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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  رداسـتاندا  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 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  35838/206زمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره به سا
 و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،
-مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط

 مـي  حاصـل  دولتـي  غيـر  و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 ارسـال  مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي يشپ .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد
 مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه نداردهايياستا نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره ملليال بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت
 عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يـا /و كشـور  داخل توليدي محصوالت براي را نايرا ملي استانداردهاي از بعضي

 اسـتاندارد  اجـراي  كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري

 خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  شيدنبخ اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي

 و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها
 ايـن  سازمان ملـي اسـتاندارد ايـران    سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 الزم، شـرايط  احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را ساتمؤس و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي قيقات كاربرديتح انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(

  .است سازمان اين وظايف ديگر از

                                                 
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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  "استاندارد براي ماموران تصديق مدرجهاي پيپت "

  )تجديد نظر اول(
  

  نمايندگي يا/وسمت   : رئيس
  مشفق ، حميدرضا

  )دكتري فيزيك(
  

  استاد دانشگاه تهران

    :دبير
 حاجتي مدارايي ، فرج اله

  )فوق ليسانس اقتصاد صنعتي(
  

  هاشمي عراقي ، محمد رضا
  ) ليسانس فيزيك(
  

  كارشناس استاندارد
  
  

   سازمان ملي استاندارد ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفباء(  :اعضاء 

  توكلي گلپايگاني ، علي
  )مهندسي پزشكيدكتري (
  

  شورسازمان آموزش فني و حرفه اي ك

  جعفرنيا مشهدي ، هوشنگ
  )ليسانس مديريت(

 

  شهاب خودروشركت 

  حكمت ، علي
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان دامپزشكي كشور

  شعاع نيريزي ، مهرداد
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان ملي استاندارد ايران

  طيب زاده ، سيدمجتبي
  )مهندسي پزشكيفوق ليسانس (

 

  سازمان ملي استاندارد ايران
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  ، اسماعيلعاقلي 
  )ليسانس صنايع(

 

 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
  ستان سيستان و بلوچستانا

 
  زاده ، حميدرضاعلي

  )فيزيك دريافوق ليسانس (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
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  مندرجاتفهرست 
  صفحه  عنوان 
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 

  ب

  ج  استاندارد كميسيون فني تدوين
  و گفتار پيش

  1  هدف و دامنه كاربرد   1
  1  تعاريف واصطالحات     2
  2  ناميهاي ظرفيت    3
  2  ماده اوليه   4
  3  ساخت   5
  3  شكل و ابعاد   6
  3  تخليه مدت   7
  5  بندي درجه   8
  5  بعديهاي اوليه و خطاهاي مجاز در تصديق بيشينه   9

  6  حكاكي ها  10
  6 گذاري پيپتعالمت   11
  6 تصديق دوره   12
  6 هاجعبه   13
  7 بر روي جعبه حكاكي ها   14

  9  استاندارد براي ماموران تصديق مدرجهاي پيپت تصديق) الزامي(پيوست الف 
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  گفتارشيپ
اين . تدوين شد 1356سال  نخستين بار در "ران تصديقهاي مدرج استاندارد براي ماموپيپت" استاندارد

  استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران و تاييد 
اجالس يكصد و هشتاد و دومين هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در كميسيون

اينك اين استاندارد به . تصويب شد 23/12/90مورخ  شناسي و اوزان و مقياسهازهانداكميته ملي استاندارد 
استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران، مصوب  قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان 3استناد بند يك ماده 

  .شودستاندارد ملي ايران منتشر ميبعنوان ا 1371، بهمن ماه
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات ت و پيشرفتبا تحوال براي حفظ همگامي و هماهنگي

تكميل نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و ي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدهااستاندارد
. مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتنظر در كميسيون فني اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد

  .هاي ملي استفاده كردره از آخرين تجديدنظر استانداردين بايد هموابنابرا
  .باشدمي 1356سال :  1965اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
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  استاندارد براي ماموران تصديق مدرجهاي پيپت
  
  هدف و دامنه كاربرد     1
 ستانداردا مدرجهاي پيپت برايآزمون  هايها و روشتعيين ويژگياين استاندارد هدف از تدوين   1-1

  :در موارد زير از آنها استفاده مي كنند تصديقماموران مي باشد كه 

  يا گيري حجم مايعات،اندازهبراي ظرفيت مورد استفاده عموم،  1هايسنجهن آزمو - الف
  .عنوان استانداردهاي كمكي ظرفيتهب -ب

