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قبضتبؼ  ٚوبؼثؽظ تؽِٛوٛپٍٙب
اثر  ٚپذيذٖ ترِٛااٌىتريه :
ػٍّگؽظ تؽِٛوٛپٍٙب ثؽاقبـ
بَ
پـعيــعٖ ائي ثــٕـــــ
up to
temperature
ٕگٗٔٛ
ي
 Seebeckلبثً اؼائٗ  ٚثع
white
black
1200°C
750°C
J
Fe-Con
اقت وٗ اگؽ اضتالف ظِبئي ظؼ ْٛي
white
brown
400°C
350°C
T
Cu-Con
يه قيُ ايدبظ نـٛظ ايٓ اضتالف
white
green
1370°C
1200°C
K
NiCr-Ni
اٌىتؽيىي
ظِب ثبػث خبثدبئي ثبؼ
white
violet
1000°C
900°C
E
NiCr-Con
white
mauve
1300°C
1200°C
N
NiCrSi-NiSi
ظؼ قيُ ِيهٛظ ِ.معاؼ خبثدبئي
white
orange
1540°C
1600°C
S
Pt10Rh-Pt
ثبؼ اٌىتؽيىي ثٗ ِهطًٗ ٘بي
white
1760°C
1600°C
R
Pt13Rh-Pt
orange
اٌىتؽيىي ثٗ خٕف قيُ أتطبة
white
no data
1820°C
1700°C
B
Pt30Rh-Pt6Rh
نعٖ ثكتگي ظاؼظ .اگؽ أتٙبي ظٚ
جذٚي غّارٖ  : 1ترِٛوٛپٍٙا
قيُ ِطتٍف اٌدٕف ؼا ثٚ ُٙيً وٕيُ  ٚآْ ٔمٓٗ
طثك اضتأذارد EN 60 584
ؼا ظؼ ِؼؽٌ زؽاؼت لؽاؼ ظ٘يُ وٗ
Negative
Positive
Defined
Maximum
Thermocouple
ثـــبػث افؿايم
limb
limb
up to
temperature
ظِبي آْ ِسً ِيهٛظ ظؼ ايًٕٛؼت
blue
red
900°C
700°C
L
Fe-Con
ثيٓ ظ ٚقؽ آؾاظ ظ ٚقيُ يه
brown
red
600°C
400°C
U
Cu-Con
اضتالف پتبٔكيً (ٌٚتبژ) ايدبظ
ِيهٛظ ِ .معاؼ ايٓ اضتالف ٌٚتبژ ثٗ اضتالف ظِبي قؽتبقؽ قيُ ٘ب ثكتگي ظاؼظ  .ثؽاي ايٕىٗ
* دِاي ثاتت در ٘ٛاي خاٌص
ثتٛأيُ ظِبي ظؼ
جذٚي غّارٖ : 2
ٔمٓٗ اتًبي ظ ٚقيُ ؼا أعاؾٖ گيؽي وٕيُ الؾَ اقت
ترِٛپٍٙا طثك اضتأذارد DIN 43 710
ثبنيُ  ٚظؼ يٛؼتيىٗ ايٓ ظِب ؼا ٔعانتٗ ثبنيُ ثبيكتي ْٛي ايٓ
قيُ ٘ب ؼا ثٛقيٍٗ يه وبثً ثٕبَ وبثً خجؽاْ وٕٕعٖ افؿايم ظاظٖ
 ٚأتٙبي آؾاظ آٔٙب ؼا ظؼ ِسً يب ٔمٓٗ ائـي وٗ ظؼخٗ زؽاؼت آْ
ِؼٍ َٛاقت
لؽاؼ ظ٘يُ ِ ( .ؼّٛال" ايٓ ِسً يب ٔبزيٗ ِؽخغ ؼا ثٕبَ " اتًبي
قؽظ " ِيگٛيٕع ) .
ظِبي اتًبي ِؽخغ ثبيكتي ِؼٍِ ٚ َٛمعاؼ ثبثتي ثبنع  .چٕبٔچٗ
ظِبي اتًبي ِؽخغ ثبثتي ظؼ ظقتؽـ
اتصال مرجع
ٔجبنع ايٓ اتًبي ثبيكتي ثؼٕٛاْ يه تؽِٛقتبت تؽتيت ظ٘يُ يب
ايٕىٗ ظِبي آْ ثٛقيٍٗ يه قٕكــــٛؼ ِهطى گؽظظ .
ٔظؽ ثٗ ايٕىٗ تؼعاظ تؽويت ٘بي فٍؿات ِطتٍف اِىبْ پػيؽ اقت ٌػا
اؾ تؽويت تؼعاظ ضبيي اؾ فٍؿات ِٕعؼج
پايانه
ظؼ خعاٚي ( ) 2( ٚ )1أتطبة نعٖ أع ثٓٛؼيىٗ خعاٚي اضتالف ٌٚتبژ
آٔٙب  ٚتـٌٛـؽأف ٘بي ِدـــــبؾ ٚ
ِهطًٗ ٘بي اقتبٔعاؼظ نعٖ آٔٙب ظؼ نىً  ٚ 2خعاٚي نّبؼٖ 4 ٚ 3
ِٕؼىف ِيجبنع .
تٛخٗ ظاؼيُ وٗ ظ ٚتؽِٛوٛپً ٘بي  ( Fe.Conآ٘ٓ ـ وٕكتبٔتبْ ٛٔ :ع
اتصال انذازه گيري
 ٚ ) Lٚ Jظ ٚتؽِٛوٛپٍٙبي Cu-Con
( ِف ـ وٕكتبٔتبْ ٛٔ :ع  ) T,Uظؼ ٘ؽ ظ ٚاقتبٔعاؼظ ِٛ EN 60585 , DIN 43710خٛظ ٘كتٕع .
ثؽاقبـ اقتبٔعاؼظ  EN 60584ظؼ زبي زبَؽ تؽِٛوٛپٍٙبي ( لعيّي ) L ,
 Uوّتؽ اؾ قبيــــــــــــؽ تؽِٛوٛپٍٙبي ِٛ T , Jؼظ اقتفبظٖ
شكم  1مذار(كهي) انذازه گيري را نشان ميذهذ
لؽاؼ ِيگيؽٔع  .ثٗ ٌسبٔ ايٕىٗ آِيؿٖ  ٚآٌيبژ تؽِٛوٛپٍٙبي ٚيژٖ ٚ
ضبو
اؾ ّ٘كبْ ثٛظْ  ٚلبثٍيت قبؾگبؼي ثؽضٛؼظاؼ ٔيكتٕع ٌ ،ػا وّتؽ اؾ
آٔٙب اقتفبظٖ ِيهٛظ  .اگؽ يه تؽِٛوٛپً
ٛٔ Fe-Cuع  Lؼا ثٗ ثه ظقتگبٖ أعاؾٖ گيؽ ضٓي ثؽاي تـؽَ»ٚوٛپً J
ٚيـــً وٕيُ اضتالف ظؼ ٌٚتبژ ٘بي زؽاؼتي قيّٙب ثب ضٓب٘بي چٕعيٓ ظؼخٗ
قبٔتيگؽاظ ؼا ضٛا٘يُ ظانت ثٓٛؼيىٗ ظؼ تؽِٛوٛپٍٙبي ٔٛع ٔ T,Uيؿ ّ٘يٓ
َِٛٛع يبظق اقت .
زعاوثؽ ظِب ثب زع تٌٛؽأكي وٗ ِهطى نعٖ اقت اؼائٗ ِيگؽظظ ِ .معاؼ
ظِبي وّتؽ اؾ ِمعاؼ ايٓ زع  ،زـع ظِبئي اقت وٗ ٌٚتبژ زؽاؼتي ظؼ
ٔمٓ ٗ ِهطًٗ ٘بي اقتبٔعاؼظ لؽاؼ ظاؼظ  .ظؼ تؽِٛوٛپٍٙبي ٌيكت نعٖ ظؼ
خعاٚي فٛق (  ) 2ٚ1فٍؿ ( نبضٗ ـ قيُ ) اٌٚي ّ٘يهٗ لٓت ِثجت اقت .
وع ٘بي ؼٔگي  ُ٘ ،ظؼ ضــــــــٛظ تؽِٛوٛپٍٙب  ُ٘ ٚظؼ وبثٍٙبي
خجؽاْ وٕٕعٖ ٔيؿ يبظق اقت  .اگؽ قيّٙبي تؽِٛوٛپٍي وع ثٕعي ؼٔگي
ٔهعٖ اقت  ،تفبٚتٙبي ِهؽٚذ ٘بي ؾيؽ ِّىٓ اقت ثٗ ِهطى وؽظْ آٔٙب
وّه ّٔبيع .
نبضٗ ِثجت ِ ،غٕبْيكي اقت ( ِ Feثجت اقت )
: Fe-Con
 : Cu-Conنبضٗ ِثجت فٍؿ ثٗ ؼٔگ ِكي اقت
 : NiCr-Niنبضٗ ِٕفي ِ ،غٕبْيكي اقت
شكم شماره  : 2تونرانس
Thermocouple

Maximum

Defined

Positive
limb

Negative
limb
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 : PtRh-Ptنبضٗ اؾ خٕف ٔؽَ تؽ  ،نبضٗ ِٕفي اقت .
ايٓ تّبيؿ٘ب ظؼ وبثٍٙبي خجؽاْ وٕٕعٖ يعق ّٔيىٕٕع  ،تؽِٛوٛپٍٙب ظؼ ظاضً ِسفظٗ ٘بي ظاؼاي
ِٛاظ قؽاِيىي لؽاؼ ظاظٖ ِيهٛظ  .وبثٍٙب ( خجؽاْ وٕٕعٖ ٘ب – ِٛاؾٔٗ وٕٕعٖ ٘ب ) ِؼّٛال" ظؼ
ِسفظٗ ٘بي اؾ خٕف  ، PVCقيٍيى PTEE ، ْٛيب پهُ نيهٗ لؽاؼ ظاظٖ ِيهٔٛع .

