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 یشگفتارپ

 که پیش نویس آن در  "ثابت منابعخروجی  در SO2 پیوستهگیر  اندازه  اادستگاه"استاندارد 

 کمیته میی استاندارداجالس دویست و بیست و اشتمین تهیه و تدوین رده است و در  همربوط  کمیسیون اا

 3، اینک به استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است 99/99/23 مور اا رناسی، اوزان و مقیاساندازه

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات 

 . استاندارد میی ایران منتشر می رود

،  ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

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

 ،  . بنابراین وجه قرار خوااد گرفت، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد ت استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است

 
OIML R143:2009, Instruments for the continuous measurement of SO2  in stationary source 
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 ثابت خروجی منابعدر  SO2 پیوستهگیري اندازه هايدستگاه

 دامنه کاربرد هدف و 1

بع ااا  منخروجیدر  SO2گیر  اندازه اا ستگاهدبرا   یعیین اد اماتتادف از تدوین این استاندارد  1-1

اا  آنادی  گاز از آن به عنوان سیست  ،سکه بعد از این گیر اندازه اا دستگاه برا  استاندارد اینبارد. می ثابت

 چنین که ی  ررایط و اد اماتی را و ن کاربرد دارد کندمیرا تعیین  SO2حجمی  که کسر یاد خوااد رد 

 در ثابتبع اخروجی مناا در آتینده گیر  مقادیربه دحاظ نتایج اندازه اد اماتمین تا یی باید به منظورااسیست 

 کند.را برقرار میدارته بارند مطابقت با آن   OIMLکشوراا  عضو

 و  مراک  صنعتی اا خروجی  آنادی س گیر که برا  اندازه  گاز اا  آنادی برا  سیست  استانداردین ا

که اصول عمییات آن بر پایه  کاربرد دارد ،رودفراینداا  فنی به کار می برا  بررسیاا  آنادی  گاز سیست 

ری   رده است. امچنین اد امات پایه پراکنشیغیرمادون قرم  اا  جیب ارعه ماورا  بنفش، فیورسنت یا روش

آنها  متعارف اا بررسی ویژگیاایی را برا   ار و روشو نی  اب اا  آنادی  گازسیست و فنی را برا   رناسیاندازه

 کند.تعیین می

 موارد عدم کاربرد 1-2

 ا  که سیست  آنادی در نقطه ،ااخروجیگیر  نتایج اندازه اا عدم قطعیتبرا  تعیین  ،استاندارداین  1-2-1

ثانویه اندارد اودیه در سطح اا توسط روش است. این عدم قطعیتاربرد نداردک، ه استگاز واقعا در آنجا نصب رد

 روند.کیفیت تعیین می کنترل

 کاربرد ندارد.گاز  اف ار سیست  تحییلبه گواای نرم مشکالت مربوطدر مورد  استاندارداین  1-2-2

 الزامیمراجع  2

 به آنها ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می ،ن ترتیب آن مقرراتبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،در

تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده رده ذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا  بعد  آنها مورد نظر است.ره آخرین تجدید نظر و اصالحیه، اموا است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 سرما A آزمون-: آزمون اا1-9قسمت  -آزمون اا  محیطی ،  1393-9-1استاندارد میی ایران رماره  2-1

گرما   B آزمون-آزمون اا  9-9قسمت -محیطیآزمون اا  ،  1393-9-9 استاندارد میی ایران رماره 2-2

 خشک
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 :Ec آزمون -: آزمون اا 31-9قسمت  -آزمون اا  محیطی  ،1393-9-31استاندارد میی ایران رماره  2-1

 افتادن و واژگون ردن

: رورها  آزمون 9-2قسمت - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ، 3969-2-9استاندارد میی ایران رماره  2-4

 ادکترواستاتیک تخییۀ آزمون مصونیت در برابر -گیر  و اندازه

: رورها  3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ، 3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  2-5

 آزمون مصونیت در برابر میدان ادکترومغناطیسی فرکانس رادیوئی تابشی - آزمون و اندازه گیر 

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

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

: رورها  3-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ، 3969-2-3استاندارد میی ایران رماره  2-8

 ت در برابر فراتاختآزمون مصونی -آزمون و اندازه گیر  

: رورها  11-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ، 3969-2-11استاندارد میی ایران رماره  2-7

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

آب  :Q آزمون -: آزمون اا 13-9قسمت  -آزمون اا  محیطی  ، 1393-13استاندارد میی ایران رماره  2-3

 بند 

 دکودیو: ریمی فی یک و فی یک م2قسمت  -اا و یکااا کمیت ، 2312-2استاندارد میی ایران رماره  2-10

 مفاای  پایه و عمومی و اصطالحات مربوط -واژه نامه اندازه رناسی ،2393استاندارد میی ایران رماره  2-11
 

2-12 OIML D 11:2004 General requirements for electronic measuring instruments 

2-13 IEC 60068-2-47 (2005-04) Environmental testing - Part 2-47: Test methods - 

Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and 

similar dynamic tests 
 

2-14 IEC 60068-2-64 (2008-04) Environmental testing - Part 2-64: Test methods - Test 
Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance 

 
2-15 IEC 60068-2-78 (2001-08) Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp 

heat, steady state 
 

2-16  ISO 7504:2001 Gas analysis - Vocabulary 
 

2-17 ISO 10396:2007 Stationary source emissions - Sampling for the automated 

determination of gas concentrations for permanently installed monitoring systems 
 

2-18 IEC 60068-3-1 (1974-01) With amendment 1 (1978-01) Environmental testing - 

Part 3: Background information - Section One: Cold and dry heat tests 
 

2-19  IEC 60068-3-4 (2001-08) Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation 

and guidance - Damp heat tests 
 

2-20  ISO 6142:2001 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric method 
 

2-21  ISO  6143:2001  Gas  analysis  -  Comparison  methods  for  determining  and  checking  
the composition of calibration gas mixtures 

 
2-22 ISO 6145-1:2003 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using 
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dynamic volumetric methods - Part 1: Methods of calibration 

2-23 IEC 60068-3-8 (2003-08) Environmental testing - Part 3-8: Supporting documentation 

and guidance - Selecting amongst vibration tests 

 

 

 و اختصارات تعاريف،اصطالحات  1

 تعاريف اصطالحات و 1-1

، اصطالحات و 2393در این استاندارد عالوه بر اطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد میی ایران رماره 

 رود:تعاریف زیر نی  به کار می

 سیستم آنالیز گاز 1-1-1

 . 16-9شخص س بند گاز م   اا  آنادیگیر ا  برا  انجام اندازهمجموعه

 آنادی را با  گوگردحجمی د  اکسید پیوسته کسر  طوربهز، سیستمی است که معنا  سیست  آنادی  گا استاندارددر این  -يادآوري

ر  و بردانمونه، و رامل اب ار کندگیر  میدازهانرود میگرفته  مرک یک  مستقی  از دوده یا مجرا  گاز طوربهاا  گاز  که نمونه

 وسایلگیر ، اندازه نتایج   و ذخیره، پردازش آور جمع  ، وسییهتی ر گازآنا ، استخراجی بردار نمونه ساز  نمونه سدرموردآماده

نی  خطوط ارتباطی گاز و  وگاز خروجی  رارشگیر  پارامتراا  وسایل اندازه اتصال بیق اج ا  اصیی سیست ، رابطکنترل و تط

 برق است.

 بردارينمونه 1پراب 1-1-2

یا بردار  نمونه مسیر و برا  گرفتن نمونه از آن طراحی رده است و رودمی قرار دادهگاز داخل ا  که در وسییه

   .16-9س بند  ظرف نمونه به آن متصل است

  16-9س بند  بردارينمونه فنون 1-1-1

 نمونه مسیر 1-1-1-1

 ایجاد رده است. و انتقال گاز به آناتی ر بردار  که برا  نمونه مسیر 
  تصفیه ردهاا سگاز کنندهاا یا متراک کنفییتراا، خشک بردار  ممکن است رامل تجهی اتی نظیرنمونه مسیریک  -يادآوري

 که برا  تهیه نمونه جهت آنادی  نیاز است.بارد اودیه و ثانویه  

 گاز ريزآناال 1-1-4

 انجام اا  ریمیایی یا فی یکی آنها را کیفی مواد بر اساس ویژگی /یاگیر   کمی وکه تعیین ساندازه ا مجموعه

 .دادیم

 گیري وروديسیگنال اندازه 1-1-5

رود، گیر  میکسر حجمی از یک ج ء که اندازه -استوابسته  9دهبه اندازه  عمیکرداز نظر گیر  سیگنال اندازه

 .رودمی جداگانهگیر  یا یک ج ء مبدل ، یک کانال اندازهگیر رود  یک دستگاه اندازهکه وارد و

                                                 

1-
 
Probe 

2- Measurand  
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 سیستم کنترل گاز 1-1-6

خروجی نمونه گاز، که از طریق آن گاز دوده بردار  گرفته تا نمونه پراب، از گیر  گازاندازه تمامی اج ا  سیست 

(CGM)گاز کادیبراسیون  مخیوطرود، رامل میبردار  نمونه
 روند.و گاز صفر، از طریق این پمپ ادایت می 1

 تنظیم 1-1-8

موارد نشاندای را به مقادیر کمی که  طوربهگیرد گیر  انجام میمجموعه عمییاتی که بر رو  سیست  اندازه

  .11-9گیر  تبدیل کند سبند قابل اندازه

 تنظیم کاربر 1-1-8-1

 ا  که تنها در اختیار کاربر بارد.کار گرفته ردههب تنظی 

 ابزارهاي تنظیم 1-1-8-2

 .دادانجام میگاز را توسط کاربر  سیست  آنادی اایی که تنظی  اب ار

 خودکارابزارهاي تنظیم نیمه  1-1-8-1

گیر  ورود ، گاز را بدون دارتن امکان تغییر در سیگنال اندازه آنادی داد کاربر سیست  اب اراایی که اجازه می

 نیاز بارد یا نبارد، تنظی  کند. خودکارخواه تنظی  
صورت دستی وارد روند، اب اراا  تنظی  نیمه هب اسیونگاز کادیبر مخیوطکه نیاز دارند  گاز آنادی اا  سیست  برا  -يادآوري

 روند.در نظر گرفته می خودکار

 خودکارابزارهاي تنظیم  1-1-8-4

بدون دخادت کاربر گیر  را برا  رروع تنظی  یا اصالح سیگنال اندازهگاز  آنادی  اب اراایی که تنظی  سیست 

 .دنداانجام می

 گاز(آنااليزر )از  تنظیم صفرابزارهاي  1-1-7

 .نشاندای گاز صفر  تنظی  اب اراایی برا

 گاز کالیبراسیون آنااليزر گاز توسط مخلوطابزارهايی براي تنظیم  1-1-3

 .CGMدر  اب اراایی برا  تنظی  نشاندای آناتی ر گاز به مقدار حج  گاز د  اکسید گوگرد

 رهاي تنظیم داخلیابزا 1-1-10

 .CGMگاز بدون استفاده از  آناتی راب اراایی برا  تنظی  

 زمان گرم شدن 1-1-11

 ن اد امات کردتوانایی برآورده ا  که دستگاه مدت زمان بین اعمال جریان به سیست  تحییل گاز تا دحظه

 .را دارته بارد یخترنااندازه

 گیر  از کسر حجمی، رساندنآغاز اعمال جریان به دستگاه و دحظه آغاز نتایج اندازه  گاز زمانی بین دحظه آناتی ردر  -يادآوري

CGM  باردمی که در حد مجاز است به ورود. 
 

