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 بسمه تعالي

 پیشگفتار

برای وسایل گازسوز که به وسیله کمیسیون مربوطه تهیه و تدوین شده و را ویژگیها و روش آزمون کنترلهای چندکاره  ، استاندارد

مورد تایید قرار گرفته، اینك به استناد  76/11/18 یك و فلزشناسي مورخدر یكصد و نوزدهمین کمیته ملي استاندارد صنایع مكان

به عنوان استاندارد رسمي  1371قانون اصالحي قوانین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب بهمن ماه  3ماده  1بند 

 ایران منتشرمي گردد.

استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد ینه صنایع و علوم، برای حفظ همگامي و هماهنگي با پیشرفتهای ملي و جهاني در زم

 ردها برسد در هنگام تجدید نظرتجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح یا تكمیل این استاندا

 بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران .درکمیسیون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد

 چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.مواره از آخرین د هبای

در تهیه و تدوین این استاندارد سعي شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتي المقدور بین این استاندارد 

 و استاندارد کشورهای صنعتي و پیشرفته هماهنگي ایجاد شود.

 با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است: وجود این استانداردلذا با بررسي امكانات و مهارتهای م
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های چندکاره گازرویژگیها و روش آزمون کنترل  

کلیات -بخش اول   

 هدف و دامنه کاربرد 1 - 1 . 

ل گازسوز و وسای ها های چندکاره که در مشعل ، ساخت و عملكرد را برای کنترل های الزم از نظر ایمني  این استاندارد ویژگي

ی چندکاره خوانده خواهند ها ها، از این به بعد در این استاندارد به نام کنترلکند. این کنترل  کننده  روند مشخص مي بكار مي

 شد.

ها  ی بررسي موارد فوق و اطالعات الزم برای خریدار و مصرف  کننده این کنترلادر این استاندارد، همچنین روشهای آزمون بر

 داده شده است .

برای  میلي بار 200)اندازه اسمي( و فشار کار تا حداکثر   DN 50این استاندارد کنترلهای چندکاره را با دهانه ورودی حداکثر تا 

 شود.مي کنند شامل مي ایع و طبیعي کار ها و وسایل گازسوزی که با گازهای ماستفاده با مشعل 

 تعریف شده است .1 - 3 - 1  گیرد که عملكرد آنها در بنددر بر مي  ای رااین استاندارد کنترل های چندکاره 

  مرجع 1 - 2 . 

صرف در لي و فرهنگ م استفاده شده و با توجه به شرایط اقلیمي و مح EN126 – 1995برای تهیه و تدوین این استاندارد از  

، تغییرات الزم در این استاندارد داده شده است . ضمنا لیست استانداردهای ملي و بین  المللي دیگری که در متن این   ایران

 این استاندارد ارائه گردیده است . "پ "داده شده  ، در پیوست استاندارد به آنها ارجاع 

 تعاریف .3 -1

 (Multifunctional Controlsکنترلهای چندکاره )

این عملكردها عمل قطع جریان مي باشد و اجزایي که عمل های  دو عملكرد باشد که یكي از حداقل ای است که دارایوسیله 

اند به طوری که هر یك از این اجزاء اگر از ك مجموعه در یك محفظه سوار شده دهند همگي به صورت یمختلف را انجام مي 

 .وظیفه خود را انجام دهد مجموعه باز و جدا شود نخواهد توانست

 وارد زیر باشند:توانند مشتمل بر ماین عملكردها مي 

  قطع خودکار جریان گاز

 نظارت بر شعله

 تنظیم فشار گاز )رگوالتور(

 قطع و وصل دستي گاز

 عملكرد ترموستاتیك با مكانیسم مكانیكي

 کننده با فشار گاز کلید عمل

ننده شعله  ، کلیدها و ک چندکاره اضافه شود از قبیل روشنمجموعه کنترل  هاست بکننده دیگری نیز ممكن زاء عمل البته اج

 های زمان )تایمر(.کننده  کنترل



 (Valvesشیرها )1 - 3 - 2 . 

 (Automatic Shut - Off Valveگاز )  شیرخودکارقطع جریان1 - 3 - 2 - 1 . 

انرژی قطع ه و هنگامي که این شود بازشداده مي حرکه به آن دوقتي انرژی ماین شیر بدین منظور طراحي و ساخته شده است که 

 .1گردد به طور خودکار بسته شود مي

 (Closere Memberعامل بندآورنده )1 - 3 - 2 - 2 . 

 شود.سته شدن شیر و قطع جریان گاز مي جزء متحرکي از شیر است که باعث ب

 (Actuating Mechanismمكانیزم محرکه )1 - 3 - 3 . 

 آورد.از شیر است که عضو بندآورنده شیررا به حرکت در مي ي قسمت

 (Energy and Forceانرژی و نیرو )1 - 3 - 4 . 

 (Actuating Energyانرژی محرکه )1 - 3 - 4 - 1 . 

نرژی ا. این بیاوردالزم برای مكانیزم محرکه تا بتواند عامل بندآورنده شیر را برای بازکردن شیر به حرکت در  از انرژی است عبارت

 شود )مثل انرژی برقي  ، هوا یا سیال مایع ( و ممكن است در داخل شیر تغییر شكل یابد. از یك منبع خارجي تأمین مي

 (Opening Forceنیروی بازکننده شیر )1 - 3 - 4 - 2 . 

 نیروی الزم برای به حرکت درآوردن عامل بندآورنده شیر به حالت باز

 (Closing Forceده )سته کنننیروی ب1 - 3 - 4 - 3 . 

 گونه نیروی وارده توسط فشار گاز سوخت .مستقل از هر ،در شیر برای بستن آننیروی حاصله از وسیله تعبیه شده 

 نیروی بند آورنده1 - 3 - 4 - 4 . 

دن ( ن )نشت نكرآب بند شد بندآورنده شیر در حالت بسته است بر نشیمنگاه آن وارد آمده و باعث ملنیرویي است که وقتي عا

 کند.مي گونه نیروی ایجاد شده توسط فشار گاز سوخت عمل فنر(، این نیرو نیز مستقل ازهر شود )مثل نیرویآن مي 

 (Frictional Forceنیروی اصطكاکي )1 - 3 - 4 - 5 . 

ل بندآورنده شیر الزم است برای جابجایي مكانیزم محرکه توام با عام و ارج شده استخفنر بندآورنده شیر ازحداکثر نیرویي که 

لت باز بودن شیر به حالت بسته  بودن درآورد، این نیرو نیز مستقل از هر گونه نیروی ایجاد شده توسط فشار گاز تا آن را از حا

 شود.مي سوخت در نظر گرفته 

 (Auxiliary Energyانرژی کمكي )1 - 3 - 4 - 6 . 

 غیر از انرژی تولید شده توسط ترموکوپله رق  ، هوا، یا سیال مایع ( بانرژی خارجي الزم برای کنترل چندکاره )مثل ب

 است .



 (Component Partsاجزاء تشكیل دهنده کنترل چند کاره )1 - 3 - 5 . 

 (Breather Holeبه هوای آزاد( )سوراخ تنفس )راه 1 - 3 - 5 - 1 . 

 کنترل چندکاره که حجم آن متغیر است راه پیدا کند.ظه ای ازمي دهد فشار هوای آزاد به محفای که اجازه  از روزنه است عبارت

 (Governer Diaphragmدیافراگم تنظیم کننده فشار )1 - 3 - 5 - 2 . 

جزء قابل انعطاف یا قابل ارتجاعي است که تحت تأثیر نیروهایي که به صورت دائمي )مثل فنر( یا نیروی حاصل از فشار، بر آن وارد 

 کند. ميرد نظر را برای شیر تأمین و کار یا عمل موآید، حرکت کرده مي 

 (Diaphragm Plateصفحه دیافراگم )1 - 3 - 5 - 3 . 

 ای است که بر روی دیافراگم چسبانده شده است .صفحه مقاوم  کننده 

 (Thermocoupleترموکوپل )1 - 3 - 5 - 4 . 

عله حساس بوده و نسبت به حرارت ناشي از شعله تحت نظارت یك وسیله تولید برق حرارتي )ترموالكتریك ( است که در برابر ش

 کند.مي دهد و تولید نیروی محرکه برقي مي كس  العمل نشان خود ع

 (Flame Supervision Deviceسیستم نظارت بر شعله )1 - 3 - 5 - 5 . 

را به مشعل اصلي  ، یا به مشعل  اثر واکنش عامل حساس حرارتي در برابر شعله تحت نظارت  ، جریان گازسیستمي است که در 

ت )در صورت جریان گاز را به مشعل اصلي و پیلوصورت خاموش شدن شعله تحت نظارت ، و دراصلي و مشعل پیلوت بازنگه میدارد 

دارد ستم ترموالكتریكي نظارت بر شعله به استاندارد ملي مربوطه یا استانکند. برای اطالع بیشتر درباره سیوجود پیلوت ( قطع مي 

 مراجعه شود. EN – 125قابل قبولي مانند استاندارد اروپائي 

 (Ignition Interlockاصلي ) لوسیله جلوگیری کننده از روشن شدن مشع1 - 3 - 5 - 6 . 

 کند.مي مكانیزمي است که تا وقتي مسیر اصلي جریان گاز باز باشد از بكار افتادن وسیله روشن کننده شعله جلوگیری 

 (Re - Start Interlockوسیله جلوگیری کننده از روشن شدن مجدد )1 - 3 - 5 - 7 . 

باشد از باز کردن مجدد مي عبارت از مكانیزمي است که در طول مدتي که وسیله نظارت بر شعله در حال بستن مسیر جریان گاز 

 د.کنمي جریان گاز بوسیله دست برای مشعل اصلي  ، یا برای مشعل و مشعل پیلوت جلوگیری 

 (Leak Tightnessمقاومت در برابر نشت )1 - 3 - 6 . 

 (External Leak Tightnessمقاومت در برابر نشت خارجي )1 - 3 - 6 - 1 . 

 های داخلي محتوی گاز کنترل چند کاره به فضای خارج .محفظه ست از نشت نكردن گاز از معابر و ا عبارت

 (Internal Laek Tightness)مقاومت در برابر نشت داخلي 1 - 3 - 6 - 2 . 



گاز از طریق عامل بندآورنده شیر هنگامي که این عامل در حالت بسته قرار گرفته است در این حالت ست از نشت نكردن ا عبارت

که عامل بندآورنده شیر جلو آن را مسدود کرده است و یا به  رل چندکاره به محفظه دیگری از آنای از کنت نباید گاز از محفظه

 انه خروجي کنترل چندکاره نشت کند.ده

 (Pressures) فشارها1 - 3 - 7 . 

 (Actuating Pressureفشار محرکه )1 - 3 - 7 - 1 . 

 آید.مي ست از فشار سیال مایع یا هوا، که بر مكانیزم محرکه کنترل چندکاره وارد ا عبارت

 (Pressure Differenceاختالف فشار )1 - 3 - 7 - 2 . 

 کنترل چندکاره .اوت بین فشار ورودی و فشار خروجي ز تفست اا عبارت

 (Test Pressureفشار آزمون  ) . 3 -7 – 3 - 1

 شود.مي فشاری که در ضمن انجام آزمونها به کنترل چندکاره وارد 

 (Pressure Dropافت فشار )1 - 3 - 7 - 4 . 

 ورودی و خروجي آن بوجود ميبین فشار دهانه های ر دارد،  بازقرااختالف فشاری است که وقتي کنترل چندکاره در وضعیت کامال

 آید.

 (Regulator or Governer Pressuresفشارهای رگوالتور )1 - 3 - 7 - 5 . 

 حداکثر(max1Pحداکثر فشار ورودی )  -الف 

 حداکثر فشار ورودی است که سازنده برای رگوالتور تعیین و اعالم کرده است .

 حداقل (min1P) حداقل فشار ورودی  -ب 

 فشار ورودی است که سازنده برای رگوالتور تعیین و اعالم کرده است .حداقل 

 دامنه تغییرات فشار ورودی  -پ 

 فشارهای ورودی است .فاصله بین حداکثر و حداقل مقادیردامنه تغییرات فشار ورودی رگوالتور در 

 حداکثر(max2Pخروجي ) حداکثر فشار -ت 

 سازنده تعیین و اعالم کرده است .که  گوالتوراستحداکثرفشارخروجي ر

 حداقل (min2Pحداقل فشارخروجي )  -ث 

 است که سازنده تعیین و اعالم کرده است .خروجي رگوالتورحداقل فشار

 خروجي دامنه تغییرات فشار -ج 

 حداکثر و حداقل مقادیر تعیین شده برای آن است . دامنه تغییرات فشارخروجي در فاصله بین

 (Setting Point)  نقطه تنظیم -چ 

آزمونهای مربوطه در نقطه تنظیم عبارت است از فشارهای ورودی و خروجي که سازنده رگوالتور هنگام ساخت  ، آنرا برای انجام 

 - 7 - 4 و3-7- 4          آن هم از طرف سازنده اعالم شده تنظیم کرده است )به بندهایمیزان جریان های معیني که مقادیر

 مراجعه شود(.4

روجي و میزان فشار تنظیم خیب فشار تنظیم ورودی ،این میزانهای فشار و جریان که رگوالتور برای آنها تنظیم شده است را، به ترت

 نامند. جریان تنظیم شده مي



 (Rated Flow Rateشده )جریان تعیین  میزان1 - 3 - 8 . 

تواند با اختالف فشار معین از دارد که بنا به اعالم سازنده مي ایط استانرشست از میزان جریان هوای تصحیح شده به ا عبارت

 وسیله مورد نظر عبور کند.

 مراجعه شود( EN – 88اروپایي کننده فشار )به استاندارد رگوالتوریاتنظیم1 - 3 - 9 . 

معیني  ، فشار خروجي خود را در  همحدودجریان در  خود و یا تغییرات میزان ورودیرازتغییرات فشانظر است که صرف ای وسیله

 حد مشخصي ثابت نگه مي دارد.

 (Adjustable Regulator or Governer)رگوالتور قابل تنظیم 1 - 3 - 9 - 1 . 

 باشد. رگوالتوری است که به وسیله ای برای تغییر دادن تنظیم فشارخروجي مجهز مي

 (Regulator or Governer Flow ratesمیزانهای جریان رگوالتور 1 - 3 - 10 . 

 میزان جریان1 - 3 - 10 - 1 . 

 گوالتور عبور کند.ردر واحد زمان مي تواند ازست از حجم سیالي که ا عبارت

 باشد.های رگوالتور الزامأ مشخص کننده حدود میزان جریان رگوالتور نمي اندازه اسمي اتصال دهانه  -آوری یاد

 (axm q( )Maximum Flow Rateحداکثر میزان جریان ) . 2 - 10 - 3 - 1

متر مكعب  حداکثر میزان جریان به عنوان تابعي از فشارهای ورودی و خروجي رگوالتور، توسط سازنده تعیین مي شود و بر حسب

 وجود دارد.جریان گردد، برای یك رگوالتور غیر قابل تنظیم فقط یك حداکثر میزان  در شرایط استاندارد بیان ميهوا در ساعت 

 ( Minimum Flow Rate)  (min qحداقل میزان جریان ) . 3 - 10 - 3 - 1

شود و بر حسب متر مكعب  رگوالتور، توسط سازنده تعیین ميتابعي از فشارهای ورودی و خروجي  میزان جریان به عنوان حداقل

 جریان وجود دارد. حداقل میزانر قابل تنظیم فقط یك گردد، برای یك رگوالتور غیاعت در شرایط استاندارد بیان مي هوا در س

 (Flow Rate Rangeدامنه میزان جریان )1 - 3 - 10 - 4 . 

 ست از دامنه تغییرات میزان جریان در فاصله بین حداکثر و حداقل مقادیر آن .ا عبارت

 ها زمان1 - 3 - 11 . 

 (Opening Timeزمان بازشدن شیر )1 - 3 - 11 - 1 . 

کند تا زماني که میزان جریان در شیر  رل برقي شروع به بازکردن شیر ميای که وسیله کنتین لحظه ست از فاصله زماني با عبارت

 رسد.ببه حداکثر یا میزان تعیین شده برای آن 

 (Closing Timeزمان بسته شدن شیر )1 - 3 - 11 - 2 . 

شود تا زماني که شیر به مي ه داشتن شیر قطع ای که تأثیر وسیله کنترل برقي برای باز نگ ست از فاصله زماني بین لحظها عبارت

 رسد.کامل مي حالت بسته شدن 



 (Delay Timeزمان تأخیر در بازشدن شیر )1 - 3 - 11 - 3 . 

جریان گاز در  ای کهل برقي فرمان باز شدن شیر را مي دهد تا لحظه ای که وسیله کنترست از فاصله زماني بین لحظه ا عبارت

 .شودداخل شیر شروع مي 

 ( Mounting Positionوضعیت نصب کنترل چندکاره )1 - 3 - 12 . 

 کردن کنترل چندکاره تعیین شده است .که توسط سازنده برای نصب و سوار وضعیت و حالتي است

 ( De - Energized Positionوضعیت قطع انرژی ).1-3-13

رت توسط وسیله ترموالكتریك )یا انرژی کمكي در صو که شیر )یا شیرها( هنگامي که انرژی ایجاد شده است از وضعیتيعبارت 

 گیرد.وجود( به آن قطع مي شود، بخود مي 

 (Pilot Valveشیر کنترل )1 - 3 - 14 . 

 کند. کنترل چندکاره مي رسد، کنترل مي نیزم محرکه شیربه مكاشیری است که سیالي )مثال هوای فشرده ( را که 

 دماها1 - 3 - 15 . 

 (Maximum Ambient Temperatureثر دمای محیط )اکحد1 - 3 - 15 . 

 تواند در آن محیط کار کند. این دما از طرف سازنده تعیین و اعالم محیطي است که کنترل چند کاره مي دمای هوای  باالترین

 گردد.مي 

 (Minimum Ambient Temperatureحداقل دمای محیط )1 - 3 - 15 - 2 . 

تواند در آن محیط کار کند. این دما توسط سازنده تعیین و مي حیطي که کنترل چندکاره ی هوای مترین دماست از پایین ا عبارت

 شود.مي اعالم 

 (Rated Voltageمیزان ولتاژ تعیین شده )1 - 3 - 16 . 

 شود.مي از ولتاژ برقي که از طرف سازنده کنترل چند کاره برای کار کردن آن تعیین و اعالم  است عبارت

 (Standard Conditionsشرایط استاندارد )1 - 3 - 17 . 

 میلي  بار در شرایط خشك .1013درجه سلسیوس و فشار  15 شرایط استاندارد برای هوا و گاز عبارت است از دمای 

 ها ترموستات1 - 3 - 18 . 

 (Mechanical Thermostatترموستات مكانیكي )1 - 3 - 18 - 1 . 

گاز بر اساس دمای عامل حساس حرارتي خود و بدون استفاده از هیچگونه انرژی  ن جریاناست که با تنظیم میزا ترموستاتي

کند بطوری که دمای محیط تحت کنترل این ترموستات در فاصله معیني بین دو حد مورد نظر، ثابت مي خارجي  ، دما را کنترل 

 مراجعه شود(. EN – 257باقي بماند )به استاندارد اروپایي 



 انواع ترموستاتهای مكانیكي1 - 3 - 18 - 2 . 

 (adjustable Thermostatترموستات قابل تنظیم ) -الف 

تواند میزان دما را در فاصله بین حداقل و حداکثر مقادیر درجه  مي ترموستاتي است که توسط آن  ، استفاده کننده از ترموستات 

 بندی ترموستات تنظیم کند.

 (Fixed Setting Thermostatتنظیم ثابت )ترموستات با  -ب 

استفاده کننده از ترموستات نمي  کار در آن توسط سازنده از پیش تنظیم و تثبیت شده و رموستاتي است که نقطه کنترل دمایت

 تواند نقطه تنظیم آن را تغییر دهد.

 (Snap Acting Thermostatترموستات سریع باز و بسته شونده ) -پ 

 باشد.ریان گاز مي وضعیت برای میزان ج ترموستاتي است که دارای فقط دو

میزان جریان کاهش داده "و یا  3"میزان جریان کاهش داده شده  -باز کامل "یا  2 "بسته  -باز "تواند به صورت این دو وضعیت مي 

 باشد. 4 "بسته  -شده 

 (Modulating Thermostatترموستات تدریجي عمل کننده ) -ت 

عمل کرده و با کم و زیاد کردن تدریجي میزان  اًارتي خود مرتبتغییرات دمای عامل حساس حر ترموستاتي است که متناسب با

 .کنددما را در حد از پیش تعیین شده ای کنترل مي  جریان گاز،

 - Modulating Thermostat With Additional On )، با عمل اضافي قطع و وصل هترموستات تدریجي عمل کنند -ث 

OFF Action) 

ترموستات سریع عمل بسته شدن کامل و وضعیت میزان کاهش داده شده جریان مثل یك  ستاتي است که در فاصله بینموتر 

 کند.مي کند و در فاصله بین وضعیت باز کامل و وضعیت میزان کاهش داده شده جریان گاز بطور تدریجي عمل  کننده کار مي

 (Pre/Setting Devicesوسایل از پیش تنظیم شده )1 - 3 - 19 . 

 (Pre/Setting Deviceشده )وسیله از پیش تنظیم 1 - 3 - 19 - 1 . 

سط افراد متخصص و مجاز مقدور مي باشد. بخصوصي تنظیم شده و تغییر در تنظیم آن فقط توای است که قبال برای شرایط وسیله 

تواند به صورت تعویض یك مي ریان گاز، این عمل تواند به صورت ثابت یا قابل تغییر باشد مثال در مورد تنظیم جاین وسیله مي 

 ثابت و یا توسط تنظیم مجدد یك پیچ قابل تنظیم انجام شود. اریفیس

 (Fixed By/Passمجرای فرعي ثابت )1 - 3 - 19 - 2 . 

رموستات یان گاز در یك تیك وسیله از پیش تنظیم شده غیر قابل تنظیم مجدد است که برای ثابت نگهداشتن حداقل میزان جر

 رود. بكار مي

 (By/Pass Adjusting Deviceوظیفه تنظیم مجرای فرعي )1 - 3 - 19 - 3 . 



توان میزان حداقل جریان از یك ترموستات را در که به وسیله آن مي قابل تعویض  اریفیساز یك پیچ تنظیم یا یك  است عبارت

 باشد. ر ممكن مياز یك ابزا یله استفادهداشت و دسترسي به آن فقط بوس حد معیني ثابت نگه

 (Temperature Sensorعامل حساس حرارتي )1 - 3 - 20 . 

 کند. آن کنترل یا نظارت شود احساس ميای است که دمای فضا یا محیطي را که باید دمای وسیله 

 (Operating Curveکار )منحني نمودار1 - 3 - 21 . 

تخاب و تنظیم ترموستات ه دمای عملكرد عامل حساس حرارتي که به منظور انعبارت است از منحني تغییرات میزان جریان نسبت ب

 رود. نظر در فشار ورودی ثابت بكار مي معین و موردبرای دمای 

 (Backlashخالصي ترموستات )1 - 3 - 22 . 

نه باعث تغییری عبارت است از دامنه خالصي حرکت دسته ترموستات در دو جهت مخالف که حرکت دسته ترموستات در این دام

 گردد.ی ثابت عامل حساس حرارتي  ، نمي در میزان جریان گاز در دما

 (Maximum Cycling Frequencyحداکثر دوره حرکت چرخشي )1 - 3 - 23 . 

شود و تعداد چرخش شیر از طرف سازنده تعیین و اعالم مي که رخشي شیر در واحد زمان هنگام کارتعداد حرکت چعبارت است از

 .کار نباید از آن بیشتر شود هنگام

 (Temperature Set/Pointنقطه تنظیم دما )1 - 3 - 24 . 

 شود. داشته مي این میزان ثابت نگهدر دامنه تغییرات دما انتخاب مي شود و دمای تحت کنترل در عبارت است از حد دمایي که

 (Calibration Flow Rateبندی جریان )تنظیم درجه 1 - 3 - 25 . 

 شود.ن گاز که توسط سازنده برای درجه بندی تعیین مي از میزان جریااست  عبارت

 (Calibration Temperature Set/Pointبندی دما )نقطه تنظیم درجه 1 - 3 - 26 . 

 با تنظیم ترموستات در موقعیت ملآید. این عدمایي که در آن دما تنظیم درجه بندی میزان جریان گاز به عمل مي  ست ازا عبارت

 شود.سازنده تعیین کرده است انجام مي و در جهتي که 

 کننده اختالف دما برای ترموستات های نوع سریع عمل 1 - 3 - 27 . 

(Temperatue Differntial for Snap/Acting Thermostats) 

یان گاز ه است میزان جرای که تنظیم شدترموستات بتواند در نقطه ست از اختالف دمایي که با بوجودآمدن این اختالف ا عبارت

 را تغییر دهد.

 (Deviationانحراف )رواداری( )1 - 3 - 28 . 

عبارت است از حداکثر انحراف ترموستات از درجه حرارتي که بر روی آن تنظیم شده است و این حداکثر انحراف از طرف سازنده 

 گردد.مي تعیین و اعالم 



 (Driftنقطه عطف )1 - 3 - 29 . 

 ر منحني نمودار کار ترموستات .تغییر دائمي دعبارت است از 

 (Classificationبندی ) طبقه 1 - 4 . 

 بندی شیرهای خودکار قطع جریان طبقه1 - 4 - 1 . 

 A  ،B  ،C شیرهای کالس  -الف 

روی آب  بند شیرهایي که در آنها نیروی آب بند کننده شیر در اثر وارد آمدن فشار گاز ورودی کاهش پیدا نمي کند، بر حسب نی

 شوند.طبقه بندی مي C یا A  ،Bهای  کالسمالحظه شود( به 3 - 7 - 6 - 5  کننده آنها )بند

 Dکالس  شیرهای –ب 

 شیرهایي هستند که نیازی به هیچگونه نیروی آب  بند کننده ندارند.

 Eشیرهای کالس  -پ 

 - 6  کند و با شرایط مندرج در بندپیدا مي  ورودی کاهش دن فشار گازشیرهایي هستند که نیروی آب  بند کننده آنها با وارد آم

 مطابق دارند.3 - 7 - 6

 تعداد دفعات کارکرد برای سیستم نظارت بر شعله1 - 4 - 2 . 

 سیستم نظارت بر شعله  ، بسته به تعداد دفعاتي که در طول عمر دستگاه گازسوز مربوطه )که این سیستم در آنها

 شوند.مي دسته  بندی کنند به سه گروه  شود( ممكن است کارمي نصب 

 دفعه کار5000 

 دفعه کار10000 

 دفعه کار40000 

 چندکارهگروه های کنترل های خودکار1 - 4 - 3 . 

رده بندی   2یا گروه  1های خمشي وارده بر آنها داشته باشند به گروه ه مقاومتي که باید در برابر تنش های چندکاره بسته بکنترل 

 مالحظه شود(. 3دول شوند )جمي 

 1گروه 

است که در معرض  ها و یا نصب در جاهایي ساخته شده که به منظور بكار بردن در دستگاهای است  سیلهو 1کنترل چندکاره گروه 

 گردند. های محكم مجاور بخود نصب مي های سخت قرار نمي گیرد. مثال بر روی پایه تنش های خمشي ناشي از اتصال به لوله

 2گروه 

 داخل و چه در خارج از دستگاه گازسوز ساخته شدهبرای استفاده در هر وضعیتي چه دراست که  ای سیلهو 2ترل چندکاره گروه نک

 شود. موال بر روی پایه نصب نميمع و

 ههای چندکاره گروخود با شرایط کنترل ه ب مطابقت داشته باشدخود 2یك کنترل چندکاره که با شرایط وسایل گروه  -یادآوری 

 نیز منطبق خواهد بود. 1

 های فشار هطبقه بندی تنظیم کنند1 - 4 - 4 . 

