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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي ( ملـي  اسـتانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را ايران

 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *مؤسسـه  كارشناسـان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شـرايط  بـه  توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 و صادركنندگان كنندگان،مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

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

 پيشـنهادها  و نظرها دريافت از پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و چاپ ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در

 كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 استانداردهايي ترتيب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 كـه  مربـوط  دارداسـتان  ملـي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايـران  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

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

3
4رابط تنها عنوان به و است 

 ذاييغ كدكس كميسيون 

(CAC)
 كشـور،  خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5

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

 كننـدگان،  مصـرف  از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي نايرا صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 بعضي اجراي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

 اجبـاري  اسـتاندارد،  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

-درجـه  و صـادراتي  كاالهـاي  استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد

 زمينـة  در فعـال  سساتمؤ و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي

 مراكـز  و هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره،

 صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون

 .كنـد  مـي  نظـارت  آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و ندك مي ارزيابي ايران

 براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

 .است مؤسسه اين وظايف گردي از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران *

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
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  پيش گفتار

الـزام هـاي   : 1قسـمت   )ايدستگاههاي توزين نوار نقاله( دستگاههاي توزين خودكار جمع زن پيوسته "استاندارد

 تحقيقات و استاندارد مؤسسة(توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "آزمونها-فني و اندازه شناختي

و  انـدازه شناسـي و اوزان   استاندارد ملي كميتة اجالس هفتاد و هفتمين  در و شده تدوين و تهيه )ايران صنعتي

 و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك، تاس گرفته قرار تصويب مورد  11/4/1387 مورخ مقياسها

 ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ،1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة مقررات

  .شود منتشر مي

خدمات،  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 انداردهاياست

 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين ي تهيه براي كه خذيأم و منبع
 

OIML R50- 1: 1997, Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers) 

                                    Part 1: Metrological and technical requirements - Tests 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  دستگاههاي توزين خودكار جمع زن پيوسته

  )ايدستگاههاي توزين نوار نقاله(

  آزمونها-الزام هاي فني و اندازه شناختي: 1قسمت 

  كاربرد ي و دامنه هدف  1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين الزامات فني و اندازه شناختي براي دستگاههاي توزين خودكار جمع زن 

  .ناميده مي شوند "توزين نوار نقاله ايدستگاههاي "از نوع نوار نقاله اي است كه از اين پس به اختصار پيوسته 

بطور  توزين نوار نقاله ايهمچنين اين استاندارد براي ارزيابي شدن ويژگيهاي فني و اندازه شناختي دستگاههاي 

  .يكنواخت و قابل رديابي،روشهاي استاندارد ارائه مي دهد

  :ستاندارد براي موارد زير كاربرد دارداين ا

كه جرم يك جسم فله اي را با استفاده از اثر گرانش بر روي آن جسم  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي  - 

  .،اندازه گيري مي كند

توزين نوار كه براي استفاده در نوارهاي نقاله تك سرعته و دستگاههاي  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي  - 

 .براي استفاده در نوارهاي نقاله با سرعت متغير انتخاب شده اند كه نقاله اي

  اصطالحات و تعاريف  2

  :رود ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير بكار 

2-1  

  دستگاه توزين 

  .دستگاه اندازه گيري كه جرم يك جسم را با استفاده از اثر گرانش بر روي آن جسم ،اندازه گيري مي كند

  .توزين بر اساس روش كاركرد به دستگاههاي خودكار يا غير خودكار دسته بندي مي شونددستگاههاي 

2-2   

  دستگاه توزين خودكار

دستگاهي كه توزين را بدون دخالت كاربر و بر اساس يك برنامه از پيش تعيـين شـده اي كـه مشخصـه فراينـد      

  .انجام مي دهد ،خودكار دستگاه است

  



 

2-3   

  له اي جمع زن پيوسته خودكاردستگاه توزين نوار نقا

دستگاه توزيني كه بطور خودكار يك محصـول فلـه اي روي  نـوار نقالـه را بـدون توقـف نـوار نقالـه و گسسـتن          

  .پيوستگي محصول، توزين مي كند

2-4   

  دستگاه الكترونيكي

  .دستگاهي كه مجهز به وسايل الكترونيكي است

2-5  

  1روش كنترل 

. كه  به عنوان بار آزمون در آزمونهاي مواد استفاده مي شود مشخص مي كنـد در اين روش جرم يك محصول را 

  .در اين روش عموماً از يك دستگاه توزين مرجع كه حالت كنترلي دارد استفاده مي شود

2-6   

  2بنديطبقه  

2-6-1  

  3نوع بارگير 

2-6-1 -1  

  4ميز توزين 

  .بارگيري كه فقط قسمتي از نقاله را شامل مي شود

2-6-1 -2  

  5كل نقاله 

  بارگيري كه تمام نقاله را شامل مي شود

                                                 
1-Control method 

2-
   Classification 

3-Load receptor 

4- Weigh table 

5-Inclusive of conveyor 



 

2-6-2   

  كنترل سرعت نوار

2-6-2-1   

  دستگاه توزين نوار نقاله اي تك سرعته

در اين استاندارد اين سرعت را  . نصب مي شود هتك سرعت ييك نقاله بر رويكه  توزين نوار نقاله اييك دستگاه 

 .سرعت اسمي مي نامند

2-6-2-2   

  اي با سرعت متغيروزين نوار نقالهدستگاه ت

  .نصب مي شود هسرعت ي چنديك نقاله بر رويكه  ايتوزين نوار نقالهيك دستگاه 

 2 -7   

  1ساختار

  .رودشود، به كار ميبراي هر قسمتي كه به منظور انجام يك يا چند كار استفاده مي "وسيله " در اين استاندارد اصطالح : يادآوري 

2-7-1   

  بارگير

  .كه براي دريافت بار در نظر گرفته شده است توزين نوار نقاله ايسمتي از دستگاه ق

2-7-2   

  2نوار نقاله 

  .هايي كه حول محورشان مي چرخند بار را حمل مي كند غلتكوسيله اي كه با قرار گرفتن روي 

2-7-2 -1   

  3غلتكهاي حمل كننده

  .گيردثابت قرار مي يك چارچوبهاي كه به وسيله آنها نوار نقاله روي غلتك

                                                 
1-Construction 

2-Belt conveyor 

3-Carrying rollers 



 

2-7-2 -2   

  1غلتكهاي توزين

  .ي كه به كمك آنها نوار نقاله روي بارگير قرار داده مي شوديهاغلتك

2-7-3  

  قسمتهاي الكترونيكي 

2-7-3 -1   

2وسيله
  الكترونيكي 

يك وسيله الكترونيكـي  . وسيله اي متشكل از زير مجموعه هاي الكترونيكي كه عمل مخصوصي را انجام مي دهد

  .مجزا ساخته مي شود و مي تواند به طور مستقل مورد آزمون قرار گيردمعموالًبه صورت يك واحد 

يا ) به عنوان مثال يك ترازوي شمارنده(يك وسيله الكترونيكي با تعريف باال ممكن است يك دستگاه كامل توزين : يادآوري 

  .باشد) مثل چاپگر ،نشانگر(قسمتي از تجهيزات توزين

2-7-3 -2   

3ير مجموعهز
  الكترونيكي 

  قسمتي از يك وسيله الكترونيكي كه از اجزا الكترونيكي تشكيل شده و عمل قابل تشخيص مربوط به خود را

  .انجام مي دهد 

2-7-3 -3   

  لكترونيكيا جزء

  .كوچكترين ماهيت فيزيكي كه از هدايت الكترون يا حفره ، در نيمه هادي ها ،گازها يا خالء استفاده مي كند

2-7-4  

  4واحد توزين  

  .كه اطالعات مربوط به جرم بارمورد اندازه گيري را تهيه مي كند توزين نوار نقاله ايآن قسمت از دستگاه 

                                                 
1-

 
Weighing rollers 

2- Device 

3- Sub-assembly 

4- Weighing unit 



 

2-7-5 

  1مبدل جابجايي  

وسيله اي روي نقاله كه اطالعات مربوط به جابجايي طول معيني از نوار  يا اطالعاتي متناسب با سرعت نوار تهيه 

  .مي كند

2-7-5-1  

  2وسيله حس كننده جابجايي  

  اي كه در محلي ثابت بوده و با قسمتي از مبدل جابجايي كه بطور دائم با نوار در تماس است يا با يك قرقره

  .يكپارچه شده استچرخد، حركت نوار مي

2-7-6  

  3جمع زن  وسيله

  :كندز دو روش زير استفاده ميوسيله اي كه از اطالعات فراهم شده توسط واحد توزين و مبدل جابجايي به يكي ا

  با جمع كردن بارهاي جزء به جزء  - 

 با انتگرال گيري حاصل ضرب بار بر واحد طول در سرعت نوار - 

2-7-7  

  4وسيله نشانگر مجموع  

  .وسيله اي كه اطالعات را از وسيله جمع زن دريافت  و جرم بار حمل شده را نشان مي دهد

2-7-7 -1  

  5وسيله نشانگر كل مجموع  

  .وسيله اي كه جرم كل همه بار انتقال يافته را نشان مي دهد

2-7-7 -2  

  6وسيله نشانگر جزئي از مجموع  

  .وسيله اي كه جرم بار انتقال يافته در يك دوره محدود را نشان مي دهد

                                                 
1-Displacement transducer 

2-Displacement sensing device 

3-Totalization device 

4-Totalization indicating device 

5-General totalization indicating device 

6-Partial totalization indicating device 



 

2-7-7 -3  

  1مكمل وسيله نشانگر مجموع 

نشاندهي جرم بارهايي كـه در يـك دوره   وسيله نشانگري با زينه درجه بندي وسيله نشانگر كل مجموع كه براي 

  .كاركرد نسبتاً طوالني حمل شده است بكار مي رود

 2 -7 -8  

  وسايل كمكي  

2-7-8 -1  

  2وسيله صفر كن 

مقدار مجموع را صفر  ،وسيله اي كه مي تواند براي  همه تعداد دورهاي كاملي كه نوار نقاله خالي حركت مي كند

  .كند

2-7-8 -1-1  

  خودكاروسيله صفركن غير  

  . وسيله ي صفركني  كه نياز به مشاهده و تنظيم، توسط كاربر دارد

2-7-8 -1-2  

  وسيله صفركن نيمه خودكار 

 

  را نشان تنظيم مورد نياز وسيله صفركني كه به دنبال دستور دستي به صورت خودكار عمل مي كند يا مقدار 

  . دهدمي

2-7-8 -1-3  

 وسيله صفركن خودكار 

  .كندبدون دخالت كاربر بعد از حركت خالي نوار به طور خودكار عمل ميوسيله صفركني كه 

2-7-8 -2   

 وسيله چاپ

  . جرم استفاده مي شود  )مقادير و پارامترهاي( وسيله اي كه براي چاپ واحدهاي

                                                 
1-Supplementary totalization indicating device 

2-Zero-setting device 



 

2-7-8 -3   

  1وسيله نشانگر بار لحظه اي 

را ) ايلحظـه (مشخص وزين در يك زمان وسيله اي كه درصدي از ظرفيت بيشينه يا جرم بار وارد شده بر واحد ت

  . نشان مي دهد

2-7-8 -4   

  2وسيله ي نشانگر آهنگ جريان 

بيشـينه  وسيله اي كه آهنگ جريان لحظه اي را بر حسب جرم محصول انتقال يافته در واحد زمان يا درصدي از 

  .نشان مي دهد آهنگ جريان

2-7-8 -5   

  3وسيله بررسي عملكرد

  :را مورد بررسي قرار دهد از جمله توزين نوار نقاله ايارهاي خاصي از  دستگاه وسيله اي كه قادر است ك

  شبيه سازي اثر بار ثابت بر واحد طول به وسيله وزنه،زنجير يا سيگنال مرجع الكتريكي - 

 بار بر واحد طول نوار در فواصل زماني يكسان انتگرال گيريمقايسه ي بين دو مقدار  - 

 ار بيشينه تجاوز كرده استنشان دادن اينكه بار از مقد - 

 نشان دادن اينكه آهنگ جريان بيشتر از مقدار بيشينه يا كمتر از مقدار كمينه است  - 

 دهدرخ مي توزين نوار نقاله ايوقتي كه اشتباهي در عملكرد دستگاه ) به صورت هشدار(كاربر  جلب توجه - 

2-7-8 -6   

  4وسيله تنظيم آهنگ جريان

  .رنامه ريزي شده مراقبت مي كندوسيله اي كه از آهنگ جريان ب

2-7-8 -7  

  5وسيله پيش انتخاب 

  .اندي كه قبالً جهت تعيين وزن بار مجموع استفاده شدهوسايل

                                                 
1-Instantaneous load indicating device 

2-Flowrate indicating device 

3-Operation checking device 

4-Flowrate regulating device 

5-Pre-selection device 



 

2-7-8 -8   

  وسيله شبيه ساز  جابجايي

بدون نقاله از آن استفاده مـي شـود و بـراي     توزين نوار نقاله ايوسيله اي كه در آزمونهاي شبيه سازي دستگاه 

  .جابجايي نوار هنگام حركت مبدل جابجايي مي باشد شبيه سازي

2-8  

  1ويژگيهاي اندازه شناختي 

2-8-1   

  زينه درجه بندي 

2-8-1-1   

  )d( 2زينه درجه بندي مجموع

مقدار بيان شده در واحدهاي جرم كه برابر با اختالف بين دو مقدار نشان داده شده متوالي براي وسايل مجمـوع  

  .است عاديه در حالت توزين كل و جزء وقتي كه دستگا

2-8-1-2   

  3براي آزمون  زينه درجه بندي

مقدار بيان شده در واحدهاي جرم كه برابر با اختالف بين دو مقدار نشان داده شده متوالي براي وسايل مجمـوع  

  در جايي كه  .نظر گرفته شده است براي آزمون در ويژهحالت يك كل و جزء وقتي كه دستگاه در 

  .است زينه درجه بندي مجموعبرابر با  آزمون  زينه درجه بندي يژه در دسترس نيست ،حالت و

2-8-2   

   ]براي دستگاههاي توزين نوار نقاله اي كه با قسمت نقاله يكي شده كاربرد ندارد [)L( 4طول توزين

هـاي  غلتكرين هاي تـوزين انتهـايي و محـور نزديكتـ    غلتكبه فاصله بين دو خط فرضي در وسط فاصله بين محور 

  .حمل كننده طول توزين مي گويند

ي بـين محورهـاي نزديكتـرين    توزين وجود داشته باشد،طول توزين برابر نصف فاصله غلتكهنگاميكه فقط يك 

  .توزين مي باشد غلتكهاي حمل كننده از دو طرف غلتك

                                                 
1-Metrological characteristics 

2-Totalization scale interval 

3-Scale interval for testing 

4-Weigh length 



 

2-8-3   

  )افزايشي است كاربرد داردفقط براي دستگاههاي توزين نوار نقاله اي كه روش كارشان ( 1چرخه توزين

مجموعه عملياتي مربوط به هر افزايش اطالعات بار در پايان كه وسيله جمع زن به وضعيت اوليه يا حالت اولـين  

  .مرتبه اش بر مي گردد

2-8-4   

  )Max(2بيشينه ظرفيت

  . زن شودگيرد تا توسط بخش توزين وروي قسمت طول توزين نقاله قرار ميكه اي بيشينه بار خالص لحظه

2-8-5   

  3آهنگ جريان

2-8-5-1   

  )Q max(بيشينه آهنگ جريان

  .آهنگ جرياني كه از بيشينه ظرفيت قسمت توزين و بيشينه سرعت نوار بدست مي آيد

2-8-5-2   

  )Q min(جريان  گآهن كمينه

  .آهنگ جرياني كه باالتر از آن نتايج توزين با الزامات اين استاندارد مطابقت مي كنند

2-8-6   

  )min ∑(4كمينه بار مجموع 

  .ي جرم كه كمتر از آن ممكن است باعث افزايش بيش از حد خطاي نسبي مجموع شودهامقداري بر حسب يكا

2-8-7   

  5بيشينه بار بر واحد طول نوار

  .خارج قسمت بيشينه ظرفيت قسمت توزين بر طول توزين است

                                                 
1-Weighing cycle 

2-Maximum capacity 

3-Flowrate 

4-  Minimum totalized load 

5-Maximum load per unit length of the belt 



 

2-8-8   

  1مقدار كنترلي

وسيله نشاندهنده مجموع نشان داده مي شود وقتي كه جرم اضافي معلـومي  ي جرم كه بهامقداري بر حسب يكا

  .شبيه سازي شده يا روي بارگير نوار خالي و در حال حركت در تعداد دور كامل قرار مي گيرد

2-8-9   

  2مدت گرم شدن 

الزامات شود را تا لحظه اي كه دستگاه قادر به برآورده ساختن  توزين نوار نقاله اياز لحظه روشن شدن دستگاه 

  .مدت گرم شدن مي نامند

2-9   

  خطاها

2-9-1   

  3)نشاندهي(خطاي 

منهـاي مقـدار واقعـي     تـوزين نـوار نقالـه اي   اختالف بين دو مقدار قرائت شده از نشـاندهنده مجمـوع دسـتگاه    

  ).اين مقادير بايد بر حسب يكاي جرم باشند(جرم مربوط به اين قرائتها است ) قراردادي(

2-9-2   

  4ي ذاتيخطا

  .كه تحت شرايط مرجع بدست آمده است توزين نوار نقاله ايخطاي دستگاه 

2-9-3   

  5خطاي ذاتي اوليه

  .هاي دوام بدست مي آيدخطاي ذاتي دستگاه كه قبل از آزمونهاي عملكرد و ارزيابي

                                                 
1- Control value 

2- Warm-up time 

3- Error (of indication) 

4- Intrinsic error 

5- Initial intrinsic error 



 

2-9-4   

1اشتباه
 

   توزين نوار نقاله اياختالف بين خطاي نشاندهي و خطاي ذاتي دستگاه 

  .اصوالً اشتباه نتيجه يك تغيير ناخواسته در داده هاي يك دستگاه الكترونيكي و يا داده هاي عبوري از آن مي باشد: رييادآو

2-9-5   

  2اشتباه معني دار

اشتباهي بزرگتر از قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز آزمونهاي عوامل تاثيرگذار براي باري برابر با كمينه بار مجموع 

)∑ min(مشخص شده است توزين نوار نقاله ايكه روي دستگاه  ستيدر براي رده.  

