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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

 عهـده  به را ايران) رسمي(اي ملي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

  .دارد

به سازمان ملـي   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين

 تجـاري  و توليـدي، فنـاوري   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكـز  كننـدگان،  وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است

 مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي
  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در

 كننـد دركميتـة   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 مـي  تلقـي  ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي

سـازمان ملـي اسـتاندارد     مربوط كـه  ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي ايران تشكيل

 سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 .كنـد  مـي  فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين
 صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان

 ايمنـي  و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 را ايـران  ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي
 حفـظ  منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي

 اطمينـان  براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي

 سيسـتم  صـدورگواهي  و مميـزي  بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي

 گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين

 سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتارپيش
كه پـيش نـويس آن    "موتوري يهاتهويه مطبوع در خودرو يهاتاييديه آاليندگي سامانه –خودرو  "استاندارد 

پانصـد و هفتـاد و    هاي مربوط تهيه و تـدوين شـده و در  در كميــــسيون سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط 
تصويب شد، اينك به استناد بنـد   18/11/91 اجالس كميته ملي استاندارد خودرو و نيرو محركه مورخنهمين 

بـه عنـوان    1371مصـوب بهمـن مـاه     سازمان ملي استاندارد ايـران قانون اصالح قوانين و مقررات  3يك ماده 
  .شوداستاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، هماهنگي با تحوالت و پيشرفت و براي حفظ همگامي
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 

بنابراين . رفتاستانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گ
  .شود بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده مي

  :بع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيراستامن
  

EC DIRECTIVE 2006/40/EC, 2006: emissions from air-conditioning systems in motor 
vehicles 
EC DIRECTIVE 706/2007/EC, 2007: harmonised test for measuring leakages from certain air 
conditioning systems 
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  موتوري  يهاتهويه مطبوع در خودرو يهاتاييديه آاليندگي سامانه –خودرو 
  

  هدف و دامنه كاربرد   1
تهويه  يهاتعيين الزامات فني براي تاييد نوع خودروهاي موتوري با توجه به سامانه ،هدف از تدوين اين استاندارد

مطبوع براي جلوگيري از پذيرش الزاماتي است  كه تفاوت داشته باشد و براي اطمينان از عملكرد بازار داخلي، 
اجراي الزامات اين . بايد با پيمان كيوتو براي مجمع بين المللي تغييرات آب و هوايي  هماهنگ سازي شود

گلخانه اي فلوئور دار كه باعث مي شوند تا پتانسيل استاندارد باعث خواهد شد تا خودروها ديگر داراي گازهاي 
  . شود، نباشند 150گرمايش زمين بيش از 

محدود به  EEC/70/220مندرج در استاندارد  N1خودروهاي ( N1و    M1اين استاندارد در مورد خودروهاي گروه 
  . د داردكاربر 6924مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره ) .مي شوند Iخودروهاي رده 

  مراجع الزامي   2
بدين . ها ارجاع داده شده استزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي

  .شوندترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد اصالحيكه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، در صورتي 

ها ارجاع داده شده است، در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  . ها مورد نظر استهاي بعدي آنهمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

   . استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي

   - ، خودروهاي جاده اي 1382: 6924استاندارد ملي ايران شماره     1- 2
2-2  DIRECTIVE 2007/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and 
their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles 
(Framework Directive) 
ECE 121 
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  اصطالحات و تعاريف   3
  :رودمي كار به زير تعاريف و اصطالحات  اين در

3-1     

  خودرو
  .هر خودروي موتوري كه در دامنه كاربرد اين استاندارد مي گنجد

3-2    

  نوع خودرو 
  .تعريف شده است 6924يك نوع است چنانچه در استاندارد ملي ايران به شماره  به معني

3-3     

  سامانه تهويه مطبوع
  . هر سامانه اي است كه هدف اصلي آن كاهش دما و رطوبت هواي فضاي سرنشين خودرو است

3-4     

  سامانه دو اواپراتور
گري در محفظه ديگر خودرو نصب شده اند، ساير سامانه اي است كه در آن يك اواپراتور روي محفظه موتور و دي

  . فرض شوند "تك اواپراتور يهاسامانه"بايد به عنوان  هاسامانه

3-5     

  گازهاي گلخانه اي فلوئوردار
همانطور كه (هستند  ييها (SF6)و سولفورهگزافلورايد  ها(PFC)، پتروفلوئوروكربن ها(HFC)هيدروفلوئوروكربن 

 ECE REG. NO. 2037/2000در پيوست الف پيمان كيوتو ارجاع داده شده اند، به جز مواد مندرج در استاندارد 
  .در مورد موادي كه به اليه ازن آسيب مي رسانند، هستند
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3-6     

  هيدروفلوئوروكربن
ول خود  بيش از شش اتم كربن ك ماده طبيعي است كه شامل كربن، هيدروژن و فلوئور مي شود و در ملكي

  . ندارد

3-7     

  پتروفلوئوروكربن 
  . ك ماده طبيعي است كه تنها شامل كربن و فلوئور مي شود و در ملكول خود  بيش از شش اتم كربن نداردي

3-8     

  تهويه مطبوع يهانوع خودرو با توجه به آاليندگي از سامانه
چه تكي (به معني گروهي از خودروهاست كه با توجه به خصوصيات اصلي سامانه تهويه مطبوع يا سامانه اواپراتور 

  . تفاوتي با هم ندارند) و چه دوتايي

3-9     

  نوع سامانه تهويه مطبوع
ت نشتي تهويه مطبوع است كه با توجه به نام يا عالمت تجاري سازنده يا قطعا يهابه معني گروهي از سامانه
  . داخلي تفاوتي با هم ندارند

3-10     

  پتانسيل گرمايش زمين
پتانسيل . پتانسيل گرمايش آب و هوايي يك گاز گلخانه اي فلوئوردار نسبت به دي اكسيد كربن آن است

  . است CO2سال گرمايش يك كيلوگرم يك گاز نسبت به يك كيلوگرم   100در شرايط  (GWP)گرمايش زمين 

3-11  

  سازيآماده 
آماده سازي پتانسيل . اي  فلوئوردار باشدها گاز گلخانهمخلوط متشكل از دو ماده يا بيشتر كه حداقل يكي از آن

  .باشد 4كلي گرمايش زمين بايد مطابق بند 
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3-12  

  نصب مجدد
  . نصب سامانه تهويه مطبوع در يك خودرو پس از ثبت خودرو است

3-13  

  قطعه نشتي
  :ذيل از يك سامانه تهويه مطبوع يا مجموعه اي از اين قطعات است يهابه معني هر كدام از بخش

  هاشيلنگ شامل گيره- الف
  اتصاالت ويژه، چه نر و چه مادگي  -ب
  و حسگرها هاشيرها، سوئيج  -پ
  شيرهاي انبساط حرارتي با اتصاالت  -ت
  اواپراتورها با اتصاالت بيروني  -ث
  كمپرسور با اتصاالت   -ج
  با خشك كن قابل كاربرد يكپارچه كندانسور-ح
  خشك كن با اتصاالت/رطوبت گير-خ
  اكوموالتور با اتصاالت-د

