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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  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(اي ملي استاندارده

 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  35838/206به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا 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 پيش .شود

 عنـوان  بـه  تصـويب  صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت سپ 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 استانداردهايي 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 المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصرف از يتحما 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 ايران 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  بخشيدن 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 مؤسسات و ها سازمان گونه

كاليبراسـيون   يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي 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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  ين استانداردكميسيون فني تدو
و ثبات با اجزاء  نشانگرهاي خالء سنج -ها و فشارها، خالء سنجفشارسنج "

  ")معموليهاي دستگاه(حساس كشسان

  )تجديدنظر اول(
  

  يا نمايندگي/سمت و  :رئيس 
  توكلي گلپايگاني ، علي

  )مهندسي پزشكيدكتري (
  

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

    :دبير
 فرج اله حاجتي مدارايي ،

  )فوق ليسانس اقتصاد صنعتي(
  

  هاشمي عراقي ، محمد رضا
  )ليسانس فيزيك(
  

  كارشناس استاندارد
  
  

   سازمان ملي استاندارد ايران

    )اسامي به ترتيب حروف الفباء(  :اعضاء 
  جعفرنيا مشهدي ، هوشنگ

  )ليسانس مديريت(
 

  شركت شهاب خودرو

  حشمي ، مهناز
  )ليسانس فيزيك(
  

  ملي استاندارد ايرانسازمان 

  حكمت ، علي
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان دامپزشكي كشور

  شعاع نيريزي ، مهرداد
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان ملي استاندارد ايران

  طيب زاده ، سيدمجتبي
  )فوق ليسانس مهندسي پزشكي(

 

  سازمان ملي استاندارد ايران

دارد و تحقيقات صنعتي اداره كل استان  عاقلي ، اسماعيل
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  )ليسانس صنايع(
 

  استان سيستان و بلوچستان
 

  زاده ، حميدرضاعلي
  )فوق ليسانس فيزيك دريا(

  سازمان ملي استاندارد ايران

    
  مشفق ، حميدرضا

  )دكتري فيزيك(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استاد دانشگاه تهران
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  ندرجاتفهرست م
  صفحه  عنوان 
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 

  ب

  ج  سيون فني تدوين استانداردكمي
  و گفتار پيش

  1  كاربردهدف و دامنه    1
  1  مراجع الزامي   2
  2  اصطالحات و تعاريف   3
  3  گيري فشاريكاي اندازه   4
  3  پارامترهاي اصلي   5
  4  مشخصات اندازه گيري   6
  7  هاي نشانگر و ثباتالزامات مربوط به وسيله   7
  10  هاان گذاريها و نشحكاكي   8
  11  شناختيهاي اندازهكنترل   9

  11  عمليات تصديق   10
  11  الزامات عمومي تجهيزات تصديق   11
  12  روش اجرايي تصديق  12
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  گفتارشيپ
نشانگر و ثبات با اجزاء حساس  يهاها و فشارسنجها و فشار خالء سنجها، خالء سنجفشارسنج "استاندارد
اين استاندارد براساس . تدوين شد 1354سال  نخستين بار در ")هاي معموليدستگاه( كشسان

هاي مربوط براي اولين كميسيوناستاندارد ايران و تاييد  ملي پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان
شناسي اندازه اجالس كميته ملي استانداردين يكصد و هشتاد و دوم بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در

قانون  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده . تصويب شد 23/12/90 مورخ و اوزان و مقياسها
ستاندارد ملي ايران بعنوان ا 1371، ران، مصوب بهمن ماهايستاندارد ملي ا اصالح قوانين و مقررات سازمان

  .شودمنتشر مي
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات با تحوالت و پيشرفت امي و هماهنگيبراي حفظ همگ

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

  .هاي ملي استفاده كردين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردبنابرا
  .شودمي 1354سال: 1356اين 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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و ثبات با اجزاء حساس  نشانگري هاخالء سنج -ها و فشار ها، خالء سنجفشارسنج
  )هاي معموليدستگاه( سانكش

  
  كاربرد دامنههدف و      1

فني و اندازه شناختي و ارائه روش اجرايي تصديق براي  هايدوين اين استاندارد تعيين الزامتاز هدف 
  .است) هاي معموليدستگاه( هاخالءسنج - ها، خالءسنج ها و فشار فشارسنج

داراي ) هاي معموليدستگاه(هاي خالء سنج -ها و فشارها، خالء سنجاين استاندارد در مورد فشارسنج
مايعات، بخارها و گازها ) يعني فشار، خالء يا هر دو(گيري فشار ساس كشسان كه هدفشان اندازهاجزاء ح
 ثبتيا از طريق ) هاي نشانگردستگاه(و عقربه  مدرجدهي مستقيم به كمك يك صفحه نشان توسط

  .باشد، كاربرد داردمي) هاي ثباتدستگاه(صورت تابعي از زمان پيوسته به
طور سان جزء حساس، بههايي است كه در آنها تغيير شكل كشدارد مختص دستگاهكاربرد اين استان

-اندازه گستره يحد باالي شود،منتقل مييا ثبات مدرج به يكاهاي قانوني فشار  نشانگرمكانيكي به دستگاه 

