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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  صالحا 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 

 29/6/90وراي عالي اداري مورخ نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه ش
  . 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 استاندارد تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و يتوليد 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 يها 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 پس و شودمي

  .شود مي منتشر و چاپ ايران )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
لـي الكتروتكنيـك   المل 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 حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

جـراي  ا 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 ارياجب 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  ارد ايـران سازمان ملـي اسـتاند   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 صالحيت تأييد گواهينامة
 ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار عيينت 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
  ")هاي استاندارددستگاه( كشسانحساس  اجزاءفشارسنج ها و خالء سنج ها با  "

  )تجديد نظر اول(
  

  گييا نمايند/سمت و  :رئيس 
  توكلي گلپايگاني ، علي

  )مهندسي پزشكيدكتري (
  

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

    :دبير
 حاجتي مدارايي ، فرج اله

  )فوق ليسانس اقتصاد صنعتي(
  

  هاشمي عراقي ، محمد رضا
  )ليسانس فيزيك(
  

  كارشناس استاندارد
  
  

   سازمان ملي استاندارد ايران

    )ف الفباءاسامي به ترتيب حرو(  :اعضاء 
  جعفرنيا مشهدي ، هوشنگ

  )ليسانس مديريت(
 

  شركت شهاب خودرو

  حشمي ، مهناز
  )ليسانس فيزيك(
  

  سازمان ملي استاندارد ايران

  حكمت ، علي
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان دامپزشكي كشور

  شعاع نيريزي ، مهرداد
  )ليسانس فيزيك(

 

  سازمان ملي استاندارد ايران

  بيطيب زاده ، سيدمجت
  )فوق ليسانس مهندسي پزشكي(

 

  سازمان ملي استاندارد ايران

  عاقلي ، اسماعيل
  )ليسانس صنايع(

 

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 
  استان سيستان و بلوچستان
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  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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  و گفتار پيش

  1  هدف و دامنه كاربرد   1
  1  مراجع الزامي   2
  1  تعاريفو اصطالحات    3
  2  يكاي اندازه گيري فشار   4
  3  الزامات اندازه شناختي   5
  5  الزامات فني   6
  6  شناختيهاي اندازهكنترل   7
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  گفتارشيپ
نخستين بار   ")هاي استاندارددستگاه( فشارسنج ها و خالء سنج ها با اجزاء حساس كشسان" استاندارد

ملي پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان اين استاندارد براساس . تدوين شد  1354  سال در
  هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و كميسيونيران و تاييد ااستاندارد 

 مورخ شناسي و اوزان و مقياسهااندازهاجالس كميته ملي استاندارد يكصد و هشتاد و دومين  در
قانون اصالح قوانين و مقررات  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده . تصويب شد 23/12/90

  .شودستاندارد ملي ايران منتشر ميبعنوان ا 1371، ندارد ايران، مصوب بهمن ماهملي استا سازمان
م و خدمات هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوبا تحوالت و پيشرفت 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

  .كردهاي ملي استفاده ين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردبنابرا
  .شودمي 1354سال: 1357اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  

OIML R109:1993, Pressure  gauges and vacuum gauges with elastic sensing elements 
(Standard instruments) 
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  )تانداردهاي اسدستگاه( كشسانحساس  اجزاءفشارسنج ها و خالء سنج ها با 
  
  هدف و دامنه كاربرد     1

فني و اندازه شناختي و ارائه روش اجرايي تصديق براي  هايين اين استاندارد تعيين الزامهدف از تدو
  .باشدمي )هاي استاندارددستگاه(ها ها و خالء سنجشارسنجف

يكي به ابزار نشان دهنده هايي كه در آن تغيير شكل جزء حساس بطور مكاندستگاه در مورداين استاندارد 
گيري مابين اندازه گستره باالييبا حد  با استفاده از عقربه و صفحه مدرج كه مجهز به يكاهاي قانوني فشار

MPa06/0  وMPa250 ها، و مابين براي فشارسنجMPa1/0 - دارد كاربرد، استها و صفر براي خالء سنج.  
  
