
INSO 

196 

Iranian National Standardization2nd.Revision 

- كننده ها
آزمون

foaming characteristics

Oct.2013 

 جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملي استاندارد ايران
National Standardization Organization

روان كنند–فراورده هاي نفتي
آز روش-كفاندازه گيري

Petroleum products- 
Lubricants 

ming characteristics –Test 
method 

 

ICS:75.100 

 استاندارد ملي ايران
196 

دومتجديد نظر

1392مهر

t



�

 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و تحقيقـات اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتو قـوانين اصـالح قانون3مادةيك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
 ايران) رسمي(استانداردهاي ملي نشرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
.دارد عهدهبه را

و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه سـازمان29/6/90نام موسسه استاندارد
و طي نامه شماره  . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206ملي استاندارد ايران تغيير

،از مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين  مؤسسات علمـي،و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان
و توليـدي، فنـاوري بـه شـرايط توجـه بـاو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي،
 واردو كننـدگان، صـادركنندگان مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صاحبان منصفانةو آگاهانه مشاركتازكه است تجاري

 براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان،
 ملـي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها از دريافتپسو شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي
.شودمي منتشرو ايران چاپ)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط
 كنند دركميتةمي تهيه شده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش
 تلقـي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي.شودمي منتشرو چاپ ايران ملي استاندارد عنوانبه تصويب، درصورتو بررسيو طرح ملي
سـازمان ملـي مربـوط كـه ملي اسـتاندارد كميتةدرو تدوين5 شمارة ايران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوند مي

.باشد رسيده تصويببه دهدمي استاندارد ايران تشكيل
و (IEC)2المللـي الكتروتكنيـك بـين ،كميسيون1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاياز ايران ملي استانداردسازمان
 كشـوردر (CAC)5 كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنهـا به عنوانو است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
، خاص هاي نيازمنديو كلي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت  پيشرفت هاي آخريناز كشور
.شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي،

و سـالمت كننـدگان، حفـظ مصـرفاز حمايت براي قانون،در شده بيني پيش موازين رعايتبا تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 اسـتانداردهاياز اجراي بعضـي اقتصادي،و محيطي زيست مالحظاتو محصوالت كيفيتاز اطمينان حصول عمومي،و فردي ايمني
 تواندمي سازمان. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويببا وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي
. نمايـد اجبـاريراآن بنـديو درجـه صـادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به

ها خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين  بازرسـي، آمـوزش، مشـاوره، در زمينـة فعـال مؤسساتو سازمان
 وسـايل)واسـنجي(كاليبراسـيونو مراكزها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريتو كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهيو مميزي
و كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساسبررا مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش،

ها عملكردبرو اعطاهاآنبه صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در مي آن  المللـي بـين دستگاه ترويج.كند نظارت
 اسـتانداردهاي سـطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها،
.است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي

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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يا نمايندگي/و سمت:رئيس
 شركت البرز تدبيركاران هوشنگ، مسعودي

)شيميليسانس(

:دبيران
 شركت مترا، زهراروحي

) فوق ليسانس شيمي تجزيه(
، سيما كل استاندارد استان تهران كيانفر  اداره

آلي( )فوق ليسانس شيمي

)اسامي به ترتيب حروف الفباء(:ء اعضا

 شركت نفت بهران خزلي، امير
)فوق ليسانس شيمي(

، محسن  شركت قطران كاوه رستمي
)ليسانس صنايع(

، كامليا  شركت نفت پارس شيخ عليزاده
)ليسانس شيمي(

، نگار  پژوهشگاه صنعت نفت قديري
)فوق ليسانس مهندسي شيمي(

 استاندارد استان تهرانكل اداره مهران ،افسون
)شيمي ليسانس(
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 پيش گفتار

ها- فراورده هاي نفتي« استاندارد نخستين بارهك» آزمون روش-كفاندازه گيري- روان كننده
شد1345درسال و بررسي اين استاندارد.تدوين براي هاي مربوط كميسيونو تائيد براساس پيشنهادهاي رسيده