  :موارد زير اشتباه معني دار محسوب نمي شوند

  .يا وسيله بررسي آن توزين نوار نقاله اياشتباهات ناشي از عوامل همزمان و مستقل از يكديگر در دستگاه   - 

 .اشتباهي كه بيانگر عدم امكان انجام هر گونه اندازه گيري است  - 

باهات گذرا كه همان تغييرات لحظه اي نشاندهي است و نمي توان آن را به عنوان نتيجه انـدازه گيـري   اشت  - 

 .تفسير ،حفظ يا انتقال داد

 .اشتباهات جدي كه الزم است از سوي تمام طرف هاي ذينفع در نتيجه اندازه گيري مورد توجه قرار گيرد  - 

2-10   

  3تاثير گذارها و شرايط مرجع 

2-10 -1   

  4ت تاثير گذاركمي

را تحت تـاثير   توزين نوار نقاله ايكميتي كه موضوع اندازه گيري نيست اما مقادير اندازه ده يا نشاندهي دستگاه 

 .قرار مي دهد

2-10 -1 -1   

  5عامل تاثير گذار

 .است توزين نوار نقاله ايكميتي تاثير گذار كه مقدار آن در محدوده شرايط كاركرد اسمي دستگاه 

                                                 
1- Fault 

2- Significant fault 

3- Influences and reference conditions 

4- Influence quantity 

5- Influence factor 



 

2-10 -1 -2  

  1اختالل 

  كميتي تاثير گذار كه مقدار آن در محدوده مشخص شده در اين استاندارد اما خارج از شرايط كاركرد اسمي 

  .مي باشد توزين نوار نقاله ايدستگاه 

2-10 -2   

  2شرايط كاركرد اسمي

قصد بـر ايـن   شرايط استفاده اي كه با گستره اي از مقادير اندازه ده و كميت هاي تاثير گذار مشخص مي شود و 

است كه در اين گستره،مشخصه هاي اندازه شـناختي در محـدوده بيشـينه خطـاي مجـاز تعيـين شـده در ايـن         

  .استاندارد قرار گيرند

2-10 -3  

  3شرايط مرجع 

مجموعه اي از مقادير معين عوامل تاثير گذار كه براي تضمين اعتبار مقايسه نتايج اندازه گيري هـا تثبيـت مـي    

  .شود

2-11   

  نهاآزمو

2-11-1   

  4آزمون مواد

با استفاده از نوع موادي كه براي تـوزين در نظـر گرفتـه شـده      توزين نوار نقاله ايآزموني كه روي دستگاه كامل 

  .است انجام مي شود

2-11-2   

  5آزمون شبيه سازي

نـه روي نـوار    توزين نـوار نقالـه اي  آزموني كه با استفاده از وزنه هاي استانداردي كه روي قسمت آزمون دستگاه 

  .نقاله قرار مي گيرند، انجام مي شود

                                                 
1- Disturbance 

2- Rated operating conditions 

3- Reference conditions 

4- Material test 

5- Simulation test 



 

2-11-3   

  1آزمون عملكرد

  .براي انجام عملكرد مورد انتظار بررسي مي شود EUT(2(آزموني كه با آن قابليت تجهيز مورد آزمون

2-11-4   

  3آزمون دوام

ي عملكردي خود در مـدت  قادر به حفظ ويژگيها) EUT(آزموني براي اينكه معلوم كند كه آيا تجهيز مورد آزمون

  .زمان استفاده است يا خير

  الزامات اندازه شناختي 3

  4رده هاي درستي  1- 3

  :داراي سه رده درستي زير هستند توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

5/0      ،1      ،2  

  5بيشينه خطاي مجاز 2- 3

  .به كار مي رود)min ∑(بيشينه خطاي مجاز براي بارهاي مساوي يا بيشتر از حداقل مجموع بار 

  بيشينه خطاي مجاز براي دستگاههاي توزين خودكار 1- 2- 3

 ايـن مقـادير بـه    .ارائه شده انـد   1در جدول  )به صورت مثبت و منفي(بيشينه خطاي مجاز براي هر رده درستي 

  . سر راست شده اند) d(نزديكترين زينه درجه بندي مجموع 

  بيشينه خطاي مجاز - 1جدول

  رده
  ز جرم بار مجموعدرصدي ا

  در حال كار  بررسي اوليه

5/0  25/0  5/0  

1  5/0  0/1  

2  0/1  0/2  

                                                 
1 - Performance test 
2 - Equipment Under Test  
3 - Durability test 
4 - Accuracy classes 
5 - Maximum permissible errors 



 

  اختالف بين نتايج توزين نشان داده شده يا چاپ شده 2- 2- 3

براي يك بار يكسان ،اختالف بين نتايج توزين ارائه شده توسط هر يك از دو وسيله با زينه درجه بندي يكسـان   

  .بايد صفر باشد

  ينه خطاي مجاز در آزمونهاي عوامل موثربيش 3- 2- 3

كه نزديك به زينـه درجـه بنـدي     2در جدول شماره ) مثبت يا منفي (بيشينه خطاي مجاز براي هر رده درستي

  :گرد شده اند آمده است)d(مجموع 

  بيشينه خطاي مجاز در آزمونهاي عوامل موثر - 2جدول

  درصد از جرم بار مجموع  رده

5/0  18/0  

1  35/0  

2  70/0  

آنالوگ با وجود كميـت تـاثير گـذار مـورد      ءبا اين حال وقتي كه يك لودسل يا يك وسيله الكترونيكي داراي جز

مقدار مرتبط مشخص شـده در جـدول    7/0آزمون قرار مي گيرد بايد بيشينه خطاي مجاز وسيله تحت آزمون را 

  .در نظر گرفت 2شماره 

  ) min ∑(كمينه بار مجموع  مقدار حداقل 3- 3

  :كمينه بار مجموع نبايد از بيشينه مقادير زير كمتر باشد

  درصد بار مجموع در يك ساعت با بيشينه آهنگ جريان 2 - 

 . بيشينه آهنگ جريانبار توزين شده  در يك دور نوار با  - 

 :آمده است 3بار متناظر با عدد مناسب زينه هاي درجه بندي مجموع در جدول  - 

  رجه بندي مجموعزينه هاي د بار متناظر  - 3جدول 

  )d(زينه درجه بندي مجموع  رده

5/0  800  

1  400  

2  200  

 )Q min( كمينه آهنگ جريان 4- 3

  اي تك سرعتهدستگاههاي توزين نوار نقاله) الف

  درصد آهنگ جريان  20بايد  كمينه آهنگ جريانبه استثناء شيب آهنگ جريان در شروع و خاتمه بارگيري  

  1به  5ويژگيهاي خاص نصب به گونه اي باشد كه تغيير آهنگ جريان كمتر از نسبت بيشينه باشد، مگر اينكه 



 

  .بيشتر شود بيشينه آهنگ جرياندرصد  35نبايداز  كمينه آهنگ جرياندر اين مورد  .شود 

  دستگاههاي توزين نوار نقاله اي با سرعت متغير و چند سرعته )ب 

 20كمتـر از   كمينه آهنگ جريانغير و چند سرعته ممكن است با سرعت مت توزين نوار نقاله ايدر دستگاههاي 

اما كمينه  بار خالص لحظه اي كه روي قسمت توزين گذاشته مي شـود نبايـد   .شود بيشينه آهنگ جرياندرصد 

  .باشدظرفيت درصد بيشينه  20كمتر از 

  آزمونهاي شبيه سازي 5- 3

  تغيير سرعت شبيه سازي شده 5-1- 3

سرعت اسمي نوار يا مقداري در سر تا سر گستره سرعت نوار وقتي كه سرعت نـوار بـه    ±10%براي تغييري برابر 

،خطاهـا نبايـد از بيشـينه خطاهـاي     )با استفاده از وسيله شبيه سازي جابجـايي (طور پيوسته در حال تغيير است 

  .بيشتر شود  3-2-3مجاز مربوط به آزمونهاي عوامل تاثيرگذار مشخص شده در بند 

  يري خارج از مركزبارگ 5-2- 3

خطاهاي مربوط به مجموع بار در موقعيتهاي مختلف بارگذاري نبايد از بيشينه خطاي مجاز مربوط به آزمونهـاي  

  .بيشتر شود  3-2-3عوامل تاثيرگذار مشخص شده در بند 

  صفر كردن  5-3- 3

  د از بيشينه خطايبعد از هر بار صفر كردن كه در گستره وسيله صفركن انجام مي شود خطاي مجموع نباي

  .بيشتر شود  3-2-3مجاز مربوط به آزمونهاي عوامل تاثيرگذار مشخص شده در بند  

  كميتهاي تاثيرگذار 5-4- 3

  دما 1- 5-4- 3

   تا -C 10°بايد با الزامات مرتبط فني و اندازه شناختي در گستره دمايي  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

      °C40 +مطابقت داشته باشند.  

با اين حال براي كاربردهاي خاص ممكن است حدود گستره دمايي متفاوت باشد،در هر حال ايـن گسـتره نبايـد    

  .باشد همچنين اين موضوع بايد در نشانه گذاريهاي توصيفي مشخص شود C30°كمتر از 

  )بدون بار(تاثير دما بر آهنگ جريان صفر  2- 5-4- 3

انجـام   C10°موع باآهنگ جريان صفر كه در دماهايي با اختالف بدون صفر كردن، اختالف بين دو نشاندهي مج

  :مي شود نبايد بيشتر از مقادير زير باشد

 درصد 035/0برابر  5/0براي رده   - 

 درصد 07/0برابر  1براي رده   - 

 درصد 14/0برابر  2براي رده   - 



 

  .بار جمع شده با بيشينه آهنگ جريان در مدت زمان جمع زدن

  .در ساعت بيشتر شود C5°دو نشاندهي مجموع نبايد از  بين آهنگ تغييرات دما

  )AC(منبع تغذيه شبكه  3- 5-4- 3

هاي زير مورد تغذيه مي شوند وقتي در گستره ) برق شهر(كه با برق اصلي توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

مراجعه  5-5-5به بند ( ندگيرند بايد با الزامات فني و اندازه شناختي مربوطه مطابقت داشته باشاستفاده قرار مي

  ).شود

  توزين نوار نقاله ايمقدار مشخص شده روي دستگاه + 10%تا  -15%گستره ولتاژ از   - 

  توزين نوار نقاله ايمقدار مشخص شده روي دستگاه + 2%تا  -2%گستره فركانس از   - 

 

ه مشـخص شـده مـورد    تغذيه مـي شـوند وقتـي در گسـتر     DCكه با يك منبع  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي  

مراجعه  6-5-5به بند (گيرند بايد با الزامات فني و اندازه شناختي مربوطه مطابقت داشته باشند استفاده قرار مي

  ).شود

  ويژگيهاي اندازه شناختي 5-5- 3

  تكرارپذيري 5-5-1- 3

شود نبايد داده مي اختالف بين دو نتيجه بدست آمده براي يك بار يكسان كه در شرايط يكسان روي بارگير قرار

  .بيشتر شود  3-2-3از قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز مربوط به آزمونهاي عوامل تاثيرگذار مشخص شده در بند 

  نشانگر مجموع 1تشخيص آستانه 5-5-2- 3

دو بار جمع شده  هايو بيشينه،اختالف بدست آمده بين نشاندهي كمينه آهنگ جريانبا هر آهنگ جرياني بين 

في برابر با بيشينه خطاي مجاز دارند ، حداقل بايد برابر با نصف اختالف اين بارهاي جمع شده داشته كه اختال

  .باشد

  

  تشخيص نشانگر مجموع كه براي جمع زدن صفر به كار مي رود آستانه 5-5-3- 3

- قابل مشاهدهدقيقه، چنانچه بارهاي زير روي بارگير گذاشته شوند بايد اختالف  3هاي به مدت حداقل در آزمون

  :باري و حالت گذاشتن يا برداشتن بار بدست آيدهاي مربوط به حالت بياي بين نشاندهي

  5/0درصد بيشينه ظرفيت براي رده  05/0 - 

  1درصد بيشينه ظرفيت براي رده  1/0 - 

  2درصد بيشينه ظرفيت براي رده  2/0 - 

                                                 
1- Discrimination 



 

  پايداري كوتاه مدت صفر 5-5-4- 3

آزمون كه هر كدام به مدت  5ترين و بزرگترين نشان دهي بدست آمده در بعد از صفر كردن ،اختالف بين كوچك

بارگذاري  بيشينه آهنگ جرياندقيقه انجام مي شود نبايد از درصدهاي از مجموع باري كه در يك ساعت با  3

  :اند بيشتر شودشده

 5/0درصد براي رده  0013/0 - 

 1درصد براي رده  0025/0 - 

 2درصد براي رده  005/0 - 

  پايداري بلند مدت صفر 5-5-5- 3

ساعت كار و بدون صفر كردن تكرار شوند،نتايج بايد الزامات بند  3وقتي كه آزمونهاي پايداري كوتاه مدت بعد از 

  را برآورده سازند و اختالف بين كوچكترين و بزرگترين نشاندهي بدست آمده نبايد از  5-5-4- 3

  :اند بيشتر شودبارگذاري شده آهنگ جريان بيشينهدرصدهاي از مجموع باري كه در يك ساعت با 

  5/0 ردهدرصد براي  0018/0  -

  1 ردهدرصد براي  0035/0  -

  2 ردهدرصد براي  007/0  -

  آزمونها در محل نصب  6- 3

  تكرار پذيري 6-1- 3

 يكسان و با مقادير عمالًي بدست آمده مربوط به آهنگ جريان هايي اختالف بين خطاهاي نسبي چندين نتيجه

يكساني از محصول و تحت شرايط يكسان ،نبايد از قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز دستگاههاي توزين تقريباً 

  .آمده است بيشتر شود 1-2-3خودكار كه در بند 

  بيشينه خطاي مجاز در بررسي صفر 6-2- 3

  ار بارگذاري شده بانوار، تغيير در نشان دهي صفر نبايد از درصدي از مجموع بي از كامل هايدور تعدادبعد از 

  :در مدت زمان آزمون بيشتر شود بيشينه آهنگ جريان 

  5/0 ردهدرصد براي  05/0  -

  1 ردهدرصد براي  1/0  -

  2 ردهدرصد براي  2/0  -

  تشخيص نشانگري كه براي صفر كردن به كار مي رود آستانه 6-3- 3

  دقيقه چنانچه بارهاي زير روي بارگير 3به نوار در مدتي تا حد ممكن نزديك ي از كامل هايدور تعدادبعد از 

گذاشته يا از آن برداشته شوند بايد اختالف قابل مشاهده اي بين نشاندهي صفر مربوط به حالت بي باري و  

  :حالت گذاشتن يا برداشتن بار بدست آيد



 

  5/0درصد بيشينه ظرفيت براي رده  05/0 - 

 1درصد بيشينه ظرفيت براي رده  1/0 - 

  2ينه ظرفيت براي رده درصد بيش 0/ 2 - 

  بيشينه تغيير در مدت زمان آزمون بدون بار 4- 6- 3  

مشخص شده است و كمينه بار جمع شده برابر  2-6- 3در مدت زمان انجام آزمون با بار صفر همانطور كه در بند 

نشاندهي بيشتر از  دور كامل نوار باشد، نشانگر مجموع نبايد از مقدار اوليه 3در  Q maxيا كمتر از بار عبوري با 

  :در مدت زمان آزمون ، تغيير كند  بيشينه آهنگ جرياندرصدهاي زير از بار مجموع با 

  5/0درصد براي رده  18/0-

  1درصد براي رده  35/0 -

  2درصد براي رده  7/0 -

  الزامات فني 4

  مناسب براي استفاده 4-1

وش كاركرد ،مواد توزين شونده و رده درستي مورد بايد طوري طراحي شود كه براي ر توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .نظر، مناسب باشد

