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 به نام او، به یاد او و برای او

كالیبراسیون صحیح در استاندارد مدیریت  انجام    با توجه به اهمیت و جایگاه
و آزمایشگاه  مترولوژیکي    كیفیت  پارامترهای  دقت  و  صحت  كنترل  منظور  به 

اندازهدستگاه وسایل  آزمون،  آنهای  عملکرد  كه  تجهیزاتي  كلیه  و  بر  گیری  ها 
آن    فرایندكیفیت   از  حاصل  نتایج  و  آزمون  ميتاثیرانجام  همچنین  باشدگذار   و 

اندازهاطمینا تطابق  از  جهانيگیرین  استانداردهای  با  شده  انجام  كمیته های   ،
كالیبراسیون دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضالب شركت مهندسي آب و فاضالب 

به    1395سال  بهمن  در    كشور ریزی  برنامه   راهنمای»  تدویناقدام 

و خارجی  آزمایشگاهیمیانی  بررسی  کالیبراسیون    . نمود «  تجهیزات 

قرار گرفت و با توجه  اساسي  مورد بازنگری    1398سال    شهریورمذكور در    راهنمای

 تغییر یافت.  «دستورالعمل»به اهمیت و كاربرد آن به 

به منظور تخصصي  متعدد  جلسات    ساعتنفر  748  طي  در  دستورالعملاین  
مورد بازنگری قرار   ISO/IEC 17025:2017سازی الزامات ویرایش استاندارد  پیاده

سوال گوناگون پاسخ داده   160نویس اولیه، به بیش از  پس از انتشار پیشگرفت و  
رو تمامي ازاین .  شدمنتشر    1401  بهمن  8  تغییرات در    درصد  70با  شد و در نهایت  

مذكور  دستورالعمل  تجدیدنظر  آخرین  از  همواره  بایدهای آب و فاضالب  آزمایشگاه
 .نمایند استفاده

 دستورالعملامیداست با به كارگیری این  ،  دست اندركارانضمن تقدیر از  
آزمای شركتشگاهدر  فاضالبهای  و  آب  افزایش  های  راستای  در  موثر  گامي   ،

در ضمن   های آب و فاضالب برداشته شود. اطمینان به دقت و صحت نتایج آزمون
كشور   بضالفاو    فاضالب شركت مهندسي آب  های آب وگروه ممیزی آزمایشگاه

 د. نباشمي دستورالعململزم به ممیزی براساس این 
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 :تأییدکنندگان

o آب و فاضالب كشور  يبرداری شركت مهندسو نظارت بر بهره یراهبر معاوني، ن یهاشم ام 

 گذاری شورای سیاست رئیس

o  آب و فاضالب كشور  يشركت مهندساحمد منتظری، مدیر كل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضالب 

 گذاری اعضای شورای سیاست

o شركت آب و فاضالب استان مركزی ، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب غالمرضا احمری یآقا 
o شركت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي ، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب سهراب طالبي  یآقا 
o استان گیالن شركت آب و فاضالبی، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب حجاز يضح دهیخانم س 
o شركت آب و فاضالب استان تهران ، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب خانم مهتاب باغبان 
o نیشركت آب و فاضالب استان قزوی، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب جواد نیخانم نسر 
o ي شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب میرضا سل یقاآ 
o ی شركت آب و فاضالب استان خراسان رضو، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب ا ینيبیمحمدجواد اد یقاآ 
o فاضالب استان فارس  شركت آب و فاضالب شركت آب و، مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب ابوذر غفاری یآقا 

 

 :کنندگان به ترتیب حروف الفباتهیه 

o خراسان رضوی استان شركت آب و فاضالب  كارشناس مسئول پایش كیفیت آب ؛مرتضي برغمدی 
o خاني؛ كارشناس مسئول كنترل كیفیت بهداشت آب و فاضالب منطقه یک استان تهران پوران حبیب 

o  ب و فاضالب كشورآژاله فرهادپور؛ كارشناس تجهیزات آزمایشگاهي شركت مهندسي 

o  محبوبه كالته؛ كارشناس آزمایشگاه مركزی شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی 

o  شركت آب و فاضالب شیراز مدیر مركز پایش و نظارت بر كیفیت آب و فاضالب زهره مظفری؛ 

o تایید صالحیت ایران ملّي  تحقیقات صنایع انفورماتیک مركز؛ نماینده مركز میرتقي سعیده 

o آزاد ؛ عضو حمیده نکودری 

o  مركزی شركت آب و فاضالب استان اصفهان ؛ كارشناس آزمایشگاهیزدانيالهام 

 

 

 مرتضي برغمدی صفحه آراء:ویراستار و  
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 مقدمه 

  باشد های دقیق و درستي مي، نیاز به دادهآزمایشگاه  برای هر نوع تجزیه و تحلیل در  اصوالً
حاصل از های  حال اگر داده .گیردفرض مورد توجه قرار مي این موضوع همواره به صورت پیشكه  

آزمایشاندازه   تجهیزات مختلف  مراحل  در  درست    گیری  و  تحلیل   د،ننباشدقیق  و  تجزیه  مبنای 
و حتي در    كشاندمي را به بیراهه  ها  شركت   روند تولید و اهدف كیفيو    آزمایشگاه نبوده  درمناسبي  

 مي ناپذیری خواهد شد. به همین علت است كه در تماهای جبرانبسیاری از موارد موجب خسارت
جدی مورد توجه قرار  طور  به   گیریندازه های مدیریت كیفیت،كالیبراسیون و یا كنترل تجهیزات ا نظام

به عنوان یکي از اركان اصلي و پایه تعریف شده و به بهترین شکل ممکن به اجرا در    بایدگرفته و  
 .آید

سال اخیر نمود پیدا كرده است.   50كالیبراسیون و اهمیت انجام آن در قرن بیست و یکم و در  
جامعه تمادر  كه  امروز  مي   ميی  پیش  به صنعتي شدن  رو  از طرفي مشخصه   دنروعوامل  های  و 
در طول عمر، تحت تاثیر عوامل فرسودگي، شرایط محیطي و نحوه استفاده از    تجهیزاتعملکرد  

 است. آشکار شده اهمیت كالیبراسیون بیش از پیش  كند،، به تدریج تغییر پیدا مي تجهیز

گواهي  ارائه  فقط  برچسبكالیبراسیون  و  تمام  نامه  به  بخشیدن  اعتبار  بلکه  نیست،  زدن 
درستي،    موجبكالیبراسیون  كه    توان گفت. پس ميباشدانجام شده در آزمایشگاه ميهای  گیریاندازه

 گردد.مي  خواني، وحدت و رسیدن به مقدار واقعي كمیتاعتماد و اطمینان، هم

انجام    ریزی جهتآن برنامه   یکي از تصمیمات مهم است كه هدف نیز  كالیبراسیون    دورهتعیین  
های  به طوری كه بین هزینه كالیبراسیون و هزینه   باشد، ميكالیبراسیون مجدد در فواصل زماني بهینه  

را    تجهیزات  جدددر حال حاضر فواصل كالیبراسیون م.  ناشي از عدم كالیبراسیون تعادل ایجاد شود
تعمیرات، شرایط محیطي،    ياز مشخصات  توانمي و  استفاده، سوابق نگهداری  و زمان  مانند طول 

 .  )مطابق پیوست الف(به دست آورد  و...تجهیز توصیه سازنده  

این رو انجام آن،توجه به مقوله كالیبراسیون، دوره  از  از  میاني  بررسي   های  بهینه  استفاده  و 
برای  گواهي شده  صادر  برخور  تجهیزاتهای  زیادی  اهمیت  پیشاز  كه  بوده  الزادار  ، آن  مينیاز 
آزمایشگاه   تجهیزات منتظر شده توسط سازندهراهنمای نصب و استفاده از    دفترچه  دقیقی  مطالعه

 باشد. مي ميتوسط كارشناسان محترم و كاربران گرا

  صالحیت احراز    برای  عمومي   الزامات  -ISO/IEC 17025:2017  الملليبین  توجه به استاندارد
عمل با اهمیت الهای مرتبط با این دستورریزی فعالیتدر برنامه  -كالیبراسیون  و  آزمون  هایآزمایشگاه

   .باشدمي

و دفترچه راهنمای تجهیز،   مستندآزمایشگاه با توجه به این  ،  تفکر مبتني بر ریسکدر راستای  
الزم    های ممکن را شناسایي و اقداماترصتها و فریسکبایست  مي   ؛ روش آزمون و الزامات قانوني

مبنایي را برای افزایش  ،  هاها و فرصتبه ریسکریزی و اجرا نمایند. توجه  را در این خصوص طرح 
 نماید.ثیرات منفي ایجاد مي یشگیری از تأپاثربخشي سیستم مدیریت، دستیابي به نتایج بهبود یافته و  

 

 تجدید  هنگام  شود،  ارائه  عملالدستور  این  تکمیل  و  اصـالح  بـرای  كـه  پیـشنهادی  گونـه  هـر
  فاضالب   و   آب  مهندسي  شركت  فاضالب  و   آب  بهداشت   بر   نظارت  دفتر  كالیبراسیون   كمیته  در  نظر

  كه   شودمي   درخواست  عملالدستور  این   كاربران  تمامي  از.  گرفـت  خواهد  قرار  توجه  مورد  كشور
  .نمایند  ارسالhealth@nww.ir الکترونیکي  آدرس به  را خود اصالحي پیشنهادات
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 هدف 1

 باشد: تبیین موارد ذیل مي دستورالعملهدف از تدوین این 

 سپاری خدمات كالیبراسیون  برونچگونگي  -1

 ؛تجهیزات آزمایشگاهي خارجي های انجام كالیبراسیونتعیین حداقل نیازمندی  -2

 تعیین تناوب دوره كالیبراسیون خارجي تجهیزات آزمایشگاهي.  -3

 ؛ تجهیزات به همراه زمان مناسب انجام آنمیاني بررسي  چگونگي انجام  -4

 ؛تجهیزاتحدود خطای مجاز  تعیین -5

 ؛ و تصدیق خدمات كالیبراسیون های كالیبراسیوننامهگواهي تحلیل   -6

 

 کاربرد  یدامنه 2

سپاری شده های برونو آزمایشگاه  های آب و فاضالب كشوردر شركتهای ذیل  آزمایشگاهاجرا در  برای    دستورالعملاین  كاربرد    یدامنه
 : های آزمون آب و فاضالب دیگر نیز كاربرد داردآزمایشگاهو بالطبع در تمام  باشدمي مستقیم و غیرمستقیم

 . های باكتریولوژی آب و فاضالبآزمایشگاه -

 یولوژی آب و فاضالب.بهای آزمایشگاه -

 .های فیزیکوشیمیایي آب و فاضالبآزمایشگاه -

 .های معدني آب و فاضالبهای ریزآالیندهآزمایشگاه -

 .فاضالبهای آلي آب و های ریزآالیندهآزمایشگاه -

  



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 8 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

 و تصدیق خدمات  خدمات کالیبراسیون خارجی سپاریبرونکاری آزمایشگاه برای  فرایند 3

آزما/سیرئ (1 گواه  2  حداقل  ،ها/شگاهیمسئول  انقضاء  زمان  اتمام  به  مانده   ون ی براسیکال   یهانامهی ماه 

خرید خدمات در  د تا  دهیم   ی بخش بازرگان  لی را آماده و تحو  لیموارد ذ  شگاه، یآزما  زات یدوره قبل تجه

 انجام شود.(و کمّیارزیابی کیفی )ایدو مرحله به صورت  قالب قراردادهای کوچک یا استعالم یا مناقصه 
 ؛دستورالعملپیوست این ی برگه   مطابق يخارج ونیبراسیدرخواست كالفني آزمایشگاه برای  ان/و تأیید شده مسئول لیفرم تکم .1
 ؛ يعمل فعللمتن دستورا .2
پ  یبرا  یانامه  میتنظ .3 شركت  از  تحل  هیتجز  یبرا  مانکاریدرخواست  برایگواهي  لیو  صادره  مطابق   شدههبریكال  اتزیتجه   نامه 

 ؛1ابالغ شده  دستورالعمل
 ؛ انتخاب شده ونیبراسیعملکرد شركت كال شیانتخاب و نحوه پا ،يابیارز یبرا شگاهی آزما یارهایمعكتبي اعالم  .4
های ارائه كننده خدمات  شامل لیست سیاه شركت )قبل  یهادوره  ونیبراسیارائه كننده خدمات كال  ی هاانجام شده شركت   يابیگزارش ارز .5

 ؛ (های واجد صالحیتو لیست شركت

 
از (2 مستمر  بازرگان   پیگیری  خدمات    یامور  کننده  ارائه  شرکت  انتخاب  و  شده  اعالم  اسناد  براساس 

 ون یبراسیکال

 بایست بررسی شود: می موارد ذیلحداقل های کالیبراسیون در بخش ارزیابی کیفی شرکت  (3

تأیید صالحیت  ملّي  مركز تارنماید؟ و در تاریخ آن براساس اطالعات مندرج در دار ISO/IEC 17025نامه تأیید صالحیت گواهي .1
تارنما(ایران این  فعالیت،  آیا    است؟سنجي شدهصحت  )صرفاً  و  محدوده  لیست   كننده شركت كالیبره  CMCرنج كاری  با  منطبق 

 درخواست خدمات كالیبراسیون خارجي آزمایشگاه است؟
ردیابي مراجع اصلي شركت كالیبره كننده ارائه شده  برای قابلیت  «های معتبرنامهگواهي »های مورد درخواست،  برای تمامي كمیت .2

 است؟ 

های  نامه ارائه گواهي )خود را  اصلي  های مراجعنامه تمامي گواهي  ،بایستكننده ميشركت كالیبرهبه این معناست كه    «نامه معتبرگواهي »

  ردیابي معتبر هستند،كه از نظر قابلیت  (آزمایشگاه كالیبراسیون قابل قبول نیست صرفاً مراجع اصلي آزمایشگاه مهم هستند  های كاریدستگاه 
 2ارائه كند. 

 بدون هیچ پیش شرطي قبول نموده است؟  ،ی مکتوب اعالم شده آزمایشگاه راهاآیا تمامي درخواست .3

 
 مطابق ضوابط از پیش تعیین شده.  مانکاریتوسط شرکت پ  خارجی ونی براسیانجام کال  (4

 
 .های ابالغ شدهبر اجرای صحیح فعالیت ، نظارت و تصدیقنامهیگواه افتیدر (5

 
تجه   ییشناسا   یبرگه بازنویسی   (6 پیوست)اهه شگایآزما   زاتیسوابق  نیاز  و    ( مطابق  صورت  اعمال  در 

  . حیتصح بیضر

 
 پذیرند، همزمان در محل آزماشگاه انجام شود.گردد در صورت صالحدید از شركت كالیبراسیون درخواست شود تنظیمات تجهیزاتي كه امکان توصیه مي  - 1

ند؛  ن ارائه ك  ،دنبرس  ILACمورد تأیید    شگاهیكه به آزما  يمراجع خود را تا زمان  یهانامهيگواه  يتمامبایست  كننده ميهای كالیبرهدر تجدید نظر بعدی این دستورالعمل شركت  -  2
كننده »الف« برای مراجع دما خود از خدمات شركت  مثال شركت كالیبرهعنوان. بهوجود ندارد ILAC  رشیمورد پذ شگاهیبه آزما دنیرس یبرا هانامهيدر تعداد گواه يتیو محدود

كننده  ت كالیبرهاست و مراجع دمای شركي تأیید صالحیت ایران ارزیابي شدهكند. شركت كالیبره كننده »ب« نیز توسط مركز ملّنامه/هایي ارائه مي كننده »ب« گواهيكالیبره
های كالییراسیون نامهبایست عالوه بر ارائه تصویر گواهي آزمایشگاه »الف« ميرو  ازاین  است.است؛ كالیبره گردیده  ILAC»ب« توسط آزمایشگاه دیگری»ج« كه مورد پذیرش  

هدف  ارائه كند.  به همراه مستندات آزمایشگاه »ج«  است  »ج« قرار گرفته ،    ILACهای شركت »ب« را نیز كه توسط آزمایشگاه مورد تأیید  نامهمراجع دمای خود، تصویر گواهي 
تا  ون یبراسیكال   یها شگاهیمرجع آزما  زات یتجه  يابیردتیقابل  يبررس  يبخش از پاورق  نیا  انیاز ب رافع    NACIنامه  يباشد. و صرف داشتن گواهيم  ILAC  دییبه مراكز مورد 

 .ستیخصوص ن نیدر ا ونیبراس یكال شگاهیآزما تیمسئول
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 و تعاریف  اصطالحات 4

 1کالیبراسیون  .1

گیری ارتباط های اندازه قطعیتشود به طوری كه در گام اول بین مقادیر كمیت و عدم عملیاتي است كه تحت شرایط مشخص انجام مي 
گیری یا اندازه مقدار كمیت كه یک دستگاه  )  2های دهيگیری و نشان گیری توسط استانداردهای اندازه های اندازهقطعیتكند. این عدمبرقرار مي 

اندازه  اندازهقطعیتعدممتناظر، به همراه    (كندگیری فراهم مي سیستم  برای  گیری مربوط فراهم مي های  این اطالعات  از  شود و در گام دوم 
 . شودمي دهي استفادهگیری از نشان ای جهت دستیابي به نتیجه اندازه برقراری رابطه 

 

، تابع كالیبراسیون، نمودار كالیبراسیون، منحني كالیبراسیون یا جداول  ایاظهاریه تواند با  كالیبراسیون مي  (1 یادآوری
دهي به صورت اضافه كردن یک مقدار یا ضرب  كالیبراسیون بیان شود. در برخي حاالت نیز مقدار تصحیح نشان

 شود.مي   گیری دادهقطعیت اندازهدر یک ضریب، همراه با عدم 

شود و یا  گیری كه اغلب به اشتباه »خود كالیبراسیون« نامیده ميسیستم اندازه كالیبراسیون نباید با تنظیم   (2 یادآوری
 ق كالیبراسیون اشتباه گرفته شود.با تصدی

 شود.اغلب مرحله اول در تعریف باال به تنهایي به عنوان كالیبراسیون شناخته مي  (3 یادآوری

 

 3گواهی کالیبراسیون  .2

نتا  يگزارش  ونیبراسیكال  يگواه كال  جیاز  ا  ونیبراسیانجام  است.  حاو  نیدستگاه  آزما  ياطالعات  یگزارش  خصوص   شگاهی در 
 . و... است ونیبراسیروش كال كننده،ونیبراسیكال

گواه  اطالعات  این  در  آخر  يستیبا  ونیبراسیكال  نامهي مندرج  استاندارد    یاستانداردها  شیرایو  نی الزامات   ISO/IEC17025ملّي، 

 .دیرا برآورده نما  دستورالعمل نیو ا (8-7 یربندهایز)

 

 4گیریخطای اندازه .3

 .گیری شده منهای مقدار كمیت مرجعمقدار كمیت اندازه 

 

 خطای سیستماتیک   .4

 كند. بیني تغییر مي ماند یا با یک روند قابل پیش ها ثابت ميگیریگیری كه در تکرار اندازهمولفه خطای اندازه 

 

 5گیریقطعیت اندازهعدم .5

ده نسبت  منطقي به اندازه طور  به   توان كند كه ميگیری كه پراكندگي مقادیری را مشخص مي مربوط به نتیجه اندازهغیرمنفي  ی  پارامتر
  .داد

 
1 - Calibration 
2 - Indication 

3 - Certificate of Calibration 
4 - Measurement Error 
5 - Measurement uncertainty 



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 10 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

 1ضریب پوشش  .6

 به دست آید.  2یافتهبسطگیری قطعیت اندازه ضرب شده تا عدم  گیری استاندارد مركبقطعیت اندازه تر از یک كه در عدمعددی بزرگ

 (.شودنشان داده مي kبا   ضریب پوشش معموالً) 

 

 3تصحیح  .7

 . شودگیری اضافه مياندازه نشده تصحیح نتیجه به جبری صورت به سیستماتیک خطای جبران برای كه مقداری

 

 4ضریب تصحیح  .8

 .شودميضرب  گیریاندازه یک نشده تصحیح نتیجه در سیستماتیک خطای جبران برای كه عددی

 

 5پذیری تفکیک  .9

 .شودنمایشگر ميسوس در  گیری كه باعث تغییر مححت اندازهترین تغییر در كمیت تكوچک

 

 6میانیبررسی .10

 .گرددبر تجهیز انجام مي رزمایشگاه یا كاكه در فواصل بین دو كالیبراسیون توسط كارشناس آ هایي/بررسي

 

 7ردیابی اندازه شناختی قابلیت  .11

قطعیت یک در عدم  های مستند كه هركالیبراسیونكه به وسیله آن بتوان از طریق زنجیره ناگسسته    گیریاندازه خصوصیت یک نتیجه  
 گیری ارتباط دارد.م هستند، نتیجه را به یک یکای اندازه هیس گیریاندازه

 كالیبراسیون دارد.شناختي نیاز به برقراری سلسله مراتب  ردیابي اندازه قابلیت -1یادآوری 

اندازه قابلیت   -2یادآوری   اندازه ردیابي  نتیجه  یک  ایجاد  شناختي  را  اطمینان  این  عد  كندمي نگیری،  قطعیت م كه 
 كه خطاهایي وجود ندارد.گیری برای هدف مورد نظر مناسب است یا این اندازه 

شناختي مدون، روش اجرایي قطعیت اندازه عدم ،  8(ILACالمللي تایید صالحیت آزمایشگاهي)اتحادیه بین   -3یادآوری  
و فواصل كالیبراسیون را، به عنوان عناصر    SIشناختي به  ردیابي اندازه گیری مدون، صالحیت فني تایید شده، قابلیتاندازه 

قابلیتمربوط   ناگسستني  تایید زنجیره  انبه  به یک استاندارد بین ردیابي  یادازه شناختي  به گیرد)ي مدر نظر  ملّي    المللي 

ILAC P-10:2002 مراجعه شود .) 

ی  هاشناختي« و نیز جنبه اندازه ردیابي  ردیابي« گاهي اوقات با مفهوم »قابلیتاصطالح اختصاری »قابلیت   - 4یادآوری  
ردیابي ماده« به كار  ردیابي دستگاه« یا »قابلیتردیابي مدرک« یا »قابلیت ردیابي نمونه« یا »قابلیتدیگر مانند »قابلیت 

 .طور كامل آورده شودبهردیابي اندازه شناختي« »قابلیت بنابراین برای اجتناب از سردرگمي بهتر است واژهرود، مي

  

 
1 - Coverage factor 
2 - Expanded measurement Uncertainty or Expand Uncertainty 

3 - Correction 
4 - Correction factor 
5 - Resolution 
6 - Intermediate Check 
7 - Metrological Traceability 
8 - International Laboratory Accreditation Cooperation 
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 1بیشینه خطای مجاز .12

گیری یا دستگاه اندازه گیری،  گیری، نسبت به مقدار كمیت مرجع معلوم كه توسط مشخصات یا قوانین اندازهای خطای اندازهمقدار كرانه 
 شود.گیری مجاز شمرده ميسیستم اندازه

ای  دار كرانه شود كه دو مقوقتي استفاده مي   «حدود خطا»یا    «بیشینه خطاهای مجاز»از عبارات    عموالًیادآوری: م
 وجود داشته باشد. 

