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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  سسۀوم مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سسۀوم

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 سسات عیمی،وم و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،
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 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نیز صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و سساتوم که استاندارداایی نویس پیش

 ،بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ،تصتویب  درصتورت  و بررستی  و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
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(IEC) و 
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 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 
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 می سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بنتد  و درجته  صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 ،آمتوز   ،مشتاوره  در زمینتۀ  فعتال  سساتوم و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

کادیبراستیون   و مراکتز  اتا  آزمایشتگاه  ،محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اا  سیستم گواای صدور و ممیز  ،بازرسی
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 یش گفتارپ

که  ": ادزامات فنی و اندازه رناختی 1قسمت -از آب غیر مایعاتگیر  دینامیک اا  اندازهسیستم "استاندارد 

پیش نویس آن در کمیسیون اا  مربوطه تهیه و تدوین رده است و در دویست و بیست و اشتمین اجالس 

اینک به  ،تصویب قرار گرفته استمورد  99/99/23اا مور  مقیاس رناسی، اوزان وکمیته میی استاندارد اندازه

مصوب بهمن   ،استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده 

 .رود، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331ماه 

 ،عیوم و خدمات ،اا  میی و جهانی در زمینه صنایعبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت 

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

  ،بنابراین .انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت ،ه رودیاستاندارداا ارا

 .خرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کردباید امواره از آ

 :منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
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1:metrological and technical requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

 : الزامات فنی و اندازه شناختی 1قسمت -از آب غیر مايعاتگیري دينامیک هاي اندازهسیستم

 کاربرد دامنه هدف و 1

 گیر  دینامیک برا  اا  اندازهموثر در سیستم رناختیاندازهادزامات اد  از تدوین این استاندارد تعیین 

 امچنین .استند قانونی یسرنااندازهاا  که تحت کنترلبارد میمایعاتی غیر از آب   اا  سحجم یا جرمکمیت

 فراام می آورد.را غیره   و 1گیر  سسنجهاا  اندازهاجزا  سیستم تاییدا  ادزاماتی را بر

  23-1-3 بند که درگیر  مجهز به سنجه چناناا  اندازهسیستم تمامبرا   استاندارداین در  در اصل

 اا کاربرد دارد، به استثنا :گیر  سنجهاصول اندازه  کییهتعریف رده است،   پیوستهگیر  ساندازه

 ؛مراجعه کنید  33-9سبه بند  برودتیگیر  دینامیک در مایعات اا  اندازهیا سیستم سایلو -

 ؛مراجعه کنید  39-9، 31-9،  39-9س به بند اا  آب ررب سرد و آب داغ جشاا  آب برا  سنسنجه -

 . 6-9و  3-9، 2-9سبنداا   اا  گرمسنجه -

گیر  در اا  اندازهیک از سیستمطور واضح تعیین کند که کدامبهی انتظار داریم که مقررات میی و بین ادمیی

 قانونی استند. رناسیاندازهاا  غیر از آب تابع کنترلرد مایعاتی مو

گیر  در مورد این مطیب تصمیم صالحمرجع ذ توان اینگونه اظهار دارت که گیر  فاضالب میدرمورد اندازه

از  ردهاینکه کدام  ، وخیراست یا  دزامیا استانداردگیر  مطابق این اا  اندازهیستمآیا استفاده از سکه  کنندمی

 .درستی مورد نیاز است

 برا  مایعات زیر استفاده خوااد رد: استانداردگیر  تحت پورش این اا  اندازهسیستم

، نفت خامی که ممکن است حاو  رسوبات و/ یا آب بارد  خام سو فتن :اا  مرتبطفت خام مایع و فراوردهن -

 ؛صنعتی اا روغن، ااسوخت مایع، روان کننده ،LPG 9گاز نفتی مایع س،ایدروکربنها  مایع

گازدار و بدون  ادکییغیر اا غیره ، آبجو و مخمرآبجو، نورابه ، خامه وسریر محصوالت دبنی :مایعات غیایی -

 ؛و غیره  پادم روغن ،  سویااا  گیاای سروغن دانهاا، روغناا و کنسانترهآبمیوه ،گاز

 ؛اا  ریمیایی در حادت مایعفراورده ،اا  فقط اتانول و آبو مخیوط  اتانول خادص ساتیل ادکل :ادکل -

 و ،نیستند 39-9بند  تحت پورش   کهااآب غیرمعدنی و تمامی آب ،آب مقطر، آب دیونیزه :3«آب ویژه» -

 دیگر مایعاتی که در این فهرست نیامده است. -
 

 مراجع الزامی -2

                                                 
1 - Meter 

2- liquefied petroleum gas 

3 - Special water 
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  .اا ارجاع داده رده استن این استاندارد میی ایران به آندر متمدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که 

 .ی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودیبدین ترتیب آن مقررات جز

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه ،ر ارجاع داده رده بارددر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشا

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده  .ایران نیستمورد نظر این استاندارد میی 

 .اا مورد نظر استاا  بعد  آنمواره آخرین تجدید نظر و اصالحیها ،است

  :استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است

ی و یشا  ادکتریکی ناری از رسانااغت -ا  خودوراا  جاده ،3932-1استاندارد میی ایران رماره  2-1

 تعاریف و مالحظات عمومی :کنش  قسمت اول کوپیینگسبرام

اغتشارات ادکتریکی ناری از رسانش و  -ا  خودرواا  جاده ،3932-9استاندارد میی ایران رماره  2-2

 رسانش گیرا  ادکتریکی در خطوط تغییه :9قسمت  -کوپیینگ سبرام کنش 

ررایط محیطی و آزمون برا  تجهیزات برقی  -ا  خودرواا  جاده ،19339-9استاندارد میی ایران رماره  2-1

 باراا  ادکتریکی -9قسمت -و ادکترونیکی 

 : ادزامات عمومی 1قسمت  - گرماسنج اا ،19933-1 استاندارد میی ایران رماره 2-4

 :آزمونها  تایید نوع و آزمونها  تصدیق اودیه9قسمت  -گرماسنج اا ،19933-9 استاندارد میی ایران رماره 2-5

 : فرمت گزار  آزمون 3قسمت  - گرماسنج اا ،19933-3 استاندارد میی ایران رماره 2-6

: رورها  آزمون 9-2قسمت - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-2-9استاندارد میی ایران رماره  2-8

 ادکترواستاتیک تخییۀ آزمون مصونیت در برابر -گیر  و اندازه

: رورها  آزمون 3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  2-7

 ی تابشییآزمون مصونیت در برابر میدان ادکترومغناطیسی فرکانس رادیو - گیر و اندازه

: رورها  آزمون 2-2قسمت  - (EMC) یسازگار  ادکترومغناطیس ،3969-2-2استاندارد میی ایران رماره  2-3

 آزمون مصونیت در برابر پادسها  ادکتریکی تندگیر/رگباره -گیر  و اندازه

: رورها  آزمون 3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی، 3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  2-11

 آزمون مصونیت در برابر فراتاخت -گیر  و اندازه

: رورها  آزمون 6-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-2-6استاندارد میی ایران رماره  2-11

 اا  ادایتی، ادقا رده به وسییه میدانها  فرکانس رادیوییلمصونیت در برابر اختال - گیر و اندازه

: رورها  11-2سمت ق - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-2-11استاندارد میی ایران رماره  2-12

 اا  کوتاه و تغییرات ودتاژا  ودتاژ، وقفهاآزمون مصونیت در برابر افت - گیر آزمون و اندازه

ندارداا  : استا1-6بخش  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-6-1استاندارد میی ایران رماره  2-11

 اا  مسکونی، تجار  و صنعتی سبکمصونیت برا  محیط -کیی 

اندارداا  : است9-6قسمت  -(EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-6-9استاندارد میی ایران رماره  2-14

 اا  صنعتیمصونیت برا  محیط-گروه
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 مفاایم پایه و عمومی و اصطالحات مربوط -واژه نامه اندازه رناسی ،2393استاندارد میی ایران رماره  2-15
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 ، نمادها و اختصاراتو تعاريف الحاتطاص 1

، اصتطالحات و  2393در این استاندارد عالوه بر اطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد میتی ایتران رتماره    

 رود:تعاریف زیر نیز به کار می

 و تعاريف الحاتطاص 1-1

 اصطالحات به کار رفته در این استاندارد عبارتند از:
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 1تکمیلیي وسیله 1-1-1

  یا برا  تسهیل عمییات ،استگیر  صحیح مورد نیاز که برا  تضمین اندازه 9جانبی وسایلا  غیر از وسییه

 گیارد.می تاثیرگیر  اندازه بر نحو ا  است که به ار یا وسییه ،  در نظر گرفته رده استگیراندازه

 عبارتند از:اصیی  تکمییی ایلابزاراا و وس

 ؛ز  حی  گاوسییه -

 ؛گاز نشانگر -

 ؛بازدید  دریچه -

 ؛فییتر -

 ؛پمپ -

 ؛3  انتقالتفاده رده برا  نقطه  اسوسییه -

 ؛2چرخش  ضدوسییه -

 ؛یا معبراا  فرعی انشعاب -

 اا.ینگیریراا، ر -

 5ي تنظیموسیله 1-1-2

. مواز  با خود داد را در حادت   تغییر منحنی خطافقط اجازه تاگیارته رده است  ازگ سنجه ا  که دروسییه

تواند مکانیکی یا سییه میواین ، کندبرآورد میخطااا  مجاز  بیشینه  ودهکه خطااا را در محد دیدگاهبا این 

 ادکتریکی بارد.

 6هیدرانت هواپیماگیري سیستم اندازه 1-1-1

 اا که از چاه ،استگیر  مجدد اواپیما در نظرگرفته رده گیر  متحرک که برا  سوختاندازه سیستم

 رود.می تامینایدرانت 

 8گیري مجدد هواپیماسوخت گیري تانکرسیستم اندازه 1-1-4

 از تانکر نصب رده بر وگیر  مجدد اواپیما در نظرگرفته می رود گیر  متحرک که برا  سوختسیستم اندازه

 رود.می تامین  نقییه رو  وسییه

 ي جانبیوسیله 1-1-5

 صورت گیر  ، انتقال یا نمایش نتایج اندازهطور مستقیم در ارتقاهکه ب یکرد خاصرکا جهت  مورد نظر وسییه

 نقش دارد.گیرد می
                                                 
1- Additional 
2- Ancillary 

3 - Transfer 

4- Anti-swirl  
5 - Adjustment 

6 - Aircraft hydrant measuring system 

7 - Aircraft refuelling tanker measuring system 
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 از: ابزاراا  جانبی اصیی عبارتند

 ؛صفرتنظیم   سییهو -

 ؛  تکرارنشاندای  وسییه -

 ؛چاپگر -

 ؛حافظه -

 ؛قیمت نشاندای  وسییه -

 ؛جمع نشاندای  وسییه -

 ؛  تصحیحوسییه -

 ؛  تبدیلوسییه -

 ؛  پیش تنظیموسییه -

 .  سیف سرویسوسییه -

 1همبه گیري مرتبطي اندازهوسیله  1-1-6

 طول  تبدیل کننده در یه  تصحیح یا تبدیل و وسیوسییهبه عنوان که ، محاسبه کننده  متصل به اوسییه

در  محاسبه کنندهبه اا سیگنال لارسا و وغیره  گرانرو  ،ویژگی مایع سدما، فشار، چگادیاا  گیر  کمیتاندازه

  حسگررامل  امچنین یا تبدیل است. تصحیح و ،که امراه با دیدگاای برا  ایجاد ستنظر گرفته رده ا

 م است.اگیر  مرتبط بهاندازه  9ترانسدیوسرام پیوسته و هگیر  باندازه

 هم همرتبط ب گیرياندازه حسگر 1-1-8

و  است گیر کمیت اندازه تاثیرور مستقیم تحت طهام که بهمرتبط ب گیر   اندازهوسییه از ا قسمت یا قطعه

 رار ، گیر  سمقاومتا به سیگنال اندازهویژگی مایع سدما، فشار، چگادی، دیسکوزیته و غیره  ر ات مربوط بهکمی

ام در نظر گرفته رده ه گیر  مرتبط باندازه ترانسدیوسر مقصدبه که کند می ، فرکانس و غیره  تبدیلکتریکیاد

 .است

  کنید مراجعه 33-1-3 بندبه سهم هب مرتبطگیري اندازه ترانسديوسر 1-1-7

  تصحیح یا وسییه محاسبه کننده،را  که کمیت خروجی را بگیر    اندازهام پیوسته از وسییهها  بقطعه

 ا  معین با کمیت ورود  است.دارا  رابطه   تبدیل فراام می کند ووسییه

 گیريسازي سیستم اندازهمجاز 1-1-3

 تحویل قرار می داد. رروعیر  را در ررایط مناسبی برا  گعمییاتی که سیستم اندازه

 صالحمرجع ذي 1-1-11

 طبق ،قانونیگیر  اندازه  کنترل رده اجزا یا  اااا  خاصی در سیستمی که مجاز به انجام دادن فعادیترخص

 .باردمی ن کشور وانیق

                                                 
1- Associated measuring device 
2 - Transducer 
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 ترکیبی 1ديسپنسر 1-1-11

ورده را از طریق آاا  بیش از یک فریا مخیوط تکمحصول یک مخیوطی از درجات گوناگون  ،سوخت دیسپنسر

یل و روغن یا   و مخیوط گازودرجه چند دیسپنسریل سیک یگازو به عنوان مثالکند.  می هیارا تکی نازلیک 

 است.مطرح یل  یگازو -روغنیک دیسپنسر روان کننده س

  2محاسبه کننده 1-1-12

 ایلگیر  و احتماال از وساندازه ایلخروجی را از وساا  که سیگنال دستگاه سنجشقسمتی از 

نتایج را در حافظه ذخیره  ،کند و در صورت مناسب بودنآنها را پرداز  می ،کندگیر  مرتبط دریافت میاندازه

 وسایلممکن است قادر به مرتبط کردن ار دو راه با  محاسبه کننده عالوههاز آنها استفاده رود. بکند تا می

 جانبی بارد.

 بررسی امکانات 1-1-11

 :گیر  کهده رده در یک سیستم اندازهگنجان امکانات

 ؛ضرور  را کنترل می کند  وسییهوجود  -

در  ده وکررناسایی را گیر  اا  اندازهی بر وجود دادهنیا عالمتی مبت پرداز  و انتقال، عدم صحت در تودید، -

 می کند؛ اقدام خصو  آنها

 رود خطااا  مهم تعیین و رفع روند. موجب می -

  خودکارکنترل  امکانات 1-1-11-1

 کنتردی که بدون دخادت اپراتور عمل می کنند. امکانات

  (Pمی )نوع يدا خودکار کنترل امکانات 1-1-11-2

 د.نکنگیر  کار میکه در کل عمییات اندازه ،خودکار کنترل امکانات

 (I متناوب )نوع خودکار کنترل امکانات 1-1-11-1

 ند.نکگیر  کار میاندازهیک بار در آغاز یا پایان ار عمییات  کمینهکه  خودکار کنترل امکانات

 (N)نوع  خودکارغیر  کنترل امکانات 1-1-11-4

 که نیازمند دخادت اپراتور است. کنترل امکانات

 شرايط  1-1-14

 1پايهشرايط  1-1-14-1

: دما  مثالس استردهمایع تبدیل به  گیر  ردهآن ررایط کمیت اندازه تحتررایطی که رده از  ینتعیمقادیر 

   مایع .پایهو فشار  پایه

                                                 
1- Dispenser 

2- Calculator 

3- Base conditions 
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  نباید با اراره دارد رودمیگیر  یا نشان داده به حجم مایعی که اندازهکه فقط س پایهررایط  گیر  واندازه

 کاربرد دارند، ارتباه گرفته روند. گیارتاثیراا  که در کمیت« ررایط مرجع»و« ارزیابی رده ررایط عمییاتی»

 سنجششرايط 1-1-14-2

دما و فشار  :مثالس رودگیر  رناسایی میاندازه  گیر  در نقطهاندازه طولمایع در در آن ویژگی که  یررایط

 .مایع 

 شرايط کارکرد ارزيابی شده 1-1-14-1

است  اا  در نظر گرفته ردهگیر  ویژگیبرا  اندازه، گیارتاثیراا  ، دادن طیف وسیعی از کمیتکارکردررایط 

 اند.خطااا  مجاز قرار گرفته بیشینهکه در 

 شرايط مرجع 1-1-14-4

 رده است. تعیینگیر  نتایج اندازهمعتبر   مقایسه که برا  تضمین گیارتاثیر عواملثابت ا  از مقادیر همجموع

 1تبديل يوسیله 1-1-15

 :خودکارطور ها  که بوسییه

 یا  ،سنجش در ررایط پایهررایط  تحتگیر  رده را به حجم حجم اندازه -

 یا ؛سنجشگیر  رده را به جرم در ررایط حجم اندازه -

 یا ؛سنجشگیر  رده را به حجم در ررایط جرم اندازه -

 یا؛ پایهگیر  رده را به حجم در ررایط جرم اندازه -

حجم یا  مخیوط اتانول خادص ساتیل ادکل  و آب را به  رده گیر یا حجم اندازه گیر اندازهحجم را در ررایط  -

 جرم اتانول خادص موجود در آن مخیوط تبدیل می کند.

گیر  ندازها وسایلبا استفاده از  گیر اندازه ،چگادی، چگادی نسبی و غیره  با توجه به ویژگی مایع سدما، فشار،

 .رودمی در حافظه ذخیره، یا رودمیگیر  مرتبط اندازه

 رود.نام برده میعامل تبدیل  با عنوان سنجشکمیت تبدیل رده به کمیت در ررایط  از نسبت

 2تصحیح يوسیله 1-1-16

گیر  گیر  رده در زمان اندازهکمیت اندازه خودکاربرا  تصحیح  سنجه  اتصال یافته یا تعبیه رده در اوسییه

و  ، فشار، دماگرانرو سمانند  گیر  روداا  مایعی که قرار است اندازهیا ویژگی و نر  رار با در نظر گرفتن 

 و کادیبراسیون قبل از ایجاد منحنی.  غیره

  دستگاه حافظه گیر  رود، یا باید درگیر  مرتبط اندازهاندازه ایلساا  مایع یا باید با وویژگی مشخصات و

 ذخیره رود.

 1انحرافات 1-1-18

 انحراف کمیت معین کمینه 1-1-18-1

                                                 
1 - Conversion device 

2 - Correction device 

3 - Deviations 
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 .گیر  ردهکمیت اندازه کمینهطا  مجاز برا  خ بیشینهمقدار مطیق 

 

 انحراف قیمت معین کمینه 1-1-18-2

 کمیتی معین است. ،انحرا  کمینهقیمت پرداختی مطابق با 

 (مراجعه کنیدپیوست ب  به) فروش مستقیم به عموم مردم 3-1-17

 که در آن: یمعامالت

 ؛برا  قیمت پرداختی به کار می رودیی پایهگیر  به عنوان اندازه  نتیجه

مصر  کننده است. یا ار طر  دیگر  که در  ،گیر   مربوط به اندازهدرگیر در معامیه یکی از طرفین کمینه

 و ؛سطح مشابهی مستیزم حفاظت است

 مکان را بپییرند.دست آمده در آن زمان و هگیر  ب  اندازهنتیجه ،تمامی طرفین معامیه -

 1اختالل 1-1-13

گیر  است سفقط برا  سیستم اندازهبرا  معین  نامی یدارا  مقدار  خارج از ررایط عمییات گیارتاثیرکمیت 

 .گیر  ادکتریکی اا  اندازهسیستم

 الکترونیکی وسايلطول عمر  1-1-21

 .  استفادهعمیکرد  در طول دورهاا  ژگیگیر  برا  حفظ ویادکتریکی یک سیستم اندازه ایلقابییت وس

 خالیشیلنگ گیري سیستم اندازه 1-1-21

ینگ یباالدست ر رار در  الق  انتنقطه ،گیر  استند که در آناا  اندازهینگ خادی، سیستمیاا  رسیستم

گیر  اا  اندازهدر سیستمینگ یدست رپایین رار  سو تحویل دادقرارداده رده است تا محصول را  تحویل

 . است برا  دریافت محصول طراحی رده ،دریافت کننده

 2استقامت 1-1-22

 .  استفادهاا  عمیکرد  آن در طول دورهگیر  برا  حفظ ویژگیقابییت سیستم اندازه

 استقامت آزمون 1-1-21

اا  ویژگی گیر  قادر به حفظ مشخصات ویا سیستم اندازه سنجهاینکه آیا  تایید جهتنظر  موردآزمون 

 .گیردانجام می ست یا نها ،  استفادهدرطول دوره ،عمیکرد 

 1خطاها 1-1-24

 دهی(نشاني خطا) 1-1-24-1

 .سواقعی  مرجع منها  مقدار کمی ت نشان داده ردهکمی مقدار

 دهی()نشان خطاي نسبی 1-1-24-2

 .دای  تقسیم بر کمیت سواقعی  مرجعخطاس  نشان

                                                 
1 - Disturbance 

2 - Endurance 

3 - Errors 
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 خطاي مجاز بیشینه 1-1-24-1

 مجاز رده است. استاندارداساس این  ی که برینهایی در مورد خطا مقدار

 خطاي تکرارپذيري 1-1-24-4

است  کمیتی یکسان ،اا  متوادیگیر اندازه ، تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین نتایجاستاندارداادا  این برا  

 .است تحت ررایط یکسانی انجام گرفتهکه 

 خطاي درونی 1-1-24-5

 آن که تحت ررایط مرجع به کار رفته است. اجزا گیر  یا دای  سیستم اندازهخطاس  نشان

 خطاي درونی اولیه 1-1-24-6

 رود.اا  عمیکرد  تعیین میآزمون خطا  درونی قبل از تمام

1داریمعناشتباه   1-1-25
 

 ،دارارتبااات معنی. استانداردتعیین رده در این  و خطا  درونی بزرگتر از مقدار  دایس  نشانبین خطا اختال 

 گیر  ادکتریکی استند.اا  اندازهمربوط به سیستم

 روند:در نظر گرفته نمی دارارتبااات معنیزیر،  ارتبااات

   را به عنوان نتیجه توان آنهارود که نمیدای میکه منجر به تغییرات موقت در نشانموقت  اختالل -

 ؛سپرد یا انتقال داد خاطرگیر  تفسیر کرد، به اندازه

 اراره دارد. ااگیر عدم امکان انجام اندازه اا بیشتر براختالل، گیر  قابل توقفاا  اندازهدر سیستم -

 فیلتر 1-1-26

 بینند.ن توسط ذرات خارجی آسیب تا تکمییی ایلو وس سنجه از مناسب برا  حفاظت ا وسییه

 نشاندهیي وسیله جزءاولین  1-1-28

منتقل  توقف کمینه بابند  رده را کمیت درجهو ، است ءجزچندین  راملکه  نشاندای  هدر یک وسیی ییجز

 .می کند

 سوخت ديسپنسر 1-1-27

اا یا اواپیمااا  ، قایقگیر  مجدد وسایل نقییه موتور ختبرا  سو گرفته رده نظردر گیر  سیستم اندازه

  .کوچک

 پرگیري شیلنگ سیستم اندازه 1-1-23

 تحویلینگ یانتها یا نزدیک به انتها  ر   واقع دریک وسییه رامل  انتقال ن نقطهآگیر  که در سیستم اندازه

ینگ یر و یا در نزدیکی ابتدا س محصول طراحی رده است تحویلکه برا   ،است گیر اا  اندازهدر سیستم

 .گیر  طراحی رده برا  دریافت محصول دریافت در یک سیستم اندازه

 گاز حذفي وسیله 1-1-11

                                                 
1 - Significant fault 
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   حی وسییهرود. چندین نوع مختیف کار میه، گاز یا بخار موجود در مایع با  که برا  از بین بردن اواسییهو

 .استند گاز  ویژهاا  اا  گاز و استخراج کنندهاا  گاز، استخراج کنندهگاز وجود دارد که رامل جداکننده

 

 گاز يکننده جدا 1-1-11

مورد استفاده گاز موجود در مایع  ارگونه اوا  مخیوط یا جداساز  متوادی و حی  جهت ،  حی  گازوسییه

 قرار می گیرد.

 استخراج گاز 1-1-12

که اا  اوایی از کیسه سنجه ،دررده در مسیر عرضه  ذخیرهگازاا   حی  گاز برا  استخراج اوا یا  وسییه

 .کندمیاستفاده اند دک با مایع مخیوط ردهبسیار ان

 گاز  يويژه ياستخراج کننده 1-1-11

بطور متوادی ارگونه  که عمییاتی نسبتا سخت ودی تحت ررایط ،است   گاز  حی  گاز ربیه جداکنندهوسییه

ورود اوا یا گازاا  متراکم  اشدارکه ادبته در صورتی ،خودکارطور کند و بهجدا می یا گاز موجود در مایع را اوا

مایع را متوقف  رار  ،وجود دارته بارد سنجهاند به که کمی با مایع مخیوط رده ااییهرده به صورت بست

 .کندمی

 1چگالندهمخزن  1-1-14

از یک مخزن بسته برا   عبارت است  حی  گاز عمدتا گیر  گاز مایع تحت فشار، وسییهاا  اندازهدر سیستم

گیر  آنها قبل از اندازهکردن متراکم  جهت گازاا  موجود در مایعی که قرار است سنجیده رود و آور جمع

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 گاز يههنددنشان 1-1-15

ا  که اجازه آرکارساز  آسان را برا  ار اوا یا حباب گاز که ممکن است در رار  مایع وجود دارته وسییه

 داد.بارد را می

 (مراجعه کنید)به پیوست ب  نشاندهیي وسیله 1-1-16

 .دادگیر  را نمایش میکه نتایج اندازه سنجهقسمتی از 

 2گذارتاثیرکمیت  1-1-18

 گیارد.می تاثیرگیر  یا نشاندای سیستم اندازه دهیست ودی بر مقدار کمیت اندازهگیر  نکمیتی که تابع اندازه

 1 گذارتاثیر عامل  1-1-17

   ررایطدارا  مقدار  در محدوده ،معین رده است استانداردکه در این امچنان کهگیار  تاثیرکمیت 

 است. گیر اندازه  ارزیابی ردهعمییاتی 

 گیري قابل قطع و غیر قابل قطعسیستم اندازه 1-1-13

                                                 
1 - Condenser tank 

2 - Influence quantity 

3 - Influence factor 
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معین مایع را می توان به آسانی و  رار گیر  است که در آن گیر  قابل قطع یک سیستم اندازهسیستم اندازه

غیر قابل قطع در نظر  ،گیر سیستم اندازه ، . در موارد دیگرتساین رامل توقف اضطرار  نیس ردسریعا متوقف ک

 رود.می گرفته

 گیريي اندازهلهوسی 1-1-41

 تبدیل  ییااسیگناله برا گیر  رود جرم مایعی را که قرار است اندازه، حجم یا رار که  سنجهقسمتی از 

وسییه ن ای. در نظر گرفته رده است محاسبه کنندهبه و جهت ارسال  دادکند که حجم یا جرم را نشان میمی

 است. ترانسدیوسریک  و سنجه حسگراز یک  متشکل

 گیريسیستم اندازه  1-1-41

  جانبی و وسایل دیگر ایلو وس اا  سحجم یا جرم  مایعبرا  کمیت سنجهدارا  یک  ی است کهسیستم

 بارد.می

 [کمیت هاي )حجم يا جرم( مايعاتبراي ] سنجه 1-1-42

تحت ررایط گیر  عبور مایع از طریق دستگاه اندازهگیر  مداوم و نمایش مقدار دستگاه مورد نظر جهت اندازه

یا کننده سرامل تنظیم محاسبه کنندهگیر ، یک اندازه  وسییهیک  کمینهرامل  سنجه .می بارد سنجش

 .است نشاندای  وسییه و یک تصحیح در صورت موجود بودن است  وسایل

 پرداخت 1-1-41

 است. مایع تحویل داده رده ازدر ازا  کمیت پول دادن 

 پیش پرداخت 1-1-44

 .باردمی تحویلز معینی از مایع قبل از آغابرا  مقدار پرداخت که نیازمند پرداخت  ینوع

 پرداخت يا پرداخت تاخیري پس 1-1-45

 محلسپس پرداخت  یا بعد از ترک  محل، یا قبل از ترک تحویلکه نیازمند پرداخت بعد از  نوعی پرداخت

 سپرداخت تاخیر   است.

 عملکرد  آزمون 1-1-46

(EUT) آزمونیا تجهیزات تحت آکه است این  تاییدمورد نظر برا   آزمون
 به انجام عمیکرداا  موردنظر قادر 1

 نه. استند یا خود

 ي پیش تنظیموسیله 1-1-48

 کمیت  مایع و رار طور خودکار کند و بهرا فراام می گیر که امکان انتخاب کمیت اندازه ا وسییه

، جرم یا قیمت کمیت پیش تنظیم ممکن است حجم کند.گیر  را متوقف میگیر  رده در پایان اندازهاندازه

 مرتبط پرداختی بارد.

 گیري خط لولهسیستم اندازه47  -1-1

                                                 
1 - Equipment under test 



19 

 

ام متصل ه یا چند مخزن ثابت را ب رود که دو  ثابتی نصب میگیر  که اصوال رو  خط دودهندازهسیستم ا

 کند.می

تغییر  یا که در کل ،رودمی توصیفگیر  رود عی که قرار است اندازهمای رار  آانگا  با یک چنین خط دوده

 طوالنی تغییر کمی دارد.  دورهیک  طولکند یا در نمی

 منبع تغذيه يوسیله 1-1-48

 DCیا  ACکند که از یک یا چند منبع ادکتریکی را فراام می برا  وسایلز نیا ا  که انرژ  ادکتریکی موردوسییه

 استفاده می کند.

 هاي اولیهدهینشان 1-1-43

 قانونی رناسیاندازهسپرده رده  که تابع کنترل  حافظهچاپ رده یا به  ،دای سنمایش داده ردهیک یا چند نشان

 است.

 پمپ 1-1-51

 .یابد رار  ،فشاریا  مکشا  که موجب می رود مایع از طریق وسییه

 هاکمیت 1-1-51

 (مرجعکمیت واقعی ) 1-1-51-1

اغیب به عنوان  . کهاست مورد پییر  قرار گرفتهگیر  اندازهیک کل که از طریق سنجش در  حجم یا جرم

 رود.می یاد »کمیت معیوم«

 کمیت نشان داده شده 1-1-51-2

 .سنجهحجم یا جرم کیی نشان داده رده توسط 

(MMM) هگیري شدکمیت اندازه کمینه 1-1-51-1
1 

در  قبول است.قابل  ،جزءبرا  سیستم یا ی خترنااندازهاز دحاظ  گیر اندازه ه درمایع کیک کوچکترین کمیت 

یاد  تحویل کمینهعنوان  با ،ترین کمیتکم این، تحویلعمییات  در نظر گرفته رده برا گیر  اا  اندازهسیستم

 رود.دریافت یاد می کمینهبه عنوان  ،فته ردهعمییات دریافت در نظرگر . ازرودمی

 2چینش سلف سرويس 1-1-52

را بدون دخادت  تا مایع استفاده کندگیر  مشتر  از یک سیستم اندازه تا موجب می رودچینش یا ترتیبی که 

 طر  دوم بدست آورد.

 ي سلف سرويسوسیله 1-1-51

گیر  در سیستم اندازه رود یک یا چندموجب می وسیف سرویس است  آرایشاز  بخشی  خاصی که وسییه

 کند. کارسیف سرویس  آرایش

                                                 
1- Minimum measured quantity  
2 - Self-service arrangement 
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بیشترین  گیر یک سیستم اندازه تااست  اجبار     سیف سرویس رامل تمامی اجزا  تشکیل داندهوسییه

  .ه دادیاراچیدمان سیف سرویس بازده را در 

 سنجهحسگريا  حسگر 1-1-54

 گیر  رود قرار مایعی که قرار است اندازه رار  تاثیرطور مستیم تحت گیر  که به  اندازهوسییه بخشی از

 در نظر گرفته رده است. ترانسدیوسررا به سیگنادی تبدیل می کند که برا   رار گیرد و می

 حالت سرويس 1-1-55

 حالت سرويس حضوري 1-1-55-1

و مجوز را برا  تحویل  حضور داردریز  سیف سرویس که در آن عرضه کننده کاال حادت عمییاتی از یک برنامه

 .کندکنترل می

 حالت سرويس غیر حضوري 1-1-55-2

 سیف سرویس مجوز تحویل را که بر  وسییهریز  سیف سرویس است که در آن عمییاتی از یک برنامهحادت 

 کند.، کنترل میریز  رده استعمیکرد مشتر  پایه اساس

 معامله يتسويه 1-1-56

ضمنی  با توجه به مقدار  طور صریح یاهرود که طرفین معامیه توافق خود را سبیک معامیه زمانی تسویه می

تحویل   امضا ،کارت اعتبار   ، امضانقد  پرداختبه صورت این حادت ممکن است  .داندنشان می معامیه

 ، وغیره بارد.سفار 

  یا ایستگاه پرکردن سوخت، سبرا  مثال، کارگر و یا نمایندگان آنها بارند طرفین معامیه ممکن است خود

 کامیون .  راننده

 1بازديد يدريچه 1-1-58

با گیر  از سیستم اندازه بخشیکه تمام یا طور بهکار،  اتمامو بعد از  قبل از آغاز به کار ،ا  برا  کنترلوسییه

گیر  ریینگ امال خادی از مایع سسیستم اندازهگیر  ریینگ کامل  یا کاا  اندازهسسیستمپر رده است مایع 

 .باردمی خادی 

 (مراجعه کنید 7-1-1بند به ) ترانسديوسر 1-1-57

و دارا   می دادا نشان کند که جرم یا حجم رمی تودید خروجی گنالسییک گیر  که   اندازهییهاز وس بخشی

 با سیگنال ورود  است.معینی   رابطه

مورد  سنجه بارد. در حسگرتواند در خارج از میو ام  ترکیب رود سنجه حسگرتواند با ام می ،ترانسدیوسر

 .گیردقرار  محاسبه کنندهام با  و حسگرام با د تواناخیر می

 ي انتقالنقطه 1-1-53

 یا دریافت رده است. رده تحویل دادهمایع رود که آیا تعریف میا  که در آن نقطه

 (مراجعه کنید)به پیوست ب عدم قطعیت تعیین خطا  1-1-61

                                                 
1 - Sight glass 
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با توجه  ،قطعات از جمیه ،که در آن ارز  واقعی یک خطا نهفته است از مقادیر طیف وسیعیاا  ویژگیتعیین 

 .اندرده تاییداه کادیبره رده یا به خاطر خود دستگو اجزایی که  هابه استاندارد و کاربرد آن

 عاليم اختصاري 1-2

 :عبارتند از این استاندارد رفته در اختصارات وکیمات اختصار  به کار 

AC =   متناوب رار 

AM =  مدوالسیون دامنه 

= DC  برق مستقیم رار 

DR =  استانداردنویس پیش 

  = Emin انحرا  کمی تعیین رده کمینه 

EM =  سوابسته به نیرو  مغناطیسی برق  ادکترومغناطیس 

EMC = سازگار  ادکترومغناطیسی 

e.m.f =   نیرو  ادکتروموتور 

 ESD =  ستاتیکیادکترو  تخییه 

EUT  =  تجهیزات تحت آزمون 

F =  فرکانس 

 h =  زمان  یکاس ساعت 

IEC = ادمییی ادکتروتکنیک  بینکمیته 

I/O = ها مراجعه کنید درگااسبه  ورود / خروجی 

ISO  =  ادمییی استانداردسازمان بین 

LPG =   گاز نفتی مایع سگاز مایع تحت فشار 

MMQ =  گیر  ردهکمیت اندازه کمینه 

MPE  =  خطا  مجاز بیشینه 

 N.A =  غیرقابل استفاده 

OIML =  قانونی رناسیاندازهادمییی سازمان بین 

P =  فشارمایع 

Q =   نر  رار 

RH = رطوبت نسبی 

RF =  ییفرکانس رادیو 

S =  زمان  یکاثانیه س 

 T =  دما  مایع 

V =   ودتاژ سباU""   ام نشان داده می رود 
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VIM =  مفاایم اصیی و کیی سعمومی  و اصطالحات مرتبط – رناسیاندازه ادمیییدغات بین 
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 الزامات کلی   4

 گیريي سیستم اندازهاجزاي تشکیل دهنده 4-1

 :گیر  احتمادی باید راملیر  نیست. کوچکترین سیستم اندازهگبه خود  خود سیستم اندازه سنجهیک 

 ؛سنجه -

 و ؛  انتقالنقطه -

 اا  خا  که باید در نظر گرفته رود.مسیر ایدرودیک با ویژگی -

 موارد زیر اغیب ضرور  است:، افزودن در عمییات تصحیح

 ؛  حی  گازوسییه -

 ؛فییتر -

 و ؛پمپ -

 .تصحیح وسایل -

 کنید . مراجعه 9-2بند دیگر بارد سبه  تکمییی وسایلجانبی و  وسایلگیر  ممکن است دارا  سیستم اندازه

 در نظر گرفته رده یک  سنجه ،در نظر گرفته روند یکاگیر  برا  یک عمییات اندازه سنجهاگر چند 

 داد.را تشکیل می یکاگیر  سیستم اندازه

  اجزادارا  داند و مجزایی را انجام میگیر  اندازهاا  عمییات در نظر گرفته رده بارند که سنجه ینداگر چن

به صورت یک  سنجه ار تبدیل، و غیره  وسایلحی  گاز،   وسییه ، فییتر،محاسبه کنندهبارند سمشترکی 

 مشترک را به ارتراک می گیارند. اجزا  و نظر گرفته می رود گیر  مجزا درندازهسیستم ا

 تکمیلیوسايل  4-2

ا  بارد که از ت وسییهبارد، یا ممکن اس سنجهیا  محاسبه کنندهممکن است قسمتی از  تکمیییوسایل  4-2-1

 سبرا  مثال  متصل رده است. محاسبه کنندهیک رابط به  قطری

 برخی از آنها را اجبار   استاندارداین  رحالاه، باختیار  استند کمکی ابزاراا این  عنوان یک قانونبه

گیر  است. ازهاا  اندادت در مورد انواع خاصی از سیستمکند یا از برخی از آنها ممانعت می کند که این حمی

 کند.گیر  اجبار  میاا  اندازهبا استفاده از سیستم را در رابطه وسایلاین  ،ادمیییمقررات میی و بین ،عالوهبه

آنها   ،ادمییی اجبار  استندیا مقررات میی یا بین استاندارداز دحاظ کاربرد این  تکمیییوسایل زمانی که  4-2-2

روند و تابع کنترل استند و باید ررایط این گیر  در نظر گرفته میدازهبه عنوان اجزا  الینفک سیستم ان

 کنند. تامینرا  استاندارد

گیر  قابل مشااده را به کاربر نمایش می داد و تابع کنترل غیر اجبار  که نتایج اندازه تکمیییوسایل  4-2-1

واضح بتواند آنها را طور کاربر به ، تااندشان می داد آنها کنترل نشدهکه ن واضحی بارد عالیمباید دارا   ،نیستند

ی ببیند. چاپگراا ممکن است از کنترل خارج روند و این در صورتی است که چنین راانما و عالمتی در ار پرینت
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اا  یک چنین راانمایی باید رو  خروجی، ارحالهموجود بارد. برده است نظرگرفته در در برا  مشتر   که

 .قابل دسترس باردچاپی 

-بر عمییات صحیح سیستم اندازه ایلرود که این وس تایید، باید تحت کنترل نبارند کمکی وسایلزمانی که 

 و کارکرداا   ین سیستم باید به عمیکرد صحیح ادامه داداخا   طورگیارند. بهنمی تاثیرگیر  

 متصل رده یا نشده است. تکمییی  گیرد که آیا وسییهباین موضوع قرار  تاثیرآن نباید تحت  رناختیاندازه

 ارزيابی شدهشرايط عملیات  4-1

 اا  زیر تعریف می رود:گیر  با ویژگییک سیستم اندازه  ارزیابی ردهایط عمییات رر

 ؛MMQ گیر  رده،کمیت اندازه کمینه -

 ؛Qmax  ،رار  بیشینهو  ،Qmin،رار  کمینهبین  رار   محدوده -

دای نام یا نوع مایع مثال برا  رناخت مایع کافی که نشان درصورتییا مشخصات مرتبط با آن  ،نام یا نوع مایع -

  نبارد. برا  مثال:

 .  مایع محدود رده استگرانرو بیشینهمایع و  گرانرو  کمینهمرتبط که با  گرانرو   محدوده -1

 .، محدود رده استPmax ،چگادی مایع بیشینه ، وPmin چگادی مایع، کمینه  چگادی که با محدوده -9

 ؛محدود رده است ،Pmax ،فشار مایع بیشینه و ،Pmin ،فشار مایع کمینه  فشار  که با محدوده -

 ؛محدود رده است ،Tmax ،دما  مایع بیشینه ،Tmin ،مایعدما   کمینه  دمایی که با دما  محدوده -

نیاز   ،ه استددر آن نشان داده ر زکه عدد رینوددجایی س  سدر صورت موثر بودن 1ز  دما  رینوددمحدوده -

 ؛ رود مشخص نر  رار   محدودهنیست 

گیر  سیستم اندازه که در معرض ، آب و اوایی و ادکتریکیبا ررایط محیط مکانیکیمطابق سطوح ردت که  -

 ؛کنید  مراجعهسبه پیوست ادف ته است قرار گرفطراحی رده 

 .DCاا  منبع ودتاژ و / یا محدوده ACمنبع ودتاژ  نامیارز   -

  رود که دارا  مشخصاتی در محدوده کارر  مایعاتی بگیاندازهبرا   ر  باید به طور خا گیاندازه یک سیستم

 سیستم  نامی یررایط عمییات نوع معین رده است. تاییداست که در گواای  ارزیابی ردهررایط عمییاتی 

، سنجهس آن بارد  دانده  تشکیل جزایک از اار  ارزیابی رده  ررایط عمییاتی باید در محدوده گیر اندازه

 حی  گاز و غیره . وسایل

 توان در پیوست ب پیدا کرد .را می 1-3-2 نددیگر در مورد ب تکمیییساطالعات 

یا  n19×1، n19×9اا  مجاز جرم و حجم یکاگیر  باید دارا  گیر  سیستم اندازهزهکمیت اندا کمینه 4-1-2
n19×3  بارد که در آنجاn عدد کیی مثبت و منفی یا صفر است. 

