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  المجال-١
وهي حتدد طول   ) مقاييس الطول (ف هذه األدوات عن     ختتص هذه املواصفة بأدوات قياس الطول وختتل      

 .خط ، سلك ، كبل ، شريط ، قطعة قماش ، سري صفيحة ، أو أية قطعة قابلة للقياس
، باستثناء األدوات   ) السيارات( ال تطبق هذه املواصفة على نبائط القياس املعدة للعربات ذات احملرك              -

انظر (د التكسي أو من العداد املسجل للدورات والزمن         اليت تعد للعربات ذات احملرك للتحقق من عدا       
 (   )*.املواصفة القياسية السورية رقم 

 ).عجالت قياس الطريق( لكنها تطبق على األدوات اليدوية لقياس طول الشاحنات أو الطرقات  -
 

  عموميات-٢
 :               أنواع األدوات٢/١

 : من أدوات القياستطبق هذه املواصفة على النوعني التاليني
 .أدوات القياس املستمرة اليت تتناسب بياناا طرداً مع دوران العجلة أو البكرة -
 .أدوات القياس غري املستمرة واليت تكون بياناا من مضاعفات الطول املرجعي املعطى -
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 :أصناف الضباطة واألخطاء القصوى املسموح ا  ٢/٢

 املسموح ا   ويبني اجلدول التايل األخطاء القصوى    . تقسم األدوات إىل ثالثة أصناف من الضباطة       
 .املناسبة للتحقق األويل والتحقق أثناء اخلدمة وذلك كنسبة مئوية من الطول املقيس

 
األخطاء القصوى املسموح ا، موجبة أو سالبة، حمسوبة 

 كنسبة مئوية من الطول املقيس
 عند التحقق األويل أثناء اخلدمة

 صنف الضباطة

٠,١٢٥ ٠,٢٥ I 

٠,٢٥ ٠,٥ II 

٠,٥ ١ III 

 
 :على أي حال أن القيم املطلقة لألخطاء القصوى املسموح ا ميكن أن تقل عن القيم املدرجة التالية

 م ل٠,٠٠٥: يف الصنف
 م ل٠,٠١: يف الصنف

 مل٠,٠٢: يف الصنف
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أو الطول األصغرى املسموح بقياسه قانوناً بواسطة األداة،        .  هي الطول األدىن القابل للقياس     محيث ل 
ول األدىن القابل للقياس لكل منوذج من األدوات أثناء اعتماد النموذج مع أخذ صنف               وحيدد هذا الط  

فاصل املدرج، االستخدام بني األجزاء القابلة للتحريك،       (ضباطة هذه األداة ومميزاا املترولوجية والنية       
 من أجل تعيني    I يف امللحق    ١/١انظر مالحظة البند    (وطبيعة املنتج املعد للقياس بعني االعتبار       ) …إخل
 )مل
 

 
 
 

 IIمثال عن منحنيات حدود األخطاء للصنف 
 .متر) ١(ألداة هلا طول أدىن قابل للقياس وقدره 
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 :التركيب  ٢/٣
 نبيطة قياس -
 نبيطة أو أكثر مدرجة بوحدات القياس القانونية -

غذية ونبائط  ميكن أن تشمل األدوات أيضاً نبائط أخرى تشكل جزءاً من سلسلة القياس، كنبائط الت              
 ).……التفريغ ، نبائط ضبط التوتر إخل 

 :شروط االستخدام والشروط املرجعية  ٢/٤
 :تستخدم األدوات بصورة نظامية يف الشروط البيئية التالية ما مل حتدد طرق أخرى

 س° ٤٠+  س حىت °١٠-: درجة احلرارة -
 ٪١٠ ±٪  ٦٥: الرطوبة النسبية -
 ):لك مناسباًحني يكون ذ(منبع القدرة الكهربائية  -
 .من التواتر االمسي٪ ٢±من التوتر االمسي و٪ ١٠+حىت ٪ ١٥ -

إضافة لذلك، فإن الشروط املرجعية لبعض املنتجات حتدد األدوات اليت جيب أن تعطي طول املنتج املعد                
 .للقياس

 ١٩٧١ لعام/ ٥/حتدد املتطلبات النظامية لتكييف اختبار املنسوجات يف املواصفة القياسية السورية رقم          
 :كما يلي

  س°٢ ± س °٢٠درجة احلرارة  -
 ٪٢ ±٪ ٦٥الرطوبة النسبية  -

 :أيضاً من أجل املنسوجات تقيس األداة طول قطعة القماش إذا كانت
 .يف حالة ارختاء وغري جمعدة -
 .دون تطبيق أي إجهاد عليها. موضوعة على سطح أفقي ناعم -