 

 2قطعیت مجازبیشینه عدم  .13

قابل استفاده  آن    ی مشترک برا  سکیر  کردی تواند داشته باشد و روي آزمون م  ک ی  جهینت  يدهنشان  یكه خطا  يتیعدم قطع  نیتربزرگ
 . باشد

 توان به صورت زیر در نظر گرفت. را مي  EI(MPU(قطعیت مجاز و بیشینه عدم (MPE)رابطه میان بیشینه خطای مجاز 

MPUEI= ƒEI * MPE 

EIƒ  :در  است )های شركت آب و فاضالب تعیین شدهمستقر در آزمایشگاهبرای هر تجهیز  دستورالعمل    نیادر    0.33و    0.9  بیدو ضر

  NACIداخلي مورد تایید    ونیبراسیكال  یهاشركت   يسنجو امکان  يشناختاندازه   ی استانداردها  ز،ینوع تجههای  تعیین این دو ضریب به مؤلّفه 

جامعي شده  مشتوجه  این ضریب  مقدار  تجهیز  تشریح هر  در  كه  است  توجه  قابل  معرفي شده است.  تصدیق  3(استخصاً  آن  براساس  و   .
  پذیرد.های كالیبراسیون انجام مي نامه گواهي

 باشد.  درصد 51 انطباق   احتمال  كه استشده  تعیین ایگونه به تجهیزات  از استفاده و  پذیرش شرط (1 نکته

 

 قطعیت هدف عدم .14

 است. گیری انتخاب شدهاستفاده مورد نظر از نتایج اندازهگیری كه به عنوان حد باالیي مشخص شده و بر پایه قطعیت اندازه عدم

 

 گیریقاعده تصمیم  .15

 4كند.با یک الزام مشخص شده، تعریف مي  گیری را هنگام بیان انطباققطعیت اندازهای كه چگونگي به حساب آوردن عدم قاعده

 

 تصدیق  .16

  كند.شده را برآورده ميكه یک قلم مشخص، الزامات تعیین  ارائه شواهد عیني در مورد این

 
1 - Maximum Permissible Error (MPE) 
2 - Maximum Permissible Uncertainty (MPUEI) 

  ي دو راه عموم  بیبه دست آوردن ضر  یبرادر این بخش    ،است. مطابق با تمام مراجع معتبرشدهانتخاب    «رد راحت  ،رانهیگسخت  رشیپذ»عمل قاعده  الدستور  این  در  -  3
ساده« یعني   ،. قابل ذكر است در ویرایش قبلي رویکرد »سادههدف  تیطعقدر عدم  زیتجه  یسهم خطاتعیین  (  2؛  ها وشگاهیدر آزما  سک یاز سطح ر  ي استفاده كمّ(  1:  وجود دارد

  ، برای نهادینه كردن این رویکرد و شروع فرهنگ و گفتمان تخصصيرو  ازاین  .(%51)استدرصدی بود ولي در این رویکرد تنها یک درصد بیشتر در پذیرش در نظر گرفته شده  50
كمتر و از   25/0را محاسبه و استفاده نماید اما تحت هیچ شرایطي نباید از  EIƒتواند با محاسبه علمي و مستند ضریب در ضمن هر آزمایشگاهي مي انتخاب شد. رواین رویه پیش

 بیشتر شود.  90/0
4 - ILAC-G8:09/2019: Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity 
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 برخی از تجهیزات میانی بررسی الزامات عمومی کالیبراسیون و 5

بایست سریعاً نسبت به كالیبراسیون مجدد اقدام گردد. اگر در  مي  خارج شد،میاني  بررسي   حدود خطای مجازاز    تجهیزیاگر   (1
  ن اقدام كند و مجدداً برایآ  سرویس و انجام تعمیرات  نسبت بهباید  كالیبرسیون مجدد، دستگاه مردود شد اكنون آزمایشگاه  

 . باشدنميانجام آزمون   فراینددر تجهیز و تا آن زمان آزمایشگاه مجاز به استفاده از آن  ریزی و اقدام كندبرنامه كالیبراسیون 

قطعیت، صدور بایست تعیین عدمو كالیبراسیون در آزمایشگاه این است كه برای كالیبراسیون ميمیاني  بررسي   حداقل تفاوت (2
انجام شود و همچنین آموزش و مهارت  گواهي ارزیابي گرددنامه و برچسب  به    میانيبررسي  كه در  ي در صورت  1كارشناس 

ممکن است تمام نقاط اشاره میاني  بررسي   در  نیهمچن  .توان اكتفا نمودشود و تنها به ثبت نتایج مي تر انجام مي سادهصورت  
 از نقاط مورد استفاده اكتفا شود.   يتعداد قابل قبول ينشوند و به بررس بررسي شده در استاندارد  

 .دی دستگاه نصب نما یرو را حیتصح بی در صورت كاربرد، ضر دیبا شگاهیآزما (3

گردد، ریداری ميكه خ  (دارند  داخلي/كلیه تجهیزاتي كه نیاز به كالیبراسیون خارجيبه عنوان مثال  )هر تجهیز موثر بر روش آزمون (4
- 6در ارتباط با بند و  2.دهدانجام را خدمات تصدیق  ،مجاز شركت كالیبره كننده ؛ تصدیق آنبایست قبل از استفاده، برای  مي

و هر    ونیبراسیكال  نامهي گواه  لیو تحل  هیشده، تجز  یداریخر  زیتجه   تصدیقمستندات  ،  ISO/IEC 17025استاندارد    4-5
 . موجود باشد شگاهیدر آزما دیبا؛ هستاین موضوع دهنده ای كه مورد نیاز است و نشانسابقه 

بایست در برنامه كالیبراسیون خارجي با  ( مي كنندمیکروزیمنس آب خالص تولید مي  2تمامي آنهایي كه زیر  ) های دیونایزردستگاه (5
اهمیت ، فشار و جریان آب  الکتریکيهای دیونایزر، سه پارامتر هدایتبرای احراز كیفیت دستگاه  تواتر ساالنه گنجانده شوند.

 كند.كفایت مي ،ویژهداشته در حالي كه برای كالیبراسیون تنها بررسي هدایت 

های استفاده آوری شود و زمانسازنده رعایت و سوابق آن جمع   هایتوصیهدیونایزر  افزایش طول عمر دستگاه    برایبهتر است  
 دستگاه ثبت گردند.فیلترهای از تجهیز برای ارزیابي عمر مفید 

  ،استها سپری شدهدرصد عمر مفید فیلتر  80ارد و یا  ز به تعویض فیلتر/های دیونایزر وجود داصورتي كه نیدر   (1 نکته
 ها اقدام شود. قبل از انجام كالیبراسون خارجي نسبت به تعویض آن حتماً

تگاهي  های فیزیکوشیمیایي و آنالیزدسهای استاندارد در آزمایشگاهاگر از خروجي دیونایزر برای ساخت محلول (2 نکته
از    تیهدا  ای  II  درجه)شودمي  استفاده مي(کیكمتر  گردد  ،  خارجي  كالیبراسیون  روتین بایست  استفاده  برای  اگر  ولي 

 كند. ( نیازی به كالیبراسیون خارجي نیست و تنها رعایت الزامات نگهداری دستگاه كفایت مي صرفاً آب مقطرباشد)
های استاندارد برای دمای انتقال  شود، چون در روشها استفاده ميانتقال نمونه معموالً از انواع دماسنج  3های محفظه برای   (6

 گردند. یا داخلي ها با تواتر ساالنه كالیبراسیون خارجيبایست این نوع دماسنجاست، مي ها، رنج مشخص شدهنمونه 

(، نیازی  داخل كابین هود المینار  UVبه غیر از المپ  )شود ياستفاده م  هاشگاهیمجزا در سطح آزمابه صورت    كه  UVمپ  برای ال (7
و استانداردهای   های اعالمي سازندهبه كالیبراسیون خارجي نیست و صرفاً باید ساعت كاركرد آن ثبت و براساس شاخص 

 د. شوو اصول نگهداری شركت سازنده رعایت  گردیده ارزیابي  ،مرتبط

برای  آزمایشگاه می (8 دیجیتالی،  کلرسنجبایست  رنگکیتهای  و  کلرباقیسنجی  های  استفاده    pHمانده  در  مورد 

 موارد ذیل را انجام دهد:  برداراننمونهآزمایشگاه و 

 (.نیازی به کالیبراسیون خارجی نیستانجام دهد) تصدیق کیت تجاری رانقطه  4در   ساالنهبا تواتر  -

این حداقل تواتر را افزایش دهد و همچنین   هاها و ارزیابی اهمیت آن توجه به میزان استفاده از کیت بایست با  نکته: آزمایشگاه می

 اقدامات تصدیق انجام شود. این بخش  4بایست همانند بند می برداریو نمونه  در هنگام خرید این اقالم موثر بر روش آزمون

 . دانجام شومیانی بررسی یک غلظتدر   حداقلبا تواتر فصلی  -

 
1 - ISO 10012 

هایي كه خریداری  مثال در این دستورالعمل؛ دستگاهعنوان)به  یک روش اجرایي برای محصوالت   ،ISO/IEC 17025استاندارد    2-6-6بایست براساس بند  آزمایشگاه مي  -  2
 ماید. ها( مدون ن)به عنوان مثال در این دستورالعمل؛ سرویس و تعمیرات دستگاه سازمانينماید( و خدمات فراهم شده برونمي

3 - Cool Box 
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 نماید.  ریزیطرحبایست برنامه مستندی میمیانی آزمایشگاه برای کالیبراسیون داخلی و بررسی -

 د. گردهای زمانی مشخص بازنگری بایست در دورهمی رهای متغیلفهؤریزی با توجه به ماین طرح  -

می - برنامه  نمونه   و  آزمایشگاهیدرونمقایسات  شامل تواند  این  برای  )باشد  و...  بردارارزیابی  آزمایشگاه 

 . (نمایداستفاده    ISO/IEC 17025:2017استاندارد    1-7-7حداکثری، از مطالب مندرج در بند    برداریبهره 

 زیر را در آزمایشگاه نگهداری نماید: و سوابق مستندات  ،بایست در صورت انجام کالیبراسیون داخلیمیآزمایشگاه   (9

 كالیبراسیون؛ دستورالعملتدوین  -1
 های كالیبراسیون داخلي؛نامه گواهيصدور  -2

 ؛میانيبررسي دالیل انتخاب تواتر   -3
 ریزی برای كالیبراسیون داخلي؛برنامه  -4

 صدور برچسب كالیبراسیون؛ -5
 ؛میانيبررسي ریزی برنامه  -6
 ؛1انتخاب كارشناس ماهر -7
 گیری؛اندازه  ردیابيتجهیزات مورد استفاده جهت اثبات قابلیت خارجي نامه كالیبراسیونوجود گواهي  -8
 ؛میانيبررسي ردیابي قابلیت -9

 قطعیت؛ارزشیابي عدم  -10

 محاسبات و تحلیل نتایج.  -11

 شود. نگهداری   ،ISO/IEC 17025استاندارد  تمامي سوابق با رعایت الزامات و همچنیندهد  انجام تصدیقبرای  را تحلیل نتایج 

ها  تیفعال  س یدر ماتر  و  انجام شود  شگاهیآزما  توسط کارشناس  دیبا  یشگاه یآزما  یهاکردن و نظافت دستگاه  زیتم (10

 . صالح؛ کنترل، پایش و ثبت گرددشده و توسط افراد ذی مشخصنیز ها و مسئولیت 

 
 )دارای قابلیت رهگیری(نامه آموزشي خارجي یا داخليكارشناس ماهر، كارشناسي است كه دوره آموزشي تئوری و عملي تجهیزات مرتبط را گذرانده و دارای گواهي  -  1

 باشد. 
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 یباکتریولوژتجهیزات آزمایشگاه  6

 آون  6.1

 .كاربرد دارندحرارت خشک  بااستریل  برای باكتریولوژیهای های آزمایشگاهي در آزمایشگاهآون

 آون خارجی کالیبراسیون 6.1.1

 شود.تعریف ميدو سال حداقل سیون آون دوره تناوب كالیبرا .أ

 باشد.مي C 170+دمای برای كالیبراسیون آون دمایي مورد نیاز نقطه  .ب

 كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روش مورد نظر نیز انجام شود. های دیگر استفاده شود، بایستي در صورتي كه آون برای روش  (1 نکته

یون آون .ج تر، حداقل چهار نقطه در و برای حجمنقطه   3حداقل    لیتر  500های با ظرفیت حجم كمتر از برای كالیبراـس های بیـش
 .شوددرخواست كالیبراسیون خارجي درج و انجام  یبرگه

 خواهد بود. پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن آون به شرایط تعادل دمایي، الزاميارائه نیم ساعت نمودار  .د

 بیشینه خطای مجاز  6.1.2

 باشد. مي C 10± بیشینه خطای مجاز ،برای استریل نمودن وسایل -

 ، خطای مجاز در روش مالک عمل خواهد بود. هابرای سایر آزمون  -

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  6.1.3

 : اگر

MPE : آونبیشینه خطای مجاز 

U :با ضریب پوشش  آون كالیبراسیون نامهگواهي قطعیت مندرج در عدم(K = 2  ) 

E :آون  كالیبراسیون نامهگواهيمندرج در  خطای 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.33  

𝑀𝑃𝐸 = 10∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 3.3∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد می اقدا ی بررسی شده هاحالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشدنمي تصحیحضریب نیازی به اعمال  قابل استفاده بوده و  آون. 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  تصحیح نتایج صورت گیردبرای استفاده از آون باید. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 دستگاه غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

 باید بررسي شود. ،به منظور تحلیل كالیبراسیون استفاده شود، برای هر دما شرایط فوق ی مختلفدر صورتي كه از آون برای چند دما (2 نکته

 میانیبررسی 6.1.4

 باشد؛دمای آون در هر بار استفاده ميمیاني بررسي  (1

 ؛ در هر بار استفاده انجام شود استفاده از چسب شیمیایي دما (2

 گردد.ماهیانه پیشنهاد مي با تواتر  استفاده از اندیکاتور بیولوژیکي (3

 .ستیاندیکاتور بیولوژیکي الزام ناز چسب شیمیایي و استفاده  (؛در هر بار استفاده)دما  و پایش مستمرصورت انجام كالیبراسیون خارجي  در (3 نکته



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 15 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

دقیقه    10  حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي    .گردداستفاده   كالیبره شده مناسب  يدمای  يهایالگراز  دمای آون  میاني  بررسي برای   (4 نکته

 1.دسری انجام، مستند و تحلیل گرد ها بالفاصله پس از استفاده تخلیه و پایش دمای آن و داده  تنظیم شوددر زمان استفاده 

 پس از به دما رسیدن آون انجام گردد.  ،دمای آونمیاني بررسي باید  (5 نکته

 باید توجه داشت كه:  دمای آونمیاني بررسي  پایش عملتایید جهت  (4

A = Correction in calibration certificate of Oven 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 

(D+B)-(C+A)  ≤ MPE  Result = Pass 

((D+B)-(C+A)  > MPE  Result = Recalibration 

 

 F1«استریلیزاسیون توسط آون فرایند» یبرگه نمونه  6.1.5

 (شوديشروع م کیهر سال از شماره  یاز ابتدا ) شودیشناخته م یسر کیبه عنوان   شود،یم یهر بار که آون روشن و بارگذار. 

 مثمرثمر است یضوابط سوابق فن تیو رعا جهیانجام آزمون تا حصول نت  ندیفرآ یر یرهگتیقابل یبرا  یثبت شماره سر. 

 نهیکردن از آون استفاده شد، گز لیاستر  یبرا ت،یو پل  پتیاز پ ریاگر به غ Other دیینما لیرا تکم. 

   ی ریگیرا ثبت و پ  شیو نظارت خو   یبررس  جهینت  ستیبایم  یپس از هر بار استفاده از آون، کارشناس و مسئول فن  ایروزانه و  

 .دینما

 گردد. لیتکم زین یکی به صورت الکترون تواندیبرگه م نیا 

  

 
های تخلیه اطالعات، زیرگروهي به تاریخ روز تخلیه و كد  رایانه ایجاد شود و در دورهای به همین نام در  برای بایگاني نمودن اطالعات خروجي الگرهای دمایي، پوشه   -   1

برای بررسي نمودار روندها  به صورت تجمعي ها در قالب فایل اكسلمنظم و با سهولت بایگاني و در دسترس قرار گیرند. بهتر است خروجيبه صورت  هاگذاری و دادهدستگاه نام
 باشد. 
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 F6«نگهداری آون »  یبرگه نمونه  6.1.6

  :وضعیت  مطلوب / × : نامطلوب : 

 ِاگر تنظیمات صحیح است عالمت  تغییر یا دستکاری تنظیمات را اطالع یابید) در ابتدای شروع به کار آون اطمینان الزم از عدم

«ات را ثبت نماییداست از عالمت »×« استفاده شود و در قسمت توضیحات مشروح عملی« درج شود و اگر تغییر یافته ویا مجددًا تنظیم شده .) 

 .در صورت استفاده از اندیکاتور شیمیایی، آن را پس از استفاده در ظَهر فرم با ذکر شماره سری استفاده الصاق نمایید 

 شود، از عالمت »های دما انجام میدر بخش »کنترل دما« در صورتی که پایش، کنترل و تخلیه داده.استفاده شود » 

  براساس توصیه سازنده و استانداردهای مطرح در خصوص استفاده از آون ضروری و الزم است. رعایت اصول چیدمان 

 (بهتر است  برای نظافت داخلی و خارجی، حتماً براساس دفترچه راهنمای تجهیز فعالیت آن مدون، آموزش و انجام شود

 (.جایگزین »نظافت داخلي یا خارجي« عنوان فعالیت مربوطه ثبت شود

 (.براساس موارد مندرج در دستورالعملشود)فاده از اندیکاتور بیولوژیکی، به همراه یک اندیکاتور شاهد استفاده در صورت است 

 بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری نماید.پس از هر بار تکمیل، کارشناس و مسئول فنی می 

  تواند به صورت الکترونیکی نیز تکمیل گردد.می برگهاین 

  است.برای یک دستگاه آون در یک آزمایشگاه طراحی شده برگهاین 
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 اتوکالو  6.2

 شوند. استفاده مي بخار آبفشار و  دما استفاده ازبرای استریل كردن مواد و اشیاء با اتوكالوهای آزمایشگاهي 

 دما و فشار –اتوکالو خارجی  کالیبراسیون 6.2.1

 شود.اتوكالو حداكثر یک سال تعریف مي  دوره تناوب كالیبراسیون خارجي .أ

ـ دم  ،تـشـ ای كـهطـودن محیـمـریل نـاستجهت  ون اتوكالو  ـراسیـكالیبرای  ـمورد نیاز به  ـنقط .ب ار  ــ فش  و   C+121ای  ـ
psi) 4017.1.2 bar (  1باشد. مي 

نیز   مورد نظر  كالیبراسیون در دما و فشارهای ذكر شده در روشهای دیگر استفاده شود، بایستي  برای روش   در صورتي كه اتوكالو  (1 نکته
 انجام شود.

بایست اتوكالو همانند شرایط عادی)بهتر است در بیشترین ظرفیت ممکن در طول سال  در هنگام انجام كالیبراسیون خارجي مي  (2 نکته
 در نظر گرفته شود( حاوی تركیبي از اقالم مورد استریل باشد.

 است.  دما و فشار پس از رسیدن دمای اتوكالو به دمای استریل، الزامي همزمان ارایه نمودار پایداری  .ج

 ،های كالیبراسیونالزامي است. سایر روش   (  همزمان)در خصوص كالیبراسیون اتوكالوها، استفاده از دیتاالگرهای دما و فشار .د
 . باشندنمي یید صالحیت ایران  أشناسي ایران و مركز تاندازه ملّي  یید مركزأمورد ت

 بیشینه خطای مجاز  6.2.2

 باشد.مي  bar 0.10 ± فشار و C 2.0 ± دمابیشینه خطای مجاز   برای استریل نمودن

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  6.2.3

 اگر: 

MPE :اتوكالو بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش قطعیت مندرج در گواهي : عدم( نامه كالیبراسیون اتوكالوK = 2  ) 

Eنامه كالیبراسیون اتوكالو : خطای مندرج در گواهي 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆: 𝑴𝑷𝑼𝑬𝑰 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.33  

𝑀𝑃𝐸 = 2∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.66∘𝐶  

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆: 𝑴𝑷𝑼𝑬𝑰 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90 

𝑀𝑃𝐸 = 0.10 𝑏𝑎𝑟 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.09 𝑏𝑎𝑟  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| →: 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد. قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نمي اتوكالو 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| →: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   باید تصحیح نتایج صورت گیرداتوكالو برای استفاده از. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  تعویض گردددستگاه غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا . 

، امکان  )دماهای تنظیمي توسط سازنده بر روی مقادیر مشخصي ثابت شده است(ي كه امکان تنظیم دما وجود ندارد اتوكالوهایدر   (3 نکته
 نداریم. جدول( 2)ردیف  شرط پذیرش مشروطرو ازاین و اشته اعمال ضریب تصحیح وجود ند

  كاربرد دارد. میاني بررسي خطای مربوط به فشارسنج در نتایجبنابراین   باشد؛ميابزار كنترلي   ،فشارسنج دستگاه  (4 نکته

 
1 - 1 bar = 14.50 psi 
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   )كه امکان تغییر در تنظیم دما برای اپراتور وجود ندارد( صادر شده است: زیر برای یک اتوكالو  نامهگواهي

Expanded Uncertainty (C) Correction (C) Reference Value (C) Samples Indication (C) Set Point (C) 

± 0.32 +2.95 124.45 121.5 121 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆: → 𝑴𝑷𝑼𝑬𝑰 = 0.66∘𝐶 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.32∘𝐶 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| = 2.95 

→ 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 & 𝑆𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑖𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 → 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑭𝒂𝒊𝒍 

و نباید استفاده گردد و كاربر برای رسیدن به دمای درخواستي  است  رد شده این دستگاه اتوكالو به لحاظ كالیبراسیون خارجي انجام شده  

تنظیم نماید و چون این امکان در اختیار كاربر قرار ندارد،    C 119.6+دستگاه را كاهش داده و آن را روی    ميدمای تنظی  2.95Cباید مقدار  
 . (توان این مشکل را رفع نمودتوسط نماینده مجاز سازنده اتوكالو مي یا تصحیح رد الکترونیکي غالباً با تغییر بُ)دستگاه غیرقابل استفاده خواهد بود

 میانیبررسی 6.2.4

 زیر انجام شود:  مطابق موارداتوكالوها باید میاني بررسي 

  ( در هر بار استفاده و 2با استفاده از كرنومتر)1، فشار و زمان استریل  (دمای نمایشگر الصاق شده توسط سازنده مدنظر است)ثبت دما (1
 ؛  3یگرها با یکدمقایسه داده

 ؛با قابلیت رهگیری به نتایج آزمایشات  و بایگاني سوابق ایجاد شده استفاده از چسب اتوكالو در هر بار استفاده (2

 استفاده شود.  بایست طبق قواعد مشخصي تعیین و جانمایي چسب/نوار/كاغذهای شیمیایي بخار مي  (5 نکته

 ؛ با قابلیت رهگیری به نتایج آزمایشات بایگاني سوابق ایجاد شده و در هر بار استفاده های شیمیایي بخاراستفاده از نوار/كاغذ (3

( با قابلیت  نیازی به نگهداری اندیکاتور استفاده شده نیست)و بایگاني سوابق ایجاد شده  اندیکاتور بیولوژیکي با تواتر ماهیانهاستفاده از   (4
 . رهگیری به نتایج آزمایشات

اتوكالو ثبت و مستند بایست در هر بار استفاده از مي   اتوكالو  توسط استریلیزاسیون  فرایند یبرگه محتویات اتوكالو همانند نمونه   (6 نکته
 .گردد

 استریل ثبت و پایش شود.  دقیقه(  30یا   15) زمان مدت پارامترهای دما و فشار در طول ،یجهنتمیانگین سه حداقل  (7 نکته

  .مستند نماییدثبت و را با تواتر فصلي   سیکل استریلو فشار در هر  پس از انجام كالییبراسیون خارجي اتوكالو، دما (8 نکته

خطای   بیشینهصورتي كه اختالف دما و فشار میانگین در هر روز در مقایسه با زمان كالیبراسیون خارجي انجام شده كمتر از  در   (9 نکته
 باشد.باشد كاربر مجاز به استفاده از دستگاه مي  مجاز

 
 رسد.مي  C 121شود كه دمای اتوكالو به ای شروع مي زمان استریل از لحظه - 1
 توان استفاده نمود.سنج تلفن همراه نیز مياز زمان  - 2
شود سیکل استریل انجام شود. مقایسه  بار باعث مي  2/1و فشار   C 121گردد. به طور مثال دمای رابطه میان فشار و دما در زمان كالیبراسیون توسط اپراتور تعیین مي - 3

 میاني مورد استفاده خواهد بود.های بعدی به عنوان یک روش بررسيها در محدوده خطای مجاز هستند یا نه، در سیکلاین دما و فشار و بررسي این كه آن
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 F2«اتوکالو توسط استریلیزاسیون یند»فرآ یبرگه نمونه  6.2.5

 لذا در ستون روز، صرفاً تاریخ روز را به عدد درج کنید.است هر فرم متعلق به یک ماه طراحی شده 

 (. ثبت  شوداز ابتدای هر سال از شماره یک شروع ميشود)شود، به عنوان یک سری شناخته میهر بار که اتوکالو روشن و بارگذاری می

 رهگیری فرآیند انجام آزمون تا حصول نتیجه مثمرثمر است.شماره سری برای قابلیت

 برداری، برای استریل کردن از اتوکالو استفاده شد، گزینه کشت و بطری نمونهر از محیطاگر به غیOther .را تکمیل نمایید 

 کنید، ثبت کد اتوکالو اهمیت دارد.اگر برای استریل کردن در آزمایشگاه بیش از یک اتوکالو استفاده می 

 ای برخوردار است. لذا طول مدت  استانداردهای مرتبط از اهمیت ویژهکشت با توجه به تأکید انواع  ثبت طول مدت استریل محیط

 کشت در اتوکالو ثبت شود.ورود تا خروج محیط

   ،بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری  مسئول فنی میکارشناس و  روزانه و یا پس از هر بار استفاده از دستگاه

 نماید.

