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  نام خدابه

  آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين،  1371ماه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن

  .عهده دارد به  ايران را) رسمي(تدوين ونشراستانداردهاي ملي

نظـران  صـاحب  *ارشناسان مؤسسـه هاي فني مركب از ك هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه

شـود وكوششـي همگـام بـا     مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجـام مـي  

مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصـفانة صـاحبان   

كنندگان، مراكز علمـي و تخصصـي،   كنندگان و واردكنندگان، صادرحق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف

نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي       پـيش . شـود دولتـي حاصـل مـي   هاي دولتي و غيرنهادها، سازمان

شود و پس از دريافـت نظرهـا و    هاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيوننظرخواهي به مراجع ذي

) رسـمي (آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنـوان اسـتاندارد ملـي     پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با

  .شود ايران چاپ و منتشر مي

صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده مند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش

ايران چاپ و منتشـر   عنوان استاندارد مليكنند دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، بهتهيه مي

شده در استاندارد ملي ايران  شود كه بر اساس مفاد نوشته ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين. شودمي

دهد به تصويب رسـيده  تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد  تشكيل مي 5شمارة 

  .باشد

،كميسيون  1(ISO)المللي استاندارد از اعضاي اصلي سازمان بينمؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

عنـوان  است و بـه  3 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازهو سازمان بين IEC) (2المللي  الكتروتكنيك بين

در تدوين استانداردهاي ملي ايران . كنددر كشور فعاليت مي 5(CAC)كميسيون كدكس غذايي 4تنها رابط

هـاي علمـي، فنـي و صـنعتي     هاي خاص كشور، از آخرين پيشـرفت شرايط كلي و نيازمنديضمن تـوجه به 

  .شودگيري ميالمللي  بهرهجهان و استانداردهاي بين

بيني شده در قانون، براي حمايت تواند با رعايت موازين پيشمؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

ردي و عمـومي، حصـول اطمينـان از كيفيـت محصـوالت و      كنندگان، حفـظ سـالمت و ايمنـي فـ    از مصرف

محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را بـراي محصـوالت توليـدي    مالحظات زيست

مؤسسه مي تواند به منظـور  . عالي استاندارد، اجباري نمايديا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي/ داخل كشور و

بنـدي آن را  لي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهـاي صـادراتي و درجـه   حفظ بازارهاي بين المل

ها و مؤسسات فعـال  كنندگان از خدمات سازمانهمچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. اجباري نمايد

-در زمينة مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيسـت 

ها گونه سازمانوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون طي، آزمايشگاهمحي

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

ترويج دستگاه بين المللـي يكاهـا،   . ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كندگواهينامة تأييد صالحيت به آن

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي بـراي ارتقـاي   ) واسنجي(كاليبراسيون 

  ران از ديگر وظايف اين مؤسسه استسطح استانداردهاي ملي اي

  

                                                
موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران*   

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 

4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تحقيقات صنعتي ايران استانداردة مؤسس  

  14155- 6139: پستي صندوق، 1294، پالك جنوبي ميدان ونك ضلعخيابان وليعصر،   -  تهران

88879461-5  :تلفن  

88887103و 88887080:  دورنگار  

31585-163صندوق پستي  صنعتي، شهر -  كرج  

) 0261(2806031 -8:  تلفن  

)0261( 2808114:   دورنگار  

 standard@isiri.org.ir :پيام نگار

:  گاهوب www.isiri.org 

)0261( 2818787 :دورنگار، ) 0261( 2818989 :تلفن، فروش بخش  

ريال     5750    : بها  
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P.O. Box: 31585-163 

Tel: +98 (261) 2806031-8 

Fax: +98 (261) 2808114 

Email: standard @ isiri.org.ir 
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   استاندارد تدوين نويسيمك

  " ويژگي ها- استفاده در چراغ هاي تخليه گازي خودرو ـ المپ هاي تخليه گازي براي "

  

   

  سمت يا نمايندگي            رئيس

  پاكباز، بهرام                                                           شركت ايتراك

  )ليسانس مهندسي برق(

  

  دبير

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                             تميمي ، غالمرضا

  )ليسانس مهندسي صنايع(

  

  اعضا

 خيريان ، بهروز                                                    شركت پارس خودرو                       

              )                      ليسانس مهندسي مكانيك(

    

  شركت چراغ دانش                          ، حسن زعيم دار

  )ليسانس فيزيك(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                        فرهادي، افشين

  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست(

  

  

  كت توسعه خودروكارقاسمي ، احسان                                                     شر

  )ليسانس مهندسي الكترونيك(



 

  

  محمد زكي ، ابوالفضل                                             شركت بازرسي نوآورآن كيفيت پارس

  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  

  شركت بازرسي مهندسي ايران                   موفقي ، سولماز

  )فوق ليسانس مهندسي مكانيك(

  

  شركت جمع ساز                             ليال نظري ،

  )ليسانس مهندسي شيمي(

  

  شركت بازرسي رهاورد صنعت البرز                                                    ، افشين يهنيكو

  )ليسانس مهندسي صنايع(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  

  فهرست مندرجات

  

 عنوان

  

 صفحه

 1 هدف و دامنه كاربرد 1

 1 اميمراجع الز 2

 1 اصطالحات و تعاريف 3

 3 يهتقاضا براي تاييد 4

 3 عالمت گذاري 5

 4 يهتاييد 6

 5 الزامات فني 7

 10 تطابق توليد 8

 11  جرايم عدم تطابق توليد 9

 12 توقف كامل توليد 10

 13 )الزامي(داده برگ ها  –پيوست الف  14

  31 )اطالعاتي(فرم مكاتباتي  –پيوست ب   15

  33 )اطالعاتي(نمونه ترتيبات عالمت تاييد   –وست پ پي  16

  34 )الزامي(روش اندازه گيري ويژگي هاي نوري و الكتريكي  –پيوست ت   17

  37  )اطالعاتي(ساختار مربوط به اندازه گيري موقعيت و شكل قوس  –پيوست ث   18

  39 )الزامي( حداقل الزامات مربوط به رويه كنترل كيفيت توسط سازنده –پيوست ج   19

  41 )الزامي(نمونه برداري و سطوح انطباق مربوط به نتايج آزمون سازنده   –پيوست چ   20

  45 )الزامي(حداقل الزامات براي نمونه برداري توسط بازرس   – حپيوست   21



 

  

 

 

  

  گفتار پيش

  

كه پيش نويس آن در  " ويژگي ها- تخليه گازي المپ هاي تخليه گازي براي استفاده در چراغ هايخودرو ـ  "استاندارد 

جلسه سيصد و هشتمين هاي مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده و در  كميسيون

 3اينك به استناد بند يك مادة   مورد تصويب قرار گرفته است، 26/12/86 كميته ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مورخ

بعنوان استاندارد ملي ايران  1371وانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه قانون اصالح ق

 .شود منتشر مي

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

شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود، در هنگام ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از . تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

ده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و در تهيه اين استاندارد سعي ش

  .استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود

  :منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 

  
1- ECE, regulation No99: 2001, Uniform provisions concerning the approval of gas 

discharge light sources for use in approved gas- discharge lamp units of power driven 

vehicles. 

 - Amendment, 1:2006 

    



 

   ويژگي ها-خودرو ـ المپ هاي تخليه گازي براي استفاده در چراغ هاي تخليه گازي

  

  هدف و دامنه كاربرد  1

تخليه گازي مورد ) المپ هاي(منابع نوري  از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات مربوط ويژگي هدف

نشان داده شده در پيوست  المپ هاي اين استاندارد براي . وسايل نقليه موتوري استچراغ هاي استفاده در 

  . كاربرد دارد "الف"

  مراجع الزامي   2

. در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه

  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده . ان نيست مورد نظر اين استاندارد ملي اير

  . شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است 

 . استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

رد مربوط به كالهك المپ ها و شاخص برگ هاي استاندا ،1374،سال 3086استاندارد ملي ايران شماره  2-1

  . هاي كنترل تعويض پذيري و ايمني آنها

2-2 IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes. 

