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  خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي و تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(تانداردهاي ملي اس
 و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
 شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و ي، فنـاوري توليـد  به شـرايط 

 دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان،
 اعضـاي  و نفـع  ذي مراجـع  بـه  نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و

 رشـته  آن بـا  مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون
  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح
 تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با زني ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
 .شـود  مـي  منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شـده  نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ردملي استاندا كميتة در و تدوين
 بـين  كميسـيون  1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 4ابـط ر تنهـا  به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك 
 بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون

 اسـتانداردهاي  و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشـرفتهاي  آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط
  .شودمي گيريبهره بينالمللي
 از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 زيسـت  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف
 اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي

 المللـي  بـين  بازارهـاي  حفـظ  منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با ارداتي،و
 اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي

 و مميـزي  بازرسـي،  آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ساتمؤس و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن
 )واسـنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي

 ايـران  تأييد صـالحيت  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل
 نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و دكن مي ارزيابي

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند
 .است مؤسسه اين وظايف رديگ از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » ويژگيها و روش هاي آزمون - وسايل پخت و پز گازسوز خانگي« 

  
  

  يا نمايندگي/سمت و                   :رئيس
  شركت سارا صنعت            عقيلي ، همايون

  كارشناس استاندارد            )ليسانس مهندسي متالوژي ( 
  

  :دبير
  كارشناس استاندارد        ، منصورهحسني اردستاني 

  )ليسانس شيمي(
  

  اعضاء
  آزمايشگاه تاييد صالحيت مهر صنعت ارمغان        شكار، مجيد تآ

  )ليسانس مهندسي صنايع ( 
  
  استاندارد كارشناس           ردبار ، زهراب

    )ليسانس مهندسي صنايع ( 
  

  شركت صنعتي بوتان          تقوي ، عبدالرضا 
  )ليسانس فيزيك كاربردي ( 
  

  شركت تاكنوگاز          جاللي فر، سميه
  )ليسانس فيزيك كاربردي ( 
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران        ،نادياحسن زاده
  )فيزيك كاربردي  سليسان( 
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  شركت توليدي صنعتي رز گاز        حقيقيان ، وحيدرضا
  )ليسانس فيزيك كاربردي ( 
  

  وزارت صنايع و معادن          ، محمدولي ناصح
  )ليسانس مديريت( 
  

  شركت ملي گاز ايران          طبسي ، سعيد
  )ليسانس مهندسي برق ( 
  

  شركت تهران سبحان          طوبا، حميد
  )مهندسي مكانيك ليسانس ( 
  

  شركت روسالو        علي محمد، سليمان
  )ديپلم ( 
  

  شركت ملي گاز ايران      سيد امير احمد ،فارغ زاده 
  )ليسانس مهندسي شيمي ( 
  

  شركت پاديسان          سعيد ، نيكوخوي
  )ليسانس مديريت صنايع (
  

  شركت سينجر          نعيمي ، عباس
  )مكانيك مهندسي ليسانس ( 
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  گفتار پيش

نـويس  كـه پـيش   "ويژگيها و روش هاي آزمون -وسايل پخت و پز گازسوز خانگي  "استاندارد 
مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  تهيـه و تـدوين    هاي مربوط توسطآن دركميسيون

رخ مومكانيك و فلزشناسي اجالس  كميتة ملي استاندارد سيصد و چهل و هشتمين و در شده 
قانون اصالح قـوانين   3مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك مادة   17/6/86

، بـه عنـوان   1371و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران، مصـوب بهمـن مـاه     
  .شوداستاندارد ملي ايران منتشر مي

صـنايع،   ةاني در زمينـ هـاي ملـي و جهـ   تحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي
ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي  مليهاي علوم و خدمات، استاندارد

اين استانداردها ارائه شـود، هنگـام تجديـد نظـر در كميسـيون فنـي        تكميلكه براي اصالح و 
اسـتانداردهاي  ظر نآخرين تجديد ازبايد همواره  ،بنابراين. قرار خواهد گرفت توجهمربوط مورد 

  .استفاده كردملي 
 

اجـاق   "   420و   "اجاق گاز فردار خـانگي   "  838 هاي  شمارةبه ملي ايران  هاي استاندارد
  .مي شودباطل و اين استاندارد جايگزين آنها   "گاز روميزي 

  
  :ير استمورد استفاده قرار گرفته به شرح زاين استاندارد  ةتهيخذي كه براي Ĥو م بعامن

1- EN 30-1-1:2008 ; Domestic cooking appliances burnings gas- 
Safety- General  
2- EN 30-2-1:1980; Domestic cooking appliances burnings gas- 
Rational use of energy - General 
3- ANSI  Z 21.1; Household cooking gas appliances 
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  ويژگيها و روش هاي آزمون -وسايل پخت و پز گازسوز خانگي 
  

  هدف و دامنه كاربرد   1
تعيـين ويژگيهـاي عملكـرد، الزامـات سـاخت، روشـهاي آزمـون،        هدف از تدوين اين استاندارد 

          انــدازه گيــري بــازده و انــرژي و بهينــه ، الزامــات و روش هــاي آزمــون بــراي اســتفاده ايمنــي
        باشـد كـه از ايـن پـس وسـايل ناميـده       مـي خـانگي   گاز سـوز  نشانه گذاري وسايل پخت و پز

   .استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد دامنه كاربرد اين. مي شوند
  1صفحه مشعل هاي مستقل خودايستا -
 2صفحه مشعل هاي مستقل توكار -

 3هاي مستقل بريان كنصفحه مشعل ها و  -

 اجاق هاي روميزي -

 اجاق هاي كابين دار -

 5 ارتوك و  4 فرهاي خودايستا -

 بريان كن هاي خودايستا و توكار -

 6 صفحه هاي كلوچه پز -

 )اجاق  هاي فردار (  7 اجاق هاي خودايستا -

 8 توكاراجاق هاي  -

 .كيلووات  6/4كيلوگالري يا  4000پلوپزهاي خانگي تا ارزش حرارتي  -

                                                 
1 - Independent freestanding hot plates 
2 - Independent built-in hot plates 
3 - Independent hot plates and grills 
4 - Freestanding ovens 
5 - Built-in ovens 
6 - Griddles 
7 - Freestanding cookers 
8 - Built-in cookers 
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وسايل و اجـزاء  همه كه مشخصا مستثني شده باشند، اين استاندارد از اين پس جز در مواردي 
و در درون وسيله به كار رفته باشـند   ياآنها را در بر خواهد گرفت، چه اين اجزاء مستقل باشند 

هـاي  ماننـد اجـاق  . (اجزاء گرمايشي وسيله از انرژي برق اسـتفاده كـرده باشـند    سايرحتي اگر 
  ). برقي  –تركيبي گازي 

مصرف نيز  اه با گاز، برقاين استاندارد الزامات ايمني برقي تجهيزات موجود در وسايلي كه همر
تجهيزات و الزامات ايمني برقي قطعات اجزاي گرمايش برقي مي كنند را پوشش مي دهد ولي 
وسـايل برقـي و    1562-1به استاندارد ملـي ايـران شـماره    (  .مربوط به آنها را در بر نمي گيرد

  )مقررات ايمني رجوع شود –دستگاههاي مشابه 
  :كاربرد ندارداين استاندارد در موارد زير 

  .وسايلي كه در فضاي باز نصب مي شوند -
 .وسايلي كه به يك كانال تخليه محصوالت احتراق وصل مي شوند -

 .مي باشند 1وسايلي كه داراي فر گازسوز پيروليتيك -

 2-2-8-2-5بنـد  وسايلي كه داراي مشعل هاي پوشش دار مي باشند كه بـا الزامـات    -
 .منطبق نمي باشند

وسيله نظارت بر شعله بوده و داراي وسيله روشن كننـده خودكـاري   وسايلي كه داراي  -
 .مي باشند كه مدت عمل روشن كردن آن توسط طراحي آن محدود گرديده است

وسايلي كه داراي مشعلي مي باشند كه به صورت متناوب و تحت كنترل يـك وسـيله    -
 .خودكار، روشن و خاموش مي گردند

 :كن مجهز به فن مي باشند يا بريان/وسايلي كه داراي يك فر و -

 چه اين فن براي تامين هواي احتراق يا تخليه محصوالت احتراق باشد، •

 چه براي چرخش محصوالت احتراق درون محفظه •

                                                 
 تغيير شيميايي در اثر حرارت ١



٣ 
 

 .تعريف شده تغذيه مي شوند 2-1-7وسايلي كه با فشارهايي باالتر از آنچه در بند  -

التـور و اتصـاالت آنهـا را در بـر           مربـوط بـه سـيلندرهاي گـاز مـايع و رگ     اين استاندارد الزامات 
  . نمي گيرد

  .را در بر مي گيرد 1اين استاندارد آزمون هاي نوعي
  

  مراجع الزامي 2
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آنها ارجـاع داده شـده   

  .بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. است
در صــورتي كــه بــه مــدركي بــا ذكــر تــاريخ انتشــار ارجــاع داده شــده باشــد، اصــالحيه هــا و 

در مورد مداركي كه بـدون  .  تجديدنظرهاي بعدي آن موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديـدنظر و اصـالحيه هـاي    

  .نظر استبعدي آن ها مورد
  .كنترل هاي چندكاره گاز -وسايل گاز سوز ، 78سال  4512استاندارد ملي ايران شماره   2-1
دسـتگاههاي  وسـايل برقـي خـانگي و    ، 1383سال  1562-1استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  مقررات عمومي: قسمت اول  -مقررات ايمني  –مشابه 
شريني پزها  –كباب پزها  –، توسترها  1381ل سا 1562-9استاندارد ملي ايران شماره   2-3

  مقررات ايمني –و جوجه سرخ كن هاي برقي 
 -دسـتي وسـايل گازسـوز    رآالتشـي ، 1386سـال   10277استاندارد ملي ايـران شـماره     2-4

  ويژگيها و روشهاي آزمون
گاورنرهـاي فشـار بـراي    وسـايل گازسـوز ،   ، 81سـال   6027استاندارد ملي ايران شـماره   2-5
  ميلي بار 200شارهاي ورودي تا ف

                                                 
1 - Type-testing 
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2-6  EN 125:1991 , Flame supervision devices for gas – burning applicanes 
– Thermoelectric flame supervision device. 
2-7  EN 257; 1992 , Mechanical thermostats for gas – burning appliance 
2-8  EN 257/A1, Mechanical  thermostats for gas – burning appliance 
2-9 EN 60068-2-75 , Environmental testing- Part 2: Test methods. Test Eh. 
Hammer tests ( IEC 60068-1-75:1997 ) 
2-10  EN 60730-2-1 :1992 , Automatic electrical controls for household 
and similar use. Part 2: Particular requirements for electrical  household 
appliances. 
2-11  EN 549  , Rubber materials for seals and diaphragms  for gas 
appliances and gas  equipment. 
2-12  EN 751-1 , Sealing materials for metallic threaded joints in contact 
with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water.Part 1: Anaerobic jointing  
compounds.  
2-13  EN 751-2 , Sealing materials for metallic threaded joints in contact 
with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water.Part 2: Non-hardening 
jointing compounds 
2-14  IEC 479-1:1994 , Guid to Effects of current passing through the 
human body – part 1: General aspects 
2-15  IEC 479-2 : 1987 , Guid to Effects of current passing through the 
human body – part 2: special aspects relating to human beings 
2-16   IEC 584-1 : 1995, Thermocopules – part 1: referance tabes 
2-17  ISO 7-1 : 1994 , Pipe threads where pressure-tight joints are made on 
the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation 
2-18  ISO 228-1 : 1994 , Pipe threads where pressure-tight joints are not 
made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation 
2-19   ISO 868 : 1986 , Plastics and ebonite - Determination of indentation 
hardness by means of a durometer (Shore hardness) 
2-20  ISO 5732:1978 , Kitchen equipment – sizes of openings for buit in 
appliances  
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2-21  ISO 6976 :1995 ; Natural gas- Calculation of calorific values, 
density, relative density and Wobbe index from composition 
2-22  CR 1472 :1994 , General guidance for the marking of gas appliance 
 

  تعاريف و اصطالحات  3
  :كاربرد دارندو يا اصطالحات زير در اين استاندارد تعاريف 

  
  تعاريف عمومي  3-1
   1تبديل  3-1-1

         بـر روي وسـيله انجـام    مصـرفي  گـاز  نـوع  عملياتي كه توسط يك متخصـص درهنگـام تغييـر    
  .مي شود

  
  تبديل كاربري نوع گاز مصرفي  3-1-1-1

  تبديل كاربري وسيله براي استفاده از گاز مايع يا طبيعي تنها زماني مجاز است كه توسط 
در دستورالعمل اعالم شده باشد اين عمليات بايـد بـدون جـداكردن وسـيله     آن سازنده شرايط 

  .ممكن باشد
  
  2قابل جدا شدن  3-1-2

  .را جدا نمود هاابزار آن قطعات و اجزائي كه بتوان بدون كمك
  
  3اتصال مكانيكي  3-1-4

  .را توسط ابزار جدا نمود هاقطعات و اجزائي كه تنها بتوان آن
                                                 
1-Conversion  
2 - Removable 
3 - Mechanically fastened 
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  1نگهداري عاديتعمير و    3-1-5

         نگهداري كه توسط يك متخصص انجام مي گـردد و بـدون هرگونـه تعـويض قطعـات           تعمير و 
  .مي باشد

  
  2لحيم كاري نرم  3-1-6

  .باشد  Cº 450لحيم كاري كه پس از انجام، پايين ترين دماي ذوب آن كمتر از 
  
  ولتاژ تعيين شده  3-1-7

  .ولتاژ يا دامنه ولتاژ تعيين شده توسط سازنده كه در آن وسيله به صورت طبيعي كار مي كند
  
  تعاريف مربوط به وسيله  3-2
  وسيله شامل سيلندر  3-2-1

  .اي براي سيلندر مي باشدگاز مايع بوده و داراي محفظه كار بااي كه مخصوص وسيله
  
  3وسيله خودايستا  3-2-2

كابينـت ، يخچـال ،   ( آشـپزخانه  وسـايل   اي كه به صورت عادي تمـاس مسـتقيمي بـا    وسيله
  .يا ديواره هاي مجاور خود ندارد... ) لباسشويي و 

  آشپزخانهوسايل وسيله براي نصب بين   3-2-3
آشـپزخانه مجـاور   وسايل تواند داراي ديواره هاي جانبي در تماس مستقيم با  اي كه ميوسيله

  .آشپزخانه تماس داشته باشندوسايل ا ن وسايل ممكن است فقط در يك سمت باي .خود باشد
                                                 
1 - Normal maintenance  
2 - Soft soldering 
3 - Freestanding appleance 
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  آشپزخانه وسيله براي نصب درون يك كابين  3-2-4
در ديوار يا وضعيت  يا درون محفظه اي كهآشپزخانه  كابين اي كه براي نصب درون يكوسيله

  .مشابه قرار دارد، درنظر گرفته شده است
  .به اين دليل، اين نوع وسيله الزم نيست كه در تمام جوانب خود داراي بدنه خارجي باشد

  
 )اجاق هاي فردار (  ايستاخود  1 اجاق  3-2-5

  :شامل  مستقيماٌ روي كف زمين قرار مي گيرد و وسيله پخت و پز است كه
  شامل يك يا چند مشعل  شعليك صفحه م -
 يك يا چند فر مجهز به ترموستات  -

 كه مي تواند از نوع تابشي يا تماس باشد  احتماالً يك بريان كن -

 
  ارداجاق كابين  3-2-6

  :وسيله اي است كه مستقيماٌ روي كف زمين قرار مي گيرد و شامل 
  يك صفحه مشعل شامل يك يا چند مشعل  - 1
  پسول گاز يا ظروف يك محفظه براي قرار دادن ك - 2
 

  اجاق روميزي   3-2-7
  :يك وسيله پخت و پز براي قرارگيري روي يك تكيه گاه يا پايه شامل 

 شامل يك يا چند مشعل يك صفحه مشعل -

 احتماالً يك فر -

 احتماالً يك بريان كن -

  

                                                 
1-freestand ing cooker 
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  ١صفحه مشعل مستقل   3-2-8

  .مي باشد شامل يك يا چند مشعل 2پخت و پزي كه تنها شامل صفحه مشعلوسيله 
  
  صفحه مشعل و بريان كن مستقل  3-2-9

شامل يك يا چنـد مشـعل و يـك بريـان كـن      وسيله پخت و پزي كه شامل يك صفحه مشعل 
  .باشد

  
  پلوپزهاي خانگي3-2-10

وسيله ايست كه داراي يك يا چند مشعل هم مركز بوده و هر مشعل داراي يك شيرگاز مطابق 
 4000مجمـوع ارزش حرارتـي مشـعل هـا نبايـد از      . دمـي باشـ   10277استاندارد ملي شماره 

در غيراينصـورت جـزء اجـاق هـاي صـنعتي منظـور       . كيلووات  تجاوز نمايـد  6/4كيلوكالري يا 
  .خواهد شد

  
   و فشارها گازها هتعاريف مربوط ب  3-3
  ٣شرايط مرجع  3-3-1

ازه گيـري  براي تصحيح حجم گاز مصرفي اند. است mbar  25/1013و فشار    Cº  15دماي 
ايـن  . رسـانده شـود  mbar 25/1013و فشـار مطلـق    Cº 15شده بايد شرايط آنهـا بـه دمـاي    

  .اعمال مي گرددمحاسبه توان ورودي تصحيح توسط ضرايب موجود در رابطه 
  
  
  

                                                 
1 - Independent hot plate 
2 - Hot plate 
3 - Reference conditions 
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  مصرفي  گاز 3-3-2
 بررسي مشخصات عملكرد اجاق بكاربراي طراحي شده است و  كار با آن وسيله برايگازي كه 
. مي رود  

  
 گازهاي مرجع  3-3-3

گاز  .استشده ه داد 1طبيعي و گاز مايع در جدول شماره ويژگي گازهاي مرجع مربوط به گاز 
  .اربرد داردكو مصرف جبراني فر مرجع در آزمون هاي تعيين توان ورودي، بازده انرژي مصرفي 

  مشخصات گاز مرجع -1جدول  
در حالت ارزش حرارتي گاز مرجع گاز آزمون مرجع  نوع گاز 

  فشار و C15°خشك و شرايط 
 mbar 25/1013  )m3/MJ(  

عدد ووب گاز 
مرجع 

)m3/(MJ  

  چگالي نسبي

  G20(  78/37  72/50  555/0( 99%متان   طبيعي
  G31(  8/95  9/76  553/1( 99%پروپان   مايع

  
  چگالي نسبي3-3-4

يط دمـا و  عبارت است از نسبت جرم گاز خشك به جرم هواي خشك با حجم يكسان و با شـرا 
  .فشار يكسان

  d: نماد 
 
  ارزش حرارتي  3-3-5

ــراق    ــده از احت ــد ش ــاي تولي ــدار گرم ــكمق ــرم   ي ــا ج ــد حجــم ي ــت                      واح ــار ثاب ــاز در فش گ
mbar 25/1013      گاز درحاليكه كه اجزاء مخلوط احتراق تحـت شـرايط مرجـع و محصـوالت

  .قرار داشته باشنداحتراق تحت همان شرايط 
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آب ايجاد شده از احتراق به صـورت چگاليـده در نظـر گرفتـه      :)  Hs( حرارتي ناخالص رزشا 
  .شود

  .آب ايجاد شده از احتراق به صورت بخار در نظر گرفته شود ) : Hi(حرارتي خالص  ارزش
  :واحدها
  ( MJ/m3 )مگاژول بر متر مكعب گاز خشك تحت شرايط مرجع   -
 ( MJ/kg )يا مگاژول بر كيلوگرم گاز خشك  -

  .در اين استاندارد تنها ارزش حرارتي ناخالص بكار مي رود
  
  ١عدد ووب 3-3-6

نسبت ارزش حرارتي يك واحد حجم گاز به ريشه دوم چگالي همان گاز تحـت شـرايط مرجـع    
  .يكسان

عدد ووب بسته به اينكه ارزش حرارتي ناخالص يا خالص بكـار رفتـه باشـد، ناخـالص ياخـالص      
  .خوانده مي شود

  . Wi: عدد ووب خالص   ; Ws: عدد ووب  ناخالص : نماد 
  :واحدها
  ( MJ/m3 )مگاژول بر متر مكعب گاز خشك تحت شرايط مرجع  -

  .در اين استاندارد تنها عدد ووب ناخالص بكار مي رود
  
  فشار گاز  3-3-7

اختالف بين فشار استاتيك اندازه گيري شـده در اتصـال ورودي وسـيله در حـال كـار و فشـار       
  .يك اتمسفر

  P: نماد 
                                                 
1 - Woobbe number 



١١ 
 

  متر ستون آبميلي : واحد 
  
  فشارهاي آزمون  3-3-8

ايـن فشـارها از   . زمون بكار رفته براي بررسي مشخصات عملكـرد وسـايل گـاز سـوز     فشارهاي آ
  .فشارهاي معمولي و فشارهاي حدي تشكيل گرديده اند

  .ه شده اندداد 2فشارهاي آزمون در جدول 
  متر ستون آب ميلي: واحد 

  
  معموليشارف 3-3-9

  . شرايط تعيين شده با گاز مصرفي مربوطه كار مي كنندفشاري كه وسايل تحت 
  Pn: نماد 

  
  ١فشارهاي حدي3-3-10

  .در شرايط تغذيه وسايل مي باشدكه نشانگر حداكثر تغييرات  يفشارهاي
  . Pminفشار حداقل   ;  Pmax: فشار حداكثر : نمادها 

  
  

  متر ستون آب يميلمون برحسب زفشارهاي آ -2جدول 
 Pmaxفشار حداكثر  Pnفشار معمولي  Pminفشار حداقل   نوع گاز

  270  180  90  گاز طبيعي
  330  279  200  گاز مايع

                                                 
1 - Limit pressures 
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  فشارهاي تصحيح شده  3-3-11

  در . است، استفاده شود)  Pn( كه متفاوت با فشار معمولي )  P( در صورتي كه از فشار ورودي 
  انجـام  )  Pmax(و حـداكثر  )    Pmin(وال بـا فشـارهاي حـداقل    اين صورت آزمونهايي را كه معم

Pو    ′Pمي شود بايد با فشارهاي تصحيح شده     :انجام داد كه در آن  ′′
  

ppp n

ppP
=

′′
=

′

maxmin

 

   

  رواداري فشار
pn

p ميلي متر سـتون آب نوسـان داشـته      ± 2مي تواند حداكثر در محدوده   

  .  باشد
  
  تعاريف مربوط به قطعات وسيله 3-4
  مشعل ها 3-4-1

  .كه  امكان سوختن گاز را فراهم مي سازندقطعاتي مجموعه 
  :آنها ممكن است يكي از  دو نوع زير باشند

    مشعل هاي بدون هواي  اوليه كه هـواي احتـراق كـالً از سـر مشـعل بـه مشـعل وارد         -
  .ي شودم

خوانده » هواي اوليه «مشعل هاي با هواي اوليه كه در آن قسمتي از هواي احتراق كه  -
مي شود توسط جريان گاز به داخل كشيده مي شود و پيش از خروجي مشعل با گـاز  

خوانده مي شود پس از خروج گاز از » هواي ثانويه « مابقي هوا كه . مخلوط مي گردد
 .سر مشعل با آن مخلوط مي شود
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  :اين مشعل ها شامل اجزاء زير مي باشند
  )اوريفيس (  نازل -
 مخلوط كننده -

 مخلوط هوا و گازخروج سرمشعل مجهز به روزنه هايي براي  -

 
  ١مشعل هاي روشن كننده 3-4-1-1

  .مشعل هاي كوچكي كه شعله آنها به منظور روشن نمودن مشعل اصلي به كار مي رود
  
  پيلوت  مشعل 3-4-1-2

  .كننده كه مستقل از مشعل هاي اصلي كنترل مي شود يك مشعل روشن
  
  مشعل هاي اصلي  3-4-1-3

 گرمايي وسيله درنظر گرفته شده اند و عموماً در ايـن اسـتاندارد   عملكرد مشعل هايي كه براي 
  .خوانده مي شوند»  مشعل «
  
  ٢مشعل هاي پوشش دار 3-4-1-4

ماس مستقيم شعله بـا ظـرف روي   كه صفحه اي براي جلوگيري از تصفحه مشعل مشعل هاي 
  . استفاده مي شودآنها 

  :دو نوع مشعل پوشش دار وجود دارد

                                                 
1 - Ignition burners  
2 - Covered burners 
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يك مشعل پوشش دار كه در آن كليه محصوالت احتراق بـه   :مشعل پوشش دار غيرمحصور -1
و طراحي آنهـا بـه گونـه اي كـه رويـت      . فضاي پيرامون ظرف تخليه مي شودبه طور مستقيم 

  .ادي ميسر باشدبخشي از شعله ضمن كار ع
  :مشعل پوشش دار غيرمحصور دو نوع است

دائم ، يعني طوري طراحي شده باشد كه تنها با قرارگيري صـفحه در جـاي خـود     –الف 
  .بكار رود

موقت، يعني طوري طراحي شده باشد كه بتواند با برداشتن صفحه قابـل جداشـدن    –ب 
  .به صورت بدون پوشش نيز كار كند

كـه  مشعل پوشش داري كه داراي مدار احتراقي بوده : ار محصور شدهمشعل هاي پوشش د -2
يك خروجي طراحي شده خاص به  طريقدر آن كليه محصوالت احتراق به طور غيرمستقيم از 

محصور شده كه شعله آن ممكن است ضـمن كـار   مشعل مذكور تا حدي . فضا تخليه مي شوند
  .عادي قابل مشاهده نباشد

  
  1ون پوششمشعل هاي بد  3-4-1-5

  .مشعل هايي كه ظروف روي آن در تماس مستقيم با شعله گرم مي شود
  
   ٢نازل  3-4-1-6

  .قطعه اي كه گاز از سوراخ دهانه آن وارد مشعل با هواي اوليه ميگردد
  :دو نوع نازل وجود دارد

  .خروجي ثابت استروزنه در آن سطح مقطع ثابت كه نازل  -
  .خروجي متغير استروزنه ع نازل قابل تنظيم كه در آن سطح مقط -

                                                 
1 - Uncovered burners  
2 - Injector 
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  تجهيزات كمكي وسايل كنترل 3-4-2
  تجهيزات كمكي 3-4-2-1

  گازسوز يا قسمت گاز يك وسيله وسيله د ايمني عملكرد نتمام كنترل ها و تجهيزاتي كه بتوان
  .برقي را تحت تاثير قرار دهد -مركب گازي

  :برخي از اين تجهيزات عبارتند از
  شيرها -
 )گاورنر ( شار تثبيت كننده هاي ف -

 وسايل نظارت بر شعله -

 ترموستات ها -

  
  وسيله روشن كننده  3-4-2-2

بـه  . وسيله اي كه براي روشن كردن مستقيم يا غيرمستقيم يك يا چند مشعل به كار مـي رود 
  .انتقال شعله هعنوان مثال به كمك يك لول

  :اين وسيله مي تواند يكي از انواع زير باشد
  )جرقه اي و غيره ، 1مقاومتي( نوع برقي  -
 )شعله، پيلوت و غيره ( نوع حرارتي  -

  
  ٢وسيله نظارت بر شعله 3-4-2-3

  در صورت ( وسيله اي كه تحت اثر شعله روي حسگر، مجراي تغذيه گاز به مشعل و پيلوت 

                                                 
1 -Resistance 
2 - Flame supervision device 
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را باز نگه داشته و در صورت خاموشي شعله تحت نظارت، حداقل كارش اين  است كه ) وجود 
  :ندد، تفاوتي بين دو مورد زير وجود داردمجراي گاز را مي ب

  .را كنترل مي نمايد) در صورت وجود ( گاز به مشعل و پيلوت كل نوعي كه ) الف 
  .را كنترل مي نمايد) در صورت وجود ( گاز  مشعل و پيلوت قسمتي از نوعي كه ) ب 
  
  خارج از سرويس قرار دادن يك تنظيم كننده يا كنترل كننده 3-4-2-4

  خارج از ) گذر حجمي، فشار و غيره (يا كنترل كننده گفته مي شود كه يك تنظيم  هنگامي
در ايـن  . قرار گرفته است كه عملكرد آن متوقـف و در ايـن وضـعيت مهرومـوم گـردد     سرويس 

  .گويي اين وسيله برداشته شده استكه صورت وسيله گاز سوز چنان عمل خواهد نمود 
  
  ١شتوسيله ايمني در برابر ن  3-4-2-5

: ماننـد . هر وسيله استاتيك يا ديناميك كه براي تضمين ايمني در برابر نشت بـه كـار مـي رود   
ديافراگم ها، گريس ها، خميرها، اتصاالت با سطح صاف، اتصاالت اورينگي ، اتصاالت مخروطي، 

  .2چسب ها
  
  تنظيم كننده هواي اوليه 3-4-2-6

      ه مقدار تعيـين شـده براسـاس شـرايط تغذيـه     دهي اوليه به مشعل را ب وسيله اي كه اجازه هوا
  .خوانده مي شود» تنظيم هواي اوليه « عمل تغيير تنظيم اين وسيله  .مي دهد

  
  
  

                                                 
1 - Means of assuring soundness 
2 - Mastics 
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   ١تنظيم كننده گذرحجمي گاز 3-4-2-7

وسيله اي كه گذر حجمي گاز به مشعل را براساس شـرايط تغذيـه بـه مقـدار از پـيش تنظـيم        
  غير پيوسـته يا ) از طريق يك پيچ تنظيم ( باشد  پيوسته ند تنظيم مي توا. مي رساندشده اي 

  ).تغيير نازل هاي كاليبره و غيره ( 
  .خوانده مي شود» تنظيم گذر حجمي گاز « عمل تغيير تنظيم اين وسيله 

  
 2قفل كردن يك تنظيم كننده  3-4-2-8

  )پيچ و غيره ( غيرفعال نمودن يك تنظيم كننده توسط سازنده يا نصاب از طريق يك وسيله 
  
  مهروموم كردن يك تنظيم كننده 3-4-2-9

ري مواد مهروموم كننده، وسيله تنظيم كننده پلمب مي شود يكارگ به عملي است كه از طريق
تغيير در اين تنظيم باعث تغيير شكل و وضع ظاهري پلمـب   به طريقي كه هر گونه اقدام براي 

  ).ند مثالً مواد مهروموم كننده مي شك( مي گردد 
  .تنظيم كننده اي كه در كارخانه مهروموم شده است ثابت محسوب مي گردد

  
  كاليبره شده  3سييفورا 3-4-2-10

  كه در مدار گاز قرار داده مي شود تا افت فشار به وجود آورده روزنه يك يا چند قطعه ايست با 
غذيه گذر حجمي داده تو در نتيجه فشار گاز مشعل را به مقدار از پيش تعيين شده براي فشار 

  .شده برساند
  
  

                                                 
1 - Gas rate adjuster 
2 - Locking of an adjuster 
3 - Orifice 
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 )   گاورنر(  1تثبيت كننده فشار  3-4-2-11

وسيله اي كه مستقل از تغييرات فشار ورودي و گذر حجمي، فشار گاز خروجي را در محـدوده  
  .معيني ثابت نگه مي دارد

  
   2شير  3-4-2-12

گذر حجمـي گـاز را    كان در صورت  امنموده و كنترل وسيله اي كه تغذيه گاز به هر مشعل را 
  .در حين مصرف تنظيم مي نمايد

  
  ترموستات 3-4-2-13

  وسيله اي كه به طور خودكار دما را بين محدوده هاي تنظيم شده حفظ مي نمايد و عموماً 
  .شامل يك مقياس درجه بندي شده براي انتخاب دماي مناسب پخت موردنظر مي باشد

  
  گاز كنترل چندكاره  3-4-2-14

داراي دو يا چند عمل مي باشد كه يكي از آنها ، عمـل قطـع اسـت و     گاز رل چندكارهيك كنت
به طوريكه اگر قطعات آن جدا شوند قابل همچنين تمام اجزاء آن درون يك محفظه قرار دارند 

  .بكارگيري نمي باشند
  
  ديگر اجزاء 3-4-3
  دسته كنترل 3-4-3-1

نظير شير، ترموستات و غيره به كار رل وسيله كنتدستي انداختن قطعه اي كه به منظور به كار
  .مي رود

                                                 
1 - Governer 
2 - Tap 
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  قطعات قابل لمس 3-4-3-2

  .دست با آنها در تماس مي باشدقطعات خارجي وسيله كه حين استفاده عادي 
  
  مسير احتراق  3-4-3-3

  .مجموعه اي شامل يك محفظه احتراق و مسيري براي تخليه محصوالت احتراق
  
  1صفحه مشعل 3-4-3-4

  يا يك يا /از وسيله پخت و پز كه يك يا چند مشعل پوشش دار يا بدون پوشش و قطعه اي
  .چند صفحه پخت برقي و احتماالً يك صفحه كلوچه پز را در بر دارد

  
   2تكيه گاه ظروف 3-4-3-5

قرار مي گيرد و ظرفي كـه  مشعل  صفحهتكيه گاهي كه روي يك يا چند مشعل بدون پوشش 
  .اردبايد گرم شود را نگه مي د

  
  3صفحه كلوچه پز 3-4-3-6

  قسمتي از صفحه مشعل كه شامل يك صفحه مي باشد كه روي مشعل قرار مي گيرد و اين 
امكان را فراهم مي سازد كه غذا در تماس مستقيم با اين سطح كه بـه دمـاي بـاال مـي رسـد،      

  .پخته شود
  :يك صفحه كلوچه پز مي تواند 

                                                 
1 - Hot plate 
2 - Pan plate 
3 - Griddle 
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د كه مشعل تنها در صورتي بتواند كـار كنـد   دائم باشد، يعني طوري طراحي شده باش -
  .كه تحت شرايط مذكور در باال باشد

طراحي شده باشد كه بتوان آن را پس از برداشـتن يـا قـرار    موقت باشد، يعني طوري  -
دادن مجدد قطعه قابل جداشدن، به صورت يك مشعل بدون پوشش يا پوشش دار به 

 .كار برد

  
  1رويهدر صفحه  3-4-3-7
  .ي بسته شدن روي صفحه مشعل درنظر گرفته شده استكه برا يدر
  
  2فر 3-4-3-8

  .محفظه بسته اي كه براي كباب كردن و پخت شيريني و غيره به كار مي رود
  3مركز فر 3-4-3-9

  .مركز هندسي حجم مفيد فر
  
  4ارتفاع مفيد فر 3-4-3-10

  نظير ( به علت برآمدگي ها  ارتفاع محاسبه شده از كف تا باالي دهانه در كه اندازه آن مي تواند
در صـورتيكه در  . كـاهش يابـد  )  1 شـكل  –كف، مشعل بريان كن يا سـيخ هـاي بريـان كـن     

  .مستطيلي نباشد، ارتفاع ميانگين در نظر گرفته مي شود
  

ابعـاد قطعـاتي   . گوشه گرد داشته باشد نيز مستطيلي در نظر گرفته مـي شـود   4صورتيكه در  در –يادآوري 

  .دنچراغ داخل فر و غيره جزو برآمدگي ها محسوب نمي گردحباب ، پيچ ها، نظير المپ ها
                                                 
1 - Shut-down lid 
2 - Oven 
3 - Center of oven 
4 - Useful oven height 
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  1سطح مفيد فر 3-4-3-11

  اين سطح به عنوان ابعاد مفيد اندازه گيري شده به صورتي تعريف مي شود كه بيانگر مساحت 
اين كميت حاصل ضرب فاصله بين تكيـه گـاه هـاي طبقـه           ).  1 شكل( براي پخت باشد مفيد 

  :و فاصله بين سطح داخلي در و ) يا عرض دهانه در، هر كدام كه كوچكتر باشد( 
  ديوار عقب -
طويل تـرين وسـيله جـانبي كـه     دورترين انتهاي  (طح عمودي پشت محل پخت يا س -

محاسبه براساس كمترين مقـدار از   ) نگهداشته شده يپشتكننده توقف موسيله  توسط
 .اين دو مي باشد

حسگرها، پـيچ هـا، المـپ محفظـه فـر و غيـره بـه        : هاي موضعي نظير برجستگيدر اين ابعاد 
 .حساب آورده نمي شوند

  
  حجم مفيد فر 3-4-3-12

  ) 1 شكل( طح مفيد فر و ارتفاع مفيد فر حاصلضرب س
  V: نماد 
  ) dm3( دسي متر مكعب : واحد 

  
  ٢هاي طبقهتكيه گاه 3-4-3-13

يـا وسـايل    كـه بـراي نگهداشـتن طبقـات     ان كنبريهايي در ديواره هاي جانبي فر يا تكيه گاه
  .اندفر يا بريان كن درنظر گرفته شده جانبي 

  
  

                                                 
1 - Useful oven plan area 
2 - Shelf supports 
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  وسايل جانبي فر و بريان كن 3-4-3-14
استفاده مي شود و همراه وسيله تحويـل و يـا   و بريان كن وسايل جانبي كه براي پخت و پز فر 

  . خريداري آنها اختياري مي باشد
  :ارتند ازاين وسايل به طور مثال عب

غذا در فر يا زير بريان كن جهت پخته شدن بكار مي رود  شبكه اي كه براي گذاشتن  -
اين شبكه به عنوان طبقه اي براي . و غذا را از تماس با مايعات پخت جدا نگه مي دارد

  .ظرفها در فر نيز بكار گرفته مي شود گذاشتن
از پخـت بريـان كـن يـا     ظرفي كه براي جمع آوري مايعات حاصـل  :  1ظرف بريان كن -

 .براي نگه داشتن غذايي پخته شده در فر به كار مي رود

 .سيني كه براي قراردادن شيريني هاي كوچك به كار مي رود: سيني فر -

  
   ٢صفحه ديد 3-4-3-15

  .سطح شفافي كه امكان مشاهده فضاي داخلي فر را فراهم مي سازد
  
  بريان كن 3-4-3-16

كه توسط حرارت تابشي از سطحي كه به دماي زياد مـي رسـد    وسيله يا قسمتي از يك وسيله
 .آوردامكان پخت را فراهم مي 

  
  تعاريف مربوط به عملكرد 3-5
  زردسوزي 3-5-1

  .ظاهر شدن رنگ زرد در قسمت فوقاني مخروط شعله را زردسوزي مي گويند

                                                 
1 - Grill pan 
2 - Viewing panel 
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  ١دود زدن 3-5-2

بـا   ،تمـاس  ي سـطح رون دوده توسط بجاگذاردو پديده اي كه هنگام احتراق ناقص ظاهر شده 
   .شعله يا محصوالت احتراق مشخص مي گردد

  
  گذر جرمي 3-5-3

در طي مدت عملكرد پيوسـته  . جرم گاز مصرف شده توسط مشعل يا مشعل ها در واحد زمان 
  .آن

 M: نماد 

  ) g/h( يا گرم برساعت )  kg/h( كيلوگرم بر ساعت : واحدها
  
  گذر حجمي 3-5-4

وضـعيتي كـه گـاز تحـت     توسط مشعل يا مشعل ها در واحـد زمـان در   حجم گاز مصرف شده 
  .شرايط مرجع درنظر گرفته شود

 V: نماد 

  )l/min( يا ليتر بر دقيقه )  m3/h( مترمكعب بر ساعت : واحدها
  
  ورودي توان 3-5-5

مقدار انرژي مصرفي در واحد زمان براساس گـذر حجمـي يـا جرمـي گـاز بـا احتسـاب ارزش        
  .ناخالصحرارتي 

 Q: نماد 

  )kcal/h( يا كيلوكالري بر ساعت )  kw( يا كيلووات )  kj/h( كيلوژول بر ساعت : واحد 
                                                 
1 - Sooting 
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  مشعل ورودي اسمي توان 3-5-6

  .مقدار توان ورودي اعالم شده توسط سازنده
 Qn: نماد 

  
  ميزان هوادهي اوليه 3-5-7

  .نسبت بين حجم هواي اوليه و حجم هواي تئوريك
  
  هواي اوليه 3-5-8

  .نازل توسط واحد حجم گازمجموعه حجم هواي وارد شده به 
  
   ١پرش شعله 3-5-9

  .پديده اي كه توسط حركت جزئي يا كلي پايه شعله نسبت به سر مشعل مشخص مي گردد
  
  ٢پس زدن شعله 3-5-10

  .پديده اي كه توسط برگشت شعله به درون بدنه مشعل مشخص مي گردد
  
  ٣پايداري شعله 3-5-11

له ها در سر مشعل وقتي كه پديـده هـاي پـرش شـعله و پـس زدن شـعله وجـود        شعوضعيت 
  .نداشته باشد

  
                                                 
1 - Flame lift 
2 - Light back 
3 - Flame stability 
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  ١باز شدنزمان  3-5-12

لحظه تـاثير ايـن شـعله كـه بـراي بـاز نگـه        شدن شعله تحت نظارت و روشن زمان تاخير بين 
  . داشتن وسيله قطع، كافي باشد

  
  ٢زمان تاخير در خاموشي 3-5-13

بسته شدن گاز ورودي كـه توسـط وسـيله    دن شعله تحت نظارت و زمان تاخير بين خاموش ش
  . نظارت بر شعله كنترل مي شود

  
  دماي مركز فر 3-5-14

  .از يك ترموكوپل بدون پوشش اندازه گيري مي شود دمايي كه در مركز فر با استفاده
  بازده حرارتي 3-5-15

  .دنسبت توان خروجي به توان ورودي، كه بر حسب درصد اعالم مي شو
  

  3مصرف جبراني فر  3-5-16
توسط سوختن گاز به منظور نگهداري دماي ثابـت در   ميزان انرژي مصرف شده در واحد زمان

  .فر
  ce:  نماد

  ) kw(  كيلووات : واحد 
  
  
  

                                                 
1 - Opening time 
2 - Extinction delay time 
3 - Maintenance consumption of the oven 
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  طبقه بندي 4
  ) 2 شكل( وسايل  بنديطبقه  4-1

  .وسايل به يكي از طبقه هايي كه در زير  تعريف شده اند تعلق دارند
  وسايل خودايستا: 1 هطبق

ايـن وسـايل بـه دو زيـر طبقـه      . آشپزخانه اي ايل براي نصب بين دو واحد وسايلوس: 2طبقه 
  :تقسيم مي شوند

كه به صورت يك واحد كامل ساخته شـده   2وسيله اي از طبقه : 1زيرطبقه  -2طبقه  -
 ولي مي توان آن را به گونه اي نصب نمود كه امكـان دسترسـي بـه  ديـواره هـاي آن     

  .وجود داشته باشد
بريـان كـن   /شامل يك يا چند فر يا فـر  هك 2وسيله اي از طبقه : 2زيرطبقه  -2طبقه  -

داراي يـك  در صـورت امكـان   قرار مي گيرنـد و   1كابينت مي باشد كه زير سطح رويي
 .نصب مي گرددكابينت صفحه مشعل است كه روي سطح رويي 

درنظر گرفته كابينت پزخانه يا سطح رويي آشكابين وسايلي كه براي نصب درون يك : 3طبقه 
  .شده است

  

  الزامات ساخت  5
  كليات  5-1

  .در صورتيكه شرايط ديگري مشخص نشود، انطباق الزامات اين بند با بازرسي كنترل مي شود
  
  كاربري نوع گاز مصرفي تبديل 5-1-1

جـاز اسـت ك توسـط    م به شرطيتبديل كاربري اجاق براي استفاده از گاز مايع يا طبيعي تنها 
و كليه قطعات تعويضي و نـوع تنظيمـات در    .مل آن اعالم شده باشدسازنده شرايط و دستورالع

                                                 
1 - Worktop 
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و نصب قيد گردد و همچنين امكان تغيير كاربري روي دفترچه دستورالعمل فني جهت تنظيم 
ش پالك مشخصات بايد درج گردد در غير اينصورت و چنانچه اجاق قابليت تغيير كاربري با بـي 

دسـتورالعمل فنـي و پـالك     وبايد در دفترچـه راهنمـا    دواز يك نوع گاز مصرفي را ندارد اين 
  .مشخصات بوضوح ذكر گردد

  
  مواد  5-1-2

كه ممكن است در تماس با  غذا قرار گيرند بايد بـه گونـه اي باشـد كـه      ويژگي سطوح موادي
  .نتواند غذا را آلوده يا مسموم نمايند

وسيله بايد بـه گونـه اي باشـد كـه مشخصـات       بكار رفته در ساختمانكيفيت و ضخامت مواد 
به طور خاص، تمام قطعات وسـيله وقتـي   . ساختماني و عملكردي درهنگام استفاده تغيير نكند

طبق دستورالعمل ها و قواعد متناسب نصب مي شوند بايد در برابر شرايط مكانيكي، شـيميايي  
بـه  . معمولي در معرض آنها قرار گيرند مقاوم باشـند و حرارتي كه ممكن است در طي استفاده 

  :عنوان مثال
نبايد از مس ساخته شود مگر آنكه فلز آن در برابر واكنش گـاز  گاز پيلوت  تغذيهمدار  -

  .محافظت شود
 .چگالش ايجاد شده طي شروع و يا عملكرد وسيله نبايد ايمني آن را كاهش دهد -

ت مـوثري در برابـر   گي ساخته نشـده انـد بايـد حفاظـ    قطعاتي كه از مواد مقاوم در برابر خورد
كيك پـزي در صـورت وجـود بايـد از مـواد مقـاوم در       سيني مخصوص . خوردگي داشته باشند
  .مقابل خوردگي باشد

بايـد از  ... ) نظير در صفحه رويه، صفحه ديد فـر،  (  شيشه  سراميكو شيشه اي اصلي قطعات 
  .ا طي استفاده عادي جلوگيري شودنوع و ابعادي باشد كه از خطر شكستن آنه

  .نبايد داراي پريدگي يا ترك باشد هاي قطعات شيشه اي و سراميك شيشه اي  لبه ها و گوشه
  .نبايد تيز باشدو سراميك شيشه اي لبه هاي در دسترس تمام قطعات شيشه اي 
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موجب وسيله نبايد و سراميك شيشه اي روشهاي بكار رفته براي نگهداشتن قطعات شيشه اي 
 دربراي مثال، پيچ هاي بكار رفتـه  . شوندهرگونه تنش غيرضروري يا آسيب مكانيكي به شيشه 

  .اجزا قرار گيرنداين مجموعه نبايد در تماس با 
ـ به قطعـاتي  اصلي شيشه سودااليم سخت شده بايد قطعات  چنـان ابعـادي خـرد شـوند كـه       اب

  .موجب بروز هيچگونه خطر نگردد
مطابقـت   الـف سازنده شيشه كه با الزامـات پيوسـت   با ارائه گواهي انطباق  با اين الزاماتتطابق 

  . بررسي مي گردد، دارد
  .مواد شامل آزبست نبايد در ساخت وسيله بكار گرفته شوند

به غير از كنترل كننده هـاي  ( االستومر جهت درزبندي قسمتهاي حاوي گاز  وادمدر صورتيكه 
  ).مطابقت نمايد EN 549زامات  استاندارد بايد با ال ها استفاده شود آن )گاز

بايد با الزامات استاندارد  ، قطعات حاوي گاز فلزي  ها و دنده پيچ هايرزوهمواد درزبندي براي 
1-751 EN  ) بدون هوا مواد درزبند براي (751-2استاندارد  و EN   ) مواد درزبند غير براي

  .مطابق باشند) سخت شونده 
  
  سي براي نظافت، تعمير و نگهداريقابليت دستر 5-1-3

از وسيله كه نياز به نظافت توسط استفاده كننـده داشـته باشـد بايـد بـدون نيـاز بـه        هر قطعه 
سـواركردن چنـين   . حركت وسيله يا استفاده از ابزار براي پياده كردن، قابـل دسترسـي باشـند   

صـحيح و   بايـد  نگهداري قطعاتي با استفاده از اطالعات موجود در دستورالعمل هاي استفاده و
  .بدون هر گونه مشكل انجام شود و سواركردن مجدد غيرصحيح امكان پذير نباشد

بايد از وجود هر گونه گوشه ها و لبه هاي تيز كه بتوانند موجـب جراحـت اسـتفاده كننـده در     
  .حين نظافت شوند، جلوگيري شود
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به گونه اي نصب گردد كه هـر  مسير گاز نصب مي گردد بايستي  درهرگونه وسيله كنترلي كه 
گونه تنظيم ، نگهداري و يا تعويض آن توسط افراد خدمات پس از فروش به آساني امكان پذير 

  .باشد
قطعاتي از وسيله كه براي جداشدن توسط استفاده كننده درنظر گرفته نشده باشند و برداشتن 

  .ط توسط ابزار برداشته شوند، بايد فق)نظير نازل ها ( آنها ايمني را تحت تاثير قرار دهد 
  
  استحكام 5-1-4

ايجـاد  شـرايط زيـر    ،يك وسيله بايد به گونه اي باشد كه در شرايط معمولي استفادهساختمان 
  :نشوند
  هرگونه تغيير مكان قطعات -
 1 اعوجاج هرگونه -

 2 يبآسهرگونه  -

  .كه بتوانند به ايمني آسيب برسانند
هرگونه تغيير قابل مشاهده در قطعـات پـس   فقدان رسي انطباق وسيله با الزامات استحكام با بر

و بـا انطبـاق كـل وسـيله بـا        2-4-1-5و   1-4-1-5دو آزمون شرح داده شده در بندهاي  از
  . مشخصات اين استاندارد انجام مي شود

بجز آزمـون  ( در استاندارد اين دو آزمون پيش از انجام آزمون ها يا بررسي هاي مشخص شده 
مشخص شده و در شرايط تحويـل وسـيله بـر روي آن انجـام       1-1-1-3-7بند سالمت كه در 

  .انجام مي شوند 1-2-7تحت شرايط ذكر شده در بند  )مي شود
  
  

                                                 
1 - Distortion 
2 - Deterioration 
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  بدنه هاي اجاق 5-1-4-1
روي   1-1-2-7، نيرويـي تحـت شـرايط بنـد     1زيـر طبقـه    -2طبقه  1براي اجاق هاي طبقه 

  .قسمت بااليي آنها اعمال مي شود
  
  تكيه گاه هاي ظرف صفحه مشعل  5-1-4-2

مشخص شده بـه تكيـه گـاه هـاي      2-1-2-7در مورد تمام وسايل، بارهايي طبق آنچه در بند 
  .ظرف اعمال مي گردد

  سراميك شيشهسطح صفحه مشعل شيشه اي يا   5-1-4-3
  ويژگي هاي مواد  5-1-4-3-1

 شيشه يا سراميك مشعل شيشه ايصفحه سطح  برايويژگي و خصوصيات مكانيكي بكار رفته 
  .اطمينان حاصل شودبايد به گونه اي باشد كه از دوام آن هنگام كار عادي 

بايـد شـرايط    2-3-1-2-7و   1-3-1-2-7پس از اجراي آزمون هاي بندهاي براي اين منظور 
  . زير برآورد شود

بـا چشـم غيرمسـلح    و يا ترك و شكافي كه  نبايد شكسته شودشيشه سطح شيشه يا سراميك 
  .ده شود، ايجاد گردددي

سـراميك باشـند   شيشه در صورتيكه وسيله مجهز به قسمتهاي برق دار در زير سطح شيشه يا 
  .بايد رعايت گردد 1562 -2 ملي شمارهاز استاندارد  13-3الزامات 

  
  تماس با نگهدارنده ظرف 5-1-4-3-2

شيشـه اي يـا   در صورتيكه تكيه گاه ظروف براي مشعل هاي بدون پوشش در تماس با سـطح  
سـراميك بايـد حـداقل    شيشـه  ، مساحت سطح تماس با سطح شيشه يـا  شيشه سراميك باشد

mm2 25  باشد.  
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  ايمني مسير گاز   5-1-5
سوراخ پيچ ها، پين هاي نگهدارنده و غيره كه براي سوار كردن اجزاء بكار مـي رونـد نبايـد بـه     

  .درون معابر گاز راه داشته باشند
ه هاي متصل به مدار گاز بايد توسط اتصاالت فلـز بـه فلـز يـا اتصـال      سالمت قطعات و مجموع

 راو بدون استفاده از هر عاملي كـه سـالمت دنـده هـا     ) نظير واشر، اورينگ  (درزبندها توسط 
  .، تضمين گرددآسيب مي رساند

ز معهذا براي قطعاتي كه طي تعمير معمولي يا تبديل گاز نياز به پياده شدن ندارنـد، اسـتفاده ا  
  .دنده مجاز استدرزبندي مواد 

شـرح داده شـده نبايـد بـراي تضـمين سـالمت        6-1-3لحيم كاري نرم به گونه اي كه در بند 
اتصاالت مدار گاز بكار روند ولي استفاده از آن در هنگاميكه بـر روي سـالمت مـدار گـاز تـاثير       

  . نمي گذارد مجاز است
ه شده لوله كشي كه ممكن است طي تعميـر  قطعات بسته شده به طور مكانيكي يا قطعات دند

كـه در   رشـ واو در صـورت لـزوم تعـويض    بـاز و بسـتن   بـار   5شـوند بايـد پـس از    باز معمولي 
  .دستورالعمل سازنده آمده باشد، سالم باقي بماند

  
  اتصاالت  5-1-6
  وسايل با سوخت گاز مايع  5-1-6-1

  :ن است يكي از سه نوع زير باشدبا سوخت گاز مايع ورودي گاز به وسيله ممكبراي وسايل 
ار و تميز باشد و، انتهاي آن بايد استوانه اي، هم mm 30براي طول حداقل : بدون دنده ) الف 

  .بند وجود داشته باشدگازتا امكان اتصال توسط يك اتصال فشاري 
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نـده  باشد كـه بـا و يـا بـدون درزبنـد بـه د       انتهاي آن بايد داراي دنده اي: با دنده رو پيچ) ب 
بايد با درنظر گرفتن ، قطر اسمي در اين مورد. متصل شود   ISO 228-1منطبق با استاندارد 

 با ابعاد اسمي   7-1-6الزامات بند 
″″

2
1 ,  

8
 يا    3

4
  .منطبق باشد   1″

بـه دنـده منطبـق بـا      انتهاي آن بايد دنده اي باشد كه با و يا بـدون درزبنـد  : با دنده توپيچ) ج
  .متصل شود  ISO 228-1استاندارد 

 با ابعاد اسمي  7-1-6در اين مورد، قطر اسمي بايد با درنظر گرفتن الزامات بند 
″″

2
1 , 

8
يا    3

″

4
  .منطبق باشد   1

روي وسـيله نصـب    در صورت لزوم مي توان با استفاده از يك قطعه رابط كه توسط سازنده بـر 
، چنانچه چنين قطعـه رابطـي تـامين شـود بايـد داراي      دست يافت) و ج ) شده به شرايط ب 

ر جزئيات بكارگيري از چنين قطعه رابطي بايد د. ي باشد كه نوع دنده را نشان دهدنشانه واضح
  ) 2 -3-8رجوع شود به بند . ( دستورالعمل هاي فني آورده شود

  
  گاز طبيعي  با سوختوسايل  5-1-6-2

، انتهـاي ورودي گـاز بـه وسـيله بايـد داراي دنـده اي       طبيعـي سوخت گاز  بابراي تمام وسايل 
  .باشد   ISO 228-1منطبق بر استاندارد 

ــا مقــادير مشــخص شــده در اســتاندارد    ــده بايــد ب ــده، طــول مفيــد دن ــواع دن ــراي همــه ان                ب
1994  :1-7 ISO  منطبق باشد.  