3-14     

  انواع قطعه نشتي
گروهي از قطعات نشتي هستند كه در نام تجاري و مارك سازنده يشان يا در عملكرد اصلي شان تفاوتي وجود 

  .ندارد
طعات نشتي متفاوت بايد به عنوان متعلقات يك نوع مشابه قطعات نشتي ساخته شده از مواد متفاوت يا تركيب ق

  .از قطعه نشتي در نظر گرفته شود، همان طور كه در باال تعريف شد، آنها نبايد نرخ نشتي را افزايش دهند

  الزامات فني   4
كه پتانسيل گرمايش  134a  (HFC-134a)با توجه به اين موضوع كه آاليندگي هيدروفلورو كربن    4-1

به تغيير آب و هوايي در  هاتهويه مطبوع در خودروهاي موتوري به خاطر ضربه آن يهادارد، از سامانه 1300زمين
در  134a  (HFC-134a)ايمن براي هيدروفلورو كربن  يهاحال افزايش است و نيز عامل موثر هزينه و انتخاب

ري و نيز برنامه زماني طرح ريزي محصول صنعتي است بايد جلوگيري علمي و فناو يهاآينده كه نياز مند توسعه
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از بازيافت خودورهاي موتوري با تهويه مطبوع طراحي شده براي اينكه حاوي گازهاي گلخانه اي فلوئوردار با 
تهويه مطبوع با چنين گازهايي انجام  يهاو جلوگيري از پر كردن سامانه 150پتانسيل گرمايش زمين بيش از 

  .  ودش
تهويه مطبوع در  يهابراي محدودسازي آاليندگي گازهاي گلخانه اي فلوئوردار معين، از سامانه   4-2

آزمون براي ارزيابي نشتي در  يهانشتي و رويه يهاخودروهاي موتوري الزم است تا مقادير حدي براي نرخ
معين با پتانسيل گرمايش زمين بيش از  مطبوع طراحي شده براي گازهاي گلخانه اي فلوئوردار ويهته يهاسامانه
هر سازنده خودرو بايد تمام اطالعات فني را در . كه بر روي خودروهاي موتوري نصب شده اند، قرارداده شود 150

در مورد سامانه. مورد سامانه تهويه مطبوع نصب شده و گازهاي مورد استفاده در آن به مرجع تاييد ارائه نمايد 
، 150تهويه مطبوع طراحي شده براي گازهاي گلخانه اي فلوئوردار معين با پتانسيل گرمايش زمين بيش از  يها

  . را ارائه دهد هاسازنده بايد نرخ نشتي اين سامانه
  . الزم براي اجراي اين استاندارد بايد انجام گيرند يهااندازه گيري   4-3
استاندارد (استانداردهاي جداگانه مربوط به استاندارد جامع تاييد نوع خودروها اين استاندارد بايد يكي از       4-4

   .قرار گيرد) 6924ملي ايران شماره 
گرم گاز گلخانه اي فلوئوردار در سال براي يك سامانه  40تهويه مطبوع نبايد از  يهانرخ نشتي از سامانه      4-5

  .وردار در سال براي يك سامانه دو اواپراتور باشدگرم گاز گلخانه اي فلوئ 60تك اواپراتور يا 

  (GWP)مين كل زروش محاسبه پتانسيل گرمايش   5
GWP  كل براي يك اقدام، يك ميانگين وزني است، كه از جمع وزني كسرهاي وزني موارد ويژه ضربدرGWP ها 

  . به دست مي آيد
)GWP × ٪ N جمع + ... ()GWP × ٪ Y جمع + ()GWP × ٪ X جمع(Σ  

  . است ± 1٪توزيع وزني با رواداري  ٪كه در آن 
-HFC 52٪و   HFC-32  ،٪25 HFC-125 23٪براي يكمخلوط تئوري از گازها شامل  رابطهمثال، استفاده از 

134A ،  
)1300 × ٪ 52 +()G3499WP × ٪ 25 + ()550 × ٪ 23(Σ  

  5/1652: برابر است با  GWPپس جمع

  ECتاييد نوع   6
  . بايد صادر گردد ECدرصورتي كه قطعه مطابق با الزامات اين استاندارد باشد، تاييد نوع قطعه   6-1
سازنده يا نماينده مجاز وي بايد درخواست تاييد نوع براي نوع قطعه نشتي يا سامانه تهويه مطبوع را   6-2

  . مطابق با بخش اول پيوست الف ارائه دهند
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هاي تاييد نوع، يك نمونه با ايد به واحد خدمات فني مسئول انجام آزمونسازنده يا نماينده مجاز وي ب  6-3
  . از قطعه نشتي يا سامانه تهويه مطبوع كه تاييد آن مورد نظر است، ارائه دهد) بدترين نمونه(بيشترين نرخ نشتي 

، 6924ن به شماره درصورتي كه الزامات برآورده مي شوند، بايد مطابق با اين استاندارد و استاندارد ملي ايرا
گواهي . دو شماره تاييديه نبايد به دو نوع متفاوت قطعه نشتي تخصيص يابد. صادر گردد ECشماره تاييد نوع 

  . تاييد نوع بايد مطابق با پيوست الف ارائه گردد



7 

 

  

  الفپيوست 

  )الزامي(

 ECمدارك اجرايي براي تاييد نوع 

 بخش اول

  نمونه

  يك سامانه يا يك قطعه از سامانه تهويه مطبوع  ECمربوط به تاييد نوع ..... مدرك اطالعاتي شماره 
هر نقشه بايد در . اطالعات ذيل، در صورت كاربرد، بايد در سه نسخه مهيا شود و شامل فهرست مندرجات باشد

، در صورت هاعكس. اندازه باشد يا تا شده در اين A4مقياس مناسب تهيه شود و با جزئيات كافي در اندازه 
  .وجود، بايد جزئيات كافي را نشان دهند

هاالكترونيكي باشند، اطالعات مربوط به كاركرد آن يها، قطعات يا واحدهاي فني مجزا داراي كنترلهااگر سامانه
  . بايد تهيه شود

  كليات
  )نام تجاري يا نام سازنده(سازنده     1
  نوع    2
  ):در صورت وجود( تجاري) يهانام(نام    2-1
  : مواد قطعه   2-2
  :نقشه يا طرحواره يك قطعه   2-3
  : ارجاع يا شماره قطعه   2-4
  :نام و نشاني سازنده    5
  : ECموقعيت و روش نصب عالمت تاييد نوع     7
  :مونتاژ) يهامكان(مكان ) يهانشاني(نشاني     8
  :بدنه    9
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  ):در صورت آزمون توسط سازنده( 1سامانه تهويه مطبوع/قطعه نشتيبراي  نشتي بر حسب گرم در سال  9-10-8
  