 ونیکی نیز تکمیل گردد.تواند به صورت الکتراین برگه می 

 F3«های اتوکالونگهداری روزانه دستگاه»  یبرگه نمونه  6.2.6

 متری باالی کف محفظه اتوکالو باشد.در صورت امکان سطح آب اتوکالو تا نیم سانتی 

 گردد. لیتکم زین یکی به صورت الکترون تواندیمبرگه  نای 

 ✓ مطلوب / × : نامطلوب : 

  استریل بصورت عددی ثبت گردد.فشار و دما در طول بازه 

 است. این برگه برای دو دستگاه اتوکالو طراحی شده 

 دینما  یریگ یرا ثبت و پ شی و نظارت خو  یبررس   جهینت  ستی بایم یفرم، کارشناس و مسئول فن لتکمی بار هر از پس. 
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 F4«هانگهداری هفتگی و ماهانه اتوکالو»  یبرگه نمونه  6.2.7

  :وضعیت  مطلوب / × : نامطلوب : 

  است. ( طراحی شدهاستریل و عقیمصرفاً برای یک ماه و دو دستگاه اتوکالو) برگهاین 

 ِاگر تنظیمات صحیح است عالمت »تغییر یا دستکاری تنظیمات را اطالع یابید) در ابتدای شروع به کار اتوکالو اطمینان الزم از عدم »

 (.است از عالمت »×« استفاده شود و در قسمت توضیحات مشروح عملیات را ثبت نماییدًا تنظیم شدهدرج شود و اگر تغییر یافته ویا مجدد

 (بهتر است جایگزین برای نظافت داخلی و خارجی، حتماً براساس دفترچه راهنمای تجهیز فعالیت آن مدون، آموزش و انجام شود

 (.»نظافت داخلي یا خارجي« عنوان فعالیت مربوطه ثبت شود

   بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری نماید.، کارشناس و مسئول فنی می برگهپس از هر بار تکمیل 

  تواند به صورت الکترونیکی نیز تکمیل گردد.می برگهاین 

 



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 21 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

 انکوباتور 6.3

آزمایشگاهي مناسب میکروارگانیسمهایي هستند كه  دستگاه  ،انکوباتورهای  را در  رشد  آزمایشگاهي ممکن  ی  دماها  و در شرایط  ثابت 
 د. نسازمي

 انکوباتور خارجی کالیبراسیون 6.3.1

 شود.نکوباتور حداكثر یک سال تعریف ميدوره تناوب كالیبراسیون ا .أ

 است. C 35 دمای و آزمون هتروتروف  فرمكالیبراسیون انکوباتور برای آزمون كل كلي جهتنقاط دمایي مورد نیاز  .ب

نیز انجام    مورد نظر  ی دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روشهاانکوباتور برای روش در صورتي كه   (1 نکته
 شود.

  3  ،ی بیشترها و برای حجم   سنسور  3لیتر،    500و برابر با    حداقل نقاط مکاني برای كالیبراسیون انکوباتورهای با حجم كمتر .ج
 درج و انجام گیرد. ،عالوه بر تعداد نقاط دمایي مورد نیاز درخواست كالیبراسیون خارجيی برگه  دردر هر طبقه  سنسور

سه نقطه دمایي)دمای زیر، دمای باال و دمایي كه در آن دما از تجهیز دمایي استفاده  حداقل    بایستخرید انکوباتور مي   برای تصدیق (2 نکته
 انجام دهید.صالح كالیبراسیون ذی توسط شركت  -با توجه به ظرفیت دستگاه   - خواهد شد( 

 .مي استنیم ساعت نمودار پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن انکوباتور به شرایط تعادل دمایي، الزاحداقل  ارائه  .د

 بیشینه خطای مجاز  6.3.2

o بیشینه خطای مجازفرم برای آزمون كل كلي C±0.5   1 باشد. مي 

o  مالک عمل خواهد بود. ها، خطای مجاز در روش برای سایر آزمون 

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  6.3.3

 اگر: 

MPE :انکوباتور بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش قطعیت مندرج در گواهي : عدم( نامه كالیبراسیون انکوباتورK = 2  ) 

Eنامه كالیبراسیون انکوباتور : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90 

𝑀𝑃𝐸 = 0.5∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.45∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد. انکوباتور قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نمي 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   باید تصحیح نتایج صورت گیردانکوباتور برای استفاده از. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گرددانکوباتور . 

برای چند دمای مختلف استفاده شود، برای هر دما شرایط فوق به منظور تحلیل كالیبراسیون باید بررسي    انکوباتوردر صورتي كه از   (3 نکته
 شود.

 میانیبررسی 6.3.4

 . (در صورت وجود نمونه درون انکوباتور و روشن بودن دستگاه)گیردصورت مي روزانه  ، انکوباتورهامیاني بررسي  (1

 
 اشد، استفاده شود. ب C 0.1ها پذیری آناز انکوباتورهایي كه تفکیک باید - 1
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 استفاده نمود.مناسب و  كالیبره شده يهای دمایالگرنمایشگر یا یا  مایع در شیشههای توان از دماسنجمي دمایي پایشبرای  (2
دمای فعلي، بیشینه و  )استفاده شود، ثبت دماهای مایع در شیشه كالیبره شده یا نمایشگرهای دیجیتال  دماسنج در صورتي كه از   (3

 1صورت پذیرد.های ساعت كاری تو انابتدا  در باید روزانه (كمینه
تنظیم  دقیقه در زمان استفاده    10  حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي    های دمایي استفاده گردد،دیتاالگردر صورتي كه از   (4

 گردد. و تحلیل مستند  انجام،ها به صورت حداكثر دو هفته یک بار تخلیه و پایش دمای آن سری و داده شود
 دمای انکوباتور باید توجه داشت كه:  میاني بررسي  جهت پایش عمل (5

A = Correction in calibration certificate of Incubator 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator  

D = Average temperature of thermometer 

 

 (D+B)-(C+A)  ≤ MPE  Result = Pass  

 (D+B)-(C+A)  > MPE  Result = Recalibration 
 است: زیر برای یک دستگاه انکوباتور صادر شده نامهگواهي -1مثال 

Expanded Uncertainty (C) Correction (C) Reference Value (C) Samples Indication (C) Set Point (C) 

± 0.19 -0.25 34.75 35.0 35.0 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.45∘𝐶 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.19∘𝐶 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| = 0.25 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶Pass 

 35.2مقدار    تصحیح نتایج و تنظیم دستگاه بر روی)تنظیم گردد  C 35.0بر روی    مينتیجه: برای استفاده از انکوباتور، كافي است دمای تنظی

C باعث افزایش درستي نتایج خواهد شد). 

 است: زیر برای یک دستگاه انکوباتور صادر شده نامهگواهي -2مثال 

Expanded Uncertainty (C) Correction (C) Reference Value (C) Samples Indication (C) Set Point (C) 

± 0.25 0.75 35.25 34.5 34.5 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.45∘𝐶 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.25∘𝐶 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| = 0.75 

→ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

  C 34.5+به جای  ميصورت پذیرد، دمای تنظیدهي و دمای نشاننتیجه: برای استفاده از انکوباتور، باید عمل اصالح روی تنظیم دما  
 انجام شود.   34.3 C(correction) 0.75 - 35.0+بر روی  باید

 است: ای یک دستگاه انکوباتور صادر شدهزیر بر نامهگواهي -3مثال 

Expanded Uncertainty (C) Correction (C) Reference Value (C) Samples Indication (C) Set Point (C) 

± 0.65 0.25 35.25 35.0 35.0 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.45∘𝐶 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 = 0.65∘𝐶  

→ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑭𝒂𝒊𝒍 

  

  . باشدنمي : استفاده از انکوباتور مجاز نتیجه

 
 شود، صادق است.میاني انجام ميها عملیات بررسياین قاعده برای تمامي تجهیزاتي كه با این نوع دماسنج - 1
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 است: زیر برای یک دستگاه انکوباتور صادر شده نامهگواهي -4مثال 

Expanded Uncertainty (C) Correction (C) Reference Value (C) Samples Indication (C) Set Point (C) 

±0.25 0.75 35.25 34.5 34.5 

 :  C 35.0+ در دمایمیاني بررسي   زیر برای دماسنج نامهگواهي و 

Expanded Uncertainty (C) Correction(C) Samples Indication(C) Reference Value(C) 

± 0.3 +0.3 34.7 35.0 

 باشد:   C=34.8 Cالگر(   و دمای دماسنج )یا D= 35.2C، دمای نشان داده شده توسط دستگاه انکوباتور میانيبررسي در زمان 

A = 0.75 C, B = +0.3 C, C = 34.8 C, D = 35.2 C 

 Result = (D+B) - (C+A)= 0.95 C  

MPE = 0.5 C< Result  Recalibration 

 F7«انکوباتورنگهداری »  یبرگه نمونه  6.3.5

  :وضعیت × / نامطلوب  : مطلوب : 

 ِاگر تنظیمات صحیح است عالمت »تغییر یا دستکاری تنظیمات را اطالع یابید)در ابتدای شروع به کار انکوباتور اطمینان الزم از عدم »

 (.قسمت توضیحات مشروح عملیات را ثبت نماییداست از عالمت »×« استفاده شود و در درج شود و اگر تغییر یافته ویا مجددًا تنظیم شده

  شود، از عالمت »های دما انجام میتخلیه داده  در بخش »کنترل دما« در صورتی که پایش، کنترل و  استفاده شود ولی اگر از »

( را در هر روز  و كمینه  دماهای فعلي، بیشینهشود، دمای ابتدا و انتهای ساعت کاری)ای یا نمایشگر دیجیتال استفاده میدماسنج مایعی

 قرائت و در فرم مربوطه ثبت نمایید.

  .رعایت اصول چیدمان براساس توصیه سازنده و استانداردهای مطرح در خصوص استفاده از انکوباتور ضروری و الزم است 

 (انجام شود و  آموزش  فعالیت آن مدون،  براساس دفترچه راهنمای تجهیز  جایگزین برای نظافت داخلی و خارجی، حتماً  است  بهتر 

 (.»نظافت داخلي یا خارجي« عنوان فعالیت مربوطه ثبت شود

 بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری نماید.پس از هر بار تکمیل، کارشناس و مسئول فنی می 

 تواند به صورت الکترونیکی نیز تکمیل گردد.این برگه می 

 است.آزمایشگاه، در نظر گرفته شده این برگه برای دو دستگاه انکوباتور یک 
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 ماریبن 6.4

 . گرماپای فرمهای كليرشد باكتری جهت بسیار ثابت ای است برای تامین دمایوسیله

 ماریبن  خارجی کالیبراسیون 6.4.1

 شود.ماری حداكثر یک سال تعریف ميدوره تناوب كالیبراسیون بن  .أ

 است.  C 44.5 دمای ؛فرم گرماپایكلي آزمونجهت ماری كالیبراسیون بن دمایي مورد نیاز برای نقطه  .ب

نیز انجام    مورد نظر  های دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روشبرای روش   ماریبن در صورتي كه   (1 نکته
 شود.

براسیون خارجي درج و درخواست كالیی  برگه   نقطه خواهد بود كه باید در  3ماری  حداقل نقاط مکاني برای كالیبراسیون بن .ج
 انجام گیرد. 

 .است ميماری به شرایط تعادل دمایي، الزاارائه نیم ساعت نمودار پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن بن حداقل  .د

 بیشینه خطای مجاز  6.4.2

 است.   1C±0.5 بیشینه خطای مجاز ،فرم گرماپایكليبرای آزمون  -

 ها، خطای مجاز در روش مالک عمل خواهد بود. برای سایر آزمون  -

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  6.4.3

 اگر: 

MPE :ماری بن بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش ماری بن نامه كالیبراسیونقطعیت مندرج در گواهي : عدم(K = 2  ) 

Eماری كالیبراسیون بن نامه : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90  

𝑀𝑃𝐸 = 0.5∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.45∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد.استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نميماری قابل بن 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  باید تصحیح نتایج صورت گیردماری بن  برای استفاده از. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 ماری غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گرددبن . 

ماری برای چند دمای مختلف استفاده شود، برای هر دما شرایط فوق به منظور تحلیل كالیبراسیون باید بررسي  بن   صورتي كه ازدر   (2 نکته
 شود.

 میانیبررسی 6.4.4

 گیرد.( صورت مي در صورت وجود نمونه)روزانه ماریبن میاني بررسي  (1

 مناسب استفاده نمود.و  های دمایي كالیبره شدهالگرنمایشگر یا های مایع در شیشه یا توان از دماسنجدمایي مي پایشبرای  (2
 باشد. سلسیوسدرجه  1/0ماری برای پایش دمای بن نمایشگر مایع در شیشه یا بندی دماسنج حداقل دقت زینه (3
 صورت پذیرد.  پس از رسیدن دما به مقدار ثابتدر صورتي كه از دماسنج استفاده شود، ثبت دما باید  (4

 
 است. شدهتعیین  ISO 7218 استانداردحد مجاز براساس   - 1
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ا توجه به حساسیت این مرحله از ها بو داده  تنظیم شوددقیقه در زمان استفاده    10  حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي   (5
 آن سری انجام، مستند و تحلیل گردد.  هایبررسي داده تخلیه شده و ساعته،  24آزمون، پس از اتمام دوره 

 باید توجه داشت كه:   ماریبندمای میاني بررسي جهت پایش  (6

A = Correction in calibration certificate of Water Bath 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 (D+B)-(C+A)  ≤ MPE  Result = Pass  

 (D+B)-(C+A)  > MPE  Result = Recalibration 
  



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 26 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

 

 F5«مارینگهداری هفتگی و ماهانه دستگاه بن»  یبرگه نمونه  6.4.5

  :وضعیت × / نامطلوب  : مطلوب : 

 اگر تنظیمات صحیح است عالمت  تغییر یا دستکاری تنظیمات را اطالع یابید) ماری اطمینان الزم از عدمِدر ابتدای شروع به کار بن

« است از عالمت »×« استفاده شود و در قسمت توضیحات مشروح عملیات را ثبت نماییدتغییر یافته ویا مجددًا تنظیم شده« درج شود و اگر .) 

 شود، از عالمت »های دما انجام میدر بخش »کنترل دما« در صورتی که پایش، کنترل و تخلیه داده استفاده شود ولی اگر »

( را در هر روز قرائت و در فرم  دماهای فعلي، بیشینه و كمینه مای ابتدا و انتهای ساعت کاری)شود، دای استفاده میاز دماسنج مایعی

 مربوطه ثبت نمایید.

 (بهتر است جایگزین »نظافت برای نظافت خارجی، حتماً براساس دفترچه راهنمای تجهیز فعالیت آن مدون، آموزش و انجام شود

 (.خارجي« عنوان فعالیت مربوطه ثبت شود

  فعالیت آن در ص براساس دفترچه راهنمای تجهیز  اقدامات الزم  و  نظافت داخلی، در خصوص تعویض آب  تایید  ورت عدم 

 (.در صورت عدم نیاز به تعویض آب مخزن در تواتر ماهانه، در قسمت توضیحات دالیل مربوطه تشریح گرددمدون، آموزش و انجام شود)

   بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری نماید.مسئول فنی می کارشناس و،   برگهپس از هر بار تکمیل 

  تواند به صورت الکترونیکی نیز تکمیل گردد.می برگهاین 

 است.ماری در یک آزمایشگاه طراحی شدهاین برگه برای یک دستگاه بن 
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 ترازو 6.5

 سایر تعیین برای است ممکن دستگاه این  .كندمي تعیین جسم، آن بر گرانش اثر از استفاده با را جسم یک جرم ای است كهترازو وسیله 

 . درو كاره  ب نیز  تعیین شده جرم با مرتبط هایویژگي یا و پارامترها مقادیر، ها،كمیت

 ترازو خارجی کالیبراسیون 6.5.1

 شود.سال تعریف مي دوحداكثر  باكتریولوژیترازو در آزمایشگاه دوره تناوب كالیبراسیون  .أ

 شود. انجام   ميكالیبراسیون ترازو در كل گستره اس .ب

 است.  مي قبل و بعد از كالیبراسیون الزا ميدر صورت تنظیم دستگاه، مقادیر تنظی  .ج

 است.  گزارش خطي بودن حداقل در پنج نقطه از گستره، خطای خارج از مركز و تکرارپذیری الزامي .د

 ( در گواهي كالیبراسیون الزامي است. در هر توزین ارائه شده قطعیتعدم نقطه به نقطه ) قطعیتعدمارائه   .ه

 بیشینه خطای مجاز  6.5.2

 شود:  خطای مجاز به صورت زیر تعریف مي برای ترازوهای آزمایشگاه باكتریولوژی

1. 𝑚 ≤ 50 𝑔: 𝑀𝑃𝐸 = 0.10 𝑔  
2. 50 < 𝑚 ≤ 200 𝑔: 𝑀𝑃𝐸 = 0.20 𝑔  
3. 200 𝑔 < 𝑚: 𝑀𝑃𝐸 = 0.30 𝑔 

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  6.5.3

 اگر: 

MPE :ترازو بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش  قطعیت مندرج در گواهي : عدم( نامه كالیبراسیون ترازوK = 2  ) 

Eنامه كالیبراسیون ترازو : خطای مندرج در گواهي 

m توزین مورد نظر برحسب گرم : 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.33  

1. 𝑀𝑃𝐸 (𝑚 ≤ 50 𝑔) = 0.10 𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≅ 0.03 𝑔 

2. 𝑀𝑃𝐸 (50 𝑔 < 𝑚 ≤ 200 𝑔) = 0.20 𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≅ 0.07 𝑔 

3. 𝑀𝑃𝐸 (200 𝑔 < 𝑚) = 0.30 𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≅ 0.10 𝑔 

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 انجام پذیرد که باید توسط کاربر اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشدمي  قابل استفاده  ترازو. 

2 𝐼𝑓 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙 ترازو غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 ترازو غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

و    g 0.005برابر    g 100در جرم  های مرجع و مقادیر قرائت شده ترازو  ترازوی صادر شده اختالف میان وزنه   نامهگواهيفرض كنید در  
 . باشد g 0.012در همین توزین برابر  قطعیت گزارش شده عدم

𝑀𝑃𝐸 (50 𝑔 < 𝑚 ≤ 200 𝑔) = 0.20 𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≅ 0.07 𝑔 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.012 𝑔 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| = 0.005 𝑔  

→ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑷𝒂𝒔𝒔 
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 میانیبررسی 6.5.4

شده و خطایي حداكثر در سطح  های استاندارد خود باید كالیبرهگیرد. وزنه های استاندارد صورت مي ترازو با استفاده از وزنه میاني  بررسي 
 است:  ميهای زیر الزاكنترلترازوها انجام میاني بررسي  برای 1داشته باشند.  M1كالس 

حداكثر   –(  وزنه مناسب در محدوده كاری )  وزنه استاندارد  دوبررسي خطای تجهیز با استفاده از  :  بار استفاده  هر  درکنترل   (1

 نامیم.مي  Eمقدار   mبرای وزنه  خطای مشاهده شده را

𝐼𝑓 (𝑚 ≤ 50 𝑔) → |𝐸| ≤ 0.10 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (50𝑔 < 𝑚 ≤ 200𝑔) → |𝐸| ≤ 0.20 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (200 𝑔 < 𝑚) → |𝐸| ≤ 0.30 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

 نامیم.مي SD یاانحراف معیار  راهای وزنه میاني : ثبت انحراف معیار ناشي از ده بار تکرار داده کنترل سه ماهه (2

 ترازوها باید توجه داشت كه:  میاني بررسي جهت پایش 

𝐼𝑓 (𝑚 ≤ 50 𝑔) → 𝑆𝐷 ≤ 0.03 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (50𝑔 < 𝑚 ≤ 200𝑔) → 𝑆𝐷 ≤ 0.07 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (200 𝑔 < 𝑚) → 𝑆𝐷 ≤ 0.10 𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 F11«ترازو در هر بار استفاده میانیبررسینگهداری و  »  یبرگه نمونه 

 باشد.واحدها گرم می 

 بایست خطای نمایشگر از حد خطای مجاز کمتر باشد.در ارزیابی صحیح، می 

 وزنه/های مورد نظر انتخاب شوند. ،مطابق دستورالعمل 

  عالمتمیانی و عالمت ×، عدم تایید ترازو است و نیاز به بررسی بیشتری دارد.، تایید کنترل 

 دینما  یریگی را ثبت و پ  شیو نظارت خو   یبررس  جهینت  ستیبایم  یمسئول فنکارشناس و  ،  انجام کنترل میانی  بار  هر  از  پس . 

 گردد  لیتکم زین یکی به صورت الکترون تواندیم برگه نیا. 

 

 
 های آن تعیین خواهد شد. پذیری ترازوها؛ معادل وزنهو میزان تفکیک OIML R76-1میاني ترازوها با مراجعه به استاندارد جهت كالیبراسیون و بررسي - 1
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 باکتریولوژیالمینار هود  6.6

معادلي   هایواژه كند.مي  نمونه حفاظت و اطراف محیطرا از خطر آلودگي    كاربر مناسب هوای جریان با ایجادالمینار باكتریولوژی    هودهای
 .[7]است ایمني هود یا یه طور خالصه  و 1ایالیه  هوای یکنواخت هود با جریان  شامل  دنگردكه در منابع مختلف برای این تجهیز استفاده مي

 هودهای المینار کالیبراسیون خارجی 6.6.1

 شود.مي  ( تعریفبه فواصل ماهیانهمیاني بررسي  با شرط داشتن)سال 3ون هودهای المینار حداكثر دوره تناوب آزم
سنجي،  صوت (  6نورسنجي،  (  UV  ،5شدت المپ  (  4اختالف فشار،  (  3سرعت هوا،  (  2ذرات،  (  1ی  هاآزمون هودهای المینار شامل آزمون 

 بود. رطوبت خواهد ( بیشینه 9بیشینه دما و ( 8لرزش، ( 7

 بیشینه خطای مجاز 6.6.2

 گردد.كالیبراسیون ارائه  مطابق با استانداردهای مربوطه در گزارش  هاخطای آزمونبایست مي

 میانیبررسی 6.6.3

 گیرد.هوای هود یک ماه یکبار و با استفاده از آزمون باكتریولوژی صورت ميمیاني بررسي  (1
 2داخل كابین هود به صورت فصلي و با استفاده از آزمون باكتریولوژی انجام گردد. UVكنترل المپ  (2

 شود.اعالم مي المینار های مختلف هودها و گسترهبرای كمیت ندارد یا سازنده دستگاهحدود خطای مجاز توسط استا (3

 

✓ Particle Count Test3 

Particle size (µm) 0.3 0.5 1 3 5 10 

Particle count (count/m3) (Run 1) 0 0 0 0 0 0 

Particle count (count/m3) (Run 2) 0 0 0 0 0 0 

Particle count (count/m3) (Run 3) 0 0 0 0 0 0 

Result (according to Table 1- ISO 14644-1; 2015): Test Passed 

 

✓ UV Lamp Intensity Test  

Parameter 
Operating Zone 

A B C 

UV Intensity (µW/cm2) 88.4 132.5 104.1 

Mean of UV Intensity (µW/cm2): 107.0 

Acceptance Limit (µW/cm2) ≥ 40 Result: Test Passed 

  

 
1 - Laminar Flow Cabinets 

  ریزی وبرنامه   «فای كشورهای آب و فاضالب شركت مهندسي آبآزمایشگاه  خرین ویرایش »مجموعه رهنمودهای ابالغي گروه ارزیابيآهای مربوطه مطابق  فعالیت  -  2
 انجام شود.

باشند. بررسي این موارد خارج از جداول، استانداردها و نمودارهای این بخش، استانداردهای تعریف شده برای بررسي عملکرد پارامترهای مورد نظر برای هود المینار مي  .3

رو ثبت درخواست كالیبراسیون خارجي از اهمیت  ازاین  ها را انجام و نتایج را به آزمایشگاه اطالع دهد.برررسيكننده معتبر  محدوده كاری آزمایشگاه است و باید شركت كالیبره
 ای برخوردار است. ویژه
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بندی : طبقه 1قسمت    –های كنترل شده مرتبط  های تمیز و محیطاتاق:    1  6252  -1ی  ی ایران به شماره ملّ  استاندارد ✓

 تمیزی هوا براساس تراكم ذرات 

 های ایزو برای تمیزی هوا براساس تراکم ذرات بندیطبقه 

های در نظر گرفته شده،  تر از اندازه بیشینه تراکم ذرات )تعداد ذرات در متر مکعب( برای ذرات برابر و بزرگ

 aدر زیرنشان داده شده 

ISO Class number 

(N) 
0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm 

1 10b d d d d e 

2 100 24b 10b d d e 

3 1 000 237 102 35b d e 

4 10 000 2 370 1 020 352 83b e 

5 100 000 23 700 10 200 3 250 832 d, e, f 

6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293 

7 c c c 352 000 83 200 2 930 

8 c c c 3 520 000 832 000 29 300 

9g c c c 35 200 000 8 320 000 293 000 

a. All concentrations in the table are cumulative, e.g., for ISO Class 5, the 10 200 particles shown at 0.3 

µm include all particles equal to and greater than this size. 

b. These concentrations will lead to large air sample volumes for classification. Sequential sampling 

procedure may be applied; see Annex D. 

c. Concentration limits are not applicable in this region of the table due to very high particle 

concentration. 

d. Sampling and statistical limitations for particles in low concentrations make classification 

inappropriate. 

e. Sample collection limitations for both particles in low concentrations and sizes greater than 1 μm make 

classification at this particle size inappropriate, due to potential particle losses in the sampling system. 

f. In order to specify this particle size in association with ISO Class 5, the macroparticle descriptor M 

may be adapted and used in conjunction with at least one other particle size. (See C.7.) 

g. This class is only applicable for the in-operation state. 