  1امنيت كاركرد 4-2

  2ناميزاني تصادفي 4-2-1

بايد طوري ساخته شود كه يك ناميزاني تصادفي كه احتمال دارد عملكرد اندازه  توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .شناختي آن را بدون آشكار شدن تاثير آن بهم زند ، رخ ندهد

  )عملياتي( 3تنظيمات كاركردي 4-2-2

بتواند دوباره از صفر راه اندازي ) خودبخود(نبايد اين امكان وجود داشته باشد كه وسيله نشاندهنده مجموع كل 

  .شود

نبايد اين امكان باشد كه در مدت زمان انجام عمل توزين به صورت خودكار ،تنظيمات عملياتي انجام شود يا 

  .ده تجاري دوباره راه اندازي شوندديگر وسايل نشاندهن

  استفادهءسو 4-2-3

  .استفاده را فراهم كندءنبايد داراي مشخصه هايي باشد كه احتمال سو توزين نوار نقاله اييك دستگاه 

                                                 
1 - Security of operation 
2 - Accidental maladjustment 
3  -  Operational adjustments 



 

  وسايل كاركردي 4-2-4

در بايد طوري طراحي شوند كه در شرايط عادي نتوان آنها را  توزين نوار نقاله ايوسايل كاركردي دستگاه 

ها و فرآيندهاي چاپ بطور خودكار از هوضعيتي غير از آنچه مورد نظر است قرار داد مگر اينكه تمامي نشاندهند

  .كار بيفتند

  )ايبه دستگاه توزين نوار نقاله( 1وابسته كردن نقاله 4-2-5

  ت صوتي يا تصويري نوار نقاله بايد متوقف شود يا اينكه عالم اگر دستگاه توزين خاموش شود يا از كار بيفتد،

  .مناسبي ارسال نمايد

   ز ميز توزيندور اوسايل نشانگر در فاصله  4-2-6

  .به يك نشاندهي بار خارج از گستره دستگاه مجهز باشد 4-4هر وسيله نشانگري در دور دست بايد مطابق بند 

  نشانگر مجموع و وسايل چاپ 4-3

  كيفيت نشاندهي 1- 4-3

ع بايد خواندن نتايج را به صورت راحت ،قابل اعتماد و بدون ابهام فراهم سازند و وسايل نشاندهنده و چاپ مجمو

  .نام يا نشانه مناسب واحد جرم را داشته باشند

  شكل زينه درجه بندي 2- 4-3

يك عدد صحيح  kباشد كه  K10×5 يا  K10×1 ، K10×2زينه درجه بندي نشانگر يا وسايل چاپ بايد به شكل

  .تمثبت،منفي يا صفر اس

  وسيله نشانگر جزيي از مجموع)d(زينه درجه بندي  3- 4-3

  .زينه درجه بندي وسيله نشانگر جزيي از مجموع بايد برابر زينه درجه بندي وسيله نشانگر كل مجموع باشد

  زينه درجه بندي وسيله نشانگر مجموع مكمل 4- 4-3

  .زينه درجه بندي مجموع باشدبرابر  10زينه درجه بندي وسيله نشانگر مجموع مكمل حداقل بايد 

  گستره نشاندهي 5- 4-3

حداقل بايد قادر به نشاندهي مقدار محصول توزيني با   توزين نوار نقاله اييك وسيله نشانگر مجموع دستگاه 

 .ساعت كاري باشد 10در  بيشينه آهنگ جريان

  در حال كار بودن وسايل نشانگر مجموع 6- 4-3

  .به طور دائم در حال كار باشند وسايل چاپ و نشانگر مجموع بايد

                                                 
1 - Conveyor interlock 



 

  اعالم  خارج از گستره بودن 4-4

  :در حالتهاي زير يك عالمت قابل ديدن يا شنيدن بايد وجود داشته باشد

  .اي بيشتر از بيشينه ظرفيت قسمت توزين باشدبار لحظه - 

 .باشد كمينه آهنگ جريانيا كمتر از  بيشينه آهنگ جريانآهنگ جريان بيشتر از  - 

  له صفركنوسي 4-5

  .خنثي شود توزين نوار نقاله ايجرم موثر نوار بايد با يك وسيله صفر كن بر اساس عملكرد دستگاه 

  .درصد ظرفيت بيشينه بيشتر شود 4گستره صفر كن نبايد از 

    وسايل صفر كن خودكار و نيمه خودكار 1- 4-5

  :وسايل صفر كن خودكار و نيمه خودكار بايد طوري ساخته شوند كه

  .ر كردن بعد از تعداد دور كامل نوار صورت پذيردصف -

  .پايان عمل صفر كردن نشان داده شود -

  .حدود تنظيم نشان داده شود -

  .در صورت لزوم بايد اين امكان باشد كه در مدت زمان انجام آزمون وسايل صفركن خودكار از كار بيفتند

فركن خودكار هستند بايد مجهز به يك قفل باشند تا در صورتي كه داراي وسيله ص توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .روي نوار هستند از صفر كردن جلوگيري شود )شوندموادي كه توزين مي( در زماني كه مواد خوراك

  مبدل جابجايي 4-6

مبدل جابجايي بايد طوري طراحي شود كه در هنگام قرار داشتن بار روي نوار يا حالت بدون بار احتمال وقوع هر 

  .ه لغزش تاثيرگذار بر نتايج اندازه گيري به صفر برسدگون

  .وسايل حس كننده جابجايي بايد با طرف تميز نوار حركت كنند

  .هاي نوار برابر يا كمتر از طول توزين مطابقت كنندسيگنالهاي اندازه گيري بايد با جابجايي

  .تا جايي كه ممكن است بايد قسمتهاي قابل تنظيم را مهر و موم كرد

  نقاله دستگاههاي توزين نوار نقاله اي  4-7

  .محكم ساخته شود هنقاله بايد از جنس محكم و به شكل يك مجموع

  شرايط نصب 4-8

  :فقط بايد در جايي نصب شوند كه توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

  .چارچوب نگهدارنده نقاله از نوع محكمي ساخته شده باشد - 

هاي توزيني غلتكها به گونه اي است  كه هميشه نوار بر روي كغلتدر قسمت طولي مستقيم كه مسير  - 

 .قرار گيرد

 .وسايل تميز كننده نوار طوري قرار گرفته و كار كنند كه هيچ اثر مهمي بر نتايج نداشته باشند - 



 

 .نبايد باعث لغزش محصول شود غلتكمسير  - 

،ساختمان و حركت نوار و غلتكمسير بايد به گونه اي طراحي شوند كه نصب  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

  .چيدمان خوراك دهي محصول باعث خطاهاي مضاعف نشوند

  مسير غلتك  4-8-1

  .بايد در مقابل خوردگي و مسدود شدن محافظت شوند توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

عمالً در يك  هاي روي بار گير و مسيري از نوار كه براي تماس در نظر گرفته شده است بايدغلتكسطح تماس 

  .صفحه تراز باشند

  نوار نقاله 4-8-2

  .اي در نتايج داشته باشندجرم واحد طول نوار عمالً بايد ثابت باشد و اتصاالت نوار نبايد هيچ تاثير قابل مالحظه

  كنترل سرعت 3- 8- 4 

درصد سرعت  5 تك سرعت،سرعت نوار در طول مدت توزين نبايد بيشتر از توزين نوار نقاله ايبراي دستگاههاي 

با سرعت متغير كه داراي كنترل كننده سرعت هستند  توزين نوار نقاله ايدر دستگاههاي .اسمي تغيير كند

  .درصد سرعت تنظيم شده تغيير كند 5سرعت نوار نبايد بيشتر از 

  طول توزين 4-8-4

  ول توزين بدون تغييراي نصب شوند كه در مدت بكارگيري طبايد به گونه توزين نوار نقاله ايدستگاههاي 

  .اگر طول توزين قابل تنظيم است در صورت امكان بايد وسيله تنظيم طول توزين مهر و موم شود.بماند 

  كشش نوار براي دستگاههاي توزين نوار نقاله اي داراي ميز توزين    4-8-5

يل كششي ديگر، مستقل نگه كشش طولي در نوار بايد از اثرات دما ،سايش يا اثر نيروي وزن نوار يا  برخي وسا

  .داشت شود

  .محرك نباشد غلتكاي باشد كه هيچگونه لغزشي بين نوار و كشش نوار در شرايط عادي كار بايد به گونه

ي كه نيرو را از كشش دهنده انتقال مي دهد غلتكمتر بيشتر است ،قوس تماس نوار  10در جايي كه طول نوار از 

  .درجه باشد 90نبايد كمتر از 

  حفاظت در مقابل بار زياد 4-8-6

  .بايد در مقابل بارهاي تصادفي بيشتر از ظرفيت بيشينه محافظت شوند توزين نوار نقاله ايدستگاههاي  

  وسايل كمكي 4-9

  .وسايل كمكي نبايد نتايج توزين را تحت تاثير قرار دهند

  مهر و موم كردن 4-10

  رداشته شوند بايد براي مهر و موم شدن تجهيز شده  يااجزايي كه قرار نيست تنظيم شوند يا توسط كاربر ب



 

  .اي كه استفاده مي شود بايد شرايط مهر و موم شدن را داشته باشدهر محصور كننده .محصور شوند 

  هاي تشريحينشانه گذاري  4-11

  .هاي زير جا داشته باشددستگاه بايد براي نشانه گذاري

  مل بايد نوشته شوندهايي كه به طور كاگذارينشانه 4-11-1

  آرم سازنده -

  )در صورت امكان(آرم وارد كننده -

  توزين نوار نقاله ايشماره سريال و تعيين نوع دستگاه  -

تعداد دور در تنظيم صفر ( "دور كامل نوار انجام شود.... آزمون صفر بايد در مدت زمان حداقل ":اين نوشته -

  ). ودبايد بر اساس ارزيابي نمونه تصميم گيري ش

  V…ولتاژ برق اصلي             -

  Hz…فركانس برق اصلي            -

  :هايي كه با كد نشان داده مي شودنشان گذاري 4-11-2

  عالمت تصويب نمونه -

     2،  1،   5/0       رده درستي -

   d = … kgيا t  زينه درجه بندي مجموع     -

  : در صورت لزوم  -

  يا v = … m/s  سرعت اسمي نوار    

   v = … / … m/s   گستره سرعت نوار    

   Q max = … kg/ hيا  t/h  بيشينه آهنگ جريان - 

 Q min = … kg/ hيا  t/h    كمينه آهنگ جريان - 

  min = … kg ∑يا  t    كمينه بار مجموع - 

  نشانه گذاريهاي نتيجه شده از ارزيابي نمونه 4-11-3

  .محصولي كه توزين مي شود) انواع( معرفي نوع -

   kg …يا Max(  t(ظرفيت بيشينه -

  L(  … m(طول توزين -

   kg …يا t  يمقدار كنترل -

  C° … تا      C°…  گستره دمايي  -

  m/s …گستره سرعت وسيله شبيه ساز جابجايي                   -

      cycles/hour …)آيداگر مقدار مجموع با جمع زدن بدست مي( سيكل كاري -



 

به صورت مستقيم به قسمت اصلي وصل  كه ايتوزين نوار نقالههاي دستگاه نشانه شناسايي قسمت -

 .نيستند

  گذاري تكميلينشانه 4-11-4

تصويب از سوي هيئت صادر كننده گواهي نامه  ممكن است توزين نوار نقاله ايبسته به استفاده خاص دستگاه 

  .دستگاه مقرر شودتكميلي براي  هايگذارينشانه نمونه

  ايش نشانه هاي تشريحينم 4-11-5

اين  .خوانا باشندضوح ،نشانه هاي تشريحي تحت شرايط عادي استفاده بايد ماندگار و از لحاظ اندازه،شكل و و

يا  روي  ،با هم آورده شوند كه به راحتي قابل ديدن است توزين نوار نقاله ايدستگاه از ها بايد در جايي نشانه

  .آورده شوند گرنشان خود وسيلها روي مجموع ي گرنشان وسيله پالكي نزديك

  هاي تصديقنشانه 4-12

  محل نشانه گذاري 1- 4-12

  :اين محل بايد . هاي تصديق بايد محلي روي دستگاه در نظر گرفته شودبراي بكارگيري نشانه

  .جدا كرد توزين نوار نقاله ايها از روي دستگاه طوري باشد كه آن را نتوان بدون آسيب ديدن نشانه - 

 .جازه دهد كه نشانه گذاريها بدون تغيير كيفيت اندازه شناختي دستگاه به راحتي انجام شودا - 

يـا قسـمت پوشـش     تـوزين نـوار نقالـه اي   در هنگامي كه دستگاه در حال كار است بدون اينكه دستگاه  - 

 .محافظ آن را جابجا كنيد،قابل ديدن باشد

  نگهدارنده 2- 4-12

الزم است داراي نشانه هاي تصديق باشند،براي حصول اطمينان از حفظ اين  كهتوزين نوار نقاله اي دستگاههاي 

  :نشانه ها در موارد زير بايد در جايي كه در بند قبل به آن اشاره شد داراي نگهدارنده نشانه باشند

ري با وقتي كه نشانه با انگ گذاري حاصل مي شود اين پايه مي تواند شامل يك نوار سربي يا هر ماده ديگ) الف

فرو  توزين نوار نقاله ايكيفيت مشابه باشد كه در داخل پالك نصب شده يا در سوراخ ايجاده شده روي دستگاه 

  .رود

  .وقتي نشانه از نوع خود چسب است براي چسباندن آن بايد محلي روي دستگاه پيش بيني شود) ب

  الكترونيكي  توزين نوار نقاله اي هايالزاماتي براي دستگاه 5

الكترونيكي بايد عالوه بر الزامات قابل اجراي همه بندهاي ديگر، الزامات زير را  توزين نوار نقاله ايهاي دستگاه

  :نيز برآورده كنند



 

  الزامات كلي 1- 5

  شرايط كاركرد اسمي 1- 1- 5

خطاي آن از  كاركرد اسمياي طراحي و ساخته شود كه تحت شرايط بايد به گونه توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .يشنه خطاي مجاز بيشتر نشودب

  اختالالت  2- 1- 5

  :شود كه اگر در معرض اختالل قرار گيردو ساخته  الكترونيكي بايد طوري طراحي  توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  اشتباهات معني داري رخ ندهد،يا) الف

  .اشتباهات معني دار آشكار شوند و بر اساس آنها عمل شود) ب

  .مجاز است) 5-5-3(ي نشاندهي، اشتباهي مساوي يا كمتر از مقدار مشخص شده در بندبه غير از خطا: يادآوري

  دوام 3- 1- 5

  .را برآورده كند 2-1-5و  1-1-5بندهاي  ياهالزام بايد براي كار مورد نظر هموارهدستگاه يك 

  ارزيابي انطباق 4- 1- 5

با الزامات  قبول شوددر پيوست الف  مشخص شدهي آزمونها دركي ياز دستگاه الكترون نوعي يك نمونهچنانچه 

  .نيز مطابقت خواهد داشت 3-1-5و  2-1-5، 1- 1-5بندهاي 

  كاربرد  2- 5

  : اعمال شوندممكن است به صورت مجزا  2- 1-5الزامات بند   1- 2- 5

  يا/ و  براي هر عامل منفرد كه موجب اشتباه معني داري شود) الف

  براي هر قسمت از دستگاه الكترونيكي) ب

  .به عهده سازنده است 2-1-5انتخاب الزامات قسمت الف يا ب بند  2- 2- 5

  عملكرد با توجه به اشتباهات معني دار 3- 5

ايجاد كند، اين نشانه ي را ي قابل ديدن يا شنيدننشانه دوقتي اشتباه معني داري آشكارسازي مي شود،دستگاه باي

  .داشته باشد بايد تا زمان اقدام كاربر يا برطرف شدن اشتباه ادامه

بايد به وسايل مناسبي مجهز  دستگاه، اشتباه معني دار براي حفظ اطالعات مربوط به بار مجموع در هنگام وقوع 

 .باشد

  فرايند روشن شدن 4- 5

) الكترونيكي كه هميشه به برق وصل است توزين نوار نقاله ايروشن شدن نشانگر يك دستگاه (با روشن شدن 

  هاي مربوط به وضعيت فعال و غير فعال صي اجرا شود،فرايندي كه با آن همه عالمتدستگاه بايد فرآيند خا



 

  .نشانگر براي مشاهده آسان توسط كاربر ،به مدت كافي نشان داده شود

  الزامات كاربردي 5- 5

  عوامل تاثيرگذار 1- 5- 5

  در حد بر آن عالوهكند و را برآورده  4 -5-3الكترونيكي بايد الزامات بند  توزين نوار نقاله اييك دستگاه 

مشخصه هاي فني و اندازه شناختي خود را حفظ  ،درصد  85رطوبت نسبي و  بااليي گستره دمايي دستگاه 

  .نمايد

  اختالالت 2- 5- 5

-الكترونيكي در معرض اختالالت مشخص شده در پيوست الف قرار مي توزين نوار نقاله ايوقتي كه يك دستگاه 