  مراجع الزامي  2

بدين  .است شده داده ارجاع آنها به ايران ملي استاندارد اين متن در كه است اتيمقرر حاوي زير الزامي مدارك
 تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در .مي شود محسوب ايران ملي استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب

 در. نيست ايران ليم استاندارد اين آن مورد نظر بعدي تجديدنظرهاي و اصالحيه ها باشد، شده داده ارجاع انتشار

 اصالحيه هاي و تجديدنظر آخرين همواره شده است، داده ارجاع آنها به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد

 . است نظر مورد آنها بعدي

 :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

ناسي، مفاهيم پايه و عمومي و اصطالحات ش، واژه اندازه1390سال :  4723 شمارة ايران ملي استاندارد  2-1
  مربوط

2-2 VML 1978 Vocabulary of legal metrology  
  
  اصطالحات و تعاريف        3

  :رودكار ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به

3-1    

  فشار
  فشاري بيشتر از فشار محيطي

3-2    

  خالء
  فشاري كمتر از فشار محيطي
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3-3    

  فشار محيطي
  .هاگيريفشار محيط دستگاه، در مكان و زمان اندازه

شود، فشار محيطي ممكن است ها در يك فضاي بسته و درزبندي شده انجام ميگيريكه اندازهزماني
  .فشار هوا باشد، يا ممكن است مقداري نزديك به فشار هوا داشته باشد

3-4    

  گيرياندازه نرمال گسترهحد 

  گيري قابل قبول براي عمليات دائمي دستگاه در حين خدمتدازهحد بااليي بخش گستره ان

 3 -5    

  گيرياندازه 1خطاي مطلق
  .دهي دستگاه استاندارد، براي همان فشاردهي دستگاه مورد تصديق و نشانتفاوت بين نشان

3-6    

   2 پسماندخطاي 
پاييني و حد بااليي گستره  جز فشار در حدبه(كه فشار معيني هاي دستگاه، زمانيدهيتفاوت بين نشان

  .گرددبا افزايش يا كاهش فشار حاصل مي) گيرياندازه
  
  
  گيري فشاريكاي اندازه  4

  .است Paگيري فشار پاسكال، يكاي اندازه  4-1

طبق  KPa ،MPa ،GPaيا ضرايب آن  Paها بايد برحسب ها و خالء سنجبندي فشارسنجدرجه  4-2
  .مدرج شود (SI)ا المللي يكاهمقررات سيستم بين

كه مورد پذيرش مقررات ملي بوده و ، ممكن است تا زمانيmbarو ضرايب زيرين آن، به ويژه  (bar)بار 
  .المللي بر كاربرد آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گيردتصميم بين

  
                                                 
1-Absolute Error  
2-Hysteresis error  
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  شناختياندازه هايالزام  5

  پارامترهاي اصلي  1- 5

  )حد نرمال حد باال و(گيري گستره اندازه   1-1- 5
  :گيري بر حسب يكاهاي فشار بايد از يكي از دو گروه زير انتخاب شودحد بااليي گستره اندازه     1-1-1- 5

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

  
  .باشديك عدد صحيح منفي يا مثبت، يا صفر مي nكه در حالي

  .گيري باشداندازه گستره باالييبايد معادل با حد گيري دازهحد نرمال گستره ان     1-1-2- 5

 1 (A)رده درستي    1-2- 5

  :ردة درستي دستگاه بايد از يكي از دو گروه زير انتخاب گردد
6/0  4/0  25/0  )15/0(16/0  1/0  06/0  

5/0  2/0   1/0  
يشينه خطاي مجاز ، بگيري اندازه گستره باالييدرصدي از حد برحسب رده درستي مشخص كننده  عدد