و ششميندروبار مورد تجديد نظر قرارگرفت دومين  و چهل  وپليمر شيميايياستاندارد ملي كميتة جلسه نهصد
 مؤسسة مقرراتو قوانين اصالح قانون3 مادةكي بند استنادبهاين استاندارد اينك.شد تصويب11/5/91 مورخ

مي ايران ملي استاندارد عنوانبه، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد .شودمنتشر
خـدمات،و علـوم صـنايع، زمينـةدر جهـانيو ملـي هـاي پيشـرفتو تحـوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

ايـن تكميـلو اصـالح بـراي كـه پيشـنهادي هـرو شـد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام، شود ارائه استانداردها
.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره

، در حـد در تهيه وتجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شـرايط موجـود ونيازهـاي جامعـه
امكان بين اين استاندارد واستانداردهاي بين المللي واستاندارد ملي كشورهاي صنعتي وپيشـرفته همـاهنگي ايجـاد 

.شود
.مي باشد 1375سال 196اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي

و مأخذيامن :تاس زير شرحبه گرفتهارقر استفاده مورد استاندارد اين تهيه برايكه بع

ASTM  D 892 :2011،Standard test method for foaming characteristics of lubricating oils 
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ها–فراورده هاي نفتي  آزمون روش–كفاندازه گيري–روان كننده

 هدف1

گ، هدف از تدوين اين استاندارد1-1 هايرياندازه روان كننده در درجـه حـرارتيخواص كف كنندگي روغن
°C24 و°C5/93آن اليتمااندازه گيرييتجرب وسايلمي باشد،كه در پا جاديبه كف شرح داده شـدهيداريو
.است

درريمقاد1-2 و مقـادنيايبرا SI سيستمداده شده  اطـالعيداخـل پرانتـز بـرارياستاندارد قابل قبول است
.باشديم
مگرآنهايي كه مربـوط بـه اسـتفاده از ايـن روش، راعنوان نمي كنديمنياياستاندارد تمام هشدارهانيا1-3

هاي نظارتي بـهو تعيين كاربري محدوديتيوبهداشتيمنيا قبل از استفاده،ايجاد شيوه هاي مناسب. مي باشد
. عهده شخص كاربر اين استاندارد مي باشد

كن1-1-9 بندو7،8 بند هايژهيويشرح هشدارهايبرا .ديرا مشاهده

 مراجع الزامي2

ايمقرراتيحاوريزيالزام مدارك آنبيـ ترتنيبد. استاندارد به آنها ارجاع داده شده استنياست كه در متن
ايمقررات جزئ منياز درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شـده. شودياستاندارد محسوب

و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استا در مـورد مـداركي كـه. ملي ايران نيسـت نداردباشد، اصالحيه ها
و اصالحيه هاي بعدي آن هـاه آخرين تجديدبدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، هموار نظر

.مورد نظر است
:از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است استفاده

شـفافاتعـيماكيـ نماتيك گرانرويروش آزمون-، فراورده هاي نفتي 340استاندارد ملي ايران شماره2-1
).كيناميد گرانرويمحاسبه(هرتيو
، دماسنج هاي مايع در شيشه 10313 استاندارد ملي ايران شماره2-2
.استوانه هاي مدرج-، شيشه آالت آزمايشگاهي 7258شماره استاندارد ملي ايران2-3
تعيين مشخصات كـف كننـدگي در دمـاي–، روغن هاي روان كننده 9378استاندارد ملي ايران شماره2-4

 روش آزمون–باال 
2-5 E 128  ، Test  Method  for  Maximum Pore  Diameter  and  Permeability  of Rigid Porous 
Filters for Laboratory Use 
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و تعاريف3  اصطالحات

و تعاريف زير به كار مي رود در :اين استاندارد اصطالحات

6منتشر كننده3-1

معيماكياست كه گاز را داخليابزار، گازهايبرا: كننده منتشر ا. كنديپخش روش آزمـون منتشـرنيدر
.فلز باشدريغايكننده ممكن است از جنس فلز 

 گاز وارد شدهايهوا3-2

ما: وارد شده) گازاي( هوا مايهوااياز گازي، مخلوط عاتيدر و حجـم مـاعيدو فازكه در عيپخش شـده اسـت

ها) هوا(گاز. باشديمبيتركيقسمت اصل  متـر كـرويم 1000متر تـا كرويم10مجزا با قطريبه شكل حباب