  .استMPa1000و  MPa05/0گيري مابين 

  :است به صورت زير باشند مطرح شده در اين استاندارد ممكن ثباتهاي دستگاه –يادآوري 

 يك يا چند كاناله ثبات هاي -

 به شكل ديسك، نوار يا ورق نموداربا  -

 جداگانه ثبت هناحيين با يك يا چند -

مكانيزمي ساعتي يا موتور الكتريكي يا هر  توسطبه عنوان تابعي از زمان  نمودارهايي كه در آنها حركت دستگاه -
 .شوددو تأمين مي

  

  مراجع الزامي  2

 شده داده ارجاع آنها به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي ركمدا

 به كه صورتي در .شود مي محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن بدين ترتيب.است

 اين رد نظرآن مو بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي

 شده است، داده ارجاع آنها به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در .نيست ايران ملي استاندارد

 . است نظر مورد آنها بعدي هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره

 :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

نامه اندازه شناسي، مفاهيم پايه و عمومي و واژه: 1390ل ، سا4723 شمارة ايران ملي استاندارد  2-1
  اصطالحات مربوط

2-2 VML 1978 Vocabulary of legal metrology 
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  اصطالحات و تعاريف  3
  :رودكار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به

3-1    
  فشار 

  .شودفته ميدرنظر گر مبنانقطه  فشار محيطيفشاري بيشتر از فشار محيطي، كه 

3-2    
  خالء

  .شوددرنظر گرفته ميمبنا فشار محيطي نقطه فشاري كمتر از فشار محيطي، كه 

3-3    
  فشار محيطي

  .هاگيريفشار محيط دستگاه، در مكان و زمان اندازه
شود، فشار محيطي ممكن است شده انجام مي يگيردرزها در يك فضاي بسته و گيريكه اندازهزماني

  .شد، يا ممكن است مقداري نزديك به فشار هوا داشته باشدفشار هوا با

3-4    
  فشار پايدار

  :كندپيوسته تغيير مي شودنمي بيشتركند، يا با سرعتي كه از مقادير زير فشاري كه تغيير نمي
  ها؛ها و خالء سنج، براي فشارسنجگيري در ثانيهاندازه گستره يحد باالي %1 -
  ،هاخالء سنج -  گيري در ثانيه براي فشارسنجهاي اندازهسترهگ يع حدود بااليوجمم %1 -
  .باالتر نرودمقادير فوق  5%تغيير فشار در يك دقيقه كه از بيشترين  -

3-5    
  فشار متغير

  :هاي مابينصورت متناوب يا غير آن، در سرعتكند چه بهفشاري كه بهر طريقي تغيير مي
  ؛هاها و خالء سنجيري در ثانيه، براي فشارسنجگاندازه گستره يحد باالي 10%و  %1 -
  هاخالء سنج -هاگيري در ثانيه، براي فشارسنجهاي اندازهگستره يع حدود بااليوجمم 10%و  %1 -

3-6    
  گيرياندازه گسترهحد نرمال 

  خدمت حينگيري قابل قبول براي عمليات دائمي دستگاه در اندازه گسترهحد بااليي بخش 
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3-7    
  1گيريمطلق اندازهخطاي 

  رشافدهي دستگاه استاندارد، براي همان دهي دستگاه مورد تصديق و نشانتفاوت بين نشان

3-8    
  2پسماندخطاي 

 گستره ييباالحد و  يينيحد پادر جز فشار به( معيني كه فشارهاي دستگاه، زمانيدهيتفاوت بين نشان
  .رددگبا افزايش يا كاهش فشار حاصل مي) گيرياندازه

  
  گيري فشاريكاي اندازه  4
  .است Paگيري فشار پاسكال، يكاي اندازه  4-1
، KPaيا ضرايب آن  Paها بايد برحسب خالء سنج - ها و فشارها، خالء سنجبندي فشارسنجدرجه  4-2

MPa ،GPa المللي يكاها طبق مقررات سيستم بين(SI) شود مدرج.  
مقررات ملي  پذيرشكه مورد ، ممكن است تا زماني(mbar) بارميلي ، به ويژهآن و ضرايب زيرين (bar)بار 

  .المللي بر كاربرد آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گيردبوده و تصميم بين

  اصلي پارامترهاي  5
  )نرمالحد باال و حد (گيري اندازه گستره  1- 5
  :يكي از دو گروه زير انتخاب شود بايد ازبر حسب يكاهاي فشار گيري اندازه گستره يحد باالي    1-1- 5

n10×6    n10×4    n10×5/2  n10×6/ 1  n10×1  
      n10×5    n10×2    n10×1  

  .باشدمنفي يا مثبت، يا صفر مي صحيحيك عدد  nكه در حالي
  :عبارت است از نشانگرگيري يك دستگاه اندازه گسترهحد نرمال      1-2- 5

كه در جدول زير نشان داده شده صورتي، بهLگيري، اندازه گستره يبراي فشار، كسري از حد باالي - الف
  :است

  گيريحد بااليي و حد نرمال گستره اندازه -1جدول 

 Lگيري، اندازه  گستره يحد باالي
  گيرياندازه گستره نرمالحد

  فشار متغير پايدارفشار
MPa 100 L <

  
MPa 100 L ≥ 

L 
  
L    

L   
  
L   

                                                 
1- Absolut error of measrement 
2- Hysteresis error 

3
4
2
3

2 
3
1 
2 
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  گيرياندازه گستره ياليبراي خالء، حد با –ب 
بدون خارج شدن از حد (گيري كار كند اندازه گسترهكل  دربايد قادر باشد  ثباتيك دستگاه      1-3- 5