  .را نيز بيان مي كند

 يدماي كار گستره   1-3- 5

  .باشد oC35تا  oC10بايد از  يدماي كار گستره

  مشخصات اندازه شناختي  2- 5

 گيري و خطاي پسماندخطاي اندازه    2-1- 5

  بند زيرتحت شرايط تعيين شده در بيشينه خطاي ذاتي مجاز، بانضمام خطاي پسماند  2-1-1- 5
  :از ندعبارت 5-3-1- 6

  ،هاي نو يا تعمير شده ، براي دستگاه A8/0± - الف
  هاي در حين خدمت، براي دستگاه A ± -ب

  )مراجعه شود2- 1- 5به زيربند ( .استبرابر  رده درستيمشخص كننده  عددبا  A در حاليكه
شتر بينبايد  1-1- 2- 5خطاي مجاز تعيين شده در بند  بيشينهخطاي نسبي از قدر مطلق   2-1-2- 5

  .شود
                                                 
1- Accuracy class  
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از نصف قدرمطلق نبايد ) مراجعه شود 2-8- 3-6بند زيربه (تغيير مكان عقربه بر اثر اصطكاك  2-1-3- 5
  .بيشتر شودخطاي مجاز  بيشينه

بايد يكنواخت و بدون  درجه بندي ميانتغيير مكان عقربه در فشارهاي افزايشي و كاهشي    2-1-4- 5
  .گير و پرش قابل رويت باشد

  دماانحراف   2-2- 5
تفاوت داشته  مشخص شده است، 1- 5-3-6همانگونه كه در زيربند  هرگاه دماي محيط با دماي مرجع

  .دهي هاي دستگاه انجام شودباشد ، بايد تصحيح دما بر نشان
  :گرددمي تعيينتصحيح دما از طريق فرمول زير  مقدار

t =  × (t1 – t2) × P  
  :كه در آن

  1، برحسب شده در مقررات ملي  ست از ضريب دما تعيينا عبارت-oC 

t1  3-6به زيربند (يا دماي اسمي ) مراجعه شود 1- 5- 3-6به زيربند (ست از دماي مرجع ا عبارت -
  ، oCبر حسب )مراجعه شود4- 5
t2  برحسب  ) مراجعه شود 3- 1-4به زيربند (ست از دماي هواي محيطيا عبارتoC،  
P  پاسكال  گيري شده، برحسبست از فشار اندازها عبارتPa 

 هادهيپايداري نشان    2-3- 5

همانگونه كه  pرا به مقدار  Lگيري ها بايد فشاري بيش از حد بااليي گستره اندازهدستگاه    2-3-1- 5
  .دقيقه تحمل كنند  15مدت در جدول زير نشان داده شده است، به
  هاي درستيتغييرات فشار براي رده -1جدول 

  حد بااليي گستره 
  گيريهانداز

L(MPa) 

P  گيري درصدي از حد بااليي گستره اندازهبعنوانL براي رده هاي درستي  

06/0       1/0       16/0)15/0       (25/0  
1/0     2/0  

4/0       6/0  
5/0  

١٠L≤  
25<L≤10  
60<L≤25  

160<L≤60  
250<L≤160  

25  
15  
10  
5  
5  

25  
15  
15  
10  
5  
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، فشار پيوسته ي 2مشخص شده در جدول شماره ي تعداد كل دفعات ها بايد برادستگاه    2-3-2- 5
گيري با حد بااليي گستره اندازه 75%تا  65%لغايت  30%تا  25%ميان ،  1ساينمتغير نزديك به قانون 

   .را تحمل نمايند) دفعه در ثانيه( Hzتواتري كمتر از يك هرتز 

  هاي درستيتعداد كل دفعات براي رده - 2جدول 
  اليي گستره حد با

  گيرياندازه
L(MPa) 

