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هزسهزسههبICS:

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزهاا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صکاحب نظکران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیردولتی حاص میشکود  .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیوناا فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چکا و
منتشر میءشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذ صح نی با رعایت ضوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکا و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشوند که براساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
9
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد )، (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی )(IEC
و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدک غذایی ) 3(CACدر کشور
فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شکرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا کشکور ،از آخکری
پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصکوتت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی بکرا محصکوتت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاتاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعکال
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسکی ،ممیک و صکدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی،
آزمایشگاهاا و مراک کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسکات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت بکه آناکا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،تعیی عیار
فل ات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد “ وسای حفاظتی تنفسی -گازاا تنفسی برا غواصی و کاربرداا پر فشار -ال امات و روش اا
آزمون " که پی نوی آن در کمیسیوناا مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شده
است و در چهار صد چه و پنجمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد مهندسی پ شکی مور 1323/91/31
مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدید نظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذ که برا تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
BS 8478: 2011, Respiratory protective devices – Breathing gases for diving and hyperbaric
applications- Requirements and test methods.
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 -الزامات و روش هاي آزمون

 9هدف و دامنه کاربرد
اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی ال امات و روشاا آزمون مربوط به ترکیب و درجه خلو گازاا
تنفسی ،غیر از اوا فشرده که ویژگی اا آن در استاندارد  BS EN 12021تعیی شده ،است که در
غواصی و کاربرداا پر فشار مورد استفاده قرار می گیرند.
ای استاندارد برا گروه اا مخلوط گاز زیر کاربرد دارد:
الف -اکسیژن تنفسی،
9
ب -اوا سازگار با اکسیژن ،
 اوا با نیتروژن کاا یافته،3ب -مخلوط اا گاز اکسیژن و نیتروژن،
 مخلوط اا گاز اکسیژن و الیوم،ت -مخلوط اا گاز اکسیژن ،الیوم و نیتروژن.
امچنی ای استاندارد ال امات و روش اا آزمون خلو الیوم مورد استفاده در ساخت مخلوط اا گاز
تنفسی را تعیی می کند.
ای استاندارد برا گازاا فشرده مورد استفاده در پ شکی و گازاا استفاده شده در تجهی ات تنفسی در
ارتفاعات ،کاربرد ندارد.
يادآوري  -9ترکیب و خلو

اوا فشرده در استاندارد  BS EN 12021مشخص شده است.

 2مراجع الزامی
مدارك ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آنها ارجاع شده است .بدی ترتیب آن
مقررات ج ئی از ای استاندارد محسوب میشود .در مورد مراجع دارا تاریخ چا و یا تجدید نظر ،اصححیه
اا و تجدید نظراا بعد ای مدارك مورد نظر نیست معهذا بهتر است کاربران ذینفع ای استاندارد ،امکان
کاربرد آخری اصححیه اا و تجدید نظراا مدارك ال امی زیر را مورد بررسی قرار داند .در مورد مراجع
بدون تاریخ چا و یا تجدید نظر ،آخری چا و یا تجدید نظر آن مدارك ال امی ارجاع داده شده مورد نظر
است.
استفاده از مراجع زیر برا کاربرد ای استاندارد ال امی است:

1 - Hyperbaric applications
;2 - Oxygen compatible air
3 - Nitrogen depleted air

1

 9-2استاندارد ملی ایران  ،6329سیلندراا گاز -سیلندراا فوتد بدون درز -بازرسی و آزمون دوره ا .
 2-2استاندارد ملی ایران  :3239-9اوا فشرده-قسمت دوم:تعیی مقدار ذرات روغنی معل  -روش اا
آزمون.
 1-2استاندارد ملی ایران  : 3929سیلندراا گاز -برچسب اا اشدار
 4-2استاندارد ملی ایران  3369سال  : 1332وسای اوشبر و تنفسی -ویژگیها و روشها آزمون
سازگار با اکسیژن
 5-2استاندارد ملی ایران  :2293سیلندراا گاز -نشانه گذار
 7-2استاندارد ملی ایران  ،19362سیلندراا گاز  -سیلندر اا گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز -بازرسی و
آزمون دوره ا
 6-2استاندارد ملی ایران  :12233سیلندراا

گاز قاب

حم

-بازرسی و آزمون دوره ا

سیلندراا

کامپوزیتی گاز
 8-2استاندارد ملی ایران  :12633-1سیلندراا گاز -سازگار مواد سیلندر و شیر با محتوا
قسمت اول :مواد فل
 1-2استاندارد ملی ایران  :12633-9سیلندراا گاز -سازگار مواد سیلندر و شیر با محتوا
قسمت اول :مواد غیر فل .

گاز -
گاز -

2-10 BS EN 1089-3, Transportable gas cylinders – Gas cylinder identification (excluding
LPG) – Part 3: Colour coding.
2-11 HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. Workplace exposure limits. Guidance Note EH
40. Sudbury: HSE Books.
2-12 HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE. Occupational exposure limits for hyperbaric
conditions. Hazard Assessment Document EH 75/2. Sudbury: HSE Books.

 1اصطالحات و تعاريف
در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر بکار میروند:
9-1
هواي سازگار با اکسیژن

اوا تنفسی طبیعی فشرده است که سطح ناخالصی اا آن ک شده است تا برا استفاده در مخلوط اا
گاز محتو غلظت اا اکسیژن بیشتر از  ،99%مناسب باشد.
يادآوري -9اوا سازگار با اکسیژن در صنعت غواصی با عناوی " اوا عار از روغ " " ،اوا تمی " یا "اوا دو بار
صا شده" نی نامیده می شوند.

