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ب

 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3مـادة يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده نشرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

.دارد عهدهبهرا ايران) رسمي(ملي 
و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
مؤسساتو مراكز نظران صاحب،كارشناسان سازماناز مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر ندارداستا تدوين
توليـدي، به شرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبان منصـفانةو آگاهانـه مشـاركتاز كـه است تجاريو فناوري

نويس پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان، واردو صادركنندگان
ازسپـو شـود مـي ارسـال مربـوط فنـي هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي منتشرو چاپ
كنندمي تهيه شده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي اسـتاندارد عنوانبه تصويب، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة
ملـي كميتـةدرو تـدوين5 شـمارة ايـران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

كه استاندارد .باشد رسيده تصويببه دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط
المللـي الكتروتكنيـك بـين كميسـيون،١(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

٢(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمانو(OIML) كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنهـا بـه عنـوانو است 
٥(CAC) خـاص هـاي نيازمنديو كلي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت كشوردر 

، .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي، پيشرفت هاي آخريناز كشور

 كننـدگان، حفـظ مصـرفاز يـت حما بـراي قانون،در شده بيني پيش موازين رعايتبا تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 اجراي بعضي اقتصادي،و محيطي زيست مالحظاتو محصوالت كيفيتاز اطمينان حصول عمومي،و فردي ايمنيو سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويببا وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي استانداردهاي از
و صـادراتي كاالهـاي اسـتاندارد اجـراي كشـور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظوربه تواندمي سازمان. نمايد
ها خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباريراآن بنديدرجه  فعال مؤسساتو سازمان

 آزمايشـگاه محيطي،زيست مديريتو كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهيو مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة
 اسـاس بـررا مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيونو مراكز ها

برو اعطاهاآنبه حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط
ها عملكرد مي آن  فلـزات عيـار تعيـين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج.كند نظارت
.است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپيش

نويس آن كه پيش" روش معمول-سنجروش كاليبراسيون دستگاه رطوبت- قهوه سبز"استاندارد
و سازمان مليمربوط توسط هاي دركميسيون و تدوين شده و در استاندارد ايران تهيه و دويست هزار
و فرآورده هاي كشاورزياجالس كميته ملي نوزدهمين تصويب قرار مورد 15/12/1391مورخ خوراك

و مقررات3گرفته است، اينك به استناد بند يك مادة  استاندارد ايران، سازمان مليقانون اصالح قوانين
مي، 1371مصوب بهمن ماه  .شودبه عنوان استاندارد ملي ايران منتشر

و پيشرفت و هماهنگي با تحوالت و جهاني در زمينبراي حفظ همگامي و خدمات،ههاي ملي صنايع، علوم
و تكميل اين استاندارد و هر پيشنهادي كه براي اصالح هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد

بنابراين،. گام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتاستانداردها ارائه شود، هن
.نظر استانداردهاي ملي استفاده كردبايد همواره از آخرين تجديد

م و :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استهخذي كه براي تهيأمنبع

Iso24115:2012 Green Coffee- Procedure for calibration of moisture meters- Routine Method 



1

 روش معمول-سنجروش كاليبراسيون دستگاه رطوبت-قهوه سبز

و دامن1  كاربردههدف
و كاليبراسيون تعييناستاندارد هدف ازتدوين اين هاي قهوه سنج دانهرطوبت بعدي دستگاهروشي براي تنظيم

.مي باشد)RSs6(اي مرجعهسبز با استفاده از نمونه
طبق استاندارد ملي، مختلف مي باشد كه رطوبت آنهارطوبت ميزانهاي قهوه سبز با هاي مرجع، دانهنمونه
.است تعيين شده11075: شماره

مي:يادآوري بتعيين افت جرم .در نظر گرفته شود رطوبتاندازه گيري عنوان روشي برايه تواند

.قهوه سبز كاربرد دارد دانه براياين استاندارد

 مراجع الزامي2
بدين ترتيب.مدرك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع شده است

از. آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوند براي به كار گيري اين استاندارد استفاده
و براي. زير الزامي استاستاندارد مرجع  براي مراجع شماره گذاري شده صرفا ويرايش اشاره شده بكار رفته

، آخرين ويرايش استاندارد مرجع بكار ميرود . مراجع شماره گذاري نشده
درجه 105اندازه گيري ميزان كاهش جرم در دماي–، قهوه سبز 11075:ه شمار ايران ملي استاندارد1–2

 سلسيوس

تعصطالا3 و  ريفح
تعدر و ميريف زير اين استاندارد، اصطالح :دروبه كار

3-1

 نمونه مرجع

و براي اندازه يكنواختبه ميزان كافيي مي باشد كه ازنظر خواص ويژهنمونه دانه هاي قهوه سبز و پايدار بوده
.ظاهري به كار مي رودگيري خواص

