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  نیتوز قیدق جی به نتا ی ابیدست یبرا ی شگاه ی آزما  یترازو ونیبراسیکال
 برهیشما کال یکه اگر ترازو دیآ یم  شیسوال پ نیا حال .است یضرور 

گرفتن   دهیناد وزن با آن قابل اعتماد است؟ یر یاندازه گ ای نشده باشد، آ
 .کند ی م  لیرا به حدس و گمان تبد  یر یاندازه گ ،یمهم خدمات  تیفعال نیا

 یابر .است  ینشده، سهل انگار   برهیکال یبا ترازو نی توز گر،یعبارت د به
با ما در   ی شگاهیآزما  یترازوها ون یبراسیکال ندیهرچه بهتر با فرآ یی آشنا

 .دیمقاله همراه باش نی ادامه ا

 

 یشگاهی آزما یترازو ونیبراسیمنظور از کال 1#
 ست؟ یچ

  جهینت نیا دهند؛ ی خود را از دست م  هیبا گذشت زمان دقت اول ترازوها
مانند  ی از استفاده مداوم و عوامل خارج ی ناش ی عیطب  ی و فرسودگ  شیسا

  بیموضوع ممکن است منجر به تخر نیا .است یکیمکان یشوک ها
 .گردد یتر  ی زوال در مدت زمان طوالن  ای ع ی نسبتًا سر

(  Laboratory Balance Calibration) ی شگاه ی آزما  یترازو ونیبراسیکال
شما  یمکرر، طول عمر ترازو یها شی از آزما یدوره ا یبا برنامه ا  بیدر ترک

 .دهد ی م شی افزا یادیآن را تا حد ز نیو دقت توز

 ست؟ ی چ ونیبراسیکال اما
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خواندن   ی بررس یبرا .است ی کم سهی مقا کی ونیبراسیزبان ساده، کال به
ترازو   یکه از رو ی وزن  .دهند ی صفحه قرار م یوزنه مرجع را رو کی ترازو، 

هم   گریمرجع د یکار را با وزنه ها نی ا .کنند ی م ادداشتیخوانند را  ی م
 .دهند ی انجام م

 یمرجع با وزن ها یوزنه ها یر یمتفاوت حاصل از اندازه گ  یها خوانش
 انیپا در .کنند ی م  سهیمتفاوت را ثبت و آن ها را با مقدار مرجع مقا 

  ی م  هیته ی از نحوه کار ترازو گزارش ،یشگاهیآزما  یترازو  ونیبراسیکال ندیفرآ
توان   ی م  تی تلرانس ها )درصد خطا( اعمال شده و در نها سپس .کنند
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شده  یر یمقدار اندازه گ نیتفاوت ب ی به معن خطا .رد کرد ایو  دی ترازو را تا
 .باشد ی )وزن مرجع( م  ی )خوانش( و مقدار واقع

 

 یشگاهی آزما یترازو ونیبراسیکال یای مزا 2#
 ست؟ یچ

دهد،   ی سازمان و کارشناس مجاز آن را انجام م کیکه   ونیبراسیکال یای مزا
 :عبارت اند از

 یر یگ م یشده امکان تصم بره یکال زات ی: تجهنهی در هز یی جو صرفه •
محصول  دیبازتول ایرا فراهم و از اتالف وقت، کار مجدد  حیصح
 .کنند ی م یر یجلوگ

شده   برهیکال زات یقابل اعتماد: استفاده از تجه یها یر یگ اندازه •
مکان با  کیانجام شده در  یها یر یگ اندازه دهد که ی م  نانیاطم

سازگار   گریو در مکان د  گرید  یانجام شده با ترازو یها یر یاندازه گ
 نی و همچن ندیفرآ نیدر ا  یی حاصل از هر ترازو  جی نتا .هستند

 .و قابل اعتماد خواهد بود قی دق ،یی محصول نها
را  ی و خارج ی داخل یها یز ی مم یها یازمندین ونیبراسی: کالانطباق •

 .کند ی رفع م
در طول زمان مستهلک   زات یمستهلک: همه تجه   زات یتجه یی شناسا •

قابل حذف  شهیخطا هم نی ا اگرچه .شوند ی دچار خطا م نیو بنابرا
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 صیتشخ یوره اد ونیبراسیکال قیتوان آن را از طر ی اما م  ست؛ین
 .داد