با ابعاد اسـمي   7-1-6ارجي باشد، قطر اسمي بايد با درنظر گرفتن الزامات بند چنانچه دنده خ
″″

2
1 ,  

8
'يا    3  

4
  .منطبق باشد   1″
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منطبق بوده و قطر اسمي با درنظـر    ISO 7-1: 1994اگر دنده داخلي باشد، بايد با استاندارد 

 د اسميبا ابعا 7-1-6گرفتن الزامات بند 
″″

2
1 ,  

8
  يا   3

4
در صـورت لـزوم   . منطبق باشـد    1″

مي توان با يك قطعه رابط كه در وسيله نصب شده يا توسط سازنده تامين مي گـردد بـه ايـن    
چنانچه چنين قطعه رابطي تامين شود بايد به جـز اتصـال صـحيح قابـل رؤيـت،      . منظور رسيد
جزئيات بكارگيري از چنين قطعه رابطـي  . واضحي كه نوع دنده را نشان دهد باشد داراي نشانه

  ) 2 -3-8رجوع شود به بند (  .ل هاي فني آورده شودمبايد در دستورالع
  
  شرايط تكميلي 5-1-6-3

  :براي تمام وسايل
انتهاي اتصال ورودي گاز بايد طوري قرار گيـرد كـه امكـان حركـت آزاد يـك اتصـال        -

  .ود داشته باشدوج يلنگيش

روي  ISO 228-1طبق اسـتاندارد   1اتصاالتي كه عمل درزبندي توسط فشار دندهدر  -
دنده ايجاد نشده اند، انتهاي اتصال ورودي گاز بايد داراي يك سطح حلقوي تخت بـه  

در مورد دنده با ابعاد اسمي  mm 3عرض حداقل 
″

2
 mm 5/2، به عـرض حـداقل    1

 دنده با ابعاد اسمي ورددر م
″

8
در مورد دنده با ابعاد اسـمي    2/2و به عرض حداقل   3

″

4
 .باشد تا نصب يك واشر درزبند ممكن شود 1

                                                 
1 - Pressure  Tight joints 
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اسـمي   انـدازه  گـاز داراي دنـده اي بـا     از آن گذشته، هنگامي كـه انتهـاي اتصـال ورودي   
″

2
1         

 mm 4به عمـق حـداقل     mm 3/12به قطر اسمي  1مي باشد، بايد امكان فرو بردن يك گيج
  .درون آن وجود داشته باشد

  :1وسايل طبقه  
اتصال ورودي وسيله به تغذيه گاز بايد از هر دو طـرف چـپ و راسـت وسـيله ممكـن       -

  باشد؛ 
يك نقطه اتصال گـاز   چنانچه تنها. وسيله مي تواند يك يا دو نقطه اتصال داشته باشد -

وجود داشته باشد، اين نقطه بايد چنان باشد كه اتصال گاز در طي نصب عادي وسيله 
به منظور برآورده شدن اين شرط، اسـتفاده از وسـايل   . از هر طرف وسيله ممكن باشد

چنانچه به اين منظور قسمتي از لوله . اضافي تامين شده توسط سازنده مجاز مي باشد
اين قسمت بايد به اندازه كافي و احتماالً از طريق يك تكيـه گـاه   . شدكشي متحرك با

 .بقدر كافي محكم باشد

باشد اين اتصـال    2انتهاي اتصال ورودي گاز مي تواند داراي يك اتصال دهنده فشاري -
 .مي تواند روي وسيله نصب باشد

  : 3و2وسايل طبقه 
نبـع تغذيـه گـاز طبـق               اين وسايل بايد طوري طراحي شـده باشـند كـه اتصـال بـه م      -

  ؛دستورالعمل هاي سازنده بتواند به سهولت انجام شود
لنگ يوسيله نبايد براي اتصال به منبع گاز باز شود مگر آنكه سازنده استفاده از يك شـ  -

  .قابل انعطاف را توصيه كرده باشد

صال قابـل انعطـاف   انتهاي اتصال ورودي گاز بايد طوري قرار گيرد كه امكان حركت آزاد يك ات
  .شيلنگ وجود داشته باشد

                                                 
1 - Gauge 
2 - Push-on 
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  وسايل متحرك  5-1-7

چناچه وسيله داراي اجزايي نظير چرخ باشد كه امكان به حركت در آوردن آن را فـراهم كنـد،   
  .بايد روشي براي توقف حركت ناخواسته آن طي استفاده عادي وجود داشته باشد

بـه  ( نبايـد كـج شـود      2-2-2-7ون بند استفاده تحت شرايط آزم، هنگام  قابل حركت وسيله
  ) باشدقابل مشاهده مصرف كننده براي كه  نحوي

  
  لهيپايداري يا ثابت كردن وس 5-1-8

وسايل طبقـه  . نموديا ثابت تراز  پايدار ووسايل بايد طوري طراحي شده باشند كه بتوان آنها را 
ـ   در وضـعيت  بايد بتوانند 3 و طبقه 2طبقه زير -2 د و پـس از نصـب محكـم    صـحيح قرارگيرن

  . گردند
  
  اجزاي اضافي 5-1-9

هر گونه اجزاي اضافي براي تخليـه محصـوالت احتـراق و تهويـه كـه       3و  2طبقه براي وسايل 
توسط سازنده مشخص شده است بايد همراه وسيله تامين شود، مگر اجزاي متداول در بازار كه 

  .ه مي شودو نحوه نصب آنها در دستورالعمل هاي فني آوردمشخصات 
  
  ايمني عملكرد در صورت نوسانات، قطع و وصل مجدد برق 5-1-10

برق كار مي كند، طراحي آن بايد به گونه اي باشد كـه در صـورت قطـع    با در صورتيكه وسيله 
  .برق و وصل مجدد آن خطري بروز ننمايد

-6برق در بندهاي ير عادي ادي و غعالزامات مربوط به عملكرد مداوم و ايمني وسيله در نوسانات  -يادآوري

  .آورده شده اند  2-3-6و   2-2
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  ايمني وسايل برقي 5-1-11
  .باشد 1562-1بايد مطابق با الزامات استاندارد ملي ايران به شماره  وسيله  يتجهيزات برق

در مـورد   1562-6 هاستاندارد ملي ايـران شـمار   قطعات برقي وسيله بايد با بندهاي مربوطه در
  . منطبق باشندخطرات برقي 

چنانچه كنترل هاي خودكار جزو تجهيزات برقي مي باشند، ايمني آنها بايد با بندهاي مربوطـه  
  .منطبق باشد  EN ۶٠٧٣٠-٢-١: ١٩٩۵  استاندارد در

برقي مدارهاي وسايل روشن كننده ولتاژ باال بايد طبق پيوست و حفاظت در برابر شوك ايمني 
  .باشد» و « 
  
  الزامات خاص  5-2
  شيرها  5-2-1
  كليات 5-2-1-1

هر مشعل بايد توسط يك شير يا وسيله ديگري جهت باز و بسته شدن جريان گاز و در صورت 
  .لزوم تغيير گذرحجمي بين حداكثر و حداقل با بكارگيري دسته كنترل شود

مطابقـت كنـد، آنگـاه      10277 وقتي كه شير دستي ساده با الزامـات اسـتاندارد ملـي شـماره    
  :به شرح زير بايد برآورد شودبراي تعداد عملكرد اين شيرها ات اين استاندارد الزام

  بار 5000براي فر و بريان كن  
  بار 40000 براي صفحه مشعل 

در جايي قرار گيرنـد كـه اسـتحكام، بكـارگيري و در دسـترس بـودن آنهـا در اثـر          شيرها بايد 
ـ سـيب نگرد عملياتي كه طي كار عادي با آنها پيش مي آيد دچـار آ  د و در برابـر ريـزش غـذا    ن

  ).بعنوان مثال فاقد براده ( تمام قطعات شيرها بايد تميز باشند . محافظت شوند
نسبت به لولـه چنـد راهـه گـاز     اتفاقي جابجايي شيرها بايد به صورتي سوار شوند كه هيچگونه 

  .قابل تعويض باشندشيرها بايد نباشد  ممكن
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  و ديسكي 1شيرهاي توپي 5-2-1-2

كه مشعل فاقد وسيله نظارت بر شعله است، شيرها بايد طوري طراحي شده باشند كه هنگامي 
  .دسته هاي آنها طوري قرار گيرند كه نتوانند بطور اتفاقي بچرخند

يي كه براي كنترل يك نوع مشعل بكار مـي رونـد بايـد يكسـان     تمامي شيرهابراي يك وسيله 
وضعيت كامالً دو بين يا  ر انتهاي مسير حركت شيرباشند براي مثال وضعيت حداقل گذرگاز د

  . باز و بسته باشد
  
  شيرهاي نوع سوزني 5-2-1-3

  .استفاده شوند گاز مايع با فقط براي صفحه مشعل هاي مستقلبايد شيرهاي نوع سوزني 
  
 شير كنترل هاي فر و بريان كن 5-2-1-4

ب باشد، وضعيت خـاموش بايـد   چنانچه مشعل هاي فر و بريان كن داراي يك شير كنترل مرك
طوري طراحي شده باشد كه حركت ناخواسته دسـته شـير از يـك دامنـه تنظـيم بـه ديگـري        

چنانچه مشعل ها داراي وسايل . غيرممكن بوده و فرضاً نياز به يك حركت محوري داشته باشد
نظارت بر شعله باشند، شير مركب تنها نياز بـه يـك وسـيله بـراي درگيـر شـدن در وضـعيت        

  .خاموش مثل يك ضامن خواهد داشت
در يك محفظه واحد قرار داشته باشند و توسـط شـيرهاي    چنانچه مشعل هاي فر و بريان كن

تـامين همزمـان گـاز بـه دو مشـعل       از بايـد  2كنترل متفاوت كنترل شوند، يـك قفـل داخلـي   
  .جلوگيري نمايد

  

                                                 
1 - Plug 
2 - Inter lock 
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  1دسته هاي كنترل 5-2-2
  طراحي 5-2-2-1

نبايد خطر اشتباه آنهـا  . هر مشعل بايد به وضوح قابل تشخيص باشد دسته هاي مربوط به شير
دسـته هـاي كنتـرل توسـط       چنانچـه  . با ساير كنترل كننده هاي انرژي وجـود داشـته باشـد   

در مـورد  شرط چرخاندن كار مي كنند، جهت بستن بايد در جهت عقربه هاي ساعت باشد اين 
  .ارددسته هاي شير مركب فر و بريان كن كاربرد ند

دسته هاي كنترل بايد نسبت به يكديگر و نسبت به دسته هـاي كنتـرل كننـده انـرژي ديگـر      
طوري قرار داده شده باشند كه حركت يكي از آنهـا موجـب حركـت ناخواسـته دسـته مجـاور       

  .نگردد
دسته هاي كنترل بايد طوري طراحي شوند كه نتوان آنها را بـه صـورت اشـتباه نصـب كـرد و      

  .يندآود به حركت در خود به خنبايد 
      در صورتي كه جابجا شدن دسـته هـاي كنتـرل بـا يكـديگر موجـب بـروز خطـر اشـتباه بـين           
انرژي هاي تحت كنترل، جهت بسته شدن، وضعيت كار و وضعيت خاموش مـي گـردد، نبايـد    

  .امكان اين جابجايي وجود داشته باشد
  
  نشانه گذاري 5-2-2-2

بايـد بـه   ) در صـورت وجـود   ( و گـذرحجمي كـاهش يافتـه     براي هر مشعل وضعيت بسته، باز
  .قابل تشخيص و با دوام نشانه گذاري شود خوانا، صورتي واضح،

نشانه ها، نمادها و راهنما در حين كار با وسيله هنگامي كه شير در وضعيت متناسب قـرار دارد  
  .بايد براي استفاده كننده قابل تشخيص باشد

راهنما مي تواند ثابـت  : دادي نماد با يك راهنما تعيين مي شودوضعيت دسته ها توسط هم امت
 باشد يا بالعكس ) مي شود انجام توسط آن كنترل يا وسيله اي كه ( باشد و نمادها روي دسته 

                                                 
1 - Control handles 
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معهذا، روش هاي متفاوت تعيين وضعيت دسته ها نظيـر ايجـاد نمادهـا در يـك پنجـره را در      
  :ثير مشابه باشند به شرط آنكه صورتي  مي توان بكار برد كه داراي تا

قسمت اصلي نماد در هر وضعيتي از پنجره قابل مشاهده باشد، در قسمت قابل نماد يا  -
  .مشاهده نماد بايد جهت گذرحجمي كاهش يافته قابل تشخيص باشد

 .كه باشد جهت بسته شدن به وضوح مشخص باشدوضعيت دسته در هر حالتي  -

ورت چرخشي عمل نمي كنند، از همان نمادها مـي تـوان   چنانچه دسته هاي شير كنترل به ص
  .به صورتي استفاده نمود كه مانع هر گونه ابهام باشد

در مورد شيرهاي نوع سوزني، جهت بسته شدن بايد توسط فلشي نشان داده شود كه نـوك آن  
نشان گذاري وضـعيت گـذرحجمي كـاهش    . به سمت دايره توپر نماينده وضعيت خاموش باشد

  .لزامي نيستيافته ا
باشد، وضعيت بسته بايد در صفحه عمودي كـه  ) يا تقريباً افقي ( چنانچه محور دسته ها افقي 

  .شامل محورهاي دسته است و در باالي آن قرار گيرد
باشد ودر صفحه موازي يـا عمـود بـه    ) يا تقريباً عمودي ( چنانچه محورهاي دسته ها عمودي 
ت هاي بسته را مي توان از يكي از چهار وضـعيت تعريـف   جلوي وسيله قرار داشته باشد، وضعي

شده توسط دو صفحه عمودي كه شامل محور دسته بوده و موازي و عمـود بـر جلـوي وسـيله     
  .است، انتخاب نمود، وضعيت بسته براي همه شيرها بايد مشابه باشد

يص در تمام موارد، تشخيص وضعيت بسته شير نبايـد موجـب افـزايش ابهـام راجـع بـه تشـخ       
  .وضعيت باز يا ديگر نشانه گذاري ها شود

  :نشان داده شود mm 3دايره توپريا دايره اي به قطر حداقل با وضعيت بسته بايد 
  ○  يا ●

  :براي ديگر وضعيت ها، نمادهاي زير را مي توان بكار برد

                               شعله بزرگ: وضعيت كامالً باز -
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     شعله كوچك: تهوضعيت گذرحجمي كاهش ياف -

 :دامنه گذرحجمي ها -

  
    يا        مثلث   

  يا 
  1   2   3  4يا     4   3  2  1درجه بندي  -

از نماد هاي ديگر باستثناي حروف به شرطي مي تـوان اسـتفاده نمـود كـه اطالعـات واضـح را       
ه وسـيله  نشانه گذاري اضافي به شرطي مجاز است كه ابهامي براي استفاده كننـد . بدست دهند
هر وضعيت خاص شير كه براي روشن كردن در نظر گرفته شده و يـا هـر دگمـه    . بوجود نياورد

يك ستاره مدل دار نشانه گـذاري  خاصي كه براي روشن كردن بكار گرفته مي شود بايد توسط 
  .گردد

  :ي يك شير و يك ترموستات مي باشداهنگامي كه مشعل فر دار
ته باشد، وضعيت هاي كامال باز و بسته شير بايد بصورت اگر دو دسته كنترل وجود داش  -

هر گونه وضعيت گذرحجمي كاهش يافته نيـز بايـد نشـانه گـذاري     . باال نشانه گذاري شود
  .شود

چنانچه تنها يك دسته شير كنترل وجود داشـته باشـد، وضـعيت بسـته شـير بايـد بـه          -
 .صورت باال نشانه گذاري شود

ه شير كنترل مشعل فر و دسته مربوط به مشعل بريان كـن وجـود   چنانچه خطر ابهام بين دست
داشته باشد، دسته شير كنترل مشعل فر بايد توسط مستطيلي كه بـه وضـوح داراي يـك نمـاد     
قابل تشخيص در قسمت پايين آن باشد و دسته كنترل شـير مشـعل بريـان كـن بايـد توسـط       

گـذاري  مت باالي آن باشـد نشـانه  مستطيلي كه به وضوح داراي يك نماد قابل تشخيص در قس
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       هنگامي كه مشعل فـر و بريـان كـن توسـط يـك دسـته واحـد كنتـرل مـي شـوند، ايـن            . شود
  . ها براي دامنه مربوط به هر يك بكار مي رودگذاري نشانه

  
  نازل ها و تنظيم كننده ها  -5-2-3

  نازل ها
كه منحصرا براي كار با نازلي كـه در   ولي در مورد وسايلي. ممكن باشدبايد كردن نازل ها  باز

در دنـده بـه   درزبنـدي  قرار دادن مواد  كارخانه بر روي آنها نصب شده در نظر گرفته شده اند
شرطي مجاز است كه در دستورالعمل نصب ذكر شـود كـه اسـتفاده از ايـن مـواد در صـورت       

  .اجباري استنازل  كردنباز
به تـوان آن   ادن باشد كه به وسيله دستورالعمل ههر نازل بايد داراي عالمت غير قابل پاك ش

  .را شناسايي نمود
جهت استفاده از گاز پروپـان  گاز، يك نازل قابل تنظيم  گذرحجميهنگامي كه تنظيم كننده 

ثابـت  گذرحجمي گاز اصلي و گذرحجمي كاهش يافته بايد توسـط يـك روزنـه    . و بوتان باشد
  .ها ممكن استتنظيم براي ديگر گازاين لغو كنترل شود، 

   
  تنظيم كننده هاي گذرحجمي گاز

  :تنظيم كننده هاي گذرحجمي گاز بايد الزامات زير را برآورده نمايند
گاز و فشـاري كـه وسـيله داراي برچسـب آن ميباشـد،      نوع آنها بايد در كارخانه براي  -

  .تنظيم شده باشند
عمل تبـديل بـه   دسـتورال چنانچه اين وضعيت در صورت تعويض گاز تغيير مي نمايـد،   -

آورده شده بايد عمليات الزم را شرح دهد و به وضوح  4-3-8گازهاي ديگر كه در بند 
 .وضعيت تنظيمي كه بايد حاصل شود را مشخص نمايد
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مشعل اصلي يا بايد در يك وضعيت از پيش تعيين گاز  يتنظيم كننده هاي گذرحجم -
كننـده،  توقـف  مواد موسط و مهروموم شوند يا در اين وضعيت ثابت شده و ت قفلشده 

 .مهروموم شوند

 .شوند قفلتنظيم كننده هاي گذرحجمي كاهش يافته بايد در وضعيت تنظيم خود  -

دستورالعمل هاي تبديل به گازهاي ديگر نيز بايد ذكر نمايد كه هر گونه مهروموم بايد پـس از  
  .شودانجام  عمليات تبديل گاز مجددا 

  .ابزار ميسر باشدوسط بكارگيري بايد حركت تنظيم كننده ها تنها ت
به استثناي صفحه مشعل هاي مستقل، اجاق هاي روميزي و اجاق هاي قابـل حركـت، تنظـيم    
كننده هاي گذرحجمي همه مشعل ها بدون نياز به حركت دادن وسـيله وقتـي تحـت شـرايط     

 بايد در دسترس باشند، پيچ هاي تنظـيم بايـد   ندنصب شده ا  2-3-1-7مشخص شده در بند 
آنها بايـد داراي يـك درپـوش يـا     . بگونه اي قرارگيرند كه نتوانند به درون مجاري گاز راه يابند

  .وسيله ديگري براي مهروموم كردن باشند
  .استفاده از تنظيم كننده هاي گذرحجمي گاز براي پيلوت ها مجاز است

  
  تنظيم كننده هاي گذرحجمي هوا

  :ت زير را برآورده نمايندتنظيم كننده هاي گذرحجمي هوا بايد الزاما
گـاز و فشـاري كـه وسـيله بـراي آن برچسـب       نوع بايد در كارخانه براي تطابق با  آنها -

  .خورده تنظيم شده باشند
تغيير مي كند، دستورالعمل هاي تبديل به  گازچنانچه اين وضعيت در صورت تعويض  -

كار را شرح دهـد و   آمده بايد عمليات الزم براي انجام اين 4-3-8گاز ديگر كه در بند 
 .به وضوح وضعيت تنظيمي كه بايد حاصل شود را مشخص سازد
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تنظيم كننده هاي گذرحجمي هوا براي مشعل هـاي اصـلي بايـد در يـك وضـعيت از       -
 .قفل و مهروموم شده باشند 1پيش تنظيم شده

تنظيم كننده هاي  گذرحجمي هوا براي مشعل هاي پيلوت بايـد در وضـعيت تنظـيم     -
 .شندقفل شده با

ديگر نيز بايد ذكر نمايند كه پس از عمليات تبـديل گـاز بايـد     دستورالعمل هاي تبديل به گاز
  .مهروموم هاي موجود بازسازي شوند

  .امكان حركت تنظيم كننده ها بايد تنها توسط بكارگيري ابزار ميسر باشد
، تنظـيم  به استثناي صفحه مشعل هاي مستقل، اجاق هاي روميزي و اجاق هاي قابـل حركـت  

كننده هاي گذرحجمي هوا بايد بدون نيـاز بـه تغييـر مكـان وسـيله در حـالي كـه طبـق بنـد                   
  .قابل دسترسي باشد اندنصب شده   7-1-3-2
  

  ترموستات هاي فر  5-2-4
مطابقت كند  1221شماره ايران استاندارد ملي  دامنه كاربردا الزامات بهنگاميكه ترموستات فر 

  .بايد به كار گرفته شودتاندارد ن اسآالزامات 
  :مي گردداستفاده و يك ترموستات يك شير از مشعل فر  كه درهنگامي

تنها يك دسته كنترل وجود داشـته باشـد،   براي كنترل شير و ترموستات در صورتيكه  -
وضعيت بسته عالوه بر وضعيت حداكثر و حداقل بايد نشانه گذاري شود، نماد وضعيت 

  . آمده است  2-2-2-5كه در بند  نچه باشدبسته بايد مانند آ
دو دسته كنترل موجـود باشـد، دسـته اي كـه     براي كنترل شير و ترموستات چنانچه  -

را بـرآورده سـازد و نشـانه گـذاري دسـته        2-2-5براي شير است بايـد الزامـات بنـد    
 .وضعيت حداكثر و حداقل باشدترموستات بايد دست كم داراي نمايش 

                                                 
وضعيت تنظيم كننده است كه مي تواند بدون ابهام و مستقل از تركيب گاز بكار رفته ›› وضعيت از پيش تنظيم شده ‹‹ مفهوم  - 1

  )وسيله توقف ، ابعاد ، نشانه ، فشار ، تعداد چرخش پيچ : مثال ( حاصل شود 
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  اي روشن كنندهسيستم ه   5-2-5
طوري طراحي شده باشـد كـه از آسـيب يـا جابـه جـايي       تمام اجزاي وسيله روشن كننده بايد 

اتفاقي آن طي استفاده عادي جلوگيري شود وضعيت هاي نسبي وسيله روشن كننده و مشعل 
شده باشند كـه از عملكـرد رضـايت بخـش مجموعـه اطمينـان        ينبايد به قدر كافي خوب تعي

  .حاصل شود
روشن كننده شامل يك مشعل پيلوت دائم سوز است، گذرحجمي گاز اين پيلـوت  ي وسيله وقت

  .تجاوز كند kW 06/0نبايد براي هر مشعل كه آن را كنترل مي نمايد از  
در صورت لزوم هنگام تبديل گاز، تنظيم گذرحجمي گاز پيلوت بايد توسط يك تنظـيم كننـده   

  .يا تعويض نازل ميسر باشد
  .بايد روشي براي قطع گاز به هر پيلوت وجود داشته باشد لزومدر صورت 

ذيـل جهـت روشـن نمـودن     شرايط ) يا مشعل ها ( كننده مشعل سيستم روشن  خرابيهنگام 
و         پـز  يا كلوچـه  محفظه فرنظير كف ( مشعل توسط كبريت پس از برداشتن يك قطعه متحرك

  : بايد ميسر باشد) غيره 
  مشعل هاي بدون پوشش -
 عل هاي پوشش دار دائم يا موقت و كلوچه پزهامش -

 .پس از مداخله دستي مي توانند روشن شوندفر و بريان كن كه فقط  يمشعل ها -

براي مشعل هاي فري كه طراحي آنها بگونه اي است كه از روشـن شـدن بـا    نبايد اين الزامات 
راهنمـاي مصـرف و   بكار رود در اين صورت سازنده بايد در دفترچه مي كند كبريت جلوگيري 

  .استفاده از كبريت براي روشن كردن را قيد نمايدنگه داري صراحت ممنوعيت 
  .را برآورده نمايد 1-3-6و  1-2-6سيستم روشن كننده بايد الزامات بندهاي 

  
 وسيله نظارت بر شعله 5-2-6

  طابقت م  EN 125:  99 استاندارددامنه كاربرد هنگامي كه وسيله نظارت بر شعله با الزامات 
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  . شود به كار گرفتهن استاندارد بايد آمي كند الزامات 
بايد طوري طراحي شده باشند كه در صورت هنگامي كه وسايل نظارت بر شعله موجود باشند، 

به طـور خودكـار   به مشعل مربوطه خرابي هر يك از اجزاء ضروري براي عملكرد آن، تامين گاز 
اين وسيله ايمني بايد طوري . دخالت دستي داشته باشد مجدد آن نياز بهقطع شود و برقراري 

  .رضايت بخش آن اطمينان حاصل گرددسوار شود كه از عملكرد 
وسـيله نبايـد   . مشعل را كنتـرل نمايـد  بر شعله بايد تنها يك عنصر حساس يك وسيله نظارت 

تحـت   داراي هيچگونه تجهيزاتي باشد كه اجازه دهد وسيله نظارت بـر شـعله بـه طـور دائمـي     
ولي طي عمليات روشن كردن، ايجاد يك فرصت كوتاه براي ورود جزئي گـاز در  . درآيد كنترل

در صورتي كه نياز به دخالت پيوسته دستي داشته باشـد    3-1-6غياب شعله تحت شرايط بند 
  .مجاز مي باشد

  
 )گاورنر ( تثبيت كننده فشار  5-2-7

.  مطابقـت كنـد   6027ندارد ملـي ايـران شـماره    كننده فشار با الزامات استاهنگامي كه تثبيت 
  .استاندارد بايد بر آورده شودآن الزامات 

 گـاورنر بـدليل وجـود رگالتـور اسـتفاده از     كار مي كننـد،  مايع گاز  بادر مورد وسايلي كه تنها 
   .ممنوع است

پـايين  فشـار در   اندازه گيري داراي يك نقطه هنگامي كه يك گاورنر بكار مي رود، وسيله بايد 
+mm 5/0فشار بايد داراي قطر خارجي  اندازه گيرينقطه . دست گاورنر باشد

و طول مفيـد    0-9
حـداقل  . باشد كه امكان اتصال يك لوله الستيكي به آن وجود داشـته باشـد    mm 10حداقل 

  mm  1 فشار بايـد داراي قطـري كمتـر يـا برابـر       اندازه گيري نقطه اوريفيس يك قسمت از 
  .باشد
حي و قابليت دسترسي گاورنر بايد چنان باشد كه بتـوان آن را براحتـي بـراي اسـتفاده بـا      طرا

گازهاي ديگر تنظيم و خـارج از سـرويس نمـود ولـي بايـد شـرايطي را بـه وجـود آورد كـه از          
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هنگـامي كـه يـك گـاورنر در     . دسترسي افراد فاقد صالحيت به تنظـيم كننـده ممانعـت شـود    
  .مي شود، آن گاورنر غير موجود تلقي مي گردد وضعيت باز قفل و مهر و موم

  
  صفحه مشعل ها  5-2-8
  الزامات عمومي  5-2-8-1

كافي براي نگهداري پايدار ظروف بر روي تكيه گاه هـاي مشـعل بـدون    اتكاي بايد تعداد نقاط 
  .پوشش وجود داشته باشد

ارد يكي از ظرفهـاي  وجود د 2يا كف محدب 1بجز در مواردي كه نياز به ظروفي با كف زهواردار
ايـن ظـرف بايـد داراي    . به منظور بررسي بكـار بـرده مـي شـود      1-تعريف شده در پيوست ج

اسـتفاده و  كوچكترين ظرف مشـخص شـده در دسـتورالعمل    قطر معادل يا كمتر از بزرگترين 
خـارج از مركـز قـرار مـي گيـرد،       mm 15بررسي مي شود كه وقتي ظرف تـا  . باشدنگهداري 
دستورالعمل هاي استفاده بايد حداقل قطـر ظرفـي كـه مـي توانـد روي هـر       . بماند پايدار باقي

يـا كمتـر     mm 120حداقل يكي از اين ظروف بايد داراي قطر . مشعل قرار بگيرد را ارائه دهد
  .   kw 3براي صفحه مشعل هاي تك با توان ورودي اسمي بزرگتر از  باشد مگر 

نگهداري استفاده از ظروفي با كف زهواردار يا با كف  ومصرف در صورتي كه دستورالعمل هاي 
  :محدب را براي صفحه مشعل ممنوع نكرده باشد، بررسي زير انجام مي شود

  :حلقه هاي زير
   mm 140  ،mm 160  ،mm 180  ،mm  200: با قطر خارجي  -
 mm  25: ارتفاع  -

 mm 3: ضخامت  -

                                                 
1 - Rim-based 
2 - Convex - based 
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. قطر خود خارج از مركز مي شـوند   25% روي تكيه گاه ظرف هر مشعل قرار گرفته و به اندازه
در تمام اين موقعيت ها، آنها بايد در حدي معادل يك ظرف با كف تخـت بـا همـين قطـر بـه      

  .نگهداشته شوندصورت رضايت بخش 
چنانچه تكيه گاه هاي ظروف طوري طراحي شده اند كه يك يا چند قطعـه مجـزا از آن بـراي    

ين يك يا چند قطعه از آنها نبايد قطعات ديگر را ناپايدار فرضا نظافت برداشته شوند، برداشتن ا
  .نمايد

شوند كه عملكرد  تغيير شكلدچار صفحه مشعل نبايد در استفاده عادي، تكيه گاه هاي ظروف 
  .وسيله را دچار اختالل سازد

از ظروف قرار گرفته بر روي مشعل ها نبايد عملكرد مشعل هـا را تحـت تـاثير    ريزش احتمالي 
، وجود داشته باشـد  داده و بايد امكان دسترسي جهت نظافت ريزش غذا در ظروف سرريز قرار 

  .باشد lit 3/0  بايد سرريز حداقل ظرفيت هر ظرف
آوري سـرريز  نبايد امكان افتادن تصادفي در صفحه رويه، تكيه گاه هاي ظرف و ظـروف جمـع   

           الـزام تحـت شـرايط بنـد     آنهـا وجـود داشـته باشـد، ايـن     قرارگيـري  غذا از باالترين وضـعيت  
شيشه اي باشد، اين در  رويهوسيله داراي يك در صفحه چنانچه .  بررسي مي شود  7-2-2-4

  .ورده سازدرا با نظر سازنده برآزير بايد الزامات الف يا ب 
  :اي بايد داراي تذكري به شرح زير باشد شيشه رويهدر صفحه ) الف

پيش از بستن در، مشعل ها را . ست در اثر حرارت خرد شونددرهاي شيشه اي ممكن ا -اخطار
بايد به گونه اي قرار گيرد كه هنگامي كه در،  الفشده در پيوست  دادهيا نماد . خاموش نماييد

اين مورد بايد در دستورالعمل هاي استفاده و تعمير نيـز  . در حالت باز است قابل خواندن باشد
  .ذكر شده باشد
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بررسي  1......و دوام اين نشانه گذاري بايد مطابق روشهاي آزمون استاندارد ملي ايران شماره ت اثب -يادآوري 

  .شود

  .وسيله بايد مجهز به يك وسيله قطع گاز در صورت بسته شدن در باشد) ب 
اين وسيله بايد طوري طراحي و نصب شود كه الزامات زير تحت شرايط آزمون شرح داده شـده  

  :رده شوندبرآو  5-2-7در بند 
نسبت به وضعيت كامال باز، نبايـد درگـذر حجمـي      º 5در صورت حركت در به اندازه  )1

گاز مشعل ها كاهش به وجودآيد، ايـن الـزام در صـورتي كـه در توسـط يـك وسـيله        
 .مكانيكي در وضعيت كامال باز نگهداشته مي شود، كاربرد ندارد

حركت داده مي شـود بايـد قطـع     º45از وضعيت كامال باز  در جريان گاز هنگامي كه  )2
 .شود

آنهـا را كنـد   شيشه اي بايد داراي وسيله اي باشـند كـه سـرعت سـقوط      مشعلدرهاي صفحه 
  .نمايد

صفحه رويه شيشه اي مي باشند بايد وسيله اي فراهم گردد كـه  در در مورد وسايلي كه داراي 
        بــر روي   1-مطــابق بــا جــدول پيوســت ج mm 200هنگــامي كــه ظــرف آزمــوني بــه قطــر  

شيشـه اي در   سـمت تخت قرار گرفته اسـت، از تمـاس آن بـا ق   تكيه گاه هاي ظرف به صورت 
  .صفحه رويه در وضعيت كامال باز جلوگيري نمايد

  
  هاي صفحه مشعلمشعل   5-2-8-2
  كليات  5-2-8-2-1

خـارج   بدنه هاي مشعل بايد چنان سوار شوند كه نتوانند به طور اتفاقي از وضعيت صحيح خود
قطعاتي از مشعل كه در نتيجه پخت و پز در معرض كثيفي قرار دارنـد بايـد قابـل جـدا     . شوند

  .شدن و نظافت آسان باشند
                                                 
1 - EN  60325-1:1998 
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ولي اگر اين قطعات داراي آن چنان شكل خارجي هستند كه تميز كردن آنها بدون تحت تاثير 
هـاي مشـعل بايـد     سـوراخ . قراردادن عملكرد بعدي مشعل آسان باشد، مي توانند ثابت باشـند 

  .كردن داخل آنها نشودمسدود طوري طراحي شوند كه ريزش غذا موجب 
تمام قطعات قابل جدا شدن مشعل به خصوص كالهك هـا نبايـد در صـورت غيرمشـابه بـودن      

  .امكان پذير باشدنبايد آنها هر گونه سوار كردن ناصحيح . قابل تعويض با يكديگر باشند
اتي كه براي عملكرد آنها در نظـر گرفتـه شـده انـد، بـه خصـوص       قطعلوله هاي انتقال شعله و 

قطعاتي از مشعل كه براي روشن كردن مي باشند بايد در وضعيت هاي كامال تعيين شده قـرار  
  .گيرند

  
  و صفحه هاي كلوچه پزمشعل هاي پوشش دار   5-2-8-2-2

  .شندمشعل هاي پوشش دار و صفحه هاي كلوچه پز ممكن است دائمي يا موقتي با
حه بايد قابل جدا شدن فهنگامي كه يك مشعل پوشش دار يا صفحه كلوچه پز موقتي است، ص

  .شود دادهبوده و همراه وسيله 
صحيح صفحه قابل جدا شدن يا صفحه كلوچه پز روي مشعلي كـه بـراي آن در نظـر    جابجايي 

در وضـعيت   صفحه قابل جدا شـدن بايـد هنگاميكـه   . گرفته شده است بايد آسان و واضح باشد
  .صحيح خود قرار مي گيرد پايدار باشد

مشعل هاي پوشش دار و صفحه هاي كلوچه پز بايد طوري طراحـي شـده باشـند كـه تمـامي      
. احتراق مستقيما به فضاي خارج به عنوان مثال به محيط اطراف خود تخليه شـوند محصوالت 

  .باشد بودن جزئي شعله ها بايد در كار عادي ممكنرويت ابل قبه عالوه 
صفحه هاي كلوچه پز بايد طوري طراحي شده باشد كه هر گونه چربي كه در اثر پخـت ايجـاد   

  .شده، نتواند روي مشعل و قطعاتي كه به اين منظور در نظر گرفته نشده اند، بريزد
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  قطعات قابل جدا شدن براي ظروف كوچك  5-2-8-3
كان استفاده از ظروف بسيار كوچـك  استفاده از تكيه گاه هاي قابل جدا شدن مخصوصي كه ام

بوده مي بايست پايدار  ها  اين تكيه گاه. را روي همه مشعل ها فراهم مي سازند مجاز مي باشد
و در وضعيت از پيش تعيين شده خودشان روي مشعل هايي كه توسط سـازنده بـدين منظـور    

  .دندستورالعمل سازنده مشخص شودر د و نتعبيه شده است قرار گير
  .شوند دادهبايد همراه وسيله  گاههاتكيه  -

جابه جـا شـده و خـارج از مركـز       mm  15حتي وقتي به اندازه   mm 60يك ظرف به قطر 
  .شود بايد در يك وضعيت پايدار روي تكيه گاه مخصوص قرار گيرد

  
 وسايلي براي ظروف با كف محدب 5-2-8-4

هداشتن ظروف با كـف محـدب مجـاز    استفاده از تكيه گاه هاي ثابت يا قابل جدا شدن براي نگ
       ظروفـي كـه در دفترچـه دسـتورالعمل هـا و راهنمـاي مصـرف و نگهـداري توصـيه           . مي باشد

آنها بايد در وضعيتي پايدار . سازنده به آزمايشگاه محل آزمون تحويل شوندشده اند بايد توسط 
  . بر روي تكيه گاه هاي مخصوص قرار گيرند

  :شوند دادهجدا شدن باشند بايد همراه وسيله  چنانچه اين وسايل قابل
بايد در وضعيتي پايدار و از پيش تعيين شده روي تكيه گاه هـاي ظـرف و روي   آنها يا  -

تعيين شده توسط سازنده و نشان داده شده در دستورالعمل و راهنماي ) هاي(مشعل 
  .ي گيرندمصرف و نگهداري قرار گيرند و در اين شرايط آنها مورد آزمون قرار نم

آنهـا بايـد در معـرض    يا آنها بايد با تكيه گاه اصلي جايگزين شوند كه در اين صـورت   -
آزمون هاي موردنيـاز ايـن اسـتاندارد تحـت شـرايط مشـخص شـده در دسـتورالعمل         

 .استفاده و نگهداري قرار گيرند
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  فرها و بريان كن ها  5-2-9
  محفظه ها  5-2-9-1
  استحكام در  5-2-9-1-1

لي درهاي فر و فرهاي مجهز به بريان كن وقتي كامال باز مي شوند تحت شرايط بند سطح داخ
  .افقي باشند و در اين وضعيت باقي بمانند)  ± º5در محدوده ( بايد  7-2-2-1

 3باري به جـرم مشـخص شـده در جـدول       1-2-2-7از آن گذشته چنانچه تحت شرايط بند 
در نبايـد بـيش از   ) بـااليي  ( ار گيرد، لبـه جلـويي    روي درهاي فر با لوالي افقي يا عمودي قر

mm 15  پايين برود.  
  استحكام در:  3جدول 

  )kg( جرم  وسيله
  10 يك فر تك

  دو فر
  فر بزرگتر - 
  فر كوچكتر - 

  
10  

 )V  1/0  +3 (  
V(حجم مفيد فر برحسب دسي متر مكعب  

  
  كج شدن وسيله  5-2-9-1-2

و در فـر بـا    kg  5/22فر با لوالي افقي باري معادل به در   2-2-2-7تحت شرايط آزمون بند 
  .اعمال مي شود  kg 15لوالي عمودي باري معادل  

  .در اين شرايط وسيله نبايد مايل شود
وسـيله داراي تجهيـزات ثابـت يـا      1زير طبقه  -2و وسايل طبقه  1براي وسايل طبقه چنانچه 

بايـد  در اين صـورت الزامـات   ) با دستگاه به جز يك وزنه متقابل يكپارچه ( پايدار كننده است 
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اين الزام در مورد درهاي بريان كن مجزا كه در باالي فـر يـا   . تجهيزات برآورده شوندبدون اين 
  .صفحه مشعل قرار دارند و بريان كن هاي ديواري كاربرد ندارد

كه  1 زير طبقه -2 هو طبق 1در مورد اجاق هاي روميزي و فرهاي خود ايستا طبقه هم چنين 
       طوري طراحي شده اند كه روي سطح قـرار گيرنـد، بررسـي تطـابق بـا الـزام در حـالي انجـام         

  .مي شود كه وسيله طبق دستورالعمل هاي سازنده ثابت شده باشد
نمــودن طبــق               ثابــت كــردن يــا پايــدار ،  3و طبقــه  2زيــر طبقــه   -2بــراي وســايل طبقــه 

  .نجام مي شودسازنده ا دستورالعمل هاي
 هنگامي كه وسيله داراي يك محفظه سيلندر گاز مايع مـي باشـد و طبـق دسـتورالعمل هـاي      

در جاي خود قرار داشته باشـد،  استفاده و نگهداري تنها در حالي مي تواند كار كند كه سيلندر 
 اين الزام در حـالي كـه   همچنين. با يك سيلندر خالي درون محفظه بررسي مي شوداين الزام 
پس از آزمون، انطباق وسـيله بـا اسـتاندارد بايـد      و خالي مي باشد نيز بررسي مي شودمحفظه 

  .حفظ شود
  

  بريان كنو پايداري تجهيزات جانبي فر و استحكام   5-2-9-1-3
تحـت بـار قـرار      3-2-2-7و تحت شرايط بند  4هنگامي كه اين تجهيزات طبق جدول ) الف 
  : دارند
اي فر در مورد فرهاي مجهز به بريان كـن و بريـان كـن هـاي     تكيه گاه ها يا غلطك ه -

مجزا بايد طوري طراحي شوند كه تجهيزاتي از فر كه به منظور لغـزش در ايـن تكيـه    
گاه ها يا غلطك ها قرار مي گيرند هنگامي كه به اندازه نصف بيرون آورده مـي شـوند   

  .ته باشندكافي نيز داشنگهدارنده و راهنماي  مايل نشوند  º10بيش از 
تجهيزات جانبي فر و بريان كن كه براي لغزش روي اين تكيه گاه ها يـا غلطتـك هـا     -

