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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان
 المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

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

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت حفظ كنندگان،
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات
 و هـا  سـازمان  گونه اين استاندارد مؤسسة ، اندازه گيرها )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  يمـ  ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

انـدازه   )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظـايف  ديگـر  از ايـران  ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين ،گيرها

 .است مؤسسه

  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  "الزامات عمومي: قسمت اول –گرماسنج ها "
  يا نمايندگي/ سمت و        : رئيس

  آذرمنش، محمد نقي
  )دكتري برق(
  

  دانشگاه اروميه/ عضو هيئت علمي 

    :دبير
  ، ابراهيمفخري گمچي

  )كفوق ليسانس فيزي(
  

       نداردكارشناس امور استا

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربي

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ، شيرزادبيرامي

  )مخابرات -ليسانس مهندسي برق  (
  ، شيرزادتيموري

  )مخابرات -ليسانس مهندسي برق  (
  ، مهديرستگارنيا

  )ليسانس مهندسي مكانيك(
  ، تورجسلماسي

  )س فيزيك ليسان(
  ، حميدرضاعليزاده

  )فوق ليسانس فيزيك(
  نجف پور ، حامد

  )فوق ليسانس، فيزيك(
  
  

         مديرعامل
  شركت فناوري صنعتي آذربايجان 

      كارشناس امور استاندارد      
  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربي

  كارشناس امور استاندارد          
  كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غربياداره 

  مدير كنترل كيفي
  شركت راما الكتريك 

  كارشناس اداره كل امور استانها          
  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران      

  كارشناس امور استاندارد          
  بياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان غر
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  يش گفتارپ
 و تهيـه  مربـوط  هاي دركميسيون آن نويس پيش كه"الزامات عمومي: قسمت اول –گرماسنج ها " استاندارد

 مـورد  19/11/1388 مـورخ اوزان و مقياسها  استاندارد ملي كميتة اجالسيكصدوسي امين  در و شده تدوين

 و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار صويبت
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خدمات،  و علوم يع،صنا زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ليم استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيبع و مĤمن

OIML R 75-1 : 2002 L.E), Heat meters- Part 1: General requirements 
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  الزامات عمومي: قسمت اول  –گرماسنج ها 

  و دامنه كاربرد هدف   1
    دستگاههاياين استاندارد براي . مي باشديين الزامات مربوط به گرماسنج تع استانداردهدف از تدوين اين 

، اندازه گيري گرما در يك چرخه تبادل گرمايي از طريق مايعي كه مايع انتقال دهنده گرما ناميده ميشود
  .كاربرد دارد

        نظر گرفته براي انجام عمليات كنترل در 1اندازه شناسي قانوني به منظور خدماتگرماسنج هايي كه 
  .با الزامات اين استاندارد مطابقت داشته باشد مي شوند بايد

  الزامي مراجع      2
بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع شده است

  .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود
صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ستشده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر ا

 :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  واژه ها و اصطالحات پايه و عمومي اندازه شناسي ، 1378سال :  4723استاندارد ملي ايران شماره  1- 2
2-2 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML, 2000) 
2-3 IEC 61010-1 (2001- 02) Safely requirements for electrical equipment for measurement, 
control and laboratory use. Part 1: General requirements, International Electrotechnical 
Commission .Geneva  
2-4 ISO 7268 (1983-05). Amendment ISO 7268-am (1984-07). Pipe component- 
Definition of nominal pressure, International organization for standardization. Geneva   
2-5 IAPWS-IF97. The industrial standard for the thermo-dynamic properties and 
supplementary Equations for other properties of water and steam .Ed. by Wagner, W. and 
kurse, A. Springer Vevlag, Berlin-Heidelberg, 1998, ISBN 3-540-64339-7  
2-6 IEC 60751 (1983=01) Amendments IEC 60751-am1 (1986-01) and IEC 60751-am2 
(1995-07) industrial platinum resistance thermometer sensors, International Electrotechnical 
Commission. Geneva    

  و تعاريف اصطالحات       3
  .زير كاربرد دارند فياصطالحات و تعاردر اين استاندارد 

و  2(VIML)واژه نامه مورد استفاده در اين استاندارد با واژه نامه بين المللي اصطالحات در اندازه شناسي قانوني - يادآوري 
  .رندت دادر تعاريف خاص شرح داده شده ذيل مطابق 1378مرداد  4723استاندارد ملي ايران شماره 

  
1- Legal Metrology Services 
2- Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML) 
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3 -1    
  0.5τ،  زمان واكنش

در معرض يك تغيير  كه ، دما يا اختالف هاي دمايي فاصله زماني مابين لحظه اي كه جريانعبارت است از 
  .مقدار پايدار نهايي خود ميرسددرصد از  50ناگهاني خاص هستند و لحظه اي كه واكنش به 

3 -2      
  واكنش سريع  اندازه گير
  .كه براي چرخه هاي تبادل گرما با تغييرات ديناميك سريع در گرماي تبادل يافته مناسب است يرياندازه گ

3 -3       
 Un ، اسمي ژولتا

عملكرد گرماسنج مورد  ، كه برايACولتاژ منبع تغذيه خارجي و به طور قراردادي ولتاژ منبع تغذيه اصلي 
  .نياز است

3 -4    
 شرايط عملكرد اسمي

اندازه گيري كه براي باقي ماندن در معرض  دستگاهشرايط استفاده براي مشخصه هاي اندازه شناسي خاص 
 . بيشينه خطاهاي مجاز مشخص ، در نظر گرفته شده است

3 -5        
  شرايط مرجع 

اندازه گيري يا براي مقايسه متقابل نتايج اندازه گيري ها شرح  اهدستگشرايط استفاده كه براي آزمون كارايي 
  .داده شده است

3 -6    
  كميت تاثير

   .مقداري است كه اندازه گيري نمي شود ولي نتايج اندازه گيري را تحت تاثير قرار مي دهد

3 -7        
  عامل تاثير

  .ي استداراي يك مقدار در محدوده شرايط عملكرد اسم كه كميت تاثيرگذاري
3 -8    

  اختالل 
  .كه داراي يك مقدار خارج از محدوده شرايط عملكرد اسمي است كميت تاثيرگذاري

