هایی که باید انجاا شعده و تنایمعاتی کعه تزا اسعت      ، آزمونو آزمون  کارهر نقطه در نمودارها   در

 شرح زیر است.ه بانجاا شود 

0-0-7 0ها در نقطۀ  آزمون 

 ها: مشعل تماا

 :کنیدموارد زیر را تنایم عاد  با گاز مرجع مناسب در فشار ورود  

 توان ورود  تا حداکثر مقدار؛ -

 ؛نامیولتاژ برق ورود  تا مقدار  -

 شده؛  تا مقدار اعالا نسبت هوا  اضافه  -

 فشار محفاه احتراق تا حداقل مقدار. -

-5-5بنعد  زیر، 3-9-5-5مورد الف زیربند )به  و NOx QNOx ,CO QCO: کنیداحتراق را بررسی  -الف

 (؛مراجعه شود 9و جدو   9-2

 (؛مراجعه شود 1-1-9بند زیر)به  کنیدایمنی را بررسی کنتر  و دما  وسایل  -ب

-5به مورد ب زیربند ) CO QCOاسمی پایین ببرید. احتراق را بررسی کنید:  مقدار 49 % ولتاژ را تا -پ

 (؛مراجعه شود5-9-3

به معورد  ) یا قطع ایمن CO QCO: کنیداسمی پایین ببرید. احتراق را بررسی  مقدار 98 % ولتاژ را تا -ت

 (؛مراجعه شود 3-9-5-5  زیربند 

 (؛مراجعه شود 5-5-1-5بند زیر)به  کنیدتغییر توان ورود  را با تغییر در فشار ورود  بررسی  -ث

-1-9به زیربندها  ا   مرحله کها  ت )فقط در مورد مشعل کنیده را بررسی اشتعا  و پایدار  شعل -ج

 (؛مراجعه شود 9-1-9و  5

 .مراجعه شود 9-1-9 ، به زیربندمصر  برق کمکی -چ

 .مراجعه شود 9-1-9به زیربند توان صدا،  تراز -ح

 ها  اضافی(؛ مخلوط )آزمون ها  پیش مشعل

 5-1-9بنعد  زیر)بعه   کنیعد و اشعتعا  را بررسعی    کردهگاز مرجع را با گاز توکشیدگی شعله تعویض  -خ

 (؛مراجعه شود

است، گاز مرجع را با گاز حد  پعرش شععله تععویض     kW 398 اگر توان ورود  مساو  یا کمتر از -د

 (.اجعه شودمر 9-1-9و  5-1-9بندها  زیر)به  کنیدو اشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  کرده
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Hp  7-0-2ها در نقطۀ  آزمون 

 ها: تمامی مشعل

 .کنیدتنایم  3-5-9بند زیرشده در  مشعل و فشار محفاۀ احتراق را مطابو با موارد تعیین

 ؛کنید تعویضبات ببرید، یا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطه  5 % و با گاز مرجع توان ورود  را

 (؛مراجعه شود 3-9-5-5بند مورد و زیر)به  CO QCO: کنیداحتراق را بررسی  -الف

 (؛مراجعه شود 9-1-9 و 5-1-9 بندها زیر)به  کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -ب

 و  3-2-1-9بندها  زیرمقاومت در مقابل گرا شدن بیش از حد را بررسی کنید )به  -پ

 .(مراجعه شود 9-1-2-2

 .3بلندتربیشتر برا  لوله آزمونِ نقاط آزمون  -یادآوری

ای و  مرحله چند های ای، مشعل مرحله کهای ت مشعل)برای  7 و 2ها در نقطۀ  آزمون  7-0-3

 های مدوالر( ای و مشعل مرحله های چند )برای مشعل 6های مدوالر( و در نقطۀ  مشعل

 :کنیدموارد زیر را تنایم عاد  با گاز مرجع مناسب و در فشار ورود  

 شده؛ ود  تا مقدار اعالاتوان ور -

 ولتاژ برق ورود  تا مقدار اسمی؛ -

 شده؛ تا مقدار اعالا  نسبت هوا  اضافه -

 منفی یا صفر(. 9مثبت و فشار در نقطۀ  9و  2فشار محفاه احتراق تا حداکثر مقدار )فشار در نقاط  -

و       5-1-9ا  به بنعد   ها  یک مرحله )فقط در مورد مشعل کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -الف

 رجوع شود(. 9-1-9

و  2-9-5-5زیربنعد  و  3-9-5-5بنعد  معورد العف زیر  )بعه   و CO ،NOx: کنیعد احتراق را بررسی  -ب

 (؛مراجعه شود 9جدو  

( و مددوالر های  و مشعل  ای مرحله چند ،ای مرحله کهای ت مشعل)  Hp نقاط درها  آزمون  7-0-0
Hp  مدوالر( یها مشعل وای  مرحله های چند )مشعل 

 ها: تمامی مشعل

 .کنیدتنایم  9 و 2در نقاط  1-5-9بند زیرشده در  مطابو با موارد تعیین مشعل را -

. کنیدتنایم  دوبارهبرابر حداکثر مقدار آن تنایم و توان ورود  را  3/3فشار محفاه احتراق را رو   -

 احتیاج به تنایم مجدد داشته باشد؛ (λ)در این حالت ممکن است نسبت هوا  اضافه 

                                                 

 -Extended flame tube 
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 .کنیدافزایش دهید و یا گاز مرجع را با گاز احتراق ناقص مربوطه تعویض  5 % توان ورود  را -

 (مراجعه شود 3-9-5-5بند مورد و زیر )به QCO CO: کنیداحتراق را بررسی  -الف

 (مراجعه شود 9-1-9و  5-1-9بندها  زیر)به  کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -ب

7-0-7 3ها در نقطۀ  آزمون 

 ها: تمامی مشعل

 :کنیدتنایم  عاد با گاز مرجع مناسب و در فشار ورود  موارد زیر را 

 توان ورود  تا حداقل مقدار؛ -

 ولتاژ برق ورود  تا مقدار اسمی؛ -

 شده؛ تا مقدار اعالا نسبت هوا  اضافه -

 فشار محفاه احتراق تا حداکثر مقدار. -

و  2-9-5-5 زیربنعد  و 3-9-5-5بنعد  بعه معورد العف زیر   ) و NOx,CO: کنیعد احتراق را بررسی  -الف

 ؛(مراجعه شود 9 جدو 

 کنید؛باز )هرکداا که مناسب هستند( تنایم  دریچۀ هوا  کامالًیا با یا بیشتر  9/3را رو    -ب

 ؛(مراجعه شود 9-1-9و  5-1-9بندها  زیر)به  کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -پ

6-0-7 0ها در نقطه  آزمون 

 ها: تمامی مشعل

مقعدار  محفاۀ احتراق را رو  حعداقل   و فشارتنایم  9-5-9بند زیرمشعل را مطابو با موارد مندرج در 

 تواند صفر یا منفی باشد. . مقدار این فشار میکنیدآن تنایم 

 انجاا دهید. 9-5-9زیربند و بند  الف، ب و مواردشده در  آزمون را مطابو با موارد مشخص -الف

 ها  اضافی(؛ مخلوط )آزمون ها  پیش مصر  برق کمکی مشعل  -ب

 کار کند؛ min 38 و مشعل برا  مد  کنیدگاز مرجع را با گاز توکشیدگی شعله تعویض  -پ

 (؛مراجعه شود 9-1-9و  5-1-9بندها  زیر)به  کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -ت

باشد، گاز مرجع را با گاز حد  پرش شععله تععویض    kW 398 اگر ظرفیت مشعل کمتر یا مساو  -ث

 .کنید

 (.مراجعه شود 9-1-9و  5-1-9به زیربندها  ) کنیدپایدار  شعله را بررسی  -ج
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5-0-7 ها در نقاط مرحلۀ اول یا حداقل توان ورودی آزمون 

 ا  یا مدوتر: ها  اندمرحله برا  تمامی مشعل

( تناعیم  انعد  مناسعب )هرکداا که  9و  2، 3یا نقاط  9و  9، 2مشعل و محفاۀ احتراق را مطابو با نقاط 

 کنید؛

 ؛اندازیدکار  هرو  حداقل توان ورود  آن به شکل مناسب ب مشعل را رو  مرحله او  یا -الف

 و جعدو   2-9-5-5بند زیر، 3-9-5-5مورد الف زیربند )به  و NOx,CO: کنیداحتراق را بررسی  -ب

 (؛مراجعه شود 9

 (؛مراجعه شود 9-1-9و  5-1-9به زیربندها  ) کنیداشتعا  و پایدار  شعله را بررسی  -پ

 .کنیدقسمت ب را در نقطه میانی محدودۀ توان ورود  تکرار  -ت

8-0-7 خالصه   

آورده  9هعا  آزمعون در جعدو      مربوطعه و روش  انجاا شعوند و مقعررا    قرار استهایی که  گیر  اندازه

 اند. شده

 ها آزمونخالصه  - 6جدول 

 بندزیر  Hp  Hp  Hp 6 7 0 3 2 0 کار به آماده نقطه

NU85,0U   

× - - - - - - - - 

مورد ب 

-5-5زیربند 

9-3  

NU7,0U  

 

× - - - - - - - - 

مورد   

-5-5زیربند

زیربند  و 9-3

9-9 

 388%  :برق کمکیمصر  

 b elmaxحداکثر

 

× - - - - - - - - 

 ،ب الف،موارد 

زیربند       و

9-1-9  

یا   18 برق کمکی: %مصر  

 b elminحداقل

 

- - - × - - - - - 

موارد الف و 

-9زیربند   و

1-9  

در حالت  مصر  برق کمکی:

 bPSBکارکرد آماده 

× 

- - - - - - - - - 

 ،ب موارد الف،

زیربند       و

9-1-9  

  تغییرا  توان ورود 
× - - - - - - - - 

 زیربند 

5-1-5-5 
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 بندزیر  Hp  Hp  Hp 6 7 0 3 2 0 کار به آماده نقطه

λ 
a

 

 

× × × × × × - - - 

و  9 جدو 

-5-9 بندزیر

9 

QCO <     mg/kWh a 

 

× × × × × × - - - 

مورد الف 

-5-5زیربند 

و زیربند 9-3

9-5-9 

QNOx <     mg/kWh a 

 

× × × × × × - - - 

زیربندها     

    و 5-5-9-2

9-5-9 

 
QCO <      mg/kWh 

 

 

- - - - - - × × × 

مورد و 

-5-5زیربند 

9-3 

دریچه هوا  5,1اشتعا  در 

 باز کامالً

 
- - × × - - - - - 

 زیربند 

5-5-2-5 

   aاشتعا  و پایدار  شعله
× × × × × × × × × 

 زیربند

5-5-2-5 

  ا  مرحله انداز  مشعل تک راه
× × × × × - × × - 

 زیربند 

9-9 

  ا  مرحله انداز  مشعل اند راه
× × - - × × × × × 

 زیربند

9-9 

حد   گاز مخلوط، مشعل پیش

 ی شعلهگتوکشید

 
× - - × - - - - - 

 زیربند

5-5-2-5 

مخلوط، گاز حد   مشعل پیش

 kW    ≥ پرش شعله

 
× - - × - - - - - 

 زیربند

5-5-2-5 

از  شدن بیش   برابر گرادر  مقاومت 

 حد

 
- - - - - - × - - 

 زیربند

5-5-2-2 

درجه حرار  وسایل کنتر  و 

 ایمنی

 
× - - - - - - - - 

 زیربند

9-1-1 

  LWA bصدا  توان تراز
× - - - - - - - - 

 زیربند

9-1-9 
a    مراجعه شود 9شکل به( شود شده انجاا می داده ها در نقاط مرحله او  مطابو نقاط نشان آزمون(. 
b     آزمون مطابو با  ErP  کمتر یا مساو ها مشعلبرا   kW 588  شود میانجاا. 

 احتراق 7-7

نصب شود و با گاز مرجع مربوط به خانواده یا گروه گاز، و در ولتاژ اسمی  1-3-9بند زیرمشعل مطابو با 

 .شودبردار   است، بهره شدهکه مشعل برا  آن طراحی 
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کعه مقعادیر    شعود تنایم شده و بررسی  9جدو   مطابو با  نسبت هوا  اضافه 9تا  3در نقاط  -الف

QCO  وQNOx هستند؛ 2-9-5-5بند زیرو  3-9-5-5 ندبمورد الف زیربو با به ترتیب مطا 

 شده رو  تنایم شده است، ولتاژ اعما  9که مطابو با جدو   ، با 9و  9ها   در شکل 3در نقطۀ  -ب

معورد ب  مطعابو بعا    QCO کعه مقعادیر   شودها تنایم شود. بررسی شده در دستورالعمل مقدار اعالا %49

 باشند؛ 3-9-5-5          بندزیر

 افزایش یافته و: 5-9، فشار محفاۀ احتراق مطابو با بند 9و 9ها   در شکل 9و  2و  3در نقاط  -پ

 درصد افزایش یابد؛ یا: 5%  اسمی، توان ورود ، بدون تنایم دبی هوا، در ولتاژ 3

 گاز مرجع مربوطه با گاز حد  احتراق ناقص مناسب تعویض شود. -2

حصوت  خشک احتراق در م QCOبررسی شود که میزان (  Hpو   Hp ,Hp)در نقاط تحت این شرایط 

 بیشتر نشود. 3-9-5-5بند مورد ب زیر شده در از مقدار داده

کعاهش   نعامی ولتاژ  9/8، ولتاژ ورود  تا شود الف انجاا می موردزمانی که تنایم براساس  همچنین -ت

 شعده رعایعت   3-9-5-5بنعد  مورد   زیر مربوط به الزاما ی شود که داده شود. تحت این شرایط بررس

 .است

 نسبت هوای اضافه -5جدول 

 دامنۀ تنظیم نوع مشعل
  هوای اضافهنسبت 

 9 نقطۀ  9 نقطۀ 5 نقطۀ  1 نقطۀ 2 نقطۀ 3نقطۀ 

 - ≤ 2/3 ≤ 1/3 ≤ 1/3 ≤ 2/3 ≤ 2/3  - ا  مرحله کت

 یاا   مرحله اند

 مدوتر

 ≤ 2/3 ≤ 2/3 ≤ 1/3 ≤ 1/3 ≤ 2/3 ≤ 2/3 ≤ 5 تا 3 

 ≤ 2/3 ≤ 2/3 ≤ 9/3 ≤ 9/3 ≤ 2/3 ≤ 2/3 >5تا  3

و بار  جزئیدر بار  ≤5/3تواند  می هوا  اضافهنسبت  NOx 1 ناکس طبقهمخلوط با  ها  پیش برا  مشعل

 کامل باشد.

 اندازی راه 7-6

، شده و مقدار فاکتور هعوا  اضعافه    گاز مرجع مطابو با خانواده یا گروه گاز مورد نار اعما  ،به مشعل

حعداقل   49 % تنایم شود. برق ورود  بعه مشععل رو    9شده در جدو   ارائهاز مقادیر  تر بزرگبرابر یا 

انداز  با شعرایط موجعود در لولعۀ آزمعون      ها  راه ها تنایم شود. آزمونشده در دستورالعمل ولتاژ تعیین

 .شودتعیین شده، انجاا  5-9بند زیر مطابوشعله، مطابو با نمودارها  کار و آزمون که 

 انجاا شود. سرد کننده انداز  انجاا شود، اولین آزمون با سیا  خنک در هر نقطه سه آزمون راه

. فاصلۀ کنیدرا روشن  آن درن  بیکرده و  انداز ، مشعل را خاموش در مورد دومین و سومین آزمون راه

 باشد. s 9 زمانی بین خاموش و روشن کردن نباید بیش از
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انداز  نباید نوسانا  بیش از اندازه فشار یا نوسانا  شعله در لولۀ آزمون شعله  ها  راه در طو  آزمون

 .کردبا اشم بررسی  مشاهدهشده را باید از طریو  ایجاد شود. مورد ذکر

 به توان ورودی دستیابی 7-5

، که بستگی به شرایط آزمعون  شود میبعد  مشخص   بندها دربه توان ورود   دستیابیبرا   روشدو 

 در نمودار کار  روش کاربرد  در محاسبا ، نشان داده شود.باید و نوع تقاضا  آزمون دارد. 

کاربرد  رسیدن به توان ورود  باید اطالعاتی را راجع به روش  5-9بند زیر  مندرج در ها دستورالعمل

 مشعل، بدهد. 

0-5-7 دست آوردن توان ورودی در شرایط مرجع به 

در بسعتر  ها  دبی حجمی و دبی جرمی گیر برا  تعیین توان ورود  در شرایط مرجع بر اساس اندازه

 .است تائیدزیر مورد  ها  فرمو آزمون، 

 :شود میدو فرمو  زیر محاسبه  از طریو kWحسب توان ورود  بر

(9) 
 

 یا

(9) 
 

 که در آن:

QF,R در شرایط مرجع است کیلووا شده برحسب  توان ورود  داده 

qMN  برحسب  نامیدبی جرمیkg/h تحت شرایط مرجع است )گاز خشک، °
C39 ؛hPa 29/3831) 

qVN  برحسب  نامیدبی حجمیm
 
/h گاز خشک( .تحت شرایط مرجع است،  °C39 ؛hPa 29/3831) 

Hi  ارزش حرارتی پایین گاز )برحسبMJ/kg  ( و برحسب 9) فرمو درMJ/m
 .((9) فرمو در   

گیر  و جریان گاز در شرایط مرجع هستند. یعنعی فعرض   ها  حجمی و جرمی مربوط به اندازهدبی این

 شود گاز خشک در درجه حرار   می
°
C39 تحت فشار  وhPa 29/3831 است.

آزمون مطابو با این شرایط مرجع نیست. بنابراین این مقعادیر نیعاز    حینآمده در  دست بهدر عمل مقدار 

 در حین آزمون، شرایط مرجع را داشته باشند.آمده  دست بهبه تصحیح دارند تا مقادیر واقعی 

شعده از   شود )گازها  خانواده سوا(، دبی جرمی تصعحیح  وزنی انجاا می صور  بهگیر   زمانی که اندازه

 :شود می  فرمو  زیر محاسبه
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(4)       √
         

     
 

         

      
 

  

 
 

 

فرمو  زیر برا  تصحیح مورد اسعتفاده قعرار    ،شود جمی انجاا میحدبی  صور  بهگیر   اندازه زمانی که

 گیرد. می

(5)       √
         

       
 

     

       
 

      

         
 

 

  
 

 شود: دبی حجمی در شرایط مرجع و با استفاده از فرمو  زیر محاسبه می زدر شرایط مرجع ا دبی جرمی

(38)                 

 که در آن:

qM0   دبی جرمی در شرایط مرجع؛

qM آمده در شرایط آزمون؛ به دستدبی جرمی

qV0   دبی حجمی در شرایط مرجع در ورود  مشعل؛

qV       شده در فشار گیر  در شرایط آزمون )اندازهآمده  دست بهدبی حجمیPPat    و درجه حرارgt

(؛

atP     اتمسفر فشار (hpa؛) 

P     فشارسنجشده در  گیر  فشار گاز اندازه (hpa؛) 

gt     دماسنجشده در  گیر  دما  گاز اندازه (°
C؛) 

d     اگالی گاز خشک نسبت به هوا  خشک؛ 

rd    .اگالی گاز مرجع خشک نسبت به هوا  خشک 

2-5-7 دست آوردن توان ورودی در شرایط محیطی به 

 سعنج  جریان وسیله بهشده  گیر  اندازهبرا  تعیین توان ورود  در شرایط محیطی، براساس دبی حجمی 

 است. تائیدآزمون، فرمو  زیر مورد  تأسیسا )آزمون( در سایت یا رو   زمان گاز در طی 

اشعته  تطعابو د  5-1-3-9بند زیرمطابو با  گیر  اندازهدبی حجمی گاز  باید با دقت  گیر  اندازهروش   

 باشد.

(33) 
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QF,A  شده برحسب  توان ورود  دادهkW؛  

Hi   ارزش حرارتی پایین برحسبkWh/m
   ؛(tref ،hPa 29/3831) در شرایط مرجع  

V  تحت شرایط آزمون؛آمده  دست بهی مدبی حج 

atP  (  فشار اتمسفرmbar؛) 

P   سنج جریانفشار گاز در ( گازmbar؛) 

tref    دمععا برحسععب°
C ( مثععا   عنععوان بععهبععرا  تعیععین ارزش حرارتععی پععایین °

C  یععا صععفر°
C 

 ؛(39

 tg    گاز برحسب  سنج جریانشده در  گیر  گاز اندازه دما°
C. 