  :ايد صورت پذيردگيرد يكي از موارد زير ب

نبايد از مقدار خطاي ) خطاي ذاتي(اختالف بين نشاندهي وزن با وجود اختالل و حالت بدون اختالل ) الف

  بيشتر شود، يا 5- 5- 3مشخص شده در بند 

  .دستگاه بايد اشتباه معني دار را آشكار كرده و بر اساس آن عمل كند) ب

  مدت زمان گرم شدن 3- 5- 5

الكترونيكي، نشاندهي يا انتقال نتايج توزين نبايد صورت  توزين نوار نقاله ايدستگاه  زمان گرم شدنمدت در 

  .گيرد و از انجام عمليات خودكار جلوگيري شود

  1واسط 4- 5- 5

به واسطي مجهز باشد كه وصل شدن آن را به تجهيزات خارجي  توزين نوار نقاله ايممكن است يك دستگاه 

  بايد كار خود را به درستي توزين نوار نقاله ايسط استفاده مي شود، دستگاه وقتي كه از يك وا.مهيا مي كند

  .ادامه دهد و كاركرد اندازه شناختي آن نبايد تحت تاثير قرار گيرد 

  )AC( منبع تغذيه اصلي 5- 5- 5

دازه كه با برق اصلي كار مي كند،هنگامي كه برق قطع مي شود بايد اطالعات ان توزين نوار نقاله ايدستگاه  

و اين قابليت را داشته باشد كه اين  حفظ كندساعت  24زمان قطع برق را حداقل به مدت  مربوط بهشناختي 

به  منبع از برق اصلي )  انتقال(در لحظه كليدزني . ساعت نشان دهد 24دقيقه در  5اطالعات را حداقل به مدت 

  .رخ دهدتغذيه اضطراري نبايد اشتباه معني داري 

  )DC(تغذيه باطري منبع  6- 5- 5

كه با باطري كار مي كند در زماني كه ولتاژ باطري زير مقدار تعيين شده از سوي  توزين نوار نقاله ايدستگاه  يك

  .سازنده است يا بايد كار خود را به درستي ادامه دهد يا اينكه به صورت خودكار از كار بيفتد

                                                 
1 - Interface 



 

  امتحان و آزمون   6- 5

براي بررسي مطابقت آن با الزامات قابل اجراي اين استاندارد و به  نوار نقاله اي توزينامتحان و آزمون دستگاه 

  .در نظر گرفته شده است 5ويژه الزامات بند 

  هاامتحان 1- 6- 5

  .كردامتحان  آن را بايد توزين نوار نقاله ايبراي رسيدن به يك ارزيابي كلي از طراحي و ساخت دستگاه 

  آزمونهاي عملكرد 2- 6- 5

الكترونيكي يا وسيله الكترونيكي بايد به صورت مناسب همانطور  توزين نوار نقاله اييك دستگاه  رت لزومدر صو

آزمونها بايد روي كل  .معين شود هاد تا كاركرد صحيح آننكه در پيوست الف مشخص شده مورد آزمون قرار گير

يا شكل آن اين اجازه را ندهد كه به صورت جام شود به جزء هنگامي كه اندازه و نا توزين نوار نقاله ايدستگاه 

اين . در اين مورد،وسايل الكترونيكي بايد به صورت مجزا مورد آزمون قرار گيرند.يك واحد مورد آزمون قرارگيرد

  .به معناي اين نيست كه براي آزمون اجزاء وسايل الكترونيكي به قطعات بيشتر تفكيك شوند

اگر به داليل  ياانجام شود كامالً آماده به كار  توزين نوار نقاله ايوي دستگاه امتحان بايد ر الزم به يادآوري است

اي كه به قدر كافي نمايانگر عملي الزم باشد روي وسايل الكترونيكي كه در يك مجموعه شبيه سازي شده

ن نوار نقاله توزيهمانطور كه در پيوست الف مشخص شده، دستگاه . است انجام شود توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .بايد به صورت درست كار خود را ادامه دهد اي

  كنترلهاي اندازه شناختي 6

  بايد مطابق قوانين ملّي انجام شود و شامل موارد زير  توزين نوار نقاله ايكنترلهاي اندازه شناختي دستگاههاي 

  :است 

  نوعي ارزيابي نمونه -

 تصديق اوليه -

 بازرسي حين كار -

ي و بر اساس يك برنامه واحد انجام سملي اندازه شنا مركزبه طور يكنواخت توسط  تبهتر اسآزمونها 

    و OIML D19و تصديق اوليه به ترتيب در مدارك بين المللي ارزيابي نمونه نوعي راهنمايي براي .شوند

OIML D20 ارائه شده است.  

  1ارزيابي نمونه نوعي 1- 6

  مستندات 1- 1- 6

  :بايد شامل مدارك زير باشدنه نوعي ارزيابي نمودرخواست براي 

                                                 
1 - 

Pattern evaluation 



 

   توزين نوار نقاله ايويژگيهاي اندازه شناختي دستگاه  -

 توزين نوار نقاله ايمشخصات استاندارد دستگاه  -

 نحوه كاركرد اجزاء و وسايل شرح -

را  دستگاه ساخت و كاركرد كه )كاربرد داشتندر صورت (ي كلي، نمودارها و اطالعات نرم افزار نقشه ها -

 .شرح دهند

هر مدرك يا سند ديگري كه نشان دهد طراحي و ساخت دستگاه توزين نواري مطابق با الزامـات ايـن    -

 .استاندارد است 

  الزامات كلي 2- 1- 6

، در شرايط عادي اين انجام شود نمونه كه معرف نمونه ارائه شده استروي يك  بايد حداقلارزيابي نمونه نوعي 

  .بيشتر شود عدد 3 نبايد از تعداد

ها بايد ديگر از نمونهنصب شود و حداقل يكي  خاصيحداقل يكي از نمونه ها بايد به صورت كامل در محل 

ارزيابي بايد شامل آزمونهاي مشخص شده در بند . باشدانجام آزمونهاي شبيه سازي اجزاء در آزمايشگاه  مناسب

  .باشد 1-3- 6

  آزمونهاي ارزيابي نمونه نوعي 6-1-3  

  :داشته باشندبايد با موارد زير مطابقت  توزين نوار نقاله ايگاههاي دست

 بيشينه خطاي مجاز ،گستره استفاده و نوع مواد يا ماده مشخص  با، به ويژه 3الزامات اندازه شناختي بند  - 

  و شودعيين ميتوسط سازنده تكه  شده 

 4الزامات فني بند  - 

  .داشته باشندنيز مطابقت  5الكترونيكي بايد با الزامات بند  توزين نوار نقاله ايدستگاههاي  عالوه بر آن

  :مسئول اندازه شناختي بايد 

  .آزمونها را به روشي انجام دهد كه از هدر رفتن منابع جلوگيري شود - 

 .اجازه دهد نتايج آزمونها براي تصديق اوليه ارزيابي شوند - 

  آزمونهاي مواد 3-1- 1- 6

  :رت زير انجام شوندآزمونهاي مواد بايد در محل به صو

  هاي توصيفيمطابق با نشانه - 

 .گيري براي آن ساخته شده استاندازهدستگاه كه  تحت شرايط عادي استفاده - 

 نباشد آزمونكه كمتر از حداقل بار  محصوليبا مقدار  - 

 بين مقدار بيشينه و كمينه  يآهنگ جريانبا  - 



 

يا در تمام گستره سـرعت بـراي   يك از سرعتها دارند در هر هايي كه بيشتر از يك سرعت نقالهنوار براي  - 

 هاي با سرعت متغيرنوار نقاله

 و روشهاي آزمون در پيوست الف 7مطابق با روش آزمونهاي بند  - 

 ، 1-2-3بند مقادير مشخص شده در يد مطابق باوزين خودكار بابراي تبيشينه خطاهاي مجاز  ،براي تصديق اوليه

  .باشد ين نوار نقاله ايتوزرده درستي دستگاههاي  و 1جدول 

  )    t∑(بار آزمون كمينه  3-2- 1- 6

  :بدست آيد ين مقادير زير تركمينه بار آزمون بايد از بيش

  درصد بار مجموع در يك ساعت با بيشينه آهنگ جريان 2 -

 دهاين مورد وقتي كه بار آزمون مواد خوانده ش(  بيشينه آهنگ جريانبار توزين شده  در يك دور نوار با  -

 .)است

  : 4 آمده در جدول آزمونزينه هاي درجه بندي  تعداد -

 تعداد زينه هاي درجه بندي آزمون -4جدول 

  زينه درجه بندي آزمون  رده

5/0  800  

1  400  

2  200  

  آزمونهاي برآوردسازي الزامات فني 3-3- 1- 6

  .انجام شوند 4الزامات فني بند  مطابقت باارزيابي  آزمونها بايد براي ءدر صورت اقتضا

   آزمونهاي شبيه سازي 4- 3- 6-1 

توان در حالت را كه ميانجام شوند كه انحراف نتيجه توزين هر فرآيند توزيني  طوريآزمونهاي شبيه سازي بايد 

  :برد را در شرايط زير آشكار كند دستگاه توزين نواري بكار  عادي براي

  .براي همه دستگاههاي توزين نواري 5-3زير بند  - 

 .براي دستگاههاي توزين نواري الكترونيكي 5بند  - 

شناختي ،مقررات اندازه 6635شماره ملي ايران به اگر ويژگيهاي اندازه شناختي لودسل طبق الزامات استاندارد 

اين ارزيابي براي كمك به  متقاضي ازدرخواست توان در صورت مي ارزيابي شده باشد، 1382 :سال  ،هالودسل

  .كرددستگاه توزين نواري استفاده ي ارزيابي نمونه نوع

الزامات اين زيربند فقط براي دستگاههاي توزين نواري كه براي ارزيابي نمونه نوعي ارائه شده اند كاربرد دارد نه براي  :يادآوري  

ي مجاز مناسب يا اين وسايل ممكن است براي تعيين اينكه آيا آنها از بيشينه خطا .آنهايي كه بعداً براي تصديق ارائه مي شوند



 

. يشينه تغيير مجاز تجاوز كرده اند يا نه و به صورت دوجانبه بين مسئول اندازه شناختي و درخواست كننده تصميم گيري مي شودب

  :به عنوان مثال

  تطبيق وسيله نشان دهنده مجموع براي تشخيص دهي بيشتر از زينه درجه بندي مجموع -

 اياستفاده از تغيير وزنه هاي نقطه  -

 هر وسيله ديگري كه به صورت دوجانبه توافق مي شود -

  تهيه وسايل آزمون 4- 1- 6

از دستگاه  كنترل و دارپرسنل صالحيتمعرفي  تجهيزات ، جابجايي محصول، تهيهانجام آزمون ممكن است  در

  .سوي هيئت ارزيابي كننده به عهده متقاضي گذاشته شود

  مكان انجام آزمون 5- 1- 6

  :هاي زير آزمون شوندممكن است در مكان شوندميين نواري كه براي تصويب نمونه ارائه دستگاههاي توز

  .شناسي كه درخواست به آنجا ارائه شده استدر محل مركز اندازه  - 

 .و درخواست كننده توافق شود شناسيمركز اندازههر مكان مناسب ديگري كه بين   - 

  تصديق اوليه و بازرسي در حال كار 2- 6

  زمونهاآ 2-1- 6

براي محصول يا  را 4بند  الزامات و 5- 3 را به استثنا بند فرعي 3دستگاههاي توزين نواري بايد الزامات بند 

كند كار مي تحت شرايط عادي استفاده دستگاهو وقتي كه  انددستگاه براي آنها ساخته شدهمحصوالت معيني كه 

  .،برآورده سازند

  .انجام شونددر آنجا نصب شده، ختي در محلي كه دستگاه توزين نواري آزمونها بايد توسط مسئول اندازه شنا

  :شود كه  نصب دستگاه توزين نواري بايد به گونه اي انجام

  .شبيه و همانند حالتي باشد كه براي داد و ستد است عمل توزين خودكار براي انجام آزمون واقعاً  - 

 .عملكرد عادي انجام شوند)تخريب(زدن آزمونها بتوانند به صورت مطمئن و آسان بدون به هم   - 

  :مسئول اندازه شناختي 

  .مونها را به روشي انجام دهد كه از هدر رفتن منابع جلوگيري شودزبايد آ  - 

  كـه قـبالً  از نتايج آزمونهاي ارزيابي نمونه نـوعي  ممكن است براي جلوگيري از انجام آزمونهاي تكراري   - 

 .كندبراي تصديق اوليه در محل استفاده  است اري انجام شده روي دستگاه توزين نو 1-3-1-6طبق بند 

  آزمونهاي مواد 1- 2-1- 6

  :آزمونهاي مواد بايد در محل و به صورت زير انجام شوند 

  مطابق با نشانه هاي توصيفي  - 



 

 نواري براي آن ساخته شده است دستگاه توزيناي كه تحت شرايط استفاده - 

 باشدبار آزمون نبا مقدار محصولي كه كمتر از حداقل  - 

 بين مقدار كمينه و بيشينه  يآهنگ جريانبا  - 

 هايي كه سرعت متغيرنقاله نوار ياهايي كه بيشتر از يك سرعت دارند در هر يك از سرعتها براي نوارنقاله - 

 دارند در تمام گستره سرعت  

 و پيوست الف  7مطابق با روشهاي آزمون بند  - 

  .دقيقه با سرعت اسمي كار كند 30به مدت  )ترجيحا با بار(د قبل از انجام آزمون نوار نقاله باي

انبارش و انتقال بايد به گونه اي .دستگاه توزين نواري مورد آزمون باشد يبايد در نزديك دستگاه كنترل هميشه

  .گرددكه از هدر رفتن محصول جلوگيري  انجام شوند

عبور از روي دستگاه توزين نوار نقالـه اي   بررسي جرم محصول استفاده شده ممكن است قبل يا بعد از  -

  .انجام شود

و   1جدول  ، 1-2-3با مقادير مشخص شده در بند  مطابق توزين خودكار بايد برايبيشينه خطاي مجاز  - 

 .رده درستي دستگاه توزين نواري باشد

  آزمونهاي برآورده شدن الزامات فني 2- 2-1- 6

  .انجام شوند ،را برآورد مي كنند 4ههاي توزين نواري الزامات فني بند آزمونها بايد به منظور اثبات اينكه دستگا

  تهيه وسايل انجام آزمون 2-2- 6

از دستگاه  كنترل و دارپرسنل صالحيتمعرفي  تجهيزات ، جابجايي محصول، تهيهانجام آزمون ممكن است  در

  .سوي هيئت ارزيابي كننده به عهده متقاضي گذاشته شود

  روشهاي آزمون 7

  .هاي آزمون بايد با اصول كلي زير مطابقت داشته باشد، جزئيات در پيوست الف آمده استروش

  آزمونهاي شبيه سازي 7-1

  :باشد دستگاه مورد آزمون بايد اقالم زير را داشته براي آزمونهاي شبيه سازي، 

 )معموالً ميز توزين كامل( يك نمونه بارگير - 

 هاي استانداردبراي وزنهصفحه بار يك  - 

كه روي طولهاي مساوي  رايك بار ثابت  مربوط بههاي گيري عملكرد كه قادراست انتگرال بررسييله وس - 

 .را با هم مقايسه كند شودميگيري اندازه تعيين شده و توسط مبدل جابجايي از قبل توسط كاربر

 .آزمون بدون نوار محفظه قسمتساز جابجايي در وسيله شبيه - 



 

) سازي شـده شبيه(بار بايد در طول بارگير و در جهت حركت نوار پخش شود و در نقاط مختلف عرض نوار

  .قرار گيرد

  .مدت زمان هر جمع زني صفر بايد برابر با زمان توزين حداقل مجموع با آهنگ جريان كمينه باشد

 

  
  بارگير - 1شكل 

  روش كنترل آزمونهاي در محل  7-2

ته شده در آزمونهاي مواد بايد قادر به تعيين وزن مواد مصرف شده در آزمون با خطايي روش كنترلي بكار گرف

كمتر از  
�

  .آيد، باشدبدست مي)  1-2- 2بند (مقدار بيشينه خطاي مجاز كه در توزين خودكار  �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  پيوست الف

  )الزامي(

  هاي آزمونروش

  ر جمع زن پيوستهبراي دستگاههاي توزين خودكا

  

  :معناي نمادها

I  = توزين نوار نقاله اينشاندهي دستگاه  

In  = n امين نشاندهي 

S  = ساكنبار 

∆S  = شود تا نشاندهي به مقدار بعدي تغيير كندساكني كه اضافه ميبار 

T  =دسازي يا بار كنترل شده براي آزمونهاي موامحاسبه شده براي آزمونهاي شبيه( بار جمع شده( 

L  =طول توزين 

E = I – T  

T

TI
E

100)(
%

×−
 درصد خطاي آزمونهاي شبيه سازي شده ==

mpe  =قدر مطلق(بيشينه خطاي مجاز( 

EUT  =تجهيز تحت آزمون 

 d = زينه درجه بندي مجموع 

P = ∆S – d5/0  +I  = نشاندهي دستگاه كنترل قبل از گرد كردن  

  :يادآوري 

و تعداد پالس نشان داده  Sسازي محاسبه مي شود و از حاصلضرب بار ساكن از تجهيز آزمون شبيه T،در آزمونهاي شبيه سازي 