 
 

 

✓ Air flow Velocity Measuring and Uniformity 

Parameter 
Operating Zone 

A B C 

Air flow velocity (m/s) 0.32 0.39 0.35 

Mean of Air flow velocity (m/s): 0.35 (m/s) 

Acceptable Limit: 0.3 … 0.5 (m/s) Result: Test Passed  

 

✓ Luminous Measuring and Uniformity 

Parameter 
Operating Zone 

A B C 

luminous Intensity (Lux) 890 906 783 

Mean of luminous Intensity (Lux): 860  

Acceptable Limit: > 750 Lux Result: Test Passed 

 
1 - ISO 14644-1; Cleanrooms and associated controlled environments   - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration 
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✓ Vibration Test 

Parameter Operating Zone 

 A B C 

Vibration Intensity (mm/s) (Fan Off) 0.0 0.2 0.4 

Vibration Intensity (mm/s) (Fan On) 0.0 0.2 0.0 

Acceptable Limit Not Applicable 

 

✓ Sound Intensity Test 

Parameter Ambient sound level Operating sound level Corrected sound level 

sound Intensity (dB A) 48.5 61.5 61.5 

Acceptable Limit (dB A) Not Applicable < 65 ---- 

Result: Test Passed  

 

7 Backgrund Noise Correction 

Difference Between Total Noise Level and Background Noise 
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 آزمایشگاه بیولوژی 

  های آب و فاضالب میزان تاثیر دانش فني، مهارت و تجربه كارشناس نسبت به تجهیزات در تشخیص در آزمایشگاه بیولوژی شركت
  توان نمي بنابراین   است و ف نشدهیبرای تجهیزات مرتبط در این بخش تعر  بیشینه خطای مجازمعتبر، منابع براساس همچنین  تر است و غالب

 مجاز انجام داد. خطای ای نسبت به بیشنه با انجام كالیبراسیون، مقایسه

 تجهیزات آزمایشگاه بیولوژی 7.1

(  2) ،فشار جیگ( 1) يخارج ونیبراسیبه كال یازیباشد؛ ن يو شمارش كمّ یيكه هدف شناسا يدر صورت ،یولوژ یب شگاهیدر آزما ( أ
 .ستین  سانتریفیوژ( 3)و  رافتر کیسدوالم

ریزی طرحهای خوب آزمایشگاهي  در راستای فعالیتای برای نگهداری و نظافت تجهیزات  آزمایشگاه باید برنامه ساختار یافته (ب
 مستمر بازنگری و اجرا نماید. به صورت  احتماليهای و براساس ریسک

 داشته باشد.  ونیلتراسیففعالیت  یبرا لوپاسکال،یك 50با فشار حداقل  ءخال پمپشود آزمایشگاه بیولوژی دارای  توصیه مي  (1 نکته

 کارشناس آزمایشگاه بیولوژی 7.2

آزمایشگاه دومي  كارشناس  تواتر  با  بررسي    ت بسنساالنه    بایست  ببه  و  و    يسنجیينایچشم  نموده  اقدام  در مرتبط  مستندات  خود  را 
 بایگاني نماید. آزمایشگاه

 ؛ یینا یقدرت ب نییتع یهاتست (1

 ؛یکور رنگ آزمون (2

 ؛ کاور تست (3

 ؛چشم یحرکت تست (4

 ؛سیوپس یاستر تست (5

 ؛ینوسکوپ یرت (6

 ؛شکست نور ای یسنجانکسار (7

 ؛چشم یسنجاتومات و انحراف یسنج انکسار (8

 ؛لمپ تیاسل تست (9

 ؛ گلوکوم یهاتست (10

 ؛ مردمک چشم اتساع (11

 . دید دانیم تست (12
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 ایی شیمیفیزیکوآزمایشگاه  تجهیزات 8

 آون  8.1

 .شوداستفاده ميو ظروف  موادشیمیایيآب نمودن و بي ها محلول خشک كردن برای در آزمایشگاه فیزیکوشیمیایي آون از

 آون خارجی کالیبراسیون 8.1.1

 شود. سال تعریف مي دودوره تناوب كالیبراسیون آون حداكثر   .أ

 نقاط دمایي مورد نیاز برای كالیبراسیون آون عبارتند از:   .ب

o  آزمون برای(كل مواد جامدTS)  104+دمای C  باشد. مي 

o برای آزمون ( كل مواد جامد محلولTDS)  180+دمای C باشد.مي 

نیز انجام    مورد نظر  دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روشهای  در صورتي كه آون برای روش (1 نکته
 شود.

ی برگه   درسنسور    5های بیشتر  و برای حجم   سنسور  3  لیتر   500حداقل نقاط مکاني برای كالیبراسیون آون با حجم كمتر از   .ج
 . درج و انجام گیرد ،عالوه بر نقاط دمایي مورد نیازدرخواست كالیبراسیون خارجي 

 . است ميبه شرایط تعادل دمایي الزا  ارائه نیم ساعت نمودار پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن آونحداقل  .د

 بیشینه خطای مجاز  8.1.2

o  آزمون برایTS  1± بیشینه خطای مجاز C  

o  برای آزمونTDS 2± بیشینه خطای مجاز C 

o  مالک عمل خواهد بود. ها، خطای مجاز در روش برای سایر آزمون 

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  8.1.3

 اگر: 

TSMPE : آون برای آزمون بیشینه خطای مجازTS 
TSUنامه كالیبراسیون آون برای آزمون قطعیت مندرج در گواهي: عدمTS   با ضریب پوشش(k = 2 ) 
TSEنامه كالیبراسیون آون برای آزمون : خطای مندرج در گواهيTS 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆 = 𝑓𝐸𝐼

𝑇𝑆 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝑇𝑆 , 𝑓𝐸𝐼
𝑇𝑆 = 0.90  

𝑀𝑃𝐸𝑇𝑆 = 1∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆 = 0.90∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 پذیرد که باید توسط کاربر انجام  اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆

> 𝑈𝑇𝑆 & 𝑀𝑃𝐸𝑇𝑆
> |𝐸𝑇𝑆| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد.آون قابل استفاده بوده و نیازی به اعمال ضریب تصحیح نمي 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆 > 𝑈𝑇𝑆  & 𝑀𝑃𝐸𝑇𝑆 ≤ |𝐸𝑇𝑆| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 برای استفاده از آون باید تصحیح نتایج صورت گیرد. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆 ≤ 𝑈𝑇𝑆  → 𝐹𝑎𝑖𝑙 آون غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد. 

 اگر: 

TDSMPE :آون برای آزمون  بیشینه خطای مجازTDS 
TDSUنامه كالیبراسیون آون برای آزمون قطعیت مندرج در گواهي: عدمTDS  با ضریب پوشش(k = 2 ) 
TDSEنامه كالیبراسیون آون برای آزمون : خطای مندرج در گواهيTDS 
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𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 = 𝑓𝐸𝐼

𝑇𝐷𝑆 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝑇𝐷𝑆 , 𝑓𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 = 0.90  

𝑀𝑃𝐸𝑇𝐷𝑆 = 2∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 = 0.18∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 کاربر انجام پذیرد که باید توسط اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف 

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 > 𝑈𝑇𝐷𝑆 & 𝑀𝑃𝐸𝑇𝐷𝑆 > |𝐸𝑇𝐷𝑆| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد.آون قابل استفاده بوده و نیازی به اعمال ضریب تصحیح نمي 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 > 𝑈𝑇𝐷𝑆 & 𝑀𝑃𝐸𝑇𝐷𝑆 ≤ |𝐸𝑇𝐷𝑆| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  تصحیح نتایج صورت گیردبرای استفاده از آون باید. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝐷𝑆 ≤ 𝑈𝑇𝐷𝑆  → 𝐹𝑎𝑖𝑙 آون غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد. 

 استفاده شود، برای هر دما شرایط فوق به منظور تحلیل كالیبراسیون باید بررسي شود. سایر دماهادر صورتي كه از آون برای  (2 نکته

 میانیبررسی 8.1.4

 . انجام شود كالیبره شده مناسب يدمایهای الگر  با استفادهر هر بار دباید آون دمای میاني بررسي  (1
ها بالفاصله پس از استفاده تخلیه شده  و داده تنظیم شوددقیقه در زمان استفاده  10 حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي  (2

 و پایش دمای آن سری انجام، مستند و تحلیل گردد.
 باید توجه داشت كه:   دمای آونمیاني بررسي جهت پایش  (3

A = Correction in calibration certificate of Oven 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 

 (D+B)-(C+A) ≤ MPE  Result = Pass  

 (D+B)-(C+A) > MPE  Result = Recalibration 
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 ترازو 8.2

 .رودمي كاره ب تعیین شده جرم با مرتبط هایویژگي یا و پارامترها مقادیر، تعیین برای ترازو در آزمایشگاه شیمیایي

 ترازو خارجی کالیبراسیون 8.2.1

 شود. سال تعریف مي یکحداكثر  ميشیترازو در آزمایشگاه دوره تناوب كالیبراسیون  .أ

 شود. ( انجام g 300تا حداكثر  mg 20حداقل ) كالیبراسیون ترازو در كل گستره اسمي .ب

 باشد.گرم مي میلي 20( ، گرممیلي  0.01پذیری و با تفکیک زترا) گرمگستره برای كالیبراسیون ترازوهای میکروحداقل  .ج

 است.  مي قبل و بعد از كالیبراسیون الزا  ،كالیبراسیون نامهگواهي در  ميمقادیر تنظیثبت در صورت تنظیم دستگاه،  .د

 مي( و تکرارپذیری الزاخطای پسماندخطای خارج از مركز، رفت و برگشت)بودن حداقل در پنج نقطه از گستره،  گزارش خطي  .ه
 است. 

 ( در گواهي كالیبراسیون الزامي است. در هر توزین ارائه شده قطعیتعدم نقطه به نقطه ) قطعیتعدمارائه   .و

 بیشینه خطای مجاز  8.2.2

خطای مجاز به صورت زیر   (آزمایشگاه فیزیکوشیمیایي، آنالیز دستگاهيكاربرد در  )  mg 0.01و    mg 0.1پذیری  برای ترازوهای با تفکیک 
 شود:  تعریف مي

1. 𝑚 ≤ 50 𝑔: 𝑀𝑃𝐸 = 1.0 𝓂𝑔; 
2. 50 < 𝑚 ≤ 200 𝑔: 𝑀𝑃𝐸 = 2.0 𝓂𝑔; 
3. 200 𝑔 < 𝑚: 𝑀𝑃𝐸 = 3.0 𝓂𝑔 

 نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی  8.2.3

 اگر: 

MPE :ترازو بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش  نامه كالیبراسیون ترازو قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eنامه كالیبراسیون ترازو : خطای مندرج در گواهي 

m توزین مورد نظر برحسب گرم : 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.33  

1. 𝑀𝑃𝐸 (𝑚 ≤ 50 𝑔) = 1.0 𝓂𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.33 𝓂𝑔 

2. 𝑀𝑃𝐸 (50 𝑔 < 𝑚 ≤ 200 𝑔) = 2.0 𝓂𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.66 𝓂𝑔 

3. 𝑀𝑃𝐸 (200 𝑔 < 𝑚) = 3.0 𝓂𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≅ 1.0 𝓂𝑔 

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠   باشد.استفاده مي ترازو قابل 

2 𝐼𝑓 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙 ترازو غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 ترازو غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

و    mg 0.12برابر    g 50های مرجع و مقادیر قرائت شده ترازو در جرم  نامه ترازوی صادر شده اختالف میان وزنه فرض كنید در گواهي
 باشد.  mg 0.35قطعیت گزارش شده در همین توزین برابر  عدم

𝑀𝑃𝐸 (𝑚 ≤ 50 𝑔) = 1.0 𝓂𝑔 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.33 𝓂𝑔 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 = 0.35 𝓂𝑔 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| = 0.12 𝑚𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑭𝒂𝒊𝒍 
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 میانیبررسی 8.2.4

های استاندارد خود باید كالیبره شده و خطایي حداكثر در  گیرد. وزنههای استاندارد صورت ميترازو با استفاده از وزنه میاني بررسي   -
 داشته باشند. 1(یا بهتر) F1سطح كالس 

 است:  ميهای زیر الزاترازوها انجام تستمیاني بررسي  برای -

در هر روز كار با ترازو    استفاده از سه وزنه استانداردبا  بررسي خطای تجهیز    (: گیری وجود دارداندازه در آن روز  اگر  )کنترل روزانه (1

 انجام شود.  بایستمي
 ؛ كمتر از یک گرم ،یک وزنه -
 وزنه دوم، یک تا پنچاه گرم؛ -
 وزنه سوم بیشتر از پنجاه گرم. -

در    تنهابایست هر سه وزنه را استفاده كند ولي اگر در روز كاری  كند، مياگر آزمایشگاه در روز كاری در هر سه رنج فوق كار مي  (1 نکته
 كند، الزم است وزنه همان رنج را بررسي نماید.یک رنج كار مي 

 نامیم.مي  E1  ،E2 ،E3 حداكثر خطای مشاهده شده را به ترتیب
𝐼𝑓 (𝑚 ≤ 50 𝑔) → |𝐸1|, |𝐸2| ≤ 1.0 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (50𝑔 < 𝑚 ≤ 200𝑔) → |𝐸3| ≤ 2.0 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (200 𝑔 < 𝑚) → |𝐸3| ≤ 3.0 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 نامیم.مي SDركاربرد را انحراف معیار یا پُیا  های وزنه میاني : ثبت انحراف معیار ناشي از ده بار دادهکنترل سه ماهه (2

 ترازوها باید توجه داشت كه:  میاني بررسي نتایج جهت پایش 

𝐼𝑓 (𝑚 ≤ 50 𝑔) → 𝑆𝐷 ≤ 0.33 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (50𝑔 < 𝑚 ≤ 200𝑔) → 𝑆𝐷 ≤ 0.66 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐼𝑓 (200 𝑔 < 𝑚) → 𝑆𝐷 ≤ 1.0 𝓂𝑔 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑠 𝑂𝐾, 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒, 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

  

 
 های آن تعیین خواهد شد. پذیری ترازوها؛ معادل وزنهو میزان تفکیک OIML R76-1میاني ترازوها با مراجعه به استاندارد جهت كالیبراسیون و بررسي - 1
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 اسپکتروفتومتر 8.3

دستگاه    نیاز ا  ،هاشگاهیشود. در آزمايمختلف استفاده م  باتی مواد و ترك  يو كمّ  يفیك  یيشناسا  یاست كه برا   يدستگاه اسپکتروفتومتر
دستگاه    نیرا در ا  ندهشو  زیآنال  یماده  ي کیتابش، بازتابش، جذب و عبور نور، رفتار اپت  یشود. پارامترهايمواد استفاده م  يمقدار كمّ  نییتع  یبرا

 .دهدينشان م

و از كاركرد درست   يآن بررس  یریگكننده اندازه  يبانیپشت  یپارامترها   دیبااستفاده شود،    یاماده  زیآنال  یكه برا  نیدستگاه قبل از ا  نیا
 : اند ازپارامترها عبارت نیحاصل شود. ا نانیها اطمآن

 ؛شده  نییموج تع كار در طولِ یيتوانا -1
 ؛شده  نییموج تع جذب نور در طولِ یيتوانا -2
 ؛هرز یهاتابش ای یریگمرتبط با اندازهریغ یهااثر تابش  یيشناسا -3
های آب و فاضالب این بند  در آزمایشگاه )(نور  یدستگاه برا  یریپذکیتفکبه هم)  کیدر دو طول موج نزد  گنالیدو س  کیتفک  یيتوانا -4

 (؛ ندرت كاربرد داردبه
 .  Beer-Lambert  براساس قانون يكاركرد خط یيتوانا -5

 نه؟  ایدارد  یيتوانا  5بند  یمواد و اجرا زیآنال یبرا اسپکتروفتومترتا اثبات شود كه  ردیانجام گ دیبا 4و  3، 2، 1 یبندها  يبررس

 .ردیانجام گها اسپکتروفتومتر در دیاز چهار بند گفته شده با نانیپس از اطم 5بند 

بند گفته شده تصح  ی اجرا  از انجام م  یيهاآزمون   جینتا  یبرا  يحی چهار  با اسپکتروفوتومترها  نم  رد،یگي كه    شود. در استاندارد ي اعمال 
ASTM E925  نمونه    ضینمونه، تعو  یفضا  یزكاریاز تم  دیچهار بند، كاربر با  یدر اجرا  یياست كه در صورت وجود خطاهااشاره شده   زین
بندها   نیا  یبا اجرا  يشناختاندازه  يابیردتیدهد كه قابلينشان م  نیها استفاده كند. ابرطرف كردن آن   یخدمات سازنده برا   ازمرجع و استفاده  

  5آزمون، بند    جیدستگاه بر نتا  ونیبراسیبه دست آمده از كال  حاتی و اعمال تصح  يشناختاندازه  يابیردتیقابل  یبرقرار  یبرا.  شودي برقرار نم
 لذا آزمایشگاه در تصدیق خرید یا تصدیق تعمیرات و كالیبراسیون خارجي به این موارد توجه داشته باشد.  .ردیانجام گ دیبا

 اسپکتروفتومتر خارجی کالیبراسیون 8.3.1

 شود. دوره تناوب كالیبراسیون اسپکتروفتومتر حداكثر یک سال تعریف مي .أ

اسمي) .ب گستره  كل  در  اسپکتروفتومتر  و  كالیبراسیون  مرئي  ا ماوراء ناحیه  در  در    UV-Visسپکتروفتومترهای  بنفش  مرئي  ناحیه  و 

 شود.مي  ( انجامVisاسپکتروفتومترهای 

 بایست ذكر شده باشد: در گزارش كالیبراسیون موارد ذیل مي  .ج

o ِ؛ موج حداقل در سه نقطه گزارش خطای طول 

o  ؛ و حداقل در دو مقدار جذب استاندارد موج طولِ در چهاربنفش ماوراءفتومتری در ناحیه  خطای جذبِگزارش 

o  و در سه مقدار جذب؛  استانداردموج  پنج طولِ درمرئي فتومتری در ناحیه  خطای جذبِگزارش 

o   موج  در دو طولِ گزارش نور پراكنده حداقل (ومترهای  ـکتروفتـبرای اسپUV-Visو یک ط )موج در اسپکتروفتومترهای   ولِـ  
Vis . 

 بیشینه خطای مجاز 8.3.2

 شود:  خطای مجاز به صورت زیر تعریف ميحد  برای اسپکتروفتومتر -

1. 𝑀𝑃𝐸  ≥ 1 𝑛𝑚; 
2. 𝑀𝑃𝐸 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑦 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡 ≥ 0.2 %𝑇; 
3. 𝑀𝑃𝐸 (𝑈𝑉 − 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒): 

a) 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 0.50 𝐴: 𝑀𝑃𝐸 = 0.005𝐴 

b) 0.50 𝐴 < 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 1.0 𝐴: 𝑀𝑃𝐸 = 0.010𝐴 

c) 1.0 A < 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒: 𝑀𝑃𝐸 = 0.020𝐴 
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 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  8.3.3

 اگر: 

MPE : ( نور پراكنده و  فتومتری جذبِ موج، طولِ) اسپکتروفتومتربیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش نامه كالیبراسیون اسپکتروفتومتر قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2) (ِنور پراكنده ، جذب فتومتری،موج طول)   

E( نور پراكنده فتومتری، موج، جذبِ طولِ) نامه كالیبراسیون اسپکتروفتومتر: خطای مندرج در گواهي 

𝑴𝑷𝑼𝑬𝑰 = 𝒇𝑬𝑰 ∗ 𝑴𝑷𝑬 , 𝒇𝑬𝑰 = 𝟎. 𝟗𝟎 

1. → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 (𝜆) = 1.0 𝑛𝑚 × 0.90 = 0.90 𝑛𝑚 
2. → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 (𝑆𝑇, %𝑇) = 0.2 %𝑇 × 0.90 = 0.18 %𝑇 
3. → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 0.50 𝐴) = 0.005𝐴 × 0.90 = 0.0045 𝐴 
4. → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 (0.50 𝐴 < 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 ≤ 1.0 𝐴) = 0.010𝐴 × 0.90 = 0.0090 𝐴 
5. → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 (1.0 𝐴 < 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒) = 0.020 𝐴 × 0.90 = 0.018 𝐴 

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد. مي قابل استفاده  اسپکتروفتومتر 

2 𝐼𝑓 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙 اسپکتروفتومتر غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 اسپکتروفتومتر غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

و    nm 0.50اسپکتروفتومتر صادر شده حداكثر اختالف میان طول موج مرجع و مقادیر قرائت شده    نامهگواهيفرض كنید در    -1مثال  
 باشد:   nm 0.22گزارش شده برای طول موج  قطعیتعدم

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼(𝜆) = 0.90 𝑛𝑚 

𝑀𝑃𝐸 (𝜆) > |𝐸𝑀𝑎𝑥| = 0.50 𝑛𝑚 & 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼(𝜆) > 𝑈 = 0.22 𝑛𝑚 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑷𝒂𝒔𝒔 

 

نامه اسپکتروفتومتر صادر شده مقادیر جذب مرجع و مقادیر جذب قرائت شده در محدوده مرئي به شکل  در گواهي فرض كنید    -2مثال  
 زیر باشد: 

 كنیم: ( را برای هر مقدار محاسبه مي Aبرحسب )بیشینه خطای مجاز قطعیت و حال تصحیح، عدم

 

 میانیبررسی 8.3.4

 كند. روش آزمون كفایت مى میانى بررسي   میانى الزامى ندارد،بررسي براى دستگاه اسپکتروفتومتر انجام  (1

Wavelength (nm) 440 465 546 590 635 

Reference value (A) 0.2668 0.5457 1.0935 0.2416 0.4970 1.0058 0.2525 0.5050 1.0025 0.2915 0.5604 1.0645 0.2944 0.5513 1.0225 

Samples Indication (A) 0.267 0.546 1.092 0.242 0.498 1.006 0.254 0.509 1.006 0.291 0.565 1.070 0.297 0.553 1.028 

Uncertainty (A) 0.0030 0.0045 0.070 0.0030 0.0045 0.070 0.0030 0.0045 0.070 0.0030 0.0045 0.070 0.0030 0.0045 0.070 

Error (A) -0.0002 -0.0003 0.0015 -0.0004 -0.0010 -0.0002 -0.0015 -0.0040 -0.0035 0.0005 -0.0046 -0.0055 -0.0026 -0.0017 -0.0055 

MPE (A) 0.005 0.010 0.020 0.005 0.005 0.020 0.005 0.010 0.020 0.005 0.010 0.020 0.005 0.010 0.020 

(A) EIMPU 0.0045 0.009 0.018 0.0045 0.0045 0.018 0.0045 0.009 0.018 0.0045 0.009 0.018 0.0045 0.009 0.018 

Result Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass 



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 39 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

 DR 4000    ،DR  نوع  HACH  شركت  یاسپکتروفتومترها  لیاز قبموج دارند)  كه ابزار كنترل طولِ  یيدر خصوص اسپکتروفتومترها (2

های روش آزمون، جابجایي فیزیکي، تعمیر، سرویس و... در صورت هر گونه تغییر در مؤلّفه)ماهه تواتر شش ود با  شي م  هی، توص  DR 6000و    5000

 (. (شد System Checksوارد بخش  ستیبايكار م نیا  یبرا )گرددانجام توسط آزمایشگاه  كنترل طول موج  فرایند( بایست این تواتر افزایش یابدمي

ها را با یکدیگر  ، آنشروع به كاربایست قبل از  نماید، ميها استفاده ميبرای انجام آزمون  سلدر صورتي كه آزمایشگاه از چند   (3
این كار برای  تایید نماید.  با نمونه شاهد سل مقدار جذب فتومتری    ، مقایسه و  اندازه  1ها  استفاده  گیری شود.  در طول موج مورد 

  بیشتر باشد.   A 0.003ها نباید از سل مقدار جذب اختالف 

 
1 - Blank 
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 1ای سنج شعلهنور 8.4

كم به سطوح    كاتیون، به ویژه فلزاتي كه به آساني تحریک شده و با دمای شعله نسبتاً  و كیفـي چند  يمّبـرای تعییـن ك  اینورسنج شعله 
 .ناسب است( مو لیتیم سدیم، پتاسیم مانند)روندميانـرژی بـاالتـر 

 اینورسنج شعله  لیبراسیونکا 8.4.1

 ه كالیبراسیون خارجي نیاز ندارد.برو ازاین  ،گیردمي قرار 2قبل از استفاده  كالیبراسیونِ در گروه تجهیزات اینورسنج شعله

 

 
1 - Flame photometer 
2 - Calibration Befor Use (CBU) 
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  1یون کروماتوگراف  8.5

 . باشدمي هاآزمایشگاهنایع و ص مختلف هاینمونه در های مختلفگیری یوندستگاه كروماتوگرافي یوني برای اندازه

 یون کروماتوگراف  تیصالحاحراز  8.5.1

صالحیتدوره   یک  احراز  كروماتوگراف  ميساله    یون  صالحیتهای  آزموند.  وشپیشنهاد  هدایتجریان   شامل  احراز  صحت    ، الکتریکي ، 
 باشد. ي مي دستگاه زیآنال شگاهیآزما زاتیجه و موارد مندرج در مقدمه بخش ت Carry Over ،كتور، تکرارپذیری انژ بودن آشکارسازخطي

 بیشینه خطای مجاز  8.5.2

 شود. مي  خطای مجاز دستگاه عموماً توسط سازنده اعالم

 صالحیتاحراز نامه تحلیل گواهی  8.5.3

 گردد.مي  نامه بررسي و اعالم نظربراساس خطای مجاز اعالم شده توسط سازنده، گواهي 

 میانیبررسی 8.5.4

 كند.روش آزمون كفایت مى میانى بررسي   الزامى ندارد،میانى بررسي  انجام   كروماتوگراف یون  براى دستگاه

 
1 - Ion Chromatography (IC) 
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 تجهیزات آزمایشگاه فاضالب  9

 BODدار انکوباتور یخچال 9.1

 انکوباتورخارجی  کالیبراسیون 9.1.1

 شود.حداكثر یک سال تعریف مي داریخچالدوره تناوب كالیبراسیون انکوباتور  .أ

 باشد.مي  C 20 دایخچالدمایي مورد نیاز برای كالیبراسیون انکوباتور  طهنق .ب

مورد    های دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روشبرای روشدار  یخچال در صورتي كه انکوباتور   (1 نکته
 نیز انجام شود.  نظر

  سنسور  5  ،های بیشترو برای حجم  سنسور  3لیتر،    500نقاط مکاني برای كالیبراسیون انکوباتورهای با حجم كمتر از  حداقل   .ج
 درج و انجام گیرد.  ،عالوه بر نقاط دمایي مورد نظردرخواست كالیبراسیون خارجي ی برگه  در

 .است ميانکوباتور به شرایط تعادل دمایي، الزاارائه نیم ساعت نمودار پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن حداقل  .د

 یشینه خطای مجازب 9.1.2

o  1±بیشینه خطای مجاز C  .است 

o  مالک عمل خواهد بود. مورد نظر ها، خطای مجاز در روشبرای سایر آزمون 

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  9.1.3

 اگر: 

MPE :انکوباتور بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش نامه كالیبراسیون انکوباتور قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eنامه كالیبراسیون انکوباتور : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90  
𝑀𝑃𝐸 = 1.0 ∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.90∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  بررسی شده های حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد. انکوباتور قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نمي 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  نتایج صورت گیردبرای استفاده از انکوباتور باید تصحیح. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 انکوباتور غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد . 