.الزامي الف را ببينيدپيوست:يادآوري

6 Reference samples 
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 زمونآ روش4
 اساس آزمون4-1

ب مختلفرطوبت مقدارها با اي از نمونههاي قهوه سبز، مجموعهاز ميان دانه مي هاي مرجع تهيه عنوان نمونهه،
يك. شود .تعيين ميشود 11075 شمارة ايران ملي استانداردطبق) يا كسر جرمي(آنهااز مقادير رطوبت هر
انمونهاين مي سنج بكار هاي رطوبت شده براي كاليبراسيون دستگاه ندازه گيريهاي مرجع با مقادير رطوبت
.رود

 مواد الزم4-2
ب4-2-1  صورت دانهه قهوه سبز

1-الفبند بر اساس%5/13و%5/8، با كسر جرمي رطوبت در محدوده دانه5كمينه، نمونه مرجع تعداد كافي
ميپيوست الزامي الف .دشوتهيه

 وسايل الزم4-3
:ت معمول آزمايشگاهي و، به ويژه، موارد زيرتجهيزا

 دماسنج4-3-1
.oC1/0كوچك ترين زينه اندازه گيريبا oC120تاoC0دماسنج در محدوده بين

كه:يادآوري .ندهددماي نمونه را نشان مورد استفاده، سنج دستگاه رطوبت دماسنج در صورتي الزم است

 سنجدستگاه رطوبت4-3-2
مي سنج مجهز به تمامه رطوبتدستگا  دارايداين دستگاه باي. باشدلوازم مشخص شده توسط كارخانه سازنده

شوكانالي براي قهوه سبز باشد تا .دكاليبره

 ترازو4-3-3

.گرم باشد1/0كوچك ترين زينه اندازه گيري آن بايد

 دستگاه فور4-3-4

.11075ران شماره براي اندازه گيري رطوبت طبق استاندارد ملي اي

 شرايط آزمون4-4
و در رطوبت نسبيدآزمون باي هاي تا نمونه بگذاريدقبل از انجام آزمون،. انجام گيرد70%تا40%در دماي محيط

.مرجع دانه قهوه سبز به دماي محيط برسند
 انحراف دستگاه هم ترازي4-5
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ازقبل از تنظيم، تجهيزات را با4-5-1 .كنيد تاييدهاي كارخانه سازنده لعملدستورا استفاده
از:يادآوري ميتاييد، عملگيري الكترونيكياندازه براي اطمينان .باشدضروري

.هاي قهوه سبز را انتخاب كنيدمستقيم، كانال دانه خواندنسنج با توانايي براي دستگاههاي رطوبت4-5-2
كس،)i)RSiبراي هر نمونه مرجع4-5-3  استاندارد كه طبقwRSi(ر جرمي رطوبت نمونه مرجعاختالف بين

شماره نمونه مرجعi، كهwri( سنجو عدد دستگاه رطوبت) به دست مي آيد 11075:ه شمار ايران ملي
=wiو آن را بصورت كنيدرا مشخص)باشدمي wRSi-wri∆در جدول"اختالف"در ستوني كه به نام

.دكني باشد ثبتمي اين استاندارد1شماره 
هاميانگين اختال4-5-4  كاريراهنماي طبقسنج را دستگاه رطوبت عمل تنظيموهكردرا محاسبهف

 انجام دهيدكارخانه سازنده

 سنجتنظيم دستگاه رطوبت انحراف ها جهتدست آوردنهب برايمقادير ورودي-1جدول

ختالفا

∆wi=wRSi-wri

عدد دستگاه رطوبت
 سنج براي نمونه

wri 

كسرجرمي رطوبت
aنمونه مرجع

wRSi 

نمونه مرجع

RSi, i=1 … n
RS1

RS2

…

RS(n-1)

RSn

=aيا افت كسر جرمي يعني(ميزان رطوبتwRSi (,1387سال:11075طبق استاندارد ملي

 سنجكاليبراسيون دستگاه رطوبت4-6

كنيد استفادهكاليبراسيون، براي انجام سنج را بعد از تنظيمرطوبت دستگاه براي انجام كاليبراسيون4-6-1
).5-4 طبق بند(

را) الف پيوست الزامي2-الف طبق بند( هاي مرجعنمونه فور در مورد مقادير رطوبت بدست آمده از4-6-2
.كنيدواردwRSiهاي در خانه

تو) RS1(1يك آزمونه از نمونه مرجع4-6-3 هاي كارخانه سازنده دستگاه يا ظرفيت جه به دستورالعملرا با
ب ريدبراي آزمون بردا،تجهيزات در قرائتعدد. سنج بريزيددستگاه رطوبته داخلو آن را شده از دستگاه را

و ستون، RS1اي كه با رديف اول، خانه ،wri,1 و برابرهم2، جدول .كنيدباشد ثبتمي wr1,1خواني دارد
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بهي كه دستگاهدر صورت تداشته مقدار مشخصي از آزمونه نياز اين3-3-4تعيين شده در بند رازويباشد، از
.كنيد استفادهاستاندارد 

 خواندهو اعداد كنيدرا با آزمونه مشابه دوبار تكرار اين استاندارد3-6-4روش مشخص شده در بند4-6-4
.كنيدباشد، ثبتمي) RS1(1براي نمونه مرجع wr1,3و wr1,2هاي بعدي كه متناظر با شده را در خانه