9

سازگار با اکسیژن" ،با اکسیژن مخلوط می شود ،مخلوط حاص

يادآوري -2انگامی که "اوا

می تواند به عنوان

"نیتروک  "1نامیده شود.
يادآوري -1انگامی که "اوا

سازگار با اکسیژن" ،با الیوم مخلوط می شود ،مخلوط حاص می تواند به عنوان "تر

میک  " 9نامیده شود.

2-1
هواي با نیتروژن کاهش يافته

اوا تنفسی طبیعی فشرده است که مقدار از نیتروژن آن حذ شده و سطح ناخالصی اا آن ک شده
است تا برا استفاده در ،یا به عنوان ی مخلوط گاز محتو غلظت اا اکسیژن بیشتر از  ،99%مناسب
باشد.
يادآوري" -اوا با نیتروژن کاا

یافته" ،می تواند به عنوان "نیتروک " نامیده شود.

1- 1
مخلوط گازي اکسیژن و نیتروژن

گاز که از مخلوط اکسیژن و نیتروژن تشکی شده است و تحت شرایط مناسب غواصی و پر فشار ،قادر به
حفظ حیات انسان میباشد.
يادآوري  -9ای تعریف در برگیرنده مخلوط اا
نیتروژن کاا

گاز

تولید شده با استفاده از "اوا

سازگار با اکسیژن" یا "اوا

با

یافته" نمی باشد.

يادآوري  – 2مخلوط اا اکسیژن و نیتروژن می تواند به عنوان "نیتروک " نامیده شود.

4-1
مخلوط گازي اکسیژن و هلیوم

گاز است که از مخلوط مشخصی از اکسیژن و الیوم تشکی شده است و تحت شرایط مناسب غواصی و پر
فشار ،قادر به حفظ حیات انسان می باشد.
يادآوري – مخلوط اا اکسیژن و الیوم می تواند به عنوان "الیوک  " 3نامیده شود.

1 - Nitrox
2 - Trimix
3 - Heliox

3

5-1
مخلوط گازي اکسیژن ،هلیوم و نیتروژن

گاز است که از مخلوط مشخصی از اکسیژن ،الیوم و نیتروژن تشکی شده است و تحت شرایط مناسب
غواصی و پر فشار ،قادر به حفظ حیات انسان می باشد.
يادآوري – مخلوط اا گاز اکسیژن ،الیوم و نیتروژن می تواند به عنوان "تر میک " شناخته شود.

7-1
مجموعه سیلندرها

9

9

مجموعه سیلندراایی است که به ا بسته شده اند و اتصال داخلی آنها از طری چند رااه می باشد.

يادآوري -اصطح "پ "3یا "پالت "4نی برا مجموعه سیلندراا استفاده می شود .مواد بکار رفته در چند رااه ای مجموعه
اا باید فوتد زنگ ن ن ،یا م

فشار قو باشد تا باعث جلوگیر از خطرات احتمالی در حی پرکردن و مصر شود.

 4الزامات کلی
9-4

عاري بودن از ترکیبات سمی

گاز باید بر طب بند  3-3یا بند  3-3آزمون شود .اگر طی آزمون ترکیباتی در گاز تشخیص داده شوند که در
جداول  1تا  3فهرست نشدهاند ،ای ترکیبات باید از نظر فهرست مواد که برا آنها حدود تماس شغلی،3
که در یادآور شماره  EH 40راانما  HSEآمده است ،کنترل شوند .ایچ ی از ترکیبات فهرست شده در
 EH40در سطحی که بیشتر از ی دا حدود تماس شغلی به مدت اشت ساعت است و در  EH 40آمده،
نباید وجود داشته باشند.
ارجا که گاز باید برا تنف در فشار محیطی ب رگتر از  19 barو/یا دوره زمانی بی از  ،3 hمورد
استفاده قرار بگیرد ،محاسبات داده شده در  EH 75/2به منظور محسوب نمودن فشار و/یا دوره زمانی
اف ای یافته ،باید اعمال شوند.
يادآوري -در فشار محیطی ب رگتر از  ، 19 barتزم است سطح آتینده اا کمتر از ی

دا حدود تماس شغلی داده شده در

 ، EH 40باشد .بنابر ای  ،محاسبات داده شده در  EH 75/2تزم است اعمال شود.

2-4

عاري بودن از بو

نمونه ا از ی گاز که انطباق آن با بنداا  1-2نشان داده شده است ،باید مطاب با بند  3-3مورد ارزیابی
قرار گیرد .اگر ار گونه بو ،که توسط ارزیاب به عنوان " غیر رضایت بخ " طبقه بند می شود ،وجود
1- Bundle of cylinder
2 -Manifold
3 -Pack
4 -Pallet
5 -Workplace exposure limits

2

داشته باشد ،گاز باید مغایر با ای استاندارد ،در نظر گرفته شود.
1-4

ترکیب اکسیژن تنفسی

به انگام انجام آزمون با استفاده از روش اا مشخص شده در جدول  ،1ترکیب مخلوط گاز باید با ال امات
مشخص شده در جدول  1مطابقت داشته باشد.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده ،به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم در واحد حج گاز خش  ،می باشد.

جدول  -9ترکیب اکسیژن تنفسی
غلظت در فشار

شماره بند مرتبط

 9/901 barو دماي 20 °C

با روش آزمون

< 22/3

2-3

آب ()mg.m-3

≥ 13

2-3

د اکسید کرب ()ppm1

≥3

 3-3یا 6-3

منواکسید کرب ()ppm

≥1

 3-3یا 6-3

روغ ()mg.m-3

>9/1

13-3

ک ایدروکرب اا غیر استخحفی 9فرار برمبنا ا ارز با
متان (به شک بخار یا گاز) ()ppm

≥ 39

 3-3یا 6-3

ک کلروفلئوروکرب اا و ایدروکرب اا االوژن دار ()ppm

≥ 9/ 9

 3-3یا 3-3

>9/3

3-3

ترکیب
اکسیژن ()%

ک گازاا غیر سمی دیگر ()%
a

a

ای گازاا شام آرگون و دیگر گازاا گروه (13گاز اا نجیب) می باشد.

