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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

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

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

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

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

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

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 د 

  

  » دماسنج هاي مايع در شيشه «استانداردتدوين كميسيون فني 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  بري ، مقصود

  )ليسانس فيزيك(

  

   و كارشناس مسوول مركز اندازه شناسي

  موسسه استاندارد اوزان و مقياسها

    :دبير

  محمدي ليواري ، احد

  )فوق ليسانس فيزيك(

  

  ست گروه پژوهشي اندازه شناسي و سرپر

  اوزان پژوهشگاه استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء

  برقعي ، سيد مجيد

  )دكتري فيزيك(

  دانشگاه آزاد اسالمي واحدكرج

  

  
    تمدن،حسين

  )فوق ليسانس بيوشيمي(

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  

  
  شوقي،مهدي 

                                                  )       فوق ليسانس شيمي(

  دانشگاه آزاد اسالمي واحدكرج

  علي زاده ، حميد رضا 

                     )فوق ليسانس فيزيك(

شناسي و اوزان                 اندازه گروه پژوهشي كارشناس

  طارمي ، معصومه 

  )فوق ليسانس فيزيك(

ي اندازه شناسي و اوزان                   كارشناس گروه پژوهش

  قدس، زهره  

                                                  )ليسانس فيزيك(

  مديرعامل شركت پيشگامان اندازه شناسي د قيق

  منصوري ، احمد

  )ليسانس فيزيك(

                                                

اندازه شناسي و اوزان                    كارشناس گروه پژوهشي

  همرنگ ، شيما 

      )                                           ليسانس فيزيك(

  مدير عامل شركت آروين سيستم

  

  



 ه 

  

    

 فهرست
 صفحه

 ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  ه  فهرست عناوين 

  و  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد      1

  1  كاربرد      2

  2  اصطالحات و تعاريف      3

  3 تعريف دستگاه      4

  6 الزامات اندازه شناختي      5

  7 الزامات فني      6

  9  دستورالعمل هاي عملي      7

  10 كنترل هاي اندازه شناختي      8

  12 پيوست الف      9

  15 پيوست ب      10

  18 پيوست پ     11

  23 تپيوست      12

  30  پيوست ج    13

  33  مراجع 14
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  پيش گفتار

  

 مؤسسـة (توسـط   مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نويس پيش كه "دماسنج هاي مايع در شيشه" استاندارد

 استاندارد ملي كميتة اجالس شتادوهفتمينه در و شده تدوين و تهيه  ) ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد

 قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 87/5/14 مورخاوزان و مقياس ها 

 عنـوان  بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار هتوج مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

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

  

OIML R 133 Edition 2002(E) : Liquid-in-glass thermometer 
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  دماسنج هاي مايع در شيشه

  

  هدف و دامنه كاربرد 1

  

اي  هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات فني و اندازه شناختي دماسنج هاي مـايع در شيشـه    1-1

زينه بندي . كنند كه از آنها بعنوان استانداردهاي مرجع يا كاري دما براي مصارف عمومي استفاده مي است

گستره دمايي اين . رده درستي تقسيم مي شوند اين دماسنج ها بر حسب درجه سلسيوس است و به شش

  .است+ ºС 500 تا -ºС 200دماسنج ها از 

  

اين استاندارد دماسنج هاي مايع در شيشه غالفدار و بدون غالف از نـوع فروبـري كلـي، كامـل يـا        1-2 

ر ايـن  همچنين الزامات اجرايي مايعات دماسنجي اعم از جيوه يا مايعـات آلـي د  . جزيي را شامل مي شود

توانند  تاليوم مي -الزامات مربوط به دماسنج هاي با مايعات ديگر نظير گاليوم يا جيوه. استاندارد آمده است

  .به اصول مشابهي تعميم داده شوند

  

  

 ها الزامات مشـخص شـده را تحـت شـرايط     يك روش اجرايي آزمون براي تعيين اينكه آيا دماسنج  1-3

اين روش شامل بازرسي چشمي، آزمون هـاي دوام  . ايند، ارايه خواهد شدنم آزمايشگاهي ويژه برآورده مي

  .رنگ، پايداري مخزن و محاسبه خطاها است

  

اين استاندارد براي دماسنج هاي با مانع برگشت مانند آنهايي كه براي اندازه گيري دماي بدن بكـار   1-4

  .مي روند، كاربرد ندارد

  

  كاربرد   2

  

به عنوان استانداردهاي كاري دما يا مرجع در تصديق و كاليبراسيون دماسنج  دماسنج هاي مايع در شيشه

هاي اندازه گيري مورد استفاده در  ها و همچنين در تعيين شرايط الزم براي ارزيابي عملكرد ساير دستگاه

  .اندازه شناسي قانوني و صنعت بكار مي روند

شخيص طبي براي آزمون خون، آنزيم و سـاير  دماسنج هاي مايع در شيشه همچنين در آزمايشگاه هاي ت

دمـاي   هـاي  تـوان در انـدازه گيـري    كنترل كيفيت را مـي . آناليزهاي پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرند

آزمايشگاه بوسيله انجام مقايسه هاي بين آزمايشگاهي با استفاده از دماسنج هـاي مـايع در شيشـه اجـرا     

  .نمود
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  اصطالحات و تعاريف  3

هـا و    واژه "، 1378سـال : 4723ت و تعاريف بكار رفته در اين استاندارد با استاندارد ملـي ايـران   اصطالحا

  و استاندارد  "اصطالحات پايه و عمومي اندازه شناسي
International vocabulary of terms in legal metrology (VIML, 2000 edition) 

  :حات و يا واژه ها با تعاريف زير بكار مي رودمطابقت دارد،  بعالوه در اين استاندارد اصطال 

   

3-1  

  ساقه 

  .لوله اي كه شامل لوله مويين است و مايع دماسنجي در آن با تغيير دما حركت مي كند

3-2  

  مخزن 

  .محفظه اي كه حاوي مايع دماسنجي است

3-3  

  محفظه انقباض 

اصلي و درجه بندي كمكي كه بـراي  محفظه اي در لوله مويين زير درجه بندي اصلي يا بين درجه بندي 

  .كاهش طول دماسنج يا براي جلوگيري از انقباض ستون مايع در مخزن در نظر گرفته شده است

3-4  

  محفظه انبساط 

محفظه اي در باالي لوله مويين كه هرگاه دماسنج در معرض دماهاي بيش از گستره كاري خود قرار گيرد 

  .شكستگي آن جلوگيري مي كندو فشار گاز درون آن افزايش يابد از 

3-5   

  درجه بندي اصلي

  .درجه بندي بر حسب يكاي مناسب كه گستره كاري دماسنج را پوشش مي دهد

3-6   

  درجه بندي كمكي

)  ºС 0(يك درجه بندي كوتاه و اختياري در ابتدا يا انتهاي دماسنج كه نقطه مرجع را كه معموالً نقطه يخ

  .مي شود شاملاست، 
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3-7   

  قطه مرجعن

  

دمايي كه معموالً در نقاط تغيير فاز فيزيكي مانند نقطه يخ يا نقطه سه گانه آب قـرار دارد، و از آن بـراي   

  .بررسي تغييرات حجم مخزن دماسنج و جداسازي مايع از لوله مويين استفاده مي شود

  

3-8   

  )كاري(گستره دمايي اندازه گيري

  .ين حدود مورد نظر قرار گيردمجموعه دماهايي كه خطاي دماسنج بايد ب

3-9  

  )MPES(ي مجازهابيشينه خطا 

هـا، قـوانين و غيـره مشـخص مـي       مقادير كرانه اي خطاي مجاز دماسنج مايع در شيشه كه توسط ويژگي

  .شوند

3-10  

  رده درستي 

رده دماسنج هاي مايع در شيشه كه الزامـات انـدازه شـناختي مشخصـي را بـراي نگهداشـتن خطاهـا در         

