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  خدا نامبه 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

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

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

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ميتةدرك

ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد
المللي  بين كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 3(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي يتفعال كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

 مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
 عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي

 كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد استاندارد، اجباري
 و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي
- زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات
 بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،

 اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس
 فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت مي آنها عملكرد بر و

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

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سسةمو *

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 

 
 



 ج 
 

   اردكميسيون فني تدوين استاند
  روش مشخصات فني و  – بدون دودكش گازسوز بخاري «

  » انرژيتاييديه دستورالعمل  تعيين معيار مصرف انرژي و 
 يا  نمايندگي/ سمت و رئيس

 وزارت نفت ...محمد نژاد، حمدا
)فوق ليسانس مهندسي ژئو فيزيك(

 دبير
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت لطفي، ابوالقاسم

)ندسي عمرانفوق ليسانس مه(

 اعضاء
 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ربيعي، عليمحمد

)ليسانس مهندسي مكانيك(
 وزارت نفت زرواني، رامش

 )ليسانس مهندسي شيمي(

 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي ساجدي سابق، جالل  
 ) دكتراي مهندسي صنايع(

 نه سازي مصرف سوختشركت بهي سبحاني، بابك
)فوق ليسانس مهندسي صنايع(

 وزارت صنايع و معادن شانه ساز، ابوالقاسم
)ليسانس مهندسي مكانيك(

 وزارت صنايع و معادن شمسي، فرشيد
)ليسانس مهندسي مكانيك(

وزارت نيرو عفت نژاد، رضا
 )دكتراي مهندسي برق(

يرووزات ن محمد صالحيان، عباس
)ليسانس مهندسي مكانيك(

 شركت ملي گاز ايران طبسي، سعيد 
 )ليسانس مكانيك(

سازمان حفاظت محيط زيست عدالتي، ابوافضل 
)فوق ليسانس مهندسي محيط زيست(

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

 ستاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانسازمان ا قزلباش، پريچهر
 )ليسانس فيزيك(

 شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي ميرزا طلوعي، رامين
)فوق ليسانس مهندسي مكانيك(
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  گفتار پيش
  

 تعيــين معيــار مصــرف انــرژي و  روشمشخصــات فنــي و  – بــدون دودكــش گازســوز بخــاري "اســتاندارد 
و در كميته تصويب معيارهـاي   شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشورتوسط  " انرژيتاييديه دستورالعمل 

قـانون برنامـه سـوم توسـعه      121 ماده)  الف(مطابق مواد قانوني بند   7/7/88مصرف انرژي وزارت نفت مورخ 
. جمهوري اسالمي ايران و مصوبات شوراي عالي اسـتاندارد بـه تصـويب رسـيد     ، اجتماعي و فرهنگي اقتصادي

مؤسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات     قانون اصالح قوانين و مقـررات  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة 
 .ميشود به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر 1371صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

 ماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهـاني در زمينـه صـنايع، علـوم و خـدمات،     براي حفظ همگامي و ه
 استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين

 براين،بنـا . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت   
 .بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  :ذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استماخمنبع و 
  

AS 4553: 2008, Gas Space Heating Appliances 
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  مقدمه
  

مصرف ساالنه انواع انرژي در ايران، عدم كارائي فني و اقتصـادي مصـرف    محدوديت منابع فسيلي، رشد باالي
انرژي و هدر رفتن قريب به يك سوم از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكالت فزاينده زيسـت محيطـي   
ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و باال بردن بازده و بهره وري انرژي را بيش از پيش آشكار ساخته 

  .است
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت موظف است به  121در اين راستا برطبق ماده 

منظور اعمال صرفه جوئي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست نسبت بـه تهيـه و تـدوين    
مصرف كننده انـرژي،   معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستم هاي

اقدام نمايد، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليدكنندگان و واردكننـدگان ايـن تجهيـزات، فرآينـدها و     
معيارهـاي مـذكور توسـط كميتـه اي متشـكل از      . سيستم ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشـند 
حقيقـات صـنعتي ايـران، سـازمان حفاظـت محـيط       نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و ت

  .زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شود
 تعيــين معيــار مصــرف انــرژي و  روشمشخصــات فنــي و  – بــدون دودكــش گازســوز بخــاري "اســتاندارد 

و راهنماي تدوين برچسب مصرف  انرژيمعيار مصرف تعيين به عنوان استاندارد  " انرژيتاييديه دستورالعمل 
ايـن اسـتاندارد جزييـات مربـوط بـه اجـراي       . رود بـه كـار مـي    بدون دودكش هاي گازسوز بخاريبراي  يانرژ

توليـد  نمايد تـا زمينـه اجـراي يكنواخـت آن درصـنعت       مي و الصاق برچسب انرژي را بيان انرژيمعيارمصرف 
  .فراهم آيد كشور بخاري در
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  – بدون دودكش گازسوز بخاري
  ار مصرف انرژيتعيين معي روشمشخصات فني و 

 انرژيتاييديه دستورالعمل  و 
  

  هدف و دامنة كاربرد     1
هاي مربوط به حداقل شرايط جهت كاركرد و اسـتفاده منطقـي از   هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي

هاي بازده كـل خـالص، مصـرف     در اين استاندارد كميت. باشد مي هاي گازسوز بدون دودكش انرژي در بخاري
شـرايط مشـخص شـده در    . شود گيري و محاسبه مي رژي ساليانه، توان مصرفي پيلوت و توان خروجي اندازهان

آزمونها و روابط مطرح شده در محاسبات بازده كل خالص و مصرف ساليانه انرژي براي تعيين معيـار مصـرف   
حداقل ميزان مجـاز آن بـه    را با) بازده كل خالص(اين استاندارد امكان تطابق شاخص . انرژي اين وسيله است