  التركيب-٣
 :املتانة  ٣/١

 البناء مصنوعة من مواد ذات ثباتية كافية وذات متانة مالئمة للتحمل،             جيب أن تكون األدوات متينة    
 .دون أية عيوب تشغيلية لدى تعرضها لشروط االستخدام النظامية والبيئة احمليطة
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 نبيطة القياس  ٣/٢
 :التركيب  ٣/٢/١

 :تتضمن نبيطة القياس
متاس مباشر مع املنتج املعد للقياس      يف حالة األدوات املستمرة، عجلة أو أكثر، أو بكرة أو أكثر على              -

 .أو غري مباشر بواسطة واحد أو أكثر من السيور
يف حالة األدوات غري املستمرة ، واحد أو أكثر من األطوال املرجعية وأخرياً فإن األنظمة املعروفة                  -

 .متاماً واليت ميكن استخدامها كنبائط قياس للطول تكون مقبولة
 :ط القياس من النموذج ذو البكرة أو النموذج ذو العجلةمالحظات خاصة بنبائ  ٣/٢/٢

جيب أن تصنع العجالت أو البكرات من مواد ال تفسد وال تبلى عملياً يف شروط االستخدام النظامية                  
وميكن أن تدعم هذه العجالت أو البكرات بغالف كامل مصنوع من املطاط، أو النسيج، أو اللباد، أو                 

هذه العجالت أو البكرات على متاس مباشر مع املنتج املعد للقياس أو متاس             من مادة مشاة، قد تكون      
 .بواسطة شرط خاص ومباشر يف احلالة اليت ال حيصل فيها انزالق بني املنتج املعد للقياس ونبيطة القياس

 :جيب أن تبني األدوات بشكل مرئي واضح
 .كل مؤشر يعمل كعالمة لبداية أو اية الطول املقيس -
يلني منفصلني أحدمها يعمل كعالمة أولية واآلخر كعالمة ائية، جيب أال تزيد املسافة بني                أو دل  -

 .متر، وأن تكون مضاعف تام من فاصل البيان السلمي) ١(هذين الدليلني على 
 
 :نبيطة البيان   ٣/٣
 
 :مالحظات عامة  ٣/٣/١

شكل سهل وغري غامض، على أي جيب أن تعطي نبيطة البيان بشكل مباشر، األمان، الطول املقيس ب
حال ميكن القبول بالطول احملصور بني مؤشر عالمة النهاية وعالمة البداية املضاف لنتيجة القياس، 

 .اعتماداً على إمكانية إجراء احلساب بسهولة
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 :ويتم احلصول على هذه البيانات بواسطة

 تعريف موضع مؤشر أو أكثر على قرص مدرج أو أكثر ، أو -
 .وضع لنهاية املنتج املعاكسة للعالمة السلمية أوتعريف امل -
 .قراءة األرقام املصفوفة اليت تبدو أفقياً يف نافذة اإلزاحة أو -
 .جمموع هذه الطرق -

 .جيب جتنب االزدواجية بني نبيطة البيان ونبيطة القياس
لة مع البكرات أو    جيب أن تقرن نبيطة البيان ألداة القياس ذات النموذج ذو البكرة أو النموذج ذو العج              

العجالت بطريقة تشري إىل تناقص الطول إذا كان التشغيل املتبادل أو التايل غري صحيح ، ويزيح املشغل              
 .املنتج حنو اخللف أو يستخدم اإلدارة يف االجتاه املعاكس الجتاه االستخدام النظامي

 
 :نبيطة البيات ذات املؤشر  ٣/٣/٢

 :املؤشر مع املتطلبات التاليةجيب أن تتوافق نبائط البيان ذات 
 .جيب أن يكون اجتاه دوران املؤشرات جمميعها واحد -
 .جيب أن يقل فاصل املدرج السلمي عن سعة السلم املباشرة -

 
 :نبيطة البيان الرقمية أو شبه الرقمية  ٣/٣/٣

جنباً إىل  جيب أن تكون األرقام اليت توحدها نبيطة البيان وتظهرها من خالل نوافذ اإلزاحة مصفوفة                -
 .جنب لتسمح بالقراءة بواسطة املقاربة املبسطة

 .جيب أن يطبع أو يعرض على اجلانب اليميين من البيان الرقمي رمز وحدة القياس املستخدمة -
وإذا استخدمت نوافذ اإلزاحة فإن بعد كل نافذة يؤخذ يف اجتاه إزاحة األرقام جيب أن يكون أكرب                   -