 هر دما باید بررسي شود. نامه كالیبراسیون برایتحلیل گواهي  در صورتي كه از انکوباتور برای چند دما استفاده شود، (2 نکته

 میانیبررسی 9.1.4

 كالیبره شده  يیدما   الگرهای  نمایشگر یا  یای مایع  هاتوان از دماسنجگیرد. ميصورت مي  در روز استفادهانکوباتورها  میاني  بررسي  -
 مناسب استفاده نمود.و 

باید روزانه و در دو (  فعلي، بیشینه و كمینه)استفاده شود، ثبت دما   مناسبو  كالیبره شده  مایع در شیشه    در صورتي كه از دماسنج -
 صورت پذیرد. در ابتدا و انتهای ساعات كاریمرحله 

ها حداكثر دو هفته یک بار تخلیه شده و داده تنظیم شوددقیقه در زمان استفاده  10 حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي   -
 .و پایش دمای آن سری انجام، مستند و تحلیل گردد
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 ای انکوباتور باید توجه داشت كه: دممیاني بررسي  جهت پایش عمل

A = Correction in calibration certificate of Incubator 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 

 (D+B)-(C+A)  ≤ MPE  Result = Pass 

 (D+B)-(C+A) > MPE  Result = Recalibration 
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 سنج)مانومتری( BODدستگاه  9.2

 سنج  BODدستگاه   خارجی کالیبراسیون 9.2.1

 شود. حداكثر یک سال تعریف مي خارجي دوره تناوب كالیبراسیون .أ

 ی سنج مرجع در گسترهدستگاه با استفاده از خالءای  كالیبراسیون پایه   روازاین  باشد.مي   دارای حسگر خالء   سنجBODدستگاه   .ب
ی احراز  هاگیرد. استفاده از سایر مراجع مورد استفاده در روشمي   بار و تبدیل رابطه خالء به غلظت صورت میلي   190صفر تا  

 شود.مي نامه كالیبراسیون مجاز شمردهنیز برای ارائه گواهي  - دستگاهتصدیق  - 1كیفیت

 بیشینه خطای مجاز  9.2.2

 شود. مي  خطای مجاز دستگاه عموماً توسط سازنده اعالم

 نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی  9.2.3

 گردد.مي  نامه بررسي و اعالم نظر، گواهي طای مجاز اعالم شده توسط سازندهبراساس خ

 میانیبررسی 9.2.4

 . كندروش آزمون كفایت مى میانى بررسي  الزامى ندارد، میانى بررسي انجام سنج BOD دستگاهبراى 

 
1 - Qualification 
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 راکتور حرارتی  9.3

 راکتور حرارتی خارجی الیبراسیونک 9.3.1

 CODدستگاهي جهت ایجاد حرارت مناسب برای انجام آزمایش 

 شود. حداكثر یک سال تعریف ميراكتور حرارتي دوره تناوب كالیبراسیون  .أ

 باشد. مي +C 150 دمایحرارتي  راكتوردمایي مورد نیاز برای كالیبراسیون  طهنق .ب

نیز    مورد نظر  های دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روشبرای روش راكتور حرارتي  در صورتي كه   (1 نکته
 انجام شود.

درخواست كالیبراسیون خارجي عالوه بر  ی  برگه   در   سنسوردو  راكتور حرارتي    خارجي  حداقل نقاط مکاني برای كالیبراسیون  .ج
 نقاط دمایي مورد نظر درج و انجام گیرد.

 است.  ميبه شرایط تعادل دمایي الزا راكتورارائه نیم ساعت نمودار پایداری و یکنواختي دما پس از رسیدن حداقل  .د

 بیشینه خطای مجاز  9.3.2

 باشد. مي C 2± بیشینه خطای مجاز -

 ها، خطای مجاز در روش مالک عمل خواهد بود. برای سایر آزمون  -

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  9.3.3

 که امکان تنظیم دما وجود دارد:برای راکتور حرارتی  9.3.3.1

 اگر: 

MPE :راكتور حرارتي  بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش نامه كالیبراسیون راكتور حرارتي قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eنامه كالیبراسیون راكتور حرارتي : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90  
𝑀𝑃𝐸 = 2.0∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 1.8∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد.قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نميراكتور 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  باید تصحیح نتایج صورت گیرد راكتور حرارتيبرای استفاده از. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد راكتور حرارتي. 

برای چند دمای مختلف استفاده شود، برای هر دما شرایط فوق به منظور تحلیل كالیبراسیون باید راكتور حرارتي  در صورتي كه از   (2 نکته
 بررسي شود. 

 دارد:ن برای راکتور حرارتی که امکان تنظیم دما وجود  9.3.3.2

(، امکان  استدماهای تنظیمي توسط سازنده بر روی مقادیر مشخصي ثابت شده در راكتورهای حرارتي كه امکان تنظیم دما وجود ندارد )
 شرط پذیرش مشروط نداریم.  روازاین و اعمال ضریب تصحیح وجود نداشته  
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 میانیبررسی 9.3.4

  يهای دمایالگرنمایشگر یا یا در شیشه  ی مایعهاتوان از دماسنجگیرد. ميصورت مي ماهیانه  با تواتر  راكتور حرارتيمیاني بررسي  (1
 استفاده نمود. كالیبره شده مناسب

استفاده تخلیه شده  ها بالفاصله پس از و داده تنظیم شوددقیقه در زمان استفاده  10 حداكثرفاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي  (2
 و پایش دمای آن سری انجام، مستند و تحلیل گردد.

 باید توجه داشت كه: راكتور حرارتي دمای  میاني بررسي  نتایججهت پایش  (3

A = Correction in calibration certificate of Reactor 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 

 (D+B)-(C+A)  ≤ MPE  Result = Pass  

 (D+B)-(C+A) > MPE  Result = Recalibration 



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور
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 تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی  10

(، كروماتوگرافي  سنج جرميكروماتوگرافي گازی با طیف )كروماتوگرافي گازیهای  كالیبراسیون تجهیزات آنالیز دستگاهي شامل دستگاه 
شود برای اطمینان از  توصیه مي  روازاین   باشند.مي  2OQ ای از  مجموعه   اتمي و یون كروماتوگراف، زیرسنجي جذب، طیف TOC،  1مایع 

  ، های كالیبراسیون دارای مجوزاستفاده نمود. شركت   3IQو    OQ  هایي مجاز برای انجامادعای سازنده پس از خرید دستگاه، از شركت
 باشند.  OQهای توانند گزینه مناسبي برای انجام آزمونمي

IQ: 
كه یک تجهیز مطابق با الزامات سازنده، حمل، تحویل و در محل هایي است كه برای حصول اطمینان ازاینای مستند از فعالیتمجموعه

پذیرد. صورت مي اند،  و یا تعمیرات اساسي شدهاند  برای تجهیزاتي كه به تازگي و یا از قبل خریداری شده   IQاست.  مناسب، نصب شده
تا  IQهمچنین،   كه  موجود  تجهیزات  احراز  برای  برنشده  صالحیت كنون  یا  و  احراز  اند  آن مجموعه،  استانداردهای حال حاضر  اساس 

شوند و یا به  ارزیابي ریسک نیز انجام گردد. برای تجهیزاتي كه به محل دیگری انتقال داده مياند نیز باید اجرا شده و  صالحیت نشده
 باید اجرا شود.  IQهای هایي از آزمون نیاز به نصب مجدد دارند نیز بخش   دالیلي مانند انبارش طوالني مدت

 عبارت است از:    IQها و اسناد مرتبط با فعالیت

 (افزار و لوازم جانبيعلقات مربوطه شامل دفترچه راهنما، نرم تجهیز، كلیه مت)تحویل ابزار -

كه شرایط محیطي محل نصب، مطابق با الزامات سازنده باشد. مونتاژ و نصب دستگاه توسط  شرایط محیطي: اطمینان ازاین  -
است، انجام شده  یداری نمودهای كه دستگاه را خره سازنده، نماینده خدمات سازنده، افراد متخصص یا واجد شرایط از مجموع

 های نصب انجام شود. و آزمون

 ها سازی دادهافزار، شبکه و ذخیرهنصب نرم  -

 افزار و بررسي عملکرد دستگاهتأیید نصب: بررسي اتصال نرم  -

OQ : 
 خواهد كرد.های بررسي عملکرد، كار آزمون كند كه یک تجهیز مطابق با هایي است كه مشخص مي ی مستند از فعالیتامجموعه

 شامل موارد زیر است:  OQهای مرتبط با آزمون

های  گیری پارامترهای ثابت: مانند ولتاژ ورودی، فشار قابل قبول و... . اگر خریدار الزم بداند كه مقادیر ذكر شده برای آیتماندازه -
 ها در محل مشتری انجام شوند. آزمونبایست این گذاری شود، مي مذكور، صحه

 نخواهد بود.  OQها در تست انجام داد. در این صورت نیازی به تکرار آن  IQتوان در مرحله را ميها آزمون نکته: این 

نرم - باید بخش عملکرد  نرم افزار:  بحراني  مانند  های  داده، ذخیرهجمعافزار  آنالیز  داده،  وآوری  داده  آزمونسازی  از    ...  تا  شود 
 حاصل شود؛یکپارچگي سیستم اطمینان 

 افزار؛گیری نرمسازی و پشتیبانامنیت ذخیره -

تا اطمینان حاصل گردد كه  مورد آزمون قرار گیردبایست  های مختلف دستگاه ميعملکردی دستگاه: عملکرد بخشها آزمون -
هیزات مورد بایست از صحت مواد و تج عملکرد دستگاه مطابق با ادعای اعالم شده از طرف سازنده، منطبق است. كاربر مي

بایست پیش از تأیید مدارک ارائه  كند. همچنین مي  ها اطمینان حاصلآزمون و نیز صحت علمي    OQ  هاآزموناستفاده در  
 سناد تکمیل شده نیز اطمینان یابد؛ ها و اشده، از صحت داده 

. گرددو مستند    ردیصورت گ  OQقبل از  باید  افزار  نرم  یسازي سفارش  ای  میافزار: هر گونه تنظنرم  یسازي سفارش  ایو    یکربندیپ -
ن انجام    ،شودي روزمره استفاده م  لیتحل  یكه برا  ی جدید کربندیبا استفاده از پ  دیبا  OQ،  4تغییر پیکربندی به    از یدر صورت 

 .گردد

 
1 - HPLC 
2 - Operational Qualification 

3 - Installation Qualification 
4 - Configuration 
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PQ1 : 
فعالیتمجموعه از  مستند  اساس  ای  بر  تجهیز  عملکرد یک  از  اطمینان  برای حصول  كه  است  توسط  ویژگي هایي  شده  تعیین  های 

 گردد.انجام مي كنندهمصرف
PQ   های  آزمون این سازگاری و تناسب، پس از    2. باشددر اصل تأیید تناسب دستگاه با هدف آن در شرایط واقعي ميIQ, OQ   باید
 مرتب بررسي شود. طور به PQ هایآزمون توسط 

باشد. مستند  مي  PQهای آزمون، معیارهای پذیرش، بازه زماني انجام  را تعیین كند. این برنامه شامل روش   PQهای  كاربر باید برنامه 
 باشد. كلي دستگاه مي  Qualificationنمودن سرویس، تعمیر، نگهداری پیشگیرانه نیز بخشي از 

PQ تواند شامل فعالیت زیر باشد:  مي 

 PQ  هایآزمون.  انجام شود  كاری انتخاب شده ملکرد قابل قبول دستگاه در گسترهمتعدد برای اطمینان از ع  آزمون یک یا چند   -
 باشد. براساس كاربردهای عمومي آزمایشگاه بوده و اغلب شامل آنالیز یک نمونه معین و یا استاندارد مي  معموالً

  به عنوان شود  ي جام مان  آزمون  یهاكه همزمان با نمونه   تیفیككنترلهای  آزمون   ای  3ستمیس  یسازگار  یهااز آزمون توان  مي -
PQ  آزمون كرداستفاده نیز .PQ  های آزمون مشابه ممکن استOQ جیمربوط به نتا حد مجاز ، ، اما در صورت لزومباشد PQ  

  عملکرد بدون  دهندهنشان  دیبا  PQآزمون  ی كاربر برا حد مجازهای تعیین شده توسط ، در هر حالممکن است متفاوت باشد. 
 كاربردهای مورد نظر باشد.  یبرا تجهیز مشکل

انجام   زماني  و قدرت دستگاه و حساسیت روش  معموالً  PQبازه  استحکام  تعیین ميبراساس  آنالیز  برنامه شود. ميهای  ریزی تواند 
 شده باشد. ریزی ( و یا برنامه نیز انجام شود PQبه طور مثال در هر بار استفاده، نشده)

 تعاریف و مفاهیم فوق برای همه تجهیزات آزمایشگاهي در همه صنایع حساس و پر اهمیت، قابل تعمیم و كاربردی است. (1 نکته

  

 
1 - Performance Qualification 

2 - Fitness for purpose of the Instrument 
3 - System Suitability 
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 سنج جرمیکروماتوگرافی گازی با طیف یا  کروماتوگرافی گازی 10.1

 کروماتوگرافی گازیاحراز صالحیت  10.1.1

 . شودمي پیشنهاد هحداكثر یک سالكروماتوگرافي گازی احراز صالحیت دوره تناوب  .أ

و موارد    خطي بودن آشکارساز  ،گازها، صحت و گرادیان دما، صحت  جریان  شامل  احراز صالحیتبرای    مدنظرهای  آزمون .ب
 شد. بابخش مي  این مندرج در مقدمه

 بیشینه خطای مجاز  10.1.2

 توان برای خطای مجاز استفاده نمود.مي هم شود. از جدول زیرتوسط سازنده اعالم مي  خطای مجاز دستگاه عموماً
 

General Expectations Performance Attribute Module 

± 10% of the set flow rate Flow Rate Accuracy Gas Flow 

R2 ≥ 0.999, 2% Repeatability and Carry Over Injector 
 

< 2 C Temperature Accuracy 
Column Oven 

Correlation Coefficient >0.998 Temperature Gradient 

RSD ≤ 2 % Repeatability 
Detector 

R2 ≥ 0.999 Linearity 

 خارجی کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  10.1.3

 گردد.برای پارامترهای مختلف با حدود خطای مجاز مقایسه شده و نتیجه اعالم مي  نامهگواهيخطاهای مندرج در 

 میانیبررسی 10.1.4

روش آزمون  میاني  بررسي   الزامي ندارد، میاني  بررسي   انجام  ،جرمي  سنجطیف   با   گازی  كروماتوگرافيیا    گازی  كروماتوگرافيبرای دستگاه  
 ند. ككفایت مي
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 کروماتوگرافی مایع  10.2

 كاربرد دارد. گیری سموم و مواد آليكروماتوگراف مایع دستگاهي برای اندازه دستگاه 

 مایعکروماتوگرافی  تیاحراز صالح 10.2.1

 شود. مي پیشنهادحداكثر یک سال مایع كروماتوگرافي  تیصالحاحراز دوره تناوب  .أ

، صحت دما، مانده انژكتورتکرارپذیری و مقدار باقي  و گرادیان پمپ،  جریان  شامل  تی صالحاحراز  رای  ب  مدنظرهای  آزمون .ب
 شد. بابخش مياین  موارد مندرج در مقدمه و  خطي بودن آشکارساز طول موج، صحت

 بیشینه خطای مجاز 10.2.2

 استفاده نمود.توان برای خطای مجاز ميهم شود. از جدول زیر توسط سازنده اعالم مي  خطای مجاز دستگاه عموماً

General Expectations Performance Attribute Module 

± 2% of the set flow rate Flow Rate Accuracy Pump 

 ± 1% of the step gradient composition Gradient Accuracy 

r ≥ 0.999 Repeatability and Carry Over Injector 

± 2 °C Temperature Accuracy Column 

± 2 nm Wavelength Accuracy 
Detector 

r ≥ 0.999 Linearity 

 میانیبررسی 10.2.3

 كند. روش آزمون كفایت مي  میانيبررسي نیست،   میانيبررسيبرای این دستگاه نیازی به انجام 
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 متر  TOCدستگاه  10.3

 كند.گیری ميكربن اندازهاكسید غیرآلي را با تبدیل به دی كربن واست كه كربن آلي كل، كل كربن دستگاهي

 احراز صالحیت 10.3.1

تناوب .أ سال  متر    TOC  دستگاه   ت یصالحاحراز    دوره  یک  بررسي مي  پیشنهادحداكثر  بر  عالوه  بررسي  این  های شود. 
 باشد. شركت سازنده دستگاه و روش آزمون مي  دستورالعملكیفیت مداوم و پیوسته دستگاه با توجه به كنترل

 شد. بابخش مي این موارد مندرج در مقدمه ، تکرارپذیری، بررسي صحت دستگاه و خطي بودن شامل  مدنظرهای آزمون .ب

 بیشینه خطای مجاز 10.3.2

 شود. خطای مجاز دستگاه عموماً توسط سازنده اعالم مي 

 نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی  10.3.3

 گردد.نامه بررسي و اعالم نظر مي مجاز اعالم شده توسط سازنده، گواهي براساس خطای 

 میانیبررسی 10.3.4

 . كندروش آزمون كفایت مي میاني بررسي   نیست، میانيبررسيبرای این دستگاه نیازی به انجام 
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  1اتمیجذبسنجی طیفدستگاه  10.4

 . های آزاد در حالت گازی است استفاده از جذب تابش نوری توسط اتم عناصر شیمیایي با  ميي برای تعیین كجسنیک روش آنالیز طیف

 اتمیسنجی جذبطیف  تیصالحاحراز  10.4.1

این احراز    است.الزامي نیست بلکه جهت اقدامات پیشگیرانه و اطمینان بخشي توصیه شده اتمي سنج جذبدستگاه طیف  تیصالحاحراز 
شدت   ،بودن، صحت طول موجهای بررسي شدت جذب، تکرارپذیری جذب، خطيتواند شامل آزموندستگاه جذب اتمي مي  تیصالح

 باشد.بخش مي   این موارد مندرج در مقدمهو نویزها 

 میانیبررسی 10.4.2

 كند. روش آزمون كفایت مي میاني بررسي   نیست، میانيبررسيبرای این دستگاه نیازی به انجام 

 
1 - Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 
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 مشترک  تجهیزات 11

 ( در شیشه های مایع دماسنج دماسنج محیطی)شامل الگر و   11.1

های فیزیکوشیمیایی، آنالیز دستگاهی و بیولوژی در حوزه آب و فاضالب، با توجه به موارد ذیل نیازی به پایش و کنترل آزمایشگاه

 . ندارندشرایط محیطی 

بایست پایش،  ( مینمونهدر صورت وجود  روزی )تنها در اتاق یا محل استقرار انکوباتور، دما و رطوبت به صورت شبانه -1

 . نیستهای آزمایشگاه باکتریولوژی نیازی کنترل، ثبت و تحلیل گردد و در مابقی مکان

 . شودگراد تعیین میدرجه سانتی 30الی  15بازه دمایی در محل استقرار انکوباتور  -2

ها و...  کیفیت داخلی، معرفکشت، مواد کنترلاگر در انبار یا محیط هر آزمایشگاهی، مواد مرجع، موادشیمیایی، محیط -3

 که الزاماتی برای نگهداری در دما رطوبت دارند، وجود داشته باشند؛ باید پایش، کنترل، ثبت و تحلیل شوند.