با توجه به  ونیبراسیکال جی نتا ری: تفسیو سودآور  ندیفرآ بهبود •
  شیافزا  تی و در نها ندهایبهبود فرآ باعث شده، ف ی تعر  یتلرانس ها

 .شود ی م  یسودآور 

 

خود را  یترازو دی بار با  کی هر چند وقت  3#
 دارد؟  ینشدن چه خطرات  برهیو کال میکن برهیکال

 یترازو  ونیبراسیرا در زمان انجام کال جینتا  ونیبراسیکال ی گواه 
از موارد، شخص مسئول فرض  یار یبس در .کند ی گزارش م ی شگاه ی آزما

موضوع منجر به  نی ا سال معتبر است و کی یبرا ونیبراسیکند که کال ی م
  سال بوده و کی به مدت  یبعد ونیبراسیشود که فاصله تا کال ی اشتباه م

آل،   دهیحالت ا در .باشد ی مجدد نم ونیبراسیبه کال یاز یمدت ن نیا در
  .شوند ی م  فیتعر  سکیبر ر ی روش مبتن کیبر اساس   ونیبراسیفواصل کال
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 ندیفرآ ین بر روآ ریعنوان مثال، احتمال به وجود آمدن مشکل و تأث به
 چقدر خواهد بود؟ 

باال است که فاصله  سکی ر کی ادیضربه محکم به احتمال ز کی
و  داریثابت و پا طیطور شرا ن یهم کند و ی را کوتاه تر م  ونیبراسیکال

 شی افزا امکان را کاهش داده و  سکیمناسب از ترازو، احتمال ر ینگهدار 
 ونیبراسیاز کال ی پوش چشم .کند  ی را فراهم م ونیبراسیکال ی فواصل زمان 

  ی نشده م  برهیکال  یها و خطرات پنهان مرتبط با ترازو نه یهز .پرخطر است
  ریغ زات یاز تجه استفاده .باشد  ونیبراسیکال نهیاز هز شتریب اریتواند بس

 :شود ری منجر به مشکالت ز دیتواند در تول ی شده م  برهیکال

 نشده  یز یبرنامه ر توقف •
 محصول نی پا تیفیک •
 مجدد محصول  د یو تول یکار  دوباره •
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 شی افزا ایناشناخته  یتوانند منجر به خطا ی م  نیهمچن ی ط یمح رات ییتغ
  .دهند ی شوند که دقت عملکرد ترازو را کاهش م  ی تصادف  یخطاها

معمول،   یها  شیهمراه با آزما  یشده دوره ا یز یبرنامه ر  ونیبراسیکال
 .است ونیبراسیکاهش خطرات مرتبط با کال یراه برا نیبهتر

 

  یترازو ونیبراسیکال یالزم برا  یتلرانس ها 4#
 ی شگاهی آزما

 ی خوب عمل م   ی ترازو به اندازه کاف  کی  ایکنند که آ ی م   نییها تع تلرانس
  تلرانس ر؟یخ ایکند  ی را برآورده م  ندیاز الزامات فرآ ی خاص مجموعه کند تا
 .کنند ی م  نییمجوز ترازو، تع  دیتا ایرد  یرا برا  یی ارها یها مع
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 یالزامات قانون 1-4#

 NIST Handbook 44 ای OIML R76 شده توسط نیی تع  ی قانون مراحل
تلرانس ها   نی ا .کنند ی م نییرا تب یمتحده( الزامات تجار  االت ی)فقط ا

م  را در هنگا ی شگاه ی آزما یالزامات ترازو  ی بوده و به راحت ادیز اریبس
 .کنند ی برآورده م  یر یمحدوده اندازه گ  نی تر نی در پا ن،یتوز 

 شرکت سازنده یتلرانس ها 2-4#

با مشخصات  زات یکنند که تجه یم  نیشرکت سازنده تضم یها تلرانس
تلرانس ها الزامات خاص  نیکه ا یی آن جا از .نه ایسازنده مطابقت دارند 
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  نی توز ندیبهبود فرآ یبرا نیبنابرا رند؛ یگ ی ترازو را در نظر نم یکاربر  ندیفرآ
 .ستندیمناسب ن

 ندیفرآ یتلرانس ها 3-4#

  از کرده است، فی خاص که کاربر آن ها را تعر یندهایفرآ یها تلرانس
و کار مجدد   عات یدر مواد، کاهش ضا یی و صرفه جو ندیبهبود فرآ

