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Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử
Boilers - Energy efficiency and test method

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy ñịnh các yêu cầu về hiệu suất năng lượng và phương pháp thử ñể xác ñịnh hiệu
suất này ñối với các loại nồi hơi ñang sử dụng, xác ñịnh ñược khối lượng và nhiệt trị của nhiêu liệu
sử dụng.
Phương pháp thử quy ñịnh trong tiêu chuẩn này là phương pháp cân bằng thuận trên cơ sở thống kê
theo dõi lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng hơi sản xuất ra trong một thời gian ñủ dài (xem 2.6).

2 Thuật ngữ và ñịnh nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và ñịnh nghĩa sau.
2.1
Nồi hơi (Boiler)
Thiết bị trọn bộ ñể sản xuất hơi nước, ở trạng thái hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt, có hoặc không có bộ
phận tận dụng nhiệt thừa của khói thải (bộ hâm nước, bộ sấy không khí).
2.2
Áp suất hơi của nồi hơi (Boiler steam pressure)
Áp suất hơi tại ñầu ra của nồi hơi, tính bằng megapascal (MPa).
2.3
Nhiệt ñộ hơi của nồi hơi (Boiler steam temperature)
2.3.1 ðối với nồi hơi sản xuất hơi bão hòa là nhiệt ñộ hơi bão hòa tại áp suất hơi của nồi hơi, tính
bằng ñộ Celsius (0C);
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