 ایمنی الکتریکی 7-8

بایعد   شده،تعیین  2-1-5بند مورد ب زیرکه در  طور همان ،آزمون تجهیزا  الکتریکی و اتصات  مشعل

 گیر  انجاا شود.هعملکرد  یا انداز ها  آزمونبه صور  دیدار ، با 

الکتریکعی   یکش میسنمودار  وسیله بهتک قطعا  باید  ات  الکتریکی و پیوستگی صحیح تکدرستی اتص

 .شودبررسی 

 پیشگیرانه یا اقداماتایمنی و/ گذاری صحه 7-5

الزاما  ایعن اسعتاندارد    ، تطابو با دیگر4-9تا  3-9بندها  زیرشده در  ها  آزمون تشریحعالوه بر روش

گعیار  در الزامعا  قعرار داده    صعحه  حینها در معیار پییرش و وضعیت ،گیار  شود. در اصل باید صحه

 اند.شده

 بندی گذاری و بسته گذاری، برچسب نشانه  6

 کلیات    6-0

-9و  1-9، 2-9 ها بندشده در زیر ا اطالعا  تعیینگر قطعا  مربوطه باید ببند  آن و دی مشعل، بسته

 گیار  شوند. نشانه 9

 باشد.  -     EN ISOاستاندارد باید مطابو  ،برا  شناسایی کشور مقصد کد مورداستفاده

-9تا  2-9زیربندها  با باید نگهدار  مطابو و   فنی و اسناد مربوط به سرویسها دستورالعملتطابو با 

 .شود بازرسی 9
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 پالک مشخصات 6-2

آن نیعاز  بعه برداشعتن     مشعاهده باشعد و امکعان    مشاهده بعد از نصب قابل در مکانی که هر مشعل باید

 حاو  اطالعا  زیر باشد:نشدنی  با حرو  پاکدارا  پالکی بخشی از قاب نداشته باشد، 

 و آدرس کامل سازنده و در صور  وجود، نماینده مجاز و ؛ اسم -

 پروانه کاربرد عالمت استاندارد(؛ ر  اخی)در صو عالمت استاندارد -

 گعیار  شیوه ردیابی عالمت استاندارد باید بر اساس ضوابط اجرایی سازمان توسط تولیدکننده در نشانه

 «(.38883939شماره پیامک اصالت پروانه استاندارد »محصو  درج شود )به طور مثا  عبار  

 ؛(PEDحداکثر فشار مجاز )فقط برا   -

 ؛طراحیرده یا نوع  -

 ؛در صور  وجود ،سر  ساختشماره  -

 ؛سا  ساخت -

 ؛(PIN) شناسایی وسیله/محصو  شماره -

 ؛درصور  وجود است، شده ارائهمشعل تحت آن ناا تجار  که  -

 ؛مشعل  ها  بند ردهیا  رده -

 خانواده یا گروه گاز؛ -

 ؛kg/hو در جایی که تزا باشد مصر  سوخت برحسب  kWتوان ورود  اسمی برحسب  -

، حعداکثر و حعداقل تعوان ورود  برحسعب     کنند هایی که در یک محدودۀ ظرفیت کار می برا  مشعل -

kW؛ 

 برا  مشعل؛ کشور یا کشورها  مقصد -

 .شودتواند استفاده  یا محدودۀ فشار که میتغییه فشار  -

 یا مستقیم، ولتاژ و توان مصرفی.نوع برق تغییه، برا  مثا  متناوب  -

 های دیگر گذاری نشانه 6-3

 باشد: نشدنی بادواا با متن زیر یک پالک مناسب یا یک براسب پاکدارا  مشعل باید  

قبل شود. و فقط در محلی با تهویۀ خوب استفاده  شوداین مشعل باید مطابو با مقررا  الزامی نصب »

 .«شودجعه مرا هادستورالعملاز نصب و استفاده به 
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خصو  ولتاژ و جریان مورد  همشعل همچنین باید دارا  اطالعا  مفید مربوط به هر وسیلۀ الکتریکی، ب

 باشد.            ENبند  مناسب مطابو با استاندارد  استفاده و کد عایو

که  شودارائه مضمون این با  مربوط به نصب، اخطارها  دائمی ،رو  مشعل مشاهده در یک محل قابل

تزا است قبل از انجاا هرگونه تعمیرا  رو  مشعل، گاز ورود  بسته شده و برق مشعل قطع باشد. 

 .ارائه شود برا  مشعل باید ، درصورتی که نیاز باشد،عالئم هشداردهنده بیشتر

 و فشار گاز مطابو با طبقه محصو گیار   محل تزا برا  نشانهباید  ،رو  مشعل یا پالک مشخصا 

 در نار گرفته شود. 5-5-5 زیربند

 برداری از مشعل راهنمای نصب، تنظیم، تعمیر و نگهداری و بهرههای  دستورالعمل 6-0

تعمیعر و   ،انعداز   راه، تناعیم  که اطالعا  مربوط بعه نصعب صعحیح،    ییها دستورالعملبا هر مشعل باید 

 و نصعب  تیع اهم  رو دیع با هعا  العملدسعتور  نیع اباشعد.  همعراه  دهد،  می ارائهرا  بردار بهرهو نگهدار  

راه  زمعان  در شعده  گیعر   انعدازه   هعا  داده در ریز موارد که کنند هیتوص و کرده تأکید حیصح انداز  راه

  :شود ثبت انداز 

 گاز؛ نوع -

 (؛حرارتی)ارزش  وب شاخص -

 حجمی گاز؛ یدب -

 مشعل؛ توان خروجی حداقل و حداکثر -

 ؛تغییه گاز فشار -

 تنایم؛ گاز فشار -

      ,QCO)در محصوت  احتراق   COو  CO درصد مقادیر -
 ؛(

 احتراق؛ هوا  دما  -

 .احتراق محصوت  دما  -

 زیر باید داده شوند:  ها داده ErP با مطابو

 ؛NOx ،QNOx (Hs)،انتشار  متوسط مقدار -

 ؛(PSB) کار به آمادهو  (elmin)حداقل  ،(elmax) حداکثر مصر  برق کمکی، -

 LWAصدا  توان تراز-

 باید اخطار داده شود که مشعل نباید خارج از نمودار کار  عمل کند.

 :زیر باشد موارد شاملمشعل اید شامل اطالعا  ها ب دستورالعمل
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 وسایل الکتریکی مشعل قرار گرفته؛ استاندارد  که مبنا  طراحی -

 ؛جایی هجاب -

 ؛بند  بسته -

  .ونقل حمل -

شده و مشخص  ها دستورالعملدر  وضوح به دیبا ،داردحات  کار  مختلفی در مشعل وجود امکان اگر 

 .توضیح داده شوند

سطح  گیر  اندازه، روش 3هوا صدا  مشعل درسروانتشار  در مورد باید شامل اطالعاتی ها دستورالعمل

 گیر  اندازهو روادار   دقت مشعل باشد. صدا سرو کاهش انتشار وسایلامکان کاربرد و صدا در هوا سرو

 هوا باید مشخص باشد.در  صداسرو سطح

  ها سکیرباید مشخص شود اه اقداماتی باید در نار گرفته شوند تا از  ها دستورالعملدر  

 د.نحی  شوها آن ریسک شده و یا عمر منطقی اجتناب طو مربوط به اتفاقا  در  ینیب شیپ قابل

در طو  عمر  ها آنتعویض  ها  زمانو  2فرسایشیاجزا   باید اطالعا  بیشتر در خصو  ها دستورالعمل

عمر  ازمتفاو   تواند می  مشعل . عمر اجزاوجود داشته باشد حاشیه ایمنی کافی کار  را ارائه دهد تا

 مشعل باشد.

برا  موارد زیر  ا ها  بررسی دورهیا  در خصو  فواصل بازرسی و روشئباید شامل جز ها دستورالعمل

 باشد:

، که زمانی انجاا شود ها  دورهاید در بند  ب نشت ا  دورهها  کار  مشعل: بررسی  بند  لوله نشت -

 ؛شوند با در نار گرفتن شرایط کار ، نوع سوخت، و مواد سازه تعیین می ها دورهاین 

 ؛همه تجهیزا  ایمنی و وسایل هشدار -

 ؛در صور  کاربرد آنالیز محصوت  احتراق(، /یاکیفیت احتراق )شامل دما و -

 ؛ایمنی زا یتجه میتناعملکرد ایمن و  -

 .عملکرد ایمن زنجیره ایمن مشعل/مجموعه دستگاه احتراقی -

سیسعتم کنتعر  خودکعار مشععل بعرا        ا  دورههمچنین باید شعامل شعرایط و بررسعی     ها دستورالعمل

 .ا  برا  عملکرد صحیح باشدباشد که شامل تشریح اقدامکار    دائمها مشعل

تناعیم و   ،سعاز  آمعاده  دانش و تجربه( برا  نصب،)موردنار   ها تیصالحباید راجع به  ها دستورالعمل

 نگهدار  مشعل اطالعاتی ارائه دهد. و تعمیر

                                                 

 -Airborne noise 

 ها  مشخص نیاز به تعمیر و تعویض دارند.اجزایی که در دوره -2
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 باشعد، کعه  تعمیر و نگهدار  باید حاو  جزئیاتی در خصو  فرآیند ایمن برا  کارها    ها دستورالعمل

انعرژ     ساز یخنث ،ناخواستهاتصا  مجدد )گاز، برق(، اقداما  در برابر  شامل قطع منابع تغییه در اصل

 مانده، آزمون وضعیت ایمن است. باقی

 این اطالعا  باید یک تاریخ صدور را نشان دهند. ،در هر حالت

کشعی و جزئیعا  ترتیعب عملکعرد جعبعه کنتعر  معورد         باید شامل نمودار سیم ها دستورالعمل ،عالوه به

 استفاده باشند. 

در جعبۀ اتصات  الکتریکی یا نزدیک آن، یک نمودار اتصا  الکتریکی سعاده شعده بایعد موجعود باشعد.      

 همچنین انواع گازها  مناسب برا  مشعل باید ذکر شوند.

عالوه پارامترها   کاملی در محدوده عملکرد موردنار و بهنصب باید شامل جزئیا   ها  دستورالعمل

موردنیاز برا  تطابو مشعل به گرماساز )نمودار کار، ابعاد اتصا ( باشد. همچنین جزئیاتی در مورد 

 ها دستورالعمل، نمایشگر فشار و فشار تنایم باشد. تغییه، فشار  اتصا  گاز ورود  به مشعل، سرمشعل

 شیر قطع دستی در ورود  گاز باشد.  ها یژگیورخصو  لزوا استفاده و باید شامل اطالعاتی د

با ابعاد لولۀ  ا مالحاه قابل طور بهدر جایی که مشعل برا  کار در محفاۀ احتراقی که ابعاد آن  ،عالوه به

 نصب قید شود. ها  دستورالعملاین مسئله باید در  طراحی شده است، آزمون شعله متفاو  است،

. شده به مشعل ارائه دهد وصل پایشاستفاده وسایل  شیوه در موردباید اطالعاتی  ها، لدستورالعم

همچنین باید شامل جزئیا  اقداماتی باشد که در هنگاا بروز مشکل یا وضعیت  ها، دستورالعمل

 آید. اضطرار  پیش می

بردار باید رو  مشعل یا  ا  بهرهدر رابطه با فرآیند روشن و خاموش کردن بر ،خالصه دستورالعمل 

 نزدیک آن موجود باشد.

سازنده باید اطالعا  فنی برا  فرآیند تنایم مشعل از گاز  در یک خانواده به گاز   دستورالعملدر 

 .شودیا از گاز  به گاز  دیگر در یک خانواده ارائه  ،در خانواده دیگر

 بندی بسته 6-7

انرژ  کمی مورد نیاز  ها آناز مواد بازیافتی استفاده شود و مواد  که برا  ساخت  بند  بستهدر طراحی 

 به حداقل برسد.  ضایعا  شودتوصیه میباشد و 

 باره و بازیافت در نار گرفته شود. باید استفاده اندین بند  بسته یدر طراح 

زیان در زمان صدمه دیدن  ، تا جایی که بتواند موجب کاهشبند  بستهاندازه و وزن شود توصیه می

ا  داشته باشند و نقل بهینهو طراحی شوند که ظرفیت حمل انانها باید بند  . بستهکاهش یابد شود،

 شده باشند.  ساز  مناسب ایمن برا  بلند کردن یا تخلیهدر همان حا  



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

52 

 بندی گذاری روی بسته نشانه 6-6

 بند  باید حاو  اطالعا  زیر باشد: بسته

هر نمایش فشار باید در ارتباط بعا   ؛شار گاز  که مشعل برا  آن تنایم شده استفنسبت به  نوع گاز -

 ؛شاخص گروه مشعل مربوطه مشخص شود

 ؛مشعل مستقیم مقصد ها کشور یا کشور -

هعر  بایعد  ، برا  مشعل بیان شده باشد بند  طبقهمشعل؛ اگر بیش از یک نوع ها   بند  رده/بند  رده -

 یا کشورها  مقصد مشخص شوند.مناسب رابطه با کشور در  ها ند ب ردهاین یک از 

با اطالعا  مربعوط  موجب برداشت اشتباه  اگر این اطالعا  بند  باشد،   نباید رو  بستهاطالعا  دیگر

  شود. طبقا  مربوطه و کشور یا کشورها  مقصد یا  تنایم مشعل، طبقه فعلیبه حالت 

  :زیر وجود داشته باشدمتن  بانشدنی  بند  مشعل باید یک براسب پاک رو  بسته همچنین

و تنها در یک محل با تهویه خوب مورد استفاده  شوداین مشعل باید مطابو با مقررا  الزامی نصب »

  «.شودمراجعه  ها دستورالعملقرار گیرد. قبل از استفاده از آن به 
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 الفوست یپ

 )الزامی(

  حاتیو تصح لیتبد اکسیدهای نیتروژن، و نواکسیدکربنوم -های احتراق مشخصهتعیین 

° مقدار دما  مرجع برا  همه مقادیر -یادآوری
C  برا  همه مقادیر اگر است.صفر °

C 39    بعه جعا °
C   اسعتفاده  صعفر

 .ندیآ یمهمان نتایج به دست  شود،

ml/mاز  لیتبد ،(QCO)کربن دیمقدار مونواکس  0-الف
 mg/kWhبه   

ml/mاز  (fCO,M)کربن مونواکسیدمیزان زیر برا  تبدیل   ها فرمو 
 .شود میاستفاده  mg/kWhبه   

 

 (3-الف)
 

 :در آنکه 

QCO   انتشارCO حسب برmg/kWh،  ؛ظرفیت حرارتی احتراقنسبت به 

fO2,M  ؛مقدار حجمیشده برحسب درصد  گیر  اندازهاکسیژن  غلات 

fCO,M   غلاتCO شده برحسب  گیر  اندازهml/m
 ؛(مقدار حجمی)  

COρ  اگالی COبرابر  ؛kg/mn
° )در شرایط 29/3  

C  و صفرhPa 29/3831) 

qV,A,th,tr.min  حسب بر ،محصوت  گاز  خشک احتراق حجم مرجع تئورmn
 
/mn

 ؛  

Hi   ارزش حرارتی پایین برحسبkWh/mn
°)در شرایط   

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 

 

  

(2-)الف  

 :درآنکه 

QCO   انتشارCO حسب  برmg/kWh،  ؛به ظرفیت حرارتی احتراقنسبت 

fCO,M   لاتغ CO برحسب  ،شده گیر  اندازهml/m
 ؛(مقدار حجمی)  

fCO2,N  غلاتCO   ؛حجمیحسب مقدار درصد شده بر گیر  اندازه 

CO max  حداکثر غلاتCO  ؛در احتراق استوکیومتریک  

COρ    اگالیCO برابر kg/mn
 
° )در شرایط 29/3  

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 
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qV,A,th,tr.min   حسب محصوت  گاز  خشک احتراق برحجم مرجع تئورmn
 
/mn

 ؛  

Hi   ارزش حرارتی پایین برحسبkWh/mn
° )در شرایط  

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 

 متان( 388 )% مثالً برا  گاز طبیعی ،مقادیر مرجع

qV,A,th,tr.min   =mn
 

/mn
 

 92/4 

Hi    =kWh/mn
  59/5 

ml/mاز  محاسبه ، (QNOx) مقدار اکسیدهای نیتروژن 2-الف 
 mg/kWhبه   

ml/mاز  ،NOX (fNOx,M)اکسیدها  نیتروژن   مقدار زیر برا  تبدیل ها  فرمو 
 
تفاده اس mg/kWhبه   

 .شود می

 (1-)الف



 که در آن:

Q NOx   انتشارNOx برحسب ،mg/kwh ؛نسبت به ظرفیت حرارتی احتراق 

fNOx,M   غلاتNOx شده برحسب  گیر  اندازهml/m
  ؛(مقدار حجمی)  

fO2,M   غلاتO  ؛شده برحسب درصد مقدار حجمی گیر  اندازه 

NOxρ    اگالیNO ؛ kg/m
 

n 899/2 در شرایط( °
C و  صفرhPa 29/3831)؛ 

qV,A,th,tr.min  حسب محصوت  گاز  خشک احتراق بر حجم مرجع تئورmn
 
/mn

 ؛  

Hi   ارزش حرارتی پایین برحسبkWh/mn
° )در شرایط  

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 

 (5-)الف

 
 :در آنکه 

Q NOx   انتشارNOx برحسب ،mg/kwh، ؛نسبت به ظرفیت حرارتی احتراق  

fNOx,M   غلاتNOx شده برحسب  گیر  اندازهml/m
 ؛(مقدار حجمی)  

fCO2,M  غلاتCO  ؛حسب درصد مقدار حجمیشده بر گیر  اندازه  

fCO2,N غلات حداکثر CO  ؛در احتراق استوکیومتریک 

NOxρ    اگالیNO  ؛kg/m
 

n 899/2  در شرایط(°
C  و صفرhPa 29/3831)؛ 
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qV,A,th,tr.min  حسب محصوت  گاز  خشک احتراق بر حجم مرجع تئورmn
 
/mn

 ؛  

Hi   ارزش حرارتی پایین برحسبkWh/mn
°)در شرایط   

C  و صفرhPa 29/3831). 

 .متان( 388 )% مقادیر مرجع مثالً برا  گاز طبیعی

qV,A,th,tr.min   =mn
 

/mn
 

 92/4 

Hi    =kWh/mn
  59/5 

° دما  مرجع تماا مقادیر -یادآوری
C  است. اگر صفر°

C 39 جا ه ب °
C  نتعایج  شعود برا  همه مقادیر اسعتفاده  صفر ،

 .شود مییکسان حاصل 

 NOX    QNOx دمای احتراق و رطوبت روی انتشار تأثیرتصحیح   3-الف

مربعوط بعه مشععل بعه      QNOxدما  هوا  احتراق و رطوبت رو  انتشارا   تأثیر برا  تصحیحبهتر است 

°برا  رطوبت و  g/kg 38) شرایط مرجع
C 28   شود میاستفاده  (9-الف)برا  دما( فرمو. 

 (9-الف)

 
 :در آنکه 

QNOx,R  مقدارQNOx نسبت به شرایط مرجع تصحیح شده است که (g/kg 38    بعرا  رطوبعت و°
C 

 شود؛بیان می kg/kWhحسب بر QNOx,R. برا  دما(   28

QNOx شده  محاسبه مقدارNOX  برحسبmg/kWh ،شده در  گیر  اندازهhM  وTM محدوده  در 

 mg/kWh 98  تاmg/kWh 188؛ 

hM   گیر  اندازه حینرطوبت در fNOx,M  برحسبg/kg  در محدودهg/kg 9  تا g/kg 39 ؛ 

TM   گیر  اندازه حیندما در fNOx,M   برحسب درجه سلسیوس در محدوده°C 39  تا°C 18. 

بعه  هعر کعداا کعه    حداکثر مقدار محعدوده ) یا باشند، حداقل  اگر مقادیر رطوبت و دما خارج از محدوده 

 .شود( باید استفاده تر استنزدیک گیر  اندازهمقدار 

 NOX  های طبقهبرای ارزیابی   NOXمقدار متوسط   0-الف

تعیین مقدار متوسط حسابی
MNOX , آید می دست به( 9-دیاگراا کار  از فرمو  )الف: 

 (9-الف)

 
 که در آن: 
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MNO

X ,
 برحسب  نمودار کار در  شده تصحیح اکسید نیتروژن مقدار متوسط حسابی انتشار

mg/kwh؛ 

RixNOQ
,

  ؛نمودار کار  i= ……nشده در نقاط   تصحیح  NOXغلات  

n   است. نمودار کار تعداد نقاط 

  fCO ؛ COمقدار   7-الف

داده شده  3-جدو  الف در نوعی خط لولهبرا  اند گاز حجمی، درصد ، برحسب  N fCO,  مقادیر

 است.

  لوله خط چند نوع گازبرای   N fCO, مقادیر - 0-جدول الف

 LPG گاز طبیعی گاز شهری گاز  شناسه

CO ,N f   
 درصد حجمی 

9/9 4/33 8/35 

 کنندگان سوخت مراجعه شود. ها  تأمین برا  اطالعا  بیشتر، به ویژگی -یادآوری

 داده شده است. 2-الف برا  گازها  مرجع در جدو  حجمی،درصد برحسب،   N fCO,مقادیر

  N fCO,مقادیر  -2-جدول الف

   G    G   G   G   G   G   G شناسه گاز

N ،fCO2  

 درصد حجمی
9/9 9/33 2/32 9/33 5/33 8/35 9/31 

، شعود رجعوع شعود( اسعتفاده     3-9-9بند زیرشاخص وب )به ±  2 %اگر یک گاز حد  دیگر با اختال   

 محاسبه مجدد این مقادیر ضرور  است.

ml/mشده از  ،  محاسبههاآالیندهدیگر عوامل تصحیح برای     6-الف
mg/mبده     

 O   %3در   

 محصوالت احتراقدر مرجع 

 ( مراجعه شود:4-( و )الف9-)الف  ها  فرمو به 

 (9-)الف
 

 (4-)الف

 
 که در آن:
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QNOx  مقدارNOX  شده برحسب  محاسبهmg/m
 که  ،خشک در محصوت  احتراق O    %1در   

 ؛محاسبه شده است  NO  عنوان به  

QCO     حسعب  شعده بر  مقعدار منواکسعیدکربن محاسعبه mg/m
محصعوت  احتعراق    O   %1در   

 خشک؛

f O , ref حالت گاز مرجع  O  ( %1 ؛ اکسیژن)در محصوت  احتراق خشک 

f O , M   غلاتO  شده در محصوت  احتراق گاز ؛  گیر  اندازه 

f CO, M  غلاتCO برحسب  شده گیر  اندازهml/m
 )مقدار حجمی(؛   

f NOX, M  انتشارNOX حسب  شده بر گیر  اندازهml/m
 حجمی؛  

NO  (kg/m اگالی   899/2
° شرایط)در (  

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 

CO (kg/m اگالی  29/3
°)در شرایط (  

C  و صفرhPa 29/3831)؛ 

 .داده شده است 2-برا  گازها  آزمون در جدو  الف برحسب درصد حجمی،  N fCO,مقادیر
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 پیوست ب

 دهنده( )آگاهی

 هایی در مورد مراحل جعبه کنترل مثال

مشعل توان ورود  مورد نیاز

کننده مشتعل
مشعل اصلی

ظرفیت مورد 

نیاز نهایی
 توضیحنتیجه

 انداز  مرحله راه

 اشتعا 
 کار  به  آمادهوضعیت 

 هابندزیر
 انداز  راه

 دمنده
  ساز پاک  پیش

زمان ایمنی 

 اولیه

زمان اثبا  شعله 

 انداز راهگاز 

زمان ایمنی 

 ثانویه

خاموشی  کارکرد عاد 

 شده کنتر 

خاموشی 

 ایمن

قفل 

 پایدار
 

بررسی حالت بدون هوا  : 5-1-5-33

 آزمون هوا وسیله
×

×× : وسیله آزمون هوا5-1-5-33

وسیله حفاظتی  در برابر : 5-1-5-9

 فشار پایین گاز
× 

وسیله حفاظتی در برابر : 5-1-5-9

 فشار بیش از حد بات  گاز
× 

آشکارساز شعلۀ  بررسی: خود 5-1-5-5

 ساز  شعله( )شامل شبیه


×

× 
 عملکرد متناوب

 عملکرد دائمی

 VPسیستم آزمون شیر  :5-1-5-39

>     kW 
× 

× : قفل کننده مشعل5-5-3-2
فقط زمانی که 

 نصب شده باشد

 اجبار  

 اختیار 
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 پیوست پ

 دهنده( )آگاهی

 گازهای آزمون

 کلیات 0-پ

هعا تقسعیم    شوند و خانواده گازها به زیر گروه بند  می به اند خانواده طبقه براساس مقدار شاخص وُب گازها

 داده شده است.     ENها  گاز در استاندارد  بند  خانواده جدو  طبقه شوند. می

مشعل برا  هر خانواده یا گعروه گعاز و بعرا      ییکارادارد بررسی این مطلب است که اهدا  این استانیکی از 

بخعش    رضعایت  ، تناعیم  وسایلفشارها  ورود  که برا  آن طراحی شده است و اگر تزا است با استفاده از 

 آید. می دست بهاین هد  با استفاده از گازها  آزمون  باشد.