 .رقمني متتالينيبقليل من املسافة ما بني حموري 
 
 :الفاصل السلمي  ٣/٤

 م ، حيث ن عدد كلي       ن١٠×٥ أو   ن١٠×٢ ،   ن١٠×١جيب أن يكون الفاصل السلمي من الشكل        
 .موجب أو سالب أو يساوي الصفر وجيب أن يكون منسجماً مع صنف ضباطة األداة



 ١٩٨٦   / ٤٣١ س   .ق .م

 ٧

 
مم ، أما   )١(عن  جيب أال تقل أصغر فسحة سلمية       . وبغض النظر عن نوعي نبيطة البيان املستخدمة      

فيجب أن يكون للفاصل السلمي نفس قيمة الطول املرجعي،          ) الرقمية(حالة اآلالت غري املستمرة     
 .إلمتام القياس) األجزاء العشرية(ميكن أن يزود املبني بنبيطة للتعرف على كسور الطول املرجعي 

 
 ):أو إعادة االستقرار لطول أويل معروف(نبيطة الصفر   ٣/٥

طة استقرار الصفر على إعادة استقرار املبني على الصفر حىت يف حالة التحكم اليدوي                تعمل نبي  -
 .أوباستخدام اجلملة اآللية

وجيب أال يكون باإلمكان بيان نتيجة قياس جديدة ما مل           . جيب أن يكون االستقرار الصفري تاماً      -
 .يكن االستقرار الصفري تاماً

ة استقرار الصفر بنبيطة لالستقرار على طول أويل         يف بعض احلاالت ميكن أن يستعاض عن نبيط         -
 .معروف

أو إعادة االستقرار على طول أويل معروف حتت أية ظروف خطأ           . جيب أال يسبب استقرار الصفر     -
 .يزيد على اخلطأ األعظمي املسموح به للطول األدىن القابل للقياس

 
 :نبائط بيان التكرارية  ٣/٦

وجيب أن تتطابق هذه النبائط مع نفس متطلبات نبائط         . ان التكرارية ميكن أن جتهز األدوات بنبائط بي     
 .البيان وميكن أن تساهم باستقرار الصفر أو إعادة االستقرار على طول أويل معروف

جيب أال يزيد الفرق بني الطول املزاح على نبيطة البيان واألطوال املزاحة على نبائط بيان التكرارية                  -
 .على فاصل سلمي واحد

 
 :نبائط اإلمجال  ٣/٧

 .ميكن أن تزود األدوات بواحدة أو أكثر من امالت لبيان القيمة اإلمجالية ملختلف األطوال املقيسة -
 .جيب أال تتحد امالت مع نبائط استقرار الصفر -
 .جيب أن تتطابق امالت مع نفس متطلبات نبائط البيان -
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 :نبائط الطباعة  ٣/٨

 :ع املتطلبات التاليةجيب أن تتطابق الطباعة م
 .جيب أن يساوي الفاصل السلمي للطباعة فاصل نبيطة البيان السلمي -
 .جيب أن تكون األطوال املبينة واملطبوعة متطابقة يف حالة نبائط البيان الرقمية -
جيب أال يزيد الفرق بني الطول املطبوع والطول املبني عن أصغر القيمتني التاليتني وذلك يف حالة                  -

 .لبيان املماثلةنبائط ا
 .نصف الفاصل السلمي -
 .اخلطأ األقصى املسموح به للطول املبني -

 
 :نبائط مسبقة الضبط  ٣/٩

النبيطة املضبوطة مسبقاً هي النبيطة اليت توقف عمل األداة آلياً ، وتزيح املنتج املقيس عندما يكون طول                 
 .خمتار مسبقاً من هذا املنتج قد قيس

 .نبيطة املضبوطة مسبقاً عوضاً عن بيانات نبيطة البيان أو الطباعةجيب أال تستخدم بيانات ال -
 
 :نبائط مكملة  ٣/١٠

لشد أو رخي، لربط أو حل ) شيئا مطويا(ميكن أن تزود األدوات بنبائط مكملة تستخدم لبسط  -
خدمة ميكن أن تساهم هذه النبائط مع النبائط املست… املنتج املعد للقياس وتعليم األجزاء املقيسة اخل 

 .يف فحص املنتجات ، الكتشاف عيوا وأجزاء القياسات للمنتجات القابلة لالمتداد دون شدها
 .جيب أال تؤثر هذه النبائط على ضباطة اجراء القياس -

 

  لوحة الهوية-٤
جيب أن تثبت لوحة اهلوية على جزء من اآللة غري قابل للتخريب وأن حتمل املعلومات التالية باسلوب                  