معادل  نرمال ودبين حد باشندقادر بايد ديسكي، كه  هاي ثبات، به جز دستگاه )گيرياندازه گستره يباالي
  .دگيري كار كناندازه گستره يحد باالي 90%و  %20
  1ردة درستي     2- 5

  :ردة درستي دستگاه بايد از يكي از دو گروه زير انتخاب گردد
4  5/2  6/1  1  6/0  4/0  25/0  

5  2  1  5/0  2/0  
  2كاركرد اسميشرايط      3- 5

ها، خواص ، ارتعاشات و شوكموجود غباردماي محيطي، رطوبت هوا و گرد و ( كاركرد اسميشرايط 
مشخص  الحاقي مدارك فنيدر بايد توسط سازنده ) فشار و غيره 3نتقالا واسطماده فيزيكي و شيميايي 

  .شود
  

  شناختيمشخصات اندازه  6
  پسماندگيري و خطاي خطاي اندازه    6-1
  :عبارتند از پسماندخطاي ذاتي مجاز، بانضمام خطاي  بيشينه     1- 6-1

  تعمير شده نو ياهاي براي دستگاه A8/0± –الف 
  حين خدمتهاي در براي دستگاه ±A -ب 

 A  در يكصدم  موارد زير بدست مي آيد )مراجعه شود 2- 4به زير بند (ردة درستي شاخص ضربحاصلاز:  
 ها،ها و خالء سنجگيري، براي فشارسنجاندازه گستره يحد باالي -

  .هاخالء سنج –گيري، براي فشار هاي اندازهگستره يحدود بااليجموع م -
دقيقه در  15بندي به مدت  درجهفشار بيشينه از بارگذاري دستگاه با پس  پسماندخطاي      2- 6-1

گونه خطاي مجاز، همانبيشينه نبايد از هاي نو يا تعمير شده دقيقه در تصديق دستگاه 5و  الگوييارزيابي 
  .شودبيشتر مشخص شده است،  1-1- 6بند زيركه در 

  :شرايط مرجع مشروح زير مطابقت داشته باشد تحت 1-1- 6 بندزير هايدستگاه بايد با الزام     3- 6-1

                                                 
1- Accuracy class 
2- Rated operating conditions 
3- medium 
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  برداري تعيين شده توسط سازنده نصب گردد،دستگاه بايد در وضعيت بهره –الف 
  جلوگيري شود، اينرسيباشد، تا از اثر نيروي  پيوستهتغييرات فشار بايد آهسته و  –ب 
بيشتر كه انحراف دما  طوريهب دباش +oC20دماي دستگاه، دستگاه استاندارد و هواي محيطي بايد  –ج 
  ،نشاندهي را تغيير ندهدخطاي مجاز،  بيشينه .   از 
  باشد، 80%نبايد بيشتر از  رطوبت نسبي –د 
كوچكترين      اي بيش ازاي كه بتواند نوسان در عقربه يا سوزن به اندازهگونه ارتعاشي يا ضربههيچ – ه

  شته باشد،بندي ايجاد كند، نبايد وجود دادرجهفاصله 
  دستگاه و دستگاه استاندارد بايد در يك سطح افقي مشترك باشند، 1همبندانتهاي  –و 
كه به استثناي جائي(استفاده شده براي انتقال فشار در زمان تصديق ) گاز يا مايع(انتقال  واسطماده  –ز 

  :رت زير باشدصوبايد به) خاصي مشخص شده باشدانتقال واسط ماده براي دستگاه مورد تصديق، 
 ،است MPa5/0گيري كمتر از اندازه گستره يحد بااليكه ي يهايگ گاز بي اثر براي دستگاه -

 ،است MPa5/0گيري بيش از اندازه گستره يحد بااليكه ي يهاخورنده براي دستگاه غيريك مايع  -

بيش   شاندهيغيير در نتبديل از گاز به مايع، و بالعكس، باعث ت ،هايي كه براي آنهاباستثناي دستگاه 
، اعم از گاز يا مايع، ممكن است استفاده ماده واسط انتقالي ؛ هر شود نمي خطاي مجاز بيشينه     از

  .شود
درجه  3-1-6بند زيرچنانچه دستگاهي تحت شرايط اسمي غير از شرايط مرجع تعيين شده در      4- 6-1

 بيشينه     شرايط مرجع موجب تغييري بيش از شده باشد، هرگاه تفاوت مابين شرايط اسمي و  بندي
تحت آن  2-1-6و  1- 1- 6بندهاي زيرالزامات براي مطابقت داشتن با بايد دستگاه شود، خطاي مجاز 
  .شود وارسي ،شرايط اسمي

  كاركرد اسميتحت شرايط  دهيتغيير نشان   6-2
  :از ها ناشي از تغيير دما نبايد بيشتردهي دستگاهتغيير نشان    6-2-1

    ، )1t-2t (±  
  : آنبشود كه در 

1t  4- 1- 6به زيربند (يا دماي اسمي ) مراجعه شود 3- 1-6بند زير رديف ج به (عبارتست از دماي مرجع 
  ، oCبر حسب )مراجعه شود

2t برحسب  )مراجعه شود 3-5به زيربند (يعبارتست از دماي هواي محيط oC ،  

                                                 
1- Coupling 
 

1 
5 

١ 
۵ 

1
5

1  
10
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  برحسب  مقررات مليعبارتست از ضريب دما تعيين شده درoC/   
نبايد  نشاندهي، تغيير )مراجعه شود3- 5بند به زير(تحت تأثير ارتعاشات مابين حدود تعيين شده   6-2-2