مطرح شده در اين استاندارد، به منظور جايگزيني  تصديقهاي استاندارد براي ماموران پيپت  1-2
هاي جديد به كار اي از پيپتهاي غير قابل استفاده موجود و يا هنگامي كه الزم است مجموعهپيپت

  .گرفته شود تدوين شده است

  
  اصطالحات و تعاريف        2

  :رودكار ميندارد، اصطالحات و تعاريف زير بهدر اين استا

2-1  

  ظرفيت

پس از پركردن تا  كه ، برابر است با حجم آب در دماي مرجعبنديدرجه عالمتظرفيت مربوط به هر 
  .شودمي حاصل ،3-الفبند زيرخالي كردن مطابق   و مادر اين دبندي درجهعالمت 

عالمت بايد طوري تنظيم شود كه صفحه افقي عبوركننده از  لبه بااليي  پيپتهالل سطح آب در   –يادآوري 
بطور قائم نگه داشته شود و ديد در همان  پيپتدر صورتي كه  ،ترين نقطه هالل مماس باشد با پايين بنديدرجه

  .جام گيرد صفحه افقي ان

2-2  
  ناميظرفيت 
   روي پيپتكه  عدددار بنديدرجهمربوط به بيشينه عالمت  حجم ست ازا عبارت ناميظرفيت 

  .گذاري شده استنشانه

                                                 
1- Measures 
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2-3  

  تخليهمدت 
اي كه در آن بندي به نقطهدرجه عالمتآب، از باالترين  هاللالزم براي سقوط آزاد  مدتست از ا عبارت

  .متوقف شده استنوك پيپت در رسد هالل ينظر مهب
  
  ناميهاي ظرفيت  3

   يكا  3-1

  (cm3) .مكعب است سانتي متر، حجم يكاي

  .متر مكعب استفاده شود ممكن است بعنوان يك نام ديگر براي سانتي (mL) »ميلي ليتر« واژه  –يادآوري 

  يردامق  3-2
  :زير باشند ناميهاي ها بايد داراي يكي از ظرفيتپيپت
Cm31 ،Cm32 ،Cm35 ،Cm310  ياCm325  

، cm350يا  20عنوان مثال ههاي متفاوت استفاده شوند، بهاي با ظرفيت، ممكن است پيپتويژهبراي مقاصد  – 1يادآوري 
  .با فرض اينكه از ساير قواعد اين استاندارد در جايي كه كاربرد دارد پيروي كنند

  .قانوني ملي انجام شود هايستفاده ممكن است مطابق الزامي اها براپيپت ناميهاي انتخاب ظرفيت – 2يادآوري 

  دماي مرجع  3-3
معادل آبي مقدار رود انتظار مييعني دمايي كه در آن دما درجه سلسيوس باشد،  20بايد دماي مرجع 

  .شود تخليهپيپت  ناميظرفيت 

 سلسيوسدرجه  20دماهاي باالتر از ها در الزم باشد از پيپت بعضي از مناطق گرمسيري،هنگامي كه در  –يادآوري 
  .كنندانتخاب  سلسيوسدرجه  27كه دماي  مي شوداستفاده شود، توصيه 

  
  ماده اوليه  4
شده و داراي خواص شيميايي و گرمايي  1بازپختخوبي هها بايد از شيشه روشن، شفاف، بپيپت  4-1

طوري كه به ها بوده،بنديجهويژه در مجاورت درهبشيشه بايد بدون نقص ديد . مناسب ساخته شوند
  .نداشته باشد كان تأثير در ظاهر و عملكرد پيپتام

                                                 
1- Anneal 
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  1ساخت  5
  .محكمي داشته باشند ساختعادي  براي استفادهها بايد پيپت  1- 5
  .پيپت نبايد غيريكنواخت باشد جداره هايضخامت   2- 5
پيپت ها بر محور لبه مربوط به آن سطح مقطعلبه بااليي پيپت بايد طوري پرداخت گردد كه   3- 5

سطح هاللي  گرفتن صحيحقرار  دربا كنترل انگشت  كه به طوري بوده آسيبباشد، و فاقد هرگونه  عمود
  .شودنايجاد  اختالل

  .لي شده و كمي به طرف بيرون متمايل شود يا با شعله صاف شودقلبه بااليي بايد يا صي
و بدون هر تنگي ناگهاني در طور تدريجي بهو انتهاي پائيني پيپت بايد به يك نوك ختم شود،   4- 5