                                                 
1-Calibration Gas Mixture 
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 زمان پاسخ 1-1-12

ن زمان آو زمانی که در  هدر گیر اندازه SO2  ماده  فاصیه زمانی بین آغاز تغییر غیظت مرحیه به مرحیه

 رسد.آن می ثابتمقدار  29 %سیگنال به 

 1خطا 1-1-11

 . 11-9سبند  گیر  رده منها  مقدار کمیت مرجعمقدار کمیت اندازه

 خطاي درونی 1-1-14

 گیرد.گاز که تحت ررایط مرجع انجام می آناتی رخطا  

 گیريخطاي مطلق اندازه 1-1-15

 .منها  مقدار مرجع کمیت اندازه ده گیر نتیجه اندازه

 خطاي نسبی 1-1-16

 تقسی  رده است. اندازه دهگیر  که به مقدار مرجع کمیت خطا  اندازه

 2اشتباه 1-1-18

 . 19-9سبند  گیر اندازه دستگاهتفاوت بین خطا  نشاندای و خطا  درونی 
 خطااایی را که نتوان به عنوان نتایج  ا  در نشاندای استند ودیدانده خطااا  دحظهخطااا  تصادفی نشان -يادآوري

 رود.اامیت در نظر گرفته میگیر  تفسیر، ثبت یا انتقال داد، ارتباه بیاندازه

 کمیت تاثیرگذار 1-1-17

گیارد ودی بر رابطه بین رود، تاثیر نمیگیر  میگیر  مستقی ، بر کمیتی که واقعا اندازهکمیتی که در اندازه

 . 11-9سبند  گیاردگیر  تاثیر میازهنشاندای و نتیجه اند

 نامی یشرايط عملیات 1-1-13

آن گیر  گیر  یا سیست  اندازهاندازه دستگاهرود تا یک  گیر  فراا اندازهطول ه باید در ررایط عمییاتی ک

 . 11-9سبند  که طراحی رده است عمل کند چنان

 1اختالل 1-1-20

از بارد، ودی خارج  اا  تعیین رده در این استانداردکه دارا  ارزش و مقدار  در محدوده کمیت تاثیرگیار

 . 19-9سبند  گیر  استاندازه دستگاهمعین  نامیررایط عمییاتی 

 شرايط مرجع 1-1-21

 نتایج   گیر  یا برا  مقایسهگیر  یا سیست  اندازهاندازه دستگاهررایط عمییاتی مجاز برا  ارزیابی عمیکرد 

 . 11-9سبند  گیر اندازه

 

 

                                                 
1-
 
Error 

2-
 
Fault 

3-
 
Disturbance 
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1بررسی امکانات 1-1-22
 

 دار ارتبااات معنیو سپس رفع  آرکارساز موجب  گیر  تعبیه رده است واندازه دستگاهی که در یک اتامکان

 د.رومی

صوتی،  سیگنال سسیگنال نور ، گیر  استبه معنا  ارگونه پاسخ مناسب از سو  دستگاه اندازه «رفع ردن» -يادآوري

 . 19-9سبند  گیر  و غیره جیوگیر  از فرآیند اندازه
 نمونه گاز 1-1-21

 رود.فرستاده می آناتی ربه  آنادی ، که جهت ثابتمنبع اا  خروجی از دوده یا مجرا  گازگاز گرفته رده 

 2سودمند رانش 1-1-24

 دستگاهیک  ختیرنااندازهاا  در ویژگی در طول زمان، به خاطر تغییراتی کهنشاندای تغییر اف ایشی یا پیوسته 

 . 11-9سبند  رودگیر  ایجاد میاندازه

در  SO2معینی از زمان با غیظت مشخصی از   است که در دوره در نشاندای تغییر به معنا  «انشر» در این استاندارد: يادآوري

 داد.رود، رو  می آنادی ا  که قرار است نمونه

 (CGM)گاز کالیبراسیون  مخلوط 1-1-25

گاز، و  آناتی رو تعدیل  ا دوره سکسر حجمی  که برا  کادیبراسیون SO2گاز پایدار با غیظت مشخصی از  مخیوط

 به منظور تطابق با اد امات مدارک قانونی است. یخترنااندازهاا  ویژگی آزموننی  برا  

 عاليم اختصاري 1-2

 روند:زیر به کار برده میدر این استاندارد عالی  اختصار  

AC جریان متناوب = 

DC  جریان مستقی = 

CGM  =گاز کادیبراسیون مخیوط 

EM ادکترومغناطیسی = 

EUT  آزمون= تجهی ات تحت 

ISO سازمان بین ادمییی استاندارد = 

MPE= خطا  مجاز بیشینه 

ppm= مانندس در میییون بخش m
3 1/Cm

  19-9سبند   1 3

 

 گاز يآنالیزتوصیف سیستم  4

 اا، و ساز  نمونهبردار ، آمادهاب اراایی برا  نمونه راملاا  استخراجی روش برا آنادی  گاز  سیست  4-1

 نمونهپمپ اب ار  را برا  ادایت گاز . باردمی مراک  صنعتیاا و مجرااا  گاز  در دوده SO2گیر  غیظت اندازه

ه رده است، نمونه را که در سیست  کنترل گاز تعبی SO2گاز  آناتی رکند. فراا  می، سیست  کنترل گازاز طریق 
                                                 
1-
 
Checking facility  

2-
 
Instrumental drift 
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 .رسدآور  داده میواحد جمع به که کند  ایجاد میSO2سسیگنادی را متناسب با کسر حجمی گاز و  کرده آنادی 

 که در آنجا پردازش، ثبت و ذخیره می رود.جایی 

 موجود بستگی دارد. برا  مربوط به اج ا به مشخصات سیست  آنادی  گاز  یخترنااندازهاا و مشخصات ویژگی

نشان  1 رکلدر  ،کنداستفاده می جهت تنظی گاز کادیبراسیون  مخیوط مثال ترکیب سیست  آنادی  گاز که از

 داده رده است.

 :باردمیواحداا  اصیی زیر  راملسیست  آنادی  گاز  کییطوربه 4-2

 ؛مرتبط رده است ثابتمنبع  خروجی، که به دوده یا مجرا  گاز دررت بردار  با یک فییترنمونه پرابیک  -

 ؛ گاز گرآنادی د  بردار  به ورونمونه پرابیک دوده اصیی گرم رده جهت تامین نمونه گاز از  -

 ؛ نمونه گاز از طریق سیست  کنترل گاز انتقالیک پمپ برا   -

در سیست   گاز نر  رارشگیر  ، برا  اندازه 1مانند یک روتامتر گاز رارش نر  گیر سیست  اندازهیک  -

 کنترل گاز ؛

 ممانعت از تشکیل میعان در سیست  کنترل گاز ؛جهت  یک جداکننده -

آناتی ر اا  گوناگون تواند موجب آدودگی اج ا و قسمتیک فییتر برا  حیف گرد و غبار از نمونه گاز، که می -

 گاز رود ؛

گاز کادیبراسیون یا  مخیوطیک رود،  آنادی که قرار است  نمونهیک  3سویچبرا   9پنیوماتیکی-کترویک ریر اد -

 به سیست   CGMبرا  تحویل یک دوده  هوصل رده براای دو ریر سه س SO2گاز  آناتی رورود   بهصفر یک گاز 

رکیب دوده، درنظر عدم وجود تغییر ت جهت تخمین راندمان سیست ، یعنی ،یبردار  از طریق ریر سه راانمونه

 ؛ گرفته رده است 

 ؛ گاز آناتی ریک  -

 ؛ عمییات سیست  آنادی  گاز و تطبیق واحداا ا  برا  بررسیوسییه -

 .ااآور ، پردازش و ذخیره دادها  برا  جمعوسییه -

 ی بارد تا موارد زیر را اخطار داد:اییسیست  آنادی  گاز ممکن است دارا  وس

 ؛ بد عمل کردن اج ا  سیست  آنادی  گاز -

؛ که زیر حد مجاز است با مقدار  ،تزم استگاز  آناتی ر خودکار نظی ت برا کااش مقدار گاز در سییندر  که  -

 و

 .بیشتر نشودمقدار مجاز  بیشینهتا از  ،در نمونه SO2مقدار متداول کسر حجمی  -

 

                                                 
1-
 
Rotameter  

2-
 
Electro-pneumatic 

3- Switch  
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a-  یا گازدستگاه اندازه گیر  می ان  اوا گیراوا 

 

 راهنماي شکل:

 آناتی ر گاز  -11       دوده  -1

 aروتامتر -19      نمونه بردار  پراب -9

 پمپ -13      جداکننده -3

 واحد پردازش و ذخیره ساز  اطالعات -12      کمپرسور -2

 اب اراا  تنظی  کننده -13     میعانات گاز حیف کننده  -3

 ظی  غیر مجازحفاظت از تن -16       فییتر -6

 اارابط -13     ریر ادکتروپنوماتیکی -3

 ورود  گاز صفر -CGM      13سییندر  -3

 خروجی نمونه -12      فییتر کربن -2

 حسگر فشار -19

 
گاز کالیبراسیون جهت تنظیم آن مخلوطاز ترکیب يک سیستم آنالیز گاز با استفاده از مثالی  -1شکل   

 

 یختالزامات اندازه شنا 5

 گیرينمايش نتايج اندازه 5-1

مخیوط آن در  یکسر حجم به صورتباید  ،نمونه گوگرداکسیدغیظت د  دست آمده برا به گیر نتایج اندازه

 در ررایط مرجع محاسبه رود.، ثابتمنبع  اا  خروجی گازاا  انتخاب رده از

 ررایط مرجع عبارتند از:

 ؛ K 13/933 دما-

 . kPa 3/191 فشار -
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 . 19-9سبند  استفاده رده است ppm، برا  کسر حجمی از استاندارددر این 

 گیرياندازه يگستره 5-2

  هگسترد. این   کنگیراندازه ppm399 تا  ppm 1را از  گوگردگاز باید بتواند کسر حجمی د  اکسید  آناتی ر