3 -9    
  خطاها انواع 

3 -9 -1     
  نشاندهي خطاي
       نشاندهي دستگاهقراردادي كميت ورودي را خطاي  واقعياندازه گيري منهاي مقدار  نشاندهي دستگاهمقدار 

 .اندازه گيري گويند
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3 -9 -2     
                                                                                                               اندازه گيري   دستگاه ذاتيخطاي 

  .اندازه گيري، كه تحت شرايط مرجع تعيين ميشود دستگاهخطاي يك 

3 -9 -3     
  اوليه ذاتيخطاي 
  .گيري كه قبل از آزمونهاي كارايي و ماندگاري تعريف مي شود اندازه دستگاهيك  ذاتيخطاي 

3 -9 -4     
  خطاي ماندگاري 

  .اختالف بين خطاي دروني پس از يك دوره استفاده و خطاي دروني آغازي است
3 -9 -5     

 1(MPE)خطاي مجاز بيشينه 

 .تناخته شده اساين استاندارد مجاز ش توسطكه ) مثبت يا منفي(بيشترين مقادير خطاي

3 - 10    
   انواع نقص ها

3 -10 -1   
 نقص

  .است دستگاه ذاتيو خطاي  نشاندهياختالف ما بين خطاي 
3 -10 -2   

  گذرا نقص
  .ثبت يا انتقال داد ,نمي توان آنها را توضيح ,كه همانند اندازه گيري ها  نشاندهيتغييرات آني در 

3 -10 -3   
 دار نقص معنا

  . گذرا نمي باشد نقصلي است و MPEي كه بزرگتر از مقدار مطلق نقص
  .بزرگتر از دو درصد خواهد بود نقص، نقص معنادار ، دو درصد باشد در اين حالت  MPEاگر مقدار :مثال

3 -11     
  2(RVM) اندازه دهمقادير مرجع 

جريان، دماي برگشتي و اختالف دما كه براي اطمينان از مقايسه متقابل  آهنگمجموعه مشخصي از مقادير  
  . يج اندازه گيري ها، ايجاد شده اندمعتبر نتا

3 -12    
  قراردادي واقعيمقدار 

  .در نظر گرفته مي شود  واقعيمقدار يك كميت كه در اين استاندارد به عنوان مقدار 
  

1- Maximum Permissible Error 
2- Reference Values of the Measurand (RVM) 
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نيستند و به اندازه كافي به مقدار  معنادارختالف هايي كه براي اهداف مورد نظر براي اعموما قراردادي  يواقعمقدار  –يادآوري 
  .به حساب آورده مي شوند  هستند كهنزديك  يواقع

  
3 -13    

  مدل اندازه گير
هايي در اصول عملكرد، ساختار و مواد شباهت كه داراي  مجموعه هااندازه هاي متفاوتي از گرماسنج ها يا زير

  .مي باشند 
3 -14    

  الكترونيكي وسيله
  .اي است كه اجزاي الكترونيكي را به خدمت گرفته و كار خاصي را اجرا مي كند  وسيله

3 -15    
  جزء الكترونيكي
الكترونيكي كه از الكترون  يا رسانايي حفره در نيمه  وسيلهكوچكترين بخش فيزيكي در يك عبارت است از 

  .الء استفاده مي كند رساناها يا رسانايي الكترون در گازها يا در خ
3 -16    

  كمينه عمق غوطه وري حس گر دما
است كه ) 5±25( C°در دماي محيط ) C )5±80°عمق غوطه وري در يك حمام ترمواستاتيك با دماي 

  .مي شود  K 1/0غوطه وري عميق تر باعث تغيير مقدار خروجي با يك مقدار متناسب به كمتر از 
3 -17    

  اثر خودگرمايي
در معرض يك پراكندگي  دوتاييكه با قراردادن هر يك از حس گرهاي دماي يك  يييگنال دماافزايش در س

اين حس گر تا كمينه عمق غوطه وري در يك حمام آبي با .به دست آمده است  mW 5پيوسته توان 
  .غوطه ور شده است  m/s 1/0سرعت متوسط آب در حدود 

   انواع دستگاهها        4
  . مي شوند عريفتركيبي ت دستگاه هايكامل و  دستگاه هايرت گرماسنج ها به دو صو

  كامل  دستگاه  1- 4
  .نمي باشد 4-4جدا شدني تعريف شده در بند  مجموعه هايگرماسنجي است كه داراي زير 

  تركيبي  دستگاه  2- 4
  .مي باشد 4-4جدا شدني تعريف شده در بند  مجموعه هايگرماسنجي است كه داراي زير 

  وگانه د دستگاه  3- 4
 دستگاهعنوان يك  بهو تاييد نوع به كار مي رود و ميتواند  تصديقو به منظور  كم استحجم  گرماسنجي با

  .عمل كند 2- 4تركيبي همانند تعريف بند 
  .جدا نشدني عمل نمايندآن بايد به صورت  يمجموعه هازير  ،تصديقبا اين حال پس از 
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  تركيبي  دستگاهيك  يك گرماسنج به عنوان  يمجموعه هازير   4- 4
  .است  و محاسبه گر يا  تركيبي از اين موارد ي دوتاييحس گر دما ،حس گر جريان شامل 

  حس گر جريان   1- 4- 4
از ميان ، كه مايع انتقال دهنده گرما در يكي از دو حالت رفت و برگشت چرخه تبادلي گرما مجموعه ايزير 

ست كه به صورت تابعي از حجم يا جرم يا نسبت حجمي يا آن جريان مي يابد و داراي يك سيگنال خروجي ا
 .جرمي است

 دماي دوتايي حس گر  2- 4- 4 

كه دماي مايع انتقال دهنده گرما را در رفت و ) يا بدون جعبه جعبه براي نصب با(است  مجموعه ايزير  
  .برگشت يك چرخه تبادلي گرما حس مي كند

  محاسبه گر   3- 4- 4 
كند و مقدار   گر جريان و حس گرهاي دما گرفته و محاسبه مي نالها را از حسكه سيگ ئي استزير جز  