                                                 
استفاده گارهاي گلخانه اي فلوئوردار با پتانسيل گرمايش زمين  درصورتي كه سامانه براي. در صورت عدم كاربرد حذف شود -1

 . طراحي شده باشد، پرنماييد 150بيش از 
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  بخش دوم 

  ١نمونه

  ECگواهينامه تاييد نوع 
 تاييد مرجع مهر

  :مكاتبه در مورد
  :EC 2تاييد نوع 

  : EC 2تمديد تاييد نوع 
  : EC2رد تاييد نوع 
  : EC2لغو تاييد نوع 

  ....با توجه به استاندارد ملي ايران به شماره  سامانه تهويه مطبوع/قطعه نشتي /ك نوع خودروي
  :شماره تاييديه

  :دليل تمديد تاييد
  بخش اول

  )نام تجاري يا نام سازنده(سازنده     1
  نوع    2
  ):در صورت وجود( تجاري) يهانام(نام    2-1
  وسيله شناسايي  نوع، در صورت عالمتگذاري روي خودرو    3
  :نام و نشاني سازنده    5
  :  ECدر مورد قطعه و واحدهاي فني مجزا، موقعيت و روش تثبيت عالمت تاييد نوع     7
  :مونتاژ) يهامكان(مكان ) يهانشاني(نشاني     8

  بخش دوم
  .):به ضميمه رجوع شود(   )در صورت كاربرد(اطالعات تكميلي   1
  : واحد خدمات فني مسئوال انجام آزمونهاي تاييد نوع  2
  :آزمونتاريخ گزارش   3
  :شماره گزارش آزمون  4
  ):به ضميمه مراجعه شود) (در صورت وجود(مالحظات   5

                                                 
 . است) A4 )mm297×mm210حداكثر اندازه  -1

 . در صورت عدم كاربرد حذف شود -2



10 

 

  :مكان   6
  :تاريخ  7
  :امضا  8
  . فهرست بسته اطالعاتي كه بر اساس درخواست به دست مي آيد، پيوست شود  9

بر اساس  سامانه يا يك قطعه از سامانه تهويه مطبوعبراي يك ... شماره  ECضميمه تاييد نوع 
  ....استاندارد ملي ايران شماره 

  اطالعات تكميلي  1
  سامانه تهويه مطبوع نشتي يا  قطعهتوصيف مختصر   1- 1
  : 1نشتي بر حسب گرم بر سال  2- 1
  ): مثال معتبر براي خودروهاي چپ فرمان يا راست فرمان: (مالحظات  3- 1
  
  
  

 

 

                                                 
طراحي شده باشد،  150درصورتي كه سامانه براي استفاده گارهاي گلخانه اي فلوئوردار با پتانسيل گرمايش زمين بيش از  - ١

  . پرنماييد
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  سومبخش 

  EC قطعه عالمت تاييد نوع
 كليات 1-الف

  :بايد شامل موارد ذيل باشد ECقطعه عالمت    1-1-الف
) ييهاحرف(است و به دنبال اين حرف شماره مشخصه يا حرف  "e"محاط بر حرف  ك مستطيل كهي  1-1-1-الف

  :كه مشخص كننده كشور صادر كننده تاييديه است، مي آيد
  كشور  حرف مشخصه  كشور حرف مشخصه كشور  حرف مشخصه

  اسلواكي  27  اتريش12  آلمان  1
  استوني 29  لوكزامبورگ13  فرانسه  2
  لتوني 32  فنالند17 ايتاليا  3
  بلغارستان 34  دانمارك18  هلند 4
  ليتواني 36  روماني19  سوئد  5
  قبرس 49  لهستان20  بلژيك  6
  مالت 50  پرتغال21  مجارستان 7
  وناني23 جمهوري چك 8
  ايرلند24  اسپانيا 9
  اسلوني26  انگستان  11

مندرج در بخش چهارم شماره تاييديه اسـتاندارد ملـي    "شماره تاييديه اصلي "ل يدر مجاورت مستط  2-1-1-الف
آخـرين اصـالحيه فنـي    وجود دارد كه داراي دو حرف يا عدد نشان دهنده شـماره ترتيـب    6924ايران به شماره 

  . است 00يب براي اين استاندارد شماره ترت. است كه بر اساس آن تاييده صادر شده است ECاستاندارد مرجع 
  .بايد به وضوح و به طور پاك نشدني هنگام نصب بر روي خودرو باشد ECعالمت تاييد نوع      3-1-1-الف
  .ارائه شده است 1-الفك مثال از عالمت تاييد نوع در شكل ي   2-الف

.  

  مثالي از عالمت تاييد نوع -1-الفشكل 
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mm8a ≥   يا حداقلmm5/2  درصورتي كه مقدارmm8 نامناسب باشد .  
، بـر  2439تاييد نوع در كشور آلمان با شـماره تاييديـه   نشان مي دهد كه  1-دستگاه عالمت تاييد نوع شكل الف

  .صادر شده است  ECاساس استاندارد مرجع 
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  چهارمبخش 

  نمونه

   آاليندگي از سامانه تهويه مطبوعبا توجه به  ECمربوط به تاييد نوع ..... مدرك اطالعاتي شماره 
هر نقشه بايد در . اطالعات ذيل، در صورت كاربرد، بايد در سه نسخه مهيا شود و شامل فهرست مندرجات باشد

، در صورت هاعكس. يا تا شده در اين اندازه باشد A4مقياس مناسب تهيه شود و با جزئيات كافي در اندازه 
  .ن دهندوجود، بايد جزئيات كافي را نشا

هاي الكترونيكي باشند، اطالعات مربوط به كاركرد آنها، قطعات يا واحدهاي فني مجزا داراي كنترلهااگر سامانه
  . بايد تهيه شود

  كليات
  )نام تجاري يا نام سازنده(سازنده     1
  نوع    2
  ):در صورت وجود( تجاري) يهانام(نام    2-1
  عالمتگذاري روي خودرووسيله شناسايي  نوع، در صورت     3
  :مكان آن عالمتگذاري  3-1
  :گروه خودرو    4
  :نام و نشاني سازنده    5
  :  ECدر مورد قطعه و واحدهاي فني مجزا، موقعيت و روش تثبيت عالمت تاييد نوع     7
  :مونتاژ) يهامكان(مكان ) يهانشاني(نشاني     8
  بدنه    9
 100گلخانه اي فلوئوردار با پتانسيل گرمايش زمين بيش از سامانه تهويه مطبوع براي گازهاي     9-10-8

  :1خير/بله: طراحي شده است
  : ...................... گاز استفاده شده به عنوان مبرد

  .بله است، موارد زير تكميل گردد 8- 10-9در صورتي كه پاسخ بند 
  : ..ماره قطعه و مواد قطعات نشتينقشه و توصيف مختصر سامانه تهويه مطبوع، شامل مرجع يا ش    9-10-8-1
  : .......نشتي بر حسب گرم در سال سامانه تهويه مطبوع    9-10-8-2