گازسوز بدون دودكش كه بازده كل خالص آنها كمتـر   هاي بخاري. آوردصورت يك برچسب تاييديه فراهم مي
نباشد امكان دريافت تاييديه را به صورت يك برچسب كه در اين اسـتاندارد  ) بازده خالص مجاز(از اين ميزان 

  . معرفي شده، خواهند داشت
 هـاي  سيسـتم  بـا  )جابجـايي  -يتابشـ  يا و تابشي جابجائي، حرارت انتقال با( هاي بخاري يبرا استاندارد اين

 كـه  شـده  گرفتـه  نظر در مايع يا و طبيعي گاز با كار براي و دارد بردكار داردمنده يا طبيعي مكش احتراق
  .است ساعت بر مگاژول 30 از كمتر حداكثر، حالت در آنها )گاز( انرژي مصرف

 

  اميراجع الزم   2
بـدين  . ها ارجاع داده شـده اسـت  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ن هـا و تجديـد نظرهـاي بعـدي آ    كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي

هـا ارجـاع داده   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشـار بـه آن  . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  هاي آزمونها و روشويژگي -، بخاري گازسوز بدون دودكش 7268-1استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  

  اصطالحات و تعاريف    3
، اصـطالحات و تعـاريف    7268در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد ملي 

  : رودزير نيز به كار مي
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3-1      
  )ثابت فشار در( كل حرارتي ارزش

 دمـاي  در هـوا،  در خشـك  گـاز  مكعـب  متـر  يـك  كامـل  سوختن هنگام كه مگاژول ببرحس انرژي مقدار 
 بطوريكـه  شودمي  آزاد  )پاسكال كيلو325/101( استاندارد مطلق فشار و ) سانتيگراد درجه15(  استاندارد

 درشـرايط  احتـراق  از حاصـل  محصـوالت  و مـايع  حالت در ،قاحترا فرآيند از شده تشكيل آب تمام آن در
  .است بوده رداستاندا

3-2    
  )يانرژ مصرف معيار (خالص كل بازده
 و حداكثر حالت ساعت 4، شامل گرمايش ساعت 11 كاركرد شرايط در بخاري عملكرد اساس بر كميت اين

تنظيم جريان گاز پيوسته و يا داراي حـداكثر   با يك مشعل و قابليت هاي بخاريبراي  حداقل حالت ساعت 7
براي  حداقل حالت ساعت 6ساعت حالت متوسط و  3 و حداكثر حالت ساعت 2دو خروجي مشعل مستقل و 

و  كـار ه ب آماده حالت ساعت 10 و متناظر حرارتي بازده احتساب بابا سه خروجي مشعل مستقل  هاي بخاري
 مصـرف  معيـار  عنـوان  به بنديبازه و انرژي برچسب دستورالعمل در و محاسبهساعت در حالت خاموش   3

   .شودمي تعريف انرژي
3-3      
   لوتيپ

 آن شـعلة  كـه  اسـت  شـده  نصـب  ايونهگ به دائم بطور كه اصلي، مشعل به نسبت وكوچك مستقل مشعلي
  .گردد اصلي مشعل شدن روشن باعث

3-4   
  1دائم پيلوت

 كنترل اصلي مشعل از مستقل و بوده روشن مداوم بطور سوز گاز وسيله از استفاده هنگام كه است پيلوتي 
  .شودمي

3- 5     
  2پيلوت منقطع

پيلوتي است كه هر مرتبه براي روشن شدن مشعل اصلي، به طور خودكار روشن شده و پـس از كامـل شـدن    
  .شودشعله مشعل به طور خودكار خاموش مي

3- 6   
  3پيلوت همزمان
هر مرتبه براي روشن شدن مشعل اصلي، به طـور خودكـار روشـن شـده و بالفاصـله پـس از        پيلوتي است كه

  . شوداموش شدن مشعل، خاموش ميخ

                                                 
1- Permanent Pilot 
2- Interrupted pilot 
3- Intermittent pilot 
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3-7    
  ترموستات

 بـا  متناسـب  اصـلي،  مشعل به گاز جريان وصل و قطع با و بوده كارهچند گاز كنترل از جزئي كه ايوسيله
  .كندمي كنترل را بخاري اطراف محيط دماي شده، تنظيم دماي

3-8   
  )1مصرف اسمي گاز(توان ورودي اسمي 

كه در پالك مشخصات و دفترچه راهنمـا توسـط سـازنده اعـالم       ژول بر ساعت،برحسب مگا  نرخ مصرف گاز ،
  .شده است

3-9   
  توان ورودي تعيين شده

كه در آن از گاز مرجع در فشار آزمون مشخص استفاده شده و بـا   نرخ مصرف گاز بر حسب مگاژول بر ساعت، 
-2-6به شرايط استاندارد مطابق بند ) فشار و دما(و شرايط واقعي گاز مرجع ) فشار(توجه به شرايط محيطي 

  .تصحيح شده است 3
3-10    

  نسبي چگالي
  .يكسان فشار و دما شرايط با و يكسان حجم با خشك هواي جرم به خشك گاز جرم نسبت

  كار به آماده حالت  3-11
 وسـيله  ولـي  بـوده  خـاموش  اصـلي  مشـعل  حالتيكه، براي آن كنترلهاي ساير و بخاري شير تنظيم وضعيت

 نيـاز  صـورت  در را بخاري بتواند ،)كاتوماتي زن جرقه با همراه( تموق پيلوت يا و دائم پيلوت مانند يگريد
  .نمايد روشن بالفاصله