نم كنواختيها به طور حباب. باشديم ايزمان. شونديپخش  بـاالعيهـا بـه سـمت سـطح مـا حبـابنيـ كه

تريها حبابو با هم آميخته شدهرونديم ايمديتوليبزرگ وها ممكن حبابنيكنند كه ايـ است بتركند

همچنين ممكن است به هم آميختن در زير سطح اتفاق بيفتد كه در اين حالت حباب ها بـا. دهندليكف تشك

.سرعت بيشتري باال مي آيند

كف3-3

ا عاتيمادر: كف ماياز حبابهايمجموعه جايروايعيشكل گرفته درون ، يكه درآن از نظـر حجمـييسطح
مايهوا . باشديگاز، بخش اصلي

 روان كننده3-4

ا هر بيماده ،نيكه ا. آن دو را كـاهش دهـدنيبـشياصطكاك وسا دو سطح قرار گرفته  روش آزمـوننيـ در
مكيروان كننده ويروغن است كه .باز دارنده كف باشدبيمانند تركيهرگونه افزودنيدارااي تواند فاقد

 حداكثر قطر منفذ3-5

كه معادل بزرگترين منفـذ)با توجه به اثرات كشش سطحي( با سطح مقطع مدورنيقطر لوله موئ، نفوذ گاز در
، مي باشد  ا. انتشار دهنده تحت بررسي است منيابعاد روزنه در .شوديمانيب كرومتريروش بر حسب

1-Definitions  
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پذ3-6 يرينفوذ

، در ا.مي باشد گاز درون منتشر كننده گازانيجر نفوذ گاز پذنيدر KPa 45/2در فشاريريروش نفوذ
آبيليم250( م) متر .باشديمقهيمتر بر هردقيليبرحسب

 حباب متحرك3-7

ماستيحبابنيحداكثر قطر منفذ اولشيزمان آزما در از منتشر كنندهانيكه از و مآنعبور كرده  گردديرها
پيپيو توسط حبابها ميدر در. شوديدنبال .الف آمده است پيوستكه

دركيكهيزمان معيماكيمنتشر كننده م شوديغوطه ور ب توانديهوا بـه سرانجام ويـا فتديدر منافذ به دام
به محض م منتشر اعمال فشار  وستيپ(شودمي كه آزمون حداكثر قطر منفذ انجاميزمان.تواند رها شوديكننده
ا) الف بانيفرار .گرفته شوددهيناديستيحبابها

كفيداريپا3-8

كف در مع ماندهي، مقدار كف باق آزمون .مي باشد به دنبال قطع كردن منبع هوانيدر زمان
گيداريروش آزمون ،پانيا در ازيريكف از اندازه .شوديمنييتع بعد از قطع منبع هواS10min ±10آن پس

اليتما3-9 كف جاديبه

كف در گ آزمون جريري، مقدار كف مشخص شده از اندازه .مي باشد هواانيآن بالفاصله بعد از قطع

 خالصه روش4

ده) C°24 )F°75يرا در دما نمونه سـپس اجـازهديـ با سرعت ثابـت در آن هـوا بدمقهيدق5وبه مدتديقرار

دقديده كف. بماندقهيده گيرا در انتها حجم رونيا.ديكنيريهر دوره اندازه ينمونه دوم در دمايروش را

C°5/93يرا در دمـا ف،آزمونك) از بين رفتن(انجام داده وپس از فرو نشستنC°24همـان نمونـه تكـراريرو

.ديكن

 وكاربردتياهم5

باتمايل روغن به ايجاد كف مي تواند مشكالت جدي در سيستم ، پمپ كردن  هايي چون دنده هاي سرعت باال



	

و روغن كاري پاششي و ناقص ،ايجاد حفره واتالف ناشي از سر ريز شدن. ايجاد كند7حجم باال  روغن كاري كم
م ايروانكار دريابيـ ارزيروش آزمـون بـرانيا. شوديكيمكانيهايخراب جاديتواند باعث عملكـرد روغـن هـا