ها، عملیاتِ خوبِ آزمایشگاهی  های انجام آزمون، دستگاه به الزامات روش   ISO/IEC 17025استاندارد    3-3-6در بند   (1 نکته

 ریزی شرایط محیطی مورد توجه قرار گیرد. بایست در طرح که میو ... اشاره نموده است؛  

نیز    هستند  رگذاریتاث  جینتانماید مواردی که بر اعتبار  تأکید می  ISO/IEC 17025استاندارد    3-3-6همچنین در بند   (2 نکته

 ریزی شرایط محیطی مورد توجه قرار گیرند. در طرح 

ها به عنوان بندی تحلیل نی هر آزمایشگاه باید گزارشی از جمع های برگزاری جلسه بازنگری مدیریت؛ مسئول فدر دوره -4

 های شناسایی شده ارائه کند. ( با توجه به ریسک 1-9-8زیربند »ر« در  ) های کفایت منابعیکی از مؤلفه

 کالیبراسیون خارجی دماسنج محیطی 11.1.1

 شود.ميحداكثر یک سال تعریف  دماسنج محیطيانواع  دوره تناوب كالیبراسیون خارجي  -

 ها با توجه به گستره دماسنج حداقل در سه نقطه باید انجام گردد. كالیبراسیون خارجي دماسنج -

 قطعیت ارائه شود.گیری بوده یا معادله عدمقطعیت در هر نقطه اندازه گواهي كالیبراسیون خارجي باید حاوی عدم -

 1بیشینه خطای مجاز 11.1.2

 است.  C 7.5±محیطي  شهیدر ش عیما یهاالگر و دماسنجدما در كمیت برای  بیشینه خطای مجاز -

رو بیشینه خطای های آب و فاضالب، ازاین مرتبط با شركت   ون های مرجع آزممجاز رطوبت در روش   خطایبه دلیل عدم ارائه   -
 رو نیاز به كالیبراسیون خارجي نیست. ؛ ازاینشودنمي سنج تعریف مجاز برای رطوبت 

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  11.1.3

 اگر: 

TMPE :دماسنج محیطي بیشینه خطای مجاز 
TUبا ضریب پوشش  دماسنج محیطي نامه كالیبراسیون قطعیت مندرج در گواهي: عدم(2 = k  ) 
TEدماسنج محیطي نامه كالیبراسیون : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇𝑆 = 𝑓𝐸𝐼

𝑇 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝑇 , 𝑓𝐸𝐼
𝑇 = 0.33  

 
قطعیت هدف دستگاهي كه است یا به عبارتي عدمخطای مجاز دستگاه تحت آزمون برابر   بیشینهرود با میاني به كار ميكه برای بررسي يخطای مجاز دستگاه بیشینه - 1

  بیشینه شود،  میاني انکوباتور استفاده ميمثال اگر از یک دیتاالگر دما برای بررسيعنوان به  آزمون برابر هست.قطعیت هدف دستگاه تحت  شود با عدممیاني استفاده ميبرای بررسي
 آزمون  آن دستگاه تحتِ  EIf  رود، باید از ضریبمیاني دستگاه تحت آزمون به كار مي رو برای هر دیتاالگری كه برای بررسي ازاین  خواهد بود.  𝐶∘0.5خطای مجاز دیتاالگر برابر 
 شود.انکوباتور استفاده مي EIf مثال از ضریباستفاده كرد. بنابراین دراین
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𝑀𝑃𝐸𝑇 = 7.5∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 ≅ 2.5∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇

> 𝑈𝑇 & 𝑀𝑃𝐸𝑇
> |𝐸𝑇| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد.نميدماسنج قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 > 𝑈𝑇 & 𝑀𝑃𝐸𝑇 ≤ |𝐸𝑇| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 .برای استفاده از دماسنج باید تصحیح نتایج صورت گیرد 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 ≤ 𝑈𝑇 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  .دماسنج غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد 
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 میانیبرای بررسیهای مورد استفاده وزنه 11.2

 کالیبراسیون وزنه 11.2.1

تر كاربرد ه درستي پایینهایي با ردهای توزین و یا برای تصدیق و كالیبراسیون وزنه اجسام صلبي هستند كه برای تصدیق دستگاه  ،هاوزنه 
 . دارند

 . شوند ( تقسیم مي1جدول با محدود خطایي برابر با  ) M3تا   E1های ها به ردهرده درستي وزنه 

 شود؛سال تعریف مي  دوحداكثر ، دوره تناوب كالیبراسیون وزنه .أ

 : با توجه به دامنه كاربرد ترازوها .ب

حداقل وجود سه وزنه    فیزیکوشیمیایي  مورد استفاده در آزمایشگاه  mg or 0.01 mg 0.1پذیری  با تفکیکبرای ترازوهای   -
 .است، الزامي گرم و بیش از پنجاه گرمبیست در گستره كمتر از یک گرم، بین یک تا  هایي كالیبره شده شامل وزنه

 ميالزا  در محدوده توزین كاری،  كالیبره شدهوزنه    دوهای باكتریولوژی حداقل  برای ترازوهای مورد استفاده در آزمایشگاه -
 . است

 بیشینه خطای مجاز  11.2.2

ترازوهای مورد استفاده در آزمایشگاه ( و برای  یا بهتر)  F1در كالس  فیزیکوشیمیایي    هایآزمایشگاهها برای ترازوهای مورد استفاده در  وزنه 
 . (یکجدول )گیرند( قرار ميیا بهتر) M1در كالس  باكتریولوژی

 کالیبراسیون نامهگواهی تحلیل  11.2.3

 اگر: 

MPE :وزنه   بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش نامه كالیبراسیون وزنه قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2) 

Eنامه كالیبراسیون وزنه : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 =  𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸, 𝑓𝐸𝐼 = 0.33  
𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.33 𝑀𝑃𝐸  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 توسط کاربر انجام پذیرد که باید اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & (𝑀𝑃𝐸 − 𝑈) ≥ |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد.وزنه قابل استفاده مي 

2 𝐼𝑓: (𝑀𝑃𝐸 − 𝑈) < |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙  تر ارزیابي گردد. های درستي پایین توان در رده وزنه غیرقابل استفاده بوده و مي 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  تر ارزیابي گردد. های درستي پایین توان در رده غیرقابل استفاده بوده و مي وزنه 
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TABLE 1 - Maximum Permissible Errors for Weights (± in mg) as per 

OIML R111 - 1 Edition 2004 (E) 

NOMINAL VALUE CLASS - E1 CLASS - E2 CLASS - F1 CLASS - F2 CLASS - M1 

1 mg 0.003 0.006 0.02 0.06 0.2 

2 mg 0.003 0.006 0.02 0.06 0.2 

5 mg 0.003 0.006 0.02 0.06 0.2 

10 mg 0.003 0.008 0.025 0.08 0.25 

20 mg 0.003 0.01 0.03 0.1 0.3 

50 mg 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 

100 mg 0.005 0.016 0.05 0.16 0.5 

200 mg 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 

500 mg 0.008 0.025 0.08 0.25 0.8 

1 g 0.01 0.03 0.1 0.3 1 

2 g 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2 

5 g 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6 

10 g 0.02 0.06 0.2 0.6 2 

20 g 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5 

50 g 0.03 0.1 0.3 1 3 

100 g 0.05 0.16 0.5 1.6 5 

200 g 0.1 0.3 1 3 10 

500 g 0.25 0.8 2.5 8 25 

2 kg 1 3 10 30 100 

5 kg 2.5 8 25 80 250 

10 kh 5 16 50 160 500 

20 kg 10 30 100 300 1000 

50 kg 25 80 250 800 2500 

100 kg - 160 500 1600 5000 

200 kg - 300 1000 3000 10000 

500 kg - 800 2500 8000 25000 

1000 kg - 1600 5000 16000 50000 
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 یخچال  11.3

 آزمایشگاهی  هایو فریز  یخچال خارجی کالیبراسیون 11.3.1

 شود. مي حداكثر یک سال تعریف ،زهایو فر خچالیدوره تناوب كالیبراسیون  .أ

 عبارتند از: یخچال نقاط دمایي مورد نیاز برای كالیبراسیون  .ب

استفاده  هایخچالبرای    دما - برای    این دما صرفاً)   C   3.0±3.0  كمتر مساوی  ،ایيمیشیفیزیکوی  ها آزمایشگاهدر  ی مورد 

 . است (1های شیمیایيباشد و نه محلول مي  هانگهداری نمونه 

 است.   C  3.0±5.0 ،باكتریولوژیی ها ی مورد استفاده در آزمایشگاههابرای یخچال دما -

این دما صرفاً برای )  "C  5.0±"-20.0كمتر مساوی  های آلي و باكتریولوژی مورد استفاده در آزمایشگاهدمای كاری فریزر  -

 . است (باشدمي ( براساس توصیه سازنده)های آلي  استانداردهای آزمایشگاه برخي از نگهداری سویه و 

 های دیگر استفاده شود، بایستي كالیبراسیون در دماهای ذكر شده در روش نیز انجام شود.برای روش یخچال در صورتي كه  (1 نکته

عالوه بر    ،درخواست كالیبراسیون خارجيی  برگه   دراست كه باید  حداقل نقاط مکاني برای كالیبراسیون یخچال  سنسور    3 .ج
 .( رفیت یخچال در نظر گرفته شودظبایست متناسب با تعداد سنسورها مي )نظر درج و انجام گیردنقاط دمایي مورددیگر 

 .است ميیکنواختي دما پس از رسیدن یخچال به شرایط تعادل دمایي، الزاارائه نیم ساعت نمودار پایداری و حداقل  .د

 به كالیبراسیون خارجي ندارند. ینیاز های غیرآزمایشگاهيچال یخ (2 نکته

های  آزمایشگاه برای كنترل  ولي  هي یا غیرآزمایشگاهي(،)آزمایشگااستتعبیه نشده   ينمایشگر دمای  ،توسط سازندههایي كه  یخچال  (3 نکته
و  دقیق آزمایشگاهاستنموده متصل  به یخچال  برای همیشه    ، نمایشگر دمایي خارجيتر یک سنسور  به    شدهتلقي    ي، یخچال  نیاز  و 

 كالیبراسیون خارجي دارد. 

 خارجی نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی  11.3.2

 اگر: 

MPE :باكتریولوژی  یخچال بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش باكتریولوژی  نامه كالیبراسیون یخچال قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eباكتریولوژی نامه كالیبراسیون یخچال: خطای مندرج در گواهي 

𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟, 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏. ∶ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90  
𝑀𝑃𝐸 = 3.0∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.27∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد. قابل استفاده بوده و نیاز به اعمال ضریب تصحیح نمي یخچال 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  باید تصحیح نتایج صورت گیردیخچال برای استفاده از. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گرددیخچال . 

كه امکان تنظیم دما وجود ندارد)دماهای تنظیمي توسط سازنده بر روی مقادیر مشخصي ثابت شده است(، امکان  یي  هایخچال در   (4 نکته
 شرط پذیرش مشروط نداریم. بنابراین  اعمال ضریب تصحیح وجود نداشته 

 :C  6با گستره دمای استفاده كمتر یا مساوی ی مستقر در آزمایشگاه فیزیکوشیمیایي هاشرط استفاده از یخچال  (5 نکته

𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏. ∶ (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑈) ≤ 6.0 ∘𝐶  

 
 ریزی كالیبراسیون خارجي گنجانده شود. بایست در برنامه های استاندارد معتبر و سازنده وجود دارد مياگر الزاماتي براساس روش - 1
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 C -20وی با گستره دمای استفاده كمتر مساهای آلي و باكتریولوژی  ی مستقر در آزمایشگاه هاشرط استفاده از فریزر (6 نکته

𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑏. ∶ (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑈) ≤ −20 ∘𝐶  

 میانیبررسی 11.3.3

و انتهای   در ابتدا  ، استفاده شود، ثبت دما باید روزانهمناسب  یا نمایشگر كالیبره شده و  مایع در شیشه    در صورتي كه از دماسنج (1
 صورت پذیرد.  (رعایت شود ساعت 4 حداقل فاصله زماني)ساعت كاری

ها به صورت حداكثر دو هفته یک بار  و داده  تنظیم شوددقیقه در زمان استفاده    10فاصله ثبت دما برای الگرهای دمایي حداقل   (2
 .آن سری مستند و تحلیل گردد هایداده تخلیه شده و 

 غیرآزمایشگاهي باید انجام گردد. تصدیق دمایي برای هر دو نوع یخچال آزمایشگاهي و  (3

 بایست انجام شود. مي مناسب كالیبره شده و تصدیق دمایي صرفاً با الگر دمایي  (4

 مستند گردد.انجام و  (بهتر است در ماه وسط هر فصل)با تواتر فصلي و فریزر تصدیق دمایي طبقات مختلف یخچال (5

مي  (6 خاص  جایگاه  و  طبقه  بهر  تحلیل   24مدت  ه  بایست  و  بررسي  طبقات  تمامي  نتایج  و  شود  پایش  دمایي  الگر  با  ساعت 
 . (یخچال در شرایط معمولي باشدگردند)

 دمای یخچال باید توجه داشت كه:  میاني بررسي جهت پایش  (7

A = Correction in calibration certificate of Refrigerator 

B = Correction in calibration certificate of Thermometer 

C = Temperature indicator 

D = Average temperature of thermometer 

 (D+B)-(C+A) ≤ MPE  Result = Pass 

 (D+B)-(C+A)  > MPE  Result = Recalibration 

 

 F16بیشینه و کمینه«ثبت اطالعات دماسنج » یبرگه نمونه  11.3.4

  اکسل ثبت و نمودار مربوطه رسم شود.ماهانه اعداد در فایل 

 .در روزهای تعطیل و... ردیف خالی بماند 

 کننده در قسمت کارشناس درج شود.عالمت مشخصه کارشناس قرائت 

  ،را یکسان کنید(. نهیکم یدماو   نهی شی ب یدماپس از قرائت در هر مرحله، حتماً دماسنج را مجدداً تنظیم کنید)دمای فعلی 
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 سنجکدورت 11.4

 سنجکدورت کالیبراسیون 11.4.1

دستگاه  سازنده    توسط   شده  توصیه  (CRMاستانداردهای)   سری  از  الزم  استانداردهای  خودش،  كاری  دامنه  به   توجه  با  آزمایشگاه .أ
قابلیت دارای گواهي با  و  نیست)ردیابي  به كالیبراسیون خارجي  الزامي  و  نماید  به عنوان مثال در دستگاه  نامه معتبر خریداری 

HACH 2100P 20و  0.1دو استاندارد كمتر از  توان تنها ، مي NTU خریداری نمود آزمایشگاه آب آشامیدني برای) . 

 بایست ثبت و پایش شوند. های حاصل از كالیبراسیون با تواتر سه ماهه مي داده .ب

 بیشینه خطای مجاز  11.4.2

ــ )رددـگــياه ارائــه مـازنده دستگـــط ســـمجــاز هــر دســتگاه توســ یخطــا نهیشــیب ــ ـدر ص ــ ـورت ع ــ ـدم ارائ ــ  یاـه خط ــ ـمج  اًـاز، عموم

Nominal Value +2 Resolution 2%  1000در گســتره كمتــر از NTU  وNominal Value 5% 1000از  شــتریدر گســتره ب NTU  بــه

 .(1شوديم فیمجاز تعر یعنوان خطا

 )در صورت انجام کالیبراسیون خارجی( خارجی نامه کالیبراسیونگواهی تحلیل  11.4.3

 اگر: 

MPE : سنجكدورتبیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش سنج نامه كالیبراسیون كدورتقطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eسنجنامه كالیبراسیون كدورت : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.90  

𝑀𝑃𝐸 = (2% 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 2 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.90 ×  (2% 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 2 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 انجام پذیرد که باید توسط کاربر اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد.مي استفاده سنج قابل  كدورت 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙  سنج غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد. كدورت 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  تعویض گردد. سنج غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا كدورت 

 ( به صورت زیر فرض نمایید: NTU 20شده در كدورت نامه كدورت را )كالیبرهبخشي از یک گواهي  -1مثال 

Expanded Uncertainty  Samples Indication  Reference value  Nominal Value value  

0.25 NTU 20.9 NTU 20.12 NTU 20 NTU 

  
 𝑀𝑃𝐸 = 0.6 𝑁𝑇𝑈 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.54 𝑁𝑇𝑈 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.25 𝑁𝑇𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| = 0.78 𝑁𝑇𝑈 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶ 𝑭𝒂𝒊𝒍 

 

 میانیبررسی 11.4.4

 شود.انجام   ایهفته  با تواتر(  كاری یدر دامنه ت و یا ژل)ركدو هایها با استفاده از استانداردسنجتروكدمیاني بررسي  (1

 
 دارد. نظر سازنده دستگاه در تعریف خطای مجاز ارجحیت  - 1
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استفاده شود. در صورتي كه تفاوت میان  میاني  بررسي  به عنوان استاندارد  NTU  1-5  شود از استانداردها در گسترهمي   توصیه (2
با توجه به بررسي  را میاني  بررسي  توان دورهباشد، مي  بیشینه خطای مجازهای متوالي كمتر از  گیری شده در ماهمقادیر اندازه

 تواند از نوع ژل یا محلول باشد. كدورت ميافزایش داد. استانداردهای ها ریسک
آزمایشگاه ميای  تعریف هفته (1نکته  انجام یک كار روتین در  اگر تعداد  برمبنای  اما  دستگاه، تنوع   ، تعدد جابجایيهاگیریاندازه باشد. 

میاني  بررسي  تواتردیگر؛    هایو مؤلّفه   ی گزارش شده قابل توجه باشدهااهمیت داده   ،تغییرات آب و هوایي محسوس  ،كاربران استفاده كننده
 آزمایشگاه باید سوابق متقني در این زمینه داشته باشد.تجهیز باید به حداقل زمان ممکن برسد.  

 

 F10«سنج ثبت اطالعات کدورت» یبرگه نمونه  11.4.5

 ها را بررسی کنید.ها در فایل اکسل نیز ثبت و روند آنداده 

 برای غیرمطلوب روند فرآیند استفاده کنید.×« برای مطلوب بودن روند و »✓های » برای تعیین وضعیت از عالمت » 

  تعدادTUR.های جداول فوق متناسب با نظر سازنده تعبیه شوند 

 دی نما  یریگ یرا ثبت و پ شی و نظارت خو  یبررس جهینت ستیبایم یمسئول فنکارشناس و  ل،یپس از هر بار تکم. 

   بیانیه مرتبط با  شناختیاندازه  ردیابیقطعیت، بیانیه قابلیتبایست نسبت به تعیین عدمانجام کالیبراسیون میآزمایشگاه به دلیل ،

نامه و برچسب اهتمام ورزد و همچنین برای آموزش و مهارت کارشناس عالوه بر برگزاری  تاریخ انقضاء مراجع خود، صدور گواهی

 ریزی برای نظارت و ارزیابی اقدام نماید.به برنامههای تخصصی آموزشی و بازآموزی، نسبت دوره
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 F17«سنج ثبت اطالعات کدورت» یبرگه نمونه  11.4.6

  واحد موارد فوقNTU باشد.می 

 گیری را به صورت »تأیید« یا »عدم تأیید« ثبت کنید.نتیجه اندازه 

 ها بررسی شود.ها در فایل اکسل نیز ثبت و روند آنداده 

 دی نما  یریگ یرا ثبت و پ شی و نظارت خو  یبررس جهینت ستیبایم یمسئول فن کارشناس و ل،یپس از هر بار تکم. 
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 سنجی غیرپیستونیظروف حجم  11.5

 .1باشدمي  استوانه مدرجو  ژوژه ، بورت، بالن(ژوژه و مدرج)پتسنجي غیرپیستوني شامل انواع پي ظروف حجم 

 غیرپیستونی سنجی ظروف حجمخارجی کالیبراسیون  11.5.1

 نیازی نیست.؛  گیری نباشدثر در روش اندازهؤه مدر صورتي ك،  Bسنجي غیرپیستوني كالس كالیبراسیون خارجي ظروف حجم  .أ

آزمایشگاه به منظور حصول اطمینان  در استفاده از قبل  و خرید از پس را A كالس غیرپیستوني سنجيحجم  ضروری است ظروف .ب
با صالحیت الزم    خارجي  تواند توسط یک شركت كالیبراسیوند. كالیبراسیون مي نشو   تصدیق  « اسیونكالیبر»با استفاده از  از درستي  

 2صورت پذیرد. (كالیبراسیون داخليو یا توسط خود آزمایشگاه)

 یک  ازمساوی  كمتر زماني فاصله  در بایستمي ، آزمایشگاه Aظروف كالس  نوساناتبه منظور حصول اطمینان از پایداری دامنه  .ج
 و  ریزیبرنامه   «ب»  بند  در  شده  ذكر  موارد  براساسرا    غیرپیستوني   سنجيحجم  ظروف  (داخلي یا خارجي)مجدد  كالیبراسیون  ،سال
 .نماید اجرا

شیشه  .د حجمي  ظروف  برظرفیت  )ای،  استفاده  نوع  محلول میزان  اساس  نوع  و...استفاده،  شستشو  نحوه  استفاده،  مورد  ميهای  تواند  ( 
در مورد ظروف  میاني بررسي   و ( داخلي یا خارجي)دستخوش تغییر شود. بنابراین تعیین فواصل زماني مناسب برای انجام كالیبراسیون

  برگه »  براساس   و  كالیبراسیون  نامهگواهي   دو  از   حاصل  نتایج  تحلیل  براساس   بایستمي  آزمایشگاه  باشد. الزامي مي ای  حجمي شیشه 
  بازنگری   مستمر  صورته  ب  و  ریزیطرح  رامیاني  بررسي   و  كالیبراسیون   تواتر  ،(دستورالعمل  پیوست)  «كالیبراسیون  تناوب  دوره  تعیین
 .نماید

 3.كندای بازنگری دوره به صورت  و تدوین كامل  جزئیات با يدستورالعمل حجمي، ظروف داخلي كالیبراسیون برای آزمایشگاه .ه

 د.انجام شو ميسنجي غیرپیستوني باید در كل گستره حجكالیبراسیون ظروف حجم  .و

   .مورد نیاز استسه نقطه در كل گستره این تجهیزات  ؛سنجي مدرجحداقل نقاط كالیبراسیون برای تجهیزات حجم .ز

 است.   ميالزا غیرپیستونيسنجي حجم تجهیزات  كالیبراسیون نامهارائه خطای مجاز در گواهي  .ح

 بیشینه خطای مجاز  11.5.2

  اعالم شده توسط سازنده خطای    ؛به ترتیب اولویتباشد.  ها متفاوت ميبرای این تجهیزات براساس نوع و كالس آن  بیشینه خطای مجاز
 مالک عمل خواهد بود.  ، سنجي غیرپیستونيحجماستاندارهای ساخت تجهیزات ات یا /تجهیز

 نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی  11.5.3

 اگر: 

MPE :سنجي غیرپیستوني ظرف حجم بیشینه خطای مجاز 

Uبا ضریب پوشش  سنجي غیرپیستوني نامه كالیبراسیون ظرف حجم قطعیت مندرج در گواهي : عدم(k = 2 ) 

Eغیرپیستوني سنجي نامه كالیبراسیون ظرف حجم : خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 𝑓𝐸𝐼 ∗ 𝑀𝑃𝐸 , 𝑓𝐸𝐼 = 0.33 →  𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.33 𝑀𝑃𝐸 ) 

 
 شود. و محدود به این موارد نمي استهای صنعت آب و فاضالب اشاره شدههای روزمره آزمایشگاهتنها به عنوان مثال به موارد نیازمندی - 1
ک محلول/ماده اگر در روش آزموني، حجم معیني از ی  UKAS LAB 15 (Edition 3 April 2019, Traceability: Volumetric Apparatus)براساس راهنمای    -  2

اندازه یا  خطای مجاز، از یک پنجم درستي تعریف شده برای   بیشینهگیرند؛ به شرطي كه  ای كه مورد استفاده قرار ميگیری شود، ظروف شیشهبا درستي معیني باید تهیه و 
 تر نباشد؛ نیازی به كالیبراسیون نخواهند داشت. گیری بزرگاندازه

، اگر ماكزیمم خطای مجاز باشدنمياست، الزامي به استفاده از كالیبراسیون ظروف  اشاره شده cm 3100 cm 0.1 ±3گیری حجمي معادل  همثال: اگر در یک روش، به انداز
 تر باشد.كوچک 0.02 = 5 ÷ 0.1ظرف از 

 كالیبراسیون باید انجام گیرد. است در صورت وجود الزام بر كالیبراسیون در روش اجرایي مربوطه و یا هر جای دیگر،  بدیهي
 استفاده نماید. ASTM E542تواند از استاندارد به عنوان مثال مي  - 3
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 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠  باشد. ميسنجي قابل استفاده  ظرف حجم 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙  باشد.ميغیرقابل استفاده  سنجي ظرف حجم 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 ≤ 𝑈 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  باشد.ميسنجي غیرقابل استفاده  ظرف حجم 

 است: صادر شده Aكالس  cc 100 مينامه زیر برای یک بالن حجگواهي  - 1مثال 

Expanded uncertainty (ml) Correction (ml) Reference value (ml) Nominal value (ml) 

± 0.032 +0.025 100.025 100 

𝑀𝑃𝐸 = 0.1 𝑚𝑙 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.033 𝑚𝑙 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.032 𝑚𝑙 & 𝑀𝑃𝐸 > |𝐸| = 0.025 𝑚𝑙 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶ 𝑷𝒂𝒔𝒔 

 است: صادر شده Aكالس  ml 20پت ژوژه نامه زیر برای یک دستگاه پيگواهي  - 2مثال 

Expanded uncertainty (ml) Correction (ml) Reference value (ml) Nominal value (ml) 

± 0.010 -0.056 19.944 20 

𝑀𝑃𝐸 = 0.03 𝑚𝑙 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 = 0.0099 𝑚𝑙 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼 > 𝑈 = 0.010 𝑚𝑙 & 𝑀𝑃𝐸 ≤ |𝐸| = 0.056 𝑚𝑙 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶ 𝑭𝒂𝒊𝒍 
 باشد. پت ژوژه غیرقابل استفاده ميپي

 میانیبررسی 11.5.4

 .كند اجرا را تعیین و سنجي غیرپیستوني ظروف حجم میاني بررسي  فوق تواتر  بایست براساس ضوابط مي آزمایشگاه (1
 نقطه میاني باید كنترل شود. ، حداقل یک سنجي مدرجبرای تجهیزات حجم  (2

 F19«سنجی غیرپیستونیتجهیزات حجممیانی بررسی ثبت نتایج »ی نمونه برگه  11.5.5

 ها بررسی گردد.ها در فایل اکسل ثبت و روند آنبهتر است داده 

 « در »جرم مرجع نی انگیماز ضرب » Z آید.« میانگین حجم مرجع بدست میفاکتور 

 دیننما  یریگ یرا ثبت و پ شی و نظارت خو  یبررس جهینت ستیبایم یمسئول فنکارشناس و  ل،یپس از هر بار تکم. 
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 سنجی پیستونی ظروف حجم  11.6

 1باشد.ها ميو سرنگ  كنندهتوزیع، های دیجیتال(، بورت سمپلرسنجي پیستوني شامل انواع میکروپیپت)ظروف حجم 

 سنجی پیستونیظروف حجم خارجی کالیبراسیون 11.6.1

در صورت وجود  ( و دو سال)میانيبررسي   انجامدر صورت عدم  یک سال)سنجي پیستوني  ظروف حجمدوره تناوب كالیبراسیون   .أ

 شود. ( تعریف ميمیانيبررسي حداقل سه دوره 
 شوند. سنجي پیستوني مدرج در كل گستره كالیبره ميظروف حجم  .ب

 سه نقطه در كل گستره این تجهیزات خواهد بود.   ،سنجي پیستوني مدرجكالیبراسیون برای تجهیزات حجمحداقل نقاط  .ج

 10ترین حد گستره حجم مفید یا  نپایی»و    «درصد حجم نامي  50»  «،حجم نامي»ی آزمون بهتر است  هاحجم •
 باشد.  «تر است(د حجم نامي)هر كدام بزرگدرص

 است.   ميالزا سنجي پیستونيظروف حجم  نامه تجهیزاتدر گواهي (سیستماتیک و تصادفي)ارائه خطای مجاز .د

 . است  ميالزا  ( در گزارش كالیبراسیونیا همان ضریب تغییرات  CV  یا اعالمارائه انحراف معیار ناشي از حداقل ده بار تکرارپذیری) .ه

 بیشینه خطای مجاز  11.6.2

  اعالم شده توسط سازنده خطای  به ترتیب اولویت،  باشد.  ها متفاوت ميبراساس نوع و كالس آن هیزات  برای این تج  بیشینه خطای مجاز 
  بیان   Precisionو    Bias  براساس   بیشینه خطای مجازسنجي پیستوني مالک عمل خواهد بود.  حجمات یا استاندارهای ساخت  /تجهیز

 شود. مي
 2.(SD = Precision)محاسبه و اعمال گردد 2SD + Bias = Pبه صورت تواند ميكل بیشینه خطای مجاز 

 نامه کالیبراسیونتحلیل گواهی   11.6.3

(    k = 2با ضریب پوشش    قطعیتعدم)یا    SDنامه كالیبراسیون  ، انحراف معیار در گواهي MPEدستگاه را    کیبیشینه خطای مجاز  اگر  
 تجهیز وجود خواهد داشت:  استفاده از تنها یک حالت برای  و 2SD C =totE+بنامیم، آنگاه   Cنامه را تصحیح مندرج در گواهي

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝑀𝑃𝐸 ≥ 𝐸𝑡𝑜𝑡 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد. قابل استفاده مي 

2 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝐹𝑎𝑖𝑙   باشد.مجاز نمي آن استفاده 

 صادر شده است:  ml 25مثال در حجم طور به نامه زیر برای یک بورت دیجیتالگواهي

CV (%) Correction (ml) Reference value (ml) n Nominal value (ml) 

0.03 +0.014 25.014 10 25.00 

 های تعیین بیشینه خطای مجاز(.نماییم)یکي از روش ، كاتالوگ دستگاه را بررسي مي بیشینه خطای مجازبرای تعیین 

ORDERING INFORMATION 

Digital 

BuretTM 

III 

Accuracy within ≤ ± Coefficient of Variation ≤ 

µL % µL % 

25 mL 50 0.2 25 0.1 

50 mL 100 0.2 50 0.1 

MPE = Bias+2SD OR MPE = Accuracy + 2SD, CV = SD/Mean  MPE = 50 + 2 * 25 = 100 µl = 0.100 ml 

Etot =Correction + 2SD =Correction + 2*CV*reference value 
Etot = 0.014+0.015 = 0.029 ml: MPE > Etot  Result = Pass 

 
 شود. است و محدود به این موارد نميهای صنعت آب و فاضالب اشاره شدههای روزمره آزمایشگاهتنها به عنوان مثال به موارد نیازمندی - 1

 های صنعت آب و فاضالب كاربرد دارد.تصدیق تجهیز تنها در آزمایشگاهبررسي این گونه رویکرد  - 2
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 است: صادر شده  µl 100نامه زیر برای یک دستگاه سمپلر گواهي

CV (%) Correction (µl) Reference value (µl) n Nominal value (µl) 

0.8 -0.18 99.82 10 100 

 باشد: زیر مي ق به صورت برای سمپلر فو DIN ISO 8655( مطابق با استاندارد  بیشینه خطای مجازهای تعیین یکي از روشخطای مجاز) 
MPE = Bias + 2SD OR MPE = Accuracy + 2SD, CV = SD/Mean  MPE = 0.8 + 2 * 0.3 = 1.4 µl 

 است.استفاده شده   DIN ISO 8655از استاندارد  3/0و  8/0مقدار  (1 نکته

Etot =Correction + 2SD =Correction+ 2*CV*reference value 
Etot =-0.18+1.6 = 1.78 µl: MPE < Etot  Result = Fail 

 باشد. : سمپلر غیرقابل استفاده مي نتیجه

 میانیبررسی 11.6.4

باید از روش توزین و  میاني  بررسي   گیرد. برای انجام شش ماه یکبار صورت مي  در صورت نیاز  سنجي پیستونيظروف حجم میاني  بررسي 
باید استفاده نمود. برای تجهیزات حجم  BS ISO 8655متناسب با استانداردهای مربوطه از جمله   سنجي مدرج، حداقل یک نقطه میاني 

 كنترل شود.