  .گرماي مبادله شده را نشان مي دهد
    1 (EUT)تحت آزمون تجهيزات     5- 4
  .آزمون است معرضدر كه يا يك گرماسنج كامل  آنهاكيبي از تر يا مجموعهزير  
  شرايط عملكرد اسمي  5
  ييدماگستره  حدود  1- 5
باالترين دماي مايع انتقال دهنده گرما است و اين در ) C°برحسب (، tmaxحد بااليي دامنه دما ،  1- 1- 5

  .حالتي است كه گرماسنج بايد بدون بيشينه خطاهاي مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 
ما مي باشد و اين پايين ترين دماي مايع انتقال دهنده گر) C°برحسب (، tminحد پاييني دامنه دما ،  2- 1- 5

  .در حالتي است كه گرماسنج بايد بدون بيشينه خطاهاي مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 
  حدود اختالف دمايي  2- 5
دماهاي مايع انتقال دهنده گرما در رفت  ميانمقدار مطلق اختالف  )Kبرحسب( ، TΔاختالف دما ،  1- 2- 5

  .و برگشت چرخه تبادل گرمايي مي باشد 
گرماسنج بايد در حد  كه است ،باالترين اختالف دمايي در حالتي TmaxΔ حد بااليي اختالف دما ،  2- 2- 5

  .و بدون بيشينه خطاهاي مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند  بااليي توان گرمايي
بايد بدون كه گرماسنج  است در حالتيكمينه اختالف دمايي ، Tmin∆ حد پايين اختالف دما ،  3- 2- 5

   .بيشينه خطاهاي مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 
  جريان آهنگحدود   3- 5
      كه گرماسنج بايد براي  است جريان در حالتي آهنگ، باالترين  qsجريان ، آهنگحد بااليي   1- 3- 5

ن بيشينه خطاهاي بدو) ساعت در سال 200كمتر از يك ساعت در روز و كمتر از (دوره هاي تناوب كوتاه 
  .مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 

  
  

1- Equipment Under Test (EUT) 
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كه گرماسنج بايد بدون بيشينه  است جريان بيش از حالتي آهنگ ينه،كم qpجريان دائمي ، آهنگ  2- 3- 5
    .خطاهاي مجاز كه در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 

  گرماييحدود توان   4- 5
كه گرماسنج بايد بدون بيشينه خطاهاي مجاز كه  است ، باالترين توان در حالتيPs، گرماييد باالي توان ح

   .در حال افزايش مي باشند ، عمل كند 
  بيشينه فشار كاري مجاز  5- 5

بيشينه فشار داخلي مثبت مي باشد كه گرماسنج مي تواند به طور دائمي در حد بااليي دامنه دمايي آن را 
  .تعريف مي شود  PNبرحسب سري هاي  ISO 7268كندو مشابه استاندارد  تحمل

  فشار افتبيشينه   6- 5
 qpجريان دائمي  آهنگزماني كه از ميان حس گر جريان كه در  استفشار در مايع انتقال دهنده گرما  افت

  .عمل مي كند ، عبور مي كند 
  مشخصه هاي فني  6

ا بايد پايداري كافي را براي وسيله تضمين نمايند كه آن را قادر    مواد مورد استفاده و ساختار گرماسنج ه
بر اساس  وسيلهاين در حالتي است كه . مي سازد تا با بيشينه خطاهاي مجاز مطابقت داشته باشد 

  .ين كننده نصب شده است مدستورالعمل كاربرد تا
  مواد و ساختار  1- 6

اين به دليل لزوم مقاومت در . كيفيت مناسب ساخته شوند  همه اجزاي سازنده گرماسنج ها بايد از مواد با
برابر شكل هاي مختلف خوردگي و فرسايش كه تحت شرايط عملكرد اسمي و باالخص به دليل وجود 

  .ناخالصي ها در مايع انتقال دهنده گرما ايجاد مي شود ، است 
بايد در اندازه گيرها . ادي نيز باشند نصب شده بايد قادر به تحمل تاثيرات خارجي ع اندازه گيرهايهمچنين 

در  نقصهمه شرايط محيطي بيشينه فشار مجاز و دماهايي را كه براي آن طراحي شده اند را بدون هرگونه 
  .كاركرد تحمل نمايند 

تامين كنندگان گرماسنج ها بايد هر نوع محدوديتي در مورد نصب گرماسنج و جهت آن نسبت به   1- 1- 6
  .الم نمايند حالت عمودي را اع

بر . پوشش گرماسنج ها بايد از قسمت هاي دروني در برابر آب و ورود گرد و غبار حفاظت كند   2- 1- 6
كمينه حاالت محافظت محفظه اي براي محفظه هايي كه در درون لوله  IEC 61010-1اساس استاندارد 

   .باشد  IP52و براي ساير محفظه ها  IP54نصب مي شوند بايد 
سنج ها را مي توان با واسط هايي كه امكان اتصال به قطعات تكميلي را دارا مي باشند ، نصب گرما  3- 1- 6

  .اتصاالت مشابه نبايد كيفيت هاي اندازه شناسي را تغيير دهند . كرد 
، بجز در حالتي كه گرماسنج داراي كنترل گر جريان يا همچنين  qpفشار در  افتبيشينه مقدار   4- 1- 6

  .بار تجاوز نمايد  25/0كاهنده فشار است ، نبايد از  وسيله رفتارهايي مانند
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  جريان آهنگالزامات خارج از مقادير محدودكننده   2- 6
هيچ ثبتي مجاز         جريان كمتر از مقدار آستانه اي اظهار شده توسط تامين كننده باشد آهنگزماني كه 
  .نمي باشد 

 گرماييته اسمي يا جابجايي مايع در لوله پشت سوپاپ بسته كه در اثر توزيع جريان از ميان يك سوپاپ بس آهنگ –يادآوري 
  .و انقباضي ايجاد شده ، نبايستي ثبت شود 

همانند ايجاد سيگنال هاي صفر يا كاذب ، بايد توسط  اندازه گير، رفتار  qsهاي جريان بزرگتر از  آهنگبراي 
درصد حاصل  10نبايد در حالت خطاي مثبت بزرگتر از  qsهاي جريان بزرگتر از  آهنگ. سازنده اعالم شود 