  . آيدشده در آزمونهاي مجزا و گزارش آزمون بدست مي

  . است  T=Pبنابراين براي آزمونهاي مواد. مقدار نشاندهي دستگاه كنترل كننده قبل از گرد كردن است   Tبراي آزمونهاي مواد،  

  .در آزمونهاي مواد دارد Tفقط بستگي به دستگاه كنترل و تعيين مجدد  Pحاسبه م

  ) 1- 1- 6(مدارك 1-الف 

  بازنگري  راتصاوير ضروري ، نقشه ها، مشخصات فني مربوط به اجزاء اصلي و غيره  از جملهمدارك ارائه شده 



 

  .را بررسي كنيده كتابچه راهنماي دستگا. كنيد و مشخص كنيد كه مدارك كافي هستند يا خير

  با مدارك ار مقايسه ساخت 2-الف 

  . امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه وسايل مختلف دستگاه مطابق با مدارك هستند

  آزمايش اوليه  3-الف 

  ويژگيهاي اندازه شناختي  1 -3- الف 

  .كنيد يادداشت)مراجعه كنيد OIML R50-2به(آزمون گزارش  بنديقالبويژگيهاي اندازه شناختي را مطابق با 

  نشانه گذاريهاي تشريحي  1- 2-3- الف 

  . كنيدگزارش آزمون بررسي  الگومطابق با چك ليست داده شده در را نشانه گذاريهاي تشريحي 

  )  12-4و  10- 4(هاي تصديقمهرو موم كردن و نشان 3 -3- الف 

  .كنيدگزارش آزمون بررسي  گويالدر  مذكورمطابق با چك ليست را تصديق  عالئممهرو موم كردن و تسهيالت 

  كليات 4-الف 

  )EUT(الزامات كلي براي دستگاههاي الكترونيكي مورد آزمون  1- 4- الف 

  . اين زيربند فقط براي آزمونهاي شبيه سازي كاربرد دارد 

م آزمون هيچ تنظي انجامو در مدت  صفر كنيدقبل از هر آزمون ، تجهيز مورد آزمون را تا جايي كه عملي است 

- داري آشكارسازي شود كه الزم است دستگاه را دوباره راهدهيد،به استثناء موقعي كه اشتباه معنيديگري انجام ن

نشان دهي بار بايد مطابق هر بايد ثبت گردد و  يشرايط آزمونهر انحراف نشان دهي بدون بار تحت .اندازي كنيم

  . شودتصحيح  آيدمينتايج توزين بدست روشي كه با 

  . ري دستگاه بايد به گونه اي باشد كه هيچگونه قطرات آبي روي دستگاه ايجاد نشودنگهدا

  dبندي كوچكتراز دهي با زينه درجهنشان 1- 1- 4- الف

 dبندي كوچكتراز دهي با زينه درجهديجيتالي ، وسيله اي براي نشان دادن نشاندهي اگر يك دستگاه با نشان

و  متقاضيتشخيص زينه بندي بين  آستانه. ي تعيين خطا استفاده شودداشته باشد، اين وسيله ممكن است برا

ر فرم گزارش هتر است آن را دشود باستفاده مي ايوسيله اگر از چنين. مسئول اندازه شناختي توافق مي شود

  .كردثبت 

  محاسبه خطا 2- 4- الف

  :آيدخطاي نسبي از رابطه زير به دست مي



 

  :براي آزمونهاي در محل

  :سازييهبراي آزمونهاي شب

  .در جداول گزارش آزمون، خطاي نسبي بايد بر حسب درصد بيان شود

ت از روش زير براي تعيين خطا در دسترس نباشد،ممكن اس dچنانچه وسيله با زينه درجه بندي كوچكتر از 

  .استفاده شود

 d كند كه تعداد ربراي مدت زماني كا شود،به شبيه ساز اجازه دهيد كهسازي انجام ميكه آزمون شبيه هنگامي

  .شود 3- 2بند  3برابر مقدار داخل جدول  5معادل 

  1 ردهدستگاه : مثال

  )3- 2-3بند  2از جدول (35/0%در آزمونهاي شبيه سازي برابر  mpeمقدار 

  )3- 3بند  3از جدول ( d400برابر   min ∑مقدار 

d2000 =d400×5   

  d7 =d2000 ×0035/0  =mpeبنابراين                                           

mpeآشكار شود، يعني  d1در نتيجه خطا مي تواند از 
�

�
  

  :زيرا. است d 2/0،اين مقدار برابر )3دول حداقل مجموع از ج( d400براي باري معادل 

d 4/1  =d400 ×0035/0  =mpe  

 ———————————————————————————————   = خطاي نسبي

قرارداديواقعي مقدار   

( گيرينتيجه اندازه قرارداديواقعي مقدار  –  ) ×100  

 ————————————————————————————————— = خطاي نسبي

( توزين نوار نقاله اينشاندهي دستگاه    100 ×(نشاندهي دستگاه كنترل – 

 نشاندهي دستگاه كنترل

 ————————————————————————————————— = خطاي نسبي

 مجموع وزن محاسبه شده

  100 ×(مجموع وزن محاسبه شده  – مجموع وزن نشان داده شده)



 

d2/0  =mpe
�

�
  

  .شودبار آزمون كمتر مي mpeاز  ايمالحظهبه مقدار قابل  dمقدار  ،با افزايش بار آزمون

  .را ببينيد 11 –براي آزمونهاي مواد،الف 

  برنامه آزمون 5-الف

  بي نمونه نوعيارزيا 1- 5- الف 

  .باشندسازي ميمربوط به آزمونهاي شبيه 8-و الف 7-آزمونهاي آمده در بندهاي الف : يادآوري

  .بكار روند نوعي  معموالً بايد براي ارزيابي نمونه 11-تا الف 6-همه آزمونهاي الف

  تصديق اوليه 2-5- الف

آزمونهاي مواد در محل نصب مورد  11-و الفآزمونها در محل نصب 10-براي تصديق اوليه فقط بند الفمعموالً 

 .نياز هستند

  آزمونهاي عملكرد هنگام ارزيابي نمونه نوعي 6-الف

  شرايط كلي 1- 6- الف

  )3-5- 5(مدت زمان گرم شدن 1-1- 6- الف

  بررسي شود كه حداقل در مدت  .داريدنگهدر طول مدت آزمون روشن آن را دستگاه مورد آزمون را روشن كنيد و 

گرم شدن كه سازنده مشخص كرده است هيچ نشاندهي يا ارسال نتيجه توزيني صورت نپذيرد و  مدترابر زماني ب

  .مكن نباشدخودكار م به صورت انجام كار

  آزمون زمان گرم شدن 2-1- 6- الف

  ساعت از منبع  8دستگاه بايد حداقل  است،كافي  دهيثابت شدن نشان قبل از زماني از اينكه دوره اطمينان براي 

پايدار شد  دهيبه محض اينكه نشان. سپس دستگاه بايد به برق وصل و روشن شود .تغذيه الكتريكي قطع شود

اندازي مجدد با بار يكسان و ديگر براي وضوح ممكن است هر زوج آزمون با راه(شوند مزوج آزمونهاي زير بايد انجا

  ).پارامترهاي مشخص شده تعريف شوند

 .درصد است اما در بعضي موارد ممكن است از آن بيشتر شود 20آيد ،اسماً بدست مي 4-3بند كه از  Maxدرصد : يادآوري

 Aآزمون 

و با سرعت ثابت )Maxدرصد  20به طور اسمي ( Q minرا با باري معادل  min ∑دستگاه را صفر كنيد و مجموع 

ت متغير و چند سرعته ، با باري معادل با سرع توزين نوار نقاله اييا در دستگاههاي  توزين نوار نقاله ايدستگاه 



 

تعداد  معموالً(كنيد به مجموع و مدت زمان دقيق آزمون توجه . و بيشينه سرعت انجام دهيد Maxدرصد  20

  ).تنظيم شده از پيش پالس

 Bآزمون 

براي (بيشينه  و مدت زمان دقيقاً يكسان و سرعت) Max(مجموع در بيشينه ظرفيت آزمون بالفاصله يك 

 Aبرابر با آنچه در آزمون ) هاتعداد پالس(يا  )با سرعت متغير و چند سرعته توزين نوار نقاله اياههاي دستگ

  .كنيدبه مجموع توجه . دهيدانجام  استفاده شده

زني در زوج آزمون جمع 3را به صورت متوالي با يك فاصله زماني بين هر زوج آزمون و حداقل  Bو   Aآزمونهاي 

  .دقيقه تكرار كنيد 30امكان  مدت زماني در حد

  . محاسبه شود 2- 4-سازي در بند الفخطا بايد بر اساس روش مورد استفاده در آزمون شبيه

 2جدول (شود نبايد از بيشينه خطاي مجاز آزمونهاي عوامل تاثير گذار درصد بيان مي بر حسبخطاي نسبي كه 

  .مربوط به هر رده بيشتر شود) 3- 2-3بند 

  ادم 3-1- 6- الف

  .اتاق انجام شوند، مگر اينكه چيز ديگري تعيين شده باشد عاديدر دماي ثابت محيط،معموالً دماي بايد آزمونها 

هنگاميكه اختالف بين دماهاي بااليي و پاييني يادداشت شده در مدت زمان آزمون بيش از 
�

گستره دمايي  �

در ساعت نباشد، دما ثابت  C 5°همچنين تغييرات دما بيشتر از  ،شودر نبيشت C 5°از  دستگاه مورد نظر نباشد و

  .شودفرض مي

  منبع تغذيه 4- 1- 6 - الف

كنند بايد در طول انجام آزمون به طور عادي به منبع تغذيه وصل الكتريكي استفاده مي انرژيدستگاههايي كه از 

  .و روشن باشند

  بازگشت به حالت اوليه 5- 1- 6 - الف

  .آزمون بايد به دستگاه اجازه داده شود كه قبل از انجام آزمونهاي بعدي ،كامالً به حالت اوليه برگردد بعد از هر

  صفركن خودكار  2- 6 - الف

           وسيله صفركن خودكار خاموش شود ن،ممكن است در مدت زمان آزمونها با استفاده از تسهيالت قفل ك

  ).مراجعه كنيد 1-5-4به  (

  .زم است وضعيت صفركن خودكار در توضيح آزمون مشخص شوددر جايي كه ال

  )4- 3- 1-6(سازيآزمونهاي شبيه 3- 6 - الف

  :باشد دستگاه مورد آزمون بايد اقالم زير را داشته براي آزمونهاي شبيه سازي، 

  )معموالً ميز توزين كامل( يك نمونه بارگير  - 



 

 هاي استانداردبراي وزنهصفحه بار يك   - 

روي طولهاي مساوي  رايك بار ثابت  مربوط بههاي گيري لكرد كه قادراست انتگرالعم بررسيوسيله   - 

 .را با هم مقايسه كند شودميگيري اندازه تعيين شده و توسط مبدل جابجايي از قبل توسط كاربركه 

 .مواردي كه دستگاه مورد آزمون بدون نوار نقاله باشدساز جابجايي در وسيله شبيه  - 

سازگار نيست، مطمئن  mpeبا  )d(توجه كنيد و از اينكه زينه درجه بندي  4-3- 1-6ه در بند به يادآوري آمد

  .شويد

برابر مقدار داده شده در  5معادل  min ∑مورد توجه قرار گيرد،مقدار   min ∑زينه درجه بندي در انتخاب مقدار 

  .استفاده شود 2-4-در الف  است، ممكن است اين روش 3- 3بند  3جدول 

  )1- 5- 3(سازيتغيير سرعت شبيه 1-3- 6 - الف

بدون صفر كردن بعد از تغيير . سازي جابجايي را روشن كنيد و اجازه دهيد تا تثبيت شودنوار يا دستگاه شبيه

يعني در تعداد مساوي پالسهاي مبدل (سرعت ، هر آزمون را در تعداد دور يكسان شبيه سازي شده نوار 

  . انجام دهيد) جابجايي

برابر مقدار آمده در  5) نشان داده شده است 2 - 4 -همانطور كه در الف( يا min ∑ن شبيه سازي مجموع با آزمو

. را انجام دهيدزني جمعآزمون درصد سرعت اسمي،  90و سرعتي برابر  Q maxبا آهنگ جريان  3- 3بند  3جدول 

  . درصد سرعت اسمي تكرار كنيد 110اين آزمون را با سرعت 

  .در هر سرعت يك آزمون انجام دهيد چند سرعته توزين نوار نقاله ايي براي دستگاهها

  : را در موارد زير انجام دهيد، جمع زني با سرعت متغير توزين نوار نقاله ايبراي دستگاههاي 

  درصد سرعت كمينه  110و  90 - 

 گستره سرعت  يك سوم بعالوه حداقل سرعت  - 

 و گستره سرعت يك سوممنهاي  حداكثر سرعت  - 

 درصد سرعت بيشينه  110و  90 - 

كنترل آهنگ كردن وسيله بايد با عمل  ديگر كنترل آهنگ جريان استفاده مي شود ، يك آزمون وسيله اگر از 

با انتخاب پنج آهنگ جريان از بيشينه تا كمينه كاهش داده و در هر آهنگ آهنگ جريان را . جريان انجام شود

  .نگه داريدجريان به مدت يك چرخش كامل نوار آن را 

خطاها . محاسبه شوند 2-4-سازي شده در بند الفخطاها بايد بر اساس روش مورد استفاده در آزمونهاي شبيه  

  .بيشتر شوند 3-2- 3بند  2نبايد از بيشينه خطاهاي مجاز آزمونهاي عوامل تاثير گذار در جدول 

  )2-5-3(بارهاي خارج از محور 2-3- 6 - الف

-سازي شده پخش ميل بارگير و در جهت حركت نوار و در بيش از نيمي از عرض شبيهبراي هر آزمون،بار در طو

  .شود



 

همانطور كه (يا min ∑زني بار آزمون سازي جمعزني را با شبيه،به صورت مجزا جمع Maxبراي باري برابر نصف 

انجام زير ر سه قسمت با باري د 3-3بند  3برابر مقدار آمده در جدول  5) نشان داده شده است 2 -4 -در الف

  :دهيد

 )شبيه سازي شده(لبه نوار يك از مركز بارگير تا :  1قسمت  - 

 در قسمت مركزي بارگير :  2قسمت  - 

 نوارر گطرف دي به ،اما  1مانند قسمت :  3قسمت  - 

خطاها . محاسبه شوند 2-4-سازي شده در بند الفخطاها بايد بر اساس روش مورد استفاده در آزمونهاي شبيه  

  .بيشتر شوند 3-2- 3بند  2بايد از بيشينه خطاهاي مجاز آزمونهاي عوامل تاثير گذار در جدول ن

  )5-4(وسيله صفركن  3- 3- 6- الف

  بار آزمون را روي بارگير قرار داده و وسيله صفر كن را  .دستگاه را در حالي كه بارگير خالي است صفر كنيد

را دوباره صفر  توزين نوار نقاله ايسيله صفر كن نتواند دستگاه و جايي كهافزايش بار آزمون را تا . روشن كنيد

  . مثبت گستره صفر كن استناحيه  ،كندتواند دوباره صفر بيشينه باري كه دستگاه مي. كند ادامه دهيد

دستگاه را دوباره  ،قرار داده اضافي روي دستگاه بارگير بارمنفي گستره صفركن ، ابتدا يك  ناحيهبراي آزمون 

ها را از روي بطور پي در پي وزنه. منفي گستره صفركن باشد ناحيهاين بار اضافي بايد بيشتر از  .ليبره كنيدكا

توان از روي بارگير بيشينه باري را كه مي.داريد وسيله صفركن را فعال كنيدبارگير برداريد و هر وزنه را كه برمي

  .منفي گستره صفركن است ناحيهكند، تواند دستگاه را صفربرداشت و هنوز وسيله صفركن مي

  .دستگاه را بدون اين وزن اضافي دوباره كاليبره كنيد

براي اگر بارگير نتواند . دشو Maxدرصد  4نبايد بيشتر از و گستره صفركن مجموع قسمت مثبت و منفي است 

  .گيردفقط قسمت مثبت گستره صفركن مورد توجه قرار كه الزم است  گردد،آماده  مجدد كاليبره

  )3- 5-3(صفركن 4-3- 6 - الف

هاي مثبت و منفي صفركن گستره 100% و  50% با بارهايي معادل  توزين نوار نقاله ايبعد از صفر كردن دستگاه 

  . انجام دهيد Q max با را  min ∑مجموع بار  ،شوندقرار داده مي روي ميز توزين كه 

نبايد از  و محاسبه شوند 2- 4-سازي شده در بند الفي شبيهخطاها بايد بر اساس روش مورد استفاده در آزمونها

زني صفر مدت زمان هر جمع.بيشتر شوند 3- 2-3بند  2مجاز آزمونهاي عوامل تاثير گذار جدول  يبيشينه خطا

  .باشد كمينه آهنگ جريانبراي توزين كمينه بار مجموع با  الزمبايد برابر با زمان 

  



 