                                                 
 . در صورت عدم كاربرد حذف شود -1
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در مورد آزمون قطعه نشتي، فهرست قطعات نشتي مشتمل مرجع متناظر يا شماره قطعه و     9-10-8-2-1
  ...): .......آزمون شماره تاييديه و مثال گزارش (ها و اطالعات در مورد آزمون هاي ساليانه متناظر آنمواد، با نشتي

در مورد آزمون سامانه، مرجع يا شماره قطعه و مواد قطعات سامانه و اطالعات در مورد     9-10-8-2-2
  ...): .......مثال گزارش آزمون شماره تاييديه و (آزمون 
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   پنجمبخش 

  ١نمونه

  ECگواهينامه تاييد نوع 
 تاييد مرجع مهر

  :مكاتبه در مورد
  :EC 2تاييد نوع 

  : EC 2تمديد تاييد نوع 
  : EC2رد تاييد نوع 
  : EC2لغو تاييد نوع 

  ....با توجه به استاندارد ملي ايران به شماره واحد فني مجزا /قطعه نشتي /ك نوع خودروي
  :شماره تاييديه

  :دليل تمديد تاييد
  بخش اول

  )نام تجاري يا نام سازنده(سازنده     1
  نوع    2
  ):در صورت وجود( تجاري) يهانام(نام    2-1
  وسيله شناسايي  نوع، در صورت عالمتگذاري روي خودرو    3
  : مكان آن عالمتگذاري  3-1
  :گروه خودرو    4
  :نام و نشاني سازنده    5
  :  ECدر مورد قطعه و واحدهاي فني مجزا، موقعيت و روش تثبيت عالمت تاييد نوع     7
  :مونتاژ) يهامكان(مكان ) يهانشاني(نشاني     8

  بخش دوم
  .):به ضميمه رجوع شود(   )در صورت كاربرد(اطالعات تكميلي   1
  : واحد خدمات فني مسئوال انجام آزمونهاي تاييد نوع  2

                                                 
 . است) A4 )mm297×mm210حداكثر اندازه  -1

 . در صورت عدم كاربرد حذف شود -2
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  :تاريخ گزارش آزمون  3
  :شماره گزارش آزمون  4
  ):به ضميمه مراجعه شود) (در صورت وجود(مالحظات   5
  :مكان   6
  :تاريخ  7
  :امضا  8
  . رست بسته اطالعاتي كه بر اساس درخواست به دست مي آيد، پيوست شودفه  9

  ....بر اساس استاندارد ملي ايران شماره خودرو براي يك ... شماره  ECضميمه تاييد نوع 
  اطالعات تكميلي  1
  سامانه تهويه مطبوع نشتي يا  قطعهتوصيف مختصر   1-1
طراحي  100فلوئوردار با پتانسيل گرمايش زمين بيش از  سامانه تهويه مطبوع براي گازهاي گلخانه اي  1-2

  :1خير/بله: شده است
  : ...................... گاز استفاده شده به عنوان خنك كن

  .بله است، موارد زير تكميل گردد 2-1در صورتي كه پاسخ بند 
  : .......نشتي كل بر حسب گرم در سال  1-3
  ): مثال معتبر براي خودروهاي چپ فرمان يا راست فرمان: (مالحظات  1-4

                                                 
 . در صورت عدم كاربرد حذف شود -1
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  بپيوست 

  )الزامي(

 هاي تهويه مطبوعمقررات فني براي تعيين نشتي از سامانه

  مقدمه  1-ب
طراحـي    (AC) 1اين پيوست به منظور ارزيابي رهايي سيال مبرد در جو از خودروهايي با سـامانه تهويـه مطبـوع   

باشند، به كـار مـي رود  كـه     150شده براي اين كه حاوي گازهاي گلخانه اي با پتانسيل گرمايش زمين بيش از 
  : موارد ذكر شده در اين پيوست شامل

  الزامات تجهيزات ١
 شرايط آزمون ٢

 رويه آزمون و الزامات اطالعات ٣

  . مي شود

  شرح آزمون  2-ب
رهـا شـده در جـو از     (HFC-134a)هاي ن مقدار هيدروفلوئوروكربنآزمون نشتي تهويه مطبوع براي تعيي  1-2-ب

طراحـي  خودروهاي نصب شده با يك سامانه تهويه مطبوع، به عنوان ترتيبي از كاركرد عادي چنـين سـامانه اي،   
  . شده است

انجام ع يا روي قطعات نشتي ويژه اين آزمون مي تواند روي تمام خودرو، روي سامانه تهويه مطبو  2-2-ب
  . شود
روغن باقيمانده از فرآيند سازنده . قطعات نشتي نياز به آزمون بدون روغن اضافي موجود در آن دارند  3-2-ب

  . كمپرسورها مقدار استاندارد از روغن را استفاده مي كنند. بايد داخل آن باقي بماند
هاي مرزي بايد به طور محكم بخش. مرزهاي قطعات ويژه بايد در داخل ناحيه تيوب فلزي باشند  4-2-ب

يكي از مرزهاي قطعات، در صورت مقتضي، مي تواند به . توسط جوشكاري يا لحيم كاري، آب بندي شده باشند
  . محفظه حجم فلزي مناسب دارنده مبرد دوفازي متصل باشد

كه فشار  پرشوند  HFC-134a) مايع و بخار( يدوفازمبرد و قطعه نشتي بايد با   HFC-134aمحفظه   5-2-ب
قطعه نشتي هنگام آماده سازي آزمون . هاي گرمايشي ثابت نگه داشته مي شودآن در تراز دماي الزم توسط روش

   . يا انجام آزمون، در محفظه آب بندي شده نصب مي شود
                                                 
1- Air-conditioning system (AC) 
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  HFC-134aدماي قطعه در پيش آماده سازي خواسته شده يا دماي آزمون نگه داشته مي شود تا تنها فاز بخار 

  . هاي تهويه مطبوع كامل، شارژ اسمي واقعي بايد استفاده شودبراي سامانه. اخل قطعه وجود داشته باشدد
  . بايد غلظت و نوع روغن توصيه شده توسط سازنده استفاده شوند

هايي كه كه به عنوان هر قطعه نشتي سامانه تهويه مطبوع بايد براي يك آزمون ارائه شود، به جز آن  6-2-ب
  . بدون نشتي درنظر گرفته مي شوند

  :قطعات زير به عنوان بدون نشتي در نظر گرفته مي شوند  1-6-2-ب
  اواپراتور بدون اتصاالت  -
 اتصاالت بدون فلزي يهاتيوب -

 اتصاالت بدون و تعمير قابل يكپارچه كن خشك بدون كندانسور  -

 اتصاالت بدون كن خشك/گيرنده -

 اتصاالت بدون اكوموالتور -

  . براي آزمون بايد بدترين مورد مثال قطعه نشتي يك سامانه تهويه مطبوع انتخاب شود  7-2-ب
  . نشتي جرمي سيال مبرد از هر قطعه نشتي جمع آوري مي شود تا نتيجه كلي آزمون به دست آيد  8-2-ب