1 - Part Per Million
2 - Non- substitued

3

4-4

ترکیب هواي سازگار با اکسیژن

ترکیب اوا سازگار با اکسیژن باید با ال امات مشخص شده در جدول  9مطابقت داشته باشد .اوا سازگار
با اکسیژن باید با استفاده روش اا آزمون مشخص شده در جدول  ،9آزمون شود.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده ،به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم در واحد حج گاز خش  ،می باشد.

جدول  -2ترکیب هواي سازگار با اکسیژن
غلظت در فشار

شماره بند مرتبط

 9/901 barو دماي 20 °C

با روش آزمون

اکسیژن ()%

91 ± 1 a

2-3

نیتروژن ()%

باقیمانده

-

≥ 93

 2-3یا 12-3

ترکیب

آب ()mg.m-3
د اکسید کرب ()ppm

≥ 399

منواکسید کرب ()ppm

≥3
>9/1

روغ ()mg.m-3
a

مقدار روادار

به صورت درصد از ک مخلوط گاز می باشد.

6

 6-3 ، 3-3یا
12-3
 6-3 ، 3-3یا
12-3
 13-3یا 12-3

 5-4ترکیب هواي با نیتروژن کاهش يافته

ترکیب اوا با نیتروژن کاا یافته باید با ال امات مشخص شده در جدول  3مطابقت داشته باشد .اوا با
نیتروژن کاا یافته باید با استفاده روش اا آزمون مشخص شده در جدول  ،3آزمون شود.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده ،به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم در واحد حج گاز خش  ،می باشد.
جدول  -1ترکیب هواي با نیتروژن کاهش يافته
ترکیب

غلظت در فشار

شماره بند مرتبط

 9/901 barو دماي 20 °C

با روش آزمون

اکسیژن ()%
مخلوط اا محتو ( > 29%حجمی)،

مقدار اظهار شده

a

9/ 3 b ±

مخلوط اا محتو ( ≤ 29%حجمی)،

مقدار اظهار شده

a

1/ 9 b ±

نیتروژن ()%
آب ()mg.m-3
د اکسید کرب ()ppm

>9/1

b

مقدار اظهار شده به وسیله تولیدکننده.
مقدار روادار

≥ 93

 2-3یا 12-3

≥3

روغ ()mg.m-3
a

باقیمانده

--

≥ 399

منواکسید کرب ()ppm

به صورت درصد از ک مخلوط گاز می باشد.

3

2-3

 6-3 ، 3-3یا
12-3
 6-3 ، 3-3یا
12-3
13-3یا 12-3

7-4

ترکیب مخلوط هاي گازي اکسیژن و نیتروژن

به انگام انجام آزمون با استفاده از روش اا مشخص شده در جدول  ،2ترکیب مخلوط گاز باید با ال امات
مشخص شده در جدول  2مطابقت داشته باشد.
يادآوري -امه مقادیر مش خص شده به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم بر واحد حج گاز خش  ،می باشد.
جدول  -4ترکیب مخلوطهاي گازي اکسیژن و نیتروژن
ترکیب

غلظت در فشار

شماره بند مرتبط با

 9/901 barو دماي 20 °C

روش آزمون

اکسیژن ()%
مخلوط اا محتو ( > 29%حجمی)،

مقدار اظهار شده9/3 b ± a

مخلوط اا محتو ( ≤ 29%حجمی)،

مقدار اظهار شده1/9 b ± a

نیتروژن ()%

2-3

مقدار باقیمانده

11-3

آب ()mg.m-3

≥ 13

2-3

د اکسید کرب ()ppm

≥3

 3-3یا 6-3

منواکسید کرب ()ppm

≥3

 3-3یا 6-3

روغ ()mg.m-3

>9/1

13-3

ک ایدروکرب اا غیر استخحفی فرار برمبنا ا ارز با
متان (به شک بخار یا گاز) ()ppm

≥ 39

 3-3یا 6-3

>1

3-3

ک گازاا غیر سمی دیگر ()%

c

 aدرصد اظهار شده به وسیله تولید کننده.
 bمقدار روادار

به صورت درصد از ک مخلوط گاز می باشد.

 cای گازاا شام آرگون و دیگر گاز اا گروه (13گاز اا نجیب) می باشد.

98

1
1
1

3
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ترکیب مخلوط هاي گازي اکسیژن و هلیوم

به انگام انجام آزمون با استفاده از روش اا مشخص شده در جدول  ،3ترکیب مخلوط گاز باید با ال امات
مشخص شده در جدول  3مطابقت داشته باشد.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم بر واحد حج گاز خش  ،می باشد

جدول -5ترکیب مخلوط هاي گازي اکسیژن و هلیوم (هلیوکس)
ترکیب

غلظت در فشار

شماره بند مرتبط با

 9/901 barو دماي 20 °C

روش آزمون

اکسیژن ()%
مقدار اظهار شده9/93 b ± a

مخلوط اا محتو ( ≥ 19%حجمی)
مخلوط اا محتو  < 19%تا ( ≥%99حجمی)

مقدار اظهار شده 9/3 b ± a

مخلوط اا محتو ( < 99%حجمی)

مقدار اظهار شده 1/9 b ± a

الیوم ()%

2-3

مقدار باقیمانده

19-3

آب ()mg.m-3

≥ 13

2-3

د اکسید کرب ()ppm

≥ 3

 3-3یا 6-3

منواکسید کرب ()ppm

≥ 9/ 9

 3-3یا 6-3

روغ ()mg.m-3

> 9/ 1

13-3

ک ایدروکرب اا غیر استخحفی فرار بر مبنا ا ارز
با متان (به شک بخار یا گاز) ()ppm

≥ 39

 3-3یا 6-3

ایدروژن ()ppm

≥ 19

19-3

> 9/ 3

3-3

ک گازاا غیر سمی دیگر ()%
a

c

درصد اظهار شده به وسیله تولید کننده.
.

b

مقدار روادار

c

ای گازاا شام آرگون و دیگر گاز اا گروه ( 13گاز اا نجیب) می باشد.