  .ي معين برآورده مي سازد دهمحدو

  

  

  

  تعريف دستگاه     4

] ٣[و ] ٢[براي جزييات بيشتر درباره طراحي، ساخت، كاربرد و آزمون دماسنج هاي مايع در شيشـه بـه مراجـع      يادآوري

  .مراجعه شود

  

  اجزاي اصلي دماسنج مايع در شيشه   1 -4

  

ايع دماسنجي و گاز خنثـي در بـاالي سـتون    دماسنج هاي مايع در شيشه از يك مخزن، ساقه، م  4-1-1

  .نشان داده شده است) 1(اين قسمتها و دماسنج غالفدار در شكل . مايع تشكيل شده است
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  اجزاي اصلي يك دماسنج مايع در شيشه 1شكل                                   

  الف  دماسنج بدون غالف                                      

  ب   دماسنج غالفدار                                      

  

  

يـك محفظـه بـه نـام     . يك دماسنج مي تواند يك يا دو محفظه در لوله مويين خود داشته باشد 2 -4-1

محفظه انبساط كه در باالي دماسنج قرار دارد و از آن به منظور كاهش فشار داخلي گاز پركننده دماسنج 

در آن، وقتي كه دماسنج در معرض دمايي بيش از دماي كاري خود قرار مي گيـرد،   و انبارش مايع اضافي

  .شود استفاده مي

  

محفظه ديگر محفظه انقباض است كه معموالً زير درجه بندي اصلي يا بين درجه بندي اصلي و   4-1-3

حفظه نسبت بـه  مكان اين م. كمكي قرار دارد و از آن به منظور كاهش طول لوله مويين استفاده مي شود

  .مقياس بايد طوري باشد كه دماسنج بتواند به طور مناسب كار كند

  

كه محفظه انقبـاض و محفظـه انبسـاط داشـته      باشدنداشته ي تضرورممكن است براي دماسنج  4 -4-1

اگر محفظه انقباض نداشته باشد در آن صورت طول لوله مويين با سطح مقطع يكنواخت بين باالي . باشد

  .تهايي مقياس اصلي و قسمت انتهاي دماسنج همان وظيفه را مي تواند به عهده داشته باشدقسمت ان
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  انواع دماسنج هاي مايع در شيشه   4-2

  

يك دماسنج بدون غالف تشكيل شده از يك لوله مويين با ديواره ضخيم كه در انتهاي آن مخزن   4-2-1

سطح آن با روش مناسـب عالمـت گـذاري مـي      رويدرجه بندي . قرار دارد و انتهاي ديگر آن بسته است

  .شود تا مقياس دائمي برقرار گردد

  

يك دماسنج غالفدار تشكيل شده از يك لوله كوچك كه به يك مقياس ثابـت متصـل و محكـم      4-2-2

مقياس و لوله مـويين در  . به انتهاي لوله يك مخزن متصل است و انتهاي ديگر آن بسته است. شده است

يك مهره فلزي يا هر ماده مناسبي به انتها يا جايي كه شيشه تمام مي . شه اي قرار دارنديك محفظه شي

  .شود متصل مي گردد

  

  فروبري   4-3

اين استاندارد شامل دماسنج هاي مايع در شيشه اي مي شود كه بـه صـورت عمـودي مـورد اسـتفاده قـرار مـي           يادآوري

  .گيرند

  

ري طراحي شده است كه وقتي به طور كامل در محيط مورد نظر يك دماسنج با فروبري كلي طو 1 -4-3

براي اين كه مقياس دماسنج قابل مشاهده باشد فروبـري آن  . قرار گيرد دما را به درستي نمايش مي دهد

قرائت دماسنج مي تواند توسط فشار هيدرواستاتيكي وارد بر مخزن تحـت  . بايد در مايع شفاف انجام شود

بنابراين چنين پارامترهايي بايد مورد توجه . ين فشار به مايع و عمق فروبري بستگي داردا. تاثير قرار گيرد

  .باشند

  

از  مشخصـي يك دماسنج با فرو بري جزيي طوري طراحي شده است كه وقتي مخزن و بخـش    2 -4-3

انـده  سـاقه بيـرون م  . ساقه در محيط مورد اندازه گيري قرار مي گيرد دما را به درستي نمايش مـي دهـد  

  .در معرض دماهاي متغيري قرار دارد كه با دماي محيط تحت اندازه گيري اختالف دارد) ساقه بيروني(

اگر دماي . براي اندازه گيري با بيشترين درستي، دماي ساقه بيرون مانده بايد مقدار مشخصي داشته باشد 

ال الزم است كه تصحيح سـاقه ي  واقعي ساقه ي بيرون مانده با دماي مورد نظر اختالف داشته باشد معمو

و ] 2[بـه مراجـع   . يعني دماسنجي با مخزن بزرگ ( 1با استفاده از دماسنج فدن. بيرون مانده اعمال شود

دماسنج مايع در شيشه با . ميانگين دماي ساقه ي بيرون مانده قابل اندازه گيري است ) مراجعه شود] 3[

  .هر نشاندهنده فيزيكي عمق فروبري باشد فروبري جزيي بايد داراي عالمت خط فروبري يا

  .به جاي دماسنج فدن مي توان از ساير دماسنج هاي مناسب استفاده كردA,Bبه استثناي دماسنج هاي رده    يادآوري

  

                                                
1 -  Faden 
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يك دماسنج با فروبري كامل طوري طراحي شده است كه وقتي مخزن و آن بخش از ساقه كه    4-3-3

معرض دماي مورد اندازه گيري قرار مي گيرد دما را به درستي نمايش مي مايع دماسنجي را در بردارد در 

در قرائت دماي محيط مورد اندازه گيري الزم است مكان سطح انحنـاي مـايع دماسـنجي در سـاقه     . دهد

هنگـامي  ). معموال يك يا دو زينه بـاالتر ( دماسنج نسبت به سطح محيط مورد اندازه گيري مناسب باشد 

بيرون مانده ، زياد و دماي آن با دمـاي محـيط تحـت انـدازه گيـري       ي ماسنجي در ساقهكه طول مايع د

اين خطا را مي توان با اعمال تصحيح ساقه بيرون مانده . اختالف داشته باشد ممكن است خطايي رخ دهد

  .جبران نمود

  

  الزامات اندازه شناختي     5

  كليات   1 -5

درجه بندي شده و به استاندارد هاي ملي يا بين المللـي بـر    )Сº(دماسنج بايد بر حسب درجه سلسيوس 

  .قابل رد يابي باشد) ITS90(اساس مقياس بين المللي دما 

  

  رده درستي  5-2

  

  .رده درستي دماسنج ها با انواع فروبري بايد بر اساس بيشينه خطاي مجاز آنها مشخص شود 5-2-1

  

  .رده هاي درستي زير بايد به كار روند 5-2-2

        

                             

  )MPE(بيشينه خطاي مجاز  رده درستي

)Сº(  
A ١/٠±  
B ٢/٠± 
C �/٠± 
D ٠/١± 
E ٠/٢± 
F ٠/�± 

  

  

گستره اندازه گيـري بوسـيله   . سازنده بايد گستره اندازه گيري هر رده درستي را مشخص نمايد  5-2-3

ندي ممتـد مشخصـي كـه تصـديق رده درسـتي      مقادير حدي مقياس دماسنج كه به صورت اعداد زينه ب

بيشينه خطاهاي قابل دسـترس در   بر اساس تجربيات،. دماسنج را امكان پذير مي سازند، تعريف مي شود
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سرتاسر گستره اندازه گيري براي برخي از مايعات دماسنجي مـورد اسـتفاده در دماسـنج هـاي مـايع در      

  .شيشه در پيوست الف فهرست شده است

  

  

اصله كمي درجه بندي مقياس دماسنج براي هر رده درستي دماسنج ها بايد با مقـدار مطلـق   ف  4 -5-2