تٌٛرأص ٘ا :
ظؼ اقتبٔعاؼظ  EN 60584قٗ والـ ( ْجمٗ ) تٌٛؽأف ثؽاي تؽِٛوٛپٍٙب ِهطى  ٚتؼؽيف نعٖ اقت .
ٔٛع ؾِبْ  ٚػبظي ثؽاي قيُ ٘بي زؽاؼتي ثب لٓؽ ثيٓ  0/25تب ِ 3يٍيّتؽ ٚ
َٚؼيت ٘بي اتًبي ثٗ ِٕجغ تغػيٗ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيىيؽٔع  .ايٓ اقتبٔعاؼظ ثؽاي ّ٘يهٗ
ّٔيتٛأع يبظق ثبنع ؾيؽا ثٗ َٚؼيت ٘ـــبي اقتفبظٖ اؾ آْ ثكيبؼ ثكتگي ظاؼظ  .زعٚظ ظِبي
ِهطى نعٖ ائي ثؽاي والـ ٘بي ( ْجمٗ ٘بي ) تٌٛؽأف ٌؿِٚب" ظؼ زعٚظ ظِبي وبؼ ( تؽٔٛوٛپً )
تــــٛييٗ ّٔيهٛظ ( ثٗ خعاٚي ِ 4 ٚ 3ؽاخؼٗ ّٔبئيع ) ِ .معاؼ ظِبي ضيٍي ؾيبظتؽ  ،ظؼ ٘ؽ
نؽائّ يبظق اقت .
تٕاضة :
ٌٚتبژ ايدبظ نعٖ ظؼ تؽِٛوٛپً ثب ظِب
ِتٕبقت ٔيكت  ٚثٕب ثؽ ايٓ ثبيكتي
ثٛقيٍٗ ظقتگبٖ اٌىتؽٔٚيىي ظيگؽي ضٓي
نٛظ  .ظقتگب٘ٙبي اٌىتؽٔٚيىي ْجك
خـعاٚي ضٓي ثؽٔبِٗ ؼيؿي نعٖ أع يب ثب
ِمبظيؽ وبٌيجؽٖ ِٕبقت وٗ ثبيكتي وبؼثؽ
(ٚ ) USERاؼظ ظقتگبٖ اٌىتؽٔٚيىي نٔٛع
ِٕدؽ ثٗ تغييؽات ضٓي ِيگؽظظ .
ظقتگب٘ٙبي آٔبٌٛگ اغٍت ثب ِميبـ ٘بي
غيؽ ضٓي قبضتٗ ِيهٔٛع .
خٙت زًٛي اّْيٕبْ اؾ لبثٍيت وبًِ ضٓي
ثٛظْ تغييؽات ٌٚتبژ  ،زعٚظ  ٚثغٛؼ
ِهطًٗ ٘بي تؽِٛوٛپً ( نىً  ) 3ثؽاي ايٓ
ِٕظٛؼ
ِهطى  ٚتٕظيُ نعٖ أع  ،يؼٕي ثٓٛؼ ِثبي
يه تؽِٛوٛپً ٔٛع  Jؼا ِيتٛاْ ثعْٚ
تٛخٗ ثٗ قبؾٔعٖ آْ ثب ٘ؽ تؽِٛوٛپً اؾ
ايٓ ٔــٛع تؼٛيٍ ّٔٛظ ثع ْٚايٕىٗ
٘يچگ ٗٔٛوبٌيجــؽٖ وــــؽظْ ِدعظي ظؼ
ظقتگبٖ أعاؾٖ گيؽي وٗ ثٗ تؽِٛوٛپً
ِتًً اقت ٔيبؾي ثبنع .
واتٍٙاي جثراْ وٕٕذٖ طثك اضتأذارد
DIN , EN
وبثٍٙبي خجؽاْ وٕٕعٖ ثؽاي تؽِٛوٛپٍٙب
ظاؼاي ِهطًبت ٚ ٚيژگي ٘بي اٌىتؽيىي ٚ
ِىبٔيىي ٘كتٕع وٗ ثبيكتي ْجك
اقتـبٔــــــــعاؼظ  EN 60584يب DIN
 43714ثبنٕع  .خٕف ايٓ وبثٍٙب يب اؾ
خٕف ضٛظ تؽِٛوٛپً( تؽِٛوٛپٍٙب ،
وبثٍٙبي اَبفي خٙت اتًبي ظ ٚقيُ خٙت
أعاؾٖ گيؽي ظِبي ِسً ِٛؼظ ٔظؽ ) يب اؾ
ِٛاظ ِطًٛو ثــب ّ٘بْ ٚيژگيٙبي
تؽِٛاٌىتؽيه ظؼ ِسعٚظٖ ظِبي ِهطى
نـــــعٖ
( وبثٍٙبي خجؽاْ وٕٕعٖ ِٕبقت )  .ظؼ
يٛؼتيىٗ وبثٍٙبي خـجـــــؽاْ وٕٕعٖ اؾ
خٕف فٍؿات ضيٍي ضٛة  ٚاػالء أتطبة نٔٛع
ثبػث وب٘م
ثكيبؼ ؾيبظ ٘ؿيٕٗ ِيهٔٛع  .وبثٍٙبي
خجؽاْ وٕٕعٖ نبًِ قيّٙـــبي
ث ُٙتبثيعٖ ِيجبنٕع  ٚثٛقيٍٗ يه وع
ؼٔگي  ٚزؽٚف وع ظاؼ ِهؽٚذ ؾيؽ ِهطى
ِيهٔٛع .
زؽف  : 1زؽف وع ظاؼ ثؽاي تؽِٛوٛپً
زؽف  : X : 2اؾ ّ٘بْ خٕف تؽِٛوٛپً
 : Cاؾ خٕف ِطًٛو
زؽف  : 3چٕعيٓ ٔٛع وبثً خجؽاْ وٕٕعٖ ؼا ثٛقيٍٗ يه زؽف قِ َٛيتٛاْ ِهطى ّٔٛظ .
نبًِ :
تؽِٛوٛپً
ثؽاي
وٕٕعٖ
جؽاْ
خ
وبثً
: KX
مشخصه هاي
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ٛٔ : NiCr-NiعK
 : RCAوبثً خجؽاْ وٕٕعٖ ثؽاي تؽِٛوٛپً
 : PtRh-Ptاؾ ٔٛع ، Rقبضتٗ نعٖ اؾ ِٛاظ ِطًٛو A

قبضتٗ نعٖ اؾ خٕف تؽِٛوٛپً

والـ تٌٛؽأف  2 ٚ 1ثؽاي وبثٍٙبي خجؽاْ وٕٕعٖ تؼؽيف نعٖ أع .
والـ  1تٌٛؽأف وٛچىتؽي ( وّتؽي ) ظاؼظ وٗ ِيتٛاْ فمّ ثب وبثٍٙبي اَبفي اؾ ّ٘بْ خٕف
تؽِٛوٛپً ثٓٛؼ ِثبي ٛٔ ،ع  Xاقتفبظٖ نٛظ  .وبثٍٙبي خـجــــؽاْ وٕٕعٖ ِٕبقت ِؼّٛال" اؾ والـ
ِٛ 2ؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽٔع  .خعٚي  ، 5تٌٛؽأف ٘بي ثؽاي والقٙبي ِطتٍف وبثً خجؽاْ وٕٕعٖ
ؼا ٔهبْ ِيع٘ع .
زعٚظ ظِبي وبؼ ِٕعؼج ظؼ خعٚي 5
وبِال" تّبَ ظِب٘بئي وٗ وبثً
ِيتٛأع ظؼ ِؼؽٌ آْ لؽاؼ گيؽظ ؼا
نبًِ ِيهٛظ ثع ْٚايٕىٗ ثبػث
افؿايم تٌٛؽأف ٘بي ؾيبظي نٔٛع اؾ
خٍّٗ تؽِيٕبٌٙبي تؽِٛوٛپً  .ثؼٍت
غيؽ ضٓي ثٛظْ ٌٚتبژ زؽاؼتي ثب ظِب
؛ تٌٛؽأف ٘ب ثؽزكت ِيٍي ٌٚت يب
ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ فمّ ظؼ ِٛؼظ
ظِب٘بي أعاؾٖ گيؽي ِٕعؼج ظؼ
قت ْٛقّت ؼاقتي خعٚي يبظق اقت .
يعٕي تراي ِثاي :
يه تؽِٛوٛپً ٔٛع  Jثٗ يه وبثً
خجؽاْ وٕٕعٖ ٔٛع  JXوالـ ٚ 2يً
نعٖ ثبنع اگؽ ظِبي أعاؾٖ گيؽي
نعٖ ظؼ  500ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ثبثت
ثّبٔع  ٚظِبي تؽِيٕبٌٙب  / ٚيب
وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ ( خجؽاْ وٕٕعٖ
)  - 52 °Cتا  +522 °Cتغييؽ وٕع ٔتيدٗ
ِيهٛظ وٗ ظِبي ٔهبٔعاظٖ نعٖ ثيم اؾ
 ± 5/2 °Cتغييؽ ٔطٛا٘ع وؽظ .

وذ رٔگي واتٍٙاي ِتعادي وٕٕذٖ
وع ؼٔگي وبثٍٙبي ِتؼبظي وٕٕعٖ
ثؽاقبـ اقتبٔعاؼظ٘بي EN60584 ,
 ( DIN43713قبي ِ ) 0992هطى نعٖ
 .ثؽاي تؽِٛوٛپً ٘ب  ٚثؽ اقبـ
اقتــــبٔـــــعاؼظ ْ EN60584جك
خعٚي ِ 6يجبنع  .ثٗ ايٓ ِف: َٛٙ
نبضٗ ِثجت ظاؼاي ّ٘بْ ؼٔگ ؼٚوم
وبثً  ٚنبضٗ ِٕفي آْ ثٗ ؼٔگ قفيع
اقت  .تؽِٛوٛپً ٘بي " لعيّي " ٔٛع
ْ L , Uجك اقتبٔعاؼظ ( DIN43713
خعٚي نّبؼٖ  ) 7ظاؼاي وعثٕعي ؼٔگي
ِتفبٚتي ٘كتٕع  .ثؽاي
تــؽِــٛوــٛپـــً Pt30Rh-PtRh
ٔٛع ٘ Bيچ خؿئيبتي ٚخٛظ ٔعاؼظ .
وبثٍٙبي اتًبي ِكي ِؼٌّٛي ( ثٗ
ؼٔگ ِكي ) ؼا ظؼ ايٓ زبٌت ِيتٛاْ ثؼٕٛاْ وبثٍٙبي ِتؼبظي وٕٕعٖ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ظاظ .
ْجك اقتبٔعاؼظ ٘ DIN43713كتٗ ٘بي وبثً خٙت زفبظت ظؼ ِمبثً اثؽات اٌىتؽِ ٚغٕبْيكي  ،ثُٙ
تبثيعٖ نعٖ أع  .زفبٔ اَبفي ظيگؽ ؼا ِيتٛاْ ثب اقتفبظٖ اؾ ٚؼق ٔبؾن فٍؿي تعاؼن ظيع .
ِمعاؼ ِمبِ ٚت ( اّ٘يه )ػبيك ٘كتٗ ٘ب ظؼ زعاوثؽ ظِبي وبؼ ػٍّيبتي ٔجبيكتي وّتؽ اؾ
تدـبٚؾ وـٕـع قٗ ظي اٌىتؽيه ػبيك نىكتٗ  ٚاؾ