 اصطالحات وتعاريف   3

  :رودها با تعاريف زير به كار مييا واژه/در اين استاندارد اصطالحات و

  گروه 3-1

ليه گازي استاندارد شده با اساس طراحي متمايز گفته مي شود كه هر يك براي معرفي به المپ هاي تخ

  ).D2Sمثل ( داراي عالمت مشخصه ويژه اي مي باشند

  نوع 3-2

به يك گروه گفته مي شود كه در مشخصه هاي اساسي زير با يكديگر به المپ هاي تخليه گازي متعلق 

  .تفاوت داشته باشند 



 

  1تجاري  نام يا عالمت 1- 3-2

  .باشدگذار مشخصه هاي نوري اثر طرح حباب در نتايج طرح حباب، مشروط بر آنكه تفاوت  2- 3-2

  المپ تخليه گازي  3-3

  . ايجاد نور مي كند ،و پاياالمپي است كه از طريق تخليه گازي متوازن 

   2باالست 3-4

  . گازي تامين مي كندتخليه كاركرد المپ الزم را جهت است كه مشخصه هاي الكتريكي تجهيزي 

  ولتاژ اسمي  3-5

  عبارت است از ولتاژ ورودي درج شده بر روي باالست

  توان اسمي  3-6

  . به توان درج شده بر روي المپ تخليه گازي و باالست گفته مي شود 

  ولتاژ آزمون 3-7

رودي باالست و نوري است كه به ترمينال و كيولتاژ در نظر گرفته شده براي تعيين مشخصه هاي الكتري

  . اعمال مي گردد و المپ تخليه گازي تحت آن ولتاژ مورد آزمون قرار مي گيرد 

  3مقادير واقعي  3-8

المپ تخليه گازي ) در داخل محدوده رواداري مشخص شده(مشخصه هاي الكتريكي و نوري  مربوط به مقدار

با ولتاژ آزمون كار مي كند، قرار  المپ مذكور تحت تاثير انرژي حاصل از باالستي كه در هنگامي كهاست 

   .داشته باشد

4) اتالون ( المپ تخليه گازي استاندارد  3-9
  

المپ  .است كه براي انجام آزمون بر روي چراغ جلو مورد استفاده قرار مي گيرد يالمپ تخليه گازي مخصوص

محدوده و نوري با لكتريكي در داده برگ مربوط تعيين شده است داراي ويژگي هاي ابعادي ، افوق آنچنانكه 

  . مي باشد  كمرواداري 

  

                                                
. ددر زمره انواع مختلف تلقي مي شو شداي نام يا عالمت تجاري يكسان بوده ولي توسط سازندگان مختلف توليد شده باالمپ تخليه گازي كه داريك  -1

   المپ هاي تخليه گازي توليد شده توسط توليد كننده يكسان كه فقط داراي نام تجاري متفاوت باشد را مي توان در قالب يك نوع در نظر گرفت

2- Ballast 

3- Objective value 

4- Etalon 



 

  محور مرجع 3-10

  . و ابعاد اصلي المپ تخليه گازي به آن وابسته است  مي شودتعريف محوري است كه با توجه به كالهك 

  صفحه مرجع  3-11

  . ه است و ابعاد اصلي المپ تخليه گازي به آن وابست مي شوداست كه با توجه به كالهك تعريف  اي صفحه

  تقاضا براي تائيديه   4

  . تقاضا براي دريافت تائيديه بايد توسط دارنده نام يا عالمت تجاري يا نماينده مجاز قانوني وي ارائه شود  1- 4

  . )نيز مراجعه شود 2- 6به بند ( هر گونه تقاضا براي تائيديه بايد داراي ضمائم ذيل باشد  2- 4

  .جزئيات كافي براي شناسايي نوع آورده شده باشد ن در آنقشه ها در سه نسخه كه  1- 2- 4

  شرح فني شامل اطالعات شناسايي مربوط به باالست  2- 2- 4

  . سه نمونه براي هر رنگي كه تقاضا براي آن ارائه شده است  3- 2- 4

  يك نمونه باالست  4- 2- 4

نام يا عالمت و فقط  اند تهمورد تاييد نوع قرار گرفقبال براي آن دسته از المپ هاي تخليه گازي كه  3- 4

   :تغيير كرده باشد ، بايد موارد زير ارائه شود هاتجاري آن

سازنده مبني بر اينكه نوع ارائه شده اخير بجز در مورد نام يا عالمت تجاري با نوع تاييد اعالم كتبي  1- 3- 4

  .خته مي شودمان سازنده توليد شده و با كد تاييد نوع آن شناهشده قبلي يكسان بوده و توسط 

  با نام يا عالمت تجاري جديد المپ دو نمونه 2- 3- 4

بايد وجود ترتيبات كافي به منظور حصول اطمينان از كنترل تاييد نوع  صدورقبل از مرجع ذيصالح  4- 4

  . موثر در شرايط تطابق توليد را تصديق و گواهي نمايد 

  عالمت گذاري   5

بايد موارد زير درج شده  ،ه گازي ارائه شده براي تائيد نوعبر روي كالهك يا حباب المپ هاي تخلي 5-1

  :باشد

  نام يا عالمت تجاري متقاضي 5-1-1

  عالمت مشخصه بين المللي گروه مربوط  5-1-2

  



 

  توان اسمي  5-1-3

نيازي به  بخشي از عالمت مشخصه بين المللي مربوط به گروه المپ را به خود اختصاص دهد ، آنگاه ،يادآوري ـ اگر توان اسمي

  .درج آن صورت مجزا نيست

  براي درج عالمت تائيد در اندازه مناسب  يفضاي 5-1-4

  . نشان داده شوند  4-1- 5فضاي ذكر شده در بند  بايد تقاضاي تائيد همراهنقشه هاي در  5-2

  . ذكر شده مي تواند بر روي كالهك درج شود  4-6و 1-5عالئم ديگري غير از آنچه در بندهاي  5-3

در داده برگ باالستي كه براي تاييد نوع المپ تخليه گازي مورد استفاده قرار مي گيرد بايد آنچنانكه  5-4

با توجه به شناسايي عالمت تجاري وهمچنين ولتاژ و توان اسمي،  است، المپ مربوط نشان داده شده

  . مشخص و برگزيده شود 

  1تائيديه   6

 2- 3-4و  3- 2-4طبق بندهاي  بر ام نمونه هاي مربوط به آن كهبراي هر نوع المپ تخليه گازي كه تم 1- 6

مورد آزمون قرار گرفته والزامات مقرر در اين استاندارد را  4- 2-4ارائه شده و بهمراه باالست ذكر شده در بند 

  . برآورده نموده باشند، بايد تائيديه صادر شود

آن نشان دهنده شماره كه اولين حرف اص يابد تائيدي اختص بايد كدبراي هر نوعي كه تائيد مي شود  2- 6

مي باشد كه در زمان صدور تائيديه آخرين اصالحات فني مهم را در استاندارد ايجاد نموده است  اياصالحيه

  . آورده مي شود كه بيشتر از دو حرف ندارد بوطشناسايي مر دو به دنبال آن ك

بايد  Z,Y,X,W,V,U,T,S,R,P,N,M,L,K,J,H,G,F,E,D,C,B,Aو حروف 9اعداد صفر تا  براي منظور فوق : يادآوري

شايان ذكر است نمي توان كد تخصيص يافته به يك نوع را به انواع ديگر المپ تخليه گازي اختصاص  .مورد استفاده قرار گيرد

  .داد

ازي مرتبط يا ابطال تائيديه يا توقف كامل توليد يك نوع المپ تخليه گگزارش تائيد يا تمديد يا تعليق  3- 6

نقشه اي به همراه  ")ب"در پيوست به عنوان مثال فرم نشان داده شده (نحو مقتضي  با اين استاندارد بايد به

  .برسدفراهم نموده است به اطالع ذينفعان  2:1جهت تاييد در مقياس حداقل  كه متقاضي 

                                                
  . در نظر گرفته شده است و تائيديه استاندارد ملي با توجه به قوانين موسسه استاندارد صادر مي گردد ECEاين تائيديه با توجه به مقررات  -1



 

نوع صادر شده است تائيد انطباق ، براي آن المپ تخليه گازي كه با توجه به اين استاندارد هر بر روي  4- 6

اين . يك عالمت تائيددرج شود 4- 1-5و در فضاي اشاره شده در بند  1-5بايد عالوه بر عالئم مقرر در بند 

  :باشدموارد زير حاوي  عالمت تائيد ممكن است يك عالمت تائيد بين المللي باشد كه در آن صورت بايد

 را كه تائيديه 1كشوريه دنبال آن شماره مشخص كننده كه ب Eحرف  محيط بريك دايره ناقص  1- 4- 6

  .آورده مي شود  ،صادر كرده

  . تائيد كه در مجاورت دايره فوق قرار مي گيرد دك 2- 4- 6

تائيد يكساني براي چندين نام يا عالمت تجاري شده باشد،  ددر صورتي كه متقاضي موفق به دريافت ك 5- 6

  . كافي خواهد بود 1-1-5ده نمودن الزامات بند درج يك يا بيشتر از آنها براي برآور

     بايد به وضوح قابل خواندن، با دوام و  4-6و  1-5عالئم و نوشته هاي مشخص شده در بند هاي  6- 6

  . پاك نشدني باشد

  .ارائه شده استقرار گيري عالمت تائيد  اتنمونه اي از ترتيب "پ"در پيوست  7- 6

  الزامات فني  7

   ميمشخصات عمو 1- 7

مورد آزمون قرار گرفت ، بايد  4-2-4هر نمونه ارائه شده وقتي كه بهمراه باالست مورد نظر در بند  1- 1- 7

  . مربوط به اين استاندارد منطبق باشدبا مشخصات 

استفاده معمول به خوبي كار  مالمپ هاي تخليه گازي بايد به گونه اي طراحي شوند كه در هنگا 2- 1- 7

  . در آنها نبايد اشكاالت طراحي و ساخت بروز نمايد ينعالوه بر ا و دنط باقي بمانكرده و در اين شراي

  ساخت  2- 7

المپ تخليه گازي بايد از هر گونه خط افتادگي و لكه كه موجب نقصان در بازده عملكرد  حباب 2-1- 7

  . نوري المپ مي گردد، عاري باشد

يك  ،مراه باالست مربوط تحت ولتاژ آزمونه كه به رنگ شده، بعد از آن) بيروني ( در مورد حباب  2-2- 7

 با ساعت را سپري نمود آنگاه سطح حباب بايد به نرمي بوسيله پارچه كتان مرطوب شده 15دوره كار كرد 

                                                
،  8، جمهوري چك  7جارستان ، م 6، بلژيك  5، سوئد  4، هلند  3، ايتاليا  2، فرانسه  1براي كشورهاي آلمان : اين اعداد شناسايي عبارتند از  -1