 ،به استثنا  موارد خا  .گیر  را تعیین کندد ررایط استفاده از سیستم اندازهگیر  رده بایکمیت اندازه کمینه

 گیر  رده به کار رود.کمیت اندازه کمینه  کمتر از این گیر  مقادیرنباید برا  اندازه گیر سیستم اندازه

                                                 
1- Reynold 
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 رده ار یک از گیر اندازه کمیت کمینه گیر  نباید کمتر از  سیستم اندازهگیر  ردهت اندازهکمی کمینه

   بارد.گاز و غیره ویژه اا گاز، استخراج کننده اا اا، استخراج کننده سنجهس تشکیل دانده جزا ا

 گیريسیستم اندازه در نرخ شارشي محدوده 4-1-1

  جزااریک از ا نر  رار   گیر  باید در محدودهیستم اندازهیک سدر  نر  رار   محدوده 4-1-1-1

   آن بارد.تشکیل دانده

گیر  سیستم اندازه .گیر  را تعیین کندد ررایط استفاده از سیستم اندازهبای نر  رار   محدوده 4-1-1-2

گیر  یا اندازه انتها  و ابتدا بارد بجز در رار  بیشینهو  کمینهسیال بین  رار حی رود که اباید طور  طر

 قطعی. طولدر 

 گیر  باید:سیستم اندازه نر  رار  کمینه و بیشینهنسبت بین  4-1-1-1

 ؛بارد 19کمینهبرا  مخازن سوخت غیر از گازاا  مایع  -

 .بارد 3 کمینهگیر  اا  اندازهبرا  دیگر سیستم -

  در این حادت .بارد ترگازاا  مایع بارد یا نبارد این نسبت ممکن است کم ،سوخت دیسپنسراا  استثنا به 

 که قرار است  نر  رار  تا تعیین کند چه زمانی ،بارد خودکار   کنترلگیر  باید مجهز به وسییهاندازه سیستم

و منجر به  بارد Pکننده باید از نوع  یکنترد  . این وسییهتعیین رده است  خارج از محدوده ،گیر  روداندازه

نر   کهزمانی ادامه یابد  باید تا اشداراعالن این  .رنیدار  رود دیدار  یا 1اشداراعالن آمدن یک  وجودهب

 .قرار گیردرده تعیین   هدر محدود رار 

 نر  اند، داده ردهگیر  قرار طور مواز  در امان سیستم اندازه به سنجهوقتی که دو یا چند  4-1-1-4

  محدودهویژه جمع ه، بمی رونداا  گوناگون در نظرگرفته سنجه  Qmax ,Qmin  سمحدود کننده اا رار 

 .رودمیکند یا نه در نظر گرفته می تامینگیر  ررایط باال را آیا سیستم اندازهجهت اینکه  اانر  رار 
 رده درستی 4-4

 روند:تقسیم می رده درستیبه چهار  1گیر  مطابق جدول اا  اندازهسیستم ،  کارکردبا در نظرگرفتن زمینه
 ي درستیرده -1جدول 

 گیرينوع سیستم هاي اندازه رده

 .کنید  مراجعه 3-3گیر  بر رو  خطوط دوده سبه بند اا  اندازهسیستم - 3/9

 .اعالم گردیده است  3/1و  9/1پوری از آنچه که برا  رده درستیسبا چشم

3/9 

 

 

 ویژه:د بهنا  متفاوت در جا  دیگر در این جدول بیان نشده بارگیر ، اگر به گونهاا  اندازهام سیستمتم -

مراجعه  19-3و  2-3 و 1-3 بنداا  به ( LPG یسپنسرسوخت برا  وسایل نقییه موتور  سغیر از د دیسپنسر -

 .)کنید

  .مراجعه کنید 9-3 بند پایین سبه با گرانرو ا  برا  مایعات گیر  در تانکراا  جادهسیستم اندازه -

 .مراجعه کنید  3-3 بند ا  سبهکش جادهآان و نفتاا، راهگیر  برا  تخییه مخازن کشتیهاا  اندازسیستم -

                                                 
1 - alarm 
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 .مراجعه کنید  6-3 بند بهسدارگیر  برا  ریر، آبجو، و دیگر مایعات کفاا  اندازهسیستم -

 .مراجعه کنید  3-3 بند سبه اا  در حال  بارگیر کشتی گیر   برا اا  اندازهسیستم -

 .مراجعه کنید  3-3بند گیر  اواپیما سبهگیر  برا  سوختاا  اندازهسیستم -

 2-3 بند سبه -C 19 °باال گیر  رده در دما  مساو  یا گیر  گاز مایع تحت فشار اندازهاا  اندازهسیستم - 9/1

 .مراجعه کنید 

 .مراجعه کنید  3-3بند برا  وسایل نقییه موتور  سبه   LPG سپنسراا دی -

 :گیر اا  اندازهسیستم -

 از باالتر آنها  گرانرو  دینامیک که مایعات برا  استفاده مورد  MPa1999 یا ؛است 

   باالتر از   بیشینه رارL/h99یاkg/h 99 .نیست 

 .مراجعه کنید  2-2-3بند  سبه کربن مایعاکسیدگیر  برا  د سیستم اندازه - 3/1

 کمتر ازگیر  رده در دما  اندازه برا  گاز مایع تحت فشار  LPG یسپنسراا سبه غیر از د گیر اا  اندازهسیستم -

 ° C 19- مراجعه کنید  2-3بند  سبه. 

 

 ین رود.یعتگیر  سیستم اندازه ی ازبرا  نوع خاص درستی بهتر ممکن است 

 گیري(هاي جرم و حجم سیستم اندازه)براي نشاندهی ت معنی داراشتباهاخطاهاي مجاز و  بیشینه 4-5

 بیشینه 3-3-2ند ب در مندرجات دخادت دونبو  ندنیست kg 9یا  L 9در مقداراایی که کوچکتر از  4-5-1

یا  و پایه، حجم در ررایط شسنجحجم در ررایط کمیت ساا در مورد نشاندای ،منفی، مثبت یا زخطااا  مجا

 تعیین رده است. 9جرم  در جدول 
 بیشینه خطاهاي مجاز -2جدول 

 رده درستی 

 3/1 9/1 3/9 3/9 خط

A (*) %3/9 %3/9 %9/1 %3/1 

B (*) %9/9 %3/9 %6/9 %9/1 

C  خط :برابر باسB- خطA  %1/9 %9/9 %2/9 %3/9 

 را ببینید. 6-2بند  Bو خط Aخطبرا  کاربرد  (*)

از، خطااا  مج بیشینه 3-3-2بند  در مندرجات دخادتبدون  و kg 9تر از کاا  کوچمیتدر مورد ک 4-5-2

یا جرم  در  و پایه، حجم در ررایط شسنجاا  کمیت سحجم در ررایط دایدر مورد نشان ،مثبت یا منفی

 تعیین رده است. 3جدول 

 

 

 

 ادامه -  درستی رده -1جدول 
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 گیري شدهخطاهاي مجاز مقادير اندازهبیشینه  -1جدول 

 خطاهاي مجاز بیشینه گیري شدهمقدار اندازه

  kg 9یا  L 9 اعمال رده تا ،9مقدار ثابت در جدول رماره  kg 9یا  L 9تا  kg 1 1یا  دیتر L 1 از

    Eminبرا  محاسبه  MMQ  سکاربرد 9جدول رماره در دو برابر مقدار ثابت  kg 1یا  L 1تا  kg 2/9دیتر یا  L 2/9 از

 kg 2/9یا  L 2/9 اعمال رده تا، 9دو برابر مقدار ثابت در جدول رماره kg 2/9یا  L 2/9تا  kg 9/9دیتر یا  L 9/9 از

    Eminبرا  محاسبه  MMQ سکاربرد 9جدول رماره چهار برابر مقدار ثابت در  kg 9/9یا  L 9/9تا  kg 1/9دیتر یا  L 1/9 از

 kg 1/9یا  L 1/9 ، اعمال رده تا9چهار برابر مقدار ثابت در جدول رماره  kg 1/9دیتر یا  L 1/9کمتر از 

 

 رود:ه مییمقدار زیر ارا دوبا خطا  مجاز  بیشینهگیر  ارچه که بارد بزرگی کمیت اندازه 4-5-1

 ؛یا 3یا  9 رماره خطا  مجاز آمده در جدول بیشینهمقدار مطیق سمثبت   -

  .Eminانحرا  کمیت تعیین رده س کمینه -

  Eminانحرا  کمیتی معین س کمینه ،2kgیا  2L  بزرگتر یا مساو  گیر  ردهاا  اندازهکمیت کمینه مورد در

 ه رده است:یاا  زیر اراتوسط فرمول

 گیر :اایی برا  سیستم اندازهفرمول -

Emin=(2MMQ) (A/100) 
 ؛رده است سحجم یا جرم  گیر کمیت اندازه کمینه MMQ در آن که

A   عدد  تعیین رده در سطرA  مرتبط است. رده درستی با 9جدول 

 در Aاست و مربوط به سطر  9برابر مقدار تعیین رده در جدول  دو 2kg، Eminیا  2Lاز  کمتر MMQدر مورد 

 است. 9جدول 

 گیر   اندازهفرمول برا  سنجه یا وسییه -

E=(2MMQ) (B/100) 
 ،گیر  رده سحجم یا جرم  استکمیت اندازه کمینه  MMQدر آن که

B  مقدار عدد  تعیین رده در سطرB مرتبط است. رده درستیبرا   9جدول  از 

 9جدول  B، و مربوط به سطر است 3 ن رده در جدولیدو برابر مقدار تعی ،kg9 یا  L9 کمتر از  MMQ برا 

 است.
 خطا  مجاز مطیق است. بیشینه Emin  -يادآوري

 :راین دو مقدامقدار بزرگتر از بیشترین  ارتباای استدار یمعن ارتباه یک 4-5-4

 ؛ یاگیر  ردهمجاز برا  کمیت اندازه خطا  بیشینهیک پنجم مقدار مطیق  -

 گیر  است.برا  سیستم اندازه ، Eminانحرا  کمیتی تعیین رده س کمینه -
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یا  -C˚ 19گیر  با دما  کمتر از و مایعات اندازه 3/9یا 3/9 رده درستیگیر  با دازهاا  اندر سیستم 4-5-5

 به کار رود. 9/1باید  رده درستی،ز برا  امج  خطا بیشینه+ C˚39باال  

 خطاهاي مجاز بیشینهشرايط استفاده از  4-6

 کاربرد دارد سدر مورد  شسنجاا  کمی در ررایط دایبنداا  آمده در این بخش در نشان ررایط و

  .مراجعه کنید 3-2 بند به ،اا  تبدیل ردهداینشان

د دارد و تحت ررایط گیر  کامل کاربراا  اندازهدر سیستم 9جدول  Aخطااا  مجاز در سطر  بیشینه 4-6-1

 اا  گوناگون برا  موارد زیر به کار می رود:آزمونگونه تنظیم بین ، بدون ایچنامیعمییاتی 

 ؛نوع تایید -

 ؛اودیه دیقصت -

 .اا  بعد تصدیق -
ساا   خطا در کنیم که منحنی تاییدد، کافی است نوع بار تایید  تنظیم یا تصحیح برا  اگر سنجه دارا  یک وسییه -يادآوري

 است ساستند . 9جدول  A  دو برابر  مقدار تعیین رده در سطر محدوده

 در موارد زیر کاربرد دارد: 9جدول  Bخطااا  مجاز در سطر  بیشینه 4-6-2

 و؛ نامینوع سنجه تحت ررایط عمییاتی  تایید -

 .گیر   سیستم اندازهاودیه صدیقسنجه قبل از ت صدیقت -

خطا در رود که منحنی ساا    صدیق  تصحیح یا تنظیم بارند کافی است تاا دارا  یک وسییهسنجهاگر 

 نوع است. تایید طولدر  9جدول  Bبرابر  مقدار تعیین رده در سطر    دومحدوده

مایع یا با دارتن امان تنظیم برا   قادر خوااد بود مایعات گوناگون را با استفاده از تنظیم خا  برا  ار سنجه

نوع باید اطالعات مناسب را در مورد قابییت  تاییدگواای ، گیر  کند. در ارحادتیات اندازهتمامی انواع مایع

 فراام کند. سنجه

گیر  دو یا چند برا  اندازه گیر سیستم اندازه  اودیه تصدیق ،نوع ذکر رود تاییدگواای  زمانی که در 4-6-1

انجام ساا   مورد نظر مایع یا با مایعی متفاوت از مایعممکن است فقط با یک  ،مایع در نظر گرفته رده است

ز  که استفاده خطااا  مجا بیشینهاطالعاتی را در مورد  ،نوع تایید، گواای ن حادت و در صورت دزومرود. در ای

تمامی مایعات مورد نظر انجام  در مورد گیر اندازهبا سیستم  1-6-2 در بند کهطور هب .کندمی اریهخوااد رد 

 رود.می

 ،نوع بیان رود تایید  و زمانی که در گواای 1-9-3طبق بند سرود تاییددو مرحیه  طی  در ابتدا اسنجهاگر 

گیر  دو یا چند مایع ممکن است با یک مایع یا با مایعی متفاوت از مایع مورد نظر برا  اندازه سنجه صدیقت

خطااا  مجاز   بیشینهدر مورد  ،نوع تاییدگواای ، ت و درصورت دزومساا   مورد نظر انجام گیرد. در این حاد

نظر  برا  تمامی مایعات مورد سنجهتوسط  9-6-2 بند بنابراین .کندمی اریهاطالعاتی را  ،رفت که به کارخوااند

 گیرد.انجام می
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گیر  فقط یک برا  اندازه گرفته رده نظردر  سنجهگیر  یا توان به حادت سیستم اندازهرا میمالحظات باال 

 کرد. تاییدمایع بسط داد ودی با مایع دیگر  آن را 

 هاي تبديلدهینشانبراي مقررات  4-8

 :  تبدیل دو رویکرد وجود داردییهوس تاییدبرا  

سباام   نشاندای  وسییه و محاسبه کننده ،امه ب   مرتبطرگیاندازه وسایل  تبدیل را با رویکرد اول وسییهدر 

تبدیل ادکتریکی به کار وسایل د دارد و ممکن است در برتبدیل مکانیکی کار وسایلدر  رویکرد د. ایننکنمی تایید

 رود.

موجب  رااکاراین  د.نکن  تبدیل را فراام میبفرد وسییه اجزا  منحصر  جداگانه صدیقت  را، بدوم رویکرددر 

ه گیر  مرتبط باندازه حسگرسکه از  مرتبطگیر  گیر  مرتبط، وسایل اندازهاا  اندازهحسگرجداگانه  صدیقت

 رود.می ، و تابع تبدیل ام مرتبط تشکیل یافته استهیر  بگاندازه ترانسدیوسر  ضافها

، به منظور تصدیق، کمیت نشاندای در ررایط سنجش مفروض است تا بدون ارگونه خطایی رویکرددر اردو 

 .بارد

 رود. مشخصنوع  تاییداساس تقاضا   رویکرد  که به کار خوااد رفت باید بر

  و وسییه محاسبه کنندهام پیوسته، بهگیر  اندازه ایل  تبدیل با وسوسییه صدیقت :رويکرد اول 4-8-1

 سباام . نشاندای

گیر  اندازه ایلگیر  رده توسط وساا  اندازهکمیت ،  تبدیلایچ اجبار  وجود ندارد که وسییه 4-8-1-1

 .نشان دادام پیوسته سنظیر دما، فشار و چگادی  را هب

دای تبدیل رده مجاز در نشان MPE، رد صدیقبا استفاده از رویکرد اول ت   تبدیلزمانی که وسییه 4-8-1-2

   تبدیل سمثبت یا منفی  بزرگتر است از:به خاطر وسییه

 یا ؛9جدول  Cین رده در سطر یعتمقدار  -

  .Eminانحرا  کمیتی تعیین رده س کمینهنصف  -

 از موارد زیر بزرگتر است:  2-3-2 بند اا  تبدیل رده سازدر مورد نشاندای ارتباه معنی دارمقدار  4-8-1-1

 یا؛ گیر  ردهبرا  کمیت اندازه MPEیک پنجم مقدار مطیق  -

  .Eminانحرا  کمی معینس کمینه -

 .  تبدیلوسییه  جداگانه اجزا  صدیق: ترويکرد دوم 4-8-2

-که از ورود   آن نشاندای  با وسییه محاسبه کننده  تبدیل سبه عنوان قسمتی از وسییه صدیقت 4-8-2-1

 اا  ربیه ساز  رده استفاده می کند.

ن به آ  نشاندای  با وسییه یمحاسبه کنندا: زمانی که اا  ورود  دیجیتالاده از سیگنالاستف 4-8-2-1-1

  وسایلاز  ،اابرا  رناسایی ورود  ،معیوم« اا  ورود  دیجیتالسیگنال» رود از تایید صورت جداگانه

 یا چگادی محدود به خطااا  گرد کردن  دای دما یا فشاردار برا  نشانیمعن ارتباهو  MPE گیر  مرتبطاندازه

 استفاده می رود.
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 نشاندای  امراه با وسییه محاسبه کننده: زمانی که یک اا  ورود  آنادوگسیگنالاز استفاده  4-8-2-1-2

-برا  ربیهکه  ،به کار برده می روند« اا  ورود  آنادوگسیگنال»بعنوان، دنرو صدیقآن به صورت جداگانه ت

دای دما یا فشار یا چگادی آنهایی دار برا  نشانیمعنارتباه و  MPE ،گیر  مرتبطاندازه ایلاز وس ااساز  ورود 

 اند.تعیین رده 1-2استند که در جدول 
 شده شناخته شدهسازي هاي آنالوگ شبیهبا ورودي هاي مشخص شدهمیتبراي نشاندهی ک   1MPE-4جدول 

 

 اشتباهات و  (MPE) خطاهاي مجاز بیشینه گیريسیستم اندازه رده درستی

 گیريدار در اندازهمعنی
3/1 9/1 3/9 3/9 

 
°C 39/9± 

 
°C 13/9± 

 

 درجه حرارت

 ± kPa 39: مگاپاسکال 1کمتر از 

 ± 3%  :مگا پاسکال 2و1بین 
 kPa 199± :مگاپاسکال 2بیشتر از 

 

 فشار
 

kg/m
3 9/1 

 

kg/m
3 6/9± 

 

 چگالی )تبديل جرم به حجم(

 
kg/m

 تبديل درجه حرارت يا فشار()چگالی 33±

 مراجعه کنید. 6-3-3 بند ام پیوسته بههگیر  باندازه وسایل اا درفاصیه  برا  تعیین اندازه -يادآوري

 

 هاي شبیه سازي شدهگیري شده با استفاده از وروديهاي اندازهمیتدهی کنشان صديقت 4-8-2-1-1

رده برا   9جدول از  Aبیان رده در سطر  MPEدر یک دام « مقدار واقعی» باید با دای کمیت تبدیل ردهنشان

اا  نشان داده رده برا  که بر اساس کمیت« مقدار واقعی»مطابقت دارته بارد. این  ،قابل کاربرد درستی

 ، محاسبه رده است:ریز  رده استرا  موارد زیر پایهاا  ربیه ساز  رده بورود 

 ؛کمیت تبدیل نشده -

 و امچنین ؛تعیین رده استام پیوسته هگیر  باندازه ایلدما یا فشار یا چگادی که توسط وس -

 و ؛سنوع چگادی  محاسبه کنندهارگونه کمیت ویژگی وارد رده به  -

 ادمییی قابل کاربرد.بیناستاندارد مقادیر مناسب از استاندارداا و -

 .ام پیوستههگیر  باا  اندازهحسگرام پیوسته و هگیر  باندازه وسایل صدیقت 4-8-2-2 

4-8-2-2-1 MPE  گیر  رده توسط یک چگادی اندازه اا  دما یا فشار یادایبرا  نشان دارمعنیارتباه و

ام پیوسته هگیر  باندازه ترانسدیوسر ام پیوسته وهگیر  باندازه حسگرکه از گیر  مرتبط س  اندازهوسییه

 9-2اایی استند که در جدول می بارد، امانم یا چگادی معیو تشکیل یافته است  زمانی که تابع دما یا فشار
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 امراه با  محاسبه کننده  تبدیل فراام رده بارد سبه عنوان قسمتی از اگر نشاندای توسط وسییه .اندن ردهیعیت

ن رده یعیت 1-1-9-3-2بند  مرتبطی است که در محاسبه کننده MPEرامل  MPEاین  آن  نشاندای  وسییه

 است.

4-8-2-2-2 MPE گیر  رده توسط برا  نشاندای اا  دما یا فشار و یا چگادی اندازهدار یمعن ارتباه و

مقادیر مشخص رده  ،ینی استدما یا فشار یا چگادی معدر معرض  زمانی که ،امهگیر  مرتبط باندازه  وسییه

قابل اغماض  نشاندای  دیگر وسییه یا محاسبه کنندهخطااا  گرد کردن  .استین رده تعی 9-2جدول در

 فرض 

 می روند.

 ام پیوسته سکه خروجی آنادوگی را ایجاد می کند  به صورتهگیر  بزمانی که یک حسگر اندازه 4-8-2-2-1

معنادار موارد  استند که در  ارتباهو  MPEمی رود  تایید عیندما یا فشار یا چگادی م ه در معرضجداگان

 معین رده است. 3-2جدول 
 مرتبط گیرياندازهنشاندهی  يوسیله  MPE  2-4جدول 

 گیريرده درستی سیستم اندازه

و  (MPE)بیشینه خطاهاي مجاز 

 3/9 3/9 9/1 3/1 گیري، در اندازهشتباهات معنادارا

 

°C 39/9± 

 
 

 

°C 39/9± 

 

 درجه حرارت

 ± kPa 39مگاپاسکال:  1کمتر از 

 ±3% مگا پاسکال: 2و1بین 

 kPa 999± مگاپاسکال: 2بیشتر از 

 فشار

 

kg/m
3 9/9± 

 

kg/m
3 9/1± 

 
 

 

 چگالی )تبديل جرم به حجم(
 

kg/m
 تبديل درجه حرارت يا فشار()چگالی 3± 3

 مراجعه کنید. 6-3-3بند ام به هگیر  مرتبط باندازه ایلدر وس اافاصیه  برا  تعیین اندازه -يادآوري
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 گیري مرتبطاندازه هايراي سیگنال خروجی از حسگربMPE  1-4جدول

اشتباهات و  (MPE)بیشینه خطاهاي مجاز  گیريرده درستی سیستم اندازه

 گیريمعنادار، در اندازه
3/1 9/1  3/9 3/9 

°C29/9± 
 

°C92/9± 
 

 درجه حرارت

 ± kPa 29مگاپاسکال:  1کمتر از 

 ±2% مگا پاسکال: 2و1بین 

 kPa 169± مگاپاسکال:2بیشتر از 
 فشار

 kg/m
36/1± 

 

 kg/m
33/9± 

 
 چگالی )تبديل جرم به حجم(

 

 kg/m
 تبديل درجه حرارت يا فشار()چگالی 32±

 

 هامحاسبه کنندهدر  داراشتباهات معنی خطاهاي مجاز و بیشینه 4-7

محاسبه اا  مایع قابل کاربرد در دایاا  نشاندر مورد کمیت ارتبااات معنی دارخطااا  مجاز و  بیشینه

خطا  مجاز تعریف رده  بیشینهردند برابر یک دام  آزمونطور جداگانه هزمانی که بها، مثبت یا منفی، کنندا

نباید کمتر از نصف  دار مربوطه،ارتباه معنی ز،خطا  مجا بیشینهارحال، بزرگی هاست. ب 9  جدول Aدر سطر 

 است. ه ردهدر نظر گرفت محاسبه کنندهگیر  بارد که سیستم اندازهمقیاس   فاصیه

 هادهینشان 4-3

بیان  کعبممتر صورتبهیا دیتر یا  کعبممتردسی ،کعبممتریا مییی کعبممترسانتی صورتبهحجم باید  4-3-1

 ستن ازارکییویی  بیان رود. یا تن متریک ،کییوگرم ،گرم یکاجرم باید در  رود.

باید  ،یا عالمت آن یکانام  ،دای بیاید. درمورد جرم، مطابق با این حادتد در کنار نشانآن بای نشانیا  یکانام 

 بارد. هاا  امرادر مقایسه با وزنس «جرم قرارداد »سجرم واقعی  یا « جرم»امراه با عبارت 

سیسیوس درجه  یکادما باید در  :تحویل داده رودام مرتبط هگیر  بدازهاا  انتگاهاا  کمیت توسط دسیکااگر 

   بیان رود. Pa، kPa،MPaبار یا پاسگال س یکاکییوگرم در متر مربع و فشار باید در  یکا، چگادی باید در یا کیوین

گیر  برا  اا  اندازهیکان از سو  مقررات میی کشور  مورد نیاز بارند، ای SIگیر  خارج از اا  اندازهیکااگر 

 دای اا در آن کشور باید قابل قبول در نظر گرفته روند.نشان

مورد توافق قرار  SIاا  یکا گیر  واا  اندازهیکابه طور رسمی بین  که ااییمعادل بایدی ادمییدر تجارت بین

 اند به کار روند.گرفته
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گیر  رده را بارند که کمیت مایع اندازه نشاندای  ر  باید مجهز به یک وسییهگیاا  اندازهسیستم 4-3-2

 ه می داد.یارا سنجش در ررایط

و کمیت  جشسن  تبدیل مجهز رد، باید بیان کمیت در ررایط گیر  به یک وسییهاندازهوقتی که یک سیستم 

کمیت استفاده  د،. درحادتی که سیستم به صورت مستقیم به عموم فروخته روگیر  رده امکان پییر بارداندازه

 بیان رود. عاد رده در معامیه فقط باید در عمییات 

 ،اا  تبدیل رده مجاز استدایو نشان جشسناا  کمیت در ررایط داییم برا  نشانقاستفاده از نمایش مست

دای اا بر اساس درخواست در دسترس رده آرکار بارد و اینکه این نشانبه ررطی که ماایت کمیت نشان داده 

  .مراجعه کنیدبارند سبه پیوست ب 

که کمیتها  تبدیل   وساییی براکند بیان می جشسنکه کمیت را در ررایط  یاییررایط قابل کاربرد در وس

 .، کاربرد دارددادرده را بر اساس قیاس نشان می

 کند.که امان کمیت را بیان می   نشاندای بارددارا  چندین وسییهممکن است گیر  سیستم اندازه 4-3-1

مقیاس نشانه اا  مختیف ممکن است متفاوت   هاصیفکند.  تامینرا  استانداردررایط و ادزامات این  باید یکار

 .بارد

 ایلاا  فراام رده توسط وسدایگیر  نشانمربوط به امان اندازه گیر  ردهبرا  ارکمیت اندازه 4-3-4

از یکدیگر منحر  رود ادبته در  فواصل دو مقیاسیا بزرگترین  فاصیه مقیاسگوناگون نباید با بیش از یک 

 3-1-19-3بند  سبه فراام رده بارد 3 بندمگر اینکه ررایط دیگر  در  ،آنها با یکدیگر متفاوت بارند که صورتی

 کنید . مراجعه

 رود.گیر  به کار میدای قبل و بعد از اندازهتفاوت در نشان برا این ررایط  ،زنیاا  جمعدر مورد مارین

 نشاندای  ییهاده از امان وساستف گیر اندازهاا  ط به انواع خا  سیستمتحت ررایط خا  مربو 4-3-5

   مشترک استند  مجاز است.نشاندای  ر  سکه دارا  وسییهگیدای اا  چندین سیستم اندازهبرا  نشان

 نشود: تامینبه ررطی که یکی از ررایط زیر 

 ؛گیر  به صورت امزمان غیرممکن استاستفاده از دو سیستم اندازه -

امراه گیر  با رناسایی واضح آن سیستم اندازهداده رده گیر  ندازهسیستم ا اا  مربوط بهداینشان -

با استفاده از گیر  مورد نظر اا  اندازهبا اریک از سیستم قدای را مطابممکن است نشان است و کاربر

 بدست آورد.یک دستور ساده 

 حذف هوا يا گازها 4-11

 الزامات کلی 4-11-1

گیر  باید برا  حی  مناسب ارگونه اوا یا گازاا  حل نشده که ممکن است قبل از وارد اا  اندازهسیستم

نه  . در حادتی که نه ورود اوا ودن  حی  گاز مجهز روبه یک وسییه ،در مایع وجود دارته بارد سنجهردن به 

   حی  گاز مورد نیاز نیست.وسییه د،ر  ندا سنجهآزادساز  باالدست مایع 
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اا  گاز اوا یا ناری از به نحو  ترتیب یابد که اثر و مناسب بارد موجودگاز باید برا  ررایط    حی وسییه

 :بیشتر روداز موارد زیر   ،گیراندازه گیار رو  نتایجتاثیر

 بیشتر از گرانرو با دار و برا  مایعات دیگر مایعات نوریدنی کف، گیر  رده برا  ریرکمیت اندازه %1 -

mPa.s 1 درس C˚99 یا ؛ 

 .گیر  رده در تمامی مایعات دیگرکمیت اندازه %3/9 -

 بارد. رده گیر کمیت اندازه کمینه 1%کمتر از  ارحال الزم نیست که این اثرهب

 بین: اختال مقادیر تعیین رده در این بخش در 

 و ؛یا گاز با نفوذ اوا خطااا  سنجه -

 ؛یا گاز خطااا  سنجه بدون نفوذ اوا -

 دارد.کاربرد 

 د.ناا  سازنده نصب روی  گاز باید مطابق با دستورادعملح ایلوس

 کنید( مراجعه پمپ شده )به پیوست ب شارش 4-11-2

  پمپ ممکن ، زمانی که فشار در ورود2-19-2بند یک جداکننده گاز باید بدون پایبند  به ررایط آمده در 

تواند که می به کار رود ،  جو  بیافتدفشار ارباع ردهزیر زیر فشار جو  یا به ا  است حتی به صورت دحظه

 اوا یا گاز رود.مخیوط منجر به 

 کمیت  کمینهدرصد  1 بزرگتر از اثر ویژهیک که مجاز به دارتن اایی محفظهمانند اگر تشکیالت گاز  

 رود. تاییدگاز استخراج کننده به عنوان  ممکن است  گاز ، این جداکنندهگیر  رده بارداندازه

نر   بیشینهدر  تحویل داده ردهدرصد حجم  3از  مترک گاز یا اوامخیوط اگر ریسک  تامینبسته به ررایط 

 توان استفاده کرد.  گاز ویژه میاز استخراج کننده ،بارد رار 

 بگیریم:مهم است که موارد زیر را در نظر بارد ررط که مربوط به تشکیالت گاز  میبه انگام استفاده از این 

 و ؛  بستن اتفاق بیافتددوره طولخاطر انقباض گرمایی در تشکیالت گاز  احتماال به  -

 ه روند و این زمانی است که مخزن تغییه خادی رود.یاراخادی اا  اوا به دوده احتمال دارد که حباب -

 ، یک   مایع استفشار بخار ارباع رده زمانی که فشار در ورود  پمپ امیشه بزرگتر از فشار جو  و

 کمینه درصد 1ویژه ا  بزرگتر از  تاثیر، ودی تشکیالت گاز  که مجاز به دارتن   گاز الزم استاستخراج کننده

اا  مربوط به موقعیتتوجه به ، گیر  رده است، می تواند اتفاق بیافتد. به انگام کاربرد این ررطکمیت اندازه

 ست.الزم ا ،تشکیالت گاز  که قبال ذکر ردند

و اگر ار    مایع باردفشار بخار ارباع رده جو  و داانه  پمپ امیشه بزرگتر از فشارس ورود  اگر فشار

نتواند رکل  ،گیر  استکمیت اندازه کمینهدرصد  1 تر ازرگا  بزگاز  که مجاز به دارتن اثر ویژه تشکیالت

 ررایط کاربرد ارچه که بارد نیاز  به حی  گاز نداریم. ،رود سنجهبگیرد یا نتواند وارد داانه دوده 

 یک ریر یک طرفه باید ترکیب رود تا از خادی ردن دوده  ،نصب رود سنجه  حی  گاز زیر سطح اگر وسییه

 جیوگیر  کند. ءجزبین دو 
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 حداالمکان باید کم بارد. ،وجود دارد سنجه  حی  گاز و مایع که بین وسییه رار ناری از کااش فشار 

  تخییه   چند وسییه فراام آوردن یک یا بارد،   باالچندین نقطهرامل  سنجهباال دست دوده  رار اگر 

 یا دستی الزم خوااد بود. خودکار

 نشده پمپ شارش 4-11-1

 رار اگر فشار مایع در تمامی قسمتها   و اعمال رود سنجهنیرو  گرانشی بر  ،اگر بدون استفاده از پمپ

 شسنج  مایع و فشار جو  در ررایط هبزرگتر از فشار بخار ارباع رد سنجهخود  در و سنجهباالدست دوده 

   حی  گاز ضرورتی ندارد.وسییه ،بارد

ارباع رده ار بخار ی مانده بزرگتر از فشقاگر احتماال فشار مایع کمتر از فشار جو  بارد در حادیکه قسمت با

 جیوگیر  کند. سنجهمناسب باید از ورود ارگونه اوا به  خودکار  بارد یک وسییه

   مناسب استفاده کرد.، برا  حی  گاز باید از یک وسییهدر موارد دیگر

 گیر  باید به نحو  ساخته رود که از آزادساز  گاز سیستم اندازه ،تحت فشار گاز فراام رود ا سنجهاگر 

 جیوگیر  کند. سنجه  مناسب باید از ورود ارگونه گاز به مایع جیوگیر  رود. یک وسییه حل رده در

   انتقال باید بزرگتر از فشار بخار ارباع رده   مایع بارد.و نقطه سنجهدر تمامی ررایط  فشار مایع بین 

 گرانرومايعات  4-11-4

گیر  اندازهبرا   ایلاین وس ،یابدمایعات کااش می  گرانروحی  گاز با افزایش  وسایل بازدهکه از آنجایی

 الزم نیستند. C˚ 99در  mPa.s 99  دینامیک بیش از گرانرو با ایعاتم

پمپ باید طور  مرتب رود که فشار  .باید ررایطی را ایجاد کرد که از ورود اوا جیوگیر  کند در این حادت

 نه امیشه بیشتر از فشار جو  بارد.ادا

 خودکارمایع را به صورت  رار ا  فراام رود تا وسییه ، بایدررایط وجود ندارته بارد تامیناگر امیشه امکان 

از فشارسنج باید برا  کنترل فشار  .متوقف کند کندورود  به زیر فشارجو  افت می  نهادر زمانی که فشار دا

 تحت فشار  دوده اا از طریق اتصاالت به بخش عدم ورود اواتضمین  جهتکه  ایییاگر وس استفاده رود.

 ،شودنا  آزاد ب یابد که ایچ اوا یا گاز حل ردهگیر  طور  ترتیرود و اگر سیستم اندازه فراامفته کااش یا

 دیگر نیاز  به این ررایط و بنداا نیست.

 ي حذف گازلوله 4-11-5

ارحال  اگر ه. بکه به صورت دستی کنترل رود بارد  حی  گاز نباید دارا  ریر  وسییهدر   حی  گاز دوده

  وسییهباید بتوان تضمین کرد که این ریر توسط  ،مورد نیاز بارد ی برا  بستنیجزدالیل امنیتی یک چنین  هب

عمییات در حادت  طولدر ،رودگیر  بیشتر انسداد ریر میاندازهکننده یا توسط سیستم قفل که مانع  مهر و موم

 باز باقی می ماند.

 ضد چرخش يوسیله 4-11-6

روجی مخزن باید مجهز به یک ، ختخییه رود عاد گیر  در حادت زهسیستم اندا ذخیرهاگر قرار بارد مخزن 

 د.بار  گاز  جداکنندهرامل  ،گیر مگر اینکه سیستم اندازه   ضد چرخش باردوسییه
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 گاز حذف ايلوس مقررات عمومی براي 4-11-8

   مگر اینکه وسییه ،تخییه رود خودکار  حی  گاز باید به صورت رده در یک وسییه گاز جدا 4-11-8-1

 مایع را متوقف کند یا  رار  خودکارطور به ،وجود دارد سنجهورود اوا یا گاز به  اشدارفراام رده زمانی که 

مگر  ،پییر نیستگیر  امکانگونه اندازهایچ خامو  کردن سیستم در صورت کافی آن را کااش داد.حدبه 

 یا دستی حی  رود. خودکاراینکه اوا یا گاز به صورت 

 حی  گاز به ررح زیر است:  اا  عمییاتی وسییهمحدوده 2-19-3-9

 ؛برا  یک یا چند مایع خا  ساا نر  رار  بیشینه -

 بیشینهکه پمپ در حادی مصر  اوا دربدون  فشار سبا مایع و کمینه و  رار انداز  فشارسبدون راه بیشینه -

 و ؛  گاز سازگار است  حیا عمییات صحیح وسییهبکند  کار می نر  رار 

 .گیر  رده که برا  آن طراحی رده استکمیت اندازه کمینه -

 هاي گازايط خاص قابل کاربرد در جداکنندهشر 4-11-7

مخیوط رده با    گاز باید حی  اوا یا گازیک جداکننده 1-19-2بند    خطااا  معین رده دردر محدوده

طراحی رده  h/3m 99کمتر یا مساو  برا   ،نر  رار  بیشینه  گاز  که برا  جداکننده .مایع را تضمین کند

  جداکننده تضمین کند.را گیر  رده به مایع اندازه مربوطاا  گاز حجم اوا یانسبت است باید حی  ارگونه 

h/mبیشتر از  نر  رار  بیشینهگاز  که برا  
یا گازاا را درصد اوا  39% طراحی رده است باید حی  99 3

و  در تعیین درصداا  آنها اوا یا گازاا در فشار ج اا حجمس گیر  رده تضمین کندنسبت به مایع اندازه

نر   کمینهباالتر از  اا نر  رار در  سنجهدرصد فقط زمانی درنظرگرفته می رود که . روند میگیر  اندازه

 سمقدار میانگین در طول یک دقیقه . کندکار می رار 

 عمل کند.  گاز نندهکجدافشار ثابت رده برا   بیشینهباید در  ،  حی  گاز فراام ردزمانی که وسییه ،عالوههب

 هاي گازاص قابل کاربرد در استخراج کنندهشرايط خ 4-11-3

حجم سکه در  را در حباب گازیا  اواحی   گیر سیستم اندازه نر  رار  بیشینه  گاز در کنندهیک استخراج 

 1بزرگتر از  تکمییی تاثیرگیر  رده بدون کمیت اندازه کمینها ببرابر  کمینهگیر  رده است  دازهفشار جو  ان

 گیر  رده تضمین کند.کمیت اندازه کمینهدرصد 

 ،سیستم نر  رار  بیشینه  گاز ویژه سقادر به حی  گاز مخیوط و حبابها  گاز است  باید در هیک جداکنند

درصد حجم  3که برابر با  ، باردقادر به جداساز  متوادی حجم اوا یا گاز  بارد که با مایعی مخیوط  رده است

 بند اا  ثابت رده درمحدودهاز  تکمیییات تاثیر  نتیجه  بدون نر  رار  بیشینه سدر تحویل داده ردهمایع 

 بارد.می 2-19-1

 گاز نشاندهی 4-11

 .گاز نیاز دارته باریم نشاندایگیر  ممکن است به یک اندازهاا  در انواع خا  سیستم

 در مایع طراحی رود. یا گازاا دای رضایت بخش وجود اواگاز باید برا  فراام کردن نشان نشاندای
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ممکن  ،گاز نشاندای خادی ینگیگیر  راا  اندازه. در سیستمبارد سنجهپایین دست  رار گاز باید  نشاندای

   انتقال به کار رود.رد و نیز ممکن است به عنوان نقطهبا ع سرریزنواز  دریچه بازدیداست به رکل 

را ایجاد    باال  دودهیا اواکش در مواقعی بارد که نقطهگاز ممکن است مجهز به یک پیچ اواگیر   نشاندای

در  کن استمم اا سمثال قارقک رار  نشاندای ایلمتصل رود. وس ا  نباید به اواکشکند. ایچ دودهمی

آن   تشکیالت گاز  که می توان دها  مانع از مشاابارد به ررط اینکه چنین وسییهگاز ترکیب رده  نشاندای

 شود.ن ،در مایع نشان دادرا 

 ي انتقالنقطه 4-12

پایین  رار در  ،  انتقال  انتقال بارند. این نقطهدارا  یک نقطه کمینهگیر  باید هاا  اندازسیستم 4-12-1

 رود.میواقع  تحویل داندهاا  در سیستم ،سنجهباالدست  رار در  و اا  انتقالدر سیستم ،سنجهدست 

اا  و سیستم« خادی ریینگ»اا  ر  ممکن است دو نوع بارند: سیستمگیاا  اندازهسیستم 4-12-2

 سفت است. رامل دوده« ریینگ»، عبارت «پر ریینگ»

بارد،  سرریز از نوع دریچه بازدید  انتقال ممکن است به رکل نقطه خادی ریینگدرحادت سیستم  4-12-2-1

را بعد از ار  تحویل ریینگسیستمی ترکیب رود که خادی ردن  با ستن بارد که در ارحادت  بیا یک وسییه

 گیر  تضمین کند.عمییات اندازه

دارا  انتها  آزاد  بارد وسییه بستن تا حد  تحویلزمانی که خط  ،اا  دوده پردر مورد سیستم 4-12-2-2

 امکان باید نزدیک به این انتها نصب رود.

به  سنجه  دست دودهباال رار ور مشابه در امان ررایط باید به ط ،تجهیزات دریافت کننده مورددر 4-12-2-1

 کار رود.

 گیريسیستم اندازهکامل پرکردن  4-11

ال باید قو نقطه   انت سنجهو دوده بین  سنجه خامو  بودن، اا دوره طولگیر  و در اندازه طولدر  4-11-1

 از مایع بارد. پر

ال ق  انتگیر  تا نقطهکامل سیستم اندازه پرکردن ،ثابت امکانات موردبویژه در ،نشد تامینوقتی که این ررط 

کنترل  خاموریگیر  و باید در طی زمان اندازه و قرار گیرد تاثیرتحت  خودکارباید به طور دستی یا به صورت 

گیر  باید یک اواکش سامراه با ابزاراایی برا  امل اوا و گازاا از سیستم اندازهرود. برا  تضمین حی  ک

 اا  مناسب قرار داده رود.پر کردن کامل  در موقعیت خودکار یا تعیین بصر 

رگتر از   انتقال نباید بزو نقطه سنجهاض به خاطر تغییر دما بر رو  مایع در دوده بین بانق تاثیر 4-11-2

 گیر  رده به خاطر تغییرات دما بارد که برابر است با:کمیت اندازه کمینهدرصد 1

- C˚ 19 ؛معرض قرار گرفتهاا  در برا  دوده 

- C˚ 9 اا  عایق دار یا زیر زمینیبرا  دوده. 