  نوعي ام ارزيابي نمونهعوامل تاثير گذار در هنگ 7-الف

  خالصه آزمونها

  شرايط كاربرد  مشخصه مورد آزمون  آزمون

  دماهاي ثابت  1-7-الف

  تاثير دما در آزمون آهنگ جريان صفر 2-7-الف

  گرم مرطوب،حالت پايا 3-7-الف

  )AC(تغيير ولتاژ منبع تغذيه شبكه 4-7-الف

  )DC(تغيير ولتاژ باطري 4-7-الف

  عامل تاثيرگذار

  ثيرگذارعامل تا

  عامل تاثيرگذار

  عامل تاثيرگذار

  عامل تاثيرگذار

mpe
1

  

  

  را ببينيد 2-7- الف

mpe 

 

mpe 

 

mpe 

 
1- maximum permissible error 

  )1- 4- 5- 3(دماهاي ثابت 1- 7- الف

سال  :1307- 2و  1375سال : 1307 - 1ملّي ايران شماره هاي  هايآزمونهاي دماي ثابت بر اساس استاندارد

فهرست منابع و جدول   4و  1،2بع شماره ادر منبيان شده جزئيات اين آزمونها مطابق با . شوندميانجام  1377

  .انجام شوند 5

  آزمون دماي ثابت – 5جدول  

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

  دما

°C 20 مرجع    

  1307- 2استانداردهاي ملّي ايران   ساعت در دماي بااليي مشخص شده 2به مدت 

  1307- 1استانداردهاي ملّي ايران   ساعت در دماي پاييني مشخص شده 2به مدت 

°C 5   1307- 1استانداردهاي ملّي ايران  

°C 20 مرجع    
   4و  1،2بـه منبـع شـماره     IECاي اسـتفاده كنيـد و بـراي قسـمتهاي خـاص از آزمـون       به عنوان اطالعات زمينـه   IEC 68-3-1(1974)از استاندارد 

  .هرست منابع مراجعه كنيدف

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

سطوح ( و سرد) غير متراكم( تحت شرايط گرم خشك 1- 4-5- 3تصديق انطباق با مندرجات بند   :هدف آزمون 

  .انجام شود 2-7-در هنگام انجام اين آزمون ممكن است آزمون الف. )دستگاه مرطوب نشود

  :خالصه روشهاي آزمون

  ساعت   16  :زي آماده سا



 

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي  : EUTشرايط 

دستگاه صفركن خودكار  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

  .غير فعال باشد بهتر است

  ساعت  2شرايط هواي آزاد به مدت  در هر دما و در :پايدارسازي

  .مشخص شده است 1-4- 5- 3همانطور كه در بند   :دما 

   :هاي آزمونترتيب دما

   C 20° دماي مرجع -

  دماي بااليي مشخص شده -

  دماي پاييني مشخص شده -

   C 5°دماي  -

  C 20° دماي مرجع -

   حداقل يك مرتبه :تعداد دفعات انجام آزمون 

  هر دماي مشخص شده ديگر دوباره در ز پايدارسازي در دماي مرجع وبعد ا :آزمون توزين

در آهنگ جريان بعد كمينه، برابر با آهنگ جريان تقريباً  ابتدا در،  min ∑عمل توزين شامل جمع زني  :انجام

  هاي زير را داده .تكرار شود كمينه آهنگ جرياندر  در آخر دوبارهو  بيشينه آهنگ جرياندر  سپس ،متوسط 

  :يادداشت كنيد

  تاريخ و زمان  - الف      

 دما  - ب

 رطوبت نسبي  - ت

 بار آزمون  - ث

 )كاربرددر صورت ( هانشاندهي  - ج

 خطاها  - ح

 ايوظيفهعملكرد  - خ

همه خطاها بايد داخل محدوده . اند كار كنندهمه كاركردها بايد طوري كه طراحي شده :بيشينه تغييرات مجاز 

  .باشند 3- 2- 3بند  2بيشينه خطاهاي مجاز مشخص شده در جدول 



 

  )2-4-5-3(تاثير دما در آزمون آهنگ جريان صفر 2- 7- الف

  و سرد) غير متراكم(گرم خشك :روش آزمون 

  .در كل گستره دماي كاري 2-4- 5-3بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  .توان ارائه دادنميالمللي استانداردهاي بين بههيچ ارجاعي  :ارجاع به استاندارد 

 EUT به تعادل دمايي رسيد ،در هر دما  EUT بعد از اينكه كه شودآزمون شامل اين مي :الصه روشهاي آزمونخ

. ساعت تحت شرايط هواي آزاد قرار دهيد 2به مدت  C 10°كاري در دماهايي با اختالف  دماي را در تمام گستره

 استفاده از وسيله نشان دهنده مجموع با دقيقه با آهنگ جريان صفر و 6بيشتر از در مدت زماني  را زنيجمع

  .در ساعت بيشتر شود C 5°ها نبايد از  آهنگ تغييرات دما بين مجموع. صفركن انجام دهيد براي

  ساعت 2 :مدت زمان آزمون :ميزان سختي آزمون 

  حداقل يك مرتبه :تعداد دفعات آزمون

  ندارد   :سازيآماده

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يرق وصل و براي مدت زمانبه برا  EUTبه طور عادي :  EUTشرايط 

قبل از آزمون تا حد  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

در طول آزمون دستگاه را تنظيم يا تنظيم مجدد نكنيد مگر . را براي نشاندهي صفر تنظيم كنيد EUT ممكن

اين مهم است كه مطمئن شويم نتايج آزمون تحت تاثير عملكرد .داري نمايان شده باشدتباه معنياينكه اش

  .است است قرار نگرفته غير فعال ي كهصفركن خودكار

  : ترتيب آزمون

1 (EUT  در حداقل دماي مشخص شده  ايمحفظهرا در)ًمعموال °C 10- ( پايدار و صفر كردن عادي را انجام

 .دهيد

 :هاي زير را ثبت كنيدن را همانطور كه در خالصه روشهاي آزمون معين شده انجام دهيد و دادهآزمو ) 2

  تاريخ و زمان –الف      

 دما  - ب

 رطوبت نسبي  - ت

 مدت زمان آزمون  - ث

 نشاندهي مجموع  - ج

مانند .  در آن دما به مدت دو ساعت دستگاه را نگه داريد. افزايش دهيد اجازه دهيد پايدار شود C 10°دما را ) 3

  .در باال آزمون را تكرار و داده ها را يادداشت نماييد 2قسمت 

  .تكرار كنيد+) C 40°معموالً ( را در بيشينه دماي مشخص شده  3قسمت ) 4



 

  :اختالف بين مجموعهاي متوالي نبايد بيشتر از :بيشينه تغييرات مجاز 

  5/0 ردهدرصد  براي 035/0 - 

 1 ردهدرصد براي 07/0 - 

 2 ردهدرصد  براي 14/0 - 

  . شود در مدت زمان جمع زني بيشينه آهنگ جريان دراز بار جمع شده 

  )1- 5- 5(گرم مرطوب، حالت پايا  3-7- الف 

 68IEC-2- 28)1980(و IEC 68-2- 56)1988(استاندارد   مطابق آزمونهاي مربوط به گرم مرطوب،حالت پايدار 

انجام  6فهرست منابع و جدول  6و 5 بع شمارهامن دربيان شده جزئيات اين آزمونها مطابق با . بايد انجام شوند

  .شوند

  آزمون گرم مرطوب ، حالت پايدار   - 6جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

 گرم مرطوب، حالت پايا

  )حالت دائمي(

 2درصد در  85حد بااليي دما و رطوبت نسبي 

  )ساعت48(روز
)1988(56-2 -68 IEC  

به منبـع   IECبراي راهنمايي آزمونهاي گرم مرطوب استفاده كنيد و براي قسمتهاي خاص آزمون   IEC 68-2-28از استاندارد 

  .مراجعه كنيد فهرست منابع 2شماره 

  

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

  .تحت شرايط رطوبت باال و دماي ثابت است 1- 5-5تصديق انطباق با مندرجات بند   :هدف آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :يسازآماده  

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي   : EUTشرايط 

  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

را تا حد  EUTقبل از آزمون . تشكيل نشود EUTاي باشد كه هيچ قطره آبي روي بايد به گونه EUTنگهداري 

اين مهم است كه مطمئن شويم نتايج آزمون تحت تاثير عملكرد صفركن . صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيامكان 

  .است است قرار نگرفته غير فعال ي كهخودكار

در حد ) ساعت 48(روز  2 و سپس درصد 50 نسبيساعت در دماي مرجع و رطوبت  3را  EUT:   پايدار سازي 

  . قرار دهيد مشخص شده است 1- 4-5- 3 بااليي دما همانگونه كه در بند

  .مشخص شده است 1-4-5- 3و حد بااليي دما همانگونه كه در  C 20°دماي مرجع  :دما



 

  :           رطوبت نسبي

  درصد در دماي مرجع  50

  درصد در حد بااليي دما 85

  :     دما -ترتيب رطوبت 

  C 20°طوبت در دماي مرجع درصد ر 50

  درصد رطوبت در حد بااليي دما85

  C 20°درصد رطوبت در دماي مرجع  50

  حداقل يك مرتبه :تعداد دفعات انجام آزمون

در مدت  EUTبايد  ،%50در دماي مرجع و رطوبت  EUTبعد از پايدارسازي  :آزمون توزين و ترتيب آزمون 

كمينه آهنگ و  بيشينه آهنگ جريانرا دو مرتبه هر كدام تقريباً در  min ∑زمان انجام عمل توزين شامل مجموع 

  .ددامورد آزمون قرار  جريان

  :موارد زير را ثبت كنيد

  تاريخ و زمان -الف            

 دما - ب

 رطوبت نسبي  - ت

 بار آزمون  - ث

 ) كاربرد در صورت(هادهينشان  - ج

 خطاها  - ح

 ايعملكرد وظيفه  - خ

روز  2را بدون بار براي مدت  EUTو  افزايش دهيد% 85طوبت نسبي را تا حد دماي اتاق را تا حد بااليي دما و ر

  .و پس از دو روز عمليات توزين را تكرار و داده ها را مثل باال ثبت كنيد تحت اين شرايط قرار دهيد) ساعت 48(

همه . ول برگرددبه حالت اكامل  بطور EUTقبل از انجام هر آزمون ديگري ، اجازه دهيد : تغييرات مجاز بيشينه

  .باشند 3-2- 3 بند 2جدول  بيشينه خطاهاي مجاز مشخص شده در در محدودهخطاها بايد 

  )5-5-5و  3 -5-4 -3( AC) شبكه( تغيير ولتاژ منبع تغذيه اصلي 4- 7- الف

ا اين آزمونه. انجام شوند 1382سال :  7260-4-11ملّي ايران شماره  استاندارد مطابقآزمونهاي تغيير ولتاژ برق 

   .انجام شوند 7هرست منابع و جدول ف 3در منبع شماره بيان شده جزئيات مطابق با 

  



 

  آزمون تغيير ولتاژ - 7جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

  تغيير ولتاژ

  ولتاژ مرجع

  استاندارد ملّي ايران

  1382سال :  7260- 11-4

  ولتاژ مرجع+  %10

  ولتاژ مرجع  - %15

  ولتاژ مرجع

بـراي قسـمتهاي   . معين شـده ، باشـد    7260-4-11) 1382(استاندارد  5بايد همانطور كه در بخش ) ولتاژ اسمي(ولتاژ مرجع 

  .فهرست منابع مراجعه كنيد  6به منبع شماره  IECخاص آزمون 

  

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

  ..تحت شرايط تغييرات ولتاژ است 3-4- 5-3بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  :خالصه روشهاي آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :سازيآماده 

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي :  EUT شرايط

را تا  EUTقبل از آزمون  .ريدنگه داگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

اگر دستگاه داراي صفركن خودكار است بعد از اعمال هر  مقدار ولتاژ . صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيحد امكان 

  .دستگاه بايد صفر شود

   حداقل يك مرتبه :تعداد دفعات انجام آزمون 

شود مورد آزمون قرار جمع زني  مي يانبيشينه آهنگ جربا   min ∑را در مدت زمانيكه  EUTبايد  :آزمون توزين

  .داد

با   min ∑هاي زير را  وقتي كه مجموع  ولتاژ منبع تغذيه را حدود تعيين شده پايدار كنيد و داده :ترتيب آزمون

  :آيد ، يادداشت كنيدبدست مي بيشينه آهنگ جريان

  تاريخ و زمان –الف               

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت

  ولتاژ منبع تغذيه - ث

 بار آزمون - ج

 )كاربرددر صورت (هانشاندهي - ح



 

 خطاها - خ

 ايعملكرد وظيفه -  د

  1382سال :  7260- 4-11ملّي ايران شماره  استاندارد 5آزمون توزين را براي ولتاژهاي مشخص شده در بخش 

و ) توجه كنيد در موارد خاص بايد آزمون توزين را در دو حد باال و پايين گستره ولتاژ  تكرار كرد( تكرار كنيد

  .ها را يادداشت كنيدنشاندهي

محدوده در همه خطاها بايد . اند كار كنندهمه كاركردها بايد طوري كه طراحي شده :بيشينه تغييرات مجاز 

  .باشند 3- 2- 3بند  2بيشينه خطاهاي مجاز مشخص شده در جدول 

  )6-5-5و  DC )3 -5 -4 -4تغيير ولتاژ منبع تغذيه باطري  5- 7- الف

ادامه را كارش   معين شده DCبا ولتاژي پايينتر از ولتاژ  EUTكه وقتي . DCيير در منبع تغذيه تغ :روش آزمون 

  .متغير معادل ،انجام شوند DCدهد آزمونهاي زير بايد با استفاده از يك منبع تغذيه مي

ت بايد با الزاما. است DCتحت شرايط تغيير منبع تغذيه  4- 4-5-3بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  .دكرمتغير معادل يا باطريي كه امكان افت ولتاژ دارد ،رعايت  DCاستفاده از يك منبع تغذيه 

  .وجود نداردهيچ ارجاعي به استانداردهاي بين المللي  :رجوع به استاندارد 

در حالي  گيرد و اينقرار مي DCتحت تغييرات ولتاژ منبع تغذيه  EUT ، اين آزمون در :خالصه روشهاي آزمون 

  . دهدرا انجام ميبا آهنگ جريان بيشينه  min ∑ زنيجمععادي گيري در هواي است كه دستگاه اندازه

  :سختي آزمون 

-كار مي يا بطور خودكار از ( شودبه وضوح كاركردش متوقف مي EUTحد پائيني،ولتاژي كه در آن : ولتاژ تغذيه

  .اين ولتاژ بعالوي دو درصد )افتد

  .حداقل يك مرتبه :انجام آزمون تعداد دفعات

بيشينه  محدوده ها بايد درنشاندهيهمه  .بايد به درستي كار كنند همه عملگرها :بيشينه تغييرات مجاز

  .باشند 2جدول  3-2- 3خطاهاي مجاز مشخص شده در 

  :انجام آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :سازيآماده 

  .شبيه ساز لودسل كاربرد داشتن، ولتمتر كاليبره شده، در صورت متغير DCمنبع تغذيه  :تجهيزات آزمون

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي :  EUT شرايط

را تا  EUTقبل از آزمون  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 



 

اگر دستگاه داراي صفركن خودكار است بعد از اعمال هر  مقدار ولتاژ . صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيمكان حد ا

  .دستگاه بايد صفر شود

 آهنگ بارا    min ∑ در حالي كه دستگاهپايدار كنيد و  ±2%باطري با  منبع تغذيه را در ولتاژ اسمي :ترتيب آزمون

  هاي زير را يادداشت كنيد؛داده  كندزني مي جمع بيشينه جريان

  تاريخ و زمان –الف               

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت

 ولتاژ منبع تغذيه  - ث

 بار آزمون - ج

 )كاربرددر صورت ( هانشاندهي - ح

 خطاها - خ

 ايعملكرد وظيفه -  د

 EUT. ولتاژ را يادداشت كنيد ،متوقف شود EUTكاهش دهيد تا به طور واضح كاركرد آنقدر ولتاژ منبع تغذيه را 

را روشن كنيد و ولتاژ  EUT.افزايش دهيد   ±2%  بااموش كنيد و ولتاژ منبع تغذيه را تا ولتاژ اسمي باطري را خ

  .كاهش دهيد بعالوي دو درصد ولتاژ مذكور )نولتاژ از كار افتاد( مذكور در باالمنبع تغذيه را تا ولتاژ 

  . يادداشت كنيدكند را ميجمع زني  با آهنگ جريان بيشينه min ∑مجموع  در حالي كهباال را  يداده ها

  )2- 5-5و 2- 1- 5( نوعي اختالالت در مدت زمان ارزيابي نمونه 8-الف

  خالصه آزمونها

  شرايط اعمال شده  مشخصه مورد آزمون  آزمون

 Sf  اختالل  افت ولتاژ و قطع كوتاه مدت آن  1-8-الف
1  

  Sf  اختالل  مصونيت از انفجار/ گذراي سريع الكتريكي 2-8-الف

   اختالل  تخليه الكترواستاتيكي 3-8-الف

Sf  

   اختالل  پذيرفتاري الكترومغناطيسي 4-8-الف

Sf  

  )significant fault (دارمقدار اشتباه معني -1

  افت ولتاژ و قطع كوتاه مدت آن  1- 8- الف

    ران شمارهملّي اي استاندارد مطابق ) افت ولتاژ و قطع شدن كوتاه مدت آن ( آزمون كاهش كوتاه مدت برق