به صورت درصد از ک گاز مخلوط می باشد

2

8-4

ترکیب مخلوط هاي گازي اکسیژن ،هلیوم و نیتروژن

به انگام انجام آزمون با استفاده از روش اا مشخص شده در جدول  ،6ترکیب مخلوط گاز باید با ال امات
مشخص شده در جدول  6مطابقت داشته باشد.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم بر واحد حج گاز خش  ،می باشد

جدول  -7ترکیب مخلوط هاي گازي اکسیژن ،هلیوم و نیتروژن
ترکیب

غلظت در فشار

شماره بند مرتبط با

 9/901 barو دماي 20 °C

روش آزمون

اکسیژن ()%
مخلوط اا محتو ( ≥ 19%حجمی)

مقدار اظهار شده9/93 b ± a

2-3

مخلوط اا محتو  < 19%تا ( ≥%99حجمی)

مقدار اظهار شده 9/3 b ± a

مخلوط اا محتو ( < 99%حجمی)

مقدار اظهار شده 1/9 b ± a

الیوم ()%

مقدار اظهار شده 1/9 ±

19-3

مقدار باقیمانده

11-3

آب ()mg.m-3

≥ 13

2-3

د اکسید کرب ()ppm

≥ 3

 3-3یا 6-3

منواکسید کرب ()ppm

≥ 9/ 9

 3-3یا 6-3

روغ ()mg.m-3

> 9/ 1

13-3

ک ایدروکرب اا غیر استخحفی فرار ،بر مبنا ا ارز
با متان (به شک بخار یا گاز) ()ppm

≥ 39

 3-3یا 6-3

≥ 19

19-3

>1

3-3

a

نیتروژن ()%

ایدروژن ()ppm
ک گازاا غیر سمی دیگر ()%
a
b
c

c

درصد اظهار شده به وسیله تولید کننده
مقدار روادار به صورت درصد از ک گاز مخلوط می باشد.

ای گازاا شام آرگون و دیگر گاز اا گروه ( 13گاز اا نجیب) می باشد.

19

b
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هلیوم

هشدار :در اين استاندارد هلیوم به عنوان گازي براي مخلوط کردن با گازهاي ديگر ،به منظور تولید گاز تنفسی
مناسب غواصی مشخص شده است .هلیوم گازي خفه کننده است و هرگز نبايد به تنهايی به عنوان گاز تنفسی
مورد استفاده قرار بگیرد.

به انگام انجام آزمون با استفاده از روش اا مشخص شده در جدول  ،3ترکیب مخلوط گاز باید با ال امات
مشخص شده در جدول  3مطابقت داشته باشد.
يادآوري -امه مقادیر مشخص شده ،به استثناء آب و روغ  ،بر حسب نسبت اا حجمی گاز خش

استند .مقدار مشخص

شده برا روغ بر حسب جرم در واحد حج گاز خش  ،می باشد.

جدول  -6ترکیب هلیوم
غلظت در فشار

شماره بند مرتبط با

 9/901 barو دماي 20 °C

روش آزمون

الیوم ()%

< 22/2

19-3

اکسیژن ()%

> 9/ 1

2-3

آب ()mg.m-3

≥ 13

2-3

د اکسید کرب ()ppm

≥ 3

 3-3یا 6-3

منواکسید کرب ()ppm

≥ 9/ 9

 3-3یا 6-3

روغ ()mg.m-3

> 9/ 1

13-3

ک ایدروکرب اا غیر استخحفی فرار ،بر مبنا ا ارز
با متان (به شک بخار یا گاز) ()ppm

≥ 39

 3-3یا 6-3

ایدروژن ()ppm

≥ 19

19-3

باقیمانده

3-3

ترکیب

ک گازاا غیر سمی دیگر ()%
a

a

ای گازاا شام آرگون و دیگر گاز اا گروه( 13گاز اا نجیب) می باشد.

 90-4مخلوط کردن گازها

در صورتی که ار کدام از گازاا مشخص شده در جداول  1تا  ،3برا تولید گاز تنفسی غواصی با ا
مخلوط شوند ،می ان اکسیژن موجود در گاز مخلوط حاص باید بر طب بند  ،2-3آزمون شود .می ان
اکسیژن محتو باید با مقادیر مرتبط داده شده برا مخلوط گاز ویژه در جداول  3تا  ،6در صورت کاربرد،
مطابقت داشته باشد.

11

در صورتی که ار کدام از گازاا مشخص شده در جداول  3تا  ،3برا تولید گاز تنفسی غواصی با ا
مخلوط شوند ،می ان الیوم موجود در گاز مخلوط حاص باید بر طب بند  ،19-3آزمون شود .می ان الیوم
محتو باید با مقادیر مرتبط داده شده برا مخلوط گاز ویژه در جداول  3تا  ،6در صورت کاربرد ،مطابقت
داشته باشد.
يادآوري -از آنجایی که خلو

و سطو آتینده اا

گاز

مورد استفاده برا

مخلوط کردن در جدول  1تا جدول 3

مشخص شده اند ،فقط تزم است که نسبت مخلوط مورد تایید قرار گیرد .بنابرای در پی مخلوط کردن ،فقط تزم است که
می ان اکسیژن و در صورت کاربرد ،الیوم ،آزمون شده و تایید شود که مخلوط صحیحی بدست آمده باشد.