 

 F18«سنجی پیستونیتجهیزات حجممیانی بررسی ثبت نتایج »ی نمونه برگه  11.6.5

 ها بررسی گردد.روند آنها در فایل اکسل ثبت و بهتر است داده 

 « در »جرم مرجع نی انگیماز ضرب » Z آید.« میانگین حجم مرجع بدست میفاکتور 

 بایست نتیجه بررسی و نظارت خویش را ثبت و پیگیری نمایند.پس از هر بار تکمیل، کارشناس و مسئول فنی می 
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 سنج هدایت 11.7

 دما و هدایت – با الکترود  سنج هدایت خارجی کالیبراسیون 11.7.1

 .شودنميرا شامل  cm 0.1-1های با ثابت سل كمتر و برابر با سنج هدایت  موارد ذیل برای (1 نکته

 .شودها حداكثر یک سال تعریف ميسنجدوره تناوب كالیبراسیون هدایت

(  CRM) موالر پتاسیم كلراید 1/0، 01/0، 001/0تانداردهای اس  ،حداقل سه استاندارد مرجع به عنوان نمونهچنانچه آزمایشگاهي به 
 . كالیبراسیون خارجي الزامي نیست ؛دسترسي داشته باشد شناختي،اندازه  ردیابيبا قابلیت در دامنه كاری آزمایشگاه

 شود.ها حداكثر یک سال تعریف مي سنجدوره تناوب كالیبراسیون دماسنج هدایت (2 نکته

 عبارتند از: ها سنجهدایتنقاط مورد نیاز برای كالیبراسیون 

  ي کیشود.    برهیسه نقطه كال  حداقل  متري بر سانت  منسیزي لیم  13تا    متري بر سانت  منسیکروزی م  10  ژهیوتیدر گستره هدا ( أ
 ؛1( باشد يانینقطه م حاًیترج)تیهدا مینقطه تنظ دیاز نقاط با

 است؛   ميدستگاه، گزارش ثابت سل قبل و بعد از كالیبراسیون الزادر صورت دسترسي به ثابت سل در  (ب
   است.  مي الزا 35+تا  C +15  كالیبراسیون دمای دستگاه در گستره (ج

براساس مقدار مقاومت صادر شود، بیشینه خطای مجاز تصدیق آن مشابه  دستگاه هدایت  نامه كالیبراسیون  در صورتي كه گواهي (3 نکته
 الکترود خواهد بود.سنج با روش هدایت

 بیشینه خطای مجاز 11.7.2

 است.  C 1.0±در صورت استفاده از دمای خودكار دستگاه، حد مجاز دما  -

 است.  Reading + 1 Resolution %1هدایت  بیشینه خطای مجاز -

 است.  Reading + 1 Resolution %1مقاومت در كالیبراسیون   بیشینه خطای مجاز -

 خارجی کالیبراسیوننامه تحلیل گواهی  11.7.3

 اگر: 

TMPE :سنجبیشینه خطای مجاز دمای هدایت 
TUبا ضریب پوشش سنج نامه كالیبراسیون دمای هدایتقطعیت مندرج در گواهي: عدم(k = 2 ) 

TSEسنج نامه كالیبراسیون دمای هدایت: خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 = 𝑓𝐸𝐼

𝑇 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝑇 , 𝑓𝐸𝐼
𝑇 = 0.90  

𝑀𝑃𝐸𝑇 = 1∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 = 0.90∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇

> 𝑈𝑇 & 𝑀𝑃𝐸𝑇
> |𝐸𝑇| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد.قابل استفاده مي  دمای هدایت 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝐸𝑇 ≤ |𝐸𝑇| → 𝐹𝑎𝑖𝑙  باشد.مجاز نمي سنجهدایت استفاده از دماسنج 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 ≤ 𝑈𝑇 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  مجاز نمي باشد. سنجهدایت استفاده از دماسنج 

 اگر: 

CMPE :سنجبیشینه خطای مجاز هدایت 

 
 مترها قابل تعمیم نیست. pHاین گستره به صورت عموم در نظر گرفته شده و الزاماً برای همه انواع  - 1
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CUبا ضریب پوشش سنج نامه كالیبراسیون هدایتقطعیت مندرج در گواهي: عدم(k = 2 ) 
CE :سنج نامه كالیبراسیون هدایت خطای مندرج در گواهي 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 = 𝑓𝐸𝐼

𝐶 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝐶 , 𝑓𝐸𝐼
𝐶 = 0.90 

𝑀𝑃𝐸𝐶 = (1% 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 + 1 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛)  → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 = 0.90 (1% 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 + 1 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

ردی 

 ف
 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶

> 𝑈𝐶  & 𝑀𝑃𝐸𝐶
> |𝐸𝐶| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 باشد.قابل استفاده بوده و نیازی به اعمال ضریب تصحیح نمي  سنجهدایت 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 > 𝑈𝐶  & 𝑀𝑃𝐸𝐶 ≤ |𝐸𝐶|  → 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙   باید تصحیح نتایج صورت گیرد سنجهدایتبرای استفاده از . 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 ≤ 𝑈𝐶  → 𝐹𝑎𝑖𝑙 غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گرددسنج هدایت . 

 فرض نمایید:( به صورت زیر µS/cm 1408)كالیبره شده در هدایت  نامه هدایت را بخشي از یک گواهي 

Expanded uncertainty  (µS/cm) Samples Indication (µS/cm) Reference value (µS/cm) Cell constant (cm-1) 

8 1412 1408.3 0.475 

 

𝑀𝑃𝐸𝐶 ≅ 15 𝜇𝑆/𝑐𝑚 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 ≅ 14 𝜇𝑆/𝑐𝑚 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 > 𝑈𝐶 = 8 𝜇𝑆/𝑐𝑚 &  𝑀𝑃𝐸𝐶 > |𝐸𝐶| = 3.7 𝜇𝑆/𝑐𝑚 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 ∶ 𝑷𝒂𝒔𝒔 

 میانیبررسی 11.7.4

  1408  ای  1413  تیهدا  CRMاز  )شودها با استفاده از استاندارد هدایت و به صورت ماهیانه انجام مي سنجهدایت میاني  بررسي  (1

 . (شودانجام  ، كالیبراسیون داخلي یا خارجياختالف بود سمنیکروزیم کی از   شیاگر ب ؛استفاده شود
اندازه (2 مقادیر  میان  تفاوت  كه  صورتي  ماهدر  در  شده  از  گیری  كمتر  متوالي  مجازهای  خطای  مي  بیشینه  دوره باشد،   توان 

 افزایش داد. (های مرتبطبا تحلیل ریسک را حداكثر تا شش ماه)میاني بررسي 

آزمایشگاه مي   انه بریتعریف ماه (4 نکته انجام یک كار روتین در  اما اگر  مبنای  اندازه باشد.  ها، تعدد جابجایي دستگاه، تنوع گیریتعداد 
میاني  بررسي  تواتردیگر    هایو مؤلّفه   های گزارش شده قابل توجه باشداهمیت داده   ،رات آب و هوایي محسوستغیی  ،كاربران استفاده كننده

 آزمایشگاه باید سوابق متقني در این زمینه داشته باشد.  تجهیز باید به حداقل زمان ممکن برسد.

 ها باید توجه داشت كه:  سنجهدایتمیاني بررسي  نتایججهت پایش 

A = Measured value 

B = Nominal Value of CRM 

 |A-B   | ≤ MPE  Result = intermediate check is OK  

 |A-B| > MPE  Result = intermediate check is Not OK 
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 F9«سنج ثبت اطالعات کالیبراسیون هدایت» یبرگه نمونه  11.7.5

 ها بررسی گردد.ها در فایل اکسل ثبت و روند آنبهتر است داده 

 فرآیند استفاده کنید.« برای غیرمطلوب روند × « برای مطلوب بودن روند و »✓های »گیری از عالمتبرای تعیین وضعیت نتیجه اندازه 

  د ینما یری گیرا ثبت و پ  شی و نظارت خو  یبررس جهی نت  ستیبایم یمسئول فنکارشناس و   ،انجامپس از هر بار. 

 دیکلرا  میموالر پتاس  1/0،  01/0،  0/ 001  یبه حداقل سه استاندارد مرجع به عنوان نمونه استانداردها  یشگاهیچنانچه آزما  (CRM) 

بایست از این سه استاندارد  و می  ستی ن  یالزام  یخارج  ونی براسی داشته باشد، کال یدسترس  یابی ردتیبا قابل شگاهیآزما یدر دامنه کار

 مرجع مطابق فرم استفاده کند.

 انقضاء مراجع ردیابی، بیانیه مرتبط با تاریخ  قطعیت، بیانیه قابلیتبایست نسبت به تعیین عدمآزمایشگاه به دلیل انجام کالیبراسیون می

های تخصصی نامه و برچسب اهتمام ورزد و همچنین برای آموزش و مهارت کارشناس عالوه بر برگزاری دورهخود، صدور گواهی

 ریزی برای نظارت و ارزیابی اقدام نماید.آموزشی و بازآموزی، نسبت به برنامه

 

 F20«سنج هدایتمیانی بررسی نتایج ثبت » یبرگه نمونه  11.7.6

  ها بررسی گردد.ها در فایل اکسل ثبت و روند آناست دادهبهتر 

 برای غیرمطلوب روند فرآیند استفاده کنید.×« برای مطلوب بودن روند و »✓های » برای تعیین وضعیت از عالمت » 

  دی نما یر یگیرا ثبت و پ شی و نظارت خو  یبررس جهی نت  ستی بایم یمسئول فنکارشناس و  ،میانی بررسیانجام پس از هر بار. 
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11.8 pH  متر و الکترودpH 

 pHدما و  –متر pHکالیبراسیون خارجی  11.8.1

 باشد.   pHگیری شود و یا بخشي از الکترود تواند توسط سنسور مستقل اندازهمتر مي pHدمای 

 شود.مي حداكثر دو سال تعریف  ، (و دمامتر، الکترود   pHدستگاه )متر  pH هر سه بخش دوره تناوب كالیبراسیون .أ

 عبارتند از: متر   pHنقاط مورد نیاز برای كالیبراسیون  .ب

( در را داشته باشد  mVدر صورتي كه دستگاه قابلیت قرائت  كالیبراسیون دستگاه با استفاده از كالیبراتور اختالف پتانسیل) (1
 ؛ولتمیلي  500 ±گستره 

 بررسي خطي بودن عملکرد دستگاه؛  (2

 است.   الزامي  35+تا  C 15+كالیبراسیون دمای دستگاه در گستره   .ج

 بیشینه خطای مجاز  11.8.2

 است.  C 1.0±در دما  بیشینه خطای مجازدر صورت استفاده از دمای خودكار دستگاه،  -

 است.  mV 3±و در سایر مقادیر  mV 1± ولت صفر،در میلي متر pH بیشینه خطای مجاز -

 کالیبراسیوننامه تحلیل گواهی  11.8.3

 اگر: 

TMPE : بیشینه خطای مجاز دمایpH متر 
TUنامه كالیبراسیون دمای قطعیت مندرج در گواهي: عدمpH  با ضریب پوشش  متر(k = 2 ) 

TSEنامه كالیبراسیون دمای : خطای مندرج در گواهيpH  متر 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 = 𝑓𝐸𝐼

𝑇 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝑇 , 𝑓𝐸𝐼
𝑇 = 0.90  

& 𝑀𝑃𝐸𝑇 = 1∘𝐶 → 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 = 0.90∘𝐶  

 های زیر جهت بررسي وجود خواهد داشت: حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇

> 𝑈𝑇 & 𝑀𝑃𝐸𝑇
> |𝐸𝑇| → 𝑃𝑎𝑠𝑠   دمایpH باشد.قابل استفاده مي  متر 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝐸𝑇 ≤ |𝐸𝑇| → 𝐹𝑎𝑖𝑙  استفاده از دماسنجpH باشد.مجاز نمي متر 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝑇 ≤ 𝑈𝑇 → 𝐹𝑎𝑖𝑙  استفاده از دماسنجpH باشد.مجاز نمي متر 

 اگر: 

EMPE : بیشینه خطای مجازpH متر 
EUنامه كالیبراسیون قطعیت مندرج در گواهي: عدمpH  با ضریب پوشش متر(k = 2 ) 
EEنامه كالیبراسیون  : خطای مندرج در گواهيpH  متر 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸 = 𝑓𝐸𝐼

𝐸 ∗ 𝑀𝑃𝐸𝐸 , 𝑓𝐸𝐼
𝐸 = 0.90 & 

1. 𝑀𝑃𝐸𝐸  (0 𝑚𝑉) = 1 𝑚𝑉 →  𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸  (0 𝑚𝑉) = 0.90 𝑚𝑉 

2. 𝑀𝑃𝐸𝐸  (−500 𝑚𝑉 ≤ 𝐸 < 0 𝑚𝑉 & 0 𝑚𝑉 < 𝐸 ≤ 500 𝑚𝑉) = 3 𝑚𝑉 →  𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸  = 2.7 𝑚𝑉 
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 بررسي وجود خواهد داشت: های زیر جهت حالت

 که باید توسط کاربر انجام پذیرد اقدامی  های بررسی شده حالت ردیف

1 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸

> 𝑈𝐸  & 𝑀𝑃𝐸𝐸
> |𝐸𝐸| → 𝑃𝑎𝑠𝑠 pH باشد.قابل استفاده مي  متر 

2 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝐸𝐸 ≤ |𝐸𝐶𝐸| → 𝐹𝑎𝑖𝑙 pH غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد متر. 

3 𝐼𝑓: 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐶 ≤ 𝑈𝐶 → 𝐹𝑎𝑖𝑙 pH غیرقابل استفاده بوده و باید تعمیر یا تعویض گردد متر. 

 را به صورت زیر فرض نمایید:  pHنامه بخشي از یک گواهي 

Expanded uncertainty(mV) Samples Indication (mV) Reference value (mV) 

1.0 418 414.1 

𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸 = 2.7 𝑚𝑉 

→ 𝑀𝑃𝑈𝐸𝐼
𝐸 > 𝑈𝐸 = 1.0 𝑚𝑉 & 𝑀𝑃𝐸𝐸 ≤ |𝐸𝐸| = 3.9 𝑚𝑉 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡: 𝑭𝒂𝒊𝒍 

 متر را ندارد. pH: كاربر حق استفاده از دستگاه  نتیجه

 میانیبررسی 11.8.4

 انجام شود.  2با حداقل دو بافر استاندارد 1متر باید روزانه و كالیبراسیون قبل از استفاده pHالکترود میاني بررسي  (1

های  مگر محدودیت)نمایداستفاده  10و  7 ، 4 3از هر سه بافر متر،  pHكالیبراسیون  برایروز یک بار  15آزمایشگاه باید حداقل هر  (2

 . (این امکان را سلب كند اعمال شده توسط سازنده
است. حدود مجاز خطا و شرایط پذیرش    الزامي  pHالکترود  میاني  بررسي   صفحه بعدی برایی  برگه   ثبت اطالعات مندرج در نمونه (3

خود این موارد را بازنگری و در صورت    براساس ضوابط مدون شده سازنده دستگاهآزمایشگاه باید  است)مشخص شدهی  برگه   الکترود در

 (.لزوم اصالح نماید

 ی برا يول سنجي(عنوان مثال كیت رنگ)به است يكاف 0.1دستگاه تا حد  پذیریتفکیک  یبرداردر محل نمونه pH سنجش یبرا (1 نکته
 .است ازینو بهتر  0.01تا  شگاه یسنجش در محل آزما

 :یبردارمحل نمونه متر در pHدر صورت استفاده از   (2 نکته

برداری  نمونه   در محل  به فعالیت كالیبراسیون مربوطه  یازیكند و نيم  تیكفا شگاهیروز در محل آزما  یدر ابتداكالیبراسیون    صرفاً (1
 ؛ نیست

ارزیابي شود و ببه صورت    های الزم را طي نموده و ها و مهارت آموزشگر  یا سنجش بردار  نمونه  بایستمي (2 رای شرایط مستمر 
 ؛های آموزشي و بازآموزی تئوری و عملي در آزمایشگاه موجود باشد()سوابق دوره باشدآماده   اضطراری و غیرمتعارف

 . باشد داشته همراه نیاز را  بایست همیشه بافرها و موارد موردميگر یا سنجش بردار نمونه (3

 

  

 
1 - Calibration Befor Use(CBU) 

 معتبر باشند.  شناختياندازه ردیابيبایست دارای قابلیتبافرها مي  - 2
 معتبر باشند.  شناختياندازه ردیابيبایست دارای قابلیتبافرها مي  - 3
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 F8«گیریاندازه  سری هر در متر pH کالیبراسیون» یبرگه نمونه  11.8.5

 

 باشد:محاسبه درصد شیب براساس رابطه زیر می (1

Slope% = (
ΔmV

SlopeTheoretical
) × 100 

 SlopeTheoretical  = (54.2 +  (0.2 ×  Cal Temp))  × 3∗ 

 باشد.مي  4و  7، اختالف بافر   3است به عنوان مثال عدد   pHهمیشه ثابت نیست. بلکه این عدد اختالف تعداد واحد   3* عدد 
 بایست بررسی و تحلیل نمود.را می Cو  B حتماً برای بررسی شیب دو شرط (2

 صحیح انجام شود.  طور  به بایست دستگاه کالیبره شود تا این بخشمی Response Timeقبل از 

 : RTنحوه بدست آوردن  (3

 یا كمتر تثبیت شود یا؛ 7.03كشد عدد منتقل شود، مدت زماني كه طول مي 7به  10وقتي الکترود از بافر  ✓

 یا باالتر تثبیت شود.  6.97كشد عدد منتقل شود، مدت زماني كه طول مي 7به  4وقتي الکترود از بافر  ✓

به    10برنامه جابجایی بافرهای را داشته باشید. به عنوان مثال یک مرتبه زمان را از بافر  ،    RTبهتر است برای بدست آوردن   (4

 بررسی کنید.  Dبدست آورده، ثبت و براساس قاعده   7به   4و مرتبه دیگر از بافر  7

شرکت   (5 الکترودهای  برای  فوق  مثال  زمان    METROHMدر  ایده  30مدت  و  ثانیه  تعیین    60آل  آن  مجاز  حد  ثانیه 

آل توسط سازنده تجهیز معرفی حدود مجاز و خارج از آن به عنوان حدود ایده  ،است)اعداد داخل پرانتز جدول معیار پذیرش هشد

 است(. شده

تواند روز گذشته یا دوره ولت به معنی آخرین نتایج حاصل از کالیبراسیون که مییدر شیب و میل  Lastقابل توجه است که   (6

 بایست استفاده شود.میگذشته باشد و برای مقایسه 

های دیگر الکترود نیز هست. امکان استفاده با توجه به در نظر گرفتن مقادیر حداقلی، این معیارها قابل تعمیم برای انواع سازنده (7

 ی راهنمای سازنده الکترود موجود در آزمایشگاه نیز وجود دارد.از مقادیر درج شده)حدود مجاز خطا( در دفترچه

 .د ینما یر یگیرا ثبت و پ  شی و نظارت خو  یبررس جهی نت ستیبایم یمسئول فنکارشناس و ،  روزانه ایو استفاده بار هر از پس (8

بایست جهت تسهیل در محاسبات و  ی کاغذی؛ میبدلیل لزوم ثبت اطالعات اولیه در کنار تجهیز، عالوه بر برگهی  برگه  نیا (9

 گردد. لیتکم زین  یکیبه صورت الکترون بررسی روند در طول زمان،
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 )الزامی( هاینمونه برگه –پیوست شماره یک  12

و الزامي به    استفاده نمایندآزمایشگاه خود  در    ،دستورالعملمشخص شده این  ی  هایبرگه   ندرج درمموارد  بایست حداقل  ها مي آزمایشگاه   نکته مهم:

 است.در این موارد ذكر شده  اتنیست. صرفاً حداقل الزامدستورالعمل ارائه شده در این  یهایبرگه نمونه  استفاده شکلي

 تعیین دوره تناوب کالیبراسیون  یبرگه  12.1

 ب وزن جواب الف وزن سئوال عوامل تعیین كننده  ردیف 
در وزن  وزن سئوال ضرب

 جواب 

    نوع وسیله در آزمون  1

    پیشنهاد و توصیه كارخانه سازنده  2

    اطالعات مربوط به انحراف مقادیر بدست آمده از روی سوابق قبلي كالیبراسیون  3

    میاني بررسيسوابق مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و  4

    ي استفاده از دستگاه گطول زمان استفاده، تعداد دفعات استفاده و چگون 5

    تمایل به فرسودگي و تغییر تدریجي با گذشت زمان 6

7 
، گردوخاک، غبار،  شرایط محیطي )دما، رطوبت، ارتعاش، صدا، فشار هوا، آلودگي

 و...(  آلودگي هوا، نوسانات برق، قطعي برق
   

    گیری جابجایي تجهیزات اندازه 8

    گیریدقت اندازه 9

    آموزش و مهارت كاركنان در استفاده از تجهیزات  10

هر آزمایشگاه   باشد. 100ایست جمع آن بمي  است و در این جدول سوال مطرح شده   10مجموعه  سوال در وزن هر منظور از وزن سوال، اهمیت یا : الف

 تواند تعیین نماید.مي  مشخص گردیدههای موثر در فعالیت آزمایشگاه ها كه مبتني بر تمامي مولفه ریسک و فرصت   سوابقمتناسب بر 

و توضیحات تکمیلي برای انتخاب این نمرات   شودانتخاب مي  ستون یکي از اعداد زیر كه به صورت توافقي در این جدول در نظر گرفته شده در این : ب

 است.برای هر سوال در ذیل ذكر شده 

 « 0/1 ی: ات یح  و  8/0 : مهم یلی خ،  0/ 6 : مهم  ، 4/0 : تیکم اهم»

 گردد. مي روش بر قطعیتعدم آن در  ریدر استفاده و مقدار تاث  لهیوس تیوزن جواب به اهم (1

 گردد.مي  دستگاه بر  راهنمایدستگاه در دفترچه  ونیبراسیكال تیوزن جواب به اهم (2

 .شودمي  انتخاب  یعدد باالتر  ،باشد ادیز هاگردد. اگر اختالف مي  بر ونیبراسیكال یهانامه ي خطاها در گواه ریمقاد انیوزن جواب به اختالف م (3

 .شودمي  انتخاب  یعدد باالتر   ،و كنترل باشد یگردد. اگر فاقد روش نگهدارمي  برمیاني بررسي و  یداشتن روش نگهدار تیوزن جواب به اهم (4

 شود. مي  انتخاب یعدد باالتر ،باشد اد یگردد. اگر تعداد استفاده زمي بر زیتعداد استفاده از تجه تیوزن جواب به اهم (5

 .شودمي   انتخاب یعدد باالتر، نباشد يخوب سازنده ا یباشد  ادیز  دستگاه   يگردد. اگر احتمال خرابمي بر زیخراب شدن تجه تیوزن جواب به اهم (6

 .شودمي  انتخاب  یعدد باالتر  ،مناسب باشد يطیط محیگردد. اگر فاقد شرامي  مناسب بر يطیمح طیداشتن شرا تیوزن جواب به اهم (7

 .شودمي   انتخاب یعدد كمتر  ،گردد. اگر دستگاه جابه جا نشودمي مکان دستگاه بر رییتغ تیوزن جواب به اهم (8

 .شودمي  انتخاب  یعدد باالتر  ،باشند کیگردد. اگر دو عدد به هم نزدمي كننده برارائه شده توسط سازنده و استفاده وزن جواب به تناسب دقت   (9

  گردد.ي بر ممیزان مهارت و آموزش كاركنان در استفاده از تجهیزات وزن جواب به  (10
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 F13«درخواست کالیبراسیون خارجی»ی برگه نمونه  12.2

   این برگه برای یک مسئول فنی آزمایشگاه طراحی شده است. بهتر است هر آزمایشگاه یک فرم مجزا و یک برگه نیز به عنوان بخش

 عمومی تکمیل شود.