 .حركت كنند قرار مي گيرند، بايد در حالت سرد و گرم به طور صحيح
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كه تجهيزات جانبي فر و بريان كن و ظروف پخت و وضعيتي در صورت لزوم، انتهايي ترين ) ب
مشخص شده باشـند   كننده هاتوقف ميا  برآمدگي هاتوسط ثالً مبايد قرار بگيرند پز مي توانند 

  .تا موجب تاثير منفي روي احتراق يا بيش از حد گرم شدن نگردد
طراحـي شـده باشـد كـه     هنگامي كه ظرف بريان كن داراي دسته مي باشد، بايـد طـوري   ) ج 

 يط بنـد  تحـت شـرا  دسـته  مي شود، هنگامي كه براي حمل يا ريختن مايعا ت در دست گرفته 
  .خم يا شل نشود  7-2-2-3

  استحكام و پايداري تجهيزات جانبي: 4جدول 
  )kg( جرم تجهيزات

 فرها  - 
 : فر داراي بريان كن - 

 شبكه بريان كن
 ظرف بريان كن

 1سيني كيك
  بريان كن ها - 

 شبكه بريان كن
  ظرف بريان كن

  
  

  )V  12/0  +2 (  
  )V  12/0  +2 (  

  3  
  
٣  
٣  

V  (ر برحسب دسي متر مكعبحجم مفيد ف  
در دستورالعمل ها بايد مشخص نمايند باري را كه روي سيني كيك قرار مي گيرد نبايد بيش ) 1
 .باشد kg 3از 

  .چنانچه سيني كيك الزم باشد توسط يك طبقه فر نگهداشته شود، اين الزامات كاربرد ندارد
  

  ي باشندم مايعوسايلي كه قادر به استفاده از گازهاي   5-2-9-1-4
فضاي در نظر گرفتـه شـده در زيـر    . مي باشندمايع در مورد وسايلي كه قادر به استفاده از گاز 

بايد طوري طراحي شود كه در صورت رهاسازي گاز نسوخته ، اين  ،مشعل هاي فر يا بريان كن
  .گاز بتواند بدون خطر تجمع از وسيله خارج شود
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  مشعل هاي فر و بريان كن  5-2-9-2
چه هيچگونه وسيله روشن كننده اي وجود نداشته باشد، بايد امكان روشن كردن هر يـك  چنان

به صورت مجزا و با دست به صورتي سهل و ايمن در حـالي كـه    بريان كن از مشعل هاي فر و 
چنانچه محفظه داراي دو مشعل با دو شير مي باشـد  . باز است وجود داشته باشدفر در محفظه 

  .ه باشدراي روشن كردن داشتدو نقطه ب دمي توان
لوله هاي انتقال شعله و قطعات همراه آنها به خصوص قطعاتي از مشعل كه مربـوط بـه روشـن    

  .قرار بگيرندمناسب كردن مي باشند بايد در وضعيت هاي 
به صورت كلي يا جزئي در حال باز بودن استفاده كننده بايد قادر به مشاهده شعله هاي مشعل 

  .باشد) متناسب با طراحي وسيله (  دريا بسته بودن 
بايد به گونه اي سوار شوند كـه نتـوان   تابشي مشعل هاي بريان كن  اجزاءمشعل شامل قطعات 

  .آنها را به صورت تصادفي از وضعيت صحيح خارج نمود
  

  خروج محصوالت احتراق 5-2-9-3
د كـه انسـداد   نهايي محصوالت احتراق فر يا بريان كن بايد طوري طراحـي شـده باشـ    يخروج

روي صفحه مشعل ممكن نباشـد يـا موجـب افـزايش     تصادفي آن توسط ظروف قرار داده شده 
CO  دقيقـه پـس از روشـن     15در مدت حجمي درصد  1/0محصوالت احتراق به بيش از  در

  .نشود  4-2-3-3-7و تحت شرايط بند كردن 
  

  محفظه قرارگيري سيلندر 5-2-10
آسـان سـيلندر در آن   دازه اي باشـد كـه گذاشـتن و برداشـتن     اندهانه اين محفظه بايد داراي 

  .ممكن باشد
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متـداول در بـازار   ) ورگوالتـور  ( كـه سـيلندر   به قـدري باشـد    بايدابعاد دهانه و داخل محفظه 
بـه راحتـي در    3-3-8طابق بند مشخص شده در دفترچه راهنماي مصرف و نگهداري وسيله م

  .آن جا داده شود
  :وري طراحي شود كه محفظه بايد طبعالوه 
سـطح  تهويه موثري از طريق دهانه هايي در كف و قسمت بااليي وجود داشـته باشـد،    -

سـطح         سـطح كـف محفظـه باشـد و       01/0در سـطح بـااليي حـداقل    كل دهانـه هـا   
  .سطح كف محفظه باشد  02/0دهانه هاي كف حداقل 

در برابـر تغييـر   ي مقاومـت  كـافي بـرا  تكيه گاه سيلندر بايد داراي استحكام  مكانيكي  -
باشد ، ترتيبي كه در آن  30%با ضريب اطمينان دائمي تحت بار يك سيلندر پر شكل 

 . سيلندر مستقيما روي زمين قرار بگيرد مجاز نمي باشد 

سيلندري كه مجهز به رگوالتور مي باشد بايد بتوانـد بـه راحتـي درون محفظـه قـرار       -
 . گيرد يا از آن خارج شود 

به آسـاني قابـل دسـترس و    بايد لندر در سرجاي خود قرار مي گيرد شير آن وقتي سي -
 . استفاده باشد 

سرريز مايع از ظروف بر روي صفحه مشعل نبايد بر روي سـيلندر و تجهيـزات جـانبي     -
 . آن ريخته شود 

انعطاف وصل شود اين شـيلنگ  در صورتي كه وسيله ممكن است به يك شيلنگ قابل  -
طول شـيلنگ قابـل انعطـاف الزم بـراي اتصـال      . يز در تماس باشد نبايد با لبه هاي ت

اين طول نبايد كمتر از . صحيح سيلندر بايد در دستور العمل سازنده آورده شده باشد 
 . نقطه اتصال سيلندر بايد به راحتي قابل دسترس باشد . ميليمتر باشد  400

و قسمتهاي مختلف وسيله در جايي عالوه بر آن ، هيچگونه ارتباط داخلي بين محفظه سيلندر 
  . كه مشعل ها قرار دارند نبايد وجود داشته باشد 

  . شكاف هاي تهويه محفظه هنگام قرار گرفتن وسيله در محل خود نبايد مسدود شوند 
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  وسايل مجهز به فن خنك كننده  5-2-11

 عمـل دكـار  هنگاميكه وسيله مجهز به فن خنك كننده مي باشد ، اين فن بايد بـه صـورت خو  
  . نمايد

فن بايد طوري قرار گرفته يـا محافظـت شـوند كـه در اسـتفاده عـادي طبـق        قطعات متحرك 
حفاظت مناسبي براي اشـخاص در برابـر اتفاقـات     1562-2الزامات استاندارد ملي ايران شماره 

  . فراهم شود 
  

  انباشتگي گاز نسوخته در وسيله  5-2-12
حين روشن كردن و روشن كردن د كه رها سازي گاز در هر وسيله بايد طوري ساخته شده باش

پس از خاموش شدن شعله بقدر كافي محدود باشد كه از تجمع خطرناك گاز نسـوخته   مجدد 
  . در وسيله جلوگيري نمايد 

اين الزام در صورتي كه رهاسازي گاز از مشعل ، تجمـع خطرنـاكي از گـاز نسـوخته در وسـيله      
  : زيررد ابعنوان مثال در مو. تلقي مي گردد برآورده شده  ،بوجود نياورد

  صفحه مشعل هاي بدون پوشش -
فقـط در  مشعل هاي بريان كن بدون در يا بريان كن هايي كه ورود گاز به مشعل آنها  -

 .صورتي امكان پذير است كه در محفظه باز باشد

تجمـع  در مورد ساير مشعل ها نظير مشعل هاي پوشش دار و صفحه هاي كلوچه پز، چنانچـه  
، اگـر  )بررسـي مـي شـود    3-2-7كه توسط بند ( ممكن باشد خطرناك گاز نسوخته در وسيله 

  . برآورده شود ، اين شرايط قابل قبول مي باشد  3-12-2-5تا  1-12-2-5الزامات بندهاي 
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مشعل هاي پوشش دار و مشعل هـاي   وسايل نظارت بر شعله هالزامات مربوط ب 5-2-12-1
   فر و بريان كن

  : اين وسيله بايد يكي از انواع زير باشد . باشد داشته يك وسيله نظارت بر شعله عل بايد مش

كنتـرل  ) در صورت وجـود  (ورودي به مشعل و پيلوت را گاز وسيله اي كه كل  5-2-12-1-1

مي نمايد ولي در دوره كوتاه باز كردن مجراي گاز در حين روشن كردن نياز به دخالت دسـتي  
  ) . 3-1-6وع شود به رج(ممتد دارد 

  
را ) در صـورت وجـود  (ورودي بـه مشـعل و پيلـوت    از گاز وسيله اي كه جزئي  5-2-12-1-2

كه توان ورودي . ولي براي روشن كردن نيازي به دخالت دستي ممتد ندارد . كنترل مي نمايد 
  . كيلو وات تجاوز نمايد  6/0توسط اين وسيله كنترل نمي گردد نبايد از 

  
  مشعل هاي پوشش دار و مشعل هاي فر و بريان كنايمني روشن كردن  5-2-12-2
هنگامي كه مشعل داراي يك وسيله نظارت بر شعله از نوع شرح داده شده در  5-2-12-2-1

مي باشد ، دستور العمل هاي سازنده براي روشـن كـردن آن مشـعل بايـد       1-1-12-2-5بند 
ثانيه به كار گرفته شود و چنانچـه   15بيش از  وسيله نبايد"داراي عبارتي باشد كه نشان دهد 

ثانيه مشعل روشن نشد ، بايد به كار گيري وسيله متوقـف شـده و در محفظـه بـاز      15پس از 
  ."دقيقه صبر شود  1شود و يا پيش از روشن كردن مجدد مشعل حداقل 

  : اين الزام در شرايط زير كاربرد ندارد 
كن قرار دارد تنها در حالي كه در محفظه باز است بتوانـد  يا بريان در فر  كه چنانچه مشعلي  -

  . روشن گردد 
  . مي باشد kw 06/0 چنانچه توان ورودي روشن كردن از نظر طراحي و ساخت كمتر يا برابر -
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5-2-12-2 -2  
 2-1-12-2-5هنگامي كه مشعل مجهز به وسيله نظارت بر شعله اي از نوع بيان شـده در بنـد  

بايد بررسي شود كه اشتعال هر گونه تجمـع گـاز    3-2-7ارائه شده در بند  باشد ، تحت شرايط
  . ايمني را تحت تاثير قرار نمي دهد )  امكاندر صورت (نسوخته 

  
  ايمني روشن كردن مجدد پس از خاموشي مشعل  5-2-12-3

هنگاميكه مشعل داراي وسيله خودكار روشن كننده مجدد نمـي باشـد ، دسـتور العمـل هـاي      
ده و نگهداري بايد در قسمت دستور العمل هاي روشن كردن مشـعل شـامل مـوارد زيـر     استفا
  . باشد 

در صورت خاموش شدن اتفاقي شعله مشعل ، كنترل مشعل را خاموش كرده و حداقل تا يك "
  .  "دقيقه سعي در روشن كردن مجدد مشعل ننماييد

  
  غذا در فرهاي داراي كنترل زماني سالمت   5-2-13

  فرهاي با كنترل زماني با روشن كردن تاخيري كه در آن پيلوت طي دوره انتظار  در مورد
  4بـيش از  نبايـد   5-2-7بنـد   روشن باقي مي ماند ، افزايش دما در حالت تعادل تحت شرايط

  . از دماي محيط بيشتر شود كلوين 
  

 ويژگيهاي عملكرد   6

  كليات   6-1
  گاز بندي مدار گاز دوام روش  -ايمني  6-1-1
  ايمني  6-1-1-1

اندازه گيـري  هر گونه نشتي كه طي هر يك از آزمون ها  1-1-1-3-7تحت شرايط آزمون بند 
  .تجاوز نمايد  dm3/h 10/0مي گردد نبايد از 
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  اندازه گيري توان ورودي   6-1-2
  اندازه گيري توان ورودي اسمي  6-1-2-1

كه به طور مجزا تغذيـه مـي شـوند     هر يك از مشعل ها  1-2-1-3-7تحت شرايط آزمون بند 
  .بايد قادر به  ايجاد توان ورودي اسمي اعالم شده توسط سازنده باشند

  :اين الزام در شرايط زير برآورده شده تلقي مي گردد
  در مورد مشعل هايي كه داراي تنظيم كننده گذرحجمي گاز نمي باشند  -
فقط به منظـور بررسـي    در مورد مشعل هاي داراي تنظيم كننده گذر حجمي گاز كه -

بـه كـار مـي     3آزمون شـماره    2-1-2-1-3-7تنظيم سازنده طبق  يدستورالعمل ها
 .روند

و تـوان    2-1-2-1-3-7مشخص شده در بند مرجع تفاوت بين توان ورودي بدست آمده با گاز
 : بين محدوده نشان داده شده در زير مي باشد Qnورودي اسمي 

رواداري بايد تجاوز ننمايد،  kW 25/2 مشعل از  Qnچنانچه توان ورودي اسمي  -
 باشد، ± %8

ــوان ورودي  - ــي از kW 25/2 مشــعل از  Qnاســمي چنانچــه ت       بيشــتر شــود ول
kW 6/3    تجاوز ننمايد رواداري بايدkW 177/0 ±  ،باشد 

تجاوز نمايـد، رواداري بايـد    kW  6/3 مشعل از  Qnچنانچه توان ورودي اسمي  -
 باشد، ± %5

              mm 5/0قطـر كمتـر از    شـعل هـايي كـه مجهـز بـه نـازل هـايي بـا        ورد مدر م -
 .افزايش مي يابد  ± 10%مي باشند، رواداري به 

تـوان ورودي مشـعل الزم نيسـت    كار نمايد،  گاز طبيعي و گاز مايعچنانچه وسيله اي بتواند با 
  :باشد ولي مشخص شده گاز  دو نوعبراي 
  تجاوز نمايد؛  10%گاز نبايد از  نوعدو  تغييرات توان ورودي بين -
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روي پـالك  مـي باشـد،     3%گـاز كمتـر از    و نـوع چنانچه تغييرات توان ورودي بين د -
شـده بـه    دادهمشخصات بايد كمترين مقـدار تـوان ورودي نوشـته شـود ولـي اسـناد       

 .گاز را مشخص نمايد نوع دوآزمايشگاه بايد مقادير 

باشـد، پـالك     10%و   3%گـاز بـين   دو نـوع  سـمي  چنانچه تغييرات در توان ورودي ا -
 .مشخصات و دستورالعمل ها بايد شامل مقادير مرتبط باشد

توان ورودي بايـد حـداقل   براي وسايلي كه مجهز به تنظيم كننده گذر حجمي گاز مي باشند، 
بـه دسـت     2-1-2-1-3-7بند  1برابر توان ورودي باشد كه تحت شرايط بيان شده در آزمون 

آن بايد برابر توان ورودي اسمي باشد كه تحت شرايط بيان شـده در آزمـون    يد و حداكثر مي آ
  .به دست مي آيد  2-1-2-1-3-7بند  2
  
  توان ورودي كاهش يافتهتعيين   6-1-2-2

نبايـد از آنچـه   ) در صـورت وجـود   ( توان كاهش يافته ،  2-2-1-3-7تحت شرايط آزمون بند 
  .براي هر يك از مشعل ها اعالم شده تجاوز نمايدهاي فني توسط سازنده در دستورالعمل 

نوع گـاز  يا براساس ) توسط اريفيس هاي كاليبره ( گذر حجمي كاهش يافته يا بايد ثابت باشد 
  . قابل تنظيم باشد  3-2-5 و  1-1-5مورد استفاده در بندهاي 

  
  وسايل نظارت بر شعله 6-1-3

  ، زمان باز شدن در جايي كه دخالت پيوسته  3-1-3-7تحت شرايط شرح داده شده در بند 
     و بـراي   ثانيـه  10دست الزم است براي مشـعل هـاي صـفحه مشـعل بايـد برابـر يـا كمتـر از         

چنانچه دخالت دسـتي پيوسـته   . باشد ثانيه 15مشعل هاي فر و بريان كن بايد برابر يا كمتر از 
  .افزايش يابد يهثان 60وجود نداشته باشد، زمان باز شدن مي تواند تا
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 ثانيـه  60زمان تاخير خاموش شدن در جايي كه مشعل در يك محفظه قرار دارد بايد كمتر از 
باشد و براي مشعل بـاز يـا مشـعل پوشـش دار يـا زيـر يـك صـفحه كلوچـه پـز كـه در بنـد                          

  .باشد ثانيه  90تعريف شده بايد كمتر از    5-2-8-2-2
له نظارت بر شعله مجهز به پيلـوت حفاظـت مـي شـود، تحـت      چنانچه مشعل توسط يك وسي

بايد رضايت بخش مشعل روشن كردن يا روشن كردن مجدد ،  2-3-1-3-7شرايط آزمون بند 
يا در صورت انسداد سوراخي كه شعله روشن كننده را تغذيه مي نمايد يـا هـر قسـمت    باشد و 

گازي كه توسط وسيله عله شود، شآشفتگي ديگر وسيله روشن كننده كه موجب كوتاه شدن يا 
  .نظارت بر شعله كنترل مي شود بايد قطع شود

  
  ايمني عملكرد  6-1-4
  مقاومت در برابر بيش از حد گرم شدن  6-1-4-1

را آنهـا  ، مشعل ها نبايد دچار خرابي شـوند كـه عملكـرد     1-4-1-3-7از آزمون هاي بند پس 
  .دچار مخاطره نمايد

  
  وختهرهاسازي گاز نس  6-1-4-2
  ايمني قطعات مشعل 6-1-4-2-1

هنگامي كه يك مشعل داراي بدنه اي است كه از چندين قطعه ساخته شـده و تحـت شـرايط    
كار مي كند، نبايد هيچگونه نشتي از مخلوط هوا و گـاز بـه مقـدار     1-2-4-1-3-7آزمون بند 

  .قابل اشتعال در اتصاالت مجموعه وجود داشته باشد
  
  سوختهنشت گاز ن  6-1-4-2-2

كار مي كند نبايـد هيچگونـه     2-2-4-1-3-7هنگامي كه يك مشعل تحت شرايط آزمون بند 
  .تجمع خطرناكي از گاز نسوخته در بدنه وسيله به وجود آيد
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  حداقل ايمني عملكرد در فشار   6-1-4-3
  .ه صورت ايمن كار نمايدبحداقل تغذيه مي شود بايد در فشار گاز طبيعي وسيله اي كه با 

، شـعله مشـعل    3-4-1-3-7مي شود كه تحت شرايط آزمـون بنـد    در صورتي تائيدن الزام اي
  .مورد نظر خاموش نشود يا از بسته شدن كلي مجراي گاز اطمينان حاصل شود

  
  گرم شدن  6-1-5
  گرم شدن قسمتهاي مختلف وسيله  6-1-5-1
  جلو و بدنه هاي جانبي  6-1-5-1-1
  كليات 6-1-5-1-1-1

 بدنـه هـاي جـانبي   ، دمـاي قسـمتهايي از جلـو و     5-1-3-7بند  1زمون شماره تحت شرايط آ
وسيله كه مي توانند به صورت اتفاقي لمس شوند نبايد بـيش از مقـادير زيـر از دمـاي محـيط      

  :تجاوز نمايند
  كلوين 60 :فلز و فلز رنگ شده  -
 كلوين 65:   فلز لعاب شده  -

 كلوين 80:  شيشه و سراميك  -

 كلوين  mm 3/0 :  100ضخامت بيش از  پالستيك باقطعات  -

پالستيكي با پوشش فلزي به ضخامت كمتر قطعات در مورد كلوين  100  دما افزايش -
  .كاربرد داردنيز  mm 1/0از 

  
مقاديري مـي   حدود گرم شدن مجازنباشد،  mm 3/0پوشش پالستيك بيش از چنانچه ضخامت  -يادآوري 

  .كر گرديده استآنها ذ باشند كه براي مواد تقويت شده

  :با شرايط زير كاربرد ندارد بدنه هاي جانبياين الزامات در مورد قطعات جلو و 
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انتهاي نيم كـروي قابـل دسـترس     با mm 75آزمون به قطر پروب قطعاتي كه توسط  -
  نباشند يا، 

زيـر سـطح     mm 25قطعاتي كه در وسايل داراي صفحه مشعل، در ارتفاعي كمتر از  -
ند، به جز تكيه گاه هاي ظروف يـا قطعـاتي كـه بـاالي صـفحه      صفحه مشعل مي باش
 مشعل قرار دارند، يا

محصـوالت   قطعاتي كه داراي ابعاد كوچك مي باشند نظير شكاف هاي تهويه يا تخليه -
 يااست   mm 10احتراق، لوالها و تزئينات كه عرض سطح در دسترس آنها كمتر از 

 فر و سطح قرارگيري آن ياميلي متري بين در  10قطعاتي كه در فاصله  -

از شكافهاي خروجي كه براي تخليه محصوالت احتراق   mm 10قطعاتي كه كمتر از  -
 .در نظر گرفته شده اند فاصله دارند

  
  محافظو وسايل جلو در فر  6-1-5-1-1-2

قسـمتهايي از  افـزايش دمـاي    ب -1شـماره   نآزمـو  5-1-3-7تحت شرايط آزمون شماره بند 
امكـان تمـاس تصـادفي    كـه  و سطح جلوي در فـر  )  3-3-8بند (  محافظوسايل  يسطح جلو

  :ست با آنها وجود دارد نبايد از مقادير زير تجاوز كند د
 كلوين 45:  فلز و فلز رنگ شده  -

 كلوين 50:  فلز لعاب شده  -

 كلوين  60:  شيشه و سراميك  -

 كلوين mm 3/0  =80پالستيك با ضخامت باالتر از  -

 كلوين 80 حد افزايش دما تا  mm 1/0ي با پوشش فلزي كمتر از براي مواد پالستيك -

تجاوز نكند حد افزايش دماي   mm 3/0مجاز است در صورتيكه ضخامت پوشش پالستيك از 
اي فرهايي كه هنگام كار براين الزامات . مي باشد تقويت شدهمجاز همان دماي مربوط به مواد 

  .برد نداردروي ميز يا سطح كار قرار گيرند كار بايد
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محافظ يـا سـطح جلـوي    جلوي وسايل قطعات و قسمتهايي كه در سطوح  در مورداين الزامات 
  .ذيل كاربرد نداردبا شرايط فر در 

و انتهاي نيم كروي آن قابل دسترسي نباشـد   mm 75به قطر پروب قسمتهايي كه با  -
 يا 

مطـابق   3بقه وقتي وسايل طاز كف باالتر   mm 850 بيش از قسمتهايي كه قطعات  -
 . دستورالعمل سازنده نصب شده اند

 ميلي متري از لبه در 10قطعات و قسمتهايي در فاصله  -

 
  .ممكن است به معني در فرعي يا ثانوي باشدمحافظ اضافي وسايل  -يادآوري 

  
  3 هصفحه مشعل هاي مستقل طبق  6-1-5-1-2

 ،لعمل هاي فنـي نصـب  وقتي طبق دستورا 3صفحه مشعل مستقل طبقه  ينسطح زيرچنانچه 
زيـرين  توسط يك جدا كننده يا صفحه افقي در مقابل تماس حفاظت نشده باشد، دماي سطح 

بنـد   3وقتي تحت شرايط آزمون شماره ، استدسترس به سادگي در سطح زير كه يا هر قطعه 
  .از دماي محيط تجاوز نمايد  كلوين 100اندازه گيري مي شود نبايد بيش از     7-3-1-5
  
 سطوح در تماس با شيلنگ قابل انعطاف  6-1-5-1-3

در صورتي كه وسيله ممكن است به يك شيلنگ قابل انعطاف كـه كـامال فلـزي نيسـت وصـل      
دسـتورالعمل هـاي   شود، دماي سطوحي از وسيله كه ممكن است در حين نصب و اتصال طبق 

گردند، نبايـد بـيش   قرار گيرد، هنگاميكه تحت شرايط زير آزمون مي  فني در تماس با شيلنگ
  :از دماي محيط تجاوز نمايند  كلوين 70  از

  ،  5-1-3-7بند    3و  2براي همه وسايل، آزمون هاي شماره  -
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عالوه بر آن براي وسيله اي كه داراي فري با يك تنظيم خاص ترموستات براي نظافت  -
 . 5-1-3-7بند   4مي باشد آزمون شماره 

  
  ١اتصال دهنده فشاري  6-1-5-1-4

اين اتصـال  چنانچه انتهاي لوله تغذيه وسيله را بتوان به يك اتصال دهنده فشاري متصل نمود، 
از دماي كلوين   30دهنده فشاري بايد چنان قرار گيرد كه تحت شرايط زير دماي آن بيش از  

  :محيط باالتر نرود 
  ، 5-1-3-7بند   3و  2براي همه وسايل، آزمون هاي شماره  -
وسايل داراي فرهاي مجهز به يـك تنظـيم خـاص ترموسـتات بـراي       عالوه بر آن براي -

 . 5-1-3-7بند  4نظافت، آزمون شماره 

  
  تجهيزات كمكي  6-1-5-1-5

  كمكي كه خرابي آنها بتواند ايمني عملكرد قسمت گاز وسيله را تحت تاثير دماي تجهيزات 
مشـخص   حـداكثر دمـاي  نبايـد از  قرار دهد هنگاميكه تحت شرايط زير اندازه گيري مي شود، 

  :شده توسط سازنده آن تجاوز نمايد
  5-1-3-7بند   3و 2آزمون هاي شماره براي همه وسايل،  -
آزمـون  براي وسايل فردار بدون يك وضعيت خاص تنظيم ترموسـتات بـراي نظافـت،     -

 5-1-3-7بند   5شماره 

از  يـك هـر  ، تنظيم خاص ترموستات براي تميز كردن داردبراي وسايل فر دار كه يك وضعيت 
  :شرايط زير كه سخت تر است 

  5-1-3-7بند   4آزمون شماره  -
  5-1-3-7بند   5آزمون شماره   -

                                                 
1 - Push on connentor 
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  دسته ها و قطعات قابل لمس  6-1-5-1-6

  افزايش دماهاي قطعات غير از قطعات جانبي ،  5-1-3-7بند  3و  2تحت آزمون هاي شماره 
ه عادي درنظر گرفته شده اند نبايد نسـبت  فر و بريان كن كه براي كار با دست در حين استفاد

  :در نواحي تماس اندازه گيري مي شوندبه محيط از حدود زير تجاوز نمايد و اين مقادير فقط 
 كلوين 35  :فلز و فلز رنگ شده   -

 كلوين 45:   شيشه و سراميك -

 كلوين 60: پالستيك  -

محدوده هاي فوق تجاوز از  دماي اين نواحي تماس ، نبايدتحت شرايط خاص زير، عالوه بر آن 
  :نمايند

هنگامي كه يك وسيله مجهز بـه تنظـيم خـاص    ،  5-1-3-7بند   4تحت آزمون شماره ) الف 
كـار بـراي   است طبق دستورالعمل هاي اسـتفاده و نگهـداري در حـال    نظافت براي ترموستات 

  .پخت صفحه مشعل ممنوع نباشدمي باشد و استفاده همزمان از اجزاء نظافت 
يـك وسـيله   هنگامي كه طبق دسـتورالعمل فنـي   ،  5-1-3-7بند  16تحت آزمون شماره  )ب 

  -2طبقـه  آشپزخانه اي نيز نصب شود يا يك وسـيله  بين دو واحد تجهيزات كه بتواند  1طبقه 
خود ايستا نصب شود و داراي بريان كني باشد كه با در باز كار كه بتواند به صورت  1زير طبقه 

  .نمايد
، براي قطعـاتي از دسـته كـه ممكـن اسـت در      5-1-3-7بند  3آزمون شماره رايط تحت ش) ج

وقتي كه وسـيله داراي بريـان كنـي مـي باشـد كـه ظـرف            استفاده عادي به كار گرفته شوند، 
  . بريان كن آن داراي يك يا چند دسته ثابت مي باشد

                                                 
براي اين الزامات ، وسايلي كه داراي بريان كني مي باشند كه در حاليكه در آن باز است كار مي كنند، در صورتيكه دستورالعمل  - 1

دان دليل اسـت كـه نصـب    اين ب. نصب آنها كه توسط سازنده اعالم شده اجازه دهد، به صورت خود ايستا مورد آزمون قرار مي گيرند
وسيله بين واحدهاي تجهيزات آشپزخانه اي مي تواند مكش گرمايي را در پشت وسيله افزايش و حرارت ساطع شده از جلو محفظـه  

در مورد وسايلي كاربرد دارد كه گرچه امكان نصب آنها به صورت خودايستا نيز وجود دارد  6آزمون شماره . بريان كن را كاهش دهد
  .بين دو واحد تجهيزات آشپزخانه اي نصب شوند  5-1-3-7است در ساير آزمونهاي بند  ولي الزم
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  افزايش دماها در مجاورت دسته ها  6-1-5-1-7

يـا هـواي خنـك    در جلو باشد كه براي تخليه محصوالت احتراق مجرايي ي چنانچه وسيله دارا
و نيز منطقـه  مجرا ميليمتري از جلو  100در فاصله در نظر گرفته شده است، دماي هوا كننده 

 130  تماس عادي دسته هاي وسيله تحت شرايط زير نبايد نسبت به دمـاي محـيط بـيش از    
  : تجاوز نمايدكلوين 
  براي همه وسايل،،  5-1-3-7ند ب 3آزمون شماره  -
به يك وضعيت تنظيم وقتي كه وسيله داراي فر مجهز  5-1-3-7بند  4آزمون شماره  -

و نگهـداري  است كه طبق دسـتورالعمل هـاي اسـتفاده    نظافت خاص ترموستات براي 
مي رود و عملكـرد همزمـان اجـزاء پخـت صـفحه مشـعل ممنـوع        به كار نظافت براي 
 .نباشد

 1وقتي براساس دستورالعمل هاي، وسـيله از طبقـه     5-1-3-7بند  61شماره آزمون  -
وسـيله طبقـه   آشپزخانه اي نيز نصب شود يا يك بين دو واحد تجهيزات كه مي تواند 

كه مي تواند به صورت خود ايستا نيز نصـب شـود داراي بريـان كنـي      1زير طبقه  -2
 .باز است كار نمايد باشد كه وقتي در آن

  
  
  
  

                                                 
نصـب  روش آن باز است كار مي كنند، در صـورتيكه  در وسايلي كه داراي بريان كني مي باشند كه در حاليكه براي اين الزامات،  - ١

واحد دو اين بدان دليل است كه نصب وسيله بين  .گردند نصب ميصورت اين به  باشد  جازمسازنده خودايستا در دستورالعمل هاي 
محفظـه بريـان كـن را     يجلـو  درتجهيزات آشپزخانه اي مي تواند مكش گرمايي را در پشت وسيله افزايش و حـرارت سـاطع شـده    

دارد ولـي الزم   در مورد وسايلي كاربرد دارد كه گرچه امكان نصب آنها به صورت خودايستا نيـز وجـود   6آزمون شماره . كاهش دهد
  .بين دو واحد تجهيزات آشپزخانه اي نصب شوند  5-1-3-7است در ساير آزمونهاي بند 
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  توكارتكيه گاه، ديواره ها و سطوح مجاور وكابينت هاي نصب ماي د  6-1-5-2
ديواره هاي مجاور وسـيله و بـراي وسـايل    دماي تكيه گاهي كه وسيله روي آن قرار مي گيرد، 

كابينت كه باالي فر قـرار دارد  پيشاني ديواره هاي كابينت هاي نصب توكار شامل ، 3و  2طبقه 
  :نسبت به دماي محيط تجاوز نمايدكلوين   65نبايد تحت شرايط زير بيش از 

   5 -1-3-7بند  3و  2آزمون شماره براي همه وسايل،  -
نظافـت  عالوه بر آن براي وسايل با فري كه داراي يك تنظيم خاص ترموسـتات بـراي    -

 ، 5 -1-3-7بند  4است، آزمون شماره 

  
  دماي سيلندر گاز مايع و محفظه آن  6-1-6
  محفظهدماي ديواره هاي   6-1-6-1

دماي ديواره هاي محفظه نسبت به محـيط در هـر    افزايش، 6-1-3-7تحت شرايط آزمون بند 
بـا در نظـر گـرفتن حـداكثر     نقطه اي كه امكان تماس آن با شيلنگ قابل انعطاف وجـود دارد،  

  .تجاوز نمايدكلوين  30طول مشخص شده در دستورالعمل فني نبايد از 
  
  دماي سيلندر گاز مايع  6-1-6-2

هنگامي كه سيلندر در محفظـه   6-1-3-7محفظه بايد چنان باشد كه تحت شرايط آزمون بند 
بـيش از آنچـه    بخار داخل سيلندر را  قرار دارد هيچگونه افزايش دمايي كه بتواند افزايش فشار

  .تعريف شده ايجاد نمايد، مجاز نمي باشد 5در جدول 
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  ر گاز مايعداخل سيلندبخار افزايش فشار حداكثر :  5جدول 

  دماي محيط 
Cº  

   1حداكثر افزايش فشار مجاز
bar 

10  35/0  
15 40/0  
20 45/0  
25 50/0  
30 55/0  
35 60/0  
40 65/0  

  .مي باشد كه از دماي محيط مربوطه شروع شود كلوين 5افزايش دماي يك متناظر با اين افزايش  1
  
  1لهيكلي وس توان   6-1-7

كلي وسيله در حاليكه همه شـيرهاي آن كـامال بـاز     توان ، 7-1-3-7تحت شرايط آزمون بند  
كمتر از مجموع ورودي تك تك مشـعل هـاي مختلـف باشـد كـه       10%مي باشد نبايد بيش از 

  .تحت شرايط مشابه به صورت مجزا تغذيه مي شوند
  
  )گاورنر(عملكرد تثبيت كننده فشار گاز   6-1-8

  ، 8-1-3-7حال كار مي باشد بايد تحت شرايط بند  وسيله اي كه مجهز به يك گاورنر گاز در
با گذرحجمي به دست آمده در فشار آزمون معمـولي تفـاوت     ± 5/7%گذرحجمي گاز بيش از 

  .نداشته باشد

                                                 
1 - Total input 
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  وسيله مجهز به فن خنك كننده  6-1-9
عملكـرد مشـعل يـا    هنگاميكه يك وسيله مجهز به فن خنك كننده باشد، الزامـات مربـوط بـه    

  .در شرايط كاري كه فن براي آن طراحي شده بررسي مي گرددمشعل ها 
در تمام مواردي كه عملكرد مشعل ممكن است به عملكرد فن نيـاز داشـته باشـد،    عالوه برآن، 

هر كدام كه مناسب تـر اسـت     3-9-1-6 يا 2-9-1-6،  1-9-1-6وسيله بايد الزامات بندهاي 
  .برآورده سازدرا 
  
مورد وسايلي كاربرد دارد كه مجهز به يك وسيله ايمني مـي باشـند   الزامات زير در   6-1-9-1

را قطع مي نمايد ) ها(گاز به مشعل  به صورت خودكار تغذيه ،كه در صورت خرابي عملكرد فن
           تجـاوز  كلـوين   80و در نتيجه حداكثر افزايش دماي تكيه گاه ها، ديواره ها و سطوح مجـاور از  

قابل قبول مي  كوتاهتنها در يك دوره زماني  نيزكلوين  65  بيش از مايدنمي نمايند، افزايش 
  .باشد

  
6-1-9-1-1    

عملكرد اين وسيله ايمني بايد چنان باشد كه در صورتيكه جريان گاز به مشـعل قطـع گرديـد،    
  .بتوان مجددا آن را برقرار نمودتنها با دخالت دست 

  
6-1-9-1-2    

  دقيقه پيش از پايان دوره  5بايد هنگاميكه فن   2-5-1-6 و  5-1-5-1-6الزامات بندهاي  
دقيقـه   10مشخص شده در بندهاي زير متوقف شد برآورده گردند و اين آزمون هـا تـا   آزمون 

  :تحت شرايط آزمون زير ادامه مي يابد) ها(گاز به مشعل  غذيهپس از قطع خودكار ت
  ،5-1-3-7بند  3و  2آزمون هاي شماره براي همه وسايل،  -
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مي باشد، آزمـون شـماره   نظافت با فري كه داراي تنظيم خاص ترموستات براي براي وسايل  -
  ، 5-1-3-7بند   4

به روشي كه متوقـف كـردن آن   جلوگيري نمود ز چرخش فن ااهداف اين آزمون ها، بايد براي 
دكـار  كه در صورت خرابي فن بـه طـور خو  (وسيله ايمني هنگام  به ناعملكرد تداخل يا موجب 

  .نگردد)را قطع مي كند) ها(جريان گاز به مشعل 
بند زامات يند به عنوان مبنايي براي بررسي الآدماهايي كه طي آزمون ها به دست مي حداكثر 

  .به كار گرفته مي شوند  5 -6-1-5-1
ديواره ها و ديـواره هـاي مجـاور طـي     همچنين بررسي مي شود كه حداكثر دماهاي تكيه گاه، 

در  2-5-1-6افزايش نيابند و الزامات بنـد  نسبت به دماي محيط كلوين  80بيش از  ،آزمون ها
  .انتهاي آزمون مورد بررسي قرار مي گيرد

  
6-1-9-2    

ايمنـي مـي باشـند كـه در     الزامات زير در مورد وسايلي كاربرد دارد كه مجهز بـه يـك وسـيله    
و در را كـاهش مـي دهـد    ) هـا (عملكرد فن به طور خودكار توان ورودي مشعل صورت خرابي 

        تجـاوز   كلـوين    80ديـواره هـا و سـطوح مجـاور از     حداكثر افزايش دماي تكيه گاه هـا،  نتيجه 
  . نمي نمايند

  .مي باشدكوتاه قابل قبول يك دوره زماني تنها براي  نيزكلوين  65افزايش دماي بيش از 
  
6-1-9-2-1 

   ،ا مشعل هايكه در صورتي كه توان ورودي مشعل عملكرد وسيله ايمني بايد به گونه اي باشد 
  .دخالت دستي مورد نياز باشد ،اسميبراي بدست آوردن مجدد توان ورودي كاهش يافت، 
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6-1-9-2-2   
  دقيقه پيش از پايان  5بايد وقتي كه فن به مدت  2-5-1-6و    5-1-5-1-6الزامات بندهاي  

 10شده برآورده شوند و ايـن آزمـون هـا تـا     دوره آزمون مشخص شده در بندهاي زير متوقف 
  .تحت شرايط زير ادامه خواهند داشت) ها(پس ازكاهش خودكار توان ورودي مشعل دقيقه 
  ، 5-1-3-7بند   3و  2آزمون هاي براي همه وسايل،  -
باشـد،  نظافـت مـي   براي وسايل با فري كه داراي ترموستات با تنظـيم خاصـي بـراي     -

 . 5-1-3-7بند  4آزمون شماره 

آن  نكـرد متوقـف  وشي كه ربه  ،جلوگيري نموداز چرخش فن بايد براي اهداف اين آزمون ها 
وسيله ايمني كـه بـه طـور خودكـار تـوان گرمـايي ورودي       نا بهنگام عملكرد موجب تداخل يا 

  .گرددنرا در صورت خرابي فن كاهش مي دهد ) ها(مشعل 
بـراي بررسـي الزامـات     مبنـايي  عنوان دماهاي حداكثري كه طي آزمون ها حاصل مي شوند به 

  .به كار مي روند  6-1-5-1-5
ديواره ها و جدا كننـده هـاي مجـاور،    همچنين بررسي مي شود كه حداكثر دماهاي تكيه گاه، 

         نسبت به دماي محـيط تجـاوز ننمايـد و الزامـات بنـد     كلوين   80طي مدت آزمون ها بيش از 
  .مورد بررسي قرار مي گيرد نيز در انتهاي آزمون ها 6-1-5-2
  
6-1-9-2-3   

هنگاميكه مشعل هايي كه توسـط  ، )ها(اهش خودكار توان ورودي مشعل عالوه برآن، پس از ك
و بـا    2-2-3-3-7،  1-2-3-3-7،  1-3-3-7تحـت شـرايط     وسيله ايمني كنترل مي شـوند 

بايـد   2-3-6و  1-3-6استفاده از يك گاز مرجع مورد آزمون قرار مي گيرند، الزامـات بنـدهاي   
  .برآورده شوند
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6-1-9-3   
الزامات زير در مورد وسايلي كه در آنها تكيه گاه هـا، ديـواره هـا و سـطوح مجـاور در صـورت       

  .دارد را به دست مي آورند كاربردكلوين  80 خرابي فن افزايش دمايي بيشتر از 
  
6-1-9-3-1    

  . يك وسيله قطع خودكار مشعل باشد ياو وسيله بايد داراي يك نشان دهنده خرابي فن 
اين نشان دهنده بايد طـوري  وقتي وسيله مجهز به يك نشان دهنده خرابي فن مي باشد، ) الف

قـرار       2-3-9-1-6طراحي و ساخته شود كه هنگاميكه وسـيله در معـرض آزمـون هـاي بنـد      
  .مي گيرد خرابي فن را نشان دهد

ن، بايـد بـه نشـان دادن وضـعيت خرابـي در تمـام       نشان دهنده خرابي فن در صورت فعال شد
با بايد تنها خرابي اين نشانه حذف . شرايطي كه فن بايد در استفاده عادي كار نمايد ادامه دهد

  .استفاده از يك ابزار ممكن باشد
براي اسـتفاده كننـده اي كـه روبـه روي     نشان دهنده بايد طوري نصب شود كه نمايش خرابي 

عالوه بر آن دسـتورالعمل هـاي نصـب و نگهـداري بايـد      . ابل مشاهده باشدگرفته قوسيله قرار 
شامل همه اطالعات ضروري مرتبط با نشان دهنده و اقداماتي كه در صورت خرابـي فـن بايـد    

  .باشد ،شوند انجام
هنگاميكه وسيله مجهز به يك وسيله قطع خودكار مشعل مي باشد، اين وسيله بايد طوري ) ب

                در معـرض آزمـون هـاي مـذكور در بنـد      كـه وسـيله   د كـه در صـورتي   طراحي و سـاخته شـو  
و فن به طـور عـادي   جريان گاز به مشعل يا مشعل ها را قطع نموده قرار گرفت   6-1-9-3-2

  .به فعاليت خود ادامه دهد
مشعل نبايد پيش از تعمير وسيله قـادر بـه كـار    در صورتي كه جريان گاز به مشعل قطع شود، 

تعميـر يـا   اين تعمير تنها پس از استفاده از ابزاري كه دسترسي به قطعات تنظيم مجدد، . باشد
  .تعويض را ميسر مي سازد بايد ممكن باشد
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6-1-9-3-2   
  2-5-1-6بايد برآورده شوند و نيز الزامـات بنـد     4-1-5-1-6و  3-1-5-1-6بندهاي الزامات 

حد ر در حالي كه فن خاموش است كار مي كند، با اين تفاوت كه وقتي وسيله تحت شرايط زي
  :باشدكلوين   120افزايش دما 

  ، 5-1-3-7بند   3و  2آزمون هاي براي همه وسايل،  -
مي باشـد،  نظافت كه فر آنها مجهز به يك تنظيم خاص ترموستات براي براي وسايلي  -

 . 5-1-3-7بند  4آزمون شماره 

ي از چرخش متوقف شود كه اين روش نبايد با كـار  فن بايد به روشبراي اهداف اين آزمون ها، 
تداخل نمايد، يا موجب عملكرد پيش از موقع وسيله ايمني كه به طور خودكار جريان گـاز  آن 

را در صورت خرابي فن قطع مي نمايد شود، و نبايـد در عملكـرد نشـان دهنـده     ) ها(به مشعل 
  .خرابي دخالت نمايد

  جريـان گـاز بـه    اشد كـه در صـورت خرابـي فـن،     وسيله مجهز به تجهيزاتي بچنانچه  -
دقيقـه پـيش از پايـان دوره آزمـون مشـخص شـده،        5را قطع نمايد، فن ) ها(مشعل 

ادامـه  ) ها(گاز به مشعل دقيقه پس از قطع خودكار  10خاموش گرديده و اين آزمونها 
  .مي يابد

. توقف مي شـود وسيله مجهز به چنين تجهيزاتي نباشد، فن از ابتداي آزمون مچنانچه  -
اي بـراي  پايـه  حداكثر دماهايي كه طي اين آزمون ها حاصـل مـي شـوند بـه عنـوان      

براي تكيـه گـاه   كلوين  120و حد    4-1-5-1-6و   3-1-5-1-6بررسي الزامات بند 
در پايان هـر آزمـون، بررسـي مـي     . به كار برده مي شودديواره ها و سطوح مجاور ها، 

 .ه انددايا وسيله قطع به كار افتشود كه نشان دهنده خرابي فن 

  
6-1-9-3-3  

  وقتي وسيله تحت شرايط زير در حاليكه فن متوقف مي باشد مورد آزمون قرار مي گيرد 
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  :بايد برآورده شوند 5-1-5-1-6الزامات بند 
باشـد،  نظافـت  تنظيم خاص ترموسـتات بـراي   كه مجهزبه يك  يفربدون براي وسيله  -

  . 5-1-3-7بند  5آزمون شماره 
باشـد،  نظافـت  كه مجهز به يك تنظيم خاص ترموستات بـراي  ي فربدون براي وسيله  -

 :سخت ترين شرايط از موارد زير 

 يا  5-1-3-7بند   4آزمون شماره  -

 5-1-3-7بند   5آزمون شماره  -

براي اهداف اين آزمونها، فن بايد به روشي كه مانع چرخش آن مـي شـود متوقـف شـود، ايـن      
ايمنـي كـه در   ن تداخل نموده و يا موجب عملكـرد پـيش از موعـد وسـيله     روش نبايد با كار آ

  .مي گردد، شود) ها(صورت خرابي فن موجب قطع خودكار گاز به مشعل 
را در صـورت  ) هـا (گاز به مشعل  غذيهچنانچه وسيله مجهز به وسيله ايمني باشد كه ت -

شـخص شـده   دقيقـه پـيش از پايـان دوره آزمـون م     5قطع مي نمايد، فن خرابي فن 
    دقيقـه پـس از قطـع خودكـار گـاز بـه        10متوقف گرديده و اين آزمون ها بـه مـدت   

  .ادامه مي يابد) ها(مشعل 
وسيله مجهز به چنين وسيله ايمني نباشد، فن از زمان شروع آزمـون متوقـف   چنانچه  -

حداكثر دماهايي كه طي اين آزمون ها حاصل مي شوند به عنـوان پايـه اي   . مي گردد
 .به كار مي روند  5-1-5-1-6الزامات بند بررسي براي 

  
6-1-9-3-4   

  . فن متوقف مي شود برآورده شوندبايد هنگاميكه  2-3-6،  1-3-6الزامات بندهاي 
د تحـت  نـ فن خنك كننده همراه آنهـا كـار مـي كن   در حالت عادي مشعل هايي كه هنگاميكه 

تنهــا  مــون قــرار مــي گيرنــد، مــورد آز  2-2-3-3-7،  1-2-3-3-7،  1-3-3-7شــرايط بنــد 
  .به كار گرفته مي شوند مصرفيگازهاي 
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  ايمني در صورت خرابي ترموستات فر  6-1-10
 1221ملي ايران  آنها بايد با استانداردترموستات  ،باشندفر ترموستات دار بايد مجهز به وسايل 

كه با كنترلهاي ترموستات هايي يا  .مطابقت نمايد EN 257 – EN 257/A   و يا استاندارد 
مطابقـت نماينـد و بـا      4512شـماره  ايران استاندارد ملي  باهمراه مي شوند بايد گاز چندكاره 
  .طباق داشته باشندنيز ان  2-10-1-6   يا   1-10-1-6بند   الزامات 

  
6-1-10-1   

  :از موارد زير برآورده شوندشرايط بايد تحت سخت ترين   2-5-1-6بند الزامات 
          5 1، آزمـون شـماره  نظافـت تنظـيم خـاص ترموسـتات بـراي     بـدون يـك   ي براي فـر  -

   5-1-3-7 بند
، سخت تـرين شـرايط از مـوارد    نظافتيك تنظيم خاص ترموستات براي با  يبراي فر -

 :زير 

 5-1-3-7بند  4آزمون شماره  -

 5-1-3-7بند   5آزمون شماره  -

فر خارج از عمل قرار تات كه ترموسشرايطي ولي در   5-1-3-7بند  2 5آزمون شماره  -
تا حداكثر دما در مركز فـر در طـي    مي شودصورت مستقل كنترل به دماي فر دارد و 

Cº) 250آزمون به  4
0
+

−
 .برسد)   