فهرست منابع   3در منبع شماره بيان شده جزئيات اين آزمونها مطابق با  .شود انجام  1382سال :  7260- 11-4

  .انجام شوند 8آمده و مطابق با جدول 



 

  آزمون افت ولتاژ و قطع كوتاه مدت آن – 8جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

اه افت ولتاژ و قطع كوت

  مدت آن

  .قطع از ولتاژ مرجع به ولتاژ صفر براي يك نيم سيكل

درصد ولتاژ مرجع براي دو  50قطع از ولتاژ مرجع به 

  .نيم سيكل

مرتبه و با فاصله زماني  10قطع ولتاژ اصلي بايد 

  .ثانيه تكرار شوند 10حداقل 

  ي ايرانلاستاندارد م

  1382سال :  7260- 11-4

بـراي قسـمتهاي خـاص    . معين شده ، باشد 1382سال :  7260-4-11استاندارد ملّي ايران شماره  5بايد همانطور كه در بخش ) ولتاژ اسمي(ولتاژ مرجع 

  .فهرست منابع مراجعه كنيد  6به منبع شماره  IECآزمون 

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

در حالي كوتاه مدت ولتاژ اصلي  تحت شرايط قطع و كاهش 2-1- 5بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  ).يا زمان كافي براي تكميل آزمون(شودجمع زني مي بيشينه آهنگ جريانبا   min ∑ كه

  :خالصه روشهاي آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :سازيآماده 

سازنده براي كه  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي : :  EUT شرايط

را تا  EUTقبل از آزمون  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

  .صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيحد امكان 

   حداقل يك مرتبه :تعداد دفعات انجام آزمون 

- جمع زني  مي يشينه آهنگ جريانببا   min ∑ حالي كه حداقلرا در  EUTبايد  :آزمون توزين و ترتيب آزمون 

  .،مورد آزمون قرار داد)يا زمان كافي براي تكميل آزمون(شود

  :هاي زير را يادداشت كنيدو دادهاعمال كنيد بار آزمون را  .همه عوامل را در شرايط مرجع اسمي پايدار سازيد

  تاريخ و زمان –الف              

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت

 ولتاژ منبع تغذيه  - ث

 آزمون بار - ج

 )كاربرددر صورت (هانشاندهي - ح

 خطاها - خ

 ايعملكرد وظيفه -  د



 

و آزمون را با توجه به جزئيات آمده در  شودولتاژ صفر  قطع كنيد تاولتاژ منبع تغذيه را به مدت يك نيم سيكل 

در مدت زمان قطع ولتاژ اثر، . انجام دهيد 1382سال :  7260- 4-11ملّي ايران شماره  استاندارد 1-2-8بخش  

  .مشاهده و مشاهدات خود را يادداشت كنيد EUTآن را بر 

  درصد ولتاژ اسمي كاهش دهيد و آزمون را با توجه به جزئيات  50ولتاژ منبع تغذيه را به مدت دو نيم سيكل به 

در مدت زمان كاهش . انجام دهيد  1382سال :  7260-4-11ملّي ايران شماره  استاندارد 1-2- 8آمده در بخش 

  .مشاهده و مشاهدات خود را يادداشت كنيد EUTثر آن را بر ولتاژ، ا

اختالف بين نشاندهي وزن ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل نبايد بيشتر از  :بيشينه تغييرات مجاز 

  .دنعمل كآن و بر اساس را آشكار  بايد اشتباه معني دار EUT يا باشد  5-9- 2 مقادير داده شده در

  مصونيت از انفجار/ سريع الكتريكيگذراي   2- 8- الف

 2به مدت  IEC 1000-4-4(1995)استاندارد  مطابق مصونيت از انفجار/ آزمونهاي  ناپايداري سريع الكتريكي

در بيان شده جزئيات اين آزمونها مطابق با . قطبش منفي انجام شود دقيقه با  2قطبش مثبت و براي دقيقه با 

  .انجام شود  3-9و 2-9، 1- 9ولهاي فهرست منابع و جد 9منبع شماره 

  درگاهها براي خطوط سيگنال و كنترل:  1-9جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

حالت  مشترك       

  گذراي سريع

0.5 kV (peak) 

5/50 ns  T1/ Th 

5 kHz  rep.frequency  IEC 1000-4-4  

  .شودمتر است مطابق با مشخصات كاركردي سازنده اعمال مي 3يي كه طول آنها بيشتر از فقط به درگاهها يا رابط با كابلها :يادآوري

 DCدرگاههاي خروجي و ورودي برق : 2-9جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

حالت  مشترك        

  گذراي سريع

0.5 kV (peak) 

5/50 ns  T1/ Th  

5 kHz  rep.frequency 
IEC 1000-4-4  

  .توان آنها را  در مدت زمان استفاده به برق شبكه وصل كرد، كاربردي نداردكنند و نميبراي وسايلي كه با باطري كار مي :يادآوري

 ACدرگاههاي خروجي و ورودي برق : 3-9جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

حالت  مشترك        

  گذراي سريع

0.5 kV (peak) 

5/50 ns  T1/ Th 

5 kHz  rep.frequency 
IEC 1000-4-4  

  .شود استفادهوصل شبكه / قطعبايد از  ACبرق  درگاههايدر آزمون 



 

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

با   min ∑حالي كه سريع در  گذارهايتحت شرايطي كه  2-1-5بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  .اضافه شوند)شبكه(بر ولتاژ اصلي) يا زمان كافي براي تكميل آزمون(شودزني ميجمع  بيشينه آهنگ جريان

  :خالصه روشهاي آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :سازيآماده 

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي :  EUT شرايط

را تا  EUTقبل از آزمون  .نگه داريد،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن گرم شدن آن مشخص كرده است 

  .صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيحد امكان 

  .را تحت شرايط محيط پايدار كنيد EUTقبل از هر آزمون  :پايدار سازي

زمان كافي براي يا ( شودمي انجام بيشينه آهنگ جريانبا   min ∑ حالي كه جمع زني حداقلدر  :آزمون توزين

  :يادداشت كنيد گذرايهاي زير را با و بدون داده ،)تكميل آزمون

  تاريخ و زمان -الف            

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت

 بار آزمون - ث

 )كاربرددر صورت (هانشاندهي - ج

 خطاها - ح

 ايوظيفهعملكرد  - خ

ختالل نبايد بيشتر از اختالف بين نشاندهي وزن ناشي از اختالل و نشاندهي بدون ا :بيشينه تغييرات مجاز 

  .دنعمل كآن و بر اساس را آشكار  بايد اشتباه معني دار EUT يا باشد  5-9- 2مقادير داده شده در 

  تخليه الكترواستاتيكي 3- 8- الف

  و شرايط داده ي آزمونبا سيگنالها IEC 1000-4-2(1995)استاندارد  مطابقآزمونهاي  تخليه الكترواستاتيكي 

  .شودفهرست منابع آمده انجام  7همچنين جزئيات كه در منبع شماره و  10شده در جدول  

  

  

  

  



 

  آزمونهاي  تخليه الكترواستاتيكي - 10جدول 

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

  Kv 8تخليه هوايي   تخليه الكترواستاتيكي

  Kv 6تخليه تماسي 
IEC 1000-4-2  

اتصاالت فلزي مثل قسمتهايي از بـاطري و پريزهـاي خروجـي از    . بايد به قسمتهاي رساناي در دسترس اعمال كرد تخليه تماسي را Kv 6ولتاژ :  يادآوري

   .اين قاعده مستثني هستند

بار با  10( تخليه 20بايد  هر قسمت فلزي در دسترس از محفظه روي. روش آزمون تخليه تماسي مقدم است

غير رسانا  حفظهدر مورد م .ثانيه انجام شود 10زماني حداقل با فاصله ) بار با قطب منفي 10قطب مثبت و 

ها بايد بر روي صفحات اتصال عمودي و مشخص شده،تخليه  IEC 1000-4-2(1995)همانطور كه در استاندارد 

آزمون نيازي براي . كرداز تخليه هوايي استفاده  بايد وقتي كه امكان انجام تخليه تماسي نيست.افقي انجام شوند

  .آمده است ،نيست 10آنچه كه در جدول ) پايين تر(غير از ولتاژهايي به به 

  

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

    min ∑ حالي كه تحت شرايطي كه تخليه الكترواستاتيكي در  2- 1-5بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

  .شودميعمال ا) ل آزمونيا زمان كافي براي تكمي(شودجمع زني مي بيشينه آهنگ جريانبا 

  :خالصه روشهاي آزمون

  .  نيست نياز به آماده سازي  :سازي آماده

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يبه برق وصل و براي مدت زمانرا  EUTبه طور عادي :  EUT شرايط

صورتيكه اشتباه  در .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

  .اندازي كنيدرا راه EUTباره داري نمايان شد، دومعني

  .را تحت شرايط محيط پايدار كنيد EUTقبل از هر آزمون  :پايدار سازي

يا زمان كافي براي ( شودمي انجام بيشينه آهنگ جريانبا   min ∑ حالي كه جمع زني حداقلدر  :آزمون توزين

  :را با و بدون تخليه الكترواستاتيكي يادداشت كنيد هاي زيرداده ،)تكميل آزمون

  تاريخ و زمان –الف                

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت



 

 بار آزمون - ث

 )كاربرددر صورت (هانشاندهي - ج

 خطاها - ح

  ايوظيفهعملكرد  - خ

اختالف بين نشاندهي وزن ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل نبايد بيشتر از  :بيشينه تغييرات مجاز 

  .دنعمل كآن و بر اساس را آشكار  بايد اشتباه معني دار EUT يا باشد  5-9- 2 قادير داده شده درم

  پذيرفتاري الكترومغناطيسي  4- 8- الف

تا  MHz  26آزمونهاي ميدانهاي الكترومغناطيسي فركانس راديويي از (الكترومغناطيسيپذيرفتاري آزمونهاي  

MHz 1000 ( بايد بر اساس استانداردIEC 1000-4-3(1995) همچنان كه جزئيات در منبع شماره . انجام شود

  .انجام شود  11فهرست منابع آمده و مطابق با جدول  8

آنچنان كه مشخص شده آزمون را با .شودميحامل موج مدوله نشده سيگنال آزمون در مقدار تعيين شده تنظيم 

  .حامل موجي كه به صورت اضافي مدوله شده، انجام دهيد

  آزمون  پذيرفتاري الكترومغناطيسي - 11ول جد

  برپا كردن آزمون  مشخصه آزمون  هاي محيطيپديده

  ميدان الكترومغناطيسي فركانس راديويي

AM  %80 ،kHz 1  

MHz  26  تاMHz 1000  

)rms(V/m  3  IEC 1000-4-2  

  IECاطالعات تكميلي روشهاي آزمون 

شده در شرايطي كه ميدانهاي الكترومغناطيسي مشخص  در 2-1-5بند  ضوابطتصديق انطباق با  :هدف آزمون 

روي ميز توزين   Sشود و بار  استاتيك جمع زني مي بيشينه آهنگ جريانبا   min ∑شوند كه حالي اعمال مي

  .قرار دارد

  :خالصه روشهاي آزمون

  . نيست نياز به آماده سازي  :سازيآماده 

كه سازنده براي  مدتيبرابر يا بيشتر از  يوصل و براي مدت زمانبه برق را  EUTبه طور عادي :  EUT شرايط

  را  EUTقبل از آزمون  .نگه داريدگرم شدن آن مشخص كرده است ،روشن و در مدت زمان انجام آزمون روشن 

  .صفر تنظيم كنيد براي نشاندهيتا حد امكان 



 

روي ميز كه   Sو بار  استاتيك )  Q maxبا   min ∑حداقل  (زني بار معين اين آزمون ابتدا با جمع :آزمون توزين

نمايان شده است را يادداشت پذيرفتاري و فركانسهايي كه در آنها  زيرهاي داده. شودميتوزين قرار دارد، انجام 

  .كنيد

جمع  بيشينه آهنگ جريانبا   min ∑سپس آزمونها را در فركانسهايي كه مشكل وجود دارد و در حالي كه بار  

هاي زير را با و بدون ميدانهاي الكترومغناطيسي داده. انجام دهيد) يا زمان كافي براي تكميل آزمون(شودزني مي

  :يادداشت كنيد

  تاريخ و زمان –الف               

 دما  - ب

 رطوبت نسبي - ت

 بار آزمون - ث

 )كاربرددر صورت (هانشاندهي - ج

 خطاها - ح

  ايوظيفه عملكرد - خ

ندهي وزن ناشي از اختالل و نشاندهي بدون اختالل نبايد بيشتر از اختالف بين نشا :بيشينه تغييرات مجاز 

  .دنعمل كآن و بر اساس را آشكار  بايد اشتباه معني دار EUT يا باشد  5-9- 2 مقادير داده شده در

  ويژگيهاي اندازه شناختي  9-الف

  )1- 5- 5- 3(تكرار پذيري  1- 9- الف

 3برابر مقدار جدول  5يا   min ∑وي بارگير پخش شده مقدار كه ر Maxدرصد  20با استفاده از باري برابر   - 1

توزين نوار بار را برداشته و بدنبال آن دستگاه . را جمع زني نماييد) مشخص شده است 2-4-همانطور كه در الف(

رار آزمون را تك ،با همان بار. را به صورت خالي راه اندازي كنيد و در صورت لزوم نشانگر را صفر كنيد نقاله اي

  .كنيد

 3برابر مقدار جدول  5يا    min ∑ مربوط بهجمع زني (تكرار كنيد Maxدرصد  50آزمون باال را با باري برابر   - 2

  .)باشدمي

 3برابر مقدار جدول  5يا    min ∑ مربوط بهجمع زني (تكرار كنيد Maxدرصد  75آزمون باال را با باري برابر    - 3

  .)باشدمي

  .)باشدمي 3برابر مقدار جدول  5يا    min ∑ مربوط بهجمع زني (تكرار كنيد Maxبا بار  آزمون باال را  - 4

اختالف بين هر دو نتيجه بدست آمده با بار يكسان كه در شرايط يكسان روي بارگير قرار گرفته نبايد از قدر 

  .تر شوندمشخص شده بيش 3- 2- 3مطلق بيشينه خطاي مجاز آزمونهاي عوامل تاثيرگذار كه در بند 



 

  )2-5-5- 3(تشخيص دهي وسيله نشانگر مجموع آستانه 2- 9- الف

 را جمع زني كنيد، مدت  min ∑كه روي بارگير پخش شده مقدار  Maxدرصد  20با استفاده از باري برابر  - 1

  به ار وزنه هاي بيشتري.  )معموالً مقدار پالسهاي از پيش تنظيم شده( آزمون را يادداشت كنيد مزمان دقيق انجا

 :   اضافه كنيدشرح زير  

   18/0%   ×بار موجود =    5/0  ردهبار اضافي براي 

    35/0%   ×بار موجود =      1 ردهبار اضافي براي 

  7/0%    ×بار موجود =       2 ردهبار اضافي براي 

  .انجام دهيدي برابر قبل با طول نوار را جمع زنيباره و دو

  .مرحله باال را تكرار كنيد Maxقدار درصد م 50با باري برابر  - 2

  .مرحله باال را تكرار كنيد Maxدرصد مقدار  75با باري برابر   - 3

  .مرحله باال را تكرار كنيد Maxبا بار  - 4

اختالف بين نشاندهي ها در حالتي كه بار اضافي وجود دارد و حالتي كه بار اضافي وجود ندارد،حداقل بايد برابر 

  .افي محاسبه شده مربوط به آن باشدنصف مقدار بار اض

  )3- 5- 5- 3(رودزني صفر به كار ميتشخيص وسيله نشانگر مجموع كه براي جمع آستانه 3- 9- الف

  .را صفر كرده و هر وسيله صفركن خودكار را غير فعال كنيد توزين نوار نقاله ايدستگاه   - 1

  و مقدار ) عادل تعداد پالسهاي از قبل تنظيم شدهيا م(دقيقه انجام دهيد  3جمع زني را بدون بار به مدت   - 2

   اگر امكان صفر كردن نشاندهنده است آنرا در پايان هر . خوانده شده از نشاندهنده صفر را يادداشت كنيد

  :مطابق زير وزنه كوچكي را روي بارگير قرار دهيد .اي صفر كنيددقيقه 3آزمون 

  5/0 ردهبراي  Maxدرصد  05/0

  1 ردهبراي  Maxدرصد   1/0

  2 ردهبراي  Maxدرصد  2/0

  .دقيقه ديگر جمع زني كنيد و مقدار خوانده شده از نشاندهنده صفر را يادداشت كنيد 3براي 

جمع زني را انجام دهيد ) يا معادل تعداد پالسهاي از قبل تنظيم شده(دقيقه  3وزنه كوچك را برداريد،وبراي   - 3