،  19، روماني  18، دانمارك  17، فنالند  16، نروژ ) خالي( 15،  14، سوئيس  13، لوگزامبورگ 12، اتريش  11، انگلستان  10، يوگسالوي  9اسپانيا 

، ) خالي( 30،  29، استوني  28، بالروس  27، اسلواكي  26، اسلووني   25، كرواسي  24، ايرلند  23، يونان  22، روسيه  21، پرتقال  20لهستان 

  .40، مقدونيه  39، آذربايجان) خالي( 38،  37، تركيه  36، ليتواني )خالي( 35،  34، بلغارستان ) خالي( 33،  32، لتوني  31بوسني 



 

سپس بعد . درصد حجمي تولوئن است ، پاك شود  30درصد حجمي هپتان نرمال و  70كه حاوي مخلوطي 

به صورت چشمي مورد بازرسي قرار گيرد كه نبايد هيچ گونه تغيير سطح حباب بايد از حدود پنج دقيقه 

  . در آن نمايان باشدواضحي 

 شده است بايد به مشخص  "الف"در داده برگ هاي پيوست المپ هاي تخليه گازي آنچنانكه  2-3- 7

  . باشند مجهز  30861شده در داده برگ هاي استاندارد ملي ايران به شماره  تعيينكالهك هاي استاندارد 

  . متصل شده باشد به حباب و جدانشدني محكم  به صورت كالهك بايد 2-4- 7

، آنها  4-2- 7تا  1-2-7كيفيت المپ هاي تخليه گازي با الزامات بندهاي  به منظور تعيين انطباق 2-5- 7

 .2اجراي آزمايشي نصب قرار گيرند لزومبررسي ابعادي و در صورت  ،بايد مورد بازرسي چشمي

  زمون ها آ 3- 7

 )كاركردگي(كهنگي نشان داده شده دوره  "ت"گونه كه در پيوست  المپ هاي تخليه گازي بايد آن 3-1- 7

   .را سپري نمايد

  . است ، مورد آزمون قرار گيرند  4- 2-4با بند كه منطبق تمام نمونه ها بايد همراه باالستي  3-2- 7

 رستيد براي درصد 2/0( 0 /2دست كم داراي كالس  اندازه گيري هاي الكتريكي بايد با ادواتي كه 3-3- 7

   .دند، انجام گيرنمي باش )تمام مقياس

   3و نوارهاموقعيت و ابعاد الكترودها، قوس الكتريكي  4- 7

در پيوست  .، باشدشده است ارائهداده برگ مربوط  در هندسي الكترودها بايد آنچنان كهموقعيت  1- 4- 7

البته ديگر روش هاي  .داده شده استنشان ي قوس و موقعيت الكترودها مثالي براي روش اندازه گير "ث"

  . اندازه گيري نيز قابل استفاده خواهد بود

موقعيت و ابعاد الكترودهاي المپ بايد قبل از انجام دوره كهنگي وقتي كه المپ تخليه گازي  1-1- 4- 7

   .شود مشخصاي شيشههاي نوري در داخل حباب  روشن نيست بوسيله روش

  . الزامات داده شده در داده برگ مربوط مطابقت داشته باشدبا بايد و جابجايي قوس شكل  2- 4- 7

                                                
  . مراجعه شود  IEC 60061-3براي كسب اطالعات بيشتر به  -1

2- Trial fitting  

3- Stripes 



 

به وسيله باالست  و اندازه گيري بايد پس از طي دوره كهنگي با المپي كه تحت ولتاژ آزمون 1- 2- 4- 7

  . انجام گيرد ،تغذيه مي شود

الزامات داده شده در داده برگ مربوط  يد بابا سياه وارنمربوط به  1نور ، اندازه و ميزان عبورموقعيت 3- 4- 7

  . دنمطابقت داشته باش

بوسيله باالست تغذيه  و اندازه گيري بايد پس از طي دوره كهنگي با المپي كه تحت ولتاژ آزمون 1- 3- 4- 7

  . مي شود انجام گيرد

  2)شروع به كار( راه اندازي 5-1- 7

     انجام مي شود المپ تخليه گازي بايد "ت"ه در پيوست هنگامي كه آزمون بر طبق شرايط مشخص شد

  . روشن شده و نور افشان باقي بماند واسطهبي 

  3به كار اندازي 5-2- 7

انجام مي شود المپ تخليه گازي دست  "ت"هنگامي اندازه گيري بر طبق شرايط مشخص شده در پيوست 

   :شار نور را براي موارد زير محقق سازدتكم بايد ان

  درصد شار نوري واقعي اش  25عد از يك ثانيه ب -

  درصد شار نوري واقعي اش  80بعد از چهار ثانيه  -

  . شده است ارائهمقدار شار نوري واقعي در داده برگ مربوط : يادآوري 

   4دوباره جرقه زني گرم 5-3- 7

ي بايد پس از انجام مي شود المپ تخليه گاز "ت"هنگامي كه آزمون بر طبق شرايط مشخص در پيوست 

دوره خاموشي مشخص شده در داده برگ هر المپ بي درنگ دوباره روشن شود و بعد از گذشت يك  طي

  . اش را انتشار دهددرصد شار نوري واقعي 80دست كم بتواند  بايدالمپ  ،ثانيه از روشن شدن

  ويژگي هاي الكتريكي  6- 7

توان هر المپ انجام مي شود ، ولتاژ  "ت"وست هنگامي كه اندازه گيري بر طبق شرايط مشخص شده در پي

  . بايد در داخل محدوده تعيين شده داده برگ مربوط باشد

  

                                                
1- Transmission 

2- Starting 

3- Run-up 

4- Hot restrike 



 

  نوري  شار 7- 7

انجام مي شود شار نوري هر المپ  "ت"هنگامي كه اندازه گيري بر طبق شرايط مشخص شده در پيوست 

  . بايد در داخل محدوده تعيين شده داده برگ مربوط باشد 

  گرن 8- 7

  .سفيد باشد رنگ نور منتشر شده بايد  1- 8- 7

بايد در ) CIE 1مختصات رنگ شناسي بر حسب ( براي نور سفيد ، ويژگي هاي رنگ سنجي  2- 8- 7

شده به وسيله حدود تعيين  تشكيلمحدوده تعيين شده در داده برگ مربوط باشد و همچنين بايد در ناحيه 

  . سيله حدود زير است واقع شود و بهر داخل محدوده ايجاد شده شده در داده برگ هر المپ كه قرار گرفته د

  Y ≤310/0                      محدوده مجاور آبي 

 X ≥500/0                   محدوده مجاور زرد 

   X 640/0 +150/0≤ Y    محدوده مجاور سبز 

 Y ≥440/0                   محدوده مجاور سبز 

 X 750/0+050/0≥  Y             محدوده مجاور ارغواني 

 Y ≤382/0                     محدوده مجاور قرمز 

  . اندازه گيري شود  "ت"پيوست  10بند در مشخص شده شرايط رنگ بايد بر طبق  3- 8- 7

با توجه به رابطه حداقل ميزان رنگ قرمز موجود در نور سفيد منتشر شده از المپ تخليه گازي بايد  4- 8- 7

    .باشد 05/0مساوي  زير بزرگتر يا
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  :كه در آن 

)(λEe  بر حسب(W/nm) ار تابشي عبارت است از توزيع طيفي ش  

 )(λV   عبارت است از بازده نوري طيفي  (l)بر حسب   

                                                
1- Commission Internationale delEclairage / International commission on Illumiation 

 



 

)(λ  بر حسب(nm)  عبارت است از طول موج  

  . يك نانومتري محاسبه شود فواصل زمانيبه كار گيري  با اندازه بايد اين

     (UV)1 بنفشفراتشعشع  9- 7

                       10-5با توجه به رابطه زير كمتر يا مساوي تشعشع فرابنفش المپ هاي تخليه گازي بايد 

  .باشد) W/lmبر حسب (
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  :كه در آن

)(λS  كه بر حسب(l)  عبارت است از تابع طيفي موزون شده  

683 =Km   بر حسب(lm/W) نور سنجي هم ارزي تشعشع  عبارت است از ضريب  

  . گفته شده است  4- 8-7ـ ساير عالئم مطابق آنچه در بند 

  . يك نانومتري محاسبه شود فواصل زمانياين مقداربايد به كار گيري 

  . بايد بر طبق مقادير نشان داده شده در جدول زير موزون شوند  فرابنفشتشعشع 

)( λS  )(λ  )( λS  )(λ  )( λS  )(λ  

00016/0 355  060/0  305  430/0  250  

00013/0 360 015/0 310 520/0 255 

00011/0 365 003/0 315 650/0 260 

000090/0 370 001/0 320 810/0 265 

000077/0 375 00050/0 325 000/1 270 

000064/0 380 00041/0 330 960/0 275 

000053/0 385 00034/0 335 880/0 280 

000044/0 390 00028/0 340 770/0 285 

000036/0 395 00024/0 345 640/0 290 

000030/0 400 00020/0 350 540/0 295 

    300/0 300 

                                                
1- Ultra violet 



 

 

مقادير مربوط به ساير طول موج ها بايد از لذا مربوط به طول موج هاي ترجيحي هستند  ،فوقجدول مقادير 

  . تعيين شودطريق ميان يابي 

   .مي باشد " ) INIRC /IRPA (ش حدود قرار گيري در معرض تشعشع فرا بنفد���را�
	�  "مطابق با مقادير  :يادآوري 