  تعداد كل دفعات براي رده هاي درستي

06/0          1/0         16/0)15/0(  
1/0     2/0  

25/0      4/0       6/0  
5/0  

10<L≤ 06/0  
60<L≤10 
160<L≤60 

250<L≤160 

10000 
10000 
5000 
5000 

15000 
10000 
5000 
5000 

  
شناختي هايي حمل شوند كه تضمين نمايد مشخصات اندازهبنديدر بستهها بايد دستگاه      2-3-3- 5

بندي هاي بستهكه الزم است كه تأثير شرايط حمل و نقل وارسي شود، دستگاهزماني. شودآنها حفظ مي
  :شده بايد در شرايط زير قرار گيرند

ساعت در هر يك از آن  6مدت به+ oC50و ) - oC50يا در موارد خاص ( -oC20دماي هواي محيطي ) الف
  دماها،

  .ساعت 2مدت ضربه در دقيقه، به 120تا  80و تواتر  2s/m30لرزش با شتاب ) ب
  
  الزامات فني  6

  عقربه  6-1
  .بندي را بپوشانددرجه عالمتترين طول كوتاه       تا       نوك عقربه بايد     1- 6-1
بندي بيشتر درجهفاصله      د به شكلي باشد كه خطاي ديد از باي قرائتنوك عقربه در نقطه     2- 6-1

  .نباشد
  .بندي بيشتر باشددرجه عالمت هايضخامت نوك عقربه نبايد از ضخامت     3- 6-1
  .بندي متوالي بيشتر باشددرجه عالمتبندي و عقربه نبايد از فاصله دو درجهفاصله بين     4- 6-1
كه وضعيت عقربه را با توجه به درجه د نصفركن باش به وسيلهها مجهز ممكن است دستگاه    5- 6-1

  .دهدبندي تغيير مي
                                                 
1- Sine law 

3  
10

7  
10

1  
10 
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  بندي درجه  6-2
برحسب هاي زير خطاي مجاز بوده و از مجموعهبيشينه بايد نزديك به مقدار  بندي درجه فاصله    6-2-1

  :انتخاب گردديكاهاي فشار 
         n10×5      n10×2    n10×1  

  ).استيا صفر  ، منفيمثبت  صحيحعدد  n در حاليكه(
  .بندي نبايد از يك ميليمتر كمتر باشدفاصله درجه    6-2-2
  .باشدبندي بيشتر درجهفاصله  كمترين     نبايد ازبندي  درجههاي عالمتضخامت     6-2-3

ايد بندي نبدرجه بندي بايد تا حد امكان ثابت باشد؛ بيشترين فاصلههاي خطي فاصله درجهبنديدر درجه
  .بندي بيشتر شودبندي در همان درجهدرجه از      كمترين فاصله

  هاگذاريهنشانها و حكاكي  6-3
  :هاي زير بايد روي صفحه مدرج دستگاه حك شودنشانه    6-3-1

 گيرينماد يكاي اندازه -

 ها، هاي خالء سنجبنديدرجه بر روي )عالمت منفي(» -«نماد خالء  -

 رده درستي نشان -

  ماد ديگر يا حك مرتبط با استفاده دستگاههر ن -
  :هاي زير بايد روي صفحه مدرج يا بدنه دستگاه حك شودنشانه    6-3-2

 تجاري يا نام سازنده نشان -

  شماره سريال و سال ساخت -
  
  شناختيهاي اندازهكنترل  7

  شناختيهاي اندازهانواع كنترل  7-1
شناختي هاي اندازهبا كاربردهاي معين تحت كنترل هاي استانداردها و خالء سنجكه فشارسنجزماني

هاي زير كشور، بايد شامل كليه يا بعضي از كنترل داخلي ها، برطبق قوانيندولتي قرار دارند، اين كنترل
  :باشند
 ارزيابي نوعي  -

 تصديق اوليه -

 اي يا بعديهاي دورهتصديق -

1  
5

1  
5
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  نوعي  ارزيابي و تصويب  7-2
شناختي هاي اندازهكه تحت كنترل ييبراي كاربردها ،ح شده دستگاهجديد يا اصال حهر طر    7-2-1