 اا  فرعی تقسی  رود.هگسترگیر  ممکن است به اندازه

 خطاهاي مجازبیشینه  5-1

 بیشینه خطاي مجاز درونی 5-1-1

  تحت ررایط مرجع مراجعه رود 9-3به بند جایگ ین س  هگسترگیر  یا اندازه  هگسترگیر  در برا  ار اندازه

 ، مثبت یا منفی، ب رگتر از دو مقدار زیر است: MPE، مقدار  2تعیین رده در بند 

-   ppm3/9 ؛ 

 .ردهگیر  مقدار اندازه 3 % -

)بدون تغییر آرايش سیستم آنالیز  نامیبیشینه خطاهاي مجاز در زمان تصديق تحت شرايط عملیاتی  5-1-2

 گاز(

MPE با در نظر گرفتن مقادیر واقعی از  1-3-3بند ، مثبت یا منفی تحت ررایط عمییاتی تعیین رده در ، 

بیشتر ی مجاز بارد، ودی نباید از مقادیر زیر خطااا  درون بیشینهبرابر یا بیشتر از  ممکن است اا  موثرکمیت

 :نشود

-  ppm 9/1 ؛ 

 .گیر  ردهمقدار اندازه 3 % -

 تکرارپذيري  5-4

 یک سومرود، که نباید از تکرارپییر  استفاده می برا  به عنوان یک مشخصهاستاندارد از تخمین انحراف معیار 

 .بیشتر نشودگیر  اندازه  داده رده در گستره  در نقطه  1-3-3بند خطا  درونی مجاز س بیشینه

 رگذاریتاثهاي کمیت 5-5

 گاز : آناتی رسجهت استفاده از  نامیشرايط عملیاتی  5-5-1

 ؛C˚29تا  C˚3دما:  -

 ؛ C˚93در  29%رطوبت نسبی: تا  -

 . kPa196 تا  kPa 369 فشار جو  از  -

 : AC جریان برقتغییه از  -

 . +19، % -13%، با انحراف از مقدار نسبی: نامیودتاژ: مقدار  -ادف

 . ±9% نامیارزش فرکانس:  -ب

   اا  توان ایجاد رده باید در محدودهاستفاده رود، محدودیت آناتی راگر از یک باتر  برا  تغییه 

رده است. اگر از مودد جریان استفاده رود، حدود تغییر پارامتراا تعیین اایی بارد که از سو  سازنده ویژگی

 مطابقت دارته بارد. برقباید با مشخصات ودتاژ 
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گاز  آناتی ردر استفاده از  نامیبات برا  دما، رطوبت نسبی و فشار جو  تحت ررایط عمییاتی   مقادیر محدود کننده -1 يادآوري

 یابد. اا ممکن است تغییرگسترهبرا  بسط 

رود، می 1خادیا  بارند تا زمانی که باطر  که منبع تغییه آنها باتر  است باید مجه  به نشان دانده ااییدستگاه -2يادآوري 

 گرم رود.

 (2ده )تداخل حساسیتاندازهاجزاي به غیر از خروجی تاثیرگذار  اي گازاجز 5-5-2

در نقطه   1-3-3بند خطااا  درونی س بیشینهاا  مدولگاز نباید تا بیش از نصف آناتی ر اا  داندهنشان

گاز  به غیر از  اج ا گیر  تغییر کند و این در صورتی است که مقدار کسر حجمی اندازه  هگسترمشخصی از 

 از بیشترین حد مجاز فراتر نرود. اندازه دهکمیت 
در را اا  مجاز آنها و بیشترین غیظت دهاندازهاا  گاز به غیر از کمیت سیست  آنادی  گاز باید فهرستی از مودفه  : سازندهيادآوري

 اا  عمییاتی فراا  آورد.دستورادعمل

 1لرزش  5-5-1

، که در آن، پارامتراا  درزش را بیان کند اد اماتگاز نباید در معرض اثرات درزش قرار گیرد. سازنده باید  آناتی ر

باید  کمینه اد امات . 9-3-3بند ساا  مجاز استندگاز در حوزه محدودیت آناتی ر رناختیمشخصات اندازه

 بارد. 19-9ارجاع رده در بند  استاندارددر  یکمطابق با سطح حساسیت 

 اد امات واحداا  منحصر به فرد سیست  آنادی  گاز ممکن است تغییر کند. -يادآوري

 اختالالت  5-5-4

از دحاظ اختالتت زیر  بررسی امکانات آن توسط ارتباهحدود مجاز بارد و یا باید گاز باید در  آناتی رخطا  

 تعیین رود:

 ؛ک اا  مکانیکیور -

 مدت؛ کااش توان کوتاه -

 ؛برقاا  ودتاژ از پادس -

 ؛ستاتیکاا  ادکتروتخییه  -

 .اا  ادکترومغناطیسی فرکانس رادیویی میدان -

 اند.در پیوست ادف ررح داده رده اا  آزمونت و روشقواعد اختالت

 دهی زمان پاسخ 5-6

گاز باید  آناتی رخواندن و کند تغییر می ، 199 %تا  9% ناگهانی از  طوربهدر ورود   SO2زمانی که کسر حجمی 

 برسد. 29 % به مقدار کمینه ،min2 در 

 

 

                                                 
1-
 
Discharg  

2-
 
Cross sensitivity  

3-
 
Vibration  
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 زمان گرم شدن 5-8

، این سیست   رده توسط سازنده مشخصزمان گرم ردن بعد از و  برقردن سیست  آنادی  گاز به صل بعد از مت

 .رناختی بیان رده در این استاندارد تامین روداد امات اندازهباید 

 رانشثبات با زمان يا  5-7

پایدار اا  عمییاتی تحت ررایط زمانی که آن مطابق با دستورادعمل ،گاز آناتی ر خودکارنیمه  در حادت تنظی 

استفاده می CGM گاز که از آناتی ر تنظی به مدت افت روز از دحظه  تاقلخطا  آن باید  ،رفتمحیطی قرار گ

 ،رانشبرا  جبران  اب ار  اگاز ب آناتی راگر  باقی بماند.  1-3-3   مجازسمطابق بااخطاا بیشینهدرحوزه  ،کند

نشاندای ایچ نباید عمیکرد این تنظیمات  ،تجهی  رده بارد خودکارتنظی  داخیی یا  خودکارتصحیح صفر  مانند

 .کندایجاد  گیر  رده تداخل یابد،  اندازهتواند با غیظت نمونهکه میرا 

 

 فنی الزامات 6

 ساختار  6-1

مواد استفاده رده نباید بر  ساخته روند. 1مقاوم به خوردگیل گاز باید از مواد انتقاتمامی اج ا  سیست   6-1-1

 تاثیر گیارد.ترکیب نمونه گاز 

را  ا نماینده  باید نمونه ،بردار  استخراجینمونه طولساز  نمونه در بردار  و آمادهنمونه اب اراا  6-1-2

 بارد. 13-9بند  کند و مطابق با فراا 

گاز کادیبراسیون  مخیوط ،بارد تا موجب رود گاز صفر سوویچل گاز باید دارا  یک سیست  انتقاسیست   6-1-1

 یابد. رارش آناتی ررده به داخل  آنادی   نمونه گازو 

گاز صفر فراا   عنوانکه اوا  پیرامون به باید زمانی  یا یک سیست  معتدل  ایدراته یک فییتر زغال چوب د

 مورد استفاده قرار گیرد. ،رود

 ر  تاثیر نگیارد.گیباید طور  نصب رود که درزش آن بر نتیجه اندازه  پمپ ادایت کننده نمونه گاز 6-1-4

خاموش  را رورن وپمپ  ،سایر اج ا  سیست  آنادی  گازبتواند جدا  از فراا  بارد تا کاربر برا  باید  این امکان

 کند.
 با اوا  اطراف یکنواخت رود. خودکار طوربهپمپ سیست  انتقال گاز  ،رود قبل از خاموش ردنتوصیه می -يادآوري

گیر  تعیین کاربر بتواند توسط حادت اندازه تاگاز مجه  رود کنتور رارش به یکسیست  انتقال گاز باید  6-1-5

 کند. سیست  آنادی  گاز را کنترل ،سازندهرده از سو  

 گاز باید طور  بارد که اوا به آسانی به داخل آن نرود. سیست  6-1-6

 جانبی یا  ایلکه اجازه داد با ارگونه وس بارد، 1مجه  به رابطی تواندمیسیست  آنادی  گاز  6-1-8

در دوده یا مجرا  عبور  رارریاا  گاز گیگیر  ویژتی برا  اندازهامکاناند مانرود،  9  کوپیهدیگراا  دستگاه

 گاز.

                                                 
1-
 
Corrosion resistant material  
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دست ه اا  بسیست  آنادی  گاز یا داده یخترنااا  اندازهبا آن نباید بر ویژگی رده کوپلجانبی  دوازم رابط و

 گیر  تاثیر بگیارد.از اندازهآمده 

 1نمايش  ايلوس 6-2

 نشاندهی آنااليزر گاز يگستره 6-2-1

 در عمییات معمودی گیر  بارد.اندازه  هتا بیشینه گستر ppm9/9 نمایش باید از   وسییهنشاندای   هگستر

نشان یا کوچکتر از آن  ppm 1برابر با  SO2برا  کسر حجمی را  ppm9/9 ثبت کننده ممکن است   وسییه

 .داد

 4فاصله و عالئم مقیاس آنالوگ 6-2-2

باید  فاصیه و تناوب عالئ  .بارد mm 93/1باید  کمینهبین عالئ  مقیاس   در حادت مقیاس آنادوگ فاصیه

 درصد فاصیه معین مقیاس آنادوگ بارد. 9کوچکتر یا مساو  

سوم کوتااترین با یک کمینهنشانگر باید  .بیشتر رودچهارم فاصیه بین عالئ  مقیاس ضخامت نشانگر نباید از یک

 پورانی دارته بارد و باید به وضوح دیده رود.عالمت مقیاس ا 

گونه تفسیر گیار  روند که ایچتبارد و باید طور  عالم mm 3 برابر با  کمینهارتفاع و بیند  ارکال باید 

 پیش نیاید. نادرستی

 نمايش ديجیتال 6-2-1

 بارد. mm 3باید  کمینهارتفاع ارکال  6-2-1-1

داد گیر  را نشان مینورته رود که نتایج اندازه کامال در ن دیکی ارکادیگیر  باید نماد واحد اندازه 6-2-1-2

 بارد. mm3  کمینهو ارتفاع حروف نشان داده رده باید 

 ثبت کننده يچاپگر يا وسیله 6-1

مجه  به  بایدجهت چاپ موارد زیر دی  دارد، سیست  آنادی  گاز اا  آناسیست  آنادی  رابطی برا  ارائه داده وقتی

 چاپگر بارد:

 رود؛گیر  دریافت مینتیجه اندازهاا و زمانی که داده -

 ؛خودکار تنظی  امکاناتاب ار   خود کنتردی به وسییه  نتیجه -

ده است متفاوت ثبت کننده بیان ر  ا  که توسط وسییهنتیجه باچاپی نباید   نتیجهگیر  ساندازه  نتیجه -

 بارد ؛

 رود.نتیجه با آن واحداا بیان می نماد واحداایی که -
کاغی، مدت زمان ثبت نباید کمتر از می ان مورد نیاز برا  اسناد گ ارش  رو  SO2 در حادت ثبت متوادی نمودار غیظت -يادآوري

 بارد.