  )اتالون(ندارد المپ هاي تخليه گازي استا 10- 7

المپ هاي تخليه گازي استاندارد عالوه بر انطباق با الزامات قابل اعمال به المپ هاي تاييد نوع بايد با الزامات 

  . ويژه تعيين شده در داده برگ مربوط نيز مطابقت نمايند

  تطابق توليد   8

ي تخليه گازي تاييد شده مطابق انطباق توليد انبوه با نوع تاييد شده در خصوص ال مپ هابراي اثبات  1- 8

الزامات فني و همچنين  اين استاندارد توليدات بايد عالوه بر برآورده نمودن الزامات مربوط به عالمت گذاري 

  . را نيز برآورده نمايد "پ"و  "الف"الزامات تعيين شده در پيوست  7مذكور در بند 

بايد كنترل هاي مناسبي درحين توليد انجام  1-8 به منظور صحه گذاري برآورده شدن الزامات بند 2- 8

   .شود

   :به ويژه بايددارنده تائيديه  3- 8

  .نمايدتوليد را تضمين موثر به كنترل وجود رويه هاي مربوط  3-1- 8

هر نوع تاييد شده ، دسترسي كنترل كننده مورد نياز براي بررسي و كنترل تطابق به تجهيزات  3-2- 8

  . داشته باشد

با آنها براي ين نمايد كه داده هاي مربوط به نتايج آزمون ثبت مي گردند و مدارك مرتبط تضم 3-3- 8

  . تعيين مي نمايد ، در دسترس باقي مي ماند مدت زماني كه گروه اجرايي 

  نتايج مربوط به هر آزمون را به منظور  "چ"تضمين نمايد با اعمال ضوابط و معيارهاي پيوست  3-4- 8

توليد صنعتي،  نوسانپيش بيني كردن  براين دوام و پايداري ويژگي هاي محصول و تضميصحه گذاري 

  . نمايدمي تجزيه و تحليل 

المپ تخليه گازي براي هر نوع  "ج"آزمون هاي بيان شده در پيوست نمايد كه دست كم تضمين  3-5- 8

  . انجام مي شود



 

با نوع آزمون اهدي دال بر عدم انطباق تضمين نمايد در صورتي كه در هر مجموعه از نمونه ها شو 3-6- 8

مورد نظر مشاهده شد ، نمونه برداري و آزمون مجدد صورت پذيرفته و به هر حال تمامي مراحل مورد نياز 

   .طي مي شودجهت برقراري مجدد تطابق توليد 

توليد ق تطابزمان روش هاي كنترلي  مرجع ذيصالح كه تائيد نوع را صادر كرده است مي تواند در هر 4- 8

  . توليد را مورد بررسي و صحه گذاري قرار دهد از اعمال شده در هر بخش

و مربوط به بررسي توليد بايد جهت رويت بازرس آماده  قآزمون و سواب سوابق نتايجدر هر بازرسي،  1- 4- 8

  .در اختيار باشد

ايشگاه سازنده بردارد نمونه هايي را جهت انجام آزمون در آزمبازرس مي تواند به طور تصادفي  2- 4- 8

  . حداقل تعداد نمونه ها مي تواند بر طبق نتايج حاصل از صحه گذاري خود سازنده تعيين شود

نبوده يا اينكه صحه گذاري اعتبار آزمون هاي انجام شده رضايت بخش در صورتي كه سطح كيفي  3- 4- 8

 هايي را انتخاب و براي آزمايشگاه فني ضروري به نظر برسد ، آنگاه بازرس بايد نمونه  2-4-8مورد نظر بند 

  . كه آزمون هاي تاييد نوع را انجام مي دهند ارسال نمايد

انجام دهد اين آزمون ها بايد بر  را مي تواند هر آزمون بيان شده در اين استانداردمرجع ذيصالح  4- 4- 8

تحويل سازنده حقق تعهد عدم تبدون آنكه موجب (روي نمونه هايي كه به صورت تصادفي انتخاب مي شوند 

  . انجام شود "ح"با توجه به معيار پيوست  ،)دنشو

ش به ترتيبات مربوط به اداگر چه تناوب زماني انجام بازرسي از اختيارات مرجع ذيصالح و اعتم 5- 4- 8

تضمين كنترل موثر تطابق توليد است ولي تالش مرجع ذيصالح بايد به گونه اي باشد كه انجام بازرسي به 

در مواردي كه در طول يكي از اين بازديد ها نتايج منفي ثبت شود ، . رت هر دو سال يكبار محقق شود صو

، بايد اطمينان حاصل نمايد كه اجراي تمام مراحل مورد نياز جهت برقراري تطابق توليد در مرجع ذيصالح 

  . سريع ترين زمان ممكن صورت مي پذيرد

  مربوط به عدم تطابق توليدجرايم   9

المپ تخليه  مربوط بهدر صورتي كه الزامات تطابق توليد شرح داده شده بر آورده نشود، تائيديه صادره  9-1

  . گازي كه با توجه به اين استاندارد صادر شده مي تواند ابطال شود



 

ه از به عنوان مثال با استفاد(اگر تائيديه اي كه قبالً صادر شده باطل گردد بايد موضوع به نحو مقتضي  9-2

  . به اطالع ذينفعان برسد ")ب"فرم مكاتباتي پيوست 

  توقف كامل توليد   10

اگر دارنده تائيديه به طور كامل توليد يك نوع المپ تخليه گازي كه مطابق با استاندارد تاييد شده را متوقف 

اتب را به نحو مقتضي را به مرجع صدور تائيد اعالم نمايد و مرجع ذيصالح نيز بايد مرنمايد ، بايد اين موضوع 

  . به اطالع ذينفعان برساند ")ب"به عنوان مثال با استفاده از فرم مكاتباتي پيوست (



 

  پيوست الف

  )الزامي(

  داده برگ هاي مربوط به المپ هاي تخليه گازي

  

   هافهرست گروه هاي مربوط به المپ هاي تخليه گازي و شماره داده برگ هاي آن 1 - الف

  

  

  

  در اين پيوستقرار گيري آنها رست داده برگ هاي مرتبط با المپ هاي تخليه گازي و ترتيب فه 2 -الف 

  

  

  

  

    

 شماره داده برگ گروه المپ

 شماره داده برگ گروه المپ مرتبط



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                  DxR/1داده برگ 

  

  . ميلي متر مربوط به المپ تخليه گازي مي باشد   )بر حسب (شكل ها فقط براي نشان دادن ابعاد ضروري 

  

 PK32d-3كالهك   نوع همراه با كابل ـ  -  D1R هگرو - 1شكل 

 

  

  P32d-3كالهك   نوع همراه با اتصال دهنده ـ -  D2Rگروه  - 2شكل 

  

صفحه مرجع با توجه به موقعيت هاي روي سطح سرپيچ كه سه برجستگي تكيه گاه مربوط به حلقه  / 1

  . كالهك بر روي آن قرار مي گيرند ، تعريف مي شود 

  . مراجعه شود   DxR/3به داده برگ  / 2

هنگامي كه اندازه گيري با توجه به محور مرجع در فاصله   Bو Aحباب بيروني در راستاي  يناهم مركز / 3

  ) -5/0 و  +1(و )  ±5/0(به صفحه مرجع انجام مي شود بايد به ترتيب كمتر از  نسبت يميلي متر 1/27

   .ميلي متر باشد

  

 صفحه مرجع

مرجع محور  

 صفحه مرجع

رجعم محور  



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                 DxR/2داده برگ 

  

  . مربوط به المپ تخليه گازي مي باشد ) بر حسب ميلي متر  (شكل ها فقط براي  نشان دادن ابعاد ضروري 

  

  

  PK32d-6كالهك  - نوع همراه با راه انداز -  D3Rگروه  - 3شكل 

  

  

 P32d-6كالهك  ـ   دهـ نوع همراه با اتصال دهن D4Rگروه   - 4شكل 

با توجه به موقعيت هاي روي سطح سرپيچ كه سه برجستگي تكيه گاه مربوط به حلقه  مرجع صفحه  /1

  . كالهك بر روي آن قرار مي گيرند تعريف مي شود 

  . مراجعه شود  D xR/3به داده برگ   /2

ا توجه به محور مرجع در فاصله هنگامي كه اندازه گيري ب Bو  Aمركزي حباب بيروني در راستاي  همنا  /3

 ) -5/0 و  +1(و   )±5/0(به صفحه مرجع انجام مي شود  بايد به ترتيب كمتر از  نسبت يميلي متر 1/27

  . ميلي متر باشد 

 صفحه مرجع

مرجع محور  

 صفحه مرجع

مرجع محور  



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                 DxR/3داده برگ 

 

  

  

  1/ع تعريف محور مرج - 5شكل 

  

  

  

  2/المپ  اندازه خارجي حداكثر -6شكل 

  

 گيري كه بر هـم  با صفحات اندازه محور مرجع بر صفحه مرجع عمود بوده و از محل تالقي دو خط موازي / 1

  . )نشان داده شده است 5گونه كه در شكل شماره  آن( مي گذرد هستندعمود 

نشـان داده    6شـكل شـماره    گونه كـه در  آن(باشند  لفافنبايد بزرگتر از  احباب شيشه اي و نگهدارنده / 2

  . با محور مرجع هم مركز است لفاف. )شده است

وارد شوداين راستا از كالهك بايد   

مرجع محور  

مرجع محور  

مرجع محور  



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                 DxR/4داده برگ 