  .شود 
  )شاندهين وسيله(نمايشگر   3- 6
 يكانام يا نماد . مقدار گرما بايد برحسب ژول ، وات ساعت يا ضرايب اعشاري از آنها نشان داده شود   1- 3- 6

  .بايد هنگام درج گرما در نزديكي نمايشگر نشان داده شود 
گرماسنج ها بايد به گونه اي طراحي . عددي يا نيمه عددي باشد  درجه بنديراي نمايشگر بايد دا  2- 3- 6

انرژي نشان داده ) جريان مستقيم اصلي يا خارجي(در منبع تغذيه خارجي  نقصشوند كه در صورت وقوع 
  . از بين نرفته و حداقل به مدت يك سال قابل دسترس باشد  نقصشده در زمان 

نشان دهنده بايد براحتي قابل خواندن ، قابل اطمينان و غير  وسيلهده توسط مقادير نشان داده ش  3- 3- 6
  .مبهم باشد 

  .باشد  mm4ارتفاع واقعي يا آشكار شكل هاي مربوط به انرژي در نمايشگر نبايد كمتر از   4- 3- 6
اير هستند ، بايد با تقسيم هاي اعشاري از س يكا ه نشان دهنده كسرهاي اعشاري ازشكل هايي ك  5- 3- 6

به عالوه شكل هاي نشان دهنده كسرهاي اعشاري انرژي بايد به طور واضح از ساير موارد . موارد جدا شوند 
  .قابل تشخيص باشند 

بايد در طي  رقم خاصيك  نمايشدر حالتي كه نمايشگر از نوع استوانه اي باشد ، پيش افتادگي   6- 3- 6
 نمايش        استوانه حامل . تغيير مي كند ، تكميل شود تا صفر  9پايين تر بعدي از  رقمزمان و زماني كه 

مي تواند حركتي پيوسته داشته باشد كه اين جابجايي قابل مشاهده بايد از سمت پايين به  رقمپايين ترين 
  .باال باشد 

نمايشگري كه مقدار گرما را نشان مي دهد بايد بدون سرريز شدن قادر به ثبت آن مقداري از گرما   7- 3- 6
ساعت در حد بااليي توان  3000باشد كه حداقل مساوي با انتقال انرژي معادل عملكرد پيوسته به مدت 

  .، گرماسنج است  Ps ، گرمايي
به مدت يك ساعت عمل        گرماييبااليي توان گرماي اندازه گيري شده با گرماسنجي كه در حد  كميت

  .مشابه يك رقم از پايين ترين رقم نمايشگر باشد  بايد حداقل مي كند ،
  حفاظت در برابر دستكاري  4- 6

حفاظتي با قابليت پلمب باشند كه پس از پلمب قبل و بعد از نصب  وسيله هايگرماسنج ها بايد داراي 
تنظيم آن بدون  وسيله هاي، جابجايي يا انتقال گرماسنج يا  وسيله ها صحيح گرماسنج ، امكان بازكردن

  .يا پلمب آن وجود نداشته باشد ) ها( وسيلهآسيب مشهود به 
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و يا براي  اندازه گيربا منبع تغذيه خارجي نيز بايد براي ايجاد حفاظت در برابر قطع منبع تغذيه از  اندازه گير
 .داراي اين تجهيزات باشند  مشهود بودن جابجايي منبع تغذيه ،

. بر روي گرماسنج در نظر گرفته شود ) عالمت هاي وضعيت قانوني(محل هايي بايد براي درج عالمت هاي 
تركيبي بر روي  ياندازه گيرهاكامل اين محل بر روي قسمت نشان دهنده مقدار گرما و در  ياندازه گيرهادر 

قسمت هاي گرماسنج كه امكان جداسازي پس از كاليبراسيون و همه . خواهد بود  مجموعه هاهر كدام از زير
محل درج اين عالمت ها بايد به . شند آزمون را دارند بايد محل هاي براي درج عالمت شناسايي داشته با

  .مناسب باشد منظور رويت واضح عالمت ها در هنگام نصب 
  

ازه گير يك شمارنده كه مدت زمان گذشته را نشان مي دهد، در صورت قطع منبع تغذيه ، نصب در لوله محافظ اند –يادآوري 
  .آن را آشكار خواهد كرد

  
  ولتاژ تغذيه  5- 6

بايد به طور كامل قابل استفاده بوده و در صورتي منبع تغذيه الكتريكي به صورت شرح داده شده در  دستگاه
  . فراتر رودمجاز  تحت تاثير قرار گيرد ، نبايد از بيشينه خطاهاي 4- 5- 6تا  1-5- 6بندهاي 

  ACبا منبع تغذيه  دستگاه هايي  1- 5- 6
 ;دستگاهدرصد ولتاژ اسمي مجاز  +10درصد تا  -15از  ACتغييرات در ولتاژ برق  -

  ;دستگاهاسمي مجاز  بسامددرصد  +2درصد تا  -2از  ACبرق  بسامدتغييرات در  -
  ) ولت 50از  كمتر(با ولتاژ پايين  DCيا  ACبا منبع تغذيه  دستگاه هايي  2- 5- 6

 ;دستگاهدرصد ولتاژ اسمي مجاز  ±50اندازه به  ACتغييرات در ولتاژ راه دور  -

  ;دستگاهدرصد ولتاژ اسمي مجاز  +75درصد تا  -50از  DCتغييرات در ولتاژ راه دور  -
عملكرد  در حينبا باتري هاي داخلي غيرقابل شارژ يا باتري هاي قابل شارژ كه قادر به شارژ  ييدستگاه ها  3- 5- 6

  .نيستند  ي دستگاهاندازه گير
به طور واضح و  دستگاهزماني كه ولتاژ باتري به يك مقدار بحراني كاهش پيدا كند ، اين كاهش بايد توسط 

به عنوان مثال ، نمايش ضعيف ، فعاليت حافظه ناپايدار ، (ايمن قبل از اينكه وسيله به طور نامناسبي 
آغاز به كار كند ، نشان داده شده يا وسيله به طور خودكار خاموش )د و ساير موار MPEخطاهاي بيشتر از 

  .شود 
. اطالعات واقعي و زمان در لحظه خاموش شدن بايد براي يك دوره زماني حداقل يك ساله ذخيره شود 

