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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

يـدي،  تول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي راناي صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  وارداتـي،  ماقـال  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

 
  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد 
  » دستگاه خودكار قطع جريان گاز  حساس به زلزله «

  

 

 يا نمايندگي/ سمت و  رئيس

 شركت ملي گاز ايران بهزاد، بابازاده

  )ليسانس مهندسي مكانيكفوق (
  

 دبير
 

 شركت پارسيان لويد داريوش، پاينده

  )شهرسازيندسي ليسانس مهفوق (
   

 اعضاء
 

 شركت ملي گاز ايران بيژن، اوجاني

  )مهندسي گازليسانس (
  

 پژوهشگاه زلزله ، محمودحسيني

  )زلزله -دكتراي مهندسي سازه(
  

 تاويش مهندسين مشاورشركت  ، ساكوپطروسيان

  )صنايعمهندسي ليسانس فوق (
    

 شركت ملي گاز ايران مسعود، سلحشور

  )مهندسي شيمي گازليسانس ق فو(
  

  شركت پارسيان لويد  محمدرضا، عليزاده
  )سازهليسانس مهندسي فوق (
  

  وزارت مسكن و شهرسازي سيد محسن، موسوي زاده
  )الكترو مكانيكفوق ليسانس (

  



ه   

  فهرست مندرجات

  صفحه                                                                       عنوان           

 

  ................................................................................................................................گفتار پيش و

 1 .............................................................................................................هدف و دامنه كاربرد 1

 2 ..........................................................................................................................مراجع الزامي 1

 3 ......................................................................، نمادها  و اختصاراتاصطالحات و تعاريف 2

 4 .......................................................................................................................الزامات كاركرد 2

 5 ........................................................................................................................الزامات ساخت 2

 6 ....................................................................................................................................عملكرد 4

 7 ............................................................................................................................گذاري نشانه 7

  8  ................................................................................................................................نامه ضمانت  7

  

  



و   

  گفتار پيش

 مربوط هاي كميسيون در آن نويس پيش كه " خودكار قطع جريان گاز  حساس به زلزله گاهدست " استاندارد

 اجالس سيصد و شصت و دومين  در و شده تدوين و تهيه ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه توسط

 ستنادا به اينك، است گرفته قرار تصويب مورد 29/7/87 مورخ مكانيك و فلزشناسي استاندارد ملي كميته

 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون 3 ماده يك بند

  .شودمي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371

 خدمات، و علوم صنايع، زمينه در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 اين تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران يمل استانداردهاي

 بنابراين،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهيه رايب كه ماخذي و منبع

  
ASCE  25-1997 (American Society of Civil Engineers): 

Earthquake- Actuated Automatic Gas Shutoff  Devices
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خودكار قطع جريان گاز دستگاه  

 حساس به زلزله

 

  هدف و دامنه كاربرد  1

گاز حساس به زلزله  و جريان قطع  خودكاردستگاه كاري الزامات حداقل تعيين ارد اين استاندهدف از تدوين 

و بر اساس آخرين مطالعات در خصوص  باشد قطعات مكانيكي آن شامل حسگر قطع كننده جريان گاز مي

  .گيرد مورد استفاده قرار مي در ساختمان هازلزله 

  .كنند مي كارطبيعي  گاز با است كهمناسب هايي  اين استاندارد فقط براي دستگاه

  

دستگاه قطع جريان گاز حساس  "به جاي عبارت  "دستگاه"در اين استاندارد از اين به بعد براي سهولت از واژه   يادآوري

  .شود استفاده مي "به زلزله

  

           kPa 7/1 با حداكثر فشار كاري گاز مصرفي ازاست كه هايي  اين استاندارد شامل دستگاههمچنين 

)psi 25/0(  تاkPa 414 )psi 60  (كنند كار مي.  

هايي كاربرد دارد كه بر اساس مشخصات خاص سازنده نصب شده، به صورتي  اين استاندارد در مورد دستگاه

هاي ناشي از زمين لرزه حساس بوده ولي به ساير لرزش هاي سازه، تجهيزات و ساير وسايلي كه  كه به لرزش

  .حساس نباشدايجاد ارتعاش مي كنند 

پوشش داده  ANSI Z21.21استاندارد استاندارد ملي ايران به  قطعات و اجزاي دستگاه كه با اين استاندارد و

  .دنباش ملي مربوطهو استاندارد هاي المللي  معتبر بيناستانداردهاي  مطابق نشده بايد 

  