 روه گاز:در هر خانواده یا گ

گعاز  کعه   شعود و   توزیعع معی   به صور  تکرار گاز آزمون معموتً مشابه گاز  است که بیش از همه  -الف

 شود. مرجع نامیده می گازطراحی شده،  برا  آن مشعل

گازها  حد  نامیده  ،باشند یک خانوادۀ گاز خا  یا گروه گاز می 3گازها  آزمونی که مطابو با محدودۀ -ب

 شوند.  می

آورده شده  3-ها در جدو  و ها  مختلف یا گروه ها  اصلی گازها  آزمون برا  خانواده ترکیبا  و مشخصه

C ،)گعاز خشعک   اسعت مطابو با شرایط مرجع استاندارد  3-ها  داده شده در جدو  و است. مشخصه
 و 39◦

mbar 29/3831 ) 

 داده شده است.      ISOاطالعا  مربوط به ارزش حرارتی گازها  مختلف در استاندارد 

 های آزمون شرایط تهیه گاز 2-پ

 3-شده در جدو  و ها تا آنجا که ممکن است باید به مقادیر داده ترکیبا  گازها  مورد استفاده برا  آزمون

 :شوند  این گازها قوانین زیر رعایت می نزدیک باشند. برا  تهیه 2-و و

برا  گاز آزمون  3-شده در جدو  و داده مقدار نشان 2 % ب گاز مورد استفاده در محدودۀشاخص وُ -الف

 ؛گیر  است( مربوط باشد )این روادار  شامل خطا  ناشی از تجهیزا  اندازه

 درصد خلو  زیر را داشته باشند:  ها باید حداقل ترکیبا  مورد استفاده برا  تهیه مخلوط -ب

  ؛N   %55نیتروژن 

  ؛H   %55هیدروژن 

                                                 

 - Extremes 
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  ؛CH   %593متان 

  ؛C H   %359پروپن 

  ؛C H   %359پروپان 

  ؛C H    %359  2بوتان

،   کنعد  تعأمین اگر مخلوط نهایی شامل ترکیباتی مشابه ترکیب مخلوطی باشد که شرایط قبلعی را   ،هرحا   به

توان برا  ساخت مخلوط انجعاا   کار  که می ،این شرایط برا  هر کداا از ترکیبا  اجبار  نیستند. بنابراین

ها  مناسب شامل ترکیبا  گونعاگون از مخلعوط نهعایی بعوده      در نسبت انداز  با گاز  است که قبالً راه ، داد

 است.

 :2برا  گازها  خانوادۀ  هرحا  به

 Lیا  Hترتیب متعلو به گروه  شود، گاز  که به انجاا می   Gیا    Gهایی که با گازها  مرجع  برا  آزمون-

که پعس از   به شرطی  .نکند تأمینحتی اگر ترکیبا  آن شرایط بات را  ،شودتواند استفاده  می  است Eیا گروه 

 2 % در محعدودۀ  وُب، مخلوط نهایی دارا  یعک شعاخص    نمودن پروپان یا نیتروژن به شکل مناسب  اضافه

 مرجع مربوطه باشد. برا  گاز ،جدو  شده در مقدار داده

 .شودتواند استفاده  گاز پایه به جا  متان می عنوان بهگاز دیگر   ،گازها  حد ساز   آماده برا  -

 .استفاده شودتواند  می Hگاز طبیعی از گروه    Gو     G   ،Gگازها  حد   ساز  آمادهبرا    -

 .استفاده شودتواند  می Eیا  Lیا  Hاز گروه یک گاز طبیعی     Gو    Gبرا  گازها  حد   -

 .استفاده شودتواند  می Lیک گاز طبیعی از گروه    Gبرا  گازها  حد   -

ی در وُبع توانعد شعاخص    پروپان یا نیتروژن معی  کردنآمده از اضافه  دست بهدر تمامی حات  مخلوط نهایی  -

مقدار هیدروژن مخلوط  .برا  گاز حد  مربوطه داشته باشد 3-جدو  و شده در  مقدار  داده 2%  محدودۀ

 آورده شده است. 3-شکل مقتضی در جدو  و نهایی در جا  مناسب به

 کاربرد عملی گازهای آزمون 3-پ

 انتخاب گازهای آزمون 0-3-پ

انتخعاب گعاز آزمعون    ، کعار کنعد  ها  مختلف  ها یا خانواده تواند با گازها  مربوط به گروه زمانی که مشعل می

 5شعکل   گیرد )بعه  شکل مقتضی صور  می به 2-یا و 3-شده در جدو  و داده براساس گازها  آزمون نشان

 (. مراجعه شود 3-3-9زیربند 

                                                 

 2کربن زیر %  اکسید کلی نیتروژن و د و مقدار  3مقدار کلی هیدروژن، منو اکسیدکربن و اکسیژن زیر %  ا ب -3

 بوتان می تواند استفاده شود. iso/nهر مخلوطی از  -2
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 های گازهای آزمون ویژگی -0-جدول پ

خانواده 

و گروه 

 گاز

 گازهای آزمون
  شناسه

 گذاری

 بر ترکیب

 حجم یمبنا

 % 

Wi 

 MJ/m 

Hi 

 MJ/m 

WS 
 MJ/m  

HS 
 MJ/m 

d 

 گازها  خانواده او 

 گروه

A 

 گاز مرجع

 گازها  حد 

     G احتراق ناقص و

29=CH  

98=H  

25=N  

99/23 59/31 99/25 49/39 533/8 

 پرش شعله و

 تشکیل دوده 

گاز حد  

 توکشیدگی شعله
G     

95=H  

39=CH  

25=N  

54/35 43/33 19/22 99/31 199/8 

 گازها  خانواده دوا

 Hگروه 

 G    388=CH  99/59 82/15 92/98 94/19 999/8 گاز مرجع

گاز حد  تشکیل 

دوده و احتراق 

 ناقص 
G    

49=CH  

31=C H  

98/55 83/53 99/95 24/59 945/8 

گاز حد  

 توکشیدگی شعله
G     

99=CH  

21=N  
49/52 91/24 49/59 49/13 551/8 

گاز حد  پرش 

  شعله
G    

9/52=CH  
33/53 59/13 99/59 59/15 949/8 

9/9=N  

 Lگروه 

 گاز مرجع و گاز

حد  توکشیدگی 

 شعله

G    
49=CH  

35=N  
14/19 29/25 92/53 55/12 932/8 

گاز حد   

تشکیل دوده و 

 احتراق ناقص
G    

48=CH  

9=C H  

31=N  

92/58 19/11 41/55 53/19 994/8 

گاز حد  پرش 

 شعله
G    

42=CH  

34=N  
39/19 45/29 89/15 54/18 925/8 

 Eگروه 

 G    388=CH  99/59 82/15 92/98 94/19 999/8 گاز مرجع

گاز حد  تشکیل 

دوده و احتراق 

 ناقص 
G    

49=CH  

31=C H  
98/55 83/53 99/95 24/59 945/8 

گاز حد  

 توکشیدگی شعله
G     

99=CH  

31=H  
49/52 91/24 49/59 49/13 551/8 
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خانواده 

و گروه 

 گاز

 گازهای آزمون
  شناسه

 گذاری

 بر ترکیب

 حجم یمبنا

 % 

Wi 

 MJ/m 

Hi 

 MJ/m 

WS 
 MJ/m  

HS 
 MJ/m 

d 

گاز حد  پرش 

 شعله
G     

49=CH  

39=N  
42/19 53/24 58/58 33/12 939/8 

 گازها  خانواده سوا

خانواده 
سوا و 
 گروه

B/P1 

 و

B1 

 گاز مرجع و 
تشکیل  گاز حد 

دوده و احتراق 
 ناقص

G    
98nC H  = 

98iC H  = 
94/48 85/339 11/49 43/329 899/2 

 

گاز حد  پرش 
 شعله

G    388C H  = 95/98 88/44 45/99 99/59 998/3 

 
 G    388C H  = 35/94 94/42 49/92 92/44 599/3 توکشیدگی شعله

 P1گروه 
گاز مرجع، احتراق 
ناقص، تشکیل دوده 
 و پرش شعله 

G    388C H  = 

 
95/98 

 
 

 
88/44 

 
 

 
45/99 

 
 

 
99/59 

 
 

 
998/3 
 
 

 

توکشیدگی شعله و 
 گاز تشکیل دوده

G    388C H  = 35/94 94/42 49/92 92/44 599/3 

MJ/mبرحسعب   3-در جعدو  و  1ارزش حرارتی گازهعا  خعانواده    -یادآوری
داده شعده اسعت و    (بعر مترمکععب  مگعاژو   )  

 نیز بیان شود. (مگاژو  بر کیلوگرا) MJ/kgتواند برحسب   نشان داده شده، می 2-که در جدو  و طور همان

 3ارزش حرارتی گازهای آزمون خانواده -2-جدول پ

 Hi گاز آزمونشناسه 
Mj/kg 

Hs 
Mj/kg 

G   99/59  59/55  

G   15/59  19/98  

G   99/59  55/54  
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 شرایط تغذیه و تنظیم مشعل 2-3-پ

و بعا گازهعا  آزمعون مرجعع و گازهعا        هاشده در دستورالعمل فشارها ( داده)ها تحت شرایط تغییه  آزمون

 شود. آزمون حد  مناسب انجاا می

  حرار  اتعاق آزمعون،  درجه   مشخص شده باشد و براساس شرایط تغییه،  دیگر نحو استثناء جاهایی که به به

جریان سر مشعل جهعت   باتدست(، فشار مرطوب ایگیر  خشک  گیر  )اندازه و شرایط اندازه اتمسفر فشار 

اگعر   ،ها  میزان گاز یعا رگوتتعور مشععل    کننده )با تغییر دادن تنایم 2 % حصو  توان ورود  در محدودۀ

ها در توان ورود  بعا گعاز مرجعع در فشعار      مشعل( قبل از آزمون هیتغییا تغییر دادن فشار   ،تنایم باشد قابل

.شوندگیر  میاندازه عاد تغییه 

 

 

 



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

385 

 پیوست ت

 دهنده( )آگاهی

 شرایط اتصاالت گازی برای استفاده مرسوم در کشورهای مختلف 

 کشورهای مختلفشرایط اتصاالت گازی برای استفاده مرسوم در  -0-جدول ت

 کد کشور

 ها بندی سایر دسته  I دسته بندی 

 ای اتصاالت رزوه

اتصاالت 

بدون 

 سرکاسه

اتصاالت 

 فشاری

سایر 

 اتصاالت

 ها فلنج

 ای اتصاالت رزوه
اتصاالت 

 تخت

اتصاالت 

 فشاری

 ها فلنج

ISO -

 
a 

ISO    -

  
   

EN 

     
ISO  -

 
a 

ISO    -

  
  

EN 

     

 دارد   دارد دارد دارد دارد دارد  دارد دارد (AT)اتریش

     دارد  دارد دارد   دارد  (BE)بلژیک

     دارد  دارد     (CH)سوئیس

     دارد  دارد     (DE)آلمان 

     دارد  دارد     (DK)دانمارک

   دارد دارد   دارد  دارد دارد  (ES)اسپانیا 

 aدارد دارد bدارد دارد (FI)فنالند 
 دارد aدارد دارد aدارد دارد دارد 

    دارد دارد     دارد دارد  (FR)فرانسه

 بریتانیا  کبیر
(GB)

 b 
  دارد دارد  دارد

 دارد دارد  دارد 
 

     دارد      دارد (GR)یونان 

            (IE)ایرلند 
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 کد کشور

 ها بندی سایر دسته  I دسته بندی 

 ای اتصاالت رزوه

اتصاالت 

بدون 

 سرکاسه

اتصاالت 

 فشاری

سایر 

 اتصاالت

 ها فلنج

 ای اتصاالت رزوه
اتصاالت 

 تخت

اتصاالت 

 فشاری

 ها فلنج

ISO -

 
a 

ISO    -

  
   

EN 

     
ISO  -

 
a 

ISO    -

  
  

EN 

     

            (IS)ایسلند

    دارد دارد  دارد   دارد دارد (IT)ایتالیا 

            (LU)لوکزامبورگ

     دارد دارد     دارد  (NL)هلند

            (NO)نروژ 

  دارد دارد دارد دارد  دارد دارد دارد دارد دارد (PT)پرتقا  

            (SE)سوئد 

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد (SIی )اسلوون

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد (SL) لئون رایس
a ها  مادگی مواز  ها  نر  مخروطی و رزوه رزوه 
b  با محدودیتDN 3لوله 

 

 

 

                                                 

 - Pipe DN limitation 
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 پیوست ث

 دهنده( )آگاهی

 ها آزمون

 های تکمیلی آزمون 0-ث

شعوند را   قطعاتی از مشعل که بعداً اضافه یا اصالح می تأثیرارزیابی  مناور بهها  تکمیلی  آزمون این پیوست، 

 .کند میمطابقت با این استانداردها، تشریح  در

رو  دسعتگاه   اند گرفتهکه تحت آزمون نوعی قرار  ییها مشعلشده در رابطه با تنایم  انانچه اصالحا  انجاا

توانعد   از باشد، آزمون تکمیلی معی سوخت، محفاه احتراق و عملکرد دستگاه تماماً مج تأثیرا خاصی باشد و 

اکم هعوا،  شعده در معورد هعوا  ورود ، تعر     شعود کعه اصعالحا  انجعاا     فعرض معی   به این ترتیب. شودحی  

کنتر  نسبت هوا به گاز ضرور  است.  و وسیله اختالط ، وسیلهجت )خروج سوخت با فشار بات(ها   سیستم

 :استاین اقداما  تنها در شرایط زیر مجاز 

 با صالحیت انجاا شود؛ اشخا توسط  -الف

 پایدار  شعله حف  شود؛ -ب

 مشعل صور  نگیرد؛ ظرفیتدر افزایشی  گونه هیچ -پ

 ؛تاثیر قرار نگیرند تحتایمنی معیارها  مرتبط با  -ت

 ها  مجاز باقی بمانند؛ در محدوده  CO fCO2 و CO QCOها  احتراق نایر مقدار  مشخصه -ث

شعده   صعالحیت  نهعاد تاییعد  شده به  انجاا  ها  ریگ اندازهمدارک مربوط به خاتمه موفو کار با روش ثبت  -ج

 شود.درخواست شده  صالحیت تاییدنهاد توسط  تواند میاضافی   ها  ریگ اندازه .شود 3داده

 بازنگری نقشه 2-ث

 درخواست شود: تواند میدر شرایط زیر بازنگر  نقشه 

 در طراحی مشعل نسبت به طراحی قبلی آن صور  گرفته باشد،  ا  شده موارد اضافهتغییرا  یا  -الف

 یا اگر

ولی اثبا   هستند،مختلف  2ورود  دارا  مراحلو  اندساخته شده با ساختار یکسان که ها  گاز  مشعل -ب

 ورود  فراهم شده باشد. مراحل هرکداا ازفقط برا   ،انطباق با استاندارد

                                                 

 - Notified body 

 - Input stages 
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رو  بعرآورده   تعأثیر   ،العف یعا ب   موردبستگی به  این دارد که آیا تغییرا  منتج از  ،بازنگر  نقشه محدوده

 .یا خیر دگیار یماین استاندارد  شدن الزاما 

منطبعو بعا ایعن    ، انعد  گیاشتهها  گازسوز  که آزمون را بر اساس بازنگر  نقشه با موفقیت پشت سر  مشعل

 شوند.استاندارد، در نار گرفته می

 تکیو آزمون بازرسی  3-ث

مطابقت با استاندارد، سازندۀ مشعل یا یک منبع معتبر ملی تقاضا  آزمعون نعوعی یعک مشععل      مناور بهاگر 

 تکعی این آزمون یا بررسعی    ،داشته باشدگاز  یا مشعل گاز  که منحصراً طبو سفارش ساخته شده باشد را 

، مبعد    گیعرد. بعرا  اهعدا  آزمعون     اهاراوب بررسی نصب کامل صور  معی  در ایبا مبد  حرارتی مناسب 

 .شوند مییک بستر آزمون در نار گرفته  عنوان بهحرارتی با مشعلی که باید مورد آزمون قرار گیرد، 

 :استالزاما  آزمون مشعل به شرح زیر 

 توسط این استاندارد؛ اثبا  تجهیزا  مورد نیاز -الف

 مامی تجهیزا  ایمنی؛عملکرد  ت  آزمون -ب

 ؛   ENآزمون سیستم کنتر  مشعل براساس استاندارد  -پ

 ؛وان ورود اثبا  حداکثر و حداقل ت -ت

و  تغییرا  توان ورود  با ر و حداقل توان ورود  و در حداکثرانداز ،  اثبا  پایدار  شعله در حالت راه -ث

 آید؛ وجود  بهتوجه به فشار مناسب محفاۀ احتراق. نباید در طو  آزمون تغییرا  بیش از حد فشار 

 ؛اندمورد نیاز، رعایت شده و ایمنی ساز  پاکها  پیش زمانکه  ایناثبا   -ج

 .و حداکثر توان ورود  در حداقل NOX میزانو  CO، ( O)یا   COاحتراق نایر میزان  ییکارااثبا   -چ

 گزارش آزمون 0-ث

بهتعر  یک گزارش آزمون تعدوین شعود.   شود توصیه می  بخش خاتمه یافت رضایت طور بهکه آزمون  آن از  پس

ایعن  شعود  توصعیه معی  آزمون نوعی( را نشعان دهعد.    مثا  عنوان بهگزارش آزمون ماهیت آزمون مربوط )است 

در پایان  بهتر است .شود شاملها را  گزارش تعریف مشعل همراه با جزئیا  مورد نیاز و نتایج مربوط به آزمون

 گزارش آزمون، اطالعا  تزا در رابطه با استفاده از مشعل داده شود.
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 پیوست ج

 دهنده( )آگاهی

 دات آزمونگاز جایگزین و مستن وطاستفاده از خط

 گاز جایگزین  وطاستفاده از خط 0-ج

الزامعا  زیعر   شعده باشعد،    ینع یب شیپع د  خا  مشععل  انانچه استفاده از خطوط گاز جایگزین برا  یک م

 تواند اعما  شود: می

. به شوددر نار گرفته شود و مطابو با این استاندارد آزمون  3واحدیک  عنوان  بهتواند  هر نوع مشعل می -الف

اتصا  ورود  باتدست  لنجتا ف مثا   عنوان  بهتعریف شده داشته باشد ) تواند اندازه  می واحدلحاظ ساختمانی، 

 ؛شیر گاز جداکننده(

روش آزمون مطابو با  ،دلیل اصالحاتی که رو  آن انجاا شده بهمشعل  واحددیگر ، این  هر مشعلنایر  -ب

 گیرد.میتحت آزمون قرار  دوباره ،مشخص شده

، در ارتبعاط بعا مشععل بایعد     انعد  شدهذاتی خطوط گاز جایگزین که برا  استفاده در نار گرفته   ها افت -پ

 مشخص شود.

 مستندات آزمون 2-ج

 ون موارد زیر را فراهم سازد:مستندا  آزمشود توصیه می

که تصعویر  واضعح از    دهدنمایش  انانخورده را  ی با امضا و تاریخ که نماها  برشها  کارگاه نقشه -الف

 آید. یک نقشه کلی از دستگاه نیز فراهم شود؛ به دستسازه مشعل و قطعا  اصلی آن 

جزئیا  قطععا  معورد اسعتفاده، طراحعی و سعاخت، شعامل        ،که کاربرد دارد در جایی وتوصیف مشعل  -ب

ها  فشعار   ها  اتصا  و محدوده ها  توان ورود ، روش اطالعا  با توجه به نصب، تعمیر و نگهدار  محدوده

 مشعل؛

مطعابو بعا قعوانین اجبعار  کشعور یعا        هعا  آناعالا در رابطه با این مطلب که قطعا  الکتریکی و مونتعاژ   -پ

 ست؛کشورها  مقصد ا

 شناسه مشعل؛بیان شماره نوع یا  -ت

 از یک فهرست قطعا (؛ در صور  امکاناطالعا  در مورد مواد مورد استفاده ) -ث

 که برا  آن مشعل در نار گرفته شده است؛ مشعل بیان نوع گاز و فشار تغییه -ج

                                                 

 -Unit 
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 اتصات  الکتریکی مشعل؛ ها داده اطالعا  مربوط به -چ

دهنعده کلیعدها،    به نصب، تنایم و عملکرد مشعل، همعراه بعا نمودارهعا  نشعان     ها  مربوط دستورالعمل -ح

 .کار  کشی و عملکرد سیم

، نقشعه  آزمعون   شعده  لیسعت برا  آزمون مورد  یا یک بازرسی مورد ، عالوه بر مستندا  شود توصیه می

شود. داده ،کامل نصب و نقشهکشی  سیم
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 پیوست چ

 دهنده( )آگاهی

 در ویرایش فعلی این استاندارد متنی برای این پیوست در حال حاضر در نظرگرفته نشده است.
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 پیوست ح

 دهنده( )آگاهی

 بررسی وسیلۀ آزمون هوا

توانعد بعا    شود. فشار هعوا معی   ترین یا باتترین توان ورود  انجاا می هوا به نوبت با پایین  بررسی وسیله آزمون

 :کندموارد زیر تغییر 

 تغییر سرعت موتور؛ -الف

 بستن دریچه هوا؛ -ب

 دهانه ورود  هوا یابستن  -پ

 احتمات  دیگر. -ت

عار  از هعوا  معزاحم، در حالعت کعار مشععل      /در محصوت  احتراق خشک 3% به   COکه مقدار آن قبل از

 برسد، یک قفل پایدار صور  گیرد. 