  .باريك شده باشددهانه آن 
پيپت شده، آن عمود بر محور  مقطعسطح  ود كهشصاف طوري نرم با سمباده ترجيحاً بهتر است نوك آن 

اول جمله  هايالزامبا ممكن است با شعله پرداخت شود، تا . و پخي مختصري در طرف بيروني ايجاد گردد
  .برآورده شوداگراف اين پار

  ثابتي را مطابق  تخليهحركت  آهنگساخته شود، به طوري كه يك  آنچناننوك پيپت بايد   5- 5
  .ارائه كند 7بند  هايالزام

  
  شكل و ابعاد  6
  .نشان داده شده است 8 صفحه شكلاي باشند، همان گونه كه در ها بايد استوانهپيپت  6-1
  .مطابقت داشته باشند 7شماره ، صفحه 2اده شده در جدول ها بايد با ابعاد نشان دپيپت  6-2
  
  تخليه مدت  7
  .ثانيه باشد )40و  20( بين آمده است، بايد 5ـ3ـ الف بندزيرگونه كه در ، همانتخليه مدت  1ـ7
  .شود گذاريعالمتبايد روي پيپت  تخليه مدت  2ـ7

شده در روي  گذاريعالمت ليهتخ مدت، و شناختياندازهمشاهده شده در خالل كنترل  تخليه مدت
ثانيه با يكديگر  4باشند و دو مقدار نبايد بيش از  1-7 بندزيرهاي تعيين شده در پيپت، بايد در محدوده

  .تفاوت داشته باشند
  

                                                 
1- Construction 



4
 

  بنديدرجه  8
 3/0بندي بايد منظم باشد؛ خطوط بايد واضح، با ثبات، و با ضخامت يكسان باشند و از درجه  8-1

  .تجاوز ننمايند ميلي متر
  .خطوط بايد عمود بر محور طولي بخش مدرج پيپت باشند  8-2
بايد طوري قرار گيرد كه  عدددارخط  ترينپائين. بندي نبايد تا نوك پيپت ادامه داشته باشددرجه  8-3

  .مطابقت داشته باشد 3و  2با قواعد مندرج در جدول 
طوري بيشتر ادامه يابد به لي ممكن است با سه خطپايان يابد، و دارعددبندي ممكن است با خط درجه

و  2هاي ظرفيت با 8صفحه  هايپيپت هايشكلبراي نمونه به (اي خطوط عالئمي نباشد هكه در انت
cm310 مراجعه شود.(  

  .اندمشخص شده 3در جدول  بنديدرجه تقسيمات مقادير  8-4
در مشخص شده  يهاهمابين محدودبندي رجهطول داي باشد كه گونههببندي بايد درجه تقسيماتطول 

  .آمده است 2جدول 
  :بايد متغير بوده، تا به وضوح قابل تمايز باشند، مطابق موارد زير بنديدرجهطول خطوط   8-5
  محيط دايره داشته باشند،     خطوط بلند كامالً دور تا دور پيپت كشيده شوند، يا طولي برابر    8-5-1
  .محيط دايره پيپت باشد      بايد تقريباً توسطمطول خطوط     8-5-2
  .طول خطوط كوتاه بايد معادل يا كمي بزرگتر از نصف محيط دايره باشد    8-5-3
  .صورت متقارن، در هر دو طرف، فراتر از دو سر خطوط كوتاه ادامه يابدهبايد ب متوسطخط   8-5-4
  :پيروي كند هاي متفاوت بايد از قواعد زيرتوزيع خطوط با طول  8-6
  :cm310 و 1هاي پيپت    8-6-1

  خط بايد بلند باشد؛دهمين چنين هر  ، و همناميخط مربوط به ظرفيت ) الف
  وجود داشته باشد؛بلند بين دو خط متوالي  وسطدر  متوسطبايد يك خط ) ب
  .وجود داشته باشدو بلند متوالي متوسط مساوي بين خطوط  خط كوتاه در فواصل 4بايد ) ج
  :cm325 و 2هاي پيپت    8-6-2

  خط بايد بلند باشد؛پنجمين ، و هم چنين هر ناميخط مربوط به ظرفيت ) الف
  .وجود داشته باشددو خط بلند متوالي در فواصل مساوي بين خط كوتاه  4بايد ) ب
  :cm35هاي پيپت    8-6-3

  خط بايد بلند باشد؛دهمين هر  همچنين، و ناميخط مربوط به ظرفيت ) الف
  .وجود داشته باشدمساوي بين دو خط بلند متوالي در فواصل  متوسطخط  4بايد ) ب