بـرآورده  بايـد    خـارج از عمـل قـرار دارد،   وضعيتي باشد كه ترموستات چنانچه بدترين شرايط 
  .بررسي شود مشابه تحت شرايط  5-1-5-1-6الزامات شدن 

  
  

                                                 
  .مجاز مي باشد  2- 5- 1- 6باالتر از الزامات بند كلوين  10براي اين آزمون رواداري  -  1
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6-1-10-2   
را   3-2-10-1-6 يـا  2-2-10-1-6،  1-2-10-1-6وسيله بايد الزامات ذكر شده در بنـدهاي  

  .برآورده سازد
  
6-1-10-2-1  

   5-1-3-7بند  5بايد تحت شرايط آزمون شماره   2-5-1-6و   5-1-5-1-6الزامات بند 
  .ار گيردبايد خارج از عمل قربرآورده شوند ولي ترموستات 

  
6-1-10-2-2   

زير در مورد وسايلي كاربرد دارد كه داراي يك وسيله ايمني مي باشند كـه در صـورت   الزامات 
      نـد و مـانع از آن   نخرابي ترموستات فر به طور خودكار جريان گـاز بـه مشـعل را قطـع مـي ك     

تجاوز كلوين  80ز  و سطوح مجاور ا ديواره هامي شوند كه حداكثر افزايش دماي تكيه گاه ها، 
  .كوتاه قابل قبول استتنها براي يك دوره زماني كلوين  65افزايش دماي  نمايد

بـا انجـام   بايد به گونه اي باشدكه اگر جريان گاز به مشعل قطع شـود تنهـا   عمل وسيله ايمني 
  .دخالت دستي بتوان دوباره آن را برقرار نمود

در حالي كه ترموستات   5-1-3-7بند  5ماره شرايط آزمون شتحت   5-1-5-1-6بند الزامات 
  .فر خارج از سرويس قرار دارد بايد برقرار شود

        آزمون حاصل مـي شـود بـه عنـوان پايـه اي بـراي بررسـي الزامـات        حداكثر دماهايي كه طي 
  .مي رودبه كار  6-1-5-1-5

سـطوح مجـاور    ، ديـواره هـا و  هـا  تكيه گـاه  رسي مي شود كه حداكثر افزايش دماهمچنين بر
      در پايـان آزمـون بـيش از     2-5-1-6نسبت به دماي محيط طي انجام آزمـون و الزامـات بنـد    

  . باال نرودكلوين  80
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6-1-10-2-3   
، ديواره ها و سـطوح  ها در مورد وسايلي كه در آنها حداكثر افزايش دماي تكيه گاهالزامات زير 

  .تجاوز مي نمايد كاربرد داردوين كل 80مجاور در صورت خرابي ترموستات فر از 
  
6-1-10-2-3-1  

وسيله بايد يا داراي يك نشان دهنده خرابي ترموستات و يا يك وسيله قطـع خودكـار جريـان    
  .گاز به مشعل باشد

اين نشـان دهنـده بايـد چنـان     براي يك وسيله مجهز به نشان دهنده خرابي ترموستات، ) الف
مورد   2-3-2-10-1-6وسيله تحت شرايط بند ه وقتي شده باشد كبكار گرفته طراحي شده و 

  .آزمون قرار مي گيرد خرابي ترموستات فر را نشان دهد
مادام كه نياز به كار فر وجود دارد، ايـن  در صورت فعال شدن نشان دهنده خرابي ترموستات ، 

  .نشان دهنده بايد به نشان دادن وجود خرابي در ترموستات فر ادامه دهد
پـس از اسـتفاده از ابزارهـايي بـراي     خرابـي تنهـا    دهنـده ارج كردن ايـن نشـان   از سرويس خ

  .دسترسي به قطعاتي كه نياز به تعويض يا تنظيم مجدد دارند بايد ميسر باشد
. نشان دهنده بايد به گونه اي قرار گيرد كه هنگامي كه خرابي ترموستات نشان داده مـي شـود  

عــالوه بــر آن، . قــرار دارد قابــل مشــاهده باشــد بــراي اســتفاده كننــده اي كــه در مقابــل آن
را در مورد هدف نشان دهنده دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري بايد همه اطالعات ضروري 

  .در برداشته باشندرا و عملي كه در صورت خرابي ترموستات بايد انجام داد 
سـيله ايمنـي بايـد    مشعل، ايـن و گاز براي وسيله مجهز به يك وسيله قطع خودكار جريان ) ب

، مشـعل   2-3-2-10-1-6آزمون بنـد  ده باشد كه تحت شرايط بكار گرفته شطوري طراحي و 
  .خاموش شود

  .تا وقتي وسيله تعمير شود نبايد ممكن باشد بكارگيري دوباره مشعلپس از قطع مشعل، 
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يـا تنظـيم   پس از استفاده از ابزاري براي دسترسي به قطعاتي كه بايد تعـويض  اين تعمير تنها 
  .ممكن باشدبايد مجدد شوند 

  
6-1-10-2-3-2    

بـا افـزايش   (  2-5-1-6بند و نيز   5-1-5-1-6،  4-1-5-1-6،  3-1-5-1-6الزامات بندهاي 
تحت شرايط زير مورد آزمون قـرار  وقتي وسيله ) به جاي آنچه ذكر شدهكلوين  120دما تا حد 

  :مي گيرد بايد بر قرار باشد
حـداكثر  .خـارج از عمـل قـرار دارد   در حاليكـه ترموسـتات     5-1-3-7بنـد   5آزمون شـماره   -

، 3-1-5-1-6در حين آزمون به عنوان پايه اي براي بررسي الزامات بند دماهاي به دست آمده 
مجاور ، ديواره ها و سطوح  ها براي  تكيه گاه كلوين  120و حد   6-1-5-1-5،  6-1-5-1-4

قطـع جريـان   بررسي شود كه نشان دهنده ترموستات يا وسيله آزمون در پايان . به كار مي رود
  .مشعل فعال شده باشند

  
  الزامات خاص براي صفحه مشعل ها  6-2
  انتقال شعله و پايداري شعله ،نكردروشن   6-2-1

روشـن مـي شـوند، روشـن      1-2-3-7مشعل تحت شـرايط بنـد   هنگاميكه مشعل هاي صفحه 
كنترل مشعل در وضعيت كامال روشـن  ه پس از قرار دادن ثاني 5كردن و انتقال شعله بايد طي 

  .رخ دهد ) در صورت وجود(  روشن كردنيا وضعيت 
تمايـل مختصـر   . شعله ها بايد پايدار و بدون صدا باشندتحت اين شرايط، پس از روشن كردن 

پـس از روشـن كـردن    ثانيه  60به پرش شعله در مرحله روشن كردن مجاز است ولي شعله ها 
باشند، هنگاميكه شيرهاي مشعل به وضعيت كاهش يافته خود چرخانده مي شـوند،  پايدار بايد 

  .شعله هاي مشعل نبايد پس زده و يا خاموش شوند،  1-2-3-7تحت شرايط آزمون بند 
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بسـته مـي شـود،     وباز  1-2-3-7كابينت تحت شريط آزمون بند ) هاي(هنگاميكه در فر يا در 
  .س زده يا خاموش شودشعله هاي صفحه مشعل نبايد پ

  3-2-3-7  و  2-2-3-7تحـت شـرايط آزمـون بنـدهاي     مشعل يا پيلـوت نبايـد   عالوه بر آن، 
در صورتيكه   3-2-3-7و  2-2-3-7شرح داده شده در بندهاي آزمونهاي ولي ، . خاموش شود
  .باشد انجام نمي شودبه وسيله نظارت بر شعله مشعل مجهز 

  
 احتراق 6-2-2

در محصـوالت   ) CO (حجـم منوكسـيد كـربن     مقـدار ،  4-2-3-7ون بنـد  تحت شرايط آزمـ 
  :عاري از هوا نبايد از مقادير زير تجاوز نمايدخشك احتراق 

  1براي آزمون شماره   COدرصد  10/0
  3و  2براي آزمون شماره   COدرصد  15/0
  5و در صورت كاربرد، آزمون شماره  4براي آزمون شماره   COدرصد  20/0

برق بتواند عملكـرد،   نوساناتر آن، هنگاميكه وسيله داراي يك ورودي برق شهر باشد و عالوه ب
شـرايط آزمـون   بررسي مـي شـود كـه تحـت     را تحت تاثير قرار دهد، روشن كردن و يا احتراق 

، هر مشعل صفحه مشعل طي مدت آزمون روشن شده و به عمل خود  4-2-3-7بند  5شماره 
هنگاميكـه مشـعل هـاي     4-4-2-3-7شرايط ذكر شده در بند  تحتاز آن گذشته . ادامه دهد

زرد سـوزي بـه   ، تغذيه مـي شـود  مصرفي در فشار حداقل صفحه مشعل به صورت مجزا با گاز 
دقيقه روي مشعل قرار گرفـت   10شرطي مجاز خواهد بود كه وقتي يك ظرف آزمون به مدت 

  .دوده اي از خود به جا نگذارد
  
  ريان كن هاالزامات خاص فرها و ب 6-3

  غير از ( در صورتيكه طراحي فر و بريان كن به صورتي است كه از سيستم روشن كننده 
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باز بودن در محفظـه فـر يـا بريـان كـن      استفاده مي شود تمهيدات ايمني در خصوص ) كبريت
  )استفاده از ميكرو سوئيچ و غيره( هنگام عملكرد سيستم روشن كننده بايد رعايت گردد 

  
  انتقال و پايداري شعله كردن،روشن  6-3-1
  فر  6-3-1-1

و در   3-1-3-3-7،  2-1-3-3-7بنـد   شـرايط آزمـون   هنگاميكه فر در هـواي سـاكن تحـت    
ثانيـه پـس از    5روشن شود، روشن شدن و انتقال شـعله بايـد تـا      9-1-3-3-7صورت كاربرد 

به ) صورت وجود در ( روشن كردن كامال روشن يا وضعيت  وضعيتقراردادن كنترل مشعل به 
  .آرامي صورت گيرد

شعله ها بايد پايدار و بدون صدا باشند، تمايل اندك شعله پس از روشن شدن تحت اين شرايط، 
ثانيه پـس از روشـن شـدن بـه      60بايد  ها به پرش در لحظه روشن كردن مجاز است ولي شعله

  .دنحالت پايدار رسيده باش
حـداقل قـرار داده مـي شـود،     در وضـعيت    4-1-3-3-7هنگاميكه كنترل فر تحت شرايط بند 

 .شعله هاي مشعل فر نبايد پس زده يا خاموش شوند

    و  5-1-3-3-7  كابينـت تحـت شـرايط آزمـون    ) هـاي (در و در صورت كاربرد، هنگاميكه درفر 
 .شعله هاي مشعل فر نبايد پس زده يا خاموش شوندباز و بسته مي شوند،   7-3-3-1-6

 روشـن كننـده   خودكـار  د يك وسيله روشن كننده دائم سوز يا يك وسـيله  ولي در صورت وجو
حركـت در،  شـدن  توقـف  مثانيـه پـس از    5خاموش شدن در صورتي مجاز اسـت كـه   مجدد، 

  .عملكرد عادي بدون دخالت دست دوباره حاصل شود
 اگر وسيله مجهز به فر بتواند بين دو كابينت نصب شود يا داخل يك واحد جاسـازي شـود، در  

، شعله هاي مشعل فـر نبايـد پـس زده يـا      10-1-3-3-7اين صورت تحت شرايط آزمون بند 
در  صورت وجود يك وسيله روشن كننده دائم سوز يـا وسـيله خودكـار روشـن     . خاموش شوند

از است كه هنگام متوقف شدن حركت در، عملكـرد  كننده مجدد، خاموش شدن به شرطي مج
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     بـر آن، هنگاميكـه تنظـيم هـاي كنتـرل فـر طـي مـدت         عـالوه . عادي دخالت دست باز گردد
گردند كـه بـه  وسـيله    آشفتگي شعله ها نبايد به صورتي دچار . آزمون ها تغيير داده مي شوند

  .فتداآسيب بزنند يا ايمني عملكرد آن به خطر 
  
  بريان كن  6-3-1-2

و در   3-1-3-3-7،  2-1-3-3-7هنگاميكه يك بريان كن در هواي ساكن و تحت شرايط بند 
روشـن مـي شـود، روشـن      9-1-3-3-7،  8-1-3-3-7،  7-1-3-3-7صورت كاربرد بنـدهاي  

ثانيه پس از قراردادن كنترل مشعل در وضعيت حداكثر يا وضـعيت   5شدن و انتقال شعله بايد 
  .به آرامي صورت گيرد) در صورت وجود ( روشن شدن 

ــدهاي تحــت  ــون بن  9-1-3-3-7و  7-1-3-3-7،  3 -1-3-3-7،  2-1-3-3-7 شــرايط آزم
تمايل اندك شعله به پرش در ابتداي روشن شدن مجاز . و بدون صدا باشندشعله ها بايد پايدار 

  .ثانيه پس از روشن شدن پايدار شده باشد 60مي باشد ولي شعله بايد 
چرخانـده مـي شـود،    ) در صورت وجود ( كاهش يافته كنترل بريان كن به وضعيت هنگاميكه 

، شعله هاي مشعل بريان كن نبايد پس زده يـا خـاموش    4-1-3-3-7آزمون بند شرايط  تحت
  .شوند

بخصـوص  . نبايد ناپايداري زيادي در شعله مشهود باشـد  8-1-3-3-7تحت شرايط آزمون بند 
بريان كن بيرون بزنند ولي مقدار معينـي از  سطح منعكس كننده شعله ها نبايد به هيچوجه از 

  .له قابل قبول استحركت و گسترش شع
  
  حتراقا  6-3-2

  2-2-3-3-7تحت شـرايط بنـد    ن كن ها به صورت مجزا و با گاز مصرفيهنگاميكه فرها و بريا
عـاري از  خشـك  محصوالت احتـراق  در )  CO (مقدار حجم منوكسيد كربن كار  مي نمايند، 

  تجاوز نمايد، درصد 10/0كردن از   ندقيقه پس از روش 15هوا نبايد 
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بتواند عملكرد، روشن كـردن و  برق  نوساناتبراي وسيله اي كه ورودي برق شهر دارد، چه چنان
يـان كـن بـه    وقتي فرها و بر  3-2-3-3-7يا احتراق را تحت تاثير قرار دهد، تحت شرايط بند 

احتـراق خشـك   دقيقه پس از روشن كـردن حجـم محصـوالت     15صورت مجزا كار مي كنند، 
تحت شرايط مشابه، بايد بررسي گـردد كـه هـر    . تجاوز نمايددرصد   20/0نبايد از عاري از هوا 

  .خود ادامه دهدعمل مشعل فر و بريان كن طي مدت آزمون روشن گردد و به 
دقيقه  15مورد آزمون قرار مي گيرد،   5-2-3-3-7تحت شرايط بند  بريان كنهنگاميكه يك 

در محصوالت احتراق خشـك  )  CO( حجم منوكسيد كربن پس از كار در توان ورودي اسمي 
  .تجاوز نمايد درصد 10/0نبايد از عاي از هوا 

كـه ممكـن اسـت تحـت     دارد مشعل به گونه اي قـرار  صفحه  باالتر ازهنگاميكه يك بريان كن 
 )  CO (منوكسيد كـربن   حجممقدار تاثير عملكرد صفحه مشعل يا مشعل هاي فر قرار گيرد، 

قرار مـي گيـرد     6-2-3-3-7بند هوا وقتي تحت شرايط عاري از خشك در محصوالت احتراق 
  .تجاوز نمايد درصد 20/0نبايد از 

  
  حرارت در فر وبريان كن 6-3-3
  دماي فر  6-3-3-1

 "1-3-3-7"زمان الزم  براي اينكه در مركز يـك فـر خـالي در شـرايط تعيـين شـده در بنـد        
داشته باشـيم، نبايـد از    زنده راي اعالم شده توسط ساحداكثر  دما  85%افزايش دمايي معادل 

  .دقيقه بيشتر شود 20
درجه سلسـيوس، هنگاميكـه مشـعل بـا حـداقل       20در شرايط كار دائم و  در  دماي محيطي 
تعـادل  دماهـاي  . درجه سلسيوس بيشـتر شـود   160شعله كار مي كند، دماي مركز فر نبايد از 

درجه  160كه از  ،حداقل مقداربراي وضعيت هاي مختلف شير كنترل بايستي بطور يكسان از 
تقسـيم بنـدي و برحسـب درجـه سلسـيوس       ،سلسيوس نبايستي بيشتر باشد تا حداكثر مقدار
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درجه سلسيوس نسـبت   ± 10  براي هر وضعيت شير نبايد بيش  از. عالمت گذاري شده باشد
  .به مقدار متناظر با عالمت گذاري روي دسته شير تفاوت داشته باشد

 ± 5%وضعيت دسته شير ترموستات، تغييرات دما حول مقـدار تعـادل نبايـد از    بعالوه براي هر 
ضمنا براي وضعيتي از دسته شـير ترموسـتات كـه بـاالترين دمـا را      . مقدار متوسط بيشتر شود

نشان بدهد، مقادير حداكثر دماي تعادل  بدست آمده وقتي كـه فشـار تغذيـه بـين حـداقل و      
دماي تعـادل   ± 10%تغيير مي كند، نبايد بيشتر  از  2حداكثر مقادير مشخص شده در جدول 

  .ثبت شده وقتي كه فشار  تغذيه مساوي مقدار نامي است، انحراف داشته باشد
  
  در فر پخش حرارت   6-3-3-1-1

حرارت در داخل  فر بايد بطور يكنواخت در  تمام نقاط فر پخش گردد بطوريكه اگر كيك هاي 
يـا هـر مـدت    ( دقيقـه   30تـا   25بمدت  لسيوسدرجه س 190 ± 5مسطحي در فر با حرارت 

پخته شود، تمام سـطوح آنهـا بطـور يكنواخـت     ) ديگري كه توسط سازنده فر تعيين شده است
سـانتيمتر مربـع از سـطوح       35/3ت اين منظور بايد قسـمتهايي بـه مسـاح    براي. برشته گردد

بـه وسـيله انعكـاس سـنج     فوقاني و تحتاني كيـك هـاي پختـه شـده را از نظـر انعكـاس نـور        
. قـرار داد   12-1-3-3-7فتوالكتريكي و يا دستگاه مشابه ديگـري تحـت شـرايط آزمـون بنـد      

  :انعكاس نور از اين سطوح بايد محدود به مقادير زير باشد
درصد بيشـتر نبـوده و از    58مقدار انعكاس نور از سطوح فوقاني و تحتاني كيك ها بايد از : الف
  .باشددرصد نيز كمتر ن 25
  .درصد تجاوز كند 26حدود كلي نتايج خوانده شده از انعكاس نور تمام كيك ها نبايد از : ب
حدود انعكاس نتايج خوانده شده از انعكاس نور سطح كيك هاي هـر طبقـه از فـر نبايـد از     : ج

  .درصد تجاوز كند18
 100اس نـور آن  ميزان انعكاس نور بر مبناي كربنات منيزيم مقايسه مي گردد كه ميزان انعكـ 

  .درصد انتخاب گرديده است
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  دماي بريان كن  6-3-3-2
در بريان كن هاي جاسازي شده و محصور در  وسيله بايد درجه حرارت براي بريان كـن هـاي    

 سلسـيوس درجـه   230دقيقه به  12در مدت   13-1-3-3-7مستقل تحت شرايط آزمون بند 
زم براي رسيدن بـه درجـه حـرارت فـوق بـراي      مدت ال. باالتر از درجه حرارت آزمايشگاه برسد

بريان كن هايي كه به وسيله مشعل فر گرم مي شوند و يا داراي مشـعلي مسـتقل مـي باشـند     
  .دقيقه مي باشد 16ولي اين مشعل در محفظه فر قرار  دارد، 

  
  بريان كن هاي روباز و بدون سرپوش  6-3-3-2-1

يط آزمون باز و بدون سرپوش است تحت شرا درجه حرارت متوسط بريان كن هائيكه روي آنها
باالتر از دماي  آزمايشـگاه   درجه سلسيوس 230دقيقه به  30بايد در مدت  14-1-3-3-7بند 
  .برسد

  
  دماي سطح داخلي سيني مايع جمع كن  6-3-3-2-2

حداكثر دماي سطح داخلي سيني مايع جمع كن زيـر    15-1-3-3-7تحت شرايط آزمون بند 
  .درجه سلسيوس تجاوز نمايد 150روباز نبايد از  بريان كن هاي

  
  پخش حرارت در بريان كن  6-3-3-2-3

پخش حرارت در بريان كن محصور كه در وسيله جاسازي شده است بايد يكنواخت باشـد ايـن   
  16-1-3-3-7پيش بيني در صورتي مورد قبول خواهد بود كه اگر تحت شـرايط آزمـون بنـد    

تمام قسـمتهاي   . قه يا كمتر بر روي صفحه بريان كن قرار داده شوددقي 10قطعه ناني به مدت 
سطحي كه در اين آزمون بوسيله قطعه نان پوشانده مـي شـود   . آن بطور يكنواخت برشته شود

منظور از سطح صفحه بريان كن سـطح  . درصد  سطح صفحه  بريان كن باشد 80بايد مساوي 
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بريان كن هـاي  .  بريان كن گذاشته مي شود صفحه ايست كه براي بريان كردن بر روي سيني
  .روباز از اين شرط مستثني هستند

  
  عملكرد بريان كن  6-3-3-2-4

  .يك بريان كن محصور بايد بتواند عمليات زير را انجام دهد
  
شعله پيلوت و شـعله مشـعل اصـلي     17-1-3-3-7تحت شرايط آزمون بند   6-3-3-2-4-1

  .ي قطع جريان گاز نبايد بسته شده و جريان گاز قطع شودهيچكدام نبايد خاموش و شير ايمن
  
                     بريـــان كـــن بايـــد عمليـــات بريـــان كـــردن را تحـــت شـــرايط آزمـــون 6-3-3-2-4-2

  .انجام دهد بدون اينكه از لوله هاي دودكش آن دود خارج شود 18-1-3-3-7 بند
  
  
  بازدهي  6-4

در مورد مشعل هاي صفحه مشـعل كـه تـوان      2-4-6و  1-4-6الزامات داده شده در بندهاي 
  .كيلووات است كاربرد دارد 16/1ورودي آنها بيشتر از 

  
  مشعل هاي بدون پوشش  6-4-1

 52%بايـد حـداقل     1-9-1-3-7بازده تعيين شده تحت شرايط آزمون مشخص شـده در بنـد   
  .باشد

  .اشدب 40%بازده تعيين شده براي مشعل پلوپزهاي خانگي بايد حداقل 
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  مشعل هاي پوشش دار  6-4-2
  بايد حداقل مطابق ذيل   2-9-1-3-7بازده تعيين شده تحت شرايط مشخص شده در بند 

  : باشد
 )از حالت سرد (   %25 )1

 )از حالت گرم (   %35 )٢

  
  مصرف جبراني فر  6-4-3

 نبايد از مقادير بدست آمده  3-9-1-3-7مصرف جبراني فر تحت شرايط مشخص شده در بند 
  :از رابطه زير تجاوز نمايد 

VCe   0/0350/93 +=  

  
V   كه برحسب دسي متر مكعب حجم مفيد فر است )dm3  ( شـرح داده   12-3-4-3در بند

  . شده است
  

  روشهاي آزمون  7
  كليات  7-1

را مي توانند بررسي نماينـد شـرح داده     6و  5 كه الزامات بندهاي يدر اين بند روشهاي آزمون
  .مي شود

  
  گاز مصرفي  7-1-1

  .گازي كه براي بررسي عملكرد وسيله كاربرد دارد
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  گاز مرجع  7-1-1-1
و مصـرف جبرانـي فـر    گازي كه براي آزمون هاي تعيين توان ورودي ، و بازده انـرژي مصـرفي   

  ) 1جدول شماره ( كاربرد دارد 
  
  روش هاي عملي آزمون  7-1-1-2

  .دنگاز مرجع باشمشابه يد باها گازهاي  مورد مصرف براي آزمون  -
 مشعل ها در توان ورودي مشابه آنچه با گاز مرجع مربوطه حاصـل مـي شـود تنظـيم      -

د و هوادهي اوليه مشعل ها طوري تنظيم مي شود كه نزديك به آنچـه باشـد   نمي شو
د و اين تنظيم توسط تنظيم كننده هـوا يـا بـا    يكه با گاز مرجع مربوطه به دست مي آ

 .دي و يا تعويض نازل به دست مي آيدتنظيم فشار ورو

  
  فشارهاي آزمون  7-1-2

وسـيله در حـال كـار بـه     گـاز  فشارهاي آزمون يعني فشار استاتيكي كه بايد در اتصـال ورودي  
  .آورده شده است 2دست آيد در جدول 

  
 آزمون شرايط   7-1-3

اف ايـن  بـراي اهـد  باشـد،  درجـه سلسـيوس   )  20 ± 5( دماي محيط بـراي آزمـون هـا بايـد     
  .كار نكرده باشد، سرد فرض مي شود ثانيه 5چنانچه مشعل براي بيش از استاندارد، 

  
  تنظيم مشعل  7-1-3-1

تنظيم كننـده  . مجهز مي گرددمصرفي گاز نوع براي همه آزمون ها، وسيله به نازلي متناسب با 
  .بايد طبق دستورالعمل هاي فني تنظيم گردد) در صورت وجود ( هواي اوليه 
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ه جز مواردي كه طور ديگري در دستورالعمل هاي فني آورده شده ، يكبار تنظيمات براي گاز ب
  . مرجع صورت مي گيرد

  
  مشعل هاي با تنظيم كننده گذر حجمي  7-1-3-1-1

  هر گاورنر يكپارچه با وسيله و هر تنظيم كننده گذرحجمي پيلوت يا تنظيم كننده گذرحجمي 
در فشار معمولي تنظيم مي شود مگـر  صرفي اي فني با گاز مكاهش يافته طبق دستورالعمل ه

  .آنكه در آزمونهاي خاصي خالف آن ذكر شده باشد
دقـت آنهـا بـا انجـام     . دستورالعمل هاي تنظيم بايد در دستورالعمل هاي فني آورده شده باشد

  .بررسي مي گردد  2-1-2-1-3-7بند  3آزمون شماره 
  .قرار مي گيرند  3-2-5و    1-1-5ديت هاي بندهاي تنظيم هاي باال در معرض محدوتمام 

  
  مشعل هاي بدون تنظيم كننده گذر حجمي  7-1-3-1-2

با فشار معمـولي تغذيـه مـي شـود اگـر تـوان        ابل تنظيم وقتي با گاز مصرفييك مشعل غير ق
در نظر گرفته مي شود كـه در تـوان   را برآورده سازد،   1-2-1-6ورودي منطبق با الزامات بند 

  .ورودي اسمي خودكار مي كند، مگر آنكه خالف آن ذكر شده باشد
  
  تصحيحات فشار  7-1-3-1-3

وان ورودي معين تپيش از انجام آزمونهايي كه ذكر شده باشد در توان گرمايي ورودي اسمي يا 
محل آزمون، فشار جـو و شـرايط انـدازه    با در نظر گرفتن شرايط تغذيه گاز، دماي انجام شوند، 

و آزمايشگاه محل آزمون بايد به گونه اي باشد كه ايـن اطمينـان   ) خشك يا تر  كنتور (گيري 
حاصل شود كه فشار باال دست نازل ها به گونه اي است كه توان گرمايي ورودي بتواند با دقت 

با استفاده از تنظيم كننده ها يا رگوالتور فشار، اگر قابل تنظيم باشد، يـا  ( به دست آيد   ± %2
  ).ورودي وسيله فشار 
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از فشـار   ± 2%چنانچه الزم باشد آزمايشگاه براي دست يافتن به توان ورودي اسـمي بـا دقـت    
Pnتغذيه 

در آزمون هـايي كـه بـا    متفاوت است استفاده نمايد،  Pn معمولي فشار آزمون باكه  ´
         انجام جداگانه مشعل ها روي   Pmaxو فشار آزمون حداكثر   Pminفشار آزمون حداقل 

  
  

´pاز فشارهاي تصحيح شده   بايد دومي ش
min    وp´

max    شود به صورتي كه استفاده:  

max

max

min

min

n

n

P
P

P
P

P
P ′

=
′

=
′  

رواداري فشار 
n

n

P
P′     ميلي متـر سـتون آب نوسـان داشـته      ± 2مي تواند حداكثر در محدوده

  .باشد
  .شارهاي تصحيح نشده انجام شودهمزمان مشعل ها بايد با فآزمون هاي عملكرد 

  
  نصب براي آزمون  7-1-3-2
  1وسايل طبقه   7-1-3-2-1

در كوتـاهترين ارتفـاعي كـه    روي كنج آزمـون و  آزمون ها در حالي انجام مي گردند كه وسيله 
توسط سازنده اعالم شده تنظيم گرديده و در وضعيت نصبي كه در زيـر شـرح داده شـده قـرار     

  .آنكه خالف آن ذكر شده باشدمگر ، )11ل كشود به شرجوع ( گرفته باشد 
  
  اجاق ها  7-1-3-2-1-1

  ميليمتر       25تا  19محل نصب براي آزمون شامل صفحه هايي چوبي عمودي به ضخامت 
بـه  نزديـك  يكي از صفحه ها تـا جـاي ممكـن    . مي باشد كه با رنگ مشكي مات پوشيده باشد

ديگر در حداقل فاصله اعالم شده توسط سازنده ولـي  صفحه . وسيله قرار مي گيردسطح پشتي 
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از كناره وسيله قـرار مـي گيـرد و در صـورتيكه دسـتورالعمل هـا ايـن را         mm 20نه بيشتر از 
  .صفحه ديگري در فاصله برابر از كناره ديگر وسيله قرار مي گيردممنوع نكرده باشند، 

ونه ماده عايق مشـخص شـده در   هر گ. كناري بايد متصل به صفحه پشتي باشند) هاي(صفحه 
  .دستورالعمل ها بايد طبق دستورالعمل فني بين صفحه ها و وسيله قرار گرفته باشد

از هـر كنـاره وسـيله      mm 50متر ارتفاع و عرض كافي براي آنكه  80/1صفحه پشتي حداقل 
  .بيرون بزند خواهد داشت

بـدون در نظـر گـرفتن    ( ل كناري بايد داراي ارتفاع هم سطح صفحه هاي مشـع ) هاي(صفحه 
مي باشد و  رويه براي وسيله اي كه داراي در صفحهولي، . باشند) ارتفاع تكيه گاه هاي ظروف 

در نصب مطابق دستورالعمل هاي فني طوري در نظر گرفته شده كه در داراي ارتفـاعي مشـابه   
اعي معـادل  باشد، صفحه هـاي كنـاري بايـد داراي ارتفـ    آشپزخانه اي مجاور كابينت سطح كار 

به انـدازه  كافي باشند كه حداقل داراي عرض بوده و  يهروارتفاع وضعيت بسته بودن در صفحه 
mm 50  از جلوي وسيله جلوتر باشند.  

  
  اجاق هاي روميزي، صفحه مشعل هاي مستقل و فرهاي خود ايستا  7-1-3-2-1-2

داده شـده بـا ايـن    شـرح   1-1-2-3-1-7نصب براي آزمون مشابه آنچه مي باشد كـه در بنـد   
كه وسيله روي يك تكيه گاه افقي در برابـر صـفحه پشـتي در ارتفـاعي قـرار دارد كـه       استثناء 

  :صفحه هاي كناري با موارد زير هم ارتفاع باشند
صـفحه  در ا يـ صفحه مشـعل  با  و صفحه مشعل هاي مستقل ي روميزيبراي اجاق ها -

  )چنانچه در باال براي اجاق ها ذكر گرديد( رويه   
 باالي وسيله با سطح براي فرهاي خود ايستا -

حداقل فاصله نشـان داده شـده در دسـتورالعمل هـاي     فاصله بين وسيله و صفحه هاي كناري، 
  .فني سازنده مي باشد

  



٩٢ 
 

  بريان كن هاي ديواري  7-1-3-2-1-3
شـرح داده شـده بـه جـز       1-1-2-3-1-7نصب براي آزمون مشابه آن چيزي است كه در بند 

از هر لبه وسيله فاصله   mm 150له بر روي يك صفحه پشتي ثابت شده كه حداقل آنكه وسي
  . دارد

) هـايي (بوده و در هر طرف وسيله ، با حداقل فاصله  mm 600صفحه هاي جانبي داراي عمق 
  .كه بايد در دستورالعمل هاي فني نشان داده شده باشد نصب مي گردد

  
 1زير طبقه  -2وسايل طبقه  7-1-3-2-2 

ارتفاعي كه توسط در كمترين روي كنج آزمون و آزمون ها در حالي انجام مي شوند كه وسيله 
سازنده مشخص گرديده تنظيم شده و در وضعيت نصبي كه در زير شرح داده شده قرار گرفتـه  

  مگر آنكه خالف آن ذكر شود)  11رجوع شود به شكل ( است 
كه بـا   mm 25تا   mm 19ه ضخامت صفحه چوبي عمودي ب 3وضعيت نصب براي آزمون از 

  .رنگ مشكي مات پوشانده شده تشكيل گرديده است
هر ماده عايقي كه در دستورالعمل هـا  . صفحه هاي جانبي بايد چسبيده به صفحه پشتي باشند

  .آمده بايد طبق دستورالعمل هاي فني بين صفحه ها و وسايل قرار گيرد
از هر طرف وسـيله    mm 50عرض آن حداقل  ارتفاع داشته و  m 80/1صفحه پشتي حداقل 

  .بيشتر باشد
صفحه مشعل بـدون در نظـر گـرفتن تكيـه گـاه هـاي       صفحه هاي كناري داراي ارتفاع معادل 

  .ظروف مي باشند
      كـه طبـق دسـتورالعمل هـاي سـازنده بـراي نصـب بـه         يه ولي براي وسيله اي با در صفحه رو

آشپزخانه اي مجاور باشد در نظـر گرفتـه    كابينتكار  در داراي ارتفاع معادل سطحگونه اي كه 
. شده است، صفحه هاي جانبي بايد داراي ارتفاعي معادل در صفحه رو در وضعيت بسته باشند
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از جلـوي وسـيله جلـوتر     mm 50عمق صفحه هاي جانبي بايد به اندازه اي باشد كه حـداقل  
  .آمده باشد

  
 2زير طبقه  -2وسايل طبقه   7-1-3-2-3 

  .نصبي كه در زير شرح داده شده از صفحه هاي چوبي تشكيل گرديده استرايط ش
توكار خود قرار گرفته و سـطح  نصب انجام مي گردند كه وسيله در وضعيت آزمون ها در حالي 

رجـوع شـود   ( دو كابينت را كه هر كدام در يك طرف وسيله مي باشند به هم وصل مي نمايد 
ـ دو صـفحه جـانبي را كـه     يا يك سطح رويـي كـه  )  2به شكل  دو واحـد تجهيـزات   منزلـه  ه ب

  .را به يكديگر وصل مي نمايدهستند آشپزخانه اي 
داده شـده   بحرانـي ابعاد بايد طبق ) در صورت وجود ( و جداساز افقي كابين آزمون ساختمان 

  ).12رجوع شود به شكل ( در دستورالعمل هاي فني باشد 
از يك صفحه را براي بستن فضـاي جلـوي بـين بـاالي      چنانچه دستورالعمل هاي فني استفاده

  .وسيله و زير صفحه رويي مشخص نموده باشد، اين صفحه بايد همراه وسيله تامين شود
ميليمتر بوده و بـا حـداكثر مقـدار داده شـده در     )  30 ± 5( بايد داراي ضخامت صفحه رويي 

 mm 15ديگـر بايـد حـداقل    تمام صـفحه هـاي   . دستورالعمل ها از جلوي فر پيش آمده باشد
  .ضخامت داشته باشند

متـر ارتفـاع     m 80/1صفحه پشتي بايد حداقل به اندازه شكاف بين دو قفسه عرض و حداقل 
  .داشته باشد

  .نزديك كف واحد توكار نصب مي گرددوسيله تا حد مجاز در دستورالعمل هاي فني، 
  
  3وسايل طبقه  7-1-3-2-4
  كليات  7-1-3-2-4-1

   داخل يك كابين ،در حالي انجام مي شوند كه وسيله طبق دستورالعمل هاي فني آزمون ها
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  .آن ذكر شده باشد مغايرمگر آنكه در موارد خاص ساخته شده از چوب نصب شده باشد، 
انطبـاق     ISO 5732:1978ذكر شده در دستورالعمل هاي فنـي بـا الزامـات     كابينچنانچه 

 و .را مشـخص نمايـد   كـابين  بحرانـي رالعمل هاي خود ابعاد نداشته باشد، سازنده بايد در دستو
  .ي براي آزمايشگاه ارسال نمايدبحراني با ابعاد كابينبايد 

تطـابق    ISO 5732:1978ذكر شده در دستورالعمل هـاي فنـي بـا الزامـات      كابينچنانچه 
ــد   ــامين نماي ــازنده آن را ت ــد، الزم نيســت س ــته باش ــاد بحر . داش ــا ابع ــد ب ــاد آن باي ــيابع                  ان

5732: 1978  ISO تطابق داشته و رواداري ها بايد به حساب آيند.  
چنانچه سازنده انتخاب هاي متعددي را براي تهويه و تخليه محصـوالت احتـراق مجـاز بدانـد،     

  .آزمون ها براي هر  انتخاب انجام مي گردند
باشند مگـر آنكـه خـالف آن در     اي كابينت بستههآزمونها در حالي انجام مي گردند كه هم در

  .بندهاي جداگانه ذكر شده باشد
هر گونه شكاف كه اجازه عبور هوا بين صفحه هاي جانبي ، تكيه گاه و صفحه پشـتي را بدهـد   

  .توسط نوار چسب درزبندي مي گردد
  
  توكار 3براي وسايل طبقه كابين آزمون الزامات ساختاري   7-1-3-2-4-2

  . بايد الزامات متناسب زير را برآورده سازد كابين آزمونب وسيله، براساس نوع و يا روش نص
  
     رفتـه گدر نظررويـي  كن كه براي نصـب زيـر صـفحه    بريان/ فرها و فر  7-1-3-2-4-2-1

  اندشده
و يك صـفحه زيـرين و دو صـفحه    ) صفحه رويي ( بايد شامل يك صفحه بااليي  كابين آزمون
داراي صفحه پشـتي باشـد ولـي     كابين آزمون الزم نيست كهبراي اهداف آزمون، . جانبي باشد

   بايـد بـه    كـابين آزمـون  . در برابر يك صفحه پشتي قرار مـي گيـرد    2-1-5-1-3-7طبق بند 
ذكر شـده در دسـتورالعمل هـاي     بحرانيمقادير فضاي نصب وسيله برابر اي باشد كه ابعاد گونه
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را مشـخص    ISO 5732:1978طق با الزامات من كابينچنانچه سازنده استفاده از . فني باشد
  ISO  5732:1978داده شـده در    بحرانيبايد داراي ابعاد  كابيننموده باشد، در اين صورت 

  .رواداري هاي مجاز باشدبا درنظر گرفتن 
ميليمتر باشد و از جلوي وسيله به اندازه حـداكثر  )  30 ± 5( صفحه رويي بايد داراي ضخامت 

صـفحه هـاي ديگـر بايـد داراي     . در دستورالعمل هاي فني جلـو آمـده باشـد    فاصله داده شده
  .ميليمتر باشند 15ضخامت حداقل 

  
فرها و فرهاي توام با بريان كن كه طوري طراحي شده اند كه درون يك  7-1-3-2-4-2-2

  )رجوع شود مستقلفر  3طبقه 2به شكل ( آشپزخانه اي نصب شوند كابينت بلند 
را برآورده سـازد بجـز آنكـه ضـخامت       1-2-4-2-3-1-7ايد الزامات بند مشخص شده ب كابين

 بحرانـي صفحه هاي رويي و زيري بايد داراي ابعاد . ميليمتر باشد 15صفحه رويي نبايد كمتر از 
  .مشخص شده توسط سازنده باشند

راي آزمون بايـد بـا درهـايي كـه دا     داراي در نصب شود، كابين كابينت چنانچه وسيله بتواند در
  .بزرگترين سطح طبق دستورالعمل هاي فني مي باشند تامين شود

  
  صفحه هاي مشعل  7-1-3-2-4-2-3

كه براي نصب صفحه مشعل توكار در نظر گرفته مي شود از يك صفحه رويي كـه   صفحه آزمون
آشپزخانه اي نصب مي گردد تشكيل شـده   خواهد شد و روي يك كابينتپس از اين شرح داده 

  .است
ميليمتر و دهانه اي با حداقل ابعـاد داده شـده در   )  30 ± 5( رويي بايد داراي ضخامت صفحه 

اين دهانه بايد به گونه اي قرار گرفته باشـد كـه   . ل هاي فني براي نصب وسيله باشدمدستورالع
 داده مقدار معادل پشت صفحه روييلبه هنگامي كه وسيله نصب مي گردد، فاصله بين وسيله و 

  .ورالعمل ها باشدشده در دست
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 كابين آزمـون روي يك بطور ثابت ميليمتر ، صفحه رويي  600براي وسيله اي با عرض كمتر از 
  .رديگقرار مي ميليمتر و داراي يك در  600به عرض 

كه براي نصـب توكـار مـي باشـد     كابين آزمون ميليمتر يا بيشتر،  600براي وسيله اي به عرض 
. ميليمتر كمتر باشد 600سازنده باشد كه نبايد از توسط  بايد داراي حداقل عرض مشخص شده

  .ميليمتر عرض داراي يك در باشد 600بايد براي هر كابين آزمون 
  .بايد توپر و مسطح بوده و خوب بسته شوند) ها(در

آشپزخانه اي بايد داراي يك صفحه پشتي با عرضي حداقل به اندازه عـرض خـود   كابين آزمون 
ممكـن    5-1-3-7ايد برداشتن اين صفحه به منظور انجام آزمونهاي بنـد  ب. باشد صفحه آزمون

درزبندي شده نمي باشـد، هـر گونـه شـكافي كـه       كابينداراي يك كابين آزمون چنانچه . باشد
  .امكان عبور هوا را ميسر مي سازد بايد توسط نوار چسب درزبندي شود

  .ميليمتر باشند 15صفحه هاي جانبي و پشتي نبايد داراي ضخامت كمتر از 
آشـپزخانه اي بايـد    كابين آزمونهنگامي كه در دستورالعمل هاي فني اينگونه ذكر شده باشد، 

به يك صفحه جدا كننده افقي در زير صفحه مشعل مجهز شود، فاصـله ايـن صـفحه از صـفحه     
و تجـاز  mm 150هاي فني آمده كه نبايد از  لرويي نبايد كمتر از آنچه باشد كه در دستورالعم

  ).رجوع شود  12به شكل ( نمايد 
  

   كابين هاي آزمون  7-1-3-2-4-2-4
بايد از يك صفحه رويي، يك صفحه زيري و دو صفحه جانبي تشـكيل شـده   توكار كابين آزمون 

  .نبايد داراي صفحه پشتي باشد كابين آزمونبراي اهداف آزمون، .باشد
 بحرانـي ابعاد فضاي نصـب وسـيله ابعـاد     بايد به گونه اي باشد كهتوكار كابين آزمون ساختمان 

   .ذكر شده در دستورالعمل هاي فني باشد
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مـي باشـد    منطبق  ISO 5732:1978كه با الزامات  يكابين آزمونسازنده استفاده از چنانچه 
ــازد، را  ــن صــورت مشــخص س ــوندر اي ــابين آزم ــاد  ك ــد داراي ابع ــباي شــده در               دادهي بحران

ISO 5732:1978  رواداري هاي مجاز باشدا در نظر گرفتن ب.  
با حداقل ابعاد داده شده در دستورالعمل هـاي فنـي بـراي     دهانهبايد داراي آزمون صفحه رويي 

بايد طوري قرار گرفته باشد كه در هنگام نصب وسيله، فاصله بـين   دهانهاين . نصب وسيله باشد
  .ورالعمل ها باشدوسيله و پشت صفحه رويي حداقل مقدار داده شده در دست

ميليمتر ضخامت داشته باشد و بـه انـدازه حـداكثر فاصـله     )  30 ± 5( بايد آزمون صفحه رويي 
بايـد  ديگر همه صفحات . داده شده در دستورالعمل ها از جلوي وسيله پيش آمدگي داشته باشد

  .ميليمتر ضخامت داشته باشند 15حداقل 
ا مشخصات فوق الذكر كه توسط سازنده تامين شـده  وسيله براي آزمون بايد در كابين آزموني ب
  .است مطابق دستورالعمل فني نصب گردد

  
  ظروف  7-1-4
  آزمون هاي مجزا  7-1-4-1

هنگاميكه استفاده از يك ظرف روي يك صفحه مشعل يا صفحه پخت برقـي مـورد نيـاز اسـت،     
آنكه خالف آن ذكـر   ظرفي با مشخصات شرح داده شده در زير مورد استفاده قرار مي گيرد مگر

  :شود
پرشده باشـد   با دماي محيط آزمون دما همآب  kg 2كه با   mm 220ظرفي به قطر  -

بـا تـوان ورودي اسـمي كمتـر از     مشعل پوشش دار و بدون پوشش و روي يك صفحه 
kw 2/4 با طول مفيد برابر يا كمتـر از   1و روي يك مشعل ماهي سرخ كنmm 140  

  .گرفته مي شودبه كار 

                                                 
1 - Fish berner 
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پرشـده بـر روي   هم دما با محـيط آزمـون   آب   kg 3كه با   mm 300ي به قطر ظرف -
ورودي اسـمي آن بزرگتـر از        تـوان مشعل پوشش دار و بدون پوشـش كـه   يك صفحه 

kw 2/4  است بكار مي رود.    