  

 

  ابعاد  المپ هاي توليدي  المپ هاي استاندارد

  موقعيت الكترودها  DxR/5داده برگ 

  موقعيت و شكل قوس  DxR/6داده برگ 

  موقعيت نوار سياه  DxR/7داده برگ 

º5 ± º45  α1
/١  

º45  α2حداقل 
/١  

                                   7004 -111 -3داده برگ ،  3086بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

)D1R  : كالهكPK32d-3 ( ،)D2R  : كالهكP32d-3 ( ،)D3R  : كالهكPK32d-6 ( و)D4R  : كالهكP32d-6( 

  سنجييكي و نورويژگي هاي الكتر

D3R/D4R D1R/D2R  D3R/D4R  D1R/D2R    

12  12/2  
V  ولتاژ اسمي باالست  

35  35  W توان اسمي  

5/13  5/13  V ولتاژآزمون  

42  85  42  85  
V 

  واقعي
  ولتاژ المپ

  رواداري  ± 17  ± 9  ± 8  ± 4

35  35  
W 

  واقعي
  توان المپ

  رواداري  ± 3  ± 5/0

2800  2800  
lm 

  واقعي
  شار نوري

  رواداري  ± 450  ± 150

375  /0                              y =375  /0 x =   واقعي  

≤ x        مختصات رنگ                           345 / y 640/0+150/0≤  x 

      x 405 /≤                           y 750/0+050/0≥  x 
  3/رواداري محدوده 

10  10  s رقه زني گرمزمان خاموشي دوباره ج  

  



 

باشد و همچنين بايد تا  α2و  α1آن قسمت از حباب كه نور از آن ساطع مي شود بايد در داخل زواياي   /1

ـ . شكل و تركيب همگن بوده و عاري از اعوجاج نوري باشد داراي حد ممكن  محـدوده  جـز در  ه اين موضوع ب

  . ه اند صادق مي باشدمحيط حباب كه در زواياي فوق قرار گرفت منوار سياه براي تما

  .ولت باشد 12ولتاژهاي اعمالي مربوط به باالست ها ممكن است غير از  / 2

  . مراجعه شود "ت"به پيوست  / 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                 DxR/5داده برگ 

 موقعيت الكترودها

    كترودها نسبت به محور و صفحه مرجع در موقعيت صحيح قرارا اليآزمون براي تشخيص اين كه آاين 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد ،گرفته اند

  نماي فوقاني و جانبي المپ: راستاي اندازه گيري

  

 

  

  المپ هاي استاندارد  المپ هاي توليدي  ابعاد بر حسب ميلي متر

a1 5/0 d +  2/0 d +  

a2  7/0 d +  35/0 d +  

b1  4/0  15/0  

b2  8/0   3/0   

c  2/4   2/4   

  

d  =                        3/0                                              قطر الكترود< d  برايD1R  وD2R 

                                                                                           4/0<   d براي  D3R  وD4R  

و همچنـين نـوك دورتـرين     قرار گيرد b1و a1 نزديكترين الكترود نيت به صفحه مرجع بايد در ناحيه  نوك

  .قرار گيرد b2و  a2الكترود نسبت به صفحه مرجع بايد در ناحيه 

 محور مرجع

مرجع صفحه  

ميلي متر از صفحه مرجع 25  



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R   گروه هاي                 DxR/6داده برگ 

 موقعيت و شكل قوس

صورت    مي شكل و وضوح قوس و موقعيت آن نسبت به محور و صفحه مرجع  ينتعيانجام اين آزمون براي 

و همچنـين انـدازه گيـري     Dبـرش مركـزي   مقطع كه با اندازه گيري خميدگي و ميزان پخش آن در پذيرد 

  . تعيين مي گردد  Cو  Bو خطوط  Aدر منطقه   رزهنور  تميزان شد

  

  
  .ارائه شده است DxR/7در داده برگ  Cاستاي اندازه گيري شته و رشكل جنبه نمادين دا: يادآوري 

  

نانكه كـه در شـكل فـوق مشـخص     آنچ( Dمركزي مقطع برش در  روشنايي نسبيهنگام اندازه گيري توزيع 

همچنين بر طبق آنچـه   .مي باشد  rاز محور مرجع داراي فاصله اي به ميزان Lmaxحداكثر مقدار ) گرديده

     Sداراي فاصـله اي بـه ميـزان     ،قـرار دارنـد   Lmaxدرصدي  20ه نقاطي كه در در شكل زير نشان داده شد

  . مي باشند 

  

  بر حسب ميلي متر ابعاد
  المپ هاي توليدي

  المپ هاي استاندارد
D1R/D2R D3R/D4R  

r 25/0 ± 5/0  25/0 ± 5/0  20/0 ± 5/0  

s  25/0 ± 10/1  4/0-   10/1 ± 25/0   10/1 ± 25/0يا  

  

  

  

 صفحه مرجع
 موقعيت نامي الكترودها

مرجع محور  

 Bخط 

 Cخط 

 Aناحيه 



 

  

  

  

  

با توجه   تعريف شده DxR/7آنچنانكه در داده برگ ( Bاز راستاي اندازه گيري  روشناييهنگام اندازه گيري 

بـه قطـر    محـيط دايـره اي شـكلي     به هر جهـت كه  "ث"مطرح شده در پيوست  اندازه خارجي به وضعيت 

M2/0 از بر حسـب درصـدي    روشنايي نسبي كه، ميزان )بر حسب ميلي متر راايجاد مي كندLmax  بيـان  

   :بايد به شرح زير باشدمي شود، 

  ≥ C % 0/5خط   ≥ B % 15خط   ≥ A % 5/4ناحيه 

  

ميلـي متـري صـفحه مرجـع      5/24حباب بيروني و صفحه واقع در  ،سيله پوشش سياهه وب A ناحيهمساحت 

  . تعريف مي شود 

 راس

 محور مرجع

)بينس(روشنايي   

  :براي تعيين Dتوزيع روشنايي نسبي در مقطع برش مركزي 

   rخميدگي قوس،  -

   sميزان پخش قوس،  -

 Lmaxروشنايي،  -



 

   D4R  وD3R , D2R , D1R  گروه هاي                  DxR/7داده برگ 

  نوارهاي سياهموقعيت 

  

كه آيا نوار سياه نسبت به محور و صفحه مرجع در موقعيت صحيح قرار گرفته  اين آزمون براي تشخيص اين

  . مورد استفاده قرار مي گيرد  ،است

  

  

  

  

بعد از   DxR/6تعريف شده در داده برگ روشنايي در مقطع برش مركزي هنگام اندازه گيري توزيع 

بايد كوچكتر يا مساوي  شده اندازه گيري روشناييه گونه اي كه نوار سياه قوس را بپوشاند ، چرخاندن المپ ب

  . باشد  Lmaxمقدار درصد  5/0

نور از  رسياه مي تواند به منظور ممانعت از عبو پوشش ،تعريف مي شود α3و  α1در سطحي كه بوسيله 

  . ديگري جايگزين شود  طريقهر  به مشخص شدهميان سطح 

  

  

  

 محور مرجع

 صفحه مرجع



 

  المپ هاي استاندارد  المپ هاي توليدي  ابعاد

α1 º5 ± º45  

α3  درجه 70حداقل  

α4  درجه 65حداقل  

β1/24, β1/30, β2/24, β2/30 º5 ± º25  

f1/24, f2/24 25/0 ±  15/0  20/0 ±  15/0  

f1/30   f1/24 mv ± 15/0   f1/24 mv ± 1/0  

f2/30   f2/24 mv ± 15/0   f2/24 mv ± 1/0  

f1/24 mv - f2/24 mv  2/0 حداكثر   ±3/0 حداكثر±  

d 1 ±  9   

  

f1   : و بر حسب ميلي متر بيان  شده نسبت به صفحه مرجع اندازه گيري جابجايي،كه پس از فاصله اي است

   .گردد مي

mv 24  : ميلي متري از صفحه مرجع است  24مقدار اندازه گيري شده در فاصله .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   D4S  وD3S , D2S , D1S  گروه هاي                  DxS/1داده برگ 

  

  . مربوط به المپ تخليه گازي مي باشد ) بر حسب ميلي متر  (شكل ها فقط براي  نشان دادن ابعاد ضروري 

  

  PK32d-2ـ نوع همراه با كابل ـ كالهك  D1Sگروه  - 1شكل 

  

  

      P32d-2هك كال - اتصال دهندهبا نوع همراه  -  D2Sگروه  - 2شكل 

  

صفحه مرجع با توجه به موقعيت هاي روي سطح سرپيچ كه سه برجستگي تكيه گـاه مربـوط بـه حلقـه       /1

  .تعريف مي شود ،كالهك برروي آن قرار مي گيرند

  . مراجعه شود DxS/3به داده برگ   /2

ميلـي متـري    1/27 لهحباب بيروني هنگامي كه اندازه گيري با توجه به نقطه وسط حباب داخلي در فاص / 3

  . اهم مركزي داشته باشد ننسبت به صفحه مرجع انجام مي شود نبايد بيش از يك ميلي متر 

  

مرجع محور  

 صفحه مرجع

 صفحه مرجع

مرجع محور  



 

   D4S  وD3S , D2S , D1S  گروه هاي                  DxS/2داده برگ 

 

  .شد مربوط به المپ تخليه گازي مي با) بر حسب ميلي متر  (شكل ها فقط براي  نشان دادن ابعاد ضروري 