.گيرد انجامارب3 كمينهبايد آزمون

و كنيد، را محاسبه wr1,3و RS1(،wr1,1 ،wr1,2(1شده نمونه مرجع خواندهميانگين حسابي اعداد4-6-5
=wri,j،iاي كه متناظر با ستون آن را در خانه 1 … n؛j= جد 3 ,2 ,1 .كنيدثبت،باشدمي2ول از

كهو آن را در خانه كنيدمحاسبه wr1,3و wr1,1 ،wr1,2را براي)s1(انحراف استاندارد تجربي4-6-6 اي
.دكنيوارد،باشدمي2از جدولsiمتناظر با ستون 

كرا اندازه1دماي آزمونه نمونه مرجع4-6-7 باو آن را در خانه نيدگيري 2از جدولTiستون اي كه متناظر
..كنيدباشد، ثبت مي

،nتا2نمونه مرجع(هاي مرجع را با ساير نمونه4-6-4تا3-6-4هاي تعيين شده در بندهاي روش4-6-8
RS2 تاRSn(دكنيهاي آنها تكرارو آزمونه.

شده رطوبت براي ارزيابي)غير تصادفي( جبران يك تاثير سيستماتيك را براي)(Criضريب تصحيح4-6-9
.كنيدتعيين1 با استفاده از معادله)wri(شده رطوبت قرائتهر عدد 

 i= 1 … n       j= 1, 2, 3)1(فرمول

ت2-تعنوان مثال جدولهب:يادآوري  ببينيدرا پيوست اطالعاتي
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 سنجمقادير ورودي جهت كاليبراسيون دستگاه رطوبت:2جدول

ضريب تصحيح
ه رطوبت سنجدستگا

Cri=wRSi-wri j 

رطوبت نمونه
aمرجع 

wRSi 

انحراف معيار
 عدد خوانده

 شده
si

نمونه عدد دستگاه رطوبت سنج براي
و ميانگين مربوطه  هاي مرجع

ــه ــاي نمون دم
)�cبرحسب(

Ti

 نمونه مرجع

RSi Wri,j Wri,3Wri,2Wri,1 

RS1 
RS2 
…

RS(n-1)
RSn

=aميزان رطوبت يا افت كسر جرمي يعنيWRSi,1387سال:11075طبق استاندارد ملي

 تصحيح دما4-7

به(كه باعث دماي دانه مي گرددرا)CT( رطوبتخوانده شده ضريب تصحيح عدد4-7-1 اگر به طور خودكار
در. هاي كارخانه سازنده تجهيزات محاسبه كنيداساس دستورالعملبر) وسيله خود دستگاه انجام نشود

.را انجام دهيد5-7-4تا2-7-4غير اين صورت مراحل

.مي كنند ارائه دستورالعمل مربوطبا را همراه خودكارتعدادي از توليد كنندگان يك برنامه تصحيح دمايي:يادآوري

اسرطوبت نمونه مقدار4-4-2 مورد نظر اندازه گيري سنج در يك دماي تفاده از دستگاه رطوبتهاي مرجع را با
.كنيد

ازو مقادير جديد دهيدگراد افزايش درجه سانتي10تا5ها را حدود دماي نمونه4-7-3 دستگاه رطوبت را
.و يادداشت كنيد خواندهسنج رطوبت

دخوانده شده مقاديربراي هر نمونه مرجع، اختالف4-7-4 برطوبت را و اختالف دماها را هر دماهاي آزمون،
آ و نسبت مربوطدست :دمحاسبه كني2طبق معادله شمارهرا وريد

)2(فرمول
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هبCT(رطوبتخوانده شده ضريب تصحيح عدد به دست آوردن برايرا)ξ(ميانگين حسابي نسبت4-7-5
.كنيددليل دماي دانه محاسبه

)3( فرمول

ت را ببنيد4-تعنوان مثال به جدولهب:يادآوري .پيوست اطالعاتي

 محاسبه عدم قطعيت4-8
ازگيري يك مقدار فيزيكي، ارائه نتيجه اندازه،هنگام گزارش اينكـه كيفيت نتايج الزامي اسـت تـا شاخصي كمي

ر كاربران توانـد بـين گيري نمـي، نتايج اندازهشاخصبدون ارائه چنين. كنندا ارزيابي بتوانند قابليت اطمينان آن
.مورد مقايسه قرار بگيرد،يا استاندارد ويژگييكبه مربوطها يا با مقادير مرجع خود نمونه

ببراي توصيف كيفيت نتيجه يك اندازه بنابراين و بيان عدم قطعيت آن، وجود روشي كه ه گيري به منظور ارزيابي
و مورد پذيرش عموم باشدو آساني اجرا شود 7.ضروري است،قابل فهم