محيط پر شده روي مشعل ماهي سرخ كني با طـول   با دماهم آب  kg 2ظرفي كه با  -
و  mm 140اين ظرف بايـد داراي ارتفـاع   . به كار مي رود  mm  140مفيد بيشتر از 
و  mm60كافي براي پوشش همـه اطـراف مشـعل بـه انـدازه حـداقل       عرض و طولي 

يك ماهي تابه كه بـا ايـن ابعـاد منطبـق باشـد بايـد توسـط        . باشد  mm 80حداكثر 
 .داده شودسازنده به آزمايشگاه 

نگهداري باشد بايد روي مشـعلي كـه   با دستورالعمل هاي استفاده و بق اظرفي كه مط -
 .اند به كار مي روده انحصارا براي ظروف با كف محدب طراحي شد

   روي يـك صـفحه پخـت برقـي بـه كـار        2-ج پيوست ظرفي با محتواي آب مذكور در -
 .مي رود

به كار مي روند  زدائمي يا موقتي وقتي به عنوان صفحه كلوچه پ زيك صفحه كلوچه پ -
 .مايش مي شودبدون وجود ظرف آز

  
  آزمون هاي همزمان  7-1-4-2

هنگاميكه استفاده همزمان از ظرف بر روي هر يك از مشعل هـاي صـفحه مشـعل و صـفحات     
بين سطح جانبي ظرف و موارد ذيل فـراهم   mm 10پخت برقي الزم باشد بايد فاصله حداقل 

  .گردد
  همه ظروف ديگر -
 هر ديواره آزمون -

 يهدر صفحه رو -

 اري براي محصوالت احتراقوسيله نمونه برد -
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  kw 2/4ورودي اسمي بـيش از  توان اگر براي يك وسيله كه فاقد مشعل هاي صفحه مشعل با 
  . با اين ترتيب غيرممكن باشدآزمونهاي مجزا  شرح داده شده درباشد، استفاده از ظروف 

ود تـا  استفاده مي شـ  ها مشعليك از روي هر  1-ج پيوست لذا يك ظرف با قطر داده شده در
در آزمونهـاي   كـه  )مسـتطيلي   -كف محدب ( ظروف خاص . درا بدهاين ترتيب  تكميلاجازه 
  . آزمون هاي هم زمان حفظ مي شوند استفاده مي شوند در مجزا 

اسـمي  ورودي توان مشعل با يك يا تعداد بيشتري مشعل صفحه يك وسيله داراي در حالتيكه 
           گــر مشــعل هــا و صــفحات پخــت برقــي قــرار باشــد، ظــروف ابتــدا روي دي kw 2/4بــيش از 
در نظـر  بايد بين سطح جانبي هر ظرف و مـوارد ذيـل    mm 10يك فاصله حداقل . مي گيرند
  .گرفته شود

  همه ظروف ديگر -
  هر ديواره آزمون -
  يهدر صفحه رو -
  براي محصوالت احتراقوسيله نمونه برداري  -

  .ل را بپوشاندوفي نبايد لبه صفحه مشعبعالوه هيچ ظر
ايـن  . كه براي مشعل تعريف مـي شـود  اگر با استفاده از ظروف تعريف شده در آزمونهاي مجزا 

روي هر يك از مشـعل هـا    1-ج پيوست داده شده در يك ظرف با قطر. ترتيب غيرممكن باشد
  .استفاده مي شود تا اجازه تكميل اين ترتيب را بدهد

  .قرار مي گيرند kw  2/4ورودي اسمي بيش از ان توظروف سپس روي هر يك از مشعل ها با 
بـراي مشـعل هـا    كـه  آزمونهاي مجـزا   در  mm 300در صورتي كه استفاده از ظروف به قطر 

روي هر  1-ود چنين ترتيبي غيرممكن است لذا يك ظرف با قطر داده شده در جمي شتعريف 
  .دهديك از مشعل ها استفاده مي شود تا اجازه تكميل اين ترتيب را ب
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آزمونهـاي هـم   استفاده مي شـوند  در آزمونهاي مجزا ) مستطيل  -كف محدب ( ظروف خاص 
دائم يا موقتي وقتي به عنوان صفحه كلوچه پز بكار  زيك صفحه كلوچه پ. زمان حفظ مي شوند

  .مي روند بدون ظرف مورد آزمون قرار مي گيرند
  
  دماي فرها و بريان كن ها  7-1-5

  :باشند مگر آنكه خالف آن ذكر شود موارد زير برقرار مي
براي فري با ترموستات، دسته كنترل در وضعيتي قرار مي گيـرد كـه بـا اسـتفاده از گـاز      ) الف

 در مركـز   Cº 230در فشار آزمون معمولي يا با استفاده از ولتاژ اسمي، دماي متوسـط   مصرفي
  .به دست آيد فر
شترين وضعيت خود قـرار داده مـي شـود تـا     براي فر بدون ترموستات ، دسته كنترل در بي) ب

   ولتاژ اسمي، دمايي حدود با استفاده ازيا در فشار آزمون معمولي  فيرصاستفاده از گاز مهنگام 
Cº 230   سپس دسته در وضعيتي قـرار داده مـي شـود كـه بتـوان      . در مركز فر به دست آيد

  .را ثابت نگه داشت   Cº 230دماي 
  :براي همه فرها) ج
چنانچه كنترل دماي فر داراي عملكرد پيوسته نباشد دسته كنترل در وضعيتي كه منطبـق  ) 1
  .است قرار مي گيرد Cº 230 تر از نزديكترين دماي ممكن باال هب

نتواند در مركز فر تامين شود، دسته كنترل در وضعيت متنـاظر بـا     Cº 230چنانچه دماي ) 2
  .حداكثر دما قرار مي گيرد

  .كن ها دسته كنترل، در وضعيت متناظر با حداكثر دما قرار مي گيرد براي بريان) د
  
  وسايل داراي ورودي برق شهر  7-1-6

وسيله اي كه داراي ورودي برق شهر است با ولتاژ اسمي خود تغذيه مي شود مگر آنكه خـالف  
  .آن ذكر شود
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  بررسي مشخصات ساختاري 7-2
  استحكام  7-2-1

  :طي آزمون هاي زير مورد بررسي قرار مي گيرند  4-1-5الزامات بند 
  
  بدنه هاي اجاق  7-2-1-1

اجاق روي يك سطح افقي قرار گرفته و در آن وضعيت توسط توقف دهنـده هـايي نگهداشـته    
  .مي شود

 .نمي شـوند برداشته تحت تاثير قرار مي گيرد، هيچ يك از اجزاي وسيله بدنه چنانچه استحكام 
مـي تـوان اجـزاي     انجام شوداستحكام بدنه اجاق به خوبي  ي جهت اطمينان از اينكه آزمونول

  .خاصي از آن را برداشت
مي باشد به صورت مناسب به قسمت بااليي جلوي  N 500 ± 10%نيرويي كه مولفه افقي آن 

        پـس از گذشـت  ) رجـوع شـود   3بـه شـكل   ( وسيله در جهت از جلو به عقب اعمال مي گردد 
  .، اعمال نيرو متوقف مي گردددقيقه  5

  :طي اين آزمون ها
بايد دقت نمود كه در سطحي كه نيرو اعمال مـي شـود خرابـي بـه وجـود نيايـد كـه         -

  .عملكرد عادي وسيله را دچار اختالل نمايد
آزمـون  سـاير  چنانچه نتوان از خرابي اجتناب نمود، قطعات آسيب ديده پيش از انجام  -

 .ه جديد جايگزين مي گردندها با قطعات مشاب

كـه توسـط   جمـع مولفـه هـاي افقـي نيروهـا      : آزمون را نشان مـي دهـد  ترتيب انجام  3شكل 
  .باشد N 500 ± 10% اعمال مي گردد بايد  نيروسنج
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  تكيه گاه ظرف در صفحه مشعل  7-2-1-2
) صفحه شبكه يا ( روي هر يك از مشعل ها و به طور همزمان روي تكيه گاه ظرف ،  m1جرم 

  : به گونه اي قرار مي گيرد كه 
m =  m1 + m2

´  

    : كه درآن
          m1 = ( 5 ± 0.2 ) kg  

  :جرم انتخابي از يك سري جرم ها با مقادير اسمي زير است  m2´و  
5/2 - 3/3 - 1/4- 5 -6-7-8- 3/9- 5/10  

از   m2´راي ب. داشته باشند مقدار اسمي خود  ± 4%جرم هاي آزمون بايد مقداري در محدوده 
كه از فرمول زير به دسـت   m2اين سري مقداري انتخاب مي شود كه بالفاصله بزرگتر از مقدار 

  :مي آيد باشد
m2 = (2.5 × Qn ) ± 0.2    

  :كه درآن
Qn  ،توان ورودي اسمي بر حسب كيلووات  

  .برحسب كيلوگرم مي باشند  m1 , m m2  ,  ´m2 ,و جرمهاي  
    )  mm  )4 ± 180و داراي قطـر  بكه يـا صـفحه تخـت بـوده     بر روي ش m1سطح تماس جرم 

  )رجوع شود 4به شكل . ( مي باشد
  .متناسب با هر مشعل به سرعت و دقت در جاي خود قرار مي گيرند mجرم هاي 

دقيقـه در همـان    5اين وزنـه هـا بـه مـدت     وقتي روي همه مشعل ها جرم مربوطه قرار گرفت، 
  .ت برداشته مي شوندوضعيت باقي مانده و سپس به دق

  .مورد بررسي قرار مي گيرند 4-1-5سپس الزامات استحكام بند 
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  سطوح صفحه مشعل هاي شيشه اي و سراميك شيشه 2-1-3 -7
  آزمون ضربه  7-2-1-3-1

كـه  بوسيله اعمال نيرويي توسط يك دسـتگاه آزمـون ضـربه      3-4-1-5اين آزمون مطابق بند 
  .بررسي مي گردد ،هآمد   EN 60068-2-75شرح آن در 

از صـفحه مشـعل   هر نقطه سطح افقـي   بههنگاميكه وسيله به جايي محكم شده است، سه نيرو 
ــرين قســمت آنســت     ــا ســراميك شيشــه كــه احتمــال مــي رود ضــعيف ت ــه و شيشــه اي ي                ب

اصـله  ف mm 20نيوتن متر وارد كنيد اين نيرو نبايد در جائيكه تا لبـه هـا     5/0 ± 04/0ميزان 
  )مشعل ها و لبه ها  -براي مثال دستگيره ها ( دارد بكار برده شود 

  
بررسي استحكام سطح صفحه مشعل شيشه اي يا سراميك شيشـه بـر اثـر      7-2-1-3-2

  تنش حرارتي 
معمـولي  شيشه اي يا سراميك شيشه با يكي از گازهاي مرجع با فشـار  صفحه مشعل هر مشعل 

  . بكار انداخته مي شود
قرار مي گيرند تا زمانيكه صفحات شيشه بـه  توان ورودي در باالترين به طور همزمان  امشعل ه

  .حالت تعادل خود برسد در اين هنگام كليه مشعل ها خاموش مي شود
حالت به تعادل رسيدن صفحه مشعل هاي شيشه اي و سراميك شيشه زماني اسـت كـه تغييـرات     -يادآوري 

  .ه كلوين نباشدبيش از يك درجدقيقه  15دمايي در 

سرد به صـورت يكنواخـت و يكسـان بـر روي كليـه سـطح شيشـه يـا          ليتر آب 1/1تا  1مقدار 
وي رسراميك شيشه صفحه مشعل ريخته شود و سپس بعد از يك دقيقه كليه آبهاي اضـافي از  

  بررسـي    1-3-4-1-5الزامات انطبـاق بـا بنـد    . آن پاك شود بطوريكه سطح كامال خشك گردد
  .مي گردد
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  استحكام ، پايداري  7-2-2
آزمون هاي استحكام در فر يا فر مجهز به بريـان كـن ماننـد آزمـون هـاي كـج شـدن وسـيله         

روي وسيله در وضـعيت تحويـل     1-1-1-3-7اوليه براساس بند ايمني بالفاصله پس از آزمون 
  .انجام مي گيرند

  
  استحكام در فر  7-2-2-1

  .وضعيت كامال باز قرار مي گيرد در) در صورت وجود (  يهصفحه رودر 
سپس با استفاده از وسيله نشان داده شـده در  . درهاي با لوالي پاييني افقي كامال باز مي شوند

برآورده شوند و اين كار ابتدا بدون بار و   1-1-9-2-5بررسي مي شود كه الزامات بند  5شكل 
       طـوري قـرار   ، طح دربـه آرامـي روي سـ     1-1-9-2-5سپس وقتي باري بـا مشخصـات بنـد    

سـطح تمـاس بـار    . باشد فر مركز هندسي در رويعمودي  بطورمركز گرانش آن كه  مي گيرد
  .كه هيچگونه آسيبي از آن به در وارد نشود باشدگونه اي به  ايدب

در مركز   1-1-9-2-5باز شده و باري با مشخصات بند   º90 درهايي با لوالي عمودي با زاويه 
  .در قرار مي گيرد لبه بااليي

اگـر دو فـر مشـابه    . چنانچه وسيله داراي دو فر باشد، آزمون ها به طور متوالي انجام مي شـوند 
  .باشند، هر دو به عنوان فرهاي بزرگ در نظر گرفته مي شوند

  .بايد برآورده شوند  1-1-9-2-5الزامات بند 
  
  كج شدن وسيله  7-2-2-2

) در صورت وجـود  ( آن  يهر مي گيرد كه در صفحه رووسيله روي يك سطح افقي در حالي قرا
  .بسته بوده و فرها يا بريان كن هاي آن خالي باشد

درهاي با لوالي افقي پاييني كامال در وضعيت باز قرار گرفته و باري با الزامات منطبـق بـا بنـد    
ائم ي قرار مي گيرد كه مركز گرانش آن در راسـتاي قـ  طوربه آرامي روي سطح    5-2-9-1-2
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بـه در  از آن باشد كـه آسـيبي    به گونه ايسطح تماس بار بايد . فر باشدي مركز هندسي در رو
باز شـده و جرمـي بـه صـورت مشـخص        º90  درهاي داراي لوالي عمودي با زاويه. دشووارد ن

اين آزمـون در حـالي   . به دقت در وسط لبه بااليي در قرار مي گيرد  2-1-9-2-5شده در بند 
تجـاوز   º180بازترين وضعيت باز ممكن خود قرار گرفته ولي زاويـه بـاز شـدن از      رد رفكه در 

مشابه بـراي  آزمون ها تحت شرايط  ،براي وسايلي با بيش از يك در. نمي نمايد تكرار مي گردد
  .هر در به صورت جداگانه انجام مي گردد

  .بايد برآورده شوند  2-1-9-2-5الزامات بند  
  
  سايل جانبي فر و بريان كنپايداري و  7-2-2-3

نشان داده شده به صورت يكنواخـت روي سـطح مفيـد     4جرمي به صورتي كه در جدول ) الف
بـه  ) الـف  - 3-1-9-2-5هر يك از وسايل جانبي فر و بريان كن توزيع مي گردد، الزامات بنـد  

  .ترتيب براي هر مورد بررسي مي گردد
  :انجام مي گردد فيمصربا گاز   5-1-7آزمون لغزش گرم طبق بند 

  دقيقه 30براي فر، پس از  -
 دقيقه 15براي بريان كن، پس از  -

  .با بررسي چشمي كنترل مي شود) ب - 3-1-9-2-5الزامات بند ) ب
  :دوچنانچه ظرف بريان كن داراي يك دسته مي باشد، آزمون زير انجام مي ش) ج
را بلنـد كـرده و آب درون   سپس آن . ظرفيت خود با آب پر مي شود 25%ظرف بريان كن تا  -

  .آن خالي مي گردد
  .مورد بررسي قرار مي گيرند) ج - 3-1-9- 2-5الزامات بند  -
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     در صـورت  ( استحكام قطعاتي كه براي بلند شدن در نظـر گرفتـه شـده انـد       7-2-2-4
  )نصب شدن

راي وسـيله  چنانچه قطعات لوالدار صفحه مشعل براي بلند شدن در نظر گرفته شده باشند و دا
     مكانيكي براي جلوگيري از افتادن اتفاقي نباشند، آزمون هـاي زيـر تحـت شـرايط نصـب بنـد      

  :انجام مي گردد 7-1-3-2
 يبااليميليمتر كه از انتهاي  30كامال باال آورده شده و سپس به اندازه  يهدر صفحه رو -

  .در اندازه گيري مي شود، عقب برده مي شود
در وضعيت كامال باال آمده قرار دارد، تكيه گاه هاي ظـروف   يهدر حاليكه در صفحه رو -

 .ميليمتر عقب برده مي شوند 20باال نگهداشته شده و سپس در به اندازه 

و تكيه گاه هاي ظروف در وضـعيت بـاال آمـده قـرار دارنـد،       يهدرحاليكه در صفحه رو -
يليمتر عقب بـرده  م 20سيني هاي ريزش مواد كامال باال آورده شده و سپس به اندازه 

 .مي شوند

  .بايد برآورده شود  1-8-2-5الزامات بند 
 
  شيشه اي يهحفاظت در صفحه رو  7-2-2-5

طبـق  ( ميليمتـر   200، يـك ظـرف بـه قطـر     1-8-2-5به منظور بررسي آخرين پاراگراف بند 
اين ظرف . به صورت تخت روي تكيه گاه هاي ظرف صفحه مشعل قرار مي گيرد)  1-جدول ج

خود را حفظ نموده و در عين حال تا جاي ممكن به در صـفحه  دي كه مي تواند پايداري حدر 
  .در وضعيت كامال باز نزديك باشد قرار مي گيرد يهرو
  
  انباشتگي گاز نسوخته در وسيله  7-2-3
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  بررسي ساختمان  7-2-3-1
تـرل هـاي   وسيله و سـپس كن بايد در لحظه اول توسط بررسي ساختمان  12-2-5الزامات بند 

د كه تحت چه شرايطي گاز نسوخته مي تواند به وسيله راه يابـد  گردآن، بررسي شود تا تعيين 
طـي  . و پس از مدتي تاخير توسط هر يك از منابع روشن كـردن، وسـيله دچـار اشـتعال شـود     

تعدادي از عوامل اضافي بايد مورد بررسي قـرار گيرنـد كـه بكـارگيري آنهـا بـه        بررسي وسيله، 
ارائه  6اين عوامل در جدول . بستگي دارد ه از انرژي كمكي و روش روشن كردن موجوداستفاد

  :شده اند
  )در صورت تناسب و مورد ب) مورد الف: برق تغذيهل بدون ياوس )1
 )و ج) ، ب) مورد الف: برق و روشن كردن دستي غذيهوسايل با ت )2

  )ه و ) ، د)، ج)، ب) مورد الف: وسايل با روشن كردن تاخيري فر )3

  عوامل اضافي مورد بررسي براي آزمون ايمني مشعل هاي وسيله  -6جدول 
 عوامل  مورد
  .باشند 1امكان آنكه كنترل ها بطور صحيح عمل ننمايند يا خارج از توالي  )الف
  كانال دودكش :موجود در وسيله مانند كنندهن توسط ديگر منابع روشن شدامكان روشن   2)ب
  قطع و وصل مجدد برق  )ج
 خرابي ساعت، تايمر يا برنامه ريز  )د
و ) موارد الف: عملكرد هر وسيله ايمني كه بتواند وسيله را در صورت قطع برق قادر به استفاده سازد  )ه 

  .در حاليكه اين وسيله ايمني در حال كار ا ست مورد بررسي قرار مي گيرند) ب
د چندين عمل دستي را براي بكـار انـدازي   اين عامل وقتي درنظر گرفته مي شود كه استفاده كننده باي )1

در چنين مواردي، بررسـي  . وقتي از يك فر براي پخت خودكار استفاده مي شود: وسيله دنبال نمايد بعنوان مثال
اين اطمينان را ايجاد مي نمايدكه اشتباهات تصادفي در هنگام  انجام اين عمليات موجب تجمـع خطرنـاك گـاز    

دن دستي كـه در آن عمليـات انجـام شـده توسـط ردر مورد روشن ك) مورد الف. دنسوخته در وسيله نخواهد ش
   )رجوع شود 6-2-5به بند . ( استفاده كننده به صورت پيوسته انجام مي گردد كاربرد ندارد

  .اين عامل شامل امكان اشتعال حاصل از عملكرد بريان كن برقي در يك قسمت است )2
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نده دستي مي باشدكه نياز به عمليات پيوسـته نـدارد يـا    داراي يك روشن كن هنگاميكه وسيله

مجهز به يك وسيله خودكار بدون محدوديت در زمان روشن كردن است، در اين صورت بـراي  
كه اين گاز نسوخته بـراي يـك دوره زمـاني    بررسي امكان اشتعال گاز نسوخته فرض مي شود 

  .نامحدود آزاد مي شود
همراه با تاخير گاز انباشـته بـا وضـعيت خطرنـاك ممكـن       بررسي، اشتعالچنانچه پس از اين 
  .برآورده شده تلقي مي گردند  12-2-5نباشد، الزامات بند 

  
  آزمون  7-2-3-2

خطرنـاك  با وضـعيت  اشتعال با تاخير گاز انباشته   1-3-2-7طبق بند چنانچه پس از بررسي، 
در فشار آزمون معمولي انجام مي  مصرفيامكان وقوع داشته باشد، آزمون زير با استفاده از گاز 

  .گردد
      وسيله روشن كننده يا هر وسيله ديگر روشن كردن پـس از يـك تـاخير كوتـاه بكـار انداختـه      

در پايان اين آزمون، تامين گاز به مشعل قطع مي شود، محفظه تهويه شده و وسـيله  . مي شود
  .تا دماي اتاق خنك مي شود

يش تدريجي تاخير تا آنجا كه تاخير بحراني حاصـل شـود تكـرار    اين آزمون چندين بار و با افزا
  .، محفظه تهويه شده و وسيله تا دماي اتاق خنك مي شودپس از هر آزمون اشتعال. مي گردد

  :برآورده شده تلقي مي گردند اگر، در رسيدن به بحراني ترين تاخير  12-2-5الزامات بند 
  آسيب يا آشفتگي در وسيله پديد نيايد،  -
 ر محفظه خود بخود باز نشود،د -

 .هيچگونه شعله اي از جلو وسيله بيرون نزند -

روشن كردن تاخيري، هر زمان يكي از پديده هاي باال مشاهده شـود،  ولي اگر طي آزمون هاي 
. انطباق نـدارد   12-2-5آزمونها متوقف شده و در نظر گرفته مي شود كه وسيله با الزامات بند 
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 تغذيهبايد از وسايلي براي كنترل از راه دور جهت روشن كردن و زمون براي پرهيز از خطرات آ
  .گاز به مشعل استفاده شود

  
  له قطع گاز صفحه مشعليمجهز به وساي وسايل با در شيشه   7-2-4

  آزمون معمولي تحت فشار  فيرصنصب شده و با گاز م  2-3-1-7وسيله طبق الزامات بند 
  .تغذيه مي گردد

تنظيم مي گردد و در صورت لزوم با برقـي بـا ولتـاژ اسـمي       1-3-1-7ند سپس وسيله طبق ب
  .تغذيه مي گردد

نصـب بـراي آزمـون اجـازه     شرايط كه  ،بازمجاز ، در حداكثر وضعيت صفحه رويه دردر حاليكه 
مي دهد قرار دارد و وسايل كنترل در باالترين وضعيت تنظيم خود قرار دارند همه مشعل هاي 

  .دقيقه بكار مي افتد 5شده و به مدت صفحه مشعل روشن 
  :سپس آزمون هاي زير انجام شود

جابجـا شـود،     º5در آنقدر پايين آورده مي شود كه از وضعيت كامال باز خود به اندازه  )1
    1-8-2-5در حاليكه در، در اين وضعيت قرار دارد، بررسي مي شود كـه الزامـات بنـد    

  .برآورده شوند)  1-قسمت ب (
 .جابجا شود  º45پايين آورده مي شود كه از وضعيت كامال باز خودبه اندازه در آنقدر  )2

              1-8-2-5بررسي شود كـه الزامـات بنـد    ثانيه پس از آنكه در به اين وضعيت رسيد،  5
  .برآورده شوند)  2-قسمت ب( 

  
  سالمت غذا در فرهاي با كنترل زمان   7-2-5

در حداكثر دوره زماني مجاز توسط برنامه ريز فـر بـيش از    وسيله در اتاقي كه دماي محيط آن
C º2 ±  تغيير نمي كند قرار داده مي شود.  
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هر پيلوت فر طبـق دسـتورالعمل هـاي فنـي     معمولي در فشار تغذيه  فيرصبا استفاده از  گاز م
  .مي گردد تنظيم 

پيلـوت فـر   . ه باشدآزمون وقتي آغاز مي گردد كه وسيله در دماي اتاق به تعادل گرمايي رسيد
  .روشن شده و برنامه ريز آن در وضعيتي كه حداكثر زمان تاخير را بدهد تنظيم مي گردد

. دماي مركز فر و دماي محيط به طور پيوسته توسط ترموكوپلهـايي انـدازه گيـري مـي گـردد     
ا ووسيله و ترموكوپلي كه دماي محيط را انـدازه مـي گيـرد از تـاثيرات خورشـيد و مكـش  هـ       

  .ظت مي گرددمحاف
  .آزمون در حداكثر دوره زماني مجاز توسط برنامه ريز ادامه مي يابد

يك دوره زماني يك ساعتي كـه در آن كمتـرين نوسـان در دمـاي فـر      با استفاده از ثبات دما، 
  . ودماي محيط مشاهده شده انتخاب مي گردد

يـري شـده در ايـن    سپس تفاوت بين دماي فر و دماي محيط توسط ميانگين دماهاي اندازه گ
  .دوره يك ساعته تعيين مي گردد

  .بايد برآورده شوند 13-2-5در اين شرايط، مشخصات بند 
  
  بررسي مشخصات عملكرد  7-3
  آزمون هاي عمومي 7-3-1
  گاز مدار گازبندي دوام روش : ايمني   7-3-1-1
  ايمني  7-3-1-1-1

  :دحاوي گاز تحت شرايط زير مورد آزمون قرار مي گيرنقطعات 
  .در حاليكه همه شيرها و وسايل قطع كننده گاز بسته مي باشند: 1آزمون شماره  -
در حاليكه همـه شـيرها در وضـعيت بـاز بـوده و نـازل مشـعل هـا و            : 2آزمون شماره  -

    پيلوت ها موقتا مسدود شده و هر وسيله قطع مثل شيرهاي وسايل نظـارت بـر شـعله   
 .اشنددر وضعيت باز مي ب) در صورت وجود ( 
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  .ها با هوا و در شرايط سرد انجام ميگردندآزمون 
  .تنظيم مي گردد  mbar 150براي آزمون ها، فشار ورودي وسيله در 

  :اين آزمون ها در شرايط زير انجام مي گردند
  در شرايط تحويل -
 4-1-5بالفاصله پس از آزمون هاي استحكام بند  -

قرار مي گيرد با تجهيزات اوليـه و  ا در پايان همه آزمون هايي كه وسيله در معرض آنه -
 .بدون آنكه تعويض شده باشند) نازل ها ، پيلوت ها و غيره ( اصلي 

 و پس از آزمون باال 5-1-5بار پياده و سوار كردن شرح داده شده در بند  5پس از  -

           l/h 01/0نشــت بايــد بــه صــورتي انــدازه گيــري شــود كــه دقــت انــدازه گيــري در محــدوده 
)dm3/h 01/0  (باشد.  
  
  تعيين توان ورودي  7-3-1-2
  بدست آوردن توان ورودي اسمي  7-3-1-2-1
  كليات  7-3-1-2-1-1

        1-1-1-7توان ورودي اسـمي بـا اسـتفاده از گازهـاي مرجـع نشـان داده شـده در بنـد         ) الف
ر ورودي متناظر با فشـا ) 2جدول (  2-1-7تعريف شده در بند آزمون در فشارهاي ) 1جدول (

  .و با استفاده از نازل هاي مربوطه انجام مي گردد) رجوع شود  1-8به بند ( وسيله 
  .درصد باشد  ± 7/1تجهيزات اندازه گيري بايد قادر به تعيين گذرحجمي گاز با دقت 

      توسـط يكـي از روابـط زيـر محاسـبه      كه توسط سـازنده اعـالم شـده      Qnتوان ورودي اسمي 
  .مي گردد

 
Qn  = 0.278 Mn.Hs 

 يا 
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Qn  = 0.278 Vn.Hs 
 

  :كه در آن 
Qn  :،توان برحسب كيلووات بيان مي شود  
Mn  : مرجـع متنـاظر بـا تـوان     تحت شرايط گذرجرمي گاز خشك برحسب كيلوگرم بر ساعت

  .ورودي اسمي 
Vn :     گذر حجمي گاز خشك تحت شرايط مرجع متناظر با توان ورودي اسمي برحسـب متـر

  ،مكعب بر ساعت
Hs  : كه بر حسب مگا ژول بر متـر مكعـب يـا مگـا      1ي ناخالص گاز مرجع جدول حرارتارزش

  .ژول بر كيلوگرم بيان مي شود
متناظر با اندازه گيـري و گـذر گـاز    )  Vo , Vn( و حجمي )  Mo , Mn( گذرهاي جرمي ) ب

  ) ي بارميل 25/1013و فشار    Cº 15يعني با فرض گاز خشك در ( مرجع تحت شرايط مرجع 
در عمل، مقادير به دست آمده طي آزمون ها، متناظر بـا ايـن شـرايط مرجـع نمـي      . مي باشند

باشد و بنابراين بايد آنها را تصحيح نمود تا به مقاديري كه اگر شرايط مرجع در خروجـي نـازل   
  .به دست مي آمد آورده شوند

با توزين جرم يـا براسـاس گـذر     جرم تصحيح شده با استفاده از رابطه زير و بر اساس اينكه آيا
  :حجمي به دست آمده محاسبه مي گردد

  توسط توزين  -
  

d
dt

PPa
P

M
M g r0 .

15.288
15.273

.25.1013 +

+
+

=  

  
  براساس گذر حجمي -



١١٣ 
 

  

rg
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d
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t273.15
288.15.

1013.25
PPa.

25.1013
P1013.25

V
V

+
++

=  

  
  :گذر جرمي تصحيح شده با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد

  
Mo = 1.226 Vo . dr  

  
  :كه در آن 

Mo  :ك بر حسب كيلوگرم برساعت است كه تحت شرايط مرجع به دست گذر جرمي گاز خش
  )رجوع شود   3-1-3به بند ( مي آيد 

M   :گذر جرمي بر حسب كيلوگرم بر ساعت كه تحت شرايط آزمون اندازه گيري شود.  
Vo  :ر حجمي گاز خشك بر حسب متر مكعب بر ساعت است كه تحت شـرايط مرجـع بـه    گذ

  )رجوع شود  3-1-3به بند ( دست مي آيد 
V  :        گذر حجمي به دست آمده و بيان شده تحت شـرايط آزمـون بـر حسـب متـر مكعـب بـر

  ساعت،
Pa  :فشار جو بر حسب ميلي بار،  
P  :،فشار ورودي گاز در نقطه اندازه گيري بر حسب ميلي بار  
tg  :،دماي گاز در نقطه اندازه گيري، برحسب درجه سلسيوس 

dr  :ت به هواي خشكچگالي گاز مرجع خشك نسب  
d  :چگالي گاز آزمون خشك يا تر نسبت به  هواي خشك  

كه مقـادير تصـحيح شـده تحـت شـرايط        Voيا   Moدر اين رابطه بايد براي محاسبه مقادير 
  .استفاده شود  Vيا گذر حجمي   Mمرجع مي باشند از گذر جرمي 
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از تـوان ورودي  ) الـف (بطه بنـد  كه با استفاده از را Vnو  Mnبايد با مقادير  Voيا   Moمقادير 
  .اسمي محاسبه مي شوند مقايسه گردند

  .اين روابط در صورتي كه گاز آزمون خشك باشد كاربرد دارند
مورد استفاده قرار گيرد يا  اينكه گاز به كار رفته اشباع باشد،  1كنتور گاز  مرطوبچنانچه يك 

كـه   dhا مقدار چگالي گاز خشك بايد ب) چگالي گاز خشك نسبت به هواي خشك (   dمقدار 
  :در رابطه زير داده شده جايگزين گردد

  

PP
P  0.622    d )PP(P

d
a

wswsa
h +

+−+
=  

  :كه در  آن 
PWS   : برحسب ( فشار بخار اشباعmbar  ( در دمايtg  مي باشد.  

  .را مي توان معادل رابطه زير در نظر گرفت  tgفشار بخار اشباع در دماي 

)
t273.15

5262(21.094 expP
g

WS +
−=  

  
  .در مورد گاز طبيعي اين تصحيح قابل اغماض است -آوري ياد

  
  شرايط كار  7-3-1-2-1-2

  .اندازه گيري ها در حالي انجام مي گردد كه مشعل تحت شرايط زير كار كند
  :مشعل صفحه مشعل     -

 روي يك مشعل بدون پوشش قرار گيرد،  1-4-1-7يك ظرف طبق بند  -

 10دارد، مشعل روشن شـده بـه مـدت    در حاليكه وسيله در دماي محيط قرار  -
 دقيقه كار كند،

                                                 
1 - Wet gas meter 
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اندازه گيري در پايان دقيقه دهم شروع شده و نهايتا در پايان دقيقه سـيزدهم   -
گاز  پيش از پايان دقيقه سـيزدهم پايـان   كنتور يا در بيشترين عدد دور كامل 

 ) .حداقل زمان اندازه گيري سه دقيقه مي باشد(  مي يابد

 
 :بدون ترموستات  فرهاي با يا    -

 اندازه گيري از زمان روشن كردن و در حالي كه ترموستات يـا وسـيله كنتـرل    -
در حداكثر تنظيم خود قرار دارد و در باز است شروع شـده و نهايتـا در پايـان    

پـيش از پايـان   كنتـور گـاز   دقيقه پنجم يا وقتي كه بيشترين عدد دور كامـل  
 .دقيقه پنجم كامل شد پايان مي يابد

 
 بريان كن ها     -

مشعل بريان كن روشن شده در حاليكه وسيله كنترل آن در حداكثر وضعيت  -
 .دقيقه به كار افتد 10تنظيم قرار دارد و در باز است، به مدت 

و نهايتـا در پايـان دقيقـه    دهـم شـروع شـده    دقيقـه  پايـان    در اندازه گيري -
پايـان دقيقـه    پـيش از   كنتـور گـاز  عدد دور كامل در بيشترين سيزدهم يا 

 . )مي باشد حداقل زمان اندازه گيري سه دقيقه (  .سيزدهم  پايان مي يابد

 تنظيم كننده گذرحجمي گاز براي مشعلهاي بدون 

مقـادير بدسـت آمـده،     اندازه گيري مي شوددر فشار آزمون معمولي گاز مرجع با ورودي  توان
  .منطبق باشند  1-2-1-6بايد با الزامات بند 

  عل هاي با تنظيم كننده گذر حجمي گازبراي مش 
 1آزمون شماره  -

در حاليكه تنظيم كننده در وضعيت حداكثر گـذرحجمي قـرار دارد فشـار گـاز در     
  حالت حداقل تنظيم مي شود،
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  .تطابق داشته باشند  1-2-1-6بند با الزامات مقادير به دست آمده بايد 

  2آزمون شماره  -
  .قبل از آنكه وسيله سرد شود انجام مي شود 1اره اين آزمون بالفاصله پس از آزمون شم

در وضـعيت حـداقل گـذر حجمـي قـرار دارد، فشـار گـاز در        در حاليكه تنظيم كننده  -
  .حداكثر تنظيم مي گردد

 .تطابق داشته باشد  1-2-1-6مقادير به دست آمده بايد با الزامات بند  -

  3آزمون شماره       -
بـا اسـتفاده از   . فشار معمولي تنظيم مي گردد مشعل طبق دستورالعمل هاي سازنده تحت

در   1-2-1-6انطباق  توان ورودي بـا الزامـات بنـد     ،گاز مرجع تحت فشار آزمون معمولي
  .مورد مشعل هاي فاقد تنظيم كننده گذرحجمي گاز، بررسي مي گردد

  
  تعيين توان ورودي كاهش يافته  7-3-1-2-2
  كليات  7-3-1-2-2-1

در فشـار آزمـون   )  1جـدول  (  1-3-1-7و   1-1-1-7با بندهاي  طابقممشعل با گاز مرجع 
  .روشن مي شود) 2جدول (   2-1-7معمولي داده شده در بند 

  .كه براي اندازه گيري توان ورودي اسمي به كار مي روند استفاده مي شود ظروف مشابهي
زمون ها به دست براي تصحيح مقادير توان كه طي آ  1-1-2-1-3-7رابطه داده شده در بند 

  .قابل كاربرد است  2-2-1-6مي آيد و براي بررسي الزامات بند 
  
 شرايط كار 7-3-1-2-2-2

پس از روشن كردن مشعل تحت شرايط زير، دسته شير به وضعيت گذر حجمي كاهش يافته 
  :يا وضعيت دماي حداقل برده مي شود
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  مشعل هاي صفحه مشعل و بريان كن) الف
ده دقيقه كار در توان ورودي اسمي يا بالفاصله پس از اندازه گيري بـراي  اندازه گيري پس از 

  .به دست آوردن توان ورودي اسمي انجام مي گردد
  فر) ب

 30به كار انداختـه مـي شـود انـدازه گيـري پـس از         5-1-7در فر بسته شده و فر طبق بند 
  .دقيقه انجام مي شود

  
  وسيله نظارت بر شعله  7-3-1-3
  زمان هاي باز شدن و تاخير در خاموشي  7-3-1-3-1

آزمون ها طوري طراحي مي شوند كه زمان هاي باز شدن و تاخير در خاموشي وسيله نظـارت  
مربوطـه در فشـار    مصـرفي   مشخص شده پشت سر هم و بـا گـاز    3-1-6بر شعله كه در بند 

در ) ت وجـود در صـور ( وسيله ابتدا توسط تنظيم كننـده هـا   . آزمون معمولي انجام مي گردد
  .توان ورودي اسمي خود تنظيم مي گردد

  .هر تنظيم كننده گذر حجمي گاز پيلوت طبق دستورالعمل هاي فني تنظيم مي گردد
سـپس  . پس از اين تنظيم ها، وسيله با قطع گاز خاموش و تا دمـاي محـيط سـرد مـي شـود     

ن، فاصـله زمـاني   زمـان بـاز شـد   . جريان گاز مجددا برقرار شده و هر پيلوتي روشن مي گـردد 
و لحظـه  ) وجود پيلوت عدم در صورت ( لحظه بين روشن شدن گاز در پيلوت يا مشعل اصلي 

  . صدور اجازه عبور گاز به مشعل، بدون دخالت دست توسط وسيله نظارت بر شعله مي باشد
      بــراي مشــعل هــاي صــفحه مشــعل يــا بــراي   1-4-2-3-7بنــد  2آزمــون شــماره در پايــان 

، زمـان  مصرفيبا استفاده از گازهاي   2-2-3-3-7فر و بريان كن آزمون هاي بند  مشعل هاي
در ( ن عمدي پيلوت كردتاخير خاموشي اندازه گيري مي شود كه اين زمان از لحظه خاموش 

جريان كنترل شده جريان گاز و لحظه قطع و وصل فوري و مشعل توسط قطع ) صورت وجود 
  .پس از وصل مجدد فوري آن مي باشد گاز توسط وسيله نظارت بر شعله
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   شعله هاي پيلوت  7-3-1-3-2
آزمون ها طوري طراحي شده اند كه مشخصات عملكردي وسايل نظارت بـر شـعله پيلـوت بـا     

در فشارهاي حداكثر و حداقل بررسي شوند و هر بار بررسـي شـود كـه    مصرفي  استفاده از گاز
از مي ماند كه روشن كردن ممكن باشد يا مطابق وسيله نظارت بر شعله تنها وقتي باز شده و ب

  .دستورالعمل هاي سازنده روشن كردن به صورت رضايت بخش صورت بگيرد

  1آزمون شماره 
هنگامي كه وسيله سرد است گذرحجمي گاز به پيلوت بـه حـدي كـاهش داده مـي شـود تـا        

ن شود، سـپس بررسـي   حداقل انرژي مورد نياز براي باز ماندن مجراي عبور گاز به مشعل تامي
  .دشوتوسط پيلوت روشن مي شود كه مشعل به طور صحيح 

  2آزمون شماره 
، شير فر بسته شـده و پـس از يـك    5-1-7يك دماي پايدار طبق بند  پس از گرم شدن فر در

روشن شدن فر توسطشعله يك وسيله نظارت بر شعله كـه بـه حـد بحرانـي     دقيقه اي  3دوره 
مون قبـل حاصـل شـد كـاهش يافتـه ا سـت مـورد بررسـي قـرار                   ترين توان ورودي كه در آز

  .مي گيرد

  3آزمون شماره 
  در مورد پيلوت هاي با چند شعله كه امكان انسداد مجراي آنها وجود داشته باشد، آزمون هاي 
قبل در حالي انجام مي شود كه همه مجراها مسدود مي شوند به جز آنكـه گـاز شـعله فعـال     

  .يله نظارت بر شعله را تامين مي كندوسحسگر كننده 
  
  ايمني عملكرد  7-3-1-4
  مقاومت به گرم شدن بيش از حد 7-3-1-4-1

  :براي همه وسايل) الف
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حـداكثر  . مـي شـود  روشـن  كه  براي آن طراحي شده و در فشار حداقل مصرفي ا گاز وسيله ب
از روش زير به دست مي توان ورودي كه هر گاز مي تواند در نازل يا درون بدنه مشعل بسوزد 

  :آيد
  .با ظرفي پوشانده مي شود  1-4-1-7مشعل ها طبق بند  -
 .يك صفحه كلوچه پز موقت تنها به عنوان صفحه كلوچه پز مورد آزمون قرار مي گيرد -

گاز عمدا در فشار آزمون معمولي در نازل و نيز در صورت امكان در سر مشعل روشـن   -
 ) رجوع شود 2-1-7به بند ( . مي گردد

چنانچه نتوان هنگام كار مشعل با گذرحجمي كامل، احتراق را در نازل يـا درون بدنـه    -
مشعل به وجود آورد، آزمون با كاهش فشار تا نقطه اي كه اين احتراق را بتوان تـامين  

 .نمود انجام مي شود ولي نبايد اين كاهش فشار تا كمتر از فشار حداقل ادامه يابد

م وضعيت كاهش يافته هستند و اگر در آزمون قبل، حفـظ احتـراق   چنانچه شيرها داراي تنظي
در نازل يا درون بدنـه مشـعل مجـاز نباشـد، تـوان ورودي بـا چرخانـدن شـيرها بـه وضـعيت           

يـا درون بدنـه    لگذرحجمي كاهش يافته كم مي شود تا جايي كه بتـوان احتـراق را روي نـاز   
  .مشعل حفظ نمود

كه با بيشترين گـذرحجمي  مصرفي  ن بيش از حد با گازسپس آزمون مقاومت در برابر گرم شد
 15براي اين آزمايش بايد شعله بـه مـدت   . در نازل يا درون بدنه مشعل بسوزد انجام مي گردد

  .بايد برآورده شوند 1-4-1-6الزامات بند . دقيقه تحت اين شرايط ادامه يابد
  

  وسايل با مشعل هاي صفحه مشعل) ب 
در  اشد، يك آزمون اضافي با گاز مصـرفي مشعل هاي صفحه مشعل بچنانچه يك وسيله داراي 

  .فشار آزمون معمولي انجام مي گردد
كه كنتـرل آن در  هر مشعل صفحه مشعل طبق دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري در حالي 

  .گذرحجمي كاهش يافته قرار گرفته، بكار انداخته مي شود
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در حالي كه هيچ ظرفي روي آنها قرار نـدارد بـه   مشعل ها به طور همزمان به مدت يك ساعت 
  .كار انداخته مي شوند

  .بايد برآورده شوند  1-4-1-6الزامات بند 
  
  خروج گازهاي نسوخته از اتصاالت مشعل  7-3-1-4-2
  ايمني قطعات مشعل  7-3-1-4-2-1

دد، مـي گـر  تغذيـه  مربوطه در فشار آزمـون معمـولي    مصرفيآزمون در حالي كه وسيله با گاز 
  .انجام مي شود

است از طريـق شـيرها يـا    درست شده است كه از چندين قطعه  بدنه ايهر مشعلي كه داراي 
  .دارند، روشن مي شونددر وضعيت كامال باز قرار كه ترموستات 

بـراي جسـتجوي نشـت هـاي گـاز از      ) مانند كبريت يـا فنـدك   ( سپس از يك وسيله مناسب 
اجزاي غير از در صورت لزوم، . عل شوند استفاده مي گردداتصاالت مجموعه كه مي توانند مشت

آنهايي كه مربوط به مشعل است را مي توان جدا نمود به شرط آنكه اين كار شـرايط آزمـون را   
  .دچار تغيير ننمايد

  .بررسي مي شود  1-2-4-1-6انطباق با الزامات بند 
  
  نشت گاز نسوخته  7-3-1-4-2-2

  هر مشعل ابتدا در توان . شار آزمون معمولي انجام مي گردددر ف مصرفي آزمون ها با گاز
و سـپس تحـت شـرايط زيـر مـورد      ) رجوع شود 1-3-1-7به بند ( ورودي اسمي خود تنظيم 

  :آزمون قرار مي گيرد
  

 :مشعل هاي صفحه مشعل

  :توان ورودي مشعل به يكي از طرق زير كاهش مي يابد 
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  يسكي مشخص شدهدر وضعيتي كه براي شيرهاي نوع توپي يا د -
در وضعيتي كه توسط دستورالعمل هاي فني براي شيرهاي نوع سوزني نشان  -

 .داده شده 

 :مشعل هاي فر

سپس شير يا ترموسـتات در وضـعيت دمـاي حـداقل     . گرم شود  5-1-7فر طبق بند 
  .تنظيم مي شود
  : مشعل هاي بريان كن

تنظـيم          ) ن وضعيتي در صورت وجود چني( شير در وضعيت توان ورودي كاهش يافته 
هنگاميكه هر مشعل تحت شرايط شرح داده شـده در بـاال كـار كنـد، يـك      . مي گردد

در قسـمتهايي از وسـيله كـه    براي جستجوي گاز نسـوخته  آشكارساز گاز قابل احتراق 
در   2-2-4-1-6الزامـات بنـد   شـود  مي بكار برده امكان تجمع گاز در آن وجود دارد 

تجـاوز    025/0%شوند كه حداكثر غلظت حجمـي گـاز در هـوا از     صورتي برآورده مي
  .ننمايد

بايد اطمينان حاصل شود . از حجم نمونه تعيين گردد  005/0%غلظت گاز در هوا بايد با دقت  
بـه خصـوص   . كه روش نمونه برداري، جريان گاز و هوا را درون مشعل تحت تـاثير قـرار ندهـد   

  .دي هوا يا بدنه مشعل قرار گيردنمونه برداري نبايد در ورو وسيله
، آزمـون در  صـورت گيـرد  داخل لوله مخلوط كننـده  محدوده كننده هوا توسط تنظيم چنانچه 

  .حالي انجام مي گيرد كه اين وسيله در حداكثر وضعيت بسته خود تنظيم شده باشد
  
  ايمني عملكرد در فشار حداقل  7-3-1-4-3

در حالي كه . شعل ها به صورت مجزا انجام مي گيردآزمون در هواي ساكن و براي هر يك از م
بايد تحت شـرايط زيـر     3-4-1-6ذيه مي گردد، انطباق با الزامات بند تغ فيرصمشعل با گاز م

  :بررسي شود
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  :مشعل هاي صفحه مشعل
دقيقـه در تـوان حـداكثر در فشـار آزمـون معمـولي بـه كـار          10ابتدا مشعل به مدت  -

 انداخته مي شود،

ا سرعت معمولي به وضعيت گذر حجمي كاهش يافته برده شده و وسيله شير مشعل ب -
 ثانيه تحت اين شرايط كار مي كند، 60به مدت 

 .كاهش مي يابدسانتي متر ستون آب  9سپس فشار به صورت پيوسته به  -

 :مشعل هاي فر

مشعل فر تحت فشار آزمون معمولي در حالي كه ترموستات در وضعيت حداكثر خـود   -
يا در صورتيكه ترموستاتي وجود نداشته باشد در حالي كه شير در وضـعيت  قرار دارد 

 .به كار انداخته مي شودكامال باز قرار دارد 

كار، كنترل مشعل فر با سرعت معمولي به وضعيت متناظر با دمـاي  دقيقه  30پس از  -
ثانيه تحت اين شرايط به كـار خـود ادامـه     60حداقل برده شده و مشعل فر به مدت 

 دهد،مي 

 .كاهش مي يابد متر ستون آب سانتي 9فشار به صورت پيوسته به سپس  -

  
 

 : مشعل هاي بريان كن

دقيقه در فشار آزمـون معمـولي در حـداكثر تـوان      10مشعل بريان كن ابتدا به مدت  -
 ورودي كار مي نمايد، 

سپس شير مشعل بريان كن با سرعت معمولي به وضعيت گـذرحجمي كـاهش يافتـه        -
ثانيه تحت اين شرايط به كار  60برده مي شود و وسيله به مدت ) رت وجود در صو( 

چنانچه وضعيت گذرحجمي كاهش يافته وجـود نداشـته باشـد،     .خود ادامه مي دهد
  .عمليات در توان حداكثر حفظ مي شود
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  .كاهش مي يابد ستون آبسانتي  9يوسته به به صورت پ سپس فشار -
  
  گرمايش  7-3-1-5
  ب براي آزموننص  7-3-1-5-1
  وسايل يهكل  7-3-1-5-1-1

قرار مي گيرد، اما   2-3-1-7براي اين آزمون ها وسيله در موقعيت نصب مشخص شده در بند 
  : با تغييرات ذيل

مشخص شـده باشـند، آنهـا بايـد از چـوب بـا       چنانچه ذكري از صفحه هاي اضافي يا جايگزين 
مگر آنكه خـالف آن ذكـر   . ي مات باشندميليمتر پوشيده شده از رنگ مشك 25تا  19ضخامت 

هايي كه در مركز يـك  اندازه گيري دما فقط در گرمترين مناطق توسط ترموكوپل .گرديده باشد
 وفـر  ديـواره  از پشتبگونه اي ترموكوپل ها  .قرار دارند انجام مي شود mm 100 مربع به ضلع

زه سه ميلي متر فاصله داشته مي شوند كه نقطه حساس اتصال آنها از سطح وسيله به اندا دهبر
  . باشد

ترموكوپل ها ممكن است در نواحي يا بخشهايي كه احتمال افزايش دما وجود دارد نيـز   بعالوه 
  . اضافه گردند

  .براي كليه طبقه هاي وسايل كاربرد دارد شاين رو
آن عالوه بر آن، شرايط اضافي نصب مذكور در زير بايد در مورد طبقـه وسـيله و زيـر طبقـات     

  .انطباق داشته باشد
  
  1زير طبقه  - 2و طبقه  1طبقه   7-3-1-5-1-2

يك صفحه اضافي بـه صـورت عمـودي در سـطح     ، براي همه وسايل با صفحه مشعل) الف 

جانبي از وسيله كه بيشترين اثـر گرمـايي را ايجـاد مـي نمايـد در حـداقل فاصـله مـذكور در         
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ايـن صـفحه بايـد داراي عمـق     ). رجوع شود  x1 -11به شكل ( ها  قرار مي گيرد دستورالعمل
جلوتر از آن امتداد يابد و ارتفاع آن بايـد بـه انـدازه     mm 50تا كافي باشد كه از پشت وسيله 

شـكاف بـين صـفحه پـاييني و     . كافي باشد كه از سطح رويي تا باالي صفحه پشتي امتداد يابد
  .صفحه بااليي بايد توسط يك صفحه افقي پر گردد

، صفحه هاي اضافي در هر كناره وسـيله در حـداقل فاصـله    بريان كن هاي ديواريبراي ) ب

بـوده و   mm 600اين صفحه ها داراي عمـق  . مذكور در دستورالعمل هاي فني قرار مي گيرند
  .امتداد مي يابد) ج(حداقل از صفحه افقي زير وسيله تا صفحه افقي مذكور در بند 