  تجهيزات آزمون  3-ب
آزمون بايد در يك محفظه آب بندي شده شامل يك تجهيز براي اطمينان از  تراكم همگن گاز و استفاده از روش 

  . تحليل گاز انجام گيرد
  . تمام تجهيزات مورد استفاده هنگام آزمون بايد  نسبت به تجهيزات مرجع واسنجي شوند

  محفظه اندازه گيري  1-3-ب
سامانه شرايط دمايي بايد قادر به كنترل دماي هواي داخلي طي اين فاز،  براي فاز پيش آماده سازي،  1- 1-3-ب

  . ، باشدK3±با رواداري 
براي فاز اندازه گيري، محفظه اندازه گيري نشتي بايد يك محفظه اندازه گيري گازبندي شده قادر به   2- 1-3-ب

اين  7-شود بايد طبق بند بمحفظه  هنگامي كه  آب بندي مي . نگهداري سامانه و قطعه تحت آزمون باشد
سطح داخلي محفظه بايد غير قابل نفود و غير قابل واكنش براي سيال خنك كن تهويه . پيوست گازبندي باشد

سامانه شرايط دمايي بايد قادر به كنترل دماي هواي داخلي طي اين آزمون، با رواداري ميانگين . مطبوع باشد
K1±در طول باشد ، .  
  . زه گيري بايد با صفحات صلب كه حجم آن ثابت مي ماند، ساخته شودمحفظه اندا  3- 1-3-ب
هاي تحت آزمون با صحت الزم اندازه داخلي محفظه اندازه گيري بايد براي نگهداري قطعات يا سامانه  4- 1-3-ب

  . مناسب باشد
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دش مجدد يا بايد از همگن بودن دما و گاز داخل محفظه اندازه گيري به وسيله حداقل يك فن گر  5- 1-3-ب
  . يك روش جايگزين كه بتواند ثابت نمايد تراكم دما و گاز همگن تامين مي گردد، اطمينان حاصل شود

  تجهيزات اندازه گيري  2-3-ب
آزاد شده بايد به روش كروماتوگرافي گاز، طيف نورسنجي مادون قرمز، طيف   HFC-134aمقدار   1-2-3-ب

  . اندازه گيري شود) رجوع شود 7- به بند ب(طيف نمايي صوتي - سنجي جرمي، عكس مادون قرمز
اگر روش مورد استفاده يكي از موارد فوق نباشد، معادل بودن آن بايد اثبات شود و تجهيزات بايد با   2-2-3-ب

  . شرح داده شده است، واسنجي شود 7- شابه چنانچه در بند بيك روش م
گرم در سال قرار  ±2صحت هدف تجهيزات اندازه گيري براي كل سامانه تهويه مطبوع در محدوده    3-2-3-ب

  . داده شده است
گرم در سال را  2/0تجهيزات براي آناليز گاز، تركيبي با ساير تجهيزات، كه اجازه كاهش صحت به    4-2-3-ب

  . مي دهد، بايد براي هر آزمون قطعه به كار رود
ها در هر ها رسيدن به صحت مذكور بسيار سخت است، تعداد نمونهبراي تجهيزاتي كه براي آن   5-2-3-ب

  . آزمون بايد افزايش يابد
خيز مقياس كامل در صفر و در  1%قابليت تكرار آناليزور به عنوان يك انحراف آزمون بايد بهتر از    6-2-3-ب
   . ي قابل استفاده باشدهامقياس كامل در تمام محدوده %20±%80
  . صفر و بازه آناليزور گاز بايد قبل از هر آزمون طبق دستورالعمل سازنده واسنجي شود   7-2-3-ب

هاي بررسي نشتي، انتخاب ي آناليزور بايد براي بهترين دقت طي اندازه گيري، واسنجي و رويههاي كارمحدوده
  . .شوند

  سامانه ثبت داده آناليزور گاز   3-3-ب
آناليزور گاز بايد با يك وسيله براي ثبت خروجي سيگنال الكتريكي چه توسط ثبات نمودار نواري با   1-3-3-ب

سامانه ثبت بايد خصوصيات كاركرد حداقل . دقيقه نصب شود 60حداقل يك در سامانه پردازش داده در بسامد 
اين ثبت بايد نشانگر مثبت آغاز و . معادل با سيگنال در حال ثبت با مهياسازي ثبت دائم نتايج را داشته باشد

تمام هر هاي زماني نمونه برداري طي زمان سپري شده بين شروع و اشامل شروع و پايان دوره(پايان آزمون 
  .  باشد) آزمون
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  تجهيزات تكميلي   4-3-ب

  ثبت دما  1-4-3-ب
اند تا دما در محفظه اندازه گيري در يك يا دو نقطه توسط حسگرهاي دما كه چنان متصل شده  1-1-4-3-ب

نقاط اندازه گيري بايد نماياننده دماي داخل محفظه اندازه گيري . شودمي ثبتمقدار ميانگين را نشان دهند، 
  . شندبا
، بايد با بسامد حداقل يكبار در دقيقه، ثبت شود يا   HFC-134aدما، هنگام اندازه گيري نشتي   2-1-4-3-ب

  . به يك سامانه پردازش داده ارائه شود
  .   باشد K 0/1±صحت سامانه ثبت دما بايد در حدود    3-1-4-3-ب

  وسيله ثبت فشار  2-4-3-ب
و فشار بايد قادر به تثبيت تا                  hPa2±بايد در حدود  Pshedصحت سامانه ثبت فشار براي  1-1-4-3-ب

hPa 2/0± باشد   .  

  هافن  3-4-3-ب
تراكم  ، بايد امكان كاهشN2 flushها، مانند با استفاده از يك يا چند فن، وزنده يا ساير روش  1-3-4-3-ب

HFC-134a  در محفظه اندازه گيري نسبت به تراز محيطي وجود داشته باشد .  