ثبنع  ٚظؼ يٛؼتيىٗ ٌٚتبژ اؾ 500vAC
ثيٓ ِيؽٚظ .
ػال ٖٚثؽ وع٘بي ؼٔگي ِٛؼظ اقتفبظٖ ثؽاي وبثٍٙبي خجؽاْ وٕٕعٖ ّ٘چٕيٓ ْجك اقتبٔعاؼظDIN 4374
قبي  ( 9191خعٚي نّبؼٖ ٔ ) 8يؿ ٚخٛظ ظاؼظ وٗ وع٘بي ؼٔگي انبؼٖ نعٖ ِػوٛؼ ِتفبٚت اقت .
چٕبٔچٗ وع٘بي ؼٔگي ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنٕع ِ ،هطًبت وبثٍٙب ؼا ّٔيتٛاْ ثٛقيٍ ٗ ِغٕبْيف  ،ؼٔگ يب
قطتي تهطيى ظاظ  .وبثٍٙبي ِتؼبظي وٕٕعٖ ٔٛع  KCAٚ KCBثب وبثً زؽاؼتي  ٚ Kxتؽِٛوٛپً ٔٛع K
ظاؼاي يه نبضٗ ِثجت ِغٕبْيكي ِتفبٚت اقت .
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ضاختّاْ  /ضاختار ترِٛوٛپٍٙا
ثغيؽ اؾ تؼعاظ وُ  ٚثيم ٔ ٚبِسعٚظ ِعٌٙبي ضبيي اؾ تؽِٛوٛپً  ،تؽِٛوٛپً ٘بئي ّ٘چٕيٓ ٚخٛظ
ظاؼٔع وٗ ِسفظٗ ٘بي آٔٙب وبِال" ِٕٓجك ثب اقتبٔعاؼظ ٘بي تؼؽيف نعٖ ِ ٚهطى ِيجبنع .
ترِٛوٛپٍٙاي داراي ٔٛن (ضر) ترِيٕاي
ايٓ تؽِٛوٛپٍٙب ظاؼاي قبضتبؼ ِعٚالؼ ِيجبنٕع  ٚنبًِ تؽِٛوٛپً
ِٕ بقت  ،تيٛپ خب أعاؾي ( ًٔت )  ،يفسٗ تؽِيٕبي  ،تيٛپ
زفبظٕي ٛٔ ٚن ( قؽ ) تؽِيٕبي اقت  .يه فٍٕح يب يه پيچ خٙت
ِسىُ وؽظْ ٔيؿ ِيتٛأع ثؽاي ًٔت  ٚلؽاؼ ظاظْ ظؼ َٚؼيت ِٛؼظ
ٔظؽ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽظ .
خؿء ِؽث ِٛثٗ أعاؾٖ گيؽي )  ( measuring insertيه ثطم وبًِ
ِيجبنع وٗ نـبًِ قٕكـــــٛؼ تؽِٛوٛپً  ٚيفسٗ تؽِيٕبي اقت وٗ
ظاؼاي يه تيٛپ ًٔت ثٗ لٓؽ  6يب ِ 8يٍيّتؽ ِيجبنع وٗ خٕف آْ
ْجك اقتبٔعاؼظ  DIN 17681اؾ  SnBz6ثؽٔٚؿ ( ثب تسًّ ظِب تب
 ) 022 °Cيب ٔيىً اقت  .آْ ظؼ ظاضً تيٛپ زفبظتي لؽاؼ ِيگيؽظ
وٗ خٕف آْ اغٍت اؾ اقتيً ؾٔگ ٔؿْ ِيجبنع .
أتٙب ( قؽ ) تيٛپ ًٔت ثؽاي زًٛي اّْيٕبْ اؾ يه ِجبظٌٗ
زؽاؼتي ضٛة ِٕ ٚبقت  ،وبِال" ثب ظاضـــً يفسٗ أتٙبئي تيٛپ
زفبظتي ظؼ تّبـ ِيجبنع  .پيچ ٘بي خٙت ِسىُ وؽظْ ظؼ ِسً ًٔت
ِدٙــــؿ ثٗ فٕؽ٘بي ِؽث ْٗٛخٙت زًٛي اّْيٕبْ اؾ اقتمؽاؼ
ثبثت آٔٙب ِيجبنع ٌ ،ػا زتي ظؼ ِٛلغ ثــؽلــؽاؼي يه اضتالف
افؿايم أجكبِ ثيٓ تيٛپ زفب ظتي  ٚتيٛپ ًٔت ٔيؿ يه تّبـ
ِٕبقت  ٚضٛثي ايدبظ ِيهٛظ .
ثٗ ايٓ تؽتيت اؾ خبثدبئي ؼازت  ٚثع ْٚؾزّت تيٛپ ًٔت اّْيٕبْ زبيً ِيهٛظ .
تؽِِٛتؽ٘ب ظؼ زبالت تىي  ٚظ ٚتبئي ( خفتي ) ٔيؿ ظؼ ظقتؽـ اقت  .اثؼبظ آْ ثؽاقبـ
اقتـــــبٔعاؼظ
ِ DIN43735يجبنع  .چٕبٔچٗ ٘يچگ ٗٔٛأعاؾٖ گيؽي ِٛؼظ
اقتفبظٖ لؽاؼ ٔگيؽظ  ،تؽِٛوٛپً ِكتميّب" ظؼ تيٛپ زفبظتي
ظاؼاي ػبيك قؽاِيىي ثبيع لؽاؼ گيؽظ .
أتطبة خٕف ِٛ ٚاظ تيٛپ زفبظتي ثٗ َٚؼيت ٘بي  :زؽاؼتي
(ظِب)  ،نيّيبئي ِ ٚىبٔيىي ِـــــــٛؼظ
أعاؾٖ گيؽي  ،ثكتگي ظاؼظ .
تيٛپ ٘اي حفاظتي فٍسي :
ظؼ اقتيً ثب ظِبي ثكيبؼ ؾيبظ ثؼٕٛاْ ِثبي ػٓف ثٗ ِٛاظ ْجك
اقتبٔعاؼظ  7779ؼا ثؽاي ظِب ٘بي تـــب
ِٛ 0022 °Cؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظِ .مبِٚت ظؼ ِمبثً
ضٛؼظگي ِٛاظ تيٛپ زفبظتي ظؼ اقتـبٔعاؼظ  DIN43720نؽذ ظاظٖ
نعٖ اقت .
ايٓ خؿئيبت فمّ يه اْالػبت وٍي ؼا اؼائٗ ِيع٘ع  ٚاقتفبظٖ
وٕٕعٖ ( اؾ تؽِٛوٛپً ) ِكئٌٛيت وبِــــً اؼؾيبثي خٕف تيٛپ
زفبظتي خٙت تٛإّٔعي ِٕ ٚبقت ثٛظْ َٚؼيت اػّبي ٔيـؽ٘ٚبي
ِـىبٔـيــىي ٚ
( ظؼ غيؽ ايًٕٛؼت الؾَ اقت وٗ ِمعاؼ اػّبي ثبؼ ِىبٔيىي ِهطى
گؽظظ ) ظؼ ٘ٛاي تّيؿ  ٚثــع ْٚآٌٛظگي اقت .

تؽِٛوٛپً ظاؼاي تيٛپ
زفبظتي قؽاِيىي
تيٛپ ٘اي حفاظتي از ٔٛع ضراِيىي :
ظؼ ِسً َٚ ٚؼيت ٘بئي ثىبؼ گيؽي ِيهٔٛع وٗ اقتفبظٖ اؾ ٚقبئً فٍؿي ِدبؾ ٔجبنع يب ثٗ ظاليً
نيّيبئي يب ثؼٍت ظِب٘بي ثكيبؼ ؾيبظ ٔجبيع اؾ ٚقبئً فٍؿي اقتفبظٖ نٛظ  .وبؼثؽظ ايٍي آْ ظؼ
ظِب٘بي ثيٓ  0622 ٚ 0222ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ اقت  .آٔٙب ِّىٓ اقت ظؼ تّبـ ِكتميُ ( ِٛاظ )
ٚاقّ يب ٚاقٓٗ ثبنٕع
يب ِّىٓ اقت ِٕدؽ ثٗ ِكِّٛيت نعٖ ِٛ ٚخت تغييؽ نىً تعؼيدي تؽِٛوٛپً گؽظظ .
ِمبِٚت قؽاِيه ثٗ نٛن ظِب ثب ٘عايت زؽاؼتي ٔ ٚيؽٚي وههي آْ افؿايم ِي يبثع  ٚثؽاي يه َؽيت
أجكبِ زؽاؼتي وّتؽ  ،ثؿؼگتؽ ِيهٛظ َّ .بٔت ظيٛاؼٖ  ٚخعاؼٖ ِٛاظ ّ٘چٕيٓ ِِ ُٙيجبنع  ٚخعاؼٖ
ٔبؾن تيٛپ ٘ب ٔكجت ثٗ خعاؼٖ َطيُ تؽ آْ اؼخر  ٚثؽتؽي ظاؼظ .
ِٛاظ  ٚخٕف قؽاِيه ظؼ تؽِٛوٛپً ٘بي ثكيبؼ ػبٌي ثبيكتي اؾ ضٍٛو ثكيبؼ ؾيبظي ثؽضٛؼظاؼ ثبنع .
ترِٛوٛپً ٘اي پالتيٓ ٔكجت ثٗ ِكِّٛيت ٔبني
اؾ ِٛاظ نيّيبئي ضبؼخي ثطًٛو قيٍيى ، ْٛاؼقيٕه  ،فكفٛؼ٘ب  ،قٌٛفٛؼ  ٚثٛؼ ْٚثكيبؼ زكبـ
ِيجبنع  .ثٕبثؽايٓ تب آٔدب وٗ ِّىٓ اقت ثؽاي زًٛي اّْيٕبْ اؾ ايٕىٗ ػبيك  ٚتيٛپ زفبظتي
ثؽاي اقتفبظٖ اؾ ظِب ٘بي ثكيبؼ ؾيبظ نبًِ ايٓ ِٛاظ ٔجبنٕع ثبيكتي ظلت ؾيبظي ثؼًّ آٚؼظ  .يه
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ِـبظٖ وٗ ضـٓــؽات آقيت ؾيبظي ظاؼظ ِ SiO2يجبنع ِكِّٛيت ايدبظ نعٖ ثبيكتي قؽيؼب" ظؼ يه ِسيّ
ضٕثي يب اتّكفؽ ازيبء وٕٕعٖ تطٍيٗ گؽظظ  ٚثبػث تجعيً  SiO2ثٗ  SiOنٛظ وٗ ثب لفً  ٚأفؼبي ثب
پالتيٓ ثبػث تهىيً  Pt5Si2نٛظ ِ .معاؼ وُ  SiO2ظؼ زع ِٛ % 2/5خٛظ ظؼ ِٛاظ تيٛپ زفبظتي ثؽاي
ايدــبظ يه ِسيّ ازيـــبء وٕٕعٖ خ ٙت تهىيً قيٍيكيٗ وبفي ِيجبنع  .ثٕبثؽايٓ تؽِٛوٛپٍٙبي
ظاؼاي تيٛپ ٘بي زفبظتي وٗ ٔكجت ثٗ گبؾ ٔفٛغ پػيؽ ٘كتٕع ّٔيتٛأع ظؼ ِسيّ ازيبء وٕٕعٖ
اؾ لجيً وٛؼٖ ٘ب ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽٔع اِب ظؼ يه ِسيّ اوكيع وٕٕعٖ يب تست پٛنم يه گبؾ
زفبظتي ٘كتٕع ِدبؾ ِيجبنع  .اگؽ اؾ يه تيٛپ ظاضـــــــٍي قؽاِيه غيؽلبثً ٔفٛغ گبؾ ِٛؼظ
اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظ  ،تيٛپ زفبظتي ضبؼخي ِيتٛأع ٔكجت ثٗ گبؾ ٔفٛغ پػيؽ ثبنع .
ظؼ يه زع ظِبي ثكيبؼ ؾيبظ  ،ضٛاو ٚ ٚيژگيٙبي ِٛاظ ػبيمي ِّٔ ُٙيجبنٕع  .تيٛپ ٘بي زفبظتي ظؼ
اوكيع آٌِٛيٕي ٚ ) KER 610 ( َٛاوكيع ِگٕؿ ظؼ ظِبي
 0222 °Cيه ٘عايت ضٛثي ؼا اؾ ضٛظ ايدبظ ِيّٕبيٕع وٗ ْجك ايدبظ يه پعيعٖ (اثؽ) نٕت ثبػث
ايدبظ ضٓب٘بئي ظؼ قيگٕبي تؽِٛوٛپً ِيّٕبيع  .ضبييت ػبيمي قؽاِيه ٘ب ثب افؿايم نعت لٍيبئي
ِسيّ  ،وب٘م يبفتٗ  ٚويفيت ضٛظ ؼا اؾ ظقت ِيعٕ٘ع  .قؽاِيه ٘بي ظاؼاي اوكيع آٌِٛيٕي َٛضبٌى
 ،ثٙتؽيٓ ِهطًٗ ؼا اؼائٗ ِيعٕ٘ع  .ثٕبثؽايٓ  KER 710 ،ثؽاي خعا وٕٕعٖ ٘بي چٙبؼ قٛؼاضٗ ٚ
تيٛپ ٘بي زفبظتي ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽٔع .
ظٛٔ ٚع قؽاِيه ٘بي غيؽ لبثً ٔفٛغ ظؼ ِمبثً گبؾ ِهؽٚذ غيً ِٕٓجك ثب ِهطًبت اقتبٔعاؼظ DIN43724
ِيجبنٕع .
: KER 710
يه اوكيع قؽاِيه اقت وٗ ِتدبٚؾ اؾ  % 99/7اوكيع آٌِٛيٕي ) AI2O3 ( َٛثب وّي Na2O ٚ MgO, Si2O
 ٚظاؼاي يه ٔمٓٗ غٚة ِ 5222 °Cيجبنع وٗ
اقت وٗ تب  0922 °Cظؼ ِمبثً آتم ِمبِ َٚيجبنع
ثٛظٖ ٚ
ثٙتؽيٓ ِبظٖ قؽاِيىي اقت وٗ ظؼ  0222 °Cظاؼاي ِمبِٚت ػــبيمي

تست تغييــؽات ظِب ٔيؿ يه ِمبِٚت ( ِىبٔيىي ) ضٛثي اؼائٗ ِيع٘ع  ٚتّبَ ايٓ ٚيژگيٙبي ضٛثي
ؼا وٗ ظاؼظ ثعٌيً ٘عايت زؽاؼتي ثكيبؼ ؾيبظ  ٚتب أعاؾٖ ائي َ ،ؽيت أـجـــكبِ زؽاؼتي وُ آْ
ِيٍٗ خعا وٕٕعٖ  ٚتيٛپ زفبظتي ثبيكتي اؾ ِبظٖ  KER 710ثبنع
اقت ّ٘ .ؽاٖ تؽِٛوٛپً ٘بي پالتيٓ ،
.