جلـو  ميليمتـر از عـرض وسـيله     50كافي براي آنكه  ، صفحه اي با عمقبراي همه وسايل) ج

شامل صفحه اضـافي مـذكور در   ( بيايد و عرض كافي براي آنكه به صفحه هاي عمودي جانبي 
بـه  ( افقي در باالي وسيله در حداقل فاصله مذكور در دسـتورالعمل هـا   برسد به صورت ) الف 

  .قرار مي گيرد)  x2 - 11شكل 

ارتفاع يا چنان ارتفاعي است كه حداقل تا صفحه افقي مذكور  m 8/1داراي  صفحه پشتي) د

امتداد داشته و عرض آن چنان است كه حداقل تـا صـفحه جـانبي اضـافي مـذكور در      ) ج(در 
  .امتداد داشته باشد) الف(
، در صورتيكه دستورالعمل ها مشخص نمايند كـه بـه جـاي فضـاهاي مشـخص      ماده عايق) ه

آزمـون هـا را   . موجب كاهش فواصل نصب شـود استفاده نمود كه شده مي توان از مواد عايقي 
  .بايد تحت اين شرايط خاص تكرار نمود

افقي كـه  يا وسايل قرار گرفته روي يك تكيه گاه، بايد روي يك صفحه  ايستاخود وسايل ) و

از هر طرف وسيله امتداد داشته باشـد قـرار    mm 100نماينده كف يا تكيه گاه باشد و حداقل 
  .همه صفحه هاي عمودي روي صفحه افقي قرار خواهند گرفت. رندگيمي 

  .وجود داشته باشدآزمون جريان چرخش طبيعي هوا در زير صفحه بيايد تا كف بايد كمي باال 
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 3و طبقه  2زير طبقه  -2طبقه  1-5-1-3- 7-3

مي تواند توسط يك صفحه جايگزين شود كابين آزمون ، ديواره پشتي همه وسايلبراي ) الف

و ارتفاعي به اندازه كافي باشد كه بـه صـفحه    كابين اراي عرضي معادل ديواره آن كه حداقل د
برسد، ولـي در  آزمون كابين يا در صورت عدم نياز به اين صفحه، به باالي ) ب(افقي مذكور در 

  .باشد  m 80/1همه موارد، ارتفاع نبايد كمتر از 

ر بـاالي وسـيله و در   ، يـك صـفحه افقـي د   براي همه وسايل مجهز به صفحه مشـعل ) ب

صفحه بايـد داراي عمقـي باشـد    . حداقل فاصله مذكور در دستورالعمل هاي فني قرار مي گيرد
جلـوتر از جلـوي    mm 50تـا حـداقل   ) الـف (كه براي امتداد يافتن از صفحه پشتي مذكور در 

صـفحه   عرض اين صفحه نيز بايد آنقدر باشد كه براي امتداد يافتن از. كافي باشد كابين آزمون
 كـابين آزمـون  جلـوتر از سـطح مقابـل      mm  50تا حداقل ) ج(كناري اضافي مذكور در بند 

  .كافي باشد

، يـك صـفحه اضـافي در كمتـرين فاصـله مـذكور در       براي همه وسايل با صفحه مشعل) ج

دستورالعمل هاي فني به صورت عمودي در كناره اي از وسيله قرار مي گيرد كه بيشترين اثـر  
اين صفحه بايد داراي عمقي كافي باشد كه از صفحه پشتي مـذكور  . ايجاد مي نمايد گرمايي را

امتداد يابد و ارتفاع آن آنقدر  كابين آزمونجلوتر از جلوي   mm 50حداقل به اندازه ) الف(در 
امتـداد پيـدا   ) الـف (در بنـد  اضافي مذكور كافي باشد كه از صفحه رويي تا باالي صفحه پشتي 

  .كند
تعيـين   5-1-6ر اطمينان از اينكه بيشترين اثر گرمايي نسبت به سطوح مذكور در بند به منظو

  .شده است، ممكن است الزم باشد اين آزمون با صفحه مذكور در كناره ديگر وسيله تكرار شود

بايـد روي يـك    ،وسايلي كه براي قرار گرفتن روي كف زمين در نظر گرفته شده اند) د

 mmين كف بايد داراي عمق كافي باشد كه از صفحه پشت تا حـداقل  ا. كف آزمون قرار گيرند
 mm 50باشد كـه حـداقل   به اندازه اي امتداد يابد و عرض آن بايد  وسيلهجلوتر از جلوي  50
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پيش آمدگي داشته باشد، كف بايد كمي باال بيايد تا چرخش طبيعي  كابين آزمونهر طرف  از
  .اشدهوا در زير صفحه آزمون جريان داشته ب

، چنانكه در دستورالعمل ها ذكر شده باشـد، يـك صـفحه    براي صفحه هاي مشعل توكار) ه

زيـر وسـيله و در حـداقل فاصـله توصـيه شـده در          mm 15افقي اضافي از تخته به ضـخامت  
  . دستورالعمل هاي فني نسبت به سطح رويي قرار مي گيرد

چنانكـه  . ي فني داده شده، منطبق باشـد بايد با ابعاد بحراني كه در دستورالعمل هااين صفحه 
  2-5-1-3-7بند 1آزمون شماره. دستورالعمل هاي نصب چنين صفحه افقي را مورد نياز ندانند

  .با و بدون اين صفحه انجام مي گردد
           ، ترموكوپـل هـا طبـق روش شـرح داده شـده در بنـد      براي صفحه مشعل هـاي توكـار  ) و

  .رار مي گيرندروي سطح رويي ق 7-3-1-5-1-1
  
  روشهاي آزمون  7-3-1-5-2

     در فشار آزمون معمولي كه بيشترين توان ورودي را مي دهد، تغذيه مصرفي وسيله با گاز 
نصب و تنظـيم مـي گـردد و در صـورت نيـاز، بـا        3-1-3-7سپس وسيله طبق بند . مي گردد

  .انرژي برقي با ولتاژ اسمي تغذيه مي گردد
  
  عمومي عملكرد قسمتهاي مختلف وسيلهشرايط   7-3-1-5-2-1

خـالف آن   2-2-5-1-3-7آزمون ها از وضعيت سرد شروع مي گردند و در صـورتيكه در بنـد   
  :انجام مي گيرند 3-5-1-3-7ذكر نشده باشد، تحت شرايط زير طبق بند 

  پخت صفحه مشعل اجزاء -
           ت برقـي روي مشعل ها و صـفحه هـاي پخـ     2-4-1-7ظرفها به طور همزمان و طبق بند 

  .قرار مي گيرند) در صورت وجود( 
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به محض آنكـه آب بـه جـوش آمـد، كنتـرل هـا       . بيشترين وضعيت تنظيم قرار مي گيرد
جوشش خفيف آب حفظ شود و كنترل ها تا پايان آزمـون در  طوري تنظيم مي گردند كه 
  . اين وضعيت باقي مي مانند

و آب داغ كافي به آن اضافه مي گـردد تـا    طي مدت آزمون، ظرف با در خود پوشانده شده
  .آب براي حفظ جوشش وجود داشته باشداين اطمينان حاصل شود كه سطح كافي 

در حاليكـه  هنگامي كه يك مشعل بتواند با پوشش يا بـدون پوشـش كـار نمايـد، آزمـون      
  .انجام مي گرددمشعل در بيشترين توان ورودي است، 

  صفحه هاي كلوچه پز صفحه مشعل -
دقيقه پس از شروع آزمون  30ه هاي كلوچه پز صفحه مشعل گازي يا برقي به مدت صفح

  .در حالت كار قرار داده مي شوند
هاي  كلوچه پزي كه داراي وسايلي براي كاهش تـوان مـي باشـند در حـالي بكـار      صفحه 

انداخته مي شوند كه مكانيزم كنترل آنها طوري تنظيم شود كه دما را در وسط كلوچه  پز 
محدود نمايد، مگـر   Cº 245ولي نه كمتر از   Cº 275ه مقداري حتي المقدور نزديك به ب

در اين صورت ، مكانيزم كنتـرل در بـاالترين   آنكه به چنين شرايطي نتوان دست يافت كه 
  .ي گيردموضعيت قرار 

زير صفحه كلوچه پز كـار نمايـد، آزمـون بـا اسـتفاده از       ياچنانچه مشعل بتواند زير ظرف 
  .تيبي كه بيشترين توان ورودي را به دست دهد انجام مي گيردتر

  فرها -
در حـال كـار قـرار مـي      در شروع آزمون فرهاي گازي يا برقي بدون تجهيزات جانبي خود

طوري تنظـيم مـي    )در صورت عدم وجود ترموستات ( ، ترموستات يا دسته كنترل گيرند
ا در مركـز فـر حفـظ نماينـد يـا در      ر)  Cº  4  ±200( شوند كه بتوانند دمـاي ميـانگين   

  . را بدست دهند Cº 200 نزديكترين دماي ممكن باالي  وضعيتي قرار گيرند كه
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فر باشد، آنها به طور همزمان با كنترل دستي در حالت كار طوري  2اگر يك وسيله داراي 
تـرين  را در مركز فـر يـا نزديك  )  Cº  4  ±200( كه بتوانند دماي ميانگين قرار مي گيرند 

  .ايجاد نمايندرا  Cº 200 تر از دماي باال

  بريان كن    -
آزمون مـي گردنـد در حـال كـار مـي        2-2-5-1-3-7بند مطابق وقتي  بريان كن ها

  . باشند
   :بريان كن ها تحت شرايط ذيل قرار مي گيرنددر غير اينصورت 

ين وضعيت قرار دقيقه، در حالي كه مكانيزم كنترل آن در باالتر 30بريان كن به مدت 
طوري تنظيم مي گردد كـه  كنترل آن دقيقه  15 مدت بهپس سمي شود روشن دارد 

  .را ايجاد نمايدنصف توان  ورودي اسمي يا نصف توان برقي اسمي 
چنانچه طراحي مكانيزم كنترل چنان باشد كه كاهش توان ورودي كلي يا توان برقـي  

 به مقداري بيش از نصف رساند، در ايـن به نصف  ممكن نباشد بلكه فقط بتوان آنها را 
يا توان برقـي   وروديصورت مكانيزم كنترل طوري تنظيم مي گردد كه كمترين توان 

  .به دست آيد
دقيقـه   60ولي، چنانكه فر داراي يك سيخ چرخشي باشد، مدت عملكـرد بريـان كـن    

خواهد بود و اين در حالي است كـه مكـانيزم كنتـرل طـوري تنظـيم مـي گـردد كـه         
رين شرايط تعيين شده در دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري را بـه دسـت   امطلوبتن

  .دهد

  گرمكنمحفظه كشوها و  -
در دقيقـه   30به مـدت  گازي يا برقي  محفظه گرمكن هايدر شروع آزمون، كشوها و 

  .گرفته مي شوندحاليكه مكانيزم كنترل آنها در باالترين وضعيت قرار دارد بكار 
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  شرايط آزمون  7-3-1-5-2-2
  الف -1آزمون شماره 

زير نصب  ئاتاستثنا با 1-5-1-3-7تحت شرايط بند مدت اين آزمون يك ساعت است، وسيله 
  :مي گردد

  ، صفحه هاي جانبي آزمون برداشته مي شوند،1در مورد وسايل طبقه  -
، صفحه هاي جانبي آزمون برداشـته مـي شـوند،    1، زير طبقه 2در مورد وسايل طبقه  -

نكه در دستورالعمل هاي استفاده قيد شود كه وسيله نمي تواند به صـورت خـود   مگر آ
بكار گرفته مي شود به اسـتثناي   1-2-5-1-3-7ايستا استفاده گردد وسيله طبق بند 

 . اينكه بريان كن آن استفاده نمي گردد

 ب - 1آزمون شماره 

  .مدت اين آزمون يك ساعت است
  .ذيل نصب مي گردد ئاتاستثنابا   1-5-1-3-7رايط بند وسيله تحت ش

  .، صفحه هاي جانبي آزمون برداشته مي شوند1در مورد وسايل طبقه  -
. ، صفحه هاي جانبي آزمون برداشـته مـي شـوند   1، زير طبقه 2در مورد وسايل طبقه  -

 .مگر آنكه در دستورالعمل قيد شود وسيله نمي تواند به طور خود ايستا استفاده گردد

  .بكار گرفته مي شود  1-2-5-1-3-7وسيله طبق بند 
  .اگر وسيله مجهز به بريان كن باشد، تنها تحت شرايط ذيل بكار گرفته مي شود

  .بريان كن در محفظه فر قرار داشته باشد -
در دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري قيـد شـود كـه بريـان كـن گـازي يـا برقـي                 -

 .شود مي تواند در حالت بسته بودن در فر، استفاده

تعريف شده، همزمان با   1-2-5-1-3-7آنچه در بند بريان كن طبق نوع در صورت امكان اين 
  .فر استفاده مي شود
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  2آزمون شماره 
زير بكـار انداختـه    ئاتاستثنا با 1-2-5 -1-3-7بند وسيله طبق . دقيقه است 15مدت آزمون 

  :مي شود
امال بـاز قـرار مـي گيـرد،     صفحه مشعل در طي مدت آزمون در وضعيت ك هاي كنترل -

  روي هر يك از مشعل ها قرار مي گيرد، 1-4-1-7يك ظرف طبق بند 
صفحه كلوچه پز در حالي كه در طول مدت آزمون كنترل آن در وضعيت حداكثر قرار  -

 .دارد بكار انداخته مي شود

حداكثر قرار داردكـار  بريان كن در طول مدت آزمون در حالي كه شير آن در وضعيت  -
اي طبق دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري در وضعيت بـاز  محفظههر در . ندمي ك

شبكه در باالترين وضـعيت ممكـن زيـر بريـان كـن قـرار            يا بسته قرار مي گيرد و هر 
 صفحه اي كه از ماده عايق ساخته شده است، سطح شبكه را مي پوشاند،. مي گيرد

 .بايد كار نمايندگرمكن نمحفظه در طي مدت اين آزمون فر يا  -

  
  3آزمون شماره 

    ئاتاستثنا با  1-2-5-1-3-7وسيله طبق بند . دمدت انجام اين آزمون يك ساعت مي باش
  :زير بكار انداخته مي شود

  .بكار انداخته مي شود 5-1-7هر فر در شروع آزمون روشن شده و طبق بند  -
دقيقـه آخـر    15آن را براي  چنانكه بريان كن مجزا بتواند همزمان با فر كار كند، بايد -

آن در وضعيت حداكثر قرار دارد ودر بريان كـن آن طبـق   آزمون، در حالي كه كنترل 
 .است بكار انداختدستورالعمل هاي استفاده و نگهداري باز يا بسته 

بكـار افتـادن بريـان كـن، در وضـعيت معمـولي كـه در        ظرف بريـان كـن بـه محـض      -
 .ذكر شده قرار مي گيرد دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري
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اگر يك بريان كن برقي در فر وجود داشته باشد و قادر باشد تا هم زمان با يـك مشـعل گـازي    
در همان فر كار كند آزمون بدون بكارگيري بريان كن انجام مي گيرد و سـپس تحـت شـرايط    

  .ذيل تكرار مي شود
عل فـر و بريـان كـن    اگر وسيله داراي كنترلي با تنظيم خاص كه كاركرد همزمان مش -

برقي را ميسر سازد باشد، اين ها در حالي بكار گرفتـه مـي شـوند كـه بريـان كـن در       
هر ترموستات فر مجزا بايد طبق بند زمان كاري قرار گيرد، حداكثر تنظيم و بيشترين 

  .بكار گرفته شود  7-1-5
طبق بنـد   بريان كن ،اگر وسيله داراي كنترل مجزاي مشعل فر و بريان كن برقي باشد -

 .بكار گرفته مي شوند 7-1-5

گازي اگر يك بريان كن برقي يا گازي در فر وجود داشته باشد اما نتواند همزمان با مشعل 
آزمون بـدون بكـارگيري بريـان كـن اجـرا مـي شـود و سـپس بـا بكـارگيري                 فر كار كند، 

بكـار گرفتـه         5-1-7بريـان كـن طبـق بنـد     . مشعل فر، تكرار مي شودبريان كن به جاي 
   . مي شود

  
  4آزمون شماره 

آزمون تحت شرايط زير در حالي انجام مي شود كه تنها قطعاتي از وسيله كه ذكر شده اند 
  .بكار انداخته مي شوند

يا طبـق دسـتورالعمل هـاي    مي گيرند نظافت قرار در وضعيت يك ساعت فر يا فرها براي 
  . ازا بكشد، استفاده مي شوندره داگر بيش از يك ساعت باستفاده و نگهداري 
        طبـق روش ذكـر شـده در    ) گـازي يـا برقـي    (صـفحه مشـعل    كنتـرل در آخرين ساعت، 

بكـار انداختـه مـي شـود، مگـر آنكـه دسـتورالعمل هـاي اسـتفاده و           1-2-5-1-3-7بند 
  .ممنوع كرده باشدنظافت نگهداري، استفاده از آنها را در طول دوره 
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  5آزمون شماره 
  .نها فرها به مدت يك ساعت و در حداكثر تنظيم كنترل بكار انداخته مي شوندت

يك بريان كن برقي در فر وجود داشته باشد و قادر باشد تا بطـور همزمـان بـا مشـعل     اگر 
فر كار كند، آزمون بدون بكارگيري بريان كن اجرا مي شود و سپس تحـت  گازي در همان 

  . شرايط ذيل تكرار مي گردد
يله داراي كنترلي با تنظيم خاص كه كاركرد همزمان مشعل فـر و بريـان كـن    اگر وس -

برقي را ميسر سازد باشد، اين ها در حالي بكار گرفتـه مـي شـوند كـه بريـان كـن در       
هـر ترموسـتات فـر مجـزا بايـد در      حداكثر تنظيم و بيشترين زمان كاري قرار گيـرد،  

  .تنظيم حداكثر خود باشند
مجزاي مشعل فر و بريان كن برقي باشد، فر و بريـان كـن در    اگر وسيله داراي كنترل -

 .حداكثر خود بكار گرفته مي شوندتنظيم 

  6آزمون شماره 
            بنـد   3وسيله بدون صفحه هاي جـانبي بكـار انداختـه شـده و تحـت شـرايط آزمـون شـماره         

  .بكار انداخته مي شود  7-3-1-5-2-2
  
  اندازه گيري ها  7-3-1-5-3

  .باشد  ºC 25 و  ºC 20ل آزمون هاي گرمايش، دماي محيط اتاق بايد بين در طو
  :با وسيله مناسبي تحت شرايط زير اندازه گيري مي شوددماي محيط 

  ،كفاز )  mm  )50 ± 900در ارتفاع  -
 ، متر از وسيله 5/1اي بين يك و  در فاصله -

 قرار دارد،  ± ºC 5/0با استفاده از ابزار اندازه گيري كه دقت آن در محدوده  -

 .ابزار اندازه گيري بايد در برابر تشعشعات وسيله حفاظت شده باشد -

  .برآورده شوند 5 -1-6در پايان هر آزمون، بررسي مي شود كه الزامات متناسب بند 
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  وسيلهجانبي هاي بدنه جلو و   7-3-1-5-3-1

  . ه گيري مي شودآمده انداز» د « دماها توسط يك پروب مناسب كه نظير آن در پيوست 
تمـاس بـين   به گونه اي بكار گرفته مي شود كه بهتـرين  )  N  )1 ± 4با نيرويي معادل پروب 
  .و سطح ممكن گرددپروب 
  آن پايدار شـود بـه سـطح اعمـال      گريك دوره زماني كافي براي آنكه دماي حس در طولپروب 

  .مي گردد
را بدست دهد را مـي تـوان    1-ده شده در دنشان داپروب هر ابزار اندازه گيري كه نتايج مشابه 

   . ح هستند توجه ويژه اي بكار بردطدر مورد سطوحي كه غير مسبايد . بكار برد

  
  كابين آزمونديگر قطعات وسيله، تكيه گاه و صفحه هاي مجاور و  2 -5-3 -7-3-1

ر بـرده  دقـت دارنـد بكـا     ± K 2اتصاالت ترموالكتريك كه در محدوده ترموكوپلهاي مناسب با 
به منظور اندازه گيري دماي اتصال فشاري، ترموكوپل بين قسمت استوانه اي اتصال . مي شوند

  .لنگ قابل انعطاف قرار مي گيرديفشاري و ش
ماننـد شـيرهاي   ( در صورتي كه تجهيزات كمكي خود امكان افزايش دما را ايجـاد نمايـد   ولي 

ي نخواهد شد، در اين مـورد، ترموكوپلهـا   ، دماي تجهيزات كمكي اندازه گير)الكترومغناطيسي 
  .مي گيرند كه دماي هواي نزديك به آن تجهيزات را اندازه گيري نمايندطوري قرار 

  :اندازه گيري هاي دماي تجهيزات كمكي رضايت بخش خواهند بود اگر
  

tm ≤  tmax  + ta - 25 
  :باشد كه در آن

tm  :،دماي اندازه گيري شده بر حسب درجه سلسيوس  
tmax  :،حداكثر دماي قطعه بر حسب درجه سلسيوس  
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ta  :،دماي محيط بر حسب درجه سلسيوس  
  .مي باشد

  
  بيش از حد گرم شدن سيلندر گاز مايع و محفظه آن  7-3-1-6

 6-1-6به منظور ايجاد شرايط دشوارتر از شرايط عادي، آزمون هـاي شـرح داده شـده در بنـد     
  :بصورت زير انجام مي گردند

و صفحه مشعل با سيلندر گازي كه حاوي گاز مايع است و  خارج از وسـيله   مشعل فر -
  .قرار دارد تغذيه مي گردد

كنترل هاي مشعل هاي صفحه مشعل و صفحه هاي پخت برقي در وضعيت كامال بـاز   -
روي آنها قرار گرفته و اضافه نمـودن آب   2-4-1-7خود قرار دارند و ظروف طبق بند 

جوشش آب در زمـان الزم بـراي آزمـون در طـي مـدت انجـام        به آنها به منظور ادامه
 آزمون مجاز مي باشد،

 .فر در حالي كه كنترل آن در وضعيت حداكثر قرار دارد بكار مي افتد -

با فر كار نمايد، تحت همـان شـرايط تغذيـه شـده و     چنانچه بريان كن بتواند همزمان  -
ر وضـعيت حـداكثر قـرار    دقيقه آخر عملكرد فر در حاليكه كنترل هـاي آن د  15طي 

 .دارند بكار انداخته مي شود

سيلندري كـه در محفظـه وسـيله قـرار مـي گيـرد، بزرگتـرين نـوع توصـيه شـده در            -

5اين سيلندر تـا  . دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري مي باشد
ظرفيـت حجمـي     4

سـيله نمـي باشـد را در    با گاز مايع پر شده و يك مشعل خارجي كـه جـزو و  آبي خود 
چنانچه وسيله داراي . توان ورودي معادل توان ورودي اسمي فر گازي تغذيه مي نمايد

 .فر گازي نباشد، سيلندر مزبور طي مدت اين آزمون بكار گرفته نمي شود
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 كنتـرل ترموكوپلهـايي  اتصال دهنده فشاري و ديواره هاي محفظه بـه وسـيله   دماهاي  -
نمـايش   6شـكل  ط يك مانومتر كه به صورت ديـاگرام در  فشار توسافزايش .مي شوند

 .داده شده اندازه گيري مي شود

براي ايـن آزمـون وجـود هـر گونـه روش راهنمـا در مـورد شـيلنگ قابـل انعطـاف كـه داراي            
و با دوام بر روي يـك قطعـه غيـر قابـل     خوانا  ردستورالعمل هاي مناسب به صورت تذكر اخطا

  .شده باشد، مورد بررسي قرار مي گيردجدا شدن در داخل محفظه نصب 
آن پـس از خاموشـي كامـل    كـه   دقيقـه اول  30اندازه گيري پس از يك ساعت كار و در طول 

  .صورت مي گيرد انجام مي شود
در سازنده ولي در مورد يك فر برقي پيروليتيك، فر در طوالني ترين دوره مشخص شده توسط 

 صفحه مشـعل  مشعل هاي  ،فر يك ساعت آخر كاردر طي  مي شودبكار انداخته حالت نظافت 
توان ورودي تغذيـه مـي شـوند، بكـار گرفتـه مـي        فدر حالي كه مشعل ها در نص قادر به كار 

  . شوند
در مورد يك فر يا بريان كن برقي، آزمون بدون آنكه مشعل هاي صفحه مشـعل در حـال كـار    

  .باشند، تكرار مي گردد
  
  سيلهورودي كلي و گذر حجمي  7-3-1-7

بـا نـازل    كـه ) رجـوع شـود   2-1-7به بنـد  ( در فشار آزمون معمولي مصرفي هر مشعل با گاز 
 اسمي كه توسط سازنده تعيين مي شـود  بصورت مجزا در توان ورودي . مربوطه تغذيه مي شود

. مـي گـردد   صـرفي سپس هوا در شرايط مشابه جايگزين گـاز م . بكار انداخته مي شودتنظيم و 
بـا  كلـي   همينطور گذر حجمـي هر مشعل اندازه گيري شده و  براي  با هوا گذر حجمي ورودي

  .همزمان باز مي باشند اندازه گيري مي شوددر حالي كه همه شيرها هوا 
  .اندازه گيري شده برآورده شود گذر حجميتوسط   7-1-6بررسي مي شود كه الزامات بند  
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  )تثبيت كننده فشار (  عملكرد گاورنر  7-3-1-8
در تعـادل گرمـايي   ) هـا (اندازه گيري ها وقتي انجام مي شوند كـه مشـعل  ي اين آزمون ها، برا

 دو آزمون با استفاده از گـاز مصـرفي  در حالي كه وسيله ابتدا در دماي محيط قرار دارد، . باشند
هر آزمون با تنظيم گذرحجمي گاز به صورت زير در فشار تغذيه معمولي و بـا  . انجام مي گردد

  .وسيله آغاز مي گردد) هاي(از شيراستفاده 
  

  1آزمون شماره 

3برابر با گاز براي وسيله اي با چندين مشعل، توان 
  توان هاي ورودي اسمي همه مجموع   2

براي وسيله اي بـا تنهـا يـك مشـعل،     . كار نمايند مي باشدمشعل هايي كه مي توانند همزمان 
  .مي مي باشدتوان گاز منطبق با توان اس

  2آزمون شماره 
  m3/h  02/0  درو بـراي گـاز مـايع     m3/h  05/0در طبيعـي  توان ورودي وسيله بـراي گـاز   

  .تنظيم مي گردد
      براي هر آزمون، فشار ورودي وسيله بـين مقـادير حـداقل و حـداكثر تغييـر نمـوده و بررسـي        

  .برآورده شوند  8-1-6مي گردد كه الزامات بند 
  
   يهدباز 7-3-1-9
  مشعل هاي بدون پوشش 7-3-1-9-1

 2-1-7به بند ( در فشار آزمون معمولي ) رجوع شود 1-1-1-7به بند (هر مشعل با گاز مرجع 
درصـد    ±2با دقت  3-1-3-1-7مشعل طبق بند . با نازل مربوطه تغذيه مي شود) رجوع شود

م كننـده يـا مقـدار    وضعيت مربـوط بـه وسـيله تنظـي    . در توان ورودي اسمي تنظيم مي شود 
متناظر فشار مشعل يادداشت مي شود سپس مشـعل پـيش از انجـام آزمـون سـرد مـي شـود        
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م آب درون آن مطـابق جـدول   براساس توان ورودي مشعل قطر ظـرف مـورد اسـتفاده و حجـ    
بصـورت   7ماهي سرخ كن ، جرم آب در جدول  يانتخاب مي شود در مورد مشعل ها 7شماره 

و ) C ° )1±20 بايـد t  1 اسمي مشعل داده نشده اسـت دمـاي اوليـه آب   تابعي از توان ورودي 
  .باشد) C° )1±90دماي آب در لحظه خاموش شدن مشعل بايد 

دماي نهـايي بـر حسـب    ( كه پس از خاموش شدن مشعل مشاهده مي شود   t2حداكثر دماي 
  .گيري مي شوده انداز) سلسيوس

گيري مـي شـود كـه    ه انداز حسگرا استفاده از دما در مركز حجم آب قرار گرفته و دما ب حسگر
  باشد  C° 1/0م قطعيت آن كمتر ازداندازگيري ع

  مشعل تحت شرايط زير پيش گرم مي شود 
در  7د يا در تـوان ورودي مطـابق جـدول    در توان ورودي اسمي خومشعل به صورت ده دقيقه 

  .وضعيت تنظيم تعريف شده بكار انداخته مي شود
كـه    mm 220بـه قطـر   مشعل توسط يك ظرف . ر مقدار باشدتوان ورودي اسمي ه -

پس از آنكه مرحله پـيش گـرم   . كيلوگرم آب مي باشد پوشانده مي شود  7/3محتوي 
ميلي متر برداشـته شـده و بالفاصـله توسـط      220كردن تكميل گرديد، ظرف به قطر 

در  سـپس مصـرف گـاز   . ظرفي كه براي آزمون بازده بكار مي رود جايگزين مي گـردد 
برسد و  مشـعل خـاموش    )C° )1±90به  t1مدت زماني كه دماي آب ظرف آزمون از 

جاي خـود   خاموش شدن مشعل در حاليكه ظرف هنوز به .گردد اندازه گيري مي شود
  .خوانده مي شود t2سپس دماي نهايي آب  قرار دارد صورت مي گيرد

  :بازده از رابطه زير محاسبه مي گردد

100×
−

×= −

ScC

12
e )H M(V

tt
mη 3104/18  

  كه در آن 
η   بازده بر حسب درصد  
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Hs       آورده شده است 4-1-3-3ارزش حرارتي ناخالص گاز ، طبق آنچه در بند.  
me  7ف پر شده طبق جدول شماره جرم معادل ظر  

  .بصورت زير ايجاد مي گردد   meجرم  
  

me2  213/0 me = me1 +  
  كه در آن

me1  =جرم آب موجود در ظرف  
me2  = جرم ( و درپوش آن آلومينيوم ف ظرجرمme2        كـه بـه حسـاب آورده مـي شـود جـرم 

  .تمام جرم ها برحسب كيلوگرم خواهند بود) اندازه گيري شده خواهد بود 
VC            حجم گاز خشك مصرف شـده بـر حسـب متـر مكعـب كـه توسـط رابطـه زيـر از حجـم        

  :اندازه گيري شده بدست مي آيد
  

Tg
P-PPVV Wa

mesC +
×

+
= 273/15

288/15
1013/25  

  
  نكه در آ
Vmes  حجم اندازه گيري شده گاز بر حسب متر مكعب  

Pa   فشار آتمسفريك برحسب ميلي بار  
P     د، برحسب ميلي باروشمي فشار تغذيه گاز در نقطه اي كه توان ورودي اندازه گيري  

Pw     جزئي بر حسب ميلي بارفشار بخار  
tg      د، برحسب درجه سلسيوسوشمي گيري  دماي گاز در نقطه اي كه  توان ورودي  اندازه  

Mc      جرم گاز خشك مصرف شده بر حسب كيلوگرم  
  .بايد برآورده شود 1-4-6الزامات بند 
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  مشعل هاي پوشش دار  7-3-1-9-2

  :هر يك از صفحه مشعل ها تحت شرايط زير تعيين مي گردند براي بازده 
آب جـرم  و بـا  شعل مورد آزمون ظرف متناسب با توان ورودي اسمي م  1-9-1-3-7طبق بند 

  .متناسب در مناسب ترين نقطه روي صفحه مشعل قرار مي گيرد
  

  .قابل كاربرد نيست 7 جدول 1براي اين  آزمون يادآوري  -يادآوري 



١٤٠ 
 

  قطر ظرف و جرم آب بر اساس توان ورودي مشعل -7جدول 
  اسمي مشعل ورودي توان

kw 
 قطر داخلي ظرف آزمون 

mm 
مورد  بايدكه   melجرم آب 

  قرار گيرد استفاده
 kg 

64/1 ≤Qn < ١۶/١ 220 7/3  
98/1 ≤Qn < ۶۵/١ 2401 8/4  

 36/2 ≤Qn < ٩٩/١ 2601 1/6  
2/4 ≤Qn < ٣٧/٢ 2601 

  با تنظيم توان ورودي مشعل در
%2± kw 36/2 )داده با استفاده از روش

  )الف  -1- 1-2- 1-3- 7شده در بند

1/6  

Qn < 2/4 3001 
  توان ورودي مشعل دربا تنظيم 

%2± kw 2/4 ) با استفاده از روش داده
  )الف  -1-1-2-1-3-7شده در بند

4/9  

بزرگتر از حد اكثر قطر داده شـده در دسـتورالعمل اسـتفاده    ) ميليمتر  240يا  260 ، 300(چنانچه قطر نشان داده شده  )1
انجام مي شود كه محتوي آبـي  ) ميليمتر  220يا  260،240(مي باشد، آزمون با استفاده از ظرفي با كوچكترين قطر بعدي 

مي باشد، در اين مورد، توان ورودي مشعل با استفاده از روش ذكر شـده در  ) كيلو گرم  7/3يا  8/4، 1/6 ( به ميزان مربوطه
  .تنظيم مي شود  ±  2%كيلووات با دقت  64/1يا  98/1 ،36/2الف متناظر به مقدار -1-1-2-1-3-7بند 

  
جرم    انتخاب شده كه محتوي  7بيشترين قطر ممكن از روي جدول  ظروف با تعدادرين كمت

قـرار مـي   ) در صـورت وجـود  (وي سطح باقيمانده صفحه مشـعل  رهاي متناسب آب گرديده و 
  گيرند

) t1  C° )1± 20 دماي اوليه آب: دما به صورتي مشابه با مشعل بدون پوشش تعيين مي گردد
شـده پـس از خـاموش شـدن مشـعل      مشاهده ي هر ظرف بيشترين دماي برا 2tو دماي نهايي 

      محقـق   C° 1±90خواهد بود و اين زمان بـه محـض رسـيدن دمـاي آب يكـي از ظـروف بـه        
  .مي گردد
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تنظـيم گرديـده     3-1-3-1-7آزمون در توان ورودي اسـمي در حاليكـه مشـعل مطـابق بنـد      
  .صورت مي گيرد

قادير گرماي جذب شده توسط ظروف و آب موجود در آنهـا  بازده عبارت است از نسبت جمع م
  )رجوع شود  1-9-1-3-7به رابطه بند  ( به مقدار گرماي مصرف شده در مشعل 

فـرض  . اولين آزمون با شروع از حالت سرد و آزمون دوم با شروع از حالت گرم انجام مـي شـود  
فته براي  آزمون بازده بـه  مي گردد كه صفحه مشعل هنگامي كه آب در بزرگترين ظرف بكار ر

نقطه جوش رسيده، داغ بوده است، هنگامي كه صفحه مشعل داغ است، ظـروف برداشـته مـي    
آزمون ديگري تحت شرايط مشابه آزمون حالـت سـرد در حـالتي انجـام مـي شـود كـه        . شوند

بايد برآورده  2-4-6الزامات بند . روي صفحه مشعل قرار مي گيرند C° 1±20ظرفهايي با آب 
  .شوند

  
  اندازگيري مصرف گاز جبراني فر 7-3-1-9-3

هنگامي كه فر خالي مي باشد، مشعل فر به گونه اي تنظيم مي گردد كه تحت شرايط پايـدار،  
تعريـف شـده ،     9-3-4-3افزايش دماي ميانگين درمركز هندسي فر به گونه اي كـه در بنـد   

باالتر از دمـاي محـيط   كلوين  180  وقتي با يك ترموكوپل بدون پوشش اندازگيري مي گردد،
  .باشد

  بايد بر آورده شود  3-4-6الزامات بند . گيري شود ه مصرف گاز انداز
  
  آزمون هاي خاص براي صفحه مشعل ها 7-3-2
  روشن شدن، انتقال شعله، پايداري شعله  7-3-2-1
  كليات 3-2-1-1 -7

هـر  . شود نصـب مـي گـردد    در اتاقي كه به طور مناسب تهويه مي  2-3-1-7وسيله طبق بند 
  .تنظيم مي گردد مصرفيبا گاز   1-3-1-7مشعل تحت شرايط ذكر شده در بند 
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در صـورت عـدم وجـود    ( كبريـت   يـا  ) در صورت وجود ( مشعل توسط سيستم روشن كننده 
  .روشن مي گرددراهنماي مصرف طبق دستورالعمل هاي ) سيستم روشن كننده 

 ياهر بار تنها يك جرقه مي زند، براي اهداف اين آزمون روشن كننده هنگامي كه يك سيستم 
اولـين اقـدام بـراي    . فاصله هاي زماني حدود يك ثانيه حداكثر سه بار بكار انداختـه مـي شـود   

  .روشن كردن وقتي صورت مي گيرد كه گاز به سوراخ هاي مشعل برسد
روشـن كننـده در   به منظور دانستن زمان رسيدن گاز به سوراخ هاي مشعل، يك شعله كمكي 

زمان بين لحظه اي كه شـير در وضـعيت كـامال بـاز     . نزديكي سوراخ هاي مشعل قرار مي گيرد
  .قرار مي گيرد و لحظه اي كه مشعل روشن مي شود اندازه گيري مي شود

  4-1-7هنگامي كه نياز به استفاده از يك ظرف بر روي مشعل وجـود دارد، ظرفـي طبـق بنـد     
  ).جيحاً از جنس شيشه باشد كه بتوان شعله را مشاهده نمود تر( بكار برده مي شود 

مشعل ابتـدا وقتـي كـه    در مورد صفحه هاي كلوچه پز موقت و مشعل هاي پوشش دار موقت، 
قرار گرفته و سپس به عنوان يك مشـعل بـدون پوشـش مـورد     خود كلوچه پز در محل صفحه 

د سيستم روشن كننده مي باشند هنگاميكه مشعل هاي بدون پوشش فاق. آزمون قرار مي گيرد
و مشعل هاي پوشش دار به صورت مجزا مورد آزمون قرار مي گيرند، آزمـون هـا بـدون ظـرف     

آزمونهايي كه مشعل هاي صفحه مشعل به طور همزمان كار مي كنند، همـراه  . انجام مي شوند
  .مي گيرندانجام   2-4-1-7با ظروف توصيه شده در بند 

پوشش با يك سيستم روشن كننده الزامـات مربـوط بـه اسـتفاده از      در مورد مشعل هاي بدون
  .ظروف براي هر آزمون مشخص شده اند

در همه موارد مشعل هاي صفحه مشعل به صورت متوالي به ترتيـب زيـر مـورد آزمـون قـرار           
  : مي گيرند

مشعل سمت راست پشت، مشعل سمت چپ پشـت،  مشعل باشد،  4صفحه مشعل داراي وقتي 
اگـر صـفحه مشـعل داراي تعـداد متفـاوتي      .  سمت راست جلـو سمت چپ جلو، مشعل  مشعل

  .ه شده براي چهار مشعل مي باشددادمشعل باشد، ترتيب روشن كردن براساس ترتيب 
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كن هايي باشد كه زير صفحه مشعل قرار دارند، هايي كه نياز به عملكرد فرها و برياندر آزمون 
    .كن ها به صورت همزمان بكار مي افتندبريان ودر صورت امكان، همه اين فرها 

چنانچه عمل همزمان بدليل آنكه فر و بريان كن در يك محفظه واحد قرار دارند ممكن نباشد، 
   آزمون ها يكبار در حاليكه فر كار مي كند و يكبار در حاليكه بريان كـن كـار مـي كنـد انجـام      

ير صفحه مشعل باشد، اين فر يا بريان كن دوم چنانچه يك فر يا بريان كن دوم در ز. مي گردد
  .در هر دو مورد آزمون باال بكار انداخته مي شود

طي آزمـون هـاي زيـر مـورد       1-2-6شعله و پايداري شعله در بند  انتقالن شدالزامات روشن 
ولي براي صـفحه مشـعل هـاي مسـتقل، آزمـون هـاي گـروه دوم بنـد                . قرار مي گيرندبررسي 

كـاربرد    3-1-2-3-7و آزمـون هـاي گـروه اول بنـد      مصـرفي  با استفاده از گاز  7-3-2-1-2
  .ندارند

  
  آزمون هاي در وضعيت سرد  7-3-2-1-2

دن صحيح و پايـداري شـعله هـر يـك از     شدر حاليكه وسيله در دماي محيط قرار دارد، روشن 
ررسـي قـرار       صورت تك كـار مـي كننـد مـورد ب    مشعل هاي صفحه مشعل در حالي كه آنها به 

  . مي گيرند
  :دو گروه از آزمونها تحت شرايط زير انجام مي گردند

 گروه آزمون اول -

  .كه در آن وسيله در ابتداي آزمون سرد مي باشد
      هاي بدون پوشش داراي سيستم روشـن كننـده بـا و بـدون ظـرف مـورد آزمـون قـرار         مشعل 

 مصـرفي گـاز  شعل در حاليكه وسيله بـا   شعله در هر مانتقال دن صحيح و شروشن  .مي گيرند
  . در فشار آزمون معمولي تغذيه مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد
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به وضعيت تـوان ورودي كـاهش يافتـه بـرده مـي       1شير با سرعت معمولي، ثانيه كار 5پس از 
  .شودو بررسي مي شود كه مشعل خاموش نشود

ه شده و پايداري شعله مـورد بررسـي   سپس شير به وضعيت توان ورودي حداكثر خود چرخاند
  .پس از بررسي شعله ها، شير بسته مي شود. قرار مي گيرد

  
  :گروه آزمون دوم -
  وسيله در ابتداي آزمون سرد مي باشد )1

دقيقه بـه   3فر و يا بريان كني كه زير صفحه مشعل قرار گرفته چه گازي يا برقي، به مدت هر 
  .ود ادامه مي دهدكار انداخته شده و طي مدت آزمون بكار خ

مشعل هاي بدون پوشش كه داراي سيستم روشن كننده مي باشـند بـا و بـدون ظـرف مـورد      
  .آزمون قرار مي گيرند

دن و شـ و تحت فشار آزمون معمولي تغذيه مي گردد، روشـن  مصرفي  در حاليكه وسيله با گاز
ي گيرند بين پايان آزمون قرار مصحيح هر يك از مشعل ها كه به طور مجزا مورد شعله انتقال 

كردن فر و يا بريان كن مورد بررسـي قـرار مـي    دقيقه سوم و پايان دقيقه پنجم پس از روشن 
  .گيرد

در . پس از آنكه هر مشعل مورد آزمون قرار گرفت، شير به وضعيت بسته بر گردانده مـي شـود  
  .پايان آزمون، وسيله سرد مي شود

 3اشد، هر فر يـا بريـان كـن بـه مـدت      در حالي كه وسيله در شروع آزمون سرد مي ب )2
  .دقيقه بكار مي افتد و طي مدت آزمون بكار خود ادامه مي دهد
  .مشعل هاي بدون پوشش بدون ظرف مورد آزمون قرار مي گيرند

                                                 
 .ثانيه انجام شود 1مان تقريبي سرعت عمل ثابت و يكنواخت و در ز -  1
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دن، شـ روشـن  حداكثر  آزمون تغذيه مـي شـود،   فشار تحت مصرفي و  وسيله با گازدر حاليكه 
  ،مـي گيـرد  آزمـون قـرار   بطور مجزا مورد كه مشعل ها  شعله و پايداري شعله هر يك از انتقال

دن فرهـا و يـا بريـان كـن مـورد      شـ بين پايان دقيقه سوم و پايان دقيقه هشتم پس از روشـن  
، شير بـه وضـعيت بسـته خـود بـر       پس از بررسي شعله هاي هر مشعل. بررسي قرار مي گيرند

  . در پايان آزمون وسيله سرد مي گردد. مي شود گردانده 
  
  آزمون هاي در وضعيت گرم  7-3-2-1-3

دن صحيح مشعل و پايداري شعله براي هر مشعل صفحه مشعل به صورت مجزا مورد شروشن 
  .آزمون قرار مي گيرد

           هر فر و يا بريان كن كه زير صفحه مشعل قرار گرفتـه، چـه گـازي باشـد يـا برقـي طبـق بنـد        
  .بكار مي افتد  7-1-5

دقيقه بكـار   15دقيقه و بريان كن اگر بتواند به تنهايي كار كند به مدت  30فرها ابتدا به مدت 
دقيقه  15بريان كن هنگاميكه يك فر و بريان كن بتوانند همزمان كار كنند، . انداخته مي شود

  .پس از فر بكار انداخته مي شود
  .شرايط شرح داده شده در زير انجام مي گردندسه گروه آزمون تحت 

طي انجام يك گروه از آزمونها، كاري مثل تغيير گاز الزم باشد كه وسيله خنـك   در صورتي كه
گردد، شرايط اوليه اي كه براي آن گروه از آزمون هـا تـامين گرديـده بايـد پـيش از ادامـه آن       

  .آزمايش مجدداً برقرار گردد
  

  گروه آزمون اول
  .فرها و يا بريان كن بكار انداخته مي شوند
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 انتقـال دن و شروشن تحت فشار معمولي تغذيه مي گردد،  صرفيم ه با گازدر حاليكه وسيل) 1
انجام مي گردد مـورد بررسـي     1-1-2-3-7هر مشعل كه طبق ترتيب بيان شده در بند شعله 

  . قرار مي گيرد
روشن در فشار حداقل و در فشار حداكثر تغذيه مي شود،  مصرفيدر حالي كه وسيله با گاز ) 2
     و پايداري شعله براي هر مشـعل كـه بـه صـورت مجـزا مـورد آزمـون قـرار          شعله انتقالدن، ش

  .مي گيرد بررسي مي شود
  .پس از بررسي شعله هر مشعل، شير به وضعيت بسته خود برگردانده مي شود

  
  گروه آزمون دوم

دوم بالفاصله پس از گروه اول در حـالي كـه فـر هنـوز در     براي اهداف اين آزمون، گروه آزمون 
  .كار مي باشد، انجام مي گردد حال

گيري يك بريان كن باشد، اجازه داده مي شـود كـه   ركاه ولي، چنانچه گروه آزمون اول شامل ب
وسيله سرد شود و سپس دوباره و تحت شرايط بيان شده براي گروه آزمون اول تحت كار قـرار  

  .مي گيرد
  .ي قرار مي گيرددر مركز هر مشعل و صفحات پخت برق  2-4-1-7يك ظرف طبق بند 

دقيقه در تـوان ورودي   10همه مشعل هاي صفحه مشعل يا صفحات پخت برقي ابتدا به مدت 
  :كاهش يافته بكار انداخته شده و سپس هر مشعل بطور متوالي 

  خاموش شده -
 .روشن مي شود راهنماي مصرفطبق دستورالعمل هاي  -

چنانچه روشـن  . شته نمي شودانچه يك سيستم روشن كننده وجود داشته باشد، ظرف برداچن
كردن با يك كبريت انجام گيرد، به منظور روشن كردن مشـعل ابتـدا ظـرف برداشـته شـده و      

  .مجددا سرجاي خود قرار مي گيرد
  :براي اين آزمون ها، روش هاي زير را بايد بكار برد
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و تحت فشار آزمون معمولي تغذيه مي شـود، روشـن    فيرصدر حاليكه وسيله با گاز م )1
كه به طور مجزا مورد آزمـون قـرار مـي گيـرد،     شعله هر مشعل  انتقالصحيح و  دنش

  .بررسي مي شود
دن، شـ تحت فشار آزمون حداكثر كار مي كند، روشن  مصرفي در حاليكه وسيله با گاز )2

    شعله و پايداري شعله براي هر مشعل وقتي بـه طـور مجـزا مـورد آزمـون قـرار        تقالان
 .مي گيرد بررسي مي شود

از بررسي شعله، شير از وضعيت كامال باز با سرعتي معمولي به وضعيت توان كاهش يافتـه   پس
  .طي اين عمليات نبايد شعله خاموش شود. چرخانده مي شود

      در حاليكه شيرهاي مشـعل صـفحه مشـعل در وضـعيت تـوان كـاهش يافتـه تنظـيم          )3
ار آزمون معمـولي  و تحت فش فيرصتغذيه گاز م مي شوند، بررسي مي شود كه هنگام

 :خاموشي يا پس زدن مشاهده نشودتحت شرايط زير هيچگونه 

  1طي باز كردن يا بستن در فر با سرعت معمولي -
كـابين آزمـون         يـا هـر يـك از درهـاي     كابين آزمون طي باز كردن يا بستن متوالي در  -

 با سرعت معمولي) درصورتي كه چندين در وجود دارد( 

  .بين باز كردن و بستن در رعايت مي گردد ثانيه اي 15يك فاصله 
  

  گروه آزمون سوم
براي اهداف آزمـون هـا، گـروه آزمـون سـوم بالفاصـله پـس از گـروه دوم در حاليكـه فرهـا و                 