  .بيشتر شود 1- 1-6بند زيررديف ب خطاي مجاز تعيين شده در  بيشينهاز 

  

  خدمتدر حين  نشاندهي ها پايداري  6-3
 زيرالزامات بايد طوري باشد كه  خدمتها در حين ستگاهشناختي دو اندازه فنيهاي كيفيت پايداري
  .برآورده شود 3-3-6و  2-3- 6، 1-3- 6بندهاي 

  زير را تحمل كنند؛ي هاها بايد فشارخالءسنج - ها و فشارفشارسنج    6-3-1
ت ساع 24يا ) نشانگرهاي دستگاه(ساعت  6مدت ، بهLگيري، اندازه گستره يباالي حدبرابر با فشاري  - الف

  ،)هاي ثباتدستگاه(
در جدول زير نشان داده  همانگونه كه pمقدار  به، Lگيري، اندازه گستره يبيش از حد بااليفشاري  -ب

  :دقيقه 15مدت شده است، به
  فشار اضافه - 2جدول 

p)درصدي ازL( L(MPa) 

10  
5  

60L≤ 

1000<L≤60  

عت تحت فشار محيطي قرار گرفته باشد، بايد مدت يك سادر تكميل اين آزمون و پس از اينكه دستگاه به
  .مطابقت داشته باشد 1-1- 6بند زير رديف ب با الزامات

در حدود  ي متغيرفشار پيوسته ،براي تعداد كل دفعات مشخص شده در زيرها بايد دستگاه    6-3-2
  :دنتحمل نماي را) دفعه در ثانيه( Hzاز يك هرتز  كمتر تواتريبا ر فشار تعيين شده يتغي

  اعمال فشار تعداد دفعات -3جدول 
 L (  L(MPa)درصدي از(حدود تغيير فشار دفعاتتعداد 

15000  
10000  
5000  
1000  

70-30  
60-40  
60-40  
60-40  

10≤L≤05/0  
60<L≤10  

1600<L≤60  
1000<L≤160  

  .بايد در خالل اين آزمايش ويژه آزاد شود نمودارهاي ثبات، مكانيزم حركت براي دستگاه  –يادآوري 

محيطي قرار گرفت بايد با  مدت يك ساعت تحت فشاركه دستگاه بهدر تكميل اين آزمون و پس از آن
  .داشته باشدمطابقت  1-1- 6بند  رديف ب زير هايالزام
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شناختي آنها هانداز مشخصاتهايي حمل شوند كه تضمين نمايد بنديها بايد در بستهدستگاه    6-3-3
بندي شده هاي بستهكه الزم است كه تأثير شرايط حمل و نقل وارسي شود، دستگاهزماني. شودحفظ مي

  :بايد در شرايط زير قرار گيرند
ساعت در هر يك از  6مدت به+ oC50و ) - oC50يا در موارد خاص ( - oC20دماي هواي محيطي  - الف

  آن دماها،
  .ساعت 2مدت ضربه در دقيقه، به 120تا  80 واترتو  2s/m30لرزش با شتاب  -ب

  .مطابقت داشته باشند 1-1-6بند رديف ب زير هايها بايد با الزامها، دستگاهونبه دنبال اين آزم

و هرگاه الزم  الگوييها براي ارزيابي حين آزمون 3-3-6و  2-3- 6، 1-3-6بندهاي زيرسي بايد برطبق زربا  –يادآوري 
  .باشد اجرا گردد

  
  و ثبات نشانگريل امربوط به وس هايالزام  7

   نشانگريل اوس  7-1
  عقربه  7-1-1
  .را بپوشاند درجه بنديترين خطوط طول كوتاه      تا     نوك عقربه بايد      7-1-1-1

    .     ا ازو خطاي خواندن آنه ها در يك سطحندهايي كه درجه بندي و عقربه آناين الزام در مورد دستگاه  –يادآوري 
  .كاربرد ندارد ،شودنمي بيشترخطاي مجاز  بيشينه

  :صورت زير باشدنوك عقربه در نقطه خواندن، بايد به     7-1-1-2
كه قاعده  متساوي الساقينشكل يك مثلث ، به4و  5/2، 6/1، 1 درستيهاي هاي با ردهدر دستگاه -

 نباشد، o6زاويه راس آن بيشتر از  ، وشودن بيشتربندي ترين خط درجهآن از ضخامت ضخيم

بندي، سطح درجهعمود بر اي شكل تيغه، به6/0و  4/0، 25/0 درستيهاي هاي با ردهدر دستگاه -
  .بندي بيشتر نشودترين خط درجهضخامت تيغه از ضخامت نازك

 تصويببراي نوك عقربه  ،ودشن بيشترخطاي مجاز  بيشينه         بشرط اينكه خطاي خواندن از ساير اشكال  –ادآوري ي
  .مي شود

ها كه وضعيت عقربه دهياي شوند براي تنظيم نشانها مجهز به وسيلهممكن است دستگاه     7-1-1-3
  .دهدتغيير مي بندي را با توجه به درجه

  بندي فشاردرجه  7-1-2
-بايد به،  ديگري ضريب ن كاربردببدون شده روي آن  عالمت گذاري ييكاو  مدرجصفحه  عدد دار كردن

  .گيري شده را نشان دهدطور مستقيم مقدار فشار اندازه

1  
10

9  
10

1  
5

1  
5
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  :انتخاب شوديكاهاي فشار  برحسبهاي زير بندي بايد از مجموعهدرجه هفاصل     7-1-2-1
    n10×5    n10×2    n10×1  