ها هنگام ها يا وزندهقطعه نشتي يا سامانه مورد آزمون در محفظه نبايد تحت طوفان هوايي از فن  2-3-4-3-ب
  . استفاده باشند

  گازها 4-4-3-ب
گازهاي ذيل بايد براي واسنجي و در جاييكه توسط تامين كننده آناليزور گاز تعيين شده باشد،   1-4-4-3-ب

  :كاركرد موجود باشند
 حجمي 21%و  18%هواي تركيبي خالص با محتواي اكسيژن  -

- HFC-134a    5/99%، حداقل خلوص  

و هواي تركيبي خالص يا    HFC-134aگازهاي مصرفي و كاليبراسيون بايد محتوي مخلوطي از   2-4-4-3-ب
  . نمودارهاي مقرر باشد± 2%راكم درست گاز واسنجي بايد در حدود ت. هر گاز خنثاي ديگري و موجود باشند
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  پيش آماده سازي  4-ب

  الزامات كلي    1-4-ب
قبل از انجام پيش آماده سازي و اندازه گيري نشتي، سامانه تهويه مطبوع بايد تخليه شود و با شارژ   1-1-4-ب

  . پر شود  HFC-134aاسمي معين  
به منظور اطمينان از شرايط اشباع در تمام مدت زمان آزمون، شامل فاز پيش آماده سازي، هر قطعه   2-1-4-ب

 g/cm3 65/0اما نه بيش از (  HFC-134aنشتي، با يا بدون محفظه اضافي، بايد تخليه شود و با مقدار كافي 
  . پر شود) حجم داخلي كلي قطعه نشتي يا محفظه

  پيش آماده سازيشرايط   2-4-ب
متقاضي تاييديه مي تواند انتخاب كند كه شرايط پيش آماده سازي را در يك مرحله تكي در دماي   1-2-4-ب
ºC40 رويكرد دو مرحله اي بايد شامل دو . يا در يك رويكرد دو مرحله اي با مدت زمان كلي كوتاه تر انجام دهد

مدت زمان پيش آماده سازي بايد طبق . ºC40و دقيقا بعد از آن دومي در  ºC50مرحله متوالي باشد، اولي در 
  . جدول ذيل باشد

  1-ب جدول
  2انتخاب  1انتخاب   

 ºC40 بخش سامانه
 زمان بر حسب ساعت

  ºC50 - 1مرحله 
  زمان بر حسب ساعت

  ºC40 - 2مرحله 
  زمان بر حسب ساعت

  24  240 480 سامانه كامل
  24  72 144 كمپرسور

  24  240 480 مجموعه شيلنگ
  24  48 96 هاي داراي نشتيبخش تمام ساير

  
هاي پيش آماده سازي كوتاه تر در صورتي مي توانند استفاده شوند كه با توجه به اين كه اتالف نشتي به زمان

  . نمايش داده شود) نرخ اتالف ثابت(دست آمده است، حالت پايدار 
ساعت در محفظه اندازه گيري  4پيش آماده سازي، قطعات نشتي يا سامانه بايد براي آزمون پس از   2-2-4-ب

  .  قرار گيرند

  كمپرسور  3-4-ب
در صورت لزوم براي روانكاري و آب بندي داخلي ، كمپرسور مي تواند بين پيش آماده سازي و   1-3-4-ب

  . كاركند rpm 200آزمون در حداقل دوره زماني يك دقيقه با حداقل سرعت 
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در قطعه نشتي يا سامانه تهويه مطبوع بايد در فاصله پيش آماده سازي و اندازه   HFC-134aمبرد   2-3-4-ب
اين بدين معني است كه بايد براي هر دوي پيش . گيري  دست نخورده باشد تا اثر پيش آماده سازي از بين نرود

  . دوباره بين آن دو، چيدمان يكسان ارائه شودآماده سازي و اندازه گيري بدون دمونتاژ و مونتاژ 

  توالي آزمون  5-ب

  الزامات كلي  1-5-ب
  . ها پيروي نمود را نشان مي دهد،مراحلي كه بايد طي توسعه آزمون از آن1-توالي آزمون، در شكل ب

  آزمون نشتي  2-5-ب
ها در تراكم اختالف. ام شودانج) K313 )Cº40آزمون بايد در شرايط ايستا و حالت پايدار در دماي   1-2-5-ب

HFC-134a  هاي ساليانه به كار مي رودطي آزمون براي محاسبه اتالف  .  
  . محفظه اندازه گيري بايد براي چند دقيقه خالي شود تا پس زمينه پايدار به دست آيد  2-2-5-ب
قبل از آزمون، تراز پس زمينه در محفظه اندازه گيري بايد اندازه گيري شود و آناليزور گاز صفر و  3-2-5-ب

  . مهار گردد
در موردي كه چيدمان از پيش آماده سازي به يك محفظه اندازه گيري متفاوت تغيير مي كند،  4-2-5-ب

آب بندي و تنظيم دماي آزمون محفظه شروع دوره اندازه گيري نبايد زودتر از چهار ساعت پس از بسته شدن، 
  . اندازه گيري باشد

  . قطعه نشتي يا سامانه در محفظه اندازه گيري شناسايي مي شودسپس  5-2-5-ب
محفظه آزمون بايد كامال در فشار جو با گاز . محفظه اندازه گيري بسته شده و گازبندي شده است 6-2-5-ب

  . پر شود) مثال هواي پاك(مرجع 
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  1-شكل ب
دوره زماني آزمون زماني شروع مي شود كه محفظه آزمون آب بندي شـده باشـد و دمـا در محفظـه      7-2-5-ب

،  HFC-134aتـراكم  . دما تا انتهاي دوره زماني در اين مقدار باقي مي ماند. برسد) K313 )Cº40اندازه گيري به 
اما نه زودتر از (براي دوره زماني آزمون  Tshed وCHFC-134ai، Pshedهاي اوليه بارومتريك براي ارائه قرائتدما و فشار 

.) تعيين شـده اسـت   4-2-5-ساعت پس از بستن محفظه اندازه گيري و تنظيم دماي آزمون چنانچه در بند ب 4
   . به كار مي روند 3-5-اين مقادير در محاسبه نشتي طبق بند ب. اندازه گيري شوند

كوتاه تر با مهيا سازي صحت يك دوره زماني . ساعت باشد 24دوره زماني نامي اندازه گيري بايد  8-2-5-ب
  .  كافي نمايش مجاز است

  .  آناليزور گاز بايد دقيقا پس از اتمام دوره زماني آزمون، صفر و مهار گردد 9-2-5-ب

 چيدمان قطعه نشتي يا سامانه

خالي و پر نمودن با مقدار 
 HFC-134aمعين

 فاز پيش آماده سازي

بستن و آب بندي محفظه در صورت مقتضي، پاك كردن محفظه اندازه 
 گيري با گاز پاك كننده و پر كردن با گاز مرجع 

 Cº40تنظيم دماي آزمون در )هواي پاك يا گاز خنثاي مناسب(

  ساعت4

  در محفظه اندازه گيري HFC-134aاندازه گيري اوليه 

  در محفظه اندازه گيريHFC-134aنهايياندازه گيري

 (L)محاسبه نشتي 

 ساعت24
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، دما و فشار بارومتريك در محفظه اندازه گيري  HFC-134aتراكم دوره زماني آزمون، در انتهاي  10-2-5-ب
   .هستند 3-5- براي محاسبه نشتي طبق بند ب Tshed وCHFC-134ai، Pshedرد، اين موا. بايد اندازه گرفته شود

  محاسبه  3-5-ب
نشتي با . محاسبه گردد  HFC-134aاجازه مي دهد تا آاليندگي  2-5- آزمون مشروح در بند ب  1-3-5-ب

اوليه و نهايي، دما و فشار در محفظه، همراه با حجم خالص محفظه اندازه گيري، محاسبه   HFC-134aاستفاده از 
  .   مي شود