زينه در هر سانتي متر  14فاصله كمي درجه بندي هاي كوچكتر، نبايد از . بيشينه خطاي مجاز برابر باشد

  .بيشتر شود

تگذاري گردد بايد به گونه اي باشـد كـه هـر    تكرار پذيري مقياسي كه بايد عالمقابليت خواندن تفكيك پذيري يا    يادآوري

مشاهده گري بدون كمك وسايل اپتيكي به استثناي عينك كه براي تصحيح ديد مورد استفاده قرار مي گيرد بتواند حداقل 

  .نصف زينه بندي را قرائت نمايد

    

  

  مقياس كمكي    5-3

  .لي دماسنج باشدبيشينه خطاي مجاز مقياس كمكي در صورت وجود بايد مشابه مقياس اص

  

  الزامات فني     6

  

جيوه مـي  . مايع دماسنجي مورد استفاده در دماسنج بايد براي گستره اندازه گيري آن مناسب باشد  6-1

مـورد اسـتفاده   + Сº200تا  -Сº200و مايعات آلي از+ Сº500 تا  -Сº38تواند براي اندازه گيري دما از 

كمـك  رنگي نكردن شيشه،به قرائت دمـا  عدم حساسيت به نور و مايعات آلي رنگي در صورت . قرار گيرند

  .مي كنند

از آنجايي كه مايعات آلي به سطح لوله  مويين مي چسبند بايد زمان الزم براي قرائت بويژه در دماهـاي پـايين را     يادآوري

  .به مايع داد

  

ـ  2 -6 ا فشـار مناسـب بـه منظـور     از يك گاز خنثي مانند نيتروژن در باالي ستون جيوه در لوله مويين ب

  .كاهش تبخير جيوه در دماهاي باال و جلوگيري از اكسيداسيون ستون جيوه استفاده مي شود

  

  .لوله مويين نبايد داراي ابعاد غير عادي قابل مشاهده و يا مواد خارجي نظير ذرات ريز شيشه باشد  6-3

  

ديگر با ضـريب انبسـاط حجمـي ثابـت در     فاصله كمي درجه بندي بايد نسبت به جيوه يا هر مايع   6-4

خطـوط  . گستره اندازه گيري، يكنواخت باشد و يا مطابق ضريب غير خطي مايع دركل مقياس تغييركنـد 

غير قابـل پـاك شـدن     نشاندهنده فواصل مقياس بايد واضح، مستقيم، يكنواخت نسبت به طول و عرض و
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انحناي مايع را در لوله مـويين تشـخيص داد    در دماسنج هاي بدون غالف براي آن كه بتوان سطح. باشد

  .بايد از نوار لعابي زرد رنگ يا سفيد مات استفاده كرد

اعداد دماهاي متوالي كه روي مقياس عالمت گذاري مي شود بايد واضح، خوانا و بـا نظـم مناسـبي      6-5

، بررسـي مكـان صـحيح    دماسنج هاي غالف دار بايد داراي عالمتي باشند كه با توجه به لوله مويين. باشد

براي يك لوله با لوله موييني كه سطح مقطع منشوري دارد هيچ اعوجاجي . باشد پذير نوار تكيه گاه امكان

  .نبايد هنگام مشاهده ستون مايع در تمام طول لوله از يك نقطه ثابت وجود داشته باشد

كـه طـول آنهـا باتوجـه بـه      نصب مقياس در دماسنج بايد مطابق ضوابط زير انجام شود بـه طـوري     6-6

  )مراجعه شود2به شكل. (بيشترين مقادير قابل پذيرش، حداقل باشد

كـه  هنگـامي  يـا  فروبري متري لوله مويين بين مخزن و خط  ميلي 13يك طول غير قابل تغيير  6-6-1

ميليمتـري   30باشد و يك طـول   Сº100پايين ترين مقدار عالمت گذاري شده ي مقياسي كمتر يا برابر 

  .باشد Сº100قتي كه پايين ترين مقدار عالمت گذاري شده ي مقياس بزرگتر از و

متري لوله مويين بين محفظـه   ميلي 5در صورت وجود مقياس كمكي يك طول غير قابل تغيير  6-6-2

  .انقباض و زير مقياس كمكي، اين مورد براي محفظه انبساط كاربرد ندارد

و خط ) به غير از مخزن(متري لوله مويين بين محفظه انقباض ميلي 10يك طول غير قابل تغيير  6-6-3

كه مقدار مقيـاس عالمـت گـذاري شـده كمتـر يـا       هنگامي يا مقياس عالمت گذاري شده در باال فروبري 

ميليمتري وقتي كه مقـدار مقيـاس عالمـت گـذاري شـده بـزرگ تـر از         30و يك طول  Сº100مساوي 

Сº100 باشد.  

  

  

  
  

  )حداقل مقادير(وله مويين مقادير مجاز ل-2شكل
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ميليمتري لوله مويين در باالي بيشترين مقدار عالمت گذاري شده  10يك طول غير قابل تغيير  6-6-4

ميليمتري بـراي دماسـنجي كـه     30زماني كه محفظه انبساط در باالي دماسنج موجود باشد و يك طول 

  .فاقد محفظه انبساط است

  .زينه زير نقطه مرجع را شامل شود 5زينه باال و  5د حداقل مقياس كمكي در صورت وجود باي  6-7

به پيوسـت الـف   (در صورت وجود گاز ، بايدآن را حذف نمود . مخزن دماسنج بايد عاري از گاز باشد 6-8

  )مراجعه شود

ممكن باشد بايد نسبت بـه  چنانچه مايع در لوله مويين بايد يكپارچه باشد ، در صورت بروز بريدگي  6-9

  ).به پيوست ب مراجعه شود( آن اقدام كردرفع 

عالئم نشاندهنده مقياس دماسنج بايد دائمي باشد و بايد از خطوط با پهنـاي كمتـر از يـك پـنجم      6-10

  .فاصله كمي درجه بندي استفاده كرد

ك عالئم ممكن است بـا اسـتفاده از روش حكـاكي و سـپس پـر كـردن آن هـا بـا مـاده رنگـي و يـا روش سـيل               يادآوري

  .ايجاد شوند1اسكرين

مخزن و ساقه دماسنج با توجه به گسـتره انـدازه گيـري و پايـداري الزم در قرائـت بايـد از شيشـه         6-11

  .دماسنجي مناسبي ساخته شود

شيشه بايد به منظور تحمل دماي مورد نظر ، كرنش و شوك هاي مكانيكي با انجام عمليات حرارتي پايدار شـود     يادآوري

مخـزن نبايـد از قطـر سـاقه بزرگتـر      . نمايد، باشد نقايصي كه براي مثال قابليت خواندن دماسنج را معيوب مي و نبايد شامل

  ).مراجعه شود] 4[به مرجع (باشد مگر در موارد خاص 

  

به صـورت دايمـي بعـد از مقيـاس، عالمـت تجـاري        Сºهر دماسنج بايد شامل عالمت يا برچسب   6-12

براي دماسنج ها با فروبري جزيي بايد عمق فروبري به صورت . درستي باشد سازنده ، شماره سريال و رده

همچنين عمق فروبـري بايـد در دماسـنج    . يك خط يا هر نشاندهنده فيزيكي ديگري عالمت گذاري شود

سـازنده بايـد دمـاي     Bو   Aبراي دماسنج ها با فروبري جزيي با رده هاي درسـتي  . برچسب گذاري شود

  .مانده از محيط را مشخص كندمرجع ساقه بيرون 

  دستورالعمل هاي عملي   7

هنگام انتخاب يك دماسنج براي كاربرد عملي ، گستره دما و بيشـينه خطـاي مجـاز الزم در انـدازه       7-1

بويژه شرايط محيطي كه دماسنج در آن  استفاده مي شود بايد در نظر گرفته . گيري ها بايد تعيين گردد