  .دنتحت ارزيابي نوعي قرار گير مقام مسئول ذيربطيك توسط بايد ابتدا  ،دنباشمي
  .، ارزيابي شونداستانداردمرتبط با اين  هايالزامبا اق بطتعيين ان به منظورها بايد نوع    7-2-2

  :ير باشندها بايد شامل موارد زآزمون
در صورت ساخته شده و  )رضايت بخش(طور به به درستي دستگاهي كه اطمينان حاصل شود، آزمايش) 1

  ؛را برآورده مي كند  6بند  هايالزاملزوم 
مقادير مجاز براي  بيشينهها به منظور تضمين اينكه خطاها از شناختي دستگاهارزيابي مشخصات اندازه) 2

  .مشخص شده است 1-2-7بند زير، همانگونه كه در تر نشود بيش رده درستي موردنظر
  .اجرا گردد 5-3-7بند زيرارزيابي نوعي بايد تحت شرايط تعيين شده در     7-2-3
  :هرگاه نتايج آزمون رضايت بخش باشد، مرجع آزمون بايد، برطبق الزامات ملي    7-2-4

 هاي نوعي آزمون شده تعريف كند؛دستگاه بعديهاي اوليه و هاي اجرايي را براي تصديقروش )1

، يگيري بايد به سختي كاربرها را تعيين كند؛ در زمان تصميمفواصل زماني تصديق بيشينه )2
 فواصل مورد انتظار بكارگيري، شرايط نگهداري و حمل و نقل دستگاه توجه كند؛

 :گواهينامه ارزيابي نوعي حاوي اطالعات زير صادر كند )3

 نام مرجع آزمون كننده -

 م سازندهنا -

  شناسهنام يا  شماره نشان نوع ، -

 رده درستي نوع -

 شرح مختصري از دستگاه و كاربري آن -

 قابليت رديابي استانداردهاي مورد استفاده در ارزيابي -

 هرگونه محدوديت خاصي در استفاده از دستگاه -

 هاي اجرايي براي تصديقروش -

  .فاصله زماني بين تصديق ها بيشينه -

  تصديقش رو  7-3
  .گردد بعديدستگاه بايد توسط مرجع ذيصالح معتبر برطبق الزامات ملي تصديق اوليه و     1- 7-3
  .چنانچه دستگاه تعمير شود، بايد قبل از استفاده مجدد تصديق گردد    2- 7-3
  عمليات تصديق     3- 7-3

  :دباشتصديق شامل عمليات زير مي
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 بازرسي چشمي -

 ، ويوارسي مقدمات -

  3-2-7و  1- 2-7 هايبندزيراختي برطبق شنتعيين مشخصات اندازه -
  تجهيز تصديقبراي عمومي  هايالزام    4- 7-3
گيري دستگاه اندازه گستره باالييگيري تجهيز نبايد كمتر از حد اندازه گستره باالييحد    4-1- 7-3

-اندازه گستره يحد پائين      گيري تجهيز نبايد بيشتر از اندازه گستره يمورد تصديق باشد، و حد پائين

  .گيري دستگاه مورد تصديق باشد
خطاهاي مجاز  بيشينه      ها نبايد از تصديق دستگاه درخطاهاي تجهيز مورد استفاده    4-2- 7-3

  .باشدبيشتر دستگاه مورد تصديق 
در  فشار ماده واسط انتقال دستگاه مورد تصديق متفاوت بادر فشار ماده واسط انتقال هرگاه    4-3- 7-3
ي بيشتر از استگاه استاندارد باشد، بايد يك جدا كننده استفاده شود؛ اين جدا كننده نبايد خطاي اضافهد
  .خطاي مجاز دستگاه مورد تصديق ايجاد كند بيشينه 1/0
بند دستگاه مورد تصديق بايد در يك سطح دستگاه استاندارد و انتهاي هم 1بندانتهاي هم   4-4- 7-3