  :توسط رابطه ذيل محاسبه مي شود  HFC-134a جرم نشتي كل

  
  

 :كه در آن 

  kg/s برحسب   HFC-134aنرخ جريان نشتي  
nHFC-134a  هايتعداد مولكولHFC-134a    برحسب mol 

Vshed  حجم خالص محفظهshed  برحسب m3  
VAC  برحسب  حجم ناخالص سامانه تهويه مطبوع يا قطعه m3  
Tshed  دما درshed  برحسب K  
Pshed  فشار درshed  برحسب kPa  

CHFC-134ae  تراكم نهاييHFC-134a   برحسب ppmv  
CHFC-134a  تراكم اوليهHFC-134a   برحسب ppmv  

te  برحسب  زمان نهايي s 

ti  برحسب  زمان اوليه s 

MHFC-134a  جرم موليHFC-134a  =)kg/kmol102(  برحسب kg/kmol  
R  ثابت گاز=)kJ/(kmol*K)314/8(  برحسب kJ/(kmol*K)  

NB  CHFC-134a هايبه عنوان تعداد مولكولHFC-134a  )nHFC-134( در هر مولكول هوا 

)nair+HFC-134a (تعريف مي شود.    

ppmv حجم معادل با مول بر مول/ذرات در ميليونيوم 
  
تبديل  (g/y)جرم بر حسب گرم، به دست آمده به عنوان تابعي از زمان، بايد به گرم در سال    2-3-5-ب 

  . شود
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  نتايج كلي آزمون   4-5-ب

كلي سامانه تهويه مطبوع كامل، با اضافه نمودن مقادير جزئي براي هر قطعه نشتي مورد آزمون محاسبه  نشتي
  . مي شود

  آزمون سامانه    1-4-5-ب
  AC  ،L (g/y)  = (g/y)ي نشت
  آزمون قطعه 2-4-5-ب

  AC  ،L (g/y)  = (g/y)ي نشت
  277/0برابر است با ) ضريب تصحيح( CFكه در آن 

  تاييديه  6-ب
بر حسب گرم در سال كمتر  Lسامانه تهويه مطبوع مورد آزمون قرار گرفته بايد در صورتي كه مقدار     1- 6-ب

  . از مقادير مندرج در جدول ذيل باشد، طبق اين استاندارد تاييد گردد

  2-جدول ب
L خنك كننده   بر حسب گرم در سالAC 

40 /*60 HFC-134a    
 درمورد سامانه تبخير دوگانه -* 

  
  . تحت آزمون قرار گيرد بايد تاييد شود 2-3-5-در صورتي كه قطعه نشتي طبق الزامات بند ب    2- 6-ب

 واسنجي تجهيزات براي آزمون نشتي  7-ب

 هاي واسنجي و روشبسامد   1-7-ب

و در هر مورد در دوره .تمام تجهيزات بايد قبل و پس از استفاده اوليه هر چند دفعه كه الزم باشد     1-1-7-ب
براي تجهيزات فهرست (هاي واسنجي مورد استفاده روش. رماني شش ماه قبل از آزمون تاييد نوع واسنجي شوند

  . توضيح داده شده اند 7-در بند ب 1-2-3-شده در بند ب
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  محفظه اندازه گيري واسنجي  2-7-ب 

 تعيين اوليه حجم داخلي محفظه اندازه گيري  1-2-7-ب

ابعاد داخلي . قبل از استفاده اوليه، حجم داخلي محفظه اندازه گيري بايد طبق ذيل تعيين شود    1-1-2-7-ب
حجم . دهاي مهار، به دقت اندازه گيري مي شونمحفظه اندازه گيري با مجاز دانستن هر بي نظمي مانند ضامن

  .  ها تعيين مي شودداخلي محفظه اندازه گيري از اين اندازه گيري
حجم خالص داخلي  با تفريق حجم قطعه يا سامانه آزمون از حجم داخلي محفظه اندازه گيري     2-1-2-7-ب

 .  تعيين مي شود

اگر جرم گاز مطابق  .بررسي شود 3- 2- 7-محفظه اندازه گيري  بايد از نظر نشتي مانند بند ب    3-1-2-7-ب
 . نباشد، اعمال تصحيح الزم است ±2%با جرم داخل شده تا حدود 

 هاي پس زمينه محفظه اندازه گيريتعيين آاليندگي  2-2-7-ب

را   HFC-134aتعيين مي كند كه محفظه اندازه گيري محتوي هيچ ماده اي كه مقادير مشخص اين كاركرد 
ر شناسايي محفظه به خدمات، پس از هر كاركردي در محفظه كه ممكن اين بررسي بايد د. انتشار دهد، نيست

  . است بر آاليندگي پس زمينه تاثير بگذارد و در بسامد حداقل يك بار در سال انجام شود
در دوره زماني چهار و  K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) 313دماي داخل محفظه اندازه گيري بايد در     1- 2- 2- 7- ب

  .  ساعته ذيل نگهداري شود

محفظه اندازه گيري مي تواند آب بندي شود و فن مخلوط كننده، براي دوره زماني بيش از دو     2-2-2-7-ب
 . ساعت قبل از شروع دوره زماني چهارساعته نمونه برداري پس زمينه، كاركند

  . آناليزور، در صورت لزوم، بايد واسنجي شود، سپس صفر و مهار گردد    3-2-2-7-ب
محفظه اندازه گيري بايد خالي گردد تا يك قرائت پايدار به دست آيد، و فن مخلوط كننده در     4-2-2-7-ب

  . صورتي كه در آن زمان روشن نيست، روشن شود
و تراكم پس زمينه، دما و فشار بارومتريك اندازه سپس محفظه اندازه گيري آب بندي مي شود     5-2-2-7-ب

ها اين. با تخليه محفظه اندازه گيري، روي صفر تنظيم مي شود  HFC-134aترجيحا، تراكم . گيري مي گردد
  . مورد استفاده در محاسبه پس زمينه محفظه هستند Tshed وCHFC-134a، Pshedهاي اولين قرائت

مجاز است محفظه با فن مخلوط كن روشن براي دوره زماني چهار ساعت دست نخورده باقي     6-2-2-7-ب
  . بماند
در پايان اين مدت، آناليزور يكساني براي اندازه گيري تراكم در محفظه اندازه گيري به كار مي     7-2-2-7-ب
  .هستند Tshed وCHFC-134a، Pshedهاي ائتها آخرين قراين. دما و فشار بارومتريك نيز اندازه گيري مي گردد. رود
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 محفظه اندازه گيري   HFC-134aواسنجي و آزمون حفظ   3-2-7-ب

در محفظه اندازه گيري، يك بررسي روي حجم اندازه گيري شده در   HFC-134aواسنجي و آزمون حفظ گاز 
نرخ نشتي محفظه اندازه گيري بايد در . را ارائه مي دهد و نيز نرخ نشتي را اندازه مي گيرد 1-2-7- بند ب