  .شود

. نج به صورت فروبري جزيي استفاده شود ، بايد دماي ساقه ي بيرون مانده تعيين گردداگر از دماس  7-2

  .اين مقدار بايد به مقدار الزم در هنگام استفاده نزديك باشد

  

                                                
 1    silk  screening 
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ديگري نصب مي شود طول و قطر آن بايد به گونه اي باشد كه  اتاگر دماسنج در اسباب يا تجهيز  7-3

  .ورده شودالزام فروبري كامل يا جزيي برآ

  

بنـابراين  . مايعات دماسنجي آلي عالوه بر آن كه خيلي فرّار هستند كشش سطحي كمي هم دارنـد   7-4

در را  اي لذا مراقبت هاي ويژه.ستون مايع اتفاق افتدگسيختگي امكان دارد مايع دماسنجي تقطير شود و 

  .انبارش ، تهيه و تدارك و استفاده آنها بايد در نظر داشت

  

  ل هاي اندازه شناختيكنتر  8

  ارزيابي نوع   8-1

نمونه اي كه بيانگر دماسنج ها است به همـراه دسـتورالعمل هـاي كامـل و مناسـب       سازنده بايد  8-1-1

داده هاي آزمون همچنـين مـي   . ارايه نمايد  موسسه ملي مسوول به براي ارزيابي مربوط به دماسنج ها را

  .امات عملكرد اين استاندارد نيز باشدتواند نشاندهنده انطباق دماسنج با الز

بايد بازرسي هاي چشمي و آزمون هـاي عملكـردي را بـه منظـور     ) يا مجاز(موسسه ملي مسوول  8-1-2

آزمـون  . پذيرش داده هاي آزمون سازنده كه به تعيين الزامات اين استاندارد كمك مي كنـد، انجـام دهـد   

در طـي انجـام آزمـون، اجـرا      C1±°و پايداري  C3±23°هاي عملكرد بايد در آزمايشگاه با دماي محيط 

روش اجرايي براي كل آزمون دماسنج ها شامل الزامات فني و اندازه شناختي در پيوسـت پ آمـده   . شود

  . است

  :بازرسي چشمي شامل موارد زير است   8-1-3

  يكنواختي قطر لوله مويين و عاري بودن از هرگونه مواد خارجي •

                به زيـر بنـد   (بندي يا تغييرات آن مطابق ضريب انبساط مايع دماسنجي يكنواختي فواصل درجه  •

  )مراجعه شود 2-1-و پ  4-6هاي 

 )3-1-و پ 4-6( عمود بودن عاليم مقياس بر محوردماسنج،يكنواختي و وضوح آن ها •

 )4-1-و پ 5-6(مناسب مقادير دما در مقياس ) قرار دادن(توالي و تعيين محل  •

 )5-1-و پ 6-6(درست مقياس دماسنج موقعيت  •

 )4-1-و پ 7-6(عالمت گذاري مقياس كمكي در صورت وجود  •

 )6-1-و پ 2-، ب 8-6(عاري از گاز بودن حباب  •

 پيوستگي كامل مايع در لوله مويين •

  نشانه گذاري •

  

  :آزمون هاي عملكرد شامل موارد زير است  8-1-4

 )2-و پ 10-6(دايمي بودن عاليم مقياس  •

 )3-و پ 11-6(مخزن  پايداري •
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 )4-و پ 2-5(خطاهاي مقياس دماسنج  •

 )5-4-و پ 3-5(خطاهاي مقياس كمكي يا نقطه مرجع در صورت وجود  •

  

گزارش بازرسي چشمي دماسنج و آزمون هاي عملكرد كه طي تصويب نوع انجام مي شـود بايـد     8-1-5

را مي توان مطابق اولويت هاي  يا يك فرمت ويژه. حداقل شامل اطالعات مطابق با فرمت پيوست ت باشد

  . سازنده بايد توضيحاتي را براي هر آزمون مردودي تهيه كند. ملي براي كاربردهاي ملي شكل داد

  

  تصديق اوليه و بعدي 8-2

  

باستثناي اولين مـورد   4-1-8و  3-1-8بازرسي چشمي و آزمون هاي عملكرد مشخص شده در   8-2-1

  . يق اوليه يا بعدي انجام شودبايد براي تصد 4-1-8از زيربند 

  

  . دوره تناوب اعتبار تصديق هاي اوليه و بعدي بايد توسط مؤسسه ملي مسوول مشخص گردد  8-2-2

  

 گواهي نامه براي دماسنجي كه ارزيابي نوع و آزمون هاي تصديق اوليه و بعدي را گذرانده است بايد  8-3

  . صادر شود

  

دماسنج هاي مايع در شيشه ممكن است درعمليات كاليبراسيون به عنوان استانداردهاي مرجـع و    8-4

عدم قطعيت هايي كه در كاليبراسيون دماسنج ها در گسـتره انـدازه گيـري مـورد نظـر      . ثانويه بكار روند

  .ممكن است حاصل شود در پيوست ث به عنوان راهنما ارايه شده است
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  پيوست الف

  اهاي قابل دسترس براي دماسنج هابيشينه خط

  )اطالعاتي(

  

آمـده اسـت،    2و  1براي دماسنج هاي مايع در شيشه در جـداول   قابل دسترسبيشينه خطاهاي   1-الف

فهرست گستره هاي اندازه گيري و نوع مايعات دماسنجي در آزمـون هـاي نشـاندهنده رده درسـتي نيـز      

  . كاربرد دارد

پيوسـت ب مراجعـه    4بـه بنـد   (ند كه تحت شرايط كنترل شده آزمايشگاه تعيين شده باشندمقادير وقتي معتبر   يادآوري

  ).شود

براي دماسنج هاي مايع در شيشـه بـا فروبـري     قابل دسترسفهرست بيشينه خطاهاي  1جدول   2-الف

  .كامل پر شده از جيوه يا مايع آلي است

سنج هاي مـايع در شيشـه بـا فروبـري     براي دما قابل دسترسفهرست بيشينه خطاهاي  2جدول   3-الف

  پر شده از جيوه يا مايع آلي استجزيي 
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  براي دماسنج ها با فروبري كاملمجاز بيشينه خطاهاي  - 1جدول 

  

  

  

  رد� در���
1 )MPE(  

  C°گستره دماسنج بر حسب 
-٢٠٠  �-٣٨  -٣٨٢�  �٠  ٠� �+ �٠  +�٠��+١٠٠  +١٠٠��+٢٠٠  +٢٠٠� �+٣٠٠  +٣٠٠��+٣�٠  +٣�٠���٠٠�+  

A 

)1/0±(    ٣ M M M         

B 

)2/0±(    M  M M M       

C 

)5/0±(    M M M M M     

D 

)0/1±(    M M  M  M  M     

E 

)0/2±(  
�

O  M / O M / O M / O M / O M  M   

F 

)0/5±(  O M / O  M / O M / O M / O M  M M 

1-   MPE  بيشينه خطاي مجاز بر حسب°C  

2-  °C  8/38-  نقطه انجماد جيوه  

3- M  هنده دماسنج پر شده از جيوه نشاند  

4- O   نشاندهنده دماسنج پر شده از مايع آلي 
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  براي دماسنج ها با فروبري جزييمجاز بيشينه خطاهاي    2جدول 

  

  
  رد� در���

1 )MPE( 
  C°گستره دماسنج بر حسب 

��٣٨  -٢٠٠
٢

-  ٠  ��٠  -٣٨ ��	+٠  	+٠�٣  +٠���٣+٣٠٠  +��٣٠٠ +٢٠٠  +��٢٠٠+١٠٠  +��١٠٠+ ٠��	٠٠+  

A 

)1/0±(                

B 

)2/0±(      3 M M        

C 

)5/0±(    M M M M      

D 

)0/1±(    M M  M  M  M     

E 

)0/2±(    M M M  M M M   

F 

)0/5±(  
4 O M / O  M / O M / O M / O M  M M 

1-   MPE  بيشينه خطاي مجاز بر حسب°C  

2-  °C 8/38-   نقطه انجماد جيوه  

3- M  شده از جيوه  نشاندهنده دماسنج پر  

4- O   نشاندهنده دماسنج پر شده از مايع آلي 
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  پيوست ب

  

  روشهاي حذف عيوب مايع دماسنجي

  )اطالعاتي(

  

اين پيوست مثالهايي براي نقص هاي قابل حذف مايع دماسنجي در مخزن و لوله مويين دماسنج از   1-ب

شهاي معادل ديگر نيز مي تواند مفيد باشد رو. قبيل حذف حبابهاي گاز و رفع بريدگي مايع ارايه مي كند 

 .  