ِبظٖ KER 610اؾ ضبييت لٍيبئي ثيهتؽي ثؽضٛؼظاؼ اقت
 ٚثٕبثؽ ايٓ ظاؼاي ِمبِٚت ػبيمي وُ  ٚظؼ  0222 °Cحــــدود
ِيجبنع  .ثؼٍت ظانتٓ ظي اوكيع قيٍيى ْٛثكيبؼ ؾيبظ ّٔيتٛاْ آٔؽا ظؼ ِسيّ ازيبء وٕٕعٖ
ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ظاظ  .ظؼ ِمبثً ِمبيكٗ ثب  KER 710فمّ
ظاؼاي يه ٔ٘ ُٙعايت زؽاؼتي ثٛظٖ  ٚاؾ ثجبت ِىبٔيىي ضٛثي ثؽضٛؼظاؼ اقت .
ِؿيت  ، KER 610اؼؾاْ ثٛظْ آْ اقت وٗ زعٚظ فمّ يه پٕدُ ليّت
 KER 710اقت .
ثؽاي قؽ ٘بي ( ٔٛن ٘ب ) تؽِيٕبي ْجك اقتبٔعاؼظ  DIN43729ظ ٚنىً
 ٚيب ظٛٔ ٚع ٚ Bٚ Aخــٛظ ظاؼظ
وٗ أعاؾٖ آْ ِتفبٚت ّ٘ ٚچٕيٓ تفبٚت أعوي ظؼ ٚيژگي آٔٙب
ٚخٛظ ظاؼظ وٗ أعاؾٖ آْ ِتفبٚت ّ٘ ٚچٕيٓ تفبٚت أعوي ظؼ
ٚيژگي آٔٙب ٚخٛظ ظاؼظ .
قؽ ( لكّت أتٙبئي ) تؽِيٕبي ْجك اقتبٔعاؼظ DIN43729
نىً 6
ٔٛع يب فؽَ Bآٌِٛيٕي َٛظؼ قبضت آْ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظ
.
ٔٛع زفبظتي آْ اؾ اقتبٔعاؼظ ثؽضٛؼظاؼ ّٔيجبنع ِ ٚؼّٛال" ْجك
 IP 54ظؼ ِمبثً تؽنر يب پـــٛنم آة ِمب َٚاقت  .لٓؽ اقّي (
ٔبِي ) قٛؼاش ٔگٙعاؼٔعٖ تيٛپ زفبظتي ثمؽاؼ ؾيؽ اقت .

ترِٛوٛپٍٙا تر اضاش اضتأذارد DIN4340
تؽِ ٛوٛپٍٙبي ِٛؼظ اقتفبظٖ ثؼٕٛاْ وٕتؽٌؽ يب ِسعٚظ وٕٕعٖ ٘بي
ظِب ثؽاي قيكتّٙبي گؽِبيم ضبو  ،ثبيكتي ِٕٓجك ثب اقتبٔعاؼظ  DIN43740ثٛظٖ ُِ ٚبفب" ثبيكتي
اؾ تبئيعيٗ ٔ TUVيؿ ثؽضٛؼظاؼ ثبنع .
تؽِٛوٛپٍٙب ثبيكتي تبة تسًّ تب  %02زع ِبوؿيُّ ظِبي وبؼ ؼا ثؽاي زعالً  0قبػت ؼا ظانتٗ
ثبنٕع  ٚثبيكتي ظؼ ؾِبٔٙبي ِهطى ِ ٚتؼــبظٌي ػىف اٌؼًّ ظانتٗ ثبنٕع ( ثٓٛؼ ِثبي ؾِبْ ثؽاي
ؼقيعْ ثٗ  % 2/60ظِب ظؼ ٘ٛا  ) t0.63 =120secتؽِِٛتؽ٘ب ثؽاي تسًّ ٔيؽ ٘ٚبي ِىبٔيىي ٔبني اؾ
اػّبي فهـــبؼ٘بي ضبؼخي  ٚقؽػت خؽيبْ ( فٍ ) ٛظؼ ظِبي ثٙؽٖ ثؽظاؼي ْؽازي نعٖ أع .ثع ْٚاضػ
تبئيعيٗ ٘ TUVيچگ ٗٔٛتغييؽاتي ظؼ تؽِِٛتؽ٘ب ِدبؾ ّٔيجبنع .

ترِٛوٛپٍٙا ي داراي واتً ِتعادي وٕٕذٖ
تؽِٛوٛپٍٙبئي وٗ وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ ثٗ َّيّٗ آٔٙب اقت ظاؼاي خؿء ( ًٔت ) ثؽاي أعاؾٖ ويؽي
يب ٔٛن (قؽ) تؽِيٕبي ٔيكتٕع  .ايـــٓ تؽِٛوٛپٍٙب ِكتميّب" ثٗ وبثً زؽاؼتي يب ثٗ وبثً
ِتؼبظي وٕٕعٖ ٚيً ِيهٔٛع  ٚظؼ ازبْٗ تيٛپ زفبظتي لؽاؼ ظاؼٔع  .ثب چيٓ ظاؼ وؽظْ ( ثٗ نىً
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آوٛؼظئٔٛي ) تيٛپ زفبظتي ظؼ اثتعاي وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ  ،آؾاظ قبؾي  ٚضٕثي قبؾي تٕم ٚاؼظٖ
ضٕثي ِيگؽظظ .
خعاقبؾي ايٓ تؽِٛوٛپً ثٓٛؼ ػبظي ٔ ٚؽِبي أدب َ ِيهٛظ  ،ثؽاي تّبـ زؽاؼتي ثٙتؽ  ،آْ ِيتٛأع
ثٗ قؽ تيٛپ زفبظتي خٛل نٛظ  .ايٛال" زعاوثؽ ظِـبي وبؼ ثٛقيٍٗ ثجبت  ٚاقتمبِت زؽاؼتي غالف ٚ
ػبيك وبثً ِهطى ِيهٛظ  .خعٚي نّبؼٖ  9ثؼٕٛاْ ِثبي ٘بئي ظؼ ايٓ ِٛؼظ چٕعيٓ ٔٛع خٕف ػبيك ٚ
زـــعٚظ زعاوثؽ ظِبي ِؽث ِٛثٗ آٔؽا ٔهبْ ِيع٘ع .
أٛاع ْؽزٙبي ِطتٍف ؾيبظي ثؽاي تؽِِٛتؽ ٚخٛظ ظاؼظ  ٚآٔٙب
اغٍت ثؽزكت ٔيبؾ٘بي ضبو اػالَ
نعٖ ِٕ ٚبقت ِهتؽيبْ ْؽازي ِيهٔٛع  .تؼعاظي اؾ اْالػبت ِؽثِٛ
ثٗ ِهطًٗ آٔٙب ثهؽذ غيً
ِيجبنع :
ـ لٓؽ :
تيٛپ زفبظتي :
ـ ْٛي
ـ خٕف تيٛپ زفبظتي  :اقتيً ؾٔگ ٔؿْ  ،اقتيً
ِمب َٚظؼ ِمبثً زؽاؼت يب اؾ خٕف ثؽٔح
ـ قٛاؼ وؽظْ  :قٛاؼ نعٖ يب تٛقّ فالٔح وهٛئي ،
تثجيت نعٖ تٛقّ پيچ يب گيؽٖ