                                                                                                                                                              
1-Interface 
2-Coupled 

3- Display devices 

4- Analog 
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 نهایی چاپی باید به مدت یک ماه، حتی زمانی که در معرض نور خوررید یا رورنایی مشابه قرار   نتیجه

 قابل خواندن بارند. گیردمی

مدارک قانونی ممکن است به یک چاپگر نیاز دارته بارند. امچنین ممکن است نیاز بارد تا اطالعات بیشتر  

  یک دوره طولدر کسر حج    چاپ رود، مانند محاسبه نسبت به موارد خواسته رده در بات رو  سند چاپی،

 خا .

  وسییهرو  داده است،  ارتباایاعالم کنند که خطااا بیش از حد خطااا  مجاز است، یا  اگر اب اراا  کنترل

رد، چاپگر وجود ندارته با ثبت  در اا واسطهکه کاغی سیا دیگر د گ ارش رسمی چاپ کند. درصورتییچاپگر نبا

 گیر  متوقف رود.این حادت باید عمل اندازهدر 

 1محاسبه کنندهي وسیله 6-4

رخصی    ردازش داده یا رایانهسنظیر واحد پ محاسبه کننده  سیست  آنادی  گاز ممکن است به یک وسییه

کند سمانند میانگین انتشار در طول یک زمان خا  و غیره  و مقادیر آنها را با  خروجی را محاسبهمجه  بارد که 

 مرتبط باید ادگوریت  محاسباتی نتایج  مرجعچاپگر انتقال داد.   وسییهبه  ،یک عدم قطعیت برآورد رده

 گیر  و عدم قطعیت برآورد رده را تایید کنند.اندازه

 خروجی  ، دما، فشار گاز و قطر دوده سمجرا  گاز  برا  محاسبهشنر  راراز آنجایی که اطالعات مربوط به 

مرتبط  محاسبه کننده  وسییهبه  خودکار مورد نیاز تهیه روند و به صورت درستیتزم است، باید با  ثابتمنبع 

 روند.

 سیستم هشدار دهنده 6-5

رده ز حد مجاز تعیینسیست  آنادی  گاز باید مجه  به یک سیست  اشدار رود تا زمانی که مقدار خطااا ا 6-5-1

رود.  باید آزمایش د کند. این سیست  اشدارسیگنال صوتی یا نور  ایجا ،بیشتر رد ثابتمنبع اا  خروجیدر 

 .بیشتر رودخطا  مجاز  بیشینهنباید از  1-3-3خطا  پاسخ سیست  اشدار دانده مطابق بند 

ازه بگیرد یا فقدان آن را ا  بارد که جریان گاز  را که در دسترس نیست اندگاز باید دارا  وسییه انتقالسیست  

 بارد.تعیین رده از طرف سازنده می  خارج از محدوده ،گاز نر  رارشداد یا اشدار داد که اشدار 

گیر  است. اگر اندازه  نادی  گاز آمادهآسیست   که کند صتا مشخ بارد وجود دارتهیک نشاندای باید  6-5-2

 چاپ ممانعت به عمل آید.  وسییهثبت و چاپ نتایج توسط   آماده نبارد، از ارگونه نشاندای رو  وسییه

دانده اشدار  برا  یک سیست  آنادی  گاز دارا  حسگراا  ادکتروریمیایی بهتر است یک وسییه 6-5-1

 بارد تا اتمام عمر مفید سیست  را عالمت داد.موجود 

 تنظیم امکانات 6-6

، و تنظی  داخیی CGMصفر، نتظی  مجدد به تنظی  بارد تا امکان  امکاناتسیست  آنادی  گاز باید دارا   6-6-1

 بارد. خودکاریا  خودکارممکن است دستی، نیمه امکانات را فراا  کند. این 

                                                 
1- Computing device 
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تنظی   رو  خطی ساز  موثر بارد و نباید به نباید   تنظی  صفر اثر بگیارد، وتنظی  داخیی نباید رو 6-6-2

CGM  گاز کادیبراسیون در ورود   مخیوطمتصل بارد. این رویکرد بهتر است طور  بارد که ار زمان یک

 را فراا  کند. CGMدر  SO2قرائت مطابق با مقدار کسر حج   ،تنظی  امکاناتآناتی ر به کار رود، 

 درصورت د وم باید  ،اا  خا  یا تنظی  دستیتنظی  برا  تنظی  صفر در مورد آزمون امکانات 6-6-1

 اا  منفی ن دیک صفر را ارائه داند.نشاندای

ساعالم  نر  رارشباید نتایج تمامی تنظیمات داخیی را نشان داد یا چاپ کند:  خودکارتنظی  امکانات  6-6-4

کارکرد با دوره  طولدر یبراسیون و نشتی بالفاصیه پس از رورن ردن و سپس آن ، تنظی  مرجع داخیی، کاد

 تناوب مشخص که از سو  اپراتور تعیین رده است.

 امنیت عملیات آنااليزر گاز 6-8

 CGMخا  برا  تنظی  کادیبراسیون با  ایلوسرود ساب اراا  فنی که توسط آن آناتی ر گاز تنظی  می 6-8-1

 در دسترس کاربر یا اپراتوراا  عاد  قرار گیرند. و صفر کردن  نباید

پراتور یا کاربر نباید در دسترس ا استفاده رده برا  تغییر از یک حادت عمییات به حادت دیگر اب اراا  6-8-2

 .اا  مشابه دیگر امکانپییر بارددسترسی باید فقط به منظور وارد کردن کد، یا برخی روشعاد  قرار گیرد. 

 هاگذاريعالمت 6-7

بل پاک صورت دائمی و غیر قاهآناتی ر گاز در سیست  آنادی  گاز باید ب سطح رویی یکی از سطوح بیرونی سیا 

 گیار  رده بارد:ردن با اطالعات زیر عالمت

 ؛سازندهنام  -

 عالمت نماد  برا  سیست  آنادی  گاز؛ -

 رماره سریال؛ -

 سال تودید؛ -

 عالمت تایید نوع؛ -

 ا  منبع تغییه سودتاژ، فرکانس، مصرف برق .پارامترا

 

 اندازيدفترچه راهنماي راه  8

قوانین میی   اا  پییرفته رده مطابق بادفترچه راانما باید به زبان رسمی کشور بارد سیا یکی دیگر از زبان 8-1

 و به آسانی قابل درک بارد.

 دفترچه راانما باید رامل موارد زیر بارد: 8-2

 اا  اجرایی برا  تنظی  و حفظ و نگهدار  که باید مطابق با اد امات ساخت انجام رود؛زمانی و روشفواصل  -

 اا  تعمیر آنها؛فهرستی از امکان عمیکرد بد و روش -

 ررایط انبارش؛ -

 ررایط عمیکرد. -
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 یختهاي اندازه شناکنترل  7

 تايید نوع 7-1

 سازيمستند 7-1-1

رود باید سازنده به انگام درخواست تاییدیه نوع صادر میگاز  که توسط  آنادی را  یک سیست  مستندساز  ب

 رامل موارد زیر بارد:

 گیر  آن؛توصیف اصول کیی اندازه -

 اا  ضرور  به امراه مشخصات آنها؛فهرستی از مودفه -

 اا  ضرور  امراه با طرح اا و نموداراا؛توصیف مودفه -

 گاز تعبیه رده است؛  آنادی ا  که در سیست  ری پردازنده اف ار مورد نیاز برا  اطالعات عمومی در مورد نرم -

اا  فی یکی به ثابتمحاسبه رده بارد، توصیف فرمول کاربرد  با مقادیر پارامتراا و  SO2در صورتی که جرم  -

 کار رفته؛

گاز  آنادی خشد که عمیکرد سیست  نان بگیرد، باید به کاربر اطمیدفترچه راانمایی که در اختیار کاربر قرار می -

 بارد؛می معتبر

 رود.اا  اودیه، توسط سازنده ارائه مینویس از آزمونیک پیش -

اا  سیست  تایید کند طرح، عمییات و ویژگیجهت اینکه   را دیگر که سازنده، داده یا اطالعاترود توصیه می

 .فراا  کند ،باردآنادی  گاز مطابق با اد امات این استاندارد می

 الزامات عمومی 7-1-2

گیرد. صورت معمول رو  بیش از سه نمونه صورت نمیهرو  یک نمونه انجام رود و ب تاقلارزیابی نوع باید 

 اا انجام رود.وسییه آزمونهارزیابی باید ب

 بررسی خارجیها و آزمون 7-1-1

در این  3و  6و  3یک سیست  آنادی  گاز، تایید تطابق با اد امات بنداا   بررسی خارجیادف از آزمون و 

 استاندارد است.

اگر نتوانی   کامل نصب رده، انجام رود. طوربهکه اا بهتر است با سیست  آنادی  گاز  عنوان یک قانون، آزمونهب

جداگانه از   یا وسییه واحد رو  یکنی ، مجاز به انجام آزمون سیست  را به خاطر اندازه یا رکل آن آزمون ک

 باری .سیست  آنادی  گاز می

توان فقط در زمانی انجام داد که بتوان ررایط عمییاتی را برا  استفاده از یک واحد اایی از این نوع را میآزمون

 ساز  کرد.تعبیه رده در سیست  آنادی  گاز ربیه  جداگانه یا وسییه

 ، پیاده روند.آزمونکه اج ا  جداگانه در زمان منظور این نیست  -يادآوري

 تایید نوع مورد استفاده قرار  طولاا  گاز کادیبراسیون که در ی مخیوطخترنامحتویات و ررایط اندازه

 اند، باید با موارد تعیین رده در پیوست ب تطابق دارته بارند.گرفته
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 برا  تایید کیی طرح و ساختار سیست  آنادی  گاز، این سیست  باید از دحاظ خارجی نی  آزمون رود. 7-1-1-1

، صحت عمیکرد و  6و  3گاز به دحاظ تطابق با اد امات بنداا   آنادی سیست  باید  ،به انگام آزمون 7-1-1-2

اا  تعیین رده دست آمده با ویژگیهاا  باا با اد امات این استاندارد بررسی رود سیا تطابق ویژگیتطابق ویژگی

 از سو  سازنده .