عملکرد وسیلۀ آزمون هوا نسبت به طراحی مشعل مورد  روشدر طو  آزمون رو  لوله شعله، شود توصیه می

ا هوا  ورود  رو  وسعیله  نصب دودکش، بویلر، اتاق نصب ی نایر ،بر نصب اثرگیاربررسی قرار گیرد. عوامل 

 شود.میآزمون هوا و تنایم آن در طو  عملکرد در نار گرفته 
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 پیوست خ

 دهنده( )آگاهی

 برای کاربردهای خاص بیشتر یها هیتوص

 کلیات  0-خ

 کعاربرد  خارج از هد  و دامنعه   برا  کاربر که مشعل یک کندینمتضمین  ،انطباق با الزاما  این استاندارد

 مناسب خواهد بود. این استاندارد است،

بهتعر   الزاما  قانونی، هرگونهمناسب بودن و انطباق هر کاربرد خارج از هد  و دامنه کاربرد این استاندارد، و 

 .شودمورد ارزیابی قرارگرفته و بین سازنده مشعل و کاربر توافو  است

 اقکردن هوای احترگرم پیش 2-خ

اخعتال  دمعا  ایعن هعوا      ،کار کند ،گرا شده پیشاحتراق  هوا اگر مشعلی که مطابو این استاندارد است با 

 بیشتر باشد. K 98 نسبت به دما  محیط نباید از

 :بنابراین ،شود میاستفاده  بات در شده ها  دادهمطابو این استاندارد در محدوده ی کهانانچه مشعل

نسبت  ،اند کار با دست در نار گرفته شده مناور بهها که  ها و دستگیره اختال  دما  دکمهشود توصیه نمی -

 تجاوز کند. 1-2-5-5بند زیربه دما  محیط از مقادیر مشخص شده در 

بعرا  قطععا  بیشعتر     هعا  دسعتورالعمل در  دما  قطعا  مشعل از حداکثر دما  اظهارشدهشود توصیه نمی -

 شود.

 قرار گیرد. ریتأثانداز  اولیه مشعل در هر ظرفیت،  پایدار  شعله تحت  در طو  راهشود توصیه نمی -

 تواند نمودار کار را محدود کند. گرا کردن هوا  احتراق میپیش

تعا از   شعود مناسعب بایعد اسعتفاده     وسعایل دما  محیط باشعد،   ازبیش  K 98کردن هوا  گرا شیپاگر دما  

 کارکرد اطمینان حاصل شود.  ها حالتتمامی  طیعملکرد ایمن در 

 کارکرد پیوسته ونتیالتور هوا 3-خ

قبل از   «حالت بدون جریان»تا آن را قادر سازد که  انجاا شودتزا است اصالحاتی بر رو  وسیله آزمون هوا 

 مراجعه شود(. 33-5-1-5بند زیر)به  کندشروع به کار مشعل را بررسی 

 هوای اضافی احتراق متغیر 0-خ

بعات در فرآینعدها  صعنعتی      هعا  تیظرفها  گازسوز با  برا  مشعل 9-9بند زیر 9در این استاندارد، جدو  

از احتراق کامل اطمینان حاصعل  شود توصیه میشعله در همه شرایط پایدار بوده و بهتر است اجبار  نیست. 

 شود. 

 



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

331 

 اندازی مشعل با شعله گاز راه  7-خ

کعار  مشععل     هعا  تیوضع، تضمین شود که تحت تماا انداز راه  با شعله گاز ها مشعلبرا  شود توصیه می

 قادر به اشتعا  مشعل اصلی باشد. انداز راهاصلی، مشعل با شعله گاز 

. شعود و شعله اصلی، مجهز  انداز راهشعله مجزا برا  ناار  شعله گاز  حسگربه بهتر است ، صور  نیا ریدر غ

را  انعداز  راهوضععیتی نتوانعد شععله گعاز      چیدر هع کعه   قرار داده شود انانحسگر شعله اصلی شود توصیه می

   کند. آشکارساز

 فیلتر کردن هوا   6 -خ

عملکعرد وسعیله    در غیعر ایعن صعور    ؛ ها  غبارآلود نیاز به فیلتر کردن هوا  ورود  احتراق است در محیط

 (.مراجعه شود 33-5-1-5بند زیر)به  گیردقرار  تأثیرممکن است تحت  ،آزمون هوا
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 پیوست د

 )الزامی(

 (0الزامات ایمنی و/یا اقدامات حفاظتی -( خطرات مربوطهCE/       آالت ) راهنمای ماشین

 کلیات  0-د

در  نیماش عنوان  به که مشعل مهماز خطرا   یستیشامل ل وستیپ نی، ااین استاندارد 9-5 زیربند با مطابو

و  تائیعد  نی، قعوان یاقعداما  حفعاظت   ایمربوطه و/ یمنیاز الزاما  ا یکل  نما نیهمچن؛ است گرفته شدهنار 

 .از آن است استفادهمربوط به اطالعا   اجزا 

 فهرست خطرات مهم  2-د

 یابیع با ارز استاندارد نیاست، تا آنجا که در ا حوادثو خطرناک  طی، شرامهم خطرا کلیه شامل  3-د جدو 

کاهش خطعر   ایبردن  نیاز ب  مشخص شده است و برا آت  ماشیننوع  نیا  برا به عنوان خطر مهم سکیر

  .Bجعدو    براسعاس  3در سعتون    گیار شماره نیو همچن 2خطرا  در ستون  ستیبه اقداما  دارد. ل ازین

 است.       EN ISOاستاندارد 

 یاقدامات حفاظت ای/و یمنیالزامات ا  3-د

 کلیات  0-3-د

اقعداما    ایع و/ آت  نیماشع  یمنع یاز الزامعا  ا  دیع شعوند با  یدر نار گرفته مع  نیماش عنوان بهکه  ییها مشعل

، همچنعین کننعد.    رویع پ 1-دو جدو   2-د، جدو  3-دمقابله با خطرا  مهم مطابو جدو    برا یحفاظت

 نیع که در ا ،نیستند مهمکه خطرا  مربوطه  در مورد       EN ISOاستاندارد  بر اساس اصو  دیمشعل با

 .شود یطراح ،مورد توجه قرار نگرفته است پیوست

 

 

 

 

 

 

                                                 

در ناعر گرفتعه   ( CE/  /    )هایی سروکار دارد که به عنوان یک ماشین و یا بخشی از یک ماشین کامل مطابو با راهنمعا   این پیوست با مشعل -3

 .شده است
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 به الزامات مربوطه اتارجاعآالت و  فهرست خطرات مهم ماشین -0-جدول د

0 2 3 0 

 جعامر حوادث خطرات ایخطرناک  یهاتیموقع خطرات بند

   مکانیکیخطرا   3

 خطر خرد شدن - 

  بریدن -

 قطع ای جداشدگی خطر -

 گیر افتادن خطر -

به  ای خطر به داخل کشیده شدن -

 انداختن تله

 ضربه خطر  -

 یا شکست خطر سوراخ شدن -

 یدگیسای ای اصطکاکخطر  -

 به قطعا  متحرک یدسترس

 زیت  ها لبه

 جابجایی

 ؛3-1-5؛ 5-2-2-2

 3-2-1-د 

 
 فشار بیش از حد فشار بات با  عیماخروج  تزریو یا خطر

 ؛5-1-1-5 ؛5-1-5-3

5-1-5-9 

 خطرا  الکتریکی 2
اتصا   ای اضافه ؛ بارغیرمستقیم ای میتماس مستق

 کوتاه؛

 ؛38-5-1-5 ؛5-1-2

 1-2-1-د 

 خطرا  حرارتی 1

 موقعیتها در  در اثر عملکرد مشعل یسوختگ

  نگهداروریتعم

 با درجه حرار  بات تماس

5-2-1 

 ؛5-5-2-1

 5-5-2-9 

 2-2-1-د  ؛3-1-5 خطرا  سروصدا سروصداخطرا  تولید شده بر اثر  5

 3-1-5 خطرا  ارتعاش خطرا  تولید شده بر اثر ارتعاش 9

 و انفجار سوز  آتشخطر استنشاق؛ خطر  جنس/موادخطرا   9

 با آزبست تماس

 ؛ 9-2-5؛ 9-2-5؛ 5-2-5

 ؛9-5-1-5؛ 5-2-9

 ؛5-5-1-5؛ 5-1-5-4

 ؛33-5-1-5؛ 5-1-5-38

 ؛35-5-1-5؛ 5-1-5-32

 ؛3-5-5؛ 5-1-5-39

5-5-9-3 

5-2-9 

به اصو   یتوجه یاز ب یخطرا  ناش 4

 آت  ماشین یدر طراح یارگونوم

  و نگهدارریتعم  دشوار برا یدسترس

 جابجایی

 یانسان  خطا

 استفاده  برا یناکاف اطالعا 

 3-1-5؛ 5-2-9

 ؛5-2-2-2

 ؛5-1-5-9

 9بند 

 1-2-5  نگهدار تیدر موقع ها مشعلعملکرد  تنش، بار روانی زیاد و بار روانی کم

 ؛1-2-5  نگهدار تیدر موقع ها مشعلعملکرد  خطا  انسانی، رفتار انسانی

 2-2-2-5 کنتر وسایل  یناکاف ییاز شناسا یناش  خطاها ییشناسا ایمکان  ،نامناسب یطراح
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0 2 3 0 

 جعامر حوادث خطرات ایخطرناک  یهاتیموقع خطرات بند

 1-2-5  نگهدار تیها در موقع مشعل عملکرد یدست ها  کنتر 

که دستگاه  یطیمحخطرا  مرتبط با  5

 شود میدر آن استفاده 

 غبار و مه؛وگرد -

 ؛یسیاختال  الکترومغناط -

 ؛دما -

 ب؛آ -

 .ژنیکمبود اکس -

5-1-3 ،5- 1-5-38، 

 9-33-، ر9-1، 9-1-1

 

 به الزامات مربوطه اتمنجر به خطر شود و ارجاع تواند میکه  کارهاییفهرست  -2-دجدول 

 جعامر وظایفنمونه  نیمراحل چرخه عمر ماش

 و نقل حمل
 بند  بسته -

 ونقل حمل -
 1-5-5-، ر9-9

 مونتاژ و نصب

 انداز  راه
 5-5-5-، ر2-9-، د5-9 مونتاژ دستگاه -

 ما یتنا

 ندیفرآ رییتغ ایو/ نویسی برنامه/آموزش

محاف  و  وسایل میو تنا تطبیو -

 اجزاء ریسا

  پارامترها تائید ای میو تنا تطبیو -

، فشار مثا  عنوان بهدستگاه )  عملکرد

 حجم( یاهتی، محدود

 ها آزمون،  عملکرد آزمون -

  برنامه تائید -

 محصو  احتراق نهایی تائید -

 2-9-، د9-5

 5-5، 35-5-1-5، 38-5-1-5 ناار  - عملکرد

 ناافت

 2-9-، د5-9   ونگهدارریتعم

 2-9-، د5-9  یابی یافتن خطا/ عیب
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 به الزامات مربوطه اتو ارجاع خطرات حوادثفهرست  -3-دجدول 

 مراجع حوادث خطرناک خطرات

ظرفیت  رمنتارهیغ شیمنتاره، افزا ریغ انداز  راه

 از حد شیسرعت ب/

  نگهدار تیدر موقع ها مشعلعملکرد 

 اتصات  قطعا  خطرا 

 بار اضافه

 بار کم

 کنتر  ستمیس یخراب

 یخارج اثرا از  یناش خطرا 

5-2-1 

5-2-9 

 9-5-1-5؛ 5-1-5-5

5-1-5-9 

 ؛33-5-1-5؛ 5-1-5-38

 ؛35-5-1-5؛ 5-1-5-32

5-1-5-39 

5-5-9-3 

 طیشرا نیعدا امکان توقف دستگاه در بهتر

 ممکن
 2-5-1-5 مشکال  توقف

 9-5-1-5 فشار کم گاز هیمنبع تغی یخراب

 2-5-1-5 مشکال  توقف خرابی مدار کنتر 

 9-2-5 اتصات  قطعا   خطاها اتصا   خطاها

 کار نیجدا شدن در ح
 یکاف ریمواد غ

 از حد شیب فشار

5-2-9 

 5-5-1-5؛ 5-1-5

 3-2-1-؛ د2-2-2-5 یثبا  ناکاف آت  ماشین یاز دست دادن ثبا / واژگون

 بیشترالزامات   2-3-د

 کنترلوسایل و  یداری، پایکیمکان یمنیا  0-2-3-د

 :شود میاعما   2-2-2-5زیربند عالوه بر  ریز موارد

 اسعتاندارد  مطابو بعا  دی، قطعا  متحرک بانباشد یمحافات کافکننده  تضمین شده داده اختصا محفاه  اگر

بعه   نیمحافات شوند. همچنع        EN ISOاستاندارد و  3159: سا  34399استاندارد ملی ایران شماره 

 .مراجعه شود 3-1-5زیربند 

مطابو بعا  آن را  یمنیکه احتماتً ا یشکستگ ای، اعوجاج یثبات یگونه ب چیباشد که ه انان دیمشعل با ساختار

 رخ ندهد. ،کند یمختل م3158: سا  32388ایزو شماره -استاندارد ملی ایران

  بنعد  و بسعته  یطراح  طور دی. باجا کرد هآن را جابراحت  ا یباشد که بتوان با خ انان دیمشعل با یطراح

: سعا   32388ایعزو شعماره   -اسعتاندارد ملعی ایعران   مطابو با  بیو بدون آس منیا طور بهشود که بتوان آن را 

 کرد. انبار 3158
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 ها موتورها و فن  2-2-3-د

 :شود میاعما   3-1-5زیربند عالوه بر  ریز موارد

(. مراجعه شود5-9 زیربند ها در دستورالعمل ذکر شده است )به از مشعل یناش  سروصدامربوط به  اطالعا 

ها ارائعه شعود    در دستورالعمل دیاز هوا با یناش  سروصداکاهش   در مورد امکانا  و ابزارها شتریاطالعا  ب

 (.مراجعه شود5-9 زیربند به)

 الکتریکی یمنیا  3-2-3-د

 با تماا موارد زیر مطابقت داشته باشد: دیمشعل با یکیالکتر زا یتجه

 یمنع یپوشعش ا  مناعور  به،      :   - -      EN استاندارد ZE پیوست عالوه بر آنو  2-1-5زیربند   -

 ای،  EC/        آت  ماشین راهنما سالمت الزاما  و  ضرور 

 . -      ENهمراه با استاندارد  ر وستیپ -

 بعه بایعد  در دسعترس،   (بیش از حد و رده ولتاژ یدرجه آلودگ مثا   عنوان  به) یطیمح طی، شراهر دو مورد در

 در نار گرفته شود. یطراح  برا ها،هیپا عنوان 

  یاقدامات حفاظت ایو/ آالتنیماش یمنیالزامات ا تائید 0-د

 شود: تائید، ریاند روش ز ای کیبا  به تناسب دیبا 3-دانطباق با الزاما  ذکر شده در جدو  

 ؛اشمی یبررس -

 ؛ ریگ اندازه -

 ؛ عملکرد ها  آزمون -

 .یطراح یبررس -

 در الزاما  گنجانده شده است. رشیپی  ارهایاصل مع در

 اطالعات استفاده  7-د

 کلیات  0-7-د

 :شود میاعما   3-9زیربند عالوه بر  ریز موارد

ارائعه   ،3158: سا  32388ایزو شماره -استاندارد ملی ایران 5-9زیربند  مطابو با دیمورد استفاده با اطالعا 

 شود.

 یبردار و بهره ی، نگهدارمی، تنظدستورالعمل نصب  2-7-د

 :شود میاعما   5-9زیربند عالوه بر  ریز موارد
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ایعزو شعماره   -اسعتاندارد ملعی ایعران    9-9زیربند مطابو با  دیبا آت  ماشین یمنیمربوط به ا  ها دستورالعمل

 باشد.، 3158: سا  32388

بیشعتر بعه    اطالععا    مناسب مشخص شوند )برا  با نمادها دیبا یمنیمهم مانند اطالعا  مربوط به ا نکا 

 (.مراجعه شود  -      EN استاندارد

و  هعا  ریسعک کعاهش    مربوطعه و ابزارهعا   ریدر مورد مقاد  شتریاطالعا  ب اگر مقادیر محدود افزایش یابند،

 .شودارائه  یحفاظت لیتوسط وساباید  ،خطرا 

فشار صو   سطح در قالباز هوا  یناش  سروصدادر مورد انتشار  یها و اطالعات شامل داده دیها با دستورالعمل

  dB 48 (A) از شیبع  صعدا فشعار  سعطح   انتشعار  زانیباشد. اگر م نیز ها انواع مشعل هر کداا ازاز  شده منتشر

با اسعتفاده از   دیبا ها آنو دقت مربوط به  سروصداانتشار  ریداده شود. مقاد دیصدا با توان ترازباشد، اطالعا  

 .اعالا شود      EN ISO استاندارددورقمی مطابو با توضیحا   یک عدد

 شود.  ریگ اندازه       -      EN استاندارد مطابو دی، بای که کاربرد داشته باشدصدا، در صورت توان تراز

 نیشود. باتتر نیی، تع    : -      EN استاندارد الف پیوستمطابو با  دیبا شده منتشر صو فشار  سطح

 هعا نشعان داده شعود )بعه     در دسعتورالعمل  dB (A) برحسبسطح فشار صو   عنوان به دیبا اختصاصیمقدار 

 (.مراجعه شود 5-9زیربند 

 استفاده شود. 2دقت  ردهاز  شود می هیتوص
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 پیوست ذ

 )الزامی(

 فشار تحت هایبدنه در که ییهامشعلفشار و  قطعات تحت یدارا یها مشعل یبرا یالزامات اضاف

 شده است فیتعر EU/        (PED)فشار  زاتیتجه راهنمایکه در  طور همان شوندیم مشتعل

 کلیات  0-ذ

بعر اسعاس    کعه  شود میتحت فشار اعما   یقطعا  و لوازا جانب  برازمانی فقط  پیوست نیا ،یکش لوله  برا

       کمتععر از DNقطععر در  PSحععداکثر فشععار مجععاز  ضععرب حاصععل ،       /EUاروپععا  هیععدسععتورالعمل اتحاد

bar.mm 1888 .باشد 

در  PEDهعایی کعه    آن و شعوند مشتعل میتحت فشار  بدنه در که ییها در مورد مشعل پیوست نیا نیهمچن

 .رود یم کار به شود میاعما   ها آنمورد 

اسعتاندارد   نیاز فشار است. ا یخطرا  ناش لیتحل و  هیتجزبر اساس  استاندارد نیشده در ا اتخاذ سکیر فلسفه

را حعی  کعرد،    هعا  آن توان ینمکه   و در موارد شود میکاهش خطرا  اعما   ایحی    برا یدر مورد اصول

 .کار رود بهمناسب  یاقداما  حفاظتباید 

 .شود میبه کاربر اطالع داده  هر جا که مناسب باشد، شده و ییشناسا دیگرخطرا   هرگونه

، باد، بار زلزله و کیاز تراف یناش ها  ریسکپوشش   برا یالزاما  اضافممکن است ، نصب تیبه وضعبا توجه 

 اعما  شود. یخارج سوز  آتش

 قطعات تحت فشار  2-ذ

 یطراح  0-2-ذ

 طیشعرا  ریمتناسب بعا اسعتفاده معورد ناعر و سعا       بارهاطراحی شود که برا   انان دیتحت فشار با قطعا 

 د.نمناسب باش یمنطق ینیب شیپ قابل یاتیعمل

قطععا     مناسعب بعرا   یطراحع   وابسته به نوع دستگاه و مواد در استانداردها ها  عملی مونآز پارامترها 

 .مراجعه شود       -      EN به استاندارد تحت فشار آورده شده است،

 مقاومت فشار را تحمل کنند. آزمونیک  3-35-زیربند ذمطابو با  دیتحت فشار با قطعا 

 مواد 2-2-ذ

طو  عمر مورد نار   برا دیاست، با hPa 988از  شیب ها آنکه حداکثر فشار مجاز  ،تحت فشار قطعا جنس 

مطعابو بعا الزامعا      دیگونه مواد با نیشده باشد. ا ینیب شیپ هابرا  آن ینیگزیجا که نیمگر ا ،مناسب باشند

 شوند: تائید ریز
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 :مواد

مراجععه       :      ENاسعتاندارد   چبعه پیوسعت   )هماهن  مطابقت داشته باشد   با استانداردها دیبا -

 ای(، شود

قعرار   پوشعش  تحعت  ،تحعت فشعار   زا یمواد تجه مراجع دارا  صالحیت قانونی یهدییتأیک به وسیله  دیبا -

 ای ،گیرد

 .ردیخا  مواد قرار گ یابیمورد ارز دیبا -

  بعرا  3555نعوامبر   25مشعابه، کعه تعا قبعل از      یاتیعمل طیمشابه در شرا  مورد استفاده در کاربردها مواد

 نیانع  دارا قطععا  تحعت فشعار     یمنیشوند. ا یممکن است مناسب تلق زین اند شدهشناخته  منیاستفاده ا

 مواد خا  ثبت شود. یابیارز کیشده و در  تائید 3-2-زیربند ذمطابو  یطراح یابیبا ارز همراه دیبا  مواد

 EN استاندارد حو  چ ها  پیوست، به ایمن اعالا شده 3555نوامبر  25قبل از استفاده از آن    مواد  کهبرا

 .شودمراجعه            

حاصل شود که معواد معورد اسعتفاده بعا      نانیتا اطم ،انجاا شود یاقداما  مناسب دیفشار با قطعا  تحت  برا

 هیع همه مواد ته  برا دیبا ،مشخصا  مطابقت با تائیدخا ، اسناد  طور بهمطابقت دارد.  ازیمشخصا  مورد ن

 شود.