 ( مراجعه شود(.9و جدول )3 - 7 - 4  شوند )به بند بندی ميطبقه   B،Cیا Aدر طبقه رتنظیم کننده های فشا

 گرفتگي طبقه بندی بر حسب حفاظت در برابر برق1 - 4 - 5 . 



 باشد.قابل قبول مي 6.8 و  2.7 بندهای EN60730-1 ( 1991در استاندارد )برای این طبقه  بندی تعاریف داده شده 

 دستگاهبر حسب برق داده شده به 1 - 4 - 6 . 

 قابل قبول است .6.1 ند ب EN60730-1( 1991بندی تعریف داده شده در ) برای این طبقه

طبقه بندی متن     شود برای این  قي تأمین ميجه حفاظت برقي که به وسیله محفظه های بربندی بر حسب در طبقه1 - 4 - 7 . 

 ابل قبول است.ق 2868استاندارد ملي ایران به شماره 

 ل اتصال به برقیطبقه بندی بر حسب وسا1 - 4 - 8 . 

 قابل قبول است .6.6 ند ب EN60 730-1( 1991برای این طبقه بندی مطالب )

 و نشت برقي مواد عایق کننده  طبقه بندی بر حسب ضریب نسبي ترك خوردگي1 - 4 - 9 . 

 معتبر است .6.13 ند ب EN60730-1 ( 1991برای این طبقه  بندی مطالب )

 گیریاندازه واحدهای  1 - 5 . 

 ی ابعادی بر حسب میلیمتر داده شده است .ها در این استاندارد تمام اندازه1 - 5 - 1 . 

 اند.یا بار بیان شده  mbarر آتمسفر بوده و بر حسب کلیه فشارها، فشار استاتیك باالتر از فشا1 - 5 - 2 . 

 اند.( داده شده N.mنیروهای خمشي و گشتاورهای پیچشي بر حسب نیوتن متر )1 - 5 - 3 . 

 ویژگیهای ساخت -بخش دوم    

 کلي ساختمشخصات  2 - 1 . 

بر روی دستگاه  ،دستورالعمل سازنده آنچندکاره باید به نحوی طراحي و ساخته و مونتاژ شود که وقتي طبق کنترل 2 - 1 - 1 . 

 گیرد بتواند کار خود را به طور صحیح انجام دهد.مي گاز سوز سوار و مورد استفاده قرار 

باعث وارد آمدن صدمه و آسیب به افراد و یا  ی کنترل چندکاره باید عاری از تیزی و برندگي باشد تاها و گوشه ها لبه2 - 1 - 2 . 

 اه نشود.خوب کار نكردن دستگ

 کنترل چندکاره باید به نحوی طراحي و ساخته شود که دسترسي به قطعات داخلي آن فقط با استفاده از ابزار امكان  پذیر باشد.

، خارها و امثال آن که به منظور اتصال قطعات به یكدیگر و یا سوار کردن کنترل چندکاره ها یي که برای پیچها سوراخ2 - 1 - 3 . 

ضخامت  ی محتوی گاز ادامه داشته باشد.ها شود نباید از هوای آزاد تا داخل معابر و محفظهمي گازسوز تعبیه  بر روی دستگاه

 .باشد میلي متر  1لحداقباقیمانده جداره بین انتهای این سوراخها تا معابر گاز باید 

ی محتوی گاز را به ها و معابر یا محفظه هایي که تعبیه آنها در کنترل چندکاره هنگام ساخت آن ضروری است سوراخ 2 - 1 - 4.

سازند ولي عمال در کار آن تأثیر ندارند باید توسط وسایل فلزی بطور دائم مسدود و آب بند شوند. برای اطمینان مي خارج مرتبط 

 توان عالوه بر وسایل فلزی از مواد آب  بند کننده مناسب نیز استفاده کرد.مي از آب  بندی کامل این سوراخها 

صوص اندازه  گیری و آزمایشات که ممكن است بعدا برای انجام عملیاتي وسایل مسدودکننده سوراخهایي مثل منافذ مخ2 - 1 - 5 . 

از قبیل سرویس کردن  ، تنظیم یا تبدیل و امثال آن باز شوند باید طوری ساخته شوند که پس از مسدود شدن با استفاده از وسایل 



 هبند شوندآب  این استاندارد کامال3ً - 3  طبق مفاد بندرینگ ( و امثال آن  ـفلز به فلز یا واشر حلقوی )اُ مكانیكي از قبیل اتصاالت

این منافذ نباید از مواد آب  بندکننده مثل مایع یا خمیر یا نوار و امثال آنها استفاده شود. این  جلوگیری از نشتيبندی و برای آب 

ر قابل نشت باقي بماند. البته برای قسمتهایي سوار کردن دستگاه نیز باید بهمان حالت آب  بند و غیمنافذ بعد از چندین بار پیاده و 

توان از مواد آب  بند کننده استفاده نمود و این مواد باید در تمام طول مدت کار عادی مي شوند مي که به طور دائم نصب و سوار 

 را حفظ کنند. دستگاه به طور مؤثری حالت آب  بندی و نشت  نكردن

منظورهایي مثل سرویس کردن الزم است باز و پیاده شوند باید به نحوی باشند که بتوان با استفاده از اجزایي که برای 2 - 1 - 6 . 

گذاری شوند که وقتي طبق دستورالعمل رد و باید بنحوی ساخته یا نشانه ابزارهای معمولي و متداول آنها را پیاده و دوباره سوار ک

که ممكن است برای  ای ی پیچ و دندهها پذیر نباشد. محكم  کنندهامكان سوار کردن غیر صحیح آنها  گردندمي نده نصب ساز

 باشند. ISO – 262( 1973ی سیستم متریك طبق استاندارد بین  المللي )ها عملیات سرویس آنها را بازکنند باید دارای دنده

نمایند نباید برای اتصال قسمتهای مي کنند و تولید پلیسه یا تراشه مي دنده ایجاد  از پیچهای خودکاری که خود ضمن پیچاندن  ،

 محتوی گاز و یا قسمتهایي که هنگام سرویس دستگاه باید باز شوند استفاده کرد.

 . دندهتوان برای قسمتهای فوق استفاده نمودمي د کننمي ولي از پیچهای خودکاری که هنگام دنده ایجاد کردن تولید تراشه ن

 شود باید بنحوی باشد که بتوان از پیچهای متریك ماشینيمي یي که توسط این پیچها درآورده ها

 دارد بجای پیچهای خودکار فوق استفاده نمود. توق  الذکر مطابقف  ISOمعمولي که با استاندارد  

 .عات دچار اختالل گرددنباید بوسیله سایر قط 5ها دیافراگم و فانوسيعمل اجزاء متحرك مثل  . 7 - 1 - 2

درجه  450کاری یا سایر فرآیندهای مشابهي که در آنها مواد بكار رفته برای اتصال دارای نقطه ذوب کمتر از لحیم 2 - 1 - 8 . 

، مگر در موارد مسدود کردن و آب بكار برده شودباشد، نباید برای اتصال قسمتهای محتوی گاز مي سلسیوس بعد از انجام فرآیند 

 ضاعف.ی مبند

، در صورت بكار برده شدن ، باید فقط توسط ابزار معمولي و استاندارد ها ی مسدودکننده روی تنظیم کنندهها درپوش2 - 1 - 9 . 

. درپوش پیچهای تنظیم نباید مانع شده قابل بازکردن باشند و باید بتوان آنها را با استفاده از موادی نظیر الك آب بند نمود

 ن کرده است بشود.تمام طول مسیری که سازنده برای عمل تنظیم آن تعییچرخاندن پیچ در 

 مغزی مخصوص آزمون فشار2 - 1 - 10 . 

 0.5±9در صورتي که در کنترل چندکاره  ، مغزی برای اندازه  گیری فشار تعبیه شده باشد، این مغزی باید دارای قطر خارجي 

 1 لوله نرم فشارسنج باشد، قطر داخلي سوراخ این مغزی نباید بیشتر از صال به برای اتمیلي متر   10 حداقلمیلیمتر و طول مفید 

 باشد. میلي متر 

 های کمكي اریفیسکانالها و 2 - 1 - 11 . 

 های کمكي نباید باعث ایجاد شرایط ناامن و خطرناك در کار دستگاه شود. در اریفیسو  ها مسدود شدن کانال

 توسط وسایل مناسبي در مقابل مسدود شدن محافظت شوند. ها اریفیسو  ها غیر این صورت باید این کانال

 (Strainer) 6 ها صافي . 12 - 1 - 2

چندکاره یك صافي تعبیه شده باشد، حداکثر ابعاد سوراخ این صافي در صورتي که در دهانه ورودی یك کنترل 2 - 1 - 12 - 1 . 

 متر را نباید بتوان از این صافي عبور داد. میلي به قطر یكیك سوزن  تجاوز کند و ضمناً میلي متر 1.5نباید از



در صورتي که در خانه ورودی کنترل چندکاره مجهز به صافي نباشد، برای جلوگیری از ورود ذرات و مواد خارجي به داخل کنترل 

معادل آنچه در  حداقلصات ، سازنده باید در دستورالعمل نصب آن اطالعات کافي مبني بر لزوم نصب یك صافي با مشخچند کاره

 ب این صافي ارائه دهد.باال گفته شده و همچنین چگونگي نص

قابل  مي بایستي برای تمیز کردن یا تعویض ،شوندمي ی چندکاره تعبیه ها یي که بر دهانه ورودی کنترلها صافي2 - 1 - 12 - 2 . 

 دسترس باشند.

 ()ساختمانمواد  2 - 2 . 

 ي موادویژگي های کل2 - 2 - 1 . 

ی بكار رفته در کنترل چندکاره و روش های سوار کردن قطعات مختلف آن باید به نحوی باشد که خصوصیات ها کیفیت مواد و اندازه

ساخت و کارکرد آن کامال ایمن باشد. عالوه بر آن وقتي که کنترل چندکاره طبق دستورالعمل سازنده نصب و مورد استفاده قرار 

 پیدا کند. ای طوالني تفاوتهای قابل مالحظهدت ت کار آن بعد از مگیرد نباید خصوصیامي 

 ، شیمیایي و حرارتي که  يتحت این شرایط کلیه اجزاء کنترل چندکاره باید بتواند در مقابل شرایط مختلف مكانیك 

 ممكن است ضمن کار عادی خود در معرض آن قرار گیرد، مقاومت کند.

 ها محفظه2 - 2 - 2 . 

 سازد باید فقط از مواد فلزیمي ی محتوی گاز را از هوای آزاد جدا ها که قسمت ها محفظهاجزایي از 2 - 2 - 2 - 1 .

 درجه سلسیوس کمتر نباشد.  426ساخته شوند که نقطه ذوب آن از 

حال به هر گردد، مي شوند نیز مي  زااین ویژگي شامل قسمتهایي از محفظه ها که بوسیله دیافراگم از قسمتهای محتوی گاز مج

شرط اینكه اگر این قسمت غیر فلزی برداشته یا شكسته ه تواند از مواد غیر فلزی نیز ساخته شود بمي یك محفظه محتوی گاز 

 .ودمكعب هوا در ساعت تحت حداکثر فشار کار نتواند به هوای آزاد رها شدسي متر 30شود بیش از  

و همچنین اجزاء ثابت و بي   ها رینگ (، سایر واشرها و آب  بندکننده ـ)اُ حلقوی البته ویژگي مذکور در این بند شامل واشرهای

 گردد.مي ن ها حرکت دیافراگم

 انجام شود.4 - 3 - 2 - 2   آزمون مربوط به این ویژگي باید طبق مفاد بند

 سوراخهای راه به هوای آزاد )سوراخهای هواکش یا تنفس(2 - 2 - 2 - 2 . 

سازند، باید به نحوی طراحي و مي ی محتوی گاز را از هوای آزاد جدا ها ه به طور غیر مستقیم محفظهک یيها محفظهدر اجزایي از 

 (:پاره شود)دیافراگم مربوط به آن آسیب ببیند وقتي ساخته شوند که 

 شود.دسي متر مكعب در ساعت هوا با فشار حداکثر فشار کار نتواند از آن خارج 70یا بیش از   -الف 

گردد باشد، که در این صورت در مي که انتهای آن منتهي به هوای آزاد  ای دارای امكانات اتصال به لوله این سوراخو یا  -ب 

سوراخ هواکش باید بوسیله لوله مناسبي به محل امن و بي  "دستورالعمل نصب و بكارگیری کنترل چندکاره باید نوشته شود که 

 "خطری مرتبط گردد.

را از نظر شرط  بیشتر نباشد باید آن میلي متر 0.7در صورتي که قطر سوراخ هواکش از   میلي بار 30تا  اکثر فشار کار برای حد

 مذکور در بند )الف ( فوق قابل قبول دانست .

در صورتي که برای حصول شرط )الف ( از وسیله محدودکننده میزان نشت استفاده شده باشد این وسیله باید بتواند در مقابل 

 رابر حداکثر فشار کار کنترل چندکاره مقاومت کند.ب  3 حداقل



باشد، این دیافراگم نباید به این منظور طراحي و نصب  شده اگر از یك دیافراگم ایمني به منظور محدود کردن میزان نشت استفاده

بوط به پیش  بیني فوق باید شود که در صورت بروز نقص در دیافراگم اصلي بتواند وظیفه دیافراگم اصلي را انجام دهد. آزمون مر

 انجام شود. 4 - 3 - 2 - 3    طبق بند

نحوی و در مكاني تعبیه ه شوند محافظت شده باشد و یا بمي ن آن ی هواکش باید در برابر عواملي که باعث مسدود شدها سوراخ

ته شوند که سیم یا وسایلي که برای گردند که امكان به آساني مسدود شدن آنها وجود نداشته باشد. این سوراخها باید طوری ساخ

 شود نتواند به دیافراگم زیر آن آسیب وارد نماید.مي تمیز کردن سوراخ در آنها فرو برده 

 عوامل بندآورنده 2 - 2 - 3 . 

ثال باید دارای یك تقویت کننده مكانیكي )م DN 25با اندازه اتصال بزرگتر از   A ،B ،C ،Eعوامل بندآورنده در شیرهای کالس 

 ی بندآورنده بوده یا از مواد فلزی ساخته شده باشند.فلزی ( برای مقاومت در برابر نیرو

 شود.مي است نیز  میلي بار 150این الزام شامل شیرهای با هر اندازه که فشار کار آنها بیشتر از  

 شود.مي کند نیز مي  همچنین این الزام شامل قطعاتي که نیروی بسته کننده شیر را به عامل بندآورنده منتقل

 ندارند.نیازی به مطابقت با شرط مزبور D عوامل بندآورنده در شیرهای کالس 

 خوردگي و محافظت سطحي ،زدگي مقاومت در برابر زنگ 2 - 2 - 4 . 

 د ي که در بنباشد و همچنین فنرها، به جز آنهایمي هر یك از اجزاء کنترل چندکاره که در تماس با گاز و یا با اتمسفر اطراف آن 

خوردگي و زنگ  زدگي ساخته شده و یا به نحو مناسبي در برابر شرح داده شده است  ، باید یا از مواد مقاوم در برابر 2 – 2 - 6

زنگ  زدگي محافظت شود. محافظت فنرها و سایر اجزاء متحرك در برابر زنگ  زدگي  ، باید به نحوی باشد که در اثر هر گونه 

 یا اجزاء مجاور آنها آسیب ندیده و اشكالي در محافظت آنها بوجود نیاید. حرکت این اجزاء

  7تزریق کردن . 5 - 2 - 2

انجام عملیاتي در خط تولید به منظور آب  بند کردن اجزاء از قبیل تزریق کردن با استفاده از روشهای مناسب  ، مثال با استفاده از 

 ي که از مواد آب  بندکننده مناسب استفاده شود.ایجاد خالء یا فشار داخلي مجاز است به شرط

 فنرهای تأمین نیروی بسته کننده و نیروی بندآورنده 2 - 2 - 6 . 

فنرها باید بتوانند نیروی الزم برای بسته  شدن شیر و نیروی الزم برای آب  بند کردن و نشت نكردن شیر را تأمین کنند. این فنرها 

طراحي گردند. فنرهایي که قطر سیم آنها مساوی یا  نفنر و خستگي ناشي از فشرده شد باید برای تحمل نیروهای جهندگي

  2.5زدگي ساخته شوند و فنرهایي که قطر سیم آنها بیشتر از  اید از مواد مقاوم در برابر زنگ است بمیلي متر 2.5 کوچكتر از

 زدن محافظت شوند.به نحو مناسبي در برابر زنگ ا ی زدگي ساخته شده ومواد مقاوم در برابر زنگ مي بایستي است میلي متر

 ( قطعات متحركبرای ساقه )نافي نشت ازها بندها یا جلوگیری کنندهآب 2 - 2 - 7 . 

یابند و همچنین مي یي که برای آب  بندی قطعات متحرکي که از داخل بدنه کنترل چندکاره به فضای خارج امتداد ها بندکنندهآب 

ی فضاهای داخلي فقط باید از مواد جامد ساخته شوند )مثال مواد مصنوعي با ها و مسدودکننده ها شپوش ی درها آب  بندکننده

باشند که دچار تغییر شكل دائمي نشود )مثال  يمناسب ( و این مواد باید از نوع يكی مكانیكي و با استقامت مكانیها تقویت  کننده

 (.هیچگاه نباید از خمیرهای آب  بندی استفاده شود



باشند نباید برای آب  بند کردن اجزاء متحرك استفاده شود. البته یك مي از نافي های آب بندکننده ای که با دست قابل تنظیم 

باشد و اصوال نیازی مي شود و قابل تنظیم مجدد نمي نافي قابل تنظیم که فقط برای یكبار توسط سازنده کنترل چندکاره تنظیم 

 شود.مي نافي های غیر قابل تنظیم محسوب  به تنظیم مجدد ندارد، جزء

 باشد.مي ل فانوسي بعنوان تنها عامل آب بندکننده در مقابل هوای آزاد مجاز ناستفاده از وسای

 گازاتصاالت 2 - 3 . 

 کلیات2 - 3 - 1 . 

 خروجي ی و( داده شده است . چنانچه برای ساخت اتصاالت ورود1اتصاالت در جدول شماره ) های معادل برای اندازه

( 14آلیاژ مورد استفاده باید از نوع خوش تراش که مشخصات آن در جدول شماره )و ترموکوپل و پیلوت از برنج استفاده شود، 

 داده شده است انتخاب گردد.

 اندازه های اتصاالت :(1شماره ) جدول

 

 مياندازه اس
DN 

ه مشخصه دند

 ها طبق
ISO 7 , 228-

1 

قطر خارجي 

 لوله برای

ت اتصاال

            اریفش
(mm) 

مي اندازه اس

 ها جفلن

 ISO طبق

7005  

6 𝟏

𝟖
 6 5تا  2 

8 𝟏

𝟒
 8 8تا  6 

10 
𝟑

𝟖
 10 12تا  10 

15 
𝟏

𝟐
 15 16تا  14 

20 𝟑

𝟒
 20 22تا 18 

 25 28تا  25 1 25

32 
𝟏

𝟒
 32 32تا  30 1

40 𝟏

𝟐
 40 40تا  35 1

 50 50تا  42 2 50

 ها پیچدنده  2 – 3 - 2. 

 برای بستن اتصاالت باید با استفاده از آچارهای سرتخت و ابزارهای متداول امكان  پذیر باشد. ها آوردن نیروی الزم بر دندهوارد

 ی مختلف کنترل چندکاره باید به شرح زیر باشند:ها ی دهانهها دنده پیچ

 اتصال ترموکوپل 2 - 3 - 2 - 1 . 

محل اتصال ماسوره انتهای سیم ترموکوپل به بدنه کنترل چندکاره باید دارای دنده  پیچ موازی طبق سیستم متریك با یكي از 

 باشد.M10×1 یا M9×1یا M8×1 اندازه های 



 دهانه خروجي اتصال پیلوت 2 - 3 - 2 - 2 . 

 M9×1یا M8×1ی ها ازی طبق سیستم متریك با اندازهمو نوعاتصال این دهانه باید از نوع آب  بندی فشاری بوده و دنده پیچ از 

 اشد.ب  M10×1یا 

 ی خروجي اصلي ها دهانه یا دهانه2 - 3 - 2 - 3 . 

تواند سیستم متریك یا مي باید از نوع آب  بندی فشاری بوده و دنده  پیچ آنها بسته به سفارش خریدار  ها اتصال در این دهانه

 .باشد 1 - 1 اینچي طبق جدول

 

 دهانه های خروجي :(1-1جدول )

 

 

 از فرمولهای زیر قابل محاسبه خواهد بود: ها ( انحنای دندهr( و شعاع )hبدیهي است عمق ) -یادآوری 

 :  های اینچي برای دنده پیچ
h=0.640327 p 

r=0.137329 p   

 

h=0.6134 p                                                                                                        : برای دنده پیچ های متریك  

r=0.1443 p 

پیچ آن از نوع موازی و اینچي مطابق جدول بند شونده فلز به فلز بوده و دنده در دهانه ورودی باید از نوع آب  اتصال2 - 3 - 2 - 4. 

 زیر باشد:

 

 

 

 

 هانه ورودید :(1-2جدول )

 

مي اندازه اس
DN 

6 8 10 15 20 25 

اندازه 

 مياس

DN 6 8 10 15 20 25 

𝟏 اینچي

𝟖
 𝟏

𝟒
 𝟑

𝟖
 𝟏

𝟐
 𝟑

𝟒
 1 

گام 

 متریك
(mm) 1 

یا 1
1.5 

یا 1
1.5 

یا 1.5
2 

یا 1.5
2 

 3یا 2

گام 

 اینچي

(in) 0.907 1.337 1.337 1.814 1.814 2.309 

تعداد 

دنده 

 دراینچ
28 19 19 14 14 11 



𝟏 ینچياندازه ا

𝟖
 𝟏

𝟒
 𝟑

𝟖
 𝟏

𝟐
 𝟑

𝟒
 1 

 2.309 1.814 1.814 1.337 1.337 0.907 گام اینچي

تعداد 

دنده 

 دراینچ
28 19 19 14 14 11 

 

 توانند روپیچ یا توپیچ باشند.مي ی چندکاره ها ورودی و خروجي کنترلدنده پیچ  -یادآوری 

 ها فلنج2 - 3 - 3 . 

 ISO7005یي استفاده شود که مناسب برای اتصال به فلنجهای منطبق با ها چندکاره از فلنج تصال کنترلاگر برای ا

حاصل شود که با استفاده از این تبدیلها کنترل چندکاره را های مناسبي همراه با آن فرستاده شود تا اطمینان  نباشد، باید تبدیل

ان متصل کرد و یا در صورت درخواست  ، اطالعات کامل با شرح جزئیات درباره وتمي  ها به فلنجهای استاندارد شده و یا به دنده

 تواند به کنترل چندکاره متصل گردند در اختیار خریدار گذاشته شود.مي اجزائي که 

 :8اتصاالت فشاری . 4 - 3 - 2

 شد.( مناسب با3 - 1ی با قطر خارجي طبق جدول )ها اتصاالت فشاری باید برای بكار بردن لوله

 مشخصات لوله های مصرفي برای اتصاالت فشاری :(1-3جدول )

 

 ضخامت قطر خارجي

D  4نوع 3نوع 2نوع 1نوع 

6 

0.045± 

0.5 0.6 0.8 1 

8 0.5 0.6 0.8 1 

10 0.5 0.6 0.8 1 

12 0.5 0.6 0.8 1 

 1.2 1 0.8یا0.7 0.5 15

18 0.6 0.8 1 1.2 

22 
0.055± 

 1.5 1.2 1یا0.9 0.6

 1.5 1.2 1یا0.9 0.6 28

35 

0.07± 

 2 1.5 1.2یا1 0.7

 2 1.5 1.2یا1 0.8 42

54 0.9 1.2 1.5 2 

 

 ره به شكل الزم در بیاورد. طوقه های آباتصال آنها به کنترل چندکای نرم را قبل از ها برای نصب کننده نباید الزم باشد که لوله

مي روند. از بوش توپي با دو طرف نامتقارن مي ای باشند که با آن بكار  ولهبرنجي باید مناسب ل (Olive)بند کننده یا بوش توپي

 توان استفاده کرد، مشروط بر آنكه نتوان آن را بطور غیر صحیح استفاده کرد.



 برقيتجهیزات  2 - 4 . 

 باشد.EN60 730-1 استاندارد 9ویژگیهای کلي تجهیزات برقي باید طبق بند  2 - 4 - 1 . 

روند نباید از جنس چوب  ، پارچه  مي ادی که برای عایق کردن اجزاء دارای برق و اتصاالت غیر قابل جدا شدن به کار وم2 - 4 - 2 . 

 امثال آن باشند.نخي یا ابریشمي و کاغذ معمولي و 

 عمل شود.IEC - 730 - 1 استاندارد 11 - 2 و8برای محافظت در برابر برق گرفتگي باید طبق بندهای 2 - 4 - 3 . 

 توضیح داده شده باشد.2868 درجات حفاظت برقي باید بر اساس استاندارد ملي ایران شماره 2 - 4 - 4 . 

 باشد.IEC - 730 - 1 استاندارد 11 - 9   طبق بندمنافذ و سوراخهای اتصال برق باید 2 - 4 - 5 . 

 باشد.EN60 730-1 ستاندارد  ا از 20 باید طبق بند ها بندیاصل جابجایي سیمها و فواصل عایق فو2 - 4 - 6 . 

 ی آن باشد.ها و پیوست1 - 1562 مدارهای الكترونیكي باید طبق استاندارد ملي ایران به شماره2 - 4 - 7 . 

 اتصاالت باید طبق مشخصات زیر طراحي گردند:2 - 4 - 8 . 

 ایران3135 سرسیمهای نوع پیچي طبق استاندارد ملي شماره 

 ایران3127  طبق استاندارد ملي شمارهسرسیمهای بدون دنده پیچ 

 CEEاستاندارد 6 ی فشاری طبق توصیه  نامه شماره ها اتصال دهنده

این استاندارد  13 - 2 و قدرت برقي طبق بندIEC - 730 - 1 استاندارد  13 – 1  بندمقاومت عایق بندیهای باید طبق 2 - 4 - 9 . 

 باشد.

 قطعاتی ساخت برای اجزاء و ها ویژگي 2 - 5 . 

 شیردستي 2 - 5 - 1 . 

 کلیات 2 - 5 - 1 - 1 . 