3-12    
  حداقل حالت

 در بخـاري  بـه  سـوخت  حـداقل  ودرو براي آن كنترلهاي ساير و بخاري چندكاره گاز كنترل يمظتن وضعيت
-مـي  صـورت زير حالت دو از يكي به وضعيت اين تعيين. يحرارت انتو حداقل ايجاد منظوره ب روشن حالت
  : گيرد

 كه حالتي كمترين باشد، شده مشخص بخاري چندكاره گاز كنترل روي حداقل وضعيت راگ -1
  .كرد تنظيم آن روي را كنترل توانمي
 نوانعه ب گاز نامي مصرف درصد 25 توقف، نقطه بدون كاهندة تنظيم با كنترلهاي مورد در -2

  : زير موارد در مگر شودمي گرفته نظر در حداقل وضعيت
-كـاهش  گـذر حجمـي   مسـير  از گاز عبور نرخ باشد،مي ترموستات به مجهز چندكاره گاز كنترل اگر – الف

  .بود خواهد حداقل حالت يافته،

                                                 
1- Nominal heat input (Nominal gas consumption) 
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ـ  كـه  موقعيتي نداشت، وجود يافته كاهش گذر حجمي در گاز عبور براي خاص مسيري اگر –ب  وانعنـ ه ب
  .شودمي گرفته نظر در حداقل حالت عنوان به است، شده گذارينشانه حداقل وضعيت

3-13    
  حداكثر حالت

 ايجـاد  منظوره ب سوخت حداكثر ورود براي آن كنترلهاي ساير و بخاري چندكاره گاز كنترل تنظيم وضعيت
  .بخاري در حرارتي توان حداكثر

3-14    
  متوسط حالت

ي كـه  هـاي  بخاريباشند و يا در بدون دودكش كه داراي سه خروجي مشعل مستقل ميگازسوز  هاي بخاريدر 
 كنترل تنظيم وضعيت، 1داراي سه تنظيم ظرفيت حرارتي مختلف بوده ولي دو خروجي مشعل مستقل دارند

مـابين حالـت حـداقل و    (بـه ميـزان متوسـط     سـوخت  ورود بـراي  آن كنترلهاي ساير و بخاري چندكاره گاز
  .بخاري در متوسط حرارتي توان  ايجاد منظوره ب )حداكثر

3-15    
   حداقل مجاز بازده كل انرژي

درصـد   85گازسوز بدون دودكش كه ميزان آن  هاي بخاريمقدار قابل قبول براي بازده كل خالص در  حداقل
  .باشد مي

3-16    
  2خروجي مفيد حرارت حداكثر
  .است آمده بدست حداكثر اسمي مصرف در بخاري بازده اساس بر كه بخاري خروجي مفيد حرارت

3-17    
      3ب عدد و

  : گرددعدد وب يك گاز با رابطة زير تعريف مي
  

   )مگاژول بر متر مكعب  (عدد وب  =                     

  
  
  

                                                 
هاي مشعل داراي ظرفيت حرارتي بيشتر بوده و به تنهايي به عنوان ظرفيت متوسط مورد  ها، يكي از خروجي در اين نوع بخاري ‐    ۱
گيرد، در اينصورت حالت حداقل از به كار افتادن خروجي مشعل با ظرفيت كمتر و حالت حداكثر، از به كار افتادن همزمان  فاده قرار مياست

  . شود دو خروجي مشعل حاصل مي
2- Maximum useful heat output 
3-  Wobbe index 

 چگالي نسبي
 )مگاژول بر متر مكعب(ارزش حرارتي
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3-18   
 گاز مرجع 

و   )G20گـاز (درصـد   99خلـوص حـداقل    گاز مرجــع در اين استاندارد براي مصرف گاز طبيعي، گاز متان با
  . باشد مي  )G31گاز(درصد،  99بـــراي مصــرف گاز مايع، گاز پروپان با خلوص حداقل 

3-19   
  گاورنر  

  . شود اي است كه براي كنترل  فشار يا حجم گاز ورودي به بخاري بر روي آن نصب مي وسيله
3-20    

  مصرف گاز 
ازسوز بدون دودكش تحت شرايط مشخص كـه برحسـب مگـاژول بـر     نرخ انرژي مصرف شده توسط بخاري گ

  .گرددساعت بيان مي
  
  
  نمادها و يكاها   4
  

  AEC  )مگاژول(ساالنه  انرژي مصرف
  Dt  گاز نسبي چگالي 

DW = 0.622            آب بخار نسبي چگالي

  ef )كيلووات(حداكثر  حالت در توان ورودي الكتريكي
  em  )كيلووات(متوسط  حالت رد توان ورودي الكتريكي 

  es )كيلووات(به كار  آماده حالت در توان ورودي الكتركي
  et )كيلووات(حداقل  حالت در توان ورودي الكتريكي

  fs )ساعت بر مگاژول(به كار  آماده حالت در) گاز و الكتريكي(توان ورودي 
  h )لپاسكا كيلو) (بعد از گاورنر بخاري(آزمون  گاز در نقطة فشار 
 H  )وات كيلو(خروجي  توان حداكثر 

  Hs )مكعب متر بر مگا ژول(گاز  كل حرارتي ارزش 
  Pm )پاسكال كيلو(كنتور  ورودي در گاز فشار 

  Pa )پاسكال كيلو(جو  فشار 
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 Ps= 101.325           )پاسكال كيلو(استاندارد  مطلق فشار 

  Pw  )پاسكال يلوك(  Tmدماي در) جزئي فشار(آب  بخار مطلق فشار 
  Qm )ساعت بر مكعب متر(گاز  گذر حجمي 