9  
10

 2  
3
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و بلند متوالي وجود داشته  متوسطمتوالي و بين خطوط  متوسطيك خط كوتاه بايد بين دو خط ) ج
  .باشد

ي افقهر خط كوتاه ابتداي كنيم، نگاه  پيپتبه استفاده از روبرو عادي هرگاه در وضعيت قرارگيري   8-7
خط فرضي را در وسط  ، امتداد داشته باشدقرار گيرد و به طرف چپ بايد روي يك خط عمودي فرضي 

  .به طرف پايين در نظر مي گيريم جلوي پيپت نماي 
 دارعددخطوط نقطه صفر باشد؛ فاصله بين انتهاي نوك شوند،  دارعددخطوط بايد از پائين به باال   8-8

  .شدبا 3جدول  هايبايد مطابق الزام
قرار گرفته و مختصري به  ،مربوط مي شوندها بايد دقيقاً در باالي خطوط بلندي كه به آن عدد  8-9

  .سمت راست خطوط كوتاهتر مجاور آورده شوند
  .و با ثبات باشند نقابل خواند وضوحها بايد به عددخطوط و   8-10
  
  بعدياوليه و  خطاهاي مجاز در تصديق بيشينه  9
  :باشندپيپت، به ترتيب زير مي ناميي مجاز در ظرفيت خطاها بيشينه  9-1

  بيشينه خطاهاي مجاز در ظرفيت نامي پيپت -1جدول 
  Cm3خطاي مجاز  بيشينه Cm3ناميظرفيت

1  
2  
5  
10  
25  

006/0±  

01/0±  

03/0±  

05/0±  

1/0±  
  
مجاز در  خطاي بيشينهبا برابر بندي، درجه عالمتخطاي مجاز در ظرفيت مربوط به هر  بيشينه  9-2

  .است پيپت ناميظرفيت 
خطاي مجاز در  بيشينهبا برابر بندي، درجهعالمت خطاي مجاز در ظرفيت بين هر دو  چنين بيشينههم

  .است پيپت ناميظرفيت 
  .است در پيوست ارائه شدهها براي تصديق پيپتاستاندارد يك روش   9-3
و صفر  ناميظرفيت هاي عالمتت بين بطور يكنواخ كه بندي درجهعالمت بايد در پنج  پيپت  9-4

  .شود، تصديق اندقرار گرفته
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  1ها حكاكي  10
  :هاي غيرمدرج هر پيپت آورده شودزير بايد در بخش حكاكي هاي  10-1

 استاندارد براي ماموران مدرجپيپت «پيپت يك نشان دهد آن حرف مناسب، براي اينكه  چنديك يا ) الف
  است،» تصديق

  ،)mlيا ( cm3نماد  با ههمرا ميناظرفيت عدد  ) ب
 »تخليه«، براي مشخص كردن اينكه پيپت براي »oC27 Ex«يا » oC20 Ex«گذاري قراردادي عالمت ) ج

  ،تنظيم شده است oC27يا  oC20 مرجع مايعي در دماي
  برحسب ثانيه، تخليهزمان  مدت) د
  تجاري، عالمتنام سازنده يا ) ه
  .پيپت الشماره سري) و

  .، تحت شرايط عادي استفاده از پيپت بايد خوانا و با ثبات باشندحكاكيموارد كليه   10-2
  
  ها گذاري پيپتانگ   11
  :هر پيپت بايد  11-1

 ،شودگذاري  عالمتطور مناسب به ،در جايي كه مزاحم ديدن هالل نباشدپس از هر تصديق  -
  .دصادر شوذكر شده را  سريال پيپتگواهي نامه تصديق كه در آن شماره يا  -

  
  تصديق دوره  12
  .ها بايد در فواصل زماني تعيين شده توسط مقررات ملي تصديق شوندپيپت  12-1

  .گردد كه اين فاصله زماني ده سال باشدتوصيه مي –يادآوري 

  
  جعبه ها  13
 ،كه از جنس مناسب ساخته شده باشد ،دنجا داده شو ي شياردارها بايد در جعبهها پيپت  1- 13
ممكن است در صورت لزوم از مخمل يا جير يا پالستيك نرم  ،و غبار نتواند داخل آن شودكه گرد  طوري به

  .ده مناسب داخل جعبه را آستر نموديا ما

هاي موجود قرار توانند در همان جعبهشوند، ميهاي مورد استفاده تهيه ميهايي كه براي جايگزيني پيپتپيپت –يادآوري 
  .گيرند