شود، عالئم زیر باید به طور واضح و دائمي برای این حاالت بر مي گذاری استفاده برای حاالت مختلف شیر از عالمت  در صورتي که

 روی شیر دستي نشانه  گذاری شود:

 
 

باشد. در صورتي که هم مشعل اصلي و مي شان بدهد نیز قابل قبول نشانه  گذاریهای دیگری که بتواند بوضوح وضعیتهای فوق را ن

تواند به طور غیر مي شوند و شیر دستي نمي پیلوت روشن  کننده مشعل اصلي هر دو بوسیله سیستم نظارت بر شعله کنترل  هم

سته طوری طرح شده است صحیح بكار انداخته شود و همچنین در صورتي که محور دستي بكار اندازنده شیر در وضعیت باز و ب



نباشد )مثال دکمه های فشاری برای باز و بستن شیر( در آن صورت عالمتگذاری بر روی که نقش زدن عالمت بر روی آن ممكن 

 کنترل چندکاره ضرورت ندارد.

عت ( بچرخند سای ها افتد برای بسته شدن  ، باید بطرف راست )در جهت حرکت عقربهمي بخشي از شیر که با پیچاندن دسته بكار 

 کند.مي داگانه را کنترل به استثنای مواردی که این شیر، دو مشعل ج

 دسته شیر در حالت بسته باید دارای یك متوقف کننده غیر قابل تنظیم باشد.

 ها اندازه2 - 5 - 1 - 2 . 

از نظر نشت  اًمخصوصن استاندارد، ی مندرج در ایها و ابعاد شیر دستي کنترل چندکاره باید بنحوی باشد که با ویژگي ها اندازه

 نكردن بعد از انجام آزمایش دوام شیر، مطابقت نماید.

 ی چرخش ها جهت و زاویه2 - 5 - 1 - 3 . 

توان بعد از حالت تمام باز شیر و یا بین حالت مي هنده میزان جریان کم را در صورت وجود، دعالمت نشان 2 - 5 - 1 - 3 - 1 . 

 شیر قرار داد. تمام باز و حالت بسته

سته شیر با استفاده از اگر حالت میزان جریان کم بعد از حالت تمام باز شیر قرار داده شده باشد باید حرکت د2 - 5 - 1 - 3 - 2 . 

 ، فقط تا وضعیت جریان کم محدود شده و از آن بیشتر نچرخد. یك متوقف کننده حرکت

 ین وضعیت بسته شیر و حالت تمام باز قرار داده شده باشدیان کم در فاصله بدر صورتي که حالت میزان جر2 - 5 - 1 - 3 - 3 . 

در این صورت موقعیت حداقل میزان جریان گاز باید فقط در یك نقطه قرار داشته و هنگامي که دسته شیر ضمن چرخیدن به این 

اینكه ادامه کاهش  بعد حرکت نكند مگرمتوقف شده و شیر بسهولت از آن نقطه به  ای رسد توسط ضامن متوقف  کنندهمي نقطه 

 دادن میزان جریان گاز بین نقطه حداقل جریان تا نقطه بسته شدن شیر غیر ممكن باشد.

نبوده و این عمل در طي یك دامنه از چرخاندن شیر  ای در صورتي که تقلیل دادن میزان جریان در شیر بصورت موضعي و نقطه

 شد.نشان داده شده با شود، این حالت باید بوضوحمي انجام 

ای باشند که بتواند ادامه حرکت کننده  د در حالت تمام باز دارای متوقفشود بایمي شیرهایي که دسته آنها با دست چرخانده 

 چرخاندن دسته شیر را محدود کند.

 دراین سائیدگيفاصله ای را که ه ای باشد که بتواند کنندندکاره باید مجهز به عامل جبران شیر دستي کنترل چ2 - 5 - 1 - 3 - 4 . 

 آید، خودبخود جبران کند.مي درطول زمان بین توپي یا عامل بندآورنده شیر و بدنه شیر بوجود 

 کاری  روغن2 - 5 - 1 - 4 . 

توپي باز و بسته کننده شیر باید بنحوی طراحي و ساخته شده باشد که روغن  کاری معمولي و عادی شیر باعث مسدود شدن 

 نشود.گاز در آن  معبرهای

 مخروطي کنترل چندکاره با توپي يیرهای دستویژگي های ضروری دیگر برای ش2 - 5 - 1 - 5 . 

 موقعیت توپي2 - 5 - 1 - 5 - 1 . 

در ضمن کار و استفاده عادی از شیر نباید این امكان وجود داشته باشد که بتوان به عامل بندآورنده شیر آنچنان نیرویي وارد آورد  

 باعث خارج شدن آن از نشیمنگاه خودش گردد و یا این نیرو عامل بندآورنده را به حالتي در بیاورد که باعث نشت گاز شود.که 



 هاتوقف کننده م2 - 5 - 1 - 5 - 2 . 

 هایي محدود گردد.حرکت دسته شیر باید توسط متوقف کننده  حد نهایي 

 اثر فنر2 - 5 - 1 - 5 - 3 . 

 شیر بوسیله یك فنر در جای خود نگهداشته شود. ساختمان شیر بایدباید در داخل بدنه  توپي مخروطي شكل شیر

ه شیر که در اثر استفاده از شیر در طول عمر عادی آن احتماال بوجود نبه نحوی باشد که هر گونه فاصله و خالصي بین توپي و بد

 ران گردد.بآید در اثر نیروی فنر ج

 نظارت بر شعله2 - 5 - 2 . 

کنترل چندکاره الزامأ باید مجهز به سیستم ترموکوپل و پیلوت یا سیستم مشابهي که بتواند وظیفه وسایل فوق را 2 - 5 - 2 - 1 . 

شعل اصلي که به وسیله سیستم باشد، بطوریكه در شروع روشن کردن وسیله گازسوز ابتدا گاز را فقط به پیلوت )یا به مانجام دهد 

رده و تا وقتي که ترموکوپل یا عامل بازنگهدارنده شیر سولونوئیدی فعال نشده است از جریان باز کشود( فوق الذکر کنترل مي 

 یافتن گاز به مشعل اصلي جلوگیری کند.

 رگوالتور )تنظیم کننده فشار گاز(2 - 5 - 3 . 

ی الزم برای الك ها ید پیش  بینيهر گونه وسیله تنظیم فشار خروجي باید برای افراد مجاز، به سهولت قابل دسترسي باشد. ولي با

 د.یو مهر کردن این وسایل بعد از انجام عمل تنظیم به عمل آ

، تمهیدات الزم باید در نظر گرفته شود. برای از کار انداختن تنظیم کننده مجاز به این وسایلرسي افراد غیر برای جلوگیری از دست

 آن تعبیه شده باشد.بي درفشار باید وسیله مناس

 تنظیم کننده میزان جریان2 - 5 - 4 . 

باید  ها تنظیم باشند. این تنظیم کنندههای میزان جریان باید توسط ابزارهای معمولي و رایج قابل تنظیم کننده 2 - 5 - 4 - 1 . 

د به ی محتوی گاز بتوانها براحتي قابل دسترسي بوده و طوری طراحي و ساخته شوند که در صورت راه داشتن به یكي از محفظه

 نشت گاز به هوای آزاد جلوگیری نماید. طور مؤثری از

سوار شوند که امكان افتادن آنها به داخل معابر جریان گاز وجود پیچهای تنظیم جریان باید به نحوی ساخته و 2 - 5 - 4 - 2 . 

 نداشته باشد.

باشد  و امثال آن مي 10،واشر حلقوی شونده  وسیله تنظیم از پیش تثبیتبند کننده یك در صورتي که عامل آب  . 3 - 4 - 5 - 2

 اثر فشار گاز از جای خود بیرون نزند.این وسیله باید به نحوی باشد که اگر پیچ مربوط به آن کامال باز شود، در 

ذاری باشند باید به طور دائمي عالمتگبل تعویض با وسایل مشابه خود مي ای که قا وسایل از پیش تثبیت شونده2 - 5 - 4 - 4 . 

 پذیر باشد.باه نشوند. تعویض و تنظیم این وسایل باید توسط ابزار معمولي و متداول امكان  شوند تا با سایر وسایل اشت

 جریان قطع خودکار شیر . 5- 5 -2

 کلیات2 - 5 - 5 - 1 .



رنده را کنترل کند. هر شیر خودکار قطع جریان باید شامل یك مكانیزم محرکه مجزا و مستقل باشد که فقط یك عامل بندآو

ریان امكان پذیر باشد. در صورتي که دو یا چند بررسي مقاومت در برابر نشت داخلي باید برای هر یك از شیرهای خودکار قطع ج

 که کنترل شوند، شیر به عنوان شیر خودکار قطع جریان در نظر گرفته مي شود.عامل بندآورنده توسط یك مكانیزم محر

 ننده با فشار هوا یا سیاالت مایعکعمل های  منیزمكا2 - 5 - 5 - 2 . 

در سیستم   11افتند، در صورتي که مسدود شدن یك روزنهمي در شیرهایي که توسط هوا یا سیاالت مایع تحریك شده و بكار 

ه در اثر ی کافي برای جلوگیری از مسدود شدن روزنها شود، باید پیش  بینيمي کنترل آنها باعث جلوگیری از بسته شدن شیر 

 مواد خارجي به عمل آید.

 ترموستات مكانیكي2 - 5 - 6 . 

 نگهداری و سرویس2 - 5 - 6 - 1 . 

، شودبنا به دستورالعمل سازنده از محل خود باز و جدا  مي بایستيکه برای سرویس کردن  مورد استفادهدر صورتي که ترموستات 

ه سازنده جه  بندی حرارتي ترموستات به مقدار بیش از حد مجاز یكعمل بازکردن ترموستات نباید باعث ایجاد تغییر در در

 مراجعه شود(.3 - 7 - 7  دترموستات برای آن مشخص کرده است بشود )به بن

 خصوصیات جریان 2 - 5 - 6 - 2 . 

ه از پیش تثبیت یك مجرای فرعي قابل تنظیم باید بتواند توسط یك وسیله از پیش تثبیت شونده متغیر تنظیم شود و یا یك وسیل

 شده ثابت  ، تنظیم شده باشد.

دسترسي به مجرای فرعي ثابت و یا وسیله تنظیم مجرای فرعي برای تمیز کردن آن بدون اینكه در نقطه تنظیم درجه  بندی 

ه  شدن حرارتي آن تغییری داده شود، باید امكان  پذیر باشد. باز و بستن عامل بندآورنده یك ترموستات که دارای حالت بست

، توام با صدای   ای ت بسته  شدن و حالت تقلیل یافتن میزان جریان با یك عمل ضربهباشد باید در فاصله مابین حالمي کامل 

 ضربه انجام شود.

یا سریع بسته شونده و همچنین  13 ای و ضربه  12ی کار انواع ترموستات تدریجي عمل کنندهها از منحني ای ( نمونه11در شكل )

 نشان داده شده است . 14ونده دریج عمل کننده توام با باز و بسته ش، به ت

کند نباید کمتراز میزاني باشد که سازنده مي و سریع جریان را قطع  ای که ترموستات با حرکت ضربه ای میزان جریان لحظه

 ترموستات برای آن مشخص کرده است .

 تنظیم درجه حرارت2 - 5 - 6 - 3 . 

 تنظیم دامنه تغییرات2 - 5 - 6 - 3 - 1 . 

نقطه تنظیم حداکثر درجه حرارت باید توسط یك عامل متوقف کننده محدود شود. در صورتي که حدود تنظیم دامنه تغییرات  

د این موضوع را مشخص نماید. نقطه متوقف درجه حرارت با استفاده از ابزار مناسب قابل تغییر و تنظیم مجدد باشد، سازنده بای

 م دما نباید خودبخود تغییر محل دهد.کننده تنظی

 نقطه نشان دهنده تنظیم2 - 5 - 6 - 3 - 2 . 

، اگر به عنوان جزئي از آن همراه با کنترل چندکاره ارسال گردد، نقاط نشان  دهنده حدود تنظیم بر روی دسته تنظیم ترموستات  

خش دسته برای کم یا زیاد کردن درجه حرارت نیز به باید بوضوح مشخص شده باشد و بر روی این دسته باید جهت حرکت یا چر



روی دسته ترموستات از ارقام استفاده شده باشد، ارقام طور واضح و دائمي مشخص شده باشد. در صورتي که برای مدرج شدن 

ی خنك  کننده ها یي که برای یخچالها و دستگاهها بزرگتر باید نشان  دهنده دماهای بیشتر باشد، به استثنای دسته ترموستات

 ارقام بزرگتر باید نشان  دهنده دماهای پائین  تر باشند. ها روند که در این ترموستاتمي بكار 

خاب هر درجه حرارت مورد نظر از روی درجات حدود باال و پائین تنظیم ترموستات باید در فاصله حداکثر و حداقل دماهای انت

است امكان  پذیر باشد. وسیله تنظیم دما در ترموستات نباید خودبخود از  محیط که سازنده برای کار ترموستات مشخص کرده

 کند. میزاني که برای آن تنظیم شده است تغییر

 ترموستات با تنظیم ثابت 2 - 5 - 6 - 3 - 3 . 

ي )مثال با الك در صورتي که ترموستات از نوع تنظیم شده ثابت باشد، وسیله تنظیم کننده آن بعد از تنظیم باید به روش مناسب 

 زدن بر روی آن ( تثبیت و یا مهر و موم گردد.

 کلید عمل کننده با فشار گاز2 - 5 - 7 . 

 ساختار برقي 2 - 5 - 7 - 1 . 

در این کلیدها، گازهای قابل احتراق نباید در ضمن کار عادی کلید عمل  کننده با فشار گاز، بتواند با اجزاء برقي که ضمن کار تولید 

 شوند تماس پیدا کند.مي ده و یا سرخ جرقه کر

، ساخت اینگونه کلیدها با این اگر گاز فقط در صورت پاره شدن دیافراگم یا فانوسي قطع کننده گاز بتواند به اجزاء برقي فوق برسد

طرناك و ناامن و تحقیقات کافي ثابت شود که اتفاق فوق باعث بروز شرایط خ ها باشد که بعد از بررسيمي وضعیت در صورتي مجاز 

االت تواند از طریق اتصمي شود. در این بررسي و تحقیقات باید مسلم شود که بعد از پاره شدن دیافراگم یا فانوسي  ، گاز نمي ن

 ی برقي وارد شود.ها برقي به سایر محفظه

 محفظه 2 - 5 - 7 - 2 . 

دارد، بشرطي که ن  2- 2 - 2 -1 بقت با مفاد بندی به مطادهد نیازمي که طرف مربوط به هوای آزاد دیافراگم را تشكیل  ای محفظه

اگر دیافراگم و اجزاء غیر فلزی آن را از جای خود بردارند راه یافتن گاز به هوای آزاد فقط محدود به عبور از مجرایي باشد که قطر 

 تجاوز نكند. میلي متر 1آن از 

 مقاومت مكانیكي 2 - 5 - 7 - 3 . 

 یلي  بار )هر کدامم 300 برابر حداکثر فشار ورودی آن و یار مقابل سه ار گاز باید بتواند دکلید عمل کننده با فش

 باشد.مي بیشتر است ( مقاومت کند. برای این آزمون وارد آوردن فقط یك دفعه فشار ساکن به میزان فوق قابل قبول 

الزامات عملکرد -بخش سوم   

 

 کلیات 3 - 1 . 

 کار کند: در شرایط زیر به طور صحیح کنترل چندکاره باید بتواند

 در تمام فشار کارهایي که برای دامنه کار آن مشخص شده است . -

درجه سلسیوس یا دامنه وسیعتری از دمای کار که سازنده کنترل چندکاره برای آن مشخص کرده 60 در دماهای محیط از صفر تا   -

 است .



درصد حداکثر ولتاژ تعیین 110 ده برای کار کنترل چندکاره تا لتاژ تعیین شدرصد حداقل و85 در دامنه تغییرات ولتاژ برق از   -

 درصد فشار محرکه یا دامنه فشاری که سازنده مشخص کرده است .110 درصد و85 شده و همچنین در 

 در هر ترکیبي از شرایط فوق . -

 شود.مي ن     مل حساس در برابر حرارت در مورد اجزاء ترموستات  ، دامنه تغییرات درجه حرارت محیط شامل عا -یادآوری 

 وضعیت نصب و سوار کردن کنترل چندکاره 3 - 2 . 

 عملكرد کنترل چندکاره باید در کلیه وضعیتهایي که سازنده برای نصب آن مشخص کرده است رضایتبخش باشد.

 در برابر نشتمقاومت  3 - 3 . 

گفته  3 - 3 - 2             تي که میزان نشت خارجي آن از مقادیری که در بندکنترل چندکاره باید در برابر نشت مقاوم باشد. در صور

 6 - 7  و 3 – 7 - 3 - 4                           و3 - 7 - 2 - 3 که به ترتیب در بندهای یت داخلي آن از مقادیرشده است و میزان نش

داخلي  ، تجاوز نكند، در این صورت  نشتتعیین میزان زمونهای و سایر آ4 - 3  داده شده است  ، تحت شرایط آزمون بند3 - 7 -

 توان آن را از نظر مقاومت در برابر نشت قابل قبول دانست .مي 

 کلیات3 - 3 - 1 . 

 مقاومت در برابر نشت خارجي3 - 3 - 2 . 

 ( تجاوز کند.2در جدول )حداکثر میزان مجاز نشت خارجي پس از تبدیل به شرایط استاندارد نباید از مقادیر داده شده 

زان نشت خارجیمی :(2جدول )  

 

میاندازه اس  
DN 

مجاز نشت خارجي  میزانحداکثر 

برحسب سانتیمتر مكعب درساعت هوا 

 درشرایط استاندارد

DN<10 
 

10≤DN 

60 

 

120 

 

 - 5  باقي بمانند )به بند ی محتوی گاز باید بعد از باز شدن و سوارشدن مجدد مقاوم در برابر نشتها اجزاء مسدودکننده محفظه

 مراجعه شود(.2 - 1

 مقاومت در برابر نشت داخلي 3 - 3 - 3 . 

 داده شده است .3 - 7 - 2 - 3  عملكردهای مختلف در بند برایمقادیر مجاز نشت داخلي 

 خمشي پیچشي و تنش  .3-4

 کلیات .3-4-1



برابر تنشهای مكانیكي که احتماال هنگام نصب یا سرویس در  کنترلهای چندکاره باید به نحوی ساخته شوند که برای مقاومت در

 گیرند دارای استحكام کافي باشند.مي ض آنها قرار معر

 با دهانه اتصالهای دنده پیچ شده 2و گروه  1تنش پیچشي کنترلهای چندکاره گروه 3 - 4 - 2 . 

( داده 3در معرض گشتاورهای پیچشي که در جدول )4 - 4   ندکاره با دهانه اتصالهای دنده  پیچي باید طبق روش بندکنترل چ

یك از قسمتهای آن دچار تغییر شكل دائمي شده و یا نشت آنها از  شده است قرار گیرند. بعد از انجام این آزمون نباید هیچ

 داخلي و خارجي گفته شده است بیشتر باشد.ی ها برای نشت3 - 3   مقادیری که در بند

 با دهانه اتصالهای نوع فشاری 2و گروه  1گروه  کنترلهای تنش پیچشي3 - 4 - 3 . 

( داده 3در معرض گشتاورهای پیچشي که در جدول )4 - 4   کنترل چندکاره با دهانه اتصالهای نوع فشاری باید طبق روش بند

ده و یا میزان نشت داخلي یك از قسمتهای آن دچار تغییر شكل دائمي ش انجام این آزمون نباید هیچشده است قرار گیرد و بعد از 

 گفته شده است بیشتر باشد.3 - 3   مقادیری که در بندیا خارجي آن از 

 2 و 1تنش خمشي کنترلهای چندکاره گروه 3 - 4 - 4 . 

 ( قرار گیرند3در معرض نیروی خمشي داده شده در جدول )4 - 4   کنترلهای چندکاره باید طبق روش مذکور در بند

 ، دچار تغییر شكل دائمي شده و یا میزان نشت آنها از  قسمت از آن ن آزمون نباید هیچو بعد از انجام ای

 مقادیری که در این استاندارد برای نشت خارجي و داخلي تعیین شده است تجاوز کند.

 باید بطور اضافي انجام شود.4 - 4 - 4 - 2   مذکور در بندآزمون  1 برای گروه 

یي که برای اتصال به لوله اصلي وسایل گازسوز پخت و پز )پختاری ( دارای ها خمشي شامل ترموستاتآزمونهای وارد آوردن نیروی 

 شود.مي باشد، نمي )کلمپي (   15اتصال ورودیهای نوع فلنجي یا بست زیني شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشتاور پیچشي وممان خمشي:( 3جدول )

 



میاندازه اس  

 

گشتاور 

 پیچشي

)نیوتن بر 

 متر(

 شيممان خم

 )نیوتن بر متر(

 2گروه  1گروه  2و  1گروه 

 ثانیه 10 ثانیه 900 ثانیه 10 ثانیه 10 مدت زمان

6 15      (7) 15 7 25 

8 20    (10) 20 10 35 

10 35   (15) 35 20 70 

15 50    (15) 70 40 105 

20 85 90 50 225 

25 125 160 80 340 

32 160 260 130 475 

40 200 350 175 610 

50 250 520 260 1100 

 (داده شده است .1اندازه های معادل برای اتصاالت درجدول)(1)

ورودی نوع مقادیر داخل پرانتز برای بكاربردن هنگام آزمون کنترلهای دارای اتصال (2)

 د .نرومي شدن به وسایل گازسوز پخت پز بكار  برای متصلل ي یابست زیني شكجفلن

 ی اسمي متفاوتها ره با دهانه ورودی و خروجي دارای اندازهی چندکاکنترلها3 - 4 - 5 .

که اندازه اسمي اتصاالت ورودی و خروجي آنها با یكدیگر متفاوت است . هر کدام از این اتصاالت  1 گروهدر کنترلهای چندکاره 

( داده شده است  3خود که در جدول ) برای آزمون در معرض گشتاور پیچشي و ممان خمشي متناسب بااندازه 4 – 4  باید طبق بند

 ، قرار گیرد.

 برای کنترل چندکارهمیزان جریان تعیین شده  3 - 5 . 

درصد میزان جریاني که  95شود نباید از  مي گیری اندازه  4 – 5د  میزان جریان گاز از کنترل چندکاره وقتي که طبق مفاد بن

 توسط سازنده مشخص و تعیین شده است کمتر باشد.

 دوام 3 - 6 . 

 مواد غیر فلزی قابل ارتجاع3 - 6 - 1 . 

 کلیات 3 - 6 - 1 - 1 . 

باشند باید دارای ساختار مولكولي کامال یكنواخت بوده و عاری از هر گونه مي مواد غیر فلزی قابل ارتجاع که با گاز در تماس 

 م غیر مسلح باشد.تخلخل  ، ناخالصي  ، رگه  ، پوسته و سایر معایب سطحي قابل رویت با چش

 کننده مقاومت در برابر روغنهای روان 3 - 6 - 1 - 2 . 

 برای تعیین مقاومت مواد غیر فلزی قابل ارتجاع در برابر روغنهای روان کننده باید این مواد را طبق روش مذکور در



درصد  10±غیر فلزی باید در حدود بین رو برد. بعد از این آزمون  ، تغییر جرم مواد ف SAE - 20  در روغن4 - 6 - 1 - 2   بند

 باشد.

 مقاومت در برابر گاز3 - 6 - 1 - 3 . 

از این مواد را طبق روش  ای باشند در برابر گاز باید نمونهمي برای تعیین مقاومت مواد غیر فلزی قابل ارتجاعي که با گاز در تماس 

درصد پنتان نرمال خالص باشد فرو برد. بعد از این آزمون  98حداقل در مایع پنتان نرمال که دارای 4 - 6 - 1 - 3   مذکور در بند

 درصد باشد.15 -  تا5 +تغییر جرم نمونه باید بین 

 گذارینشانه 3 - 5 - 2 . 

لزوم باید در برابر سائیدگي  ، رطوبت و حرارت مقاوم باشند. این برچسبها و نشانه  گذاریها برچسبها و سایر نشانه  گذاریهای مورد 

ق با این ویژگیها باید با انجام اید از جای خود کنده نشده و یا آنقدر رنگ خود را از دست ندهند که قابل خواندن نباشند. مطابب

کرد. نام یا عالمت تجارتي سازنده و جهت ورود یا خروج گاز باید به شرح داده شده است تعیین 4 - 6 - 2   آزموني که در بند

 روی بدنه شیر نشانه  گذاری شده باشد.صورت برجسته یا فرو رفته 

  (مقاومت در برابر خوردگي )زنگ زدگي3 - 6 - 3 . 

 ویژگي را مي توان یا با استفادهکلیه اجزاء کنترل چندکاره باید به اندازه کافي در برابر زنگ  زدگي مقاوم باشند. این 

 زدن از قبیل رنگ بدست آورد.یله یك پوشش مقاوم در برابر زنگ ساز مواد مقاوم در برابر زنگ  زدگي و یا با پوشاندن این اجزاء بو

 گردد.هیچیك از اجزاء کنترل چندکاره نباید آنقدر دچار زنگ  زدگي شود که در کار ایمن و صحیح آن اختالل ایجاد 

 مقاومت در برابر خراشیدگي 3 - 6 - 3 - 1 . 

 6 - 3 - 2                      و بعد از انجام آزمون رطوبت  ، که در بند سطوحي که به وسیله پوشش رنگ محافظت شده  اند باید قبل

در مقابل خراشیدگي مقاومت نمایند، بدون اینكه 4 - 6 - 3 - 1   شرح داده شده است  ، طبق آزمون خراشیدگي مذکور در بند  4 -

 شش نمایان گردد.گلوله آزمایشي بتواند آنقدر در پوشش حفاظتي فرو برود که فلز سطح زیر پو

 مقاومت در برابر رطوبت 3 - 6 - 3 - 2 . 

   پوشش داده شده  اند باید طبق آزمون مذکور در بندکلیه اجزاء کنترل چندکاره و از جمله سطوحي که به وسیله رنگ یا آبكاری 

 در برابر رطوبت مقاومت داشته باشند، بطوری که بعد از انجام این آزمون :4 - 6 - 3 - 2

زدگي و خوردگي بیش از حد نشده باشد و در سطوح پوشانده شده نباید ظواهری از ز اجزاء کنترل چندکاره دچار زنگ یك ا هیچ

سته شدن تا حدی که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد، دیده شود. در صورتي که یكي از قطعات کنترل چندکاره تاول زدگي و پو

باشد که قطعه مورد نظر استقامت کافي خود را برای کار بدون  ای گي نباید به اندازهي شده باشد، این خوردئدچار خوردگي جز

 خطر و صحیح کنترل چندکاره از دست بدهد.

گردد، نباید دچار مي کلي قطعاتي از کنترل چندکاره که هر گونه خوردگي در آنها باعث تأثیر نامطلوب در کار عادی آنها  به طور

 ي بشوند.هیچگونه ظواهری از خوردگ

 ی کار ها ویژگي3 - 7 . 

 ی کار کنترل چندکاره باید بتواند الزامات زیر را برآورده نماید:ها ویژگي



 یادآوری3 - 7 - 1 . 

ی بیشتر از آنچه در این استاندارد گفته شده است باشد، این موارد ها و پیش  بیني ها در صورتي که کنترل چندکاره دارای کارآیي

 های سازنده آزمون و بررسي شوند. یها و دستورالعملباید طبق راهنمای

 کارآیي شیرهای دستي3 - 7 - 2 . 

 دوره یا سیكل عملیاتي 3 - 7 - 2 - 1 . 