 R )ساعت بر مگاژول(تعيين شده ) گاز(توان ورودي 

  Rf  )ساعت بر مگاژول(حداكثر  حالت در) گاز(توان ورودي 
  Rin  ) مگاژول(روزانه  كل ورودي انرژي 
  Rm  )ساعت بر مگاژول(متوسط  حالت در) گاز(توان ورودي  
  Rout  )مگاژول(روزانه  كل يخروج انرژي 

  RS )ساعت بر مگاژول(بكار  آماده حالت در) گاز(توان ورودي 
  Rt )ساعت بر مگاژول(حداقل  حالت در) گاز(توان ورودي  
  Tg )سلسيوس درجه(كنتور  از عبوري گاز دماي 
  Tm )كلوين درجه(كنتور  از عبوري گاز مطلق دماي 
TS = 288.15           )وينكل درجه(استاندارد  مطلق دماي 

  VA )مكعب متر(ساليانه  گاز مصرف معادل 
  Wr )مكعب متر بر مگاژول(مرجع  گاز وب عدد 
  ηnet )درصد(بازده كل خالص  

 ηf  بازده حرارتي در حالت حداكثر

 ηm  بازده حرارتي در حالت متوسط

 ηt  بازده حرارتي در حالت حداقل

  

  هاويژگي    5
-مي انجام انرژي و برچسب خالص كل حرارتي بازده گاز، مصرف گيرياندازه هاي آزمون اندارداست اين طبق
 گـاز  .كرد نصب سازنده دستورالعمل و سازي آماده شرايط مطابق را بخاري بايد ها آزمون اين درتمام .گيرد
  .باشد) 1(جدول مطابق بايد آزمونها انجام براي مرجع
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  مشخصات گاز مرجع -1جدول   

ي كه بخاري گاز
براي كار با آن 
  ساخته شده

گاز آزمون مرجع و حداقل 
  درصد خلوص

ارزش حرارتي گاز مرجع در حالت 
 kPaو  C 15°خشك و شرايط 
325/101   

MJ/m3 

عدد وب گاز 
  مرجع

MJ/m3 

چگالي 
  نسبي

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

  
  .اين استاندارد بايد شرايط زير برآورده شود 6انجام آزمونهاي بند  پس از

  توان ورودي تعيين شده    5-1
 )درصد± 5(درصد    پنج  محدودة در بايد  R، )توان ورودي تصحيح شده ( توان ورودي تعيين شده بخاري 

بر ساعت بيشـتر باشـد، مگـر     مگاژول 5/0از  نبايد سوز دائم پيلوتهاي براي  R  مقدار. مقدار اسمي آن باشد
 از نبايـد  آن مقدار اينصورت در كه شود گرفته كار به ايمني سيستم يك عملكرد براي پيلوت اينكه حرارت

بـه   حسـاس  ايمنـي  سيسـتم  از قسمتي بعنوان پيلوت مصرف صورتيكه در .باشد بيشتر ساعت بر مگاژول 1
  . باشدمي مستثني فوق محدوديت رود، از بكار) ODS(اكسيژن  نقصان ميزان كاهش

  بازده كل خالص   5-2
  .درصد كمتر باشد 85گازسوز بدون دودكش نبايد از  هاي بخاريبازده كل خالص 

  بازده حرارتي تابشي    5-3
بـا انتقـال حـرارت بـه صـورت تابشـي در        هاي بخاريبازده حرارتي تابشي، بر مبناي ارزش حرارتي كل، براي 

  .د كمتر باشددرص 30حالت حداكثر نبايد از 
  

  هاي آزمون روش    6
  منابع و تجهيزات عمومي    6-1
  منابع الزم   6-1-1
  .شوداستفاده مي) 1(در اين آزمون از گاز مرجع مطابق جدول    6-1-1-1
تـوان از گـاز   در صورتيكه دستگاه سنجش ارزش حرارتي گاز و چگالي آن در دسترس باشد مـي    6-1-1-2

در صورت بروز هرگونه اخـتالف نظـر ويـا عـدم     . طبيعي و عدد وب مربوط به آن نيز براي آزمون استفاده كرد
  .باشد تطابق نتايج آزمونها با هم، نتايج حاصل از آزمونهاي با گاز مرجع مالك مي
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  تجهيزات عمومي   6-1-2
تصـحيح   ضـريب  يـا  خطا تعيين براي. شود يبرهكال استفاده از قبل بايد كه مرطوب، گاز كنتور   6-1-2-1

 .باشد شده تهيه گيري، اندازه) بزرگ امكان حد تا(محدودة  در منحني نمودار يك بايد كنتور، اين
 .شودمي نصب مرطوب كنتور ورودي در كه مناسب ظرفيت با تنظيم قابل رگالتور   6-1-2-2
 انـدازه  براي بخاري ورودي كنتور، ورودي به كه) مانومترها و يا حسگرهاي فشار(ها فشارسنج   6-1-2-3

 . شوندمي وصل) آب ستون ميليمتر يك(پاسكال  10گيري اندازه دقت با آزمون، فشاراسمي نقطه گيري
 دماسـنج . (گـاز  دمـاي  گيـري انـدازه  براي سانتيگراد درجه 5/0دقت  با ،)حسگر دما(دماسنج    6-1-2-4

 )باشدمي كافي دقت داراي منظور اين يبرا مرطوب كنتور آب محفظه در موجود
 30 يا و جيوه ستون ميليمتر 5/0دقت  با آزمايشگاه در جو فشار گيرياندازه براي بارومتر يك   6-1-2-5

  .پاسكال
 .شده گيرياندازه مقدار درصد 1 دقت با حرارتي ارزش تعيين وسيلة   6-1-2-6
 .شده گيرياندازه قدارم درصد 2 دقت با نسبي چگالي تعيين وسيلة   6-1-2-7
  .ثانيه 1/0دقت  با زمان گيرياندازه مناسب وسيلة   6-1-2-8