5

روش هاي آزمون

هشدار  -9به هنگام انجام آزمون ها بر روي گازهاي حاوي اکسیژن بیشتر از  29%يا کمتر از  ، 92%بايد مراقبت
الزم بعمل آيد تا از ايمن بودن تهويه جريان گاز اضافی از طريق خروجی ،اطمینان حاصل شود .چون اين وضعیت
ها می تواند به ترتیب منجر به حالت هاي اغناء شدن اکسیژن يا کمبود اکسیژن ،بشود.
هشدار -2نمونه هاي گازي نبايد به طور مستقیم از يک منبع فشار باال گرفته شوند ،زيرا اين کار می تواند
خطرناک باشد .فشار گاز ي که در حال نمونه گیري است بايد به وسیله فشار شکن يا رگوالتور فشار ،کاهش داده
شود.

9-5

کلیات

تمام نتایج آنالی گاز باید در فشار  1/913 barو دما  99 °Cتصحیح شود.
2-5

نمونه برداري

نمونه اا باید از مخ ن تحت فشار (سیلندر) ،یا از مح پر کردن (مح پر کردن) سیلندر مصر کننده،
برداشته شود.
نمونه بردار باید حداق ار ش ماه یکبار انجام شود و نمونه اا برداشته شده آزمون شوند .اگر ار گونه
تغییر در کیفیت نمونه اا ،فرایند تولید و شرایط مرتبط مشااده شود ،فواص نمونه بردار و آزمون باید
در زمان اا کوتاه تر انجام شود.
يادآوري -آزمون مجدد گازاا انبار شده ا که انطباق آنها با ای استاندارد قبحً نشان داده شده است ،تزم نیست .لیک اگر
مدت زمان نگهدار گازاا طوتنی تر شده باشد ،پیشنهاد می شود که می ان اکسیژن محتو  ،پی
قرار گیرد.
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از استفاده ،مورد آزمون

1- 5

ارزيابی بو

هشدار -ارزيابی ها بايد همیشه تحت نظارت دقیق شخصی که در زمینه کمک هاي اولیه دوره ديده است انجام
شود .انجام اين کار براي ارزياب به تنهايی ،نامطلوب است.
9-1-5

ارزيابان

حداق دو نفر ارزیاب باید ار مخلوط گاز را ارزیابی کنند .ارزیاب اا نباید سیگار باشند و امچنی باید
به دور از عحئ عفونت مجار تنفسی فوقانی باشند .ارزیاب اا باید در زمینه دور کردن از محیط اا
آلوده به دود تنباکو ،و نی خوددار از مصر محصوتت معطر شام صابون ،ضد عرق یا مواد مورد استفاده
بعد از اصح صورت ،مدت  19ساعت قب از ارزیابی ،آموزش داده شوند .امچنی باید آموزش ببینند که از
پوشیدن لباس اا بو دار مانند بو تمی کننده اا معطر یا نرم کننده اا لباس و دود تنباکو خوددار
نمایند.
ارزیاب اا باید دستان خود را با صابون غیر معطر ،بحفاصله قب از ارزیابی بشویند و نی در طول مدت ارزیابی
باید از حفاظ چش و گوش استفاده نمایند .ارزیاب اا تزم است در فواص ارزیابی اا مخلوط اا گاز
مختلف ،ی استراحت حداق  39دقیقه ا در اوا آزاد و به دور از محیط آزمایشگاه داشته باشند.
2-1-5

تجهیزات

 9-2-1-5بشرهاي شیشه اي ،با ظرفیت  999میلی لیترکه با آب گرم و تمی کننده غیر معطر شسته شده و
در اوا خش قرار داده شوند .برا ار ارزیابی باید ی بشر تازه مورد استفاده قرار گیرد.
1-1-5

روش کار

بند

برا ار ارزیاب ،باید جریان منظمی از گاز که قرار است ارزیابی شود ،به داخ ی بشر (طب
 )1-9-3-3عبور داده شود و ارزیاب موظف است با انجام تنف اا کوتاه ،بو گاز را استشمام کند.
ارزیاب باید مطاب موارد زیر گاز را درجه بند نماید:
 "رضایت بخ " :گاز بو قاب تشخیصی ندارد ،یا بو خفیفی دارد که به نظر ارزیاب به آسانی براتنف طوتنی مدت ،قاب تحم است.
 "غیر رضایت بخ " :گاز بو ناخوشایند دارد یا بویی دارد که به نظر ارزیاب برا تنف طوتنیمدت ،قاب تحم نیست.
اگر گاز ارگونه بویی داشته باشد ،ارزیاب باید توضیح مختصر بداد ،برا مثال روغنی ،اسید  ،بو کپ
و کهنگی یا بو سولفور .
درجه بند انجام شده توسط ارزیابان و توضیحات داده شده در مورد ار بویی باید در گ ارش آزمون ثبت
شود.
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4-5

تعیین میزان آب

 9-4-5تجهیزات
 9-9-4-5رطوبت سنج با خوانش مستقیم 9از يکی از انواع زير:

 نقطه شبن آینه سرد شده،9 الکترولیتیکی،3 ظرفیت سنجی،2 پی والکتری .3دستگاه رطوبت سنج باید دارا گوااینامه کالیبراسیون معتبر و به روز ،از مراجع ذیصح یا آزمایشگاه اا
آزمون و کالیبراسیون تائید صححیت شده ،باشد.
انگامی که رطوبت سنج استفاده نمی شود ،باید با گاز خشکی که رطوبت آن کمتر از  9 mg.m-3است ،گاز
شویی 6شود.
 2-9-4-5خطوط نمونه گیر  ،که از مواد نفوذ ناپذیر مانند فوتد ضد زنگ یا ی

ماده با قابلیت نفوذک

مانند پلی تترا فلوئورواتیل ساخته شده باشد.
يادآوري -خطوط نمونه گیر باید تا حد امکان کوتاه بوده و تعداد اتصاتت حداق باشد.
2-4-5

روش کار

خط نمونه گیر باز را به خروجی رطوبت سنج به طور محک  ،متص کنید ،تا انتشار رو به عقب بخار آب از
طری مجرا خروجی به حداق برسد.
نمونه تحت آزمون را مطاب با دستورالعم کار دستگاه ،از داخ رطوبت سنج عبور داید ،دما و فشار گاز را
اندازه گیر و ثبت نمایید.
رطوبت سنج را مطاب با دستورالعم تولید کننده ،بکار بیاندازید و آنچه را که می خوانید ثبت کنید.
1-4-5

محاسبات

اعداد خوانده شده به دست آمده از رطوبت سنج را به محتو آب در فشار  1/913 barو دما  99 °Cبر
حسب  mg.m-3تصحیح کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.