ترِٛوٛپٍٙاي داراي ٚضيٍٗ ِٕٙذضي جٙت ِحىُ وردْ ( ٔظير وال٘ه ٔصة
غذٖ در رٚي گيرٖ )
ٔٛع ظي گؽ تؽِٛوٛپٍٙباؾ ٔٛع گيؽٖ وال٘ه ظاؼ خٙت ِسىُ وؽظْ آْ اقت
 .فٕؽ فهبؼي اؾ ٔٛع اقتيً ؾٔگ ٔؿْ ( ػٓف ( ثبؾگهت ) ثٗ ِٛاؼظ
اقتبٔعاؼظ ّ٘ ) 0/7002چٕيٓ ثؼٕٛاْ يه ٔگٙعاؼٔعٖ وبثً ػًّ
يّٕبيع  ٚثبػث زًٛي اّْيٕبْ يىٕٛاضتي فهبؼ ظؼ تيٛپ زفبظتي ٚ
تّبـ ٔٛن قٕكٛؼ ثٗ قٛؼاش پبئيٕي ِيهٛظ .
ثب چؽضبٔعْ لفً گيؽٖ وال٘ه ظاؼ ْٛي آْ تغييؽ ِيىٕع  .گيؽٖ وال٘ه
ظاؼ  ٚقبوت ٘بي آْ ثٗ لٓؽ٘بي
ِ 06 ٚ 02 ، 05يٍيّتؽ قبضتٗ نعٖ  ٚظؼ ظقتؽـ ِيجبنع .
تؽِٛوٛپٍٙب ظاؼاي ٚقيٍٗ ِسىُ وؽظْ ( نجيٗ گيؽٖ وال٘ه ظاؼ ) ثؽاي
أعاؾٖ گيؽي ظِب٘بي اخكبَ خبِع ،ظؼ ؼٚي ثيؽيٕگ ٘ب  ٚاثؿاؼآالت
غيؽ ِكٓر ثٓٛؼ ِثبي ظؼ يٕبيغ پالقتيه قبؾي ِٛ ،ؼظ اقتفبظٖ
لـــؽاؼ ِيگيؽظ  .ثؼٍت نىً ضبو ٔٛن قٕكٛؼ  ،ايٓ تؽِٛوٛپٍٙب
ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ظِبؼٚي اخكـــبَ ِكٓر  ٚأسٕبء ظاؼ ِٛؼظ
اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظ.
ترِٛوٛپٍٙاي داراي عايك ِٛاد ِعذٔي :
ايٓ تؽِٛوٛپٍٙب ثب ػبيك ِٛاظ ِؼعٔي نبًِ يه غالف ثب ظيٛاؼٖ
ٔبؾن اؾ خٕف اقتيً ؾٔگ ٔؿْ يب اقتـيـً ِمب َٚظؼ ظِبي ثكيبؼ
ؾيبظ (  ) Inconel 600وٗ قيّٙبي تؽِٛوٛپً ظؼ اوكيع ِٕگٕؿ
فهؽظٖ ِ ٚمـب َٚظؼ ِمبثً آتم  ٚنؼٍٗ لؽاؼ ظاظٖ نعٖ اقت .
أتمبي خبٌت  ٚػبٌي زؽاؼت ثيٓ غالف ( پٛقتٗ )  ٚتؽِٛوٛپً ثبػث
ظؼيبفت قؽيغ
= ) ثٛظٖ ّ٘ ٚؽاٖ ثب ظلت ثكيبؼ ؾيبظ أدبَ
پبقص ( ثبٔيٗ
ِيهٛظ .
پٛقتٗ ( غالف ) لبثً أؼٓبف  ،ثب زعالً نؼبع ضّم ثٗ أعاؾٖ 5
 ،أعاؾٖ گيؽي ظِب ظؼ خب ِ ٚسً ٘بئي
ثؽاثؽ لٓؽ ضبؼخي
وٗ ظقتؽقي ثٗ آٔٙب ِهىً ِيجبنع
ؼا اِىبْ پػيؽ ِيكبؾظ .
َّٕب" قبضتبؼ ِمب َٚظؼ ِمبثً نٛن َ ٚؽثٗ ٔيؿ ثبػث ْٛي ػّؽ
ِفيع ْٛالٔي آْ گؽظيعٖ اقت .
تؽِٛوٛپً ٘بي ظاؼاي ػبيك ِٛاظ ِؼعٔي ثٗ أٛاع ِطتٍف  ٚضبيي وٗ
ظاؼٔع ِٛؼظ ٔيبؾ ِ ،بني ٓ آالت  ٚقيكتّٙبي يٕبيغ نيّيبئي ِ ،ؽاوؿ
ٔيؽٚگب٘ٙبي اٌىتؽيىي  ،ضٓ ٌٌٗٛ ِٛظؼ ِؽازً تكت ٘ ٚؽ خبئيىٗ
ِمبِٚت ظؼ ِمبثً ٌؽؾل  ٚازتيبج ثٗ ضبييت أؼٓبف پػيؽي ًٔ ٚت
قؽيغ ظانتٗ ثبنٕع ِٛؼظ تمبَب  ٚوبؼثؽظ ظاؼظ .
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اتصاي ترِٛوٛپٍٙا
ْٛي وبثً ِتؼ بظي وٕٕعٖ ظؼ ِمبيكٗ ثب وٛچىتؽ  ٚوّتؽ ثٛظْ ِمبِٚت ظاضٍي وبثً اؾ اّ٘يت
وّـتـــــــــ ؽي ثؽضٛؼظاؼ اقت  .ظؼ يٛؼت ْٛيً ثٛظْ ْٛي وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ  ٚوٛچه ثٛظْ قٓر
ِمٓغ آْ ِ ،مبِٚت وبثً ٔ ،كجتب" ثؿؼگ ِيهٛظ .
ثؽاي اختٕبة اؾ ضٓب٘ب ِ ،مبِٚت ِعاؼ ٚؼٚظي ظقتگبٖ ثبيكتي الالً  100ثؽاثؽ ِمبِٚت تؽِٛوٛپً
ٚيــ ً نعٖ ثٗ قيكتُ ثبنع .
الؾَ َ ٚؽٚؼي اقت وٗ خٕف وبثً خجؽاْ وٕٕعٖ اؾ ّ٘بْ خٕف تؽِٛوٛپً اقتفبظٖ نٛظ  ٚيب اؾ
ّ٘ـــ بْ ِهطًٗ ٘بي تؽِٛوٛپً ثبنع ظؼ غيؽ ايًٕٛؼت ِثً ايٓ اقت وٗ ظؼ ٔمٓٗ اتًبي يه تؽِٛوٛپً
اَـبفي تهىيً نعٖ اقت  .وبثً ِ تؼبظي وٕٕعٖ ؼا ثبيع ثـٗ اتًبي قؽظ تؽِٛوٛپً ٚيً ّٔٛظ  ٚظؼ
ِٛلغ اتًبي ثٗ تؽِٛوٛپً ؼػبيت اتًبي پالؼيتٗ يسير اٌؿاِي اقت .
اثرات اتصاي وٛتاٖ  ٚپارگي ( ترِٛوٛپً )
چٕبٔچٗ ظِبي ِسً أعاؾٖ گيؽي نعٖ ِكبٚي ظِبي ٔمٓٗ اتًبي قؽظ ثبنع  ،تؽِٛوٛپً ٘يچگٗٔٛ
پتبٔكيً اٌىتؽيىي ؼا تٌٛيع ّٔيىٕع .
اگؽ يه تؽِٛوٛپً يب وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ ظچبؼ اتًبي وٛتبٖ نعْ گؽظظ ثبػث ِيهٛظ وٗ ظؼ ِسً
اتًبي وٛتبٖ نعْ يه ٔمٓٗ أعاؾٖ ـ گيؽي خعيع ايدبظ نٛظ  ٚچٕبٔچٗ ايٓ اتًبي وٛتبٖ نعْ ظؼ
ٔٛن (قؽ) تؽِيٕبي أدبَ نٛظ ثٓٛؼ ِثبي  ،ظِبي أعاؾٖ گيؽي ّٔبيبٔگؽ ظِبي ٚالؼي ٔمٓٗ ِسً
ِــٛؼظ ٔــ ظؽ ؼا ٔعاؼظ  ٚفمّ ِؽث ِٛثٗ ظِبي ٔٛن (قؽ) تؽِيٕبي اقت  .چٕبٔچٗ ِعاؼ أعاؾٖ
گيؽي ظچبؼ پبؼگي  ٚلٓغ ٚالغ نٛظ  ،ظقتگبٖ ِمعاؼي ظِب ظؼ ِسً اتًبي قؽظ ؼا ٔهبْ ِيع٘ع .
خطا ٘اي أذازٖ گيري ٔاغي از ٔصة
يه قٔٛع ظِب فمّ ِيتٛأع ظِبي قٕكٛؼ زكبـ ضٛظ ؼا ٔهبْ ظ ٘ع ٌ .ؿِٚب" ايٓ ظِب ِكبٚي ّ٘بْ
ظِبي ٔمٓٗ ِٛؼظ ٔظؽ ّٔيجبنع ٔ .ظؽ ثٗ ايٕىٗ تؽِِٛتؽ ثٓٛؼ وبًِ ظؼ ِسً ِٛؼظ ٔظؽ أعاؾٖ گيؽي
ظِب لؽاؼ ّٔيگيؽظ فمّ ّٔبيبٔگؽ ظِبي اْؽاف آْ ؼا ظاؼظ ثٗ ايٓ ظٌيً ثبػث ضٓبي ٘عايت گؽِبئي
ِيهٛظ ِ .معاؼ ايٓ ضٓب ثٗ تؼعاظي اؾ ػٛاًِ ؾيؽ ثكتگي ظاؼظ :
 ِهطًٗ ٘بي زؽاؼتي ِسيّ ِٛؼظ ٔظؽ ظِبي ِسيّ ِٛؼظ ٔظؽقؽػت (فٍ )ٛقيبي ِ ٚمعاؼ ٌْٛي وٗ تؽِِٛتؽ ظؼ قيبي لؽاؼ ظاؼظ .
يه ػبًِ ِ ُٙظؼ وب٘م ِٛثؽ ضٓب ثٗ أتطبة ِٕبقت لؽاؼ گؽفتٓ ظؼ ٔمٓٗ ِٛؼظ ٔظؽ اقت ثٓٛؼيىٗ
اّ٘يت ٚيژٖ ائي ثؽضٛؼظاؼ اقت .
ِمعا ؼ ػّك لؽاؼ ظاظْ تؽِِٛتؽ ظؼ قيبي ِطًــٛيب" اؾ
ثؼٕٛاْ يه ؼإّ٘بئي ِمعِبتي ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ظِبي يه ِبيغ اقت وٗ ػّك لؽاؼ گؽفتٓ تؽِِٛتؽ
ظؼ ِبيغ ثبيكتي الالً  15ثؽاثؽ لٓؽ تؽِِٛتؽ ثبنع  .ثؽاي وبؼثؽظ٘بي ثكيبؼ ِ ُٙيب ظقتؽـ ثٗ
ظلت ث كيبؼ ؾيبظ  ٚوب٘م ضٓب ثبيكتي ِسً لؽاؼ گؽفتٓ ظقتـگبٖ ثـٛقيٍٗ يـه تـكــت أعاؾٖ گيؽي
ِٛؼظ ثؽؼقي  ٚوٕتؽي لؽاؼ گيؽظ  .ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ الؾَ اقت وٗ تؽِِٛتؽ ؼا اؾ َٚؼيت ػبظي ًٔت
زعٚظ ِ 10يٍيّتؽ اؾ قيبي ضبؼج وؽظٖ  ٚظِبي ّٔبيم ؼا ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ظ٘يُ .
عية ياتي
يىي اؾ ؼايح تـؽيٓ ايدـبظ ػيت  ،ػعَ اقتفبظٖ  ٚيب اقتفبظٖ ٔبظؼقت وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ اؾ
تؽِٛوٛپً ؼا ِيتٛاْ ثٗ ؼازتي  ٚثب ثـىبؼگيـؽي ِكتّـؽ يه ٚقيٍٗ آؾِبيم يب اّ٘تؽ ِٛؼظ ثؽؼقي
لؽاؼ ظاظ  .ػٍّىؽظ تؽِٛوٛپً  ٚيست پالؼيتٗ آٔؽا ِيتٛاْ ثب يه ٌٚتّتؽ ( ِيٍي ٌٚت ِتؽ ) ٚ
زؽاؼ ت ظاظْ ٔٛن قٕكٛؼ ِٛ ،ؼظ آؾِبيم لؽاؼ ظاظ .
خطا٘اي ِّىٕٗ ٔاغي از اتصاي  ٚاثرات آْ تػرح زير ِيثاغذ :
_ ّٔبيم ظٕ٘عٖ ِمعاؼ ظِب ظؼ اْبق وٕتؽي ِمعاؼ ظِبي تؽِٛوٛپً ّٔبيبٔگؽ ثبؾ ثٛظْ تؽِٛوٛپً
يب وبثً ( ِتؼبظي وٕٕعٖ ) آْ اقت .
_ ّٔبيم ظٕ٘عٖ ِمعاؼ يسير ( ظِب ) ؼا ٔهبْ ِيع٘ع ٌٚي ػالِت آْ ِٕفي اقت  ( .پالؼيتٗ ظؼ
ّٔبيم ظٕ٘عٖ ِؼىٛـ نعٖ اقت )
_ ّٔبيم ثَٛٛذ ِمعاؼ فٛق اٌؼبظٖ ؾيبظ يب فٛق اٌؼبظٖ وُ ؼا ٔهبْ ِيع٘ع .
ّٔ (aبيبٔگؽ تٕبقت ٔبظؼقت ظقتگبٖ ّٔبيم ظٕ٘عٖ
 (bثعٌيً ٔبظؼقت ثٛظْ وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ يب اتًبالت خبثدبئي آْ اقت .
_ ّٔبيم ظٕ٘عٖ يه ِمعاؼ ثبثت ؼا فٛق اٌؼبظٖ ؾيبظ يب فٛق اٌؼبظٖ وُ ٔهبْ ِيع٘ع  .ظٌيً آْ
ظِبي ٔبظؼقت اتًبي قؽظ اقت .
_ ِمعاؼ ّٔبيم يسير ٌٚي ػٍيؽغُ ظِبي ثبثت أعاؾٖ گيؽي نعٖ  ٚثٗ آ٘كتگي تغييؽ ِيىٕع .
ظٌيً آْ ثبثت ٔجٛظْ ظِبي اتًبي قؽظ يب ثٓٛؼ يسير ِٛؼظ
ثؽؼقي لؽاؼ ٔگؽفتٗ اقت .
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ظِب ّ٘چٕبْ ثب نؽائّ لٓغ يه نبضٗ ( ِعاؼ ) ٔهبٔعاظٖ ِيهٛظ .
 ) aظٌيً اْ تعاضً اِٛاج اٌىتؽِ ٚگٕتيه ظؼ ؼٚي وبثً ٚؼٚظي اقت
 ) bايدبظ ٌٚتبژ پبؼاؾيت ثعٌيً ٔعانتٓ ػبيك  ٚيب ٚخٛظ ػيت ظؼ ؼٚي ػبيك اٌىتؽيىي اقت
.
ثٓٛؼ ِثبي ظؼ وٛؼٖ ٘ب
ظؼ ِٛلؼيىٗ ٘ؽ ظ ٚنبضٗ تؽِٛوٛپً لٓغ نعٖ لؽائت ثكيبؼ ؾيبظي ٔهبٔعاظٖ ِيهٛظ .
 ) aتعاضً اِٛاج اٌىتؽِ ٚگ ٕتيه ظؼ ؼٚي وبثً ٚؼٚظي
ٌٚ ) bتبژ٘بي گبٌٛأيه پبؼاؾيت ثٓٛؼ ِثبي  :ثعٌيً وب٘م ػبيك وبثً ِتؼبظي وٕٕعٖ