  

با بازرسي چشمي ، مي توان وجود هر گونه گاز در سطح داخلي شيشه مخزن كه به صورت حباب   2-ب

  .اگر گاز وجود داشته باشد با روشهاي زير يا معادل آنها قابل حذف هستند . تشخيص دادمي باشد 

  

ايـن بازرسـي مـي توانـد بـه وسـيله يـك        . پـر شـده از جيـوه كـاربرد دارد      اين روش فقط براي دماسنج هـاي   1يادآوري 

  .يا ذره بين انجام شود با توان كم ميكروسكوپ

  

يا مخلوط پودر يخ خشك ) يخ خشك(نصف قسمت پاييني مخزن را در پودر دي اكسيد كربن    1-2-ب

  . و الكل قرار دهيد 

  

و در صورتي كـه قسـمت پـاييني    منجمد شده زيرا ممكن است جيوه  مخزن را به مدت طوالني غوطه ور نكنيد  2يادآوري

  .شدن كند منجر به شكستن دماسنج مي شودذوب قبل از قسمت بااليي شروع به 

  

وقتي جيوه در پايين قسمت مخروطي شكل كه مخزن را به لوله مويين متصل مـي كنـد قـرار       2-2-ب

عيت وارونه نگه داريـد و بـه آن آهسـته و در خـالف     گرفت دماسنج را از يخ خشك در آورده و آنرا در وض

به دماسنج ضربه بزنيـد  . جهتي كه نگه داشته ايد ضربه بزنيد تا حباب هاي بزرگ گاز مخزن رويت شوند 

و بچرخانيد تا حبابهاي بزرگ گاز در تماس با تمام سطح داخلي مخزن قرار گيرند و بدين ترتيب حبابهاي 

  . د كوچك موجود نيز حذف مي شون

  

مجدداً دماسنج را زير ميكروسكوپ بررسي كنيد تا مطمئن شـويد كـه حبابهـاي كوچـك گـاز        3-2-ب

وقتي كه حبابهاي بزرگ گاز در قسمت پاييني مخزن وجود داشته باشند ، نصف قسـمت  . حذف شده اند 

. تقل كنيـد  پاييني مخزن را در يخ خشك قرار داده و همه جيوه را به قسمت مخروطي يا باالي مخزن من

دماسنج را از يخ خشك خارج كرده و در حالي كه آنرا عمودي گرفته ايد روي مسير دايره اي بچرخانيد و 
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هر يك از ايـن دو روش حبـاب   . يا به مخزن آن با يك سطح نرم مانند يك درپوش الستيكي ضربه بزنيد 

  .هاي بزرگ را به بيرون رانده و ستون جيوه دوباره بهم مي پيوندد 

  

  .يكي از روشهاي زير يا معادل آنها را براي پيوستن دوباره ستون مايع بكار ببريد  3-ب

  

براي دماسنج هاي پر شده از جيوه، از يخ خشك استفاده نماييد تا سبب انتقال جيوه به طـرف    1-3-ب

ي ضـربه  دماسنج را از يخ خشك خارج كرده و به آن با ماده نرمي مانند يك درپوش الستيك. پايين شود 

اجازه دهيد كه دماسنج به دماي اتـاق  . بزنيد تا گسيختگي جيوه از ديواره مخزن يا مخروط برطرف شود 

  .برسد و ستون جيوه دوباره بهم بپيوندد 

  

براي دماسنج هاي پرشده از جيوه با محفظه انبساط كه گسـيختگي سـتون جيـوه در قسـمت       2-3-ب

دهيد تا بخش گسيختگي و قسمت بااليي ستون جيوه در محفظه بااليي دارند ، مخزن دماسنج را حرارت 

كه به موجب آن فاصله بين بخش هاي جدا شده از هم، وقتي كه جيوه در محفظـه  . انبساط بهم بپيوندد 

  . اي با قطر بزرگ قرار گيرد بسيار كم مي شود

آهسته بـه وسـيله سـطح    سپس با ضربات . با زدن ضربه به دماسنج، جيوه از ديواره محفظه جدا مي شود 

نرمي مانند درپوش پالستيكي، جيوه به قسمت انتهايي محفظه رانده مي شود در حالي كه قسمت بااليي 

  .ستون جيوه ي دماسنج مجدداً حرارت داده مي شود 

  

وش كـاربرد  گرم كنيد، ايـن ر  Сº260اگر الزم باشد كه دماسنج را باالتر از (وقتي از اين روش استفاده مي كنيد يادآوري  

بهتر است براي گرم كـردن دماسـنج از   . از منبع  گرماي متمركز مانند شعله براي گرم كردن دماسنج استفاده نكنيد) ندارد 

اگر مخزن دماسنج گرم شـود در آن  . مايع با نقطه جوش و نقطه اشتعال باالتر از بيشترين درجه بندي دماسنج استفاده شود

  .  ساعت نگهداري شود 72ام هر آزمون عملكردي صورت دماسنج بايد قبل از انج

  

براي دماسنج هاي پرشده از جيوه با محفظه انقباض، هم سرد كردن و هم گرم كردن دماسنج   3-3-ب

بعـد از قـرار   . هر يك كه مناسب باشد در انتقال گسيختگي به محفظه انقباض مي توانـد مناسـب باشـد    

آرامي به محفظه ضربه بزنيد تا جيوه از ديواره جدا شـده و  گرفتن اين بخش كوچك جيوه در محفظه، به 

ضربه ، گرمايش يا سرمايش دماسنج سبب مي شود كه قطر جيوه مجدداً به . به صورت يك قطره در آيد 

  . ستون اصلي بپيوندد 

  

 براي دماسنج هاي پرشده از جيوه كه قطره كوچك جيوه در محفظه انبساط قرار دارد   و تا زير  4-3-ب

Сº200     درجه بندي شده است آنرا معكوس كرده و در حمام روغـن بـا دمـايСº200   تـاСº300   قـرار

اين عمل سبب مي شود كه قطره جيوه بخار شده و در لوله مويين در قسمت درجه بندي اصـلي و  . دهيد

. د شود سپس دماسنج را از حمام خارج كرده و اجازه دهيد تا سر. خارج از محيط حمام متراكم مي شود 
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مخزن و قسمت پاييني ساقه را در روغن قرار دهيد اين . دماسنج را مجدداً به حالت اوليه خود برگردانيد 

عمل سبب باال رفتن ستون جيوه در لوله مويين و در درجه بندي اصلي مي شـود در ايـن صـورت جيـوه     

  . متراكم شده به آن مي پيوندد 

  

يع آلي پيوستن مجدد مايع جدا شده از طرق زير امكـان پـذير   براي دماسنج هاي پر شده از ما  5-3-ب

  است

وارد كردن نيرو به بخش جدا شده و قسمت بااليي سـتون مـايع و انتقـال آن بـه محفظـه انبسـاط        -الف

   2-3مطابق بند ب 

بـا زدن ضـربه بـه دماسـنج در خـالف جهـت       ) به دليل بزرگي لوله مـويين (با انتقال مايع جدا شده  -ب