 گرد رود. C˚/1 3-19×1 بهط گرمایی مایع باید ضریب انبسا تکمییی تاثیر  این برا  محاسبه
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 رار   فشار در صورت دزوم باید در   حفظ کننده، وسییه3-19-2بند  دررده  رذکدنبال ررایط هب 4-11-1

رگتر از فشار فشار امیشه بز ،سنجه  حی  گاز و در صب رود تا تضمین کند که در وسییهن سنجهپایین دست 

   مایع است.جو  بخار ارباع رده

یک  ،انحرا  کمیتی معین رود کمینهمی تواند منجر به خطااایی بزرگتر از  رار زمانی که معکوس  4-11-4

یابد  باید دارا   رار گیر  سکه درآن مایع می تواند به انگام متوقف ردن پمپ در مسیر عکس سیستم اندازه

  باالیی بارد به طوریکه باید دارا  نقطه سنجهباالدست دوده  رار در صورت دزوم  یک ریر یک طرفه بارد.

 باقی بماند. امیشه پر گیر  بجز دودهتها  سیستم اندازهتمامی قسم

باالدست  رار و درصورت دزوم  سنجهپایین دست دوده  رار  گیر  دوده خادیاا  اندازهسیستمدر  4-11-5

گیر  به استثنا  دوده  اا  سیستم اندازه سمتق که تمامی   باالیی بارد به طور باید دارا  نقطه سنجهدوده 

 باقی بماند. امیشه پر

گیر  مایعاتی غیر از گازاا  مایع استفاده می اندازهکه برا   پر ریینگگیر  اا  اندازهدر سیستم 4-11-6

 اا  خامو  ردن بارد.دوره طولدر  ریینگ  ا  بارد که مانع تخییهباید دارا  وسییه ینگ خادییر ،رود

د حجم فضا  بین آنها باید تا حد نشوپایین دست این وسییه نصب  رار   بستن در زمانی که یک وسییه

 انحرا  کمی معین بارد. کمینهسکم  بارد و در تمامی موارد کمتر از  امکان کوچک

سیستم  توسطکند یا را پر می ریینگخاصی که  توسط ابزارباید یا  ،بارد ءاگر دوده دارا  چندین جز 4-11-8

  .، مجهز رودباردتباط مییا نیازمند استفاده از ابزاراا  خاصی جهت قطع ار اتصادی که مهر و موم می رود

 تحويل شیلنگخالی کردن  4-14

ریر   به وسییه اراره رد 1-9-19-2 بند که در دوده تحویل  تخییه ،خادی ریینگگیر  اا  اندازهدر سیستم

گر مانند پمپ کمکی یا تزریق ،فعال ابزاراا ممکن است توسط  ریررود در برخی موارد این می تخییه تضمین

 کار کند. خودکاراین وسییه باید به صورت  .گاز فشرده جایگزین رود

 مقدار  سیا برا  دریافت  تحویل، برا  پییر نباردمقرر رده، وقتی امکان ایمنی یافنی  دالیلهبحال ارهب

ان مثال در سبه عنو روداستفاده می خادی ریینگگیر  اا از یک سیستم اندازهریینگگیر  رده در اندازه

کمیت معین  تغییرات کمینهاین کمیت باید کوچکتر یا برابر با نصف  .کربن مایع اکسید گیر  د انگام اندازه

 بارد.

 هاي پرشیلنگتغییرات در حجم داخلی  4-15

افزایش در حجم داخیی به خاطر  ینگ استیکه دارا  یک قرقره رخادی  ریینگگیر  اا  اندازهدر سیستم

ینگ بدون کویل تحت فشار بدون ایچ گونه یتحت فشار نسبت به وضعیت ر دارینگ کویلیتغییر موقعیت ر

 انحرا  کمیتی تعیین رده فراتر رود. کمینهبرابر  نباید از دومایع 

انحرا  کمی معین  کمینه، افزایش در حجم داخیی نباید از گیر  دارا  قرقره ریینگ نبارداگر سیستم اندازه

 فراتر رود.
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 انشعابات و مسیرهاي فرعی  4-16

وجود ا  نباید ، ایچ وسییهاندفته ردهردر نظر گتحوییی گیر  که برا  مایعات اا  اندازهدر سیستم 4-16-1

 دو حالارانتقال داد. به سنجهدست پایین رار گیر  رده را به مایع اندازه که توسط آن بتوان ار دارته بارد

طور متناوب ن کار کند یا بهامی نصب رود و به طور امزمیممکن است به صورت دا تحویلیا چند خروجی 

 اا  دریافتغیر از آنی که برا  مخزن  به مسیر دیگر رار که ارگونه انحرا  مسیر فراام رود به طور 

برا  مثال رامل ابزاراایی  چنین. به راحتی آرکار کرد را نتوان به آسانی انجام داد یا هدرگرفته  نظر کننده در

اا در کار می سازد که کدام یک از خروجیاایی است که آرداییکی  ریراا  قابل مشااده یا نشانموانع فیز

 و این در صورتی است که واقعا وجود آنها ضرور  بارد. عالیم توضیحی استندو حال کار استند و کدام یک جز

چنین رروطی به صورت مشابه  در نظر گرفته رده انگیر  که برا  دریافت مایعات داا  اندازهدر سیستم

 کاربرد دارد.

گیر  سیستم اندازه  یا تخییه پاکساز  یک خروجی که به صورت دستی کنترل می رود ممکن است برا 

 گیر سیستم اندازه عاد عمییات  طولموجود بارد. برا  جیوگیر  از عبور مایع از میان چنین خروجی در 

 باید فراام رود.ر  ثمو ایلوس

 اا  کنند و مجهز به دودهگیر  که با ریینگ خادی یا ریینگ پر کار میاا  اندازهدر سیستم 4-16-2

را مستقیما  پایین دست ریر سیکتور رار کار گیارته رود که  یک ریر یک طرفهباید  ،انعطا  پییر  استند

موجبات اتصال ریینگ تخییه را فراام  در ار موقعیتی عالوه ریر سیکتور نبایده. بکندمیبه ریینگ پر ادایت 

 کند.میینگ پر ادایت می رود عمل یکه به سو  ر ا سازد که به عنوان ریینگ خادی در دوده

در پیوست ب  یادآور پییر بارد سبه نباید امکان ،ردککار عاد در ررایط  سنجهکردن  1کنارگیر 4-16-1

   .مراجعه کنید

  یک وسییه باید ،کرد بارگیار  سنجهرا بر رو   تامینوجود دارته بارد که بتوان ررایط  اشداراگر این  4-18

کردن  مهر و مومنصب رود.  سنجهپایین دست  رار فراام رود. این وسییه نباید در  رار   محدود کننده

 پییر بارد.آن باید امکان

 ،در واقع عیوب رااه باید به آسانی قابل مشااده بارد واا  ریراا  چند کنترل اا  گوناگونموقعیت 4-18-2

اا  نزدیک کنترل که موقعیت ستارایط زمانی مجاز انحرا  از این ر تعمیر گردد. وسایلمتوقف یا توسط دیگر 

  د.یا بیشتر را ایجاد می کن 29˚زاویه  

 شرايط گوناگون 4-17

 کند.گیر  یا اجزا  آن را مختل ندازهصحت عمیکرد سیستم ا رستی یاد ،فییترنباید  ،وجود در صورت 4-17-1

 تاثیراا گیر اندازه رستید ربخار نباید ب بازیابیابزاراا   ،اا  نفتی مایعوردهآگیر  فرصورت اندازهدر 4-17-2

 خطااا  مجاز فراتر رود. بیشینهکه از به طور  ،بگیارند

                                                 
1- Bypass 
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گیر  را تا   اندازهمثال ریر  وسییهغیا  مایع سبرا  اا این امکان باید وجود دارته بارد که سنجهدر  4-17-1

تاژ گیر  باید طور  طراحی رود که مون  اندازهد. وسییهرپیاده ک ،حد  که برا  تمیز کردن ضرور  بارد

 عالیماا یا دستور ادعملتن مجاز به دار سنجهبیکه  .پییر نباردگیر  امکان  اندازهنادرست اجزا  وسییه

 اا  صحیح را تضمین خوااد کرد. گیر که اندازه باردمیمونتاژ  

 امکانن نباید آویژه اینکه هوسییه را دارته بارد ب درستیگیر  نباید توانایی تغییر   اندازهپیاده ساز  وسییه

 تنظیم را فراام کند. ایلرده یا دیگر وس مهر و مومدسترسی به پارامتراا  

 هاگذاريعالمت 4-13

 باید دارا  اطالعات زیر بارد: گیر ار سیستم اندازه 4-13-1

 ؛نوع تاییدعدد  -

 ؛المت تجار  یا اسمع ،عالمت رناسایی سازنده -

 ؛، ادبته در صورت مناسب بودنعالمت انتخاب رده از سو  سازنده -

 ؛سال ساخت -

 ؛رماره سریال -

 9-3-19-2 بند ، یاسسنجه  1-1-1-3بند  ،گیر  سسیستم اندازه 1-3-2 بند اا  تعیین رده درویژگی -

 ؛  حی  گاز سوسییه

 و رده درستی؛ -

 .صدیقتعالیم  -

در ررایط  در قسمتی قرار داده رود که احتمال حی  آنها ،باید در رو  یک یا چند صفحه دادهاین اطالعات 

 استفاده وجود ندارته بارد. عاد 

 قابل مشااده بارد. صدیقتم یگیر  رده در عالکمیت اندازه کمینهعات مربوط به اطالباید  عاد در ررایط 

ریز  رده هپای ،نوع تاییدگیر  باید اطالعاتی بارند که براساس گیار  رده در سیستم اندازهعالمت اطالعات

اا  هویژه محدودهنباید با توصیفات پیوست رده ب دالیل امنیتیهاست و ب   دمایی مایعبارند که رامل محدوده

 فشار ترکیب رود.

 :نوع برا  آن اعطا رده است باید دارا  اطالعات زیر بارد تاییدیا سیستم فرعی که  جزء ار 4-13-2

 ؛رماره سریال -

 .نوع تاییدعدد  -

که  ،  اطالعات گیارته رودارد و باید رو  صفحهیا خود سیستم فرعی ب جزء این اطالعات باید قسمتی از

 یا سیستم فرعی حی  رود. ءز آن جزا عاد   تحت ررایط استفادهدارد  احتمال

سیستم ممکن  بخشالزم برا  ار  عالیمکار کنند  یکاگیر  در یک سیستم اندازه ءین جزداگر چن 4-13-1

  مشترکی کار گیر  جداگانه در یک بدنهاندازهاگر چندین سیستم  ،رود  ترکیب یکااست در رو  صفحه 

 فقط به یک صفحه داده نیاز داریم. ،کنند
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ممکن است  ءعالمتها  الزم برا  ار جز ،انتقال داد گیر  را بدون پیاده کردنزمانی که بتوان یک سیستم اندازه

 ترکیب رود. یکارو  یک صفحه 

باید امراه با  پایهگیر  با توجه به ررایط نتایج اندازه ،نشان داده رود پایهرایط زمانی که حجم در ر 4-13-4

 «.kPa393/191 و 13˚»یا « 13˚در » :اطالعات بارد مثال

  مهرزنیي و صفحه مهر و موم ايلوس 4-21

 کلیات 4-21-1

 حد کافی باهبکه زمانی تاگیرد انجام  ، پالستیکی یا دیگر ابزاراا  مناسبهرزنی ممکن است با ابزاراا  فیز م

 .فراام آورد دستکار  را ااد  برور و دوام بارد

 این مهراا باید در تمامی حاالت به آسانی قابل دسترس بارند.

 باید از تغییر پارامتراایی که در تعیین نتایج   3-3-3و بند  2-1-3بند  بدون در نظرگرفتن ررایط آمده در

 ممانعت کرد. ،موجود استندکننده  مهر و موموسییه ابزاراا  هبرا  تصحیح و تبدیل  بسپارامتراایی  گیر اندازه

یا  است که باید مهررود صدیقتم ییاد می رود دریافت عال مهرزنیاد  از یک صفحه که از آن به عنوان صفحه 

 سیستم   داده  ن است با صفحهممک که آن اتصال یابد. هم بدایطور هب گیر حمایت از سیستم اندازه در

 ترکیب رود. ،به آن ارجاع داده رده است 12-2 بند گیر  که دراندازه

باید طور  بارد که امکان  مهر و مومگیر  مورد استفاده برا  مایعات قابل ررب، اا  اندازهدر مورد سیستم

 پیاده ساز  آن با اد  تمیزکار  فراام بارد.

 یکیونالکتر مهر و موم ايلوس 4-21-2

 مهر و موماا  گیر  که توسط ابزارراا  دخیل در تعیین نتایج اندازهبه انگام دسترسی به پارامت 4-21-2-1

 کند. تامینرا  3-1-9-99-2تا بند  1-1-9-99-2بنداا   اند، این حفاظت باید ررایطمکانیکی محافظت نشده

4-21-2-1-1 

ممکن « عبور  یمهک»مثال با استفاده از  .حق دسترسی دارته بارند ،افراد مجاز باید بعد از تغییر پارامتراا -

 یا  ؛بکار رود« ر ررایط مهر وموم نشدهد»گیر  بدون ایچ گونه محدودیتی بار دیگر است سیستم اندازه

سیستم  ،ودی بعد از تغییر پارامتراا  سربیه به مهر وموم کردن کالسیک بارددسترسی بدون محدودیت مجاز  -

« کیمه عبور»ثال با استفاده از م ،بار دیگر توسط ارخا  مجاز« در ررایط مهر وموم رده»گیر  باید فقط اندازه

 مورد استفاده قرار گیرد.

 باید قابل تغییر بارد.« کیمه عبور» 4-21-2-1-2

گیر  و سیستم اندازه مجاز نیست« کیمه عبور» استفاده از ،صورت فرو  مستقیم به عموم در 4-21-2-1-1

 .ظ یا سوویچ اصییفانند دستیابی به سوویچ دارا  محام .مکانیکی بارد مهر و موم  باید دارا  وسییه

است سحادتی که می توان پارامتراا را در آن تغییر داد  این وسییه یا تنظیمات در حادت  وقتی که 4-21-2-1-4

مانی باقی بماند است. این وضعیت باید تا ز تنظیمات که در حادت داداینکه نباید کار کند یا به طور واضح نشان 

 مورد استفاده قرار داده رود.1-1-9-99-2بند  مطابق با« رده مهر و مومدر حادت »گیر  که سیستم اندازه
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ثبت  اا  مربوط به آخرین تداخالت باید به صورت خودکار در دفتربه منظور رناسایی داده 4-21-2-1-5

 باید رامل موارد زیر بارد: کمینهثبت روند، این ثبت  حوادث

 ؛رماررگر حادثه -

 ؛  تغییر یافته سآن را می توان به صورت دستی وارد کرد پارامتر داده -

 و؛ مقدار جدید پارامتر -

 رناسایی فرد  که این تداخل را موجب رده است. -

، تضمین رود و این در صورتی است که در حادت تداخلآخرین تداخل باید به مدت دو سال قابییت ردیابی از 

 شود.بیش از حد ن نورتنسبب 

، بط رویداد بیش از یک مداخیه را ذخیره کندضکه دستگاه این امر  ،ویاآور  گبا توجه به وضعیت فعیی فن

تا اجازه  حی  رودالزم بارد که بیش از یک مداخیه ذخیره رود باید حی  مداخیه قبیی  . اگررده است قویتت

 .باید حی  رود است که ترین رکوردقدیمیاین  و یک رکورد جدید فراام رود،

که ممکن است توسط کاربر از یکدیگر جدا روند و قابل  گیر  با اجزاییاا  اندازهدر سیستم 4-21-2-2

 :رود تامینباید  روط زیررمعاوضه استند 

پییر بارد اا  جدا امکانتوسط بخش ،گیر تعیین نتایج اندازهدر دخیل نباید امکان دسترسی به پارامتراا   -

 ؛رود تامین 1-9-99-2بند ررایط  مگر اینکه

کار باید توسط ابزاراا  جیوگیر  رود که این ،بگیارد تاثیر رستید ا  که برباید از قرار دادن ارگونه وسییه -

 توسط ابزاراا  مکانیکی انجام گیرد. نبودنپییر یکی و امنیت پرداز  داده یا در صورت امکانونادکتر

گیر  که دارا  قطعاتی استند که کاربر می تواند آنها را از اا  اندازهدر آن دسته از سیستم 4-21-2-1

 اا  این سیستم ،عالوههکاربرد دارند. ب 9-9-99-2بند  ررایط ،یکدیگر جدا کند و قابل معاوضه نیز نیستند

گوناگون  اا بخشبارند که به آنها اجازه عمل داد و این در صورتی است که  ایییدارا  وسگیر  باید اندازه

 با ام در ارتباط نیستند.سازنده  تنظیماتمطابق با 

توسط ابزاراایی از یک  ،به عنوان مثال جیوگیر  کرد. ،توان از قطع اتصاالت که توسط کاربر امکان پییر نیستمی -يادآوري

 .رودگیر  بعد از قطع و اتصال مجدد میمانع از ار گونه اندازه وسییه که

 

 گیريسیستم اندازه وسايل جانبیها و الزامات سنجه  5

 سنجه 5-1

 نوع جداگانه بارد تاییدخواه آن سآنها  تابع  کند تامینگیر  باید ادزامات زیر را ساا   سیستم اندازهسنجه 

 ه.یا ن سبارند 

 ارزيابی شدهشرايط عملیات  5-1-1

 روند:ررایط زیر تعیین می با کمینه سنجه  ی ارزیابی ردهررایط عمییات 5-1-1-1

 ؛MMQگیر  رده کمیت اندازه کمینه -
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  عدد سیا با محدوده Qmax نر  رار  بیشینه، و Qmin نر  رار  کمینهتوسط  نر  رار   همحدود -

 بودن ؛، در صورت قابل کاربرد زرینودد

  مایع و گرانرو  کمینها  که توسط گرانرو   گسترهبرا  مثال  ،اا  مرتبط آنیا ویژگی نام یا نوع مایع -

 بیشینهو  𝜌minچگادی مایع  کمینهچگادی که توسط   گسترهیا رده است و/محدود   مایع گرانرو  بیشینه

 محدود رده است؛ 𝜌maxچگادی مایع 

 محدود رده است؛ Pmaxفشار مایع  بیشینهو  Pminفشار مایع  کمینهفشار  که با   گستره -

  ؛مراجعه کنید   محیطی اقییمی و مکانیکی سبه پیوست ادفطبقه -

 .DCاا  منبع ودتاژ و/یا محدوده ACمنبع ودتاژ  نامیارز   -

حجم یا  n19×3یا  n19×1، n19×9اا  مجاز یکاگیر  رده باید به رکل کمیت اندازه کمینهارز   5-1-1-2

 یا صفر بارد. و ند یک عدد کیی منفی یا مثبت باردمی توا  n، جرم بارد

 شناختیاندازهالزامات   5-1-2

 کنید . مراجعه 3-1-3بند  سبه گیر  نیز کاربرد دارداندازه ایلدر وس سنجهدر این بخش ررایط 

  جدول Bعمییاتی  برابر با مقادیر تعیین رده در سطر  تحت ررایط سنجهخطا  مجاز برا   بیشینه 5-1-2-1

 است. 9

 سنجهخطا  تکرار پییر   ،گیر  ردهکمیت اندازه کمینهبرابر   برا  ار کمیت بزرگتر یا مساو  پنج 5-1-2-2

 بارد. 9  جدول  Aین رده در سطر تعینباید بیشتر از دو پنجم مقدار 

اا باید بزرگی تفاوت بین خطا  اودیه سنجه ،نامیدر مورد یک مایع معیوم تحت ررایط عمییاتی  5-1-2-1

است،  9  جدول  Bپایدار  را که کوچکتر یا مساو  مقدار تعیین رده در سطر آزمونبعد از   درونی و خطا

 نشان داند.

 ه رده است.یارا 3-3-2ند در فرمول دوم ب سنجهدر مورد   nimEسانحرا  کمیتی معین  کمینه 5-1-2-4

 (مراجعه کنیدي تنظیم )به پیوست ب وسیله 5-1-1

ده داده ر تعدیل نسبت بین کمیت نشانبارد که  مهر و مومتنظیم قابل  ابزاراا ممکن است دارا   سنجهیک 

 عبارتند از:این ررایط .   ررایط زیر خوااد بود فراام می کندو کمیت واقعی را که در محدوده

 ؛3/9 رده درستیبا گیر  زهاا  اندابرا  سیستمدر نظر گرفته رده   اابرا  سنجه %93/9 -

 .درستی اا ردهسایر  باگیر  اا  اندازهدر نظر گرفته رده برا  سیستم ااییبرا  سنجه %1/9 -

 به کار روند. صفرسمت به  تا حد امکانفقط برا  کااش ارچه بیشتر خطااا باید   تنظیم وسییه

 .است ممنوع سنجه کنارگیرا استفاده از تنظیم ب

 ي تصحیحوسیله  5-1-4

الینفک ء امیشه به عنوان جز ایییچنین وس ،تصحیح بارند ایلاا ممکن است مجهز به وسسنجه 5-1-4-1

بند خطااا  مجاز تعیین رده در  بیشینهبویژه  سنجهدر نظر گرفته می روند. کل ررایط قابل کاربرد در  سنجه

   قابل کاربرد استند.شسنجدر ررایط س، در کمیت تصحیح رده3-1-9-1
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کمیت تصحیح رده باید  ارحاله. بتصحیح رده نباید نمایش داده رود ، کمیتعاد در عمییات  5-1-4-2

 در دسترس بارد. آزمونبرا  اادا  

 به کار روند. صفرسمت به  تا حد امکانفقط برا  کااش ارچه بیشتر خطااا باید   تصحیح وسییه  5-1-4-1

 باید در آغاز عمییات  ،گیر  رده و تمامی پارامتراا  الزم برا  تصحیحاندازهتمامی پارامتراا   5-1-4-4

برا  را که نوع ممکن است پارامتراا  کنتردی  تاییدگواای  گنجانده روند. محاسبه کنندهگیر  در اندازه

 .کند تعیین، تصحیح مورد نیاز استند صدیق ابزارتصحیح در زمان ت

استفاده از یک تصحیح فقط با انتخاب  ،در معامالتی که مستیزم فرو  مستقیم به عامه مردم است 5-1-4-5

 گیر  مجاز است.نوع مایع در آغاز عمییات اندازه اسم یا

 ار  انتخاب یا وارد کردن اسم یا نوع مایع یا ،گیردنمی در معامالتی که فرو  بطور مستقیم به عموم صورت

  مجاز دیگر تصحیح کمیت دخیل استند. این دادهاا در و این زمانی است که این داده   دیگر مجاز استداده

 گیر  رده را بدون ایچ گونه ابهامی مشخص می کند.  است که نام یا نوع مایع اندازهاامان داده

 تابع ررایط زیر استند:تمامی موارد 

 اجبار  است؛ ،قانونی بارد رناختیاندازه تحت کنترل چاپگر  که -

ن زمانی چاپ باید در اما ،این داده و یک نکته که توضیح می داد این داده به صورت دستی وارد رده است -

 گیر  چاپ می رود؛رود که نتایج اندازه

 ایچ گونه ابهامی چاپ رود. نام یا نوع مایع باید معیوم بارد و بدون -

 ویژه معامالتی که توسط قرارداداا  خا  کنترل همعامالتی که مستیزم فرو  مستقیم به مردم نیست سبدر 

 نیاز  به چاپگر نیست: ،دروند  زمانی که ررایط زیر وجود دارته بارنمی

  حافظه  به آن حافظه سوسییهامیه بتوانند ا  ثبت رود که تمامی طرفین معزمانی که تصحیح در حافظه -

 دست یابند؛ یا

  مناسبی  وسییه ار که این احتمال وجود دارته بارد که طرفین حضور دارته بارند و معامیه را بازمانی -

 دو  طرفین از ررایط تصحیح آگاه بارند. منعقد کنند و ار

 دسترسی یابد. ردهذخیره اا  ن است بیان کند که چگونه به دادهنوع ممک تاییدگواای 

سبه مانند  از پیش تخمین زده رده را فراام کند تغییردر   تصحیح نباید موجبات تصحیح وسییه  5-1-4-6

 ارتباط با زمان یا کمیت کیی 

 ادمیییبینمیی و اا  استاندارد باید با ،وجود در صورتادبته  ،امهگیر  مرتبط باندازه ایلوس  5-1-4-8

 بند چنانکه در  که موجب رود ررایط مربوط به سنجهآنها باید به حد  بارد  درستی بارد.سازگار  دارته 

 رود. تامین ،تعیین رده است 3-1-9-1

 مجهز بارند. 6-3-6بند کنتردی تعیین رده در  امکاناتگیر  مرتبط باید به اندازه ایلوس 5-1-4-7

 یهاي توربینبه سنجهمجهز گیري هاي اندازهسیستم 5-1-5

 اجتناب رود.ایجاد حفره پایین دست سنجه باید طور  بارد که از  رار  5-1-5-1
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ارا  سنجه باید د ،پایین دست یا باالدست بارد رار در  ،اختالالت تاثیرسنجه تحت  رستیاگر د  5-1-5-2

بارد که از سو  سازنده معین  رار   مستقیم کننده ایل  مستقیم با یا بدون وساا  دودهتعداد کافی از طول

را با  6-2تا  2-2 بند ررایط ،سنجه گیر  نصب رده از جمیهاا  سیستم اندازهکه نشاندایطور هب ،رده است

 کند. تامینگیر  سیستم اندازهرده درستی خطااا  مجاز و مطابق با  بیشینهتوجه به 

در صورت نیاز باید در    مستقیماا  دودهو/ یا طول رار   مستقیم کننده ایلمشخصات وس 5-1-5-1

 نوع تعیین رود. تاییدگواای 

جبران تنظیم » ویژگی ،«کم رار قطع » با یک ویژگی قابل برنامه ریز  یا قابل تنظیم اگر سیستم 5-1-5-4

بر  ارزیابی ردهدر کل ررایط عمییات که  آزمونبرا  سازگار  با ررایط ویژگی قابل تنظیمی بارد ار یا « صفر

ا  آرکار برا  تنظیم مناسب ادستورادعمل. دنبار تنظیمابل قاا باید این ویژگی ،رو  آن پایه ریز  رده است

نوع  تاییداا  باید بطور کامل در گواای ساا و تنظیم ویژگیرود. محدودیت ارایهباید ز سو  سازنده اا اویژگی

 آورده رود.

تعریف رده کاربرد   نر  رار  کمینهدرصد  99بیشتر از  رار نر  نباید در  «کم رار قطع »اا  ویژگی

 . تنظیم رود

 9جدول  Cنباید از مقدار معین در خط  ،است نر  رار  کمینهخطا  ناری از تنظیم صفر سنجه که مربوط به 

 . فراتر رود

 هاي الکترو مغناطیسی گیري مجهز به سنجههاي اندازهسیستم  5-1-6

 . کاربرد دارند 2-3-1-3 بند تا 1-3-1-3بند  ررایط مطرح رده در 5-1-6-1

با توجه به رسانایی مایع و مشخصات کابل باید از سو  سازنده تعیین  ارزیابی ردهررایط عمییات  5-1-6-2

 . ند ساز  رودتسمنوع  تاییدباید در گواای  رود و 

  کاولتراسونیهاي گیري مجهز به سنجههاي اندازهسیستم  5-1-8

 .کاربرد دارند 2-3-1-3تا  1-3-1-3بنداا   ررایط آمده در 5-1-8-1

 . باید از سو  سازنده تعیین رود ،گیر  رودمایعی که قرار است اندازه زعدد رینودد کمینه 5-1-8-2

 هاي گردابی گیري مجهز به سنجههاي اندازهسیستم  5-1-7

 . کاربرد دارد 9-3-1-3بند  و ررایط آمده در 2-3-1-3بند تا  1-3-1-3بند  ررایط آمده در 5-1-7-1

 هاي جرمیرگیري مجهز به فلومتازههاي اندسیستم 5-1-3

 کاربرد دارد. 2-3-1-3بند  تا 1-3-1-3بند ررایط آمده در 5-1-3-1

سیستم و مطابق با ررایط و  هاا  سازندتوصیهگیر  مطابق با اندازه فیومتر جرمی باید در سیستم 5-1-3-2

 . نوع نصب رود تاییددر گواای  آمدهاا  محدودیت
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 براي الکل  سنج 1درامگیري مجهز به هاي اندازهسیستم 5-1-11

L  n19×1، L بایدسنج  درام گیر  خا اا  اندازهحفظهحجم م 5-1-11-1
 n19×9  و یا L n19×3  بارد که در

باید  درام. محور باید دارا  اندازه مساو  بارد دراماا  . محفظهیا صفر است عدد کیی مثبت یا منفییک  nآن 

باید به یک  سنجه .افقی بارد، ستبه منظور اینکه بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که به درستی نصب رده ا

دای نشان ،محور افقی ریب دارته بارد 3˚تا  درام که محوردر صورتی ،سطح مجهز بارد نشاندای  هوسیی

 . کندرا تصدیق خطا  مجاز  بیشینهتا بیش از نصف تغییر سنجه 

اا  جابجایی تنظیم بدنه هیسیوهبرا می توان  سنجدرام گیر  خا  اا  اندازهاا  محفظهحجم 5-1-11-2

  .گیر  رده را اندازه می گیرد باید قابل تنظیم باردتبط که چگادی و دما  مایع اندازهتبدیل مر هوسیی ،کرد

 ادمیییبین استاندارد باید مطابق با سنجدرام تبدیل برا  تعیین حجم اتانول متعیق به   هوسیی 5-1-11-1

OIML  R22 «گیر  . دما  مرجع برا  اندازهرد دارته باردبکار 1233 چاپ «ادمیییی بینجداول ادکل سنج

  .است C˚ 99ادکل 

گیر  نیز کاربرد گر اصول اندازه. این ررایط در دیدبه کار رویکی ونتبدیل ممکن است از دحاظ مکانیکی یا ادکتر

   .مراجعه کنید 3-2 بند و 13-1-3بند دارند سبه 

دا ج ،را گیر  رودنمونه معر  مایعی که قرار است اندازه خودکارباید به صورت  سنجدرامگیر نمونه 5-1-11-4

عبور  گیر اندازه  وسییه موجبات تعیین جداگانه محتوا  میانگین ادکیی را که از آور  کند تاکند یا آن را جمع

 . کندد را فراام رگیر  پر اندازه هار زمان که محفظ ،با جدا کردن حجمی مساو  مثال کند،می

رود که نظیم گیر  باید طور  تاندازه هوسیی ،ی تابع عمیکرد  خا  یا جداگانه باردآزموناگر بردارتن حجم 

  .رود مهیا سنجدرام دایبردارت حجمی در نشان

. بنابراین ایچ نوع وسییه انجام خوااد گرفت سنجدرام حی  جیب اوا یا آزاد ساز  گاز توسط خود 5-1-11-5

  .دیگر برا  حی  گاز مورد نیاز نیست

خا  کار گیارته رده  ایلیا با وس راسنج درام ارتباهو ذکر رده در زیر ررایط عمییاتی غیر مجاز  5-1-11-6

 :بیان رود داندهاشدار ایلتوان پیشگیر  کرد یا وقوع آنها باید توسط وسمی در سنجه

  ؛بیش از اندازه نر  رار  -

 ؛آزاد رار ممانعت از  -

 ؛دوار  اجزابه خاطر ممانعت  درامپر کردن بیش از حد  -

 و  ؛مجاز  هدما  خاج از محدود -

 .جدا رده  غیر مجاز نمونهرم کردن گ -

 

 

 

                                                 
1- Drum  
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  نشاندهی يهوسیل 5-2

  شرايط کلی 5-2-1

این خواندن  ،موقعیتی که متوقف رود در ار نشاندای  و وسییهاا باید دقیق بارد دایخواندن نشان 5-2-1-1

-کمیت اندازهرتیب یابد که خواندن باید طور  ت ،بارد ءجزین دگر وسییه دارا  چنا ،باید آسان و غیر مبهم بارد

باید به طور  اعشار   مختیف انجام داد. عالمت اجزااا  داینشان هساد کنار ام گیار گیر  رده را بتوان با 

  .مجزا ظاار رود

عدد  nبارد که در آنجا  n19×3یا   n19×1، n19×9ورت صبهاا  مجاز یکابه رکل  مقیاس فاصیه  5-2-1-2

  .کیی مثبت یا منفی یا صفر بارد

اا  قیمت کاربرد دایاجتناب رود. این حادت نباید در نشان معنیبیاا  افزایش کمینهباید از ثبت ن 5-2-1-1

  .دارته بارد

 مقیاس فاصیه باید ادزامات زیر را برآورده سازد:  5-2-1-4

اودین س مقیاس فاصیهدر مقیاس یا یک پنجم  mm 9با  ت دارد، کمیت مطابقگآنادو داینشانایل در مورد وس -

انحرا  کمیتی معین  کمینهباید کمتر یا مساو   ،  ارکدام بزرگتر بارددای مکانیکینشان ایلبرا  وس ءجز

  .بارد

 کمینهباید کوچکتر یا مساو   ردهی ثبت کمینهبا دو افزایش منطبق دیجیتال کمیت  نشاندای ایلدر وس -

  .انحرا  کمی معین بارد

 دهی مکانیکی نشان يهوسیل 5-2-2

باید به  ءجزارز  و مقدار یک چرخش آن  ،قابل مشااده بارد کامال ،ییجزبند  زمانی که درجه 5-2-2-1

منطبق با  ءجزهر حال این قانون در ب ،یک عدد کیی است nبارد  که در آنجا  n19 اا  کمی مجازیکارکل 

 . کاربرد ندارد نشاندایوسییه  همحدود بیشینه

نشاندای که چندین جزء دارد، مقدار ار دور برا  ار جزء مدرج رده و قابل مشااده   وسییهرو   5-2-2-2

 بطور کامل، باید با زینه ار جزء ررح داده رده مطابقت دارته بارد.

 اجزا ممکن است دارا  حرکت متوادی یا غیر متوادی بارد ودی زمانی که  نشاندای هوسییاجزا   5-2-2-1

باید  جزااین ا ،اا قابل دید استاز میان پنجرهبارد که اا  آنها مقیاس بخشی از دارا فقط  جزءغیر از اودین 

  .متوادی بارندنادارا  حرکت 

که دارا  حرکتی پیوسته است باید اتفاق بیافتد و زمانی کامل  جزءار از رو  توسط یک عدد شپی 5-2-2-4

  .به صفر عبور کند 2قبیی از  جزءرود که 

و دارا  قسمتی است که مقیاس آن از طریق پنجره قابل مشااده است تنها  جزءزمانی که اودین  5-2-2-5

بین دو عالمت مقیاس   هبرابر فاصی 3/1مساو   کمینهاندازه آن پنجره باید  ،دارا  یک حرکت پیوسته است

  .متوادی بارد هدرجه بند  رد
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در امتداد خط ثابت است و از یک سوم که  مقیاس باید دارا  عرض یکسانی بارند عالیمتمامی   5-2-2-6

بارد. ارتفاع  mm9 گیار  مقیاس ظاار  باید بزرگتر یا مساو  فاصیه .رودبیشتر نمیگیار  مقیاسی فاصیه

حادت  ویژهگیر  اا  اندازهسیستم بارد مگر اینکه در ررایط mm2 ظاار  اعداد باید بزرگتر یا مساو  

  .دیگر  معین رده بارد

 یکی ونالکتر نشاندهی يهوسیل 5-2-1

 مستقیم به عموم مردم اجبار  است.  حادت فرو  گیر  فقط دراندازهه دور طولنمایش پیوسته کمیت در 

گیر  برا  اطمینان از اندازه کهکنترل  امکاناتموجب قطع عمیکرد  ،حال اگر قطع ردن نمایش کمیتارهب

گیر  عبور می کند باید مساو  یا ار اندازه طولاز طریق سنجه در کمیتی که،رود اجبار  استصحیح 

  .گیر  رده بارداندازهکمیت  کمینهکوچکتر از 

، خامو  کردن این ویژگی گیر  بارددر آغاز اندازه «افزایش ثبت کمینه»اگر وسییه قادر به پنهان کردن عدد 

  .پییر باردکانماودیه به آسانی ا و تصدیقنوع  تایید طولباید در 

 کمیت  نشاندهی هصفر براي وسیل ي تنظیمهوسیل 5-2-4

، ممکن است خودکاریک سیستم  صورت دستی یا توسط ابزاراا بهدای به صفر انبرا  تنظیم نش 5-2-4-1

  .رود مجهزکمیت با یک وسییه جانبی  نشاندای  وسییه

ا  متفاوت از کمیت نخوااد توانست نتیجه نشاندایوسییه ، زمانی که عمییات صفر کردن رروع رود 5-2-4-2

  .گیر  نشان داد و این تا زمانی است که عمییات صفر کردن کامل روداندازه  نتیجه

 وانندبتگیر  اندازهطول یکی نباید در ونگیر  ادکتراا  اندازهسوخت و سیستم دیسپنسراا  نشاندای ایلوس

 کامالبا یک اعالن  که گیر  با این ررط باید انجام گیرداا  اندازهسیستم دیگر. در روند تنظیم صفربه  دوباره

  .است ممنوعبیان کند این عمییات  نشاندایرو  وسییه قابل مشااده در 

 کمینهدای باقی مانده بعد از بازگشت به صفر نباید بیش از نصف آنادوگ، نشان نشاندای ایلدر وس 5-2-4-1

  .انحرا  کمیتی معین بارد

  .دای کمیت بعد از بازگشت به صفر باید بی ایچ ابهامی صفر باردنشان ،دیجیتال داینشان ایلدر وس 5-2-4-4

زیر باید به کار سوخت ررایط  دیسپنسراا در حادت فرو  مستقیم به عموم مردم به استثنا   5-2-4-5

 :روند

 ؛بعد  باید جیوگیر  کرد تحویلاز  ،رود تنظیمدوباره به صفر  یدانشان  تا زمانی که وسییه -

د که از ارا  اطالعاتی خوانا و ثابت بارگیر  باید دسیستم اندازه ،نبارد خودکارزمانی که عمییات صفر کردن  -

  .دوباره تنظیم کنددای را نشان ،شتر  می خوااد قبل از تحویلم

 قیمت  ینشانده يهوسیل 5-1

 یدانشان  هممکن است با وسیی تنظیم صفرکمیت امراه با اعداد مرتب و  یدانشان  یک وسییه 5-1-1

 . تکمیل رود کن، امچنین با اعداد تنظیم رده و صفرقیمت
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قیمت ممکن است بعد از  یکا  نمایش داده رود یا 1-9-3-3بند قیمت ممکن است قبل از تحویل س یکا 5-1-2

 . رود کوک تحویل

 گیر  نمایش داده رود زهقبل از آغاز اندا نشاندای هانتخاب رده باید توسط یک وسیی یکاقیمت  5-1-2-1

 یکاتغییر قیمت  .باید قابل تنظیم بارد یکاقیمت استفاده رود   9-9-3-3بند  مگر اینکه از گزینه آمده درس

 . از طریق وسایل جانبی انجام گیرد گیر  یابه طور مستقیم رو  سیستم اندازه ممکن است یا

جدید باید فقط در  یکا. قیمت ر  باید در کل معامیه معتبر باردگیبیان رده در آغاز عمییات اندازه یکاقیمت 

  .ثر باردوجدید م گیر اندازهعمییات  هدحظ

 .گیر  جدید سپر  روددید و قبل از آغاز عمییات اندازهج یکاباید بین نشاندای قیمت  s 3 کمینهیک زمان 

  .وسایل جانبی تنظیم رود توسط یکااین در صورتی است که قیمت 

 .سوختی کاربرد  ندارد  دیسپنسراا  است و در 9-9-9-3بند  ا  متفاوت ازاین بخش گزینهس 5-1-2-2

، فقط نمایش کمیت قبل از سوخت دیسپنسراا گیر  غیر از اا  اندازهقیمت سیستم نشاندای ایلدر مورد وس

تحویل  طولو نه قیمت کیی ایچ کدام قبل از تحویل یا در یکانه قیمت  .تحویل مجاز است طول تحویل و در

قیمت کیی را  هرود تا محاسبانتخاب می یکاگیر  قیمت اندازهبعد از کامل ردن عمییات  .رودنمایش داده نمی

 . گیر  معتبر باردبرا  کل اندازه باید یکااین قیمت  ،دو معامیه را منعقد کنپرداز  کند 

  .باید نمایش داده رود یا چاپ رود یکا، قیمت در حادت فرو  مستقیم به مردم

 ایلصورت آنادوگ  در وس که به کمیت است نشاندای ایلمربوط به وس 9-3در بند  ررایط مطرح رده 5-1-1

 . قیمت نیز کاربرد دارد نشاندای

 . دای ظاار رودباید در کنار نشانآن،  عالمتپودی استفاده رده  یا  یکا 5-1-4

کمیت باید طور  طراحی رود که  نشاندای  قیمت و وسییه نشاندای  وسییه تنظیم صفر ایلوس 5-1-5

 دیگر  بارد.   مستیزم صفر کردن وسییه ،خودکاربه صورت  نشاندای ایلصفر کردن ار یک از وس

 باید ادزامات زیر را برآورده سازد: نهزی  5-1-6

 ساودین مقیاس فاصیه رو  مقیاس یا مطابق با یک پنجم mm9 قیمت مطابق با  آنادوگ نشاندای ایلدر وس -

انحرا   کمینه  ار کدام بزرگتر بارد باید کوچکتر یا مساوبارد که میدای مکانیکی  نشان  هبرا  وسیی جزء

 ؛ قیمت معین بارد

 کمینهاو  باید کوچکتر یا مس رده،   ثبتکمینهدو افزایش  هب ربوطیمت مق ،دیجیتال نشاندای ایلدر وس -

 . باردرده ن یعیتانحرا  قیمت 

نباید مطابق با  مورد یندوممورد در یا زینه  موردمورد اودین در  mm9 یا زینه حال فاصیه یک پنجم ارهب

 . ور از آن تجهیزات استفاده می رودبارد که در آن کش  رایج کشور هترین سکبارد که کمتر از کوچکار  مقد

از  و کمیت بیان رده نباید بیشتر یکاداده رده و قیمت محاسبه رده از قیمت تفاوت بین قیمت نشان 5-1-8

کوچکترین سکه رایج در کشور  بارد که حال این تفاوت نباید کمتر از ارهانحرا  قیمت معین بارد. ب کمینه

 . ا از این تجهیزات استفاده می روددر آنج
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 . یر  تغییر کرد کاربرد دارته باردگبین دو اندازه یکامانی که قیمت عالوه این ررایط نباید زهب

 با ارتباه مطابق است قیمتی برابر   3-3-3بند  دراختال  سدای قیمت در نشان دارارتباه معنی 5-1-7

 . ین رده استتعی 9-3-2بند  که در در مورد کیفیت معنی دار

. معین بارد انحرا  قیمت کمینهباقی مانده نباید بیشتر از نصف  نشاندای، آنادوگ نشاندای ایلدر وس 5-1-3

تجهیزات  این از ،دای نباید کمتر از کوچکترین سکه رایج کشور  بارد که در آن کشورحال این نشانارهب

 استفاده می رود.