خطاي ناشي از تفاوت . مورد استفاده بايد محاسبه گردد ماده واسط انتقالي از ستون باشند، يا فشار ناش
  .خطاي مجاز دستگاه مورد تصديق باشد بيشينه     تراز هميشه بايد كمتر از 

 مورد استفاده، بطور پيوسته تاسيسات تصديق بايد اجازه دهد فشار ماده واسط انتقال   4-5- 7-3
  .افزايش يا كاهش يابد

تصديق بايد اجازه دهد كه هر دو دستگاه مورد تصديق و دستگاه استاندارد در  تاسيسات   4-6- 7-3
  .تنظيم گردند ،عادي، مطابق ويژگيهاي سازنده كاركرد وضعيت قرار گيري

  شرايط تصديق      5- 7-3
  :دنه باشتحت شرايط مرجع زير مطابقت داشت 1- 1-2-5ند زيربها بايد با الزامات دستگاه   5-1- 7-3

 عادي خود بكار گرفته شوند؛ كاركرد وضعيت قرار گيريها بايد در دستگاه )1

 تغييرات فشار بايد پيوسته و آهسته باشد؛ )2

 :دنبايد بترتيب زير باش يدستگاه مورد تصديق، دستگاه استاندارد، و هواي محيط دماهاي )3
oC2±oC20 و25/0، 2/0، 16/0)15/0(، 1/0، 06/0هاي درستي هاي با ردهدستگاه در ،  
oC5±oC20 6/0، 5/0، 4/0هاي درستي هاي با ردهدستگاه در .  

 بيشينه      ها بيش ازدهينشانها نبايد موجب تغيير گيريانحرافات از اين دماها در زمان اندازه
  .ها شوددستگاه زخطاي مجا

 باشد؛ 80%نبايد بيش از  نسبيت برطو )4

                                                 
1- Coupling 

1  
10

1  
10

1  
4

1  
5
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فاصله  كمترين      بيش از گسترهكه باعث ايجاد نوسان با  هايي باشدها يا ضربهنبايد لرزش )5
 .گرددبندي  درجه

، مگر آنكه ماده واسط انتقال زير باشد بشرحدر زمان تصديق بايد مورد استفاده ماده واسط انتقال  )6
 :ديگري روي دستگاه مورد تصديق يا مدارك فني همراه آن مشخص شده باشد 

   گستره باالييبا حد  6/0، 5/0، 4/0هاي با رده درستي اهدستگ دراثر يا خنثي يك گاز بي -
، 2/0، 16/0)15/0(، 1/0، 06/0هاي درستي هاي با ردهدستگاه درو  MPa4/0از  كمترگيري اندازه

 ، Mpa6/1از  كمترگيري اندازه گستره باالييبا حد  25/0

 ها؛دستگاه ساير درمايع غير خورنده  -

دهي نشانيي كه در آنها تبديل گاز به مايع، و بالعكس، باعث تغيير هااز اين رو، براي دستگاه -
تصديق استفاده  درممكن است ) گاز يا مايع( ماده واسط انتقالخطاي مجاز نشود، هر     بيش از 
 گردد؛

و در  عادي كاركرد وضعيت قرار گيريباشد، در عقربه دستگاهي كه داراي وسيله صفركن مي )7
 خط صفر قرار گيرد؛فشار محيطي بايد روي 

  .انجام شودبدنه دستگاه  زدن ضربه آرام بهبايد پس از  قرائت)  8
قبل از شروع روش اجرايي تصديق، دستگاه مورد تصديق و دستگاه استاندارد بايد در دماي    5-2- 7-3

  .حداقل بمدت شش ساعت نگهداري شود 1-5-3- 7بند زيرمحيط تعيين شده در 
ايد از هر مقررات بهداشت و ايمني محل كار تبعيت كند؛ و عاري از هرگونه هواي محيطي ب   5-3- 7-3