  )منفي يا صفر استمثبت ،  صحيحيك عدد  n درحاليكه(
  .)مراجعه شود 1-1-6به زيربند ( .باشد و بايد به مقدار بيشينه خطاي مجاز نزديك

 فاصله بيشترينبندي بايد تا حد امكان ثابت باشد؛ درجه فاصلههاي خطي بنديدرجهدر   7-1-2-2
  .شود بيشتربندي درجهبندي در همان درجه فاصله كمترين 20%بندي نبايد از درجه

  .باشد متر كمتربندي نبايد از يك ميليدرجه فاصله     7-1-2-3
  .باشدبندي بيشتر درجه گذاري كمترين فاصله بندي نبايد از    درجه عالمت هايضخامت      7-1-2-4
ها يا خطوط تكميلي با ضخامت بيش از اندازه تعيين شده در دستگاه ممكن است نشان   7-1-2-5

  :داشته باشد براي اينكه 4-2-1-7بند زير
 خط صفر نشان دهد، مجاز انحراف نوك عقربه را از گستره -

 گيري را نشان دهد،اندازه گستره نرمالحدود  -

حساب سان بهكش اسوجود آمده توسط ستون مايع منتقل كننده فشار به جزء حسفشار اضافي به -
 بياورد،

  پذير كند، و خواندن تخميني را از فاصله دور امكان -
  .اشدبندي بايد تابع مقررات ملي بدرجه دار كردنعدد     7-1-2-6

  تايل ثباوس  7-2
  را ممكن  هادهيشود كه خواندن مستقيم نشانبندي و عقربه تهيه ميدرجهت با اكه دستگاه ثبزماني
بايد همانند  بندي درجهمدرج كردن  ،عالوهب. مطابقت داشته باشد 1-1-7 زيربند هايسازد بايد با الزاممي

گيري اندازه گسترهبرحسب درصدي از حد باالي  تنمودار ثبكه باشد، به استثناي جائي ثباتنمودار 
  .باشدشده  مدرج

  ثباتهاي سوزن    7-2-1
ت اها ممكن است تك يا چند ثباته بوده و ممكن است مجهز به يك يا چند سوزن ثبدستگاه     7-2-1-1

  .باشند
ها بايد دستگاه ، وقرار گرفته  خطوط نمودار يدرست رو كهساختار سوزن بايد اجازه دهد      7-2-1-2

اين وسيله نبايد هيچ خطاي اضافي را در ثبت ايجاد . مجهز شوند ،سوزن  براي صفر كردناي به وسيله
  .كند

 بيشينهمطابق با  تفكيك پذيريداراي بايد  آن بايد پيوسته باشد و ضخامت ثباتخط      7-2-1-3
  .باشد  خطاي مجاز

1  
5
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متر بيشتر ميلي ±1/0متر، كه در تمامي طول خط از ميلي 4/0گين ضخامت ، خطي داراي مياننوبراي سوزن   –ادآوري ي
  .تغيير نكند دو برابراز بيشتر در طول عمر سوزن شود، توصيه ميچنين تغيير نكند، و هم

  نمودارها     7-2-2
  بندي فشاردرجه    7-2-2-1

  . مطابقت داشته باشد 4-2-1-7ا ت 1-2- 1- 7بندهاي زير هايبندي نمودار بايد با الزامدرجه عالمت هاي
ت اثب زمينهصورت يكنواخت در تمامي عرض بين صفر و صد به با اعداد صحيح بندي بايد درجه اعداد

  .توزيع شده باشد
  :گيري شده را نشان دهدت بايد مقدار فشار اندازهاخواندن ثب

 ا،هخالء سنج –بندي براي فشار درجهشده روي  حكطور مستقيم با يكاي به -

 گسترهصورت درصدي از حد بااليي بندي يا بهدرجهروي  هشد حكطور مستقيم با يكاي به -
 ها،گيري براي خالء سنجاندازه

 گسترهصورت درصدي از حد بااليي بندي يا بهدرجهشده روي  حكطور مستقيم با يكاي به -
بايد از  ضريباين ها؛ ثابت نمودار، براي فشارسنج ضريبگيري پس از ضرب كردن در اندازه

    : زير انتخاب شود مجموعه
100  10   )1(  1/0  01/0  

  بندي زماندرجه    7-2-2-2
در  جابجايي نمودار آهنگگيري داده شده و صورت تابعي از شرايط اندازهبه بندي زمان بايددرجه هفاصل

خطاي  بيشينه.    كه از  هر خطاي خواندن فشار مقايسه بامقررات ملي تعيين شود ؛ اين فاصله بايد در 
  ).مراجعه شود 1-1-6بند به زير(شود  انتخاب شودمي بيشترمجاز 
انتخاب برحسب ساعت زير  بايد از مجموعه ثباتحامل نمودار  )درام(استوانهديسك يا  گردشيك  مدت
  :شود

 168  24  16  12  8  6  4  2  1  
  :انتخاب گرددعت متربرسازير برحسب ميليجابجايي نمودار، از مجموعه  آهنگو 

36000    7200    3600   1200     600     360     300    120    60     40     30     20     10             
  نمودار چفت كردن     7-2-3
كننده كه در خط  حكمكانيزم حركت نمودار بايد طوري باشد كه نمودار به آساني با سوزن      7-2-3-1