بيرون نيافتند و از جايشان هايشان قرار گيرند كه تكان نخورند، در جعبه يطورها بايد پيپت  2- 13
  .صدمه نبينند

                                                 
1- Inscriptions 
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  بر روي جعبه حكاكي ها  14
  :هاي استاندارد نصب شود تپيپنكات زير بايد روي جعبه محتوي  حاوييك صفحه شناسايي   14-1
  عالمت شناسايي ملي،) الف
  تجاري سازنده، نام يا عالمت) ب
  سايي،شماره شنا) ج
  هاي درون جعبه،پيپت گستره) د
  .»استاندارد ماموران تصديق مدرجهاي پيپت«: ها، براي مثالكاربرد پيپت) ه

  .شوند انجامممكن است مطابق مقررات ملي عالمت گذاري ها  ساير  14-2
  )ميلي متربرحسب (ابعاد  ـ2جدول 

  (cm3) ناميظرفيت 
1  2  5  10  25  

  200  200  200  200  200 بيشينه  دارعددبندي  درجه عالمت هاين دورتريفاصله بين  بيشينه
  160  160  160  140  140 كمينه  

  370  370  370  370  370 بيشينه  طول كل
  350  350  350  350  350 كمينه  

  35  30  30  25  25 بيشينه  طول نوك
  25  20  20  15  15 كمينه  

  100  100  100  100  100 كمينه  پتتا باالي پي دار عددبندي  درجهفاصله از باالترين عالمت 
  25  25  25  -  - كمينه  طول لوله مكنده

  -  -  -  7  7تقريباً   مدرجقطر خارجي بخش 
  7  7  6  -  -تقريباً   قطر خارجي لوله مكنده

  3  3  3  5/2  5/2تقريباً   قطر خارجي نوك در باالي پخي
  1  1  1  5/1  2 كمينه  جدارهضخامت 

  
  كردن مدرج -3جدول 

  ناميظرفيت 
Cm3 

  درجه بندي فاصله
Cm3  

  گذاري باعدد
Cm3  

ترين حجم مرتبط با پائين
  عدددار بنديدرجهعالمت 

Cm3  
1  
2  
5  
10  

*25  

01/0  
02/0  
05/0  
1/0  
2/0  

1/0  
2/0  
5/0  

1  
2  

1/0  
2/0  
5/0  

1  
2  

                                                 
  .گذاري شودعددنيز بايد  cm325بندي مرتبط با ، عالمت درجه)cm32هر ( cm324تا  cm32گذاري معمولي از عددعالوه بر  *
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انواع پيپت با ظرفيت هاي مختلف در وضعيت استفاده عادي -1شكل 
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  پيوست الف
  )الزامي(

  استاندارد براي ماموران تصديق مدرجهاي پيپت تصديق
  

  مايع آزمون  1-الف
مورد كه هنگامي ، استفادهو بالفاصله قبل از  بودهخالص  بايد مقطر يا يون زدايي و كامالً :آب  1-1-الف 

  :گيرد داراي شرايط زير باشد آزمون قرار مي
, مس باشد اًگازهاي محلول و فلزات سنگين و مخصوصبايد عاري از  1آب برطبق آزمون دي تيزون 

بايد خنثي  2رد تجاوز كند و با معرف متيل oC20در    1×10 -4         رسانايي ويژه الكتريكي آب نبايد از
  .باشد 

  
  دستگاه ها  2-الف
غير  هاي توزين اسباب درستيحداقل با  درستي، از لحاظ مناسبظرفيت بيشينه داراي  :ترازو  1- 2-الف
  .برابر باشد )ويژهحد امكان رده درستي  در يا(باال  درستيكار در رده خود
  .اي  با ظرفيت مناسب و با درب شيشه :فالسك توزين  2- 2-الف
تجاوز  oC1/0±گيري دما از   كه  خطاي  اندازه طوري گيري مناسب به اندازه گسترهبا  :دماسنج  3- 2-الف
  .نكند

  
  روش كار      3-الف 
     1-3-فال
  .تميز كنيد را كامالً پيپت ـ
نوك آن در آب فرو بريد، از طريق مكش تا لبه باالي آن از آب  .قائم ثابت نگهداريد يترا در وضع پيپتـ  

  .پر كنيد
 .به تعادل برسندو آب مقطر  آن بگذاريد دماي، پر و خالي كنيدپيپت را چند بار ـ  

  
     2-3-الف

  .دداشت كنيدرا ياظرف داخل ـ دماي آب 
را در  پيپت .پر از آب كنيدبندي ترين عالمت درجهباالبيشتر از  ميلي متررا تا چند  با مكش پيپتـ  