و سپس نگه داشتن دماسنج به سمت باال، سبب انتقال مايع بـه قسـمت پـاييني لولـه مـويين و      دستتان 

چون مايع آلي مي تواند در محفظه انبسـاط متـراكم شـود،    . اتصال مجدد آن به ستون اصلي ، مي شويد 

  .قسمت بااليي دماسنج پر شده از مايع آلي را قبل از استفاده از آن حرارت دهيد 

  

رار دادن دماسنج در يك سانتريفوژ به طوري كه مخزن آن در بيرون باشد و بـا اسـتفاده از   با ق  6-3-ب

  . نيروي جانب مركز مايع جدا شده بهم مي پيوندد
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  پيوست پ

  

  روش اجراي آزمون

  )الزامي(

  

  بازرسي چشمي  1-پ

  

ي و عدم وجود نقص قابل مشـاهده يـا   تمام طول لوله مويين دماسنج را بررسي كنيد تا يكنواخت  1-1-پ

  .مواد خارجي غير معمول مشخص شود

  

موادي مانند خرده شيشه ممكن است در حين ساخت در لوله مويين باقي مانده باشد كه مي توانددرلولـه مـويين     يادآوري

ايـن صـورت قرائـت     جابجا شود و به موجب آن از حركت مايع ممانعت بعمل آيد و يا باعث گيـر افتـادن گـاز شـود كـه در     

  .اين بازرسي را مي توان به كمك ميكروسكوپ با توان كم و يا ذره بين انجام داد. دماسنج به همراه خطا خواهد بود

  

با استفاده از يك اسباب اندازه گيري طول از يكنواختي تقسيم بندي هـاي مقيـاس دماسـنج و     2 -1-پ

ايـن  . يك مقياس تا ديگري اطمينان حاصـل كنيـد  همچنين عدم وجود تغييرات قابل مالحظه در انتهاي 

بررسي براي دماسنج هايي بكارمي رود كه انبساط حجمي مايع دماسـنجي آن در كـل مقيـاس دماسـنج     

به علت انبساط غير يكنواخت مايعات آلي، دماسنج هاي پرشـده از مـايع آلـي تغييـرات قابـل      . ثابت باشد

  .هاي پرشده از جيوه نشان مي دهندمالحظه اي در فواصل مقياس نسبت به دماسنج 

  

ايـن  . با استفاده از يك اسباب اندازه گيري طول عالمت هاي مقياس دماسنج را امتحـان كنيـد    3-1-پ

آنها نبايد از يـك  . عالمت ها بايد كامالً واضح با لبه هاي تيز، مستقيم ، يكنواخت  و با طول مناسب باشند

بـراي  . ضخيم تر باشند) ز فاصله بين مراكز خطوط درجه بندييعني ا(پنجم فاصله ي كمي درجه بندي 

در دماسنج هـايي كـه سـطح    . دماسنج هاي غالف دار درستي مكان تكيه گاه نوار مقياس را بررسي كنيد

مقطع لوله مويين آن ها مخروطي است ، اعوجاج احتمالي لوله را با مشاهده ستون مايع در تمام طول لوله 

  .ي كنيدازيك نقطه ثابت بررس
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اعداد بايد واضح و خوانا باشند و ترتيب آنها . اعداد مقياس دماسنج و توالي آنها را بررسي كنيد   4-1-پ

 7-6در صورت وجود مقيـاس كمكـي انطبـاق آن بـا بنـد      . مناسب و با خط مقياس مطابقت داشته باشد 

  . بررسي شود

  

ل فواصل را با توجـه بـه مشخصـات مقيـاس بـر      با استفاده از يك وسيله اندازه گيري طول، حداق  5-1پ

فواصل نبايد كوتاهتر باشند اما مي . قرار داشته باشد ± 1mm، بررسي كنيد كه در گستره 6 -6اساس بند 

  . توانند از مشخصات مورد نظر بلند تر باشند 

  

ا بـا  در صـورت وجـود ، گـاز ر   . مخزن دماسنج را از نظر گاز هاي محبوس شده بررسـي كنيـد     6-1-پ

  .يا روشهاي معادل بر طرف نماييد 2-استفاده از روشهاي ارايه شده در ب

  

را بـا اسـتفاده از    ،آندر صورت وجود عدم پيوسـتگي . پيوستگي مايع دماسنج را بررسي نماييد  7-1-پ

  .يا روشهاي معادل بر طرف نماييد  3-هاي ارايه شده در پ روش

  

  

  هاگذاري نشانه دوام   2-پ

  

درجه سلسيوس يا بيشينه  260ساعت در معرض دماي  3شي از دماسنج را حداقل به مدت بخ  1 -2-پ

سپس بخش گرماديده را با بخشـي  . پس از آن اجازه دهيد كه دماسنج خنك شود . دماي آن قرار دهيد 

  .كه گرما نديده مقايسه كنيد 

  

كم رنگ شدگي نشود در صورتي كه رنگ دماسنج دچار پاك شدگي، سوختگي ، سفيدشدگي و  2-2-پ

  .دماسنج قبول است

  

  پايداري مخزن  3-پ

  

پس از . تمام مخزن دماسنج را در حمام يا كوره با دمايي برابر بيشينه دماي كاري آن قرار دهيد 1 -3-پ

آن كه دماسنج به دماي تعادل رسيد كه نشانه آن مشاهده تغييرات سطح مايع دماسنجي است، دماسـنج  

درجه سلسـيوس بـاالتر از دمـاي     20خارج و اجازه دهيد كه به آرامي در هوا تا دماي را از حمام يا كوره 

دماسـنج را در حمـام مرجـع    . درجه سلسيوس هر كدام كه كمتر است خنك شـود  50محيط يا تا دماي 

  .مانند حمام يخ قرار داده و دماي آن را پس از يك ساعت ثبت كنيد
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پس از مـدت  . قرار دهيد) 1-3-بند پ(يا كوره ي گرم شده  مخزن دماسنج را دوباره در حمام  2-3-پ

.  خنك شود 1-3-پساعت دماسنج را خارج و اجازه دهيد كه دماسنج مطابق روش ارائه شده در بند  24

  .در حمام مرجع قرار داده و دماي دماسنج را ثبت كنيد 1-3-دماسنج را مطابق بند پ

  

 ± 70بايـد در گسـتره ي    2-3-و پ 1-3-ر بنـدهاي پ اختالف دماهاي اندازه گيـري شـده د    3-3-پ

  .درصد بيشينه خطاي مجاز دماسنج قرار داشته باشد

  

  خطاها در گستره كاري دمايي  4-پ

  

بيشينه خطاي  ي براي آزمون دماسنج مايع در شيشه و تعيين اين كه نشاندهنده آن در محدوده 1-4-پ

اندازه گيـري هـا   . استفاده شودام كه رو باز نباشديك دماسنج مرجع و يك حم از است2 -2-5بند مجاز 

بايد حداقل شامل مقادير حدي گستره كاري دمايي براي رده درستي مشخص شده توسط سازنده و يـك  

اندازه گيري ها همچنين بايد نقطه مرجع در صورت دسترسي رانيـز  . يا چند نقطه در دماهاي مياني باشد

  .م داشته باشد يك نقطه از آن نيز بايد بررسي شوداگر دماسنج مقياس كمكي ه. شامل شود

  

  .روز در دماي اتاق قرار داشته باشد تا مخزن آن پايدار گردد 3قبل از انجام اين آزمون ، دماسنج بايد حداقل   1يادآوري

  

  

از دماسنج مرجع با گواهي نامه كاليبراسيون معتبري ، كـه مقـادير عـدم قطعيـت آن در كـل        2-4-پ

دازه گيري بزرگتر از يك چهارم قدر مطلق بيشينه خطاهاي مجاز دماسنج تحـت آزمـون نباشـد    گستره ان

  .استفاده كنيد

  