سازنده باید شیر دستي کنترل چندکاره را به نحوی طراحي کرده و بسازند که این شیر بتواند حداقل دفعات باز و بسته  شدن 

 آزمون دوام شیر متناسب با سرعت باز و بسته شدن شیر تعیین شده است تحمل کند.مندرج در جدول زیر را که در 

 شیردستي کنترل چند کاره )سایكل(تعداد دفعات بازو بستن :(4جدول )

 ردیف
کاربرد کنترل های 

 چندکاره

باز وبسته شدن  تعداد

 شیر

1 

2 

3 

دیگ های حرارت مرکزی 

 وآبگرمكن

 گرم کننده هوا بخاری

اجاق  مشعل فوقاني

 ی خانگيگازها

 دفعه 5000

 دفعه 10000

 دفعه 40000

 

 مراجعه شود.4 - 7 - 2 - 3   جهت اطالع از سرعت باز و بسته شدن شیر و روش آزمون به بند :یادآوری 

شیر  تواند تعداد باز و بسته شدن بیشتری را برای آزمون شیر خود تعیین نماید. مجموعه مرکب ازمي سازنده بنا به تشخیص خود 

رود. باید با سي هزار سیكل مي ی فوری بكار ها خانگي و آب  گرمكنی فوقاني اجاق گاز ها دستي و ترموستات که برای مشعل

 سیكل در روش آزمون سریع مورد آزمون قرار گیرد. 3000چرخش مكانیكي در روش آزمون کند یا  

 گشاور پیچشي و نیروی الزم برای کار شیر3 - 7 - 2 - 2 . 

با شیر را مشخص کند که این گشتاور و یا نیرو، بسته به نوع کاربرد باید حداکثر گشتاور پیچشي و نیروی الزم برای کار  ندهساز

 این استاندارد انتخاب گردد.  6 یا 5 آن  ، باید از جدول

 

 حداکثر گشتاور پیچشی:(5جدول )

 ین شده است(تعی4با توجه به ردیف های مندرج در جدول) ذکر شدههای  گشتاور

مي اندازه اس

 دهانه ورودی
(DN) 

 گشتاور پیچشي)برحسب نیوتن بر متر(

 3ردیف  2ردیف  1ردیف 



DN≤12 
12<DN≤25 
25<DN≤50 

6.0 

6.0 

0.1 

4.0 

6.0 

6.0 

2.0 

4.0 

4.0 

 

 حداکثر نیروی کار:(6جدول )

 (تعیین شده است4ردیف های مندرج در جدول)نیروی کار ذکر شده براساس 

اسمي اندازه 

 انه ورودیده
(DN) 

 نیروی کار )برحسب نیوتن(

 3ردیف  2ردیف  1ردیف 

DN<10 

10≤DN 

4.5 

6.0 

4.5 

6.0 

3.0 

4.5 

 

نماید، گشتاور پیچشي الزم برای چرخاندن این مي در صورتي که سازنده همراه با کنترل چندکاره  ، دسته یا دکمه آنرا هم ارسال 

یوتن به ازای هر میلیمتر ن 0.5 میلیمتر قطر دسته تجاوز کند و یا نیروی کار نباید از به ازاء هرنیوتن متر  0.017دسته نباید از  

 ساقه تجاوز کند.مربع سطح مقطع 

 مقاومت در برابر نشت داخلي در شیر دستي 3 - 7 - 2 - 3 . 

ت داده رل چند کاره که با دست حرکمیزان نشت قسمتهایي از کنت4 - 7 - 2 - 2  بند در صورتي که در شرایط آزمون مذکور در 

 برابر نشت داخلي مقاوم دانست .در را توان آن ميتجاوز نكند (7)لاز مقادیر مجاز داده شده در جدو شودمي 

 داخلي )شیر دستي ( های زان نشتمی :( 7جدول )

 

 دهانه ورودیمي اندازه اس
(DN) 

زان نشت داخلي بر حسب میحداکثر 

هوا درشرایط  (درساعت سانتیمتر مكعب)

 استاندارد

DN≤10 
10<DN≤25 
25<DN≤50 

20 

40 

60 

 

 

 دوام .4 – 2 - 7 - 3

گفته شده است نباید عیب و نقص ظاهری در کنترل چند کاره دیده شود. عالوه بر 4 - 7 - 2 - 3  ددوام که در بندر پایان آزمون 

 آن باید:

 داده شده است مطابقت نماید.3 - 7 - 2 - 3  و3 - 3 - 2 میزان نشتها هنوز هم با مقادیری که در بندهای - 

 ادیری که سازنده معین کرده است تجاوز نكند.گشتاور پیچشي و نیروی الزم برای کار شیر از مق - 



 سیستم نظارت بر شعله )ترموالكتریك(3 - 7 - 3 . 

 ها قفل کننده3 - 7 - 3 - 1 . 

 شن کردن مشعل اصلي وسیله جلوگیری کننده از رو3 - 7 - 3 - 1 - 1 . 

 این وسیله در صورت وجود باید مادام که مجرای ورود گاز به مشعل اصلي باز است از روشن شدن آن جلوگیری کند. 

 ضامن جلوگیری کننده از روشن کردن مجدد مشعل اصلي 3 - 7 - 3 - 1 - 2 . 

شن کردن مجدد مشعل اصلي یا ع نكرده است ، از رواین ضامن در صورت وجود، باید تا وقتي که شیر ایمني ، جریان گاز را قط 

 مشعل اصلي و پیلوت جلوگیری کند.

 استفاده از انرژی کمكي 3 - 7 - 3 - 2 . 

شود، سازنده کنترل مي گاز به مشعل اصلي و یا به مشعل اصلي و پیلوت از انرژی کمكي استفاده  داشتن مجرای اگر برای بازنگه

 - 2  کمكي به شیر مي رسد مشخص نماید. مدت زمانهایي که در آزمون مذکور در بنده این انرژی چندکاره باید مدت زماني را ک

گردند، نباید از زماني که سازنده مشخص کرده است تجاوز نماید. انرژی کمكي نباید تأثیر مي بدست آمده و یادداشت 4 - 7 - 3

رژی کمكي قطع شود، ایمني کار کنترل چندکاره نباید صورتي که ان نامطلوبي بر کار صحیح و ایمن کنترل چندکاره داشته باشد. در

دچار اختالل شود. یعني در این حال کنترل باید بطور صحیح بكار خود ادامه دهد و یا گاز در فاصله یك ثانیه پس از قطع انرژی 

 کمكي خودبخود بسته شود.

 شود.مي ام انج4 - 7 - 3 - 4   آزمون در این مورد طبق شرح مذکور در بند

 جریان برق برای بسته شدن شیر3 - 7 - 3 - 3 . 

میزان جریان برق برای بسته شدن شیر آهن  ربایي )مگنت ( در یك سیستم نظارت بر شعله نوع ترموالكتریكي  ، باید در بین 

شود، طبق روش مي ایي حدودی باشد که سازنده آن وسیله تعیین کرده است . میزان جریان برقي که باعث بسته شدن شیرآهن رب

 شود.مي عیین ت4 - 7 - 3 - 3   آزمون مذکور در بند

 عامل بندآورنده مقاومت در برابر نشت 3 - 7 - 3 - 4 . 

جریان گاز در وسیله نظارت بر شعله باید در برابر نشت مقاوم باشد در صورتي که مقدار نشت این عامل در شرایط آزمون مندرج 

 را مقاوم در برابر نشت دانست .توان آن شیرمي ( تجاوز نكند، 8از مقادیر داده شده در جدول )4 - 7 - 3 - 4   در بند

 مجاز )سیستم های نظارت بر شعله ( های زان نشتمی :(8جدول)

 

مي اندازه اس

دهانه ورودی 
(DN) 

 )سانتي متر مكعب هوا درساعت( نشت میزانحداکثر 

 نشت خارجي
نشت 

 داخلي

در وضعیت 

ر کار ود

وضعیت 

 ژیقطع انر

وضعیت در 

       احتراق

)روشن 

 کردن(

در وضعیت        

 قطع انرژی

در وضعیت       

روشن 

 کردن



DN≤10 

10<DN≤25 

25<DN≤50 

-3-2بند

مالحظه  2

 شود.

سانتي  150

متر مكعب 

بیشتر از 

-3-3بند

2 

20 

40 

60 

5000 

 

 دوام 3 - 7 - 3 - 5 . 

شرح داده شده است  ، نمونه مورد آزمون باید با الزامات مذکور در 4 - 7 - 3 - 5   وام که در بندبعد از انجام هر یك از آزمونهای د

تواند  ميمطابقت داشته باشد. جریان برقي که 3 - 7 - 6 - 5 و3 - 7 - 6 - 3  و3 - 7 - 3 - 6  و3 - 7 - 2  و3 - 5 و3 - 3 بندهای

درصد مقداری باشد که از ابتدا برای بستن  400تا  60 باید بین شود،مي گیری  بعد از انجام آزمون دوام اندازهشیر را ببندد و 

 جریان گاز مشخص گردیده است . این آزمونها باید به ترتیبي که مشخص شده است انجام شود.

باشد که  ای ندازهباشد، باید به امي ربایي در حالي که در وضعیت قطع برق وی الزم برای بند آوردن شیر آهن نیر3 - 7 - 3 - 6 . 

 باز شود. mbar 10شود، با وارد آوردن فشاری متجاوز از مي آزمایش 4 - 7 - 3 - 6 د شیر وقتي طبق شرح بن

 تنظیم کننده فشار )رگوالتور(3 - 7 - 4 . 

 غیر فعال کردن 3 - 7 - 4 - 1 . 

کردن آن باید در  ای گاز مایع (، روش غیر فعالتوان غیر فعال نمود )مثال بر مياگر سازنده ادعا کرده باشد که رگوالتور را 

شود، کارکردن آن مي دستورالعملي که سازنده تهیه کرده است ، داده شده باشد. در این صورت هنگامي رگوالتور مجددا فعال 

 این استاندارد گفته شده است مطابقت نماید.باید با الزامات کارکرد، که در 

 کلیات 3 - 7 - 4 - 2 . 

و یا در دامنه تغییرات  axm1Pتا inm1Pباید از نظر تغییرات فشار خروجي آن در دامنه تغییرات فشار ورودی از  ندکاره کنترل چ

 آزمایش شود.  4 - 7 - 4د طبق بن maxqتا  minqمیزان جریان در آن از  

 هاقل و حداکثر فشار داده شدبرای حد)الف ( 3 - 7 - 4 صورتي که دامنه فشار ورودی شامل دو مقدار مشابه آنچه که در جدولدر 

 باشد که در این جدول ذکر ای باشد در اینصورت تنظیم فشار ورودی باید معادل فشار اسمي مربوطه

 امنه تغییرات آنرا تعیین کند.در غیر اینصورت سازنده باید فشار اسمي ورودی و د شده است .

،  میلي بار 1± )ب ( داده شده است یا از 3 - 7 - 4 ید از آنچه در جدولتغییرات فشار خروجي نسبت به مقدار تنظیم شده آن نبا

 هر کدام بزرگتر است  ، بیشتر باشد.

باشند و ارتباطي به زمینه کاربرد آن ندارند. مي فشارهای خروجي و مقادیر جریان فقط برای آزمون عملكرد رگوالتور  :یادآوری 

 .سازنده وسیله گازسوز آزمایش شود آن باید در داخل وسیله گازسوز مربوطه توسطعملكرد رگوالتور تحت شرایط واقعي کاربرد 

 ورودی کنترلفشارگاز در : )الف( 4-7-3جدول 

 



 انواع گاز
مي فشار اس

 ورودی
(mbar) 

حداقل فشار 

 ورودی
(mbar) 

حداکثر فشار 

 ورودی
(mbar) 

گاز طبیعي 

 (Lنوع)

25 

20 

20 

18 

30 

25 

عي گاز طبی

 (Hنوع)

18 

20 

15 

18 

23 

25 

 گاز مایع

28 

30 

37 

50 

67 

112 

148 

20 

25 

25 

5.42 

50 

60 

100 

35 

35 

45 

5.57 

80 

140 

180 

 

 Aطبقه 3 - 7 - 4 - 3 . 

، تغییرات فشاری خروجي minqتا maxqو در تمام دامنه میزان جریان از   max1Pتا min1Pدر تمام دامنه تغییرات فشار ورودی از  

میلي  بار، هر کدام که بزرگتر است  ، 1±)ب ( یا 3 - 7 - 4 شده آن نباید از مقادیر داده شده در جدولنسبت به مقدار تنظیم 

 تجاوز کند. maxqدرصد 10نباید از   minqر شود. حداقل میزان جریان تعیین شده  ،  بیشت

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر فشار خروجی نسبت به فشار تنظیم شده خروجی :)ب( 4-7-3جدول   

 حداکثر تغییرات فشار خروجي )درصد ( رکننده فشا طبقه تنظیم



گازهای خانواده 

 طبیعي
 گازهای خانواده مایع

 axm1p 15± 15±تاinm1pوaxmqتاinmqطبقه،

باتغییر فشار ورودی   Bطبقه 

 جریان میزانهایبرای هر یك از 

 

 inmqجریان از میزانهایبا تغییر 

)فشار ورودی  axmq  تا

ار های ثابت(برای هریك ازفش

 ورودی

 

10+ 

15- 

40 

10+ 

10- 

40+ 

ثابت ) مابین دامنه qدرcطبقه 

 جریان ( میزان

10+ 

15- 

10+ 

10- 

 

 

 Bطبقه 3 - 7 - 4 - 4 . 

در هر میزان جریان در مابین دامنه میزان جریان تعیین  max1Pتا  min1Pبرای هر تغییر فشار ورودی مابین دامنه فشار ورودی از  

)ب  4 - 7 - 3، تغییرات فشار خروجي نسبت به فشار خروجي تنظیم شده  ، نباید از مقادیری که در جدولmaxqتا  minqشده از  

 ( داده شده است تجاوز کند.

در هر فشار ورودی مابین دامنه تعیین شده  maxqتا minqبرای هر تغییر میزان جریان مابین دامنه تعیین شده میزان جریان از 

 4 - جدول تغییر فشار خروجي نسبت به فشار تنظیم شده خروجي نباید از مقادیر داده شده در max1Pتا  inm1Pفشار ورودی از  

 ، هر کدام بزرگتر است  ، تجاوز کند.میلي بار  1±  )ب ( یا3 - 7

وصل نصب شده  در صورتي که بعد از رگوالتور یك ترموستات نوع تدریجي عمل کننده  ، یا نوع تدریجي عمل کننده توام با قطع و

 را نباید در نظر گرفت . maxqا ت  minq باشند، تغییر فشار خروجي ناشي از تغییر جریان از 

 Cطبقه 3 - 7 - 4 - 5 . 

 در هر میزان جریان مابین دامنه میزان max1Pتا min1Pبرای هر تغییر فشار ورودی مابین دامنه فشار ورودی از  

تغییرات فشار خروجي نسبت به فشار خروجي تنظیم شده نباید از مقادیر  maxqتا minqز جریاني که سازنده تعیین کرده است ا

 میلي  بار، هر کدام بزرگتر است  ، تجاوز کند. 1±)ب ( یا از 3 - 7 - 4 داده شده در جدول

 صدای ناشي از کار3 - 7 - 4 - 6 . 

 16شود نباید تولید صدای غیر عادی و تق  تق  ميآزمایش   4 - 7 – 4 رگوالتور هنگامي که از نظر عملكرد طبق بند

 نماید.

 دوام  3 – 7 - 4 - 7 .



( و توام با وسیله قطع جریان یا ترموستات مورد آزمایش قرار گیرد. بعد از - 6)الف 4 - 7 - 4 - 3   دوام رگوالتور باید طبق بند

 5   و یا 3 - 7 -  4 - 4            یا3 - 7 - 4 - 3 ندهایب درانجام آزمون دوام  ، عملكرد رگوالتور باید ما بین حدود مشخص شده 

 باقي بماند. 3 – 7 - 4 -

 فشار محبوس 3 - 7 - 4 - 8 . 

در صورتي که سازنده رگوالتور ادعا کند که رگوالتور قادر است در حالت عدم مصرف جریان گاز را قطع کند، در این صورت فشار 

، هر کدام بزرگتر است  ، از فشار خروجي میلي بار 7.5 درصد یا15طع جریان نباید بیشتر از  در دهانه خروجي رگوالتور هنگام ق

 باالتر برود. maxqدرصد  5رگوالتور در 

 ( شرح داده شده است  ، مورد آزمون قرار گیرد.- 5)الف4 - 7 - 4 - 3 د این رگوالتور باید طبق روش آزموني که در بن

 زان جریانتنظیم کننده می3 - 7 - 5 . 

 . چگونگي کار تنظیم کننده جریان باید طبق دستورالعمل سازنده آن بررسي و کنترل شود

 خودکار قطع جریان گازشیر  .6 – 7 - 3

 کلیات 3 - 7 - 6 - 1 . 

یط مندرج ی محرکه عمل کننده با فشار هوا یا سیال مایع  ، شیر خودکار برقي قطع کننده جریان گاز باید با شراها برای مكانیزم

درصد این فشار رسید، 110درصد فشار تعیین شده یا به  85 نیز مطابقت نماید و هنگامي که فشار محرکه شیر به 3 - 1  در بند

 بخش بسته شود. نحو رضایته شیر باید ب

 عمل بسته شدن 3 - 7 - 6 - 2 . 

 ولتاژ تعیین شده برای آن کاهش حداقلدرصد  15 شیرهای خودکار قطع جریان گاز، باید وقتي که ولتاژ برق شیر به 

 یابد به طور خودکار بسته شود.

کنند باید وقتي که بكار اندازنده مكانیزم مي شیرهای بسته شونده خودکار که با مكانیزم بكار اندازنده با فشار هوا یا سیال مایع کار 

 کند، به طور خودکار شیر را ببندد. درصد باالترین فشاری که سازنده آن تعیین کرده است کاهش پیدا 15 آن به 

درصد حداکثر  110درصد کمتر از حداقل میزان برق تعیین شده برای آن تا 15این شیرها باید بتوانند وقتي که ولتاژ برق آنها بین 

خودکار بسته  کند کار کند و هر وقت که برق آن در هر میزان فیمابین مقادیر فوق قطع شود شیر باید به طورمي این میزان تغییر 

 شود.

 باشد.3 - 7 - 6 - 5   مي کشد تا شیر بسته شود در کلیه موارد فوق باید طبق بند مدت زماني که طول

 نیروی بسته کننده شیر3 - 7 - 6 - 3 . 

ای توپي در شیرهای خودکار قطع کننده گاز که نیروی بندآورنده در آنها ارتباطي با نیروی بسته کننده شیر ندارد، مثال در شیره

گیرد، در صورتي که نیروی اصطكاك توپي آنها مي مورد آزمایش قرار 4 - 7 - 6 - 2   و امثال آن هنگامي که طبق بند ای یا دروازه

برابر مقدار نیروی اصطكاك داخلي شیر باشد و در  5 حداقلنیوتن باشد باید نیروی بسته کننده شیر  5مساوی یا کوچكتر از 

برابر نیروی اصطكاك شیر ولي  2.5 حداقلنیوتن باشد، نیروی بسته کننده آن باید  5اك شیر بزرگتر از  صورتي که نیروی اصطك

رای روغنكاری شیر نیوتن باشد. نیروی اصطكاك شیر باید در حالي اندازه  گیری شود که از هیچگونه روغن یا گریس ب 25  حداقل

 استفاده نشده باشد.



 ن بازشدن بازشدن و زما زمان تأخیر در3 - 7 - 6 - 4 . 

مدت زمان تأخیر در بازشدن و مدت زمان باز شدن شیر باید در صورتي که زمانهای تعیین شده توسط سازنده بیشتر از یك ثانیه 

درصد این زمانها باشد. برای شیرهایي که زمان تعیین شده برای تأخیر در باز شدن یا برای باز شدن آنها  20± است  ، در حدود

شود نباید مي آزمایش  4 - 7 - 6 - 3        طبق بند رگیری شده وقتي که شییك ثانیه است زمان واقعي اندازه از مساوی یا  کمتر

 از یك ثانیه تجاوز کند.

 زمان بسته شدن 3 - 7 - 6 - 5 . 

باید از یك ثانیه ن  A ،B ،C، Eشود برای شیرهای کالس مي آزمایش  4 – 7 - 6 - 4  زمان بسته  شدن شیر وقتي که طبق بند

 تجاوز کند.

بیشتر شود زمان بسته  شدن شیر نباید از زماني که سازنده شیر برای بسته شدن آنها تعیین کرده است D برای شیرهای کالس 

 تعاریف مراجعه شود(.1 - 4 - 1  )به بند

 نیروی بندآورنده 3 - 7 - 6 - 6 . 

 که بر ای گیرند، نیروی بندآورندهمي مورد آزمون قرار 4 - 7 - 6 - 5   قتي که طبق بندو  A  ،B ،Cشیرهای کالس 

 . باشد (9)لمعادل فشارهای مندرج در جدو حداقلآید باید مي سطح سوراخ عامل بندآورنده شیر )توپي یا مخروطي( وارد 

برابر 1.5 آید باید معادل  ميای که بر سطح سوراخ عامل بندآورنده شیر وارد  حداقل نیروی آب بندکننده Eدر شیرهای کالس 

ر است باشد، میزان جریان اندازه بیشتر از حداکثر فشار کار شیر، هر کدام بیشت میلي بار  150 حداقلحداکثر فشار کار شیر و یا 

 ( داده شده است بیشتر باشد.10گیری شده نباید از مقادیر نشت داخلي که در جدول )

گیری نیروی آب  بندی برای اندازه  4 – 7 - 6 - 5   مندرج در بندروشهای آزمون ی شیرها ممكن است ها برای بعضي از طرح

 مناسب نباشد.

بند کننده را باید به روش محاسبه یا با ترکیبي از روش آزمون توام با محاسبه تعیین و مشخص کرد. در چنین مواردی نیروی آب 

میلي  10 و یا50 یا 150 درصد بیشتر از   25معادل  ز مقدار فشاریدر صورت محاسبه برای تعیین حداقل نیروی بندآورنده باید ا

 ، بسته به نوع و کالس شیر مورد نظر، استفاده کرد.بار

 مقاومت در برابر نشت داخلي 3 - 7 - 6 - 7 . 

جریان از بورمیزان نشت داخلي یا ع4 - 7 - 6 - 6  د شیرهایي خودکار قطع کننده جریان گاز در صورتي که در شرایط آزمون بن

مي ( داده شده است تجاوز نكند، از نظر مقاوم بودن در برابر نشت داخلي قابل قبول محسوب 10آنها از مقادیری که در جدول )

 شوند.

 

 نیروهای الزم برای بند آوردن شیر :( 9جدول )

 

 جریان مجازمیزان  (میلي بار)فشار آزمون  انواع شیر

 طبق مقادیر داده شده A 150کالس 

( برای 10)در جدول 

 نشت مجاز داخلي

 B 50کالس

 C 10کالس 

 



 های نشت داخلي )شیرهای خودکار قطع جریان ( زانمی:( 10جدول )

 

 دهانه ورودیمي اندازه اس
(DN) 

 داخلي بر حسب میزان نشتحداکثر 

 سانتي متر مكعب درساعت هوا

DN≤10 

10<DN≤25 
25<DN≤50 

20 

04  

60 

 

 ام ود3 - 7 - 6 - 8 . 

شدن باید با شرایط مذکور در ه شده است عملكرد شیر برای بسته شرح داد3 - 7 - 6 - 7   بعد از انجام آزمون دوام که در بند

 مطابقت نماید.3 - 7 - 6 - 7   تا3 – 7 - 6 - 2  و3 – 3 - 2  بندهای

 ترموستات مكانیكي 3 - 7 - 7 . 

 خلي مقاوم بودن در برابر نشت دا3 - 7 - 7 - 1 . 

باشند، باید در حالت بسته بودن آب بند بوده و جریان گاز را قطع کنند. در مي یي که قادر به بستن کامل جریان ها ترموستات

( 11در جدول ) از مقادیری که4 - 7 - 7 - 2   در شرایط آزمون مندرج در بند ها صورتي که میزان نشت داخلي از این ترموستات

 را مقاوم در برابر نشت داخلي محسوب نمود. ها ، باید این ترموستاتداده شده است تجاوز نكند

 نشت داخلي )ترموستات( زانمی :( 111-جدول)

 

 دهانه ورودیمي اندازه اس
(DN) 

 گازداخلي بر حسب میزان نشتحداکثر 

 سانتي متر مكعب در ساعت هوا

DN≤15 

15<DN≤25 

25<DN≤50 

60 

80 

120 

 م دمان نقطه تنظیکالیبره کرد3 - 7 - 7 - 2 . 

 شود نباید ازمي آزمایش  4 - 7 - 7 - 3  انحراف نقطه تنظیم دما در دمای ثابت محیطي وقتي که ترموستات طبق بند

 ترموستات مشخص کرده است تجاوز کند.مقداری که سازنده 

 خالصي دسته ترموستات 3 - 7 - 7 - 3 . 

حدود تنظیم  ای درصد حرکت زاویه 5شود نباید از  مي آزمایش 4 - 7 - 7 - 3  خالصي دسته ترموستات وقتي که طبق بند

 ترموستات تجاوز کند.

 بازشدن ترموستات نوع سریع باز و بسته شونده که دارای حالت بسته شدن کامل است 3 - 7 - 7 - 4 . 



حالت باز و بسته  ، در طول بسته یا یك ترموستات باز و بسته شونده تدریجي  ، با  -نشت داخلي یك ترموستات دو حالت باز 

              ترموستات طبق بندشود، وقتي که مي بسته  ای که به طور سریع و ضربه ای مدت باز شدن تا نقطه

 شود نباید از یك دستي متر مكعب هوا در ساعت تجاوز کند.مي آزمایش    4 - 7 - 7 - 5 

 .باشندمي شدن کامل یي که دارای وضعیت بسته ها شدن برای ترموستاتفشار بازشدن و فشار بسته 3 - 7 - 7 - 5 . 

برابر حداکثر فشار کاری 1.2 شود، باید بتواند در فشارهای بین حداقل مي آزمایش 4 - 7 - 7 - 4  ترموستات وقتي که طبق بند

 ز و بسته شود.با  mbar 50که سازنده برای آن تعیین کرده است و به هر حال در برابر فشار حداکثر تا 

 میزان جریان تعیین شده برای ترموستات و میزان جریان مجرای فرعي آن 3 - 7 - 7 - 6 . 

اندازه  گیری و تصحیح 4 - 7 - 7 - 7  میزان جریان تعیین  شده برای ترموستات و میزان جریان مجرای فرعي آن باید طبق بند

 رده است کمتر باشد.برابر میزاني که سازنده اعالم ک0.9شود، جریان تعیین شده برای ترموستات نباید از  

باشند، میزان جریان این مجرای مي ي که دارای مجرای فرعي با میزان جریان قابل تغییر از پیش تنظیم شده یها برای ترموستات

 فرعي باید برای کلیه مقادیر که سازنده بری آن تعیین کرده است قابل تنظیم باشد.

باشند، میزان جریان مجرای فرعي باید مي ي که داری مجرای فرعي با میزان جریان ثابت از پیش تنظیم شده یها برای ترموستات

 یي که سازنده برای آن تعیین کرده است ثابت باقي بماند.ها مابین حدود رواداری

 ی کار ترموستات ها ویژگي3 - 7 - 7 - 7 . 