:از است گيري رطوبت عبارتاجزاي عدم قطعيت اندازه
4-8-1URSi:نمونه مرجع؛) معين(عدم قطعيت مقدار 
4-8-2sri/√j:عدم قطعيت نوعAاز سنج كه حاصل از انحراف اسـتاندارد دستگاه رطوبت خواندنبدست آمده

؛)6-6-4طبق بند(باشدمي j=3، با تكرارهايi، با استفاده از ماده مرجعsriآزمايشي، 
4-8-3uBa : عدم قطعيت نوعBسنج؛صحت دستگاه رطوبت به دليل 
4-8-4uBr : عدم قطعيت نوعBسنج؛تفكيك پذيري دستگاه رطوبت به دليل 
4-8-5uBTi : عدم قطعيت نوعB؛)4-تو7-4بند طبق(دما به دليل

ازiرا براي هر نقطه رطوبت)Umi(سنجعدم قطعيت بسط يافته دستگاه رطوبت محاسـبه)4( معادلهبا استفاده
:دكني

)4(فرمول

.باشدمي2معادل عددk مقدار،%95احتمال كه معموال در سطحباشد؛ فاكتور پوشش ميKكه
ميبراي هر مورد مجزا، منبع احتما .باشدلي عدم قطعيت ضروري

 غير مستقيم خواندنهاي كاليبراسيون براي تجهيزات منحني4-9

ميها بصودر اغلب موارد، رگرسيون-٧ .باشند، اگرچه كاربرد ساير انواع رگرسيون مانند رگرسيون درجه دوم نيز ضروري استرت خطي
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ب نشان را به طور مستقيم رطوبت مقدارگيري نتيجه اندازه،چه دستگاه چنان و صورت يك مقدار بدونه ندهد
 هاي مرجعنمونه با رطوبت نمونهدستگاه براي هر خوانده شده ديرمقاانجام مقايسه با در اين صورت بعد باشد، 

.يك منحني كاليبراسيون تهيه كنيد

 عددnورا در محور افقي)wri,j(قرائت شدههاي ميانگينتعدادn، نموداريكاليبراسيون به دست آوردن براي
=iبا عموديدر محوررا)wRSi(رطوبت نمونهمقدار 1 … nو براي نمونه =jها هاي تكرار براي قرائت 3 ,2 ,1
وشده  .كنيدرسم را منحني كاليبراسيون قرار دهيد

مقرائت رسم شده، منحني كاليبراسيون هاي مرجع نمونه) يا افت كسر جرمي(رطوبت قدارهاي دستگاه را به
.دكنمربوط مي

.باشددر اغلب موارد براي محاسبه، يك رگرسيون خطي مناسب مي
 بيان نتايج8

در اين استاندارد مندرجسنج كاليبره شده با روش كه با استفاده از يك رطوبت)wH2O(رطوبت يك نمونه مقدار
:دشوصورت زير بيانهبد، باياندازه گيري مي شود

wH2O=(Wr+Cr+CT)±Um)5( فرمول

آن كه :در
wr=از دستگاه؛خوانده شدهرطوبت قدارم 
Cr=سنج؛از دستگاه رطوبتخوانده شدهعدد ضريب تصحيح 
CT=بضريب تصحيح دستگاه رطوبت  دليل دما؛ه سنج
Um=عدم قطعيت بسط داده شده براي كسر جرمي رطوبت در نمونه.

ب .هاي كسر جرمي مي باشدصورت درصده تمامي مقادير
ت: يادآوري مي6-بند ت مثالي از محاسبه نهايي ارائه .دهدپيوست اطالعاتي
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 پيوست الف
)الزامي(

و آماده ب قدارم اندازه گيريسازي نمونه مرجع  صورت افت كسر جرميه رطوبت

 آماده سازي نمونه مرجع1-الف

كنيد كه مقدار مشخص را طوري استفاده در فرآيند كاليبراسيون براي)n(هاي مرجع،تعداد نمونه1-1- الف
n≥5باشد.

ق2-1- الف و داراي ويژگيرا هوه سبزماده اوليه ،دانه  هاي مشابه، با كسر جرمي رطوبت اوليه بيناز يك گونه
.كنيدانتخاب16%تا%14

به1يادآوري انجام،و دقت مورد نيازدشومي سنجي كاليبره دستگاه رطوبتكه بر اساس آن گيري كلي اندازه اصولبسته
وبراي قهوه هاي جداگانهكاليبراسيون اييا اصليهاي يژگيها با عمل گونه ها مانند شكل، اندازه يا هر دانه مختلف توده

مي آوري مقدماتي .رسدبخار ضروري به نظر

ويژه اي در نظر هاي هاي قهوه سبز كه براي آناليز قهوهامكان نصب موازي كانال،سنجهاي رطوبتتعدادي از دستگاهدر2يادآوري
.گرفته شده است

راكلي از قهوه سبز وزن3-1- الف ،دكنيتهيه گرم)n×600( به مقدارنمونه مرجعnسازي براي آماده الزم
و براي دستگاه رطوبت گرم 500براي هر نمونه مرجع، هاي گيرياضافي براي تكرار اندازهگرم 100سنج