  

  

  PK32d-5كالهك  -انداز  راهنوع همراه با   -  D3Sگروه  - 3شكل 

  

  P32d-5كالهك  - نوع همراه با اتصال دهنده -  D4Sگروه  - 4شكل 

  

صفحه مرجع با توجه به موقعيت هاي روي سطح سرپيچ كه سه برجستگي تكيـه گـاه مربـوط بـه حلقـه       /1

  .شودتعريف مي  ،كالهك برروي آن قرار مي گيرند

  . مراجعه شود DxS/3به داده برگ   /2

ميلـي متـري    1/27 حباب بيروني هنگامي كه اندازه گيري با توجه به نقطه وسط حباب داخلي در فاصله / 3

  . اهم مركزي داشته باشد ننسبت به صفحه مرجع انجام مي شود نبايد بيش از يك ميلي متر 

  

 صفحه مرجع

مرجع محور  

 صفحه مرجع

مرجع محور  



 

   D4S  وD3S , D2S , D1S  گروه هاي                  DxS/3داده برگ 

 

وارد شوداين راستا از كالهك بايد   

  

  1/ع تعريف محور مرج - 5شكل 

  

  

  

  2/المپ  اندازه خارجيحداكثر  -6شكل 

  

گيري كه بر هـم  با صفحات اندازهمحور مرجع بر صفحه مرجع عمود بوده و از محل تالقي دو خط موازي  / 1

  .  )نشان داده شده است 5ر شكل شماره گونه كه د آن( مي گذردهستند عمود 

نشـان داده    6گونه كـه در شـكل شـماره     آن(باشند  لفافنبايد بزرگتر از  احباب شيشه اي و نگهدارنده / 2

  . با محور مرجع هم مركز است لفاف. )شده است

  

مرجع محور  
مرجع محور  

مرجع محور  



 

   D4S  وD3S , D2S , D1S  گروه هاي                  DxS/4داده برگ 

  

 

  ابعاد  المپ هاي توليدي  داردالمپ هاي استان

  موقعيت الكترودها  DxS/5داده برگ 

  موقعيت و شكل قوس  DxS/6داده برگ 

º55   α1, α2حداقل       
/١  

                                   7004 -111 -3، داده برگ  3086بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

)D1S  : كالهكPK32d-2 ( ،)D2S  : كالهكP32d-2 ( ،)D3S  : كالهكPK32d-5 ( و)D4S  : كالهكP32d-5( 

  ويژگي هاي الكتريكي و نورسنجي

D3S/D4S D1S/D2S  D3S/D4S  D1S/D2S    

12  12/2  
V  ولتاژ اسمي باالست  

35  35  W توان اسمي  

5/13  5/13  V ولتاژآزمون  

42  85  42  85  
V 

  واقعي
  ولتاژ المپ

  رواداري  ± 17  ± 9  ± 8  ± 4

35  35  
W 

  واقعي
  توان المپ

  رواداري  ± 3  ± 5/0

3200  3200  
lm 

  واقعي
  شار نوري

  رواداري  ± 450  ± 150

375  /0                              y =375  /0 x =   واقعي  

≤ x        مختصات رنگ                           345 / y 640/0+150/0≤  x 

      x 405 /≤                           y 750/0+050/0≥  x 
  3/رواداري محدوده 

10  10  s زمان خاموشي دوباره جرقه زني گرم  

  

  

  



 

باشد و همچنين بايد تا  α2و  α1آن قسمت از حباب كه نور از آن ساطع مي شود بايد در داخل زواياي   /1

 محـدوده جـز در  ه ب اين موضوع. شكل و تركيب همگن بوده و عاري از اعوجاج نوري باشد  داراي حد ممكن

  . محيط حباب كه در زواياي فوق قرار گرفته اند صادق مي باشد منوار سياه براي تما

  .ولت باشد 12ولتاژهاي اعمالي مربوط به باالست ها ممكن است غير از  / 2

  . مراجعه شود "ت"به پيوست  / 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   D4S  وD3S , D2S , D1S  گروه هاي                  DxS/5داده برگ  

 موقعيت الكترودها

   اين آزمون براي تشخيص اين كه آيا الكترودها نسبت به محور و صفحه مرجع در موقعيت صحيح قرار 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد ،گرفته اند

  نماي فوقاني و جانبي المپ: راستاي اندازه گيري 

  

 

  

  المپ هاي استاندارد  ديالمپ هاي تولي  ابعاد بر حسب ميلي متر

a1 2/0 d +  1/0 d +  

a2  5/0 d +  25/0 d +  

b1  3/0  15/0  

b2  6/0   3/0   

c  2/4   2/4   

  

d  =                        3/0                                              قطر الكترود< d  برايD1S  وD2S 

                                                                                           4/0<   d براي  D3S  وD4S  

قرار گيرد و همچنـين نـوك دورتـرين     b1و a1 نوك نزديكترين الكترود نيت به صفحه مرجع بايد در ناحيه 

  .قرار گيرد b2و  a2الكترود نسبت به صفحه مرجع بايد در ناحيه 

 

 محور مرجع

مرجع هصفح  

ميلي متر از صفحه مرجع 25  



 

 D4S  وD3S , D2S , D1S  روه هاي گ                 DxS/6داده برگ 

  موقعيت و شكل قوس

  شـكل قـوس و موقعيـت آن نسـبت بـه محـور صـفحه مرجـع اسـت كـه بـا             تعيـين انجام اين آزمون بـراي  

ميلي متري صـفحه مرجـع ، تعيـين     1/27اندازه گيري خميدگي و ميزان پخش آن در مقطع واقع در فاصله 

 . مي گردد 

  
  .شته و راستاي اندازه گيري از نماي جانبي المپ مي باشدمادين داشكل جنبه ن: يادآوري 

  

حداكثر بايد در مقدار   نشان داده شده در شكل فوق،در مقطع نسبي  روشناييهنگام اندازه گيري توزيع 

  . قرار گيرد  Sدرصدي مقدار حداكثر بايد در فاصله  20واقع در  طهو نق قرار گرفته از محور مرجع r فاصله

  المپ هاي استاندارد  المپ هاي توليدي  اد بر حسب ميلي مترابع

r 40/0 ± 5/0  20/0 ± 5/0  

s  40/0 ± 10/1   25/0 ± 10/1  

  

  

 صفحه مرجع

از صفحه مرجع 1/27  

 موقعيت نامي الكترودها

مرجعمحور  

  :توزيع روشنايي نسبي در مقطع برش براي تعيين

   rخميدگي قوس،  -

   sميزان پخش قوس،  -
 

 صفحه مرجع

يروشنايي نسب  

 راس



 

  پيوست ب

  )اطالعاتي(

  1فرم مكاتباتي 

  :صادر شده توسط

  :وضعيت تائيديه

  صدور تائيديه

  تمديد تائيديه 

  تعليق تائيديه 

  ابطال تائيديه 

  توقف كامل توليد 

  :پ تخليه گازي مطابق با استاندارداي يك نوع المبر

  :شماره تمديد :                            شماره تائيديه 

  : گروه -              يه گازي لالمپ تخ -1

  :توان اسمي  -              

  :نام يا عالمت تجاري -2

  :نام و آدرس سازنده -3

  .:)در صورت وجود ( نام و آدرس نماينده سازنده  -4

  :آرم يا شماره نوع باالست -5

  :ارائه شده براي تاييد -6

  :واحد خدمات فني مسئول انجام آزمون هاي تائيد -7

  :تاريخ گزارش صادره توسط واحد خدمات فني  -8

  :شماره گزارش صادره توسط واحد خدمات فني -9

  . ابطال مي گردد/ تمديد / تعليق / تاييديه صادر  -10

                                                
  )ميلي متر A4 )297 ×210حداكثر اندازه كاغذ  -١

  



 

  :مكان -11

  :ريختا -12

  :امضاء -13

  . شكل كلي المپ را نشان مي دهد ............نقشه ضميمه شده شماره  -14



 

  پپيوست 

  )اطالعاتي(

  نمونه اي از ترتيبات عالمت تائيد 

  

  

  

  

  

 (E11)بر روي المپ تخليه گازي نشان دهنده آن است كه المپ در كشور انگلستان  درج عالمت تائيد فوق

  . ئيد رسيده استبه تا OA1با كد تائيد 

   .مرجع اين استاندارد صادر شده استبين آن است كه تائيد بر اساس الزامات متائيد  داولين حرف ك



 

  پيوست ت

  )الزامي(

  روش اندازه گيري ويژگي هاي نوري و الكتريكي

  

  كليات  1-ت

ازه گيري ويژگي هاي نوري كاراندازي و دوباره جرقه زني گرم و براي انده ب ،براي انجام آزمون هاي راه اندازي

  .  درجه سلسيوس به كار گرفته شود 25± 5آزاد با دماي  هوايو الكتريكي ، المپ تخليه گازي بايد در 

  باالست  2-ت

. به آن اشاره شده انجام گيرد  4-2-4تمام آزمون ها و اندازه گيري ها بايد به همراه باالستي ك در بند 

ي و به كاراندازي بايد به گونه اي باشد كه در مقابل اثرات زن هاي راه اندامربوط به آزمو كيفيت منبع تغذيه

  . ي پالس هاي جريان زياد محافظت شده باشد راذگ و ناشي از افزايش سريع

  موقعيت درخشندگي  3- ت

موقعيت ها  .يني قرار گيرديپا تغذيهدرجه اي نسبت به سيم  ±10بايد به صورت افقي در محدوده  اين موضع