 شود باید:مي  آزمایش4 - 7 - 7 - 8   وقتي که ترموستات طبق بند

 یي باشد که سازنده اعالم کرده است .ها ( حدود درجه حرارت آن مابین حدود و رواداری1)

جي عمل کننده باز و بسته شونده مابین حدود مقادیری باشد که یی سریع عمل کننده یا تدرها ( اختالف دما در ترموستات2)

 سازنده اعالم کرده است .

 ده در حدود مقادیری باشد که سازنده تعیین کرده است .نی تدریجي عمل کنها تات( دامنه نوسان ترموس3)

 دما3 - 7 - 7 - 8 . 

،   دحدود دامنه تغییرات دمای محیط کار برای بدنه کنترل چندکاره و ترموستات آن : ترموستات باید بتوان3 - 7 - 7 - 8 - 1 . 

 تعیین کرده است به طور صحیح و مطمئن کار کند. مابین حداقل و حداکثر دمای محیط که سازنده برای کار آن

 درجه سلسیوس کمتر و حداقل آن 60حداکثر دمای محیط کار که سازنده برای ترموستات اعالم کرده است نباید از  

 نباید از صفر درجه سلسیوس باالتر باشد.

 7 - 9 - 1 - تات هنگام آزمایش آن طبق بندتنظیم درجه  بندی ترموستات که به علت تغییرات دمای بدنه ترموستغییرات نقطه 

 آید، نباید از حداکثر مقداری که سازنده تعیین کرده است تجاوز کند.مي پیش 4 - 7 -

 اثرات دما در زمان نگهداری در انبار و ضمن حمل و نقل3 - 7 - 7 - 8 - 2 . 

درجه 60+ تا 15 -  ند در برابر تغییرات دمای محیط ازشود باید بتوامي آزمایش 4 - 7 - 7 - 9 - 2   ترموستات وقتي که طبق بند

سلسیوس مقاومت کرده و مابین حدود تغییرات مجاز عملكرد ترموستات که سازنده تعیین کرده است باقي بماند. حدود تغییرات 

درجه سلسیوس 50+ تا 15-  ی برودتي باید بینها ی دستگاهها کننده فضا و برای ترموستاتی گرم ها دمای محیط برای دستگاه

 باشد.



اضافه بار حرارتي عامل حساس در مقابل دما: عامل حساس حرارتي باید بتواند در برابر اضافه بار حرارتي 3 - 7 - 7 - 8 - 3 . 

، مقاومت کند و درجه کلوین ، هرکدام بیشتر است 25 تغییرات دما یا   درصد حدود15مساوی با حداکثر دمای کار آن به اضافه 

شود در حدود تغییرات مجازی که سازنده برای تغییر دائمي مي آزمایش 4 - 7 - 7 - 3  ات نیز باید وقتي که طبق بندترموست

 .باشدمي منحني کار آن تعیین کرده است باقي بماند. موارد استثنأ برای شرایط فوق به شرح زیر 

 اضافه بارحرارتي عامل حساس در مقابل دما : (2-11)جدول 

 ی اضافه بار برای حساس حرارتيدما کاربرد

برای کاربرد های گرم 

 کردن آب
 درجه سلسیوس 110

یا مقادیر بیشتر در 

صورتیكه سازنده اعالم 

 کرده باشد

برای دستگاه های 

مستقل گرم کننده فضا 

 ودستگاه های برودتي

 درجه سلسیوس50

 دوام 3 - 7 - 7 - 9 . 

مشخص شده  4 - 7 - 7 - 10 بندنجام آزمونهای کار مكرر مكانیكي و حرارتي که در ی ترموستاتیكي بعد از اها عملكرد دستگاه

 نیز مالحظه شود(.4 - 1 - 3   )بنددسازنده تعیین کرده است باقي بماناست باید در حدود تغییرات مجازی که 

 کلید عمل کننده با فشار گاز3 - 7 - 8 . 

 عملكرد3 - 7 - 8 - 1 . 

ارتباط با وضع نصب و سوار کردن آن و همچنین باال و پایین رفتن کار کلید عمل کننده با فشار گاز را در  یها سازنده باید ویژگي

 مورد بررسي و کنترل قرار خواهند گرفت .4 - 7 - 8 - 1   دطبق بن ها فشار و دمای محیط نیز مشخص کند. این ویژگي

 دوام3 - 7 - 8 - 2 . 

 عملكرد کلید عمل کننده با فشار گاز باید درشود، شرایط مي انجام 4 - 7 - 8 - 2   بعد از آزمون دوام که طبق بند 

 همان حدود مقادیری که سازنده برای شرایط عملكرد آن و تغییر دائمي دامنه کنترل ترموستات تعیین کرده است  ،

 .باقي بماند

 میزان جریان و مقاومت در مقابل نشت بعد از آزمونهای دوام  .  3 - 8

د از انجام کلیه آزمونهای دوام عملكردهای کنترل چندکاره  ، مقاوم بودن در مقابل نشت خارجي این کنترل و میزان جریان بع

 طابق داشته باشد.تاین استاندارد 3 - 5 و 3 – 3 - 2ا تعیین شده برای آن باید با شرایط مندرج در بنده

 

آزمونها -بخش چهارم   

 کلیات 4 - 1 . 

 برداریمونه ن4 - 1 - 1 . 



دستگاه تولید شده در یك نوبت  500 در صورتي که کنترل چندکاره فاقد شیر قطع کننده خودکار و ترموستات باشد باید از هر 

دستگاه تولید شده  1000  کار یا کسری از آن  ، در صورتي که دارای فقط ترموستات یا شیر قطع کننده خودکار هم باشد از هر  

اه دستگ1500 کسری از آن  ، در صورتي که مجهز به ترموستات و شیر قطع کننده خودکار )هر دو( باشد از هر   در یك نوبت کار یا

مورد  شرکت( برداشته شده و در آزمایشگاه 12تولید شده در یك نوبت کار یا کسری از آن  ، حداقل یك سری نمونه طبق جدول )

 آزمایش قرار بگیرد.

نمونه برداری :(12جدول )  

 وع کنترل چند کارهن

تعداد 

نمونه به 

عنوان 

یك 

 سری

 2 وترموستاتشیر قطع کننده خودکار  کنترل چند کاره فاقد

 3 کنترل چند کاره دارای فقط ترموستات یاشیر قطع کننده خودکار

 4 کنترل چند کاره که دارای هم ترموستات وهم شیر قطع کننده خودکار باشد

بر وسایل فوق دارای اجزاءکنترل دیگری نیز  کنترل چند کاره ای که عالوه

 باشدمي 
5 

 

 سسه استاندارد نمونه  برداری را طبق جدول فوق به اضافه یك عدد به عنوان شاهد انجام خواهد داد.ٴوم -تبصره 

 انجام مي گیرد.نمونه  برداری از کنترلهای چندکاره وارداتي طبق استاندارد ملي مربوطه 

 زمونشرایط آ4 - 1 - 1 . 

درجه سلسیوس است  5±20درجه سلسیوس باشد، در محلي که دمای محیط آن نیز 5±20 آزمونها باید با هوایي که دمای آن 

 انجام شود، مگر اینكه شرایط دیگری مشخص شده باشد.

 یح شوند.گفته شده تصح1 - 3 - 17  استانداردی که در بندمقادیر اندازه  گیری شده در کلیه آزمونها باید به شرایط 

 ترتیب انجام آزمونها4 - 1 - 2 . 

 ( مورد آزمون قرار گیرد:13کنترل چندکاره باید به ترتیب توالي طبق جدول )

 

 

 

 توالي آزمون ها :( 13دول )ج

 

 آزمون بندشماره 
 نمونه های آزمون

5 4 3 2 1 

 *     پیچیدگي وخم شدن 4-4



4-3 
مقاوم بودن در مقابل 

ی نشت)به استثنای بندها

 (3-2-3-4 و 4-3-2-2

    * 

4-5 
جریان تعیین  میزان

 شده برای شیر
    * 

 *     ویژگي های کار 4-7

      کارمي ویژگي های عمو 4-7-1

 *     شیر دستي کنترل چند کاره 4-7-2

 *     گشتاور ونیروی کارکردن شیر 4-7-2-1

 *     مقاومت دربرابر نشت داخلي 4-7-2-2

 *     ون دوامآزم 4-7-2-3

      سیستم نظارت برشعله 4-7-3

  *    قفل کننده های داخلي 4-7-3-1

  *    استفاده از انرژی کمكي 4-7-3-2

  *    جریان برق  بسته کننده شیر 4-7-3-3

  *    مقاومت دربرابر نشت داخلي 4-7-3-4

  *    آزمون دوام 4-7-3-5

  *    نیروی آب بند کننده 4-7-3-6

 * * * * * جریان میزانتنظیم کننده  4-7-5

4-7-6 
شیر برقي خودکار قطع کننده 

 جریان
     

    *  عملكرد بسته شدن 4-7-6-1

    *  نیروی بسته کننده 4-7-6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 آزمون شماره بند
 آزموننمونه های 

5 4 3 2 1 



    *  زمان تأخیر وزمان باز کردن 4-7-6-3

    *  زمان بسته شدن 4-7-6-4

    *  نیروی آب بند کننده 4-7-6-5

    *  مقاومت دربرابر نشت داخلی 4-7-6-6

    *  دوام 4-7-6-7

      ترموستات های مکانیکی 4-7-7

4-7-7-0 
درحالت مقاومت دربرابر نشت داخلی 

 بسته بودن شیر
*     

     * کالیبره کردن نقطه نزدیک دما 4-7-7-1

     * دامنه حرکت خالصی دسته ترموستات 4-7-7-2

     * باز وبسته شدن سریع ویک باره 4-7-7-3

     * فشار بازشدن وبسته شدن 4-7-7-4

4-7-7-5 
جریان تعیین شده برای مجرای  میزان

 کارهفرعی وکنترل چند 
*     

     * ویژگی های چند کاره 4-7-7-6

     * دما 4-7-7-7

     * ویژگی های عملکرد 4-7-7-8

     * دوره باز وبسته شدن مکانیکی 4-7-7-8-1

     * دوره باز وبسته شدن حرارتی 4-7-7-8-2

  *    کلید عمل کننده با فشار گاز 4-7-8

 **     فلزیجداکردن اجزاء غیر  4-3-2-2

 **     سوراخ های تنفسی 4-3-2-3

 **     اجزاء غیر فلزی قابل ارتجاع 4-6-1

 **     نشانه گذاری 4-6-2

      مقاومت دربرابر خوردگی 4-6-3

 **     آزمون خراشیدگی 4-6-3-1

 **     آزمون رطوبت 4-6-3-2

 **     ویژگی های ساخت 4

 **     گذاریمدارک فنی/ نشانه  5

 

*آزمون فقط بر روی یکی از نمونه ها 

یاطبق مدارک ودستورالعمل ها انجام 

 دشو

     

 

 

 آزمون های دوام.4-1-3



پذیر باشد باید آزمونهای دوام به طور توام انجام شود. در ضمن این آزمونها باید هر یك از عملكردهای کنترل در مواردی که امكان 

یین شده دوره کاری که برای آن تعیین شده است  ، بررسي و کنترل کرد. سپس باید باقیمانده دوره کار تعچندکاره بعد از طي 

 برای سایر عملكردها را جداگانه بعمل آورد و در پایان کار هر عملكرد بررسي و کنترل را انجام داد.

 وضع نصب و سوار کردن کنترل چندکاره 4 - 2 . 

 انجام شود که کنترل چندکاره مطابق وضعیتي که سازنده برای نصب و سوارکردن آن تعیین کرده است  ،آزمایشات باید در حالي 

سوار شده باشد. در صورتي که برای سوار کرن کنترل چندکاره وضعیتهای مختلفي مشخص شده باشد، آزمایشات باید در وضعي 

 .ن وضع باشدوار کردن نامناسب  تریانجام شود که نسبت به سایر وضعیتهای س

 در مقابل نشتمقاومت  4 - 3 . 

 کلیات4 - 3 - 1 - 

شرط اینكه این روشها نتایج مشابه و قابل ه رود، انجام شود. بمي ی ملي بكار ها ه در آزمایشگاهتواند با روشهایي ک مياین آزمون 

 قبولي از نظر این استاندارد بدست دهد.

سانتي  5گیری دستگاه نباید ازباشد. مقدار اشتباه در اندازه  میلي بار 0.1 و یك سانتي مترمكعب  1دقت دستگاه آزمایش باید تا 

 تر باشد.بیش متر مكعب

 در صورتي که شك و تردیدی در روشهای فوق وجود داشته باشد، باید از روش مرجع استفاده شود. مثال :

   میلي بار150 الف ( روش مذکور در پیوست الف )روش حجمي ( برای فشارهای تا 

 میلي بار 150ب ( روش مذکور در پیوست ب )روش افت فشار( برای فشارهای آزمون باالتر از 

 دهنده مناسب به دهانه خروجي کنترل چندکاره متصل شود. گیری نشت داخلي باید یك نشانرای اندازه ب

 150 برابر حداکثر فشار کار کنترل چندکاره که در هر حال نباید از 1.5 و سپس با  میلي بار  6آزمایشات باید ابتدا با فشار آزمون 

میلي بار  148  یا میلي بار      112مناسب برای کار با گاز مایع با فشار اسمي  متر باشد انجام شود. برای وسایلي کهک میلي بار

 اشد.ب میلي بار 220 حداقلاشد، فشار آزمون باید ب

 مقاومت در برابر نشت خارجي4 - 3 - 2  . 

 دستگاه کامل 4 - 3 - 2 - 1 . 

   توانند طبق بندمي کنند و مي گاز را از فضای خارج مجزا  یي را که منافذ منتهي به معابرها مسدود کنندهقبل از انجام آزمون  ، 

 بار طبق دستورالعمل سازنده پیاده و دوباره سوار کرد.5 از دستگاه باز و پیاده شوند، باید  2 - 1 - 5

بع تأمین برق الف ( دستگاه باید در حالتي بكار انداخته شود که کلیه مجاری گاز در دستگاه در حالت باز باشند )از هر گونه من

ی خروجي کنترل چندکاره باید ها توان در طول مدت آزمون استفاده کرد( سپس دهانه ورودی و دهانهمي مناسب برای دستگاه 

 قرار داده شوند.4 - 3 - 1   طبق بند در معرض فشاری معادل فشار آزمون

أمین برق قطع شود بطوری که مجرای اصلي ورودی باید در حالي انجام شود که منبع ت(فوق  )ب ( سپس آزمون مذکور دربند الف

 ی محافظت شده ( در کنترل چندکاره در حالت بسته باشند.ها گاز و مجرای پیلوت )برای پیلوت



های  را در حالي تكرار کرد که هر گونه ساقه یا مكانیزم(فوق  )سپس باید، در صورت مربوط بودن  ، آزمون مذکور در بند الف (ج 

کنند در وضعیتي که هنگام روشن کردن شعله خواهند داشت  مي چندکاره که هنگام روشن کردن شعله  ، حرکت محرکه کنترل 

 داشته شوند. ، نگه

 جداکردن اجزاء غیر فلزی 4 - 3 - 2 - 2 . 

نمایند، مي ی محتوی گاز را از فضای خارج مجزا ها ی کنترل چندکاره را که محفظهها کلیه اجزاء غیر فلزی موجود در محفظه

 شوند، باید از کنترل چندکاره جدا کرده و سپس باید دهانهمي یي که به وسیله دیافراگم از فضای خارج مجاز ها مشتمل بر محفظه

گاز به  نشترودی و خروجي کنترل چندکاره در معرض فشاری معادل حداکثر فشارکار آن قرار گیرند. در این حال میزان ی وها

رینگ  ـتجاوز کند. در طول مدت انجام این آزمون واشرهای حلقوی )اُ دسي متر مكعب 30زاکاره نباید ای خارج از کنترل چندفض

، اجزاء متحرك دیافراگم را در این راگم را نباید جداکرده و برداشت ، واشرها و اجزاء ثابت آب  بندکننده دیافها بندکننده(، آب 

 2 - 2 - 2   سوراخهای راه هوای آزاد )تنفس ( طبق بندکه در طول این آزمون  آزمون باید پاره کرد. باید دقت کامل به عمل آید

 بسته و مسدود باشند.2 -

یافراگم کنترل چندکاره پاره شده میزان نشت از سوراخهای راه به هوای آزاد )تنفس( در حالي که اجزاء متحرك د4 - 3 - 2 - 3 . 

محتوی گاز در کنترل چندکاره را تحت فشاری معادل  یها ، باید کلیه محفظهباشندمي اند و کلیه شیرهای قطع جریان گاز باز 

 70زحداکثر فشار کار کنترل چندکاره قرار داد. باید بررسي شود که میزان نشت از سوراخهای راه به هوای آزاد کنترل چندکاره ا

 تجاوز نكند. دسي متر مكعب

 مقاومت در برابر نشت داخلي4 - 3 - 3 . 

 3 - 1 شود. فشارهای آزمون در بند مي کند انجام مي در حالي که گاز در مسیر کار عادی کنترل چندکاره از آن عبور  این آزمون

اند. نشت داخلي برای جزء یا اجزاء بسته شونده در کنترل برای هر یك از عملكردهای آن به طور مستقل و جدا از تعیین شده 4 -

 شود.مي سایر اجزاء آزمایش 

 پیچشي و خمشيتنش  4 - 4 . 

 يجاتصاالت دنده پیچي و فلن -کلیات 4 - 4 - 1 . 

 ISO 65   روند باید با رده متوسط   مي بكار 4 - 4 - 3 و4 - 4 - 2  بندهایي که برای انجام آزمایشات مذکور در یها الف ( لوله

 د.برابر قطر اسمي آنها باش40 باید حداقل  ها مطابقت داشته باشند. طول این لوله

استفاده شوند، مي که سخت و شكننده ن ای باید فقط از خمیرهای آب  بند کننده ها ب ( برای آب بند کردن اتصاالت این لوله

 شود.

 عمل کرد. ای ي هم مشابه اتصاالت دندهجج ( برای انجام آزمون تنش پیچشي و خمشي  ، باید درباره اتصاالت فلن

 قبل از انجام آزمونهای ذیل از نظر نشت خارجي و نشت داخلي مورد بررسي قرار داد. د( کنترل چندکاره مورد آزمون را باید



 
 چند کاره برای آزمون تنش پیچشيروش نصب کنترل  :( 1شكل)

 

 پیچي با اتصاالت دنده 2 و  1 کنترلهای چندکاره گروه -تنش پیچشي  ای ثانیه 10 آزمون4 - 4 - 2 . 

( تجاوز نكند به 3( را با وارد آوردن گشتاور پیچشي که از مقادیر داده شده در جدول )1 )در شكل1الف ( یك سر لوله شماره 

رابر قطر اسمي لوله کمتر ب   2از کنترل چندکاره که از   ای مورد آزمون بپیچانید. طرف دیگر این لوله را در فاصلهکنترل چندکاره 

 د محكم کنید.شنبا

( تجاوز نكند به دهانه دیگر کنترل 3تاور پیچشي که از گشتاور داده شده در جدول )را نیز با گش( 1شكل )2ب ( لوله شماره 

 کند.مي به کنترل چندکاره نشت ن ها آزمون بپیچانید. اطمینان حاصل کنید که محل اتصال لولهچندکاره مورد 

بر کنترل چندکاره مورد آزمون وارد متكي کنید به طوری که این لوله هیچگونه تنش خمشي  ای را بر روی پایه 2 ج ( لوله شماره

 نیاورد.

 ثانیه به طور یكنواخت و به آرامي و بدون هیچگونه وقفه وارد آورد.  10مدت باید به  2د( گشتاور پیچشي الزم را بر لوله شماره 

شود که گشتاور وارده  باید دقت و ضمناً اعمال شوددرصد قسمت انتهایي این گشتاور باید به مدتي که از یك دقیقه تجاوز نكند 10

 ( داده شده است تجاوز نكند.3از گشتاوری که در جدول )

ه ( سپس باید تنش وارده را از روی مجموعه فوق برداشته و آنرا از نظر نشت خارجي و نشت داخلي مورد آزمایش قرار داد و به 

 ار داد.بررسي قر طور ظاهری نیز آنرا باید از نظر هر گونه تغییر شكل احتمالي مورد

د یعني در امتداد یك محور قرار نی ورودی و خروجي کنترل چندکاره مورد آزمون در یك راستا نباشها و( در صورتي که دهانه

ار دیگر باست  با هم تعویض شده2 و  1ی شماره ها نداشته باشند، این آزمون را باید در حالیكه محل اتصال کنترل چندکاره به لوله

جام آزمون و سوار کردن کنترل چندکاره و دستگاه آزمون در این حالت بسته به نوع کنترل چندکاره و جهت تكرار نمود، روش ان

 ی آن طبق نظر مؤسسه آزمایش  کننده تعیین خواهد شد.ها دهانه

 فشاریبا اتصاالت 2 و  1 ی چندکاره گروهها پیچشي برای کنترل ای ثانیه10آزمون 4 - 4 - 3 . 

  )الیو خور(ایالت فشاری نوع ماسوره ممه اتصا4 - 4 - 1-3 . 

 برنجي نو با اندازه مناسب ای از یك لوله نرم فوالدی با یك طوقه ممه ای برای اتصاالت فشاری نوع ماسوره ممه



اطالع بیشتر به استاندارد ملي باشد )جهت مي ( 14شرح جدول )ه ب ای شود، آنالیز برنج مصرفي برای ماسوره ممهمي استفاده 

 .شماره ..... رجوع شود(ه ان بایر

داشته شده است گشتاور پیچشي داده شده در  الف ( در حالي که بدنه کنترل چندکاره مورد آزمون بوسیله یك بست محكم نگه

 .شودمي ه نرم فوالدی وارد آورده ثانیه بر مهره روی لول10( برای مدت 3جدول )

 شود.مي استفاده ن روش آزمون میب(برای کلیه اتصاالت چندکاره ازه

نشت بررسي کرد.هرگونه تغییرشكل درنشیمنگاه طوقه ممه ای  ج(بعدازانجام آزمون بایدکنترل چندکاره راازنظر تغییرشكل و

 دراثرواردآوردن گشتاورپیچشي به وجود آمده باشد بالمانع است. و گیرندمي وسطوحي که برای آب بندی بر روی هم قرار 
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  17ایاتصاالت فشاری نوع الله  . 2 -3 - 4 -4

شود و مي شده باشد )الله شده باشد( استفاده  بازترآن  انه یبرای اینگونه اتصاالت از یك قطعه لوله نرم فوالدی کوتاه که ده

 گیرد.مي فوق گفته شد انجام 4 - 4 - 3 - 1  آزمون طبق روشي که در بند

نشیند و یا در هر یك از مي ي را که در سطح مخروطي که در داخل دهانه گشاد شده لوله در این آزمون نیز هر گونه تغییر شكل

 نشیند و در اثر وارد آوردن گشتاور پیچشي بوجود آمده بالمانع است .مي سطوح دیگر که برای آب  بندی بر روی هم 

 ز در وسایل پخت و پزی اصلي گاها برای لوله 18بست زیني شكلاتصاالت نوع فلنجي یا  . 3 - 3 - 4 - 4

کنترل مورد آزمون را باید طبق دستور سازنده بر روی لوله اصلي گاز سوار کرده و پیچهای آن را با گشتاور پیچشي که برای آنها 

یا لوله دهانه گشاد شده را به کنترل چندکاره متصل کرده و آن را با  ای توصیه شده است محكم کرد. سپس باید اتصال طوقه ممه

 4 - 3 - 2  یا 4 – 4 - 3 - 1 های مشروحه در بندهای ( داده شده است( طبق روش3از جدول ) 2 ور تعیین شده )در ستونگشتا

 ام که مناسب است( محكم کرد.د)هر ک 4 -

 آزمونهای تنش خمشي4 - 4 - 4 . 

 2و1های چندکاره گروه  ای برای کنترلثانیه 10آموزش تنش خمشي 4 - 4 - 4 - 1 . 

 کار برده شد، باید استفاده شود.ه که برای آزمون تنش پیچشي ب ای همان کنترل چندکاره الف ( از

است باید  داده شده 2و یا   1 های چندکاره گروه ( برای کنترل3ب ( نیروی الزم برای وارد آوردن تنش خمشي الزم که در جدول )

رابر قطر اسمي لوله از مرکز کنترل ب  40 فاصلهه ب ای نقطه نشان داده شده است بر 2 طوری که در شكل ثانیه همان10برای مدت 

 چندکاره بر آن وارد آورده شود. در این آزمون باید جرم لوله هم در نظر گرفته شود.

را از نقطه نظر نشت  کنترل چندکاره از آن برداشته شد باید مجموعه کنترل چندکاره و اتصاالت آنج ( بعد از اینكه تنش وارده بر 

 جي و داخلي و همچنین تغییر شكل ظاهری مورد بررسي قرار داد.خار

به  ها هها را باید در حالیكه جای اتصال لول ی ورودی و خروجي دریك راستا و هم محور نباشند آزمونها د( در صورتي که دهانه

 اند تكرار نمود.کنترل چندکاره با هم عوض شده 

 

 
خمشی دستگاه آزمون برای آزمایش تنش :(2شکل )  

 1فقط برای کنترلهای چندکاره گروه  -تنش خمشي  ای ثانیه 900آزمون  . 4-4-4-2

 استفاده شود.کار برده شد باید ه که برای آزمون تنش پیچشي ب ای الف ( از همان کنترل چندکاره



داده شده است باید برای های گروه اول  ( برای کنترل3آوردن تنش خمشي الزم که در جدول ) دب ( نیروی مورد نیاز برای وار

نشان  2برابر اندازه اسمي لوله از مرکز کنترل چندکاره مورد آزمون  ، همانطوری که در شكل  40 فاصلهه ثانیه بر محلي ب 900مدت 

 داده شده است بر لوله وارد آورده شود. در این آزمون جرم لوله نیز باید در نظر گرفته شود.

نظر نشت داخلي مورد بررسي قرار داد و از 4 - 3 - 3  را طبق بند ها موعه کنترل چندکاره و لولهج ( در طول این آزمون باید مج

 بررسي نمود.4 - 3 - 2   بالفاصله بعد از این آزمون باید مجموعه فوق را از نظر نشت خارجي طبق بند

در حالي که جای  ایدها را ب د، این آزموند( در صورتي که اتصاالت ورودی و خروجي کنترل چندکاره در امتداد یك محور نباشن

 ه ورودی و خروجي کنترل چندکاره با هم عوض شده است تكرار کرد.اتصال لوله پای

 میزان جریان تعیین شده برای کنترل چندکاره 4 - 5 . 

 دستگاه آزمون4 - 5 - 1 . 

ها در این آزمون  گیریحدود خطا در اندازه ) .شود ت انجامنشان داده شده اس 3 این آزمون باید با وسایل و دستگاهي که در شكل

 (درصد تجاوز کند. 2نباید از  

 روش آزمون4 - 5 - 2 . 