دماسنج مرجع مي تواند يك دماسنج مقاومتي پالتيني صنعتي كاليبره شـده بـا دسـتگاه مناسـب بـراي انـدازه         2يادآوري

جيتالي و منبع جريان ثابت و يا  يـك دماسـنج مـايع در    گيري مقاومت ، يك دماسنج ديجيتالي، يك ترميستور با ولتمتر دي

  .شيشه مناسب باشد

  

كه دماي يكنواخـت و قابـل تنظيمـي دارد و     به طوري استفاده كنيدكه رو باز نباشد  ياز حمام 3-4-پ

دماي حمام . باشدداراي حجم وعمق مناسبي جهت قرار دادن تعدادي از دماسنج هاي تحت آزمون در آن 

قابل تنظيم باشد همچنين تغييرات دما در فضـاي مـورد اسـتفاده از حمـام بايـد در       ± Сº٠١/٠بايد تا 

  .قرارداشته باشد ± Сº٠�/٠گستره 

سازندگان حمام هاي دماي ثابت بايد درباره روغن ها يا نمك هاي مناسب و قابل دسترس توصيه هـاي خـود را     3يادآوري

  .ي نشان داده شده در نظر گرفته مي شودمحيط هاي زير براي گستره دما. ارايه نمايند 
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    Сº200-         نيتروژن مايع  

       Сº150 -    تاСº50 -           پنتانمتيل  

                 Сº50 -    تاСº 5+           اتانول  

                     Сº5   +   تاСº95+         آب  

       Сº95   +   تاСº200+         روغن  

             Сº200 +   تاСº500+         نمك مذاب  

  

  

، با قرار دادن دماسنج مرجع و دماسنج تحت آزمون در )-Сº200تقريباً (دردماي نيتروژن مايع   4-4-پ

تقريباً دو يا سه دقيقه پس از آن كـه دماسـنج مرجـع    . فالسك محتوي نيترژن مايع خطا را بررسي كنيد

. ر دارد، هر دو دماسنج را يكي پس از ديگري قرائت كنيـد نشان داد كه دماي حمام در حالت پايداري قرا

  .اختالف بين دو قرائت نبايد از بيشينه خطاي مجاز دماسنج تحت آزمون بيشتر شود

توضيح داده شده است  3-4-با استفاده از حمام بسته كه در پ+ Сº500تا  -Сº110درگستره   5-4-پ

اگر دماسـنج تحـت   . سنج مرجع را در حمام قرار دهيددماسنج تحت آزمون و دما. خطاها را بررسي كنيد

آزمون از نوع با فروبري كامل باشد آن را در حمام طوري قرار دهيد كه سطح انحناي مايع دماسـنجي ده  

اگر دماسنج تحت آزمون از نوع با فروبري جزيـي باشـد آن را تـا    . ميلي متر باالتر از سطح مايع قرار گيرد

براي دماهاي باالتر دماسنج با فروبـري كامـل را بيشـتر در    . خص شده فروبريدخط فروبري يا تا عمق مش

متر باالتر از سـطح مـايع باشـد امـا بـراي       مايع فروبريد به طوري كه هميشه سطح انحناي مايع ده ميلي

در صـورتي كـه   . دماسنج هاي با فروبري جزيي عمق فروبري را در تمام آزمون در حالت اوليه نگه داريـد 

شده باشد در دماهاي پايين تر از دماي اتاق زمان الزم را به دماسـنج  پر ج تحت آزمون با مايع آلي دماسن

تقريباً دو يا سه دقيقه پس از آن كه دماسنج مرجع نشـان  . بدهيد تا مايع به طرف پايين لوله مويين برود

ن دماهاي قرائت شده نبايـد  اختالف بي. داد كه دماي حمام پايدار شده است دماها را همزمان قرائت كنيد

  .از بيشينه خطاي مجاز دماسنج تحت آزمون بيشتر شود

  

با قرار دادن دماسنج تحت آزمون در حمام يخ خطاي آن را بررسـي  )  Сº0(در دماي نقطه يخ   6-4-پ

وضعيت آزمايش را با افزودن يخ خرد شده  جهت كاهش دماي آب مقطر و تشكيل برفابه بررسي . نماييد 

يـك  . به دليل ذوب يخ ممكن است الزم باشد كه مقداري از آب خارج و يخ خرد شده اضافه گردد . كنيد

دماسنج با فروبري كامل را در حمام طوري قرار دهيد كه سطح انحناي آن تقريباً دو زينه باالتر از يخ قرار 
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فروبـري جزيـي را تـا خـط      يك دماسنج با. گيرد و يا آن را از حمام به طور ناگهاني خارج و قرائت كنيد 

كنيد و حـداقل  پر يخ با اطراف دماسنج با عمق فروبري مناسب را . مشخص شده فروبريدعمق فروبري يا 

قبل از قرائـت بـه دماسـنج ضـربات آرامـي وارد      . يك تا دو دقيقه منتظر بمانيد تا دماسنج به تعادل برسد

اختالف بين دماي نشان داده شـده  . د برطرف شوندكنيد تا جيوه هايي كه احتماالً در ستون گير افتاده ان

  . نبايد از بيشينه خطاي مجاز دماسنج تحت آزمون بيشتر شود Сº0توسط دماسنج تحت آزمون و 

  

يخ مـورد اسـتفاده   .اين آزمون همچنين در صورت وجود مقياس كمكي براي بررسي خطاهاي آن نيز بكار مي رود  يادآوري

  .قطر ، يونيزه شده و يا فيلتر شده تهيه شوددر آزمايشگاه بايد از آب م
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  پيوست ت

  

  فرم گزارش آزمون

  )براي دستگاه هاي اندازه گيري الزامي است OIML استفاده از سيستم گواهي نامه (

  
 نتايج آزمون و بررسي هـا مختلفـي كـه بـه منظـور     ) در جهت استاندارد سازي(فرم گزارش آزمون حاضر 

اين آزمون ها در پيوسـت پ  . دماسنج مايع در شيشه اجرا مي شوند بايد ارايه شود) يا نمونه(تصويب نوع 

  .ارايه شده است

  

  :موارد استفاده از اين استاندارد عبارت است از

براي دستگاه هاي اندازه گيري  OIMLاستفاده از اين فرم گزارش آزمون در سيستم گواهي نامه  •

 .الزامي است

از ايـن رو در  .اطالعاتي اسـت  ) يا موارد ديگر (اده از اين فرم گزارش آزمون در مقررات ملي استف •

 :اين حالت 

توصيه اكيد است كه در خدمات اندازه شناسي يا ارزيابي هاي تصـويب نـوع دماسـنج مـايع در شيشـه       -

ا پـس از ترجمـه آن بـه    مطابق قوانين ملي و براساس اين استاندارد مستقيماً از اين فرم گزارش آزمون يـ 

 .زبانهاي غير از انگليسي يا فرانسه استفاده شود

همچنين توصيه اكيد مي شود كه از اين فرمت گزارش آزمون به زبان هاي انگليسي يا فرانسه يا هـر دو   -

ممكن است نتايج آزمون به وسيله كشوري كـه ايـن آزمـون هـا را انجـام مـي دهـد بـراي         . استفاده شود

و تاييد شده كشور ديگر كه از قراردادهاي همكاري دو يا چند جانبه اسـتفاده مـي كننـد     موسسات مجاز

 .ترجمه شود

  

يا ساير اهداف بكار مي رود بايد شامل اطالعات زير  OIMLيك گزارش آزمون كه در سيستم گواهي نامه 

  :باشد 

  :.........................................شماره گزارش

  :........................انداردشماره اين است

  :........................................)سال(ويرايش 
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  نام و آدرس آزمايشگاه آزمون   1-ت

  

  

  .اظهار شده باشد 1-مكاني كه آزمون در آنجا انجام شده است در صورتي كه غير از آنچه كه در ت  2-ت

  

  

  

  نام و آدرس سازنده   3-ت

  

  