  .صفر را يادداشت كنيدو مقدار خوانده شده از نشاندهنده 

روي بارگير است صفر نماييد و هر وسيله صفركن خودكاري را  هرا در حاليكه وزن توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .از نقطه صفر انجام دهيد ن وزنهغيرفعال نماييد و آزمون را به دو صورت باال ولي با برداشت

اختالف بين دو . ثرات گذراي ديگر،آزمون را تكراركنيددر صورت نياز براي حذف اثر رانش كوتاه مدت صفر يا ا 

  .نشاندهي متوالي در حالت با وزنه كوچك يا بدون آن،بايد به وضوح قابل مشاهده باشد



 

  )5-5-5-3و    4- 5- 5- 3(پايداري كوتاه مدت و  بلند مدت صفر  4- 9- الف

  مقادير مجموع از نشاندهنده .يرفعال كنيدرا صفر كرده و وسيله صفركن خودكار را غ توزين نوار نقاله ايدستگاه 

  .آيندمورد استفاده براي مجموع صفر بدست مي

راه اندازي و نشاندهي مجموع اوليه و مقدار خوانده شده بعد از فاصله بدون بار را  توزين نوار نقاله ايدستگاه  

كوچكترين و بزرگترين نشاندهي  اختالف بين . دقيقه را يادداشت كنيد 15اي در مدت زمان دقيقه 3هاي زماني 

  :بيشتر شود آيد،بدست مي بيشينه آهنگ جريانكه در يك ساعت با  زنيجمعنبايد از درصدي از 

  5/0 ردهدرصد براي  0013/0 - 

 1 ردهدرصد براي  0025/0 - 

 2 ردهدرصد براي  005/0 - 

سپس نشاندهي مجموع  ،كند كار  يتنظيمهيچ ساعت بدون  3به مدت  توزين نوار نقاله اياجازه دهيد دستگاه 

. يادداشت كنيد اي ديگردقيقه 15 براي يك دورهاي دقيقه 3فواصل زماني  دررا يادداشت كنيد و مقدار آن را 

  نتايج بايد الزامات قبلي را برآورده كنند و اختالف بين كوچكترين و بزرگترين نشاندهي  نبايد از درصدي از 

  :بيشتر شود  آيد،بدست مي آهنگ جريان بيشينهكه در يك ساعت با  زنيجمع

  5/0 ردهدرصد براي   0018/0 - 

 1 ردهدرصد براي   0035/0 - 

 2 ردهدرصد براي   007/0 - 

  )4-6- 3تا   2-6-3(آزمونها در محل  10 -الف 

آمده )آزمونهاي مواد در محل(11-يك آزمون مواد است كه در بند الف 1- 6-3توجه كنيد آزمون تكرارپذيري بند 

  .است

  )2-6-3(بيشينه خطاهاي مجاز در بررسي صفر 1-10- لفا

است، روش آزمون زير بايد با استفاده از  Q maxدور نوار با   3بار  وقتي كه حداقل بار مجموع معادل يا كمتر از

  .اصالح شود 3-10-الزامات موجود در الف

. اندازي شودراهتگاه بايد روشن،گرم و دس. )قبالً انجام نشده است اگر اين كار (نوار ساكن را عالمت گذاري كنيد

و سپس وسيله صفر كردن از آنجا شروع شده است توجه كنيد نوار كه از ي به نقطه صفر كنيد ،دستگاه را 

  .صفركن خودكار را غيرفعال كنيد

د،يا اگر نوار را متوقف كني. ددهيانجام را دقيقه  3تا حد امكان نزديك به  )بدون بار(خالي  چرخش كامل نوار يك

تغيير در صفر (يادداشت كنيد و بررسي كنيد كه خطا  مقدار آن را را متوقف يا زني،جمععملي نيست اين كار 



 

  Q max    بيشتر از درصدي از بار جمع شده با) نشان داده شده روي وسيله نشانگر مورد استفاده براي صفركن

  :در مدت زمان آزمون نشودهاي زير براي رده

  5/0 ردهبراي  درصد 05/0 - 

 1 ردهدرصد براي  1/0 - 

 2 ردهدرصد براي  2/0 - 

توان اين روش را  يك مرتبه ديگر براي ، مي)خطا بيشتر از مقادير مشخص شده بود(اگر دستگاه قبول نشد

  .رسيدن به نتايج رضايت بخش تكرار كرد

  )3- 6- 3( رودتشخيص نشانگري كه براي صفر كردن به كار مي آستانه 2-10- الف

  .شوداندازي راهدستگاه بايد روشن،گرم و . )قبالً انجام نشده است اگر اين كار( ر ساكن را عالمت گذاري كنيدنوا

   Aآزمون 

نوار را متوقف . صفر كنيد در حالي كه وسيله صفركن خودكار غير فعال است، نوار را راه اندازي كنيد و دستگاه را

  .يادداشت كنيد مقدار آن را متوقف يا را زني،جمععملي نيست اين كار كنيد يا اگر 

نشاندهي وسيله نشانگر را . اندازي كنيددقيقه راه 3نوار بدون بار را براي يك دور كامل و تا حد ممكن نزديك به 

 زني،جمععملي نيست اين كار نوار را متوقف كنيد يا اگر  .شود ،ثبت كنيدكه براي صفر كردن از آن استفاده مي

  .يادداشت كنيد قدار آن رام را متوقف يا

  گرنشاندهي وسيله نشان .راه اندازي كنيد همان تعداد دوربار تشخيص دهي را روي بارگير قرار دهيد و نوار را با 

را  زني،جمععملي نيست اين كار نوار را متوقف كنيد يا اگر  .مورد استفاده براي صفركردن را ياداشت كنيد 

  .كنيد يادداشت مقدار آن را متوقف يا

   Bآزمون 

نوار را متوقف كنيد يا اگر  .دستگاه را صفر كنيد نوار را راه اندازي و ،كه بار تشخيص دهي روي نوار است در حالي

 .عملي نيست مجموع را متوقف يا يادداشت كنيد

نشاندهي . راه اندازي كنيد Aدر آزمون  همان تعداد دوربا  كه بار تشخيص دهي روي نوار است نوار را در حالي

عملي نيست اين كار نوار را متوقف كنيد يا اگر  .مورد استفاده براي صفركردن را ياداشت كنيد گروسيله نشان

  .يادداشت كنيد مقدار آن را را متوقف يا زني،جمع

 گرنشاندهي وسيله نشان .راه اندازي كنيد همان تعداد دورنوار را با بار تشخيص دهي را از روي بارگير برداشته و 

  .مورد استفاده براي صفركردن را ياداشت كنيد

بايد يك اختالف قابل مشاهده بين نشاندهي در حالتي كه هيچ باري نيست و هنگاميكه بار تشخيص دهي را 

  .باشد Bو  Aكنيد در نشاندهي وسيله مورد استفاده براي صفركردن در هر دو حالت استفاده مي

  :ر درصدي از بيشينه ظرفيت به شرح زير باشدمقدار بار تشخيص دهي بهتر است براب



 

  5/0درصد براي رده  05/0 -

  1درصد براي رده  1/0 -

   2درصد براي رده  2/0 -

  .مرتبه به صورت متوالي تكرار كنيد 3را در  Bو  Aآزمونهاي 

  )4-6- 3( بيشينه تغيير در مدت زمان آزمون بار صفر 3-10- الف

بيشينه خطاي ( 1- 10- است روش آزمون در الف Q maxدور نوار با  3كمتر از كه حداقل بار مجموع برابر يا  وقتي

بايد شامل ثبت قرائت نشانگر مجموع در آغاز آزمون و ثبت قرائت بيشينه و كمينه قرائت ) مجاز در بررسي صفر

اوليه اش نشانگر مجموع نبايد از مقدار نشان داده شده . نشانگر مجموع مشاهده شده در مدت زمان آزمون باشد

  :به شرح زير در مدت زمان آزمون،تغيير كند  Q maxبيشتر از درصدي از بار مجموع با 

  5/0درصد براي رده  18/0 -

  1درصد براي رده  35/0 -

  2درصد براي رده  7/0 -

  ) 1- 1-2-6،  2-3- 1-6،  1-3- 1- 6،  1-6- 3(آزمونهاي مواد در محل  11 –الف   

آهنگ  "به معني  11- در روشهاي آزمون بند الف  " آهنگ جريان خوراك "استاندارد، عبارت  تا ويرايش بعدي اين: يادآوري 

  .است " جريان مواد از وسيله قبل از نقاله به نقاله

  كليات  1- 11 –الف 

  شرايط و محصول   1-1- 11 –الف 

اي با محصول يا محصوالت  آزمونهاي مواد در محل  بايد تحت شرايط عادي استفاده از دستگاه توزين نوار نقاله

  . معيني كه در حال حاضر وجود دارند يا در آينده مي توانند وجود داشته باشند انجام شوند

  : شرايط و محصول  بايد در موارد زير معين شوند

و براي مرجع، مقدار  ( 1-3- 1- 6بيشينه خطاي مجاز براي توزين خودكار در بند : براي ارزيابي نمونه نوعي ) الف

mpe  مشخص شده اند1-6-2خطاها  در   "تكرار پذيري"و براي ) بيان شده 1-2-3بند   1در جدول.  

و براي ( 1-1-2- 6بيشينه خطاهاي مجاز براي توزين خودكار در : براي تصديق اوليه و بازرسي در حين كار ) ب

مشخص  1- 6- 3ها  در    خطا  "تكرار پذيري"و براي  )بيان شده 1-2-3بند   1در جدول  mpeمرجع، مقدار  

  .شده اند

بهتر است تا جايي كه ممكن ( شوند براي ارزيابي تكرار پذيري آزمون مواد ، همه آزمونهاي مواد دو بار انجام 

  ).است آزمون با همان مواد قبلي و پارامترهاي مشخص شده تكرار شود



 

  :ابهام به موارد زير توجه شودتا تجديد نظر اين استاندارد ، براي جلوگيري از هر گونه : وريآياد

  نظر به . دارد "مقدار محصولي كه كمتر از كمينه بار آزمون نيست"اشاره به ) آزمونهاي مواد براي ارزيابي نمونه نوعي( 1-3-1- 6بند 

ه بار مجموع مقدار محصولي كه كمتر از كمين"اشاره به ) آزمونهاي مواد براي تصديق اوليه و بازرسي در حال كار( 1-1-2- 6اينكه 

  .معين شده ، بنابراين هر دو مقدار يكساني را بوجود مي آورند 2- 3- 1-6مانند   3-3دومي در. دارد  "نيست

  :براي هر زوج آزمون 

هر كدام كه  ، 1-1- 2-6يا  1- 3-1- 6مقدار محصول مورد استفاده بايد به اندازه مقدار مشخص شده در ) الف

  .مناسب است باشد

و براي مقدار موادي تقريباً يكسان ) سرعت نوار و جريان خوراك( الً در آهنگ جريانهاي يكساننتايج بايد عم) ب

  .و تحت شرايط يكساني بدست آيند

  روش كنترل  2- 1- 11- الف 

در آزمون با خطايي  مصرف شدهدر آزمونهاي مواد بايد قادر به تعيين وزن مواد  بكار گرفته شده يروش كنترل

 از  كمتر
�

  .باشد آيد،بدست مي)  1-2- 3بند (توزين خودكار  كه درمقدار بيشينه خطاي مجاز  �

پذيري باالتري نياز داشته باشد،ممكن است با استفاده از شناختي به دستگاه كنترلي با تفكيكاگر مسئول اندازه

  :اي به روش زير عمل كندهاي نقطهتغيير وزنه

را به طور  d 1/0هاي اضافي به جرم سپس وزنه. يادداشت شود Iدار نشان داده شده ،مق Sبراي يك بار معين 

با ).   I+d( متوالي به آن اضافه كنيد تا نشاندهي دستگاه به طور واضح به اندازه يك زينه درجه بندي افزايش يابد

رد شود، با استفاده از فرمول پيش از آن كه گ Pشود، نشاندهي واقعي كه روي بارگير اضافه مي S∆اين بار اضافي 

  :آيد زير بدست مي
P = I + 0.5 d - ∆S 

  :خطا قبل از گرد شدن برابر است با 
E = P - S 

 E = ( I + 0.5 d - ∆S) - S                                  بنابراين

بعد از اضافه . را نشان داده است kg 100ه بارگذاري شده و در نتيج kg 100با بار   = kg 1 dبندي دستگاهي با زينه درجه  :مثال

  . كندتغيير مي  kg 101به  kg 100،مقدار نشاندهي از  kg 3/0تا مقدار  kg 1/0هاي كردن متوالي وزنه

  :با وارد كردن اين مقادير در فرمول باال خواهيد داشت 

kg 2/100  =kg )3/0- 5/0  +100 = (P  

  :باشد و مقدار خطا مي kg 2/100شدن   بنابراين نشاندهي واقعي قبل از گرد 

kg 2/0  =kg )100 - 2/100 = (E 



 

  آزمونهاي مواد 2- 11 –الف 

  دستگاه توزين نوار نقاله اي تك سرعته  1-  2 - 11- الف 

  . دقيقه كار كند 30نقاله بايد قبل از شروع آزمون حداقل به مدت 

  : زير آمده، انجام شوند دهي كه در آزمونهاي زير بايد با آهنگ جريانهاي خوراك

  با تكميل شدن آزمون مقدار . قبل از هر آزمون، صفركن را بررسي و در صورت نياز دستگاه را صفر كنيد

  .مجموع بار آزمون را يادداشت كنيد

  زوج آزمون در بيشينه آهنگ جريان خوراك دهي 2 - 

  زوج آزمون در كمينه آهنگ جريان خوراك دهي 2 - 

 آهنگ جريان خوراك دهي) ميانه(زوج آزمون در متوسط 1 - 

بايد آزمونهاي زوجي با بار مجموع و مدت زمان تقريباً  ، "تكرارپذيري" هاي آزمون براي مطابقت با الزامات داده

  .يكسان انجام شوند

درصد بيشينه آن است فقط يك زوج آزمون در هر  90وقتي كه كمينه آهنگ جريان خوراك دهي بزرگتر از  

  .مقدور است، انجام شود آهنگ جرياني كه

   بند 1براي هر آزمون بيشينه خطاي مجاز بايد برابر مقدار مشخص شده در جدول  "ارزيابي نمونه نوعي" در 

  .براي تصديق اوليه باشد 2-1- 3

براي هر آزمون بيشينه خطاي مجاز بايد با توجه به رده دستگاه توزين  "تصديق اوليه و بازرسي حين كار" در 

  .باشد 1- 2- 3بند  1اله اي برابر مقدار مشخص شده در جدول نوار نق

دهي و با مجموع تقريباً يكسان ، اختالف بين خوراكبراي هر آزمون با آهنگ جريان   "تكرارپذيري "در  

  .بيشتر شود) 1- 2-3( خطاهاي نسبي نبايد از قدر مطلق بيشينه خطاي مجاز مربوط به توزين خودكار 

  گاه توزين نوار نقاله اي چند سرعتهدست  2-  2 - 11- الف 

  .انجام شود 1- 2- 11 –در هر سرعت آزمون بايد مطابق الف 

  دستگاه توزين نوار نقاله اي چند سرعته  3 – 2 - 11- الف 

بايد سه آزمون ديگر به صورت تكي در هر يك از آهنگ  1- 2- 11 –عالوه بر آزمونهاي مشخص شده در الف 

انجام شود،در طي انجام هر آزمون سرعت در سر تا سر گستره سرعت   1- 2-  11 – دهي الفخوراك هايجريان

  .كندتغيير مي
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  . سرما:  Aهاي آزمون: قسمت دوم  –هاي محيطي ،آزمون 1375:  1307- 1استاندارد ملي ايران شماره  - 1

گرماي :  Bهاي آزمون: مت دوم قس –هاي محيطي ،آزمون 1377:  1307- 2استاندارد ملي ايران شماره  - 2

  .خشك

-4   قسمت  –) EMC(، سازگاري الكترومغناطيسي  1382:  7260- 4-11استاندارد ملي ايران شماره  - 3

هاي كوتاه و تغييرات هاي ولتاژ ، وقفهونيت در برابر افتهاي مصآزمون –گيري و آزمون هاي اندازهشيوه:  11

  .ولتاژ
4- IEC Publication 68-3-1 (1974): Background information, Section 1: Cold and dry 

heat tests. 

 

5- IEC Publication 68-2-28 (1980): Guidance for damp heat tests. 

 

6- IEC Publication 68-2-56 (1988): Environmental testing, Part 2: 

 Tests, Test Cb: Damp heat, steady state. Primarily for equipment. 

 

7- IEC Publication 1000-4-2(1995): Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4: 

Testing and measurement techniques - Section 2: 

Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC 

publication. 

8- IEC Publication 1000-4-3(1995): Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4: 

Testing and measurement techniques - Section 3: 

Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 

immunity test. 

9- IEC Publication 1000-4-4(1995): Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4: 

Testing and measurement techniques - Section 4: 

Electrical fast transient/burst immunity test. 

Basic EMC publication. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS:17.100 

  59:  صفحه  

 
 