  مراجع الزامي  2

.  اسـت   شـده   داده  ارجاع ها آن  بهملي ايران  استاندارد  اين  متن در  كه  است  مقرراتي  حاوي زير  الزامي  مدارك

  .شود مي  محسوبملي ايران  استاندارد  اين از  جزيي ، مقررات  آنبدين ترتيب 

 بعـدي آن   تجديـدنظرهاي  و هـا  اصـالحيه انتشارارجاع داده شده باشد،   تاريخ  در صورتي كه به مدركي با ذكر

هـا ارجـاع داده شـده     در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آن. لي ايران نيستم استاندارد  اين نظر مورد

 . ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين ويرايش و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
2-1 ANSI Z21.21-1993 and ANSI Z21.21a-1994, Automatic Valves for Gas American 

Association 

2-2 ANSI/NFPA 70-1993,National Electrical Code, National Fire Protection Association 

2-3 ANSI Z223.1-1992 and ANSI Z223.1a-1994,National Fuel Gas Code, American Gas 

Association 

2-4 ANSI/IEEE 344-1987, IEEE Recommended Practice for Seismic Qualification of 

Class 1E Equipment for Nuclear Power Plant, Institute of Electrical and Electronic 

Engineers 
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2-5 ANSI/ASTM B117-1995, Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing, American 

National Standard Institute, Inc. 

  اصطالحات و تعاريف  3

  :روند كار مي ها و اصطالحات با تعاريف زير به در اين استاندارد واژه

  بخش عمل كننده   1- 3

اي از دستگاه قطع خودكار گاز حساس در مقابل زلزله است كه در صورت دريافت فرمان از قطعه حسگر  قطعه

  .عمل نموده، موجب فعال شدن قسمت قطع كننده جريان گاز ميشود

  دستگاه قطع خودكار جريان گاز حساس به زلزله  2- 3

ها است كه مجهز به وسيله حسگر و فعال كننده قطع جريان گاز، نصب  دستگاه و يا مجموعه اي از دستگاه

اين دستگاه ميتواند شامل قسمت هاي . كشي گاز در محلي كه مورد نظر است ميباشد شده روي سيستم لوله

  .قرار داشته باشدواحد ه مجزا از هم و يا در يك بدن

  نصاب مجاز  3- 3

كافي داراي تجربه  ،دستگاه را بعهده داشته و راه اندازي هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مسئوليت نصببه 

هاي الزم از مراجع  در صورت لزوم بايد داراي تاييديه .شود آشنا باشد اطالق ميكليه ملزومات  هب و بوده

  .ذيصالح باشد

  وسيله حسگر  4- 3

  .اي از شير حساس به زلزله كه براي واكنش در هنگام زلزله طراحي شده باشد قطعه 

  وسيله قطع كننده  5- 3

  .اي از شير است كه ميتواند جريان گاز را بر اساس فرمان دريافت شده از حسگر قطع نمايد قطعه

  

  كاركرد الزامات   4

  وضعيت كاركرد  1- 4

دستگاه بايد به گونه اي طراحي شده باشد كه بصورت خودكار فعال شود، عمل قطع جريان گاز ميتواند بطور 

  .مستقيم يا غيرمستقيم به روش مكانيكي يا نوع ديگر باشد

  دماي محيطي كاركرد   1- 1- 4

درجه  66ا ت سلسيوسدرجه  -23در دماي بتوانند هايي كه با اين استاندارد مطابقت دارند بايد  دستگاه

تر از حداقل و يا باالتر از حداكثر ذكر شده باال را  ، مگر اينكه سازنده درجه حرارت پايينكنندكار  سلسيوس

  .مشخص كرده باشد

  

  ساختالزامات   5

  كليات   5-1

بطوري كه تمام قطعات به  ساخت كليه قطعات دستگاه بايد داراي كيفيت مطلوب، يكسان و دقيق باشد

 مطابق  بايد  د وصل شده و نهايتاً محصول تمام شده داراي عملكرد يكنواخت باشراحتي به هم مت

  .باشد ملي مربوطهو استاندارد هاي المللي  معتبر بيناستانداردهاي 



  3

  نمايشگر عملكرد    5-1-1

 فعالر بيروني باشد كه بدون استفاده از وسايل خاصي، نشان دهنده فعال بودن يا گدستگاه بايد داراي نمايش