در راستاي نادرست به  سهواًدر صورتي كه المپ . هم باشد  مانندطي دوره كهنگي و انجام آزمون ها بايد  در

در طي دوره كهنگي  .دوره كهنگي را سپري نمايد اكار گرفته شود بايد قبل از شروع اندازه گيري هاي مجدد

ميلي متر و طول  32ي كه داراي قطر و اندازه گيري ها نبايد هيچ موردي از اتصال الكتريكي بين استوانه ا

بعالوه بايد از ميدان  .ميلي متر بوده و هم مركز با محور مرجع و متقارن با قوس است مجاز شمرده شود 60

  . نيز اجتناب نمود مزاحممغناطيسي  

  دوره كهنگي  4-ت

 15كهنگي را براي حداقل تمام آزمون ها بجز آزمون راه اندازي ، بايد بر روي المپ هاي انجام شود كه دوره 

  :دوره كليد زني با شرايط زير طي كرده اند

  دقيقه روشن، ده دقيقه خاموش 5 ،ثانيه خاموش 150 ،دقيقه روشن 45

  ولتاژ تغذيه 5-ت

  . انجام گيرد  ولتاژ آزموني كه در داده برگ مربوط نشان داده شده است، تحت تمام آزمون ها بايد



 

  آزمون راه اندازي 6-ت

ساعت قبل از آزمون  24 حداقلو   نمودهنراه اندازي بايد بر روي المپ هايي كه دوره كهنگي را طي  آزمون

  . نيز مورد استفاده قرار نگرفته اند، انجام گيرد 

  آزمون به كار اندازي  7-ت

  آزمون به كار اندازي بايد بر روي المپ هايي كه دست كم يك ساعت قبل از آزمون مورد استفاده قرار 

  . انجام گيرد ،گرفته اند

  آزمون دوباره جرقه زني گرم  8-ت

. د ندقيقه به كار گرفته شو 15تحت ولتاژ آزمون به مدت  ،ندازي شده و به همراه باالستاالمپ ها بايد راه

سپس ولتاژ تغذيه باالست بايد براي يك دوره خاموشي آنچنانكه كه در داده برگ مربوط نشان داده شده 

  . دوباره وصل شود قطع شده و 

  آزمون نوري و الكتريكي  9-ت

طـي   روشـن بـودن را  دقيقـه اي   15يـك دوره   ،قبل از هر اندازه گيري المپ بايد براي تثبيت ويژگي هايش

 . نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  رنگ  10-ت

شـده را   نور دريافت CIEرنگ المپ بايد با استفاده از يك سيستم اندازه گيري كه مي تواند مختصات رنگي 

  . اندازه گيري شود  1نشان دهد ، در يك كره جمع كننده ±002/0با تفكيك پذيري 

شكل زير ناحيه رواداري رنگ براي رنگ سفيد و ناحيه رواداري منحصر به المپ هاي تخليه گازي مربوط بـه  

 . را نشان مي دهد  (D4S , D4R , D3S , D3R , D2S , D2R , D1S , D1R)گروه هاي 

  

  

  

  

                                                
1- Integrating sphere 



 

  پيوست ث 

  ) اطالعاتي(

  1ساختار نوري مربوط به اندازه گيري موقعيت و شكل قوس و همچنين موقعيت الكترودها

  

  : قرار گيرد ،المپ تخليه گازي بايد در موقعيتي كه در داده برگ هاي زير به آن اشاره شده است

   DxS/1يا  DxR/1در داده برگ هاي  2شكل يك يا  -

   DxS/2يا   DxR/2رگ هاي در داده ب 4شكل سه يا  -

  

 .بر روي پرده نمايش دهدرا ) M=S'/S(برابر  20 با بزرگنمايي Aاز قوس  'Aسيستم نوري بايد يك تصوير 

مربوط به سيسـتم نـوري    fدر فاصله كانوني  و بوده نگ و بدون انكسارر اين سيستم بايد بي تاثير گذاري در 

زاويـه يـك   بـه  براي دستيابي .  گرددتصويري از قوس باعث ايجاد  ددي تقريباً موازي راستاي بايد dديافراگم 

قطر كانون ديافراگم با توجه به فاصله كانوني سيسـتم   ،درجه باشد 5/0كه مقدار آن حداكثر  µ م واگراييود

  . نوري نبايد بيشتر از مقدار زير باشد 

d = 2f tan(µ) 

  . حاصل از رابطه زير باشد همچنين قطر موثر سيستم نوري نبايد بيشتر از مقدار 

D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2 

  .داده شده است DxR/5و  DxS/5در داده برگ هاي به ترتيب  2bو   c  ،1b اندازه مقادير: يادآوري 

                                                
درستي اندازه گيري معادل با آن مي تواند با  و به عنوان نمونه ارائه گرديده لذا هر روش زمينه است  اين روش يكي از روش هاي اندازه گيري در اين -1

  . مورد استفاده قرار گيرد 



 

كاليبره كردن . مقياس روي پرده بايد به گونه اي باشد كه توانايي اندازه گيري موقعيت الكترودها فراهم آيد 

سايه را  1يك ابزار سنجش  در ارتباط بات ساختار فوق با استفاده از يك پروژكتور مجزا با نور موازي كه ترتيبا

ابزار سنجش بايد محور مرجع و صفحه موازي با  .بر روي پرده به نمايش مي گذارد ، مي تواند سودمند باشد

  . از آن را نشان دهد  eصفحه مرجع و فاصله 

ميلي متر  1/27معادل    D4S , D4R , D3S , D3R , D2S , D2R , D1S , D1Rگروه هاي براي eمقدار : يادآوري 

   .مي باشد

صفحه مرجع  از eدر  دريافت كننده در راستاي عمودي بر روي خط متناظر با صفحه يك  در صفحه پرده،

يت طيفي نسبي دريافت كننده بايد داراي حساس. به صورت جابجا شونده نصب شود بايد المپ تخليه گازي 

  .  متناسب با چشم انسان باشد

و  M2/0 اندازه دريافت كننده بر حسب ميلي متر در راستاي افقي و عمودي به ترتيب نبايد بيشتر از

M025/0 باشد.  

  . معادل بزرگ نمايي است M: يادآوري 

و  rط به خميدگي قوس دامنه جابه جايي قابل اندازه گيري بايدآنچنان باشد كه اندازه هاي مورد نياز مربو

  . را بتوان اندازه گيري نمود sضريب پخش نور 

                                                
1- Guage 



 

  پيوست ج

  )الزامي(

  كنترل كيفيت اعمالي توسط سازنده رويه هايحداقل الزامات مربوط به 

  

  كليات 1-ج

و  "الف"اگر رواداري هاي تعيين شده در توليد المپ هاي تخليه گازي كه در داده برگ مربوط پيوست 

نور  نظر الزامات تطابق از نقطهآنگاه  برآورده شود ه،ديبرگ مربوط به كالهك ها ذكر گرد دادههمچنين 

  . بايد رضايت بخش تلقي گردد  بررسي چشمي و الكتريكي  هندسي، ،) شامل تشعشع فرا بنفش(سنجي 

  بوسيله سازنده توليد حداقل الزامات براي صحه گذاري تطابق  2-ج

براي هر نوع المپ تخليه گازي آزمون ها را مطابق با مقررات اين استاندارد  بايد يدسازنده يا دارنده عالمت تائ

  . در دوره زماني مناسب انجام دهد 

  ماهيت آزمون ها  1- 2-ج

شود بايد ويژگي هاي نوري، هندسي و نور سنجي مي كه براي بررسي اين خصوصيات انجام  يآزمون هاي

  . مرتبط با خودشان را پوشش دهند

  ها در آزمون هروش هاي مورد استفاد 2- 2-ج

  . آزمون ها عموماً بايد مطابق با روش هاي بيان شده در اين استاندارد انجام گيرند 1- 2- 2-ج

   كه با توجه به است  دستگاه هاي آزمونمستلزم انجام كاليبراسيون منظم  1-2-2-اجراي بند ج 2- 2- 2-ج

  . ح تعيين مي گرددهاي انجام شده توسط مرجع ذيصال ياندازه گير

  ماهيت نمونه برداري  3- 2-ج

نمونه هاي المپ تخليه گازي بايد به طور تصادفي از توليدات مرتبط به يك بهر توليدي يكسان انتخاب گردد 

منظور از بهر يكسان يعني يك مجموعه از المپ هاي تخليه گازي هم نوع كه مطابق با روش هاي توليدي 

  . سازنده تعريف گرديده است 

  

  



 

  ويژگي هاي بازرسي و ثبت آن 4- 2-ج

  بازرسي و نتايج آزمون المپ هاي تخليه گازي بايد مطابق طبقه بندي ويژگي هاي فهرست شده در جدول

  . ثبت شود  1- چ 

  معيارهاي حاكم بر قابليت پذيرش  5- 2-ج

ي تطابق توليدات كه سازنده يا دارنده عالمت تائيد به منظور برآورده شدن خصوصيات مربوط به صحه گذار

  .موظف به انجام مطالعات آماري مربوط به نتايج آزمون است  ه،مقرر شد 1-8در بند 

امي قطعي تلقي مي گردد كه سطح قابل پذيرش مربوط به عدم انطباق هر گروه از ويژگي ها از گانطباق هن