1 -Direct reading hygrometer
2 - Cooled mirror dew point
3 - Electrolytic
4 - Capacitance
5 - Piezoelectric
6 - Purged
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5-5

روش تعیین آالينده هاي جزئی فعال در برابر نور مادون قرمز

يادآوري -تعیی می ان روغ  ،مطاب با آنچه که در بند  11-3توضیح داده شده ،بهتر است به عنوان قسمتی از ای روش
تعیی  ،انجام شود .و انجام آزمون جداگانه تزم نیست.
9-5-5

اصول

ی طیف سنج مادون قرم جهت تعیی طیف جذبی مادون قرم گاز مورد استفاده قرار می گیرد .از آنجایی
که گازاا اکسیژن ،نیتروژن و الیوم ایچگونه ممان دوقطبی نوسانی 1ندارند ،لذا ای مواد ایچ طیف جذبی
مادون قرم ندارند .بنابر ای طیف جذبی مادون قرم تولید شده در ای آزمون قاب استفاده برا تشخیص
ناخالصی اا ج ئی است.
 2-5-5تجهیزات
9

 9-2-5-5طیف سنج روبشی مادون قرمز  ،که به ی
است.
1-5-5

سلول گاز با طول مسیر نور حداق  19 mمتص

مواد

 9-1-5-5نمونه هاي مرجع ،از آتینده اا ج ئی مرتبط
4-5-5

روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر نموده و ثبت کنید .ی نمونه از گاز تحت آزمون را مطاب با
دستورالعم تولیدکننده به دستگاه طیف سنج ،وارد کنید و طیف جذبی مادون قرم آن را اندازه گیر
کنید.
با استفاده از پهنا فرکان مادون قرم داده شده در جدول  ،3آتینده ج ئی را شناسایی کنید.
برا ار آتینده شناسایی شده ،دستگاه را مطاب با دستورالعم تولیدکننده با استفاده از نمونه یا نمونه اا
مرجع مرتبط (بند  )1-3-3-3کالیبره کنید .از ای کالیبراسیون برا تعیی غلظت آتینده استفاده نمایید.
5-5-5

محاسبات

غلظت اا آتینده اا ج ئی را در فشار  1/913 barو دما  99 °Cبر حسب قسمت در میلیون ()ppm
تصحیح کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.

1 - Oscillating dipole moments
2 - Scanning infra-red spectrometer
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جدول -8پهناهاي جذب مادون قرمز
رديف

ترکیب
اتان
(در زیر پی

1

پهناهاي فرکانس
)(cm-1

 3999تا 9399
1

متان)

د اکسید کرب

 3339تا 3339
 9299تا 9939
 399تا 699

منواکسیدکرب

 9939تا 9999

نیتروس اکسید

 3399تا 3239
 9699تا 9399
 9939تا 9139

3

فرئون 19
(د کلرو د فلوئورو متان)

 1139تا 1969
 229تا 339

6

فرئون 99
(کلرو د فلئورومتان)

 1139تا 1969
 369تا 369

3

فرئون 132 a
(1و1و1و9وتترافلئورواتان)

 1399تا 1199

3

اتیل (با فرئون  19تداخ دارد)

 1199تا 329

2

استیل

 399تا 639

19

متان

 1339تا 1999

آب

 2939تا 3299
 9999تا 1399

ناحیه ححل

 1399تا 699

9
3
2

11
19

7-5
9-7-5

روش تعیین منواکسید کربن ،دي اکسید کربن و هیدروکربن هاي غیر استخالفی فرار
تجهیزات

 9-9-7-5آنااليزر (هاي) مادون قرمز ،که از پهنا جذبی  9 ،1و  3تعیی شده در جدول  ،3استفاده می کند.
تجهی ات باید بر طب دستورالعم تولید کننده کالیبره شده باشند.
2-7-5

روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر نموده و ثبت کنید .ی نمونه از گاز تحت آزمون را مطاب با
دستورالعم تولیدکننده به تجهی ات اندازه گیر وارد کنید و می ان منواکسید کرب  ،د اکسید کرب و
ایدروکرب اا غیر استخحفی فرار بر مبنا معادل با متان را ثبت کنید.

1 -Peak
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5-7-5

محاسبات

غلظت اا می ان منواکسید کرب  ،د اکسید کرب و ایدروکرب اا غیر استخحفی را در فشار
 1/913 barو دما  99 °Cتصحیح کرده و غلظت آنها را برحسب قسمت در میلیون ( )ppmدر حج ک
نمونه گ ارش کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
6-5

روش تعیین آالينده هاي جزئی

 9-6-5تجهیزات

 9-9-6-5کروماتوگرافی گازي يا طیف سنج جرمی با طیف هاي مرجع
2-6-5

مواد

 9-2-6-5نمونه هاي مرجع ،از آالينده هاي جزئی مرتبط.
1-6-5

روش کار

دما و فشار نمونه گاز را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را از دستگاه عبور داید .آتینده
(اا ) ج ئی را با استفاده از طیف اا مرجع ( )1-1-3-3شناسایی کنید.
برا ار آتینده شناسایی شده دستگاه را مطاب با دستورالعم تولیدکننده با استفاده از نمونه یا نمونه اا
مرجع مرتبط (بند  )1-9-3-3کالیبره نمایید .از ای کالیبراسیون برا تعیی غلظت آتینده استفاده نمایید.
 4-6-5محاسبات