  .لحظه خاموش شدن دستگاه مي تواند از قبل برنامه ريزي شود 
يض يا شارژ مجدد باتري به طور مناسبي عمل كند ، بايد بايد بدون تعودستگاه كمينه تناوب زماني كه 

  .سال باشد  2اين دوره زماني حداقل بايد . توسط سازنده مشخص شود 
  . هستنددستگاه  يرياندازه گبا باتري هاي قابل شارژ داخلي كه قادر به شارژ حين عملكرد  ييدستگاه ها  4- 5- 6

  :بايد  دستگاه هااين 
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به صورت دستي (با منبع تغذيه خارجي خاموش ) 3-5- 6بند (داراي باتري  هايدستگاه يا با الزامات  -
 .مطابقت داشته باشند ) يا تصادفي

با منبع تغذيه ) 2-5- 6بند (ولتاژ پايين  DCيا  ACداراي تغذيه خارجي  دستگاه هاييا با الزامات  -
 .مطابقت داشته باشند ) به صورت دستي يا تصادفي(خارجي خاموش 

 .با منبع تغذيه برق روشن ) 1-5-6بند ( ACبا تغذيه  دستگاه هايبا الزامات مچنين و بايد ه -

  
  دامنه كاري خاص  7

هاي  آهنگو  گرماييدما ، اختالف دما ، توان  گسترهپارامترهاي كاري گرماسنج توسط مقادير محدود كننده 
  .تعيين شده است ) qs, qi(جريان 

ع انتقال دهنده گرما تحت تاثير قرار گيرد ، آنگاه بايد فشار را نيز به اگر اندازه گيري گرما توسط فشار ماي
  .عنوان پارامتر كاري در نظر گرفت 

  اختالف دما  1- 7
   ، K1يا  حد پايين بايد توسط تامين كننده. باشد  10نسبت حدود باال و پايين اختالف دما نبايد كمتر از 

K2 ،K3 ،K5  ياK10  مقدار ترجيحي . باشدK3  است.  
  جريان آهنگ  2- 7

  .باشد  250يا  100،  50،  25،  10بايد ) qp/qi(جريان  آهنگجريان دائمي به حدود پايين  آهنگنسبت 
  رابطه انتقال گرما  8

گرماي انتقال يافته به يا از مايع با دانستن جرم ، ظرفيت گرمايي ويژه و تغيير دماي آن قابل محاسبه       
  .مي باشد 

تغيير آنتالپي مابين رفت و برگشت از ميان يك مبادله كننده گرما نسبت به زمان  آهنگنج از در يك گرماس
  :معادله به صورت زير مي باشد . انتگرال گيري مي شود 

  1

0

t

t m hdtqQ  
  :كه 
Q   است  از دست رفتهگرماي  كميت.  

qm   نج است جريان جرم مايع انتقال دهنده گرماي عبوري از گرماس آهنگ.  
Δh    اختالف مابين آنتالپي هاي مشخص مايع انتقال دهنده گرما در دماهاي رفت و برگشت چرخه تبادل

  .گرما است 
t    زمان است.  

  :حجم را به جاي وزن تعيين كند معادله به صورت زير خواهد بود  دستگاهاگر 

  1

0

V

V
TdVkQ  

  :كه 
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Q    است كميت گرماي از دست رفته.  
V    حجم مايع عبور داده شده است.  
k    مايع انتقال دهنده گرما در دماها و فشار وابسته است  خواصضريب گرمايي ناميده مي شود و تابعي از.  
TΔ    اختالف دما مابين رفت و برگشت چرخه تبادل گرما است.  

دهنده گرماي سيستم به كار رود ،  براي آب ، اگر به عنوان مايع انتقال kقراردادي ضريب گرما  واقعيمقدار 
     در اين حالت فشار بايد روي. در پيوست الف به دست مي آيد ) 5 - الف(تا ) 1 -الف(بايد از رابطه هاي 

  .بار تنظيم شود  16
يب گرمايي رده مي كنند ، تامين كننده بايد ضاي كه از مايعات ديگري به جاي آب استفاندازه گيرهابراي 

  .را به صورت تابعي از دما و فشار اعالم نمايد  مورد استفاده
  

 Handbuch derجدول هاي ضريب گرمايي براي مايعات به غير از آب به كتاب براي مشاهده  –يادآوري 

Wärmeverbrauchsmessung, by Dr. F. Adunka, Vulkan-Verlag, Essen, ISBN 3-8027-2373-2 
  .مراجعه كنيد

  
  )MPEsبيشينه خطاهاي مجاز ، (ي مشخصه هاي اندازه شناس  9

 تاييدگرماسنج ها بايد رواداري هاي تعيين شده را كه در زمان وجود بيشينه خطاهاي مجاز در آزمون هاي 
  . اوليه و بعدي فرض مي شوند را برآورده سازند  تصديقنوع ، 

  كليات  1- 9
  :زير تعلق دارند  ده درستيركامل به يكي از سه  دستگاه هايحس گرهاي جريان گرماسنج ها و   1- 1- 9

  3 رده،  2 رده،  1 رده
  .حس گر جريان معين مي شود  ردهكامل با  دستگاه هاي رده

قراردادي گرما به عنوان  واقعيبيشينه خطاهاي مجاز گرماسنج ها ، مثبت يا منفي ، نسبت به مقدار   2- 1- 9
  .ستند ، تعريف مي شود جريان ه آهنگخطاهاي وابسته كه به صورت تابعي از اختالف دما و 

دما به شكلي از محاسبه گر و  ، مثبت يا منفي ، از اختالف مجموعه هانه خطاهاي مجاز زيربيشي  3- 1- 9
  .جريان به شكلي از حس گر جريان ، محاسبه مي شود  آهنگو از  ي دوتاييحس گر دما

  :، به صورت زير بيان مي شود  E، نسبيي خطا  4- 1- 9

%100
c

cd

X

XX
E


  

  : كه 
Xd    مقدار نشان داده شده است.  
Xc    قراردادي است  واقعيمقدار.  
  مقادير بيشينه خطاهاي مجاز  2- 9
  كامل دستگاه هايمجاز  نسبيبيشينه خطاهاي   1- 2- 9
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و نسبت ) Tmin/∆T∆(كامل به صورت تابعي از نسبت اختالف دما  يدستگاه هابيشينه خطاهاي مجاز 
 2هاي دقت  ردهكامل مربوط به  يدستگاه هابيشينه خطاهاي مجاز . سبه مي شود محا) qp/q(جريان  آهنگ