اا  اجرایی خشد که روشگاز باید بررسی رود تا اطمینان بدفترچه راانما  عمییات سیست  آنادی   7-1-1-1

 ند.ادهواضح بیان ر طوربه 9-3ویژه موارد تعیین رده در بند هصحیح، ب

 تصديق اولیه 7-2

 الزامات کلی 7-2-1

گاز جدید باید بعد از تصدیق نوع به تایید اودیه نی  برسد سکه بستگی به قوانین خا  ار کشور سیست  آنادی 

 انجام گیرد.گاز کادیبراسیون  مخیوطدارد . تصدیق باید با استفاده از اب اراا  مناسب آزمون و 

 بررسی خارجیها و آزمون 7-2-2

برا  تعیین تطابق با نوع تایید رده و نی   بررسی خارجیرامل یک  ،تصدیق اودیه سیست  آنادی  گاز 7-2-2-1

 امراه آن است. ،تطابق با محتوا  مجموعه مدارک
 ، تایید رود.ستااا  تایید را انجام دادهآزمونکه  صالحیمرجع ذ از سو   اا  تصدیقروشرود توصیه می -يادآوري

در دفترچه راانما  که بعد از تنظی  سیست  آنادی  گاز مطابق با روش اجرایی تنظی  روزمره،  7-2-2-2

در چندین مقدار اایی باید آزمون نامیتحت ررایط عمییاتی  ، برا  تعیین خطااااستررح داده رده عمییاتی 

 گیر  بارند، انجام گیرد.اندازه  هدر گسترکه 

 طوربهکه  SO2اا  امراه با کسر حجمی CGMسگاز کادیبراسیون  مخیوطبا استفاده از سه  تاقلاا باید آزمون

 اند، انجام گیرد.گیر  توزیع ردهاندازه  هیکسان در گستر

  هترین و باتترین مقدار گسترنباید به ترتیب از پایین CGMدر  SO2کمترین و بیشترین مقادیر کسر حجمی 

 متفاوت بارد. -19+ و %19%گیر  تا بیش از اندازه

و بیشینه  CGM عدم قطعیت  مدولباید طور  بارد که  CGMاز  SO2عدم قطعیت در مورد کسر حجمی 

بارد. نبیشتر  3به  1از نسبت  گیر اندازه  هاز گستر یست  آنادی  گاز در یک نقطه مشخصخطا  مجاز س

 را بداد . 9به  1اجازه نسبت  تواندمیبا استفاده از اختیارات قانونی  صالحمرجع ذ س

در  9-3-3گیر  باید مطابق با بند اا برا  تصدیق اودیه در ار اندازهآزمون طولخطااا  مشااده رده در 

 مجاز بارد.  محدوده

 تصديق بعدي 7-1

 اایی را با اد امات ذیل فراا  کند:باید دستورادعمل صالحمرجع ذ 

 اا  بعد ؛محتوا و حج  تصدیق -

 فواصل کادیبراسیون دوباره؛ و -
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 در دفترچه راانما بیان رود. 1رخطبپیشنهاداایی برا  آزمون  -

 

 هاي عملکرد براي تايید نوعآزمون  3

 اند، باید مطابق ین ردهتعیاا  تایید نوع و زمانی که از سو  سازنده سیست  آنادی  گاز قبل از انجام آزمون

کادیبره رود ساگر حادت  CGMانداز  و تحت ررایط مرجع ذیل در برابر راه  اا  ذکر رده در دفترچهرویکرد

 دیگر  تعیین نشده بارد :

 C˚3 ± C˚99        دما : -

 69% ±19%       رطوبت نسبی : -

 kPa1±، پایدار  kPa196تا  kPa36       فشار محیط : -

 :  ACتغییه از ربکه اصیی  -

 نامیودتاژ  ±9%       :ودتاژ 

 نامیفرکانس  ±1%      : رکانسف

 خیر     :اج ا  گاز  تاثیرگیار  وجود -

 خیر       :درزش  -

 V/m 9/9 ›اا  ادکترومغناطیسیمیدان     :رکانس رادیویی ،تابش رده ف -

 V efm9/9    :اا  فرکانس رادیویی ادایت رده انمید -

 خیر      :  ادکتریکیتخییه -

 A/m1 ›     :میدان مغناطیسی فرکانس توان  -

 قابل اغماض  :رل در سیگنال ،داده اا و خطوط کنت سگیرا 9انفجاراا  -

 قابل اغماض   :سیگنال ، داده اا و خطوط کنترل  در 3نوساناتی -

 خیر :و تغییرات ودتاژ اا  کوتاه مدت ، قطعی AC برقاا  ودتاژ ریب -

 قابل اغماض     :  CCو AC برقانفجاراایی در  -

 خیر    :  CCو CC برق توان نوساناتی در  -

 گاز يزرعیین خطاي درونی آناالت 3-1

اا نباید از بیشینه این آزمون، خطا طولتحت ررایط مرجع انجام گیرد. در  9-این آزمون باید مطابق با بند ادف

 .تر رودبیشگیر  در مورد ار اندازه 1-3-3خطا  درونی مجاز طبق بند 

 رانشثبات با زمان يا  3-2

 2-2 باید طبق بند اد امات آزموناین  طولدر  تحت ررایط مرجع انجام گیرد. 3-مطابق بند ادفباید این آزمون 

 تامین رود.

                                                 
1-
 
On-line testing  

1- Bursts 

2- Surges 
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 تکرار پذيري 3-1

و  CGMگیر  متوادی با یک اندازه 99تحت ررایط مرجع انجام گیرد. برا   2-این آزمون باید مطابق بند ادف

، انحراف معیار نباید از از زمان دوره کوتاهیک  طولدر آنادی  گاز  توسط یک اپراتور و با استفاده از یک سیست 

 .بیشتر رودگیر  اندازه  هبرا  نقطه مرتبط گستر 2-3مطابق با بند  ،قدرمطیق بیشینه خطا  مجاز 3/1

 گذارهاي تاثیراثر کمیت 3-4

آزمون تغییر کند، در حادیکه تمامی سایر موارد در  طول فقط یک کمیت تاثیرگیار باید در ،نبه عنوان یک قانو

 مانند.مقادیر مرجع خود باقی می

 شرايط محیطی وتغذيه الکتريکی  3-4-1

بیشینه خطا  مجاز که در دفترچه راانما آماده است باقی   تغییر خواندن سیست  آنادی  گاز باید در محدوده

 تعریف رده است: 1-3-3در بند  نامیررایط عمییات  ،اا  تحت پورشآزمون طول دربماند، 

 3-گرما  خشک ....................................................... بند ادف -

 6-سرما ........................................................................ بند ادف -

 3-حادت پایدار ............................. بند ادفگرما  مرطوب،  -

 3-فشار اتمسفر  ...................................................... بند ادف -

 2-تغییرات منبع تغییه ............................................ بند ادف -

 حساسیت(تداخل ) دهزهاندااجزاي به غیر از گذار تاثیر  يگاز اجزاي 3-4-2

کسر حجمی اج ا  گاز بج   ، 19-این آزمون سبند ادف طولدر این آزمون باید تحت ررایط مرجع انجام گیرد. 

تعیین رده است. مقدار مطیق تغییر خواندن  9-3-3بند  باید مطابق با مقادیر  بارد که در CGMده در اندازه

 .تر رودبیش 9-3-3بند  نباید از مقدار داده رده در

 سیستم آنالیز گاز لرزشی ثبات 3-4-1

مقدار مطیق تغییر در  ، 1-11-این آزمون سبند ادف طول د تحت ررایط مرجع انجام گیرد. دراین آزمون بای

 .بیشتر رودانداز  داده رده در دفترچه راانما  راه خواندن نباید از مقدار

 ها اختالل 3-5

تعیین رده است، یا ارتبااات  9-3-3بند  اا  مجاز  بارد که درمحدودهخطا  سیست  آنادی  گاز باید در 

اا برا  تایید تعیین و رفع روند که این آزمون ،یامکانات بررساا  زیر توسط آزمون طولدر دار باید معنی

 گیرند:تعیین رده است  انجام می 1-3-3بند  که درسچنان نامیتحت ررایط عمییاتی  2-3-3بند  اد امات

 9-11-.............................................. بند ادف............. مکانیکی اا کور -

 19-بند ادف ..........................................کااش توان در مدت کوتاه .... -

 13-بند ادف .............................انفجار در ربکه اصیی .......................... -

 12-بند ادف ............................ستاتیک .....................اا  ادکتروتخییه -

 13-بند ادف .......طیسی فرکانس رادیویی ......اا  ادکترومغنامیدان -
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 فنی مهم  الزاماتديگر  3-6

 رود: آزمایشزیر  اد اماتتطابق با  برا باید سیست  آنادی  گاز 

 ؛16-بند ادف و 3-3 بند مدت زمان گرم ردن: مطابق با -

 ؛13-ادف بند و  6-3 بند مطابق با : دایزمان پاسخ -

 ؛13-بند ادف و 9-3-6بند  و 3-1-6 بند مطابق با :ل گاز سدر یک سیست  انتقا گاز نر  رارشتغییر در  -

 .12-بند ادف و 9-6-6بند  و 6-1-6 بند گاز: مطابق با اا در سیست  انتقالنشتی -
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 پیوست الف

 هاي عملکردي براي تايید نوعآزمون

 ()الزامی

 کلیات 1-الف

 روند.مطادعه ارجاع داده رده باید  منابع اا  تایید نوع،آزمونقبل از 

 تعیین خطا 2-الف

گیر  و اندازه  هبرا  سه نقطه در گستر تاقلخطا  سیست  آنادی  گاز باید  از دحاظ ویژگی کادیبراسیون خطی،

با  SO2کسراا  حجمی در   CGMسگاز کادیبراسیون  مخیوطرود از توصیه می فرعی تعیین رود.  هگستر

 مقادیر زیر استفاده رود:

 ؛ +19 %گیر اندازه  هگسترمقدار  کمینه -

 ؛ ±19 % مقدار میانگین -

 . -19 %گیر  اندازه  هگسترمقدار  بیشینه -

   هگستریکسان در  طوربهپنج نقطه که  در کمینهید خطی، این خطا باکادیبراسیون غیردر مورد ویژگی 

 تعیین رود. اند،فرعی توزیع رده  هگسترگیر  و اندازه

و ایچ خطایی نباید ب رگتر از  سه بار تکرار رود، کمینهگیر  باید اندازه  هگستر  هنقط گیر  در اراندازه

 رده بارد. تعیین ودحد

  رانشثبات با زمان يا  1-الف

 h 92 باید ار  کمینهاا گیر اندازه بعد از زمان گرم ردن انجام گیرد. هافت روز  این آزمون باید در یک دوره

 انجام گیرند. 9-ادف مطابق بند SO2کسراا  حجمی مقدار با بیشترین و کمترین  CGMبا استفاده از یک 