  و آدرس متقاضي در صورتي كه غير از سازنده باشد نام   4 -ت

  

  

  

  مورد آزمونه دماسنج شناس  5 -ت

  

 نام تجاري •

 شماره نوع •

 شماره سريال •

 رده درستي •

 فاصله درجه بندي •

 گستره اندازه گيري دما •

 نوع فروبري •

  

  خالصه اي از بازرسي چشمي  6-ت

  يكنواختي قطر لوله مويين و عاري بودن از مواد خارجي 1-6-ت

  مردود �      قبول� 

  :توضيحات
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  )يا مطابقت با انبساط مايع دماسنجي(يكنواختي پهناي فواصل درجه بندي  2-6-ت

      

  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

   

  

  

  : عمود بودن عاليم مقياس بر محوردماسنج،يكنواختي و وضوح آن ها  3-6-ت

      

  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

  

  

  

  ي و مكان مقادير دما در مقياس صحت توال   4-6-ت

      

  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

در صورتي كه شامل مقياس كمكـي هـم    7-6و بند ( 6-6مكان مقياس دماسنج بر اساس بند    5-6-ت

  )باشد
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  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

  خير �      بلي�گاز در مخزن دماسنج           6-6-ت

  خير �      بلي�موفق گاز      برطرف نمودن                

  

  :توضيحات

  

  

  خير �      بلي�بريدگي ستون مايع                    7-6-ت

  خير �      بلي�برطرف نمودن موفق بريدگي                      

  

  

  :توضيحات

  

  

  

  

  نشانه گذاري دماسنج   8-6-ت

      

  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

  

  ها خالصه اي از اجراي آزمون     7-ت

  

  هاگذاري نشانه دوام    1-7-ت
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  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

  

  آزمون پايداري مخزن   2-7-ت

  

 دماي مرجع •

 دماي نشاندهنده دماسنج تحت آزمون •

 اختالف •

 

  مردود �      قبول�

  

  :توضيحات

  

  

  خطاهاي دماسنج    3-7-ت

 آزمون دماي آزمايشگاه •

  قبل از آزمون

  بعد از آزمون

  

 دماسنج مرجع •

  :نوع

  :عدم قطعيت

  :تاريخ آخرين كاليبراسيون

  :رده درستي مشخص شده توسط سازنده

  

  گستره اندازه گيري دما

  

 براي دماسنج مورد آزمون با فروبري جزيي •

  دماي مرجع ساقه بيرون مانده

  دماي اندازه گيري شده ساقه بيرون مانده
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  تصحيح

  

  

تصحيح دماي سـاقه بيـرون مانـده ممكـن اسـت الزم       Bو  A براي دماسنج با فروبري جزيي با رده هاي درستي  يادآوري

در اين صورت جدول زير براي ثبت دماي مرجع ساقه بيرون مانده ، دماي انـدازه گيـري شـده سـاقه بيـرون مانـده و       . باشد

  .تصحيح دماي اندازه گيري شده ، بايد تهيه شود

  

  

  

  

  Сºدماي نشاندهنده بر حسب 

  )خطا(اختالف  ندماسنج مورد آزمو  دماسنج مرجع

      

      

      

      

      

      

  

  

  

  

  مردود �      قبول�

  :توضيحات

  

  

  يا نقطه مرجع/ خطاهاي مقياس كمكي در صورت وجود و   4-7-ت

 دماي مرجع •

 دماي نشاندهنده دماسنج مورد آزمون •

 اختالف •

  

  

  مردود �      قبول�
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  :توضيحات

  

  

  .ين استاندارد را برآورده مي كندخالصه اي از اين كه دماسنج مورد آزمون الزامات ا  8-ت

  

  

  

  

  :ول اجراي آزمونومس) اشخاص(شخص   9-ت

  

  

  )امضاها( و امضا) عناوين(عنوان 

  

  تاريخ
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  پيوست ج

  دماسنج هاي كاليبره شدهمجاز براي عدم قطعيت هاي 

  )اطالعاتي(

  

  .مرجع يا ثانويه بكار رود دماسنج ها مايع در شيشه ممكن است به عنوان استاندارد هاي  1-ج

در كاليبراسـيون دماسـنج   )k=2(فهرستي از عدم قطعيت هاي بسط يافته قابل دسـترس   3جدول   2-ج

  .هاي مايع در شيشه با فروبري كامل را ارايه مي كند

در كاليبراسـيون دماسـنج   ) k=2(فهرستي از عدم قطعيت هاي بسط يافته قابل دسترس  4جدول   3-ج

  .شيشه با فروبري جزيي را ارايه مي كندهاي مايع در 

  .تحت شرايط آزمايشگاهي و با استفاده از حمام دماي ثابت بسته قابل دسترسي است 4و3مقادير جدول   يادآوري
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  با فروبري كامل ي كاليبره شدهدر كاليبراسيون دماسنج ها) k=2(عدم قطعيت هاي بسط يافته ي  3جدول 

  

  رده درستي
1 )MPE(  

  در محدوده هاي حدود مشخص شده Сºتره دما بر حسب گس

  +500تا -10  +400تا -10  +300تا -10  +200تا -10  +100تا -10  +50تا -10  +100تا -38 2  +50تا -100  +50تا -200

A  
(±0/1)      ±0/02  ±0/02  ±0/02          

B 
(±0/2)      ±0/03 ±0/03 ±0/03 ±0/06       

C  
(±0.0) 

    ±0/05  ±0/05 ±0/05 ±0/1 ±0/1     

D 
(±1/0)      ±0/1 ±0/1 ±0/1 ±0/2 ±0/2     

E 
(±2/0)    ±1/5

3 

±0/2 

±1/5
3 

±0/2 

±1/5
3 

±0/2 

±1/5
3 

±0/5  

±2/0
3 

±0/5  

 

±0/5  

 
  

F 
(±5/0)  

±3/0
3 

±3/0
3
 

±0/5  

±3/0
3

 

±0/5  

±3/0
3

 

±0/5  

±3/0
3

 

±1/0  

±3/0
3

 

±1/0  

 

±2/0 ±3/0  

  MPE 1 بيشينه خطاي مجاز برحسبСº  

2  Сº-38/8 اد جيوهنقطه انجم  

 .به عبارت ديگر مقادير عدم قطعيت براي دماسنج هاي پرشده از جيوه بكار مي رود. نشاندهنده دماسنج پرشده از مايع آلي است  3
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  در كاليبراسيون دماسنج ها با فروبري جزيي) k=2(عدم قطعيت هاي بسط يافته ي قابل دسترس  4جدول 

  

  رده درستي
1 )MPE(  

  در محدوده هاي حدود مشخص شده Cب گستره دما بر حس

  +500تا -10  +400تا -10  +300تا -10  +200تا -10  +100تا -10  +50تا -10  +100تا -38 2   +50تا -100  +50تا -200
A  

(±0/1)                   

B 
(±0/2)       ±0/05 ±0/05        

C  
(±0.0)     ±0/1 ±0/1 ±0/1 ±0/2      

D 
(±1/0)      

±0/2 ±0/2 ±0/2 ±0/3 ±0/5  

 
    

E 
(±0/2)      

±0/5  

 

±0/5  

 

±0/5  

 

±1/0  

 

±1/0  

 

±2/0 
  

F 
(±5/0)  ±4/0

3 
±4/0

3
 

±1/0  

±4/0
3

 

±1/0  

±4/0
3

 

±1/0  

±4/0
3

 

±2/0 

±4/0
3

 
±2/0 ±3/0 ±4/0 
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   MPE 1 بيشينه خطاي مجاز برحسبСº  

  2  Сº-38/8   نقطه انجماد جيوه  

 .قادير عدم قطعيت براي دماسنج هاي پرشده از جيوه بكار مي رودبه عبارت ديگر م. نشاندهنده دماسنج پرشده از مايع آلي است  3
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