  .فت شودچرار گرفته است توسط دست بندي زمان قدرجهصحيح 
نمودارها، به شكل ديسك يا صفحه، بايد به آنان اجازه دهد كه كردن  چفتمكانيزم     7-2-3-2

  .جاگذاري و تعويض شوند و از جابجايي يا تابيده شدن حين چرخش جلوگيري شود
و تعويض شوند، و  شده تچفها مكانيزم تغذيه از جلو براي نمودارهاي نواري بايد اجازه دهد كه رول

  .دنتمامي نوار، بدون انحراف، چروك، تاخوردگي يا پارگي باز شو

١  
۵ 
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  ثبات    7-2-4
  .ساعت باشد 24دقيقه در  ±5خطاي سرعت جابجايي نمودار نبايد بيش از      7-2-4-1
 متر از خط زمانميلي ±5شده توسط سوزن بر روي نمودار ثابت نبايد بيش از  حكخط      7-2-4-2

  .منحرف شود
خطاي مجاز از  بيشينه      شده توسط سوزن ثابت در روي يك نمودار متحرك نبايد بيش از حكخط 

  .خط فشار منحرف شود
  
  هاگذاريهنشانها و حكاكي  8

  گرهاي نشاندستگاه  8-1
  :هاي زير باشدحكاكي حاويبايد   مدرجصفحه      8-1-1

  گيري،نماد يكاي اندازه - الف
  درستي، نشانگيري و اندازه گسترهاليي حد با -ب
ها، نماد خالء سنج -فشار بندي هاي درجهها يا بر روي بخش خالء خالءسنج بندي هاي درجهروي  بر -ج

  گيري،اندازه گسترهحد  گرنشان عدددر جلو يا زير ) عالمت منفي(» -«خالء، 
  انچه از شرايط مرجع تغيير كنند،، چن)مراجعه شود 4- 1-6بند زيربه (بندي درجهشرايط اسمي  -د
  باشد،داشته  كاربرداستفاده، چنانچه  نرمالحالت  -ه
  .استفاده دستگاهبا  مرتبطمقدار  هاي ياكحكهر نماد ديگر يا  -و

  :يا بدنه، بايد عالوه بر آن داراي موارد زير باشد مدرجصفحه      8-1-2
  نام و آدرس سازنده، يا نشان تجاري، - الف
  .سريال و سال ساختشماره  -ب

  هاي ثباتدستگاه  8-2
  :هاي اضافي زير باشدو حكاكي 1-8بند زيرها روي بدنه بايد شامل موارد گذاريهنشانها و حكاكي

  باشد، 1ثابت، چنانچه متفاوت با  ضريبمقدار  - الف
  ،)هادر چند ثباته(ها فاصله بين سوزن -ب
 موتورهايريز توسط يبا حركت زمان ثباتهاي گاهدر دست( تغذيهمنبع  اسميولتاژ و فركانس  -ج

  .)سنكرون
  .شناسايي يا نام سازنده باشد عالمتعالوه بر آن نمودار بايد داراي 

  

١ 
٣
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  شناختيهاي اندازهكنترل  9
هاي معمولي دستگاهبعنوان ها خالء سنج - ها و فشارها، خالء سنجفشارسنج كه در كشورزماني     9-1

كشور بايد  اينها، برطبق قوانين داخلي شناختي دولتي قرار دارند، اين كنترلازههاي اندتحت كنترل
  :دنهاي زير باششامل كليه يا بعضي از كنترل

  الگويي تصويب - الف
  هاي نو يا تعمير شده،تصديق اوليه دستگاه -ب
  .حين خدمتهاي در اي دستگاهتصديق دوره -ج

شناختي اندازه مشخصات به منظور تصديق انطباقهر سازنده  سطتودستگاه توليد شده  الگويهر      9-2
  .شودارزيابي مي مرتبط،با كليه الزامات اين استاندارد و با مقررات ملي  الگو

ها بايد ادواري بودن تصديق. هاي اوليه و بعدي قرار گيرندها بايد تك تك تحت تصديقدستگاه     9-3
  .گردد مصوبمقررات ملي  توسط

  
  مليات تصديقع  10

  :باشدتصديق شامل عمليات زير مي
 بازرسي چشمي، -

 ،مقدماتيوارسي  -

 ،پسماندگيري و خطاهاي تعيين خطاهاي اندازه -

  ):الگو فني شناختي مشخصاتبرطبق (باشد  كاربرد داشتهو چنانچه 
 تعيين خطاي سرعت جابجايي نمودار ثبات، -

  .ثبات وسيلهوارسي  -
  
  تصديقتجهيز براي الزامات عمومي   11

هاي خطاي مجاز دستگاه بيشينه       ها نبايد ازخطاهاي تجهيز مورد استفاده در تصديق دستگاه     11-1
  .مورد تصديق بيشتر باشد

يك  متفاوت است، مايع درون دستگاه استاندارد باكه مايع داخل دستگاه مورد تصديق زماني     11-2
خطاي مجاز دستگاه  بيشينه     بايد تغيير نشاندهي بيشتر از؛ اين جداساز نجداساز بايد استفاده شود

  .مورد تصديق ايجاد كند

1  
4 

1  
10 
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افزايش يا ) گاز يا مايع( ماده واسط انتقالفشار بطور پيوسته تصديق بايد اجازه دهد  تاسيسات     11-3
  .كاهش يابد