شناسايي محفظه به مركز خدمات، پس از هر كاركردي در محفظه اندازه گيري كه ممكن است بر يكپارچگي 
  . ير بگذارد و پس از آن هر سه ماه يكبار، تعيين گرددمحفظه تاث

محفظه اندازه گيري بايد خالي گردد تا يك قرائت پايدار به دست آيد، و فن مخلوط كننده در     1-3-2-7-ب
آناليزور صفر شده است، در صورت لزوم واسنجي شده است و . صورتي كه در آن زمان روشن نيست، روشن شود

  . مهار شده است
و براي دماي ) در صورتي كه روشن نيست(سپس سامانه كنترل دماي محيط روشن مي شود     2-3-2-7-ب

313 K (40 °C) تنظيم مي گردد .  
به حالت تعادل برسد،  K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) 313هنگامي كه محفظه اندازه گيري در     3- 3- 2- 7- ب

ها اولين قرائتاين .ار بارومتريك اندازه گيري مي شودمحفظه آب بندي مي شود و تراكم پس زمينه، دما و فش
  . مورد استفاده در واسنجي محفظه هستند Tshed وCHFC-134a، Pshedهاي 
جرمي كه بايد . به داخل محفظه اندازه گيري تزريق مي گردد  HFC-134aيك مقدار مشخص     4-3-2-7-ب

  : تزريق گردد بستگي به حجم محفظه اندازه گيري مورد استفاده در معادله ذيل دارد

  
 

  kg برحسب   HFC-134aجرم   
Vshed  حجم محفظهshed  برحسب m3  
Tshed  دما در محفظهshed  برحسب K  
Pshed  فشار در محفظهshed  برحسب kPa  

C   تراكمHFC-134a   برحسب ppmv  
MHFC-134a  جرم موليHFC-134a  =)kg/kmol102(  برحسب kg/kmol  

R  ثابت گاز=)kJ/(kmol*K)314/8(  برحسب kJ/(kmol*K)  
NB  CHFC-134a هايبه عنوان تعداد مولكولHFC-134a  )nHFC-134( در هر مولكول هوا 

)nair+HFC-134a ( مي شودتعريف.    
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را   HFC-134aمحفظه اندازه گيري، مقدار تزريقي  ي متفاوت هاحجمبراي با استفاده از اين معادله، جدول ذيل 
 C° 40اندازه گيري و دما در محفظه ) kPa 3/101(فشار در فشار جو : مفروضات چنين هشتند. نشان مي دهد

  . باشد
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  3-جدول ب
 حجم محفظه اندازه گيري

(L)

  جرم تزريق شده
(g) 

5 6.0E-04 

10 1.2E-03 

50 6.0E-03 

100 1.2E-02 

500 6.0E-02 

1000 1.2E-01 

2000 2.4E-01 

3000 3.6E-01 

4000 4.8E-01 

 
. در نيتروژن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد  HFC-134aبراي مقادير بسيار كم تزريق، تركيبات استاندارد 

  . محفظه اندازه گيري بايد خالي و با يك تراكم غير استاندارد پر گردد
بايد اجازه داده شود تا محتويات محفظه اندازه گيري به مدت پنج دقيقه مخلوط شوند و     5-3-2-7-ب

 Tshed وCHFC-134a، Pshedهاي ها آخرين قرائتاين. سپس تراكم گاز، دما و فشار بارومتريك اندازه گيري شوند

  .هستند براي بررسي رهاسازي Tshed وCHFC-134ai، Pshedهاي اوليه براي واسنجي محفظه اندازه گيري مانند قرائت
و رابطه مندرج در  5-3- 2- 7-و ب 3- 3- 2- 7-هاي انجام شده در بندهاي ببر اساس قرائت    6-3-2-7-ب

  . در محفظه اندازه گيري محاسبه مي شود  HFC-134a، جرم 4- 3-2-7- بند ب
 24ماني بيش از زدر دوره  K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) 313سپس، با نگهداري دما در تراز    7-3-2-7-ب

  . فرآيند شروع مي شودساعت، 
، دما و فشار بارومتريك اندازه  HFC-134a ساعته، تراكم نهايي  24در انتهاي دوره زماني    8-3-2-7-ب

             براي بررسي رهاسازيبراي  Tshed وCHFC-134a، Pshedهاي ها آخرين قرائتاين. گيري و ثبت مي شوند

HFC-134a هستند.  
هاي انجام شده در از قرائت  HFC-134a، جرم 4-3- 2- 7-با استفاده از رابطه مندرج در بند ب   9-3-2-7-ب

ارائه شده در بند           HFCبا جرم  5%ممكن نيست اين جرم بيش از . محاسبه مي شود 8- 3- 2-7-بند ب
  . تفاوت داشته باشد 6- 3-2-7-ب
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 HFC واسنجي آناليزور  3-7-ب

  . آناليزور بايد چنانچه توسط سازنده ابزار معين شده است، تنظيم گردد    1-3-7-ب
  . آناليزور بايد با استفاده از گازهاي مرجع مناسب واسنجي شود    2-3-7-ب
منحني واسنجي در حداقل پنج نقطه واسنجي قراردادده شده به طور يكسان و در صورت امكان     3-3-7-ب

مقادير اندازه  80%ها بايد حداقل تراكم نامي گاز واسنجي با بيشترين تراكم. باالي محدوده كاركرد، نصب شود
  .   گيري شده باشند

اگر درجه چند جمله اي منتج . حاسبه نماييدمنحني واسنجي را به روش كوچكترين مربعات م    4-3-7-ب
  . باشد، تعداد نقاط واسنجي بايد حداقل تعداد درجه چند جمله اي به عالوه دو باشد 3بيشتر از 

  . با مقدار نامي هر گاز واسنجي تفاوت داشته باشد 2%منحني واسنجي نبايد بيشتر از     5-3-7-ب
، يك جدول از قرائت نشان داده 4-3-7-اي تقسيم شده از بند ب با استفاده از ضرايب چند جمله    6-3-7-ب

اين امر . مقياس كامل باشند، رسم شود 1%هايي كه كوچكتر يا مساوي شده بر اساس تراكم واقعي بايد در رديف
همچنين جدول مذكور بايد شامل ساير اطالعات مانند . بايد براي هر محدوده  واسنجي شده آناليزور انجام شود

  :وارد زير باشدم
 اطالعات واسنجي 

 در صورت كاربرد(هاي صفر نمودن قرائت( 

 مقياس نامي 

 اطالعات مرجع هر گاز واسنجي مورد استفاده 

 ي درصديهامقادير واقعي و نشان داده شده هر گاز واسنجي مورد استفاده همراه با تفاوت  
مانند (در صورتي كه بتوان براي راضي نمودن مرجع تاييد نشان داد كه فن آوري جايگزيني     7-3-7-ب

مي تواند صحت معادل ارائه دهد، سپس آن جايگزين مي توانند مورد ) رايانه، سوئيچ محدوده كنترل الكترونيكي
  . استفاده قرار گيرد