شود تا باز شود. در این حال باید آن را طبق روشي که سازنده تعیین مي ابتدا انرژی الزم برای باز شدن کنترل چندکاره به آن داده 

متصل به آن در حالت باز قرار دارد تنظیم  کننده فشار را، شیرهای قطع و وصل کننده  کرده است تنظیم نمود و در حالي که کلیه

 ، از کار انداخت . در صورت وجود

شود که اختالف مي داشته شده است میزان جریان هوا از داخل کنترل چندکاره طوری تنظیم  در حالي که فشار ورودی ثابت نگه

که دارای  ای های چندکاره دست آید. برای کنترله جي آن بی ورودی و خروها ین دهانهفشاری که سازنده تعیین کرده است در ب

 تعیین نمود.4 - 7 - 4                   باشند، باید میزان جریان را مطابق بندمي تنظیم کننده فشار )رگوالتور( 

 

 

 

 
            

گیری  فشارسنج برای اندازه -5                                                                    رگوالتور قابل تنظیم فشار ورودی    : 1                  

                                                                         خروجيفشار 

 اختالف فشارسنج-6                                                            دماسنج                                       : 2                

 نمونه مورد آزمون -7                                                         جریان سنج                                    :  3                

 شیر کنترل دستي -8                                             رودی ه گیری فشار وفشارسنج برای انداز: 4                



 (باشدمي  میلي مترتمام اندازه ها برحسب  ) Aتصویر جزئیات در نقاط 

 

              

 
d باشد .مي (1داده شده در جدول )مي عبارت است از قطر داخلي که اندازه آن ازنظر عددی معادل اندازه اس 

 جریان میزانسایل الزم برای آزمون و:( 3شكل )

 تبدیل میزان جریان هوا .4-5-3

 استفاده شود:گیری به شرایط استاندارد باید از رابطه زیر یزان جریان هوا از شرایط اندازه برای تبدیل م

 

               
𝟐𝟖𝟖

𝟐𝟕𝟑+𝟏
+  

𝑷𝒂+𝑷

𝟏𝟎𝟏𝟑
=nq            

                        

 در این رابطه : که

 = q(مكعب در ساعت )در شرایط اندازه گیری میزان جریان هوا بر حسب متر 

n= q  استاندارد(میزان جریان هوا بر حسب متر مكعب در ساعت )تصحیح شده به شرایط 

 = P بارفشار آزمون بر حسب میلي 

a= P  بارآتمسفر بر حسب میلي یك فشار 

 = tه سلسیوسدمای هوای آزمون بر حسب درج 

 دوام 4 - 6 . 

 اجزاء غیر فلزی قابل ارتجاع4 - 6 - 1 . 

 باشندمي اجزاء غیر فلزی که با گاز در تماس 4 - 6 - 1 - 1 . 

 توان بر روی یك قطعه ساخته شده کامل و یا بر روی قسمتي از آن انجام داد.مي آزمون این اجزا را 

 کننده  ی روانها مقاومت در برابر روغن4 - 6 - 1 - 2 . 

 الف ( وسایل آزمون

استفاده ، که دهانه آن را به سهولت بتوان با یك درپوش مناسب مسدود نموده  ای برای این آزمون باید از یك بطری یا لوله شیشه

معین راحتي در داخل آن در حجم ه باشد که بتوان قطعات مورد آزمون را ب ای باید به اندازه ای شود. حجم این بطری یا لوله شیشه



در زیر سطح مایع و در تماس با آن قرار گیرد، بدون  کامالً ها شده مایع آزمون  ، مغروق نمود بطوری که تمام سطوح این نمونه

 ی ظرف آزمون بچسبد.ها اینكه این سطوح به دیواره

 اندازه گیری نماید.  (1mg)ند وزن قطعات را با دقترود باید بتوامي ترازویي که برای توزین قطعات مورد آزمون بكار 

 ب ( قطعات مورد آزمون 

باشد. میلي متر                 0.2±2هر یك از قطعات مورد آزمون باید دارای حجم یك تا سه سانتیمتر مكعب و ضخامت یكنواخت 

گفته شد، تغییر   3 - 6 - 1 - 2هم در بند قطعاتي که از ورق مشابه نمونه مورد آزمون و یا از قطعات در این آزمون همانطور که قبال 

 درصد باشد.10± نسبي جرم مواد غیرفلزی قابل ارتجاع باید در حدود 

  مقاومت در برابر گاز4 - 6 - 1 - 3 . 

 باشند به منظور تعیین مقاومت آنها در برابرمي این آزمون بر روی اجزاء قابل ارتجاع غیر فلزی که در تماس با گاز 

شود. دستگاه و قطعات مورد آزمون مشابه آنچه برای آزمون در برابر مواد روغن کاری گفته شد، مي حل شدن در مواد نفتي انجام 

 باشد.مي 

 روش آزمون ✓

ساعت  2±72ه مدت ب 1m و بدست آوردن جرم  میلي گرم 1برای این آزمون باید قطعات مورد آزمون را پس از توزین دقیق با دقت 

درجه سلسیوس مغروق کرد. پس از گذشت این مدت باید  2±23درصد و دمای 98 داقل در مایع پنتان نرمال با درجه خلوص ح

درجه  2±40ساعت در داخل محفظه گرم )فر( با فشار آتمسفر و دمای  2±168قطعات را از پنتان خارج کرده و آنها را به مدت 

 سلسیوس گذاشت تا خشك شود.

ا بوسیله ترازوی دقیقي با دقت اندازه  گیری تا یك میلي  گرم توزین ك شدن قطعات مورد آزمون باید مجددا آنها رپس از خش

اولیه قطعات  ، باید تغییر جرم نسبي آنها را از رابطه زیر بدست  1mدست آید و سپس از تفاضل این جرم و جرم ب 5m کرد تا جرم

 آورد:

∆m =  
𝒎𝟓−𝒎𝟏

𝒎𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

  

 درصد باشد.5+ تا 15- گفته شد باید بین3 - 6 - 1 - 3  در بنداین تغییر جرم نسبي همانطور که قبال هم 

 گذارینشانه 4 - 6 - 2 . 

 شود.مي آزمایش  EN60 - 730 – 1  استاندارد الف مراجعه شود( طبق پیوست 5 – 1 کنترل چندکاره )به بند گذاری دوام نشانه

 برابر خوردگيمقاومت در 4 - 6 - 3 . 

 آزمون خراشیدگي 4 - 6 - 3 - 1 . 

را میلي متر 1در صورتي که سطح خارجي کنترل چندکاره مورد آزمون با رنگ پوشش داده شده باشد، باید گلوله فوالدی با قطر 

 (. در این 4نیوتن بر روی آن کشید )شكل  10 میلي متر در ثانیه و نیروی فشاری40 تا  30 با سرعت 

باعث پاك  شدن رنگ تا حدی که فلز آن نمایان گردد، بشود. این آزمون یده شدن گلوله بر روی کنترل چندکاره نباید آزمون کش

 تكرار شود. باید بعد از انجام آزمون رطوبت مجدداً



 
 دستگاه آزمون خراشیدگي رنگ :( 4شكل )

 آزمون رطوبت 4 - 6 - 3 - 2 . 

درصد  95 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي آن باالتر از 40 که دمای آن  ای در محفظه ساعت48 کنترل چندکاره را باید به مدت 

را با چشم غیر مسلح از نظر زنگ   است قرارداد بعد از این مدت باید کنترل چندکاره مورد آزمون را از محفظه خارج کرده و آن

ساعت در دمای  24 را به مدت  د. سپس باید آنزدگي  ، جداشدن یا پوسته شدن پوشش سطح آن مورد بررسي و معاینه قرار دا

 بررسي نمود. محیط گذاشته و بعد از این مدت مجدداً

 ی کارها ویژگي 4 - 7 . 

 کلیات4 - 7 - 1 - 

 های سازنده آن بررسي یا آزمایش کرد. ی اضافه کنترل چندکاره را باید طبق دستورالعملها عملكردها و ویژگي

 چندکاره شیر دستي کنترل4 - 7 - 2 . 

 گشتاور و نیروی کارکردن شیر4 - 7 - 2 - 1 . 

 الف ( گشتاور کار

 گیری آن در حدود اندازه  گیری شود که دقتسیله یك گشتاورسنج مناسب اندازه گشتاور الزم برای بكارانداختن شیر باید بو

ون مشخص شده است تا شیر از نظر ( برای اندازه مربوط به شیر مورد آزم5درصد حداکثر گشتاوری باشد که در جدول )±10



ثابتي که  ای بررسي شود. حرکت دادن شیر برای باز و بستن آن باید با سرعت زاویه3 - 7 - 2 - 2  مقاومت با شرایط مذکور در بند

 رادیان در ثانیه است انجام شود. 1.5 در حدود  

 ب ( نیروی کار

باشد مي گیری شده درصد نیروی اندازه  ±10مناسبي که دقت آن در حدود  ی بكار انداختن شیر بوسیله دینامومترنیروی الزم برا

 مقایسه و مطابقت داده شود.4 - 7 - 2 - 2   شود، تا شیر با شرایط مذکور در بندمي سنجیده 

 مقاومت در برابر نشت داخلي 4 - 7 - 2 - 2 . 

باشد و بر مي مقدار نشت داخلي شیر در حالي که بسته  شود.مي کند انجام مي این آزمون در جهتي که گاز در شیر جریان پیدا 

 شود.مي گیری شخص شده است وارد مي آید اندازه م4 - 3 - 1   دهانه ورودی آن فشاری که در بند

 آزمون دوام استاتیك4 - 7 - 2 - 3 . 

مي قاومت در برابر دما قرار دو عدد شیر )یكي در حالت بسته و دیگری در حالت باز(به ترتیب تحت شرایط زیر مورد آزمون م

 گیرند:

  (ساعت در دمای صفر درجه سلسیوس یا حداقل دمای کار که سازنده تعیین کرده است )هر کدام که کمتر است48 * 

 سلسیوس یا حداکثر دمای کار که سازنده تعیین کرده است )هر کدام بیشتر است (درجه  60ساعت در دمای  48 * 

برای کار شیر با یكدفعه اندازه  ، بدون اینكه هیچگونه عملیات دیگری بر روی شیر انجام شود، گشتاور الزم بعد از انجام این آزمون 

 شود.مي گیری بررسي 

 ( آزمون دوام مكانیكي ج

 - 7 - 2 - 1           شوند باید مورد آزمون دفعات کارکرد طبق دفعات و با سرعتي که در بندمي شیرهایي که با دست باز و بسته 

 ذکر شده است قرار گیرند. 3

یك دور حرکت شیر عبارت است از حرکت دادن دسته شیر از حالت بسته آن ولي بالفاصله بعد از ضامن متوقف کننده  1 .ـ ج

 حالت اولیه .ه تواند چرخانده شود و سپس برگرداندن آن بمي که  ای دسته ، تا انتهای نقطه

کننده و سازنده کنترل چندکاره قرار گیرد، به نحوی که شیر باید مورد توافق بین آزمایش روش آزمون برای باز و بستن  2 . ـ ج

 نكات زیر باید در این آزمون مراعات گردد. کلیه شرایط مورد لزوم برای آزمون تأمین شود و ضمناً

خص برای کار عادی شیر که سازنده مش درصد نیرو یا گشتاور الزم 130نیرو یا گشتاور وارد بر شیر برای باز و بستن آن نباید از  

 کرده است تجاوز کند.

 درصد از دفعات باز و بستن شیر باید در حداکثر دمای مجاز برای کار عادی شیر که سازنده مشخص کرده است انجام شود.50 

 درجه سلسیوس انجام شود. 5±20درصد بقیه دفعات باز و بستن شیر باید در دمای 50 

 گرمایي )ترموالكتریك(نظارت بر شعله نوع برق  سیستم4 - 7 - 3 . 

 ها قفل کننده4 - 7 - 3 - 1 . 

 الف ( کلیات 

گیرند باید با شرایط مندرج مي ی تعبیه شده در کنترل چندکاره وقتي که طبق بند الف  ، ب یا ج مورد آزمون قرار ها کنندهقفل 

 باید پنج بار تكرار شوند.برای بررسي شرط فوق مطابقت داشته باشند. این آزمایشها 3 - 7 - 3 - 1  در بند



 ب ( جلوگیری کننده از روشن  شدن مشعل اصلي

تواند انجام گیرد که مسیر مي شود تا اطمینان حاصل شود که احتراق فقط در صورتي مي ابتدا درست کار کردن این وسیله بررسي 

داشته شده  گاز به مشعل اصلي بازنگه ر حالیكه مسیر جریانجریان گاز به پیلوت باز و برای مشعل اصلي بسته باشد و سپس د

 است بكار انداختن وسیله روشن کردن شعله باید غیر ممكن باشد.

 ج ( جلوگیری کننده از روشن شدن مجدد

یعني  ین شرایطداشت . در ا شیر دستي را باید بسته و شیر آهن ربایي )مگنت( را با وصل کردن جریان برق مناسب به آن باز نگه

 دوباره باز کرد.بتوان باید شیر دستي را نداشته شده است  ربایي در حالت بازنگهآهن مادام که شیر 

 استفاده از انرژی کمكي 4 - 7 - 3 - 2 . 

ی داشت . مدت زماني را که انرژ نگه زباید دکمه یا دسته شیر کنترل را بكار انداخته و مجرای شیر را با استفاده از انرژی کمكي با

 این کار را باید پنج بار تكرار نمود. ،شود باید یادداشت کردمي کمكي به شیر داده 

 گیری مقدار جریان هنگام بسته شدن شیراندازه 4 - 7 - 3 - 3 . 

 الف ( کلیات 

تا وضعي شود مي به کنترل چندکاره متصل  5( طبق شكل  ولت 2ولتاژی پایین در حدود  با منبع تولید برق جریان مستقیم )یك 

 رسد ایجاد شود.مي مشابه حالتي که جریان برق تولید شده با ترموکوپل به شیر 

 

 
 

 مدار برقي برای اندازه گیری جریان قطع کننده :( 5شكل )

 

جای باطری از برق شبكه سیم کشي ساختمان استفاده شود باید جریان برق را تبدیل به جریان ه در صورتي که برای برق کمكي  ، ب

درصد ولتاژ اصلي کاهش داده و یكنواخت کرد. دستگاه مقاومت متغیر یا منبع برق  2قیم کرده و مقدار آن را تا حدود کمتر از مست

 تغییر داد. میلي آمپر 1500  تا  30ان را بین مستقیم باید از نوعي باشد که بتوان به طور مداوم میزان جری

 1.0با دقت  میلي آمپر 300 تا 50ي باشد که با آن بتوان میزان جریان برق را بین دستگاه اندازه  گیری جریان برق نیز باید نوع

 خواند. میلي آمپر

 ب ( روش آزمون 



 شعله با وارد آوردن فشار بر کردن مشعل قرار داده و شیر وسیله نظارت برنترل چند کاره را در وضعیت روشن ک1 - 

          ه آن بسته به نوع شیر باید بازنگهداشت . دکمه فشاری کنترل چندکاره یا چرخاندن دست     

 شود.مي یعني دیسك شیر در حالت تماس با هسته القایي نگهداشته                                       

ور برق نگهداشته و میزان جریان برق را به ط ربایي شیر را در حال تحریك به وسیله جریاندر این حال باید سیم پیچ آهن 2 - 

برابر حداکثر میزان جریاني که بنا به  3در ثانیه افزایش داد تا وقتي که به حدود میلي آمپر  30مداوم و یكنواخت با میزان کمتر از 

 شود برسد.مي تشخیص سازنده کنترل باعث بسته شدن آن 

کامال باز و دیسك آن چسبیده به  در این حال وقتي که دکمه فشاری یا دسته چرخشي شیر )بسته به نوع شیر( رها شود شیر3 - 

 ماند.مي هسته القایي باقي 

 افزایش داد.میلي آمپر 1500 یزاني تا  سپس باید جریان برق را با هر م4 - 

کثر جریاني برابر حدا 3بعد از رسیدن به حدی که گفته شد میزان جریان برق را باید به طور یكنواخت کاهش داد تا وقتي که به 5 - 

 شدن شیر مشخص کرده است برسد.برای بسته که سازنده 

در ثانیه تجاوز نكند باید کاهش  میلي آمپر 10از این مرحله به بعد باز هم میزان جریان را به طور یكنواخت با سرعتي که از 6 - 

 داد تا وقتي که شیر بسته شود یعني دیسك از هسته القایي جدا گردد.

 خوانده و یادداشت کرد. اًرا دقیق قع باید میزان جریان برقدر این مو7 - 

مرتبه تكرار کرده و هر بار میزان جریان برق را هنگام بسته شدن شیر یادداشت نمود. میانگین نتایجي  10 فوق را باید مراحل8 - 

 شود.مي آید به عنوان میزان جریان هنگام بسته شدن شیر شناخته مي بار آزمایش بدست  10 که از این

 مقاومت در برابر نشت داخلي 4 - 7 - 3 - 4 . 

 باشدمي الف ( در حالي که انرژی محرکه شیر قطع 

 شود.مي آزمایش در جهت جریان گاز در کنترل چندکاره که بر روی بدنه آن عالمتگذاری شده است  ، انجام 

 - 1  4  زموني که در بندآسپس دهانه ورودی کنترل چندکاره در حالي که شیر وسیله نظارت بر شعله بسته است  ، تحت فشار 

گیری کرده و حجم آن را به حال باید اندازه  مدار نشت داخلي کنترل چندکاره را در این .شودمي گفته شده است  ، قرار داده 3

 مالحظه شود(.4 - 3 - 1  شرایط استاندارد تصحیح نمود )بند

ین آزمون برای هر یك از شیرهای آن به نوبت در حالي که در صورتي که در وسیله نظارت بر شعله چند شیر وجود داشته باشند، ا

 باشند باید تكرار شود.مي آن شیر بسته و بقیه در حالت کامال باز 

 ب ( در حالي که شیر در وضع روشن کردن مشعل قرار داد

د این دهانه را مسدود کرده باشند، در این آزمون بایمي مجهز به دهانه خروجي گاز برای پیلوت  که ای در مورد کنترلهای چندکاره

ر حالیكه در وضع وارد کنترل چندکاره نمود و آن را از نظر نشت داخلي د4 - 3 - 1   و سپس هوا را با فشار آزمون مذکور در بند

 مالحظه شود( باید آزمایش کرد.3 - 7 - 3 - 4   کردن مشعل قرار دارد )بند آماده برای روشن

   باشد در شرایط حداکثر دمای محیط و حداقل دمای محیط، این آزمونها باید طبق بندمي یر قطع ج ( در حالي که انرژی محرکه ش

 د.به ترتیب در حالي که کنترل چندکاره در شرایط حداکثر و حداقل دما مي باشد انجام شو (الف)4 – 7 - 3 - 4

 شود.مي آزمون بررسي نشت داخلي بعد از برقراری شرایط تعادل حرارتي انجام 

 آزمون دوام 4 - 7 - 3 - 5 . 

 الف ( آزمون دوام استاتیك 



د تحت شرایط زیر در معرض آزمونهای مقاومت در برابر یباشد بامي وسیله نظارت بر شعله در حالي که انرژی محرکه آن قطع 

 گیرد:حرارت قرار 

، هر کدام که ه سازنده اعالم کرده است دکاره کساعت در دمای صفر درجه سلسیوس یا حداقل دمای کار کنترل چن  48 .1الف ـ

 کمتر باشد.

درجه سلسیوس یا حداکثر دمای کار کنترل چند کاره که سازنده اعالم کرده است ، هر کدام که  60ساعت در دمای  48 .2الف ـ

 بیشتر باشد .

   بررسي شود که با شرایط مذکور در بندبعد از انجام این آزمونها در حالي که کنترل چندکاره در دمای محیط آزمون قرار دارد باید 

اینكه وسیله نظارت  با توجه به،گیری م برای کار شیر با یكبار اندازه مطابقت دارد، برای اینكار گشتاور یا نیروی الز3 - 7 - 3 - 5

 گردد.مي تعیین ، بر شعله قبال باز و بسته شود 

 ب ( آزمون دوام دینامیك 

به  ای دستورالعمل سازنده آن نصب کرد. لولهباید در اتاقكي که دمای آن تحت کنترل است طبق  کنترل چندکاره مورد آزمون را

مي دهانه ورودی کنترل چندکاره متصل کرده و از طریق آن هوا با حداکثر فشار کاری که سازنده تعیین کرده است به آن وارد 

شود. مي نظیم ندازه میزان جریاني که برای آن تعیین شده است تشود. میزان جریان هوا در داخل کنترل چندکاره مورد آزمون به ا

درصد بیشتر از نیرویي باشد که سازنده  50 تا 30 رود در طول مدت آزمون دوام باید بینمي نیرویي که برای باز و بستن شیر بكار 

باشند باید بر محور این مي ی دکمه فشاری که دارا ای برای بكار انداختن شیر تعیین کرده است . این نیرو برای کنترلهای چندکاره

شود باید در مي وارد آورده شود. نیرویي که به شیر وارد میلي آمپر در ثانیه  100 تدکمه در امتداد جهت کار عادی آن با سرع

جای دکمه فشاری بوسیله یك فنر وارد آورده شود(. در صورتي که کنترل چندکاره به  طول مدت آزمون دوام ثابت باقي بماند )مثالً

دارای دسته چرخنده باشد، در این آزمون کلیه شرایط فوق باید مراعات شود ولي تعداد دفعات فشار دادن و آزاد کردن دسته 

مي ربایي وسیله نظارت بر شعله ي که وارد سیم  پیچ آهن ار جریانبار در دقیقه تجاوز کند. در طول این آزمون باید مقد 20 نباید از

گردد و سازنده آن را تعیین کرده است باشد. هر دفعه باز مي سه برابر مقدار جریاني که باعث بسته شدن شیر  حداقل شود معادل

قرار نگرفته است جریان  و بسته شدن شیر باید طوری تنظیم شود که تا وقتي که دیسك القایي با هسته القایي بوبین در تماس

( برای آزمون روشن کن داده شده است طبق 4سته شدن شیر باید همانطور که در جدول )برق وارد آن نگردد. تعداد دفعات باز و ب

 ( باشد.15جدول )

 تعداد دفعات باز وبستن شیر آهن ربایي )مگنت( :( 15جدول )

 

 شرایط دمایي آزمون کاربرد

                مشعل های

 فوقاني اجاق گاز

 درجه  +5 ر دمای محیطدفعه در حداکث 10000

 لسیوسسی

 درجه سلسیوس 𝟓20±دفعه در  25000

 سلسیوس درجه 𝟓~ط دفعه در حداقل دمای محی 5000

            گرم کننده های 

 هوا وبخاری

 سلسیوسدرجه  𝟓+درحداکثر دمای محیطدفعه  2000

 درجه سلسیوس 𝟓20±دفعه در 7000

 سلسیوس درجه 𝟓~دفعه در حداقل دمای محیط  1000

دیگ های حرارت 

رکزی م

 وآبگرمكن ها

 سلسیوس درجه 𝟓+دفعه در حداکثر دمای محیط 1000

 درجه سلسیوس 20 𝟓±دفعه در  3000

 سلسیوس درجه 𝟓~دفعه در حداقل دمای محیط  1000



 

بررسي و کنترل شود. مثال با ثبت کردن فشار خروجي یا میزان جریان  اًآزمون دوام مرتبکار شیر مورد آزمون باید در طول مدت 

 و امثال آن .

 بند کننده اندازه گیری نیروی آب 4 - 7 - 3 - 6 . 

برای این آزمون باید وسیله نظارت بر شعله را دو بار باز و بسته کرده و سپس در حالتي که نیروی محرکه وسیله نظارت بر شعله 

متصل شده است  ، وارد شیر شود.  باشد، جریان هوا از طریق جریان سنج مناسبي که به دهانه خروجي کنترل چندکارهمي قطع 

شود تا وقتي که مي تجاوز نكند افزایش داده  میلي بار در ثانیه 1به طور منظم با میزاني که از شودمي فشار هوایي که وارد شیر 

باید  این موقع در ،باشد نشان دهد  دسي متر مكعب 0.1جریان سنج مقدار افزایش قابل توجیه در میزان جریان را که بیشتر از

 گیری شود.فشار هوا اندازه 

 کننده فشار گاز )رگوالتور( تنظیم4 - 7 - 4 . 

 دستگاه آزمون 4 - 7 - 4 - 1 . 

گیری فشار، دما و جریان نباید ه است  ، انجام شود خطای اندازه ( نشان داده شد6آزمون رگوالتور باید با دستگاهي که در شكل )

 درصد تجاوز کند. 2از  

 تبدیل میزان جریان هوا4 - 7 - 4 - 2 . 

 داده شده است استفاده شود.4 - 5 - 3   که در بند ای باید از رابطهبرای این تبدیل 

 روش آموزش4 - 7 - 4 - 3 . 

 کلیات 4 - 7 - 4 - 3 - 1 . 

 الف ( در طول مدت آزمون کلیه شیرهای قطع جریان باید در وضع باز باشند.

 - 3  ، 4 – 7 - 4 - 3 - 2    آزمون داده شده در بندهایباید به ترتیب توالي   C و طبقه Bطبقه  ، Aی طبقه ها ب ( تنظیم  کننده

 ( مالحظه شود(.9آزمون شوند )شكل ) 4 - 7 - 4 - 3 - 4  و 4 - 7 - 4 - 3

 شده باشد.در کلیه آزمونها همیشه باید قبل از خواندن نتایج آزمون  ، شرایط تعادل برقرار 

بصورت محور افقي ، هنگامي که فشار ورودی متغیر  1P بصورت محور عمودی و  2Pی عملكرد که در آنها  ها مثالهایي از منحني

بصورت محور افقي  ، هنگامي که  q محور عمودی و بصورت 2Pی عملكرد که در آنها  ها ( و مثالهایي از منحني7، در شكل ) است

 اند.ده ( نشان داده ش8در شكل ) میزان جریان متغیر است

ی گاز شوند باید همراه با این قطعات ها توانند تبدیل به رگوالتور مناسب برای سایر گروه ميج ( رگوالتورهایي که با تعویض قطعات 

 فرستاده شوند.

 ل باید همراهدر صورتي که برای آزمون رگوالتور تجهیزات بخصوصي مورد لزوم باشد این تجهیزات و وسای :یادآوری 

 با رگوالتور نمونه ارسال گردد.

د( رگوالتور باید طبق روشي که در دستورالعمل سازنده داده شده است  ، غیر فعال گردد. بدنبال غیر فعال کردن رگوالتور باید 

 داده شده است بررسي و کنترل نمود.4 - 3   مقاومت در برابر نشت طبق روشي که در بندآنرا از نظر 



 یي که در این استاندارد داده شده است آزمایش شود.ها شود، عملكرد آن باید طبق روشمي که رگوالتور دوباره فعال  هنگامي

 ه ( فشار محبوس

 گردد:مي برای تعیین فشار محبوس به ترتیب زیر عمل 

 د.، نصب کنیه است ( نشان داده شد6کنترل چند کاره را در دستگاه آزمون همانطور که در شكل )1 - 

را برای  تنظیم  6و شیر کنترل شماره   max1P  فشار ورودی را در  - 2 کنید.

 گیری نمایید. فشار خروجي را اندازه3 - 

 ثانیه ببندید.5 را به آهستگي در مدت حداقل  6 شیر کنترل شماره4 - 

 یری کنید.گا اندازه بسته شد فشار خروجي ر ثانیه بعد از اینكه شیر کنترل شماره کامال5ً - 30 

 و( دوام  

باشد قرار داده و یك جریان هوا با دمای معادل دمای محیط مي که دمای آن تحت کنترل  ای کنترل چندکاره را در داخل محفظه

بعد از کنترل  و فشار معادل حداکثر فشار ورودی که سازنده تعیین کرده است را به آن متصل نمایید. در هر یك از دو طرف قبلو 

 ( نشان داده شده است  ، یك شیر سریع باز و بسته شونده نصب کنید.6همانطور که در شكل )چندکاره 

شود شیر دیگر مي این دو شیر را به یك کلید کنترل شونده زماني مناسب متصل نمایید به طوری که هر وقت یكي از شیرها باز 

دفعه باز و بستن   50000به طول انجامد. آزمون شامل  ثانیه 10 بسته شود و مدت زمان هر دوره باز و بسته شدن کامل شیرها

ثانیه بر روی  5 حداقلمنعطف شده و شیر آن بمدت  ته شدن  ، دیافراگم رگوالتور کامالًشیرها است که در هر دوره باز و بس

 نشیمنگاه بنشیند.