تٛجٙات ايّٕي

:

تّبَ ويفيت ٔمبِ خٛنىبؼي نعٖ ظؼ ؼٚي تؽِِٛتؽ٘ب  ٚلكّتٙبي ِطتٍف ثبيكتي ثب تٛخٗ ثٗ ثطم 113
قيكتُ اقتبٔعاؼظ ِٛ DIN8563ؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽظ ِ .مؽاؼت  ٚآئيٓ ٔبِٗ ٘بي ِطًـٛو وـبؼثؽظي
ِؼيٓ ( ثٓٛؼ ِثبي ظؽٚف تست فهبؼ ) ثبيكتي ثّٛخت ثطم ِ 24مؽؼات آٌّبْ ِٛؼظ ثؽؼقـي  ٚوٕتـؽي
لؽاؼ گ يؽظ  .ظؼ خبئي وٗ وبؼثؽ ٔيبؾ ٘بي ضب يي ؼا ِٛؼظ ت ٛخٗ لؽاؼ ِيع ٘ع ثبي كتي ويف يت خٛل
ثّٛخت اقتبٔعاؼظ٘بي ِٛ EN288 ٚ EN287ؼظ وـٕـتـؽي لؽاؼ گيؽظ .

اعّاي ٔير٘ٚاي فػار تراي ضٕذ ٘اي دِا
ِمبِ ٚت ظؼ ِمب ثً ف هبؼ ظؼ قي كتُ ز فبظتي اؾ لج يً ِٛاؼظي وٗ
تؽِِٛتؽ ٘بي اٌىتؽي ىي ِٛؼظ ا قتفبظٖ لؽاؼ ِيگ يؽظ ثٗ ِ معاؼ ؾ يبظي
ثٗ پبؼاِتؽ٘بي ِطتٍف پؽٚقف ثكتگي ظاؼظ.
ايٓ پبؼاِتؽ٘ب نبًِ ِٛاؼظ ِهؽٚذ غيً ِيجبنع :
 اؼؾل قؽػت قيبي فهبؼ ظِبػال ٖٚثؽ ا يٓ ِ ،هط ًبت فيؿي ىي اؾ لج يً ِٛاؼظ ْٛ ،ي  ٚل ٓؽ ٛٔ ٚع
اتًبي ثٗ پؽٚقف ٔيؿ ثبيكتي ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گيؽظ .
ظيبگؽاَ ٘بي ِهؽٚذ ؾيؽ ثب اقتفبظٖ اؾ اقتبٔعاؼظ ِ DIN43763يجبنع
ِ ٚمعاؼ زع ٔيؽ ٚثؽاي أٛاع ِطتٍف ظِب ْٛ ،ي قٕع لؽاؼ گؽفتٗ ظؼ
قيبي  ،قؽػت قيبي ٛٔ ٚع قيبي ٔهبٔعاظٖ نعٖ اقت .
اضتيً زٔگ ٔسْ
ضرعت تا  25m/secدر ٘ٛا
ضرعت تا  3m/secدر آب

اضتيً زٔگ ٔسْ 1/4571
ضرعت تا  40m/secدر ٘ٛا
ضرعت تا  4m/secدر آب

1/4571
غىً  : 11فػار اعّاي غذٖ
حفاظتي در
تراي تيٛپ
فرَ B

غىً  : 11فػار اعّاي
غذٖ تراي تيٛپ
حفاظتي
در فرَ G

ّ٘بٔٓٛؼ وٗ ظؼ ِٓبٌت اقتبٔعاؼظ نؽذ ظاظٖ نعٖ ِ ،مبظيؽ ٔهبٔعاظٖ نعٖ ِمبظيؽ ؼإّ٘ب ٘كتٕع وٗ
ثبيكتي ثؽاي وبؼثؽظ ضبو ث ٓٛؼ خعاگبٔٗ ِ ٚط ًٛو ِٛؼظ آؾ ِبيم لؽاؼ گ يؽظ  .تفبٚت ٘بي ِطت ًؽي
ظؼ َٚؼيت ٘بي أعاؾٖ گيؽي ِّىٓ اقت ثٗ ِمعاؼ وبفي ثبػث ]آقيت ؼقبٔعْ ثٗ تيٛپ زفبظتي گؽظظ .
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ا گؽ ظؼ ِ ٛلغ قفبؼل تؽ ِ ٛاٌىتؽي ىي لكّت ز فبظتي آْ ٔ يبؾ ثٗ ثؽ قي  ٚوٕ تؽي ظانتٗ ثبنع ثبي كتي
ٔٛع ثبؼ ِ ٚمبظيؽ زع ؼا ِهطى ّٔٛظ.
نــىً ِ 12ســعٚظٖ ثــبؼ ( ِمــبظيؽ
ؼإّ٘ب ) ثؽاي اثؼبظ ِطتٍف تيٛپ ظؼ
ا ٔٛاع ْؽز ٙبي ا َبفي تؽِِٛتؽ ٘ب ؼا
ٔهبْ ِيع٘ع .
ا يٓ اْال ػبت ِؽ ث ِٛثٗ ت يٛپ ٘بي
ثب خٕف ا قتيً ؾ ٔگ ٔؿْ
ز فبظتي
 1/4571ثٓــٛي ِ 100يٍيّتــؽ  ٚثــؽاي
قؽػت قـيـبي  10 m/sظؼ ٘ٛا يب 4 m/s
ــــعٚظٖ ظِـــــبي اؾ
ظؼ آة  ٚظؼ ِسـ
 – 20تــب  +100ظؼخــٗ قــبٔتيگؽاظ
ِيجب نع  .يه فبوتٛؼ ايّ ٕي ِ كبٚي
ٔ 1/8يؿ ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نـعٖ اقـت .
ثؽاي ظِب ٘بي ثي هتؽ يب ِٛاظ ِطت ٍف
ـٗ
ـتي ثـ
ـبوؿيُّ ثبيكـ
ـبي ِـ
ـٓ ظِـ
 ،ايـ
ِمبظيؽ ظؼيع ظاظٖ نعٖ ظؼ خعٚي ظاظٖ
نعٖ تمكيُ گؽظظ .

غىً  : 12حذٚد تار فػاري در تيٛپ حفاظتي تراي لطر٘اي ِختٍف تيٛپ

آزِايع فػار تراي ٔگٙذارٔذٖ حفاظتي ترِِٛتر
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ٔگٙعاؼٔعٖ زفبظتي خٛنىبؼي نعٖ تؽِِٛتؽ٘بي َِٛٛ JUMOػبت ِٛؼظ تٛخٗ ثٗ ٌسبٔ آؾِبيم ٔهتي يب
آؾِبيم فهبؼ اقت وٗ ثٗ قبضتّبْ ٔگٙعاؼٔعٖ زفبظتي ثكتگي ظاؼظ .
تؽِِٛتؽ٘بئي وٗ ثؽاقبـ اقتبٔعاؼظ  DINيب ثؽاقبـ وبؼثؽظ ضبو ( نيّيبئي يب ظقتگب٘ٙب ِ ٚبنيٓ
آالت پتؽ ٚنيّي  ِ ،مؽؼات  ٚآ ئيٓ ٔبِٗ ظؽٚف ت ست ف هبؼ  ،ثٛيٍؽ ٘بي ( ث طبؼ ) ثؽز كت وبؼثؽظ ضب يي
وٗ ظاؼ ٔع قبضتٗ ِي هٛظ ثؽز كت وبؼثؽظ ضبو آٔ ٙب ٔيبؾِ ٕع ثٗ ا ٔٛاع ِطت ٍف آؾ ِبيم ٘بي ف هبؼ
ِيجبنٕع .
اگؽ تؽ ِِٛتؽ٘ب لؽاؼ ثبنع وٗ ْجك ايٓ چٕيٓ اقتبٔعاؼظ ٘بئي قبضتٗ نٔٛع ظؼ ِٛلغ قفبؼل ثبيكتي
أٛاع تكت ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ يب اقتبٔعاؼظ ٘بي ِؽث ٚ ْٗٛيب ؼإّ٘بئي ٘بي الؾَ ظؼ ايٓ ِٛؼظ ِهطى
گؽظٔع .
حٛزٖ ( ِحذٚدٖ ) تطت
آؾِبيهبت ِيتٛأع ظؼ ٔگٙعاؼٔـعٖ زفـبظتي تـب تّـبَ ْـٛي 1050
ِيٍيّتؽ آْ ّ٘ؽاٖ ثب اتًبي فالٔح ْجك اقتبٔعاؼظ  ( EN 10204ثـب
لجٛي ٘ؿيٕٗ ٘بي اَبفي آْ ) اخؽا گؽظظ .
ٔٛع آزِايع
آؾِبيهبت ِيتٛأع ظؼ ٔگٙعاؼٔـعٖ زفـبظتي تـب تّـبَ ْـٛي 1050
ِيٍيّتؽ آْ ّ٘ؽاٖ ثب اتًبي فالٔح ْجك اقتبٔعاؼظ  DN25يب يه پيچ
اتًبي تب أعاؾٖ ظٔعأٗ ٌ 1يٕچي .
آزِايع ٔػتي
ظؼ ظاضً تيٛپ زفبظتي  ،ضالء ايدبظ ِيىٕيُ  .اؾ ضبؼج ٍ٘ي َٛثٗ ٔگٙعاؼٔعٖ زفبظتي تؿؼيك ِيىٕيُ
 .چٕبٔچٗ ٔهتي ظؼ تيٛپ زفبظتي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع ٍ٘ ،ي َٛاؾ ِسً ٔهتي ظؼ آْ ٔفٛغ وؽظٖ ٔ ٚفٛغ
٘ي ٍ َٛت ٛقّ ظ قتگبٖ آ ٔبٌيؿٚؼ ت هطيى ظاظٖ ِي هٛظ  .ثب ا فؿايم ف هبؼ ٍ٘ ي ( َٛثؿؼگ تؽ اؾ
ثبؼ ) ِمعاؼ ِ ٚيؿاْ ٔهتي ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽاؼ ِيگيؽظ .
تطت  1فػار
يه ف هبؼ ِثجت اؾ ٔي تؽٚژْ اؾ ضبؼج ثٗ تيٛپ ز فبظتي اػّبي ِيهٛظ  .ظؼ يٛؼتيىٗ ظؼ ات ًبالت يه
ٔهتي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع يه زدّي اؾ فٍ ٛظؼ ظاضً تيٛپ زفبظتي ايدبظ ِيهٛظ وٗ ِٛؼظ تهطيى ٚالغ
ِيهٛظ .
تطت  2فػار
ف هبؼ آة اؾ ضبؼج ثٗ ت يٛپ ز فبظتي اػ ّبي ِي هٛظ  .ثؽاي يه ِعت ؾ ِبٔي ثبي كتي ا يٓ ف هبؼ ثب ثت
ثبلي ثّبٔع  ٚاگؽ ِمعاؼ ايٓ فهبؼ ثبثت ّٔبيع اتًبالت ٌ ٌٗٛزفبظتي ظاؼاي ٔهتي اقت .
پرٚضص ٘اي جٛغىاري داراي ويفيت خٛب تراي تٌٛيذ  ٚضاخت تيٛپ ٘اي حفاظتي ترِِٛتر٘ا
ػال ٖٚثؽ ا قتفبظٖ اؾ ِٛاظ ثب وجف جت ث كيبؼ ضٛة  ،ا قتفبظٖ اؾ تىٕ يه ات ًبي ِؽز ٍٗ ٔ ٙبئي خ ٙت
پب يعاؼي ِ ىبٔيى ي  ٚويف يت ات ًبالت ز فبظتي اؾ اّ٘ يت ضب يي ثؽ ضٛؼظاؼ ا قت  .ثٗ ايٓ ظٌيً ا قت وٗ
تىٕيه ٘بي خٛنىبؼي ظؼ وّپبٔي  JUMOاؾ اقتبٔعاؼظ٘بي اؼٚپبئي  EN287 , EN288اقتفبظٖ ِيهٛظ
 .خٛنىبؼي ظقتي ثٛقيٍٗ خٛنىبؼاْ ٚؼؾيعٖ ِ ٚب٘ؽ ِٕٓجك ثب اقتبٔعاؼظ ِ EN287يجبنع  .پؽٚقف
٘بي خٛنىبؼي اتِٛبتيه ٔيؿ ْجك ظقتٛؼاٌؼًّ خٛنىبؼي  ( WPSظقـتٛؼاٌؼًّ خٛنـىبؼي ) ْ ٚجـك
اقتبٔعاؼظ  EN288أدبَ ِيهٛظ .
خعٚي ؾيؽ يه ٔظؽ اخّبٌي اؾ پؽٚقف خٛنىبؼي زبئؿ نؽائّ ؼا اؼائٗ ِيع٘ع .