مي 11075طبق استاندارد ملي شماره رطوبت  .باشدمورد نياز

 g500 را دارند، مقدار جرم g400هاي تجاري در دسترس، ظرفيت پذيرش سنجب رطوبتبا توجه به اينكه اغل
مي به دليل .شودافت جرم طي فرآيند خشك كردن توصيه

از. قرار دهيد)4-3-4 طبق بند( فوردر)oC)2±40يك قسمت از آزمونه را در يك دماي4-1- الف بعد
.دكنيبرچسبرا)1نمونه مرجع شماره( RS1,خشك كردن

براي خشك كردن مختلفهاي با اعمال زمان ديگر هاي مرجعبا نمونه دوبارهرا4-1-مراحل بند الف5-1- الف
,RSi(دست آوردن نمونه مرجعهب i=1 … n(هاي مرجع نمونه. كنيدتكرار مختلف رطوبت مقداربا

ب مRS2 ،RS3 ...RSnصورته بعدي را پوشش داده شود، برچسب،طلوبتا زماني كه محدوده رطوبت
.زني كنيد

.باشدمي5/13%تا5/8%، 11075:شماره استاندارد مليبر اساس صحه گذاري شدهكسر جرمي دامنه:يادآوري
ب∆wرطوبت، توصيه ميشود تفاوت هاي مقدار ، بين دو نمونه مرجع متوالي در محدوده وزنيصورت درصده،

3/1≤w∆≤7/0گيردارقر.
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به منظور توزيع يكنواخت رطوبت در هر نمونه مرجعهر نمونه مرجع را به طور جداگانه در يك ظرف6-1- الف
و آنها را به مدت  72غير قابل نفوذ به هوا يا يك كيسه پالستيكي دو جداره درز بندي شده قرار دهيد

. كنيدداري ساعت نگه

)افت كسر جرمي(آون به وسيلهرطوبت اندازه گيري مقدار2-الف

براي انجام آزمون سه آزمونه كمينه)RS1, RS2 … RSn(در صورت آمادگي، از هر نمونه مرجع1-2- الف
,2,1O,2,2Oو1,1O,1,2O,1,3Oهر آزمونه را بصورت. برداريد 11075شماره طبق استاندارد ملي

2,3O1و ...و,nO,2,nO,3,nO,)كهOنشانه گذاري كنيدباشد،مي)8فوربه معني.

از جدول.دكنيتعيين 11075طبق استاندارد ملي شمارهرا RS1) افت كسر جرمي(رطوبت قدارم2-2- الف
.دكنيهاي كسر جرمي مناسب استفاده در ستون wO1,3و wO1,1 ،wO1,2ثبت مقادير براي1- الف

در كنيدرا محاسبه2-2-در بند الف RS1ميانگين حسابي سه مقدار بدست آمده براي3-2- الف و آن را
.كنيدثبتwRSi، ستون1-جدول الف

،1-و آن را در جدول الف كنيدمحاسبه wO1,3و wO1,1،wO1,2را براي) sO1(انحراف استاندارد4-2- الف
.كنيدثبتsRSi ستون

=u1صورتهب wO1,3و wO1,1 ،wO1,2را براي)u1(عدم قطعيت استاندارد5-2- الف sO1/√3كنيدمحاسبه 
.كنيدثبتui، ستون1-و آن را در جدول الف

ستون1-و آن را در جدول الفku1صورتهب URS1: كنيدعدم قطعيت بسط داده شده را محاسبه6-2- الف
URSiكنيدثبت.

با6-2- تا الف2-2-مراحل كار مشخص شده در بند الف7-2- الف .كنيدر تكراRSnتا RS2را
ب:يادآوري مي1-مثالي از كاربرد جدول الف1-جدول .دهدرا ارائه

هر مانده باقي8-2- الف را در يك ظرف غير قابل نفوذ به هوا يا يك كيسه پالستيكي دو جداره غيرRSمواد از
.كنيدقابل نفوذ بسته بندي 

.ديكنزني مشخص شده است، برچسب3-كه در بند الف طوري آنها را همان
و استفاده از نمونه هاي مرجع9-2- الف براي كاليبراسيون دستگاه رطوبت اگر بين اندازه گيري رطوبت آون

نگه زمان انقضاء به شرايط. سنج تأخيري وجود داشته باشد، امكان دارد بررسي مجدد رطوبت آون نياز باشد
.بستگي دارد داري
 زني نمونه مرجعبرچسب3- الف

م طور مشخصبهدهاي مرجع بايمونهن گذاريبرچسب :زير باشد طالبنشان دهنده

4 Oven 
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) 10كافه كانه فورايا9كافه آرابيكا عنوان مثالهب(هاي قهوه گونه1-3- الف
 كه كافئين زدايي شده است يا نه؛ اين2-3- الف
و روش استاندارد مورد استفاده براي تعيين آن؛ترطوب مقدار3-3- الف  هر نمونه مرجع

 نمونه مرجع؛ترطوب مقدار عدم قطعيت محت4-3-لفا
 سازي نمونه مرجع؛تاريخ آماده5-3- الف
 زمان انقضاء نمونه مرجع6-3- الف