غلظت ار گاز را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب قسمت در میلیون
( )ppmدر حج ک نمونه گ ارش کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
8-5

روش تعیین ساير گازهاي غیر سمی

 9-8-5تجهیزات

 9-9-8-5کروماتوگرافی گازي يا طیف سنج جرم ،با طیف اا مرجع
2-8-5

مواد

 9-2-8-5نمونه هاي مرجع ،از گازاا غیر سمی مرتبط.
1-8-5

روش کار

دما و فشار نمونه گاز را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را از دستگاه عبور داید .آتینده
(اا ) ج ئی را با استفاده از طیف اا مرجع ( )1-1-3-3شناسایی کنید.
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برا ار آتینده شناسایی شده دستگاه را مطاب با دستورالعم تولیدکننده با استفاده از نمونه یا نمونه اا
مرجع مرتبط (بند  )1-9-3-3کالیبره نمایید .از ای کالیبراسیون برا تعیی غلظت آتینده استفاده نمایید.
 4-8-5محاسبات

غلظت ار گاز را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب درصد از حج
ک نمونه بیان کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
1-5

روش تعیین غلظت اکسیژن

 9-1-5تجهیزات
 9-9-1-5تجهیزات اندازه گیري غلظت اکسیژن

در مخلوط اا گاز با غلظت اکسیژن  ، ≤29%تجهی ات باید قادر به اندازه گیر سطح گاز اکسیژن در
محدوده  ±1/9%باشند.
در مخلوط اا گاز با غلظت اکسیژن  ، >29%تجهی ات باید قادر به اندازه گیر سطح گاز اکسیژن در
محدوده  ±9/3%باشند.
در مخلوط اا گاز با غلظت اکسیژن  ، ≥99%تجهی ات باید قادر به اندازه گیر سطح گاز اکسیژن در
محدوده  ±9/93%باشند.
در اکسیژن خالص ( امانگونه که در جدول  1مشخص شده است) ،تجهی ات باید قادر به اندازه گیر سطح
گاز اکسیژن در محدوده  ±9/93%باشند.
تجهی ات باید مطاب با دستورالعم اا تولید کننده ،کالیبره شوند.
2-1-5

روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را مطاب با دستورالعم
تولید کننده به دستگاه اندازه گیر کننده وارد نمایید .غلظت اکسیژن را اندازه گیر و ثبت کنید.
1-1-5

محاسبات

غلظت اکسیژن را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب درصد از حج
ک نمونه ،بیان کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
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90-5
9-90-5

روش تعیین غلظت هیدروژن
تجهیزات

 9-9-90-5کروماتوگراف گازي ،که به ی حلقه نمونه 1و ی آشکارساز مناسب مانند آشکارساز یونی ه کننده
الیوم ،یا ی آشکار ساز ادایت کننده گرمایی متص باشد .کروماتوگرا گاز باید مطاب با دستورالعم
اا تولید کننده ،کالیبره شود.
2-90-5

روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را مطاب با دستورالعم
تولید کننده ،با استفاده از حلقه نمونه ،به کروماتوگرا گاز وارد نمایید و غلظت ایدروژن را مطاب با
دستورالعم تولیدکننده اندازه گیر نمایید.
1-90-5

محاسبات

غلظت ایدروژن را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب درصد از حج
ک نمونه ،بیان کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
99-5
9-99-5

روش تعیین غلظت نیتروژن
تجهیزات

 9-9-99-5تجهیزات اندازه گیري غلظت نیتروژن ،که قادر به اندازه گیر غلظت اا مختلف گاز نیتروژن با
درستی  ، 9/1%باشد (برا مثال دستگاه طیف سنج جرمی گاز تنفسی) .تجهی ات باید مطاب با دستورالعم
اا تولید کننده ،کالیبره شود.
 2-99-5روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را مطاب با دستورالعم
تولیدکننده به دستگاه اندازه گیر کننده وارد نمایید و غلظت نیتروژن را اندازه گیر و ثبت کنید.
1-99-5

محاسبات

غلظت نیتروژن را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب درصد از حج
ک نمونه ،بیان کنید.
مقادیر تصحیح را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.

1 -Sample loop
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92-5
9-92-5

روش تعیین غلظت هلیوم
تجهیزات

 9-9-92-5تجهیزات اندازه گیري غلظت هلیوم ،که قادر به اندازه گیر غلظت اا مختلف گاز الیوم با
حداق دقت  9/1%باشد (برا مثال ی آناتی ر گاز نیتروژن یا ی دستگاه طیف سنج جرمی گاز تنفسی).
دستگاه باید مطاب با دستورالعم اا تولیدکننده کالیبره شود.
 2-92-5روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را مطاب با دستورالعم
تولیدکننده به دستگاه اندازه گیر کننده وارد نمایید .غلظت الیوم را اندازه گیر و ثبت کنید.
1-92-5

محاسبات

غلظت الیوم را در فشار  1/913 barو دما  ،99 °Cتصحیح کنید و غلظت را بر حسب درصد از حج ک
نمونه ،بیان کنید.
مقادیر تصحیح را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
91-5

روش تعیین میزان روغن

يادآوري -تعیی می ان روغ  ،مطاب با آنچه که در بند  13-3توضیح داده شده را می توان به عنوان قسمتی از آزمون تعیی
آتینده اا فعال در برابر مادون قرم  ،امانگونه که در بند  3-3توضیح داده شده ،انجام داد .در ای صورت انجام آزمون
جداگانه تزم نخوااد بود.
 9-91-5کلیات