   .شود نگهداشته سلسيوس درجه 25±5محدوده  در بايد آزمون محيط دماي
 
  )مصرف گاز(گيري توان ورودي آزمون اندازه   6-2

گـاز   فشـار  .شـود مـي  نجـام ا بخاري مصرفي گاز ميزان مبناي بر انرژي مصرف محاسبه منظور به آزمون اين
 .شود نامي تنظيم فشار معادل دقت با حتماً بايستي بخاري به ورودي

بـه   دقيقـه  15 گذشـت  حـداقل  و بخاري به ورودي گاز فشار تنظيم و شدن روشن از پس گاز حجمي گذر
 زمان تمد منظور دقت بيشتر حداقل به است بديهي .شود گيري مياندازه تعادل، شرايط به رسيدن منظور
 .شود گرفته نظر در دقيقه دو گيرياندازه

  آماده كردن آزمونه   6-2-1
 مگر(شود  تنظيم شده مشخص كاري گاز فشار در و گرديده نصب سازنده العمل دستور مطابق بايد بخاري
 تـا  رود بـه كـار   بايد آزمون تمهيداتي مدت طول در ).باشد شده قيد ديگري شرايط آزمون شرايط در آنكه
 كـه  نمـود  ايجـاد  را بايـد شـرايطي   ترموسـتات  به مجهز هاي بخاري مورد در .نكند افت گاز جريان و ارفش

 حسـگر  دادن قـرار  با مثال به عنوان(كند  قطع يا دهد تغيير را گاز جريان نتواند ترموستات آزمون درطول
 اسمي كـه  شرايط رد كار حالت در را) وجود درصورت(گرم  هواي گردش دمنده همچنين) سرد آب در دما

 رسـيده  تعـادل  به آزمون محيط با دماي بايد گاز كنتور .نمود تنظيم بايد است، شده توصيه سازنده توسط
  .محفوظ بماند اتفاقي وزشهاي از بايد بخاري آزمون،  مدت طول در .باشد

  روش انجام آزمون   6-2-2
بخـاري   به طوريكـه  كنيد برقرار) اصلي مشعل و پيلوت(مشعلها  به كامل به طور را گاز جريان   6-2-2-1
 178(اسـمي   فشار گاز ورودي به بخاري را در مقـدار  و كنيد روشن را بخاري .شود تنظيم حداكثر حالت در

  .كند كار دقيقه 15 مدت حداقل براي بخاري دهيد اجازه .تنظيم نمائيد) متر آب ميلي
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حالـت   بـه  بخـاري  رسـيدن  از بعـد ) ساعت بر متر مكعب(رحسب ب راmQ گاز حجمي كل گذر   6-2-2-2
 . كنيد گيرياندازه دقيقه دو در پايدار

gTمرطوب كنتور از عبوري گاز دماي   6-2-2-3  .كنيد گيرياندازه برحسب درجه سلسيوس را  
 .كنيد گيرياندازه پاسكال كيلو برحسب راmPكنتور  به ورودي گاز فشار   6-2-2-4
  .كنيد تعيين پاسكال كيلو برحسب را aP جو فشار   6-2-2-5
  .كنيد تعيين پاسكال را بر حسب كيلو h فشار نقطه آزمون   6-2-2-6
 )هوا= 000/1. (كنيد تعيين را tDگاز  نسبي چگالي   6-2-5-7
 .كنيد خاموش را اصلي) هاي(مشعل    6-2-2-8
 ، و حالـت آمـاده بـه كـار    )در صـورت وجـود  (براي حالت حداقل، حالت متوسط  را باال مراحل   6-2-2-9
  .كنيد تكرار )سوز دائم پيلوت(
  

 178(فشار گاز ورودي به بخاري براي هر چهار حالت حداكثر، متوسط، حداقل و آماده به كار بايد در مقدار اسـمي   -يادآوري
  .تنظيم شود) يمتر ستون آبميل

  

  بيان نتايج و گزارش آزمون   6-2-3
  : شود برحسب مگاژول بر ساعت از فرمول زير تعيين مي) مصرف انرژي گاز(توان ورودي تعيين شده 

   )1                (( ) ( )
( ) ( )

2
1

2
1

1.1...... ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
++

=
t

w

a

w

a

s

m

s
tr

s

ma
m D

D
hP

P
hP
hP

T
T

DW
P

PP
QR  

  
  :در آن كه

  WD=622.0                      دانسيته نسبي بخار آب     
  Kpa  325.101=SP                      فشار مطلق استاندارد

KTS                         دماي مطلق استاندارد      1515.273 +=  
gm                                   دماي مطلق گاز عبوري از كنتور مرطوب                     TT += 15.273  

  (G20) براي گـاز  Wrمقدار. است 1جمله آخر داخل كروشه براي گاز طبيعي و تمام گازهاي خشك برابربا 
  . داده شده است) 1(در جدول  (G31)و 

  .برحسب درجه حرارت در پيوست الف آمده است wPفشار بخار اشباع آب 
  
  آزمون بازده حرارتي   6-3

هاي بدون دودكش در هر يك از حالتهاي حداكثر، متوسط، و مقدار بازده حرارتي بخاريدر اين استاندارد 
 درصد در نظر گرفته شده است و نيازي به محاسبه 4/90حداقل بر اساس بازده احتراق تئوريك گاز طبيعي 

  .باشدگيري بازده حرارتي در شرايط فوق نميو اندازه



10 
 

  قال حرارت تابشيبا انت هاي بخاريبازده حرارتي    6-3-1
هاي بـا انتقـال حـرارت تابشـي كـاربرد       گيري سهم تابشي بازده حرارتي در بخاري اين آزمون فقط براي اندازه