. به دست مي آيد) 3- 2-2-9بند زير( Ef، ) 2-2-2-9بند زير( Et، ) 1-2-2-9بند زير( Ecاز جمع جبري  3و 
  .حس گر جريان تعريف مي شود  ردهگرماسنج ها با  هاي  رده
  .د را ببيني 3-2- 2-9يادآوري بند :  1 رده
  E=Ec+Et+Ef:    3 رده و 2 رده

  مجموعه هامجاز زير نسبيبيشينه خطاهاي   2- 2- 9
  محاسبه گر  2-1- 2- 9

)/5.0( min TTEc   
  .قراردادي گرما مرتبط مي سازد  واقعي، مقدار گرماي نشان داده شده را به مقدار Ecدر حالتي كه خطا ،

  جفت حس گر دما  2-2- 2- 9
)/35.0( min TTEt   

رابطه مابين خروجي     قراردادي  واقعي، مقدار گرماي نشان داده شده را به مقدار Etدر حالتي كه خطا ،
  .مرتبط مي سازد  و اختالف دما ي دوتاييحس گر دما

نبايد از مقادير رابطه ارائه شده در استاندارد  دوتاييرابطه مابين دما و مقاومت هركدام از حس گرهاي يك 
IEC 60751 ) استفاده از مقادير استاندارد ثابت هايA,B,C ( بيشتر از مقدار معادلK2  متفاوت باشد.  

  حس گر جريان  2-3- 2- 9
  Ef = به يادآوري زير مراجعه شود:    1 رده
)02.02/(:   2 رده qqE pf   درصد بيشتر نيست  ±5اما از.  
)05.03/(:   3 رده qqE pf   ر نيست درصد بيشت ±5اما از.  

قراردادي رابطه مابين سيگنال خروجي     واقعي، مقدار نشان داده شده را به مقدار Efدر حالتي كه خطا ،
  .حس گر جريان و جرم يا حجم مرتبط مي سازد 

  
زماني كه بهبود در روش هاي آزمون و حس گرهاي جريان ، آن را ممكن سازند ، تعريف  1 ردهبراي  Efو  E  –يادآوري 

  .د شد خواه
  :را مي توان براي حاالت زير فرض كرد  1 ردهتعاريف حس گرهاي جريان 

  :كامل  ياندازه گيرهابراي 
)/01.0/42( min qqTTE p  

  :براي حس گرهاي جريان 
)/01.01( qqE pf   درصد بيشتر نيست  ± 5/3اما از.  

متر مكعب بر  qp  ≤100ي با حس گرهاي جريان با مي توان فرض كرد كه اين بيشينه خطاهاي مجاز براي گرماسنج هاي
  .ساعت مي تواند به كار برده شود 
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  كاربرد بيشينه خطاهاي مجاز  3- 9
، بيشينه خطاهاي مجاز تركيب ، جمع جبري  4-4ها مطابق تعريف بند مجموعه براي تركيبي از زير  1- 3- 9

  .ها مي باشد مجموعه بيشينه خطاهاي مجاز همه زير
ها كه در مجموعه تركيبي نبايد از جمع جبري بيشينه خطاهاي مجاز زير دستگاه هاياي خطاه  2- 3- 9

  . فراتر رودنشان داده شده  3- 2- 2- 9تا  1- 2- 2- 9بندهاي 
 دستگاه هايبه عنوان دستگاه تركيبي مي تواند اين مسئله را كه اين  دستگاه هايتامين كنندگان   3- 3- 9

  .از در نظر گرفته شوند را تصريح كنند كامل براي كاربرد بيشينه خطاهاي مج
  
  خدماتبيشينه خطاهاي مجاز در   4- 9

ملي ،  تصديق از طريق مقرراتو  خدماتدر صورت تعيين مقادير مختلف براي بيشينه خطاهاي مجاز در 
 تصديقمقادير بيشينه خطاهاي مجاز در سرويس بايد معادل دو برابر بيشينه خطاهاي مجاز تعيين شده براي 

  .شد با
 بندي محيطي رده  10

  :بندي هاي محيطي زير مطابقت داشته باشند كالسگرماسنج ها بايد بر اساس نوع كاربرد با يك يا چند از 
  )استفاده خانگي ، نصب داخلي( Aمحيطي  رده  10-1

 +C55°تا + C5°:  دماي محيط  -

 شرايط رطوبت سطح پايين -

 شرايط الكتريكي و الكترومغناطيسي عادي -

 كانيكي سطح پايينشرايط م -

  )استفاده خانگي ، نصب بيروني( Bمحيطي  رده  10-2
 +C55°تا   -C25°:  دماي محيط  -

 شرايط رطوبت سطح عادي -

 شرايط الكتريكي و الكترومغناطيسي عادي -

 شرايط مكانيكي سطح پايين -

  )استفاده صنعتي( Cمحيطي  رده  10-3
 +C55°تا + C5°:  دماي محيط  -

 شرايط رطوبت سطح عادي -

 رايط الكتريكي و الكترومغناطيسي باالش -

 شرايط مكانيكي سطح پايين -

  و كتاب راهنما توضيحاتگرماسنج ،  ويژگي هاي  11
و كتاب مشخصاتي داشته باشد كه تمامي اطالعات فهرست شده رديف هاي  توضيحاتهر گرماسنجي بايد 

  .را شامل شود  4- 11تا  11-1
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به طور واضح و پاك نشدني با اطالعات فهرست شده با حروف كج آن بايد  مجموعه هاييا زير/ گرماسنج و 
  .نشانه گذاري شود  4- 11و  3-11،  2-11،  1-11در بندهاي 