  .نبودن آن باشد

  فعال سازي مجدد   5-1-2

  .فعال سازي مجدد دستگاه بايد فقط بصورت دستي و غير خودكار امكان پذير باشد

  اطالعات و تجهيزاتي كه سازنده ملزم به ارائه آنها است    5-2

سسه مومرجع ذيصالح آزمون كننده مانند سازنده بايداطالعات و تجهيزات به شرح زير را براي استفاده 

  .استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جهت تائيد انطباق دستگاه با اين استاندارد ارائه نمايد

   ؛نمونه اي از محصول - الف

  ؛نقشه، اوزاليد، عكس و يا نسخه رايانه اي كه معرف مشخصات هر نوع از دستگاه باشد-ب

  ؛حد اقل و حد اكثر فشار كاري -پ

  ؛محدوده دماي محيط كاري -ت

  هايي كه نحوه نصب و حدود رواداري تراز بودن دستگاه را نشان  شه ها، عكس ها و يا دستورالعملنق -ث

  ؛دهد 

  ؛دستورالعمل مراحل بهره برداري و فعال سازي مجدد دستگاه-ج

 ؛نمودار افت فشار در مقابل مقدار جريان گاز-چ

kCal/mظرفيت -ح
3 10،000  )Mj/m

  :رايط زيردر ش 65/0 گاز با چگالي, ) 25/37 3

  )kPa 7/1 ) psi25/0سانتيمتر ستون آب براي دستگاهي كه حد اكثر فشار كاري آن 54/2افت فشار -1 

  .است ) kPa 7/1 ) psi 25/0 براي دستگاهي كه حد اكثر فشار كاري آن بيش از% 10افت فشار حد اكثر -2 

  مقاوم بودن بدنه و قطعات خارجي به خوردگي و مواد شيميايي    5-3

نه شيرها و قطعات خارجي بايد از ماده اي مقاوم ساخته شده باشد كه طول عمر مفيد مورد انتظار دستگاه بد

، مواد تميز كننده ) محيط حرارتاشعه خورشيد، رطوبت و تغييرات درجه (تحت اثر شرايط تخريبي محيطي 

آن بايد مطابق استاندارد  دستگاه و قسمت خارجي. ومواد مشابه در قسمت هاي نمايان بدنه را دارا باشد

ANSI B109 باشد.  

  ها دستورالعمل    5-4

توسط بايد  ها دستورالعملاين . هاي كامل نصب و عملكرد دقيق دستگاه را ارائه دهد سازنده بايد دستورالعمل

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از نظر دقت وصحت و انطباق با نتايج  مراكز ذيصالح مانند

  .ش ها، بررسي و تائيد شده باشدآزماي

  :ملحوظ شده باشدبايد ها موارد زير  در اين دستورالعمل

بشرحي كه در اين استاندارد تعريف و يا بوسيله مرجع ذيصالح  "نصب توسط نصاب مجاز"درج عبارت  - الف

  . تعيين شده است

و در  ANSI Z22.3.1استاندارد در صورت نبودن استاندارد ملي انطباق با (انطباق با استاندارد ملي  -ب

  ).ANSI/NFPA NO.70صورت لزوم استاندارد 
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  . دستورالعمل مراحل نصب و نحوه بازرسي -پ

دستورالعمل مراحل فعال سازي مجدد دستگاه توسط نصاب مجاز كه بايد عدم نشت گاز را كنترل و  -ت

  . تاييد نمايد

  .ه شرايط سازه و انشعاب گازدستگاه با توجه ب) نصب(دستورالعمل محل استقرار  -ث

  . مندرج در بند هدف و دامنه كاربرددستورالعمل چگونگي نصب براساس مشخصات  -ج

بيني فضاي مورد نياز براي دسترسي كه نبايد كمتر از حد نياز براي آزمايش و فعال سازي مجدد  پيش -چ

  .باشد

  .توضيحات الزم در مورد چگونگي عملكرد سيستم -ح

  .ل آزمايش ادواري دستگاه براي اطمينان از صحت عملكرددستورالعم -خ

  .جدول افت فشار براي شدت جريان هاي مختلف - د

  تداوم كاركرد  -  5-5

باز و بسته شدن متوالي بدون خطاي مكانيكي و صدمه ديدن قطعات را  مرتبه 55دستگاه بايد توانايي تحمل 

  .باشد داشته

  

  عملكرد  6

  استحكام    1- 6

منطبق بوده  مندرج در بند هدف و دامنه كاربردبايد توسط سازنده مشخص شده و با ضوابط  استحكام نصب