  .دارد
  .روش آزمون در پيوست اطالعاتي ب آورده شده است

  

  .دها كاربرد ندار بازده حرارتي تابشي در محاسبات مربوط به تاييديه انرژي اين گونه بخاري  -يادآوري
  
  آزمون تاييديه انرژي   6-4
  منابع الزم   6-4-1
  )1(گازهاي آزمون و مرجع مطابق جدول   6-4-1-1
  )در صورت كاربرد(ولت  220±2منبع تغذيه الكتريكي قابل كنترل در محدوده    6-4-1-2
  تجهيزات الزم   6-4-2
  1-6وسايل مشخص شده در بند    6-4-2-1
  توان الكتريكي گيري ولتاژ ووسيله اندازه   6-4-2-2
  آماده كردن آزمونه   6-4-3

 220±2محـدودة   در صـورت كـاربرد   در را الكتريكي تغذيه منبع .شود نصب 1-2-6بند  مطابق بايد بخاري
  .كنيد فراهم ولت

  روش انجام آزمون   6-4-4
 زگـا  فشـار  و كنترل چند كاره گـاز را در وضـعيت حـداكثر قـرار داده و     كنيد روشن را بخاري   6-4-4-1

  .كنيد اسمي تنظيم فشار مطابق را ورودي
 .شود تنظيم زير صورت به بايد دمنده سرعت دمنده، وجود صورت در    6-4-4-2
  سرعت انتخاب دستي كليد با هايدمنده براي  6-4-4-2-1

 .گاز مصرف حداكثر حالت در دمنده سرعت حداكثر) الف
 .گاز مصرف حداقل حالت در) نشود خاموش بطوريكه(دمنده  سرعت حداقل )ب
 و حالت حداكثر حالت براي دمنده سرعت تنظيم اتوماتيك، سرعت انتخاب با هايدمنده براي 6-4-4-2-2

  .شودمي انجام بخاري كنترلي سيستم توسط حداقل
  :كنيد ثبت و گيرياندازه حداكثر، حالت در را زير مقادير    6-4-4-3
  2-6بند  مطابق برساعت مگاژول حسب بر) fRازگ مصرف(توان ورودي حالت حداكثر  6-4-4-3-1
feالكتريكي انرژي مصرف 6-4-4-3-2   كيلووات برحسب  
ي كه داراي سه هاي بخاريبدون دودكش با سه خروجي مشعل مستقل، و يا در  هاي بخاريبراي    6-4-4-4

 حالـت  در خروجي مشعل مستقل دارند، كنترل گاز چند كاره را تنظيم ظرفيت حرارتي مختلف بوده ولي دو
 :كنيد ثبت را زير مقادير و سپس فشار گاز را در مقدار اسمي تنظيم و قرار داده متوسط

  ساعت بر مگاژول حسب بر mR) گاز مصرف(توان ورودي حالت متوسط  6-4-4-4-1
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meالكتريكي توان ورودي 6-4-4-4-2   كيلووات برحسب   
 و سپس فشار گاز را در مقدار اسمي تنظـيم  حداقل قرار داده حالت در را كنترل گاز چند كاره   6-4-4-5
 :كنيد ثبت را زير مقادير و
  ساعت بر مگاژول حسب بر بر tR) گاز مصرف(توان ورودي  6-5-4-4-5-1
  كيلووات برحسب te الكتريكي وديتوان ور 6-4-4-5-2
و سپس فشار گـاز را در مقـدار اسـمي     قرار داده به كار آماده حالت در كنترل گاز چند كاره را   6-4-4-6

 :كنيد ثبت را زير مقادير و تنظيم
  ساعت بر مگاژول حسب بر sR )گاز مصرف(توان ورودي  6-4-4-6-1
seتوان ورودي الكتريكي 6-4-4-6-2   كيلووات برحسب  
  بيان نتايج و گزارش آزمون   6-4-5
  sfحالت آماده بكار ) الكتريكي و گاز(توان ورودي    6-4-5-1

يكـي وسـايل   اين كميت بر حسب مگاژول بر ساعت شامل مجموع نرخ مصرف انرژي گاز پيلوت و انرژي الكتر
  . باشدمي) در صورت كاربرد(كنترلي بخاري در حالت آماده بكار 

)2            (                                                                              fs= Rs+3.6× es  
  inRانرژي ورودي كل روزانه    6-4-5-2

تنظيم جريـان گـاز پيوسـته و يـا داراي      با يك مشعل و قابليت هاي بخاريبراي  انرژي مصرفي ورودي روزانه
  : گرددحداكثر دو خروجي مشعل مستقل به صورت زير محاسبه مي

       )3(                                              Rin= 10× fs + [4×Rf+7×Rt+3.6× (4×ef +7×et)]  
ي كه فقط سه خروجي مشـعل مسـتقل دارنـد بـه صـورت زيـر       هاي بخاري انرژي مصرفي ورودي روزانه براي 

  : گرددمحاسبه مي
)4            (            Rin= 10× fs +[2×Rf+3× Rm+6× Rt +3.6× (2×ef +3×em +6×et)]  

 outRساعت دوره مصرف روزانه  11انرژي خروجي كل براي    6-4-5-3
اراي يك مشعل و قابليت تنظيم مصرف گاز پيوسته و يـا حـداكثر دو خروجـي مشـعل     ي كه دهاي بخاريبراي 

  : گرددمستقل هستند، بصورت زير محاسبه مي
)5                                      (ηf)+7× (Rt ×ηt  )+3.6× (4×ef+7×et)]  ×Rout= [4× (Rf 