پرٚضسص ٘ساي ج ٛغىاري تسا
تطيار عاٌي  ٚحائس غرايط

ويفيسست

جذٚي ٌٚتاژ

تراي ترِٛوٛپً ٘ا طثك اضتأذارد EN 60584

تراي ٘ر ِيٍي ٌٚت جٙت ِراحً

( تا غرط دِاي اتصاي ضرد ِطاٚي

)
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جذ
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ژ
تر
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تر

12
ِٛوٛپً ٘ا طثك اضتأذارد EN 60584
تراي ٘ر ِيٍي ٌٚت تٗ ازاء ِراحً

( تا غرط دِاي أتماي ضرد ِطاٚي

)
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جذٚي ٌٚتاژ تراي ترِٛوٛپً ٘ا طثك اضتأذارد EN 60584
( تا غرط دِاي ٔمطٗ
تراي ٘ر ِيٍي ٌٚت تٗ جٙت تغييرات
)
ضرد ِطاٚي

طثمات يا والش ٘اي تٌٛرأص
تراي ترِٛوٛپً ٘ا ( تا غرط

ٔمطٗ

اتصاي ضرد ِطاٚي

أتماي
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تٌٛؽأف اقتبٔعاؼظ ثؽاي تؽِٛوٛپً ٘ب ثؽاثؽ اقتبٔعاؼظ  DIN43760يب  ، EN60584والـ 2
تٌٛؽأف ِسعٚظ ِٕ ٚسًؽا" ثؽاي والـ  ، 1ثؽاي تؽِٛوٛپً ٘بي ثب ػبيك ِٛاظ ِؼعٔي اِىبْ
پػيؽ اقت .
 - 1ايٓ تٌٛؽأف ِمعاؼ ِهطى نعٖ ثؽزكت ظِبي قبٔتيگؽاظ يب ثؽ اقبـ ظؼيع ظِبي ٚالؼي
ثؽزكت ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ اقت ظؼ ٘ؽ وعاَ وٗ
ثؿؼگتؽ ثبنع .
 - 2تؽِٛوٛپً ٘ب  ٚقيُ ٘بي تؽِٛوٛپً ِؼّٛال" اؾ تٌٛؽأف ٘بي ْجك خعٚي فٛق ثؽاي
قبٔتيگؽاظ ِتؼبثؼت
ِمبظيؽ ظِبي ثيم اؾ
ِيىٕٕع .
 ،أسؽافبت ثؽاي تؽِٛوٛپً ٘بي ثب ِٛاظ ِهبثٗ  ٚيىكبْ
ظؼ ظِب٘بي وّتؽ اؾ
ِّىٓ اقت اؾ تٌٛؽأف ٘بي ثؽاي والـ  3ثيهتؽ نٛظ.
ظؼ خبئيىٗ تؽِٛوٛپً ٘ب ْجك والـ ٘بي تٌٛؽأف  / ٚ 2 ٚ 1يب ِٛ 3ؼظ ٔيبؾ اقت ثبيع
تٛقّ وبؼثؽ ِهطى نٛظ قپف ِٛاظ أتطبة نعٖ
ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ گيؽظ .

جذٚي ٌٚتاژ تراي ترِٛوٛپً ٘ا طثك اضتأذارد DIN 43710
( تا دِاي ٔمطٗ اتصاي ضرد
تراي ٘ر ِيٍي ٌٚت تٗ ِمذار

)

15

أذازٖ گيري دِاي اٌىتريىي
ّ٘راٖ تا ترِٛوٛپً ٘ا  ٚترِِٛتر٘اي ِماِٚتي (
ٔٛيطٕذٖ ) Matthias Nau
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ا قتفبظٖ اؾ قٕ كٛؼ٘بي اٌىتؽي ىي ظ ِب ظؼ ِٕ ٙعـ يٕبيغ اتِٛبت يه ٚ
ضبٔگي ّ٘ ٚچ ٕيٓ ظؼ تىٌٕٛٛژي تٌٛيع ٚاخت َ ٚؽٚؼي  ٚاخت ٕبة ٔبپػيؽ
اقت  .ظؼ ٔتيدٗ ؼنع  ٚتٛقؼٗ قؽيغ وٕتؽي اتِٛبتيه ظؼ قبٌٙبي اضيؽ
ا يٓ ٔٛع تؽِٛو ٛپً ٘ب ظؼ ِٕٙع قي يٕؼتي خبي ضٛظ ؼا ث ٓٛؼ ا قتٛاؼي
ثـــبؾ وؽظٖ أع .
نىً ٔ : 13هؽيٗ أعاؾٖ گيؽي ظِب ثٓٛؼ اٌىتؽيىي ّ٘ؽاٖ ثب تؽِٛوٛپـً
٘ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ٚ
تؽِِٛتؽ٘بي ِمبِٚتي
ثٕبثؽايٓ ثطًٛو اّ٘يت ظاؼظ وٗ وبؼثؽ ثتٛأع ٚقيٍٗ ائي ؼا اؾ ثيٓ
أٛاع ثكيبؼ ؾيبظ ظؼ ظقتؽـ ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ظِب ثٓؽيك اٌىتؽيىي
ثؽاي وبؼثؽظ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾل أتطبة وٕع .
ظؼ ِٓبٌت ايٓ ٔهؽيٗ  160يفسٗ ا ئي ايٛي تئـٛؼي أـعاؾٖ گيـؽي ظِـب
ثٓٛؼ اٌىتؽي ىي  ،قبضتّبْ  ٚقبضتبؼ ػٍّي قٕكٛؼ٘بي ظِب  ،اقتبٔعاؼظ
آٔٙب  ،تٌٛؽأف ٘ب  ٚأٛاع آْ ِٛ ،ؼظ ثسث لؽاؼ گؽفتٗ اقت .
ػال ٖٚثؽ ايٓ ظؼ ايٓ ٔهؽيٗ ثٗ خؿئيبت ِؽث ِٛثٗ اتًبالت تؽِِٛتؽ٘بي
اٌىتؽيىي ْ ،جمٗ ثٕعي آٔٙب ثؽ اقـبـ اقـتبٔعاؼظ  EN ٚ DINاقـتٛاؼ
ا قت  ،ث ٕبثؽ ا يٓ ثؼ ٕٛاْ يه ِدّ ٛػٗ ؼإ٘ ّبي اؼؾ نّٕع ا قت وٗ ُ٘
ثؽاي ِٕٙعقيٓ ثب تدؽثٗ ػٍّي  ُ٘ ٚثؽاي افؽاظي اقت وٗ ثٗ تبؾگي ظؼ
ِٛؼظ  ٚزٛؾٖ أعاؾٖ گيؽي ظِبي اٌىتؽيىي گبَ گػاؼظٖ أع.
ِيتٛاْ يه ٔكطٗ اؾ ايٓ ٔهؽيٗ تست نّبؼٖ فؽٚل  90/00085081اؾ ْؽيك
نجىٗ  www.JUMO.netقفبؼل  ٚتٙيٗ ّٔٛظ .
اؾ ِعاؼـ  ،أ كتيت٘ٛب  ٚظأ هگب٘ٙب ضٛا قتٗ ِي هٛظ  ٚت ٛييٗ ِي گؽظظ
وٗ ثؼ ٍت لي ّت ؾ يبظ ت ىي ا يٓ ٔ هؽيٗ  ،قفبؼل ضٛظ ؼا ث ًٛؼت ت ؼعاظ
ؾيبظ قفبؼل ظٕ٘ع .
تجس يٗ  ٚتحٍ يً خ طاي يه ضي طتُ ا ٔذازٖ گ يري
د ِا ّ ٘ ،راٖ تا ِ ثاي  ٚت ّريٓ ٘اي حً غذٖ (
ٔٛيطٕذٖ ) Gerd Scheller
ايٓ ٔهؽيٗ  44يفسٗ ائي وّه ضٛثي ثـؽاي ثؽؼقـي
ا ٔعاؾٖ گ يؽي تمؽي جي (ظ ِب) ا قت  ٚثط ًٛو اؾ
ْؽيك ِثبي  ٚتّؽيٓ ٘بي زً نعٖ ِٕؼىف ظؼ ثطم
 3وّه ؾيبظي ؼا ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ اؼائـٗ ِيّٕبيـع
ـع
ـٛظ ِي يٕـ
ـب٘ؽ  ٚثٛخـ
ـٗ ِهــىالت ظـ
 .ظؼ خبئيىـ
ـب
ـىالت ضــبو ؼا ثـ
ـٗ ِهـ
ـع وـ
ـٛا٘يُ نـ
ـسبي ضـ
ضٛنـ
ِهتؽيبْ  ٚاقتفبظٖ وٕٕع گبْ ِسًٛالت ِب  ،ثسث
 ِ ٚهٛؼت ٔ ّبئيُ  ٚت ٛييٗ ٘بي ػّ ٍي ؼا اؼا ئٗ
ّٔبئيُ .
نىً ٔ : 14هؽيٗ تدؿيٗ  ٚتسٍيً ضٓبي يه قيكتُ أـعاؾٖ گيـؽي ظِـب ،
ّ٘ؽاٖ ثب ِثبي ٘بي زً نعٖ
ثؽاي ايٕىٗ ثتٛأيُ أعاؾٖ گيؽي ٘ب ؼا ثبُ٘ ِمبيكٗ ّٔبئيُ ثبيكتي
ويف يت آٔ ٙب ؼا اؾ ؼٚي خؿئ يبت تمؽي جي ِٛؼظ ثؽؼ قي لؽاؼ ظ ٘يُ .
ٔهؽيٗ  ( ISO/BI PMؼإّ٘بئي خٙت ثيبْ أعاؾٖ گيـؽي تمؽيجـي ) اقـت
وٗ ظؼ قبي ِٕ 1993تهؽ نعٖ ِ ٚؼّٛال" ثؼٕٛاْ ِ GUMؼؽٚف اقـت وـٗ ظؼ
آْ يه ؼٚل ا قتبٔعاؼظ نعٖ خ ٙت ثؽؼ قي  ٚث يبْ ا ٔعاؾٖ گ يؽي تمؽي جي
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اؼا ئٗ ِي گؽ ظظ  .ا يٓ ؼٚل الت جبـ اؾ ٔ تبيح وبٌيجؽٖ ظؼ قؽا قؽ ظٔ يب
ا قت  .ظؼ ٘ؽ يٛؼت ا يٓ وبؼثؽظ ٔ يبؾ ثٗ يه وبؼثؽظ ِ ؼيٓ اؾ ظا ٔم
ؼيبَي ظاؼظ .
ظؼ ثطم ٘بي ثؼعي َِٛٛع أعاؾٖ گيؽي تمؽيجي ؼا ثٓٛؼ قبظٖ  ٚثٗ ؼٚل
ث كيبؼ قبظٖ  ٚلب ثً ف  ُٙثؽاي ت ّبَ وبؼثؽاْ قي كتّٙبي ا ٔعاؾٖ گ يؽي
ظِب ؼا ِٛؼظ ثسث لؽاؼ ِيع٘ع .
ضٓب ٘بي ٔب ني اؾ قٕ كٛؼ ٘بي ظِـب  ٚات ًبالت ثٗ ِـعاؼ٘بي قٕدم
اٌىتؽٔٚيىي أعاؾٖ گيؽي ِٕدؽ ثٗ افؿايم ضٓبي أعاؾٖ گيؽي ِيگؽظظ
 .ثٗ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ثبيكتي ثٗ ِسفظٗ ٘بي ٔبِّٓئٓ قٕكٛؼ  ٚقٕدم ضٛظ
قيكتّٙبي اٌىتؽٔٚي ىي ٔ يؿ ا َبفٗ گؽظظ  .ثٕبثؽايٓ أٛاع ِسفظٗ ٘بي
أعاؾٖ گيؽي ٔبِٓٛئٓ ٔيؿ ثب ْؽذ تؼعاظي اؾ ِثبي ٘بي زً نعٖ ِٛؼظ
ثؽؼقي لؽاؼ گؽفتٗ اقت .
ظا ٔم  ٚا ْالع اؾ ِسف ظٗ ٘بي ِطت ٍف ا ٔعاؾٖ گ يؽي ٔبِّٓئٓ  ٚظاِ ٕٗ ٚ
ثؿؼگي آٔٙب  ،وبؼثؽ ؼا لبظؼ ِيكبؾظ وٗ اؾ ْؽيك أتطبة ظقتگبٖ يب
تغييؽ نؽائّ ًٔت آٔٙب ِسفظٗ ٘ب ِ ٚتؼٍمبت ِؽث ْٗٛؼا تمٍيً ظ٘ع .
فبوتٛؼ  ٚػب ًِ لٓ ؼي ّ٘ي هٗ ا يٓ ا قت وٗ چٗ قٓسي اؾ ا ٔعاؾٖ گ يؽي
تمؽيجي ثؽاي يه أعاؾٖ گيؽي ِهطى ِٛؼظ لجٛي اقت  .ثؽاي ِثبي اگؽ
يه ا قتبٔعاؼظ ِ سعٚظٖ تٌٛؽأف ؼا ثؽاي أ سؽاف يه ظ ِب اؾ ِ معاؼ
ا قّي ( ٔبِي ) ِ هطى ِيّٕب يع ٌ ،ػا ا ٔعاؾٖ گ يؽي تمؽي جي ؼٚل ِٛؼظ
اقتفبظٖ ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ظِب ٔجبيكتي ثؿؼگتؽ اؼ يه ق َٛتٌٛؽأف
ثبنع .
ِيتٛأيع يه ٔكطٗ اؾ ايٓ ٔهـؽيٗ تسـت نـّبؼٖ فـؽٚل  90/00415704ؼا
آٔؽا تٙيٗ وٕيع .
قفبؼل ظ٘يع يب اؾ ْؽيك آظؼـ www.JUMO.net
ثؼ ٍت لي ّت ث كيبؼ ؾ يبظ آ ْ اؾ ِعاؼـ  ،أ كتيت٘ٛب  ٚظأ هگب٘ٙب
ضٛا قتٗ ِي هٛظ  ٚت ٛييٗ ِي گؽظظ وٗ ٔ يبؾ ثٗ ٔ هؽيٗ ثٗ ت ؼعاظ ؾ يبظ
ِٛؼظ ٔيبؾ ضٛظ ؼا يىدب قفبؼل ظٕ٘ع .