و آالينده ديگري باشد كه نتواند به هيچ بخشي از دستگاه در اثر تماس احتمالي صدمه وارد  غبارگرد و 
  .كند

   5- 3- 7هرگاه دستگاهي تحت شرايط اسمي غير از شرايط مرجع تعيين شده در بند    5-4- 7-3
تحت آن شرايط اسمي  2-1- 2- 7و  1-1-2- 7دي شده باشد، بايد براي مطابقت با الزامات بند بندرجه

دهي بيش نشانتغييراتي در  1- 5- 3-7وارسي شود، هرگاه تفاوت مابين شرايط اسمي و شرايط مرجع بند 
  .خطاي مجاز ايجاد كند بيشينه      از
  روش اجرايي تصديق      6- 7-3
  بازرسي چشمي    6-1- 7-3
هاي مورد تصديق بايد تصويب نوع وجود داشته باشد، دستگاه برايهرگاه مقررات ملي    6-1-1- 7-3

  .يك نوع تصويب شده باشندمطابق با 
يا  غبارگرد و  ،هاي تصديق شده بايد فاقد هرگونه اثري از خوردگي، فرورفتگيدستگاه   6-1-2- 7-3

 شيشهبندي بايد در شرايط خوبي باشد؛ بند و آبهم رزوه و حديده. آلودگي در روي بدنه دستگاه باشد
   قرائتصفحه مدرج بايد فاقد خراش و تغيير رنگ يا نواقص ديگري باشد كه امكان ايجاد اختالل در 

  .ها نمايددهينشان

1  
10 

1  
5 

1  
5
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هاي روي صفحه مدرج يا بدنه دستگاه بايد از حكاكيو بندي درجهشكل نوك عقربه و    6-1-3- 7-3
  .تبعيت كند 2-7زيرشده در بند  الزامات تعيين

اي بايد داراي برچسب تصديق و يا گواهي قبلي تصديق دوره درهاي ارائه شده دستگاه   6-1-4- 7-3
  .ها بايد در مقررات ملي تعيين شده باشدن تصديقداي بودوره. باشد

  وارسي اوليه    6-2- 7-3
. از اتصال به سيستم تصديق وارسي شودبندي بودن دستگاه مورد تصديق بايد پس آب   6-2-1- 7-3

سپس . تحت فشار قرار گيرد آن گيرياندازه گستره باالييبدين منظور، دستگاه مورد تصديق بايد تا حد 
در صورتي كه در طول دو دقيقه بعدي، تغيير شود؛ دقيقه توقف داده مي 3بمدت  شود ودستگاه جدا مي

  .بندي باشدرسد دستگاه آبمي ي دستگاه بيشتر نشود بنظرگيراندازه گستره باالييحد  1%فشار از 
عقربه بايد به . شودمي وارسي يو كاهش يافزايش پيوسته ي فشارحركت عقربه دستگاه با    6-2-2- 7-3

خطاي مجاز  بيشينهقدرمطلق      هائيكه باعث تغييراتي بيش ازآرامي، بدون گيركردن محسوس و پرش
  .باشد حركت كند

بندي صفر قرار درجه عالمتعقربه دستگاهي كه به وسيله صفركن مجهز نباشد بايد روي    6-2-3- 7-3
با دست به بدنه آرام خطاي مجاز پس از زدن ضربه  بيشينههر انحرافي از صفر نبايد از قدر مطلق . گيرد

  .دستگاه در حين كار و در فشار محيط بيشتر باشد
 بيشينهاز قدرمطلق  بيشتريله صفركن باشد، بايد حركات هرگاه دستگاه مجهز به وس   6-2-4- 7-3

  .كند تضمينخطاي مجاز عقربه را 
  يختشناتعيين مشخصات اندازه      7- 7-3
  پسماندگيري و خطاهاي تعيين خطاهاي اندازه   7-1- 7-3