  .در حال كار هستند انجام مي گيرندصفحه هاي پخت برقي هنوز 
داده مي شود كه وسـيله   ولي ، چنانكه گروه آزمون دوم شامل بكارگيري بريان كن باشد، اجازه

  .سرد شده و سپس تحت شرايط بيان شده براي گروه آزمون دوم به كار گرفته شود

                                                 
 .ثانيه انجام شود 1سرعت عمل ثابت و يكنواخت و در زمان تقريبي  -  1
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روي وسط هر يك از مشعل ها و صفحه هاي پخت برقـي قـرار     2-4-1-7يك ظرف طبق بند 
در . تحت فشار آزمون حداقل تغذيه مي گردد مصرفي هر مشعل صفحه مشعل با گاز. مي گيرد

كردن شير با سرعت معمولي از وضعيت كامال باز بـه وضـعيت تـوان كـاهش يافتـه،      هنگام باز 
  . بررسي مي شود كه هيچگونه پس زدن شعله يا خاموش شدني رخ ندهد

  
  هوا جريانمقاومت در برابر   7-3-2-2

    ، صفحه هاي بااليي كه باالي سطح صفحه مشعل قـرار  هوا جريانبراي آزمون مقاومت در برابر 
  .رند نصب نمي شوندمي گي

  .بكار انداخته مي شود مصرفيبا گاز   1-3-1-7طبق شرايط بند هر مشعل 
بـه ايـن منظـور، ظرفـي، طبـق بنـد               . آزمون در حاليكه مشعل داغ مي باشد انجام مـي شـود   

دقيقه در توان ورودي اسمي خود كـار كـرده گذاشـته     10روي مشعل كه به مدت   7-1-4-1
  . مي شود

  .كنترل به وضعيت توان كاهش يافته حركت داده مي شود دسته
چنان قرار مـي گيـرد كـه لبـه      7ظرف برداشته شده و وسيله آزمون نشان داده شده در شكل 

فاصله بين لبه پاييني پاندول و صفحه تكيه گاه هـاي  پاندول در مركز و روي مشعل قرار گيرد، 
قرار مي گيرد و به عمود نسبت   º30اوليه در يك وضعيت پاندول . ميليمتر مي باشد 25ظرف 

به پاندول اجازه داده مي شود كه در يك جهـت  . صفحه نوسان آن موازي جلو وسيله مي باشد
اجازه داده مـي شـود كـه در جهـت ديگـر تـاب       ثانيه اي  10تاب بخورد و سپس با يك فاصله 

  .بخورد
  
  پاشش مايعمقابل مقاومت در   7-3-2-3
 مي شوند و با گاز مصـرفي مجزا و در توان ورودي اسمي خود بكار انداخته مشعل ها كه بطور  

تغذيه مي شـوند، بـراي جوشـاندن و در حالـت       1-3-1-7تحت شرايط مشخص شده در بند 
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رجـوع    1-بـه ج (   mm 160در به قطر جوشش نگاه داشتن آب درون يك ظرف تميز بدون 
   ايـن قطـر بـراي    . اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد    زير لبه آن پر شده، مـورد    mm 10كه تا ) شود 

 افـزايش مـي يابـد    mm 220، تا  kw 5/3مشعل هايي با توان ورودي اسمي برابر يا بيشتر از 
  .سپس آزمون تا جائيكه ديگر پاششي وجود نداشته باشد ادامه مي يابد

 مشعل در صورتي قابل قبول است كه روشن كردن مجـدد خودكـار بالفاصـله و   خاموش شدن 
پس از انجام اين آزمون، مشعل بايد قادر باشد كـه دوبـاره بـه    . ثانيه صورت پذيرد 5طي مدت 

  .آساني روشن شود
  
  احتراق  7-3-2-4
  شرايط تغذيه  7-3-2-4-1

نصب شود و هر يك از مشعل ها بايـد    2-3-1-7وسيله بايد طبق شرايط تعريف شده در بند  
در توان ورودي اسـمي خـود تنظـيم شـده      1-3-1-7قبال طبق شرايط مشخص شده در بند  

      مـورد بررسـي قـرار     8براساس پـنج آزمـون داده شـده در جـدول       2-2-6الزامات بند . باشند
  .مي گيرند

  در محصوالت احتراق  CO درصد حجمي غلظت - 8 جدول
شماره 
 آزمون

 مشعل هاي در
  كارحال 

  وضعيت گاز مصرفي
  دسته هاي شير 

درصد حداكثر 
غلظت  حجمي

CO 
  10/0  كامال باز مصرفيگاز هر مشعل بطور مجزا  1
 نصفوضعيت مربوط به  مصرفيگاز هر مشعل بطور مجزا  2

  توان ورودي اسمي
15/0  

ــاز هر مشعل بطور مجزا  3 ــامصــرفيگ ب
 فشار حداقل

  15/0  كامال باز
همه مشعل هاي صفحه مشـعل و در  4

صورت امكان فر و يا بريان كن بطور 
 روشن1مانهمز

  20/0  كامال باز مصرفيگاز

درمصــرفيگــاز هر مشعل بطور مجزا  5
 فشار حداكثر

  20/0  كامال باز
 .را ببينيد4براي عملكرد فر و بريان كن آزمون شماره) 1
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گاه هاي قابل جدا شدن خاص براي ظـروف كوچـك   با و بدون تكيه  4تا  1آزمون هاي شماره 
آنها را مشخص نمـوده  از و نگهداري استفاده  مصرفورالعمل هاي بر روي مشعل هايي كه دست

مي باشد انجـام  تنها وقتي وسيله داراي يك ورودي برق شهر  5آزمون شماره . انجام مي گردند
  .از هيچ گونه تكيه گاه خاص براي ظروف كوچك استفاده نمي شود. مي گردد

  
  1آزمون شماره 

نمـي باشـند، يـا در مـورد وسـايلي كـه       توان يا گاورنر وسايلي كه مجهز به تنظيم كننده براي 
حـداكثر  فشـار آزمـون   عملكرد آنها خنثي گرديده است، مجهز به اين تجهيزات مي باشند ولي 

  . با توجه به نوع گاز مصرفي وسيله مي باشد  2-1-7فشار مشخص شده در بند 
مشـعل بطوريكـه   ن با تنظيم آزموو بدون گاورنر، ا تنظيم كننده توان ورودي گاز ببراي وسايل 
  .برابر توان ورودي اسمي شود، انجام مي گردد 10/1توان معادل 
برابـر   075/1با گاورنر، آزمون در حالي انجام مي شود كه توان ورودي مشـعل بـه   براي وسايل 

  .توان ورودي اسمي برده شود
  2آزمون شماره 

تـوان ورودي  . شـود   مـي  يله انجامبدون سرد شدن وس 1اين آزمون فوراً پس از آزمون شماره 
. مشعل با استفاده از شير مشعل طوري تنظيم مي شود كه به نصف توان ورودي اسـمي برسـد  

براي صفحه هاي كلوچه پز، اين آزمون با اسـتفاده از وضـعيت مربـوط بـه نصـف تـوان ورودي       
رودي اسـمي  در نزديكترين وضعيت به نصف توان و. اسمي و در صورتيكه اين كار ميسر نباشد

  .شود مي انجام
  3آزمون شماره 

  .اين آزمون با گاز مصرفي در فشار حداقل انجام مي شود
  4آزمون شماره 

  :و با فشار آزمون معمولي تحت شرايط كار همزمان انجام مي گردد مصرفيآزمون زير با گاز 
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  .كامال روشن مي گردند) گازي و الكتريكي (صفحه مشعل  اجزاءهمه ) الف
   ا در حالي كه كنترل هاي آنها در وضعيت مربوط به دماي پخـت حـداكثر اسـت بكـار    فره) ب

  .مي افتند
به استثناي يك بريان كن سطح باال كه طي اين آزمون بكار انداخته نمي شود، بريـان كـن   ) ج

در حاليكه كنترل هاي آنهـا در وضـعيت متنـاظر بـا     هايي كه در محفظه هاي مجزا قرار دارند، 
ايـن كـار    و در صـورتيكه  ) در صـورت امكـان   ( اسـت  ) توان برقي ( ورودي اسمي نصف توان 

قرار مـي  ) توان برقي ( توان ورودي اسمي  ميسر نباشد در نزديكترين وضعيت نزديك به نصف
  .گيرد

در صورتي كه بريان كن در محفظه اي مشترك با فر قرار داشته باشد، آزمون در حالي كـه  ) د
  . تكرار مي شود) بصورتي كه در بند ج شرح داده شده ( ر حال كار است بريان كن بجاي فر د

  .بكار انداخته مي شوند) ب(در بند ساير اجزاء وسيله شامل هر فر ديگر تحت شرايط مذكور 
  5آزمون شماره 

و يا احتراق تاثير داشته باشـد،   شدنچنانچه نوسان ولتاژ برق شهر بتواند روي عملكرد، روشن 
وسـيله بـا   در حاليكه  حداكثر و در فشار آزمون  مصرفي هر يك از مشعل ها با گازآزمون روي 

       برابر حداكثر ولتاژ اسمي مشـخص شـده بـراي وسـيله تغذيـه مـي گـردد، انجـام          10/1  ولتاژ
  .مي شود

  .برابر حداقل ولتاژ اسمي وسيله است، تكرار مي گردد  85/0ولتاژ ورودي آزمون در حاليكه 
  
  نمونه برداري از محصوالت احتراق  7-3-2-4-2

نمونه بـرداري محصـوالت احتـراق هـر بـار بـراي يكـي از          5و  1،2،3براي آزمون هاي شماره 
  .مشعل ها انجام مي گيرد
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ولـي اگـر سـطح مشـعل هـاي          . روي مشـعل قـرار مـي گيـرد      1-4-1-7يك ظرف طبق بند 
في نبايد روي اينگونه مشعل ها قـرار  پوشش دار كامال توسط ظرف پوشانده نشود هيچگونه ظر

  .داد
ميلي متر استفاده مي شود وسيله نمونه برداري نشان داده شده  220كه از ظرفي با قطر وقتي 

است وسيله  ميلي متر 300وقتي كه ظرف داراي قطر . بايد مورد استفاده قرار گيرد 8در شكل 
مـي شـود در سـاير مـوارد از وسـيله      استفاده الف  – 8شده در شكل نشان داده نمونه برداري 

ميلي  80تا  20نشان داده شده و در فاصله  9كه در شكل  500 × 300نمونه برداري به ابعاد 
  .قرار داده مي شود استفاده مي شوديا صفحه كلوچه پز تكيه گاه ظروف  1متري باالتر از سطح

له نمونه برداري، برداشته محصوالت احتراق بامكش مقداري از اين گازها در قسمت بااليي وسي
  .دقيقه پس از شروع آزمون بررسي شوند 20الزامات بايد . مي شوند

  .باشد  درصد 1نمونه بايد بيش از  CO2غلظت حجمي 
چنانكـه  . اسـتفاده نمـود   CO2مي توان از يك محدود كننده براي بدست آوردن ايـن غلظـت   

ن نتيجـه ممكـن نباشـد، مقـدار     بدون به مخاطره انداختدرصد  1بدست آوردن غلظت حجمي 
   نيز قابل قبول خواهد بود به شـرط آنكـه آزمايشـگاه اطمينـان حاصـل نمايـد كـه         1%كمتر از 

  .بطور صحيح انجام شده است يريگنمونه 
  4آزمون شماره 

               برقــي بــا ظرفــي مطــابق بــا هــر يــك از مشــعل هــاي صــفحه مشــعل و صــفحه هــاي پخــت 
سطح مشعل هاي پوشش دار توسط ظـرف كـامال   ولي اگر . نده مي شوندپوشا  2-4-1-7بند  

  .ظرفي بر روي اينگونه مشعل هاي گذارده نمي شود. پوشانده نشود
تجهيزات جانبي فر يا بريان كن كه زير صفحه مشعل قرار دارند در وضعيت معمـولي اسـتفاده   

  .قرار مي گيرند

                                                 
  .باشد آنگاه بايد عدم تائيد وسيله نمونه برداري به عملكرد احتراق بررسي گردد  2%بيش از   CO2اگر غلظت  -  1
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  .ونه برداري مي گردنددقيقه پس از شروع آزمون نم 20محصوالت احتراق 
 بـا  مطـابق نمونه برداري كه براساس نوع صفحه مشعل انتخاب شده، بر روي وسيله يك وسيله 

       وسـيله نمونـه بـرداري بايـد حـداقل بـه انـدازه       . قـرار مـي گيـرد    9ابعاد توصيه شده در شكل 
mm 40  رو يـا  چنانچه وسيله داراي يـك در صـفحه   . داشته باشد همپوشانيبا صفحه مشعل

يك بريان كن سطح باال است كه اين ترتيب را ناممكن مي سازد، وسيله  نمونه برداري بين در 
ترتيبي قرار داده مي شود كه بايد با سه وجه ديگر صفحه مشـعل بـه   ه و صفحه پشتي آزمون ب

  .داشته باشدفاصله   mm 40اندازه حداقل 
محصوالت احتـراق هـر فـر يـا     شامل ( را اين وسيله نمونه برداري بايد همه محصوالت احتراق 

جمع آوري نمايد ولي نبايـد مسـير آنهـا را بـه گونـه اي      ) در حال كار مي باشندكه بريان كن 
     بخصوص فاصله بين لبـه پـاييني وسـيله    . تغيير دهد كه كيفيت احتراق را تحت تاثير قرار دهد

يت احتـراق مشـعل هـا را تحـت     نمونه برداري و سطح تكيه گاه ظرف بايد چنان باشد كه كيف
وجـود  نبايد احتراق از لبه پايين وسيله نمونه برداري تاثير قرار ندهد، هيچگونه فرار محصوالت 

داري تا لبه پايين وسيله نمونه براين فاصله . باشد  1%بيش از بايد  CO2داشته باشد و غلظت 
در محصـوالت   CO2حجمـي  چنانچه غلظت . ميليمتر باشد 80تا  20بايد بين سطح تكيه گاه 
باشد، بايد يك محدود كننده در قسمت بااليي اين وسـيله نمونـه بـرداري     1%احتراق كمتر از 

  .برساند 1%قرار گيرد تا اين مقدار را به مقداري كمي بيشتر از 
ولي در صورتيكه وجود اين محدود كننده كيفيت احتراق را تحت تاثير قـرار دهـد يـا موجـب     

به خارج از وسيله نمونه برداري گردد نبايد از آن استفاده نمـود، ولـي   راق نشت محصوالت احت
بطور صحيح انجـام شـده    گيري كه نمونه حاصل نمايداطمينان در اين صورت، آزمايشگاه بايد 

  . است
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  محصوالت احتراقآناليز   7-3-2-4-3
توسط فرمـول  ) احتراق خنثي ( عاري از هوا و آب خشك  در محصوالت    COغلظت حجمي 

  :زير بيان مي شود

( )
M2

N2
MN )(CO

)(CO
.(CO)CO =  

  :كه در آن
(CO)N  :درصد حجمي منواكسيد كربن نسبت به محصوالت احتراق خشك و عاري از هوا  

(CO2)N  :     درصد حجمي دي اكسيد كربن محاسبه شده بـراي محصـوالت احتـراق خشـك و
  عاري از هوا،

(CO2)M  و(CO)M  :و دي اكسـيد كـربن انـدازه گيـري     كربن  واكسيدندرصدهاي حجمي م
  .شده در نمونه خشك در حين آزمون احتراق است

  .داده شده اند  9 آزمون در جدولبراي گازهاي  N(CO2)% مقادير 
  )محصوالت احتراق خنثي (  CO2درصد حجمي : 9جدول 

 G110 G120 G130 G140 G141 G150 G20 G21 G25 G26 G30 G31  نماد گاز
 %(CO2)N  

  )حتراق خنثيا(
6/7  35/8 7/13 8/7 9/7 8/11 7/11 2/12 5/11 9/11 0/14 7/13 

  
  .به ترتيب گاز مرجع معادل گاز مايع و گاز طبيعي مي باشند)  G20و  G30گاز (  6و2ستون  -يادآوري 

با استفاده از يك روش انتخابي اندازه گيـري مـي شـود كـه امكـان       COبراي همه آزمون ها، 
   دارد و اندازه گيري با يك خطاي نسـبي كمتـر از    005/0%ي را با قطعيت تعيين غلظت حجم

  .انجام مي شوددرصد   6
CO2  مي شود اندازه گيريدرصد   6 با استفاده از روشي با خطاي نسبي كمتر از.  

  .استفاده از آناليزورهاي جذبي مادون قرمز توصيه مي شود -يادآوري
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  آزمون دوده زايي   7-3-2-4-4
ظرفي كه   ) در فشار حداقل مصرفيآزمون با گاز  ( 1-4-2-3-7بند  3ان آزمون شماره پاي در

 10، پـس از   2-2-6مشعل را پوشانده با يك ظرف تميز مشابه جايگزين شده و الزامـات بنـد   
  .دقيقه كار مورد بررسي قرار مي گيرند

  
  آزمون هاي خاص براي فرها و بريان كن ها  7-3-3
  شدن انتقال شعله و پايداري شعله روشن  7-3-3-1
  كليات  7-3-3-1-1

هـر مشـعل   . مناسب نصب مـي گـردد  در يك اتاق با تهويه   2-3-1-7وسيله طبق شرايط بند 
  :مگر آنكه خالف آن ذكر شود.تنظيم مي گردد صرفيمگاز با   1-3-1-7طبق شرايط بند 

  رايط ممكن باشدشن كردن تحت اين شدر صورتي كه رودرهاي فرها بسته مي شوند  -
و نگهداري اجازه  مصرفدر بريان كن بسته مي شود  در صورتي كه دستورالعمل هاي  -

 دهند

 .آزمون ها بدون وجود تجهيزات جانبي فر و بريان كن انجام مي شوند -

در صـورتي كـه   . روشن مـي گـردد  ) در صورت وجود ( مشعل به وسيله سيستم روشن كننده 
  .باشد، توسط يك كبريت روشن مي شودمشعل فاقد سيستم روشن كننده 

بـا  هنگاميكه سيستم روشن كننده هر بار تنها يك جرقه بزند، در اين آزمون، حداكثر سه بار و 
اولين اقدام براي روشـن كـردن وقتـي    . زمان وقفه يك ثانيه اي عمل جرقه زني انجام مي شود

گـاز   نور تعيين زمان رسـيد مي گيرد كه گاز به سوراخ هاي مشعل رسيده باشد، به منظانجام 
به سوراخ هاي مشعل، يك شعله كمكي روشن كننـده در نزديكـي سـوراخ هـاي مشـعل قـرار           

زمان بين لحظه قرار گرفتن شير در وضعيت كامال باز و لحظه روشـن شـدن مشـعل    . مي گيرد
  .اندازه گيري مي شود
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  .مي گيرداز طريق آزمون هاي زير مورد بررسي قرار   1-3-6الزامات بند 
  
  ن از وضعيت سرد و انتقال شعلهشدروشن   7-3-3-1-2

ن صحيح و پايـداري شـعله بـراي هـر     شددر حالي كه وسيله در دماي محيط قرار دارد، روشن 
مشعل فر يا بريان كن وقتي كه به تنهايي بكار مي افتد تحت شرايط زيـر مـورد بررسـي قـرار       

  :مي گيرد
  مشعل در وضعيت سرد قرار دارد، -
 ابتدا مدار گاز تا نازل ها از هوا خالي شده است، -

 .و نگهداري در وضعيت روشن كردن قرار داردمصرف شير طبق دستورالعمل هاي  -

روشن كردن و انتقال شعله بايد با در نظر داشتن موارد زيـر مـورد   در مورد  1-3-6الزامات بند 
  :بررسي قرار گيرد

  در فشار آزمون معمولي صرفيگاز م با -
 در فشار آزمون حداكثر صرفياز مبا گ -

 با گاز مصرفي در فشار حداقل -

  
  ن در حالت گرم و انتقال شعلهشدروشن   7-3-3-1-3

  در حالي كه وسيله در دماي محيط قرار دارد، فر يا بريان كن در حاليكه وسيله كنترل آنها در 
در . انداخته مي شـود دقيقه بكار  10وضعيت حداكثر قرار دارد هر كدام بطور جداگانه به مدت 

كنتـرل  . و نگهداري ممنوع نكرده باشند، در بسته مي شـود  مصرفصورتيكه دستورالعمل هاي 
و  مصـرف پس از يك دقيقه، كنترل طبق دستورالعمل . به وضعيت خاموش برگردانده مي شود

  .نگهداري به وضعيت روشن كردن برده شده و مشعل روشن مي شود
  :وارد زير انجام مي شوندآزمون ها با درنظر داشتن م

  در فشار آزمون معمولي صرفيبا گاز م -
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 فشار آزمون حداكثر در صرفيبا گاز م -

 فشار آزمون حداقل در صرفيبا گاز م -

 
  كاهش توان ورودي  7-3-3-1-4

بـا گازهـاي    3-1-3-3-7دقيقه تحت شرايط بند  10پس از آنكه فر يا بريان كن ابتدا به مدت 
  :زير كار نمود

  در فشار آزمون معمولي صرفيمبا گاز  -
 فشار آزمون حداقلدر  صرفيمگاز با  -

 زمون حداكثرآفشار  در صرفيم گازبا  -

  .چرخانده مي شود) در صورت وجود ( به وضعيت حداقل  1دسته كنترل با سرعت معمولي
د چنانكه وسيله داراي دو فر يا بريان كن گازي يا برقي باشد كه بتوانند بطور همزمان كار نماين

و يكديگر را تحت تاثير قرار دهند، مشعل آنها پـس از ده دقيقـه كـار همزمـان بطـور متـوالي       
) در صورت امكان( گردند خود تنظيم گذرحجمي كاهش يافته طوري تنظيم مي گردند كه در 

تنظيم فر يا بريان كن ديگر كه ممكن است گازي يا برقي باشد در وضعيت حداكثر خود بـاقي  
  .مي ماند

  
  فر 2عملكرد در 7-3-3-1-5

 4-1-3-3-7مقاومت شعله هاي مشعل فر به حركات در فر تحت شرايط تغذيه مشابه بـا بنـد   
  .به صورت زير مورد بررسي قرار مي گيرد

روشن مي باشد، مشعل فر با قـرار دادن  ) در صورت وجود ( در حاليكه در فر باز است و پيلوت 
عنـوان    نگهداريو  مصرفدر دستورالعمل هاي  شير فر در وضعيت روشن كردن به صورتي كه

                                                 
  .مي گردد ثانيه انجام 1در زمان تقريبي يكنواخت و عمل  ثابت و  سرعت -  1

2 - Oven door 
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در فر بسته شده و بررسي مي گردد كه مشعل فر و پيلوت روشـن بـاقي   . شده روشن مي گردد
  .بمانند

، كنترل با سرعت معمولي به وضعيت حداقل چرخانـده  5-1-7بند  دقيقه كار طبق 30پس از 
  ؛مي شود

 ها مشاهده مي شوند، ثانيه، در فر باز شده و شعله 15 پس از تقريبا -

 ثانيه بعد، در فر بسته مي شود، 15تقريبا  -

  ثانيه، در باز شده وشعله ها مشاهده مي شوند، 15پس از  -
ثانيه بعد ، كنترل با سرعت معمـولي بـه وضـعيت حـداكثر      15در بسته شده و تقريبا  -

 .چرخانده مي شود

در صـورت  ( ل و پيلوت ثانيه، در باز شده و بررسي مي شود كه مشع 15پس از تقريبا  -
 .بصورت معمولي كار كنند) وجود 

  .حركت در با سرعت معمولي انجام مي شود
چنانچه وسيله داراي فرها يا بريان كن هايي باشـد كـه بتواننـد بطـور همزمـان كـار نماينـد و        
 يكديگر را تحت تاثير قرار دهند، آنها نيز طي كار همزمان مورد آزمون قرار مي گيرند، اثـر بـاز  

كردن در فر يا فرها پس از آنكه فرها يـا بريـان كـن هـا طبـق روش شـرح داده شـده در بنـد                
  .بكار انداخته شدند مورد بررسي قرار مي گيرند  7-3-2-1-2
  
  وسايل توكار 1درعملكرد   7-3-3-1-6

  2-2-4-2-3-1-7در يك كابينت بلند كه داراي يك يا چند در است طبق بند 3فرهاي طبقه 
  .صب مي شوندن

، 5-1-3-3-7دقيقه و چرخاندن كنترل طبـق شـرايط    30پس از پيش گرم كردن فر به مدت 
  .با سرعت معمولي بسته مي شودبطور متوالي باز شده و سپس  º90قفسه با زاويه ) هاي(در

                                                 
1 - Building-in unit door 
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  بريان كن در محفظه فر  7-3-3-1-7

  :ن قرار مي گيرده فر مجهز به بريان كن باشد، تحت شرايط زير مورد آزموچنانچ

  .، خاموش مي شود5-1-7دقيقه كار تحت شرايط بند  30فر پس از  -
  انجـام   مصـرفي يك آزمون روشن كردن مشعل بريان كن بالفاصله و با استفاده از گـاز   -

 .مي گيرد

  
  بريان كن سطح باال  7-3-3-1-8

ه مشـعل و يـا   ه بريان كن طوري قرار گرفته باشد كه بتواند توسط كار مشعل هاي صفحچچنان
  :مشعل هاي فر تحت تاثير قرار گيرد، آزمون زير بايد انجام گيرد

مشعل هاي صفحه مشعل در حاليكه شير آنها در وضعيت كامال بـاز قـرار دارد بـا گـاز      -
  .در فشار آزمون معمولي روشن مي شوند مصرفي

 قرار مي گيرد،  2-4-1-7بر روي هر مشعل يك ظرف طبق بند  -

ه جوش آمد، شير مشعل طوري تنظيم مي شود كه آب به حالـت  به محض آنكه آب ب -
 .جوش باقي بماند

كـار    5-1-7مشعل هاي فر همزمان با مشعل صفحه مشعل روشن شده و طبـق بنـد    -
 .مي كنند

دقيقـه پـس از شـروع     30بريان كن در وضعيت عادي خـود قـرار داده شـده و    ظرف  -
روشـن كـردن   . يت بخش باشدآزمون، بررسي مي شود كه روشن كردن بريان كن رضا

 .بدون تجهيزات جانبي بريان كن تكرار مي شود

طي اين آزمون ها، پايداري شعله بريان كن با و بدون تجهيزات جانبي مورد مشـاهده   -
 .قرار مي گيرد

 .در فشار حداكثر تكرار مي شوند فيرصآزمون ها با گاز م -
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  تاثير بين دو فر يا بريان كن  7-3-3-1-9

فر يا بريان كن بتوانند بطور همزمان كار نمايند و اگر عملكرد يكـي از آنهـا بتوانـد    ه دو چچنان
گـاز  دن، انتقال شعله يا پايداري شعله ديگري را تحت تاثير قرار دهد، آزمـون زيـر بـا    شروشن 

  :در فشار آزمون معمولي و تحت شرايط زير انجام مي شود فيرصم

ن كن ديگري را تحت تاثير قرار دهد، ابتدا بـه  ه احتمال دارد كه فري، فر يا برياچچنان -
  بكار انداخته مي شود،  5-1-7دقيقه طبق بند  30مدت 

ه احتمال دارد كه يك بريان كن، فر يا بريان كـن ديگـري را تحـت تـاثير قـرار      چچنان -
 .دقيقه با توان ورودي حداكثر بكار انداخته مي شود 15دهد، ابتدا به مدت 

  
  كارفرهاي تو  7-3-3-1-10

 1مي شود، بجز در مورد يك وسيله طبقـه   انجامه وسيله داراي يك فر باشد، آزمون زير چچنان
طبق دستورالعمل هاي فني فقط مي تواند در حالي نصب شود كـه يـك طـرف آن مجـاور     ه ك

  .ديوار يا واحد ديگر باشد
تن مـوارد  بـا در نظـر گـرف    2-3-1-7تحت شرايط تعريف شده در بند براي اين آزمون، وسيله 

  :استثناي زير قرار مي گيرد
بايـد طـوري باشـد كـه تهويـه مشـخص شـده در         3براي يـك وسـيله طبقـه     كابين -

در محل تهويـه  ) رجوع شود 3-2-3-8به بند ( دستورالعمل هاي فني را تامين نمايد 
محل . مشعل فر بايد داراي حداقل سطح مقطع بيان شده در دستورالعمل ها باشدزير 

  گرفته در باالي مشعل فر بايد داراي بيشترين سطح مقطع مجاز باشد،  تهويه قرار
در زيـر صـفحه    3نصب يك وسيله طبقـه  چنانكه طبق دستورالعمل هاي فني، امكان  -

 مشعل و يك كابين بلند آشپزخانه اي وجود داشته باشد، آزمون تنهـا بـا كـابين بلنـد    
 .انجام مي گردد آزمون
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     تحـت فشـار آزمـون طبيعـي تغذيـه       فيرصـ كه وسيله با گاز م آزمون در حالي انجام مي گردد
  .مي گردد

بـا بنـد     و در حالكيه در آن بسته است و كنترل آن در وضـعيت منطبـق   سپس فر روشن شده 
سپس كنترل به وضـعيت حـداكثر   . دقيقه بكار انداخته مي شود 30قرار دارد، به مدت  7-1-5

يت حداقل خود برده مي شود، طي اين مراحـل بايـد   به وضع تدريجيخود برده شده و بصورت 
چنانكـه  . اطمينان حاصل نمود كه شعله ها در همه مقادير مياني خود قابل مشاهده مي باشند

نگهداشـته شـده و بررسـي      در وضعيت شعله ها آشفتگي ديده شود كنترل در همين وضـعيت  
مني عملكرد تحـت تـاثير واقـع    مي شود كه آيا تحت اين شرايط، وسيله آسيب ديده است يا اي

  .مي شود يا خير
ثانيه در وضعيت حداقل خود قـرار دارد، در بـاز شـده و كنتـرل      15در حاليكه كنترل به مدت 

طي اين مراحل بايد اطمينـان حاصـل   . به وضعيت حداكثر چرخانده مي شود تدريجيبصورت 
اگـر در وضـعيت شـعله هـا      .نمود كه شعله ها در همه مقادير مياني خود قابل مشاهده باشـند 

شده و بررسـي مـي شـود كـه آيـا      آشفتگي مشاهده گرديد، كنترل در وضعيت خود نگهداشته 
  .تحت اين شرايط وسيله آسيب ديده يا ايمني عملكرد آن تحت تاثير واقع مي شود يا خير

  
  دماي فر  7-3-3-1-11

ي در حاليكه شير كامال بـاز  با استفاده از گاز مصرف 1-3-3-6مطابق شرايط تعيين شده در بند 
در مركز هندسـي حجـم   . و ترموستات در حداكثر مقدار است، مشعل  تغذيه و تنظيم مي شود

منحنـي افـزايش دمـا بـا انـدازه      . مفيد فر خالي، دما با  ترموكوپل تخت اندازه گيري مي  شود
ي دقيـق هـر   جهت ردياب. دقيقه، بدست مي آيد 1گيري هاي متوالي در فواصل زماني حداكثر 

براي آزمونها دمـاي اطـاق   . گونه نوسانات احتمالي دما استفاده از ثبات پيوسته توصيه مي شود
مقـدار تنظـيم شـده مجـاز       ±5%تغييرات دما تـا  . درجه سلسيوس حفظ شود 20بايد  تقريباً 

  .است
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ن كمتـر از  آزمون تا برقراري دماي متوسط پايدار و تا زمانيكه ثابت شود باال و پـائين رفـتن آ   
  .حد مجاز است، ادامه مي يابد %5±
  
  پخش حرارت در فر  7-3-3-1-12

اين آزمون بايد با فشار معمولي و حداكثر ميزان گاز ورودي تعيـين شـده بـراي وسـيله انجـام      
ميليمتر بوده و  5/0ي هر يك از آنها دپنج عدد ترموكوپل نوع مفتولي را كه قطر سيم ها. گيرد

يگر متصل شده اند بايد طوري در داخل فر مورد نظر قـرار داد كـه يكـي از    بطور موازي به يكد
آنها در مركز صفحه فرضي افقي  كه از  مركز فر مي گذارد قرار گيـرد و چهـار عـدد ديگـر در     

  .چهار نقطه به فواصل مساوي از مركز و گوشه هاي صفحه فوق واقع شوند
رسانده و آنرا در حـدود همـين درجـه     سلسيوسدرجه  190سپس بايد درجه حرارت فر را به 

  .حرارت نگهداشت
چهارعدد تا به كيك پزي را كه كف آنهـا قابـل جـدا شـدن از جـداره تـا لبـه بـوده و از ورقـه          

سانتيمتر ساخته  8/3سانتيمتر و عمق  5/19ميليمتر به  قطر  كف   8/0آلومينيوم به ضخامت 
گرم خمير كيك ريخته و سپس آنهـا را   363ا شده باشد بايد انتخاب نموده ودر هر كدام از آنه

در طبقه فوقاني بايد دو عدد از تابه ها را طوري گذاشت كه . به ترتيب زير در داخل فر قرار داد
يكي در سمت چپ عقب فر و ديگري در سمت راست جلو آن قرار گيرد و دو عدد تابه ديگر را 

ر سمت راسـت عقـب و ديگـري را در    در طبقه تحتاني فر  برعكس ترتيب فوق يعني يكي را د
از قبيـل اخـتالف در منافـذ    ( در صورتيكه طرفين فر  قرنيه نباشد . سمت چپ جلو فر گذاشت

طرفين كف فر، طرح  يا محل مشعل و يا قرارداشتن مجراي خروجي دودكش فر در يك طرف 
مقابـل  نقـاط    در اينحال بايد يك آزمون ديگر نيز بعمل آيد كه در آن تابـه هـا در نقـاط   ) آن 

مشخص شده در فوق قرار داده شده باشند و البته در اين آزمون هم درجه حرارت فـر و زمـان   
تابه هاي هر طبقه را بايد بشكل قرنيه . قبل باشد ونالزم براي پختن كيك بايد عينا مشابه آزم
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ا تـا  نسبت به يكديگر طوري قرار داد كه فاصله  بـين دو تابـه مسـاوي فاصـله هـر يـك از آنهـ       
  .نزديكترين ديوار فر نسبت بخودش باشد

در صورتيكه سطح هر طبقه فر  آنقدر كوچك باشد كه نتواند دو عدد تابـه را طـوري در خـود    
ميليمتر باشد در  12جاي دهد كه حداقل  فاصله بين دو تابه و هر تابه تا نزديكترين ديواره فر 

در صورتيكه فر داراي  فقط يك طبقه . داداينحال بايد فقط يك تابه را در وسط آن طبقه قرار 
در صـورتيكه فـر داراي فقـط     . باشد در اينحال بايد فقط يك تابه را در وسط آن طبقه قرار داد

يك طبقه باشد در اينحال بايد اين طبقه را در محلي كه سازنده فر براي آن تعيين كرده است 
طبق شرحي كه در باال گفتـه شـد روي آن   گذاشته و بسته باندازه طبقه، يك يا دو عدد تابه را 

  .قرار داد
ثانيه  15ايد از بزمان الزم براي باز كردن در فر، قرار دادن تابه ها در فر و بستن مجدد در آن ن

يا مدتي كه از طرف سازنده تعيـين شـده   ( دقيقه  30تا   25كيكها را بايد به مدت . تجاوز كند
آورده تا دماي محيط آزمون خنك كـرد و بعـد از نظـر    پخت و سپس آنها را از فر بيرون ) است

  .انعكاس نور مورد اندازه گيري قرار داد
  :مواد الزم براي خمير كيك در اين آزمون بشرح زير است

  )يا يك فنجان (گرم  185          روغن 
  )قاشق چايخوري 2يا ( سانتيمتر مكعب  10          وانيل
  )فنجان  2يا ( گرم  400          شكر 

  )عدد  4يا ( گرم  192        تخم مرغ
  )فنجان  5/1يا ( سانتيمتر مكعب  352          شير

يا ( گرم  425  آرد گندم الك شده مخصوص كيك
4
  )خوريقاشق چاي  14

يا ( گرم  16  ) Baking  powder(پودر كيك پزي 
4
  )خوري قاشق چاي 14

  )خوريچايقاشق  1يا ( گرم  5          نمك
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اين مـواد را بايـد قبـل از مخلـوط     . ق بايد داراي درجه حرارت محيط آزمايشگاه باشندومواد ف

دفعـه   3پودركيك و نمك را بايد با آرد مخلوط كرده و . كردن دقيقا توزين و اندازه گيري نمود
كـرد و   شير را بايد بـه دو قسـمت  . آنها را الك نمود و سپس آنها را  به سه قسمت تقسيم كرد

  .ضمنا كف تابه ها را بايد روغن مالي نمود
براي مخلوط كردن مواد كيك بايد از يك هم زن سه سرعته با پره هاي صاف خـارج از  مركـز   

دور  325دور در دقيقـه ، سـرعت متوسـط آن     600سرعت زياد اين هم زن بايد . استفاده شود
سـانتيمتر قطـر  و    20هم زن بايد  ظرف. دور در دقيقه باشد  250در  دقيقه و سرعت كم آن 

  .سانتيمتر عمق داشته باشد 5/16
روغن نباتي  و وانيل را در ظرف هم زن ريخته و در حاليكه هم زن با سرعت زياد كار مي كنـد  

هم زن را متوقف و اطراف ظـرف  . شكر را به تدريج در طول مدت يك دقيقه به آن اضافه كنيد
  .ت يك دقيقه ديگر هم زن را با سرعت زياد بكار بيندازيدسپس براي مد. هم زن را پاك كنيد

سرعت عم زن را روي متوسط گذاشته و تخم مرغهاي هم زده نشده را به  تدريج در مدت يك 
هم زن را متوقف ، ديواره هاي ظرف را تراشيده و مجدداً آنرا بـا  . دقيقه در ظرف هم زن بريزيد

سپس هـم زن را متوقـف واطـراف ظـرف  را     . زيدسرعت متوسط به مدت يك دقيقه بكار بيندا

3هم زن را روي سرعت كم گذاشته . بتراشيد
مواد خشك را به مدت يك دقيقه در ظرف هم  1

ثانيه به آن بيفزائيد و عمل فوق را مجـدداً   30زن ريخته و متعاقباً نصف شير را در طول مدت 
دومي كه آرد را در ظرف ريختيد هـم زن را متوقـف نمـوده    تكرار نموده و در پايان مدت دفعه 

ديواره ظرف را به سرعت بتراشيد و مجدداً آنرا بكار انداخته پس از سومين دفعه ايكه آرد را به 
سـپس هـم زن را   . مخلوط اضافه نموديد دوباره هم زن را متوقف و اطراف  ظرف را پاك كنيـد 

  .انيه ديگر بكار بيندازيدث 10روي سرعت متوسط گذاشته آنرا براي  
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ثانيه فوق به سرعت خمير حاصله را در تابه ها ريخته روي آنها را كامالً صـاف   10بعد از پايان 
دفعه نسبتاً محكم بر روي ميز بزنيـد تـا حبابهـاي هـوا از خميـر       3هر تابه را . و مسطح نمائيد
كه قبالً گفتـه شـد در فـر    بعد از اتمام عمليات فوق، كيك ها را طبق روشي . كيك خارج شود

  .گذاشته و آنها را بپزيد
دقيقه آنها را در تابه هاي خود بـاقي گذاشـته و سـپس      3وقتي كيك ها را از فر بيرون آورديد 

  .آنها را بر روي صفحه هاي صافي برگردانيد تا خنك شود
  
  آزمون حرارت در بريان كن  مستقر در محفظه فر  7-3-3-1-13

فشار معمولي و حداكثر ميزان گاز ورودي تعيين شده براي بريان كـن انجـام    اين آزمون بايد با
ترموكوپل از جنس آهن  9دماي بريان كن بايد به وسيله يك پتانسيومتر نشان دهنده و . گيرد

  .كنستانتان كه بطور موازي به يكديگر متصل شده اند تعيين گردد
يد به وسيله صفحه مدور مسـي بـه قطـر    پل ها باواتصال سيمهاي هدايت هر يك از اين ترموك

ميليمتر انجام گيرد كه اين سيم ها بر روي صفحه فوق به فاصله  8/0سانتيمتر و ضخامت  5/2
  .سانتيمتر از يكديگر نقره جوش شده باشند  25/1

سانتيمتر  5/6هر يك از اين صفحات بايد در وسط سطح فوقاني يك مقواي مدور نسوز به قطر 
  .ليمتر قرار داده شودمي 5/9و ضخامت 

  . ميليمتر باشد 5/0قطر سيم هاي  آهن كنستانتان ترموكوپل ها بايد 
  .رنگ آميزي گردد ،سطوح خارج صفحه مسي و مقواي نسوز بايد به رنگ سياه تيره

مقواهاي نسوز را كه صفحات ترموكوپل ها بـر آنهـا قـرار دارد بايـد روي طبقـات  بريـان كـن        
ـ . بترتيب زير قرار داد ه يكي در  هر گوشه بطوريكه لبه هاي خارجي آنها با لبه هاي طبقه لب ب

يكي در وسط و چهار عدد ديگر بر  روي قطرهاي طبقه بطوريكه هر يك از آنهـا  . لب قرار گيرد
  .در فاصله مساوي از مقواي نسوز وسط و مقواهاي نسوز گوشه ها واقع شود
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ه منظور امكان دسترسي به سيني بريان كـن  در صورتيكه يكي از گوشه هاي طبقه بريان كن ب
بريده شده باشد صفحه نسوز را در آن گوشه بايد بهمان نحوي قرار داد كه اگر آن گوشه بريده 

  .نشده بود قرار داده ميشد
در صورتيكه طبقات بريان كن دايره اي شكل باشد، مقواهاي نسوز را مطابق روشي كه در بـاال  

گوشه هاي چهار گوشه اي محاط بر دايره طبقه طوري قرار داد كه شرح داده شده بايد بر روي 
  .يك ضلع اين چهار گوشه موازي با سطح جلو دستگاه گاز سوز باشد

پس از  قراردادن مقواهاي نسوز بر روي طبقه بريان كن بايد ايـن طبقـه را در بـاالترين محـل     
در فاصـله اي كمتـر از     اگر اين محل طوري باشد كه صفحات مسي. طبقات بريان كن گذاشت

ده سانتيمتر پائين تر از سوراخهاي مشعل واقع شود در اينحال بايد مقواهاي نسوز را در محلي 
پائين تر از مشعل گذاشته و به وسيله پايه هاي مخصوص  طوري نگهـداري نمـود كـه فاصـله     

در  .سـانتيمر باشـد   5عمودي سطح فوقاني  صفحات مسي از زير سـوراخهاي مشـعل مسـاوي    
صورتيكه در فاصله بين سوراخهاي مشعل و طبقات بريان كن، صفحات تشعشع كننـده وجـود   

  .داشته باشد در  اينحال  بايد فاصله صفحات مسي را از رويه اين سطوح اندازه گيري نمود
بعد از اينكه وسيله مطابق شرح فوق آماده گرديـد بايـد در حاليكـه دمـاي آن مسـاوي دمـاي       

اشد گاز را به مشعل بريان كن باز  كرده و آنرا روشن نمود و در بريـان كـن   محيط آزمون مي ب
در صورتيكه بريان كن مجهز به ترموستات باشد اين ترموسـتات را بايـد ابتـدا تنظـيم     . را بست

  .كرده و سپس آنرا در باالترين درجه اش گذاشت
. د بايـد يادداشـت كـرد   حد متوسط دماي بريان كن را كه به وسيله ترموكوپلها به دست مي آي

دقيقه و در بريان كن هائيكه به وسـيله   12اين دما در بريان كن هاي مجزا و مستقل در مدت 
مشعل فر گرم مي شوند يا بريان كن هائيكه مشعل مخصوص آنها در محفظه فـر قـرار دارد در   

  .برسدسلسيوس باالتر از دماي محيط آزمون درجه  230دقيقه بايد به  16مدت 
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  آزمون حرارت در بريان كن سطح باال  7-3-3-1-14
اين آزمون بايد با فشار معمولي و حداكثر ميزان گاز ورودي تعيين شده براي بريان كـن انجـام   

ترموكوپل از جنس آهن  9دماي بريان كن بايد به وسيله يك پتانسيومتر نشان دهنده و . گيرد
  .ده اند تعيين گرددكنستانتانت كه بطور موازي به  يكديگر متصل گردي

    اتصال سيمهاي هدايت هر يك از اين ترموكوپلها بايد به وسيله صـفحه مـدور مسـي بـه قطـر     
ميليمتر انجام گيرد كه اين سيمها بر روي صفحه فوق به فاصـله   8/0سانتيمتر و ضخامت  5/2

  .سانتيمتر از يكديگر نقره جوش شده باشند  25/1
بيده و هم سطح بر روي سطح زيرين يك مقواي نسـوز بـه   اين صفحات مسي را بايد بطور چس

         بزرگي ايـن مقـوا بايـد بـه انـدازه اي باشـد كـه بتوانـد اقـال         . ميليمتر سوار نمود 5/9ضخامت 
شـكل مقـواي نسـوز بايـد بـه نحـوي باشـد كـه         . درصد سطح صفحه بريان كن را بپوشاند 75

  .ف مقواي نسوز داراي عرض يكسان باشندقسمتهاي پوشيده نشده از صفحه بريان كن در اطرا
قسمت مساوي تقسيم بندي كرده و هر يك از صـفحات مسـي    9سطح مقواي نسوز را بايد به 

قطـر سـيمهاي آهـن و كنسـتانتانت     . ترموكوپل را در وسط يكي از اين قسمت ها نصـب نمـود  
د بـه رنـگ سـياه    سطوح صفحات مسي و مقواي نسوز را باي. ميليمتر باشد 5/0ترموكوپلها بايد 

  .تيره رنگ آميزي كرد
پس از تكميل وسائل فوق بايد در حاليكه دماي وسيله مساوي دماي محيط آزمون مـي باشـد   

  .گاز را به بريان كن باز كرده آنرا روشن نمود
ايـن  . دماي متوسط بريان كن را كه به وسيله ترموكوپلها به دست مي آيد بايد يادداشـت كـرد  

  .باالتر از دماي محيط آزمون برسد لسيوسدرجه س 230دقيقه به  30دما بايد در مدت 
  
  آزمون تعيين دماي سطح داخلي سيني مايع جمع كن 7-3-3-1-15

  .انجام داد  2-2-5-1-3-7اين آزمون را بايد همراه آزمون هاي بند 
  



١٦٨ 
 

 آزمون پخش حرارت در بريان كن  7-3-3-1-16

ميزان گاز ورودي تعيين شده براي بريان كـن انجـام   اين آزمون بايد با فشار معمولي و حداكثر 
  . گيرد

در موارديكه از مشعل فر براي گرم كردن  بريان كن استفاده مي شود ميزان گـاز ايـن مشـعل    
  .سپس آنرا روي درجه حداكثر باز آن قرار داد. بايد باندازه ايكه براي فر الزم است ميزان گردد

. جاي خود قرار داد كه مشعل در حدود مركز آن باشد سطح صفحه بريان كن را بايد طوري در
) در صورت عدم وجـود طبقـه   ( هنگام اين آزمون بايد سيني و طبقه بريان كن و يا سيني آن 

  .در جاي خود قرار داشته باشد
ميليمتـر   12بالفاصله بعد از روشن كردن گاز بايد قطعه هاي نان سفيدي را كـه بـه ضـخامت    

روي سطح بريان كن قرار داد كه فاصله آنهـا از سـوراخهاي مشـعل يـا     بريده شده است طوري 
در طـول مـدتي كـه    . سانتيمتر بيشتر نباشـد  5/12سانتيمتر كمتر و از  5عوامل گرم كننده از 

دقيقه يا كمتر بايد نان  10بعد از . نانها برشته مي گردند بايد  در بريان كن را بسته نگه داشت
  .ده و از روي آن چگونگي پخش  حرارت را بررسي نمودرا از بريان كن بيرون آور

  
  آزمون عملكرد بريان كن  7-3-3-1-17

  .در صورتيكه بريان كن مجهز به ترموستات باشد بايد دسته شير را در حداكثر باز قرار داد
اين آزمون بايد در فشار معمولي و حداكثر ميزان گاز ورودي مصرفي كه براي بريان كن تعيين 

در حاليكه  دماي بريان كن مساوي دماي محيط آزمون مي باشـد بايـد   . ت انجام گيردشده اس
در اينحال بريان كن بايد . جريان گاز بĤن را باز  كرده و بريان كن را روشن نمود و در آنرا بست

     قطعه گوشـت تـازه چـرخ كـرده هـر كـدام بـه وزن        6سپس بايد . دقيقه كار كند 15به مدت 
سـانتيمتر را بالفاصـله بطـور يكنواخـت روي      10ضخامت يك سانتيمتر و قطر گرم و به  135

 5سيني بريان كن طوري گذاشت كـه فاصـله سـطح فوقـاني گوشـت تـا سـوراخهاي مشـعل         
  .سانتيمتر باشد
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در صورتيكه حجم خارجي محفظه اي كه بريان كن را محصور كرده است، باستثناي حفاظهاي 
دسي متر مكعب بيشتر نباشـد و وزن   170ي آن و غيره از پشت، لوله هاي دودكش ، دسته ها