ضرٚيص  ٚارائٗ خذِات واٌيثراضي ْٛآٌّاْ ) (DKDدر JUCHHEIM
گٛا٘ي آزِايػگا٘ي تراي دِا
أتظبؼات ؼ ٚثٗ افؿايم اؼتمبء ويف يت ثبػث پيهؽفت تىٌٕٛٛژي أعاؾٖ
گيؽي  ٚاٌجتٗ قيكتُ ٘بي ثب لبثٍيـت اّْيٕـبْ ويفيـت اؾ لجيـً ISO
 9000نعٖ اقت وٗ ظؼ ؼٚي ٔمهٗ ٘بي ْؽازـي پؽٚقـف ٘ـب  ٚظقـتگب٘ٙبي
وٕتؽي  ٚثؽؼقي أعاؾٖ گيؽي ثبػث گؽظيعٖ وٗ ٔيبؾ٘بي ؼ ٚثٗ افؿايم
ويفيت ؼا ثؽآٚؼظٖ ّٔبيٕع .
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ػال ٖٚثؽ ا يٓ اْال ػبت  ٚقئٛاالت ؼ ٚثٗ ا فؿايم ِ هتؽيبْ  ٚوبؼثؽظ ٘ب
ثؽاي تٙيٗ ِس ًٛالت ثؽ ضٛؼظاؼ اؾ اقتبٔعاؼظ٘بي فٛق اٌؼبظٖ ؾ يبظ ٔ يؿ
ثٗ ا يٓ ؼٔ ٚع ِٛثؽ ِيجب نع  .ثط ًٛو ٔيبؾ ٘بي يٗ ظ لت ؾ يبظ ٔب ني اؾ
 EN4000 ٚ ISO9000وٗ ثّٛخت آْ أعاؾٖ گيؽي ٘ب ثبيكتي لبثٍيت ؼقيعْ
ـ اٌٍٍّي ؼا ظاؼا ثبنٕع  .ايٓ
ثٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي  ٚيب ثيٓ
ِٛاؼظ ثبػث نعٖ أع تب نؽائّ زمٛلي ثؽاي تٙيٗ وٕٕعگبْ  ٚقبؾٔعگبْ
( ِس ًٛالتي وٗ پؽ ٚقف ثٗ ظ ِب ِؽ ثِ ِٛي هٛظ ) ؼا ِد جٛؼ ّٔب يع وٗ
تّبَ ظقتگب٘ٙبي تكت  ٚآؾِبيم ؼا چه ( ثؽؼ قي ) ّٔٛظٖ ثٓٛؼيىٗ لجً
اؾ اقـتفبظٖ  ٚثىـبؼگيؽي ظؼ يه ِـعت ِ ؼيٓ اؾ ويفيـت ِس ًٛي ضٛظ
اّْي ٕبْ زب يً ّٔبي ٕع ِ .ؼ ّٛال" ا يٓ ػ ًّ ثب يعٚؼ گٛا٘يٕب ِٗ يست
وبٌيجؽا قي ْٛيب تٕ ظيُ ظ قتگب٘ٙب ِٛؼظ تبئ يع لؽاؼ ِيگ يؽظ .ثؼ ٍت
ثؽاي ظ قتگب٘ٙبي ا ٔعاؾٖ گ يؽي وبٌيجؽٖ نعٖ ٚ
ٔ يبؾ ث كيبؼ ؾ يبظ
تؼعاظ ؾيبظ ظقتگب٘ٙبئي وٗ لؽاؼ اقت ِٛؼظ وبٌيجؽٖ نعْ لؽاؼ گيؽٔع
.
آؾِبيهــگب٘ٙبي ايــبٌتي ظاؼاي ظؽفيــت وــبفي ٔيكــتٕع ثٕــبثؽايٓ
آؾِبي هگب٘ٙبي وبٌيجؽا قيِ ْٛط ًٛو ظؼ يٕؼت ثبيٓ ِٕ ظٛؼ تب قيف نعٖ
أع وٗ ثب ِؽوؿ قؽٚيف ظ٘ـي وبٌيجؽاقـي ْٛآٌّـبْ ) (DKDظؼ اؼتجـبِ
٘كتٕع  ٚتست ٔظبؼت قـبؾِبْ  ( PTBقـبؾِبْ تىٕيـه فيؿيىـي آٌّـبْ )
ثؽاي تّبَ خٕجٗ ٘ب ِٛ ٚاؼظ ظقتگب٘ٙب أدبَ ٚظيفٗ ِيّٕبيٕع .
گٛا٘ي آؾِبيهگب٘ي اؼائـٗ ضـعِبت وبٌيجؽاقـي ْٛآٌّـبْ ظؼ  JUMOاؾ
قبي  1992ظؼ  JUMOگٛا٘يٕبِٗ ٘بي وبٌيجؽاقـي ْٛثـؽاي ظِـب ؼا يـبظؼ
ِيىٕع  .اؼائٗ ايٓ ضعِبت ثؽاي ٘ؽ نطى گٛا٘يٕبِٗ ِؽث ْٗٛؼا قؽيؼب"
 ٚثؽضــٛؼظاؼ اؾ ٘ؿيٕــٗ ِؼمــٛي ( التًــبظي ) اؼائــٗ ِيّٕبيــع .
گٛا٘يٕبِــٗ ٘ــبي وبٌيجؽاقــيِ (DKD) ْٛيتٛأــع ثــؽاي تؽِِٛتؽ٘ــبي
ِمبِٚتي  ،تؽِٛوٛپً ٘ب  ،ظ قتگب٘ٙبي أعاؾٖ گيؽي  ،اْالػبت خؿئي ٚ
ٚيژٖ  ٚظقتگب٘ٙبي وـبٌيجؽٖ وـؽظْ ظِـب ؼا اؾ  -80تـب  +1100ظؼخـٗ
قبٔتيگؽاظ اؼا ئٗ گؽظظ  .خ ٙت خ كتدٛي ا قتبٔعاؼظ ِب ضػ ثٗ أت هبؼات
ِؽوؿي ثبيكتي ِؽاخؼٗ ّٔٛظ .تّبَ گٛا٘يٕبِٗ ٘بي وبٌيجؽاقـي(DKD) ْٛ
ثؼ ٕٛاْ ظ قت يبثي ثٗ ا قٕبظ ِ ٚعاؼن ْؽا زي ِ هطى نعٖ ا قت  ٚت هطيى
ظاظٖ ِيهٛظ ثع ْٚايٕىٗ اؾ ٘يچگِ ٗٔٛهطًٗ ٘بي اَبفي ٔبَ ثؽظٖ نٛظ
.
آؾِبيهگبٖ وبٌيجؽاقيِ DKD ْٛكـتمؽ ظؼ  JUMOظاؼاي ِهطًـبت DKD-K-
 ٚ 09501-04اؾ اػتجـبؼ اقـتبٔعاؼظ ٔ DIN ISO/IEC 17025يـؿ ثؽضـٛؼظاؼ
اقت .
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