9 Coffea Arabica 
10 C. canephora 
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الف ورودي-1.جدول رطوبتبرايمقادير شمارهمحاسبه ملي استاندارد 1387سال:11075طبق

عدم
قطعيت

داده بسط
شده

برحسب(
درصد
)وزني

عدم
تقطعي

Υι

برحسب(
درصد
)وزني

انحراف
استاندارد

برحسب(
درصد
)وزني

رطوبت ميزان
ميانگين

ملي استاندارد طبق
شماره

1387سال:11075

برحسب(
وزني )درصد

برحسب(
وزني )درصد

كل جرم
وزن

سرپوش

mL

برحسب(
)گرم

وزن
نمونه

برحسب(
)گرم

وزن
ظرف

برحسب(
)گرم

شماره
و ظرف
سرپوش

آزمونه
براي

رطوبت
آون

نمونه
، مرجع

RSi

نهايي

برحسب(
)گرم

اوليه

برحسب(
)گرم

Ο1,1RS1

Ο1,2

Ο1,3

Ο2,1RS2
Ο2,2

Ο3,3

Ο3,1RSi
Ο3,2

Ο3,3

Οn,1RSn Οn,2
Οn,3

a=فLM NO از,وزن TUا XYZرت \]ر در دادن ^Lار از NY^ _`[a` و cLUm1=mD+m0+mL]ش
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ب  پيوست
)اطالعاتي(

 مرجع مورد استفاده به عنوانيهارطوبت نمونه اندازه گيريمثال براي نمونه

 رطوبت نمونه مرجعمربوط به هاي مثال براي پردازش دادهنمونه1-ب
ب اندازه گيريهاي واقعي براي داده صفحه بعد اين استانداردجدول را)RS(مرجعيهاعنوان نمونهه رطوبت

مي الفالزامي در پيوست طبق روش شرح داده شده بداده. دهد، نشان طبق استاندارد ملي صورت افت جرمه ها
.ه است، بدست آمدمحل انجام آزموندر يك آزمايشگاه 11075:شماره
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ب تجربيداده1-جدول گيريهاي اندازه به شمارهرطوبتمربوط ملي استاندارد نتايج1387سال:11075طبق محاسبه و

عدم
قطعيت

داده بسط
شده

حسببر(
درصد
)وزني

عدم
قطعيت

Ui

حسب( بر
درصد
)وزني

انحراف
استاندارد

حسب( بر
درصد
)وزني

ميزان
رطوبت
ميانگين

حسب( بر
وزني )درصد

درصد( حسب بر
)وزني

وزنكلوزن
سرپوش

mL

برحسب(
)گرم

نمونهوزن

برحسب(
)گرم

ظرفوزن

برحسب(
)گرم

شماره
و ظرف
سرپوش

آزمونه
براي

رطوبت
آون

01231
، 5678

RSi

نهايي

)efgLh
)Ljم

اوليه

)efgLh
)Ljم

04/002/004/0
88/8

84/86333/824286/833568/430775/106943/28311,1Ο
RS1 92/81751/747674/756821/333356/105496/31332,1Ο

89/87022/769915/761790/348045/105079/3243,1Ο
03/002/003/063/966/96498/783536/794554/375740/107241/31202,1Ο

RS2 60/98312/919278/923421/392061/103796/426Ο2,2

63/91422/880433/895602/375502/105327/4110Ο2,3

03/001/002/099/1098/109285/851408/861565/422217/100626/339Ο3,1RS3 02/114549/978685/982688/444312/104865/4330Ο3,2

98/109115/951261/968325/437432/104502/4214Ο3,3

04/002/003/076/1179/118979/860195/881339/342304/103551/4325Ο4,1RS4 73/115032/740263/752747/329491/103024/322Ο4,2

75/114549/788713/792493/367672/105548/3221Ο4,3

04/002/004/049/1254/122110/951423/969800/738473/10914/423Ο5,1RS5 46/127871/763162/782550/340359/104253/3312Ο5,2

48/129947/769276/785083/359644/107548/325Ο5,3

03/001/002/066/1363/134981/779461/791128/373858/107576/317Ο6,1RS6 668/135720/870197/891195/376790/102211/411Ο6,2

66/134259/834638/843584/426091/105962/3111Ο6,3
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پپيوست
)اطالعاتي(
 هاي بين آزمايشگاهينتايج آزمون

:هشمار ايران ملي استانداردزاهاي بين آزمايشگاهي، تعيين رطوبت با استفاده آزمون1-پ
11075 

.است شدهبين آزمايشگاهي ارزيابي چندين آزمون روش كاليبراسيون در
. اجرا گرديد ISO 6673: 2003براي رويه تعيين رطوبت، اولين سري آزمون به موازات كار براي انتشار

جد%4/11تا%5/8اعتبار آزمون در اصل محدوده كسر جرمي جرا پوشش داد؛ مي1.ول .دهدنتايج را نشان