ي كـه داراي سـه تنظـيم ظرفيـت     هـاي  بخـاري ي كه سه خروجي مشعل مستقل دارند و يا در هاي بخاريبراي 
  : گرددحرارتي مختلف بوده ولي دو خروجي مشعل مستقل دارند، بصورت زير محاسبه مي

)6(           ηf )+3× (Rm ×ηm)+6× (Rt ×ηt)+3.6× (2×ef +3×em+6×ef)]  ×Rout= [2× (Rf 
  
  netηبازده كل خالص بخاري    6-4-5-4

  :ده خالص بخاري عبارت است از درصد باز
)7(                                                                                      100 ×ηnet= Rout/Rin  
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  1 (AEC)مصرف انرژي ساليانه    6-4-5-5
  شوداين مقدار بر حسب مگاژول به صورت زير محاسبه مي

)8(                                                                        )(4.90110 MJRAEC
net

in η
××=  

  حداكثر توان خروجي بخاري   6-4-5-6
  :شوداين توان برحسب كيلووات و به صورت زير محاسبه مي

 
)9                                                            ()(3.6/)( kWeR fff +×= η H 

  مصرف گاز ساليانه معادل   6-4-5-7
بـه  ) inQ(ميزان حجم گاز مصرفي بخاري در طول دوره سرما در يك سال با اسـتفاده از انـرژي ورودي كـل    

  :آيدترتيب زير معادل حجمي گاز مصرفي بدست مي
  

)10                                                                              (      110×=
s

in
A H

R
V  

 VA) = مترمكعب(حجم گاز مصرفي ساالنه 

 Hs) = مگاژول بر متر مكعب(ارزش حرارتي كل گاز مصرفي 

  

  برچسب تاييديه انرژي    7
كننـده را از داشـتن    مصـرف  كـه  است اطالعاتي حاوي دودكش گازسوز بدون بخاري انرژي برچسب تاييديه

برچسـب   در منـدرج  اطالعـات . سـازد  اي بخاري گازسوز دودكش دار آگاه ميحداقل بازدهي مصرف انرژي بر
  :است زير موارد شامل انرژي تاييديه

  ؛)انرژي تاييديه معيار) (درصد(خالص  كل بازده  -
 ؛)وات كيلو(خروجي  توان حداكثر  -
  .مصرفي سوخت نوع  -

  
  

 85اي بـازده كـل خـالص كمتـر از     اين اسـتاندارد دار  6ي كه مطابق روش آزمون بند هاي بخاري   7-1
  . درصد باشند، از نظر اين استاندارد مردود هستند

  
  نشانه گذاري    7-2

برچسب هر بخاري بايد روي محصول و نيـز بـر   . اطالعات مندرج در تاييديه بايد به صورت خوانا و واضح باشد
ا شرايط كلي نشـانه گـذاري در   روي كارتن بسته بندي در محلي نصب شود كه به راحتي قابل رويت بوده و ب

  .مطابقت داشته باشد 1383سال :  7268استاندارد ملي ايران شماره 
                                                 

1-  Annual Energy Consumption 
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  .داده شده است) 1(ابعاد بر چسب تاييديه انرژي بر حسب ميليمتر در شكل  ۱‐ ۲‐ ۷
  

  
  ابعاد  برچسب انرژي  بخاري گازسوز بدون دودكش – 1شكل 

  
  موارد مندرج در برچسب    7-2-2

  .شوندبه صورت زير معرفي مي) 2(اي داده شده در شكل ههر يك از نشانه
  مقدار عددي بازده كل خالص بخاري    1
  حداكثر توان مفيد بخاري برحسب كيلووات   2
  نوع سوخت مصرفي    3
  ه نام توليد كنند   4
  مدل بخاري    5
  محل نشان استاندارد     6
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  اري گازسوز بدون دودكشنشانه هاي مندرج درچسب انرژي  بخ – 2شكل 
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  پيوست الف 
   )اطالعاتي (

  mt در درجه حرارتWP محاسبه فشار بخار آب
  

  : آيد  دست ميب 1-از جدول الف) دماي گاز عبوري از كنتور مرطوب (mtدر درجه حرارت wPفشار بخار آب 
  

  هاي مختلف فشار بخار اشباع آب در درجه حرارت 1- جدول الف
   ) سلسيوسدرجه  (

m   t 
   )سلسيوسدرجه  ( Pw   )كيلو پاسگال  (

m   t   
 m) سلسيوسدرجه  ( Pw   )كيلو پاسگال  (

  t 
 Pw   )كيلو پاسگال  (

15  704/1 20 337/2 25 167/3 
5/15 760/1 5/20 411/2 5/25 263/3 

16 817/1 21 486/2 26 361/3 
5/16 876/1 5/21 564/2 7/26 462/3 

17 936/1 22 643/2 27 565/3 
5/17 999/1 5/22 725/2 7/27 671/3 

18 063/2 23 809/2 28 780/3 
5/18 129/2 5/23 895/2 7/28 892/3 

19 196/2 24 983/2 29 006/4 
5/19 266/2 5/24 074/3 7/29 123/4 

    30 244/4 
  
  

  :اند بدست آمده  Antoineاين مقادير براي فشار بخار از فرمول  
 
 

( kPa)    x
wP 1013333×= .  