المپ هاي تخليه گازي نامنطبق با اين بدان معني است كه تعداد . فراتر نرود 1-چمقادير ارائه شده در جدول 

الزام در نظر گرفته شده براي هر گروه از ويژگي هاي مرتبط به هر نوع از المپ تخليه گازي نبايد فراتر از 

  . باشد 4-چ  يا 3- چ،  2-چحدود كيفي تعيين شده در جدول هاي 

  .ك ويژگي در نظر گرفته شودهر يك از الزامات مربوط به هر المپ تخليه گازي بايد به عنوان ي :يادآوري



 

  پيوست چ

    )الزامي(

  نمونه برداري و سطوح انطباق مربوط به نتايج آزمون سازنده

  ها ويژگي 1-جدول چ

  طبقه بندي ويژگي ها

طبقه بندي سوابق آزمون 

در بين انواع المپ تخليه 

  گازي

حداقل نمونه براي يك 

ماهه براي هر  12دوره 

   1طبقه از ويژگي

  )دعدبر حسب (

سطح كيفي پذيرش براي 

موارد عدم انطباق با توجه 

  به طبقه بندي ويژگي ها

  )بر حسب درصد(

خوانايي و دوام در عالمت 

  گذاري

انواع مختلف داراي ابعاد 

  خارجي يكسان
315  1  

  كيفيت حباب
انواع مختلف داراي حباب 

  يكسان
315  1  

 ءجزه ب(ابعاد خارجي 

  )كالهك

انواع مختلف مربوط به 

  گروهيك 
315  1  

موقعيت و ابعاد قوس و 

  نوارها

انواع مختلف مربوط به 

  يك گروه
200  5/6  

به كاراندازي و  ،راه اندازي

  دوباره جرقه زني گرم

انواع مختلف مربوط به 

  يك گروه
200  1  

  ولتاژ المپ و توان
انواع مختلف مربوط به 

  يك گروه
200  1  

شار نوري ، رنگ و 

  تشعشع فرا بنفش

لف مربوط به انواع مخت

  يك گروه
200  1  

ارزيابي بايد عموماً زنجيره توليدات المپ تخليه گازي مربوط به كارخانه هاي مجزا را پوشش دهد يك سازنده مي تواند  - 1

سوابق مرتبط با نوع يكسان ولي مربوط به چندين كارخانه را مشروط بر آنكه فرآيند توليد تحت سيستم و مديريت كيفيت 

   .پذيرفته باشد در يك طبقه قرار دهد  يكسان انجام

  



 

مربوط به ويژگي ) تعداد المپ ( حدود برآورده سازي كيفيت براي پذيرش بر پايه تعداد متفاوت نتايج آزمون 

جدول زير با توجه به  .به صورت حداكثر تعداد عدم انطباق فهرست شده است زير هاي هر طبقه در جدول 

   .تعيين شده است 95/0انطباق و همچنين فرض احتمال پذيرش حداقل  عدم سطح كيفي پذيرش يك درصد

  كيفيت براي پذيرش حدود  2 -جدول چ

   تعداد المپ براي هر ويژگي  حداكثر تعداد عدم انطباق

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

200-       

260- 201  

315- 261   

370-316  

435-371  

500- 436  

570- 501  

645- 571  

720-646  

800- 721  

860- 801   

920- 861  

990- 921     

1060 - 991   

1125 - 1061   

1190 - 1126  

1249 - 1191  

  

  



 

 مربوط به   )تعداد المپ ( حدود برآورده سازي كيفيت براي پذيرش بر پايه تعداد متفاوت نتايج آزمون 

توجه به جدول زير با . ست شده استتعداد عدم انطباق فهردر جدول زير به صورت  ،ويژگي هاي هر طبقه

  .تعيين شده است 95/0حداقل درصد عدم انطباق و همچنين فرض احتمال پذيرش  5/6پذيرش سطح كيفي 

  كيفيت براي پذيرش حدود 3- جدول چ

حداكثر تعداد عدم 

  انطباق
  تعدا المپ

حداكثر تعداد عدم 

  انطباق
  تعدا المپ

حداكثر تعداد عدم 

  انطباق
  تعدا المپ

73  907-894  47  553-541  21  200-       

74  920-908  48  567-544  22  213-201  

75  934-921  49  580-568  23  227-214  

76  948-935  50  594-581  24  240-228  

77  961-949  51  608-595  25  254-241  

78  975-962  52  621-609  26  268-255  

79  988-976  53  635-622  27  281-269  

80  1002-982  54  648-636  28  295-288  

81  1016 -1003  55  662 -649  29  308-296  

82  1029-1017  56  676 -663  30  322-309  

83  1043-1030  57  689-677  31  336-323  

84  1056 -1044  58  703-690  32  349-337  

85  1070-1057  59  716-704  33  363-350  

86  1084-1071  60  730-717  34  376-364  

87  1097-1085  61  744-731  35  390-377  

88  1111-1098  62  757-745  36  404-391  

89  1124-1112  63  771-758  37  417-405  

90  1138-1125  64  784-772  38  431-418  

91  1152-1139  65  798-785  39  444-432  

92  1165 -1153  66  812-799  40  458-445  

93  1179-1166  67  825-813  41  472-459  

94  1192-1180  68  839-826  42  485-473  

95  1206 -1193  69  852-840  43  499-486  

96  1220-1207  70  866 -853  44  512-500  

97  1233-1221  71  880-867  45  526-513  

98  1249-1234  72  893-881  46  540-527  

  



 

مربوط به ويژگي ) تعداد المپ(حدود برآورده سازي كيفيت براي پذيرش بر پايه تعداد متفاوت نتايج آزمون 

براي موارد عدم انطباق فهرست ) تعداد المپ(طبقه، در جدول زير به صورت درصدي از نتايج آزمون  هاي هر

  .تعيين شده است 95/0جدول زير با فرض احتمال پذيرش حداقل . شده است

  

   كيفيت براي پذيرش حدود 4- جدول چ

  عداد المپ ت  درصد يك حد پذيرش  عدم انطباق براي  درصد 5/6 حد پذيرش  عدم انطباق براي

91/7  68/1  1250  

61/7  52/1  2000  

29/7  37/1  4000  

15/7  30/1  6000  

06/7  26/1  8000  

00/7  23/1  10000  

85/6  16/1  20000  

75/6  12/1  40000  

68/6  09/1  80000  

65/6  08/1  100000  

55/6  02/1  1000000  

  

  

  

   



 

  پيوست ح

   )الزامي(

  ط بازرسحداقل الزامات براي نمونه برداري توس

     و "الف"اگر رواداري هاي تعيين شده در توليد المپ هاي گازي كه در داده برگ مربوط پيوست   1-ح

  نور سنجي، نظر الزامات تطابق از نقطه آنگاه برآورده شود  داده برگ مربوط به كالهك ها ذكر گرديده،

   .هندسي، بررسي چشمي و الكتريكي بايد رضايت بخش تلقي گردد

  برآورده باشد ، 5- كه الزامات بند ح تطابق مربوط به توليد انبوه المپ هاي تخليه گازي در صورتي 2-ح

  .نبايد مردود تلقي شود  

منطبق نباشد، مردود تلقي شده و  5-كه نتايج حاصله با مندرجات بند ح تطابق با الزامات در صورتي 3-ح

  . را برآورده نمايند  همربوط شود كه توليداتش بايد الزاماتمي به سازنده ابالغ 

دو ماهه  المپ تخليه گازي در بازه زماني 250آنگاه بايد نمونه بعدي شامل   محقق شود، 3-اگر بند ح 4-ح

  . به طور تصادفي از توليدات آتي انتخاب شود  

همچنين صورت مي پذيرد ، 1- اعالم تاييد انطباق يا عدم آن با توجه به مقادير داده شده در جدول ح 5-ح

اعداد پذيرش يا رد بايد بر طبق   با توجه به طبقه بندي ويژگي هاي مربوط به المپ هاي تخليه گازي ،

  . باشد  1- جدول ح

    پيشنهاد شده در جدول زير براي دستيابي به شرايط انطباق در خصوصنمونه برداري يادآوري ـ طرح 

طراحي شده و مبناي  ،درصد عدم انطباق 5/6 و المپ هاي تخليه گازي با توجه به سطح كيفي پذيرش يك

 و         رويه( IEC 60410آن طرح نمونه برداري دو مرحله اي براي بازرسي نرمال مندرج در استاندارد 

  .مي باشد  )طرح هاي نمونه برداري براي بازرسي مشخصه هاي وصفي

  

  

  

  

 

 



 

 1 -جدول ح 

  نمونه

حد پذيرش يك 

 درصد

 5/6حد پذيرش 

 درصد

  رد  پذيرش  رد  پذيرش

  16  11  5  2  125 :حجم نمونه اول 

اگر تعداد عدم انطباق ها با توجه به سـطح پـذيرش داراي شـرايط    

بايد نمونه دوم به حجم  250زير باشند آنگاه براي رسيدن به عدد 

  .برداشته شود 125

  5و كمتر از  2بيشتر از : حد پذيرش يك درصد  -

  16و كمتر از  11از بيشتر : درصد  5/6حد پذيرش  -

6  7  26  27  

درج گرديـده بررسـي شـده و نتـايج      1-المپ هاي تخليه گازي بايد بر طبق طبقه بندي ويژگي هايي كه در جدول چ: يادآوري

  .ثبت شود آنهاآزمون 

  



 

  

  

  

 

ICS: 43.040.20 

  46:  صفحه  

 

  