 11075:هشمار ايران ملي استانداردتايج آزمون بين آزمايشگاهين1-پجدول

 فراسنج نمونه
EDCBA
و دور افتاده13131313 13 تعداد آزمايشگاههاي باقي مانده بعد از حذف داده هاي پرت

40/1110/1114/911/950/8، د(ميانگين )رصد وزنيبر حسب
12/009/906/004/009/0، )بر حسب درصد وزني(،Srانحراف استاندارد تكرارپذيري
1/18/07/04*/01/1، )بر حسب درصد وزني(ضريب تغييرات تكرارپذيري
34/025/017/011/025/0، =rحد تكرار پذيري 2.8* Sr )بر حسب درصد وزني(
22/019/033/042/021/0، )بر حسب درصد وزني(،SRانحراف استاندارد تجديدپذيري
9/17/16/36/45/2، )بر حسب درصد وزني(ضريب تغييرات تجديدپذيري
62/054/093/019/159/0، =Rحد تجديدپذيري 2.8 * SR )بر حسب درصد وزني(

، توسعه براي استفاده از براي 11075:هشمار ايران ملي ندارداستادامنه صحه گذاري اين استاندارد
.كه در اين استاندارد به آن پرداخت شده استسنج الزامي مي باشد هاي رطوبتكاليبراسيون دستگاه

و شده تهيه1.هاي مختلف مورد نياز براي آزمون از يك ماده آغازگر بر اساس بند الفهاي با رطوبتنمونه
شددر آزم مشاركت كنندهآزمايشگاه9بين .ون حلقه كاليبراسيون توزيع

پ و داده2–در جدول دامنه صحه با گسترش2- رطوبت بر اساس بند الف اندازه گيريهاي دقت نتايج
.ارائه شده است،%5/13به شده گذاري
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 11075:هشمار ايران ملياستاندارد رطوبت اندازه گيري: آزمون بين آزمايشگاهي2-پجدول
در( %)52/13تا%37/9 بين رطوبت صد وزنيدامنه

 نمونه
 فراسنج

و دور افتاده77777  تعداد آزمايشگاههاي باقي مانده بعد از حذف داده هاي پرت
37/952/1042/1153/1252/13، ) برحسب درصد وزني(ميانگين
14/010/006/008/011/0، )برحسب درصد وزني(،Srانحراف استاندارد تكرارپذيري
5/10/15/06/08/0، )برحسب درصد وزني(ضريب تغييرات تكرارپذيري
39/028/017/022/031/0، =rحد تكرار پذيري 2.8* Sr )برحسب درصد وزني(
17/014/013/013/012/0، )برحسب درصد وزني(،SRانحراف استاندارد تجديدپذيري
8/13/11/11/19/0، )برحسب درصد وزني(ضريب تغييرات تجديدپذيري
48/039/036/036/034/0، =Rحد تجديدپذيري 2.8 × SR )برحسب درصد وزني(
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تپيوست

)اطالعاتي(

 آزمون هايي براي مراحل جداگانه روشمثالنمونه

 كليات1-ت

ورا هاييمثالنمونه6-تتا1-تجداول ، با داده مرحلهبه مرحلهبراي كاربرد ويژه هاي اين استاندارد
مينامهو از گواهي حلقههاي طي آزمون حاصل شدهواقعي  .دهدهاي كاليبرالسيون سازندگان ارائه

.شده استارجاعش آزمونرو جداول به مراحل مربوط

آ)A(از يك دستگاه رطوبت سنج با استفادههاداده %و دقت1/0%زمون، با قدرت تفكيك نمايياز مجموعه
و به وسيله)بر اساس اعالم توليد كننده(3/0  اطالعاتي شده در پيوست شرح دادهمواد مرجع به دست آمد

.شدب كاليبره

ميهاي جدول داده .ددهمراحل روش آزمون را نشان

 اين استاندارد5-4بند طبق سنج تنظيم دستگاه رطوبت2-ت

.را ببينيد1-ت جدول

.شدتعيين-4/1%سنج، انحرافدستگاه رطوبت در مورد

 اين استاندارد6-4سنج بر اساس بند كاليبراسيون دستگاه رطوبت3-ت

.را ببينيد2-تجدول

ا4-ت در تصحيحجدول يكايجاد شده  كاليبراسيون دامنه

.ارائه شده است تصحيحرطوبت در جدول تصحيح هايعبارت

oC8/21دمايبادر آزمون،)A(سنج از يك دستگاه رطوبتوواقعي نمونه مثالاز3-تجدول ده هاي دا
.است به دست آمده5/13%تا9%كاليبراسيونو دامنه

به،7-4بند طبقدما تصحيحمحاسبه5-ت  دستورالعمل سازندهو روش اجرايي مربوط

.را ببينيد4-تجدول

.تعيين شده است زينه سلسيوسبر وزني03/0%ضريب حساسيت دما

مي طبق معادله)Ts(دما در دماي نمونه تصحيح :دشوزير محاسبه
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.را ببينيد2-تجدول