  یکاربرد مجاز برا کیدر  یر یاندازه گ یبرا ن،یبنابرا کنند؛ ی م  ی بان یپشت
 زیرا ن ندهایفرآ  یتلرانس ها  ،ی قانون  یعالوه بر تلرانس ها دی تجارت، با

کنند؛ اما الزامات   ی م  تی از مصرف کنندگان حما ی قانون  الزامات  .اعمال کنند
که   ندیفرآ یتلرانس ها یساز  نهیبه .رندیگ ی را در نظر نم دکنندهیخاص تول

بر   یادیز ریتواند تأث ی م  شوند، ی اعمال م یر یاندازه گ یابزارها یبرا
 .داشته باشد ندیفرآ یسودآور 

 



 

9 www.namatek.com 

 ی ترازو ونیبراسیکال نیب یتفاوت ای آ 5#
 وجود دارد؟ میو تنظ  یشگاهی آزما

 

  ی " اغلب اشتباه گرفته م می" و "تنظونیبراسیاصطالحات "کال متأسفانه،
 .آن ها وجود دارد نیتفاوت مهم ب کیشوند؛ اما 

 ون یبراسیکال .1

  تیکم ریمقاد نی ب یمشخص، در مرحله اول، رابطه ا طی که در شرا ی ات یعمل
ارائه  یر یاندازه گ یکه توسط استانداردها  یر یاندازه گ یها تیبا عدم قطع

 یرابطه ا جادی ا یاطالعات برا نیمرحله دوم، از ا  در کند و ی شده، برقرار م 
 .کند یاستفاده م  یر یاندازه گ جهیدست آوردن دقت نت به یبرا

 م یتنظ .2
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 یر یدستگاه اندازه گ کی یانجام شده بر رو ات یاز عمل  یمجموعه ا  م،یتنظ
وزن  تیکم یخطا ،یر یدستگاه هنگام اندازه گ شگری که نما یطور  به است؛

 .را اصالح کند

 

مجاز است،   یاستفاده تجار  یمن برا یترازو 6#
 برهیکال شگاه ی استفاده در آزما یآن را برا دی با  ای آ

 کنم؟ 

از مصرف   تی تجارت منصفانه و حما نی تضم ،یقانون یر یاندازه گ هدف 
تحت استفاده مصرف کننده  ایکه ترازو در تجارت  ی هنگام .کنندگان است

وزن   ی مطابق با مقررات محل د یبا شود، ی استفاده م ی قانون طیدر شرا
و به  شی آزما جینتا  ی ابیارز یبرا .و مهر و موم شود د یتأ  م،یتنظ ی سنج
و   ی مل یو استانداردها ی انطباق/عدم انطباق، الزامات قانون  اری مع یر یکارگ

 .دیرا مدنظر قرار ده ی الملل نیب

که ممکن   ی معن نیدانند، به ا ی را مجاز م یی باال یالزامات تلرانس ها نیا
با به کار  دیتوان ی م شما .شوند ید یاست موجب از دست رفتن مواد تول

  یطور با اعمال تلرانس ها نیترازو و هم برهیمجاز و کال نی تکنس کی یر یگ
طور خالصه،   به  .دیکن یر یجلوگ  یدیتولخود از هدر رفت مواد  یندیفرآ

اما   د؛یستین ی شگاه ی آزما یترازو ون یبراسیشما طبق قانون موظف به کال
 .کار به نفع شماست نیانجام ا
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مهم  ار یبس یر یاندازه گ تیچرا عدم قطع 7#
 است؟

  تیبدون عدم قطع ی شگاه ی آزما یترازو  ونیبراسیاست که کال نی ا تیواقع
  ریناپذ  یی بخش جدا یر یاندازه گ تیقطع عدم .است ی معن ی ب یر یاندازه گ
موثر  یر یاندازه گ کی یر یگ جهیبر نت تیقطع عدم .است ونیبراسیهر کال
 .باشد ی ناقص م ونیبراسیگزارش نشده باشد، کال یدر گواه  اگر .است

توانند از خود ترازو، وزنه مرجع مورد    ی م یر یاندازه گ تیعدم قطع عوامل
 شوند.  ی منابع ناش ریاپراتور و سا ط،یمح ون،یبراسیکال یاستفاده برا
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