 كه

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=
mt

x
235

2861750107658 ..  
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  پيوست ب
  )اطالعاتي ( 

  هاي با انتقال حرارت تابشي  بازده حرارتي بخاري
  

 گيري حرارت خروجي توسط روشكل بخاري توسط اندازهدر اين آزمون، سهم تابشي بازده حرارتي از بازده 
همراه با يك گالوانومتر براي سنجش شدت تابش روي سطح يك  )Moll( نوع 2كه در آن از ترموپيل 1ليدز 

  .گرددتعيين مي  نيمكره استفاده شده است،
  منابع الزم    1-ب

  )1 (گاز آزمون و گاز مرجع مطابق جدول 
  تجهيزات الزم    2-ب
  1-6وسايل مشخص شده در بند    1-2-ب
 الپاسك ± 25/0پاسكال با دقت  125گيري صفر تا ميكرومانومتر با محدودة اندازه   2-2-ب
  ن گيري زماوسيله مناسب اندازه   3-2-ب
  . يا تجهيزات مشابه) 2و ب 1رجوع شود به شكل ب ( N.P.Lبا الگوي  “Moll”ميكروترموپيل    4-2-ب
  ) 4و ب 3رجوع شود به شكل ب(بل تنظيم آزمون با بازوي شعاعي سكوي مناسب قا   5-2-ب
   ثبات پتانسيومتري   6-2-ب
  آماده كردن آزمونه    3-ب

موقعيت بخاري را طوري تنظيـم كنيد كه . روي سكوي آزمون نصب كنيد 1-2- 6بخاري را مطابق بند 
 نـي بازوي حامل ميكرو ترموپيلهااي فرضي كه با حركت دورا عمودي پشتي بخاري با قاعدة نيمكره  صفحــة
  . سكوي آزمون نبايد نسبت به پاية بخاري، بيرون زدگي داشته باشد  لبة. شود، منطبق باشد ايجاد مي

  روش انجام آزمون    4-ب
  . بخاري را روشن كنيد و فشار نقطة آزمون را در مقدار اسمي آن تنظيم كنيد   1-4-ب
ثابت ماندن ميزان قرائت ميكروترموپيل نصب   معيار اين امر،. شود بگذاريد تا بخاري كامالً گرم   2-4-ب

 ) رجوع كنيد 1به شكل ب( باشد در فواصل زماني  مشخص مي 0.0 شده در موقعيت
  .حجم گاز مصرف شده، ارزش حرارتي آن و مدت زمان آزمون را ثبت كنيد   3-4-ب
رفي كه در آن ارزش حرارتي و ساير براي تصحيح شرايط گاز آزمون نسبت به شرايط متعا   4-4-ب

 . استفاده نمايد 5-شرايط گاز مشخص شده است، از روابط تصحيح داده شده در بند ب
ثبت كنيد و سپس به ترتيـب   OW4و  OE4هاي  ها را در موقعيت مقادير خوانده شدة ترموپيل   5-4-ب

   .مائيدمقادير قرائت شده را در هشت نقطه ديگر در يك صفحه افقي يادداشت ن

                                                 
 1-   Leeds method  
 2 -    Thermopile  
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به همين . حركت داده و سپس بازو را در جهت مخالف برگردانيد W10ترموپيل را به موقعيت    6-4-ب
 S40و S10 ،S20 ،S30حركت داده و سپس به نقاط  N40و  N20 ،N30ترتيب ترموپيل را به نقاط 

  . رتيب انجام دهيدبه همين ت) بدون وقفه(نقطه به طور پيوسته  81برگردانيد  و اين عمل را براي تمام 
بخاري را در فشار گاز اسمي نقطة آزمـون بـه     در حاليكه بخاري روي سكوي آزمون نصب است،   7-4-ب

 . باشدمي 2-4-معيار رسيدن به تعادل حرارتي مشابه بند ب. كار اندازيد تا به تعادل حرارتي برسد
 . آزمون بازده حرارتي را تكرار كنيد   8-4-ب
  و گزارش آزمون بيان نتايج    5 -ب

مقادير قرائت شده، نشان دهندة حرارت جذب شده به سطح نيمكره هستند و حـرارت خروجـي از بخـاري را    
الزم است كه يك ضريب براي در نظر گرفتن جذب اتمسفري تابش حرارتي توسط بخـار آب  . دهندنشان نمي

  .كه براي گرمايش فضا مفيد است در نظر گرفته شود CO2و 
    = F ×4.86    R1 × )مقدار قرائت شده  81مجموع  (  / 81            

  R2  =   
0.94
R1     حرارت خارج شده از بخاري   

  Q× Hs =     حرارت ورودي كل به بخاري

بازده تابشي كل     = 
HsQ

R
×
×1002  

⎟                                    در صورت استفاده از كنتور گاز مرطوب
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

=
T

PPP
VQ wma

15.273
15.288

325.101
  

⎟                                             در صورت استفاده از كنتور گاز خشك
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
T

PP
VQ ma

15.273
15.288

325.101
      

  
  :  كه در آن 

  1R     =  حرارت تابشي ثبت شده روي نيمكره
  2R    =   حرارت خروجي بخاري

  F     =  )مگاژول بر متر مربع در ساعت  بر واحد مقياس درجه بندي (ضريب ترموپيل 
  Q     =  )متر مكعب بر ساعت(گذر حجمي تصحيح شدة گاز 
  SH   =  )مگاژول در متر مكعب(ارزش حرارتي كل  گاز 

  V     = )  متر مكعب بر ساعت(گيري شده گازر حجمي يا حجم اندازهگذ
  aP =    ) كيلو پاسكال(فشار بارومتريك 
  mP=     ) كيلو پاسكال(فشار نسبي گاز در ورودي كنتور گاز 

  wP    = ) كيلو پاسكال ( T فشار بخار اشباع آب در دماي كنتور گاز
  T=      ) درجه سلسيوس (دماي گاز در كنتور گاز 
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  )بدون بخاري(نماي روبرو  - 3شكل ب

 : ها برحسب ميليمتر است تمام اندازه
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