هشت با دست بر بدنه دستگاه، براي حداقل  آرامزدن هاي دستگاه مورد تصديق بايد پس از ضربهقرائت
 باالييتوزيع شده ، شامل صفر و حد گيري در سرتاسر گستره اندازه يكنواختبطور  ي كهمقدار فشار

  .شود انجامگيري اندازه گستره
صفر، بسته به فشار محيطي حين  تا - Mpa1/0گيري از اندازه گسترههاي ها با محدودهدر خالء سنج

  .ستفاده شود، مجاز است از هشت تا ده نقطه صفحه مدرج اتصديق
 5د بايد پس از يك دوره توقف حداقل نيابفشارهايي كه پيوسته افزايش و سپس كاهش مي درها قرائت
  .دنگرد انجامگيري اندازه گستره بااليياي در حد دقيقه

 2/0، 16)15/0(، 1/0، 06/0هاي با رده درستي ، دستگاه2- 7-3-7و  1-7-3- 7بند زيربراي مطابقت با 
  بايد در دو گروه  6/0، 5/0، 4/0، 25/0 يترده درسهاي با گيري و دستگاهگروه اندازهبايد در سه 

  .شوند وارسيگيري حداقل در فاصله پنج دقيقه بين هر دو گروه اندازه
دهي ق و نشانصديدهي دستگاه مورد تخطاي مطلق دستگاه مورد تصديق بايد بصورت تفاوت بين نشان

  .تعيين گردديكسان دستگاه استاندارد در فشار 

1  
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بيشتر  1-1- 2- 5بند زيرخطاي مجاز تعيين شده در  بيشينهخطاي مطلق دستگاه مورد تصديق نبايد از 
  .باشد

تعيين هاي دستگاه نشاندهيبين  اختالفدستگاه مورد تصديق بايد بصورت قدر مطلق  پسماندخطاي 
) گيرياندازه گستره باالييحد و  ينپائي مربوط به حدباستثناي فشارهاي ( يكساني هرگاه فشارگردد، 
  .حاصل گردد ييا كاهش يافزايش بصورت

  ارزيابي تأثير اصطكاك   7-2- 7-3
 1- 7- 3- 7بند زيرگيري، آنگونه كه در و اندازه پسماندتأثير اصطكاك بايد همزمان با تعيين خطاهاي 

  .شودارزيابي با توجه به جابجايي عقربه شده  مشخص
و ديگري پس از تعيين شده فشار اعمال از  دقيقاً بعديكي : انجام شودبايد  قرائتدو براي هر مقدار فشار 

  .بر بدنه دستگاهآرام ضربه زدن 
بيشتر  3- 1-2-5بند زيرها نبايد از مقادير تعيين شده در قرائتهاي بدست آمده بين اين دهيتفاوت نشان

  .شود
  ارائه نتايج تصديق      8- 7-3
براي  هاي مناسبيي كه با الزامات اين استاندارد مطابقت دارند بايد بعنوان دستگاههادستگاه   8-1- 7-3

  .اظهار گردند استفاده
براي استفاده اظهار شوند بايد برچسب تصديق الصاق گشته، مناسب هايي كه بر روي دستگاه  8-2- 7-3

  .و يا براي آن گواهي تصديق صادر گردد
  :يد، برطبق الزامات ملي، شامل موارد زير باشدگواهي تصديق دستگاه با   8-3- 7-3

 نام مرجع مجاز تصديق )1

 نام مالك دستگاه )2

 نام سازنده )3

 .تائيد شده كه با آن مطابقت صورت گرفته است نوعنام، شماره يا كد  )4

 نوعشماره، تاريخ و مرجع صدور گواهي تائيد  )5

 رده درستي )6

 شرح مختصري راجع به دستگاه )7

 شماره سريال دستگاه )8

 .خت، چنانچه معلوم باشدسال سا )9

 رديابي استانداردهاي مورد استفاده در تصديق دستگاهقابليت   )10

 هر محدوديت خاص در استفاده  )11

  تاريخ انقضاي گواهي تصديق  )12
  