 :دوره مشتمل بر 50000این 

 درجه سلسیوس )هر کدام که بیشتر است ( 60ده یا  دوره در حداکثر دمای کار است که سازنده اعالم کر25000 

 .کار که سازنده اعالم کرده است یا صفر درجه سلسیوس )هر کدام که کمتر است(دوره دیگر آن در حداقل دمای 25000 

 1  قسمت )ب ( و 4 - 7 - 4 - 3 - 1  ،4 - 3 - 2  بعد از پایان دوره باز و بستن باید رگوالتور مورد آزمونهای گفته شده در بندهای

 عمل آید.ه تنظیم آن هیچگونه تنظیم دیگری بقسمت )ه( قرار گیرد، بدون اینكه در نقطه 4 - 7 - 4 - 3 -

 qو میزان جریان  1Pتغییرات فشار ورودی  : A طبقه  . 2 - 3 - 4 - 7 - 4

 برای انجام این آزمون طبق مراحل زیر عمل کنید:

)یا هر مقدار دیگری که سازنده maxqوری تنظیم کنید که میزان جریاني برابر نصف مقدار  الف ( شیر کنترل جریان خروجي را ط

 تعیین کرده باشد( بدست آید.

باشد، تنظیم مي معادل فشار اسمي که سازنده تعیین کرده است  1P برای رگوالتورهای قابل تنظیم  ، در حالي که فشار ورودی آن 

 ( قرار دهید.maxPر آن )فشار خروجي را بر روی حداکثر مقدا

 بعد از اینكه فشار خروجي در حد معیني تنظیم شد دیگر نباید هیچگونه تنظیم بعدی در رگوالتور بعمل آید.

دهید و سپس آنرا به ( تغییر maxP( رسانده و از این مقدار آنرا تا حداکثر )minPرا از فشار اسمي به حداقل ) 1Pب ( فشار ورودی 

( را 1Pمقدار از مقادیر فشار خروجي ) 5 حداقلتغییر فشار ورودی  ،  تانید و در این حال در هر یك از جها( برسmin1Pحداقل )

 یادداشت کنید بدون اینكه در این تغییرات فشار، هیچگونه تغییری در تنظیم میزان جریان داده شود.



ت  ، با استفاده از شیر کنترل خروجي  ، مقدار جریان داشته شده اس ( ثابت نگهmin1Pحداقل آن )ج ( در حالي که فشار ورودی در 

 تدر هر یك از جها qمقدار  5 در حداقلرا  2P و بر عكس تغییر دهید و ضمن این تغییرات  ، فشار خروجي minqتا  maxqرا از  

 داده نشود. تغییرات آن یادداشت کنید. اطمینان حاصل کنید که در طول این عملیات هیچگونه تغییری در فشار ورودی

مقدار جریان را همانطور که در بند  داده و در این مقدار تنظیم کنید و سپس مجدداً تغییر max1P به min1Pد( فشار ورودی را از  

 و بر عكس تغییر داده و همان روش را تكرار کنید. axmqتا  inmq)ج ( فوق گفته شد از 

تنظیم شده است  min2P ه تنظیم فشار خروجي طبق روش بند )الف ( فوق در مقداره ( برای رگوالتورهای قابل تنظیم  ، بعد از اینك

 را تكرار نمایید.مراحل )ب ( تا )د( باال 

 qو میزان جریان  1P تغییرات فشار ورودی  B :طبقه . 3 - 3 - 4 - 7 - 4

 برای انجام آزمون مراحل زیر را انجام دهید:

که فشار  یزان کنید. برای رگوالتورهای قابل تنظیم در حاليم  maxq دار جریان را درالف ( با تنظیم شیر کنترل خروجي  ، مق

( تنظیم max2Pباشد، فشار خروجي را در حداکثر مقدار آن )مي برابر فشار اسمي یا فشاری که سازنده تعیین کرده است  1Pورودی 

 کنید .

 چگونه تنظیم مجددی در رگوالتور بعمل آید .بعد از اینكه مقدار فشار خروجي تنظیم گردید دیگر نباید  هی

( تغییر داده max1Pرسانیده و سپس آنرا از حداقل تا فشار ورودی حداکثر ) min1Pحداقل ه فشار اسمي برا از  1P ب ( فشار ورودی 

 تقلیل دهید. min1Pو بعد آنرا بر عكس تا  

مقدار از مقادیر 5 در حداقلرا  2P ریان بعمل آید، فشار خروجيضمن این تغییرات بدون اینكه هیچگونه تنظیم مجددی در میزان ج

 تغییرات آن یادداشت نمایید. ،در هر یك از جهات 1P فشار ورودی 

داشته شده است بدون اینكه در تنظیم فشار خروجي هیچگونه  ثابت نگه min1Pج ( در حالي که فشار ورودی در حداقل آن یعني 

 تغییر دهید. axmq به inmqاز شیر کنترل خروجي  ، میزان جریان را از  تغییری داده شود با استفاده 

 د( مرحله )ب ( را تكرار نمایید.

تنظیم مجدد min2P ه ( برای رگوالتورهای قابل تنظیم ، بعد از اینكه تنظیم فشار خروجي طبق روش بند )الف( فوق در مقدار 

 گردید، مراحل بندهای )ب ( تا )د( را تكرار کنید.

 1Pتغییرات فشار ورودی  C:طبقه  . 4 - 3 - 4 - 7 - 4

 دهید:برای انجام این آزمون مراحل زیر را انجام 

تنظیم کنید. برای رگوالتورهای قابل تنظیم  ، در حالیكه فشار  maxq الف ( با تنظیم شیرکنترل خروجي  ، میزان جریان را در 

 تنظیم کنید. max2Pباشد، فشار خروجي را در مقدار حداکثر آن مي است  برابر فشار اسمي که سازنده تعیین کرده 1Pورودی 

 .ری در رگوالتور نباید به عمل آیدخروجي هیچ تنظیم دیگبعد از تنظیم فشار 

( و بر عكس یعني از حداکثر max1Pو حداقل تا مقدار حداکثر )(min1P)را از فشار اسمي به مقدار حداقل آن 1Pب ( فشار ورودی 

 مقدار از5 در  حداقلل تغییر دهید و در این مدت بدون هیچ گونه تنظیم مجدد در میزان جریان  ، تا حداق

 یادداشت نمایید. را 2Pمقادیر تغییرات فشار ورودی در هر یك از جهات تغییرات  ، مقدار فشار خروجي 



، با استفاده از شیر کنترل خروجي  ، فوق تنظیم مجدد شده است  (ج ( در حالي که میزان فشار خروجي طبق روش بند )الف 

 تنظیم کنید. minqمیزان جریان را در  

 د( مرحله )ب ( را تكرار نمایید.

تنظیم مجدد  min2Pه ( برای رگوالتورهای قابل تنظیم  ، بعد از اینكه میزان فشار خروجي طبق روش بند )الف ( فوق در مقدار  

 شد، مراحل )ب ( تا )د( را تكرار کنید.

 

 
  1 شیرکنترل                                                    :  شیر کنترل : 6         

 جریان سنج : 7    رگوالتور برای فشار ورودی                              : 2                                        

 اختالف فشار سنج : 8      ودی                                          فشارسنج ور : 3                                        

 دمانقطه اندازه گیری  : 9                                       نمونه مورد آزمون         : 4                                        

 روجيفشارسنج خ : 5                                        



: d  قطر داخلي که برابر است با اندازهDN ( داده شده است .1که در جدول) 

 

 دستگاه آزمون عملكرد رگوالتور :( 6شكل )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نمودار عملكرد با تغییر فشار ورودی: (7شكل )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جریان میزاننمودار عملكرد با تغییر  :(8)شكل 

 

 
 تایج نمونه ای برای طبقه های مختلف رگوالتورن  :(9شكل )

  

 تنظیم کننده میزان جریان4 - 7 - 5 . 

( 4 - 5  شود بلكه میزان جریان در ضمن انجام سایر آزمونها )مثال آزمون بندمي برای این منظور هیچ آزمون بخصوصي انجام ن

 شود.مي طبق دستورالعمل سازنده بررسي 



 قطع جریان شیر خودکار4 - 7 - 6 . 

 عمل بسته شدن 4 - 7 - 6 - 1 . 

شیر را باید در معرض انرژی محرکه با حداکثر ولتاژی که برای آن تعیین شده است  ، و یا در صورتي که عامل محرکه شیر، فشار 

درصد 15 اد تا به باشد، در معرض حداکثر فشار محرکه شیر، قرار داد و در این حال میزان ولتاژ را به تدریج کاهش دمي یك سیال 

 تعیین شده برای شیر برسد. در این موقع شیر باید به حالت بسته درآمده باشد.حداقل میزان ولتاژ 

سپس باید ولتاژ محرکه شیر را به حداکثر تعیین شده رسانید و فشار محرکه را نیز در صورت وجود به حداکثر آن باال برد و در 

درصد حداکثر ولتاژ تعیین شده برسد بدون اینكه در فشار محرکه شیر )در 110 اضافه کرد تا به  کار باز هم باید ولتاژ را ادامه این

صورت وجود( تغییر داده شود و در این موقع اگر برق محرکه شیر یكباره قطع شود باید شیر بحالت بسته درآید در مورد شیرهایي 

قطع کرد که دامنه نوسان فرکانس برق در نقطه حداکثر آن قرار داشته ریان برق را باید هنگامي کنند جمي که با برق متناوب کار 

باشد. مجددا باید جریان برق محرکه شیر را وصل کرده و ولتاژ برق و همچنین میزان فشار محرکه )در صورت وجود( را در آن به 

ود، میزان جریان برق به آهستگي صورت وجود( تغییری داده شحداکثر رسانید و سپس بدون اینكه در میزان فشار محرکه )در 

درصد حداکثر ولتاژ تعیین  شده برای کار شیر برسد و اگر در این موقع جریان 85 درصد حداقل و   15کاهش داد تا به میزاني بین 

 15 بین  زان مختلف ولتاژ در فواصلبرق به کلي قطع شود باید شیر به حالت بسته شدن درآید. این آزمون را باید سه بار با سه می

درصد حداکثر ولتاژ تعیین شده برای شیر تكرار کرد. در شیرهایي که دارای سیستم محرکه فشاری با هوا یا  85 درصد حداقل و 

ا به باشند باید حداکثر ولتاژ تعیین شده و حداکثر فشار محرکه آنها را به آنها وصل کرده و سپس فشار محرکه رمي سیال مایع 

 درصد حداکثر فشار محرکه برسد. در این موقع شیر باید به حالت بسته درآید. 15 بهآهستگي کاهش داد تا 

 نیروی بسته شدن 4 - 7 - 6 - 2 . 

 این آزمون باید در شرایطي انجام شود که شیر گریس کاری نشده باشد.

از حالت باز به حالت بسته شدن  آید تا این عامل بتواندمي که بر روی عامل بندآورنده شیر وارد  ای حداقل نیروی بسته کننده

آورند مي شود. فنر یا فنرهایي که نیروی الزم برای بسته شدن شیر را به عامل بندآورنده وارد مي شیر حرکت کند اندازه  گیری 

اندازه م برای حرکت دادن عامل بندآورنده از حالت باز به حالت بسته را باید از شیر بیرون آورده شده و سپس حداکثر نیروی الز

 گرفت .

 زمان تأخیر و زمان بازشدن 4 - 7 - 6 - 3 . 

که عامل  ای لحظه  دهد تا مي را که کنترل برقي  ، فرمان )سیگنال ( بازشدن را به شیر  ای الف ( زمان تأخیر: مدت زمان بین لحظه

 کند باید اندازه گرفت .مي بندآورنده شیر شروع به بازشدن 

دهد تا زماني که مقدار جریان سیال مي که کنترل برقي شیر فرمان بازشدن را به شیر  ای ن بین لحظهب ( زمان بازشدن : مدت زما

 رسد باید اندازه گیری کرد.مي درصد ظرفیت تعیین شده برای آن  80 در شیر به

 شود:مي وش آزمون : این آزمون تحت شرایط زیر انجام ج ( ر

درجه سلسیوس )یا حداکثر دمای محیط کار  60باشد به مي ه انرژی محرکه آن قطع بعد از اینكه تعادل حرارتي شیر در حالتي ک

مي درجه سلسیوس باشد( رسید باید در حالي که حداکثر فشار کار تعیین شده برای شیر بر آن وارد  60در صورتي که بیشتر از  

در صورت استفاده از فشار محرکه  ، با حداکثر فشار درصد حداکثر ولتاژ تعیین شده برای شیر و  110آید انرژی محرکه را با میزان 

 محرکه  ، به شیر وارد کرد.



باشد به دمای تعادل صفر درجه سلسیوس مي دنه شیر در حالي که هیچ گونه انرژی محرکه به آن متصل نسپس باید اجازه داد تا ب

س باشد( برسد و در این موقع در حالي که شیر )یا به حداقل دمای محیط کار در صورتي که این دما کمتر از صفر درجه سلسیو

درصد حداقل میزان ولتاژ تعیین شده برای شیر )و در صورت 85 قرار دارد، برق محرکه را با میزان میلي بار  6تحت فشار کار 

 استفاده از فشار محرکه شیر، این فشار را با حداقل میزان آن ( به شیر متصل کرد.

 شدن  زمان بسته4 - 7 - 6 - 4 . 

 شرایط زیر، هوا به آن وارد نمود:شیر مورد آزمون را باید تحت تأثیر انرژی محرکه قرار داده و در 

در حداکثر فشار کار، با اختالف فشار بین دهانه ورودی و خروجي به میزاني که سازنده تعیین کرده است و حداکثر فشار محرکه  ، 

 ولتاژ تعیین شده برای شیر. درصد حداکثر میزان110 در صورت وجود، و با  

، حداقل اختالف فشار )افت فشار( بین دهانه ورودی و خروجي که سازنده تعیین کرده است  ، میلي بار 6با فشار کاری معادل 

 درصد حداکثر ولتاژ تعیین شده برای شیر.110 حداکثر فشار محرکه در صورت وجود و 

مي سته شدن شود تا وقتي که شیر به حالت بمي ي که انرژی محرکه شیر قطع در هر یك از حاالت فوق فاصله زماني بین موقع

 شود.مي رسد، اندازه گرفته 

 بندکننده ی آب نیرو4 - 7 - 6 - 5 . 

 شود.مي شیر با دو بار متصل کردن انرژی محرکه و قطع آن به طور پشت سر هم بكار انداخته 

شود و فشار این هوا بتدریج با مي طریق یك جریان سنج مناسب به آن وارد  باشد هوا ازمي در حالي که انرژی محرکه شیر قطع 

 شود.مي میزان افزایش حداکثر یك میلي  بار در ثانیه افزایش داده 

لوله هوا به دهانه ورودی یا خروجي شیر متصل گردد، به طوری که فشار هوا در جهتي مخالف با جهت بسته شدن عامل بندآورنده 

 ر وارد آید.شی

شود و مي ( داده شده است افزایش داده 9فشار هوای آزمون تا حد فشار مربوطه که در جدول )A  ، B ، Cبرای شیرهای کالس 

 گردد.مي در این حال میزان جریان اندازه  گیری 

بیشتر ازحداکثر میلي بار   150 برابر حداکثر فشار کار کنترل چندکاره یا تا 1.5 فشار هوای آزمون تا   E برای شیرهای کالس

 شود.مي گیری در این حال میزان جریان اندازه  شود ومي فشار کار، هر کدام که بیشتر باشد، افزایش داده 

 مقاومت در برابر نشت داخلي 4 - 7 - 6 - 6 . 

را در حالي که شود. کنترل مي این آزمون در جهت جریان گاز در شیر که بر روی بدنه کنترل چندکاره نشان داده شده است انجام 

باشد، بر روی دستگاه آزمون باید سوار کرد. سپس باید دهانه ورودی آن را در معرض مي عامل بندآورنده آن در حالت بسته 

 اند قرار داد. مشخص شده 4 – 3 - 1 د فشارهای آزموني که در بن

 آزمون دوام 4 - 7 - 6 - 7 . 

باشد نصب کرده و دهانه مي مل سازنده آن در اتاقكي که دمای آن تحت کنترل کنترل چندکاره مورد آزمون را باید طبق دستورالع

 چندکاره به آن وارد نمود.ورودی گاز به آن را به یك لوله هوا متصل کرده و هوا را با حداکثر فشار کار کنترل 

 چندکاره تجاوز کند. درصد حداکثر میزان جریان تعیین شده برای کنترل 10 در این حال میزان جریان هوا نباید از 

( داده شده است باز و بسته کرد و باید توجه داشت 16سپس باید شیر خودکار قطع جریان را طبق تعداد دفعاتي که در جدول )

شود نباید از مدت زماني که سازنده تعیین کرده است کمتر باشد. در مي مدت زماني که صرف این تعداد دفعات باز و بستن شیر 

ون دوام کنترل چندکاره که بستن کنترل شیر خودکار باید آنرا به وضعیت کامال باز و کامال بسته رساند. قسمتي از آزم هر بار باز و

ساعت انجام شود. در صورتي که برای دمای محیط کار کنترل  24 به مدت حداقلشود باید بدون انقطاع مي در دمای باال انجام 



یوس تعیین شده باشد، در این صورت کنترلهای چندکاره را که اندازه اسمي آنها مساوی صفر درجه سلس ازچندکاره دماهایي کمتر

درجه سلسیوس باز و بسته کرد ولي هنگام آزمون دوام کنترل چندکاره 15-  فعه در دماید  25000اشد بایدب DN 50 كتر ازیا کوچ

درجه سلسیوس داده شده است  ، کم  20 ( برای16ول )درجه سلسیوس  ، باید تعداد دفعات فوق را از دفعاتي که در جد 20در  

 کرد.

حداکثر دمای محیط را باید در حالتي انجام داد که انرژی محرکه با حداکثر ولتاژ تعیین شده برای آزمون دوام شیر خودکار در 

تعیین شده برای آن انجام کنترل چندکاره به آن داده شده است و آزمون دوام در حداقل دمای محیط شیر باید با حداقل ولتاژ 

 شود.

 50دفعات باز و بسته شدن شیر خودکار با حداکثر ولتاژ تعیین شده و  درصد  50درجه سلسیوس باید  20 هنگام آزمون دوام در

 درصد دیگر آن با حداقل ولتاژ تعیین شده انجام گیرد.

، یكبار بعد از آزمون دوام در حداکثر دمای محیط و یكبار  آزمونهای نشت داخلي و خارجي را باید یكبار قبل از انجام آزمون دوام 

درجه سلسیوس انجام داد. برای شیرهای خودکاری که دارای مكانیزم تحریك شونده با فشار هوا  20دیگر بعد از آزمون دوام در  

 ننده قرار گرفته است .آزمون دوام باید در حالتي انجام شود که شیر تحت حداکثر فشار تحریك کباشد، مي یا سیال مایع 

گیری و جي یا میزان جریان در آن اندازه خصوصیات کار شیر خودکار باید در طول مدت آزمون دوام بررسي شود مثال فشار خرو

 .یادداشت شود و یا به هر روش مناسب دیگر این بررسي انجام گیرد

 

 آزمایش کرد.4 - 7 - 6 - 1   در پایان آزمون دوام باید شیر خودکار را مجدد طبق بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعداد دفعات باز وبستن )شیر های خودکار قطع جریان( :(16جدول )

 

 اندازه دهانه ورودی

تعداد دفعات باز وبستن شیر خودکار قطع جریان 

 دردمای 

حداکثر دمای محیط 

 *کار

𝟔𝟎 ± درجه  𝟓

 سلسیوس

𝟐𝟎 ± درجه   𝟓

 سلسیوس

مساوی مي اندازه اس

ر از یا کوچكت

25DN یك(

اینچ(زمان باز شدن 

شیر مساوی یا کمتر 

از یك ثانیه،حداکثر 

فشار کار مساوی یا 

 (mbar)150کمتر از 

100000/- 400000/- 

مساوی مي اندازه اس

یا 

)یك 25DNکوچكتراز

اینچ(زمان باز شدن 

شیر یك ثانیه یا 

کمتر،حداکثر فشار 

کاربیش 

 (mbar)150از

50000/- 150000/- 

مساوی مي ساندازه ا

یا کوچكتر 

)یك اینچ( 25DNاز

زمان باز شدن شیر 

 بیشتر از یك ثانیه

50000/- 150000/- 

بزرگتر مي اندازه اس

 25DNاز
25000/- 75000/- 

 . یا حداکثر دمای کار بیشتری که سازنده اعالم کرده است*

 ی مكانیكيها ترموستات4 - 7 - 7 . 

 کلیات 4 - 7 - 7 - 1 . 

انداختن نترل چندکاره دارای رگوالتور تنظیم فشار باشد برای آزمونهای عملكرد ترموستاتیكي باید با از کار در صورتي که ک

 مالحظه شود(.2 - 5 - 3  رگوالتور آنرا از مدار خارج نمود )بند



 مقاومت در برابر نشت داخلي در حالت بسته بودن شیر ترموستات 4 - 7 - 7 - 2 . 

باشند. آزمون در جهت جریان گاز مي شدن کامل ته شود که دارای حالت بسمي یي انجام ها ترموستاتاین آزمون فقط در مورد 

شود. دسته ترموستات را در نقطه میاني درجه  بندی دمای آن قرار داده و در این حال عامل حساس حرارتي ترموستات مي انجام 

ل  کننده یخچال  ، عامل حساس حرارتي را باید به آرامي خنك ی کنترها شود )یا در مورد ترموستاتمي به آرامي حرکت داده 

د( تا وقتي که شیر ترموستات بسته شود. سپس باید دمای عامل حساس حرارتي را بیشتر کرد )یا در مورد یخچال باید دمای کر

تات باشد، در این موقع باید بندی دمای ترموسدرصد حدود درجه  10 آنرا کاهش داد(. این مقدار افزایش یا کاهش دما باید مساوی

 - 7 - 7 - 1   لكرد ترموستاتیك آن بررسي کرد. که در این حال باید با مفاد مندرج در بندترموستات را از نظر نشت داخلي عم

 مطابقت داشته باشد.3

 کالیبره کردن نقطه تنظیم دما.3 – 7 - 7 - 4

جهتي سیوس قرار دارد، دسته تنظیم ترموستات را باید در وضعیت و لس  2±20 در حالي که بدنه کنترل چندکاره در دمای محیط 

 که سازنده برای کالیبره کردن ترموستات مشخص کرده است قرار داد.

 گفته شده است ترسیم کرد.4 - 7 - 7 - 8   منحني نمودار خصوصیات کار ترموستات را باید طبق روشي که در بند

  خالصي دسته ترموستات4 - 7 - 7 - 4 . 

کنند. عامل حساس حرارتي را باید در دمایي مي شود که به صورت تدریجي عمل مي یي ها این آزمون فقط شامل ترموستات

 داشت . مساوی حد وسط دامنه تنظیم دمای ترموستات ثابت نگه

ل چندکاره در حالت تمام باز وارد کنترل چندکاره کرد و در حالي که کلیه شیرهای موجود در کنتر میلي بار 20 هوا را باید با فشار 

 تنظیم نمود.میلي بار 2.5 ربین دهانه ورودی و خروجي آن را دباشند، باید اختالف فشار مي 

داشت  درجه سلسیوس ثابت نگه1± در طول مدت این آزمون باید دمای بدنه کنترل چندکاره را در دمای محیط ثابت با حد تغییر 

. 

ج بچرخانید تا وقتي که میزان جریان در ترموستات یدمای آن به تدرشروع از نقطه حداقل تنظیم دسته تغییر دمای ترموستات را با 

به مقدار جریاني که برای کالیبره کردن آن تعیین شده است برسد و در این موقع وضعیت دسته را یادداشت کنید. سپس به 

را در جهت عكس بچرخانید تا  تنظیم دما برسد و بعد دستهچرخاندن دسته تغییر دمای ترموستات ادامه دهید تا به نقطه حداکثر 

برسد که میزان جریان به مقدار تعیین شده برای کالیبره کردن ترموستات برسد. این وضعیت را نیز یادداشت نمایید.  ای به نقطه

 گیری و تعیین، اندازه راق بین دو وضعیت یادداشت شده فو ای اندازه خالصي دسته ترموستات را که عبارت است از فاصله زاویه

 کنید.

 که دارای حالت بسته شونده کامل است  ای باز شدن ترموستات نوع سریع باز و بسته شونده4 - 7 - 7 - 5 . 

باید وارد کنترل چندکاره کرد و در حالي که تمام شیرهای دیگر موجود در کنترل چندکاره به حالت میلي بار  20هوا را با فشار

 تنظیم نمود.میلي بار  2.5باشند اختالف فشار بین دهانه ورودی و خروجي آن را در ميکامال باز 

درجه  .داشت رجه سلسیوس نگهد  1±رواداریدر طول مدت این آزمون باید بدنه کنترل چند کاره را در دمای ثابت محیط با 

 ر داد.ترموستات را باید بر روی نقطه کالیبراسیون آن که سازنده تعیین کرده است قرا

درجه کلوین در  0.5ج با میزان یعامل حساس حرارتي ترموستات را باید در داخل یك حمام آب فرو برده و دمای آب را به تدر

درجه کلوین در دقیقه به تدریج  0.5 شیر ترموستات بسته شود. سپس باید دمای حمام آب را با میزاندقیقه باال برد تا وقتي که 

که  ای طول مدت کاهش دادن دمای حمام آب یعني از لحظهه طور یكباره و سری باز شود. در موستات بکاهش داد تا وقتي که تر

شود باید مي که ترموستات به طور سریع باز  ای شد، تا لحظه رسید که باعث بسته  شدن ترموستات ای دمای حمام آب به درجه



ین آزمون در مدت بسته بودن ترموستات مقدار نشت داخلي نباید از گیری کرد. در اکلي هوا در ترموستات را اندازه  مقدار جریان

یخچال  ، ترتیب تغییر دادن دمای ی مخصوص وسایل خنك کننده مثل ها تجاوز نماید. برای آزمون ترموستات لیتر در ساعت 1

 حمام آب بر عكس ترتیبي که در باال گفته شد خواهد بود.

 باشندمي یي که دارای حالت بسته شدن کامل ها بسته شدن برای ترموستات فشار باز شدن و فشار4 - 7 - 7 - 6 . 

رابر حداکثر فشار کار مجاز کنترل چندکاره ب  1.2نشان داده شده است فشاری معادل 10 با استفاده از وسایل آزموني که در شكل 

ره وارد آورده شود. افت فشار هوا در شیر ترموستات باشد، باید بر دهانه ورودی کنترل چندکا میلي بار 50 حداقل، که این فشار باید 

تنظیم کرد و در این حال باید باز و بسته شدن شیر  میلي بار 2.5باشد باید در مي باز  را در حالیكه این شیر در حالت کامالً

 بررسي قرار داد. ترموستات در اثر تغییر دمای عامل حساس حرارتي آن را  مورد

 ن جریان تعیین شده برای ترموستات و برای مجرای فرعي آن میزا4 - 7 - 7 - 7 . 