يط اسمي اشاره شده در يا شرا 3-1-6زيربند ها بايد تحت شرايط مرجع تعيين شده در دستگاه     11-4
  .تصديق شوند 4- 1-6بند زير

دستگاه  توسطبايد در مورد مقادير مشخص شده  ،برآورده نشود 3-1-6بند رديف ج زيرچنانچه شرط 
و دستگاه استاندارد اصالح ) كه به يك وسيله تصحيح دما مجهز باشدباستثناي زماني(مورد تصديق 
  .صورت گيرد

استفاده شده بايد به  سيالفشار ناشي از ستون  ،برآورده نشود 3- 1- 6 زيربند ورديف چنانچه شرط 
حساب آورده شود و اصالح الزم بايد صورت گيرد، با توجه به اينكه خطاي ناشي از تفاوت سطح بايد 

  .خطاي مجاز دستگاه مورد تصديق باشد بيشينه        هميشه كمتر از
سالمتي در محل كار مطابقت داشته باشد؛ به عالوه نبايد هواي محيطي بايد با هر نوع مقررات ايمني و 

 وجود دارد، تماس با آن امكانش دستگاه را كه خهر ببراي هايي باشد كه يا آلودگي غبارگرد و حاوي 
  .گي ايجاد شوداحتمال خورند

  
  روش اجرايي تصديق  12

  بازرسي چشمي  12-1
يك الگوي با دستگاه مورد تصديق بايد ود دارد، كه مقررات ملي براي تصويب الگو وجزماني     12-1-1

  .باشدمطابق شده  تصويب
هاي مورد تصديق بايد در شرايط خوبي، بدون آثاري از خوردگي، فرورفتگي، گرد و غبار دستگاه     12-1-2

  .رنگ و لعاب پوشش اجزاء دستگاه بايد سالم باشد. باشند يا آلودگي مشهود روي محفظه آن
در حدي كه ) خراش، تغيير رنگ(يا نمودار ثبات بايد بدون نقض  مدرجصفحه جلوي  شيشه     12-1-3

  .باشد ،نمايدنرا مختل  نشان دهي هاخواندن 
  .، و آب بندي، بايد در شرايط خوبي باشدهمبند )رزوه( حديده     12-1-4
محكم باشد، و از هرگونه نمودار ثبات بايد  نگهدارندههاي ثبات، اتصال بين بدنه و دستگاه براي     12-1-5

  .گاه جلوگيري كندنوسان تكيه
و بدنه  مدرجصفحه هاي روي حكها و بنديدرجهثبات،  هاي شكل نوك عقربه يا سوزن     12-1-6

  .باشد 8و  7ها، بايد مطابق با الزامات تعيين شده در بندهاي دستگاه

د يا همراه با نتصديق قبلي باشعالمت  ارايهاي ارائه شده براي تصديق ادواري بايد ددستگاه     12-1-7
  .دنگواهي تصديق قبلي باش

١  
١٠ 
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  مقدماتيوارسي   12-2
براي اين . وارسي شود ،روش اجرايي تصديقنشتي دستگاه قبل از شروع  عدم شودتوصيه مي     12-2-1

 سترهگتا حد باالي  بطور پيوستهشود و فشار منظور دستگاه مورد تصديق به تاسيسات تصديق وصل مي
ماند؛  چنانچه طي دقيقه ساكن مي 3مدت شود و بهسپس دستگاه قطع مي. يابدافزايش مي گيرياندازه

رسد نشتي به نظر مي ،گيري دستگاه نشوداندازه گسترهحد بااليي  1%دو دقيقه بعدي افت فشار بيشتر از 
  .ندارد

يابد، عقربه دستگاه يا كاهش مي ياايش فشار دستگاه مورد تصديق افزبطور پيوسته هنگامي كه    12-2-2
  .سوزن بايد به آرامي و بدون گيركردن حركت كند

بندي صفر قرار درجه عالمتعقربه يا سوزن دستگاه مورد تصديق بايد روي  در فشار محيطي   12-2-3
تگاه داراي نظر از اينكه دس، صرفشود بيشتر خطاي مجاز بيشينهاز مقدار  هر انحرافي از صفر نبايد. يردگ

  .وسيله صفر كننده باشد يا نباشد

  پسماندگيري و خطاهاي تعيين خطاهاي اندازه  12-3
  نگرهاي نشاشرايط ويژه دستگاه     12-3-1
بندي بايد طوري انتخاب درجه روي هادستگاه بايد تصديق شود و توزيع آن هاكه در آن يمقادير فشار ادعدت

مقادير مجاز  بيشينهامكان نداشته باشد خطاهايي بيش از  ، غيرخطيبا توجه به نتيجه ي نادرست يا  شود
  .رخ دهددهي نشان خطاي

  :د آن مقادير بايد حداقل چنين باشداعدت
 ،6/0و  5/0، 4/0، 25/0، 2/0هاي درستي براي رده 8 -

 ،5/2و  2، 6/1، 1هاي درستي براي رده 5 -

  .5و  4هاي درستي براي رده 3 -

  . دستگاه پذيرفته شود الگوياز مقادير بسته به  بيشتريد اعدتزم باشد ممكن است ال  –ادآوري ي

اي در حد دقيقه 5 مكثپس از يك دوره بايد سپس ، را انجام مي دهيم ي افزايشيفشارها ابتداء خواندن
  .شودتعيين  پسماندخطاي تا ، ن را براي فشارهاي كاهشي ادامه مي دهيمخواندگيري اندازه گستره يباالي
  .اي در فشار محيط انتخاب شوددقيقه 5در صفر بايد پس از يك دوره سكون  اندنخو
  هاي ثباتشرايط ويژه دستگاه   12-3-2