 . گونه ابهامی صفر باردد بدون ایچیمت بعد از صفر کردن بایقدای نشان ،دیجیتال نشاندای ایلدر وس 5-1-11

 چاپگر 5-4

عدد کیی  nکه  بارد  n19×3یا   n19×1، n19×9اا  مجاز کمیتی یکاچاپ رده باید به رکل مقیاس  5-4-1

  .انحرا  کمی معین بارد کمینهمثبت یا منفی یا صفر می بارد و نباید بزرگتر از 

  .بارد نشاندای ایلوسمقیاس چاپ رده نباید کمتر از کوچکترین مقیاس 

اا  یکاباید در امان دای کمیت بیان رود و اا  مجاز برا  نشانیکار یکی از کمیت چاپی باید د 5-4-2

 بیان رود. نشاندای  وسییه

چسب رو  بر باید به رورنی بر، در صورت وجود اعداد اعشار اا  استفاده رده یا عالمت آن و یکا ،این اعداد

  رده بارد.چاپ 

اایی مانند رماره ترتیب، گیر اندازه نشاندایچاپگر ممکن است اطالعاتی را چاپ کند که   هوسیی 5-4-1

  بارد. مایع و غیره، نوع یا نام دیسپنسرتاریخ، رناسایی 

  .باید رناسایی سیستم مرتبط را چاپ کند ،گیر  متصل رده باردسیستم اندازه اگر چاپگر به بیش از یک

ا  اا باید به طور واضح با چاپ کیمهجدید بداد کیمه تحویلرا قبل از آغاز اگر چاپگر اجازه تکرار چاپ   5-4-4

 . دار روندعالمت «نسخه دوم»انند م

حتی اگر یکی به صورت صفر بیان رود  ،اگر کمیت با تفاوت بین دو مقدار چاپ رده تعیین رود 5-4-5

  .ممکن باردگیر  باید نااندازه طولن برچسب از چاپگر در بردارت

باید طور   ایلکننده بارد، این وسصفر هیک دارا  وسییکمیت ار نشاندای  هاگر چاپگر و وسیی  5-4-6

 رود. تنظیم مجدد دیگر  به صفرموجب به صفر یکی از آنها  تنظیم مجددطراحی روند که 

را  یکاگیر  رده قیمت معامیه مربوط یا قیمت امراه با قیمت ر ممکن است عالوه بر کمیت اندازهچاپگ 5-4-8

  .چاپ کند

 . گیر  چاپ رودک مقدار چاپ رده از سیستم اندازهار مقدار باید به صورت ی

 کامالباید به صورت  ،ادبته در صورت وجود اعشار آن و عالمت  عالمتاا  پودی استفاده رده یا یکا، اعداد

 . رورن و واضح رو  برچسب چاپ رود
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عدد  n ،بارد n19×3یا   n19×1، n19×9 صورتبه اا  پودییکاقیمت چاپ رده باید به رکل   زینه  5-4-7

حال نباید ارهب .بیشتر رودانحرا  قیمت تعیین رده  کمینهنباید از این زینه  .کیی مثبت یا منفی یا صفر است

  .روندرایج کشور بارد که این تجهیزات در آن کشور استفاده می هکمتر از کوچکترین سک

تفاوت و اختال  بین قیمت چاپی  ،قیمت نبارد نشاندای  هکمیت مجهز به وسیی نشاندای هاگر وسیی  5-4-3

مطابقت دارته  3-3-3بند  چاپی باید با ررایط آمده در یکارده بر اساس کمیت چاپی و قیمت  هو قیمت محاسب

  .بارد

  .استند 3-3-6بند  نیز تحت ررایط ادکترونیکیاا  چاپگر 5-4-11

 حافظه ي وسیله 5-5

استفاده از  وگیر  ذخیره نتایج اندازه حافظه برا   وسییهیک ممکن است گیر  اا  اندازهسیستم در 5-5-1

برا  خواندن  وساییی .گردداختال  نصب بروزه مدرک در صورت یرا، یا نگهدار  و حفظ معامالت تجار ، اآنها

 .ندحافظه گنجانده رده ا وسایلنظر گرفته می روند که در  اطالعات ذخیره رده در

آنها باید فقط به این نتایج دسترسی  گیر  آگاای یابندایج اندازهنیاز  نیست که طرفین معامیه پیوسته از نت

 . در صورت بروز اختال  مثالسدارته بارند 

 گونه در نظر گرفته می رود که  اینکردن کامیونس سایستگاه پرکردن، ایستگاه پرادت سیف سرویدر ح عالوههب

 گیر  حتی زمانی که او عمالً از این امکان استفاده هاا  سیستم اندازدایبه نشان ،گیر مادک سیستم اندازه

 . دسترسی دارد ،کندمین

اا تحت کافی بارد تا تضمین کند که دادهاا رو  آن ذخیره می روند باید دارا  ثبات ا  که دادهوسییه 5-5-2

 . برا  ذخیره وجود دارته بارد . برا  ار کارکرد خاصی باید جا  کافیروندنمیاز بین  عاد ررایط ذخیره 

 :حی  کرد تحت اریک از ررایط زیر را می تواناا  ذخیره رده داده 5-5-1

 یا  ؛معامیه تسویه رده بارد -

  .چاپ روند یقانون چاپگر تحت کنترل  وسییهاا توسط این داده -

مجاز استیم که  ،ذخیره پر ردتکمیل رد و زمانی که محل  3-3-3بند  بعد از اینکه ررایط آمده در 5-5-4

 رود: تامیناا  سپرده رده به حافظه را پاک کنیم و این زمانی است که ررایط زیر داده

اتخاذ رده برا  کارکرداا  خا  مراعات  قوانینرود و اک میپاا به امان ترتیبی که ثبت رده بودند داده -

 می روند؛

 . یات دستی خاصی انجام می گیردیا بعد از عمی خودکارعمل پاک کردن به صورت  -

  .ممکن باردیر ذخیره رده در کاربرد عاد  غیرسپردن به حافظه باید طور  بارد که تغییر مقاد  5-5-5

افزاراا  عاد  ماند باید در برابر تغییرات عمومی و غیر عمومی توسط نراایی که به حافظه سپرده ردهداده

  .محافظت روند
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تضمین  ،. اد  تجهیزات کنتردیاید به تجهیزات کنتردی مجهز روندب  3-3-6بند  حافظه مطابق ایلوس 5-5-6

اند اره ذخیره ردهاایی که دوباستند و داده محاسبه کنندهاا  اا  ذخیره رده مطابق با دادهاین است که داده

 . ندتاا  ذخیره رده اسمطابق با داده

 پیش تنظیم  يوسیله  5-6

 . گیر  بیان رودنظیم باید قبل از آغاز اندازهکمیت پیش ت 5-6-1

مطابق با  ینهز ،چندین ابزار کنتردی مستقل از یکدیگر قرار بگیرد تاثیرکه پیش تنظیم تحت در جایی 5-6-2

 . بعد  بارد ترین مرتبهپایینپیش تنظیم کنترل ه یک کنترل باید مساو  با محدود

به ررط اینکه این کمیت  اا  ثابت مجاز استنداراا  مشابه برا  پیش تنظیم کمیتپیش تنظیم یا ابز ایلوس

 . اا  حجم یا جرم بارندیکاکل عدد اا  ثابت برابر با 

نیاز به یک  پیش تنظیم طور  مرتب رده بارد که تکرار یک مقدار انتخاب رده وسایلممکن است  5-6-1

 .نشود سبباا را تنظیم جدید از کنترل

کمیت  نشاندای  هپیش تنظیم و اعداد وسیی  هوسیی ،امزمان اعداد وسییه نمایش همشااد درجاییکه 5-6-4

 . قابل تشخیص بارد بعد نوع اول باید از نوع  ،پییر باردامکان

به صفر  تدریجگیر  بدون تغییر باقی بماند یا باندازه طولر ددای کمیت انتخابی ممکن است نشان  5-6-5

دای برا  کمیت یا قیمت نشان هوسیی یکی مقدار پیش تنظیم درونپیش تنظیم ادکتر هحال در وسییاره. ببرگردد

دای صفر در مورد این مقدار باید جایگزین نشان با این محدودیت قابل قبول است که ،عمییات خا  هوسییهب

  بارد.گیر  قیمت قبل از آغاز عمییات اندازه کمیت یا

 :خت رده یا از پیش سفار  داده ردهپیش پردا تحویلدر حادت   5-6-6

  هوسیی توسطرده  ایجادتنظیم و کمیت نشان داده رده تفاوت بین کمیت پیش عاد تحت ررایط عمییاتی  -

 ؛بیشتر رودانحرا  کمی معین  کمینهگیر  نباید از کمیت در پایان عمییات اندازه ینشاندا

نشان داده رده  کمیتو  از پیش تنظیم ردهبین مقدار  عاد رده تحت ررایط عمییات  اختال  ایجاد رده -

  .بیشتر رود رده معین کمیت انحرا  کمینهگیر  نباید از ت در پایان عمییات اندازهیکم نشاندایه توسط وسیی

یکسانی  یکاباید در  ،کمیت نشاندای هاا  نشان داده رده توسط وسییاا  پیش تنظیم و کمیتکمیت 5-6-8

  .باید در مکانیسم پیش تنظیم عالمتگیار  رود  عالمت آنیا س یکا. این بیان رود

  .بارد نشاندای  وسییه  زینه وسییه پیش تنظیم نباید کمتر از زینه 5-6-7

مایع سریعا در موقع  رار ا  بارند تا اجازه داند پیش تنظیم دارا  یک وسییه ایلممکن است وس 5-6-3

  .الزم متوقف رود

پیش تنظیم قیمت   هیک وسیی اقیمت ممکن است ب نشاندای  هگیر  با وسییاا  اندازهسیستم 5-6-11

متوقف کند.  ،مطابق با قیمت پیش تنظیم است تحویل داده ردهمایع را زمانی که کمیت  رار که  ،امراه روند

  .به صورت مشابه کاربرد دارد 2-6-3تا بند  1-6-3بند  این ررایط در
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 تبديل  هوسیل 5-8

. تبدیل بارد هتعریف رده است ممکن است دارا  یک وسیی 2-3-3بند گیر  چنانکه در اندازه ایلوس 5-8-1

  .تبدیل مکانیکی کاربرد دارند ایلدر وس یکی و به صورت مشابهونتبدیل ادکتر ایلدر وس 3-3بند  ررایط

اا  قابل قبول  با دیگر رو  ادمیییاا یا استاندارداا  بیندیل رده باید مطابق با استانداردکمیت تب 5-8-2

  .محاسبه رود

 اا  تبدیلی کند و پارامتراایی که در فرمولگیر  رده را مشخص مپارامتراایی که مایع اندازه 5-8-1

فرآیند  طولگیر  مرتبط تحت کنترل زمانی که پارامتراا در اندازه وسایلد با استفاده از بای ،رونداستفاده می

ز برخی ا اگر این پارامتراا فرقی اساسی ندارته بارند حالارهب .گیر  رونداندازه ،گیر  تغییر می کننداندازه

کنترل نبارند، یوسته ممکن است تحت ام پهگیر  باندازه ایلگیر  نشوند یا وساین پارامتراا ممکن است اندازه

تبدیل نباید از مقادیر تعیین  هاا  تبدیل رده به خاطر وسییدایخطااا  مجاز در نشان بیشینه در ار حادت

  .بیشتر رود 9-1-3-2بند  رده در

 m1 هجا که ممکن رد در فاصیباید در ار ،آزمونام پیوسته و ررایط مناسب هگیر  بحسگراا  اندازه 5-8-4

گیر  اندازه ایلوسپییر بارد که این نکته باید امکان تاییدپییر نبارد چنین چیز  امکان. اگر سنجه نصب رود

 خطااا  مجاز تعیین رده در جدول بیشینه هدر محدوداا  مشخص مایع سر به تعیین کمیتام پیوسته قادهب

 .  کنیدمراجعه  به پیوست بگیر  وجود دارته بارند ساندازهه که در وسییامچنان ،بارد  2-9

 . بگیارد تاثیررکرد صحیح سنجهساا  گیر  مرتبط نباید بر کااندازه ایلوس

گیر  اندازهباید در آغاز عمییات  ،اند و برا  تبدیل الزم استندارامتراایی که اندازه گرفته نشدهتمامی پ 5-8-5

-هبایل . این وسپییر باردانباید امک محاسبه کننده. چاپ یا نشان دادن آنها از موجود بارند محاسبه کنندهدر 

که غیر بحرانی در  کار می روندهگیر  نشده بندازها اا دای این پارامتررت منحصر بفرد  برا  چاپ یا نشانصو

 استند که قابییت آنها را برا  بیان صحیح یا چاپ صحیح این مقادیر یاایآزموناند و فقط تابع نظر گرفته رده

 .دادنشان می

گونه پ کند یا نشان داد برا  تغییر ارتبدیل مکانیکی که نمی تواند این مقادیر را چا  همورد وسییدر 

  .رکسته رود مهر و مومباید  ،تنظیمات

 .وارد کرد محاسبه کنندهگیر  به ع مایع را در آغاز عمییات اندازهبرا  فرو  مستقیم به عموم می توان نام یا نو

 . بجز مهر  که رکسته است مجاز نیستتغییر پارامتراا  دخیل دیگر در تبدیل 

اا در دیگر وقتی که این داده هیا ار داد د کردن نام یا نوع مایعانتخاب یا وار ،تحت ررایط زیر در سایر موارد

 :مجاز است ،ل کمیت نقش دارته بارندتبدی

 ؛تقانونی اجبار  اس رناختیاندازهیک چاپگر بر اساس کنترل  -

د در امان زمانی که نتایج به طور دستی وارد رده است بای و ا  که این داده را ررح می داداین داده و نکته -

 ؛چاپ رود ،گیر  چاپ می روداندازه

 ؛نام و نوع مایع باید معیوم بارد و بدون ایچ گونه ابهامی چاپ رود -
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ستند که نام یا  اایی اداده ،اا  مجازسایر داده ،به عامه مردم نبارندا  مستیزم فرو  در جایی که معامیه -

 . دکنبدون ایچ گونه ابهامی مشخص میگیر  رده را نوع مایع اندازه

 :اپگر را تحت ررایط زیر تعویض کردبجز در حادت فرو  مستقیم به مردم می توان چ

 ؛ یا در حادت تبدیل توسط حافظه -

اطالع  به طرفین مناسب ررایط تبدیل ابزاربا ار  ،توانند برا  انعقاد معامیه حاضر بارندزمانی که طرفین می -

  .رودداده می

  .اا  داده رده به حافظه بیان می رودبه دادهنوع چگونگی دستیابی  تاییددر گواای 

 9-2-2بند  یا جرم که باید مطابق پایهو حجم در ررایط  شکمیت در ررایط سنج اینکه عالوه بر  5-8-6

ی در آزمون   باید برا  اادا دما ،فشار ،گیر  رده سچگادیاا  اندازهمقادیر دیگر کمیت ،نمایش داده رود

  بررسی به منظور دستیابی یا نشان دادن این مقادیر ادبا یا  آزمونزمانی که فقط برا  ایل دسترس بارد. وس

که قابییت آن را سآنها را  برا   ستااایی آزمونروند و فقط تابع غیر بحرانی در نظر گرفته می ،استفاده می روند

 داد.چاپ صحیح این مقادیر نشان میدای یا نشان

مقدار مجاز بارند که در  بیشینه، فشار و دما باید کوچکتر یا مساو  با یک پنجم نشاندای چگادی فواصل مقیاس

 ام پیوسته ثابت رده است.هگیر  باندازه وسایلبرا   9-9-3-2بند  در 9-2 جدول

 ،گیرددقیق می کامالنجه با روری گیر  دما  مایعی که از میان سحسگر دما باید به منظور اندازه 5-8-8

 . پاسخ داد

  محاسبه کننده 5-7

، یکانظیر قیمت  ،استند قانونی یخترنااندازهکنترل اایی که تابع دایی پارامتراا  الزم برا  بسط نشانتمام

 . موجود بارد محاسبه کنندهگیر  در عمییات اندازه زباید در آغا ا  تصحیح و غیره، چند جمیههجدول محاسب

اا . وقتی که رابطکنددیگر را فراام  ایلدن وسجفت کرتا اایی بارد ممکن است دارا  رابط محاسبه کننده

 قرار گیرد. تاثیرنباید تحت این دستگاه  اندازه رناختیادامه عمیکرد صحیح و کارکرد  ،مورد استفاده قرار گرفتند

 

 یکیونالکتر ايلگیري مجهز به وسهاي اندازهسیستم  6

 الزامات کلی  6-1 

 رناختیاندازهیکی باید طور  طراحی و ساخته روند که از کارکرداا  ونگیر  ادکتراا  اندازهیستمس 6-1-1

 خطااا  مجاز تعریف رده در بیشینهاز  ارزیابی ردهآنها محافظت رود و خطااا  آنها تحت ررایط عمییاتی 

  .بیشتر نشود  3-2بند

ارزیابی تحت ررایط عمییاتی  ادامه عمییات مسئولا  ممکن است به سازنده اجازه داد که خود ی و منطقهمقررات می -ورييادآ

. این حادت به سازنده نوع را تعریف کند تاییدد گواای یت و اطالعات الزم در مورمسئودبارد. این مقررات باید ررایط این  رده

گیارند  یمن تاثیرگیر  اا  اندازهخصات یا عمیکرد سیستمکه بر مش یجزایادیجیتال را س امالکو عناصر اجزاداد تا اجازه می
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که گیر  چنانداد که سیستم اندازه د نشانبار بدون اینکه مجبور .دحاظ کاربرد  معادل استندی بکند که از اجزایجایگزین 

 .کندمیطراحی رده است کار 

زمانی که در  ،باید طور  طراحی و ساخته روند که ،یکی قابل قطعونگیر  ادکتراا  اندازهسیستم 6-1-1-1

 :قرار می گیرند 1-1-ادف تعیین رده در پیوست التمعرض اختال

 ؛اتفاق نیافتد دار ارتبااات معنییا  -

 با در نظر گرفتنانتقال س ،عدم صحت را در تودید یا ارتبااات معنی دار 3-6بند  کنتردی مطابق با امکاناتیا  -

  .تعیین و رفع کنند ،گیر اندازه و ااهددای دا، یا نشانپرداز  ، 1-9-3-6بند 

زمانی که آنها در معرض  ،گیر  غیر قابل قطع باید طور  طراحی و ساخته روند کهاا  اندازهسیستم 6-1-1-2

 رو  نداد.  دار ارتباه معنیگیرند ایچ تعیین رده در پیوست ادف قرار می اختالالت

م تثر ایمنی و نوع کارکرد آیا نوع معینی از سیسوبا در نظر گرفتن قوانین م   در این مورد کهگیرتصمیم 6-1-2

رو  به گیر  برا  فزهاا  انداحال سیستماره. بسازنده است هبر عهد گیر  قابل قطع رده است یا نهازهاند

 . عموم باید قابل قطع بارند

 . کاربرد دارد 9-1-1-6بند  ررایط آمده در پییر نیستعیین کارکرد عاد  امکانت ،نوع تاییدانگامی که در زمان 

یکی ونگیر  ادکتراا  اندازهیستمس. بدین منظور رود تامینباید بطور مداوم  1-1-6بند  رررایط آمده د 6-1-1

 . بارند 3-6بند  کنتردی تعیین رده در امکاناتباید دارا  

مطابقت  3-1-6 بندو  1-1-6بند  گیر  با ررایط آمده دررود که نوع سیستم اندازهاینگونه فرض می 6-1-4

 9-11-1-3بند  و 1-11-1-3بند  ها  تعیین رده درآزموناا و ه از بررسیدارته بارد و این در صورتی است ک

  .قبول رود

 بویژهسبد کار کردن گیر  را درست قبل از گیر  باید موجبات بازیابی نتایج اندازهاا  اندازهسیستم 6-1-5

 . کنتردی  فراام آورد امکاناتتوسط   و تعیین آن در منبع تغییه نقص/ یا و ارتبااات معنی دار

 (کنیدمراجعه به پیوست ب نیز )منبع تغذيه  هوسیل 6-2

گیر  باید دارا  یستم اندازهس ،در منبع تغییه اصیی قطع نشود ارتباهبروز  طولدر  رار وقتی که  6-2-1

 . آن نقص محافظت کند طولدر  ،گیر رد تا از تمامی کارکرداا  اندازها  باوسییه

 1-9-6 بند ررایط آمده در ،منبع تغییه اصیی قطع رد هبروز نقص در وسیی طولدر  رار زمانی که  6-2-2

 ه  در وسیید ذخیره رود و باید برا  نمایش سدر زمان تقاضااا  موجود در دحظه نقص باییا داده رود تامینباید 

معامالت جار  را  هدر دسترس بارد تا نتیج min 13 هدور کمینه طولدر  ناختیراندازهتابع کنترل  نشاندای

  .فراام کند

برا  دو دقیقه باید در  کمینه، این نمایش ساز  دستی نمایش در دسترس باردلاگر ررطی برا  فعا 6-2-2-1

  .دسترس بارد

توان حفظ کرد را می آخرین معامیه ،مردمعموم  به عنوان یک جایگزین به استثنا  فرو  مستقیم به 6-2-2-2

 قرار داد.در دسترس  بازساز  قدرت  سدر زمان تقاضا برا  نمایش  و
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 کنترلی  امکانات 6-1

 کنترلی  امکاناتعملکرد  6-1-1

کنتردی  امکانات گیر  توسطاا  مربوط به اندازهیا نشاندای دادهصحت در تودید، انتقال، پرداز  و/ تعیین عدم

 :اید منجر به کارکرداا  زیر رودببر اساس نوع 

 . توجه اپراتورجیب یا قابل رنیدن برا    قابل مشااده اشداراعالن  :Nکنتردی نوع  امکانات 6-1-1-1

 :Pیا  Iکنتردی انواع  امکانات 6-1-1-2

 :گیر  غیر قابل قطعاا  اندازهبرا  سیستم -ادف

 یا  کارکردن؛ بد خودکارتصحیح  -

ا مقررات ادامه یعنی در زمانی که بدون اینکه وسییه به سازگار  ب .ا  که معیوب رده استوسییهتوقف  فقط -

 گیر  انجام گیرد؛ یا داد سیستم اندازه

رفع  اشداراعالن ادامه یابد که عیت باید تا زمانی  اشداراعالن این  .قابل دیدن یا رنیدن اشداراعالن یک  -

جانبی انتقال می داد این انتقال باید امراه با  ایلاا را به وسداده ،گیر زمانی که سیستم اندازه . بعالوهرود

قابل  1-1-بند ادف در مورد اختالالت تعیین رده در مورد این حضور نقص بارد. هپیامی بارد که بیان کنند

  .کاربرد نیست

  نقص فنی طولتم در ساز طریق سی اگر دستگاای مجهز به تجهیزاتی برا  تخمین کمیت مایعی که

 اندکه تخمین زده ردهه طور واضح چناناا  چنین مقادیر  باید بدایتمامی نشان ،باردگیر  رده اندازه

 . رناسایی روند

 : سوختدیسپنسراا  در  مخصوصا گیر  قابل قطعاا  اندازهسیستم در -ب

 ؛ یا    بد کار کردن خودکارتصحیح  -

 یا ؛ دادگیر  ادامه میاندازه به مقررات ازآن وسییه پیرو   زمانی که سیستم بدون ،معیوب هوسییتنها  توقف -

 . رار توقف  -

 گیري هانداز يهکنترلی وسیل امکانات 6-1-2

، و صحیح آنتگیر ، عمییات اندازهه کنتردی باید طور  طراحی و ساخته روند که بتوانند وجود وسیی امکانات

 .کنند تاییداا را انتقال داده صحت

ار پادس یک  ،گیر  به رکل پادس استنداا  ایجاد رده توسط سیستم اندازهزمانی که سیگنال 6-1-2-1

به کنتردی تعیین و برطر  روند س امکاناتباید توسط  ارتبااات معنی دار ،دادابتدایی را نشان می کمیت

 .  مراجعه کنیدپیوست ب 

 مدت  درطول اا  زمانی اتفاق بیافتد کهباید در فاصیهبارند و کنترل  pکنتردی باید از نوع  امکاناتاین 

  .بیشتر نشودانحرا  کمی معین  کمینهمساو   از مایع گیر  مقداراندازه

این امکان باید وجود دارته بارد که  ،نوع تایید طولدر ،و بعد  نبارد هاودی تصدیقادزام و ررطی برا   اگر

 :به طریق زیر کارکرد صحیحی دارند یکنترد امکاناتتضمین کند این 
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 ؛ یا ترانسدیوسربا قطع ارتباط  -

 ؛ یا با قطع یکی از مودداا  پادس حسگر -

   .ترانسدیوسربا قطع منبع تغییه ادکتریکی  -

   هاا  ایجاد رده توسط وسییسیگنال هآنجا دامنکه در  مغناطیسیاا  ادکتروسنجه فقط در 6-1-2-2

 :داا  زیر استفاده رودممکن است از رویکر ،متناسب است نر  رار گیر  با اندازه

 به ورود  وسییه ثانویه تغییه  ،گیر رکیی ربیه به رکل سیگنال اندازه یک سیگنال ربیه ساز  رده با

ییه کنتردی باید وس امکانات. سنجه را نشان می داد رار نر   بیشینهو  کمینهبین  نر  رار می رود که 

که به منظور بررسی آن محدوده از پیش  ،بررسی می رود ،مقادیر دیجیتادی برابر. اودیه و ثانویه را کنترل کند

 .خطا  مجاز است بیشینهمطابق با  ،تعیین رده توسط سازنده

 . ار پنج دقیقه اتفاق بیافتد کمینهاین کنترل باید  مورد اخیر. در بارند Iیا  Pکنتردی باید از نوع  امکاناتاین 
 . وگانه، غیره  مورد نیاز نیستند، انتقال سیگنال دکنتردی اضافه سبیش از دو ادکترود امکانات ،با پیرو  از این رویکرد -يادآوري

تا زمانی که  ی آورندم کنتردی که سطوح معادل امنیت و ایمنی را فراام امکانات ،ااآور فندر دیگر  6-1-2-1

 باقی می مانند.  ،توسعه و ارتقاء یابند

  محاسبه کنندهکنترلی  امکانات 6-1-1

کند و اعتبار محاسبات به طور صحیح کار می محاسبه کنندهکنتردی باید تعیین کنند که سیستم  امکاناتاین 

 . دنکن انجام گرفته را تضمین

 . طور صحیح کار می کنند نیاز نیست کنتردی به امکاناتایچ وسییه خاصی برا  بیان اینکه این 

 min 3 ار کمینه. در مورد اخیر کنترل باید بارد Iیا  Pکنترل عمیکرد سیستم محاسبه باید از نوع  6-1-1-1

 تحویلها باید بعد از ار زیرا کنترل آن .سوخت در این حادت استثناء استند دیسپنسراا یک بار انجام گیرد که 

 .ر  داد

 :این حادت است که تاییداد  کنترل 

مورد سبه  و. اند صحیح استندمی به حافظه سپرده ردهیبه طور دااایی که اا و دستورادعملمقادیر تمامی داده -

 ؛ کنید مراجعه در پیوست باول 

به گیرند س گیر  به صورت صحیح انجام میمربوط به نتایج اندازهاا  داده انتقال داخیی و ذخیره مراحلتمامی  -

 . کنید  مراجعهدر پیوست ب  مورد دوم

اا  تمامی داده کنترل مقدار صحیح ت است از، که عباربارد Pاعتبار محاسبات باید از نوع  بررسی 6-1-1-2

روند یا از طریق یک رابط به یک ذخیره میاا به طور داخیی ن دادهزمانی که ای ارادبته  ،گیر مربوط به اندازه

واچ »کنترل تداوم برنامه محاسبه  هسیستم محاسبه باید دارا  وسییه عالوه. بروندثانویه انتقال داده می هوسیی

 . مراجعه کنیدبه پیوست ب بارد س 1«داگ

  

                                                 
1 - Watch-dog 
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 (کنید مراجعهبه پیوست ب ) نشاندهی يهکنترلی براي وسیل امکانات 6-1-4

اا  فراام رده روند و مطابق با دادهاا  اودیه نمایش داده میکند که نشاندای تاییدیه کنترل باید این وسی

 تایید ،را اگر قابل حی  بارند نشاندای ایلکنترل باید وجود وس هعالوه وسییه. باستند محاسبه کنندهتوسط 

آنها ممکن است مطابق با اودین احتمال نشان  ،بگیرند انجاماا باید به یکی از دو رو  احتمادی صدیق. این تکنند

 .انجام بگیرند 3-2-3-6بند  احتمال نشان داده رده در یا مطابق با دومین 9-2-3-6 بند داده رده در

کنتردی وسییه  امکاناتن اینکه تضمی ،ررایطی وجود ندارته بارد بعد اودیه و  صدیقاگر برا  ت 6-1-4-1

 پییر بارد. نوع امکان تایید طولبه صورت صحیح کار می کند باید در  نشاندای

 هکنتردی وسیی امکاناتکامل است.  نشاندای هوسیی خودکارکنترل  این است که اودین احتمال 6-1-4-2

دای اودیه توسط ر صورتی است که نشانبارد و این د Iحال ممکن است از نوع ارهاست. ب Pاز نوع  نشاندای

دای اا تعیین نشاندای به آسانی از دیگر نشانممکن است گیر  فراام رود یا اینکه دیگر سیستم اندازه هوسیی

 .پییر است  امکان یکات پرداختی از کمیت و قیمت بسوخت، تعیین نس مورد دیسپنسر، در رود سبرا  مثال

و مداراا   نشاندای هوسییاا  انتقال یافته به   دادهسخودکار خودکارکنترل  ،دومین احتمال 6-1-4-1

برا   امچنین مداراا  گرداننده خود نمایش و به جزاستفاده می رود  نشاندایاست که در وسییه  ادکترونیکی

 کنید . مراجعهبه پیوست ب نیز سنمایشصفحه  کنترل 

 Pاز نوع  نشاندای هاستفاده رده در وسییادکترونیکی اا  انتقال یافته و مداراا  داده خودکارکنترل  امکانات

گیر  فراام رود یا اگر نشاندای به آسانی دیگر سیستم اندازه هدای اودیه توسط وسییاین حال اگر نشان ا. باست

 نشاندای، در حادت وجود وسییه بارد سبرا  مثال Iممکن است از نوع  ،از دیگر نشاندای اا  اودیه تعیین رود

 پییر است . امکان یکات تعیین قیمت پرداختی از کمیت و قیم ،قیمت

کنترل صفحه نمایش باید توانایی بصر  بررسی کل صفحه نمایش را فراام آورد که باید به ررح زیر  امکاناتاین 

 :بارد

 :سوخت برا  دیسپنسراا  -ادف

 ؛ در صورت تناسب «اااشت» آزمونس اجزانمایش تمامی  -

نمایش  ثر بودنور مورد کمیت و در صورت مد صفراا   و نمایش «خادی» آزمونس اجزاگیارتن تمامی  خادی -

 .جدید تحویلاز آغاز درست قبل  ،در مورد قیمت« صفراا»معتبر و  یکاقیمت 

 . ثانیه طول بکشد s3/9  باید کمینهار مرحیه ترتیب 

که در ادف باید آنچنان آزمونتوادی و ترتیب  ،گیر  قابل قطع یا غیر قابل قطعاا  اندازهگر سیستمدی برا  -ب

 جزءه تمامی حادتها  احتمادی را در مورد ار ک دیگر خودکار آزمونچرخه  ارسباال  توضیح داده رده است یا 

 . بارد ،نمایش بیان می کند

گیر  اا  اندازهو برا  دیگر سیستم Iسوخت از نوع  دیسپنسراا برا   ،این توانایی برا  کنترل بصر  نمایش

بند  که منجر به عمیکرداا  ررح داده رده در کارکرد بد ودی در مورد .دربا Nقابل قطع و غیر قابل قطع از نوع 

  .، اجبار  نیستمی رود 6-3-1
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 جانبی  ايلوس بررسی امکانات 6-1-5

 Pیا  Iکنتردی از نوع  امکاناتباید دارا    ، حافظهچاپگر، وسییه سیف سرویس تکرار، هجانبی سوسیی هیک وسیی

انتقال صحیح  تاییداست  و  الزموجود وسییه جانبی سزمانی که آن وسییه  تایید ،. اد  این وسییه کنتردیبارد

 اد  از کنترل چاپگر تضمین این است که  .جانبی در حادت خا  است ایلوسبه  محاسبه کنندهاا از داده

است.  محاسبه کنندهاا  انتقال یافته توسط چاپگر مطابق با دادهز  رده توسط اا  دریافت رده و پرداداده

 موارد زیر باید کنترل رود: کمینه

 ؛وجود کاغی -

 ؛ااانتقال داده -

 چاپگر . زم بجز مداراا  گرداننده خود مکانیسیکی ونموارد کنترل ادکتر -

این مطیب وجود دارته بارد  تضمیننوع باید امکان  تایید طول، در پس از آن نیستاودیه و  تصدیق هب نیاز اگر 

 ممکن استاین عمل . چاپگر می رود کارکرد بد درکند که موجب با عمیی کار می اپچ کنترل امکاناتکه 

گیر  اا  اندازهپرداز  یا نشاندای داده ، 1-9-3-6بند  گرفتنربا در نظاد، انتقال سدر ایج نادرستربیه ساز  

 .بارد

جانبی و فرعی مربوط و یا  اا دستگاهت، این اشدار باید بر رو  کنتردی یک اشدار اس امکاناتجایی که عمل 

 گیر  قابل مشااده بارد.اا  سیستم اندازهکی دیگر از بخشدر ی

 هم پیوستههگیري باندازه ايلکنترلی وس امکانات 6-1-6

کنتردی این مطیب  امکانات. اد  این بارد Pکنتردی از نوع  امکاناتام پیوسته باید دارا  هکنتردی ب ایلوس

گیر  اندازه  همحدود هام در حوزهمرتبط ب ایله رده توسط این وسییگنال ارااطمینان حاصل رود س است که

  .از پیش تعیین رده است

 گیر  رده است،کمیت اندازه کمینه کمیتی که برابر با طولبار در  3 کمینهگیر  باید اندازه ایلوس اا داده

 باید کنتردی ام وجود دارته بارد.ا  خوانده می رود . ار زمانی که دادهخوانده روند

 

 گیري هاي اندازهسیستمالزامات ويژه انواع خاص  8

 سوخت  يسپنسرهايد  8-1

طور دیگر  معین ا  دیگر مگر اینکه در ج ،کاربرد دارته بارد LPG دیسپنسراا ررایط این بخش نباید در 

 .رده بارد

به ررط آنکه  ،بارد 19تر از مممکن است ک نر  رار  کمینهو  بیشینهنسبت بین  ،در صورت نصب 8-1-1

 . دوشن  3تر از مک
 . است 3-3-3-2بند  متفاوت از ررایط  زمانی که نصب ردساین ررط  -يادآوري

 رار ، وسییه حی  گاز باید بالفاصیه در باردخا  خود می گیر  دارا  پمپ زمانی که سیستم اندازه 8-1-2

  .باال دست ورود  سنجه نصب رود
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یا برا  پمپ ریموت در نظر مرکز  پمپ  گیر  برا  نصب در یک سیستمزمانی که سیستم اندازه 8-1-1

 .کنید  مراجعهکار روند سبه پیوست ب نیز  به باید 19-2 بند رروط کیی ،ودگرفته ر

آزاد ساز  گاز    مبنی بر ورود اوا یااشدارنباید ایچ گونه است  نشدهحی  گاز در نظر گرفته  هنصب وسیی اگر

از  خودکارطور ه  باید بساز سطح مخزن ذخیرهسنظیر آرکار خودکار. در این حادت یک وسییه وجود دارته بارد

مراجعه  9-19-2بند  بهسجیوگیر  کند  ،رسدمی کمینهبه زمانی که سطح مخزن ذخیره  ،اا  بعد تحویل

 .کنید 

نباید دارا  وسییه خادی کننده  ،نیز ذکر رد 11-2بند  چنانکه در ،گاز تنظیم رد نشاندایزمانی که  8-1-4

  .بارد

 د.نمجهز رو ،صفربه  نشاندایوسییه تنظیم مجدد  باید به یک دستگاه جهت سوخت دیسپنسراا  8-1-5

صفر  هباید مجهز به یک وسیی نشاندای هاین وسیی ،قیمت نیز بارد نشاندایاا دارا  وسییه اگر این سیستم

  .کننده بارد

           .است mm19  مجدد به صفر ردن تنظیمبا قابییت  ارقام راخص مقدارارتفاع  کمینه 8-1-6

  .است mm19  تنظیم ردن مجدد به صفرقیمت با قابییت  راخصارتفاع  کمینه          

 است.  mm 2 یکاارتفاع قیمت  کمینه          

 هتا زمانی که وسیی ،و بعد از تعویض آنمی رود استفاده  نازلزمانی که در طول تحویل فقط از یک  8-1-8

 . بعد  ممانعت رود تحویلز باید ا رود تنظیمصفر مجدد به  نشاندای

به کار رفته  اا نازلاستفاده کرد و بعد از اینکه  متناوببه طور امزمان یا  نازلیک یا چند  از زمانی که بتوان

عالوه . بعد  ممانعت رود تحویلرود از  تنظیم مجددصفر به  نشاندایباید تا زمانی که وسییه  ،تعویض ردند

  ورده رود.آبرباید  1-16-2بند  پاراگرا  اول مفاد آمده در ،براین طرح

 . استفاده رود به کار نمی روندمکی ررایط باال زمانی که از یک پمپ دستی ک

mکوچکتر از  نر  رار  بیشینهگیر  که دارا  اا  اندازهآن دسته از سیستم 8-1-7
3
/h 6/3 باید داستن ،

 . بیشتر نشود L3 گیر  بارد که از کمیت اندازه کمینهدارا  

برچسبی رد که تحت کنترل است، این وسییه باید با ررایط  به گیر  مجهزوقتی که سیستم اندازه 8-1-3

به صفر مجدد  ردن تنظیمتا زمان از ادامه تحویل عمییات چاپ در  عالوه بایده. بسازگار بارد 2-3بند  مرتبط در

 . غییر دادرا ت نشاندایمییات چاپ نباید کمیت بیان رده در وسییه عحال ارهممانعت رود. ب

 .سوخت باید قابل قطع بارند دیسپنسراا  8-1-11

یکی باید طور  بارد که ونسوخت ادکتر دیسپنسراا ، 9-9-6بند  عالوه بر ررایط مطرح رده در 8-1-11

 :نمایش یابد یا ،عمییات هدور کمینه

 یا  ؛یمنبع تغییه ادکتریکی اصی ارتباه دربعد از  خودکارمتوادی و  به طور min 13 کمینه -

 قص.تی در طی یک ساعت بعد از نصورت دسهبرده کنترل در یک یا چند دوره  min 3 کمینهدر مجموع  -

  .از نیرو  برق تغییه کند h 19 این ررایط دستگاه باید به مدت آزمونقبل از 
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قطع رده نتواند بعد از نصب مجدد منبع  تحویلعالوه مخازن سوخت ادکتریکی باید طور  طراحی رود که هب

  .طول بکشد s13 بیش از  قطع برقتغییه ادامه یابد و این در صورتی است که 

ک از این یز ارستفاده اا ،معمودی بارد نشاندای هسوخت دارا  وسیی دیسپنسرزمانی که چندین  8-1-12

  .طور امزمان باید غیرممکن باردگیر  باا  اندازهسیستم

 تحویل الاقلر برا  ا ،ررح داده رده است 1-9-3-6بند  چنانکه در محاسبه کنندهکنترل عمییات  8-1-11

 . بار انجام گیرد یک

 کمینه»نیاز نیست که در آغاز انتقال با کمترین مقدار  ،اااا و قیمتثر بودن نمایش کمیتوت مدر صور 8-1-14

دست آمدن کمیت پنهان آغاز هز بیا قیمت ممکن است بعد ا. نمایش کمیت باردمطابق « افزایش ثبتمقدار 

 رود.

انحرا  تعیین رده بزرگتر بارند. قیمت پنهان نباید  کمینهاند نباید از دو برابر چنین پنهان ردهمقادیر  که این

 از قیمت مربوط به آن کمیت بزرگتر بارد.

بارند که یک خاتمه زمان  هباید مجهز به یک وسیی ،یکیوناا  ادکترنشاندایدارا   دیسپنسرااتمامی  8-1-15

 بیش از ه  باید یک دوررود تنظیمدوباره به صفر  تحویل قبل از آغاز دیسپنسر یعنیرا خاتمه داد سمعامیه 

s 199 ستد ر  بدادوداد طول  در رار سبدون  عدم فعادیت.  