  .ثانيه داشته باشد 06/0و نبايست قسمت حسگر آن تناوب ارتعاش بيش از 

  حدود انحراف   2- 6

ستگاه نمونه دستگاه بايد موردآزمايش قرارگرفته و تاييد شده باشد كه بعد از قطع گاز و بسته شدن اگر چه د

  .درجه در هر جهت انحراف پيدا كرده باشد، همچنان بصورت بسته باقي بماند 45از حالت قائم تا حداكثر 

   وننمونه هاي آزم    3- 6

مشخص شده، ساير آزمايش هاي الزم بايد روي يك نمونه از  4-6عالوه بر آزمايش هايي كه در قسمت 

  .انجام گيرد ANSI دستگاه بر اساس استاندارد شركت ملي گاز ايران و

  واكنش به زمين لرزه ها   4- 6

بايد سه نمونه از دستگاه مورد . باشد 1محدوده لرزش هاي دستگاه بايد بصورت نشان داده شده در شكل 

هر سه نمونه بايد در . .قرار گيرد كه عملكرد واكنش لرزه اي آنها مطابق با مندرجات اين بخش باشد ونآزم

       kPa 7/1 دو نمونه بايد در فشار كاري. كامل گردد ون، تا اين قسمت آزمدكننموفق عمل  وناين آزم

) psi 25/0 ( و يك نمونه بايد در حداكثر فشار كاري دستگاه آزمايش شود.  

  شرايط فعال شدن     1- 4- 6

ثانيه بايد  5قسمت حسگردستگاه در اثر شتاب بصورت موج افقي سينوسي با مشخصه هاي زير در مدت 

  :قطع كننده را بكار اندازدقسمت 

g 70/0 )m/sاوج شتاب - 1
  ثانيه13/0و زمان تناوب  )87/6 2
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g 40/0 )m/sاوج شتاب  - 2
  ثانيه 20/0و زمان تناوب  )92/3 2

g 30/0 )m/sاوج شتاب  - 3
  ثانيه 40/0و زمان تناوب  )94/2 2

g 25/0 )m/sاوج شتاب  - 4
  ثانيه 1و زمان تناوب  )45/2 2

  .براي حسگر در محور افقي صدق كنداين شرايط بايد 

  : شرايط فعال نشدن     2- 4- 6

ثانيه نبايد  5قسمت حسگردستگاه در اثر شتاب بصورت موج افقي سينوسي با مشخصه هاي زير در مدت 

  :قسمت قطع كننده را بكار اندازد

g 40/0 )m/sاوج شتاب - 1
  ثانيه 10/0و زمان تناوب  ) 92/3 2

g 20/0 )m/sاوج شتاب  - 2
  ثانيه 20/0و زمان تناوب  )96/1 2

g 15/0 )m/sاوج شتاب  - 3
  ثانيه 40/0و زمان تناوب  )47/2 2

g 10/0 )m/sاوج شتاب  - 4
  ثانيه 1و زمان تناوب  )98/0 2

  . اين شرايط بايد براي هر دو محور افقي و عمودي حسگر صدق كند

  ونروش آزم   5- 6

. تواند همزمان آزمايش شوند نمونه مي سههر . ت گيردنمونه از دستگاه صورسه بايد بر روي  مونهر آز

اي كه قابليت تنظيم نيروي شتاب يك جهتي سينوسي ذكر شده  يا صفحه دستگاه بايد محكم بر روي ميز و

  .را بصورت افقي و عمودي داشته باشد نصب گردد

سايلي كه در شرايط و. حركات آزمايش بايد از طريق اندازه گيري شتاب قسمت حسگر تحت نظر قرار گيرد

واقعي به لوله متصل ميشوند بايد به لوله متصل شده و از سطح ميز يا جسم صلبي كه بصورت صلب به شير 

صلبيت قطعات به كار رفته براي نصب شير روي ميز . فاصله داشته باشد) اينچ 6(سانتيمتر  15بسته شده، 

دستگاه ميتواند به وسيله . سنجيده شود ANSI/IEEE 344آزمايش ميتواند توسط آزمايش تشديد طبق 

سامانه هواي فشرده بايد اين قابليت را . به ورودي و خروجي متصل شود) نئوماتيك(سامانه هواي فشرده 

در صورت نياز ميتوان به . داشته باشد كه نشان دهد دستگاه در حال آزمايش فعال شده وجريان را بسته است

يل يا دستگاه هاي ديگري كه جهت نشان دادن فعال شدن قطع كننده انتخاب و تصميم آزمايشگاه از وسا