شوند. مي گفته شده است مشخص  4 – 7 - 7 - 8د ی کار ترموستات که در بنها میزان جریانهای تعیین شده فوق از روی منحني

ط استاندارد استفاده شود. برای تبدیل حجم مقدار جریان به حجم در شرایداده شده است باید 4 - 5 - 3   که در بند ای از رابطه

رابر مقداری که سازنده برای ترموستات تعیین ب  0.9 این حجم تصحیح شده میزان جریان تعیین شده برای ترموستات نباید از

 کرده است کمتر باشد.

 

 
 اختالف فشارسنج:  6                     برای فشار ورودی         رگوالتور قابل تنظیم : 1          

 نمونه مورد آزمون:  7          دماسنج                                                                         :  2          

 شیرکنترل دستي:  8       جریان سنج                                                                      :  3          

 عامل حساس حرارتي:  9        فشارسنج برای اندازه گیری فشار ورودی                        :  4          

 یادمای کنترل شده ( )محفظهحمام آب:  10   خروجي                          فشارسنج برای اندازه گیری فشار:  5          

 

 

 

 باشدمي  ر()میلي متتمان اندازه ها برحسب  ، Aتصویر جزئیات درنقاط



                                                                                                     

 
 d : باشد .مي (1داده شده در جدول)مي دی معادل اندازه اسدعبارت است از قطر داخلي که اندازه آن ازنظر ع 

 دستگاه آزمون ترموستات : 10شكل 
 

 ویژگیهای کار ترموستات  .8 – 7 - 7 - 4

شود. مي بر دهانه ورودی کنترل چندکاره مورد آزمون وارد آورده میلي بار  20این آزمون در حالي باید انجام شود که هوا با فشار 

یج گیری در نتاست نصب و سوار کرد. خطای اندازه ( نشان داده شده ا10کنترل چندکاره را باید در وسایل آزموني که در شكل )

 درصد باشد.2 این آزمون باید کمتر از 

 باشند با استفادهمي ن در وضعیت تمام باز زموی بند آورنده در کنترل چندکاره مورد آها در حالي که عامل یا عامل

 در اختالف فشار بین دهانه ورودی و خروجي )افت فشار( آنرا( )کنترل  کننده میزان جریان ( باید 8از شیر کنترل دستي شماره )

تنظیم کرده و از آن به بعد در طول آزمون مذکور در این بند، هیچگونه تغییری در این تنظیم نباید داده شود و در  میلي بار 2.5

 تعیین شده است باید مقایسه نمود.پایان آزمون میزان جریان واقعي کنترل چندکاره را با میزان جریاني که برای آن 

باشد، میزان جریان در مجرای فرعي )در صورت وجود( مي کننده بسته ستات نوع تدریجي عمل بوط به ترمودر حالي که شیر مر

ت ، یا مقدار دیگری که سازنده تعیین کرده است  ، تنظیم کرده و در طول مددرصد حداکثر جریان تعیین شده  20 را باید در مقدار

 آزمون نباید تغییری در آن داده شود.

ی میزان جریان ترموستات در مقابل تغییرات دما در هر دو حالت ها ( نشان داده شده است منحني11همان طوری که در شكل )

و سپس هنگام افزایش  حداقل و حداکثر نقطه تنظیم دما ترسیم شده است  ، یعني ابتدا تغییرات میزان جریان هنگام کاهش دما

شود. در صورتي که نقطه تنظیم کالیبراسیون مي گذاری نقطه منحني نمودار این تغییرات  گیری شده و برای ترسیمدما اندازه 

دمای ترموستات با نقاط حداقل و حداکثر نقطه تنظیم ترموستات متفاوت باشد، منحني تغییرات میزان جریان برای تغییرات دما 

 د نبه همان ترتیبي که در ب وستات راشود در این حالت برای تعیین نقطه تنظیم باید دسته ترممي ه فوق نیز ترسیم نسبت به نقط

 گفته شد چرخانید.4 - 7 - 7 - 1

گیری شده اندازه        برای هر یك از نقاط تنظیم دما، میزان جریان بر حسب درصدی از حداکثر میزان جریان که در نقطه تنظیم 

 جریان ممكن است درنقاط تنظیم دمای باالتر افزایش میزانشود)مثال حداکثر مي است تعیین 

 پیدا کند یعني بیشتر شود(.

ی نوع تدریجي یا برای تعیین اختالف دما، میزان تغییر دمای عامل ها در ترسیم منحني نمودار تغییرات جریان برای ترموستات

حساس حرارتي ترموستات باید حداکثر یك درجه کلوین در دقیقه باشد. برای تعیین مقدار تغییرات دمای در ترموستات نوع 

خط مستقیم کشیده شده و درصد میزان تعیین شده باشد یك 25 درصد و 75 باید بین دو نقطه از منحني که معادل  تدریجي  ،

خط مربوط به میزان جریان  و A این خط از دو طرف امتداد داده شود تا خط افقي معرف میزان جریان مجرای فرعي را در نقطه

 الحظه شود.م  11c  و  11aشكل  طع کندق   Bتعیین شده برای ترموستات را در نقطه

 نشان داده شده است . 11b برای ترموستات نوع سریع عمل کننده در شكل  Usdاختالف دما  



 

 
 

 ترموستات در طول دامنه تغییرات نقطه های تنظیم دمامي گي های عموژوی: ( 11شكل )

 دما .4-7-7-9

بعد از انجام آزمون مذکور در ( در اثر تغییر دمای بدنه کنترل چندکاره ، تغییر دمای نقطه تنظیم )کالیبراسیون.4 – 7 - 7 - 9 - 1

شود در دمای مي باید بدنه کنترل چندکاره را در داخل یك محفظه که دمای آن توسط یك ترموستات کنترل 4 - 7 - 7 - 3  بند

 تر است ( قرار داد.درجه سلسیوس یا در حداکثر دمایي که سازنده تعیین کرده است )هر کدام که بیش 60±2

 بدنه کنترل چندکاره مورد آزمون به حال تعادل رسید، دمای نقطه تنظیم کالیبراسیون آن طبق روشي که ذیالًبعد از اینكه دمای 

 شود.مي گیری گفته شده است اندازه 4 - 7 - 7 - 9 - 4   در بند

 ن حمل و نقل اثرات دما در زمان نگهداری در انبار و در ضم4 - 7 - 7 - 9 - 2 . 



 درجه سلسیوس و یا در دمای  2±60ساعت در دمای  2کنترل چندکاره شامل لوله موئین و عامل حساس حرارتي آن برای مدت 

 شود.مي داشته  نگهی تبرید ها کننده فضا یا دستگاهی گرم ها ی مخصوص دستگاهها درجه سلسیوس در مورد ترموستات 50±2

ای بدنه کنترل چندکاره مساوی دمای محیط آزمون گردید کالیبراسیون آن طبق روشي که در بعد از زمانهای فوق وقتي که دم

 شود.مي گفته شده است بررسي 4 - 7 - 7 - 9 - 4   بند

   اضافه بار حرارتي عامل حساس در مقابل دما4 - 7 - 7 - 9 - 3 . 

شود و سپس در حالي که به مدت یك ساعت در  آزمون ترموستات در حداکثر دمای نقطه تنظیم میزان ميدر طول مدت این 

شود. بعد از این مدت باید کالیبراسیون مي شده است  ، قرار داده داده 3 - 7 - 7 - 8 - 3 معرض حداکثر دمای اضافي که در بند

 نمود.بررسي 4 - 7 - 7  9 - 4  ترموستات را طبق بند

 بررسي تغییر در کالیبراسیون 4 - 7 - 7 - 9 - 4 . 

 - 8   میزان شده است هر گونه تغییر در کالیبراسیون ترموستات طبق بند4 - 7 - 7 - 3   حالي که دسته ترموستات طبق بند در 

 شود.مي گیری اندازه 4 - 7 - 7

 دوام 4 - 7 - 7 - 10 . 

 دوره باز و بسته شدن مكانیكي 4 - 7 - 7 - 10 - 1 - 

تواند حرکت کند و سپس مي بر حرکت هر وسیله تنظیم تا انتهای مسیری که  یك دوره باز و بسته شدن مكاني مشتمل بایستي 

دور حرکت در هر دقیقه است . دستگاه  10در حدود   ای برگرداندن آن به نقطه اولیه شروع حرکت . میزان یا سرعت حرکت دوره

ترموستات کار کند و برای حرکت این  دیکار عا بدون ایجاد اختالل در ،آزمون باید بتواند بوسیله تنظیم امكان دهد که نرم و روان 

این آزمون باز وسیله گشتاوری بر وسیله تنظیم وارد کند که از حداکثر گشتاور تعیین شده توسط سازنده تجاوز ننماید، در طول 

طوری که خار وسیله مورد آزمون دسته ترموستات باید در وضعیت بدون درگیری ضامن آن قرار داشته باشد، ب ای و بستن دوره

 ضامن در تماس با شیار درگیر کننده این خار نباشد.

بسته به مورد کاربرد این وسیله تعیین ( 17تعداد کل دفعات باز و بسته شدن وسیله مورد آزمون  ، دفعاتي است که در جدول )

 شده است و یا تعداد دفعاتي است که سازنده تعیین کرده است .

 ( داده شده است باشد.17یین شده توسط سازنده بیشتر از دفعاتي که در جدول )البته در صورتي که دفعات تع

ین شده برای آن باید در حالي انجام گیرد که دمای ترموستات  ، نصف تعداد دفعات تعی ای هنگام آزمون باز و بسته شدن دوره

ر این دفعات در حال انجام شود که دمای بدنه بدنه ترموستات  ، در حداکثر دمای کار تعیین شده برای کار آن باشد و نصف دیگ

دمایي قرار داده عرض درجه سلسیوس باشد. در طول مدت این آزمون باید عامل حساس حرارتي در م 5±20ترموستات مساوی 

و حداکثر  50برابر باشد ، مثال اگر حداقل تنظیم ترموستات با حداقل دمای دامنه تنظیم ترموستات به اضافه این  شود که تقریباً

  درجه سلسیوس باشد باید عامل حساس حرارتي در معرض 350آن 

)درجه   دمای        سلسیوس ( قرار گیرد.

 .باشدمي ر تنظیم ترموستات مجاز نهیچگونه روانكاری )روغن کاری ( اضافي یا تغییدر طول مدت این آزمون 

 

 تعداد دفعات باز وبسته شدن )ترموستات( :(17جدول )

 



اربرد برای مشعلهای فوقاني اجاق مورد ک

 گاز و  آبگرمكن های فوری
 کلیه کاربرد های دیگر

5000 1000 

 

 دوره حرارتي 4 - 7 - 7 - 10 - 2 . 

)که مقدار آن ذیال شرح داده مي Tsهر دوره حرارتي عبارت است از تغییر دادن دمای عامل حساس حرارتي به هر یك از طرفین  

شود. مي باشد میزان مي sTکه معادل  ای ه دمای اولیه شروع . دسته تنظیم دمای ترموستات بر روی نقطهشود( و برگرداندن آن ب

 گردد:مي رابطه زیر محاسبه  طبقSTمقداردر حالي که 

 
 

 که در این رابطه :

o= T حداکثر دمای نقطه تنظیم 

u= T حداقل دمای نقطه تنظیم 

در داخل ترموستات جریان دارد و در این آزمون بدنه ترموستات  میلي بار 20ا فشار شود که هوا بمي این آزمون در حالي انجام 

مي داشته  ن کرده باشد در این دمای بیشتر نگهیدرجه سلسیوس و یا در صورتي که سازنده دمای بیشتری را تعی2±60 در دمای 

 شود.

 دفعه باز و بسته کرد.10000ترموستات را باید  

 که :نحوی انتخاب شود تغییرات دما باید به 

 شود.مي جي از کلیه طول تغییر نسبي دما استفاده یی نوع عمل کننده تدرها در مورد ترموستات - 

 شود.مي ی نوع سریع عمل  کننده از طول اختالف دما استفاده ها در ترموستات - 

ه طول اختالف دمای رات نسبي به اضافی شامل مجموعه حرکات تدریجي و سریع عمل کننده از طول تغییها برای ترموستات - 

 شود.مي استفاده 

 کننده با فشار گازکلیدهای عمل 4 - 7 - 8 . 

 عملكرد4 - 7 - 8 - 1 . 

 درصد تجاوز کند. 2±الف ( عدم دقت با خطای وسایل آزمون برای اندازه  گیری فشار و دما نباید از  

که کلید در دمای محیط آزمون در نامساعدترین وضع سوار کردن آن  شودمي ب ( نقطه عملكرد کلیدهای فوق در حالتي تعیین 

قرار داده شده باشد. در این حال نقطه عملكرد کلید با باالبردن یا پایین آوردن فشار یا هر دوی این وضعیت که سازنده بسته به 

ایي که سازنده تعیین کرده است شود. سپس این آزمون در حداقل و حداکثر دممي تعیین  نوع کاربرد کلید مشخص کرده است

 درجه سلسیوس کمتر باشد. 60شود ولي به هر حال دامنه این تغییر حداقل تا حداکثر نباید از صفر تا  مي تكرار 

د و سپس در حداقل مقدار دامنه تنظیم تكرار شومي ج ( برای کلیدهای قابل تنظیم  ، آزمون در حداکثر مقدار دامنه تنظیم انجام 

 گردد.مي 

 آزمون دوام 4 - 7 - 8 - 2 . 



 شود:مي دوره کار به ترتیب زیر انجام  100000 /-آزمون دوام با 

برابر حداکثر فشار کار تعیین شده برای آن قرار داده شده است مورد آزمون   1.2کلید فشاری در حالي که تحت فشار حداکثر

شوند این آزمون باید مي ی قابل تنظیم بر روی حداکثر فشار تنظیم گیرد. کلیدهامي دوام یعني تعداد دوره باز و بسته شدن قرار 

شود که کلید مي ی آزمون در حالي انجام ها دورهدرصد تعداد  50 باشد انجام گیرد. مي در حالي که جریان برق به کلید متصل ن

 شود.مي اکثر دما قرار دارد ادامه داده درصد بعد در حالي که کلید در حد 50 در حداقل دمای کار تعیین شده برای آن قرار دارد و

 تكرار شود.پس از اتمام این آزمون باید آزمونهای مذکور در بندهای )ب ( و )ج ( فوق دوباره بر روی کلید 

 

ی نصب و کارها گذاری و دستورالعملنشانه  -بخش پنجم   

 گذارینشانه  5 - 1 . 

طور دائمي در محلي که بخوبي قابل رؤیت باشد بر روی کنترل  کننده چندکاره اطالعات زیر باید به عنوان حداقل نشانه  گذاری به 

 نشانه گذاری شود.

 (. بدنهالف ( اسم یا عالمت تجارتي سازنده )بصورت برجسته بر روی 

 ب ( مدل )بصورت برجسته بر روی بدنه (.

 (. بدنهبوسیله یك پیكان برجسته یا فرورفته روی  ج ( جهت جریان گاز )مثالً

 الصاق شده است  ، نوشتههای زیر باید بر روی صفحه با دوامي که به صورت دائمي به کنترل چندکاره  گذارینشانه 

 شود.

 .میلي بارد( حداکثر فشار کار بر حسب 

 تواند به صورت حروف رمز باشد.مي سال ساخت ( این عالمت  حداقله ( تاریخ ساخت )

 و( کالس شیر خودکار قطع جریان .

 ی فوق اضافه شود.ها نشانهی زیر نیز باید به ها گذاریا برق باشد نشانه رتي که شیر مجهز به مكانیزمي محرکه بدر صو

 ز( عالمت نشان  دهنده اتصال زمین )در صورت وجود(.

وشته شده و ن ای ی اخیر، نشانه  گذاریهای زیر نیز باید بر روی همان صفحه مشخصات یا بر روی صفحه جداگانهها عالوه بر نشانه

 بر روی کنترل چندکاره الصاق شود.

 ح ( عالمت شناسایي ترمینالها.

 برق مصرفي )متناوب یا مستقیم ( و فرکانس و ولتاژ آن ط( نوع

 ات باشد.و  25ی ( میزان برق مصرفي بر حسب ولت  آمپر یا وات در صورتي که بیشتر از

 باشد.IP40 ك ( درجه حفاظت برقي  ، در صورتي که باالتر از  

 برای شیرهای خودکار قطع جریان گاز. II ل ( کالس طبقه  بندی 



 راهنمائي ها دستورالعملها و 5 - 2 . 

ي باشند که به زبان فارسي نوشته شده باشد. این دستورالعملها باید یها کنترلهای چندکاره ساخت ایران باید همراه با دستورالعمل

طالعات زیر نگي استفاده از دستگاه  ، نصب  ، راه  اندازی و سرویس  کردن آن بخصوص اشامل کلیه اطالعات مربوطه درباره چگو

 باشد:

 (A،B،C،D،Eالف ( کالس شیر یا شیرها )

 کنترلهای چندکاره2 یا 1ب ( گروه 

 ج ( میزان جریان تعیین شده با هوا در افت فشار معین

 د( کالس تنظیم کننده فشار

 ه ( اطالعات برقي

 حداکثر دمای محیط کارو( حداقل و 

 ز( مدت زمان بازشدن

 )حداکثر مدت زمان تأخیر در صورت وجود(ح ( مدت زمان بسته شدن 

 ی نصبها ط( وضعیت یا وضعیت

 (میلي باری ( حدود تغییرات فشار کار )برحسب 

 ك ( اندازه و نوع اتصاالت گاز

 (ها )مثال صافي ها ل ( جزئیات مربوط به تعمیرات و سرویس

 بودن آن برای کاربرد مورد نظر.رحي درباره عملكردهای کنترل چندکاره برای آگاهي از مناسب  م ( ش

نشت  ، روش حجمی زمون:  آ (الف)پیوست  

 دستگاه آزمون .1 ـالف 

 ی داده شده در این شكل بر حسبها ( نشان داده شده است . کلیه اندازه12رود در شكل )مي دستگاهي که برای این آزمون بكار 

در آن نیز از جنس شیشه است . مایع 5 تا  1باشد. دستگاه به طور کلي از شیشه ساخته شده و حتي شیرهای شماره مي میلیمتر 

 بكار رفته در این آزمون آب است .

شود که این ارتفاع آب مي طوری تنظیم  G ای بین سطح آب در داخل بطری با سطح آب ثابت تا انتهای لوله شیشه ی فاصله

 شود.مي باشد نصب مي ل با فشار آزمون شود، دستگاه آزمون در داخل اتاقي که دمای آن تحت کنترل معاد

 روش آزمون .2 ـالف 

( مطابق با فشار آزمون مربوطه تنظیم Fبا استفاده از یك تنظیم  کننده فشار ) 1 فشار هوای فشرده در دهانه ورودی شیر شماره

 باشند.مي همه بسته 5 تا  1شود شیرهای مي 

 شود.مي ( بسته Lگردد و شیر خروجي )مي متصل  ای ( به لوله شیشهBنمونه مورد آزمون )

شود این شیر باید مي سرازیر  Eا سطح آب ثابت به طرف بطری سرریز ب  Dشود و هنگامي که آب از بطریمي باز  2 شیر شماره

 بسته شود.

فشار مورد لزوم در داخل به  Aبه داخل دستگاه از طریق دهانه ورودی شوند و با وارد شدن هوای فشرده مي باز 4 و  1 شیرهای

 حد مورد لزوم برای آزمون ، شیر شمارهه گردد. پس از رسیدن فشار بمي و در داخل دستگاه آزمون برقرار  H صورت اندازه  گیری

ت داد تا دمای هوا در داخل دستگاه آزمون دقیقه فرص15را باز کرده و در حدود   3 شود، در این موقع باید شیر شمارهمي بسته  1



 Hبه داخل بورت  G)و داخل وسیله مورد آزمون ( به حالت تعادل برسد، وجود هر گونه نشت را از روی سرریز شدن آب از لوله 

 توان مشاهده و اندازه گیری کرد.مي 
 

 
                        A  :                             دهانه ورودی                                            F  :رگوالتور فشار 

                        B  :                                                                نمونه مورد آزمون G  : لوله 

                        C  :                                        مخزن آب                                      H  :بورت اندازه گیری 

                        D  :                                                       بطری باسطح آب ثابت    K  : سرریزبطری 

E                          :بطری سرریز                                                                          L  :شیر خروجي 

 شیرهای دستي 5الي    1                      

دستگاه آزمون نشت به روش حجمي :( 12شكل )  

فشار:  آزمون نشت  ، روش افت (ب)پیوست   

 دستگاه آزمون .1 ـب 

 ( نشان داده شده است .13دستگاه این آزمون در شكل )

پر از آب شده است که  ای ( که از نظر حرارتي عایق  بندی شده و به اندازهAاست بر یك ظرف تحت فشار ) این دستگاه مشتمل

 حجم هوای محبوس در باالی سطح آب یك دسیمتر مكعب )یك لیتر( باشد.

فرو رفته است A ف که انتهای باالیي آن باز و انتهای پائین آن به داخل آب ظر میلي متر 5با قطر داخلي B ای از یك لوله شیشه

( که انتهای آن وارد Cدیگر ) ای آزمون مربوطه از طریق یك لوله شیشهشود. فشار مي گیری مقدار افت فشار استفاده برای اندازه 

شود. وسیله مورد آزمون توسط یك لوله قابل انعطاف به طول مي فضای محتوی هوای تحت فشار شده است بر دستگاه آزمون وارد 

 گردد.مي متصل D  ای به دهانه لوله شیشه میلي متر 5داخلي  و قطرمتر  1

 آزمونروش  .2 ـب 



بر دستگاه آزمون وارد آورده شده و فشار آن با استفاده از یك تنظیم  کننده فشار در  1 فشار هوا از طریق شیر سه راهي شماره

فشار آزمون )یعني فشار آزمون با ارتفاع ،رودمي باال  Bگردد. ارتفاع آب که در لوله اندازه گیری مي حد مورد نیاز آزمون تنظیم 

 گردد.مي تنظیم  (آب در این لوله

شود بعد از ترتیب  مي در دستگاه آزمون متصل  Dباشد دهانه ورودی آن به دهانه مي در حالي که وسیله مورد آزمون در حالت باز 

تگاه از نظر حرارتي به حالت تعادل برسد و سپس آزمون را شروع دقیقه فرصت داده شود تا دس 10دادن اتصاالت فوق باید به مدت 

 اندازه  گیری و قرائت نمود. B پنج دقیقه پس از شروع آزمون باید مقدار افت فشار را از روی لولهکرد. 

 
 شیر :  1

 : Aمخزن فشار عایق بندی شده             

: B                                لوله اندازه گیری                         

: C وله فشارل 

 : Dلوله اتصال به وسیله آزمون     

 دستگاه آزمون نشت براساس افت فشار :( 13شكل )

 )پ(پیوست

 استانداردهای ملي و بین  المللي مورد استفاده در متن این استاندارد:
1. EN 125 - 1991: Flame Supervision Devices for Gas Burning Appliaces - Thrmoelectirc Flame 

Supervision Devices. 
2. EN 88 - 1991 : Pressure Governors for Gas Appliances for inlet Pressures up to 200 mbar 

3. En 161 - 1991 : Automatic shut off Valves for Gas Burners and Gas Applicances. 

4. BS En257 - 1992 : Mechanical Thermostats for Gas Burning Appliances. 

5. ISO 7-1 - 1992 : Pipe threads where Pressure Tight Joints are made on the Threads. 

part 1 

Designation, Dimensions and Tolerances. 

6. Iso 262- 1982: ISO General Purpose Metric Screw Threads Selected Sized for Screws, Bolts. and 

Nuts. 

7. ISO 228 - 1 - 1992 : Pipe Threads where Pressure Tight Joints are not made on the threads. 

part 1 : Designation - Dimensions and Tolerances. 



8. ISO 7005-2 - 1988 : Metallic Flanges. 

part 2 : Cast Iron Flanges. 

9. EN 60730-1 - 1986 : Automatic Electrical Controls for household and similar use. 

pat 1 : General requirments 

10. IEC 730-1 - 1986 : Automatic Electrical Controls for hosuehold  and silmilar use. 

par 1 : General requirments. 

11. ISO 65 - 1981 : Carbon Steel Tubes Suitable for Screwing in Accordance with ISO 7/1. 

12. ISO 7005-1 & 2 & 3 - 1992 : Metallic Flanges 

 كيدر لوازم الكتری ها تحت عنوان : طبقه  بندی درجات حفاظت پوشش 2868استاندارد ملي ایران به شماره 13 - 

یا انشعاب ( برای تأسیسات الكتریكي ثابت خانگي  تحت عنوان : وسائل اتصال )ارتباط و 3135 استاندارد ملي ایران به شماره14 - 

 و مشابه  ، مقررات ویژه ترمینالهای پیچي برای اتصال هادیهای مسي

یا انشعاب ( برای تأسیسات الكتریكي ثابت خانگي تحت عنوان : وسائل اتصال )ارتباط و  3127استاندارد ملي ایران به شماره 15 - 

 های بدون پیچ برای اتصال هادیهای مسي بدون آماده  سازی خاصو مشابه  ، مقررات ویژه ترمینال

 تحت عنوان  ، ویژگیها و روشهای آزمون برنج آهنگری . 4050استاندارد ملي ایران به شماره 16 - 

 تحت عنوان : ویژگیها و روشهای آزمون برنج خوش  تراش 4051 شمارهاستاندارد ملي ایران به 17 - 

 تحت عنوان : حدود نویز ماشینهای الكتریكي دوار 4052ران به شماره استاندارد ملي ای18 - 

 تحت عنوان : روشهای تعیین تلفات و بازدهي ماشینهای الكتریكي توسط آزمونها 4053استاندارد ملي ایران به شماره 19 - 

توسط پوششهای ماشینهای  تحت عنوان : طبقه  بندی درجات حفاظت تأمین شده 4054استاندارد ملي ایران به شماره 20 - 

 IPالكتریكي دوار، کدهای 

ی مشابه قسمت اول  ها تحت عنوان : مقررات ایمني وسایل خانگي برقي و دستگاه1 - 1562 استاندارد ملي ایران به شماره21 - 

 و عمومي ، مقررات ایمني

 توضیحات ومترادف های موجود در متن : تپیوست 

 

 مراجعه  شود. EN161وطه به استاندارد  تا تدوین استاندارد ملي مرب 1:

                                                                                                         "On - Off" :2                  

3: Full On - Reduced Rate 

                                                                                        4:"Reduced Rate - Off" 

                                                                                                               5:Bellows 

 از نظر ساخت تفاوت دارد.( Filterصافي کفریز سبدی )با   :6

                                                                                                    7: Impregnation 

                                                                                        8: Compression Fittings 

 .شود مراجعهEN60730-1:1991   استاندارد از11 - 1  بند به :9

                                                                                                               10:Oring 

                                                                                                               11:Orifice 

                                                                                                   12:Modulating  

                                                                                             13:Snap - Acting  

                                                                                      14:Modulating, On – Off 



                                                                                                     15:Saddleclamp 

                                                                                                16:Chateer of hunt 

                                                                                17:Flared Compression Joint 

                                                              18:Flanged or Saddie Clamped Joint  
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