پیوست  -2استاندارد محل نصب تجهیزات پایش پیوسته و آنالین منابع ثابت آلودگی هوا
تعیین محل نمونه برداری از اهمیت باالیی برخوردار می باشد و عوامل بسیار زیاادی در تعیاین ایان ن ماه ماو ر مای باشاد
در این زمینه مراجع استاندارد مختلف دستور العمل های متفاوتی بر اساس تعاابیر و تفاسایر ماورد نخار خاود ناادر نماود
اند که در این بخش به شرح و بسم آنها پرداختاه مای شاودم اماا ابال از آن ماوارد زیارم در تنامیه ییاری نهاایی بارای هار
دودکش باید بنورت اواعد کلی مد نخر ارار بگیرد:
 الگوی جریان یازهای دودکش در م مع مورد نخر
 پروفایل غلخت پارامترهای مورد انداز ییری در آن م مع
 مسیر ورودی و خروجی در م مع مورد نخر
 میزان دسترسی در م مع انداز ییری
 دسترسی برای سرویس سیسته انداز ییری
 وجود یا امکان ساخت پلتفره مناسب برای سرویس یا جابجایی دستگا
 وجود محلی برای انداز ییری های مرجع در محل مورد نخر
 اجتناب از تداخل به سبب هوای رایق سازی
 انداز ییری عمود بر جریان نورت پذیرد
 خمش و عوامل مزاحه داخلی در محل انداز ییری وجود نداشته باشد
 عده تغییر در سمح م مع در محل انداز ییری
 -1پایش ذرات:
بر اساس استانداردهای زیست محیمی  DIN EN 13284-1م محل تنب دستگا غبارسنج به نورت زیر می بایستی
نورت پذیرد (حداال  5برابر امر هیدرولیکی از ورودی و  5برابر امر هیدرولیکی از خروجی)

Note 2: DIN EN 13284-1 recommends straight duct sections with

an inlet section of at least 5 × Dhydr upstream and an outlet section
of 2 × Dhydr downstream the measurement cross-section as well as a
distance to the end of the duct of at least 5 × Dhydr for measuring particulate emissions.
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پایش گازها:
 -1استاندارد DIN EN 13284-1
بر اساس استاندارد م محل تنب انداز ییری یازهای خروجی و نمونه برداری می بایستی به شکل ذیل انجاه پذیرد
(حداال  3برابر امر هیدرولیکی از ورودی و  3برابر امر هیدرولیکی از خروجی)
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ییری in situ
ییری استخراجی
ییری فلوی حجمی

 -2استاندارد EPA 40 CFR 60
این استاندارد بر ای منابع ابت (دودکش ها) تهیه شاد اساتم در بخاش یامایه متاد )Appendix Method 1,1A( 1
که به پیوست آمد است
این متد برای موارد زیر اابل استفاد نمی باشد:
 1جریان چرخشی یا یردبادی
 2دودکش های با امر کمتر از  cm 33یا سمح م مع کمتر از m 3 3.1
 3فانله از محل مزاحه در جریان کمتر از  2برابار امار داخلای دودکاش از پاایین و ½ برابار امار داخلای از بااال
باشد
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بر اساس این استاندارد نمونه برداری یا انداز ییری سرعت جریان باید حاداال  8برابار امار داخلای دودکاش یاا کاناال از
پایین و  2برابر امر داخلی از باال نسبت باه هریونا ه عامال اخات ل یارد در جریاان از ابیال خماشم فراخای یاا تنگای و
فانله داشته باشد در نورت لزوه (عده تامین شرایم ذکر شد به دلیل محدودیت هاا)م ن ماه دیگاری بعناوان ن ماه انویاه
به فانله  2برابر امر داخلی از پایین و ½ برابر امر داخلی از باال تعیین یردید است
الزه به ذکر است امر هیدرولیکی در سمح م مع مستمیلی در کانال ها از فرمول زیر به دست می آید کاه در آن  Lماول
و  Wعرض مستمیل می باشد
)D[e] = 2LW / (L + W
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