  حس گر جريان  11-1
 ; )نام يا عالمت تجاري(تامين كننده  -

 ;نوع ، سال ساخت ، شماره سريال  -

 ;رده درستي -

 ; )qs,qp,qi(جريان  آهنگحدود  -

 ; )tmax, tmin(حدود دما  -

 ; )PN-class(كاري مجاز  بيشينه فشار -

 ;يك يا چند فلش براي نشان دادن جهت جريان -

 ;محيطي رده -

 .مايع انتقال دهنده گرما در صورتي كه به غير از آب باشد  -

 ; )ليتر بر پالس يا ضريب متناظر براي خروجي عادي(ضريب سنجش اسمي  -

 ;اندازه گيرمحدودسازي جهت يابي براي نصب  -

  
 ; )qpفشار در  افت(فشار  افتبيشينه  -

 ;الزامات نصب شامل طول لوله هاي نصب -

 ; )فلنج/ طول ، ارتفاع ، عرض ، وزن ، مشخصات پيچ (ابعاد فيزيكي  -

 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي عملكرد اسمي  -

 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي آزمون  -

 ; qsهاي جريان بزرگتر از  آهنگكارائي در  -

 ;نه اي جريان پايين مقدار آستا -

 ;واكنش سريع ياندازه گيرهابراي  –زمان واكنش  -

 ; بسامدولتاژ و  –الزامات منبع تغذيه برق اصلي  -

 ;عمرطول ولتاژ باتري ، نوع ،  –الزامات منبع تغذيه باتري  -

  ي دوتاييحس گر دما  11-2
 ; )نام يا عالمت تجاري(تامين كننده  -

 ;شماره سريال ، سال ساخت ،  Pt 100نوع ، مانند  -

 ; )tmax, tmin(حدود دما  -

 ; )Tmax, ∆Tmin∆(حدود اختالف دما  -

 ; )PN-class(بيشينه فشار كاري مجاز براي حس گرهاي نصب شده مستقيم  -

 ;در صورت نياز شناسايي رفت و برگشت حس گرهاي دما -
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 ; )دو يا چهار سيمي(حس گرها  سيم هاي خروجي -

 ;مقاومت كلي يك سيم دو كابله -

 ;ل عملكرداصو -

 ;جريان حس گر RMSبيشينه مقدار  -

 ;ابعاد فيزيكي -

 ; )از قبيل نصب در درون جعبه(الزامات نصب  -

 ;ميلي متر 200بيشينه سرعت مايع براي حس گرهايي با طول بيشتر از  -

 ;بيشينه عمق غوطه وري -

 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي عملكرد اسمي  -

 ; τ0.5زمان واكنش  -

  محاسبه گر  11-3
 ; )يا عالمت تجاري نام(تامين كننده  -

 ; نوع ، سال ساخت ، شماره سريال -

 ; )و ساير موارد  Pt 500يا  Pt 100از قبيل (نوع حس گرهاي دما  -

 ;محيطي رده -

در صورتي كه ايجاد پوشش  دهيحس گرهاي دما ، نشان يخروج يها ميسالزامات نصب ، شامل  -
 .ضروري باشد يا نباشد 

 ; )tmax, tmin(حدود دما  -

 ; )Tmax, ∆Tmin∆(حدود اختالف دما  -

 ;سيگنال ورودي مورد نياز از حس گر جريان -

 .مايع انتقال دهنده گرما در صورتي كه به غير از آب باشد  -

 .حس گر جريان كه در رفت و برگشت دما عمل مي كند -

  
 ; )مگا ژول ، كيلووات ساعت(نمايش  يكايانتخاب  -

 ; )ري و يكپارچگي دماچگونگي اندازه گي(رفتار ديناميكي -

 ; )Ps(گرماييبيشينه مقدار توان  -

 ;دما شاندهيساير عملكردها به اضافه ن -

 ;ابعاد فيزيكي -

 ; )بسامدولتاژ ، (منبع تغذيه برق اصلي -

 ; )ولتاژ باتري ، نوع ، عمر(الزامات منبع تغذيه باتري -

 ;جريان حس گر دما RMSمقدار  -

 ; )لسپا آهنگ(بيشينه سيگنال مجاز حس گر جريان -

 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي عملكرد عادي  -
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 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي آزمون  -

  
  كامل دستگاه هاي  11-4

 ; )نام يا عالمت تجاري(تامين كننده  -

 ;نوع ، سال ساخت ، شماره سريال  -

 )qs, qp, qi(جريان  آهنگحدود  -

 ; وتاييي دحس گر دما/ حس گر جريان  )tmax, tmin( يحدود دما -

 ; )Tmax, ∆Tmin∆(حدود اختالف دما  -

 ;رده درستي -

 ; )PN-class(بيشينه فشار كاري مجاز  -

 ;محيطي رده -

 ; MAPبيشينه  فشار كاري مجاز حس گر جريان ،  -

 مايع انتقال دهنده گرما در صورتي كه به غير از آب باشد -

 .كه در رفت و برگشت نصب خواهد شد  اندازه گير -

 ;نشان دادن جهت جريان يك يا چند فلش براي -

 ;اندازه گيرمحدودسازي ها براي جهت يابي براي نصب  -

  
 ; )مگا ژول ، كيلووات ساعت(نمايش  يكايانتخاب  -

 ;دما نشاندهيساير عملكردها به اضافه  -

 ; )Ps(گرماييبيشينه مقدار توان  -

 ;اي جريان پايين مقدار آستانه -

 ; )qpفشار در  افت(فشار حس گر جريان  افتبيشينه  -

 ;طول لوله هاي نصب شاملالزامات نصب  -

 ; )فلنج/ طول ، ارتفاع ، عرض ، وزن ، مشخصات پيچ (ابعاد فيزيكي  -

 ; بسامدولتاژ و  –الزامات منبع تغذيه برق اصلي  -

 ;عمرطول ولتاژ باتري ، نوع ،  –الزامات منبع تغذيه باتري  -

 ; )سطوح/ نوع (سيگنال خروجي براي عملكرد عادي  -

 ; )سطوح/ نوع (وجي براي آزمون سيگنال خر -

 ; qsهاي جريان بزرگتر از  آهنگكارائي در  -

 ;ي دوتاييحس گر دمازمان واكنش براي  -

 ;واكنش سريع ياندازه گيرهابراي  –زمان واكنش  -
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  هات ارائه شده با گرماسنج يا زير مجموعه اطالعا  12
  :شد بايد شامل اطالعات زير با داده شدهنصب با موضوعات  توضيحات