 یصعور  گعواه   بعه  دیع با امر نی، اقرار دارند باتتر ای IIدر دسته  ی کهزاتیتجه تحمل فشارِ یقطعا  اصل  برا

 .گرفته شود     :      EN استاندارد کنتر  محصو  خا  مطابو با

 یدائم اتصاالت  3-2-ذ

: 32559-3استاندارد ملی ایعران شعماره   و             EN ISO استانداردها  مطابو با دیبا یدائم اتصا 

 مطعابو  دیع با کارکنعان . بعه کعار رود   3151: سعا   32559-9اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     تعا   3145سا  

: 9593-9تعا شعماره    3151: سعا   9593-2شماره  ای 3151: سا  9593-3ملی ایران شماره  استانداردها 

 باشند. طیاجد شرا، و3145سا  

 خط گاز یو اجزا الکتریکی یمنیا  3-ذ

 الکتریکی یمنیا  0-3-ذ

 :شود میاعما   2-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

مطعابو بعا    ،   - -      EN اسعتاندارد  تیع رعا  جعا  بعه  دیع با ،و اتصات  مشعل یکیالکتر زا یتجه هیکل

مشعخص    گریموارد د پیوست نیدر ا که نیمگر ا، باشد  -      EN استاندارد همراه با ر پیوستالزاما  

 شده باشد.

 خط گاز یاجزا  2-3-ذ
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 :شود میاعما   3-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

 مونتاژ، نصب و ثابت شوند. ،یکیمکان  فشارها ریبدون خم شدن، گشتاور و سا دیخط گاز با  اجزا تماا

     ،  -   EN ها مطابو بعا اسعتاندارد   دیبا ،اند به کار رفته قطعا  تحت فشار عنوان به کهخط گاز   اجزا هیکل

EN    :    +A        ،EN            ،بیشعتر از   خط گاز بعا فشعار    اجزا باشدhPa 988  تعا hPa 

 باشد. یفلنج دیبا تر بزرگ. ابعاد طراحی شود فلنج ای ا  رزوه صور  به   DN سایز تاباید  5888

 محافات شوند. یاحتمال شعله در برابر برگشتمناسب  لیبا وسا دیخط گاز با  اجزا همه

طعو  عمعر مناسعب سعاخته شعوند.       بعا از معواد   دیع با ،خورنده  خط گاز در صور  وجود گازها  اجزا تماا

 یمنع یحفع  ا   بعرا  ییها ارخه ایو طو  عمر مناسب   نگهدار و سیسرو  ها شامل دوره دیها با دستورالعمل

 باشد.

 فشار گاز رگوالتور  0-ذ

 :شود میاعما   5-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

 باشد.     : -   ENمطابو با استاندارد  دیفشار گاز با رگوتتور

 .مراجعه شود 39-9-1 استاندارد به زیربند نیا کاربرد  برا -یادآوری

 وسیله حفاظتی در برابر فشار بیش از حد باالی گاز  7-ذ

 :شود میاعما   9-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

ا  که شعله در آن روشعن  )بدنه گرفته برا  جلوگیر  از بار بیش از حد اشتعا  بر رو  بدنه تحت فشار آتش

           EN، باید یک وسیله حفاظتی در برابر فشار بیش از حد بات  گاز مطابو با استاندارد شده است(

 نصب شود.

 .مراجعه شود 39-9-1 استاندارد به زیربند نیا کاربرد  برا -یادآوری

 قطع ایمن خودکار ریش  6-ذ

 :شود میاعما   4-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

 kWاز شعتر یب تعوان ورود  بعا   3موجعود در جعدو     زا یع تجهاز  دیبا، خورنده  صور  استفاده از گازها در

 .استفاده شود 3288

 .مراجعه شود 39-9-1 استاندارد به زیربند نیا کاربرد  برا -یادآوری

 وسیله آزمون هوا  5-ذ

 :شود میاعما   33-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

و کعارکرد   اشعتعا  ، سعاز   پعاک  شیپع  نیمناسب هوا در ح انیجر اثبا   برا  ا لهیمجهز به وس دیبا مشعل

 باشد.      :     ENمطابو با استاندارد  دیبا ،شود میمشعل باشد. اگر از دستگاه سنجش فشار استفاده 
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 .مراجعه شود 39-9-1 استاندارد به زیربند نیا کاربرد  برا -یادآوری

 مشعل  خودکار کنترل ستمیس  8-ذ

 :شود میاعما   35-5-1-5زیربند  عالوه بر ریز موارد

باشعد.   3159: سعا   38295استاندارد ملی ایران شماره مطابو با الزاما   دیمشعل با خودکار کنتر  ستمیس

 شود. یطراح یحالت کار دائم  برا دیبا ، این سیستمkW 3288بیشتر از  یحرارتتوان با  ییها مشعل  برا

 .مراجعه شود 39-9-1 استاندارد به زیربند نیا کاربرد  برا -یادآوری

 تخلیهو  زهکشی ابزارهایی برای  5-ذ

در  دیع با وسعایل  نیع باشعند. ا  ضعرر  بعی  تحعت فشعار   تخلیهزهکشی و   برا وسایلیمجهز به  دیگاز با خطوط

 (.مراجعه شود 3-به شکل ذ) رندیقرار گ قطع ایمن شیرها باتدست 

 

 
 راهنما

 زهکشی وسایل   

 تخلیهوسیله    

 شیر قطع با عملکرد دستی   

 شیر قطع ایمن   

 هیو تخل وسایلی برای زهکشی -0-ذشکل 

 یعموم یالزامات عملکردها  01-ذ

 :شود میاعما   3-5-5زیربند  عالوه بر ریز موارد
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مععاد    عنعوان  بعه   -      EN استاندارد همراه با رپیوست مطابو  دیبا در زیر ذکرشدهمشعل   عملکردها

 شود: ی( طراح  SIL) 1سطح  یمنیا یکپاراگیحف    برا

 کنتر  فشار؛ -

 شعله؛ آشکارسازکنتر  مشعل و  -

 ؛تغییه گاز ایمنقطع  -

 کنتر  نسبت هوا/سوخت؛ -

 .اشتعا  ستمیو س بویلر 3یاصل یمنیا زا یتجه یکپاراگی -

 .مراجعه شود32-به بند ذ ،ساخت الزاما برا  

 .مراجعه شود 31-به بند ذعمر،  ایمنی ارخه الزاما برا  

 یخارج یمنیمحدودکننده ا  00-ذ

 عنعوان  بعه مخعزن تحعت فشعار     ی ایمنعی لوازا جعانب  مثا   عنوان به) یخارج یمنیکننده ا محدود کی عملکرد

پایعدار  حداقل باعث قفل  دیبا یمنیا یجانب لهیوس کی عنوان بهحسگر فشار(  لیکننده سطح آب، وسا محدود

 .مراجعه شود 2-به شکل ذمشعل شود، 

 

 یخارج یمنیکننده ا محدود -2-ذ شکل

                                                 

 -Superior safety equipment 
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  -      EN استاندارد با در پیوند ر پیوستمطابق  یطراح  02-ذ

 کلیات  0-02-ذ

           اسعتاندارد  بعر مبنعا      SIL مععاد   بعا الزامعا    ریع ز  هعا  شعده در پعاراگرا    ذکعر  زا یتجهفرض شده که 

EN      -       با اسعتاندارد   دیبا نیگزیجا زا ی. تجهکامالً مطابقت داردEN      - :       مطابقعت

 کنند. اثبا را حف  و آن را    SILداشته و 

 است. 5-5-زیربند رمطابو با  ،خطا یابیانجاا ارز  معنا به ،خا  SIL طبقه کی ه کردنبرآورد -0 یادآوری

 SIL هعا   طبقعه سعایر  ممکعن اسعت    ،      -      EN اسعتاندارد  با مطابو سکیر یابیارز در صور  انجاا -2 یادآوری

 .کاربرد داشته باشد

 کنترل فشار  2-02-ذ

 شود. یطراح 9-ذو  9-ذ ها بندمطابو  دیفشار با کنتر 

 شعله آشکارسازیکنترل مشعل و   3-02-ذ

  بعرا باید و بوده           ENاستاندارد  و 4-بند ذمطابو  دیشعله با آشکارساز مشعل و  کنتر  یطراح

 شود. یطراح یکار دائم

 منبع گاز منیا قطع  0-02-ذ

 شود. یطراح 4-5-1-5زیربند مطابو  دیمنبع گاز با منیا قطع

 است. ازیمورد ن 3159: سا  39534استاندارد ملی ایران شماره  مطابو ،آزمون شیر ستمیس کی

 کنترل نسبت هوا/سوخت  7-02-ذ

نسعبت   نیشوند که ا یطراح  کار کنند و طور یکیمکان هیبا تغی دیبا ،نسبت هوا به گاز یکیمکان  ها کنتر 

 .ردیعملکرد قرار نگتداخل و اثرا   تأثیر تحت لیدل یب

: سعا   9829-3اسعتاندارد ملعی ایعران شعماره     مطعابو بعا    دیع با ،نسعبت هعوا بعه گعاز     کیپنومات ها کنتر 

 شود. یطراح3159

 شود. یطراح      : -      ENمطابو با استاندارد  دیبا ،نسبت هوا به گاز یکیالکترون ها کنتر 

 اشتعال ستمیو س بویلر اصلی یمنیا زاتیتجه یکپارچگی  6-02-ذ

         اسعتاندارد  33یعا شعکل    38شعکل   مطعابو بعا   دیع با بعویلر  اصعلی  یمنع یا زا یتجه گنا یس پردازشطراحی 

EN      -       مراجعه شود 33-، به بند ذباشد. 

 عمر ایمنی : چرخه توجه  03-ذ
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ملعی   اسعتاندارد  نیع ا مطعابو مشعل  یحفاظت ستمیکاربرد و نصب س  برا ، عمرایمنی ارخه  1-ذشکل  در

 نشان داده شده است.

 

تعریف مفهوم و دامنه 
کاربرد

آنالیز ریسک و خطر

تخصیص الزامات ایمنی

طراحی سخت افزار نرم افزارهای  پیاده سازی 
برنامه ریزیکاربردی خاص

برنامه ریز  
عملکرد و تعمیر 
و نگهدار 

برنامه ریز  
صحه گیار 

برنامه ریز  
نصب و 
راه انداز  

طراحی

نصب و راه اندازی

صحه گذاری ایمنی

عملکرد و تعمیر و 
نگهداری

از مدار خارج کردن

اصالح و بهسازی

برگشتن به فاز مناسب در 
چرخه عمر ایمنی

I

II

 

 راهنما

I  فاز طراحی 

II  39-ونگهدار  و عملکرد مطابو با بند ذنصب، تنایم، تعمیر 

 انجاا داد. هیاول ا یتوان در طو  عمل یرا م پارامترها مجدد مینوع باشد. تنا تائیداز  یبخش تواند می افزار نرا -یادآوری

 عمر مشعلایمنی چرخه  -3-ذ شکل
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 قطعات تحت فشار های آزمون  00-ذ

 فشار قطعه استحکام آزمون  0-00-ذ

 افزایش بیضر f در آن انجاا شود که آزمونفشار   برا f یمنیا بیبا استفاده از ضر دیمقاومت فشار با آزمون

 حداکثر فشار مجاز است.  برا

 آزمعون   بعرا  یمنع یا بیباشد، ضر نشده  تعریف  گریهماهن  به گونه د یطراح  استانداردها مطابو با اگر

 اعما  شود. دیبا  f= 9/3صدا 

 انجاا شود. یخارج سالم بودن آزمون دیبا 3-1-9زیربند  مطابو

قطععا  تحعت فشعار آورده      مناسب برا یطراح  و مواد در استانداردها وسیلهوابسته به نوع  آزمون عوامل

 مراجعه شود.       -      EN به استاندارد ،شده است

 قطعه یکیشکل مکان رییتغ یطراح آزمون  2-00-ذ

بعرا    ،یبرابعر حعداکثر فشعار طراحع     9/2 به اندازهقطعه  دادن قرار تحت فشاربا  دیشکل با رییتغ آزمون کی

 انجاا شود. min 39 حداقل

 از حداکثر فشار مجاز کمتر باشد. دینبا یفشار طراح حداکثر

رخ  ی نبایعد شکل دائم رییتغ چیشود. ه گیر  اندازهبا ابزار مناسب پس از کاهش فشار  دیشکل قطعه با رییتغ

 دهد.

 انجاا شود. یخارج سالم بودن آزمون دیبا 3-1-9زیربند  مطابو

 است. یآزمون نوع جزئی از ،آزمون نیا -یادآوری

  شده  داده اتصال جوشطراحی قطعه با  آزمون  3-00-ذ

 دیع نبا ها آناتصا   بیو ضر دیثابت شود که مراحل تول دیبا ،قطعا  تحت فشار شده داده اتصات  جوش  برا

 تجاوز کند: ریاز مقدار ز

گونه نقص  چیاز اتصات  ه  ا دستهکند که  یم تائیدمخرب که ریمخرب و غ ها  آزمونتحت  زا یتجه  برا -

 : دهند ینمرا نشان  یتوجه قابل

 در نار گرفته شود. دیبا زیاتصا  ن یکیو تکنولوژ یکیصور  لزوا، نوع تنش و خوا  مکان در

-33استاندارد ملی ایعران شعماره   و       : -      EN ISOمطابو با استاندارد  دیبا  جوشکار  هاروش

 بعه زیربنعد   انجعاا شعود ،    نامهیو گواه تیقرار گرفته و طبو مراحل صالح آزمونمورد  3159: سا  38545

 مراجعه شود. 1-2-ذ

 یخارج سالم بودن  0-00-ذ
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انجعاا   یخارج سالم بودن آزمون دیبادر محل،  نیز و دیتول در مرحله هر خط گاز  برا 3-1-9زیربند  مطابو

 شود.

 ها یگذارنشانه سایر   07-ذ

 :شود میاعما   1-9زیربند  عالوه بر ریز موارد

هعا  تحعت فشعار معورد اسعتفاده قعرار گیعرد، بایعد توسعط          زمانی که مشعل قرار است برا  احتراق در بدنه

 گیار  مشخص شود.  نشانه

 یبردار و بهره ی، نگهدارمینصب، تنظ های دستورالعمل  06-ذ

 :شود میاعما   5-9زیربند  عالوه بر ریز موارد

 باشد: ریز الزاما شامل  دیبا دستورالعمل

 مونتاژ و نصب شوند. ،یحرارت ای یکیمکان ها تنش ری، گشتاور و ساشبدون خم دیخط گاز با  اجزا تماا

از  ،شعود  اتخعاذ  دیبامشعل  ینیب شیپ بردن هر گونه خطر تصاد  در طو  عمر قابل نیاز ب  تزا برا اقداما 

مناسعب   هعا   دورهو  یشع یدر مورد قطعا  سا دیبا شتریاطالعا  ب مشخص شود. یمنیا زا یتجه جمله باید

 در نار گرفته شود. یکاف یمنیا هیارائه شود تا حاش ،دنشو ضیتعو ها آن دیکه با/طو  عمر رییتغ

بعر   فرسعودگی  ای شی، فرسایدر اثر خوردگ تواند میشده است که  یطراح ییگازها سوزاندن  مشعل برا اگر

 کاربرد باشد. نیشامل اطالعا  مربوط به ا دیبگیارند، دستورالعمل با تأثیر( خورنده  مواد )گازها  رو

 کنتر  مشعل را نشان دهد. ستمیبه س یخارج یمنیا  ها محدودکنندهنحوه اتصا   دینصب با دستورالعمل

مناسعب در زمعان نصعب     ژهیتا اقداما  و ردیکاربر قرار گ اریدر اختباید  مانده یاطالعا  مربوط به خطرا  باق

باشد.   نگهدار  و  شامل تماا اطالعا  مربوط به نصب دیبا نیهمچن ها دستورالعملاستفاده را انجاا دهد.  ایو/

اشعاره   ینع یب شیپع استفاده قابعل   سوء زا یبه خطرا  ناش دیبا نیها همچن دستورالعمل نی، اکاربرد در صور 

 کنند.
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 رپیوست 

 )الزامی(

       -      ENاستاندارد  اتاصالح -الزامات الکتریکی

 دامنه کاربرد  0-ر

بعه عنعوان    EC/       اروپعا   هیع اتحاد ماشعین آت   دسعتورالعمل  مطابوکه  ییها مشعل  برا پیوست نیا

 .دارد کاربردمطابقت دارد،  یصنعت طیبا شرا یکیالکتر طیکه مح  شوند و در موارد یاستفاده م نیماش

را   -      EN اسعتاندارد  ارائه شعده در   و عملکرد یکیالکتر یمنیا اصالحا  موارد مربوط به پیوست نیا

 کند. یم تعیینمشخص شده است،       : -      EN استاندارد جپیوست  که در

       اسعتاندارد  محصعو  ماننعد    بعه اسعتانداردها   ارجعاع را بعا    عملکعرد  یمنیاز ا نانیالزاما  اطم وستیپ نیا

EN         +A      ،  اسععتاندارد ،3159: سععا  38295اسععتاندارد ملععی ایععران شععماره EN      -

 کند. یمشخص م       EN استاندارد ای       -     EN ISO استاندارد ،      

 است.  -      ENبر اساس استاندارد  ،تزا یمنیایکپاراه  سطوح   بند رتبه

     CEN/TCبعا   ،ذ پیوسعت  مطعابو  بویلرهعا هعا و   مشععل  نیب ،ی( حفاظت )هاستمیس سطح مشترکاما  الز -0 یادآوری

 است.هماهن  

هعا   مشععل  یکیالکتر زا یتجه  که برا ،است      : -      ENمعاد  الزاما  استاندارد  پیوست نیا تیرعا -2 یادآوری

 اجرا است. قابل

 الزامیمراجع   2-ر

 شود. یاعما  م  -      EN استاندارد عالوه بر ریز موارد

 فیاصطالحات و تعار  3-ر

 شود: یاعما  م       -      EN استاندارد عالوه بر ریز فیو تعار اصطالحا 

 یحفاظت ستمیس  0-3-ر

اسعت.   طیمحع  ایع ، امعوا   کارکنانآنها حفاظت از  یکه هد  اصل یمنیمربوط به ا  و مدارها زا یتجه هیکل

 حسعگرهایی عنوان مثا   است، به یمنیانجاا عملکرد)ها( ا  برا ازیمورد ن  شامل تماا اجزا یحفاظت ستمیس

 انیع قطعع جر  وسعیله عنوان مثعا  ناعار  بعر شععله(،     د )بهکنن یرا کنتر  م یمنیمربوط به ا  که پارامترها

بخعار(.   لرهعا  بویعنوان مثا  ناار  بر سطح آب  )به شده گرا ستمیبدنه کوره و حفاظت از س هیسوخت، تهو

کننعده   فععا    و اجعزا  یمنطق کننده حل یحفاظت زا یاز حسگرها، تجه یحفاظت ستمیس کی و طور معم به

 (.شودمراجعه  3-راست )به شکل تشکیل شده 
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3-3-حسگر ر 0-3-تجهیزات حفاظتی ر 7-3-اجزای فعال کننده ر

2-1-وسایل ایمنی ر

 3-1-سیستم حفاظتی ر

  سیستم حفاظتییک تعریف و اجزای  -0-شکل ر

 یمنیا وسیله  2-3-ر

عنعوان   )بعه  محعاف   سعتم یس کیاز  یعنوان بخش به ای ییتنها به ،یحافات فیانجاا وظا  که برا  ا لهیوس هر

، یمنطقع   هعا  سعتم یکنتعر  مشععل، س    هعا  سعتم یشععله، س گرهعا    پایشها،  کننده ، محدودحسگرهامثا  

 .شود یاستفاده م (رهیو غ شیرها  قطع خودکار، عملگرها

 حسگر  3-3-ر

کند و فقط در  یقطع م ایدهد و/ یم یخروج گنا یس یک که  گرید یناارت لهیهر وس ای، مبد  کننده محدود

 کند. یمعکوس مرا  یخروج گنا یس ،، سطح(انیخا  در مقدار عملکرد )مانند فشار، دما، جر رییصور  تغ

 .     ENدستگاه سنجش فشار مطابو با استاندارد  کیعنوان مثا   به -یادآوری

 یحفاظت زاتیتجه  0-3-ر

 نیع کند. هد  آن ا یم افتیرا از حسگرها در هاگنا یکه س ،کردن چیو سوئ ایمنی کنتر مربوط به  زا یتجه

 .اندازدکار به مشخص  ی( حفاظت را با توجه به عملکرد)ها عملگرهااست که 

 .    EN استاندارد کنتر  مشعل مطابو با ستمیس یسینو عنوان مثا  واحد برنامه به -یادآوری

 عملگر  7-3-ر

 یکع یزیف ریمقعاد  ریسعا  ایع  یکع یالکتر  در معدارها  یراتیی، تغآن به  ورود گنا یس را ییکه در اثر تغ جزئی

 کند. یم جادیهوا( ا انیجرحجم سوخت،  انیجرحجم )مانند 

 .    EN استاندارد خودکار مطابو قطع ریش کیعنوان مثا   به :یادآوری

 کنترل ستمیس  6-3-ر

و  نیماشع  واسعط =  HMIکاربر )  برا واسطمشعل و ارائه  یاتیکنتر  عمل  مورد استفاده برا زا یتجه هیکل

 یحفعاظت   عملکردها  ، اما براشدهاستفاده  بردار بهره ها فعالیت  کنتر  فقط برا ستمیس است. انسان(

 شود. یاستفاده نم
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 الزامات کلی  0-ر

 کلیات  0-0-ر

 شده است: نیگزیجا ری، با موارد ز      : -      ENاستاندارد 3-5زیربند 

  و عملکعرد  یکع یالکتر یمنیالزاما  اکمک را با   و گاز گازوئیلی  ها خطرا  مربوط به مشعل وستیپ نیا

 دهد. یپوشش م

 زاتیانتخاب تجه  2-0-ر

 :      : -      ENاستاندارد 2-5عالوه بر زیربند 

و  ییایمی، شع یکع یالکتر یاحتمعال  ها  تنشانتخاب و نصب شوند که در برابر   طور دیبا یکیالکتر زا یتجه

 مقاومت کنند.  ی،طیمح  ها تنش مانند یخارج را یتأث نیدر محل استفاده خود و همچن یکیمکان

 آمده است. 5-بند ردر  یمنیا  مربوط به عملکردها الزاما 

 الکتریکی تغذیه  3-0-ر

 شده است: نیگزیجا ری، با موارد ز      : -      ENاستاندارد 1-5زیربند 

 کار کنند: یبه درست ریزتغییه  طیشوند که در شرا یطراح  طور دیبا یکیالکتر زا یتجه

(. در مورد .a.c ی)ولتاژ اصل نامیولتاژ  338 % تا 49 %در صور  وجود نوسانا  ولتاژ در محدوده ولتاژ  -الف

 ؛شود یتلق عاد  دیبا نامیولتاژ  328 تا % 49 %اژ در محدوده ، نوسانا  ولت باتر کارکرد با

