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 .1کاليبراسيون چيست ؟
به مجموعه فعاليت هايي که تحت شرايط خاص به منظور تعيين نسبت بين مقادير سيستم هاي اندازه گيريِ
مشخص و مقادير معتبر انجام مي شود  ،کاليبراسيون گفته مي شود

 .2معموالً هيدرو متر ها را در چه دمايي کاليبره مي کنند ؟
دماي طبيعي کاليبراسيون براي هيدرو متر چگالي( ) 86 ° F

C

 02°مي باشد.

زماني که مقياس بر اساس چگالي هاي هم خانواده باشد  ،دماي اشاره شده اغلب به صورت  02° Cيا ()82°F
 56/68 ° Cمي باشد .

 .3خطاي از هم گشودگي چيست و چگونه اصالح مي شود ؟
زماني که ابزار براي دمايي متفاوت از آن دمايي که براي آن کاليبره شده اند استفاده گردند ،خطاي از هم گشودگي
براي وسيله به وجود مي آيد .
اصالح دما ( )Cبر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد :
)R(t0-t

 Rمقدار قرائت شده
 t0دماي مبناي مقايسه (دماي اشاره شده )
t

دماي مايع اندازه گرفته شده

به صورت معمول  ،ضريب مورد قبول از هم گشودگي گرمايي حجم 2/22 206 °Cمي باشد

 .4چرا الزم است يک ترمو متر يا هيدرو متر کاليبره شده را مجدداً کاليبره نمود؟
هيدرومترهاي شيشه اي  ،وسايل اندازه گيري فوق العاده پايدار و قابل اطميناني هستند  .با اين وجود با گذشت
زمان  ،تغييراتي در مقدار اندازه گيري شده توسط ابزار  ،بروز مي کند که علت آن سيکل هاي دمايي و کار کردن
روزانه با ابزار است  .وقتي که يک ترمومتر حرارت داده مي شود  ،مايع درون حباب منبسط شده و اجباراً درون
لوله موئين باال مي رود که سطح آن  ،دما را مشخص مي کند  .هر سيکل گرم وسرد شدن  ،تنش زيادي به حباب
وارد مي کند .در اثر انبساط و انقباض مکرر  ،حتي مايعاتي با باالترين سطح کيفيت نيز دچار کمي تغيير حجم
درون حباب مي شوند.
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 .5فاصله زماني کاليبراسيون مجدد به چه پارامتر هايي بستگي دارد؟
فاصله کاليبراسيون مجدد به پارامترهاي زيادي مثل دماي استفاده  ،تعداد دفعات استفاده و سيستم کيفيت مورد
استفاده  ،نوع و شرايط محيط سنجش و ....بستگي دارد .

 .6به طور معمول هر چند وقت يکبار وسيله را کاليبراسيون مجدد مي کنند ؟
به صورت عمومي بيشتر آزمايشگاه ها و صنايع  ،کاليبراسيون مجدد را به صورت ساالنه انجام مي دهند.
بيشتر افرادي که از سيستم هاي کيفيت سري ISO 9000و QS 9000

استفاده مي کنند  ،کاليبراسيون مجدد را به

صورت ساالنه انجام مي دهند  .هم چنين استانداردهايي موثقي مانند  ASTM D 1298و  BS 2000اذعان داشته اند که
اکثر ترمومترهاي دقيق بايد در طي شش ماه دوباره تائيد شوند  .در عمل ،فاصله ي زمانيِ کاليبراسيونِ مورد نياز براي هر
وسيله ،براساس تغييرات تدريجي ثبت شده در هنگامِ استاندارد نمودن هاي پياپي  ،تخمين زده شده است .به هيچ وجه
فاصله زماني کاليبراسيون نبايد از پنج سال بيشتر باشد.

 .7دليل تغييرات زياد در هيدرومتر هايي که در مايعات داغ ،اسيد ها  ،مواد قليايي سوزآور يا در
روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات ويسکوز استفاده شده اند چيست ؟
هيدرو متر هايي که در مايعات داغ  ،اسيدها  ،مواد قليايي سوزآور يا در روغن هاي سنگين يا ديگر مايعات
ويسکوز استفاده شده اند و براي تميز نمودن آنها از حالل و فشار استفاده مي شود ،در يک زمان کوتاه  ،به طور
محسوسي تغيير مي کنند  .دليل اين تغييرات  ،تاثيرات فعاليت شيميائي  ،چرخه حرارتي  ،خوردگي و تنش
مکانيکي حاصل از تميز نمودن مي باشد .

 .8تعدادي از نشانه هاي معيوب بودن ترمومتر و دليل معيوب شدن آن را نام ببريد .
خيلي غير عادي نيست که ببينيم ترمومتري که چندين سال مورد استفاده قرار گرفته ،جيوه اش کمرنگ بشود  ،يا
ذرات اضافي يا قطرات جيوه ازخود برجاي بگذارد يا درطول لوله موئين جيوه اش اکسيده بشود .بعضي از اين
موارد دراثر پر نمودن معيوب وسيله و نفوذ رطوبت  ،مواد خارجي  ،هوا (اکسيژن )  -هر چند به مقدار کم – به
درون وسيله رخ مي دهند  .وقتي که اين مشکالت ايجاد شوند  ،وسيله ديگر قابل استفاده نمي باشد  ،زيرا مقادير
نشان داده شده توسط آن به شدت غير قابل اعتماد هستند.
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 .9وجود يک ترک در مخزن ترمومتر( هر چند غير قابل مشاهده باشد ) آيا بر روي نتايج اندازه
گيري تاثير مي گذارد ؟
امکان دارد يک ترک غير قابل مشاهده در مخزن ترمومتر (با کمک ميکروسکوپ قابل رويت است) باعث ايجاد
خطايي متجاوز از  52 ° Cشود .
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