كيلوگرم تجاوز نكند در اينحال تعداد قطعات گوشـت را مـي  تـوان متناسـب بـا       36وسيله از 
اندازه سيني بريان كن تقليل داد و سيني رادر طبقه اي از بريان كن قرار داد كـه بهتـر بتـوان    

  .ح فوقاني گوشت را بوجود آوردسانتيمتر بين سوراخهاي مشعل تا سط 5فاصله 
در اين آزمون بايد الاقل يكي از قطعه هاي گوشت زير  مشعل پيلوت قرار گيرد و اگر ايـن امـر    
به علت وضع خاص پيلوت امكان پذير نباشد بايد يكي از قطعات گوشت را هر چه ممكن است 

دقيقـه بريـان    5دت هر طرف از قطعات گوشت را بايد بـه مـ  . نزديكتر به شعله پيلوت گذاشت
دقيقه اي كه صرف بريان كردن قطعات گوشت در ايـن آزمـون مـي گـردد      10در طول . نمود

شعله پيلوت و شعله مشعل  اصلي هيچكدام نبايد خاموش شود و شير ايمني قطع جريان گـاز  
. عملكرد ترموستات نبايد باعـث بـروز اشـكال گـردد    . نبايد بسته شود و جريان گاز را قطع كند

دقيقه بريان كردن فوق  گاز  را به مشعل اصلي بايد قطـع نمـود و بـراي     10د از پايان مدت بع
. دقيقه ديگر در حاليكه در فر و بريان كن بسته است شعله پيلوت را تحت نظر گرفـت  2مدت 

در طول  اين مدت شعله پيلوت نبايد خاموش شود و شير  ايمني قطع گاز نبايـد بكـار افتـاده    
  .يان اصلي گاز شودباعث قطع جر

    
  بررسي خروج دود هنگام بريان كردن  7-3-3-1-18

اين آزمون بايد با فشار معمولي و با حداكثر ميزان گاز ورودي كه براي بريان كن تعيـين شـده   
  .است انجام گيرد

درحاليكه بريان كن طبق دستورالعمل سازنده كه همراه آن فرستاده شده است كـار مـي كنـد    
كه هر كدام از دو قسمت گوشت و يك قسـمت  ) همبرگر(گوشت چرخ كرده تازه  قطعه 6بايد 

كيلـوگرم و بـه ضـخامت يـك سـانتيمتر و بـه قطـر          135پيه تشكيل  شده و هر كدام به وزن 
  .سانتيمتر باشد بطور يكنواخت بر روي سيني بريان كن قرار داده شود 10تقريباً 
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طاق با نور معمولي انجام مـي گيـرد هيچگونـه    در طول مدت عمليات بريان كردن كه در يك ا
  .دودي از مجراي خروجي دودكش بريان كن نبايد خارج شود

  
  احتراق  7-3-3-2

  .تحت شرايط زير بررسي مي شود  2-3-6تطابق با الزامات بند 
  
  كليات 7-3-3-2-1
  .آناليز مي شوند  3-4-2-3-7محصوالت احتراق طبق بند  -

  .نصب مي شود 2-3-1-7دستگاه مطابق شرايط بند 
تنظيم شده و بطور متوالي تغذيه   1-3-1-7مشعل هاي فر و بريان كن ابتدا تحت شرايط بند 

    قـرار   سـرويس در وضعيت هاي تعيين شده هـر گونـه تنظـيم كننـده اي خـارج از      . مي گردند
  .مي گيرد

  :آزمون ها تحت شرايط زير انجام مي گيرند
كن در وضعيتي قرار مي گيرند كه بيشترين دما را ايجاد  ترموستات يا شير فر يا بريان -

  .كنند
 .در صفحه رويه باز است -

در مواردي كه بسته بودن در صفحه رويه بتواند مسير محصوالت احتراق را از هر فر يا بريان كنـي   -يادآوري
حه رويه بسته است كه در اين شرايط مي تواند كار كند منحرف سازد، آزمون ها يكبار هم در حالي كه در صف

  .مي گردد تكرار

  .در فر بسته است -
 .و نگهداري باز يا بسته  استراهنماي مصرف در بريان كن طبق دستورالعمل هاي  -

جانبي فر يا بريان كن كه توسط سازنده تامين مي شـود و بيشـترين تـاثير در    وسيله  -
 .حركت محصوالت احتراق را دارد تا جاي ممكن در وسط فر قرار مي گيرد
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نمونه برداري از محصوالت احتراق به گونه اي انجام مي گيرد كه نمونه برداشته شـده   -
 CO2حجمـي  مقدار . ممكن نزديك به تركيب ميانگين محصوالت احتراق باشد حدتا 

 .باشد درصد 1بايد بيشتر از 

ه شرح داده شد 10براي  يك بريان كن سطح باال، هودي مشابه آنچه در شكل به عنوان مثال، 
، نسـبت   mm 25در تمام موارد، هود در فاصله اي حـداقل  . را مي توان مورد استفاده قرار داد

نبايـد  را جمع آوري نمايـد ولـي   هود بايد همه محصوالت احتراق . به بريان كن واقع مي گردد
مسير آنها بخصوص در ناحيه اي كه احتمال مي رود بر كيفيت احتـراق تـاثير داشـته باشـد را     

  .خود قرار دهد تحت اثر
  
  الزامات عمومي تغذيه  7-3-3-2-2

  .انجام مي شوند مگر آنكه خالف آن ذكر گرددمصرفي آزمون ها ابتدا با گاز 
كننده فشار نمي باشند، تثبيت گذرحجمي گاز يا  براي مشعل هايي كه مجهز به تنظيم كننده

نهـا خنثـي گرديـده اسـت،     عملكرد آيا براي وسايلي كه مجهز به اين تجهيزات مي باشند ولي 
مي باشد كه براي گازهاي آزمون بكـار   2-1-7آزمون، فشار حداكثر مشخص شده در بند فشار 
مشخص شده، تصحيح گرديـده    3-1-3-1-7كه در بند ) رجوع شود  1-1-1-7به بند ( رفته 
  .است

ن در كننـده فشـار، آزمـو    تثبيـت براي مشعل هايي با تنظيم كننده گذرحجمي گاز ولي بدون 
حالي انجام ميگردد كه مشعل طوري تنظيم شده كه تـوان ورودي آن بـا گـاز مرجـع مربوطـه      

  .ورودي اسمي باشدبرابر توان  10/1
آزمون در حالي انجـام مـي گـردد كـه تـوان       )گاورنر(تثبيت كننده فشار مجهز به براي وسايل 

  .باشد برابر توان ورودي اسمي رسيده  075/1ورودي مشعل با گاز مرجع به 
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  وسايلي كه ورودي برق شهر دارند  7-3-3-2-3
دن و يا احتراق را تحت تاثير قرار دهـد،  شه نوسان ولتاژ برق شهر بتواند عملكرد، روشن چچنان

در فشار آزمـون معمـولي   مصرفي آزمون در حاليكه هر مشعل فر يا بريان كن بطور مجزا با گاز 
برابر حداكثر ولتاژ اسـمي مشـخص شـده     10/1ولتاژ مي شود، وسيله به برقي كه داراي تغذيه 

  .براي آن است متصل مي گردد
برابر حداقل ولتاژ اسـمي وسـيله مـي باشـد تكـرار           85/0اين آزمون در حالي كه ولتاژ ورودي 

  . مي گردد
  
  خروجي محصوالت احتراق  7-3-3-2-4

  در فشار آزمون  گاز مصرفيفرها و بريان كن هايي كه زير صفحه مشعل قرار دارند، وقتي با 
  .را برآورده سازند  3-9-2-5شرايط زير كار مي كنند، بايد الزامات بند معمولي تحت  

ترموستات در وضعيت حداكثر قرار مـي گيـرد و در صـورت عـدم وجـود ترموسـتات، شـير در        
  .وضعيت كامال باز قرار داده مي شود

. ظرف صفحه مشعل قرار مـي گيرنـد  بصورت تخت روي تكيه گاه  mm 220دو ظرف به قطر 
سپس آنها تا جايي كه پايداري خود را روي تكيه گاه ظرف حفظ كننـد، نسـبت بـه مشـعل از     
مركز خارج مي شوند تا حداكثر انسداد مسير محصوالت احتراق فر يا بريـان كـن را بـه وجـود     

  . آورند
  
  بريان كن عملكرد   7-3-3-2-5
  ابل تنظيمبريان كن با توان ق  7-3-3-2-5-1

توان ورودي اسمي يا حـداقل تـوان   درصد  50و  درصد 100براي دامنه توان هاي ورودي بين 
توان ورودي اسـمي باشـد،   درصد  50وقتي اين مقدار بيشتر از ها كنترل  توسطورودي ممكن 

  .انجام مي گردد مصرفيگاز آزموني با 
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  توان ثابتبا بريان كن   7-3-3-2-5-2

تنها عملكرد بريان كن را در توان ورودي اسمي ممكن مي سازد يا اگر در چنانكه طراحي شير 
و نگهداري مشخص شده باشد كه  بريان مصرف نشانه گذاري و دستورالعمل هاي سازنده براي 
در فشـار   فيرصـ آزمـوني بـا اسـتفاده از گـاز م    . كن بايد تنها در توان ورودي اسمي كار نمايـد 

pتصحيح شده حداقل  min
  .انجام مي گردد  3-1-3-1-7طبق بند   ′

  
 سطح باال يعملكرد بريان كن ها  7-3-3-2-6

بريان كن هاي سطح باال، اگر تحت تاثير عملكرد مشعل هاي فر يا صفحه مشـعل قـرار   احتراق 
كـار مـي كنـد و وسـايل       8-1-3-3-7تحـت شـرايط    مصرفي بگيرند بايد وقتي وسيله با گاز

  .تطابق داشته باشد  2-3-6كن سرجاي خود قرار دارد، با الزامات بند  جانبي بريان
دقيقه پس از بكار افتادن بريان كن توسط هـودي كـه در    15نمونه برداري محصوالت احتراق، 

  .نشان داده شده انجام مي گردد 10شكل 
  

  نشانه گذاري و دستورالعمل ها  8
  نشانه گذاري وسيله  8-1

  .ه در اين بند بايد در دستورالعمل هاي فني گنجانده شوندهمه مشخصات ارجاع شد
  
همه وسايل بايد داراي يك يا چند پالك مشخصات و يا برچسب هاي با دوام ، قابل مشاهده   8-1-1

باشند كه بر روي وسيله چسبانده مي شـوند و حـاوي    1خوانا براي نصب كننده و غير قابل پاك شدن
  .دنباشمي حداقل اطالعات زير 

                                                 
 غير قابل محو -  1
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  يا عالمت تجاري آن 1نام سازنده -
 مدل وسيله -

 شماره سريال -

 سال ساخت -

 ساخت ايران -

 نشان استاندارد -

 )در صورت وجود ( نوع تغذيه ولتاژ برق مصرفي  -

 نوع گاز و فشاري كه وسيله براي آن تنظيم شده است، -

مشعل ها، براساس ارزش حرارتي ناخالص بر حسب كيلـووات   مهتوان ورودي اسمي ه -
 ساعت /و براي گاز مايع به كيلوگرم در الرييا كيلوك

 ، فر، بريان كنمشعلبازدهي مشعل هاي صفحه  -

 نقشه سيم كشي -

 .نوشته شود »ـ ه« اين اطالعات بايد بوسيله نمادهايي مطابق پيوست  -

 
بصورتي خوانا كه براي نصاب و مصرف كننـده قابـل مشـاهده    خطارهاي زير بايد ا  8-1-2

 :داشته باشد روي هر وسيله وجودباشد 

 تهويـه كـه داراي  در فضـايي  بايد طبق مقررات اجباري نصـب شـده و فقـط    اين وسيله  "
يش از نصب يا استفاده از وسيله دستورالعمل هـاي  پ. مورد استفاده قرار گيرد مناسب است

  ". مربوط به آن را مطالعه نماييد
               زامــات بنــدبــا المــي باشــد كــه مجهــز بــه در صــفحه رويــه شيشــه اي ه وســيله چــچنان

              مشـخص شـده در بنـد   يـا عالئـم   در بايد اخطار  به روي نمي باشدب منطبق  -5-2-8-1
  .داشته باشد وجودالف  - 5-2-8-1

                                                 
  .منظور از سازنده شركت يا سازماني كه مسئوليت توليد را بعهده دارد -  1
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عالوه برآن، در مورد وسايلي كه داراي محفظه اي براي سيلندر گاز مايع مي باشند، داخل 
ابعاد سيلندري كه بايد مورد استفاده قرار گيـرد را  داراي اخطاري باشد كه در محفظه بايد 

مشخص سازد و در صورت نياز استفاده از مسير خاص را براي شيلنگ الستيكي كـه بـراي   
  .اتصال مورد استفاده قرار مي گيرد را مشخص سازد

  
 نشانه گذاري بسته بندي  8-2

  :بسته بندي بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد
  ري سازندهنام و عالمت تجا -
 مدل وسيله -

 شماره سريال -

 ساخت ايران -

 نشان استاندارد -

  نوع تغذيه -
  .نوع گاز و فشاري كه وسيله براي آن تنظيم شده است -

  :عالوه برآن، اخطارهاي زير به زبان فارسي بايد روي بسته بندي داده شود
مناسـب   تهويـه  كـه داراي  اين وسيله بايد طبق مقررات اجباري نصب شده و فقط در فضايي "

مربـوط بـه   دستورالعمل هاي وسيله پيش از نصب يا  استفاده از . يردمورد استفاده قرار گ است
  ". آن را مطالعه نماييد

  
 دستورالعمل ها   8-3

  كليات 8-3-1
در نظـر گرفتـه شـده و     وسيله بايد داراي دفترچه دسـتورالعمل هـاي فنـي كـه بـراي نصـاب      

  .ه براي مصرف كننده در نظر گرفته شده باشدكو نگهداري دستورالعمل هاي استفاده 
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  .مي توان آنها را با هم همراه نمود ولي متن آنها نبايد ايجاد ابهام نمايد
  .دستورالعمل ها بايد به زبان رسمي كشور نوشته شده باشند

  دستورالعمل هاي فني 8-3-2
ورالعمل هـاي  دستورالعمل هاي فني كه براي نصاب در نظر گرفته شـده انـد بايـد همـه دسـت     

  .نصب، تنظيم و نگهداري را در بر داشته باشند
  
  مشخصات قابل كاربرد براي همه وسايل  8-3-2-1

  در مقدمه خود شامل بايد ، دستورالعمل هاي فني   1-8عالوه بر اطالعات داده شده در بند 
  :اخطارهاي زير باشند

ز و فشار آن و تنظيم وسيله بـا  پيش از نصب، اطمينان حاصل نماييد كه شرايط نوع گا« ) الف
  »  . آن سازگار مي باشد

  »آورده شده است ) يا پالك مشخصات ( شرايط تنظيم اين وسيله روي برچسب « ) ب
تخليه محصوالت احتراق وصل نمي شود و بايد مطـابق مقـررات    مسيراين وسيله به يك « ) ج

  »ت خاصي مبذول نموددر مورد الزامات مربوط به تهويه بايد دق. جاري نصب گردد
  :دستورالعمل هاي فني بايد شامل موارد زير باشند

مشعل ها براساس ارزش حرارتي ناخـالص برحسـب كيلـووات    همه اسمي ورودي توان  -
  برحسب گـرم بـر سـاعت بيـان      ، مصرفبيان مي شوند و براي گاز مايع يا كيلوكالري 

 .مي گردد

 وسايل تنظيم -

 روانسازي شيرها، در صورت لزوم -

 عملكرد صحيح مشعل هاروش بررسي  -
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ــال   - ــه احتم ــيله اي ك ــراي وس ــود دارد  ب ــاز در آن وج ــوع گ ــاربري ن ــر ك ــن تغيي    ، اي
دستورالعمل ها بايد عمليات و تنظيم هاي الزم براي تبديل از يك گاز به گاز ديگـر را  

 .نيز در برداشته باشد

ي كـاليبره بـراي هـر گـاز و     س هـا ويفهمچنين بايد شامل نشانه گذاري نازل قابل تعويض و ار
  .فشاري كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرند باشد

براي وسايلي كه انحصارا براي كار بـا نـازل هـاي نصـب شـده در كارخانـه سـاخته شـده انـد،          
دستورالعمل ها در صورت لزوم بايد اطالعات مربوط بـه اسـتفاده از محصـوالت ايجـاد كننـده      

مـي شـوند    بـاز روي دنده ها را براي حالتي كه نازل هاي مورد نظـر  با فشار بر اتصاالت درزبند 
  . ارائه دهند

اين دستورالعمل ها همچنين بايد اطالعات دقيقي براي اتصال وسيله بـه گـاز مطـابق مقـررات     
و استاندارد كارگذاري وسايل گازسوز را بدهد بخصوص، دستورالعمل هاي فني بايد نوع ، طول 

انعطافي را كه ممكن است براي تغذيه گاز مورد استفاده واقع شـود و   موقعيت هر شيلنگ قابل
  .جزئياتي در مورد استفاده از تبديل هاي اتصال گاز را بدهد

چنانكه افزايش دماي قطعه اي كه احتمال تماس آن با شيلنگ قابل انعطاف مي رود نسبت به 
بـق  و برچسـبي ط  گـردد يـان  تجاوز نمايد بايد حداكثر دمـا ب درجه كلوين  70از دماي محيط 

  .مقررات ملي نصب و استفاده گردد
    سـيم كشـي   نقشـه هاي فني بايد  چنانكه وسيله به يك منبع برق وصل مي شود، دستورالعمل

  .برداشته باشنددر را 
  
  1زير طبقه  - 2و طبقه  1مشخصات خاص وسايل طبقه   8-3-2-2

  :دستورالعمل هاي فني بايد شامل موارد زير باشند
  .آن ديوارهاي افقي بااليو وسيله  بينحداقل فاصله عمودي ) الف
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وقتي وسيله مطـابق رديـف الـف     ديوارهاي عمودي مجاورو وسيله  بينحداقل فاصله افقي ) ب
همه فاصله هاي افقي از صـفحه عمـودي كـه بـا آن بدنـه      . داراي حداقل فواصل عمودي است

  .وسيله تالقي دارد اندازه گيري مي شوند
به استثناي بريان كن هاي سطح باال، اين فاصله هاي حداقل بيـان شـده   ، 1وسايل طبقه  براي

  :باشد mm 20نبايد براي ديواره هاي مجاور كه در وضعيت هاي زير قرار دارند بيش از 
  ل، بجز صفحه تكيه گاه هاي ظرف زير صفحه مشع -
در صـفحه رويـه    زير در صفحه رويه در وضعيت بسته خود، براي وسايلي كه مجهز به -

ي واحـدهاي مجـاور   يـ مي باشند و طوري طراحي شده اند كه در هم سطح صـفحه رو 
 .باشد

 سطح پاييني فرهاي خود ايستا -

دستورالعمل هاي فني همچنين بايد اطالعات مربوط به ثابت نمودن وسيله را در صـورتي كـه   
در بـر   را لزامي باشداين كار توسط سازنده مشخص شده باشد يا توسط مقررات اجباري كشور ا

  .داشته باشد
  
  3و طبقه  2زير طبقه  -2مشخصات خاص براي وسايل طبقه   8-3-2-3

دستورالعمل هاي فني بايد همه اطالعات ضروري براي نصـب توكـار و ثابـت كـردن وسـيله و      
  :بخصوص موارد زير را در برداشته باشند

راني فضايي كه وسيله بايد در آن نصـب  اطالعاتي كه ابعاد بحبراي همه وسايل مورد نظر، ) الف
  .شود
دستورالعمل هاي دقيقي كه براي تخليـه محصـوالت احتـراق و تهويـه، وقتـي كـه اجـزاء        ) ب

وسيله نصب نشده بايد  ارسال نشده يا ارسال شده، ولي بر روي دودكش و تهويه توسط سازنده
  .مدنظر قرار گيرند
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شـعل مـي باشـد، اطالعـات راجـع بـه فاصـله        وسيله اي كه مجهز به يك صفحه مدر مورد ) ج
  :حداقل از هر ديوار مجاور در باالي سطح صفحه مشعل

اندازه گيـري   حداقل فاصله عمودي باالي صفحه مشعل از سطح تكيه گاه هاي ظروف -
 .مي شود

حداقل فاصله افقي از صفحات عمودي كه از لبه هاي صفحه مشعل عبـور مـي كننـد     -
 .اندازه گيري مي شود

مورد صفحه مشعل هاي توكار، هنگامي كه سـازنده مشـخص سـازد كـه جداسـازي       در) د
، ابعاد بحراني اين جداسـازي، بعـالوه، حـداقل    باشدزير صفحه مشعل شامل پايه افقي بايد 

جداسازي و زير صفحه رويي بايد بيان شود و اين حداقل فاصله اعالم شده فاصله بين  اين 
 .تجاوز نمايد mm 150نبايد از 

داخـل  بايـد بطـرز مناسـبي    كه وسيله  در مورد وسايل مجهز به فر، اطالعاتي كه بيان نمايد) ه
  .ثابت گرددكابين 

هنگام استفاده از يك شيلنگ قابل انعطاف دستورالعمل ها بايد بيان نمايند كـه ايـن شـيلنگ    
رار گيـرد  ق) نظير كشو( كابينت بايد طوري قرار گيرد كه نتواند در تماس با يك قطعه متحرك 

  .و نبايد از هيچ فضايي كه امكان خم يا مسدود شدن آن باشد عبور نمايد
  
  و نگهداريراهنماي مصرف دستورالعمل هاي   8-3-3

  كننده در نظر گرفته شده اند بايد همه مصرف براي كه دستورالعمل هاي استفاده و نگهداري 
مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد را در      اطالعات كافي را براي آنكه وسيله به صورت ايمـن و معقـول  

  :آنها بايد شامل موارد زير باشند. برداشته باشند
  توان ورودي اسمي هر يك از مشعل ها -
 ) رجوع شود  12-2-5به بند ( دستورالعمل هاي روشن كردن و روشن كردن مجدد  -
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ر استفاده از ترموستات، قرارگيري تجهيزات جـانبي، د : دستورالعمل هاي استفاده از فر -
ايـن  . شـيريني و غيـره  صورت لزوم حـداكثر بـار در نظـر گرفتـه شـده بـراي سـيني        

دستورالعمل ها به صورت خاص بايد مراحلي را كه براي سالمت غذا در مـورد فرهـاي   
را در بـر داشـته   ) مانند فساد غـذا در هـواي گـرم   ( قابل برنامه ريزي بايد دنبال نمود 

 .باشد

تعمير ترموستات در موردي كه ايـن   قدامات اوليه ادر صورت لزوم، دستورالعمل هاي  -
         1-10-1-6بـه بنـد   ( خرابي بتواند بصورتي غير طبيعي دماي پخت فـر را بـاال ببـرد    

 )رجوع شود 

بـه بنـد   ( در صورتي كه وسيله مجهز به يك نشان دهنده خرابي ترموستات مي باشد  -
العات ضروري براي اسـتفاده  دستورالعمل ها بايد همه اط) رجوع شود  6-1-10-2-3

كننده دنبـال شـود را   مصرف از آن و عملياتي كه در صورت نمايش خرابي بايد توسط 
 .در برداشته باشد

، بايـد  )بخصوص وضـعيت تجهيـزات جـانبي    ( دستورالعمل هاي استفاده از بريان كن  -
 بخصوص وضعيتي كه فقط بريان كن در توان ورودي اسمي خود كار مي كند را بيـان 

 .نمايند

ابعاد حداقل ظروفي كه بايد روي مشعل هاي مختلف صفحه مشعل مورد استفاده قرار  -
  .م، مشخصات استفاده از ظروف با كف محدب يا مقعروگيرند و در صورت لز

اطالعات و اختيار مربوط  به استفاده از ظروف پخت و پز روي صفحه مشعل ها و هـم پوشـاني   
 .لبه هاي آنها

و نگهداري بايد استفاده كننده را از خطـر اسـتفاده ناصـحيح وسـيله     مصرف ي دستورالعمل ها
بايد فهرستي از هر گونه محدوديتي كـه در مـورد اسـتفاده از وسـيله     در انتها، آنها . اگاه سازند

  د را ارائه دهند،وشمي وجود دارد و از اين استاندارد برداشت 
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ا بايد اقداماتي را كه توسط مصـرف كننـده   وسايل با فن خنك كننده ، دستورالعمل هدر مورد 
چنانچـه وسـيله داراي يـك نشـان     . برداشته باشنددر در صورت خرابي فن بايد انجام شوند را 

دهنده خرابي فن مي باشد، بايد اطالعات ضروري در مـورد ايـن نشـان دهنـده نيـز مشـخص       
  .گردند

وسـيله كنتـرل را در دمـايي     به مصرف كننده توصيه كند كـه  فر سازنده براي نظافت چنانكه 
و نگهـداري بايـد   راهنمـاي مصـرف   باالتر از دماي پخت معمولي قرار دهد، دستورالعمل هـاي  

ذكر نمايد تحت ايـن شـرايط سـطوح ممكـن اسـت از شـرايط عـادي        شامل عبارتي باشند كه 
  .كودكان بايد دور نگاه داشته شوندمصرف كننده به ويژه ده داغتر شوند و ااستف

د وسايلي كه داراي يك محفظه سيلندر گـاز مـي باشـند، دسـتورالعمل هـا بايـد ابعـاد        در مور
  .سيلندرهاي مورد مصرف را مشخص كند

نياز استفاده از مسير خاص را براي شيلنگ الستيكي كه براي اتصال مـورد اسـتفاده   در صورت 
تعهـدي را بـراي   عالوه برآن، دستورالعمل ها بايد لـزوم وجـود    .قرار مي گيرد را مشخص سازد

  .جايگزين نمودن هر وسيله اتصال كه تاريخ مصرف محدود دارد را نشان دهد
  :و نگهداري بايد اخطارهاي زير را در برداشته باشندراهنماي مصرف دستورالعمل هاي 

        موجـب توليـد گرمـا و رطوبـت در محـل نصـب       و پـز  استفاده از يك وسيله گازسـوز پخـت   « 
سـوراخهاي تهويـه   : حاصل نماييد كه آشپرخانه بخـوبي تهويـه مـي گـردد    اطمينان . مي گردد

) نظير هود تخليه كننده مكـانيكي  ( طبيعي را باز نگاه داشته و يا يك وسيله مكانيكي و تهويه 
  .نصب نماييد

يـا  ) نظير باز كردن پنجـره  ( وسيله ممكن است نياز به تهويه اضافي  زياد ازاستفاده طوالني و 
  »را به وجود آورد)  امكانتهويه مكانيكي در صورت  مقدارنظير افزايش ( تر  تهويه موثر

    چنانكــه ســازنده اســتفاده از بريــان كــن را در حــالي كــه در بــاز اســت توصــيه كــرده باشــد،  
مـثال  ( و نگهداري بايد مطلب زير را بـا تاكيـد بيـان نمايـد     راهنماي مصرف دستورالعمل هاي 

  )زير آن و غيره بصورت رنگي يا خط كشيدن 
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تجهيزات جانبي ممكن است هنگام استفاده از بريان كن داغ شوند، بچه هاي كوچك : اخطار« 
  »بايد دور نگاه داشته شوند 

مطابقت ننمايد و به همان صـورت تهويـه شـده باشـد      2-5-1-6چنانچه وسيله با الزامات بند 
  .دستورالعمل ها بايد موارد زير را در برگيرند

قطعـات  محافظ اضافي به منظور اجتناب از تماس با در فر بايد در دسترس باشد اين يل اوس« 
  »به خصوص زمانيكه احتمال حضور كودكان وجود دارد بايد نصب شود 

  »در صورت استشمام بوي گاز موارد زير را رعايت كنيد « 
  .پنجره ها را باز نمائيد -
 .ي برق خودداري كنيداز روشن نمودن كبريت و فندك و دست زدن به كليدها -

 .شير سيلندر گاز يا شير اصلي گاز را فوراً ببنديد -

 .برق را از خارج از محل نشت گاز قطع نمائيد -

 .با يك پارچه يا حوله مرطوب گاز را به خارج از محيط هدايت نمائيد -

  .نمائيدشركت ملي گاز ايران و خدمات پس از فروش را مطلع  -
فني بايد قيد  يري از آن در دستورالعمل هايبكارگچگونگي  مربوط به تشماره قطعه و اطالعا

  .گردد
و  2-1-8مطـابق الزامـات بنـد     كـه  اگر وسيله مجهز به يك در صفحه رويـه شيشـه اي باشـد   

  .چسبانده شودبايد بر روي در صفحه رويه  »ب « نمادهاي مشخص شده در پيوست 
  .چاپ شوندبا توضيح و بيان معني و نگهداري توام  مصرفدستورالعمل  در بايد هااين نماد

اخطـاري بـه    2-1-8كه مطابق الزامات بند اگر وسيله مجهز به در صفحه رويه شيشه اي باشد 
چـاپ شـده    در دستورالعمل هاي اسـتفاده و نگهـداري  آن چسبانده شده باشد اين اخطار بايد 

  .باشد
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  دستورالعمل هاي تبديل به ديگر گازها  8-3-4
قطعات مورد نظـر بـراي تبـديل بـه نـوع گـاز يـا فشـار ديگـر، سـازنده بايـد            در هنگام تحويل 

دستورالعمل هاي كافي و واضحي را بـراي تعـويض و نيـز نظافـت، تنظـيم و كنتـرل وسـيله و        
  .بازسازي درزبندها پس از تبديل قطعات ارائه دهد

تنظـيم شـده بـود،    گاز يا فشار ديگر غير از آنچه وسيله قبال براي آن  بهكاربري پس از تبديل 
اطالعات تنظيم جديد بايد در محل اطالعات قبلي طوري قـرار گيـرد كـه ابهـام در تشـخيص      

  .وضعيت وسيله پس از تبديل آن به وجود نيايد
چنانكه به منظور تطابق با اين الزام، نياز به يك پالك مشخصات يا برچسب جديد باشـد، ايـن   

ده و نيز بايد با الزامـات خوانـا و بـا دوام بـودن بنـد          قطعه بايد همراه با قطعات تبديل همراه بو
  . منطبق باشد 8-1-1
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  نماي روبروي فر                                    نماي جانبي فر            

 
  ديواره پشت -7           چراغ -1
 صفحه عمودي پشت منطقه پخت -8         مشعل بريان كن -2

 ارتفاع مفيد=  a           كف -3

 )هركدام كه كوچكتر است(عرض مفيد يا دهنه در =  b         گر ترموستاتحس -4

 عمق مفيد=       c        در - 5

 تجهيزات فر در انتهاي توقف -6

  
) 12-3-4-3بند ( حجم مفيد فر : 1شكل 
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  يله خود ايستاوس: 1طبقه ) الف

  
  

  1زير طبقه  -2طبقه                            2زير طبقه  -2طبقه 
آشپزخانه كابينتوسايل براي نصب بين دو : 2طبقه ) ب  

 

 
فر     صفحه مشعل                         صفحه مشعل  فرو - تركيب         

  
 آشپزخانه اي كابينتوسيله نصب شده در يك : 3طبقه ) ج

) 3-4بند ( طبقه هاي وسايل : 2شكل   
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 نيرو سنج فنري   - 1

  ) 1- 1- 2-7 بند( آزمون استحكام براي بدنه اجاق : 3شكل 
  ابعاد بر حسب ميليمتر

 
  شده يا حدود يك ميليمتر پخ زده شده اند خارجي گرده هاي گوش - 1

  
′2mجرم هاي آزمون  -4شكل   m1 ,  -  2- 1- 2-7بند (  يهاي توليدنمونه         (  
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  ابعاد جرمهاي آزمون :10جدول 
 جرم اسمي

Kg 
h1 

mm 

5/2  24  
3/3  31  
1/4  38  

5  47  
6  56  
7  65  
8  74  
3/9  86  
5/10  97  

1 (h  8/7براي ماده اي به چگالي kg/dm3 محاسبه شده است.  

 
خط كش مدرج - 1  

  جرم آزمون - 2
  

  استحكام تجهيزات جانبي فر و بريان كن و استحكام در فر: 5شكل 
  ) 3-2-2-7و   1-2-2-7بندهاي ( 
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  يه گاز به مشعلتغذ -4     فشارسنج  -1            
    مانومتر -5      رگوالتورفشار - 2

  سيلندر گاز - 3      
 

) 6-1-3-7بند ( اندازه گيري افزايش فشار بخار  -6شكل   



١٨٩ 
 

  
 

  10/15ورق فوالد : ماده  - 1
  ميليمتر 2كروم به ضخامت  - ورق فوالدي نيكل  - 2
  بلبرينگ - 3
  

اجاقي با بريـان كـن سـطح    ( برد فرضا در مورد چنانچه پاندول نشان داده شده را نتوان بكار  -يادآوري 
بايد يك پاندول با ساقه خميده بگونه اي طراحي شود كه سرعت تيغه در سطح مشعل مشابه آنچـه  ) باال 

  .باشد كه با پاندول باال بدست مي آيد
  

  )2-2-3-7بند ( مشعل هاي صفحه مشعل هوا  جريانپاندول آزمون مقاومت  -7 شكل
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  تر استابعاد به ميلي م

  
  1با ضخامت  8قطر لوله مسي  - 1
 محدود كننده -2

  1با ضخامت  22لوله استيل قطر  -3
  به سمت آناليزور -4

a  = 258: قطر داخلي    
  

  وسيله نمونه برداري -بررسي احتراق هر مشعل از صفحه مشعل : 8 شكل
  ) 2- 4-2-3- 7بند ( 
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  ابعاد به ميليمتر مي باشد

  
  1با ضخامت  8لوله مسي قطر  -1
 محدود كننده -2

  1با ضخامت  22لوله استيل قطر  -3
  

  ميليمتر  300وسيله نمونه برداري هنگاميكه از ظروف به قطر :  الف -8شكل 
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  ابعاد به ميليمتر مي باشد
 

  
1 (h ≥ 320 mm   به منظور امكان باز شدن در صفحه رويه يا براي ايجاد فضاي آزاد بين وسيله و هر بريان

  كن سطح باال
  

  احتراق همزمان تمام مشعل هاي صفحه مشعل هود نمونه برداريبررسي  -9شكل 
  ) 2-4-2- 3-7بند (  

  ابعاد وسيله نمونه برداري براي تمام مشعل هاي صفحه مشعل - 11جدول 
  ابعاد به ميليمتر مقدار

a 300  500  580  680  710  630  790  
b 500  600  700  680  780  1140  1000  

  

نمونه اي  7. نشان داده شده اند  2-4-2- 3-7مونه برداري طبق الزامات بند هود ن bو aابعاد 
حه مشعل هايي كه با آنها مواجه خواهيم شد را در فكه براي آنها ابعاد داده شده است اكثر ص

.دنبر مي گير
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  ابعاد به ميلي متر است

  
  اهرم دمپر تنظيم كننده با فنر اصطحكاك -1
 8قطر لوله نمونه برداري  -2

  مانع صفحه -3
  

  ) 6-2- 3- 3-7( هود نمونه برداري براي بريان كن سطح باال :  10شكل 
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  ابعاد به ميلي متر است
  

  
a  =عرض وسيله  
  

  1زير طبقه  -2و طبقه  1نمونه آزمون نصب وسايل طبقه : 11شكل 
) 2- 1-5-1-3-7و  3- 2-3-1- 7و  1- 1-2-2- 7( 
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  صفحه مشعل - 1
  .ايي مشخص شده توسط سازنده باشدديواره افقي بايد داراي ابعاد نه - 2
  دستورالعمل هاي سازنده مطابقو ابعاد  موقعيت - 3
  فر  -4

  
3نمونه واحدهاي محفظه براي وسايل طبقه : 12شكل 
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  پيوست الف
  الزامات قطعات شكسته شيشه سودااليم

  
  الزامات

 60بايـد بـيش از     mm 50تحت شرايط آزمون زير تعداد قطعات شكسته در مربعي بـا ضـلع   
  .باشدد عد
  

  روش آزمون
  :آزمون مطابق روش زير انجام مي شود

مالحظـات الزم  . قرار مي گيرد mm 30كل سطح شيشه اي روي سطح كار چوبي به ضخامت 
  .در خصوص آنكه قطعات شيشه هنگام آزمون پراكنده و متفرق نشود انجام مي گيرد

 13و در فاصـله  شيشـه  نيمه طول، طوالني تـرين لبـه    رشيشه توسط سوراخ كن مركزي كه د
  .ميلي متري از لبه قرار دارد خرد مي شود

مگـر عينـك كـه در    (دقيقه پس از شكست و بدون كمك گرفتن از تجهيزات براي ديدن  5در 
 mm 50تعـداد قطعـات در مربعـي كـه انـدازه هـر ضـلع آن        ) حالت عادي استفاده مي شود 

لي متري لبه سـوراخ و يـا سـطح كـار     مي 13شمارش مي شود، ناحيه اي كه در فاصله كمتر از 
  .قرار دارد مستثني مي باشد

براي شمارش قطعات شكسته لبه هاي مربع مي توان دو ضلع مجاور را كه قطعات شكسـته آن  
  .يكديگر را قطع مي كنند به حساب آورد
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  پيوست ب
  )الزامي (

  
  نماد 

  .ل روشن است در صفحه رويه نبايد بسته شودوقتي مشع
  
  

  
  ميلي متر 50: داقل قطر ح

  قرمز: رنگ دايره و خط 
  آبي: رنگ شعله 

  مشكي: و در  صفحه مشعلرنگ 
  1 -شكل 

  .بسته شودنبايد رويه شد است در صفحه روشن وقتي مشعل : نماد
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  پيوست ج
  )الزامي (

  مشخصات ظروف مورد نياز
  

  ظروف مورد نياز براي آزمون روي مشعل هاي گازسوز -1- ج
ظـروف  . ز براي آزمون، ظروف آلومينيمي با كيفيت متداول در بازار مـي باشـند  ظروف مورد نيا

منطبق باشند و ابعاد آنها بايـد   1-ج شكلمورد نياز براي آزمون روي مشعل هاي گازي بايد با 
  .انطباق داشته باشد  1-با جدول ج

  
  

  
A  :ي ظرفقطر داخلي اندازه گيري شده در باال  
H  :ارتفاع داخلي  
C :مت كفضخا  
D  : ضخامت ديواره  
E  : شعاع انحناي داخلي  

  
  ظروف مورد نياز براي آزمون روي مشعل هاي گازسوز  1-شكل ج
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  مشخصات ظروف مورد نياز براي آزمون روي مشعل هاي گاز سوز  -1- جدول ج
  رواداري  نشانه گذاري ظروف  واحد  ابعاد

6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34    
A mm 60  80  100  120  140  160  180  200  220  240  260  280  300  320  340  1 ±  
H mm 60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200  1 ±  

Cmin mm 2/1  4/1  4/1  6/1  6/1  8/1  2  2  2  2  5/2  5/2  5/2  5/2  5/2    
Dmin mm 1/1 3/1 3/1 5/1 5/1  5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 8/1 8/1  8/1  8/1  8/1    

E mm 1 5/1 5/1 2 2  5/2 5/2 5/2 3 5/3 5/3 5/3  5/3  5/3  4  5/0+  
    Cm2 3/28 3/50 5/78 113 154  201 254 314 380 452 531 615  707  804  907 كفسطح
  ± g 9/42 4/82 120 220 270  340 440 540 680 800 965 1130  1350  1520  1800  5 ظرفجرم

جرم در
  ظرف

g    58 70  86 105 125 149 177 208 290  323  360  402    

  ) kg/m3 2700چگالي آلومينيوم ( آلومينيمي جرم بدون دسته ها محاسبه مي شود  پوش ظرفبراي در)  1
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  مشخصات ظروف براي آزمون بر روي صفحات پخت برقي -2 -ج
داول در بازار است كـه بطـور خاصـي پـوليش     تظرف آزمون يك ظرف آلومينيومي با كيفيت م

چنانچه صفحه پخت داراي قطـر اسـمي معـادل بـا يكـي از      . و داراي كف تخت مي باشد نشده
آورده شده است، قطر كف ظرف تقريبا برابر قطر اسمي صـفحه   2-انواعي باشد كه در جدول ج

  .پخت خواهد بود
چنانچه صفحه پخت داراي قطري غير از آنچه باشد كه در اين جدول نشـان داده شـده، قطـر    

آب در دماي محيط مطابق با آنچه خواهد بود كـه بـراي بيشـترين قطـر اسـمي       ظرف و ميزان
  .بعدي مشخص گرديده است

داده شـده و   2-در صورت ترديد، ظروف آلومينيمي استاندارد متداول با ابعادي كه در جدول ج
  .زير نشان داده شده است بكار مي رود 2-جدر شكل 

  ابعاد به ميليمتر
  

 
a  :قطر خارجي  
b  :رتفاع خارجيا  
c  :ضخامت كف  

  مشخصات ظروف آزمون بر روي ضخامت پخت برقي - 2-شكل ج
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  براي صفحات پخت برقيابعاد ظروف آزمون  - 2- جدول ج

  
قطر اسمي صفحه پخت

mm 

a 
mm 

b 
mm 

c 
mm 

  ميزان آب
lit 

110  110  140  8  6/0  
145  145  140  8  1  
180  180  140  9  5/1  
220  220  120  10  2  
300 300 100  10  3  

 .باشدداشتهتقعر mm05/0مي تواندكف ظرف 
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  دپيوست 
  )الزامي ( 

  
  ) 1- 3-5-1-3- 7( دماي سطح اندازه گيري پروب 

  

  طراحي -1-د
  .مي باشد 1-دشكل مطابق بكار رفته براي اندازه گيري دماي سطح پروب 

            k، نـوع   IEC 584-1:1995ميليمتـر مطـابق بـا     3/0سـيم هـاي ترموكوپـل بـا قطـر       -1
  ) 1500 ± 2: ( ، طول كل )آلومل  -كروم ( 
 چسب  -2 

 5/0و ضخامت  5ديسك نازك مسي به قطر  -3

                در وضـعيت خـارجي بـه طـول      5و قطـر خـارجي    3لوله پلي كربنـات بـه قطـر داخلـي      -4
 )2 ± 100 (  
             و قطـر خـارجي  ) 100 ± 2( بـه طـول   )  N  )1 ± 4دسته براي اعمـال نيـروي تمـاس     -5
 )2 ± 25 ( 

ترموكوپل بايد به دقت و با كمترين لحيم بـراي اطمينـان از   . سطح تماس ديسك بايد تخت باشد -يادآوري 
  .شود لحيم كارياينكه دماي ديسك حس مي شود، 

  ابعاد به ميليمتر

 
  سطح دماي پروب اندازه گيري - 1-شكل د
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  صحه گذاريآزمون  -2-د
  اصل اساسي -1-2-د

كه سطح پاييني آن در تماس با بخـار آب مـي باشـد    تخت اي به مركز يك سطح شيشهپروب 
  .اعمال مي گردد

  
  روش كار  -2-2-د

و قطـر   mm 260تقريبـي  به ارتفـاع  آب مقطر در يك ظرف گود مانند با لبه براي ريزش آب 
  .قرار مي گيرد  mm 165تقريبي 

آب توسـط يـك   . ميلي متر روي ظرف قرار مي گيرد 5ي تخت به ضخامت يك صفحه شيشه ا
  .ميلي متر به جوش آورده مي شود 145صفحه برقي به قطر 

  
  صحه گذاري  -3-2-د

ثانيـه   150كه از هنگامي مناسب استفاده است كه در وضعيت تعادل و با گذشت زماني پروب 
  .را نشان دهد)  ºC )3 ± 85تجاوز نمي نمايد مقدار 
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  وسيله آزمون صحه گذاري پروب اندازه گيري دماي سطح 2-شكل ب

  
  دماي سطحاندازه گيري  پروب -1
  165تقريبا و قطر داخلي  260ليتر و ارتفاع تقريبا  5به ظرفيت دار ظرف گود لبه  -2
  145و قطر تقريبا  )  W  )100 ± 1000 ا خروجي بصفحه پخت برقي  -3
  200 ± 5/2: سطح آب مقطر  -4
  ) 5 ± 2/0( شيشه تخت، سخت شده به ضخامت  -5
  

ميليمتـر نيسـت و در مسـير قطـره هـاي       30بايد در فاصله اي كه نسبت به ظرف كمتر از پروب  -يادآوري 
  .چگالش قرار ندارد گذارده شود
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  هپيوست 
  )الزامي ( 

  
  استفاده از نمادهاي روي وسيله و بسته بندي آن

  
  .روي وسيله و بسته بندي آن درج شود 8طبق بند  اطالعاتي كه بايد -1 -ه  

  برق مشخصات -1-1-ه 
منطبـق   1385سـال   1562-1مشخصات مربوط به ولتاژهاي برق بايد با استاندارد ملي شماره 

  .باشد
  
  نوع گاز  2-1-ه 

  گاز طبيعي  -
 گاز مايع -

 
  فشار 3-1-ه

  .استفاده نمود Pبراي فشار مي توان از واحد ميلي بار يا نماد 
  ديگر اطالعات اختياري 2- ه 

  .نمادهايي كه در زير داده مي شود اجباري نمي باشد
 Qn: توان ورودي اسمي يك مشعل   1-2- ه

  Qn Σتوان ورودي اسمي همه مشعل هاي وسيله   2-2- ه
.بايد روي وسيله و بسته بندي آن آورده شود 2-8، 1-8اطالعاتي كه طبق بند   3- ه
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  پيوست و
  )الزامي ( 

  مسيرهاي روشن كننده با ولتاژ باال
  
  حفاظت در مقابل دسترسي به قسمتهاي داراي برق -1-و

  .اطالق مي شود EN 60335-1: 1994مربوط به  8 بند
  

  :اضافات 
در صورتيكه حدود از مقـاديري   1جهت قطعات قابل دسترسي در مسيرهاي روشن كننده) الف

  .مقابل دسترسي لزومي ندارد كه ذيالً گفته شده است تجاوز نكند حفاظت در
  زدن هاي پالسي  جرقه

ثانيه كه  1/0بازاء هر پالس و حداكثر طول پالس معادل   Asµ 100حداكثر تخليه قابل قبول 
  . باشد)  ≤ s 25/0( ثانيه  25/0از زمان وقفه بين دو  پالس بايستي بزرگتر يا برابر 

  جرقه زن هاي پيوسته -
  mA 8/0) اوج = (مجـاز  جريـان  حـداكثر  ) اوج ( كيلـو وات   10 يباربي مجاز حداكثر  ولتاژ 
 Asµ 45تجاوز كند در اين صـورت تخليـه نبايسـتي از     Kw 10از مج يبار يچنانچه ولتاژ ب

  )اوج( ميلي آمپر  8/0تجاوز نمايد البته با حداكثر جريان مجاز 
  .استداده شده   IEC 60479 -2و  IEC 60479 -1جزئيات اطالعات در : توجه 

  )تاثير جريان هنگام عبور از بدن انسان ( 
براي بررسي مطابقت با اين استاندارد ضروريست كه آزمايشي با ولتـاژ اسـمي و بـا     :آزمون) ب

  .زير انجام شود 1-گيري مناسب، مثل شكل واستفاده از وسيله اندازه

                                                 
  .دداين الزام شامل روشن كننده هاي پيزوالكتريك نمي گر - 1
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  گيرياندازه) ج
ـ ) ZF(زمان پالس در ابتداي كار به وسيله فاصله جرقه  انـدازه  ) MA(گيـري  ا وسـيله انـدازه  ب

  ) ΩM 100 ≥ R(مگا اهم است  100بزرگتر يا مساوي  Rگرفته مي شود مقاومت 
محاسبه مي شود  Rدر مقاومت ) به وسيله دستگاه مناسب ( گيري ولتاژ  تخليه پالس با اندازه
  ) ΩK 2 = R(كيلو اهم است  2مساوي  Rدر اين حال مقدار 

       كـه از جرقـه زدن جلـوگيري    در حـالي  ) ZF(بـين جرقـه    هفاصـل  در) ج او( ولتاژ بـدون بـار   
مگـااهم اسـت   100از  يـا مسـاوي   در اينجـا مقاومـت  بزرگتـر   . گيري مي شوداندازه مي نمايد،

)ΩM100≥ R .(  
  
براي وسايل تنظيمي كه بايد بعد از برداشتن اجزاء غير قابل جداشدن، تحـت شـرايط كـار،    ) د

  .زاء داراي برق مجاور آنها بايد در برابر تماس اتفاقي محافظت گردندتنظيم گردند، اج

   
 وسيله روشن كننده           وسيله آزمون

R مقاومت آزمون        G منبع ولتاژ  
 MA    وسيله اندازه گيري ولتاژ      S  كليد          

            ZF  فاصله جرقه روشن كردن  
  

  ميز آزمون براي وسايل روشن كننده 1 -شكل و 
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