 ايجاده زناگیري در مخهاي اندازهسیستم 8-2

قابل حمل برا  ا  یا مخازن مخازن جاده رو  گیر اا  اندازهسیستم برا بعد از این  هررایط ذکر رد 8-2-1

 اعمال  ،و ذخیره رده در فشار جو   mPa.s99بزرگتر یا مساو  پایین س گرانرو  مایعاتی با و تحویل انتقال

 .کنید  مراجعه 6-3بند  برا  این ادزامات بهسبه استثنا  مایعات نوریدنی کف دار  روندمی

  .چند بدنه بارند یا  گیر  ممکن است رامل یکاا  اندازهمجهز به سیستم ازنخم 8-2-2

ه استثنا  زمانی که سیستم ب ،ضدچرخش مجهز بارنده باید به یک وسیی ا مخازن جادهاا  بدنه 8-2-1

 مطابقت دارد.  3-19-2 بند گیر  مجهز به جداکننده گاز  بارد که بااندازه

  خودکاربستن سدستی یا ه ، ار بدنه باید دارا  یک وسییمخزن دارا  بیش از یک بدنه بارد وقتی که 8-2-4

  .دمنحصر بفرد در ار خط خروجی بار

باید به یک محصول خا  یا  ،کاربرد آنها ر  مطابق با مقررات میی مربوط بهگیار سیستم اندازه 8-2-5

  .رده است تاییدا  از محصوالت اختصا  یابد که در مورد آن سنجه محدوده

 . گیر  نتواند مخیوط روندرود که محصوالت در سیستم اندازه دوده باید تا حد ممکن طور  طراحی

نصب رده است ممکن است  ا مخازن جادهگیر  که رو  یک سیستم اندازه 9-16-2بند  تحت ررایط 8-2-6

  .خادی یا پر یا ار دو بارد ینگها یردارا  

 د.مطابقت دارته بار 2-9-3بند  کمیت باید دارا  یک وسییه صفر کننده بارد که با نشاندای هوسیی 8-2-8

تحویل رود تا  هباید مانع از ادام پگر برچسب مجهز رد ار عمییات چاپگیر  به یک چاوقتی که سیستم اندازه

  .به صفر انجام گیرد تنظیماینکه 
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ینگ پر را یینگ خادی یا ریگیر  که فقط توسط پمپ تغییه می روند ممکن است راا  اندازهسیستم 8-2-7

  .مطابقت دارته بارند 9-1-3-9-3بند  و 1-1-3-9-3بند  به کار بیاندازند و باید با ررایط آمده در

 ،وجود داردمربوط به عدم وجود اوا یا گاز  9-19-2 بند ادزاماتمطرح رده در  اشدارکه ییاز آنجا 8-2-7-1-1

 بنداا  بارد سبه دارته باال دست سنجه گاز در رار حی  جهت  مناسب یهگیر  باید وسیسیستم اندازه

  . کنید مراجعه 2-19-2 و 2-19-3 ،2-19-3 

ودی با این  ،دزمانی که فشار در خروجی سنجه کمتر از فشار جو  بار گیر در یک سیستم اندازه 8-2-7-1-2

باید  خودکار هورود ار گونه اوا به سنجه یک وسییاز برا  جیوگیر   ،دحال از فشار بخار ارباع رده باالتر بار

اا  در حادتی برا  سیستم ایننتواند کمتر از فشار جو  بارد س نصب رود. زمانی که فشار در خروجی سنجه

 برا  کم کردن خودکار ایلکند  به استفاده از وسمی کنند صدقینگ پر کار مییدر ر اگیر  که صرفاندازه

 . نیست نیاز  رار یا متوقف کردن  رار 

کنند باید با ررایط زیر ش کار میبر اساس گران اگیر  که صرفاا  اندازهسیستمدسته از آن  8-2-7-2

  .مطابقت دارته بارند

کل محتوا  بدنه ساا  را  بتوانگیر  سیستم اندازه که در این تجهیزات باید طور  ساخته روند 8-2-7-2-1

  .گیر  کرداندازه ،نر  رار  کمینهبزرگتر یا مساو  با  نر  رار در 

اا  مناسب بایستی از ورود وجود دارد، دستگاه ا  ارتباطیتانکراا  مخازن جادهبا فاز گاز در  اگر 8-2-7-2-2

 ارگونه گاز به سنجه جیوگیر  کنند.

  اا  غیر پمپ بایستی اعمال رود.رار مورد  در 3-19-2بند  ررایط آمده در 8-2-7-2-1

با ررایط قبیی  در صورتی که .دممکن است مجاز بار نر  رار پایین دست نقطه انتقال برا  افزایش  رار 

 . نباید موجب افت فشار در سنجه رودسازگار بارند. این پمپ 

نقطه انتقال نیاز به آزاد ردن اوا به  کشی پایین دستدوده رار اگر برا  خادی کردن کامل  8-2-7-2-4

ا  برا  رناسایی بصر  و یا در این مورد وسییه انجام گیرد. خودکاربه صورت در عمل باید  ،اتمسفر بارد

 خودکار از تخییه کامل ادزامی است.

 بند  باید با ررایط آمده در ،کار توسط گرانش یا پمپ استندگیر  که قادر به اا  اندازهسیستم 8-2-7-1

  .مطابقت دارته بارند 9-3-9-3 بندو  3-9-3-1

یا  ینگ خادییممکن است ر ،گیر  که توسط فشار گاز به کار می افتنداا  اندازهآن سیستم 8-2-7-4

 بند که درممانعت از ورود گاز به سنجه چنانا  برا  وسییهآن را که سنجه  ا . دودهینگ پر را به راه بیاندازندیر

 ،ه که موجب افت فشار رودا  باردفهونباید دارا  محدودیت یا م ،معین رده است در نظر گرفته است 2-19-3

اا  گاز  می ر رود که آن نیز باعث ایجاد حبابد با آزاد کردن گاز حل رده در مایع موجب افت فشاکه بتوان

 رود. 

 هگیر باید محدودراخص این اندازه .باید دارا  فشارسنج بارند که فشار را در مخزن نشان دانداا این سیستم

  .فشاراا  مجاز را بیان کند
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دار با استفاده از يک مخزن قطار و ماشین مخزن  ،گیري براي تخلیه بار مخزن کشتیهاي اندازهسیستم 8-1

 میانی

قطار و  ،تخییه بار مخزن کشتی طولایع در اا  مگیر  کمیتاندازهگیر  که برا  اا  اندازهسیستم 8-1-1

اتصال را  هنقط ،ممکن است دارا  یک مخزن میانی بارند که در آن سطح مایع ،اندطراحی رده ا مخازن جاده

 تعیین می کند. این مخزن میانی ممکن است برا  تضمین حی  گاز طراحی رود. 

انحرا  کمی معین مطابق با تفاوتی در  کمینها بباره که کمیت مساو   ی باید طور سطح مقطع مخزن میان

 د.بار mm  9کمینهسطح 

، قابل مشااده یا قابل سطح ثابتیک  خودکاری باید به طور مخزن میان ،ا  و ریییمورد مخازن جادهدر  8-1-2

انگامی که در یک محدوده  هدرسطح در نظر گرفته . گیر  تضمین کندا در آغاز و پایان عمییات اندازهتعیین ر

 .ثابت استانحرا  کمیت مشخص بارد  کمینهاز  منطبق با یک مقدارکمتر

 ،رطی ایجاد رودسطح ثابت الزم نیست. اگر چنین ر خودکار، حفظ و نگهدار  یتزن کشامخمورد در  8-1-1 

  بارد.پییر گیر  محتوا در مخزن میانی باید امکاناندازه

ط در از مخزن میانی ممکن است فق ،رودی توسط پمپ واقع در قسمت زیرین کشتی تخییه بار تاگر مخزن کش

 گیر  استفاده رود. آغاز و پایان عمییات اندازه

  (LPG ديسپنسرهايگیري در گازهاي مايع تحت فشار )غیر از هاي اندازهسیستم  8-4

  . دقابل کاربرد بار 2-2-3 بند مگر اینکهس ینگ پر مجاز استندیگیر  با راا  اندازهفقط سیستم 8-4-1

گیر  در حادت مایع اندازه طولکه محصول در سنجه در  دکن ضمینگیر  باید تطرح سیستم اندازه 8-4-2

 کنید .  مراجعهبه پیوست ب سباقی می ماند 

 بایستی در نزدیکی سنجه فراام رود. ،اد  تصدیق ابخوب  سنجیک دما 8-4-1

رروطی باید گیارته گیر  دستگاه پایین دست و در نزدیکی دستگاه سنجش اتصاالت فشار اندازهبرا   8-4-4

مهر و موم رروطی باید  برا  صورت دزوم  در د.در دسترس بار صدیقگیر  باید برا  تاین وسییه اندازه .رود

 . اعمال رود

نصب رده  ا مخزن جادهکه رو   دکنیر  رده از یک سیستمی استفاده میگوقتی که کمیت اندازه 8-4-5

 است. ممنوع نقییه و فاز گاز  مخزن دریافت کننده  هگونه اتصال بین فاز گاز  مخزن وسییار ،است

انتقال یافته از  اا  گازکه کمیت ستاانی مجاز گیر  گاز مایع چنین ارتباطی زماا  اندازهدر دیگر سیستم

 تحویل داده ردهروند و از کمیت گیر  میگیر  مناسب اندازهاندازهاا  وسییه دستگاههطریق این ارتباطات ب

 رود. میکم 

 ریر اطمینانگیر  به منظور جیوگیر  از فشار غیر طبیعی باال ممکن است اا  اندازهدر سیستم 8-4-6

یا د پایین دست سنجه قرار داده روند، باز ردن آنها باید به سو  اتمسفر بار رار اگر آنها در  گنجانیده رود.

 د. نبه مخزن دریافت کننده متصل رو
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پایین  رار واقع در  اا دریچهباال دست سنجه نباید به  رار اا  اطمینان واقع در در ایچ حادتی دریچه

 متصل رود. زنندمی را دور سنجهاایی که دودهدست 

اا باید پر باقی ینگیاین ر ،د  قابل تفکیک بارااینگیمییات نیازمند استفاده از رزمانی که ررایط ع 8-4-8

 د.انحرا  کمی معین بار کمینهاا  آنها بزرگتر از بمانند و این در صورتی است که کمیت

 روند که اصطالحاً به متصل کننده اا  پر با اتصاالت ویژه مجهزینگیبرا  رباید  ،پر قابل تفکیک اا ینگیر

در صورت دزوم در  بایدکنند که با دست کار می 1آ -بیو وسایلهر و موم کننده معرو  است. یا ریراا  خود م

 اا بارند. ینگیانتها  این ر

کمیت و چاپگر در  نشاندایرود وسییه نصب می ا مخازن جادهگیر  که رو  اا  اندازهدر سیستم 8-4-7

 . دبارمنطبق  3-9-3 بند باید با ررایط ،وجودصورت 

گیر  برا  کربن د  اکسید مایع با استثنا اا  اندازهدر سیستم 2-3بند  ررایط و موارد ذکر رده در 8-4-3

 کاربرد دارند. 

  . مراجعه کنید 1-2-3بند  ینگ خادی مجاز استند سبهیگیر  با راا  اندازهفقط سیستم -

ا  که نصب رده وسییه  1س مخزن دریافت کننده مجاز است اگر نقییه و هاتصال بین فازاا  گاز  مخزن وسیی -

را با مقدار  فراام کند که مربوط به بخار برگشت یافته در خط گاز  تحویل داده ردهجبران کمیت  سبباست 

 تحویلمخزن از  رار  از باید  حادتدو در ار  حالارهب .گیردانجام می ا محاسبه خودکارجبران ب  9س است، یا

 طور ایمن جیوگیر  کرد. برگشت گاز به ابزاره وسییهبه مخزن دریافت ب

 اا اجبار  نیستند. در مورد این سیستم 3-2-3بند  ررایط آمده در -

 ( LPG ديسپنسرهايسوختی براي گازهاي مايع تحت فشار ) ديسپنسرهاي 8-5

در  9-2-3بند  و 1-2-3بند  ،13-1-3 بند تا 3-1-3بند  ،1-1-3-3-1-3 بند ررایط آمده در 8-5-1

نر   بیشینهنسبت بین  ،استفاده استند. وقتی که نصب ردندموتور  قابل  ییهیل نقاوس LPG دیسپنسراا 

  د.نبار 3/9به ررطی که کمتر از  دممکن است کوچکتر از پنج بار نر  رار  کمینهو  رار 

گیر  در حادت مایع باقی ندازهدر سیستم ا LPGررایطی ایجاد رود که تا اطمینان ببخشد که نباید  8-5-2

 فشار انجام می گیرد.  هحفظ کنند هاین کار از طریق وسیی ،ماند. اغیبمی

 کاررناسان  ،درته بارسنجی وجود ندارود. اگر دماک سنجه دماسنج نصب ممکن است در نزدی 8-5-1

ا  معادل را گیر  را مجاب کنند تا وسییهکه سازنده یا مادک سیستم اندازه قانونی میزم استند رناسیاندازه

 گیر  دما فراام بیاورند. برا  اندازه

سنجه و  نزدیک بهگیر  فشار اندازه هبرا  تنظیم وسیی ،رودمیحفظ فشار استفاده  یهزمانی که از یک وسی

برا  باید گیر  کننده اندازه هحی  کننده فشار ایجاد رود. این وسیی هوسییجهت  باال دست باید ررایطی رار 

 در صورت دزوم برا  مهر و موم ررایطی باید مطرح رود.  د.در دسترس بار صدیقت

 است. ممنوعخط برگشت بخاراز  نقییه هاتصال بین فاز گاز  مخزن تغییه و فاز گاز  مخزن وسیی 8-5-4

                                                 
1 - blow-off 
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تا زمانی که وسییه  نازلکرد و بعد از تعویض  نازل استفاده بتوان فقط از یک تحویل طولکه در زمانی  8-5-5

 جیوگیر  کرد.  بعد  تحویلاز نشود، باید  تنظیمبه صفر  نشاندای

اینکه نازل استفاده رده وقتی از دو یا چند نازل بتوان به طور امزمان یا به جا  یکدیگر استفاده کرد و بعد از 

عالوه بر این،  ،یوگیر  کردج رود تنظیمبه صفر  نشاندای هبعد  تا زمانی که وسیی ویلتح، باید از تعویض رد

 .باید برآورده رود 1-16-2بند  اول پاراگرا طراحی، مفاد وسییه هب

خیر از پیش تعیین نشده ااضطرار  متوقف رد و ت وسییه ررایطهب رار زمانی که  حادت دو این در ار عالوه بر

  .صورت گیردبه صفر ردن  تنظیم بعد از بعد  باید تحویلمتوقف رود و  باید جار  تحویل ،رفت حدفراتر از 

افت فشار ناری از آن باید تا حد کافی کم بارد  .پایین دست سنجه اجبار  است رار  ر یک طرفهری  8-5-6

 تا قابل اغماض در نظر گرفته رود. 

کوپیراا و یا دریچه خود مهر و موم کننده موسوم به  ،پرریینگ به خا   اتصاالتباید با  ااینگیر 8-5-8

 . چفت و بست رود

 بگیارد.  تاثیر رناختیاندازهاا  ایمنی نباید بر عمیکرد ویژگی 8-5-7

اا  کمیت در دایجداگانه نشان تایید ،تبدیل بارد هگیر  دارا  یک وسییاندازه وقتی که سیستم 8-5-3

    د.پییر بارام پیوسته باید امکانهگیر  بدازهان ایلگیر  و وسررایط اندازه

انحرا  کمی  کمینهافت مایع از  کردن یا جدا کردن جفت هساختار نازل باید طور  باره که در دحظ 8-5-11

 . بیشتر نشودمعین 

  ، و ديگر مايعات نوشیدنی کف دارگیري شیر، آبجواندازه هايسیستم 8-6

مایعات نوریدنی کف دار به کار می روند که  برا گیر  قابل انتقال اندازه اا ررایط زیر در سیستم 8-6-1

این  تحویلرود که برا  دریافت یا گیر  تثبیت میاا  اندازهروند و سیستمنصب میا  رو  مخازن جاده

 روند. مایعات به کار می

سنجه تعریف  باال دست سیستم حی  اوا  سطح ثابت رار دریافت توسط  امکاناتانتقال در  هنقط 8-6-2

 .در یک وسییه کار گیارته می رود معموالرود. وسییه حی  اوا باید از مخزن سطح ثابت استفاده کند که می

پایین دست مخزن سطح ثابت و قبل از  درحی  اوا  هو این در صورتی است که وسیی دودی ممکن است جدا بار

. این سطح دپییر بارگیر  باید امکانحی  اوا قبل و بعد از ار اندازه هسطح ثابت در وسیی تایید. دسنجه بار

 اتخاذ رود.  خودکارباید به صورت 

خواه سنجه  .پایین دست پمپ یا بین پمپ و سنجه قرار گیرد رار حی  گاز ممکن است در  هوسیی 8-6-2-1

 ،خالم تپمپ کمکی یا سیس هوسییه، یا بتکان دانده ریر و خادی کردن ظربا نیرو  گرانشی تغییه رود یا با 

 وسییه حی  گاز نیاز داریم. هباز ام ب

ممکن است با مخزن  ه. این وسییحی  گاز ضرور  است ه، وسییه رودیارا خالط پمپ یا سیستم اگر ریر توس

 سطح ثابت ترکیب رود. 



32 

 

گیر  ریر کاربرد  ندارند و سنجه ممکن اندازهاا  در سیستم 3-13-2بند  ررایط مطرح رده در 8-6-2-2

تغییه رود. در این حادت فشار داخل دوده که مخزن سطح ثابت را به سنجه متصل می  خالاست توسط سیستم 

 باید بررسی تنگی .سفتی در مفاصل این اتصال باید به خوبی تضمین رود ند کمتر از فشار جو  خوااد بود وک

  ه رود.یجیب توجه به این بررسی ارا اطالع رسانی برا  جهتو یک صفحه  ممکن بارد

به  نامیحی  اوا باید تحت ررایط عمییات  هپایین دست وسیی رار دریافتی،  امکاناتدر تمامی  8-6-2-1

 طور کامل و خودکار خادی رود. 

نظارت ، سطح نشاندای  هیا وسیی دریچه بازدیدمخزن سطح ثابت توسط وسییه هبحی  اوا  هوسیی 8-6-2-4

 کمینهاست که تعریف رده با دو عالمت   هرود که در محدودزمانی سطح ثابت در نظر گرفته می رود.می

 mm 13 است هدر ینیعتانحرا  کمی  کمینهر از دو برابر اختال  کمی کمت مربوط بهو  استند جدا . 

یک  ،روند هگیر  تعبیدر سیستم اندازه نر  رار برا  کااش  ایلوس ررایط باال تامیناگر برا   8-6-2-5

 گیرد. سنجه باالتر از فشار جو  قرار میاطمینان بخشد که فشار در خروجی  خودکارطور هوسییه باید ب

این  .یابد رار تر از سطح سنجه پایینگیر  رده به سطحی دریافت مایع اندازه امکاناتاگر در   8-6-2-6

 گیرد. وجی سنجه باال  فشار جو  قرار میاطمینان ببخشد که فشار در خر خودکارباید به طور  هوسیی

اا  سیستممورد گیر  پر روند. در ازهگیر  باید به طور کامل قبل از آغاز انداندازه اا سیستم 8-6-2-8

برا  پر کردن الزم  مقدارتعیین  ،گیر  عمیی نشدقبل از اندازه ،گیر اگر پر کردن سیستم اندازه ،هکننددریافت

که طور هگیر  بیان رود. بسیستم اندازهه داد هدر صفح دگیر  قابل قبول نیست و این کمیت بایسیستم اندازه

گیر  رده توسط دازه. این کمیت اندریافت آن را در نظر گرفته گیر  دورمحاسبه در اودین اندازه بتوان با

برا  پر کردن کامل سیستم  کهد دریافت باید برابر یا بیشتر از کمیتی بار هدور طولگیر  درسیستم اندازه

 گیر  الزم است. اندازه

حی  گاز باید  ایلکه در رابطه با حی  اوا یا گاز است وس 19-2بند  رغم ادزامات کیی آمده درعیی 8-6-1

ر آغاز و پایان ار مانند زمانی که اوا دبه  کنند تامینرا  1-19-2بند  فقط ررایط عمییاتی و ادزامات ذکر رده در

 گیر  وارد می رود. عمییات اندازه

 تامینخروجی مخزن  اایی رد که برا  جفت ردن باینگیگیر  مجهز به رارحال زمانی که سیستم اندازههب

سازگار   1-19-2بند  گیر  با ررایط آمده درکل عمییات اندازه طولز باید در حی  گا هوسیی ،اندطراحی رده

 دارته بارد. 

 طولکه ایچ اوایی در طور همحل نشت اتصاالت را معین کند. بباید بتواند سفتی  برکار ،در تجهیزات دریافتی

رود که فشار مایع  سیستم باید طور  مونتاژ ،تحویلباال دست سنجه نشود. در تجهیزات  رار گیر  وارد اندازه

  .امیشه مثبت بارد ،یابندمی رار زن تغییه مخاا  متصل کننده که از موجود در دوده

ذکر رده  باید با ررایط ،هیاراگیر  قابل حمل و چاپگر آن در صورت یک سیستم اندازه نشاندایسییه و 8-6-4

 مطابقت دارته بارد.  3-9-3 بنددر 
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 هاي باري هاي کشتیگیري در خطوط لوله و سیستمهاي اندازهسیستم  8-8

-2 بندبه س بارد 3 زممکن است کمتر ا گیر سیستم اندازه نر  رار  کمینهو  نر  رار  بیشینهنسبت بین 

 دکن تاییدتا  دبار خودکارکنترل ه گیر  باید مجهز به یک وسییکنید . در این حادت سیستم اندازه مراجعه 3-3

  .گیر  استسیستم اندازه گیر اندازه ودهحدمگیر  رود در مایعی که قرار است اندازه نر  رار که 

 کند.  تامینرا  9-1-3-6 بند و باید ررایط مطرح رده در دبار P عاز نو باید این وسییه کنتردی

و به طور دستی  رود، تعیین رودمی گیر ا مایعی که اندازهدر رابطه بممکن است  نر  رار  کمینهو  بیشینه

 داده رود.  محاسبه کنندهبه 

 گاز  شارشجلوگیري از  8-8-2

مگر اینکه با  د،گونه اوا یا گاز  که در مایع موجود است بارحی  ار هگیر  باید دارا  وسییسیستم اندازه

 رود.  جیوگیر اا از ورود اوا به مایع یا آزاد ردن گاز از مایع یا با مرتب ساز  و عمییات پمپتنظیمات دوده 

 شرايط ويژه نصب   8-8-1

مناسب   باید توسط یک وسییه ،گیر  سنجیده روده قرار است در سیستم اندازهیعی کمعکوس ما رار از 

 رده بارد.  تاییدجیوگیر  کرد مگر اینکه حادت دیگر  برا  آن 

 نمونه برداري  يهوسیل 8-8-4

گیر  اا  مایعی که اندازهتعیین ویژگی گیر  دارا  یک وسییه نمونه بردار  خوااد بود که برا سیستم اندازه

 خوااد رد در نظر گرفته رده است. 

در نظر گرفتن کمیت نمونه در نتایج  ،دگیر  بارمجاز سیستم اندازهخطا   بیشینهبرابر  1/9 اگر نمونه کمتر از

 گیر  ضرورتی ندارد. اندازه

 گیري هواپیماوختبراي سدر نظر گرفته شده گیري هاي اندازهسیستم 8-7

 د دارند. رنیز کارب کوپترااگیر  اییدر سوخت این بخشررایط ذکر رده در 

 کلیات  8-7-1

گیر  ندازهاا  اسیستم ،اندگیر  اواپیما در نظر گرفته ردهتگیر  که برا  سوخاا  اندازهسیستم 8-7-1-1

 .استند ینگ پریر

به ررطی که  انجام گیرد 1فییترحی  آب میکرو هوسییه حی  گاز ممکن است با یک وسییعمیکرد  8-7-1-2

 رود.  تامین 19-2بند  ررایط آمده در

 ریر مجزا کننده آب نباید مهر و موم رود.  .وسییه حی  گاز ممکن است در پایین دست سنجه قرار گیرد

 گیر  غیر قابل قطع بارند. اا  اندازهاا باید سیستمسیستم این 8-7-1-1

 گیري ثابتهاي اندازهستمسی  8-7-2

 روند بهکار میگیر  ثابت بهاا  اندازهسوختی در سیستم دیسپنسراا در  ادزامات قابل اعمال 8-7-2-1

 روند. کار میهگیر  اواپیما بکه برا  سوخت 1-19-3بند  استثنا  موارد آمده در

                                                 
1 - Microfilter 
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پمپ دار مرکز   اا ارته بارند یا برا  نصب در سیستماا ممکن است پمپ خود را داین سیستم 8-7-2-2

 د. نطراحی رده بار

 باال دست ابزار حی  گاز بارد.  رار حی  آب میکروفییتر باید مجهز به  دستگاه 8-7-2-1

 گیري سیالهاي اندازهسیستم  8-7-1

 کلیات 8-7-1-1

 گردددیگر ممانعت با امنقطه  چند باید از کاربرد دو یا ،انتقال فراام رود هاگر بیش از یک نقط 8-7-1-1-1

 متفاوت بارد.  یکامگر اینکه چیدمان آنها طور  باره که استفاده از آنها در اواپیمااا  مختیف در آنِ 

اتصال تخییه  هطراحی روند به ررط اینکه نقط رسانیاا  سوختآنها ممکن است برا  اواپیما 8-7-1-1-2

 .ادزامی نیست از نوع سرریز بازدید  دریچهیک حی  گاز قرار گرفته بارد.   هباال دست وسیی رار سوخت در 

 ،سوخت به اواپیما تحویلبه مخزن ذخیره به انگام  دوبارهمایع از طریق برگشت  زدن دوربرا  جیوگیر  از 

 ممکن است نیاز  به قفل ام بند نبارد. 

تنها با  این امر ،حی  گاز استفاده رود  هحی  آب میکروفییتر  به جا  وسیی  هاگر از وسیی  8-7-1-1-1

 رود.  تامین 19-2بند  ررایط مطرح رده در در صورتی که ،ممکن استده ر تاییدبررسی اسناد 

 :ار گونه نصب باید امراه با موارد زیر بارد 8-7-1-1-4

 ؛دستورادعمل استفاده -

  ؛انداز  یک مایع رار طرح به  -

 ؛توصیف عمییات الزم برا  استفاده -

 اا  مربوط و استفاده از آنها.اا  اتصال دستگاهموقعیتو ررح کنترل  -

 گیري هواپیماگیري مخزن سوختهاي اندازهسیستم 8-7-1-2

 کاربرد دارند.  3-9-3 و 3-9-3 ،6-9-3، 2-9-3 ،3-9-3 ،9-9-3 اا بند ررایط مطرح رده در
گیر  گیر  مخزن سوختاا  اندازهاستفاده از سیستم، زمانی که سیستم هبرا  دارتن عمیکرد  بهتر در زمین -يادآوري

باال  رار ، در تگاز ویژه مورد استفاده قرار گرفگاز یا استخراج  ا  رد که برا  انجام وظیفه استخراجاتواپیما مجهز به وسییه

ر کاربدای اا  آن باید طور  بارد که ند. نشانوقوع افت آن را تعیین ک سنج کار گیارته رود تا به انگامدست پمپ باید یک فشار

 بتواند به آسانی آن را مشااده کند.

 ت هواپیمانگیري هیدراهاي اندازهسیستم 8-7-1-1

گاز را زمانی انجام داد که ه ا  بارد که کار استخراج کنندییهحی  گاز ممکن است وس  هوسیی 8-7-1-1-1

 :زمینی یرز اا هدود

 مناسب طراحی رود؛  ایلبرا  حی  آسان اوا  موجود در دوده با وس -

 و   ؛ریینگ پر هاا  ویژه ببا اتصال دستگاه -

 نشود.  یزیرزمین هطراحی رده ایچ گاز  تشکیل یا وارد دود تامینطور  آماده رود که در ررایط  -
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 تزریق مجددکف و  بازیابیاواپیما با یک وسییه برا   تنایدراگیر  انگامی که سیستم اندازه 8-7-1-1-2

 دم وارئو نباید اجازه داد که گاز به طور دا گیردباال دست وسییه حی  گاز قرار  رار اید در ب ،مجهز گردد

 سنجه رود. 

 باید امراه با  گیردبه آسانی انجام می اتصال قطع  اتصال و که در آن قطع فشار اا دریچه 8-7-1-1-1

 جیوگیر  رود. گیر  ردهاندازهاایی بارد تا از انتقال یافتن مایع قفل

 مخلوط  ديسپنسر  8-3

از  یلیو قسمت گازو ا چند درجهدیسپنسراا  در ار دو قسمت  13-1-3بند  تا 1-1-3 بند ررایط آمده در

به جا  « مخیوط دیسپنسر»جا  مناسب از اصطالح درس قابل استفاده استند روغن-یلیگازو دیسپنسر

نر   کمینهو  نر  رار  بیشینهنسبت بین  ،ارحال بر اساس طرحهاستفاده خوااد رد . ب« سوخت دیسپنسر»

 بارد.  3 کمینهممکن است  چند درجه ا  دیسپنسردر حادت  رار 

تا زمانی که  بعد از تعویض ردن نازل رودازل در طول مدت تحویل استفاده میوقتی که فقط از یک ن  8-3-2

  می رود.جیوگیر   بعد  تحویلرود از  تنظیمصفر  به نشاندایوسییه 

اا  استفاده رده انگامی که نازل واستفاده می رود  متناوبدو یا چند نازل به طور امزمان یا  وقتی که از

این  برعالوه  .رود تنظیمصفر به  نشاندای هبعد  جیوگیر  رود تا اینکه وسیی تحویلباید از  ،روندمیتعویض 

 رود.  تامینباید  1-16-2بند  رایط مطرح رده در پاراگرا  اولر طراحی،

ن درصورتی است که نامگیار  ای کند وصدق نمی 3-2-3 بند تا 2-2-3بند  ررایط مطرح رده در 8-3-1

 کشیده رود.جزء گیر  به نسبت مقدار دو اا  مختیف اجازه نمی داد نتیجهمخیوط

 :نامگیار  اااایی در مورد این مثال

 ؛ ستاره 2،3،9ساا تعداد ستاره -

 و  ؛ 23،23،29اکتان سعدد اکتان  -

 . درصد 3 مانند تعیینمخیوط دو زمانه سبدون  -

گیر  بسته زهایی کاربرد دارد که سیستم اندافقط در ج  3-2-3بند  یا 2-2-3بند  عالوه ررایط مطرح رده درهب

داد. این حادت در جایی که سیستم ه مییوط رده و قیمت مخیوط را اراکمیت مخی ا  ازهنشانبه نسبت مخیوط 

 : کاربرد  ندارد ،کندگیر  ررایط زیر را فراام میدازهان

 یا ت که به نسبت مخیوط وابسته نیست؛نشانه ا  از مقدار مخیوط رده و قیم -

 . مخیوط نشده مقدار ا  ازهبرا  ار جزء مخیوط و عدم فراام آوردن نشان نشانه ا  از مقدار -

 :الزم است ،رود تایید 3-2-3 بند یا 2-2-3بند  ررایط آمده درآن با  اینکه مطابقت ا بر

 ؛را اندازه بگیرندجزء  اا  ار دوکمیت ا دیسپنسراا  چند درجه -

 و ؛ گیر  بکندیل را اندازهییا گازو روغنمقداراا   یل یایو گازو روغن مقدار ،روغنیل ت یگازودیسپنسر  -

  .پییر بسازدامکان تصدیق طولرا در  جزءآور  جداگانه ار دو جمع ،در ار دو نوع -

 :باید به صورت زیر بارد ا دیسپنسراا  چند درجهنسبت مخیوط در  رستید 8-3-4
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  بیان می رود. نسبت واقعی کمیت 1:1جزء سمانند اا  دو اا  گوناگون بصورت نسبت کمیتمخیوط نامگیار 

اا  ار دو جزء تعیین رده در کمیت kreal=V2/V1بارد. یعنی نسبت واقعی  ± 3% هاا  دو جزء باید در محدود

 :اا  زیر بارددر محدوده knomسنشاندای  باید مساو  با نسبت نامی دیقصت طول
Kmin=knom-0.05knom ,  kmax=knom+0.05knom 

 

 اامثال

 1:3  1:1  3:1   عالمت

Knom   333/9  99/1  99/3 

Kmin   316/9  23/9  33/9 

Kmax   339/9  93/1  13/3 
 

 :باید به صورت زیر باردروغن یل ت یگازو دیسپنسراا نسبت مخیوط در  رستید 8-3-5

که به  ترکم جزءنسبت کمیت واقعی مربوط به  ،بارد تربیش جزءکمیت  2V کمتر در مخیوط وجزءکمیت  1Vاگر 

  .یا تفریق بارد جمع موجود در حد نامی، باید برابر با نسبت [T=100×V1/(V1+V2)]رود صورت درصد بیان می

 یا  ؛مقدار نسبی %3 -

 .دمطیق  ار کدام که بیشتر بار %9/9 -

حادت زیر باید  بارد،می به صورت درصد  نامینسبت کمیت   Tnomنسبت کمیت واقعی و T به عبارت دیگر

 :رود تامین
93/9 [T-Tnom]/Tnom≤ 

 

 ود درصد بار 2 کمینه نامینسبت کمیت در صورتی که 
 

 99/9 [T-Tnom]≤ 

 

 د.بار 2%کمتر از  نامیاگر نسبت کمیت 

مخیوط  اا و نسبت دبیش از یک مخیوط با نازل یکسانی بار تحویلقادر به  دیسپنسر ترکیبیاگر  8-3-6

 ویژه در نزدیکی نقطه انتقال الزم است. همخیوط کنند  هنصب دو ریینگ و وسیی تضمین روند

 یداخل ظرف مخیوط کننده ممکن است هوسیی داد تحویلاگر ظر  مخیوط بتواند یک مخیوط را به ازا  نازل 

  رود. کند نصبدر یک نازل استفاده می یکاینگ یکه از یک ر

اا  امراه با نازل مشترک سعالوه بر مخیوط یکایا دو جزء  یک تحویلقادر به  دیسپنسر ترکیبیاگر  8-3-8

  رود.مخیوط  وسییهاستفاده بدون طریق بخش یافتن مایع از  رار وسییه باید مانع از  ،بارد
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بتوانند از  روغنموجود در  اا حبابیل باید طور  طراحی رود که یت گازو روغن دیسپنسرروغن موتور  8-3-7

تشخیص را  روغنا  وجود دارته باره تا وجود امچنین باید وسییه ،عبور کنند روغنگیر  زهنداا  همیان وسیی

  :باید توسط ابزاراایی مانند ابزاراا  زیر متوقف رود که عبارتند از تحویل ،روغن. در صورت عدم وجود داد

 و  ؛متوقف کند را تحویلبتواند  خادی است روغنکه انگامی که مخزن  و یک مخزن روغن میانییک وسییه  -

 . ا متوقف کندر تحویل ،روغنتعیین کننده فشار که در صورت افت فشار  هوسیی -

 سوخت  ديسپنسرهايسلف سرويس با  چیدمان 8-11

 استند و زمانی که به 2-3یا  3-3، 1-3بنداا   گیر  که تحت پورشاا  اندازهررایط زیر در سیستم

  .کاربرد دارند وندسیف سرویس مجهز ر چیدمان

اا  اودیه اایی است که نشاندایررط ادمییی که راملآن دسته از مقررات میی و بین بهتر است در حادت خا 

 . درا تعیین می کند باید تا زمان تسویه معامیه در دسترس طرفین معامیه بار

 الزامات کلی   8-11-1

 به مقررات میی واگیار رده است. اجزا مهر و موم و ارتباط  گیار عالمت  8-11-1-1

 باید دارا  نوعی دیسپنسررسانی کند، ار تاخدم دیسپنسرسیف سرویس به دو یا چند   هاگر وسیی 8-11-1-2

 . بارد سیف سرویس فراام آمده هتوسط وسییکه  است ا  امراهاا  اودیهدایکه با نشانبارد رناسایی عالمت 

و چاپگراا  چیدمان سیف سرویس نباید اختالفات دو طرفه  نشاندای ایلاا  اودیه در وسداینشان 8-11-1-1

 را بیان کند. 

 . دیف سرویس باید یکسان بارساا  چیدمان و چاپگراا و حافظه نشاندای ایلنشان دای اودیه در وس زینه

تمامی  ،اا باردسیف سرویس به رکل پادس  ت و وسییهسوخ دیسپنسرحال در صورتی که انتقال داده بین ارهب

ا  را در مورد کمیت جانبهاا  اودیه فراام رده توسط وسییه سیف سرویس نباید ایچگونه تفاوت دو داینشان

یف سرویس س هفراام آمده توسط وسییاا  دایگیر  بیان کند. نشانزهاگیر  رده مرتبط به امان انداندازه

مقیاس یا بزرگتر از دو مقیاس فاصیه  سوخت تا بیش از یک دیسپنسر اا  مربوط بهداینباید از ار یک از نشان

 . دز یکدیگر متفاوت بارفاصیه ا

 ،را به عنوان تفاوت بین دو مقدار ااداینشان چاپگراا  موجود در تشکیالت سیف سرویس نباید 8-11-1-4

 دوباره چاپ کند.

 ررطی که با اطالعات هب ،نیست مجاز است رناختیاندازهدای اطالعاتی که تابع کنترل نشان 8-11-1-5

 نشود. گرفته  ارتباه رناختیاندازه

 گیر  جار  اعمال رود. ل از پایان عمییات اندازهتغییر نوع پرداخت و یا عمییات نباید قب 8-11-1-6

باید طور   ،مییاته عتعریف رد اا  کامال، از جمیه ررایط مربوط به رو سیف سرویس چیدمان 8-11-1-8

تحویل تا موجب کنترل کمیت  دمعامیه موجود بار هدای اودیه به نفع مشتر  تا تسوییک نشان کمینهکه  دبار

 .بارد ،و قیمتی که پرداخت خوااد رد داده رده
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ر طول زمان برا  را د تحویل داده ردهاا  و چیدمان سیف سرویس که کمیت چیدماندر حادت  8-11-1-7

اا به کار برا  چنین جمع زنی زینه تاثیرگیر  رده تحت کمیت اندازه کمینهزند جمع می ،مشتریان ثبت رده

 . رودنمی

 حالت سرويس حضوري  8-11-2

که مشتر  به د ما بارنباید دارا  یک راا ،آورددای اودیه را فراام ، فقط نشاندیسپنسر نشاندای  یهاگر وسی

ی اجازه توزیع خاصبعد از تسویه حساب معامیه می تواند  فقط کندمی بیانفرورنده به طور واضح آن را ببیند که 

سوخت، صحیح  دیسپنسر داینشان هدای وسییاودین نشان ،در صورت بروز اختال را بداد و نیز بیان کند که 

 . است

 گیرد.را ترک کند صورت می تحویل  محل قبل از اینکه مشترتسویه  ،در حادت سرویس حضور  -1يادآوري

 یابد.ایان تسویه حساب پایان میگیر  در پحادت سرویس حضور ، عمییات اندازهدر  -2يادآوري

   کنید مراجعهنیز یوست ب پبه سپس پرداخت حضوري  8-11-2-1

 عالوه هسب آورد دای اودیه را فراامکه نشان دا  بارسیف سرویس دارا  وسییه چیدماناگر  8-11-2-1-1

   د ، باید به منظور بیان مجدد کمیت و قیمت ساگر رامل رده باردیسپنسر نشاندایاا  وسییه نشاندای

 :کمینه بارد که راملرده مجهز  اودیه توزیع نشاندای هوسیی ه یک ب کمینه

 و ؛ به نفع فرورنده بارد نشاندای هوسیی - 

 یک صفحه نمایش یا چاپگر برا  صدور رسید به نفع مشتر  بارد.  -

در  دیسپنسر گیر اندازه هسیف سرویس با ذخیره موقت سحادت ذخیره موقت  داد ایلدر وس 8-11-2-1-2

 :کاربرد دارد ررایط زیر

برا   دیسپنسریک ی ، یعنیک تحویل محدود رودمخزن باید به گیر  در ار اا  اندازهموقت داده هادف  ذخیر

  .عامیه قبیی در امان مخزن تسویه رودزمانی مجاز خوااد بود که م تحویل بعد 

اجبار  به نفع فرورنده باید امراه با یک عالمت واقعی بارد که توادی را نشان داد سبرا   هدای اودیب  نشان

 و   ؛Bو  Aیا حرو   ،9یا  1اعداد  ،مثال

سیف سرویس ممکن است به  چیدمان، سیف سرویس خراب است  هدای اودیه اجبار  وسییزمانی که نشانج  

 دیسپنسر نشاندایوسییه  و موقت استفاده نکند هگونه ذخیرمه داد به ررط اینکه دیگر از ایچعمییات خود ادا

ک راانما بارند که مشتریان سوخت باید دارا  ی دیسپنسردر این حادت  .دای اودیه باقی بماندبه صورت نشان

 نشاندای هوسیی هدای اودیرت بروز اختال  نشان داد که نشانکه در صو ،توانند آن را به طور واضح ببینندب

  .سوخت صحیح است دیسپنسر

ا  فراام رود و این ختار  جداگانهسا واحداجبار  به نفع مشتر  به رکل  هاگر نشان دای اودی 8-11-2-1-1

موقت باید جیوگیر  رود و ه از حادت ذخیر ،کنتردی نقشی را تعیین کنند امکاناتمنفصل رود یا اگر  واحد

 ماند. دای اودیه باقی میخزن در حادت نشانم نشاندای هوسیی
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  را ، مجاز، یا غیر مجازراکدر حال  اا سمثالدیسپنسرسیف سرویس باید بتواند وضعیت   هوسیی 8-11-2-1-4

ت و نیز وضعیت ویژه گانه سرویس و/ یا نوع پرداخاا  چنداند و نیز حادتسیف سرویس متصل رده هکه به وسیی

 د. نگیر  را نشان داسیستم اندازه

 پیش پرداخت در حالت سرويس حضوري 8-11-2-2

 قابل استفاده استند.   6-3بند  ادزامات مطرح رده در 8-11-2-2-1

 وسییه چاپی یا دست نورت مقدار پیش پرداخت باید فراام رود.  8-11-2-2-2

  حالت سرويس غیر حضوري 8-11-1

 کلیات  8-11-1-1

اطالعات  پایان ثبت سچاپ و / یا به خاطر سپردن  ،گیر یان عمییات اندازهحضور  پادر حادت سرویس غیر

 گیر  است. مربوط به عمییات اندازه

 :موارد زیر فراام آوردرا توسط  تکمییی هاا  اودیدایسیف سرویس باید نشانمان و ترتیب چید 8-11-1-1-1

 ؛ و ک چاپگر برا  صدور رسید به مشتر ی -

 روند. گیر  به نفع فرورنده ثبت میاا  اندازهسچاپگر یا حافظه  که در آن داده یک وسییه -

ونه گنتواند ایچ مورد نیاز است 1-1-3-19-3بند  آنچه در چاپگر یا حافظه به موجب چنانچه 8-11-1-1-2

قبل از آغاز عمییات به طور  خودکارباید توسط یک ابزار  ،دای باردیا غیر قابل سرویس نشاندای را فراام آورد

 واضح اشدار داده رود. 

به صورت عمیی توسط  نباید قبل از اینکه عمییات صحیح از حادت سرویس حضور  به حادت غیر حضور  روعب

 پییر بارد. ، امکانمطابقت با ررایط باال پایان یابدکنتردی از جمیه  امکانات

 ماه در حافظه بمانند به صورت خودکار پاک خوااند رد.  3اایی که بیش از داده

یکی برا  ار مشتر   ،آورد فراامرا حجم خاصی  ،هسیف سرویس امراه با جمع زنند ترتیباگر  8-11-1-1-1

 9-1-3-19-3بند  و 1-1-3-19-3 بند ررایط آمده در .خوااد بود و برا  مشتر  قابل مشااده رده است ثبت

 کاربرد  ندارند. 