 : وءواضح ومقر
 . االسم أو االسم التجاري وعالمة املصنع -١
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 .تسمية النموذج ، الرقم التسلسلي وعام الصنع -٢
 .صنف الضباطة -٣
 .رقم قرار االعتماد ، عندما يكون ذلك الزاميا -٤
 .طبيعة وميزات املنتجات اليت تستخدم هذه األداة لقياسها -٥
 .الفاصل السلمي للبيان -٦
 .الطول األدىن القابل للقياس -٧
 .لقياس القصوىسرعة ا -٨
 .الشد الذي جيب أن ختضع له القطع القماشية أثناء القياس ان أمكن ذلك -٩

وعندما يتطلب استخدام االداة اختاذ احتياطات خاصة جيب أن يشار للمعلومات الضرورية بطريقة               
 .مرئية واضحة يف اجلدار املباشر لنبيطة البيان

  الختم-٥
وفقا لألنظمة الوطنية بواسطة اخلتوم أو عالمات الوقاية         جيب أن تعد األدوات حبيث ميكن ختمها،         

 : والكفالة، على األجزاء التالية
 .نبيطة البيان -
 .الوصلة بني نبيطة القياس ونبيطة البيان لألدوات من منوذج البكرة أو من منوذج العجلة -
 .نبائط الضبط اليت تزود ا االدوات ان كانت معدة للختم -
 .ناسبلوحة اهلوية يف مكان م -
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 )I(ملحق 

 ضوابط مترولوجية
 اعتماد النموذج -١

 
 : متهيد عام ١/١

جيب أن خيضع كل منوذج من أدوات قياس الطول الجراء اعتماد النموذج عندما تقتضي األنظمة                 -
 .الوطنية ذلك

ويأخذ اعتماد النموذج املتعلق باالداة نفسها بعني االعتبار خواص جمموعة القياس كاملة احملددة وذات              
 .التأثري املباشر على نتائج القياس بطريقة أو بأخرى

نبيطة قياس ، نبيطة بيان ، نبائط تلقيم         (جيب أن يتضمن قرار االعتماد وصفا كامال لالداة ذاا            -
وسرعة القياس  * وتفريغ املنتج إذا كان ذلك مناسبا وجيب أن حيدد الطول األدىن القابل للقياس              

 .اليت تطبق على املنتج عندما يباشر بقياس طوله) ى األغلبضفر عل(القصوى وكذلك قوة الشد 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 : ضعف الحدى القيم التالية)١٠٠(ميكن أن يعرف الطول االدىن القابل للقياس على أنه مساو لـ * 
  خطأ القراءة لنبيطة البيان الرقمية –) آ
  اخلطأ املدور لنبائط البيان العشرية أو لنبائط الطباعة-)ب
 . أكرب القيمتني املنجزتني عندما تنجزها نبائط البيان الرقمية ونبيطة البيان العشرية أو نبيطة الطباعة-)جـ
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جيب أن يتضمن طبيعة املنتج أو املنتجات ، والطول الذي ميكن قياسه ذه األداة ، وجيب أن حيدد                    -

 .ع وحمتويات لوحات البيان واخلتم ، وطبيعة ومكان نبائط اخلتمموض
 : يف حالة أدوات قياس طول القماش -

 .جيب أن يبني بوضوح مسار القماش النظامي وبواسطة خمطط
 : اختبارات االعتماد ١/٢

جيب أن حتدد طبيعة اختبارات االعتماد وعددها وأن تنجز هذه االختبارات على منوذج أويل واحد                 
 .من هذه املواصفة)١/٣(ط ، واألخطاء القصوى املسموح ا هلذه االختبارات مثبتة يف البند فق

 
 التحقق األويل -٢

 .ختضع كل أداة جديدة أو مصلحة للتحقق األويل إذا اقتضت األنظمة الوطنية ذلك
 : اختبارات التحقق األويل ٢/١

 .دوات وفقا ملتطلبات هبذه املواصفةجيب أن يكون باالمكان يف اختبارات التحقق األويل فحص األ
 : التحقق األويل يف مرحلتني ٢/٢

 حتري متهيدي جيري على بعض األجزاء الختاذ قرار االعتماد          –يتم التحقق األويل على مرحلتني األوىل       
 حتقق أويل (ويف احلالة العامة تتم املرحلة األوىل وحتقق أويل جزئي يف ورشة املصنع ، واملرحلة الثانية                   

 .يف مكان استخدام األداة) ائي
 : تصديق التحقق األويل ٢/٣

يتم التصديق على التحقق األويل بواسطة بيان عالمة التحقق األولية يف األمكنة املنصوص عليها يف قرار                
 .االعتماد