بعا          - -      EN اسعتاندارد  33جعدو    مطعابو بعا   نییفرکانس پعا   ها دهیدر صور  بروز پد -ب

 .     :  - -      EN استاندارد 38جدو   با استفاده از مراحل فرکانس مطابو با 2سطح  طبقهآزمون 

 هعا  طعرح . ممکن است نامیفرکانس  389 %تا  59 % یدر صور  نوسانا  فرکانس در محدوده فرکانس -ج

 تزا باشد. 3ایستگاه مولد نیرودر  رسانی واحد خدمت  برا یمتفاوت

کعار   نیع ا  بعرا  زا ی. اگر همه تجهابدیکننده و کاربر کاهش  نیتام نیممکن است پس از توافو ب ها همحدود

 شده فراتر رود. مشخص  ها مناسب باشد، ممکن است از محدوده

 .مراجعه شود  ها یکشت به مربوطاستاندارد به ، ها یها در کشت استفاده از مشعل  برا -یادآوری

 یاتیعمل طیو شرا یکیزیف طیمح  0-0-ر

 کلیات  0-0-0-ر

 (EMC) یسیالکترومغناط یسازگار  2-0-0-ر

 اجرا است: قابل ریز را یی، با تغ      : -      ENاستاندارد 3-5-5زیربند 

                                                 

 -Power stations 
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 الزامات انتشار - یسیالکترومغناط یسازگار  0-2-0-0-ر

مربوطعه و   زا یشده در استاندارد تجه نییاز سطوح تع دینبا زا یشده توسط خود تجه جادیا یکیالکتر تداخل

  هعا  تیمحعدود   تجاوز کند. برا هستند، (EMC) یسیالکترومغناط  سازگار دارا  یی کهاستانداردها ریسا

 مراجعه شود.  - -      EN به استاندارد ییویتداخل راد  ها یژگیو  ریگ اندازه  ها و روشمجاز 

 مصونیتالزامات  -یسیالکترومغناط یسازگار  2-2-0-0-ر

 ENاسعتانداردها    مربوطعه از سعر    هعا  مطابو با قسمت دیبا آزمونو روش  برپا کردن آزمون، آزمون ابزار

 آزمونمورد  زا یاست. تجه ریشرح ز عملکرد به  ارهایو مع 1حداقل سطح در باشد. سطوح شد   -     

(EUTبا )خال  آن مشخص شده باشد. که نیمگر ا ،کار کنند نامیبا ولتاژ  دی 

 گیرند.مورد آزمون قرار  ،، کار و قفل شدنآماده به کار شرایطدر  دیبا زا یتجه

 عملکرد یارهایمع  3-2-0-0-ر

 :یمنیمرتبط با ا  عملکردها -

داشعته  شعده   بر عملکرد انجعاا   ریتاث چیه نباید ،انجاا شودآزمون  2-2-5-5-زیربند رمطابو با ی که هنگام

. اگعر در  باشدمجدد خودکار   راه انداز پس ازکه ممکن است  ،شود خاموشی ایمنبه منجر  تواندمی ای ،باشد

 بماند. یباق تیدر آن وضع دیباشد با پایدارقفل حالت 

 :یمنیمرتبط با اریغ  عملکردها -

عملکعرد    ارهایمع نیبنابرا را برآورده کنند. EMCالزاما  دستورالعمل  دیبا یمنیمرتبط با اریغ  عملکردها

 شده باشد. نییاز قبل تع دیمشخصا  با نیا مطابو با مشخصا  باشد. دیبا عملکردها نیا

 طیمح یهوا یدما  3-0-0-ر

 کار کند. یدرست به است، غالب استفاده، طیمح ی که دریبتوانند در دما دیبا یکیالکتر زا یتجه

در   - -      EN اسعتاندارد  مطعابو  دیع با ،شده اسعت  یآن طراح حیعملکرد صح  که مشعل برا یطیشرا

 ارائه شود:ها  دستورالعمل

 برآورده شود. دیبا  K نصب داخل ساختمان حداقل   برا -

 شود. نییها تع تیمحدود دیباز با  نصب در فضا  برا -

بعا    - -      ENحمعل و نقعل مطعابو      هعا  تیدر مورد محدودرا  یاطالعات دیبا نیها همچن دستورالعمل

◦  با محدوده دما  K حداقل 
C 28- تا ◦

C 98مطابو   ساز رهی+ و ذخEN      - -   با حداقل K   ارائه

 دهند. 

 رطوبت 0-0-0-ر

 شود: یم نیگزیجا ری، با موارد ز       -      ENاستاندارد 5-5-5زیربند 
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در   - -      EN اسعتاندارد  مطعابو  دیع شعده اسعت با   یطراحع  حیعملکعرد صعح    که مشعل برا یطیشرا

 شود. تیرعا دیبا  K که حداقل  یارائه شود، در حالها  دستورالعمل

 ارتفاع  7-0-0-ر

 شوند. یطراح m 3888ارتفاع  برا  دیبا یکیالکتر زا یتجه

 ها ندهیآال  6-0-0-ر

-33-ر به زیربندمحافات شوند ) یبه اندازه کاف عا یدر برابر نفوذ اجساا جامد و ما دیبا یکیالکتر زا یتجه

 (.مراجعه شود 3

 کننده زهیونیریکننده و غ زهیونیتشعشع   5-0-0-ر

 .کاربرد ندارد       -      EN از استاندارد بند ریز نیا

 و ضربه شوکارتعاش،   8-0-0-ر

 شده است: نیگزیجا ری، با موارد ز      : -      ENاستاندارداز  4-5-5 بندریز

 از ،ضعدارتعاش   هعا  هیع بعا اسعتفاده از پا   ایمناسب، نصب آن به دور از منابع ارتعاش  زا یبا انتخاب تجه دیبا

 ییمربوط بعه آن و آنهعا   زا یشده توسط کارخانه و تجه جادی)از جمله اثرا  ا شوکاثرا  نامطلوب ارتعاش و 

 جلوگیر  شود.اند(  شده جادیا یکیزیف طیکه توسط مح

 ،(مستقیم در مشعل نصب شعده اسعت   مثالً) رندیگ یارتعاش قرار م ریمشعل که تحت تأث یکیالکتر زا یتجه

 را تحمل کنند: ریز ینوسیا  سبتوانند ارتعاش دیبا

-  M   مطابوEN      - -  

-  M   مطابوEN      - -  

-  M   مطابوEN      - -  

 اشتعال قابل فضاهایمورد استفاده در  زاتیتجه  5-0-0-ر

ایجعاد  احتعراق در هعوا    غبار قابل و گرد ای  از سوخت گاز اشتعا  قابل  ها که ممکن است مخلوط یمناطق در

شده  محافات یکیالکتر زا یمربوط به تجه  و استانداردها نیقوان ،فشار گاز( تقلیل  ها ستگاهی)مانند ا شود

 شود. تیرعا دیاز انفجار با

 خاموش شدنقطع و  یبرا وسایلیو  یورود تغذیه یهاد های پایانه  7-ر

 یکیالکتر زاتیقطع تجه یبرا وسایلی  0-7-ر

 :       -      ENاستاندارداز  9-9عالوه بر زیربند 

 اضافه کعردن   را برا یئجزاطالعا   دینصب با  ها ، دستورالعملنشده باشدارائه  که همراه مشعل یصورت در

 مشعل ارائه دهد. یکیالکتر سا یتأس  ها قسمت ریسا ای حفاظتی ستمیدر س  کننده اضطرار خاموش وسیله



 0011 سال :)تجدیدنظر  سوم( 5757ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

 

315 

 یکیحفاظت در برابر شوک الکتر  6-ر

 اجرا است: قابل ریز اصالحا ، با       -      ENاستاندارد  9بند 

 کلیات  0-6-ر

 کاربرد دارد: ریموارد ز همراه با،       : -      ENاستاندارد 3-9زیربند 

 ارائه شده است.      : -      ENاستاندارد  31و کاربرد عالئم هشداردهنده در بند  زا یتجه نییتع -یادآوری

کعه    شده است. در موارد هیتوص V 29 معاد  PELV ، ولتاژ      : -      ENاستاندارد 5-9زیربند  در

 ری، ممکن است از مقادیاتیعمل ای یکیزیف طیشرا لیدل عنوان مثا  به ، بهکاربرد ندارد ،شده هیتوص ریمقاد آن

 استفاده شود.   - -      HD گرید

 میحفاظت در برابر تماس مستق  2-6-ر

 :کاربرد دارد ریموارد ز همراه با،       : -      ENاستاندارد 2-9زیربند 

و  زنعی  جرقعه   ترانسعفورماتورها  فععا    هعا  هعا( قسعمت   ، روکعش با استفاده از ابزار، موانعع )درهعا   دیبا فقط

 باز کرد. ایرا برداشته  زن جرقه  الکترودها

حرکعت   ایع ارخنعد   یمع  رونیع بدون استفاده از ابعزار بعه ب  زن با ولتاژ بات که  جرقه  دارا  ها مورد مشعل در

طعور خودکعار    هبع  دیع با  ، منبع ولتاژ قسمت فشار قوکند حرکت می ای ارخیدهکه مشعل  یکنند، هنگام یم

 خاموش شود.

 زاتیحفاظت از تجه  5-ر

 اجرا است. قابل       -      ENاستاندارد  9بند 

 پتانسیل هماتصال   8-ر

 اجرا است. قابل       -      ENاستاندارد  4بند 

 کنترل یکنترل و عملکردها یمدارها  5-ر

 اجرا است: قابل ریز را یی، با تغ     : -      ENاستاندارد  5بند 

 کنترل یمدارها 0-5-ر

 کنترل مدار هیتغذ  0-0-5-ر

 .ستی، قابل اجرا ن       -      ENاستاندارد 3-3-5زیربند 

 ولتاژهای مدار کنترل  2-0-5-ر

 شده است: نیگزیجا ری، با اصالح ز      : -      ENاستاندارد 2-3-5زیربند 

 کار کنند. غیرمستقیم V 298≥ ای V 588 ≥ مستقیم نامی  با ولتاژها دیبا یکمک  مدارها
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 .ستین زن جرقهشعله و گرها   پایش  ها دستگاهشامل امر  نیا

 کنترل عملکردهای  2-5-ر

 شود: یم نیگزیجا ریبا موارد ز       : -      ENاستاندارد 2-5زیربند 

 آورده شده است. 5-5-زیربند ردر  ،کنتر   عملکردها یمنیا مرتبط با  ها اطالعا  مربوط به جنبه -0 یادآوری

 کاربرد ندارد. -2یادآوری 

 عملکردهای شروع  2-7-2-5-ر

 .کاربرد ندارد       : -      ENاستاندارد 3-2-5زیربند 

 توقف  3-7-2-5-ر

 :شوداصالح  ریبه شرح ز       : -      ENاستاندارد 1-9-2-5زیربند 

 باشد. 2-5-9-2-5-زیربند رمطابو با  دیبا  توقف  عملکرد

 (یاضطرار شدن خاموش، ی)توقف اضطرار یاضطرار اتیعمل  0-7-2-5-ر

 کلیات  0-0-7-2-5-ر

 :شود نیگزیجا ریبا موارد ز        : -      ENاستاندارد 3-5-9-2-5زیربند 

توقعف    ، عملکردهعا کعار در حعا  انجعاا    ای زا یبه تجه بیبه افراد، آس زدن صدمه ریسکمناور کاهش  به

 است.  ضرور  اضطرار خاموش شدنو   اضطرار

بعدان معناسعت کعه     نیع در آن متوقف شعود. ا   انرژ لیمشعل، تزا است تبد منیا تیبه وضع دنیرس  برا

 قطع شود.حداقل زمان ممکن در  دیبه مشعل با  از انرژ  گریشکل د ایسوخت  نیتأم

شده و مطعابو   ایجادکند،  یکار م یصور  دست که به  توقف اضطرار وسیله کیتوسط  دیبا  اضطرار توقف

 باشد. 2-5-9-2-5-با زیربند ر

 1-5-9-2-5-زیربنعد ر انجاا شود، که مطابو با  یکننده دست قطع وسیلهتوسط  دیبا  اضطرار خاموش شدن

 باشد.

 یتوقف اضطرار  2-0-7-2-5-ر

 :شود  نیگزیجا ری، با موارد ز      : -      ENاستاندارد 2-5-9-2-5زیربند 

 تیع در صعور  بعروز موقع   یاقعداا انسعان   کیع با   توقف اضطرار ایجاد  برا دیبا  توقف اضطرار وسیله کی

 خطرناک فراهم شود.

در صعور    مشععل و  یکع یالکتر زا یمدارها و تجه ،میمستق ریغ ای میطور مستق به دیبا  توقف اضطرار وسیله

را  آن نیعاز بعه قطعع شعدن دارد،    بعرق   ،خطرناک طیاز وقوع شرا  ریجلوگ  برا دیکه با هاییکاربر کاربرد، 
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 ستمیسعملکرد ، حالت نیشود. در ا کپاراهیمحاف   ستمیس با تواندمی  توقف اضطرار وسیله. کند خاموش

 را برآورده کنند. 5-5-زیربند رالزاما   دیبا  توقف اضطرار وسیلهو  یحفاظت

دسعتگاه   قرار دادن  را برا دقیقیاطالعا   دینصب با  ها مشعل، دستورالعملبا  همراه تامیندر صور  عدا 

 مشعل ارائه دهد. یکیالکتر سا یتأس  ها قسمت ریسا ای حفاظتی ستمیدر س  توقف اضطرار

 را داشته باشند: ریز طیشرا دیبا  توقف اضطرار وسایل

کنتر  با عملکرد باز شدن   دهایکل ژهیالزاما  و» دیبا یکیالکتر  توقف اضطرار وسایلتماس با  در اجزا  -

 (.شود، مراجعه       - -      EN استاندارد ذپیوست  کنند )به تیرا رعا «میمستق

 زرد باشد.به رن  قرمز رن  و سطح پشت به رن    توقف اضطرار وسیلهانداز  شود که راه یم هیتوص -

قطع  وسیلهعنوان  ممکن است به ،1-5-9-2-5-زیربند ر در صور  مطابقت با الزاما   توقف اضطرار وسیله

 .کننده استفاده شود

 یاضطرار خاموش شدن  3-0-7-2-5-ر

 .کاربرد ندارد       : -      ENاستاندارد 1-5-9-2-5زیربند 

، استفاده شود. در        - -      ENاستاندارد 9-9زیربند  مطابو یکیالکتر زا یقطع تجه باید از وسایل

 وسعیله  قعرار دادن   را بعرا  دقیقعی اطالععا    دینصب با  ها مشعل، دستورالعمل همراه با تامینصور  عدا 

 مشعل ارائه دهد. یکیالکتر سا یتأس  ها قسمت ریسا ای حفاظتی ستمیدر س  کننده اضطرار خاموش

 0نظارت بر اقدامات فرمان  7-7-2-5-ر

 .کاربرد ندارد        -      ENاستاندارد 9-9-2-5زیربند 

 یکنترل یعملکردها ریسا  6-2-5-ر

 .نداردکاربرد           -      ENاستاندارد 9-2-5زیربند 

 بیسیمکنترل   5-2-5-ر

 کاربرد ندارد.         -      ENاستاندارد 9-2-5زیربند 

 محافظ یها قفل  3-5-ر

 .کاربرد ندارد        -      ENاستاندارد 1-5زیربند 

 (یحفاظت ستمی)س یکنترل در صورت خراب یعملکردها  0-5-ر

 شود: یم نیگزیجا ری، با موارد ز       -      ENاستاندارد 5-5زیربند 

 یالزامات عموم  0-0-5-ر

                                                 

 - Command action 
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بعه   بیآسع  ایع خطرناک  تیموقع جادیتواند باعث ا یم یکیالکتر زا یاختال  در تجه ای یکه خراب  موارد در

اخعتال  انجعاا    ای یخراب نیبه حداقل رساندن احتما  وقوع ان  اقداما  مناسب برا دی، باکار شود ایمشعل 

 شود.

کعه   حسعگرهایی ماننعد   ،یحفعاظت   انجعاا عملکردهعا    بعرا  ازیع مورد ن  شامل تماا اجزا یحفاظت ستمیس

سعوخت،   انیع قطعع جر  وسعیله بر شعله(،  پایشعنوان مثا   کنند )به یم پایشرا  یمنیمربوط به ا  پارامترها

 .سطح آب( است پایشعنوان مثا   )به شیگرما ستمیمحفاه احتراق و حفاظت از س هیتهو

کعه   یکنترلع   عملکردهعا   بعرا  یمنع یباشد که با سعطح ا  یمناسب یمنیسطح ا  دارا دیبا یحفاظت ستمیس

 شود.یم تعریف، است شده نییتع 9-5-5-زیربند رمطابو با 

 یدر صورت خرابریسک  حداقل رساندن به یاقدامات برا  2-0-5-ر

 .شود نیگزیجا 33-5-5-و ر 5-5-5-زیربندها  ر ، با      : -      ENاستاندارد 2-5-5زیربند 

 یوستگی، قطع ولتاژ و از دست دادن پ)ارت( نیزم یخراب لیدل حفاظت در برابر سوء عملکرد به  3-0-5-ر

 مدار

 رود. به کار می،        -      ENاستاندارد 1-5-5زیربند 

 یحفاظت یها ستمیس یبند طبقه  0-0-5-ر

 شده را برآورده کنند: نییالزاما  تع دیشوند و با یم  بند طبقه ریبه شرح ز یحفاظت  ها ستمیس

( بعا  عملگرهعا و  یحفعاظت  زا یع ، تجهحسعگرها شده که در آن همعه اجعزا )   یکش میس یحفاظت ستمیس -الف

 مطابقت دارند. 2-1-5زیربند  مربوطه مطابو بامحصو    استانداردها

 .شوداعما  باید  9-5-5-زیربند ر الزاما  ،یحفاظت ستمیس شده  یکش میقسمت س  برا

 

EN 3495وسیله تشخیص فشار  EN 254سیستم کنتر  مشعل 

EN3951سیستم آزمون شیر 

EN 393شیرها  خودکار 

EN 393شیرها  خودکار 

سنسورها تجهیزات حفاظتی اجزای فعال کننده

 

 محصول یمطابق با استانداردها یبا اجزا شده کشی میس حفاظتی ستمینمونه س -2-رشکل 
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 از یبیبا ترک PLCبر  یمبتن یحفاظت ستمیس -ب

مشخص  2-1-5زیربند محصو  مربوطه که در   مطابو با استانداردها عملگرها(سازنده )حسگرها و   اجزا -

 (، و ازمراجعه شود 5-5-5-زیربند رمورد الف شده است )به 

کعه   ،باشند       EN        ،EN ISOمطابو  SIL/PLسطح   دارا دی( که باPLC) یحفاظت زا یتجه -

 نیعی تع 9-5-5-یربند رز مطابواست که  یمحافات  عملکردها هیکل SIL/PLسطح  نیباتتر از باتتر ایبرابر 

( PLC) یحفاظت زا یافزار تجه ، سخت      EN ISO ای       EN استاندارد شده است. عالوه بر الزاما 

 مطابقت داشته باشد. 9-5-5-زیربند ربا الزاما   دیبا

 .رود کار می به 9-5-5-زیربند رالزاما   ،یحفاظت ستمیس شده یکش میبخش س  برا

 مطابقت داشته باشد. 4-5-5-زیربند ربا  دی( باPLC) یحفاظت زا یتجه  افزار کاربرد نرا

EN 3495وسیله تشخیص فشار  EN 393شیرها  خودکار 

EN 393شیرها  خودکار 

سنسورها تجهیزات حفاظتی

PLC مطابو با استاندارد
 IEC 92893/ EN ISO 31455

9-5-5-زیربند ر   

با عملکردها  حفاظتی
عملکردها  کنتر  مشعل -
عملکردها  آزمون شیر -
-    

عملگرها

 

به عنوان  PLC یک با کهمحصول  یاستانداردها مطابق با  یبا اجزا یحفاظت ستمیس کینمونه  -3-رشکل 

 اند شده یکش میس حفاظتی زاتیتجه

 یحفاظت یها ستمیس یبرا یمنیچرخه عمر ا  7-0-5-ر

 کنعد معی  اتخاذمشعل  یحفاظت ستمیس یاراوب فنهعنوان ا را به یمنیمد  ارخه عمر ا کی استاندارد نیا

 (.مراجعه شود 1-ذ)به شکل 

 یحفاظت یعملکردها ی( براPL / SIL) یمنیسطح ا نییتع  6-0-5-ر

 کلیات  0-6-0-5-ر

  محصعو  مربوطعه بعرا     که اسعتانداردها  یئشده توسط اجزا پیاده یحفاظت  در مورد عملکردها ریز موارد

 شود: یها وجود ندارد، اعما  م آن

طعور   بعه هعا   آن یخرابع  ایع انعد   شده یناامن دستگاه طراح تیاز وضع  ریجلوگ  که برا یحفاظت  عملکردها

 مطابقت داشته باشد. SIL  /PL dحداقل با  دیشود، با یخطرناک نم تیمنجر به وضع مستقیم

 فشار.  ها کننده، محدودیحرارت  ها کننده ها عبارتند از: محدود مثا  -0یادآوری 
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هعا   آن یخراب ای، اند در نار گرفته شده از خطرا  خا  مانند انفجار  ریجلوگ  که برا یحفاظت  عملکردها

مطابقعت داشعته    SIL   / PL eحعداقل بعا    دیع خطر در دستگاه شود، با جادیباعث ا طور مستقیم بهتواند  یم

 باشد.