 محاسبه عدم قطعيت بسط داده شده6-ت

.است خالصه شده5-تهاي مرجع در جدول محاسبه اجزاي عدم قطعيت براي هر يك از نمونه

ح ها براي هر يك از نمونه6-تدر جدول اين استاندارد)4( معادلهاصل از عدم قطعيت بسط داده شده
.است آمده وار فهرست

 بيان نتايج7.د

و قبالكه هاي رطوبتاستفاده دادهبا و يك قرائتoC25 معادل)Ts(دماي نمونه ارائه شد ، مقدار%6/9،
ميتصحيح :دشورطوبت نمونه به شرح زير محاسبه

ب مي درصد وزنيه كه منجر :دشوزير

 تعيين انحراف دستگاه رطوبت سنج براي تنظيم-1-تجدول

ازخوانده شدهمقاديراختالف
دستگاه در نمونه هاي مرجع

درصد وزني رطوبت در
 نمونه هاي مرجع

نمونه مرجع

2/1-1/1088/8RS1

3/1-9/1063/9RS2

4/1-4/1299/10RS3

6/1-4/1376/11RS4

4/1-9/1349/12RS5

3/1-0/1566/13RS6

4/1-
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 سنجكاليبراسيون دستگاه رطوبتمقادير ورودي براي بذست آوردن-2-تجدول

تصحيح
دستگاه

رطوبت سنج
Cri

رطوبت نمونه
مرجع هاي

حاصل از 
 دستگاه فور

wRSi

انحراف
استاندارد

ها خوانده

وΡΣهاي تجهيزات درخوانده ها
 ميانگين مربوطه

دماي
 نمونه

برحسب
�c 
Ts 

نمونه
مرجع
RSi Wriwr3wr2wr1

21/088/806/067/86/87/87/87/21RS1

06/063/906/057/96/96/95/99/21RS2

01/0-99/1010/000/111/119/10118/21RS3

07/0-76/1112/083/119/119/117/119/21RS4

08/0-49/1215/057/124/127/126/126/21RS5

04/0-49/1215/057/124/127/126/126/21RS6

 سنجبراي دستگاه رطوبت تصحيح هاي الزمجدول-3-تجدول

تصحيح
Cr

خواندن
wr

تصحيح
Cr

خواندن
Wr

تصحيح
Cr

خواندن
wr

1/0-1/120/05/102/00/9
1/0-2/120/06/101/01/9
1/0-3/120/07/101/02/9
1/0-4/120/08/101/03/9
1/0-5/120/09/101/04/9
1/0-6/120/0111/05/9
1/0-7/120/01/111/06/9
1/0-8/120/02/111/07/9
1/0-9/120/03/111/08/9
1/0-130/04/111/09/9
1/0-1/131/0-5/110/010
1/0-2/131/0-6/110/01/10
1/0-3/131/0-7/110/02/10
1/0-4/131/0-8/110/03/10
1/0-5/131/0-9/110/04/10
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 ضريب حساسيت دما اندازه گيري-4-تجدول

WrT2

دما
�( c )=>? 7@  

Τ2

WrT1

دما
�( c )=>? 7@  

Τ1

03/0 8/8 7/27 6/8 7/21

02/0 7/9 6/27 6/9 9/21

03/0 3/11 8/27 1/11 8/21

04/0 1/12 5/27 9/11 9/21

03/0 6/12 4/27 4/12 6/21

04/0 8/13 3/27 6/13 7/21

03/0 )
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 عدم قطعيت)فراسنج هاي( اجزاي محاسبه-5-تجدول

مفهومنوععدم قطعيتاجرايمقاديرنتايج

020/0
015/0
015/0
020/0
020/0
015/0

04/0=1URS 

03/0=2URS 

03/0=3URS 

04/0=4URS

04/0=5URS

03/0=6URS 

k
U RSiuRSi =

2Κ=Β

عدم قطعيت براي
 نمونه مرجع

)RSi (

035/0
035/0
058/0
069/0
087/0
058/0

15/0=1Sr

15/0=2Sr

15/0=3Sr

15/0=4Sr

15/0=5Sr

15/0=6Sr

j
sri 

3ϕ=Α

عدم قطعيت
استاندارد براي 

رطوبت خواندن
، αسنج

173/00/3aa ±=
12

aauBe −++=Β

عدم قطعيت براي
دستگاه رطوبت 

 سنج

014/0
0/1ar =min

34
rmmuBrmm =Β

عدم قطعيت براي
قدرت تفكيك 
پذيري دستگاه 
 ، رطوبت سنج

rmm

008/0
0/5b

TU =
2Κ=

0/03=ξ
ξk

UTuBTi =Β

عدم قطعيت براي
دماي دستگاه 
 رطوبت سنج

aبراساس مستندات توليد كننده.
bر بدست آمده از گواهي كاليبراسيون ترمومتر دستگاه رطوبت سنجمقدا.
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 عدم قطعيت بسط داده شده-6-تجدول

)بر حسب درصد وزني(عدم قطعيت بسط داده شده
0.36Um1 

0.36 Um2

0.37Um3

0.38Um4
0.39Um5
0.37 Um6