  .قائم ثابت نگهداريد يتوضع
  .قت و به آرامي از پيپت خارج گرددبا دآب اجازه دهيد ـ 
  .)شودمراجعه  1ـ2د بنزيربه يادآوري ( بندي تنظيم كنيددرجهسطح هاللي را تا باالترين عالمت  ـ

                                                 
1- Dithiozone  
2 - Methyl red 

m
S
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  .برداشته شود پيپتنوك  اضافيقرار دهيد تا آب يا ظرف ديگر ظرف همان تر را به ديوار  پيپتـ نوك  
وده و آب عاري از حباب و كف آب خشك بهاللي در باالي سطح  پيپتـ مطمئن شويد كه جدار داخلي  

  .باشد
  

     3-3-الف
كه خالي، تميز و خشك بوده، و قبالً همراه با  بشود سكفالاجازه دهيد آب به راحتي از پيپت وارد  ـ

بايد در تماس با ديواره داخلي  پيپتنوك  ،جريان داردآب  كه تا زمانيدرپوش آن توزين گرديده است؛ 
  باشد، فالسكگلوي 
اي كه سطح هاللي مختصري باالتر تا كامل شدن جريان قابل رويت منتظر بمانيد، يعني تا لحظه -

 .شودتوقف منوك از انتهاي 

 .برداريد، قطره آب نوك را فالسكثانيه منتظر بمانيد، و با كشيدن نوك بر ديواره  3حدود  -

طوري كه ديواره آن ديگر را به صورت افقي جابجا كنيد، به فالسكبه محض توقف جريان،  -
 .تماسي با نوك پيپت نداشته باشد

  .كنيدرا توزين  فالسكدرپوش را ببنديد و  -
  

ظرفيت اسمي و  بنديعالمت درجهديگر كه بين  بنديعالمت درجهاين عمل را براي چهار      4-3-الف
  .تكرار كنيد ،صفر به طور منظم توزيع گرديده

  :تخليه مدتبراي تعيين     5-3-الف
 پيپت را از آب پر كنيد، -

عالمت باالترين  برايايد، سطح هاللي را قرار داده عموديدر حالي كه پيپت را در وضعيت  -
 تنظيم كنيد، ،مشخص شده است  2- 3و  1- 3بندهاي زيركه در  بندي، آنگونهدرجه

تماس پيدا كند، ولي  آناي كه نوك پيپت با ديواره داخلي مختصر ظرف به گونه كردنكجبا  -
 .آب به راحتي خارج شود اجازه دهيد، قابل مالحظه بدون حركت

اي كه سطح هاللي ديده بندي، تا نقطهدرجهمت نزول سطح هاللي آب را از باالترين عال مدت -
 شود كه در نوك متوقف گرديده است، برحسب ثانيه يادداشت كنيد،

  .تخليه لحاظ نكنيد مدترا در ) ثانيه 3(انتظار  مدت -
  
  محاسبه حجم تخليه شده   4- الف  

، اندازه اي جابجا شدهن تصحيح مربوط به هونظر گرفتپر و خالي با در فالسكاز اختالف بين نتايج توزين 
  .آيده بدست ميجرم آب تخليه شد

و استفاده از جداولي كه جرم حجمي آب رابعنوان تابعي از دما به دست  پيپتداخل  با دانستن دماي آب 
از روي اين حجم و ضريب انبساط حجمي شيشه، ظرفيت . گردد حجم آب تخليه شده تعيين مي دهد مي
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درجه سلسيوس به دست  27يا  20بندي در دماي مرجع  درجهه عالمت مربوط ب پيپتواقعي قراردادي 
  .آيد مي

بندي برابر است با اختالف بين ظرفيتي كه اين عالمت درجهخطاي روي ظرفيت مربوط به هر عالمت  
  بندهايزيردهد و ظرفيت واقعي قراردادي مربوط به اين عالمت كه بر طبق روش مشروح در  نشان مي

  .يين گرديده است تع  4- 3و   1- 3
  :بندي برابر است با تفاضل بيندرجهعالمت  مربوط به هر دوخطاي ظرفيت  
  هاي نشان داده شده توسط اين عالمت ها و ـ اختالف بين ظرفيت 
هاي مربوطه كه برطبق روش مشروح در هاي واقعي قراردادي براي عالمت تـ اختالف بين ظرفي 

  .يده استتعيين گرد  4-3و   1-3بندهاي زير
  