می ان روغ باید بر طب استاندارد ملی ایران به شماره  ،3239-9یا با استفاده از طیف سنج مادون قرم
جهت تعیی طیف مادون قرم گاز تحت آزمون ،بر طب بند اا  9-13-3تا  ،2-13-3اندازه گیر شود.
در روش طیف سنج مادون قرم از طیف ایجاد شده برا تشخیص و تعیی مقادیر ج ئی روغ بر مبنا ا
ارز با اگ ان نرمال ،1استفاده می شود.
 2-91-5تجهیزات

 9-2-91-5طیف سنج روبشی مادون قرمز ،که به ی سلول گاز با طول مسیر نور حداق  ،19 mمتص
است .تجهی ات باید بر طب دستورالعم تولید کننده،کالیبره شده باشند.
4-91-5

روش کار

دما و فشار گاز تحت آزمون را اندازه گیر و ثبت نمایید .نمونه گاز تحت آزمون را مطاب با دستورالعم
تولیدکننده به دستگاه اطیف سنج مادون قرم و ارتفاع پی را در پهنا فرکان  3999 cm-1تا
 ،9399 cm-1اندازه گیر کنید.
1 - Norrmal - hexane
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غلظت روغ در نمونه را بر حسب میلی گرم بر متر مکعب ( ،) mg.m-3بر حسب معادل با اگ ان نرمال اندازه
گیر کنید.
5-91-5

محاسبات

غلظت روغ نمونه را در فشار  1/913 barو دما  99 °Cتصحیح کنید.
مقادیر تصحیح شده را در گ ارش آزمون ،ثبت کنید.
 94-5روش لوله آشکارساز رنگی و سیستم رنگی آنالیز
9-94-5

تجهیزات

 9-9-94-5لوله واکنشگر ،ویژه تشخیص منواکسید کرب  ،د اکسید کرب و آب.
 2-9-94-5لوله واکنشگر یا سیست رسوب گذار برا تشخیص روغ .
 2-94-5روش کار

تجهی ات را مطاب با دستورالعم تولید کننده نصب و آماده کنید .نمونه گاز مورد آزمون را از تجهی ات عبور
داید .مقدار خوانده شده را از مقیاس رو لوله یا سیست رسوب گذار  ،ثبت کنید.
 1-94-5محاسبه و بیان نتايج

برا ار مقدار خوانده ار رو مقیاس رو لوله یا سیست رسوب گذار  ،حداکثر خطا مربوط به نمونه را
طب مقدار مشخص شده به وسیله تولید کننده سیست آزمون ،اضافه کنید تا مقدار خوانده شده ،بدست آید.
ای مقدار را با حداکثر مقدار مشخص شده در جدول  9یا جدول  ،3در صورت کاربرد؛ مقایسه کنید .اگر
مجموع مقدار خوانده بعحوهء مقدار خطا ،کوچکتر یا مساو با مقدار داده شده در جدول  9یا جدول  3باشد،
سطح نمونه مورد نظر باید مطاب با استاندارد در نظر گرفته شود.
اگر مجموع مقدار خوانده بعحوهء مقدار خطا ،ب رگتر از مقدار داده شده در جدول  9یا جدول  3باشد ،سطح
نمونه مورد نظر باید مغایر با استاندارد در نظر گرفته شود.

7

نشانه گذاري و برچسب گذاري سیلندرها و مجموعه سیلندرهاي پر شده به وسیله يک

تولید کننده
 9-7نشانه گذاري

نشانه گذار ار سیلندر یا مجموعه سیلندراا باید با استاندارد  BS EN 1089-3و استاندارد ملی ایران به
شماره  2293مطابقت داشته باشد.
2-7

برچسب گذاري

برچسب گذار ار سیلندر یا مجموعه سیلندراا باید با استاندارد ملی ایران به شماره  3929مطابقت داشته
باشد و باید شام اطحعات بیشتر به صورت زیر باشد:
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الف -ارجاع به شماره و تاریخ ای استاندارد،
يادآوري -درج شماره و تاریخ استاندارد منوط به اخذ مجوزاا تزم از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

ب -می ان اکسیژن ،نیتروژن و الیوم ،در صورت کاربرد.
پپ -تاریخ پر کردن سیلندر یا مجموعه سیلندراا.

6

ويژگی سیلندرهاي گاز

ار سیلندر (ظرفی) که برا ذخیره کردن گازاا تنفسی و کاربرداا پر فشار مورد استفاده قرار می گیرد
باید با مفاد بنداا زیر مطابقت داشته باشد.
 9-6ویژگی سیلندراا فوتد تحت فشار باید با استاندارد ملی ایران به شماره  6329مطابقت داشته باشد.
 2-6ویژگی سیلندراا آلومینیومی تحت فشار باید با استاندارد ملی ایران  19362مطابقت داشته باشد.
 1-6ویژگی سیلندراا کامپوزیتی تحت فشار باید با استاندارد ملی ایران  12233مطابقت داشته باشد.
 4-6تمام مواد بکار رفته در ساخت ظرو نگهدار گاز که در تماس با گاز اکسیژن قرار میگیرند ،باید بکا
گاز اکسیژن سازگار باشند.
 9-4-6سازگار مواد فل سیلندر اا گاز و شیر سیلندر ،با محتوا گاز استاندارد ملی ایران به شماره
اا  12633-1ارائه شده است
 2-4-6سازگار مواد غیر فل سیلندر اا گاز و شیر سیلندر  ،با محتوا گاز استاندارد ملی ایران بکه
شماره اا  12633-9ارائه شده است.
 1-4-6آزمون اشتعال خودبه خود مواد غیر فل سیلندر اا گاز و شیر سیلندر ،در محیط اا اکسکیژن
در استاندارد  ISO 11114-3ارائه شده اند.
 4-4-6روش آزمون سازگار با گاز اکسیژن در استاندارد ملی ایران به شماره  3369ارائه شده است.
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