 ،بارند  «واچ داگس»برنامه محاسبه  ا  کنترل مداوما  بروسییهسیف سرویس باید دارا   ایلوس 8-11-1-1-4

 رود. پرداز  دیگر تضمین نمی گی برنامهزمانی که پیوست تحویل جار اطمینان از عدم تداوم  جهت

 مهر  داد که تداوم برنا یاا  معادل پرداخت باید در صورتاا یا دیگرحادتاا، کارترتثر دیگر یادداوپییر  م

 . برقرار باردپردازرگر دوباره 

باید به خاطر سپرده رود.  تحویلاا  داده ،رودمی مواجه ارتباایقتی که منبع تغییه با و 8-11-1-1-5

 در این جا کاربرد دارند. 2-1-3بند  ررایط آمده در
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  خیرياپرداخت ت 8-11-1-2

ذکر رده برا  کنترل ار چه بیشتر باید  1-3-19-3بند  یا به حافظه داده رده چنانکه دراا  چاپی و/داینشان

گیر  رده قیمت اندازه بایتد رامل کمیت کمینهدارا  اطالعاتی کافی بارد و برا  رناسایی معامیه خا  

 . زمان  بارد ،تاریخ ،، محلدیسپنسر هرمار حاسبه رده بارد  و اطالعات سمثالپرداختی ساگر م

  پیش پرداخت در حالت سرويس حضوري 8-11-1-1

 بند که درچنان ،سپرده رده هحافظ / یا بهاا  چاپی ونشاندای تحویلن ار دنبال پایاه ب 8-11-1-1-1

و به طور واضح مقدار پیش پرداختی و قیمت منطبق با  اند باید در دسترس بارنددر نظر گرفته رده3-19-3-1

  .مایع بدست آمده را نشان داند

 :صورت زیر به دو قسمت تقسیم روند ممکن است به ،/ یا به حافظه سپرده ردهاا  چاپ رده ودایاین نشان

به  از پیش پرداخت رده نشان داده رده است و آن مقدار رود که درمییک بخش قبل از تحویل فراام ادف  

 و ؛امین نحو قابل تشخیص است

اطالعات فراام آمده در ار طر  که مربوط  رود به ررطی کهفراام می تحویلدنبال پایان هب  یک بخش که ب

 آرکار بارد.  ،استند یکسانی تحویلبه 

 . قابل استفاده استند 6-3بند  ررایط آمده در 8-11-1-1-2

  هاي سلف سرويسديگر چیدمان 8-11

اا  اودیه تا تسویه یطی بارند که تعیین کنند نشاندایدارا  ررا ،ادمییینمقررات میی و بی ویژههاست، ب بهتر

  .بارندمعامیه در دسترس طرفین معامیه میاین 

زمانی که  تاطور  طراحی روند  ا  یا ریییمخازن جادهگیر  اا  اندازهویژه سیستمهگیر ، باندازهاا  سیستم

 ، معامیه تسویه رود. ق رسیده استو به صورت ضمنی با فرورنده به توافبارگیر  را ترک می کند  محل تر مش

 هاا  اودیداینشان ت تعیین کند که چیدمان سیف سرویسادمییی ممکن اسمقررات میی و بین در این حادت

 :آورد که عبارتند ازموارد زیر فراام مییگر  را توسط د

 ؛ و ک چاپگر برا  صدور رسید به مشتر ی -

 گیر  در جهت نفع فرورنده رو  آن ثبت می رود. اا  اندازهداده  ا  که سچاپگر یا حافظهوسییه -

بارد و برا   / یا به حافظه سپرده رده باید برا  کنترل ار چه بیشتر حاو  اطالعات کافیاا  چاپی ونشاندای

تاریخ،  ،رماره سیستم، محلس ی مانندگیر  رده و اطالعاتکمیت اندازه کمینهمیه خا  دارا  رناسایی معا

   .بارند  زمان

تا اینکه  ،روند یا مجاز رناخته روند تنظیمگیر  بتوانند به صفر اا  اندازهنباید سیستم ،عالوه بعد از تحویلهب

 گیر  به حافظه سپرده روند یا به صورت چاپی بیرون داده روند. اا  مربوط به اندازهداده

  غیر حضوري تحويل 8-12

مخازن گیر  برا  تحویل سوخت از اا  اندازهرا  تحویل غیر حضور  سنظیر سیستمگیر  باا  اندازهسیستم

د که نطراحی رو   ممکن است به طریقییر  یا برا  فرو  مستقیم به عمومگاا  سوختبه ایستگاه ا جاده
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ثر است که واین چیدمان فقط زمانی م .تسویه نشود را ترک کندتحویل زمانی که فرورنده محل معامیه تا 

 طرفین به توافق رسیده بارند. 

حضور   غیر تحویلگیر  مورد نظر برا  اا  اندازهن خوااد بود که سیستمادمییی مستیزم ایمقررات میی و بین

 :به باردمجهز 

 ؛بار هبرا  رناسایی محل تخیی خودکار هوسیییک  -

 ؛ و رسید به مشتر  خودکاررا  صدور چاپگر ب -

گیر ، زمان و اا  اندازه، دادهگیر م اندازه: رناسایی سیستاا  زیر ثبت می رونددر آن داده حافظه که -

  .بار ه، و محل تخییتاریخ تحویل

 

  شناختیاندازهکنترل  7

 نوع  تايید 7-1

 کلیات  7-1-1

  .نوع بارند تاییدقانونی باید تابع  رناسیاندازه گیر  تحت کنترلاا  اندازهسیستم

 اا  فرعیاند و سیستمآمده که در فهرست زیر ویژه آنهاییهب گیر سیستم اندازه هتشکیل داند  جزاعالوه اهب

ا  استند که این هنوع جداگان تاییدتابع  سازنده،س درخواست ابر اس ،استند جزااکه رامل چندین مورد از این 

 :عبارتند از جزاا

  ؛گیر اندازه  هوسیی -

  ؛ادکتریکی محاسبه کننده -

 ؛نشاندای  هوسیی -

  ؛سنجه -

 ؛جدا کننده گاز -

 ؛استخراج کننده گاز -

 ؛استخراج کننده گاز ویژه -

 ؛تبدیل  هوسیی -

 گیر  را به حافظه می سپارند؛ه می داند یا نتایج اندازهیارا اگیر  رابزاراا  جانبی که نتایج اندازه -

 ؛حسگر سنجه -

 ؛حسگر دما -

 ؛حسگر فشار -

 .حسگر چگادی -
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بهتر است گیر  کامل حفظ کرد. در این حادت اا  اندازها می توان برا  سیستمر« نوع تایید»در برخی کشوراا عبارت  -يادآوري

تشکیل دانده با مقررات را  ءجزتطابق نوع  تاییدنوع واگیار رود و  تاییدتشکیل دانده بر رویکرد  ربیه به رویکرد اجزا   که

  .سازدپییر میامکان

حتی زمانی که آنها تحت  ،گیر  با ررایط مرتبط سازگار  دارته باردسیستم اندازه هتشکیل داند اجزا  باید

یک   انداا مستثنی ردهکه از کنترل تکمییی ایلجانبی و وس ایلنوع جداگانه نیستند سادبته به استثنا  وس تایید

 تامین آن در طول این دوره از آزمون اجزا گیر  باید ادزامات تحقق را بدون تنظیم سیستم یا سیستم اندازه

 .کند

تحت  ،اا  مرتبطی که به یکدیگر تعیق دارندآزمونبیان رده بارد.   استاندارد حادت دیگر این مگر اینکه در

م اگر تنظیمی انجا حالارهب. انجام گیرند یگیر  یا ادحاقتنظیم باید درامان سیستم اندازه امان ررایط و بدون

گزار  ود و درباید دارا  سند ر ،دیگر  انجام گیرد هیا وسییگیر  دیگر  و/گیرد یا تسهیل با سیستم اندازه

 توجیه رود.  آزمون

 ند سازي تسم 7-1-2

گیر  باید رامل اسناد زیر سیستم اندازه هتشکیل داند اجزا نوع سیستم یا  تاییددرخواست برا   7-1-2-1

  :بارد

 ؛اا  فنی و اصول عمییاتتوصیفی خا  از ویژگی -

 طرح یا عکس؛  -

 رناسیاندازه تاثیر تحتزمانی که  ،آن هامراه با توصیف مواد تشکیل داند هفهرستی از اجزاء تشکیل داند -

 است؛ 

 ؛گوناگون  ح مونتاژ امراه با رناسایی اجزاطر -

 ؛ در صورت وجود هتشکیل داند اجزا  تاییداا  گواای مراجعگیر  اا  اندازهدر سیستم -

پارامتراا  توصیف چگونگی تعیین  ،تصحیح ایلگیر  مجهز به وساا  اندازهاا و سنجهدر مورد سیستم -

 ؛تصحیح

 ؛را نشان داد تصدیق عالیمطرحی که محل مهراا و  -

  ؛تنظیمی عالیمطرحی از  -

 ؛ اجبار  نیستس با ررایط و ادزامات را نشان دادی که تطابق آزموناا  داده -

 ؛ اا  مایعات قابل قبولرامل ویژگیس اا  عمییاتیا  نصب یا محدودیتاریوه -

 رده  و رماره نسخه ویرایشس رناختیاندازه مربوط به چگونگی دستیابی به نرم افزاراا  دستورادعمل -

 . نرم افزار

 گیر  ادکترونیکی باید رامل موارد زیر بارند:نوع سیستم اندازه تاییددرخواست  عالوههب 7-1-2-2

 ؛ادکتریکی گوناگون ایلتوصیف کارکرد وس -

 ؛ادکتریکی را نشان می داد ایلمنطقی  که کارکرد وس رار نمودار  -
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  ؛ 1-1-6بند  مطابقاند سکه قابل تعویض در نظر گرفته رده دیجیتال کامال  اجزافهرستی از  -

یط این استاندارد مطابقت گیر  ادکتریکی با رراطرح و ساختار سیستم اندازه ار سند یا مدرکی که نشان داد -

  ؛3-6بند  بخصو  ،دارد

و  3-19-، ادف9-19-بنداا  ادف بهاا  مکانیکی سازنده سنآزمو، رطوبت و مطیوب دما آزمونسطوح ردت  -

 ؛ و کنید مراجعه 2-19-ادف

 سطح ردت آزمون مورد نظر سازنده برا  آزمون اختالل ادکتریکی. -

 نوع نهایی است. نشاندایول ارزیابی دستگاای کند که ئرا مس یایاتباید  ی کهدرخواست 7-1-2-1

 ااگیر پییر  اندازهع برا  تخمین تکرارارزیابی نوول ئتوسط ارگانی که مساا  نوع ممکن است نمونهدیگر 

 . ید کن مراجعه 1-9-3 بند الزم در نظر گرفته رود سبه ،استند

 نوع  تايیدگواهی  7-1-1

 :نوع نورته رود تاییددر گواای  اطالعات زیر باید

  ؛تاییدگواای ه نام و آدرس دریافت کنند -

 ؛دریافت کننده نبارداگر  ،هنام و آدرس سازند -

 ؛نوع و / یا عالمت تجار  -

 ؛در صورت دزوم و فنی رناختیاندازهدیگر مشخصات اصیی  -

  ؛نوع تاییدعالمت  -

 ؛مدت زمان اعتبار -

  ؛مانند تصویر یا طرحساودیه و مهر  تصدیق، نوع تایید عالیماتی در مورد محل اطالع -

 ؛نوع تاییدفهرست اسناد امراه با گواای  -

 ؛توضیحات خا  -

 و  ؛ثر بودنودر صورت م نرم افزار ارزیابی رده رناختیبخش اندازهنسخه  -

  .اودیه و متوادی تصدیق طولاا در آزموناطالعات کافی برا  انجام  -

 نوع  تايیدتغییر  7-1-4

رده آگاه  تایید گونه تغییر یا افزودن نوعار تاییدول را برا  ئمس ایاتاید ب ،نوع تایید هدریافت کنند 7-1-4-1

  .سازد

یا گیر  انی است که آنها به نتایج اندازهنوع تکمییی بارد و این زم تاییداصالحات و اضافات باید تابع  7-1-4-2

 .گیارندمی تاثیرررایط تنظیمی دستگاه 

اا  ررح داده رده در زیر تا چه آزموناا و باید تصمیم بگیرد که بررسی ،کرده است تاییدی که نوع اودیه را ایات

  رود.انجام  اصالح رده در ارتباط با ماایت تاییدحد باید در نوع 
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بر به احتمال زیاد اا یا اضافه اصالحاتکند که این کرد قضاوت می تاییدرا  هنوع اودی ایاتزمانی که  7-1-4-1

نوع تکمییی  تاییده یداد ابزاراا  تغییر یافته بدون ارااجازه می ایاتاین  ،گیارندنمی تاثیرگیر  نتایج اندازه

 معرفی گردند.اودیه  تصدیقبرا  

نوع جدید یا تکمییی باید  تایید ،نوع اودیه را انجام نداد تاییدار زمانی که دیگر نوع اصالح رده ررایط آمده در 

  .صادر رود

  سنجه ، و حسگرگیرياندازه هوسیل، نوع سنجه تايید  7-1-5

ه یست برا  موارد زیر نیز اراامچنین ممکن ا .ه رودینوع ممکن است برا  سنجه کامل ارا تاییدیک گواای 

 :رود

و این زمانی است که برا  متصل ردن  ،تعریف رده است  21-1-3بند  که درچنانگیر  ساندازه هبرا  وسیی -

 ؛ و اا در نظر گرفته رده استکنندهمحاسبه به انواع گوناگون 

 33-1-3بند به س ترانسدیوسرتعریف رده است ، فقط زمانی که  32-1-3بند  چنانکه درسبرا  حسگر سنجه  -

اا در نظر گرفته ترانسدیوسرا  جداگانه است و حسگر برا  وصل ردن به انواع مختیف   وسییهمراجعه کنید

 رده است. 

گیر  انجام بگیرد و این زمانی هانداز هسنجه یا وسیی ورود  حسگر ،فقط رو  سنجه اا بایدآزموناا وبررسی

 . نوع است تاییدا  به دحاظ داگانهاست که تابع کارکرد ج

 . الزم در پیوست ادف تعیین رده است آزمون

  حذف گاز هنوع وسیل تايید  7-1-6

ادزامات و ررایط مطرح  ،ثابت کنند که ابزاراا  حی  اوا یا گاز فته بایدرانجام گ  ااآزمون ،به عنوان قانون

 نر  رار اا در آزمونحال قابل قبول است که ارهب .می کنند تامینرا  2-19-2 بند یا 3-19-2بند  رده در

mبزرگتر از
3
/h  199 امان طرح با ابعاد  ایلتشابه با وس هواسطهجدا کننده اوا ب ایلو وس بارند انجام نگرفته

  بارند. رده تاییدکوچکتر 

  نشاندهی هوسیله یکی از جملونالکتر محاسبه کنندهنوع  تايید  7-1-8

محاسبه نوع در امان  تاییداا  آزمون ،یکی داده ردونادکتر محاسبه کنندها  به نوع جداگانه تاییدی که زمان

 اا  متفاوتی را با استاندارداا  مناسب ربیه ساز  می کنند.  درووگیرند و انجام می کننده

  تبديل هنوع وسیل تايید  7-1-7

 ه. اودین رویکرد وسییاست 3-2بند  تبدیل مطابق با ررایط هکند که وسیی تاییددو رویکرد جداگانه وجود دارد تا 

با  گیر  مرتبطاندازه ایلدر این رویکرد وس .کندمی تاییدگیر  کامل به عنوان قسمتی از سیستم اندازه تبدیل را

جداگانه  تصدیق ، رویکرد دوم موجبات سامراه با یکدیگر روندمی تایید نشاندای هو وسیی محاسبه کننده، ام

 تبدیل را فراام می آورد.ه اجزا  خا  وسیی

 .روندیافت می 2-بند ادف تبدیل در ایلمربوط به وس رستیاا  دآزمون
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  جانبی هنوع وسیل تايید 7-1-3

جداگانه در نظر گرفته  تاییداا  اودیه را فراام می آورد برا  دایجانبی که نشان هوقتی که یک وسیی 7-1-3-1

رده است و دارا   تایید قبالا  که نشاندایا  فراام آمده از سو  ادایاا  آن باید با نشاننشاندای ،ودر

  .مقایسه رود ،یکسان یا کوچکتر  استزینه 

گیر  در گواای اا  دیگر از یک سیستم اندازهایط الزم برا  سازگار  با دستگاهتا آنجا که ممکن است، رر

 نوع اعالم گردد. تایید

اا  اودیه یا تعیین دیگر اطالعات دایزمانی که برا  انتقال نشان یکی ممکن استونادکتر ایلوس 7-1-3-2

ا  که اطالعات را از مانند وسییه .روند تایید به صورت جداگانه ،گیرندمی   برا  آنها مورد استفاده قرارضرور

  .  انتقال می دادیکاکند و آن را به چاپگر جمع آور  می محاسبه کنندهیک یا چند 

 آزموندیگر   هاین وسییه باید در ارتباط با وسیی ،اا  این اطالعات آنادوگ استیکی از سیگنال کمینهزمانی که 

  .خطااا  مجاز آن در این استاندارد آمده است بیشینهرود که 

اا زمانی که ورود   ،اا  این اطالعات دیجیتال بارند از بند باال می توان استفاده کردزمانی که تمامی سیگنال

ه در این حادت آن ک کرد آزمونین وسییه را می توان به طور جداگانه ا ،اا  وسییه در دسترس استندو خروجی

  .را می توان یافت آزمونفقط خطااا  ناری از رو   و د خطایی بدادنبای

گیر  در گواای اندازه سیستم ایل، ررایط الزم برا  سازگار  با دیگر وستا جایی که ممکن است ،دو مورد در ار

  اعالم گردد. نوع تایید

 گیري نوع سیستم اندازه تايید 7-1-11

 تایید  تشکیل دانده که تابع اجزاگیر  سبا سیستم اندازه است از تصدیقت گیر  عبارنوع سیستم اندازه تایید

یل   تشکجزاکند که اکند و بیان میمی تامینط سیستم قابل کاربرد را تمامی ررایکه نوع جداگانه نیستند . 

 . دانده با یکدیگر سازگار استند

اایی انجام گیرند که نوع تاییدمی گیرند باید بر اساس گیر  انجام نوع سیستم اندازه تاییدکه برا   ااییآزمون

 . اندسیستم اعطاء رده هتشکیل داند  جزاابرا  

در اا  قابل کاربرد آزمونتمامی  ،ا  نبارندنوع جداگانه تاییدتابع  ،  تشکیل داندهزمانی که ایچ کدام از اجزا

مرتبط  ه  تشکیل دانداجزاارحال زمانی که هگیر  انجام گیرند. بست ادف باید بر رو  سیستم اندازهپیو

نوع و  تاییداا  نوع بر اساس بررسی گواای تاییدط ررای تامین ،ردند تاییدگیر  به طور جداگانه سیستم اندازه

 . امکان پییر است ءجزارزیابی سازگار  

 مشابه با ییاجزا راملگیر  که سیستم اندازهزمانی  ، درمناسب است ارزیابی نوعرنامه کااش بامچنین برا  

و  استقرار گرفته  تایید قبال که   مجهز استگیر  دیگرسیستم اندازها  است که به تشکیل دانده  اجزا

 .  کنید مراجعهب به پیوست یکسان بارد س خوااد بود که ررایط عمییاتی این اجزازمانی مناسب 
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ا  تجهیز چندین ا  بارد و این زمانی است که آنها برنوع جداگانه تاییدتابع  ،تشکیل دانده ءجزرود که یمتوصیه  -1يادآوري

دارا   ،گیر  گوناگوناا  اندازهود که سیستمرمی توصیهانی . این مطیب بویژه زمرفته رده بارندگگیر  در نظرنوع سیستم اندازه

  .متفاوت بارند ،تاییداا  ایاتکنندگان مختیفی بارند و تودید

 ،اندرده آزمونمتقاضیان  دیگر برا  قبالیی استفاده کند که جزاگیر  ترجیح داد که از ااگر متقاضی سیستم اندازه -2يادآوري 

  کند.تشکیل دانده مورد نظر استفاده  ءجزبرا   ،اجزااین  آزموناز نتایج  ،با اجازه کتبید توانمی فقط

این  .گیر  سریعا به تغییرات دمایی در مایع پاسخ داداست که حسگر دمایی سیستم اندازه مستیزم این 3-3-3بند  -1يادآوري 

در صورت  پاسخ داد سیا s 13 تغییرات دمایی مایع در مدت 29%به  کمینهکه حسگر بتواند  ررط زمانی در نظر گرفته خوااد رد

است  که این حادت در زمان عمیکرد سیستم  MMQکمیتی که دو برابر  تحویلزمانی برا   هدورمربوط به  زمانمدت  ،بیشتر بودن

 .دادر  می نر  رار در باالترین 

 یکی ونالکتر هنوع يک وسیل تايید 7-1-11

تشکیل  ءجزیکی یا رونگیر  ادکتیستم اندازهس ،اا  ررح داده رده در پاراگرا  قبلآزموناا و عالوه بر بررسی

 . اا  زیر قرار بگیرداا و بررسیآزمونیکی این سیستم باید تحت ونادکتر هداند

 بررسی طرح  7-1-11-1

 2بند ه ویژهرل با ررایط این استاندارد بکنت امکاناتیکی و تطابق ونادکتر ایلطرح وس تایید ،اد  از بررسی اسناد

 :است. رامل

آنها را  . تا مناسب بودنبه کار رفته است یکی و اجزا وناا  فرعی ادکتربررسی حادت ساختار و سیستم -الف

 . کند تایید ،ا  ادفی که در نظر گرفته رده استبر

 ،ت در نظر گرفته ردهکند که در تمامی حاال تصدیقتا  ،وقوع آنها وجود دارد اایی که احتمالتوجه به نقص -ب

 و  .مطابقت دارند 3-6بند  با ررایط مطرح رده در ایلاین وس

  .کنتردی امکانات برا  آزمون ایلوساثر بخشی وجود و  تایید -ج

 هاي عملکرد آزمون 7-1-11-2

 اا با توجه به کمیت 1-1-6بند  گیر  با ررایط آمده دراا تعیین تطابق سیستم اندازهآزموناد  از این 

 . انداا در پیوست ادف معین ردهآزمون. این استگیارتاثیر

 :گیارتاثیر عوامل تاثیرعمیکرد تحت  -الف

باید به عمییات  ،اند قرار گرفتندکه در پیوست ادف آمده گیارتاثیر عوامل تاثیراین تجهیزات زمانی که تحت 

 . بیشتر رودخطااا  مجاز  بیشینهصحیح خود ادامه بداند و خطااا نباید از 

 :اختالالت تاثیرعمیکرد تحت  -ب

یا باید به عمیکرد  خارجی مطرح رده در پیوست ادف قرار گرفتند اختالالت تاثیراین تجهیزات زمانی که تحت 

 دارمعنی اتارتباا که و نشان داند ردهرا تعیین ک دار ارتباه معنیصحیح ادامه داند یا اینکه وجود ار گونه 

 . ع سغیر قابل توقف  اتفاق بیافتندگیر  غیر قابل قطاا  اندازهمنباید در سیست

 (EUT) تحت آزمايشتجهیزات  7-1-11-1

 گیرد. آن انجام می  تشکیل دانده اجزاگیر  کامل یا بر رو  ستم اندازهاا یا در سیآزمون
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EUT   محاسبه  ،گیر  رود. در حادت خا سیستم اندازه تحت ررایط کارکرد عاد  نشانگررامل تنظیم باید

ا  محفظهباید در  ،سوخت مورد دیسپنسردر یا  .آن نصب رود هدای در آخرین بدننشان هامراه با وسیی کننده

نوع ، تاییدممکن است تصمیم بگیرد که گواای  ،نوع تایید ایاتنصب رود که معر  محفظه نهایی بارد. 

، پورش خوااد گرفتاز امان نوع را در بردیگر   هکه بدن نشاندای هرا امراه با وسیی محاسبه کنندهمعیومی از 

 . داد

 روند.  آزمونجانبی ممکن است به صورت جداگانه  ایلدر ار حادت وس

 اولیه  صديقت 7-2

 کلیات  7-2-1

 گیر  باید در یک یا چند مرحیه انجام بگیرد. و بررسی سیستم اندازه صدیقت

مراحل   ااآزموننتایج  ،رودگیر  کامل میقطعی سیستم اندازه هاودی صدیقتوقتی یک یا چند مرحیه قبل از 

 نهایی در نظر گرفته روند.  هباید در طی مرحی ،قبل

یستم گیر  وجود دارته بارد که سباید امکان این نتیجه ی ار چه که باردآزمونتعداد و محل مراحل و ابزاراا  

  تامین نامیتحت ررایط عمییات  را قابل کاربردتمامی ررایط  ،مورد استفاده محلگیر  نصب رده در اندازه

 . کندمی

کنیم که متفاوت از مایعی است که سنجه آن  تصدیقا مایعی بسنجه را  ،اودیه صدیقتبه عنوان قسمتی از وقتی 

طا  مجاز این مایع  را خ بیشینهاا  قیاسی در مورد این دو مایع انجام رود تا آزمونباید  ،را اندازه خوااد گرفت

نوع ذکر روند  تاییدثر باید در گواای وعات ماطال .. دارتن چندین نمونه از نوع موجود ضرور  استتعیین کند

  .کنید مراجعه ب ستوپیبه س

 ها آزمون 7-2-2

 :گیر  باید رامل موارد زیر باردسیستم اندازه هتصدیق اودی 7-2-2-1

 ؛هطوبآن با انواع مر هگیر  و اجزا  تشکیل داندبررسی مطابقت سیستم اندازه -

ررایط عمییاتی سیستم  هاین بررسی در محدود ،در صورت امکان، گیر سیستم اندازه رناختیاندازهبررسی  -

 ؛گیردانجام می

خطا  قابل انطباق با این  بیشینهبدون نیاز به بررسی اینکه آیا  دستگاه حی  گاز مطیوب است. عمییاتی آزمون -

پییر انچنین آزمونی یا امک اغیببا این حال  .  برآورده رده استاندتعیین رده 19-2 بند که درچناندستگاه س

 ؛باردنیست و یا قابل اجرا نمی

اا  اوا با خادی حباب وسییه حی  گاز باید از دحاظ حی  ا ،جاده زناگیر  مخاا  اندازهدر مورد سیستم  -

 کنید ؛ مراجعهیوست ب پرود سبه  آزمونمحصول   تخییه آزمونس تحویلطول در   محفظهس تامینکردن مخزن 

در  عنوان مثالهب .ینگ پریگیر  راا  اندازهاا در سیستمینگیحجم داخیی ر تغییرات آزموندر صورت دزوم  -

 ؛ینگیر مورد قرقره
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گیر  اا  اندازهغیر عمییاتی در سیستم  هدورطول ینگ در یرتخییه کنترل که مانع  ریر از عمییاتی آزمون -

 و  ؛ینگ پر می رودیر

 کنید . مراجعه  12-2بند  بهسینگ خادی یگیر  راا  اندازهباقی مانده در سیستم اا تعیین کمیت -

بدست آمده از مراحل قبل  آزموننتایج  ،گیردیه انجام میاودیه در بیش از یک مرح تصدیقزمانی که  7-2-2-2

 گیر  در نظر گرفته رود. تم اندازهاودیه سیس تصدیق طولباید در 

در   بارد،  تحت ررایط کاربرداجازه داد تصدیق  کهگیر  باید طور  طراحی رود سیستم اندازه 7-2-2-1

  .خاصی باید فراام روند وسایلصورت دزوم 

سنجه  آزمونمناسب را برا   از ابعاد استانداردبتوان یک  که ا  ساخته رودبه گونهگیر  باید ازهسیستم اند

با  آزمونانجام موجبات در حال کار انجام رود، بطور معمول  اا با پمپ تواندتنها می آزمون یکتنظیم کرد. اگر 

مناسب  مستمربرا  عمییات این استاندارد باید  .کندفراام نمی را آزمون ابتدا و انتها سنجه متوقف رده در 

توزین و اا  ، دستگاهدوده ه، ثابت کنندرار  همراه با مکانیسم انتقال داندا کمیت استاندارد بارد سبرا  مثال

 . غیره

  3-9-9-3بند  اصل از ممکن است ساز  رده استندتسمنوع  تاییدد خا  که در گواای در موار 7-2-2-4

 :چشم پوری رود به ررطی که

گیر  رده در محل اندازهکه دارا  مشخصاتی مشابه با مشخصات با مایعاتی  ،کنترل آزمونسنجه در ایستگاه  -

باال دست و  رار گیرد ودی رامل گیر  انجام میفقط بر رو  وسییه اندازه تصدیق. رودمی تایید نصب است

بند  یا 1-3-1-3بند  یا 2-6-1-3 بند تا 9-6-1-3بند  اا  مستقیم مورد نیاز سنجه است سبهپایین دست دوده

یی که اجزابه ررطی که تمامی  ،مرتبط است ،نشاندایه   که با وسییکنیدمراجعه  1-2-1-3بند  یا 3-1-3-1

 یکادر آنِ  ،بگیارند تاثیرگیر  توانند بر اندازهر  استند یا میگیهانداز یهدارا  ارتباط مکانیکی مستقیمی با وسی

  ؛روند تایید

-ادامه می و تعمیر ،کنترل ،ا  مورد نیازاا  دورهتمامی کادیبراسیونرناسی به اندازه توسط سرویس سنجه  -

 عمیکرد بارد. نصب و گیر  مورد نظر باید تحت کنترل کیفی سیستم اندازه، تصدیقبه منظور تکمیل  داد.

سیستم ه   تشکیل داندجزاا  گیر  مرتبط و حسگراااندازه ایلوس رناختیاندازه آزمونانجام  7-2-2-5

 . کند تامینرا  3-2بند  باید ررایط ایلاین وس تصدیقپییر بارد. باید تحت ررایط عمییاتی امکان و گیر اندازه

 بعدي  ديقصت 7-1

 . باردمی صالحمرجع ذ ه بعد  و ررایط آن بر عهد تصدیق
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 پیوست الف

 (لزامی)ا

 نوع تايید يهاي عملکردآزمون

 کلیات 1-الف

یا  گیر این مطیب که سیستم اندازه تایید به منظوررا   عمیکرد اا آزمون هپیوست ادف ساین پیوست  برنام

 ،نمایندیط مشخص در نظر گرفته رده عمل میاا  تعیین رده و تحت ررادر محیط ،تشکیل دانده آن زا اج

 مرجع برا  تعیین خطا  ذاتی را نشان می داد. مناسب، ررایطمحل  ،ار آزمون .کندتعریف می

 :اندین ردهیعتاا  مختیفی آزمون

 ؛ثر بودن وصورت م، در رار  ختالالتاا  تکرار پییر  و اآزمونسرامل  رستیاا  دآزمون -

 ؛ و گیارتاثیرمل واا  عآزمون -

 .یکیونادکتر ختاللاا  اآزمون -

این  در صورت دزوم  ،این عالوه بری استند. آزموناا  رو  کمینه وجز ،ین رده در این استانداردتعیاا  آزمون

ررایط این آن را با  هداند  تشکیل جزاگیر  یا اتا تطابق سیستم اندازه ،اا ممکن است انجام گیرندآزمون

 استاندارد تضمین کنند.

 ،باید در مقادیر نزدیک به ررایط مرجع گیارتاثیراا  دیگر کمیت ،ارزیابی رد گیارتاثیرر یک کمیت ثازمانی که 

  .نسبتاً ثابت نگه دارته روند

 اا آزمون. در این پیوست در این پیوست موجود می بارد ISOو  IECجدید استاندارداا   کامالاا  نسخه

اا با ترین نسخهکنند که تازه تایید رناختیدازهانگیرند که مقامات   تا زمانی مورد استفاده قرار میعمیکرد

 . دارند تاا  مورد نیاز این استاندارد مطابقآزمون

مجهز به تمامی  ،نشاندای هوسییبه است مجهز  گیرد کهانجام میدر سنجه کامل  عاد اا در حادت آزمون

جانبی  ایلبه وس آزمونسنجه تحت نیاز  نیست که حال اره. ب، در صورت وجودتصحیح ه، و وسییجانبی ایلوس

روند  تاییدنگیارند و به طور جداگانه  تاثیرسنجه  رستیجانبی بر د ایلست که این وسمجهز رود و این زمانی ا

رود به ررطی که  آزمونگیر  باید به تنهایی اندازه هوسیی . امچنین ادکترونیکی چاپگر  وسییه سبرا  مثال

به ررطی که  ،رود آزمونروند. حسگر سنجه ممکن است به تنهایی  تایید نشاندای هو وسیی محاسبه کننده

 روند.  تایید نشاندای هبا وسیی محاسبه کنندهو  ترانسدیوسر

تصحیح رده  هکه مجهز به وسیی ا محاسبه کنندهگیر  یا حسگر سنجه برا  متصل ردن به اگر وسییه اندازه

باید برا  تعیین  ،ررح داده رده است سازندهادگوریتم تصحیح چنانکه از سو   .است در نظر گرفته رود

 به کار رود.  ترانسدیوسرخطااا  آن در سیگنال خروجی 

 گیريهاي اندازهعدم قطعیت 2-الف

اا  حجم یا جرم باید در نشاندای رده تعیین  خطااا هبسط یافتدم قطعیت ع ،ی انجام ردآزمونزمانی که 

خطااا  مجاز قابل  بیشینهنوع و کمتر از یک سوم  تایید آزمون برا خطااا  مجاز  بیشینهکمتر از یک پنجم 
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اانما  بیان عدم قطعیت در ر»تخمین عدم قطعیت مطابق با  .بارد ااصدیقاا  مربوط به دیگر تآزمونکاربرد 

 گیرد. انجام می =9k با  1229سویرایش « گیر اندازه

  مراجعشرايط  1-الف

 ؛c˚ 33تا   c 13˚دما  محیط:   

 ؛33تا % 93:  %رطوبت نسبی

 ؛kpa 19تا  kpa 32فشار جو :  

 ؛Vnom نامیودتاژ توان: ودتاژ 

 . (Fnom)نامی: فرکانس فرکانس توان

مرجع  هگستردر  19%بد و رطوبت نسبی نباید تا بیش از تغییر یا C3˚نباید به بیش از  دما آزمونار  طول در

  .تغییر کند

  آزمونهاي حجم 4-الف

 ر نسبی مربوط به حجم اث رو گیر  استند و ثابتی بر نتایج اندازه تاثیررا  دا گیار،تاثیراا  برخی کمیت

به این منظور بارد س معنی دارگیر  رده خطا  مربوط به حجم اندازه مقدار   ندارد. اگرتاثیرگیر  نشده اندازه

نر  اا  گوناگون را مقایسه کنیم  الزم است رو  حجم ثابت و نتایج بدست آمده در آزمایشگاه که قادر باریم

باید مطابق  ،آزمونعالوه حجم هب .گیر  رده نباردکمیت اندازه کمینهکمتر از که ی را انجام دایم آزمون ،رار 

  .بارد 9-بند ادف با ررایط عدم قطعیت مطرح رده در

 دماي مايع  تاثیر 5-الف

. بنابراین استفاده از رو  مرتبط نیست ،  مایع استفاده ردهو به دما ستامربوط به دما  محیط  ،دمایی آزمون

 رود. می توصیهنگیارد  تاثیر آزمونکه دما  مایع بر نتایج ربیه ساز  به طور  آزمون

 ، يا حسگر سنجه گیريوسیله اندازه، در مورد سنجه رستیهاي دآزمون 6-الف

در تناوبها   ،گیر اندازه هتعیین روند که در محدودمشخص،  نر  رار در رش  کمینهخطااا  سنجه باید 

خطااا باید  نر  رار ار  در .بارد Qmaxو  Qmax3/9×باید بین  نر  رار بیشترین  .اندمرتبی توزیع رده

خطا  مجاز سدر مقدار مطیق  بارد.  بیشینهخطا نباید بزرگتر از  راداگانه تعیین روند. جسه بار به طور  کمینه

ررایط تکرار  ،گیر  رده استندکمیت اندازه کمینهبرابر   اایی که بزرگتر یا مساو  با پنجکمیتدر عالوههب

  .کاربرد دارد 9-9-1-3 بند پییر  در

خطااا   بیشینهدای سنجه از مطیب انجام گیرند که خطااا  نشاناا باید برا  تضمین این آزمون 2-6-الف

نوع باید ررایط عمییاتی که در  تایید ایات ،دبونخوااند  بیشتر نامیعمییاتی  اا  ار ررایطمجاز در محدوده

اا در این مورد در پیوست انمایینوع انجام خوااد گرفت را تعیین و مستند ساز  کند سبرخی را تایید آزمونآن 

 آمده است .  ب

گیر  رده تعیین کمیت اندازه کمینهباید در  ،خطا 1-6-ادف بند اا  تعریف رده درآزمونعالوه بر  1-6-الف

 رود. 
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اا آزمون. این انجام خوااد گرفت رار  ختالالتاا  مربوط به اآزمون ،در صورت مناسب بودن 4-6-الف

اند گیر  مطرح ردهدر مورد سیستم اندازه 9جدول  3خطااا  مجاز قابل استفاده استند که در سطر  بیشینه

 کنید .  مراجعه بسبه پیوست 

  ، و يا حسگر سنجهگیريمربوط به سنجه، وسیلة اندازه دوامهاي آزمون 8-الف

آن را اندازه بگیرد  اردکه سنجه در نظر د ید از مایعیبا ،سنجه نر  رار  بیشینهدر  دواماا  آزمون 1-8-الف

  .یا از مایعی که دارا  مشخصات مشابه بود استفاده کند

باید با مایعی انجام  آزمون ،گیر  مایعات مختیف در نظر گرفته رده باردوقتی که سنجه برا  اندازه 2-8-الف

طور کامل مستند ساز  باید ب ،آزمون  استفاده رده برا  ساا آورد. مایعررایط را فراام می گیرد که ردیدترین

  .روند

 نر  رار باید در  دوام آزموندر یک یا چند دوره بارد.  h 199 باید دوام آزمون انجام مدت زمان 1-8-الف

باید قبل از  ،تعریف رده است 1-6-بند ادف چنانکه در رستی،د آزمونانجام گیرد س Qmaxو  Qmax3/9 بین 

 یاید .  دواماا  آزمون

ارحال قابل قبول هقرار گیرد. ب دوام آزمونرو  میز آزمایش تحت  در ترجیح داده می رود که سنجه 4-8-الف

در این حادت الزم است که  .نصب رود عاد مییات ع گیر  درصورت موقت سنجه در سیستم اندازه است که به

 بارد. Qmax3/9 گیر  بیشتر از سیستم اندازه نامیعمییاتی  نر  رار 

گیرد. میقرار  رستیجدید د آزمونتحت  1-6-بند ادف سنجه بار دیگر مطابق با ،دوام آزمونبعد از  5-8-الف

بدون  3-9-1-3 بندتعیین رده در  گسترهباید در  ،دوام آزمونانحرافات بین خطااا  تعیین رده قبل و بعد از 

 . یمات یا تصحیح اا باردتغییر تنظ

 یکی ونالکتر محاسبه کنندهمربوط به  رستیهاي دآزمون7-الف

گیر  سحجم در ررایط اا  نتایج اندازهدایدر خصو  نشان رستید آزمونرامل  ،رستیاا  دآزمون 1-7-الف

فتن نتیجه با در نظر گر دایظور خطا  بدست آمده در مورد نشان. بدین من  استیا قیمت پرداختی شسنج

اا  ربیه ساز  رده است رود که مقدار محاسبه رده با در نظر گرفتن مقدار کمیتمقدار واقعی محاسبه می

 بیشینه. روداا  استاندارد استفاده میرو اند و برا  محاسبه از به کار رفته محاسبه کنندهاا  که در ورود 

  .اندثابت رده 3-2بند  خطااا  مجاز آنهایی استند که در

 اا  تعیین رده درآزمون ،دادمحاسباتی را انجام می ،تبدیل هبرا  وسیی محاسبه کنندهوقتی که  2-7-الف

 . گیرندیا جرم انجام می پایهرایط حجم در ر هبرا  محاسب 1-3-ادف بند

اا  مقدار مایع مشخصهیک از گیر  اردر اندازه رستیدامچنین رامل یک آزمایش  رستیدآزمون  1-7-الف

اا دایاین نشان 6-3-3بند  با توجه بهساریک از مقادیرمشخصه  از خطا  بدست آمده رمنظواست. برا  این 

محاسبه اا  ورود  ،چنانکه با استاندارد مربوط .روندواقعی محاسبه می   با در نظر گرفتن مقداراجبار  استند

اا  ار دایمورد نشان . درکندیوسته مرتبط را ربیه ساز  میام پهگیر  بروند و وسییه اندازهفراام می کننده
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بسته به نوع  9-1-9-3-2بند  یا 1-1-9-3-2بند  خطااا  مجاز تعیین رده در بیشینه ،اااین کمیتیک از 

 . ، باید مورد استفاده قرار گیرندتجهیز می رود محاسبه کنندهورود  که با آن 

گیر  اندازه ایلبوط به وسکنتردی مر امکانات برا  کنترل حضور و عمییات آزمونبنابراین انجام  4-7-الف

  .ضرور  است ذکر رده است 6-3-6بند  مرتبط که در

  تبديل ايلدر وس رستیهاي دآزمون 3-الف

مورد استفاده باید از . رویکرد تبدیل دو رویکرد وجود دارد هوسیی تاییدبرا   ،ررح داده رد 3-2بند  چنانکه در

  .تعیین رود ،نوع تایید هسو  درخواست کنند

اینکه آیا  تایید .گیر  کاملبه عنوان قسمتی از سیستم اندازه تبدیل هوسیی صدیق: تاولین رويکرد 1-3-الف

 ،مطابقت دارد یا نه 1-3-2بند  با ررایط آمده در ،گیر  مرتبطاندازه ایلتبدیل اتصال یافته به تمام وس هوسیی

بند  خطااا  مجاز در بیشینه .. بدین منظورکمیت تبدیل رده در ررایط بدون خطا فرض می رودضرور  است

حمام س رود استنتاجز استاندارداا  مناسب باید امقادیر مشخصه در مورد « واقعی»مقادیر  .اندآمده 2-3-19

ممکن  سنجشکمیت در ررایط  .تعادل فشار و غیره  ،با چگادی استاندارد ، مایعات 1یترموستات  ردهکنترل 

  .است ربیه ساز  رود

 . گیر  کاملبه غیر از بخشی از وسییه اندازهجداگانه آن س اجزا تبدیل یا  هوسیی صدیقت :رويکرد دوم 2-3-الف

  :جداگانه موارد زیر ضرور  است تایید ،در حادت رویکرد دوم

، 1-9-3-2بند  این مطیب که ررایط مطرح رده در تایید، برا  آن نشاندای هامراه با وسیی کنندهمحاسبه  -

  ؛رده اند تامین 2-3-بند ادف و 3-3-بند ادف ،9-3-بند ادف

 هامراه با وسیی محاسبه کنندهمربوط به مقادیر مشخصه دای با استفاده از نشان ،گیر  مرتبطهانداز ایلوس -

 و  ؛رده اند تامین 9-9-3-2بند  اینکه ررایط مطرح رده در تاییدبرا   ،نشاندای

  .اندرده تامین 9-9-3-2بند اینکه ررایط آمده در  تاییدمرتبط برا   گیر اندازهحسگراا   -

، سکنترل ترموستات حمام باید از استاندارداا  مناسب مشتق رده باردمقادیرمشخصه به دحاظ « واقعی»مقادیر 

 .  تعادل فشار و غیره ،چگادی استانداردمایعاتی با 

  .نوع بیان رود تاییدررایط الزم برا  سازگار  باید در گواای 

  یکیونالکتر ايلروي وس گذارتاثیرعوامل هاي آزمون 11-الف

 کلیات  1-11-الف

 . 12-9 بند در ذکر ردهی آزمونکیی ادزامات  مرجع

اقتباس   IEC مرجع و از اندفقط جهت اطالع آمده ،فشردهکل به ر 19-بند ادف آمده در آزمون رویکرداا 

 در مورد کارکرداا  موثر باید مشورتی صورت گیرد. ،آزمون. قبل از انجام اندرده

این ررایط مطابق با ررایط اقییمی  .استندنوعی یکسان  آزمونررایط  ،عمیکرد  آزمونار  برا  1-1-11-الف 

 رد. یگآن قرار می معرضدر  معموالگیر  سیستم اندازهی مکانیکی استند که و ررایط محیط

                                                 
1- Thermostatically  
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ا  ررایط محیطی خا  / ویژه ،تگاهسنوع ممکن است بر اساس کارکرد مورد نظر د تاییدمتقاضی  2-1-11-الف

 رناختیاندازه. در این حادت، سرویس نشان داد ،فراام رده است رناختیاندازهرا در اسناد  که برا  سرویس 

نوع اعطاء  تایید. اگر گواای بق با این ررایط محیطی انجام داداا  عمیکرد  را در سطوح ردت مطاآزمونباید 

. سازندگان باید ررایط استفاده را که اا  مرتبط کارکرد را بیان کنددهباید محدو، این صفحه اطالعاتی، رود

  آینده از آن استفاده خوااند کرد ه دربه اطالع کاربران بادقوه سکاربرانی ک ،رده است تاییددستگاه بدان دحاظ 

 . سترده ا تامیند که ررایط استفاده کن تاییدباید  رناختیاندازه. سرویس برساند

 سطوح شدت دما  2-11-الف

گیرند به طور چشمگیر  جانبی مورد استفاده قرار می ایلگیر  و وساا  اندازهدمایی که در آن سیستمررایط 

بیکه به طور  ،ا حاره مناطق قطبی تاوابسته استند، از مکان در زمین ردت به . آنها تنها به کنندتغییر می

کان که نوعاً در یک کشور در م اییی. وسبستگی دارنداوا  آزاد یا در چشمگیر  به کارکرداا در مکان سربسته 

اا  رده، آزاد به کار روند. بنابراینکن است در اوا  در کشوراا  دیگر مم ،گیرندسربسته مورد استفاده قرار می

 . انددر این استاندارد ررح داده نشدهاا  دمایی پایین و باال محدودهترکیبی 

 بنداا   اا  دمایی با توجه به سطوح ردت ذکر رده درترین محدودهباالترین و پایین تخابکل اندر

 . محول رود ا  سمنطقهباید به قانون کشور  6-19-ادفو  3-19-ادف

 رطوبتسطوح شدت  1-11-الف

 ه می داد:ی  برا  سطوح ردت رطوبت آزمون اراجدول زیر یک طبقه
 بندي سطوح شدت رطوبطبقه -1جدول الف 

سطح شدت  توضیحات

 حرارت مرطوب

 )چرخه اي(

 رده

در رطوبت جهت حفظ ررایط الزم، که .رطوبت کنترل رده نیست اا  بسته است،این رده رامل مکان

  .بار ، و یا یخ نیست ،چگادیدهگیر  در معرض آب ابزار اندازه .آن ضرور  است استفاده می رود

  ،ررایط این رده ممکن است در اداراتی که به طور مداوم دارا  سرنشین استند

 اایی که  برا  کاربرداا  خا  به کار می روند یافت رود.اا  آموزری خا ، و دیگر اتاقکارگاه

- H1 

گیر  ها کنترل رده نیست. ابزار اندازهبارد که  که رطوبت در آناا  بسته میاین طبقه رامل مکان

  .آب حاصل از دیگر منابع باران، و تشکل اا  یخ قرار بگیرد ،چگادیدهممکن است در معرض آب 

اا  آموزری ، کارگاهانباراااا، گاراژاا، راه پیه ساختمان ،ااممکن است در برخی از ورود ده ررایط این ر

  محصوالت مقاوم ساز  عاد  برااا  ذخیرهی، اتاقاا  فرآور  صنعتساختمان کارخانه و نیروگاه خا ،

 به یخ زدگی، ساختمان مزرعه، و غیره یافت رود.