 پذيريتکرار 4-الف

 گیرد.انجام  3-اا  توصیه رده در بند ادف CGMباید با ار یک از  3-2 بند تعیین رده در آزمون روش

 تخمین انحراف معیار توسط فرمول زیر ارائه رده است:

 
 :در آن که

n و اا گیر تعداد اندازهn=20 ؛است 

 ؛سیست  آنادی  گاز است نشاندای اودین کاربرد    

 است. nمیانگین حسابی مقادیر  ̅ 

 گرماي خشک 5-الف

آن  در   اا  جداگانهسیا مودفه نادی  گازآسیست  در معرض  گرفتنت است از قرار عبار آزموناین  1-5-الف

زمانی بعد از   دوره .h  9به مدتدما  عمییاتی تعیین رده از سو  سازنده   بیشینهمعرض سیا در  29℃ دما 
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در  min /C˚1 تغییر در دما نباید از رود.آغاز می آن  به ثبات دمایی رسید،  اینکه سیست  آنادی  گاز سیا اج ا

 .بیشتر بارد 39 % رطوبت نسبی نباید از .بیشتر باردگرم ردن و سرد ردن  طول

در   .kPa 3/9± سبا انحرافبرسد بردار  نمونه پرابباید در فشار محیط به گاز کادیبراسیون  مخیوط 2-5الف 

سبه  رودانجام  3-بند ادف رده دراا  توصیه  CGM اریک از از گیر ار نی  ساعت یک اندازه آزمون باید طول

 رجوع کنید . 13-9و  19-9، 9-9بنداا  

 سرما 6-الف

در   آن  اا  جداگانهسیا مودفه سیست  آنادی  گاز در معرضعبارت است از قرار گرفتن  آزموناین  1-6-الف

زمانی بعد از   هاین دور .h  9به مدت از سو  سازنده اعالم رده دما  عمییاتی  کمینهسیا در برابر  C˚ 3 دما 

تغییر دمایی  سرد و گرم کردن، طولدر  رود.رسیدن سیست  آنادی  گاز سیا اج ا  آن  به ثبات دمایی آغاز می

 .بیشتر بارد 39%  رطوبت نسبی ا  نباید از .بیشتر رود C ˚1نباید از

 ،آزمون طولدر  رود. فراا بردار  نمونه پراب  باید برا  kPa 3/9± در فشار محیط سبا انحراف CGM 2-6-الف

 و 19-9، 1-9سبه بنداا   رود انجام 9-اا  توصیه رده در بند ادف CGMاز  h 3/9گیر  باید ار یک اندازه

 رجوع کنید . 9-13

 گرماي مرطوب، حالت پايدار 8-الف

و رطوبت  C ˚39ثابتدر دما   سیست  آنادی  گاز در معرضقرار گرفتن از عبارت است  آزموناین  1-8-الف

باید طور  بارد که آب نتواند رو  سیست  گرفتن این در معرض قرار  .day 9 درصد به مدت 33 % ثابتنسبی 

بیشتر  C˚ 3 نهایی ازکه تفاوت بین دمااا  طور بهبارد می ثابترسد این دما به نظر می رود. یعانآنادی  گاز م

 فراتر نرود. C/h˚ 3 و می ان تغییر ازنبارد 

یک  طولدر  بردار  فراا  رود.نمونه پراب  باید برا  kPa 3/9±در فشار محیط سبا انحراف CGM 2-8-الف

، 19-9سبه بنداا   انجام گیرد 3-ادف بند اا  توصیه رده در CGM گیر  باید ار روز با استفاده ازاندازه آزمون

 رجوع کنید. . 12-9و  9-13

 فشار محیط 7-الف

یا  نامیتعیین خطا  سیست  آنادی  گاز تحت فشار نهایی ررایط عمییات ت از عبار آزموناین  1-7-الف

 بند اا و این در صورتی است که آنها در خارج از محدوده باردمیسو  سازنده از تعیین رده فشاراا  نهایی 

قبل  min 39 طولدر د و نپیرامون بدست آی ثابتتدریج از ررایط فشار ه مقادیر نهایی باید باین  بارند. 3-3-1

 نگه دارته روند. ثابت ،حد مجاز بیشینهدر  9-3-ادف بند اا  تعیین رده درگیر از آغاز اندازه

قرار   kPa3/9±  انحرافبردار  سبا نمونه پرابباید در فشار محیط در اختیار گاز کادیبراسیون  مخیوط 2-7-الف

 د.گیر  باید انجام رواندازه 9 تاقل، 3-بند ادف توصیه رده در CGMار  با نهاییفشار  برا  ار د.بگیر
اا در ار دو گیر راا  رود، در تضمین اینکه اندازه  برا  سیست  آنادی  گاز فخودکاریا نیمه  خودکاراگرجبران فشار  -ييادآور

 اایی باید به عمل آید.ی گیرد، مراقبتاز تکمیل این فرایند انجام مبعد  ردیدمقدار فشار 
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  تغییر در منبع تغذيه 3-الف

در معرض سیست  آنادی  گاز در برابر مقادیر نهایی قرار گرفتن از  ت استعبار  ACمنبع تغییه آزمون 1-3-الف

 د.رواا  تزم انجام گیر تا اندازه ،به مدت طوتنی 1-3-3 بند مطابق با نامیو فرکانس  نامیودتاژ تغییه 

با بیشترین کسر  CGM اا باید با استفاده ازگیر در ار مقدار نهایی پارامتراا  منبع  تغییه، اندازه 2-3-الف

 انجام گیرند. 9-ادف بند مطابق SO2حجمی 

 )تداخل حساسیت( SO2  تاثیر اجزاي گازي به غیر از 10-الف
اا  گاز  زیر برا  ورود  گیر  تعیین رود و این زمانی است که مخیوطسیگنال اندازهاین تاثیر باید با ثبت 

 تامین روند:

 سپس؛  N2صفر گاز -

 و در نهایت؛ N2 گیار درتاثیر ارگونه گاز -

 .N2 در SO2گیار امراه با تاثیر ارگونه گاز -

 بارد. ت دارتهمطابق سازندهگیار باید با مقدار تعیین رده از سو  تاثیر سکسر حجمی  ار گاز غیظت

 تصمی  بگیرد.در مورد گنجاندن برخی دیگر از اج ا در آزمون باید قانونی  صالحمرجع ذ  -ورييادآ

 لرزش هاي مکانیکی و شوک 11-الف

و ا  نصب رود ید رو  می  درزانندهآن با  سیست  آنادی  گاز یا اج ااا  جداگانه درزش، آزمونبرا   1-11-الف

نادی  گاز باید در حادت عمییاتی بارد و سیست  آ ،آزمون طولرود. در ثابتمحک  در حادت عمییاتی  طوربه

CGM گیرد باید در بیشترین کسر حجمی که در اختیار ورود  قرار می 9-ادف بند مطابق باSO2 .بارد 

باید مطابق با ررایط  آزمونط ررای باید مطابق با پارامتراا  تعیین رده از سو  سازنده بارد. درزریپارامتراا  

 بارد. 3-3-3باید مطابق با  درزش کمینه اد امات برا  بارد. 2 بندمرجع ذکر رده در 

آن باید در رو  یک سطح سفت   سیست  آنادی  گاز یا ج ء جداگانه روک مکانیکی، آزموندر مورد  2-11-الف

زیرین به صورت کج نگه دارته رود و   رو  یک دبه این ج ءسسیست  آنادی  گاز  باید قرار گیرد. عاد در حادت 

 از ررایط زیر باید استفاده رود: بیفتد. آزمونسپس اجازه داده رود که آزادانه رو  سطح 

 ؛mm 93ارتفاع سقوط ............................... 

 .رو  ار دبه زیرینبار یک  تعداد سقوط ................................

با ب رگترین کسر حجمی  CGMخطا  سیست  آنادی  گاز باید با استفاده از ار آزمون، قبل و بعد از  1-2-11-الف

SO2 ،رجوع کنید . 93-9و  12-9، 19-9، 3-9سبه بنداا   تعیین رود 9-ادف بند مطابق با 

 کاهش توان به مدت کوتاه  12-الف

باید قبل از وصل  که روداستفاده می AC برقودتاژ   مناسب برا  کااش دامنه آزموناز یک مودد  1-12-الف

  با فاصیه مرتبه 19باید  برقایجاد رده در ودتاژ  جریانو کااش  قطع ردن به سیست  آنادی  گاز تنظی  رود. 

 از ررایط زیر باید استفاده رود:  .گرددبین اختالتت متوادی تکرار  s 19 کمینهزمانی 
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 زمان دورهمدت            ااشضریب ک

   % 199        ms 19 

    % 39       ms99 

بند مطابق با  SO2با بیشترین کسر حجمی  CGMباید با استفاده از  ،ااگیر اندازه آزمون، طولدر  2-12-الف

  .رجوع کنید 19-9و  3-9سبه بنداا   انجام گیرند 9-ادف

  برقپالس هاي ولتاژ  11-الف 

که به صورت توان دوم  kV9/1 اایی با دامنهاز تاثیر سیست  آنادی  گاز با پادس ستا تعبار این آزمون 1-11-الف

بارد  ms 13 مدت زمان پادس باید بارد. ns39ا  و دوره نی  دامنه ns3 ار پادس باید دارا  زمان خی   استند.

 ردت ودتاژ خروجی در رو  یک پیک اا و مقادیرفرکانس تکرار ضربه بارد. ms 399و دوره تکرار آنها باید 

Ω39  بایدkHz خروجی  مودد گیرا باید دارا  مقاومت   بارد.3±1سΩ39    بارد و باید قبل از اتصال سیست

بند  رده است به دس منفی که به صورت تصادفی مرحیهپا 19پادس مثبت و  19 کمینه آنادی  گاز تنظی  رود.

سیست  آنادی  گاز ممکن است برا  جیوگیر  از انتشار انرژ   اا بهابلمسدود کننده در کدرج فییتراا   کار رود.

 پادس در ربکه اا  اصیی مورد نیاز بارد.

بند مطابق با  SO2با بیشترین کسر حجمی  CGMاا باید با استفاده از گیر اندازه آزمون، طول در 2-11-الف

 رجوع کنید. . 19-9و  3-9، 6-9سبه بنداا   انجام گیرند 9-ادف

 ستاتیکیهاي الکتروتخلیه 14-الف

در حادت اوایی،  kV3  در حادت تماس و Vk 6مناسب  DCباید با یک منبع ودتاژ  pF 139یک خازن 1-14-الف

با اتصال یک ترمینال به راسی زمینی سیست  و  سپس باید از طریق سیست  آنادی  گاز سج ء مج ا  رود. رارژ

 .رود تخییه به سطح سیست  که در حادت عاد  در دسترس کاربر بارد Ω 339دیگر  از طریق یک مقاومت 

بارد. یک سیست  آنادی   s19 کمینهاا باید تخییهفاصیه زمانی بین  ومتوادی استفاده رود  تخییه 19باید کمینه

مجه  به ترمینال زمینی نیست سکه اتصال به زمین ندارد  باید رو  سطح صاف زمین  سمودفه یا واحد  که گاز

ارتباط زمینی با خازن  رود.  سیست  آنادی  گاز قرار داده در تمامی طرفین به آن سو m 1/9 کمینه وقرار گیرد 

 باید تا حد امکان کوتاه بارد.