  :هاي زير تعيين شودهاي ثبات ممكن است توسط يكي از روشگيري در دستگاهخطاي اندازه
آن تصديق انجام  قرار دهد كه در يشود تا سوزن را روي خط نمودارتنظيم مي اعمال شدهفشار  -

 شود؛شود، و فشار روي دستگاه استاندارد خوانده مي 

، و سپس با مقدار شده استدستگاه استاندارد تعيين  كه توسط ابزارهايمقدار فشار انتخاب شده  -
  .شودمقايسه مي ثبتخوانده شده روي نمودار 
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به مقدار  خطاي خواندنيروش دوم ممكن است فقط هنگامي استفاده شود كه دستگاه در حال تصديق 
  .پيدا كرده باشدبندي نمودار درجهكوچكترين فاصله        كمتر از

 سرتاسريكنواخت در  گيري كه بطورشامل حد باالي گستره اندازه مقدار فشار 5دستگاه بايد حداقل براي 
  .، تصديق شودتوزيع شده  گيرياندازه گستره

يد پس از توقف مكانيزم حركت نمودار نواري يا ديسكي تعيين با پسماندگيري و خطاهاي خطاهاي اندازه
  .شود

  .هاي چند ثباته بايد به طور مجزا براي هر سوزن دستگاه تعيين شوددر دستگاه پسماندمقدار خطاي 
  نشانگرثبات و  هر دو دستگاه براي كاربرديشرايط    12-3-3
 تحت خالء تصديقبايد در خالل  MPa1/0ري گياندازه گسترههاي با حد باالي خالء سنج   12-3-3-1

  .دنحد باالي آن قرار گير 90% كمتر از
، فقط تداوم MPa5/0گيري فشار بيشتر از يا برابر با اندازه گسترهها با خالء سنج –در فشار    12-3-3-2

 MPa05/0كه دستگاه مورد تصديق تحت خاليي كه بطور پيوسته مابين صفر و هنگامي حركت عقربه بايد
هاي چنين دهينشان. وارسي شود بندي كه خالء را نشان مي دهد،درجهبخش محدوده در  ،كندتغيير مي
  .نشده اندتصديق تحت خالء  معمولطور هايي بهدستگاه

   نشده اند تصديقها دهيخالء، مقدار حد پائين كه نشان گرينشان بنديدرجهدر بخش   –ادآوري ي
  .شودتثبت مي اهدستگ درستي ردهبر طبق  

  )باشد كاربرد داشتهچنانچه (تعيين خطاي سرعت جابجايي نمودار ثبات   12-4
خطا در سرعت نمودار كند، با استفاده از كرونومتر بايد كه نمودار با مكانيزم ساعت حركت ميهنگامي

متر  برطبق نشان دهي هاي يك فركانس ،باشد سنكرونيك موتور برقي  ،چنانچه محرك. تعيين شود
از فركانس اسمي بايد صورت گيرد ، كه خطاي آن نبايد از  تغذيهتصحيحي در انحراف از فركانس منبع 

Hz1± تغيير كند ولتاژ اسمي ±10%ولتاژ جريان اصلي نبايد بيش از . هرتز بيشتر شود.  

  .تصحيح الزم نيستود ، گيري شاندازهدستگاه  تغذيهبا همان منبع  سنكرون شدهساعت  توسطچنانچه زمان   –ادآوري ي

  .بيشتر شود 1-4-2- 7بند زيرشده در  تعيينخطاي سرعت جابجايي نمودار ثبات نبايد از مقدار 

  )باشد كاربرد داشتهچنانچه (ثبات  وسيلهكنترل   12-5
متصل شود سپس  كاليبراسيونتاسيسات تامين كننده فشار دستگاه مورد تصديق بايد به     1- 12-5

گيري اندازه گسترهكه فشار به حد باالي هنگامي. ودار نواري يا ديسكي بايد قطع شودمكانيزم حركت نم
سوزن در روي نمودار ثابت بايد موازي با خط  توسطخط ثبت شده كاهش يافت يا به صفر افزايش يافت 
  .بيشتر نشود 4- 2- 7بند زيرشده در  تعيينزمان، هر انحرافي از مقدار درجه بندي 

١  
۵ 
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متحرك با خطوط فشار بايد در ق خطوط ثبت شده توسط سوزن ثابت بر روي نمودار تطاب    2- 12-5
  :فشارهاي زير وارسي شود

 ،)يا محيط(صفر  -

 گيري،اندازه گسترهحد باالي  فنص -

  .گيرياندازه گسترهحد باالي  -
 ش كامل انجام دهند، و نمودارهاي نواري بايدگرددر خالل اين آزمايش نمودارهاي ديسكي بايد يك 

  .متر جابجا شوندميلي 200حداقل 
باشند،  منطبقبايد  نمودارخطوط ثبت شده توسط سوزن بر روي نمودار متحرك و خطوط فشاري روي 

  .شود بيشتر 2-4- 2- 7بند زيرشده در  تعييننبايد از مقدار  هر انحراف
عالوه بر آن . باشد اند جوهر نبايد ريزش داشتهكه سوزن يا نمودار ثابت و در حركتهنگامي    3- 12-5

  .بايد رعايت شود 3- 1-2-7بند زيرتمهيدات 
  