 پایش  ها ستمیس ؛آب بسته  هاستمیس  برا حرار  جریان قطعکنتر  مشعل،   هاستمیها عبارتند از: س مثا  -2یادآوری 

 نسبت سوخت/هوا. کنتر و 

 حفاظتی یعملکردها یبندطبقه  2-6-0-5-ر

بعه    ازیع ن کعار  یمنع یا مشخصه الزاما و اگر  بوده  5-5-5-زیربند رمورد ب مطابو با  یحفاظت ستمیس اگر

   کعه در جعدو    اسعتاندارد  نیع شده در ا فیتعر یحفاظت  عملکردها  ، برامتفاو  نداشته باشد یمنیسطوح ا

 شود.یاعما  م SIL / PLسطوح آمده است  3-ر

 که در اثر را در نار گرفته استگاز  با سوخت فشار بخار تحت بویلر یک، SILسطح  یابیارز در مورد ریز مثا 

 شود. یمنفجر م ،انفجار گازو سپس گاز نسوخته  یافتن انیجر

 
 :راهنما

CC  از حد تحت فشار قرار  شیب  بعد بخار با انفجار  بویلر بخار دنبا  آن بهدهد و  ینسوخته انفجار رخ م  خروج گازها لیدل شود که به یم فرض

 مراجعه شود. ذ وستیپبه بسته هستند تا مرگ اند نفر در نار گرفته شود.  طیاست که افراد در مح نی. فرض بر اردیگ یم 

FB   رندیگ یقرار م یدر معرض خطر دائم طور مکرر بهافراد 

PB  یشانس واقع، اگر اشتعا  صور  گیرد شده واست. نکته: اگر گاز نسوخته از مشعل خارج  رممکنیغ باًیخطرناک تقر دادیرو نیاجتناب از ا 

 .ندارد وجود ،اطرا  افرادِ از محافات  برا 

W   ناخواسته محتمل است عیاز وقا یوجود دارد که اتفاقا  ناخواسته رخ دهد و تعداد کم یاحتما  کم 

   -      ENاستاندارد   .Eبند  بر اساس   SIL یبرا سکیمثال نمودار ر -0-رشکل 
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با درنار  نفر است، کیمجروح و مرگ  نیاند یمعن در نار گرفته شود که به CBیک   CCبه جا نکته: اگر 

 شود. درخواست می  -SIL ، باتشکل مانند  پارامترها ریساگرفتن 

 PLو  SIL افتهی با سطح اختصاص یمنیمربوط به ا یعملکردها -0-رجدول 

EN     SIL عملکرد حفاظتی
a

 PL
a 

 d 2 9-5-1-5 فشار گاز بات

 d 2 9-5-1-5 فشار گاز پایین
 2 d - (CPI) بسته تِینشانگر موقع

 2 d - (POC) اثبا  نشانگر بسته شدن
 5-1-5-39 2-1 d-e (VPSشیر قطع + سیستم آزمون شیر ) 2

 d-e 1-2 38-5-1-5 آشکارساز شعله برا  عملکرد دائمی
 d 2 33-5-1-5 آزمون هوا

 d-e 1-2 32-5-1-5 سیستم کنتر  نسبت هوا/سوخت

 مشعل شامل: سیستم کنتر  خودکار

 ساز  عملکرد پیش پاک

 ها بند  و توالی زمان

5-1-5-35 

2-1 

2-1 

2-1 

d-e 
d-e 
d-e 

 d-e 1-2 - )دستگاه( شدهگرا ستمیس یمنیا طیبا شرا ارتباط

 d-e 1-2 - دودکش محصوت  احتراق ستمیس یمنیا طیارتباط با شرا

 d-e 1-2 - توقف اضطرار 
a عنوان مثا ،  ؛ بهسکیبسته به رMD SIL   / PED SIL   مراجعه شود سکینمودار ر  ها نمونهبه ؛.. 

موتور  یپمپ در مورد خروج-فن-شود: مجموعه موتور یفرض م SIL   / PL dمعاد   ریز یکیمکان  ها سازه

در  .درگیرسعر  شعفت دو بعا   خروجی موتعور  پمپ روغن در مورد -موتور-مجموعه فن ای، درگیر سر با شفت یک

 موتور و فن وجود داشته باشد. نیمثبت ب کوپلین  کی دیحالت دوا، با

 یحفاظت یها ستمیس یسخت افزار یطراح  3-6-0-5-ر

 کلیات  0-6-0-5-ر

  هعا  یژگیو توسعه، و استفاده از و یطراح حیندر  کیستماتیس  ( خطاهاایجاداز   ریاز )جلوگ پرهیز  برا

و  یتصعادف   کنتعر  خطاهعا    آن بعرا   و اجعزا  یحفعاظت  سعتم یدر س (ی، افزونگیی)مانند خودآزما یطراح

 استفاده شود. هایی روشاز  دیکار، با نیدر ح کیستماتیس

همعراه بعا   خطا  لیوتحل هیآن، تجز یمنیاثبا  ا  آن و برا  خطا یابیارز  ، برایحفاظت ستمیس یطراح  برا

 .رود کار بهباید  9-رنمودار خطا شکل شده در  روش ارائه

 توان حی  کرد. یرا م یحفاظت ستمیواحد س  خطا کیاز  یخطرناک ناش تیموقع کی، 9-ربر اساس کاربرد شکل  -یادآوری
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ارزیابی خطا

3

 حفاظتیاثر سیستم 
در اثر خطا  اولیه 

شده داار اختال  
است 

نیاز به اقداا ایمنی 
بیشتر است شناسایی خودکار 

خاا در صور  بروز 
خطا 

 حفاظتیاثر سیستم 
ثانویه در اثر خطا  

داار اختال   بیشتر
شده است 

پردازش سیگنا 

بازرسی منام کافی 
است 

بازرسی منام 
خودکار تزا است 

انجاا اقداما  بیشتر 
برا  شناسایی 
خودکار خطا اقداا کافی با ناار  

مستمر 

تغییر از سیسگنا  
هشدار به سیگنا  

 :دفتراه راهنماقطع
بازرسی منام یا 
عیب یابی خطا

3

پایان ارزیابی خطا

ارزیابی خطا باید  تکرار شود

بلهخیر

خیر

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله
خیر

بله

سیگنا  هشدار

سیگنا  قطع

3

 برا  اقداما  اضافه

 

 یک سیستم حفاظتی در شده کشی در بخش سیمخطا  یابیارز -7-رشکل 
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 یداخل یحفاظت در برابر خطاها  7-6-0-5-ر

 :شود که یطراح انان دیبا یحفاظت ستمیس

 ایاز خطا(  پرهیز ها  روش)با  ندهدرا مختل کنند رخ  یحفاظت ستمیس ییتوانند کارا یکه م ییخطاها -الف

 یحفاظت زا یتجه رو  ایدر  یخارج اثرا بروز  ای یداخل  در صور  بروز خطاها -ب

 ای، ردیگنقرار  ریآن تحت تأث یاثربخش -3

 کنتر  خطا(. ها  روش)با  برسد منیحالت ا به ای، بماند یشده باق فیاحتراق در حالت تعر ستمیس -2

دوا بعا    خطعا  بیع . ترکنیسعت مختلعف    مستقل در اجزا خطا همزمان دو  وقوعبه در نار گرفتن   ازین

  خطا )خطاها نیاز اول یناش  در نار گرفته شود. هر گونه خطا 9-رمطابو شکل  دیاو  ناشناخته با  خطا

 خطا در نار گرفته شود. نیاول نیهمراه با ا دی( بایمتوال

کعه  شعود،  شده در نار گرفته معی  داده رخصور   خطا  دوا بهزمانی ، یدائم ریبا عملکرد غ  ها ستمیس  برا

 او  و دوا انجاا شود.  خطا نیب  انداز راه توالی

 دهد. یاو  رخ م  پس از خطا h 25دوا   دارند، خطا یکه عملکرد دائم ییها ستمیس  برا

 از خطاها یریجلوگ یاقدامات برا  6-6-0-5-ر

 عنوان مثا : از خطاها انجاا شود، به پرهیز  برا دیبا یو طراح یسازمان یاطیتوسعه، اقداما  احت حین در

 شود: یم میتقس ریعنوان مثا  به موارد ز پروژه، به ژهیو دیتول یبرنامه توال قراردادن یک  -الف

 ؛ها ویژگی -3 

 سخت افزار(؛ یقطعا ، طراح ها  ستی، نمودار مدار، لنما  کلی) یطراح -2 

 ؛هینمونه اول -1 

 برنامه آزمون؛ -5 

 یکه به واحعد خعا  معورد بررسع     یمنیمرتبط با ا ریو غ یمنیمرتبط با ا  عملکرد  واحدها کیتفک  -ب

 ارجاع شده است. 

 ؛تاثیر لِیتحل و هیتجزامکان خطا و  یک انجاا  -پ

 ؛انهیرا با یطراح  ها ستمیاستفاده از س  -ت

 از حد اجزاء. شیابعاد ب  -ث

 شود. ژهیاز خطا توجه و پرهیز اطا یبه احت دی، باخا  تجمیعی  صور  استفاده از مدارها در

 افزار سخت یطراح  5-6-0-5-ر
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 افزار سخت یالزامات عموم  0-5-6-0-5-ر

و  یمنع یو فلسعفه ا  ،باشعد  افتعه یسعاختار  طعور منطقعی   بعه درک و  قابعل  یبه آسان دیبا ستمیس فیتوص  -الف

 وضوح نشان دهد. را به یحفاظت  عملکردها 

 یطع یمح اثعرا  ها )نرا افزار، سخت افعزار( و   ، واکنش در صور  بروز خطا، رابطازیمورد ن عملکردها   -ب

 بدون ابهاا مشخص شود. دیبا ستمیدر س  واحد عملکرد کیمجاز  

 حفاظتی ستمیس 0دارمیبخش س  2-5-6-0-5-ر

منجعر بعه    9-رخطعا مطعابو شعکل     یابیساخته شود که ارز  طور دیبا ،یحفاظت ستمیس سختِ  سیمِ بخش

 خاتمه شود.

و شکست خطعوط اتصعا  را در    یقطع برق کمک باید ،9-رمطابو شکل  یحفاظت زا یتجه  خطا برا ارزیابی

عنعوان   )بعه  معن یا تیبه وضعع  دنی، رسرندیگقرار  ییها یخراب نیان ریتحت تأث یخاص  . اگر اجزاگیردنار 

است جدا از اقعداما    مکنکاناله قطعا  مربوطه م تک ی( با طراحییدوتا  مداربسته در مدارها ا یمثا  عمل

 .باشد یکاف ریز

بعه   یابیدسعت   ( بعرا ییدوتعا   مدارهاباز عنوان مثا  عملکرد مدار  کرد )به را فرض نتوان اینکه  یدر صورت

 قطعع کانعا    کیع ( یکیو مکعان  یکیدرولیع ، هیکیپنومعات  ها عملگر)شامل تماا  حفاظتی ستمیس یاثربخش

 شود. ارائه دیعملکرد، با نیا  برا ثانویه مستقل

 دیها، با رله ایکنتاکتورها  یعنی، تحت ناار کننده  قطع وسیله، حداقل دو 2جامدغیرحالت   مورد مدارها در

 شود. هیبه مشعل ته سوخت تغییهکل  منِیاز خاموش شدن ا نانیاطم  برا

کوتعاه مطعابو    به اندازه کافیمنام در فواصل   ها یبازرسممکن است که  یبا کارکرد دائم ییها مشعل  برا

 دیبا  تنوع سخت افزار ایمتنوع   ها( با کارکردها کننده )کنتاکتورها، رله قطع وسایل، انجاا نشود 9-رشکل 

 قطع شود. ،سوخت کل تغییهشود تا  تامین

 استفاده شود. 1ا ها  زبانهرله از نبایدی گونه عملکرد محافات چیه  برا

 وسعایل ، اگعر از  یعنعی ، دیع آ یدست م هب یکیالکترومکان ن یچیسوئ وسایلبا انواع مختلف ساخت   افزار تنوع سخت -یادآوری

 .دیآ یدست م مدار باز به شیمدار بسته و آرا شیمتفاو  استفاده شود. عملکرد متنوع با آرا یطراح ایبا ساختار  ن یچیسوئ

 استثنائاتخطا و  یها حالت  3-5-6-0-5-ر

 کعار  به      : -      EN ستانداردا   .Hجدو   یخراب  ها حالت 9-رشکل  مطابودر حین ارزیابی خطا 

 .رود یم

                                                 

  - Hard-wired 

  - Non-solid state 

  - Reed relays 
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توان حی   یرا نم «اتصا  کوتاه رله»  ، حالت خطایعملکرد دائم  مورد استفاده در کنتر  برا  ها رله  برا

 .ستیاجرا ن ، قابل     : -      ENستاندارد ا   .Hجدو  ه مربوط 9 زیرنویسکرد. 

 PLCبر  یمبتن یحفاظت یها ستمیس یبرا یافزار کاربرد نرم  5-0-5-ر

بعا   دیع با یحفعاظت  فیانجعاا وظعا    بعرا  PLCبر  یمبتن یحفاظت ستمیمورد استفاده در س  افزار کاربرد نرا

 مطابقت داشته باشد: ریز را ییبا تغ       :      ENاستاندارد 1-33-9  زیربند اجرا الزاما  قابل

 .شود نیگزیجا «حفاظتیعملکرد »با  «SRCF»عبار   -

 .شود نیگزیجا «یحفاظت ستمیس»با  «SRECS»عبار   -

 یانداز نصب و راه  8-0-5-ر

 ارائه شود. هادر دستورالعمل دیآن با یحفاظت ستمیمشعل و س  انداز نصب و راه  ها و روش اقداما 

 یحفاظت یها ستمیس یمنیا یاعتبارسنج  5-0-5-ر

 دیع هعا با  ، دسعتورالعمل رنعد یگ ینوع قرار نم آزمونکه تحت  یمنیا یاعتبارسنج  هاتیآن دسته از فعال  برا

در محعل   کعاربرد در  یحفعاظت  ستمیمشعل و س قرار دادنرا پس از  یمنیا یاعتبارسنج  ها اقداما  و روش

 مشخص کنند.

 یسازبازاصالح و   01-0-5-ر

  آن را بعرا  یحفعاظت  سعتم یمشععل و س  بازسعاز  و  ریع اصالح، تعم  ها اقداما  و روش دیبا هادستورالعمل

 عملکرد مشخص کند. یمنیحف  ا  برا یکل ییاز توانا تیحما

 شده روی ماشین نصبکنترل  وسایلو  کاربررابط  01-ر

 .کاربرد ندارد      : -      ENاستاندارد  38بند 

 (ها محفظه: محل، نصب و دستگاه کنترل) یکیالکتر زاتیتجه  00-ر

 :کاربرد دارد ریز را ییبا تغ       : -      EN استاندارد 33بند 

 درجه حفاظت  0-00-ر

 :کاربرد دارد ،ریز را یی، با تغ      : -      ENاستاندارد 1-33زیربند 

 شود: یم نیگزیجا ریدوا با عبار  ز پاراگرا 

بعه اسععتاندارد            باشعند )    IPدرجعه حفاظعت حعداقل      دارا دیع کنتعر  و موتورهعا با   دسعتگاه   هعا  محفاعه 

EN       مراجعه شود.) 

 کنترل دستگاهبه  یدسترس  2-00-ر

 کاربرد ندارد.        : -      ENاستاندارد 9-33زیربند 
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 فواصل خزش و فواصل هوایی 3-00-ر

 اسعتاندارد             درشعده   مشعخص  IIIاز حعد   شیو ولتاژ ب یآلودگ 1حداقل الزاما  درجه  دیبا یکیالکتر زا یتجه

EN      -  برآورده سازند. را 

و  یآلعودگ  1مععاد  درجعه    دیها در محل استفاده با میها و س اتصا  کابل  و اتصات  دوشاخه برا هاترمینا 

 باشد.  -      EN استاندارد مطابو با III بیش از حد رده ولتاژ

 یاسعتاندارد حفعاظت    انعد کعه حعداقل دارا    نصب شده ییها در محفاه یکیالکتر زا یتجهاگر  از سو  دیگر،

IP    مطابو با استانداردEN        تواننعد معی  ،باشعند نصب شده  زیخشک و تم  ها اگر در اتاق ایهستند 

 .شوند یطراح یآلودگ 2درجه   برا

استفاده   -      ENدر استاندارد  خزشو فاصله  فاصله هواییاز باید ، یکیبا قطعا  الکترون زا یتجه  برا

 کند.یصدق م زین زا یتجه ریبا سا یامر در مورد صفحا  مدار ااپ نیشود. ا

 هاترانسفورماتور  0-00-ر

 وسعایل و بعوده    - -      EN ایع   - -      EN ها مطابو با اسعتاندارد  دیبا اشتعا   ترانسفورماتورها

 مطابقت داشته باشند.  -      ENبا استاندارد  دیبا اشتعا 

شعده بعا    نصعب  یدائم هیمجهز به دستگاه تخل دیبا  ولتاژ بات در قسمت فشار قو  ها با خازن اشتعا  وسایل

  HS، صعفحه اطالععا    باشعد  min 3 از شیب هیتخل ی که زمان. در صورتباشند min 2 از کمتر هیزمان تخل

 اسعتاندارد  5-2-9زیربند  ،لزااا نینصب شود. مستقل از ا دیبا     NBGاروپا/ هیمطابو با دستورالعمل اتحاد

EN      -    داردکاربرد. 

 تزا باشد. s 3 هیدر موارد خا  ممکن است زمان تخل -یادآوری

مطابو با استاندارد  دی( باSELV) نییولتاژ فوق العاده پا  منبع کنتر  مدارها  برا ایزوله،  ترانسفورماتورها

EN      - -  .باشد 

  نگیچیسوئوسایل   7-00-ر

       EN ایع   -      ENها مطابو با اسعتاندارد   و رله  -      ENمطابو با استاندارد  دیبا کنتاکتورها

 باشند.

 یکیماژو  الکتر کیها نصب شوند که در  کوره یکیالکتر زا یتوانند در تجه یم یفقط در صورت گرید  ها رله

 (.زیرشاخهماژو  در  نیعنوان مثا  اند محصور استفاده شوند )به  واحد ساختار کی ای

مطعابو   ن یچیارخه سعوئ  298،888حداقل  یکیمقاومت مکان  دارا دیبا یکیالکترومکان زا یتجه اتصات 

 .باشند  - -      EN استاندارد با

 باشند.  -      ENمطابو با استاندارد  دیمدار با  ها کننده قطع
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 0های گرمایشردیابی سیستم  6-00-ر

 شود. تیرعا یانیو خطوط لوله م مخازن یکیالکتر شیدر رابطه با گرما دیبا       EN  سر  استانداردها

 ها ها و کابل یهاد  02-ر

 .کاربرد دارد      : -      ENاستاندارد  32بند 

 یکشمیس هایروش 03-ر

   اسعتاندارد  3-3-31زیربنعد  پعاراگرا  سعوا    به ری، با افزودن تبصره ز     : -      ENاستاندارد  31بند 

EN      - :       کاربرد دارد : 

 شود.یدر نار گرفته نم «نا یاتصا  ترم»به عنوان  )ار ( نزمی چیپ -یادآوری

 مختلف یمدارها هاییهاد  0-03-ر

 :کاربرد دارد ری، با افزودن موارد ز      : -      ENاستاندارد  31بند 

دوگانعه   ویععا   برا  -      EN استاندارد کابل حمل شود، الزاما  کیخط در ولتاژ و  SELV/PELV اگر

 برآورده شود. دیبا IIIاز حد  شیولتاژ ب  شده برا تیتقو ای

 مرتبط زاتیو تجه یکیالکتر یموتورها  00-ر

 .کاربرد ندارد       : -      EN استاندارد 3-35زیربند  جز ، به     : -      ENاستاندارد  35بند 

 ییو روشنا یلوازم جانب  07-ر

 یلوازم جانب  0-07-ر

 .کاربرد دارد       : -      ENاستاندارد 3-39زیربند 

 زاتیو تجه ماشین یمحل ییروشنا 2-07-ر

 .کاربرد ندارد       : -      ENاستاندارد 2-39زیربند 

 مرجع هایشناسهدهنده و  ، عالئم هشداریذارگ نشانه 06-ر

 .شودمی نیگزیجا 9با بند       : -      ENاستاندارد  39بند 

 یاسناد فن  05-ر

 .شودمی نیگزیجا 9با بند       : -      ENاستاندارد  39بند 

 گذاری صحه  08-ر

 .کاربرد دارد      : -      ENاستاندارد  34بند 

                                                 

  - Trace heating system 
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 پیوست ز

 دهنده( )آگاهی

 کارایی شیافزا برای شده مشعل مجهز

 در نار گرفته شود: بویلر-مشعل کاربر  مجموعمشعل و  کاراییبهبود   برا  شتریقداما  ببهتر است ا

 :مشعل

 بات؛ کاراییبا  یکیالکتر  موتورها -

 ؛کاهش مصر  برق و سروصدا  سرعت برا میبا تنا یکیالکتر  موتورها -

 و گاز با مصر  برق کم؛ گازوئیل  رهایش -

 کار.  هب حالت آمادهدر کنتر  مشعل   ها ستمیسمصر  کم برق در  -

 :بویلر-مشعل

 ؛(بویلرمشعل )کاهش تلفا   دامنه تنایم افزایش  سرعت برا میتنا -

 O-میتنا -
 ؛کاراییبهبود   نسبت هوا به سوخت برا  سازنهیبه  برا 3

 ی؛خروج  از گازها   حاصلگرماانتقا   ویاحتراق از طر  گرا کردن هوا شیپ -

 در طو  عمر؛ داریپا طیشرا  ارتباط از راه دور برا  ها  ستمیس -

 و کارآمد در طو  عمر. داریعملکرد پا  منام برا  ونگهدارریتعمبه  هیتوص -

 رود:که در یک مشعل به کار میبار کارآمد  کنتر ِیک  بهتر است

 ؛مشخص استفاده کند مشعلِ از یک دامنه تنایمِ -3

 ؛ردیدر نار بگ مشعل را عملگرها  بازخوردسرعت  -2

 باشد؛ با مشخصا  نصب ویتطب  برا میقابل تنا PIDکننده کنتر  یژگیو  دارا -1

 ؛افزایش دهدمشعل را  ا یزمان عمل -5

 ؛دهدتوقف مشعل را کاهش -شروع ها  توالی زانیم -9

 .باشد ا یعملی واقع  ها داده جهت مشاهده ،یارتباط واسط  دارا -9

 :ردیدر نار گنیز را  اضافی موارد نیا دیکاربرد اند مشعل، کنتر  بار با  برا

 ؛همشعل اند کاربردهر مشعل در  کارایی ها مشخصه -9

 کار. به آماده ی در حالتاحتمال تلفا  -4

                                                 

  -O -regulation 
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 پیوست ژ

 دهنده( )آگاهی

ها های الکتریکی برای مشعل رابط  

 .مراجعه شود 1-تا ژ 3-و  ژابه جد

 مشعل الکتریکی هیتغذ منبع -0-جدول ژ

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

3-3 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 

E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU دمندهموتور فن 

3-2 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU دمندهموتور فن 

3-1 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU دمندهموتور فن 

3-5 
منبع تغییه 

 PEالکتریکی 

E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU دمندهموتور فن 

3-9 

فاز منبع 

تغییه 

 الکتریکی

E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU کنتر  مشعل

3-9 

منبع تغییه 

الکتریکی 

 خنثی

E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU کنتر  مشعل

3-9 
منبع تغییه 

 PEالکتریکی 

E.g.     