باید در تماس با سیست    ادکترود ،تماسی، که در سطوح رسانا انجام خوااد رد  تخییهحادت در  2-14-الف

اوایی، رو    تخییهدر حادت  مودد فعال رود.  تخییهیچ باید با سو تخییهبارد و  آنادی  گاز سج ء یا واحد 

 افتد.ا  اتفاق میتخییه توسط جرقهرود و سطوح عایق، ادکترود به سیست  آنادی  گاز سج ء یا واحد  ن دیک می

 بند مطابق با  SO2با بیشترین کسر حجمی   CGMگیر  باید با استفاده از اندازه ،آزمون طولدر  1-14-الف

  .رجوع کنید 19-9و  2-9سبه بنداا   دگیرانجام  9-ادف

 هاي الکترومغناطیسی با فرکانس راديويی تابش شدهمیدان 15-الف

 سیست  آنادی  گاز سمودفه  باید به صورت ذیل در معرض نیرو  میدان ادکترومغناطیسی قرار گیرد: 1-15-الف

 ؛zHM 96 - zHM9فرکانس :   هگستر -
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 ؛V/m 3 :نیرو  میدان  -

 .موج سینوسی Cz % 39 ،zHM 1:  1مدوتسیون -

 اا  زیر ایجاد رود:نیرو  میدان ممکن است به روش 2-15-الف

 ؛zHM139تا  DCازاا  کوچک سیست  آنادی  گاز اا  پایین در مودفهنوار  برا  فرکانسیک خط  -

 ؛zHM9اا  بات تا حادت ادکترومغناطیسی معکوس  برا  فرکانس باتر س TEM باتر یک  -

 ؛ zHM399تا   zHM96یک آنتن دو مخروطی س -

  .zHM 1999تا zHM 199س  یک آنتن تناوبی دگاریتمی -

 سبدون سیست  آنادی  گاز یا اج ا  آن در میدان . واقعی اتخاذ رود آزمونباید قبل از  ویژهنیرو  میدان 

که از تداخل ارتباطات رادیویی  ادمیییبه منظور انطباق با قوانین بین دارپورش  که آزمونی در یک محفظهزمانی

ممکن است محافظ بدون انعکاس  انعکاس از دیواراا مواظب بود. در مورد باید، رودانجام میکند ممانعت می

 مورد نیاز بارد.

بند مطابق با  SO2با بیشترین کسر حجمی  CGMاا باید با استفاده از گیر ، اندازهآزمون طول در 1-15-الف

  رجوع کنید. . 19-9و  3-9سبه بنداا   انجام گیرند 9-ادف

 زمان گرم شدن  16-الف

باید رامل مراحل  3-3با بند زمان گرم ردن برا  تایید مطابقت  آزمون،  C˚3در ررایط مرجع و در  1-16-الف

 زیر بارد:

 ؛تثبیت سیست  آنادی  گاز در ار دما -

 ؛ سیست  آنادی  گاز اجازه دادن برا  گرم ردن -

، گرم ردن خودکار توقف یک حادتغیرفعال ردن یا  ، ن مجاز سازندهگرم رد  دوره اتمامبالفاصیه بعد از  -

 که این کار با ارگونه تنظی  داخیی ضرور  قبل از این س دروانجام می SO2کسر حجمی گیر  اندازهعمل 

 استفاده رود؛ 3-ه رده در بند ادفاا  توصیCzzاز  باید که  رودگیر  انجام میاندازه

اا  توصیه Czzگیر  را با ار یک از بعد از گرم ردن، اندازه min 13 و min 3 و min  9زمانی  در فاصیه -

 بات انجام داید.  مانند مرحیه 3-ادف بند رده در

قدر مطیق  93/9نباید از  1-16-ادف بند گیر  رده در دو مقادیر آخرار چهار مقدار اندازهتفاوت بین  2-16-الف

 .رود بیشتراودیه  تصدیق مجاز برا بیشینه خطا  

 .رانش رود آزمونزمان گرم ردن ممکن است رامل  آزمونمرجع،  در ررایط -يادآوري

 دهی زمان پاسخ 18-الف

درستی ارائه رده، اا را با گیر ، زمان تزم برا  اینکه سیست  آنادی  گاز بتواند اندازهآزمونبه انگام  1-18-الف

ا  که اوا  محیط با نمونه ،گیرنمونه  وسییهرود که در ورود  زمانی تعیین می ، یک 1-3-3بند س بداد

                                                 
1-
 
Modulation  
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بردار  نهنمو    در اختیار وسییهaP 339±رود. این گازاا باید در فشار محیط ستعویض می ،است SO2حاو  

 .بیشتر رود 6-3 بند نباید از مقادیر مناسب تعیین رده در دایزمان پاسخ قرار گیرند.

مقدار  29% معادل با SO2با کسر حجمی  CGMاا باید با استفاده از گیر ، اندازهآزمون طولدر  2-18-الف

 گیر  انجام گیرد.اندازه  هگسترو زیر هگستر  بیشینه

 گاز نرخ شارشسرريز  17-الف

گاز  نر  رارشکه در ابتدا در  ،انجام گیردگاز کادیبراسیون  مخیوطیک گیر  باید با یک اندازه 1-17-الف

گاز که مطابق توصیه سازنده تعیین رده است، برا  وسییه  آنادی مقدار مورد نیاز سیست   کمینهبیشتر  از 

 تا زمانی باید کااش یابد که  گاز نر  رارشگیر ، اندازه طولدر گیر  کننده فراا  رده است. نمونه

ارائه  9-3-6بند  اد اماتپاسخ داد و سیگنادی را مطابق با  3-1-6بند  اد اماتک  مطابق با رارش  داندهنشان

 داد.

مورد نیاز   بیشینهکمتر  از گاز  نر  رارشبا رود، ودی تکرار می آزمون، 1-13-ادف بند مطابق 2-17-الف

دانده نشانتا زمانی اف ایش یابد که گاز باید  گیر ، نر  رارشاندازه طولدر  رود.، رروع میسیست  آنادی  گاز

 سیگنادی را موجب رود. 9-3-6 بند اد اماتپاسخ داد و مطابق با  3-1-6 بند اد اماتمطابق با  نر  رارش

انجام  3-ادف بند اا  توصیه رده درCGMیک از باید با استفاده از اراا گیر ، اندازهآزمون طولدر 1-17-الف

 گیرند.

 حالت ضد نشتی 13-الف

   مطابقرسنج سفشردگی یا خالبا استفاده از روش فشا 6-1-6 بند تطابق خاصیت ضدنشتی سیست  آنادی  گاز با

 رود.عیین میت انداز  توضیح داده رده است،راانما  راه  که در دفترچه 2-9با بند 
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 پیوست ب

 هاي گاز کالیبراسیون و ترکیب آنهاطراحی مخلوط

 )الزامی(

 الزامات کلی 1-ب

 یا از مودد مخیوط گاز فراا  رود.باید یا از سییندر گاز تحت فشار  CGM  1-1-ب

 س که دارا  مارک، برچسب و/ یا گواای بارد : ار سییندر گاز باید با اطالعات زیر رناسایی رود 1-1-1-ب

 سییندر گاز و رماره سریال؛  ازندهس -

 ترکیب مخیوط گاز؛ -

 ؛ساز ذخیرهاستفاده و برا  اا  دمایی محدوده -

 ؛تاریخ تایید و تاریخ انقضا -

 سازمان تایید کننده؛نام  -

 و ؛ «مخیوط گاز کادیبراسیون»گیار  عالمت -

 ؛91-9و  99-9اا  ابق با بندروش آماده ساز  : ثقل سنجی مط -

اد امات باید  ،کننددست آمده از مودد مخیوط گاز که از روش دینامیک استفاده میهگازاا  ب 2-1-1-ب

 را محقق کنند. 9-و ب 9-1-باد امات بنداا   عالوههب و  99-9مطابق بند  را استاندارد

به دحاظ تطابق با باید  صالحمرجع ذ نوع و تصدیق از سو   تاییداستفاده رده برا   CGMترکیب  2-1-ب

باید قابل ا  یا بین ادمییی منطقه از دحاظ استاندارد میی، SO2تایید رود. واحد کسر حجمی  9-ب اد امات بند

 ی بارد.ردیاب

گاز     باید از سو  تامین کننده9-1-ببند ج  موارد بیان رده در اا سبCGM ز دحاظ دیگر ااداف ا 1-1-ب

 ی بارد.ردیابگیر  مناسب قابل تایید رود، و باید از دحاظ استاندارداا  اندازه

از یک کسر  2N در  SO2 دوتایی نها تعیین خطااا است، سه مخیوط گازاایی که ادف آدر آزمون 4-1-ب

 رود.می  استفاده 23-3س %  و 39±3س %  ، 3+3س % هگسترمطابق با نقاط   SO2 حجمی

 ، دهاندازهگیار، به غیر از تاثیر  با بیشترین محتوا  اج ا  اا  گاز، مخیوطآزمون تداخل حساسیتدر مورد 

 .گیرندمیقرار مورد استفاده 

 بارد. اثربی مواد سییندراا  گاز باید نسبت به گازاایی که در درون آن وجود دارد، 5-1-ب

 کرد. پیرو گازاا  انتقالباید از مقررات مناسب ایمنی به انگام  6-1-ب

 هاي گازهاي ترکیب مخلوطمشخصات و عدم قطعیت 2-ب

قسمت در  آمده از مودد باید به صورتدست هدر سییندراا یا در مخیوط گاز ب 2N در SO2  کسر حجمی 1-2-ب

 کنید .  مراجعه1-3 بند سبه داده رود ،میییون
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 .بیشتر بارد ج ءکسر حجمی ار  19 %اا  گاز کادیبراسیون نباید از مخیوطاا  ترکیب روادار  2-2-ب

یا کمتر از مقدار تایید رده  ±9 % عدم قطعیت در ترکیب باید ،اا  گاز کادیبراسیوندر مورد مخیوط 1-2-ب

مخیوط گاز باید دارا  عدم قطعیتی  اج ا بارد. ترکیب دیگر  SO2  کسر حجمیبرا    ستخصیص داده رده