  :حس گر جريان ) الف
 ;شستشوي سيستم قبل از نصب -

 ;نصب در حالت رفت و برگشت به صورت تعيين شده روي محاسبه گر -

 ;كمينه طول لوله نصب مستقيم مخالف و موافق جريان -

 ;محدودسازي ها براي جهت يابي -

 ;نياز به صاف كننده جريان -

 ;الزام به محافظت از ريسك آسيب از شوك و نوسان -

 ;به جلوگيري از فشارهاي نصب از طريق لوله ها و لوازم الزام -

  
  : ي دوتاييحس گر دما) ب

  ;لوله اندازهدر صورت امكان نياز براي نصب متقارن در همان  -
 ;استفاده از جعبه يا لوازم براي حس گر دما -

 ;براي لوله ها و سرهاي حس گر گرمايياستفاده از عايق بندي  -

  ) :جرياناندازه گيريكي و بخش الكترون(محاسبه گر ) پ
 ;اندازه گيرفاصله خالي اطراف  -

 ;و ساير تجهيزات اندازه گيرفاصله مابين  -

 ;نياز به صفحه تعديل كننده براي انطباق سوراخ هاي استاندارد شده  -

  :سيم كشي ) ت
 ;نياز به اتصال زمين -

 ;بيشينه طول كابل -

 ;جداسازي مورد نياز مابين كابل هاي سيگنال و توان -

 ;م براي پشتيباني مكانيكيالزا -

 ;الزام براي غربال الكتريكي -

  : ساير) ث
 ;بررسي كاركرد اوليه و دستورالعمل هاي كاربرد -

 ;حفاظتينصب پلمب  -
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  گرما ضريبمعادالت  –پيوست الف 
  )الزامي(

را ) آب عموما(گرماسنج بايد براي تعيين گرماي تبادلي در يك مدار تبادل ، نوع مايع انتقال دهنده گرما 
گرما تابعي از مقادير فيزيكي قابل اندازه گيري فشار  ضريب.، در نظر گيرند  k(p, tf, tr)گرماي  ضريببوسيله 

p دماي جريان ،tf  و دماي برگشتيtr  تبعيت مي كند ) 1 -الف(است و از رابطه.  

                   )  1 -الف(
rf

rf
r tt

hh
ttpk






1

),,( f                       ثابت گرمايي آب                              

را مي توان  hrو  v  ،hfكميت هاي . مي باشند ) رفت و برگشت(آنتالپي هاي ويژه  hrو  hfحجم ويژه ،  vكه 
و با استفاده از مقياس دماي ) IAPWS-IF97(ترموديناميكي آب و بخار  خواصبر اساس استاندارد صنعتي 

  .محاسبه كرد 1990سال  (ITS-90)بين المللي 
Tpgv         حجم ويژه     )/(                           

RT

P
v            )2 - الف(                   ),(

  ويژه و  1انرژي آزاد گيبس gكه 
                           MPap 53.16             با             pp /  

                             


 
34

1

1 )222.1()1.7(
i

JI
ii

iiIn                                    )3-الف(  
  .جدول يك را ببينيد  Jiو  ni  ،Iiبراي مقادير 

                    آنتالپي ويژه       


RT

h ),(      ;   pTgTgh )/(                      )4 - الف(           
KT                                        كه  1386        وTT /       

  
                                               




34

1

1)222.1()1.7(
i

J
i

I
i

ii Jn                     )5 - الف(  
 R=461.526 J.Kg-1.K-1و با  273.15K ≤T≤ 623.15K  ;  Ps(T)≤P≤100 MPaبا 

  .فشار اشباع مي باشد  Ps(T)و 
  .جدول يك را ببينيد  Jiو  ni  ،Iiبراي مقادير 

  :بار و حس گر جريان در  16در فشار  =C30tr°و  =C70tf° نمونه هايي از مقادير
  موقعيت برگشت  موقعيت رفت  

  m3/kg(  2-10×102204/0  2-10×100370/0(حجم ويژه بر حسب 
  kJ/kg(  103×294301/0  103×294301/0(آنتالپي ويژه برحسب

  kJ/kg(  103×127200/0  103×127200/0(آنتالپي ويژه برگشتي برحسب
  MJ/(m3K)(  0874/4  1621/4(ثابت گرما برحسب

  
  

1- Gibbs 
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 )5 - الف(و ) 3 - الف( عادله هايها و اجزاي م ضريب – 1جدول 

i Ii Ji  ni i Ii Ji  ni  
1  0  2 - 14632971213167/0  18 2  3  5-10×44141845330846/0 -  
2  0  1 - 84548187169114/0-  19 2  17  15-10×72694996297594/0-  
3  0  0  101×37563603672040/0 -  20 3  4 -  4-10×31679644845054/0 -  
4  0  1  101×33855169168385/0  21 3  0  5-10×28270797985312/0 -  
5  0  2  95791963387872/0 -  22 3  6  9-10×85205128120103/0 -  
6  0  3  15772038513228/0  23 4  5 -  5-10×22425281908000/0 -  
7  0  4  1-10×16616417199501/0 -  24 4  2 -  6-10×65171222895601/0 -  
8  0  5  3-10×81214629983568/0  25 4  10  12-10×14341729937924/0-  
9  1  9 - 3-10×28319080123804/0  26 5  8 -  6-10×40516996860117/0 -  
10 1  7 - 3-10×60706301565874/0 -  27 8  11- 8-10×12734301741641/0 -  
11 1  1 - 1-10×18990068218419/0 -  28 8  6 -  9-10×17424871230634/0 -  
12 1  0  1-10×32529748770505/0 -  29 21 29- 18-10×68762132195531/0-  
13 1  1  1-10×21841717175414/0 -  30 23 31- 19-10×14478307828521/0  
14 1  3  4-10×52838357969930/0 -  31 29 38- 22-10×26335781662795/0  
15 2  3 - 3-10×47184321073267/0 -  32 30 39- 22-10×11947622640071/0-  
16 2  0  3-10×30001780793026/0 -  33 31 40- 23-10×18228094581404/0-  
17 2  1  4-10×47661393906987/0  34 32 41- 25-10×93537087292458/0-  

  