 ها باشد.فرد آزمایشگاه یا مجموعه آزمایشگاهتواند کد اموال یا کد اختصاصی منحصربهکد تجهیز می ؛کد 

 فرد است. این  کند و در بانک اطالعاتی سازنده برای هر دستگاه منحصربهای که سازنده برای هر دستگاه تعیین میشناسه  ؛سریال

 حروف باشد.تواند شامل عدد یا ترکیب اعداد و شناسه می

  ی  هی کاری ذکر شود نه گستره اسمی سازنده. در برخی از تجهیزات الزاماً باید گسترمهم است که تنها گستره  ؛ی کاریگستره

 سازنده یا استانداردهای مرجع مرتبط را در نظر بگیرید.
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 F12«ها و تجهیزاتنامه کالیبراسیون خارجی دستگاهتصدیق گواهی»  یبرگه نمونه  12.3

 .در صورت تأیید عدد یک و در صورت عدم تأیید عدد صفر درج گردد 

 نامه تحویلی شرکت کالیبراسیون انجام گردد.موارد فوق براساس گواهی 

  را به صورت دستی در برگه درج نمایید و در صورت تایید، امضاء گردد. 9و   8موارد 

 روی برگه شناسایی تجهیز، الصاق نمایید. کننده راپس از تکمیل این برگه ، برچسب ارسالی شرکت کالیبره 

 .برگه شناسایی تجهیز را مجدداً در برگه جدید تکمیل نمایید 

 کننده  ای مکتوب و برای شرکت کالیبرهنامه وجود دارد، مسئول آزمایشگاه شخصاً توضیحات را در نامهدر صورتی که نقصی در گواهی

 ارسال و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری نمایید.

 کننده را تایید و به مافوق ارجاع دهید.ها، فاکتور شرکت کالیبرهنامهمدیر محترم آزمایشگاه در صورت تایید تمامی گواهی 

 گردد. لیتکم زین یکی به صورت الکترون تواندیمبرگه  نیا 
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 F14«تجهیزات آزمایشگاهسوابق شناسایی » یبرگه نمونه  12.4

 
 ( تکمیل شود.بهتر استنامه کالیبراسیون خارجی یا داخلی در هر دوره تعریف شده، با خودکار آبی)گواهیی پس از دریافت این برگه 

 .در قسمت محل استفاده؛ شهرستان و یا آزمایشگاه محل استفاده تجهیز را ثبت کنید 

 شود.شگاه استفاده میگیری کدام قلم و در داخل یا خارج آزمایدر قسمت کاربرد مشخص نمایید که دستگاه برای اندازه 

   استاندارد    6-4-1براساس بندISO/IEC 17025  ی، ریگاندازه  یافزارها، استانداردهانرم  ، یریگاندازه  یهاشامل دستگاه  زاتیتجه  

 .ی تکمیل، نگهداری و بایگانی گرددرو برای این موارد برگهازایناست  یکمک لیوسا ...،

   خارج از رده شدن، نام و نام خانوادگی و سمت تأیید کننده به همراه تشریح اقدامات و دالیلی  در صورت اسقاطی شدن تجهیز؛ تاریخ

 که منجر به اسقاطی شدن تجهیز گردیده است را ثبت نموده و سوابق مرتبط را بایگانی نماید.
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 F15«های الگرهای دمایی و رطوبت کنترل تخلیه داده» یبرگه نمونه  12.5

 
 « در صورت تاییدعدم تایید »×« درج شود. « و 

 های تعریف شده برای آن دستگاه مطابقت دهد.بایست نمودار دمایی را براساس شاخصکارشناس برای بررسی می 

 بایست براساس تعاریف مندرج در دستورالعمل کار و نگهداری تجهیز و یا شرایط ایمن آزمایشگاه  اگر منجر به عدم تایید شد، می

 این خصوص انجام شود.اقدامات الزم در 

 دینما یری گیرا ثبت و پ  شی و نظارت خو  یبررس  جهینت  ستیبایم ی، مسئول فنهاتخلیه داده بار هر از پس. 

 گردد  لیتکم زین یکی به صورت الکترون تواندیمبرگه  نیا. 
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 دامنه خطا برای ظروف حجمی ژوژه )حجم ثابت( 12.6

دامنه  
 خطا

خطای مجاز كلي مطابق با روش  
 آزمون 

ماكزیمم دامنه نوسانات مشخص شده برای ظروف  
 حجمي* 

ظروف حجمي كه قبل از استفاده نیاز به كالیبراسیون  
 ندارند.

1 0.1% (±)0.02% --- 

 %0.06(±) %0.3، میانگین  0.1-0.5% 2

 ، Aبالن ژوژه گواهي شده: كالس 

 cm3 250حجم حداقل 

 ، Aبالن ژوژه گواهي نشده: كالس 

 cm3 2000حجم حداقل 

 ، Aدارگواهي شده: كالس پیپت حباب

 cm3 200حجم حداقل 

 %0.2(±) %1.0، میانگین  0.5-1.5% 3

 ، Aبالن ژوژه گواهي شده: كالس 

 cm3 25حجم حداقل 

 ، Aبالن ژوژه گواهي نشده: كالس 

 cm3 100حجم حداقل 

 ، Aدارگواهي شده: كالس پیپت حباب

 cm3 10حجم حداقل 

 ، Aبالن ژوژه گواهي نشده: كالس 

 cm3 50حجم حداقل 

4 >1.5% eg> (±)0.3% 

 ، Aبالن ژوژه گواهي شده: كالس 

 cm3 10حجم حداقل 

 ، Aبالن ژوژه گواهي نشده: كالس 

 cm3 25حجم حداقل 

 ، Aدارگواهي شده: كالس پیپت حباب

 cm3 5حجم حداقل 

 ، Aبالن ژوژه گواهي نشده: كالس 

 cm3 20حجم حداقل 

 ی اجرایي مندرج در بولتن كالیبراسیون  هااین اطالعات براساس روشMOD MQAD  اند. ، استخراج شده1978، ژانویه 

 شود. پذیر ميامکان  Bباز بوده، با افزایش میزان خطای مجاز، استفاده از ظروف كالس  4توجه داشته باشید كه دامنه 

 

 دامنه خطا برای ظروف حجمی مدرج )حجم متغیر( 12.7

دامنه  
 خطا

خطای مجاز كلي مطابق با روش  
 آزمون 

ماكزیمم دامنه نوسانات مشخص شده برای ظروف  
 حجمي* 

قبل از استفاده نیاز به كالیبراسیون  ظروف حجمي كه 
 ندارند.

A <1% 0.2% 
 cm3 5، حجم حداقل Aبورت گواهي شده: كالس 

 cm3 25، حجم حداقل Aبورت گواهي نشده: كالس 

B >0.1% Eg>0.2% 

 ی مدرج گواهي شده هاپیپت
 ی مدرج گواهي نشدههاپیپت

 ها ظرفیتی ، همهAكالس 

 ها ظرفیتی ، همه Bكالس 

 ی مدرج گواهي شده ها بورت
 ی مدرج گواهي نشدهها بورت

 ها ظرفیتی ، همهAكالس 

 ها ظرفیتی ، همه Bكالس 
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 )آگاهی دهنده( اجزای اصلی دماسنج مایع در شیشه –پیوست شماره دوم  13

 مشخصات کلی  13.1

 1حباب -

 .شودیاستفاده م عیعنوان مخزن مانازک است که به یواریبا د یاشهیمحفظه ش  کیمعموالً 

 2محفظه انبساط -

محفظه باالی لوله موئین که اگر دماسنننج بیش از حد مجاز گرم شننود و فشننار گاز درون آن افزایش یابد از شننکسننتن  

 دماسنج جلوگیری کند.

 3محفظه انقباض -

بندی کمکی دماسنج که برای کاهش طول  بندی اصلی و درجهدرجهبندی اصلی یا بین محفظه لوله موئین در زیر درجه

 است.دماسنج یا برای جلوگیری از انقباض ستون مایع در مخزن در نظر گرفته شده

 4یورخط غوطه -

 ترمومتر است. یورمناسب جهت غوطه عمق  انگریب

هسننتند. محفظه   نیها در امتداد لوله موئمحفظه نی. اباشنندیم زیمحفظه انقباض و انبسننان ن  یدارا  قیترمومتر دق کی

درون    عیشننندن تمنام مناداده و از منقبض  شیرا افزا  نیلولنه موئ  تینمحفظنه ررف  نیو حبناب قرار دارد. ا یبننددرجنه  نیانقبناض ب

  ی دماها  در  عیما  یآورقرار دارد و هدف آن جمع  یبنددرجه  ی. محفظه انبسنننان باالکندیم  یریجلوگ  نییپا  یدماها درحباب 

 .کندیم یریگباال جلو  یمحفظه انبسان از شکستن دماسنج در دماها نیاست. بنابرا یبنداز درجه شتریب

 
1 - Bulb 
2 - Expansion chamber 
3 - Contraction chamber 
4 - Immersion Ring 

 اجزای اصلی یک دماسنج مایع در شیشه 
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 ی مایع در شیشه از نظر عمق فروبری هاانواع دماسنج  13.2

 1دماسنج با فروبری كامل -1

 مورد نظر قرار گیرد.کامل در محیط طور به  دهی صحیح دما بایدای که برای نشاندماسنج مایع در شیشه

 2دماسنج با فروبری جزئی   -2

دهی صنحیح دما، مخزن و طول مشنخصنی از سناقه دماسننج باید در محیط مورد ای که برای نشناندماسننج مایع در شنیشنه

 نظر قرار گیرند.

 3دماسنج با فروبری كلی   -3

دماسننج باید در محیط مورد نظر قرار گیرد دهی صنحیح دما، تمام سنتون مایع  ای که برای نشناندماسننج مایع در شنیشنه

  انتهای ستون مایع هم سطح محیط شود. که تقریباً طوریه ب

 
1 - Complete–Immersion thermometer 
2 - Partial–Immersion thermometer 
3 - Total–Immersion thermometer 
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 های مایع در شیشه نکات مهم در خصوص دماسنج  13.3

 نحوه خواندن صحیح دماسنج به منظور اجتناب از خطای دید •

  بندی منطبق کرده وبر روی خط درجهصورت دیگر سطح هاللی جیوه را   برای حذف خطای دید، با ایجاد سایه یا به هر 

ای ین خطون دارای پهنای قابل مالحظهعمود به دماسنج نگاه کنید. هنگام خواندن دماسنج، اهمیت این حقیقت که اطور  به

 پهنای خطون خوانده شود.  وسطهستند باید مورد توجه قرار گیرد و بهترین روش این است که 

 فروبری كلیهای با  عمق فروبری برای دماسنج •

دهی صحیح دما باید تمام ستون مایع این نوع دماسنج هنگام استفاده و بررسی در محیط  اگرچه طبق تعریف برای نشان

نامناسنننب انجام  طور به  کار غالباً انتهای سنننتون مایع هم سنننطح محیط شنننود، اما این که تقریباً طوریه مورد نظر قرار گیرد ب

 شود.می

زاد سنیال قرار  اسنت که در هنگام قرائت دما، دماسننج تحت آزمون حدود سنه زینه باالتر از سنطح آروش توصنیه شنده این 

 گیرد و قرائت شود.

 ی با فروبری جزئی ها عمق فروبری برای دماسنج •

دمایی تا عمق مشنخص شنده انجام شنود  کالیبراسنیون دماسننج با فروبری جزئی باید پس از فروبری دماسننج در محیط هم

ها دارای یک مشنخصنه در  خوانده شنده با مقادیر مشنابه خوانده شنده از مرجع مقایسنه گردد. معموالً این نوع دماسننج  و مقادیر

 است.و یا مشخصات فنی روی آن درج شده گرداگرد ستون خارجی دماسنج بوده

 .بستگی داردآن    یبندو درجه  ونیبراسیکال  دقت هر دماسنج به نحوه ساخت، استفاده، (1 نکته

 است.  شتریب  زیباشد، دقت آن ن  شتریترمومتر ب  کی  یورنکته الزم است که هر چقدر عمق غوطه  نیذکر ا (2 نکته

 درون دماسنج ع ی جدا شدن ستون ما 13.4

 شیجدا نیشننوند. ا  یدگیدچار انقطاع و بر  یعیبه صننورت طب  توانندیاسننتفاده شننده درون ترمومتر م  عاتیانواع ما  تمام

. اگر ترمومتر درون انبار به  افتدیاتفاق ب حیرصنحیروش کارکرد غ   اینامناسنب،   یطیمح طیونقل، شنراحمل طیدر اثر شنرا  تواندیم

)به   یبهتر اسنت دماسننج را به صنورت عمود نیشنود. بنابرا  عیسنتون ما  شیداشنود، ممکن اسنت سنبب ج ینگهدار  یصنورت افق

 .دینمائ یباشد( نگهدار نییمخزن آن در پا کهیصورت

 ع ی در ستون ما شی رف نمودن جدابرط یهاروش 13.5

 روش سرد کردن (أ

 یرا به صنورت عموددماسننج  .  دیخشنک و الکل قرار ده  خیمخلون   ایخشنک و نمک  خیاز  یدماسننج را در مخلوط مخزن

 د یشنوتا مطمئن  دیقوس کوتاه، تاب ده  کیرا در دماسننج درون سنتون به مخزن منتقل شنوند. سن س   عاتیتا تمام ما  دیدارنگه

 .دینگه دار طیمح  یدر دما یصورت عمود بهبه حباب وارد شده است. س س دماسنج را   عیتمام ما

 کردنروش گرم (ب

  ع ی از ما  یجدا شده و قسمت  یها( تا قسمتدیاستفاده نکن می)هرگز از شنعله مسنتق  دییگرم نما یرا به آرامدماسننج   مخزن

.  شنودیدماسننج م دنیسنبب ترک  ادیفشنار ز  رایز  دیصنورت کامل پرر نکنسنتون وارد مخزن انبسنان شنوند. هرگز مخزن انبسنان را به

که به    دیداشنته و اجازه دهنگه  سنتادهیشنود. سن س دماسننج را به صنورت ا ک ارچهی  عیما  تونتا سن  دیضنربه بزندماسننج  به  یبه آرام

 خنک شود. یآرام
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  شهیبا ش  اسیدر ق   یقیتا بتوان قرائت دق  شودیبه صورت زرد انتخاب م  هاشهیرنگ ش  عموماً  ،یا وه یج  یهادماسنجدر   (3 نکته

 داشت.   دیسف  ینهیبا زم

 کرد؟ دی بشکند چه با یاوه یج دماسنج  کی  اگر 13.6

 .دینمائ هیخارج نموده و هوا را تهو طیرا از مح یرضروریغ  افراد -1

 .دیمحافظ مناسب ب وش لباس -2

 .دیراه نرو وهیقطرات ج یرو -3

 .(دیی)از دستکش التکس استفاده نمادیدست نزن وهیدستکش به ج  بدون -4

قاشننق   ایمکنده    پتیمناسننب مثل پ  لهیکار از وسنن نیا ی. برادییرا جمع نما وهیاز هم جدا شننده ج قطرات -5

 .دیاستفاده نمائ

از   وهیکه قطرات ج  شنودیسنبب م  کار نیا  رایز  دیاسنتفاده نکن وهینمودن قطرات ج  زیتم یجارو برا  ایبررس  از -6

 شوند. زتریهم جدا شده و ر

  شنود یدر هوا م وهیبخار ج شیکار سنبب افزا نیا رایز  دیاسنتفاده نکن  ینمودن قطرات از جارو برق  زییتم یبرا -7

 که خطرناک است.

پخش شده   ییلباسشو  نیدرون ماشن ی. ممکن اسنت آلودگدیینشنو  ییلباسنشنو  نیرا در ماشن  وهیآلوده به ج لباس -8

 و آب آن را آلوده کند.

 .دیآلوده راه نرو  یهاها و کفشلباس اطراف -9

 .دیزیزباله خطرناک است. آن را درون سطل زباله نر کی وهیج -10

 .دیمناسب قرار ده یبندررف با آب کیآن را درون  دیبا وه،ینمودن قطرات جاز جمع  پس -11

 1مم ینیم مم،ی ماکز دماسنج  13.7

حداکثر و    ،یبازه زمان  کیترمومتر در طول   نیاختراع شند. ا 1782در سنال   کسیسن  مزیتوسنط ج ممینیم  مم،یماکزدماسننج  

از    یکیشنده اسنت.  لیدما تشنک  یمجزا یبندشنکل و دو درجه  U  یاشنهیلوله شن  کیدماسننج از   نی. ادهدیحداقل دما را نشنان م

.  باشنند یحباب م  یمسنندود و دارا  Uلوله  یاسننت. دو انتها ممینیم  یدما یراب  یکیو   ممیماکز  یدما  یبرا  هایبنددرجه نیا

طور کامل از الکل پرر شنده اسنت  قرار دارد، به ممینیسنتون م  یکه باال  یپرر شنده اسنت. حباب وهیشنکل با ج  Uلوله    ینییقسنمت پا

. در هر سننتون و در باشنندینوع گاز م کیا  یالکل، بخار الکل با فشننار کم   یقرار دارد، حاو  ممیسننتون ماکز  یکه باال  یاما حباب

  یا به گونه  دیبا وهیج تیشده است، وجود دارد. در هر لحظه، موقع هیسنوزن در وسط آن تعب کیکه    یرنگ  یداخل الکل، شناخصن

  یبند درجه یبه درسنت لهیوسن  صنورتنیا ریباشند. در غ  کسنانی ممینیو م  ممیخوانده شنده در سنتون ماکز  یباشند که مقدار دما

 است.  شدهن

 وه یو ج  سننجدیالکل اسنت که دما را م نی. در واقع اشنودیجا مشنکل جابه  Uالکل، در لوله   یانقباضن  ای یبا فشنار انبسناط وهیج

را حرکت    ممینیو م  ممیموجود در ستون ماکز  یهاشاخص  کند،یحرکت م  وهیج کهی. وقتدهدیدما را در دو ستون نشان م نیا

دما برعکس    کهی. وقتکنندیاسننت، ثبت م دهیدر هر سننتون به آن رسنن وهیرا که ج  یانقطه نیها، دورترشنناخص  نی. ادهدیم

 یمحل  نیخود )دورتر  یها در محل قبلشناخص  کند،یانبسنان الکل در جهت مخالف حرکت م  ایدر اثر انقباض  وهیو ج شنودیم

 
1 - Six’s thermometer 



 وزارت نیرو 
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 

 ریزی برنامه عمل الدستور

 آزمایشگاهی تجهیزات  میانیبررسی و احراز صالحیت، کالیبراسیون خارجی

 84  از 82 صفحه|  08/11/1401تاریخ بازنگری: | شماره بازنگری: دوم |  1395/ 30/11تاریخ تدوین: |   GC01كد سند: 
 

 

بار   نیآخر یکه برا  یادما را از لحظنه ممینیمو    ممیها ماکزآن  نی. بننابراماننندیم  یاند( باقهرل داده شنننده وهیج لهیکه به وسننن

 .دهندیاند، نشان م( شدهستی)ر میتنظ

(. در ردیگیقرار م وهیسنطح ج یشناخص رو یانتها  یعنی)  کنندیها را صنفر مشناخص نیها، با کمک آهنربا، ااز مدل  یبعضن در

از    ی. در بعضنشنوندی( مسنتی)ر میها مجددا تنظشنده که با فشنردن آن، شناخص هیترمومتر تعب یرو یاها، دکمهاز مدل  یبعضن

داشنت نگه یآن را به صنورت عمود  دینمودن شناخص، با سنتیر یاسنت و برا  یبه صنورت افق  U  وپیت  یدر حالت عاد  ها،یطراح

 .رندیقرار بگ وهیسطح ج یها روجاذبه، شاخص یرویتا بر اثر ن

 .کندیم یدهنده را بازتنها نقش نشان وهیالکل است و ج ،یترمومتر  عینکته الزم است که ما نیبه ا توجه
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 )آگاهی دهنده(  های تمیز کردن الکترودانواع روش -پیوست شماره سوم  14

 كلیات

  قی رق اری(، محلول بسنن20:1)ییشننوررف  عیدر محلول آب مقطر ولرم و ما :كردن الکترود  زیتم  یروش كل (1

  داً یشد  قهیدق 15. س س آن را به مدت دی( را اضافه نموده و الکترود را در آن کامالً فروبر1:10)یخانگ تکسیوا

آن را با آب مقطر شسته و س س به مدت  تداآورده و اب  رونیالکترود را از محلول ب قهیدق 15. بعد از  دیبه همزن

 یآبکشنن  تیشننود و در نها ضیآب مقطر تعو قهیدق 10. بهتر اسننت پس از دیدر آب مقطر قرار ده قهیدق 10

 انجام شود.  یینها

،  HCl(0.1 M)در محلول    قنهیدق  5آن را بنه مندت    ؛الکترود  یبردن رسوووب نموز از رو  نیاز ب  یبرا (2

بهتر اسنننت محلول  )دینقرار ده  قنهیدق  5بنه مندت    NaOH(0.1M)آن را در محلول    و در مرحلنه بعندقرارداده  

 .دی( س س الکترود را با آب مقطر شستشو دهزده شودهم

ببرد.   نیآن را از ب  توانیم  میمال  یهنانندهیشنننو  اینالکترود را بنا متنانول و    ؛سیبردن روغن و گر نیاز ب  یبرا (3

 .دیبا آب مقطر شستشو دهالکترود را س س 

 قهیدق 5به مدت    HCl(0.1M)و  Pepsin  1%شنناورکردن الکترود در محلول   لهیرا بوسن  نیرسووب رروت  (4

 .دهیدبا آب مقطر شستشو الکترود را برد. س س  نیاز ب توانیم

  pHكپز در الکترود  رشد

 یبر رو  نیو همچن رهیدر محلول ذخ  تواندیم  یخاکستر  ای  اهیبه س  لیمعموالً به صورت ذرات کوچک ما ک ک (1

 .دیوجود آه الکترود ب یداخل وارهید

صنحت   یبر رو  یادیز ریکرد اگر چه در صنورت مشناهده آن تأث زیآن را حتماً تم  دیصنورت مشناهده ک ک با در (2

 شود. زیتم  دیطول عمر الکترود با شیافزا یاما برا  ،الکترود ندارد

  ی خانگ  تکسیاضنافه کرده سن س دو قطره وا  ،ولرم شنده دهیرا در آب مقطر جوشن  ییشنوررف  عیما یمقدار ابتدا (3

بهتراسنت  در آن شنناور کرده)  قهیدق 3تا   2الکترود و الکترود را به مدت  . محفظه نگهدارنده  دیرا به آن اضنافه کن

الکترود را با آب مقطر   ،هاک ک رفتن نیبرود. پس از ب نیها از بک ک  ی( تا تمامزده شنننودمحلول به شننندت هم

 .دیدر آب مقطر قرار ده قهیدق 10س س الکترود را  د؛یشستشو دهکامل  
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