 بارد. ±3 % کمتر از

 صفر تنظیمات  1-ب

یا  1رود، باید از طریق یک فییتر ذغادیمی صفر سیست  آنادی  گاز استفادهتنظی  برا  انگامی که  اوا  پیرامون

 .ی مشابه به داخل کشیده رودسیستم
  

                                                 
1-
 
Charcoal filter  
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 پپیوست 

 اولیه تصديقروش 

 ()الزامی

 اا  زیر بارد:آزموناودیه سیست  آنادی  گاز باید رامل  تصدیق

 سازنده.محل برا  تعیین تطابق با مشخصات  ودتاژ و فرکانس منبع تغییه کنترل 1-پ

  .گیر  قبل از حادت عمییاتیاندازهساز  توقف گرم ساز  با سعی بر ایجاد فعال بررسی 2-پ

 .ررح داده رده است 9-9-9-3 بند نادی  گاز، چنانکه درآبعد از گرم ردن سیست  تعیین خطا  1-پ

 .ررح داده رده است 12-ادف بند نشتی چنانکه در اوا  سیست  با انجام کنترلبررسی فشار 4-پ

 ررح داده رده است. 9-13-ادف بند چنانکه در ،گاز سواحد  نر  رارش  فعال ساز  وسییه کنترل 5-پ

 ررح داده رده است. 13-ادف بند چنانکه در ،دایزمان پاسخ بررسی 6-پ

  



92 

 

 ت پیوست

 بعدي تصديقايی براي روش اجر

 )اطالعاتی(

 اا  زیر بارد:آزمونسیست  آنادی  گاز در امان محل ممکن است رامل  تصدیق مداوم

توان و  بررسیاودیه را به استثنا   تصدیق مشمولاا  آزمونکوتاه مدت، تمامی  داومم تصدیق نظوربه م 1-ت

 گرم ردن انجام داید. بررسی

تایید  ،اودیه تزم است تصدیقکه برا    CGMکوتاه مدت، خطا را با استفاده از عدد داومم برا  تصدیق 2-ت

 کمتر  را تعیین کند.   مقدار صالحمرجع ذ مگر اینکه  کنید.

 اودیه را انجام داید. تصدیقدر  مشمولاا  آزمونطوتنی مدت، تمامی  بعد  اا تصدیقبرا   1-ت

اا سمانند یک ج  تعویض مودفهب  وقتی سیست  آنادی  گاز به محل جدید  برده رد، یا تحت تعمیر 4-ت

قرار گرفت، تمامی  رده استسازنده تعریف انداز  گیر  یا فییتر ، چنانکه در دفترچه راانما  راهنمونه  وسییه

 اودیه را انجام داید. تصدیقدر  مشمولاا  آزمون
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 ث پیوست

 روشی براي کنترل سیستم آنالیز گاز تحت شرايط عملیاتی 

 )اطالعاتی(

یی صاا  ادما  ربکه ،گاز نر  رارش بررسیتنظیمات داخیی سیست  آنادی  گاز را که ممکن است رامل  1-ث

یا توصیه رده در دفترچه راانما  راه صالحمرجع ذ اا  زمانی تعیین رده از سو  یهگاز گرم رده در فاص

 انجام داید.را  انداز  بارد

اا  زمانی تعیین رده از سو  در فاصیه  CGMخطا  سیست  آنادی  گاز و تنظیمات داخیی را با یک 2-ث

 قانونی یا چنانکه در دفترچه راانما  راه انداز  آمده است را تعیین کنید.    صالحمرجع ذ 

ه را تعمیر کنید و کنید. ارگونه نشتی ایجاد رد بررسی مرتبه 1روز   گاز را کمینه انتقالنشتی سیست   1-ث 

 نشتی را کامل کنترل کنید. ،گیر قبل از اندازه

 ج ءگیر یا نمونه  تعویض وسییه سمثال کنید بررسیحادت نشتی را  ،گاز انتقالساز  سیست  بعد از پیاده 4-ث

 کنید. بررسیکامل  طوربهمحل نشتی را  گیر ،فییتر . ارگونه نشتی یا محل نشت را تعمیر کنید و قبل از اندازه
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 ج پیوست

 قالب گزارش ارزيابی

 مقدمه 

است که رده اا  گوناگون، در قادب استاندارد بررسیاا و آزموننشان دادن نتایج  "قادب گ ارش ارزیابی"ادف 

 نسبت به آن نوع سیست  آنادی  گاز باید دیدگاای در جهت تایید ارائه رود.

 اجبار  است.  "قادب گ ارش ارزیابی"گیر ، استفاده از اا  اندازهدستگاه  OIMLدر چهارچوب سیست  گواای

 ........................ ویرایشسسال .................... استانداردرماره گ ارش.............................................. رماره 

 نام و آدرس آزمايشگاه )هاي( آزمون کننده 1-ج

............................................................................................................................................................................. 

 محلی که آزمون در آنجا انجام شده است 2-ج

 بارد  1-جساگر بج  آدرس مشخص رده در بند 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 سازندهنام و آدرس  1-ج

.............................................................................................................................................................................. 

 باشد( سازندهنام و نام خانوادگی متقاضی )اگر بجز  4-ج

............................................................................................................................................................................. 

 شناسايی نوع آزمون صورت گرفته 5-ج

 ...........................................................................................................................................نام تجار  : .....................................

 .....................................................................رماره مدل : ........................................................................................................

 ...........................................................رماره سریال : ...............................................................................................................

 رح مختصر سدرصورت قابل استفاده بودن، اراره به نموداراا و نورته اا ر

............................................................................................................................................................................. 

اصیی سیست  آنادی  گاز که فهرست خوااند رد. اگر این ج ء خریدار   آزمون رده ساج ا ترکیب نوع  1-5-ج

 رود، نام، مدل، رماره سریال، و سازنده تعیین خوااد رد :

............................................................................................................................................................................. 

 بررسی بصري و فنی 6-ج

 هاآزمون ينتیجه 8-ج

 روش آزمون 7-ج

باید ، است توصیه رده یک مقدار آزمون یا آزمون  داد یک رمارهنشان می استانداردکه این ارجا مورد  در این

 کار روند. به «استانداردسیست  تایید »در چهارچوب 
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اد امات این که اب اراا با در جایی در گ ارش آزمون باید نورته رود که از چه اب اراایی استفاده رده است.

 و فنی ضرور  باید استفاده رود. رناختیاندازهاا  ویژگیاستاندارد مطابقت ندارته بارند، 

ارگونه استدتل در  آن باید بیان رود.داد، اطمینان از اد امات جایگ ینی را ارائه می استانداردین که ادر جایی

 باید ارائه رود. ،که برا  نشان دادن معادل نتایج تزم است آزموناا یا نتایج آزمونمورد 

 آزمون مشااده رود باید ذکر رود. طول که قرار است رفع رود  که در ارتباااتیارگونه مسئیه س

 باید ذکر رود. یط، رطوبت و غیره دما  محررایط آزمون س  ه اطالعات مفید دربارهارگون

را هاي آزمون شده الزامات اين استاندارد صورت که آيا نمونهگیري کلی به اينتوضیح مختصر در نتیجه 3-ج

 کنندبرآورده می

............................................................................................................................................................................................... 

 شخص)اشخاص( مسئول در آزمون 10-ج

...........................  ................................................................................. تاریخ......................................امضاساا  ........................

 ج ئیات ...................................................

 (6-ج) بررسی بصري و فنیگزارش آزمون 

 بررسی بصري و فنی گزارش آزمون -1 جدول ج

 سازگار نظرات
ناسازگار /

 با
 

نشان داده شده  الزامات نتايج واقعی

 راهنما يدر کتابچه
 

 به اين ارجاع

 استاندارد

 1-3                          گیر واحد اندازه     
 9-3                     گیر اندازه  گستره      

   1-9-6                       نشاندای  وسییه    

                                                  6-9-9 

                                                6-9-3 

 3-6                            چاپگر  وسییه     

-6                          محاسبه کننده  وسییه     
 1-3-6                  عالمت دانده  وسییه      2

                                                 6-3-9 
                                                 6-3-3 

 1-6-6                           تنظی  امکانات     
                                                 6-6-9 

                                                 6-6-3 

                                                 6-6-2 

 3-3                            زمان گرم ردن     

 6-3                          دای زمان پاسخ    

 6-1-6             اوابند  سیست  کنترل گاز     
 

 1-3-6            امنیت بهره بردار  ازسیست      
 9-3-6                                 آناتی ر گاز

     

 3-6                               گیار عالمت     
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 .قرار داید ×عالمت در ستون مناسب 

 جداگانه ایجاد روند. طوربهنظرات ممکن است در صورت د وم 

 (8-ج) هانتايج آزمون
 هاگزارش نتايج آزمون -2 جدول ج

 سازگار نظرات
 ناسازگار با/
 

نتايج 
 واقعی

نشان داده شده  الزامات

 راهنما يدر کتابچه
 

 به اين ارجاع

 استاندارد

 1-3-3          خطا  درونی               
 2-3                        تکرارپییر     

  3-3                               رانش    

 9-3-3گیر از حساسیت                         

 ACودتاژ تغییه  -عوامل                    

 فرکانس تغییه -نفوذ                        

 DCودتاژ تغییه  -فی یکی                    
 دما -                             

 رطوبت -                             
 فشار -                             

 درزش -                             
 روک اا  مکانیکی -      اختالتت    

 1-19-ادف                3-3-2    

 کااش نیرو در زمان -پیوست ادف        

 19-کوتاه ادف                             
 13-ادف  برق پادس اا  ودتاژ -                     

 ستاتیکیتخییه اا  ادکترو -                     

 12-ادف                             

 اا  رادیوییفرکانس اا میدان-                        
 13-ادف                             ادکترومغناطیسی
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 چ پیوست

 کتابنامه

 

: رورها  آزمون و 6-2قسمت  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ، 3969-2-6استاندارد میی ایران رماره  [1]

 اا  ادایتی، ادقا رده به وسییه میدانها  فرکانس رادیویی مصونیت در برابر اختالل - اندازه گیر 

: استاندارداا  کیی 1-6بخش  - (EMC) سازگار  ادکترومغناطیسی ،3969-6-1استاندارد میی ایران رماره  [2]

 مصونیت برا  محیط اا  مسکونی، تجار  و صنعتی سبک -

: استاندارداا  9-6قسمت  -(EMC) مغناطیسیسازگار  ادکترو ، 3969-6-9استاندارد میی ایران رماره  [1]

 مصونیت برا  محیط اا  صنعتی-گروه
 

[4] OIML G 1-100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of 

uncertainty in measurement (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and 

OIML 

[5] OIML V 1:2000 International vocabulary of terms in legal metrology (VIML) 

[6] The International System of Units (SI), 8th edition, BIPM, 2006 

[7] OIML D 2:2007 (Consolidated edition) Legal units of measurement 