V a.c. 
  -  X   X X-BU کنتر  مشعل

3-4 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 

در صورتی که 

برا  سایر وسایل 

 مشعل تزا است

X   X X-BU  -  

3-5 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 
X   X X-BU  -  

3-38 
منبع تغییه 

  Lالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 
X   X 

X-BU  -

   

3-33 
منبع تغییه 

 PEالکتریکی 
E.g.     

V a.c. 
X   X 

X-BU  -
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 های کنترل سیگنال -2-جدول ژ

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

2-3 
زنجیره 

 ایمنی

بدون 

 پتانسیل

سیگنا  قفل 

بحرانی   غیرناپایدار 

 برا 
   V  EMC> 

X   X X-BU  -  

2-2 
زنجیره 

 ایمنی

بدون 

 پتانسیل

سیگنا  قفل 

 بحرانی  غیرپایدار 

 برا 
   V  EMC> 

 X X  X-BU  -  

2-1 

رهاساز  

 انداز راه

 مشعل

بدون 

 پتانسیل

سیگنا  قفل 

 غیربحرانی پایدار 

 برا 
   V  EMC> 

X   X X-BU  -  

2-5 

رهاساز  

 انداز راه

 مشعل

بدون 

 پتانسیل

سیگنا  قفل 

 غیربحرانی ناپایدار 

 برا 
   V  EMC> 

 X X  X-BU  -  

2-9 
درخواست 

 مشعل

بدون 

 پتانسیل

 معمو  سیگنا 

خاموشی ناپایدار 

غیربحرانی برا  
  V  EMC> 

X   X X-BU  -  

2-9 
درخواست 

 مشعل

بدون 

 پتانسیل

 معمو  سیگنا 

خاموشی ناپایدار 

غیربحرانی برا  
  V  EMC> 

 X X  X-BU  -  

 قفل مشعل 2-9
 پتانسیل

 وابسته

 سیگنا -

ربحرانی برا  یغ
  V  EMC> 

 X X  X-BU  -  

2-4 
عملکرد 

 مشعل

 پتانسیل

 وابسته

سیگنا  -

بحرانی برا   غیر
  V  EMC> 

 X X  X-BU  -  

2-5 
سیگنا  

 درخواست بار

بدون 

پتانسیل از 

رگوتتور 

 بار

  پایه مشترک

سیگنا     

غیربحرانی برا  
  V  EMC> 

X   X X-BU  -  
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

2-38 
سیگنا  

 درخواست بار

بدون 

پتانسیل از 

رگوتتور 

 بار

)به  سیگنا  بسته 

 5-2زیربند 

 (مراجعه شود

غیربحرانی برا  
EMC >   V 

X   X 
X-BU  -

   

2-33 
سیگنا  

 درخواست بار

بدون 

پتانسیل از 

رگوتتور 

 بار

به ) سیگنا  باز

 5-2زیربند 

 (مراجعه شود

غیربحرانی برا   
EMC >   V 

X   X 
X-BU  -

   

2-32 
درخواست بار 

 مرحله

بدون 

پتانسیل از 

رگوتتور 

 بار

سیگنا  مرحله 

-2به زیربند )دوا 

( مراجعه شود 5

بحرانی برا  غیر
EMC >   V 

X   X 
X-BU  -

   

2-31 
درخواست بار 

 مرحله

بدون 

پتانسیل از 

رگوتتور 

 بار

مرحله سیگنا  

سوا )به زیربند 

مراجعه  2-5

( غیربحرانی شود

 برا 
 EMC >   V 

X   X 
X-BU  -

   

2-35 
درخواست بار 

 ثابت

از نار 

الکتریکی 

از رگوتتور 

 بار جداست

Mod      سیگنا +

بحرانی برا  

  V  > EMC 

X   X 
X-BU  -

   

2-39 
درخواست بار 

 ثابت

از نار 

الکتریکی 

از رگوتتور 

 بار جداست

Mod سیگنا    - 

بحرانی برا    

EMC  >   V 

 X X  
X-BU  -

   

2-39 
درخواست بار 

 ثابت
- 

 حفاظ

سیگنا  بحرانی 

 برا 

  EMC  >   V 

 X X  
X-BU  -

   

2-39 
انتخاب  پیش

 سوخت دوا

بدون 

 سیگنا 

سیگنا  غیر -

بحرانی برا  
EMC >   V 

X   X 
X-BU  -
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

2-34 
انتخاب  پیش

 سوخت دوا 

بدون 

 سیگنا 

سیگنا  -

غیربحرانی برا  
EMC >   V 

 X X  
X-BU  -
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 های انتخابی سیگنال -3-جدول ژ

 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

1-3 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار

از نار 

الکتریکی 

 شده جدا

+ 

سیگنا  بحرانی 

 برا 

EMC  >   V 

 X X  X-BU  -

   

1-2 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار

از نار 

الکتریکی 

 جدا شده

- 

سیگنا  بحرانی 

 برا 
EMC  >   V 

X   X X-BU  -

   

1-1 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار
- 

 حفاظ

سیگنا  بحرانی 

 برا 

EMC  >   V 

X   X X-BU  -

   

1-5 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار
 پتانسیومتر

A شروع = 

سیگنا  بحرانی 

 برا 

EMC <   V 

 X X  X-BU  -

   

1-9 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار
 پتانسیومتر

S لغزنده = 

سیگنا  بحرانی 

 برا 
 EMC <   V 

X   X X-BU  -

   

1-9 
سیگنا  بازخورد 

 تنایم بار
 پتانسیومتر

E پایان =  

سیگنا  بحرانی 

 برا 
 EMC <   V 

 X X  X-BU  -

   

1-9 
ناار  بر فشار 

 گاز حداقل

پتانسیل 

 وابسته

 = خوب  

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-4 
ناار  بر فشار 

 گاز حداکثر

پتانسیل 

 وابسته

 = خوب  

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-5 
ناار  بر فشار 

سوخت مایع 

پتانسیل 

 وابسته

 = خوب  

سیگنا  
 X X  

X-BU  -
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 شرح سیگنال
نوع 

 سیگنال
 یادآوری

نوع سیگنال برای 

 مشعل

نوع سیگنال برای 

 کاربرد

 شناسه

 نالیترم

 خروجی ورودی خروجی ورودی یاحتمال

 غیربحرانی برا  حداقل
 EMC >   V 

1-38 

ناار  بر فشار 

سوخت مایع 

 حداکثر

پتانسیل 

 وابسته

 = خوب  

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-33 
سیستم آزمون 

 شیر

پتانسیل 

 وابسته

 = خوب  

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-32 
خرابی فن 

 دمنده

پتانسیل 

 وابسته

= خوب   

)موتور؛ اینورتر 

تناوبی؛ جریان 

 بیش از حد(

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-31 
پمپ سوخت 

 مایع مشعل

پتانسیل 

 وابسته

= خوب   

)موتور؛ جریان 

 بیش از حد(

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-35 

سیگنا  بازخورد 

برا  

انتخاب  پیش

 سوخت

پتانسیل 

 وابسته

 3= سوخت   

سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -

   

1-39 
شروع مجدد 

 خارجی

بدون 

 پتانسیل

قطع ارتباط = 

قفل )دکمه 

فشار ( سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

X   X 
X-BU  -

   

1-39 
شروع مجدد 

 خارجی

بدون 

 پتانسیل

قطع ارتباط = 

قفل )دکمه 

فشار ( سیگنا  

 غیربحرانی برا 
 EMC >   V 

 X X  
X-BU  -
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 پیوست س

 دهنده( )آگاهی

     EN استاندارد محیط زیستی فهرست کنترل  

ی
حیط

ت م
س

ضوع زی
مو

 

تمام  مراحل چرخه عمر

 پایان عمر استفاده تولید اکتساب مراحل

مواد اول
هی

 
و انرژ

 ی

مواد و 
ی ساخته

اجزا
 

ل
شده از قب

 

تول
دی

 

سته 
ب

 
بند

 ی

 

استفاده
 

تعم
 ری

 و
نگهدار

 ی

استفاده
 

از 
سایر 

ت
صوال

مح
 

استفاده
 

جدد/
م

ت
بازیاف

 
مواد و انرژ

 ی

ن باز
ن بدو

سوزاند
ی

ت
اف

 
انرژ

 ی

دفع
 

نها
ی

ی
 

ل 
حم

 و 
ل

نق
 

 ها ورودی

 - 5-9 - - - - 9-2-5 مواد

5-2-

9- 

9-9 

- - - 

 - - - - - - - - - - - آب

 - - - 9-9 - - - - - - 9-9 انرژ 

 - - - - - - - - - - - زمین

 ها خروجی

انتشار در 

 هوا
- - - - - - - - - - - 

تخلیه در 

 آب
- - 

9-3-

1-38 
- - - - - - - - 

تخلیه در 

 خاک
- - 

9-3-

1-38 
- - - - - - - - 

 - - - - - - - - - ضایعا 
9-3-

1-38 
- 

سروصدا، 

 لرزش،

 تشعشع،

 حرار 

- - - - 

5-1-3 

-1-د

2-2 

- 

 

 

 

- - - - - 
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ی
حیط

ت م
س

ضوع زی
مو

 
تمام  مراحل چرخه عمر

 پایان عمر استفاده تولید اکتساب مراحل

مواد اول
هی

 
و انرژ

 ی

مواد و 
ی ساخته

اجزا
 

ل
شده از قب

 

تول
دی

 

سته 
ب

 
بند

 ی

 

استفاده
 

تعم
 ری

 و
نگهدار

 ی

استفاده
 

از 
سایر 

ت
صوال

مح
 

استفاده
 

جدد/
م

ت
بازیاف

 
مواد و انرژ

 ی

ن باز
ن بدو

سوزاند
ی

ت
اف

 
انرژ

 ی

دفع
 

نها
ی

ی
 

ل 
حم

 و 
ل

نق
 

 های مرتبط سایر جنبه

ریسک به 

محیط 

زیست از 

حوادث یا 

استفاده 

 غیرعمد 

- - 5-2-2 - 5-2-2 - - - - - - 

اطالعا  

 مشتر 
- - - - 9 9 - - - - - 

همعه مراحعل    ایع  ینقعل، کعه در برخع    و حمعل   ثالث برا ای هیثانو  بندبستهاشاره دارد.   دیمحصو  تول هیاول  بند به بسته  بند مرحله بسته -یادآوری

 .ردیگ ینقل قرار م و دهد، در مرحله حملیمرخ  یارخه زندگ
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 پیوست ش

 دهنده( )آگاهی

 یکیالکتر یمنیا در زمینه مختلف یکاربرد استانداردها یراهنما

 :دهد موارد زیر ارائه می لیمختلف در نار گرفته شده از قب یکاربرد اصل 1  را برا یمشخصات استاندارد نیا

 مشابه؛  ها طیاستفاده در خانه و مح مورد  ها مشعل  -الف

 ؛د وستیپ مطابو نیاز ماش یبه عنوان بخش ای نیعنوان ماش استفاده به  مورد ها مشعل  -ب

 .ذ پیوستتحت فشار مطابو  زا یدر تجه  مورد استفاده ها مشعل   -ج

کاربردهعا   نیع ا  استاندارد مربوطه برا ارجاعا  به عنوان به استاندارد نیدر ا شدهذکری کیالکتر یمنیا الزاما 

 اند.شدههماهن   LVD با استانداردها نیا LVDفرض انطباق با  شیارائه پ  . براهستند

 3-شدر جعدو    یکع یالکتر یمنع یا  استفاده مورد نار از مشعل و استاندارد مربوطعه بعرا   نیب ریز صیتخص

 نشان داده شده است:

 کاربرد یک مشعل مورد استفاده برای  یکیالکتر یمنیا یاجرا مربوطه برا استاندارد هماهنگ و قابل -0-شجدول 

 aاستفاده خانگی و موارد مشابه

 )بخش اصلی استاندارد(

ماشین مطابق با راهنمای 

 )پیوست د( aآالت ماشین

استفاده در تجهیزات تحت فشار 

 )پیوست ذ( PEDمطابق با 

)به     - -      ENاستاندارد 

 FprENاستاندارد 2-1-5زیربند 

 (مراجعه شود         

         - -      ENاستاندارد 

 ENهمراه با استاندارد  رشامل پیوست 

 1-2-1-)به زیربند د  -     

مراجعه           FprENاستاندارد 

 (دشو

 ENهمراه با استاندارد رپیوست 

استاندارد  3-1-)به زیربند ذ  -     

FprEN          مراجعه شود) 

a  بهMD        /EC Article   ( ), k مراجعه شود. 

 مراجعه شود. «     EC §  : June/       آت   دستورالعمل استفاده از راهنما  ماشین»همچنین به  -یادآوری

 

 خا :  کاربردهااصو  

 و مشابه یمصار  خانگ  -الف

 ارائه شده است. یکیالکتر یمنیعنوان مرجع ا ، به        - -      EN استاندارد 2-1-5زیربند  در

  در اسعتانداردها  ایع آن  2بخعش   ایع   -      EN اسعتاندارد  هعا در  کنتر  یکیالکتر یمنیا بیشتر الزاما 

 است.ارائه شده ،         - -      EN استاندارد ZBB پیوستفهرست شده در 

 (MD) د وستیپ -ب
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  برا هماهن   که هر دو منجر به انطباق با استانداردها ،دهد یممکن را ارائه م کردیدو رو 1-2-1-زیربند د

 شوند. یم یکیالکتر یمنیا

 :3 گزینه

 EN استاندارد ZE وستیپآنگاه باشد،     - -      EN استاندارد بر اساس یمشعل به طور کل یطراح اگر

 دیع با زیع ن پیوست نیها، بند الف ا کنتر  یکیالکتر یمنیشود. در مورد ا یاعما  م زی، ن        - -     

 در نار گرفته شود.

 :2 نهیگز

آن  یکع یالکتر زا یع تجهآنگعاه  نباشد،     - -      EN استاندارد بر اساس یطور کل مشعل به یطراح اگر

 نیاز ا گیر بهرهروش معموتً در صور   نیباشد. ا  -      EN استاندارد با همراه ر وستیمطابو با پ دیبا

 :شود یاستفاده م ،ها نوع مشعل

 ای(، ومورد به  ارجاع) ذ پیوستتحت فشار مطابو  زا یدر تجه -

 . -    ENاستاندارد  مطابو یصنعت یحرارت زا یدر تجه -

 (PED) ذ وستیپ -پ

       اسعتاندارد  بعر اسعاس   ر وسعت یاجعرا اسعت. پ   قابعل  ر وسعت یپ یکیالکتر یمنیالزاما  ا 3-1-زیربند ذ مطابو

EN      -  با  ،آت  نیماش یکیالکتر یمنیا  برا استاندارد نیاست. اLVD .هماهن  شده است 

بعا   رپیوسعت   لرهعا، یبو زا یع تجه  برا  -      EN و   -      ENها استاندارد مطابقت با الزاما  برا 

و  یکع یالکتر یمنع یدر ناعر گعرفتن ا   باها  مشعل  ازهایبا تمرکز بر ن       -      EN استاندارد توجه به

 رابطه داده شده است. نیا 3-رو  9-32-، ذ3-32-زیربند ذ در شده است. هیته  عملکرد

 اسعتاندارد                   کعه در آن بعه   ، 3154: سعا   39915-2شماره  ایران ملی استاندارد شده توجه به نسخه اصالح با

EN      -       مشععل بعر     عملکرد یمنیو ا یکیالکتر یمنینشده است، مهم است که الزاما  ا ارجاع

شعده   ، ارجاع3154: سا  39915-2ملی ایران شماره  استاندارددر  که به آن  -      EN استاندارد اساس

 است را شامل شود. 

  راه را بعرا  ، -      EN اسعتاندارد  ها بعر اسعاس   مشعل  برا یکیالکتر یمنیالزاما  ا شمو  ن،یابر  عالوه

                       نشععدن یالمللعع نیبعع لیععکععه تععا کنععون بععه دل   ،      ISO اسععتاندارد اسععتفاده از الزامععا  مشععابه در 

EN      -        استاندارد  کیبه عنوانIEC دارد یمباز  را نبوده است ریامکان پی.  
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 پیوست ص

 دهنده( )آگاهی

 (ErPاهداف نظارت بر بازار ) یبرا گذاری صحه های روش

 کلیات  0-ص

 3یطع یمح یاعالا شده، با توجه به الزاما  طراح  پارامترها گیار  صحه  را برا یدستورالعمل دیبا ریز روش

 شود.اهدا  ناار  بر بازار استفاده   برا ژهیوصور   باید به  روش نیارائه دهد. ا ECمقررا  مطابو با 

 یریگ روش اندازه ریبه حداقل رساندن تأث  2-ص

 یعمعوم  طیشعرا  تیع بعا رعا  دیبا ست،یمحصو  ن  ها یژگیو لیدل عملکرد، که به  ها  ریگ در اندازه را ییتغ

بعا  بعه طعور خعا      دیع باامعر   نیع مشخص شده است، به حداقل برسد. ا استاندارد نیا 3-9که در بند آزمون 

 :ها  زیر انجاا شود روش

 آزمون،شده  مشخص ما یانتخاب تنا -

 شده، انجاا مراحل مشخص -

، بعه  شده را تعا حعد امکعان    مقدار مشخص صورتی که بهشده،  اعالا  ها در محدوده آزمون  حف  پارامترها -

 .کندبرآورده  ویدق صور 

 ریو تجعاوز نکعردن از مقعاد    مقعدار کعه کواعک باشعند     هعر تعا   ، ریع گ انعدازه   ها تیقطع از عدا نانیاطم -

 .5-1-3-9زیربند  در شده مشخص

 شده اعالم یپارامترها گذاری صحه  3-ص

 .رندیقرار گ گیار  صحهمورد  دیبا 3- جدو   مطابو باشده  اعالا  پارامترها

ذکعر شعده اسعت     3- که در جدو   استاندارد نیبند ا مطابو دیشده با اعالا  مقدار پارامترها نییتع روش

 انجاا شود.

تغییر  ،3- جدو   شده در ارائه ها  محدودهاز  بیشتر  مقدار تا ،شده از پارامتر اعالا دیشده نبا نییمقدار تع

 کند.

 

 

 

                                                 

  - Ecodesign 
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 گذاری شده برای صحه پارامترهای اعالم -0-جدول ص

 محدوده تغییرات بند نشانه پارامترهای اعالمی

 elmax, elmax, PSB 9-1-9 مصر  برق تجهیزا  جانبی
کمتر از مقدار  4 % از

 .نباشد ، بیشترشده اعالا

 NOX,pond,Hs 5-5-9-2-2-2 انتشار اکسیدها  نیتروژن
از مقدار  بیشتر 28 % از

 .نباشد بیشتر شده اعالا

 LWA 9-1-9 صدا توان تراز
از مقدار  بیشتر dB 2از 

 .نباشد ، بیشترشده اعالا
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 ضیوست پ

 دهنده( )آگاهی

 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد
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 عپیوست 

 دهنده( )آگاهی

 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد
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 غپیوست 

 دهنده( )آگاهی

 ندارداین پیوست در این استاندارد کاربرد 
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 فپیوست 

 دهنده( )آگاهی

 این پیوست در این استاندارد کاربرد ندارد
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 نامه کتاب

[ ] EN    , Test gases — Test pressures — Appliance categories 

[ ] EN    - , Industrial thermoprocessing equipment — Part  : Safety requirements for 

combustion and fuel handling systems 

: 2قسعمت   -جهیزا  حرارتی فراینعد  صعنعتی  ت، 3154سا   )تغییر یافته(:39915-2استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری 

 تدوین شده است.      : -    BS EN با استفاده از استاندارد، الزاما  ایمنی برا  سامانه ها  احتراق و سوخت رسانی

[ ] 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 

 -ا  هعا  بخعار و آب دا  از نعوع پوسعته     دیع  ، 3155سعا   )تغییر یافتعه(:   22399-9استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری 

 تدوین شده است.      : -      BS EN دارد، با استفاده از استان: الزاما  برا  تجهیزا  دی 9قسمت 

[ ] EN      - -      , Low-voltage switchgear and controlgear — Part  - : Control circuit 

devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices 

: 3-9قسعمت  -وسایل قطعع و وصعل و فرمعان فشعار ضععیف     ، 3154سا  ، 5419-9-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری 

 تدوین شده است.     : IEC      - -      +COR ، با استفاده از استانداردوسایل فرمان مدار الکترومکانیکی

[ ] EN ISO      -      , Ergonomics of the thermal environment — Methods for the 

assessment of human responses to contact with surfaces — Part  : Hot surfaces (ISO      -

      ) 
هعا    هعا  ارزیعابی پاسعخ    روش -ارگونومی محیط ها  دمعایی ، 3149سا   ،38393-3استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری 

 تدوین شده است.     :  -      ISO ، با استفاده از استاندارد: سطح دا 3قسمت  -انسان به تماس با سطوح

[ ] ISO     , Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and 

Wobbe indices from composition 

[ ] ISO           , Natural gas — Vocabulary (ISO           , including Corrigendum 

      ) 

[  ] 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) 

[  ] Gas Appliance Directive         /EC (GAD) 

[  ] Gas Appliance Regulation PE-CONS No/YY -          (COD) (Draft) 

[  ] 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) 

[  ] Gas appliance regulation     -    (GAR) 
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 هعا    مشخصعا  و تائیعد صعالحیت دسعتورالعمل    ، 3145سعا    32559-2ستاندارد ملی ایران شعماره  ا] 39[

 جوشکار  با گاز: 2قسمت -مشخصا  دستورالعمل جوشکار  -جوشکار  مواد فلز 

    هعا    مشخصعا  و تائیدصعالحیت دسعتورالعمل   ، 3158: سعا   32559-1ستاندارد ملی ایعران شعماره   ا] 39[

 جوشکار  پرتو الکترونی :1قسمت  -مشخصا  دستورالعمل جوشکار  -جوشکار  برا  مواد فلز 

 هعا  اجرایعی    هعا و تاییعد صعالحیت روش    ویژگعی ، 3145: سعا   32559-5استاندارد ملی ایران شماره  ]34[

 جوشکار  با پرتولیزر: 5قسمت -ها  روش اجرایی جوشکار  ویژگی -جوشکار  مواد فلز 

 

 