جريان استفاده نمود به شرط اينكه اين وسايل و دستگاه ها قابليت اندازه گيري را در راستاي هدف آزمايش 

دستگاه بايد در همان حالتي كه توليد كننده در دستور العمل نصب خود توضيح داده است . دارا باشند

ميز آزمايش بايد به صورتي تنظيم . د تا در همان حالت خاص مورد نظر توليد كننده عمل كندآزمايش شو

اين شتاب بايد تدريجاً . تعريف شده ايجاد كند 2- 4-6يا  1-4- 6 بندشود كه نوسان را در زمان خاصي كه در 

بايست در اين حد به نوسان مي. مطابقت كند 2-4-6 بندافزايش يابد تا با حد شتاب عمل نكردن دستگاه در 

ثانيه ادامه يابد، چنانچه دستگاه در اين مدت عمل كرد وبسته شد، اين دستگاه شرايط استاندارد را  5مدت 

 بندبراي آزمايش ها در جهت افقي، شتاب بعد از گذراندن حد مشخص شده در . برآورده نكرده و مردود است

افزايش پيدا كرده تا دستگاه  1-4- 6 بندص شده در ثانيه بايد حداكثر تا حدود مشخ 5براي مدت  4-2- 6

 1-4- 6 بندچنانچه حد مشخص شده در . شتاب و زماني كه دستگاه بسته شد بايد ثبت شود. بسته شود
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اگر دستگاه در محدوده . ثانيه ادامه يابد تا آزمايش تكميل شود 5حاصل شد، بايد حركت ميز آزمايش براي 

  .كند، اين دستگاه شرايط استاندارد را برآورده نكرده و مردود استعمل ن 1- 4-6 بندبيان شده در 

بار تكرار شود، بصورتي كه دستگاه در محور افقي خود روي ميز يا سكوي آزمايش چرخانده  3آزمايش بايد 

درجه از حالت اوليه خود نسبت به جهت اعمال شتاب توسط ميز قرار  135و  90، 45شود تا در وضعيت 

خيص و تصميم آزمايشگاه، مي توان دستگاه را در زواياي غير از زواياي فوق نيز موردآزمايش به تش. گيرد

 .دستگاه بعد از هر آزمايش بايد به حالت اوليه برگردانده شود .هاي اضافي قرارداد

 
 

  منحني محدوده فعال شدن دستگاه:  1شكل 
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  دوام برچسب و چسبندگي   6- 6

  دوام جنس برچسب    6-1- 6

  . نبايد خراب شوند 1- 1-4 بندقرار گر فتن در معرض شرايط تعريف شده در  ها در صورت بر چسب

به تشخيص و تصميم آزمايشگاه،مي توان آزمايش هاي اضافي جهت ايستايي دوام بر چسب در مقابل شرايط 

  .انجام داد 1-1- 4 بندتعريف شده در 

  ارزيابي مواد چسبنده    6-2- 6

از آزمايش نشت بدنه، نصب و درمعرض محيط باز طبق شرايط تعريف شده در تمامي برچسب ها بايد بعد 

  .قرار داده شده و مورد ارزيابي دوام قرارگيرند 1- 1-4 بند

  

  نشانه گذاري  7

  نشان دائمي  7-1 

  .هر دستگاه بايد داراي نشان دائم مشخصه استاندارد ملي دستگاه نيز باشد ANSI Z21.21عالوه بر شرايط 

  ر نصب اخطا  1-2- 7

  .تمامي دستگاه ها بايد اخطار زير را بصورت برچسب بر روي جعبه بسته بندي حمل دستگاه دارا باشند

چنانچه صحيح نصب . اين دستگاه بايد بوسيله نصاب مجاز و بر اساس دستور العمل سازنده نصب  شود :اخطار

  .نمايد مي واسته جريان گاز را قطعنشود، عملكرد آن دچار خلل شده و در زمان الزم  عمل نكرده و يا ناخ
  اخطار فعال سازي مجدد  1-3- 7

  .تمام دستگاه ها بايد برچسب اخطار زير را دارا باشند

آن و برقراري جريان گاز صرفاً بايد بوسيله افراد مجاز پس  پس از عملكرد دستگاه، فعال سازي مجدد :اخطار

  .از اطمينان از عدم نشت گاز صورت گيرد

  

  نامه ضمانت   8

  .سازنده بايد تضمين عملكرد دستگاه را براي مدت حد اقل پنج سال تعهد بنمايد
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