 ١٩٨٦   / ٤٣١ س   .ق .م

 ١٢

 
 

ة ويف حالة كون التحقق األويل على مرحلتني فيتم التصديق على أوىل هاتني املرحلتني يف بيان عالم                 
 .التحقق األويل اجلزئي يف األمكنة املشترطة بقرار االعتماد

 
 التحقق الدوري -٣

 
ختضع االدوات للتحقق الدوري عندما تقتضي ذلك االنظمة الوطنية ويتم التحقق األويل أيضا يف مكان               

 .استخدام األداة
ليت حتملها  ويعترب ضابط التحقق مسؤول عن فحوص التحقق هذه من حيث عالمات التحقق األولية ا              

من هذه  ) ١/٣(األداة، وتطابق هذه الفحوص مع متطلبات الضباطة أثناء االستخدام احملددة يف البند                
 .املواصفة
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 ١٣

 
 

 )II(ملحق 
 مالحظات خاصة للتحقق من
 أدوات قياس القماش

 
 : يتم التحقق، قدر االمكان كما يلي -

 .تعيني طول قطعة القماش باستخدام مقياس مباشر للطول )١
 .األقل تعينني متتاليني لطول قطعة قماش واحدةعلى  )٢
يعاد تعيني طول قطعة القماش باستخدام مقياس مباشر للطول ، وخطأ األداة               )٣

 .يساوي الفرق بني وسطي القني اليت يتم احلصول عليها
 
جيب أن تتطابق مقاييس الطول املباشرة املستخدمة لتعيني طول قطعة القماش مع متطلبات املواصفة               -
 ).٣٤٩(مقاييس الطول املباشرة املعدة لالستعمال العام رقم  (اسية السورية  القي

 .وصنفي الضباطة الثاين والثالث يعتمدان على صنف ضباطة االداة الواجب التحقق منها
 
 .جيب أن يكون لقطع القماش املستخدمة للتحقق منها بواسطة االداة -

وجيب أن يقاس هذا الطول يف الشروط املرجعية         تطابقا مع استخدام االداة ،      . م)١٠(طول أدىن     
 .من هذه املواصفة) ١/٥(احملددة يف البند  

م على طاولة أفقية وناعمة     )٣(وجيب أن يقاس طول القطع على شكل أطوال متتالية ال تقل عن                 -
 .م على األقل)٣,٥(السطح طوهلا 

 
 : مالحظة

ش باستخدام مقياس الطول املباشر يف املواصفة       ميكن أن يوجد وصف الطريقة اليدوية لقياس قطعة القما        
 /    /*.القياسية السورية رقم 

 )قياس طول قطع املنسوجات واخليوط الصوفية (
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 ريثما تصدر املواصفة القياسية السورية ) ISO –3933/1976( للتقييس  تعتمد حاليا مواصفة املنظمة الدولية* 
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  المصطلحات الفينة-٦
 

Relaxing ارخاء 
Pattern approval اعتماج النموذج 
Unfolding بسط 
Preliminary inspection حتري متهيدي 
Confirmation تصديق ، تثبيت 
Crumple جعدة 
Unwinding حل 
Winding ربط 
Relax رخي 
Tightening شد 
Taximeter عدد تكسي 
Chronontachograph عداد مسجل للدورات والزمن 
Motor vehicle عربة ذات حمرك 
Pre – setting device نبيطة مسبقة الضبط 
Totalizing device نبيطة امجال 
Measuring device نبيطة قياس 
Complementary device  نبيطة متممة 
Wheel – type منوذج ذو عجلة 
Roller – type منوذج ذو بكرة 
folding لف 
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  المراجع-٧
 
   مأخوذة عن توصية املنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية -

OIML – R – 66 – 1985 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-٨
 

 لسورية   اعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية ا-


	ÇáÌãåæÑíÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓæÑíÉ
	S.N.S:   431   / 1986
	íÌÈ Ãä ÊËÈÊ áæÍÉ ÇáåæíÉ Úáì ÌÒÁ ãä ÇáÂáÉ ÛíÑ ÞÇÈá ááÊÎÑíÈ æÃä ÊÍãá ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÈÇÓáæÈ æÇÖÍ æãÞÑæÁ:
	ÇáÇÓã Ãæ ÇáÇÓã ÇáÊÌÇÑí æÚáÇãÉ ÇáãÕäÚ.
	
	
	
	ÇÚÊãÇÏ ÇáäãæÐÌ
	ÇáÊÍÞÞ ÇáÃæáí
	ÇáÊÍÞÞ ÇáÏæÑí
	ãáÇÍÙÇÊ ÎÇÕÉ ááÊÍÞÞ ãä