1 H2 

 H3 9 اا  قطبی و صحرا می بارد.یط آب و اوایی متوسط، به جز محیطاا  باز با ررااین رده رامل محیط
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 سطوح شدت براي آزمايشات مکانیکی 4-11-الف

 :داده مییارا ردت آزمایشات مکانیکی جدول زیر یک طبقه بند  برا  سطوح
 آزمايشات مکانیکیبندي سطوح شدت طبقه -2جدول الف 

سطح شدت  توضیحات

 لرزش

 طبقات

 اا  کم اامیت می بارد.اا  با درز این رده رامل مکان

   ض ارتعارات و اا  کمکی سبک که در معرمتصل رده به سازهبرا  ابزاراا

 . و غیره به ام کوفتگی دراا سناری از انفجار وضربات ناچیز استند

- 
 

M1 

 بارد.یا ارتعا  باال می اا  با سطح قابل توجهاین رده رامل مکان

  درز  و روک منتقل رده از مارین آالت و عبور وسایل نقییه در مجاورت و یا

 .مجاورت مارین آالت سنگین، تسمه نقاده، و غیرهدر 

1 M2 

 بسیار باال است. اا  است که در آن سطح درز  زیاد واین رده رامل مکان

 غیره ی که به طور مستقیم بر رو  مارین آالت، تسمه نقاده ویاابرا  سازه 

 .روندمینصب 

9 M3 

 

 گرماي خشک  5-11-الف

 . راکمغیر متس: گرما  خشک آزمونرو  

  .تحت ررایط دمایی باال 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید  :آزموناد  

 .13-9و بند  11-9بند  :مراجع

 ،عینمدر برابر دما  باال   EUT در معرض قرار دادن ت است ازعبار آزموناین  :به طور خالصه آزمونرو  

دن و سرد کررم گ طولبه ثبات دمایی رسید. در  EUTبعد از اینکه  ،ساعت 9مدت  به« اوا  آزاد»تحت ررایط 

g/mنباید از  آزمونجو طوبت مطیق ر .بیشتر رود min /C˚ 1از  نباید تغییر دما ،دنکر
زمانی  .بیشتر رود 99 3

 .بیشتر رود 39% نسبی نباید از بت، رطوانجام گرفت C˚ 33در دمااا  پایین تر از  آزمونکه 

EUT  باید در دما  مرجعC˚ 99 :بعد از یک ساعت تحت ررایط زیر مورد آزمون قرار گیرد 

 ؛ساعت بعد از ثبات دمایی h 9 ،در دما  ویژه باال -

 رود.  آزمون C °99 در دما  EUT بازیابیساعت  1بعد از  -

اا باید در آزمون. استندجاز ماا  ربیه ساز  رده . ورود باید در حادت عمییات بارد EUT ،آزمون طولدر   

 . انجام گیرند نر  رار  9 کمینه
 گرماي خشکبندي سطوح شدت طبقه -1جدول الف 

   يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود
 یکا 1 9 3 2 3 شدت آزمون

33 39 33 29 39 ˚C 
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 ؛اند کار کنندردهامی کارکرداا باید چنانکه طراحی تم - تغییرات مجاز:  بیشینه

  .خطااا  مجاز بارند بیشینهه تمامی خطااا باید در محدود -

 سرد  6-11-الف

 .: سردآزمونرو  

  .پایین تحت ررایط دما  1-1-6بند  تطابق بتا ررایط مطرح رده در تایید :آزموناد  

 .13-9و  19-9بنداا   :مراجع

در برابر دما  پایین تعیین  EUTدر معرض قرار دادن  عبارت است از آزموناین  به طور خالصه: آزمونرو  

                                :رود آزمونباید  EUTبه ثبات دمایی رسید.   EUTبعد از اینکه ، h 9 به مدت« اوا  آزاد »رده در ررایط 

 ؛آماده ساز  h 1بعد از  C˚99در دما  مرجع  -

 ؛بعد از ثبات دمایی h 9 در دما  پایین معین -

  .C˚ 99در دما  مرجع  EUT بازیابی h 1 بعد از -

نر  یک  کمینهتنها باید در .اا  مشابه مجاز استند، دادهحال عمییات باردباید در EUTاا آزمون طولدر  

  .گیرند انجام رار 
 در شرايط سردبندي سطوح شدت طبقه -4جدول الف 

  يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود

 یکا 1 9 3 2 شدت آزمون

29- 93- 19- 3 ˚C 

  ؛اند باید کار کننددهتمامی کارکرداا چنانکه طراحی ر -  :ییرات مجازتغ بیشینه

  .خطااا  مجاز بارند بیشینه هتمامی خطااا باید در محدود -

 اي ، )متراکم سازي( چرخهي مرطوباگرم 8-11-الف

 . اچرخه  سمتراکم ساز  طوبگرما  مر: آزمونرو  

ا تغییرات که بزمانی  باال تحت ررایط رطوبت 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

  .ا  ترکیب رددما  چرخه

 .است یزات فضا  آزاد قابل استفادهفقط در مورد تجه آزموناین 

  .16-9و  19-9بنداا   :مراجع

 در برابر تغییرات دمایی  EUTقرار دادن در معرض  عبارت است از آزمون این الصه:بطور خ آزمونرو  

 23%و  ،در طول تغییرات دمایی 23%حفظ رطوبت نسبی باالتر از و ب، مناسباال  و دما   C˚93  ا  بینچرخه

 .در دما  پایین در فازاا  دمایی باال در طول فازاا

 :از ت استساعته عبار 92 هیک چرخ .در طی افزایش دما ر  داند EUTمالحظات باید بر رو  

  ؛ h 3  افزایش دما در طی -

 ؛از آغاز چرخه h 19 باالتر تا دما  حفظ رده در مقدار -
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 اول طور  است که در h 3/1 ل، میزان افت در طو h 6 تا h 3 هدما  کااش یافته تا کمترین مقدار در محدود -

h 3 ؛ترین مقدار خوااد رسیدبه پایین 

 ، حفظ خوااد رد. h 92 هترین مقدار تا زمان کامل ردن چرخدر پایین ،دما -

 EUTاا  طور  بارد که تمامی قسمتا  باید د از قرارگیر  در معرض چرخهبع تثبیت قبل و ریکارو  هدور

 . دما  نهایی خود بارند در اتقریب

باید  EUT بازیابیو  گیارتاثیر عاملبعد از استفاده از  ،رودبرده می به کار گیارتاثیر عاملزمانی که  ،تغییه منبع

اا  ربیه ود . ورباید در حادت عمییات بارد EUTاا آزمون طولدر .رود آزمون نر  رار در یک  کمینه

 . ساز  رده مجاز استند
 مرطوبگرماي بندي سطوح شدت طبقه -5جدول الف 

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 سطح شدت 1 9 

˚C 33 29 درجه حرارت باال 

 مدت زمان 9 9 ا چرخه

 

  :بازیابیو  گیارتاثیر عامل: بعد از استفاده از تغییرات مجاز بیشینه

 ؛اند کار کنندکه طراحی ردهکاربرداا باید چنان تمامی -                                     

 .خطااا  مجاز بارند بیشینه هتمامی خطااا باید در محدود  -                                     

  (تصادفی) لرزش 7-11-الف

 .: درز  تصادفیآزمونرو  

 .تصادفی تحت ررایط درز  1-1-6بند  ا ررایط مطرح رده دربتطابق  تایید: آزموناد  

 .12-9و  13-9بنداا   :مراجع

 که توسط  ،رود آزمون بر ام در سه محور عمود به نوبه خودد بای EUT: به صورت خالصه آزمونرو  

       .اندبر رو  تجهیزات نصب رده عاد کننده نصب  ایلوس

EUT  عمل کند عاد امان جهت  در که نیرو  گرانشیبته طور  .نصب رود عاد باید در حادت . 

باید  EUT گیار،تاثیر عاملبعد از استفاده از  .رورن نیست ،استفاده رد گیارتاثیر عاملبع تغییه وقتی که از من

  .رود آزمون نر  رار یک در  کمینه
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 تحت شرايط لرزشبندي سطوح شدت طبقه -6جدول الف   

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود

9 1 

139-19  Hz 139-19 Hz اامحدوده فرکانس 

m.s
-2 3 m.s

 RMS رده مجموع  6/1 2-

m.s
-3 1 m.s

 Hz  ASD19- Hz 99 رده 93/9 3-

dB/octave 3- dB/octave 3- رده ASD  Hz 99- Hz 139 

 تعداد محور 3 3

Minute 9 Minute 9 مدت زمان در ار محور 

 

 :گیارتاثیر عاملتغییرات مجاز بعد از استفاده از  بیشینه

  ؛اند کار کنندکه طراحی ردهتمامی کارکرداا باید چنان -

 خطااا  مجاز بارند.  بیشینه هتمامی خطااا باید در محدود -

 الکتريکی  ختاللهاي اآزمون 11-الف

  کلیات 1-11-الف

به رکل  11-بند ادف ی آمده درآزموناا  . رو است موجود 12-9 بند در ،ادزامات آزمونکیی برا  مرجع 

به  باید  ،آزمون. قبل از انجام انداقتباس یافته ه ردهارجاع داد IEC از ه رده اند ویجهت اطالع ارا صرفا فشرده

 . ثر رجوع کردوموضوعات چاپی م

 الکتريکی  ختاللهاي اآزمون برايشدت  هايرده 1-1-11-الف

 .داده مییادکتریکی ارا ختاللاا  اآزمونبند  را در مورد جدول زیر یک نوع طبقه
  الکتريکیهاي اختالل در مورد آزمونبندي طبقه -8جدول الف 

 توضیحات طبقه

E1 

که  مغناطیس مطابق با آنهاییت ادکتروختالالاایی با ارود که در مکانی به کار مییاادر دستگاهرده این 

 13-9 بند که درچنانس روند، استفاده میاندتجار  و صنعتی سبک یافت رده ،اا  مسکونیدر محیط احتماال

 . کندمی مقرر  IEC آزمونمعیاراایی برا  این 

E2 

با موارد  که  ادکترومغناطیسی مطابق ختالالتاایی با اه کار می رود که در محلباایی در دستگاه ردهاین 

 12-9بند که درچنانس گیرند، مورد استفاده قرار میانداتا  صنعتی سنگین یافت ردهطدر محی احتماال

 . کندمقرر می  IEC آزمونمعیاراایی برا  این 
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 است.  بین طبقه و سطوح ردت قابل اجرا در جدول زیر داده ردهرابطه
 قابل اجراسطوح شدت  و طبقهي بین رابطه  -7جدول الف 

 

 کنندترونیکی که با باطري کار میالک ايلوس 2-1-11-الف

  کنند، تفاوت وجود دارد به خاطر:اا، برا  ابزاراایی که کار میبین آزمون

 ؛اا  یکبار مصر باتر  -الف

 ؛ و اا  قابل رارژباتر  -ب

 .ا اا  وسایط نقییه جادهباتر  -پ

که توان  ایییثر  وجود ندارد. وسونوع استاندارد م اا  یکبار مصر  و قابل رارژ ایچدر صورت استفاده از باتر 

عمییات  طولکه در گیرند می  رارژ اا  قابلباتر از قابل رارژ یا اا  غیررفی خود را از طریق باتر مص

 :دارته بارندباید با ررایط زیر مطابقت ، روندگیر  رارژ یا رارژ مجدد میسیستم اندازه

ثر وم رناختیاندازهباید با ادزامات  ،با رارژ کامل از نوع خا  استجدید یا ا  که دارا  باتر  وسییه -الف

 .مطابقت دارته بارد

 سطح شدت براي  رده آزمون

 E2 E1 بند توضیحات

 1 1 9-1-11-ادف AC ربکهتغییر ودتاژ 

 NA NA 9-9-11-ادف DCربکهتغییر ودتاژ 

 9 3 3-11-ادف اا  کوتاه مدت و تغییرات ودتاژقطعیافت ودتاژ، AC- برق قدرت

 9 3 2-11-ادف DCو   AC در برق ربکه قطع سموقت 

 3 3 3-11-ادف (ESD)ستاتیکی تخییه ادکترو

 9 3 6-11-ادف اا وخطوط کنترلسریع در سیگنال، داده قطع موقت/

 9 9 3-11-ادف خطوط کنترل اا وموج در سیگنال، داده

DC  1 3-11-ادف افت ودتاژ، قطعی کوتاه و تغییرات ودتاژ -قدرتبرق NA 

 NA 1 2-11-ادف DCاا  برق ورود درگاه موج دار ردن در

 3 3 19-11-ادف در  برق خطوط  DCو  ACموج

 9 3 1-11-11-ادف اا  فرکانس رادیویی تابش ادکترومغناطیسی از منشا عمومیمیدان

فرکانس رادیویی تابش ستیفن رادیو اا  ادکترومغناطیسی میدان

 دیجیتال 

 3 3 9-11-11-ادف

 9 3 3-11-11-ادف اا  فرکانس رادیوییتالالت انجام رده، ناری از میداناخ
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و  رسید ین ردهیعتودتاژ  کمینهبه عنوان سازنده به محض اینکه ودتاژ باتر  به مقدار تعیین رده از سو   -ب

 توسط ابزارباید  9-6بند  این حادت مطابق با ،مطابقت دارد رناختیاندازهآن وسییه با ادزامات مشخص رد که 

  .عیین رده و رفع رودت

 نباید انجام گیرد. 1«ربکه»ا توان مرتبط ب ختالدیگونه ا، ایچوسایلبرا  این 

عمییات دستگاه  طولند که برا  رارژ سمجدد  در گیراا  کمکی قابل رارژ میاز باتر  که توان خود را ایییوس

  مطابقت دارته بارد با:باید  ،اندگیر  در نظر گرفته ردهاندازه

اا  قابل باتر  واا  غیر قابل رارژ باتر اند جهت کار با طراحی ردهکه  مطابق ادزامات برا  وساییی -الف

 روند؛ گیر  رارژ سمجدد عمییات سیستم اندازهطول در  با قدرت برق خامو  ندتواننمی که  رارژ

 .گیرندمیاصیی رورن  قدرت برقامراه با  ACربکه اا  اصیی  ازکه توان خود را  مطابق ادزامات وساییی -ب

اا دارا  یک باتر  پشتیبان داده هگیرند و فقط برا  ذخیرمی ربکه برق توانکه توان مصرفی خود را از  ایییوس

 . مطابقت دارته بارد ،گیرندمی ACکه توان خود را از ربکه  ایییررایط مطرح رده در مورد وسبا باید  ،استند

یک مجموعه  ،گیرندا  میجاده هنقییه برد وسیییکی که توان مصرفی خود را از باتر  آن ونادکتر ایلدرمورد وس

 .داده رده است 19-ادفت مرتبط با منبع تغییه در ختالالاا  خا  برا  اآزمون

      هتغییرات ولتاژ شبک     2-11-الف

 AC هتغییرات ولتاژ شبک    1-2-11-الف

 .ستک فاز  ACاا  اصیی : تغییر در ودتاژ توان ربکهآزمونرو  

 .ACه توان ربک تحت ررایط تغییر ودتاژ 1-1-6بند  تطابق با ررایط آمده در تایید :آزموناد  

  .12-9و  13-9بنداا   :مراجع

حادیکه در در معرض ررایط توان خا  EUTاز قرار دادن  ت استعبار آزمونایتن  به طور خالصه: آزمونرو  

EUT اا آزمون طولکند درجو  کار می عاد ر ررایط دEUT اا  ربیه ساز  ، و ورود درحال کار بارداید ب

 . گیرندانجام  نر  رار یک  در کمینهاا باید آزمون. جاز استندرده م
  ACتحت شرايط تغییرات ولتاژشبکه بندي طبقه -3جدول الف 

 
                                                 
1-Mains 

 شدت آزمون سطح شدت زير بايد مشخص شود:

 سطح ردت 1

 9و1اصیی  ودتاژ  حد پایینی  حد باالیی

%19+Unom  %13-Unom  

 قابل اجرا نیست. کنندکار میا  جادهی که با باتر  خودرو این آزمون برا  تجهیزات 

 روداید برا  ار فاز متوادی اعمال میدر مورد منبع تغییه سه فاز، تنوع ودتاژ ب. 

 مقادیر U است  تعریف رده مشخص محدوده یک که به طور  .باردمی مشخص گیر اندازه ابزار رو  بر

 .دامنه است از مقدار باالترین بهمربوط  «+»و مقدار ترینپایین به مربوط «-» که در آن 

 اایادآور 
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 .کار کنند اندکه طراحی ردهباید چنان توابع  : تمامیتغییرات مجاز بیشینه

 . خطااا  مجاز بارند بیشینه هتمامی خطااا باید در محدود

 DC هتغییر در ولتاژ شبک  2-2-11-الف

 .DC ه: تغییر در ودتاژ ربکآزمونرو  

 .DCهتحت ررایط ودتاژ ربک 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید :آزموناد  

 .13-9بند  :مراجع

معین در  در معرض ررایط منبع تغییه EUTقرار دادن  ت است ازعبار آزمونایتن به طور خالصه:  آزمونرو  

اا  د وور و باید در حال کار بارد EUTاا آزمون طولدر  .کندجو  کار می عاد حت ررایط ت EUTحادیکه 

 .انجام گیرند نر  رار یک  در کمینهاا باید آزمون .ساز  رده مجاز استند ربیه

 مقدار زیر: از نیست رود ودی کمترتوسط سازنده تعیین میDC  عمییاته : محدودآزمون ردت

%19+ Unom≥ Unom≥%13- Unom  
 .کاربرد  ندارد ،کنندیما  کار جاده هنقیی هدر تجهیزاتی که با باتر  وسیی آزموناین  -يادآوري

  :تغییرات مجاز بیشینه

 : ااترین محدودهباالترین و پایینبین  ،سطوح ودتاژ ورود در

 ؛کار کنند اندنانکه طراحی ردهباید چ توابعتمامی  -

 .خطااا  مجاز بارند بیشینهما  خطااا باید در محدوده ت -

 هاي کوتاه مدت و تغییرات ولتاژ قطعی ،AC هولتاژ شبک هاي پايین نرخ 1-11-الف

 .اا  کوتاه مدت در ودتاژاا  ربکه: کااشآزمونرو  

 .اا  کوتاه مدت ودتاژ ربکهتحت ررایط کااش 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

 .92-9و  93-9، 93-9بنداا   :مراجع

ر مدت زمان تعریف د AC همناسب برا  کااش دامنه ودتاژ ربک آزموناز یک مودد به طور خالصه:  آزمونرو  

  .رودرده استفاده می

  کمینه واصلبا ف ،اا  ودتاژ ربکه باید ده بارااشک. رود تایید EUTباید قبل از اتصال  آزمونعمیکرد مودد 

s 19 تکرار رود.  

  19 از بیش به این ددیل، .کرار می روندت ،استند ضرور  آزمون انجام ا که بر اا در کل زمانیکااش و اایقطع

از  سربیه  اا ورود  .باید در حال کار بارد EUTاا آزمون طولدر د.قطعی و کااش ممکن است نیاز بار

 .انجام گیرند نر  رار یک در   کمینهاا باید آزمون. رده مجاز می بارند
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 هاي کوتاه مدت در ولتاژهاي شبکهکاهشتحت شرايط  سطوح شدت -11جدول الف  

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود 

1سطح ردت 9 3 یکا
 

 آزمون a آزمون b آزمون c آزمون a آزمون b آزمون c آزمون d آزمون e آزمون %

کااش به  9 9 39 9 9 29 39 39 چرخه ا 

 سافت 

افت 

 ودتاژ

مدت زمان  3/9 1 39/93 3/9 1 19/19 39/93 399/939
** 

 .قابل انطباق می بارد  ACرده توسط تغییه ربکه  این آزمون تنها با تجهیزات طراحی -1

 .ارتز می بارد 69 ارتز / 39مدت دوام این مقادیر به ترتیب برا   ** -9
 اایادآور 

 

  :تغییرات مجاز بیشینه

ارتباه ا در صورت وقوع افتد یاتفاق نمی ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعاندازهاا  سیستم برا  -الف

 .کنندرفع می و آن را نقص سیستم را رناسایی 3-6بند  ق بامطاب ،یکنترد امکاناتدار معنی

 . نمی داد  ر ارتباه معنی دار ایچ  ،قطع گیر  غیر قابلاا  اندازهبرا  سیستم -ب

 DC و AC هاييی )گذرا( در شبکهانفجارها 4-11-الف
 .ارات ادکتریکیج: انفآزمونرو  

یکی به تحت ررایطی که در آنجا انفجارات ادکتر 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید :آزموناد  

 .ندکاربرد  ندار ا جاده هاا  وسایل نقییا  متصل به باتر ادر دستگاه آزمون.  این روندودتاژ ربکه اضافه می

 .آمده است 9-بند ادف اا درمربوط به این دستگاه آزمونادزامات خا  

 .92-9و  93-9، 99-9، 12-9بنداا   :مراجع

دارد ارجاع اید از یک مودد انفجار امراه با مشخصات عمیکرد  تعیین رده در استانب: به طور خالصه آزمونرو  

اه بسیار کوتدتاژ و یدر معرض انفجارات پادس EUTاز قترار دادن  عبارت است آزمون. این داده رده استفاده کرد

در  ارجاع داده رده Ω 199و  Ω 39 رو  بار که روجیخاا ِ ودتاژ فرآیند تکرار مقادیر پیک و ضربه که

انفجار فاز  تصادفی  19از  کمینه. تعیین رود EUTمشخصات مودد باید قبل از اتصال  .اندتعریف ردهرد استاندا

اا باید حاو  فییتراا  مسدود کننده بارد تا مانع از بکه تزریق رو  ربکهر. د استفاده رودمثبت و منفی بای

، براینبنا .به کار می روند آزمونکل زمان الزم برا  انجام  طول. انفجاراا در اا رودشار انرژ  انفجار در ربکهانت

د ایب EUT، ااآزمون طول. در رور  باردممکن است ض ،که در باال بیان رده است آناد  بیش از انفجارات زی

انجام  نر  رار یک  کمینه اا باید درآزمون . اا  ربیه ساز  رده مجاز استنددر حال کارکرد باردسورود 

 .گیرد
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 تحت شرايط انفجارات الکتريکی سطوح شدت -11جدول الف 

 شدت آزمون بايد مشخص شوديکی از سطوح شدت زير  يکا

 

 

 

3 
 

9 
 

 سطح ردت

kV 9 1 پیک دامنه سمقدار  خطوط تغییه 

 يادآوري .برق منبع تغییه اعمال می رود DC یا AC اا  طراحی توسطبرو  خط تغییه سازهآزمایش فقط  -1

 

 تغییرات مجاز:  بیشینه

 ارتباه که  زمانییا  دادر  نمی معنی دار ارتباه یا  ،گیر  قابل قطعاا  اندازهدر مورد سیستم -الف

 . کندرفع می نقص را تعیین و آن را 3-6بند  با مطابقکنتردی  امکانات ،دادرو  می دار معنی

 .                                افتداتفاق نمی ارتباه معنی دار ایچ  ،گیر  غیر قابل قطعاا  اندازهدر سیستم -ب

  الکتروستاتیکی  تخلیه 5-11-الف

 .(ESD) ادکتروستاتیکی : تخییهنآزمورو  

مستقیم یا  ادکتروستاتیکی  تحت ررایط تخییه 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

 .غیر مستقیم

 .92-9و  93-9، 99-9بنداا   :مراجع

که در استانداراا  ارجاع داده رده چنانآن  با عمیکرد ESDک مودد باید از ی :به طور خالصه آزمونرو  

  .استفاده رود ،تعریف رده است

EUT  در یک  .رود آزمونباید تحت ررایط مرجعEUT که مجهز به ترمینال زمینی نیست، EUT ینباید ب 

اا  اوایی فقط از تخییه .اودویت است که در ی استآزمون. تخییه تماسی رو  امل تخییه روداا به طور کهیتخی

 . کردتخییه تماسی استفاده  آزموندر جااایی باید استفاده کرد که نمی توان از 

باید در تماس د ادکترو .رو  سطوح رسانا انجام خوااد رد تماسی هادت تخییح : تماسیتخییه کاربرد مستقیم س

ر د اا  متوادیفاصیه زمانی بین تخییه .خییه استفاده کردت 19باید از  کمینه ،یآزمون هبارد. در ار نقط EUTبا 

 . بارد s 19 باید کمینه ،گیر  ربیه ساز  ردهگیر  یا اندازهدازهامان ان طول

اا  زیاد  در تخییه ،بدان منظور .روداستفاده می آزموناا  الزم برا  انجام تمامی زمان طولاا در خییهاز ت

  .ممکن است مورد نیاز بارد د باالرمقایسه با موا

د ه می رواستفاد سطوحی جفت کردناز تخییه اوایی در حادت تماس برا   : ییتخییه اواکاربرد غیر مستقیم س

 گیر  افقی و ار موقعیت سطح ی در سطح جفتآزمون ه. در ار نقطاندب ردهنص EUTکه در مجاورت 

امان  طولاا  متوادی در یهتخی زمانی بین ه. فاصیتخییه استفاده رود 19باید از  کمینه ود عمگیر  جفت

  .بارد s 19 باید کمینه ساز  ردهیه گیر  ربگیر  یا اندازهاندازه
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اا  زیاد  نسبت به ، بدان منظور تخییهروداستفاده می آزمونتمامی زمان الزم برا  انجام طول اا در از تخییه 

 .ممکن است نیاز بارد ،باال ذکر رده اند درکه آنهایی 

در  کمینهباید  ااآزمون .جاز استنداا  ربیه ساز  رده مورود  .باید در حال کار بارد EUT ،آزمون طولدر 

  .انجام گیرند نر  رار یک 
 ي الکتروستاتیکیتحت شرايط تخلیه سطوح شدت -12جدول الف 

  سطح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 ردت سطح 3 

kV 6 تخییه تماسی  

 ودتاژ آزمون
 

kV 3 ییتخییه اوا 

 

  :تغییرات مجاز بیشینه

کنتردی  امکاناتافتد یا اینکه نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعاا  اندازهسیستم در مورد -الف

 . دنکنفع میر نقص را تعیین و آن را 3-6بند  با مطابق ،دادرو  می ارتباه معنی دار زمانی که 

 .افتداتفاق نمی ارتباه معنی دار طع ایچ گیر  غیر قابل قاا  اندازهیستمدر س -ب

 ، داده و خطوط کنترل گذرا در سیگنال /انفجارهاي سريع 6-11-الف

 .گیرا /سریعادکتریکی  انفجاراا  :آزمونرو  

ی در تحت ررایطی که در آنجا انفجاراا  ادکتریک 1-1-6بند  تطابق با ررایط ذکر رده در تایید :آزموناد  

 ارتباطی و ورود  / خروجی رو  می داد.  اا درگاه

 .92-9و  93-9، 99-9، 12-9مراجع: بنداا  

باید با مشخصات عمیکرد  که در استاندارد ارجاع داده رده  ،ک مودد انفجاراز یبه طور خالصه:  آزمونرو  

 استفاده رود. تعیین رده است،

رو  اا و مقادیر پیک 1ایمپادس   درآزمون رامل قرار گرفتن در معرض انفجاراا  ودتاژ برا  فرکانس تکرار

 اند. اندارد ارجاع داده رده تعریف ردهدر است کهبارد می Ω 1999و  Ω 39ودتاژ خروجی در

 تعیین رود.  EUTمشخصات مودد باید قبل از اتصال به 

 رود.  عمالاا  مثبت و منفی باید اقطبشار دو 

 بارد.  قطبشار دامنه و  برا  min 1 نباید کمتر از آزمونمدت زمان 

که در چنان ،دارا  ظرفیت هجفت کنند هگیر ، ازخروجیبا خطوط ارتباطی و ورود /برا  جفت کردن انفجارات 

 استاندارد تعریف رده است، باید استفاده رود. 

                                                 
1 - Impulse 
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دان منظور انفجارات زیاد  نسبت ب .د رداز انفجارات استفاده خواا ،آزموندر طی کل زمان ضرور  برا  انجام 

 مورد نیاز خوااد بود.  ،به آنی که در باال بیان رده است

 کمینهاا باید آزموناا  ربیه ساز  رده مجاز استند. حال کار بارد و ورود د درایب EUTاا، آزمون طولدر 

 انجام رود. نر  رار یک  در
 تحت شرايط انفجارهاي الکتريکی سريع گذرا سطوح شدت -11جدول الف  

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 سطح ردت 9 3 

KV 1 3/9  دامنه سمقدار پیک 

 با طول کابل بیش از  ،یکنترد درگاهاا و ، دادهI/O اا بر رو  خطوط سیگنال فقط برا  سیگنال آزمون  -1

m 3  ستندقابل اجرا ا سبا توجه با آنچه سازنده مشخص نموده است . 

 قابل اجرا نیست.کنند، کسب می با باتر  خودرو جاده ا  ی که توانشان را از این آزمون برا  تجهیزات -9

 هايادآوري
 

 

 :تغییرات مجاز بیشینه

ارتباه معنی یا اینکه زمانی که افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا گیر  قابل قطع اا  اندازهدر سیستم -الف

 .نقصی را تعیین و آن را رفع کنند 3-6بند  کنتردی مطابق با امکانات ،دادیرو  م دار 

 .اتفاق نمی افتد ارتباه معنی دار ایچ  ،طعغیر قابل قگیر  اا  اندازهدر سیستم -ب

 ها و خطوط کنترل ، دادهبر روي سیگنال امواج  8-11-الف

 .اا و خطوط کنترلداده ،ادکتریکی وارد بر سیگنال امواج  :آزمونرو  

خروجی /ادکتریکی بر ورود  امواجتحت ررایطی که  1-1-6بند  تطابق با ررایط ذکر رده در تایید :آزموناد  

 .دروناا  ارتباطی وارد میدرگاه و

 .92-9و  93-9، 93-9بنداا   :مراجع

مرجع به کار روند.  دباید با مشخصات عمیکرد  تعیین رده در استاندار موجمودد  :به طور خالصه آزمونرو   

زمان خیز، عرض پادس، مقادیر پیک  ،که در مورد آن یامواجاز قرار گرفتن در معرض  ت استعبار آزمون

ادی در استاندارد مرجع پادس متودو زمانی بین  هفاصی کمینهپایین و /امپدانس باال خروجی در بار رار /ودتاژ

 اند. تعریف رده

 رود.  تایید EUTمشخصات مودد باید قبل از اتصال دادن 

 . اعمال رودمثبت باید  موج 3منفی و  موج 3 کمینه یاا و کنترددر سیگنال، خطوط داده

 رود و در استاندارد مرجع تعریف رده است.در آن جفت می موجتزریق به خطوطی بستگی دارد که  هربک

نسبت به آنچه که  امواج بیشتر روند، بدان منظور، به کار می آزمونتمام زمان الزم برا  انجام  طولدر امواجاین 

 .ضرور  بارد اراره رد، ممکن استدر باال 
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د اا بایآزمون .اا  ربیه ساز  رده مجاز استندورود  د.در حال عمیکرد بارباید  EUT ،ااآزمون طولدر 

 انجام گیرند. نر  رار در یک  کمینه

 تغییرات مجاز: بیشینه

ارتباه معنی افتد یا اینکه زمانی که نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعاا  اندازهدر سیستم -الف

  .را تعیین و آن را رفع کنند نقص 3-6بند  کنتردی مطابق با امکانات ،دادیرو  م دار 

 .رو  نداد ارتباه معنی دار گیر  غیر قابل قطع ایچ اا  اندازهدر سیستم -ب

 کردرا در حادت عمی EUT، آزمون، دخادت انسان مجاز رناخته رده است تا بعد از در ادف یا ب ذکر رده در باال

 .اا  مرتبط بعد از دخادت انسان در دسترس باردهدفیوز ، به ررطی که تمامی دایک تعویض  مثالس داقرار د
 تحت شرايط ورود امواج الکتريکی روي سیگنال، داده و خطوط کنترل سطوح شدت -14جدول الف 

  سطح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 9 
  

 )رده نصب و راه انداز س سطح ردت

kV 3/9 متوازن سناخطوط نا متقارن  خط به خط 

kV 9/1 خط به زمین 

kV NA خطوط متقارنسمتوازن  خط به خط 

kV 9/1 خط به زمین 

kV NA حفاظ  خط به خطI/O وخطوط ارتباطات 

kV 3/9 خط به زمین 

ل انجام کنتر درگاهاا و ، سیگنال، دادهI/Oدر خطوط سیگنال فقط برا   آزمون -1

سازنده مشخص  وسییههنچه بآسبه عنوان  m39 رود با طول کابل بیش از می

 رده است 

 دون در نظر گرفتنباا، و کنترل کابل س، دادهDCسیگنال در محیط داخیی  -9

 برا  این آزمون معا  خوااند بود. طول 

 اایادآور 
 

 

 

  DC برق هاي کوتاه مدت و تغییرات ولتاژ در شبکهقطعی  ،ولتاژ هايافت  7-11-الف

 .DCورود     تواناادرگاهاا  کوتاه مدت و تغییرات ودتاژ در قطعی ،ودتاژ افت رو  آزمون:

 ، تغییرات ودتاژ و ودتاژ افتتحت ررایط  1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید :آزموناد  

 .DCها  ورود  درگاااا  کوتاه مدت در قطعی

 .93-9بند  :مراجع

د. کراستفاده  ،مرجع تعریف رده است دکه در استاندار مودد برق آزموناز امان باید به طور خالصه:  آزمونرو  

 رود.  تایید باید ژنراتورعمیکرد  ،آزمونقبل از آغاز 
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، با آزمون هاز دحاظ ارگونه ترکیب منتخب سطح و دور EUTودتاژ و قطعی اا  کوتاه مدت باید در  اا افت

ارگونه باید به دحاظ  EUTروند.  آزمونی، آزمونبین ار رویداد  s19  کمینهطعی با فواصل قتوادی سرریب 

 رود.  آزمونترین حادت عمییات  در معر s 19 ه، سه بار با فاصیتغییرات خا  در ودتاژ

زیاد  نسبت به  ختالالتمنظور ا  برا .استفاده رده است آزمونتمام زمان الزم برا  انجام  طول در ختالالتاز ا

 موارد  ذکر رده در باال ممکن است مورد نیاز بارد. 

اا باید در آزمونرده مجاز استند.  ساز اا  ربیهبتتایتد در حال کار بارد، ورود  EUT، آزمون طولر د

  .انجام گیرند نر  رار یک  کمینه
 DCهاي کوتاه مدت و تغییرات ولتاژ شبکه برق تحت شرايط افت ولتاژ، قطعی سطوح شدت -15جدول الف 

 شدت آزمون سطح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 1 
 کاربرد دارد  E2 اا سآزمون فقط در محیط

  سطح ردت

 

 آزمونسطح  29و 39 نامیاز ودتاژ %  افت ودتاژ

S 1/9 مدت زمان 

 اا  کوتاهقطعی آزمونررط  امپدانس باال و / یا امپدانس کم 

  آزمونسطح  9/9 نامیاز ودتاژ % 
S 91/9  مدت زمان 

 نوسانات ودتاژ سطح ردت 1 

 آزمونسطح  33 و199  نامیاز ودتاژ % 

S 19 مدت زمان 

 زمان مدت در دیگر سطوح آزمون برا  بشود آزمون مدت کوتاه اا وقفه برا  EUT اگر -1

 زیان دخادت نامی ودتاژ از 39% از کمتر به  ودتاژ اثرافت در اینکه مگر ،نیست ضرور  مشابه

 .اورد بوجود  تجهیزات ایمنی  برا  بار

 با و است اجرا قابل و عرضه قابل DC برق توسط رده طراحی تجهیزات با تنها آزمون این -9

 .نیست ا  جاده نقییه وسییه برا  باتر  توسط رده طراحی تجهیزات

 اایادآور 

 

  :تغییرات مجاز بیشینه

کنتردی به انگام   امکاناتیا افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعاا  اندازهسیستم در -الف

 کنند.    را تعیین و آن را رفع می نقص 3-6بند  مطابق باارتباه معنی دار بروز 

 .اتفاق نمی افتد ارتباه معنی دار گیر  غیر قابل قطع ایچ اا  اندازهدر سیستم -ب

 DCهاي توان ورودي درگاهدر  کوچک موج 3-11-الف

 .DCها  توان ورود  درگاااا  کوچک در : موجآزمونرو  

 ها  توان درگااکوچک در  اا تحت ررایط موج 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

DC  .با ودتاژ پایین 
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 ،تعویض استت حاد اا مبدل ترکیبرارژ باتر  که  ها اا  متصل به سیستمدستگاهمورد در  آزموناین 

 کاربرد  ندارد. 

 .96-9بند  :مراجع

باید مورد استفاده  ،است تعریف ردهکه در استاندارد مرجع چنان آزمونک مودد ی :صهبه طور خال آزمونرو  

 رود. تایید، عمیکرد مودد باید آزمونقرار گیرد. قبل از آغاز 

که توسط  نظیر آنها ،ااموجاز قترار دادن دستگااها  ادکتریکی و ادکترونیکی تحت ودتاژ  ت استعبار آزمون

اند. دارند، تودید رده قرار DCکه رو  منبع تغییه توان  اطر  کمکییکسو کننده و یا رارژاا  ب ا اسیستم

 قسمت مشخصات محصول تعیین آن است که در  6یا  3 ،9 فرکانس توان یا مضرب دار ردن فرکانس موج

 دارا  ویژگی سینوسی خطی است. ،در خروجی ژنراتور آزمون . رکل موجاندرده

را  EUTکامل عمیکرد عمییاتی  تصدیقیا به مدت الزم ادامه یابد تا  min19  کمینهباید به مدت  آزمونایتن 

اا باید آزمون. اا  مشابه مجاز استندبارد. ورود باید در حال کار  EUT ،ااآزمون طولفراام بیاورد. در 

 انجام گیرند. نر  رار در یک  کمینه
 DCهاي توان ورودي تحت شرايط ورورد امواج کوچک در درگاه سطوح شدت -16جدول الف 

 شدت آزمون سطح شدت زير بايد مشخص شود:

 سطح ردت 1

DC نامیدرصد ودتاژ  91
1 

 .DC ،UDC نامیودتاژ  سطح ودتاژ پیک تا پیک به عنوان یک درصد از آزمون -1

 با تجهیزات است و اجرا قابل و عرضه قابل DC برق توسط رده طراحی با تجهیزات تنها آزمون این -9

 .نیست اجرا قابل ا جاده نقییه وسییه باتر  برا  توسط رده طراحی

 اایادآور 

 

  :تغییرات مجاز بیشینه

کنترل وقتی که  امکاناتیا افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعا  اندازهادر سیستم -الف

 کنند.سیستم را تعیین و آن را رفع می نقص 3-6بند  مطابق با افتداتفاق می ارتباه معنی دار 

 ر  نمی داد.  ارتباه معنی دار ایچ  گیر  غیر قابل قطع،اا  اندازهدر سیستم -ب

 AC و DC در خطوط شبکهافزايشی  امواج 11-11-الف

 AC .و DC کهبدر خطوط توان رافزایشی  امواج :آزمونرو  

ادکتریکی رو  اا  افزایشی موج هتحت ررایطی ک 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید :آزموناد  

 ند. رگیاا قرار میودتاژ ربکه

 در مورد ررایط خا س برد  ندارندا  کارجاده هاا  وسایل نقییاا  متصل به باتر دستگاه در آزموناین 

 کنید .مراجعه  19-بند ادف به  اااین دستگاه آزمونآزمایش 

 ندارد.  فضا  سرپوریده کاربرد  DCاا  منبع تغییه هدر ربک آزموناین 
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  .93-9و  92-9بنداا   :مراجع

بند  رجعمباید با مشخصات عمیکرد  تعیین رده در استاندارد ژنراتور افزایش نیرو : به طور خالصه آزمونرو  

ه در مورد آن زمان خیز، عرض کاا  افزایشی موجمعرض  دراز قرار دادن  ت استعبار آزمونبه کار روند.  9-19

زمانی بین دو پادس  یهاصف کمینهباال/پایین و  مقاومت ظاار  در رار  ،ودتاژ خروجی پیک مقادیر ،پادس

 رود.  تایید EUTاند. مشخصات مودد باید قبل از اتصال ادی در استاندارد مرجع تعریف ردهمتو

 ACدتاژ تغییه و منفی به صورت امزمان با موج 3مثبت و موج  3باید  کمینه ACاا  در خطوط تغییه ربکه

 مثبت و سه موجباید از سه  کمینه ،DCاا ربکهدر خطوط تغییه  .به کار روند 939°و139°،29°،9° در زوایا 

 در آن جفت  موجتتزریق به خطوطی بستگی دارد که  همنفی به طور امزمان استفاده رود. ربک موج

 می رود و در استاندارد مرجع  تعریف رده است. 

بیشتر  نسبت به  اا موجبتدان منظور  .ستنداالزم  آزمونروند امیشه برا  انجام که به کار می ااییموج

 آنچه که در باال بیان رده است مورد نیاز خوااند بود. 

 کمینهباید  ااآزمون، ساز  رده مجاز استند اا  ربیهورود  .بتاید در حال کار بارد EUT، ااآزمون طولدر

 انجام گیرند.  نر  رار  یک در
 AC و DC در خطوط شبکهامواج افزايشی تحت شرايط  سطوح شدت -18جدول الف 

 شدت آزمون (E2و   E1سطح شدت زير بايد مشخص شود )هر دو  يکا

  رده نصب و راه انداز سردتسطح  3 

kV 9/1 خط به خط 

kV 9/9 خط به زمین 

 

  :تغییرات مجاز بیشینه

کنتردی به  امکاناتیا اینکه افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا گیر  غیر قابل قطع  دازهاا  اندر سیستم -فال

 را  تعیین و رفع می کنند.  نقصآن  3-6بند  مطابق با ررایط مطرح رده در ارتباه معنی دارانگام بروز 

 .دادرو  نمی ارتباه معنی دار قطع ایچ  گیر  غیر قابلاا  اندازهدر سیستم -ب

در حادت عمییات قرار  آزمونرا بعد از  EUTتا  ، انسان اختیار دخادت دارده استکه در باال ذکر رد در ادف یا ب

 انسان در دسترس بارند.  رتبط بعد از دخادتاا  مبه ررطی که تمامی داده ،ض فیوز مانند تعویسداد
 :هايادآوري

  ؛اا  سر پوریده کاربرد  ندارنداا  مکاندر ربکه آزموناین  -

 ؛کاربرد  ندارد m39تر از  کوتاه اا اا درکابلآزموناین  -

 ؛گیرند، کاربرد  نداردا  میود را از باتر  وسایل نقییه جادهکه توان خ ایییدر وس آزمونایتتن  -

 ؛مجاز است آزموندخادت انسان سنظیر تعویض فیوز  بعد از  -

 .دادرو  نمی ارتباه معنی دار ایچ  سارگونه تداخل انسانی  آزمون از بعد -
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 هاي امنیتی آزمون، فرکانس راديويی 11-11-الف

 تابش، فرکانس راديويی، میدان الکترومغناطیسی از منشا عمومی 1-11-11-الف

  .اا  ادکترو مغناطیسی پرتو افکنی ردهمیدان :آزمونرو  

 .اا  ادکترو مغناطیسیتحت ررایط میدان 1-1-6بند  تطابق با ررایط آمده در تایید :آزموناد  

 .92-9و  93-9، 91-9بنداا   :مراجع

 در معرض نیرو  میداندر سطح ردت و میدان یکنواخت باید  EUT: به طور خالصه آزمونرو  

 .تعریف رده است 3-9در بند  هتوسط استاندارد ارجتاع داده رد کهچنان .مغناطیسی قرار گیردادکترو

ه حدودو م EUTابعاد  هواسطهفاده از آن باست وجود با این .گوناگون ایجاد کرد امکاناتتوان در را می EMمیدان 

 محدود رده است.  امکانات فرکانس

فرکانس  روند تا سطح سیگنالمی امراه رده جاروب با سیگنال مدوده رده ر نظر گرفتهد اا  فرکانسیمحدوده

فرکانس به طور  محدودهر کنند. اگ تعویضرا در صورت نیاز  ااو آنتن 1یا اوسیالتوراا متوقف کنندرا  رادیویی

 .بیشتر بارد فرکانس قبییمقدار  1 % نباید  از ه گام، اندازدروجاروب فزاینده 

ارد که اعمال و به آن ب EUTمان الزم برا  زدر ار فرکانس نباید کمتر از  هرد هدومددامنه  گار زمان ماند

      .بارد  s 3 ، ودی در ایچ ررایطی نباید کمتر ازدرویم پاسخ داده

انتظار دارت  توانمی معموالاا  ساعت  باید به طور جداگانه آنادیز روند ساا  حساسیت سمانند فرکانسفرکانس

  ع روند .طسا EUTاا  حساسیت از که این  فرکانس

ر د کمینهاا باید آزموناا  ربیه ساز  رده مجاز استند ، ورود باید درحال کار بارد EUT: ااآزمون طولدر 

 انجام گیرند. رار نر  یک 
 تابش، فرکانس راديويی، میدان الکترومغناطیسی از منشا عمومیتحت شرايط  سطوح شدت -17جدول الف 

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 سطوح ردت 9 3 

V/m 19 3 26 MHz – 800 MHz 

 )9یادآور (

80 MHz – 800 MHz 

 )1 یادآور (

 

 

محدوده 

 فرکانس

V/m 19 3 960 MHz –1400 MHz 

%39 AM، kHz 1 مدوالسیون موج سینوسی 

                                                 
1- Oscillators 
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برا  فرکانس در محدوده  .کندمشخص میرا  MHz39  تنها سطح آزمون باالتر از 3-9بند  -1

 بند س روداستفاده میت فرکانس رادیویی استاندارد ختالالاا  آزمون اتر رو پایین

     . 3-11-11-ادف

موجود حد پایین تر آزمون تشعشعات  ورود  درگاهبدون برق و یا دیگر   EUTحال، برا  با این -9

  3-11-11-در بند ادف مشخص ردهبا در نظر گرفتن این که آزمون  بارد، MHz 96 باید

بند  ار دو ،در تمام موارد دیگر. مراجعه کنید  3-9ج بند  سبه پیوست کار برده رود بهتواند نمی

 .رودباید اعمال  9-11-11-و ادف 1-11-11-ادف

 هايادآوري

 

  جاز:تغییرات م بیشینه

کنتردی زمانی  امکاناتیا اینکه افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،گیر  قابل قطعاا  اندازهدر سیستم -الف

 کنند. رفع می یابند و آن رارا می نقصاین  3-6بند  داد مطابق بار  می ارتباه معنی دار  که

 داد. ر  نمی ارتباه معنی دار ایچ  ،گیر  غیر قابل قطعاا  اندازهدر سیستم -ب

توسط طورخاص هب ايجاد شدهفرکانس راديويی  همغناطیسی پرتو افکنی شدهاي الکترومیدان 2-11-11-الف

 هاي ديجیتالتلفن

 .مغناطیسی پرتو افکنی ردهادکترو اا : میدانآزمونرو  

  .تحت ررایط میدان ادکترو مغناطیسی 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

  .92-9و  93-9، 91-9بنداا   :مراجع

باید در معرض نیرو   EUT ستتعریف رده ا 3-9بند  که در استاندارد مرجع: چنانبه طور خالصه آزمونرو  

 قرار گیرد. سطح ردت و میدان یکنواخت مغناطیسی با میدان ادکترو

ه دودحو م EUTابعاد  هواسطه فاده از آن باست وجودبا این  .وناگون ایجاد کردگ امکانات در وانتیرا م EMمیدان 

 محدود رده است. امکانات رکانسف

ابد یا یمی رود، توقفدر نظر گرفته خوااند رد زدوده می هرد هاا  مدودفرکانسی که با سیگنالاا  گستره

. اگر کندمیاا را سوویچ در صورت دزوم اوسیالتوراا و آنتنکند یا میرا تنظیم  فرکانس رادیویی سطح سیگنال

 . بیشتر رودنباید از یک درصد  مقدار فرکانس قبیی ه گام ، اندازرودمیدوده زاینده زفه صورت بفرکانس   گستره

رود و پاسخ داد نباید کمتر از  اعمال  EUT  دامنه در ار فرکانس برا  اینکه هزمان توقف حاصل مدوده رد

 اا  حساس سمانند . فرکانسبارد s3/9  در ایچ حادتی نباید کمتر از ودی .بارد EUTزمان الزم برا 

 اا  حساس،این فرکانس معموالجداگانه تحییل و آنادیز رود س صورت باید به اا  زمان سنجی فرکانس

اا  ورود اید درحال کار بارد، و ب EUT، ااآزمون طولدر .روند می منع EUTاایی استند که توسط کانسفر

 انجام گیرند. نر  رار یک  کمینهاا باید در آزمونربیه ساز  رده مجاز استند. 

 

 

 

 

 ادامه -سطوح ردت تحت ررایط تابش، فرکانس رادیویی، میدان ادکترومغناطیسی از منشا عمومی -13جدول ادف 
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 مغناطیسی پرتو افکنی شدهالکترو هايمیدانتحت شرايط  سطوح شدت -13جدول الف 

 شدت آزمون يکی از سطوح شدت زير بايد مشخص شود يکا

 سطوح ردت 3 

V/m 19 800 – 960 MHz  محدوده

 V/m 19 1400 – 2000 MHz فرکانس

%39 AM، kHz 1 مدوالسیون موج سینوسی 

  :تغییرات مجاز بیشینه

کنتردی زمانی  امکاناتیا اینکه افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،قابل قطع گیر اا  اندازهدر سیستم -الف

 کنند. را پیدا و آن را رفع  می نقص 3-6بند  ، مطابق بادرو  دا ارتباه معنی دار که 

 . دادرو  نمی ارتباه معنی دار ایچ  ،ل قطعگیر  غیر قاباا  اندازهدر سیستم -ب

 هاي فرکانس راديويی هدايت شده میدان 1-11-11-الف

 .مغناطیسیاا  ادکتروتحت ررایط میدان1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید :آزمونرو  

 .92-9و  93-9، 92-9مراجع: بنداا  

باید  کندساز  میرا ربیه EMمیدان  تاثیر، که فرکانس رادیویی EM رار به صورت خالصه:  آزمونرو  

استفاده  کنندهجفت کننده و جدا ایلکه از وس EUTبه  مربوط I/Oاا  درگاهها  توان و درگااجفت رود یا به 

 تعریف رده است.  11-9بند  این حادت در استاندارد مرجع ، کهکند متصل رودیم

، و ااتضعیف کننده، ه یا جدا کنندهجفت کنند ایل، وسRFمودد  ت است ازعبار که یآزمونعمیکرد تجهیزات 

. اا  ربیه ساز  رده مجاز استندود . ورباید در حال کار بارد EUTاا  آزمون طولرود. در  تاییدغیره باید 

  .انجام گیرند نر  رار  یکدر  کمینهاا بتاید آزمون
 هاي فرکانس راديويی هدايت شدهمیدانتحت شرايط  سطوح شدت -21جدول الف 

 شدت آزمون زير بايد مشخص شوديکی از سطوح شدت  يکا

 سطوح ردت 9 3 

V (e.m.f.) 19 3  دامنه موجRF (50 Ω) 

MHz 39-13/9 محدوده فرکانس: 

%39 AM، kHz 1 مدوالسیون موج سینوسی: 

متر  3با کابل  به طول بیش از  اا درگاهاا و کنترل ، دادهI /Oرود فقط برا  سیگنال آزمون در خطوط سیگنال اعمال می

 که توسط سازنده تعیین رده است.

 یادآور 
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  :تغییرات مجاز بیشینه

کنتردی زمانی  امکاناتافتد یا اینکه نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،قابل قطع گیر اا  اندازهدر سیستم -الف

 کنند. را پیدا و آن را رفع  می نقص 3-6بند  ، مطابق بادرو  دا ارتباه معنی دار که 

 .دادرو  نمی دار ارتباه معنیایچ  ،ل قطعگیر  غیر قاباا  اندازهدر سیستم -ب

 اي جاده يهتوان از باتري وسايل نقلی هايآزمون 12-الف

 کلیات  1-12-الف

در مورد  آزمونیک مجموعه  ،گیرندا  میجاده هیکی که توان خود را از باتر  رو  وسایل نقییونادکتر ایلدر وس

اا آزمون. این سته رده ایاین استاندارد ارا 3-19-و ادف 9-19-بنداا  ادفمرتبط با منبع تغییه در  ختالالتا

 ارجاع داده رده در بند استاندارداز  2بند ا اند. مطابق بردهریز  پایه 3-9و  3-9بنداا   بر اساس استاندارد

ا  را برا  توافق دو جانبه بین سازندگان وسایل نقییه و فرورندگان اجزاء پایه» این سر  از استاندارداا از 9-3

 . «آوردبه جا  محدود کردن آنها فراام میبا اد  کمک به آنها 

، در حادت عاد  می توان آنها را در ار اندا  طراحی ردهجاده نقییه لبرا  نصب در وسای که یکیونادکتر ایلوس

به سطح ردت  فقط باالترین ،این استاندارد 3-19-و ادف 9-19-بنداا  ادف این در. بنابرنصب کرد هنقییه وسیی

 عنوان سطح مرجع بیان رده است. 

 تغییرات ولتاژ  2-12-الف

 .: تغییر در ودتاژ تغییهآزمونرو  

 کند. ررایطی که ودتاژ باطر  تغییر می در 1-1-6بند  طابق با ررایط مطرح رده درت تایید: آزموناد  

ارجاع داده رده در بند  با استاندارد مطابق  v39و  v16سرده در این بند  اا  تعییناالترین محدودهب :مراجع

 2-9بند به س نیکی استی بترا  تجهیزات ادکتریکی و ادکتروآزمونط محیطی و ررای -ا وسایل نقییه جاده 9-3

  .مراجعه کنید

 بارد.میF  به ترتیب کد ،Cکد  3-9بند  استاندارد مطابق با  v16و  v2س ااترین محدودهپایین

  بندو  1-9بند  ، بهه ساز  باطر درخصو  ربی آزمون طولدرمورد مشخصات منبع تغییه استفاده رده در 

 مراجعه کنید.       2-3 و بند 6-2

زمان کافی به    مدتبرا در معرض ررایط منبع تغییه معین از قرار گرفتن ت استعبار آزمون نای :آزمونرو  

 .اا  مورد نظرگیر بی به ثبات دمایی و انجام اندازهمنظور دستیا

برا  ربیه ساز  باطر   مسند قضاوت آزمونکافی  در  رار استاندارد سبا ظرفیت ه گر از یک منبع تغییا 

داخیی پایین باطر  نیز ربیه ساز  رود. منبع تغییه متوادی باید دارا    مقاومتاستفاده رود مهم است که 

 بارد.  Hz 299اا  کمتر از در فرکانس Zi=Ri و امپدانس درونی Ω dc 91/9 کمتر از R1ییمقاومت داخ

 کمینهاا باید آزموناا  ربیه ساز  رده مجاز استند. ورود  .بتاید در حال کار بارد EUT، آزمون طولدر 

 انجام  گیرند.       نر  رار یک  در
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 تحت شرايط تغییرات ولتاژ سطوح شدت -21جدول الف 

 شدت آزمون سطح شدت زير بايد مشخص شود

 سطوح ردت 1

V 16 واتی 19 باتر  حد باالیی  

 

 ودتاژ
 

V 39  واتی 92باتر  حد باال 

   

V 2 واتی 19باتر  حد پایینی 

V 16 واتی 92باتر  حد پایینی 

                      

 .ژ منبع بین حد باالتر و پایین تر: در سطوح ودتاتغییرات مجاز بیشینه

 خطااا  مجاز بارند.  بیشینه هتمامی خطااا باید در محدود اند باید کار کنندکارکرداا چنانکه طراحی رده تمام

 هدايت موقت الکتريکی در امتداد خطوط تغذيه  1-12-الف

  .: ادایت موقت ادکتریکی در امتداد خطوط تغییهآزمونرو  

  .تحت ررایط زیر 1-1-6بند  تطابق با ررایط مطرح رده در تایید: آزموناد  

متصل  آزمونتحت  ها  که به صورت مواز  به وسییدر یک وسییه رار ر قطع ناگهانی اا به خاطناپایدار  -

 .  a9پیچی سپادس  سیم 1ندوکتانسا ناری ازرده است 

   ؛b9پادس س کندخامو  رد به عنوان مودداا کار میبعد از اینکه احتراق  DCموتوراا   در ااناپایدار  -

   ؛b3و  a3داند سپادسها  می ر  تعویضفرآیند  هاا در خطوط تغییه که در نتیجناپایدار  -

  . 2وراا  احتراق داخیی سپادس موت در موتور استارت دارم دادن به ناری از نیرو ودتاژ ااشک -

 .3-9بند  :مراجع

 .b9+a9 :آزمونپادس  9-6-3بند 

 .b3+a3 :آزمونپادس  3-6-3بند 

 .2 :آزمونپادس  2-6-3بند 

سط اتصال مستقیم رو  منبع تغییه تو ختالالتآزمون رامل قرار گرفتن در معرض ا: به طور خالصه آزمونرو  

ربیه ساز  رده مجاز استند. اا  ورود  .ر باردکا باید در حال EUT، ااآزمون طولرد .باردخط تغییه می

 انجام گیرند.  نر  رار یک  کمینهاا باید در آزمون

 

 

 

                                                 
1- Inductance 
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 هدايت موقت الکتريکی در امتداد خطوط تغذيهتحت شرايط  سطوح شدت -22جدول الف 

 شدت آزمون سطح شدت زير بايد مشخص شود

 

 سطوح ردت 2

 

V 39+ Us پادسa9   9پادس  آزمون واتی 19باتر 

V 19+ Us پادسb9 
V 39+ Us پادسa9   واتی 92باتر 

V 99+ Us پادسb9 
V 139- Us پادسa3   3آزمون پادس  واتی 19باتر 

V 199+ Us پادسb3 

V 999- Us پادسa3   واتی 92باتر 

V 999+ Us پادسb3 

 V3- Us   2پادسآزمون  واتی 19باتر 

V 16- Us   واتی 92باتر 

 

  :مجازتغییرات  بیشینه

کنتردی زمانی  امکاناتیا اینکه افتد نمیاتفاق  ارتباه معنی دار یا  ،قابل قطعگیر  اا  اندازهدر سیستم -الف

 کنند. را پیدا و آن را رفع می نقص 3-6بند  مطابق با ،رو  داد ارتباه معنی دار که 

 . دادرو  نمی ارتباه معنی دار ایچ  ،گیر  غیر قابل قطعاندازهاا  در سیستم -ب
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 پیوست ب

 (اتی)اطالع

 هاي احتمالیراه حلها و مثال ،تفسیر

 کلیات 

از  بیان رده بعداا  رماره. روندمینیستند یا جزء ادزامات محسوب ن دزامیاطالعات فراام آمده در پیوست ب ا

 یا پیوست ادف استند.  مربوط به بخش مرتبط در متن اصیی «ب»حر  

 : فرو  مستقیم به عموم عبارتند از گیر  اصیی استفاده رده برا اا  اندازهسیستم 17-1-1-ب

 ؛ سوخت دیسپنسراا  -

 .روغنی سوخت تحویلبرا  حمل و  ا مخازن جادهگیر  در اا  اندازهسیستم -

 نیست.  نشاندای هوسیی ،کنده مییگیر  ارانشاندای را در پایان اندازهنوعی چاپگر  که  16-1-1-ب

و  نشاندایبه دقت ابزار ویژه  طورهب ،رده یا کادیبره رده تایید یک سنجه برا  ،اء عدم قطعیتاجز 61-1-1-ب

 .مربوط استند ا دوره تغییرات

ه یوع اران تاییددرخواست  ا  کههوسیی را برا  مجازباید ررایط  ،تاییدیا درخواست کننده  سازنده 1-1-4-ب

  مراجعه کنید.نیز  9-9-1-3 بند به ،ان کندبی است کرده

، حادت این در .اجبار  کنددحاظ برخی کارکرداا تبدیل را به  یهیتواند یک وسی میمیمقررات  3-2-4-ب

فقط در زمان تقاضا  شدر ررایط سنجاا داید و نشاناا  تبدیل رده باید در کارکرد عاد  بیان روننشاندای

 بیان روند. 

 محدود رود.  حی  گاز نباید با این ررایط ایلجدید در مورد وس اا آور فن 2-11-4-ب

بسته  فینج صا  توسط باید ،فراام رود کردن سنجه کنارگیرنوع اتصادی که ممکن است با  ار 1-16-4-ب

برا  دیسک یک ابزار  هوسییهباید یا ب ،  را ضرور  بداندکنارگیرچنین  ارحال، اگر ررایط عمییاتیهرود. ب

اطمینان از انسداد باید توسط  ته رود.بس وسط،در  نظارت ریریک ستن دوباره با ب یک ابزار برا بستن یا توسط 

 ،کندیمایجاد دریچه در این  نشترا در حادت   اشدارزنگ اعالم که  کنارگیر ، یا در ممکن بارداا مهر و موم

 ا دودهبستن دوگانه از دحاظ ه ر کنترل رود. ریر کنترل وسییخودکابه طور  ،انسداد و اواگیر دوکاره باید ریر 

 بسته رود. در این ه دالیل امنیتیصورت ممکن است ب که در این رودکند کنترل مییم کنارگیرکه سنجه را 

 . ی یا سیستم معادل دیگر کنترل رودو بست تحتانحادت، ار گونه نشتی باید توسط فشارسنج واقع در بین د

گیر  در نشاندای اندازه برا  اجتناب از تفاوت ،اگر سنجه دارا  نمایش و تنظیم مکانیکی بارد 1-1-5-ب

 د. کرمشترک باید احتیاط 

با مشخصات مایع موجود در سنجه  مطابقررایطی  ،د ردرتبطی که در نظر گرفته خوااررایط م 4-8-5-ب

   استند. فشار، دما و غیرهس

 خارجی با استفاده از منبع تغییه 9-9-6و  1-9-6بنداا  ررایط مطرح رده در  2-2-6-و ب 1-2-6-ب

نوع باید به طور واضح این ررایط نصب را تعیین  تاییدد رد. زمانی که این حادت صادق است، گواای خواا تامین
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ند واضح تعیین ک کاماله طور بباید  نشاندای هامراه با وسیی کنندهمحاسبه نوع  تاییدادت گواای حکند. در این 

اربرد ک ،در آن گنجانده خوااد رد نشاندایو وسییه  محاسبه کنندهگیر  که در که این ررایط در سیستم اندازه

 سیستم  هاودی تصدیقطول زمان  ط درگیر  برا  بررسی این  رراینوع سیستم اندازه تاییدگواای . دارند

 خوااد کرد.  شخصاایی را مآزمونگیر  اندازه

فرض  ،تعریف رده است  ISO 6551استاندارد طور که در، امانBبا استفاده از سطح امنیتی  1-2-1-6-ب

 .رود تامیناا  پادس ادکترونیکی این ماده باید قال کابیی برق یا دادهانت

  :مورد اولبراي  هاي احتمالیراه حل 1-1-1-6-ب

 ؛جمع آن با مقدار ثابت هاا و مقایسداده اا و کدردن تمامی دستورادعملخالصه ک -

 ؛LRC)و  (VRCاا  توازن صف و ستون بیت -

 ؛(CRC 16)ا  چرخهفراوانی بررسی  -

 .ااذخیره دو برابر  مستقل داده -

  :مورد دومبرا   اا  احتمادیراه حل

 ؛ معمول خواندن و نورتن-

  ؛مجدد کداا بازگشت تبدیل و -

 بیت توازن ؛  جمع کنتردی،گیار  سز خود کداستفاده ا -

 .دو برابر  هذخیر - 

 گیرد.  یا ذخیره دو برابر انجام جمع کنتردیاین کنترل ممکن است با ابزاراایی نظیر بیت توازن،  2-1-1-6-ب

 کنتردی امکاناتکرد که  تعیینتوان اا  بیان رده در ذیل میبا یکی از حادت تصدیق طولدر  4-1-6-ب

 : است در حال کار نشاندای هوسیی

 ؛یا قسمتی از آن نشاندای هبا قطع ارتباط تمامی وسیی -

 .آزمون هکند، مانند  استفاده از دکمیه ساز  میتوسط عمیی که نقص را در نمایش رب -

 هاي احتمالی اين بخش راه حل 1-4-1-6-ب

 اا اندازه را در ررته رار  ،دکناا استفاده می LEDیا  ا اا  ررتهالمپکه از  داینشان  هدر وسیی -

 گیرد؛ می

  .کنندگیر  میکند، ودتاژ ربکه را اندازهاا  فیوروسنتی استفاده میز دودهدای که انشان ایلوس در -

 بررسی  اا رادیافراگماریک از  ، اثرکندکه از باتراا  ادکترومغناطیسی استفاده میدای نشان ایلدر وس -

 کنند؛ می

خطوط  ،نترلکخروجی ودتاژ  ،دکناستفاده می 1اا  مایع  مودتی پیکسا  که از کریستالنشاندای ایلدر وس -

عدم اتصال یا مدار کوتاه را بین مداراا  کنترل  تعیین  هروند تا ار گونخش و ادکتروداا  متداول بررسی میب

 کند.  

                                                 
1 - Multiplexed 
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حی  گاز در  از دستگاهحی   بادر رابطه  استاندارداین با  تفسیر مقاالت مرتبط به این بخش 1-1-8-ب

ر د که برا  نصب در سیستم با پمپ غوطه ور پردازدمی LPG دیسپنسراا به غیر از  یسوختدیسپنسراا  

ریموت در ، یا پمپ را  نصب در سیستمی با پمپ مرکز گیر  بزمانی که سیستم اندازه .اندنظتر گرفته رده

باید  1-19-2بند  مانند ررایط آمده در 19-2بند  کیی مطرح رده در ررایط و ادزامات ،نظر گرفته رده است

نیز قابل کاربرد استند. به  19-2بند  رده در ررایط مطرح پمپ رده رار به عیت  .مورد استفاده قرار گیرند

 :کندبیان می 3-1-3یادآور  وجود پاراگرا  دوم  اینبا  ،عنوان یک قانون کیی وسییه حی  گاز نصب خوااد رد

یا نصب کننده باید ثابت کند که در مدخل اوا یا  سازنده ،حی  گاز در نظر گرفته رده بارد هاگر نصب وسیی»

 خودکاردر مخزن ذخیره باید به صورت  ،سطح کمینه   وجود ندارد. در این صورتاشداراد ساز  گاز ایچ آز

 . «ار گونه نشتی باید بررسی رود .رود تامین

 . رود تامین 3تا  1از تمامی ررایط این ررایط ممکن است با استفاده  ،حی  گاز  نصب نشود یهاگر ایچ وسی

 مدخل هوا / سطح مینیمم   1-ب

این سیستم زمانی که  .سیستم تعیین سطح باید نصب رود ،سطح مینیمم در مخزن ذخیره خودکار تامینبرا  

که استفاده خوااد رد جیوگیر   از غوطه ور ردن پمپی ،رسدد  پمپ میسطح باال  ورو کمینه سطح مایع به

 ندارته بارد.  در مورد مدخل اوا وجود اشداربه طوریکه ایچ  کندمی

  :ه رده استیرد توسط فرمول زیر اراسطحی که باید مورد توجه قرار گی کمینه
h»k.v

2
/2g. :که در آن 

h:   پمپ  مکشسطح مینیمم مایع باال  ورود(m) ؛ 

v: پمپ هداان سرعت مایع در بیشینه s)/(m ؛ 

g:  سرتاب گرانشیm/s
 ؛  2

k: ضریب ایمنی سk است  6برابر با  کمینه. 

 :فرمول بدین گونه می رود = k 6با 
h»3v

2
/g. 

 آزاد سازي گاز 2-ب

 . تودید رودتوان گاز بستن میاا  دوره طولافت دما در ه در نتیج

خا  کوچکتر یا  تاثیردارا  که تشکیل گاز  مراجعه کنید  9-13-2بند  سبهاگر با محاسبه نتوان ثابت کرد 

 کمینه، باید در مقایسه ،است مراجعه کنید  19-9-2بند  سبه گیر  ردهکمیت اندازه کمینهدرصد  1مساو 

 طول و در ابتدادر  ،ا  در سیستما تضمین کند که ایچ گاز آزاد ردهیکی ررایط زیر مورد استفاده قرار گیرد ت

 تحویل وجود نخوااد دارت. 

، فشار مایع را امیشه باال  کنترل فشار پایه ریز  رده است هکه بر اساس وسیی شخیص،یک سیستم ت 1-2-ب

  .فشار بخار نگه دارد

 انداخته رود.  خیرا، به تکندثانیه کار  3به مدت  کمینهور باید تا زمانی که پمپ غوطه تحویلار  2-2-ب
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 تعیین نشتی  1-ب

 یک سیستم تعیین نشتی باید نصب رود. 

 یا جیوگیر  از آن رود.  تحویلتعیین ارگونه نشتی در خط باید منجر به توقف 

 . م دادتواند کار تعیین نشتی را انجامی 1-2تشخیص بند سیستم 

 ساختار خط لوله  4-ب

بدون  دار معنیایچ جزء روند، نباید نصب می 1% کمینهبا ریب مثبت  دیسپنسرپمپ و  یکابین  هخطوط دود

ه ب وجود نخوااد دارت اادیسپنسریک از باالدست ار رار باالیی برا   طاایچ نق .دارته باردریب وجود 

 مورد نیاز است. دیسپنسرااط با دیگر که برا  ارتبا استثنا  موارد 

 شیر يک طرفه   5-ب

باال دست ار  رار  ه درطرفکرود که ریر یمی توصیه .یک ریر یک طرفه باید در سیستم نصب رود کمینه

 اندازه گیر  نصب رود.  ترانسدیوسر
 د.ایجاد کن   راگاز اا ربیه تشکلباید ن این ریر یک طرفه -يادآوري

 ايمنی ابزارها   6-ب

ایچ ، ار نقص روددچ ایلکه اگر یکی از این وسبارند به طور « مثبت»باید در ایمنی  ،ذکر رده ایلوس تمام

کنترل این حادت باید  ،  درست کار کنندساز با ربیه ادکترونیکی سمثال ایلپییر نبارد. اگر وسامکان تحوییی

 پییر بارد. امکان

 نوع تايید 8-ب

باال را باید به طور واضح ررح داند که این ررایط باید  3تا  1ررایط  یسوختنوع دیسپنسراا   تاییدگواای 

 دنبال روند تا موجبات حی  وسییه حی  گاز را فراام بیاورند. 

  هاولی صديقت 7-ب

 :ده با توجه به ررایط باال رود تاباید رامل بررسی در محل استفا یسوخت دیسپنسراا اودیه  صدیقت

 ؛ رود آزمون ایلایمنی مثبت تمامی وس -

 ؛کتریکی توسط ربیه ساز  بررسی روداد ایلکارکرد صحیح وس -

 ؛رده است تامین کمینهه ررایط سطح بررسی رود ک -

 ؛وجود سیستم تعیین نشتی بررسی رود -

 ؛ و بررسی رود دیسپنسرار  تحویلخیر ادر صورت امکان زمان ت -

 . بررسی رود یطراحریب دوده اا در زمان  -

 هاي احتمالی راه حل 2-4-8-ب

که محصول در سنجه در طول  بخشداطمینان می ،پایین دست سنجه رار  واقع در دارنده فشارنگه  هوسیی

دیل رده برا  ماند. فشار الزم را می توان یا در مقدار  ثابت یا در مقدار  تعگیر  در حادت مایع باقی میاندازه

 . گیر  حفظ کرداندازهتنظیم ررایط 
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 C˚ 13برابر با فشار بخار محصول در دما   کمینهاین مقدار باید  ،زمانی که فشار در مقدار ثابتی نگه دارته رود

شار با یک مهر وجود کننده ف تامین. باید امکان تنظیم وسییه شترین دما  احتمادی عمییاتی باردبی تر ازباال

 دارته بارد.

گیر  از فشار بخار مایع در طول اندازهاین فشار باید  ،گیر  تعدیل ردانطباق ررایط اندازه ه فشار برا زمانی ک

 . این تنظیمات باید به صورت خودکار انجام گیرند.   بیشتر باردbar 1س kPa 199 کمینه

سوخت  دیسپنسریک  .ندارد وجود ،ذخیره بیش از دو معامیه که منتظر پرداخت بارند امکان 1-2-2-11-8-ب

یک ودی  ،مجاز رمرده رود دیسپنسرقبیی در امان  هقبل از تسویه معامی ،جدید تحویلبرا  آغاز ممکن است 

، تا زمانی که یکی از معامالت تسویه رودتواند دیسپنسر نمیممکن است ذخیره رود و  تحویل ودفقط از  بیشینه

 د. گردبرا  آغاز تحویل جدید مجاز تیقی 

این  مجهز ردهینگ ینی که رزما ،سوختدیسپنسر انبساط ریینگ در  آزمونانجام  ،برا  مثال 11-1-7-ب

در  گیر  رده یکسانکمیت اندازه کمینهامان  اب گیر  دیگر  کهینگ سیستم اندازهیر  با رگیسیستم اندازه

 ضرورتی ندارد.  ،است تاییدحال حاضر مورد 

 مثال ها  1-2-7-ب

گیر   و ادگو  سنجه که در امان سیستم اندازهگیر  چندین محصول سبرا  اندازه که باید بین ادگو  سنجه

  به کار رفته گیر  مختیفاا  اندازهدر سیستمگیر  محصوالت مختیف ساا  مختیفی از آن برا  اندازهپیک

 گیر  یک محصول مشخص در نظر گرفته رود. که ار کپی فقط برا  اندازه ،ل ردیاست تمایز قا

یا  B در حادیکه سنجه ،یل در نظر گرفته رودیگیر  دیزل یا گازوممکن است برا  اندازه Aبرا  مثال سنجه 

یل در زمان یو با گازو اا با دیزلرود. ار دو  سنجهکار می یل بهیگیر  گازویا برا  اندازه گیر  دیزلبرا  اندازه

یل و دیزل یی که برا  گازواا  خطای، منحنیA. برا  سنجه گرفت خواانددرستی قرار  آزمونتحت  ،نوع تایید

 خطااا  مجاز بارند.  بیشینهه معین رده است در محدود 9-1-3بند  که درروند باید چنانطرح می

 اا  خطا  رسم رده برا ده برا  دیزل از یک طر   و منحنیاا  خطا  رسم ر، منحنیBدر مورد سنجه 

خطا ممکن  اا ، این منحنیAخال  سنجه بر .کند تامینخطااا  مجاز را  بیشینهباید  از طر  دیگر یلیگازو

یگزین در امان کپی که تنظیم آن سیا یا به صورت جا اا تعیین رونداا  متفاوت سنجهاست با استفاده از کپی

 ترسیم رود.  ،یل  تغییر یافته استیبا گازو آزمونبا دیزل و  آزمون  بین پارامتراا  تصحیح آن

از آنها ممکن است امچنین د رد و خواا رو  صفحه اطالعاتی آنها ذکریل یدیزل یا گازوبا  Aاا  سنجهدر کپی

 ار نسبتی استفاده رود.  بایل یاا  دیزل و گازوگیر  مخیوطبرا  اندازه

کار هگیر  محصول مرتبط ببرا  اندازه اد و باید منحصربود خواا «یلیگازو»یا « دیزل» یا Bاا  سنجه کپی در

  .روند

سدرصورت مناسب  یل به صورت متفاوت انجام گیردیزوممکن است یا با دیزل یا با گا Aاا  کپی هاودی تصدیق

 .  خطااا  مجاز بیشینه  هبودن با کااش محدود



193 

 

. با اندگرفته رده گیر  در نظرکه برا  اندازه د ردانجام خواا با مایعی Bاا  ادگو  اودیه کپی تصدیق ،در کل

. مقدار تغییر باید خطا  مجاز تغییر یابد بیشینهبه ررطی که  ،ممکن است با مایع دیگر  انجام رود این وجود

در امان سنجه  یلیا دیزل و با گازوبدر زمان ارزیابی ادگو با ارزیابی انحرا  بین منحنی خطااا  تعیین رده 

رافات باید از یک کپی سنجه دیگر قابل تکثیر بارد. برا  بررسی این تعیین رود. این انح دون تغییر تنظیماتب

 در چندین دستگاه الزم است.  رستیاا  دآزمونمطیب  انجام 

 :کند کهبیان می مورد چهارم 1-2-2-7-ب

 طولحی  گاز باید با خادی کردن مخزن ذخیره سبدنه  در  هوسیی ا ،جادهزن امخ گیر اا  اندازهدر سیستم -

 روند.  آزمونتخییه محصول  از دحاظ حی  حبابها  اوا  آزمونتحویل س

 این ررایط باید تخییه رود.  تامینفقط یک کابین برا   ،با چندین بدنه سکابین  ا جاده زنادر مخ

 آزمونممکن است نیاز  به  ،سنجه دارند آور فنناچیز  بر رو   تاثیراا زمانی که این محدوده 2-6-الف-ب

با یا یک سنجه  گرانرو اا  جرمی در محدوده رار  سنجه آزمونبرا     ررایط عمییاتی نباردسمثال،محدوده

  .الزم نیست  ،اا  فشارگیر  فشار متعادل در محدودهاندازه محفظه

 :رودموارد زیر باید در نظر گرفته گیارد، می تاثیرسنجه  رستیبر د نامیوقتی که تعیین رد ررایط عمییات 

 ؛اا  فشار الزم نیستدر محدوده آزمون، بارد bar 19فشار مایع کوچکتر مساو   بیشینهاگر  -

 ؛محدوده واقعی انجام گیرند ± bar19اا  فشار ممکن است در اا در محدودهآزمون -

 ؛کار روندبه  mPa.s 9گرانرو ممکن است برا  نشان دادن مایعات با  mPa.s 1گرانرو مایع امراه با  آزمون -

 ؛داا  واقعی بارنمحدوده ±99ممکن  است در محدوده % کوچکتر mPa.s 9 گرانرو اا  اا در محدودهآزمون -

mاا  چگادی مایع ممکن است در اا در محدودهآزمون -
3 /kg199±  اا  واقعی بارند. محدودهمقدار 

فقط  ،در نظر گرفته رده بارند +C °33 تا -C °3اا  مایع از گیر  کمیتگیر  برا  اندازهاگر سیستم اندازه

 پیشنهاد می رود.  +C° 33و  -C° 3 در یک دما بین رستید آزمونیک 

 انجام می رود: رار  ختاللا آزموناند که در حادتی فراام رده ختاللاا  ابرخی پیکربند  4-6-الف-ب

 ؛گیر ترانسدیوسر اندازهباال دست سطح سنجه یا  رار در امان  دو زانو -

باال دست سطح  رار در  گیر  و دو زانوترانسدیوسر اندازهباال دست سطح سنجه یا  رار در امان  دو زانو -

  ؛گیر اندازهترانسدیوسر سنجه یا 

 ؛گیر اندازه ترانسدیوسرباال دست سنجه یا  رار میخ قفل رده در یک  -

 ؛گیر ترانسدیوسر اندازهپایین دست سنجه یا  رار یک میخ قفل رده در  -

 . 23°و 63°،39°، 29°سگیر  در چندین موقعیت و محلدازهان ترانسدیوسرباال دست ریر سنجه یا  رار  -

 سنجه تعریف خوااد رد.  آور فنبا  ،تکمییی ختاللپیکربند  و ترکیب ا ،در صورت دزوم
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 پ پیوست

 )اطالعاتی(

 کتابنامه

 سرما A آزمون-اا: آزمون1-9قسمت  -اا  محیطی آزمون ،1393-9-1استاندارد میی ایران رماره  [1]

 گرما  خشک B آزمون-اا آزمون 9-9قسمت -اا  محیطیآزمون ،1393-9-9استاندارد میی ایران رماره [ 2]

گرما   :Db آزمون -اا : آزمون39-9قسمت  -اا  محیطی آزمون ،1393-39استاندارد میی ایران رماره  [1]

  ساعتی 19+  19چرخه ا  سچرخه مرطوب، 

 –بردار  ررایط بهره -گیر  و کنترل فرآیند صنعتیتجهیزات اندازه ،13991-9استاندارد میی ایران رماره [ 4]

 : توان9قسمت 