مياتيعملطيشرانيچن .رديگيمورد استفاده قرار

 ابعاد بر حسب ميلي متر مي باشد

كف-1شكل  دستگاه آزمون اندازه گيري

7 -splash  lubrication 






 دستگاه6

 تـرييليلـيم 1000اسـتوانه مـدرجكيـ شامل. نشان داده شدهكيدستگاه آزمون كف در شكل شماره6-1

 ميلـي ليتـر وحـداقل درجـه بنـدي±6وحد مجـاز انحـراف E1272استاندارد درBبا رعايت مشخصات گروه(

با) ميلي ليتري 10 هـوايلولـه ورودكينگهداري وازياز شناوريريجهت جلوگييحلقه باالكيكه در حمام

ميكه به انتها مكيآنيودر قسمت تحتان رسدياستوانه . شده اسـتليتشك، باشديمنتشر كننده گاز متصل

م باشد كه از جـنس دانـه متـراكم)نچيا1( متريليم4/25سنگ كروي به قطركياز توانديمنتشر كننده گاز

باشـد، كرونيم5با منافذ)1يادآوري( ساخته شده از پودر فوالد زنگ نزنياستوانه فلزكيازاي ناتيبلور آلوم

 ميلـي ليتـر، 1000بايد به اندازه اي باشدكه ارتفاع آن از كف داخلي سيلندر تا نشانه درجـه بنـدي قطر استوانه 

با. باشد متريلمي) 25±360( (مدور باشدديدهانه آن يكـه دارايكيدرپـوش پالسـتكيـو بـا)2يادآوري.

بر هوايلوله وروديدر مركز برايسوراخ .، محكم شده باشد هوا استيلوله خروجياو سوراخ دوم در كنار آن

بايلوله ورود مـيكيدر پوش الستيشده باشد كه وقتميتنظيطورديهوا ، شـوديبه داخـل اسـتوانه محكـم

و تقربا)3يادآوري( منتشر كننده هوا دا بـايته استوانه در تماس باشـد .قـرار گيـرديارهيـ در مركـز قسـمت

دريرا زمانريزيهايژگيويستيمنتشر كننذه گاز با هشود داشـتيم آزمونالف پيوستكه با روش داده شده

: باشد

از منفذقطر حداكثر )آب mm 250(لوپاسـكاليك45/2در فشـاريرينفوذ پـذ. باشد ميكرومتر80نبايد بيش

دقتريليليم 6000تا 3000 . باشدقهيهوا بر
مازآنجائيكه نفوذ پذيري-1يادآوري و فرج آن در طول استفاده و خلل تغيمنتشر كننده گاز  شـوديمـهيكنـد توصـرييتواند

و فرج منتشر كننده نفوذپذيري منيكه اولياو خلل اشيآزما رد،يگيبار مورد استفاده قرار و بعد از آن بـه صـورتلعمـنيـ شود

ا باحايو ترجيدوره . استفاده انجام شودربعد از هر

هانيا-2يادآوري مياستوانه بر توانيمدرج را ص مدرج لبهيها دهانه استوانهدنيبا و سپس ايـ دادن دهانه بـا شـعلهقليدار

تهدنيسائ .نمودهيآن

م-3يادآوري 2نحوه مناسب قرارگرفتن در شـكل. هوا متصل شوديبه هر روش مناسب به لوله ورود توانديمنتشر كننده هوا

.نشان داده شده است

س-4يادآوري .داشته باشد) كنترل(به تائيد لندرنيازيممكن است حجم
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، بايد آنقدر بزرگ باشند كه استوانه حداقل تا عالمت حمام6-2 . ليتري در آن قرارگيـرد ميلي 900هاي آزمون

قابل تنظيم باشد هر دو حمامF200(C°5/0±C°5/93°(و C°5/0±C°24) F75°(دماهاي به ترتيب ودر

ما)2-6بند2يادآوري( باعيو . امكان پذير باشد توانهاسيبند باشند به طوري كه مشاهده درجهزيتمديآنها
گگرم كردن مورد استفاده قرايهوا ممكن است برايها حمام-1يادآوري اندكـه حمـام نشـان داده شده محدوديها داده. رندير

آورده شده تنهـا بـر پايـه حمـام هـاي13كه در قسمتينيتخميها هر چند كه دقت. اند دادهيكسانيجيهوا نتايهاو حمامعيما

.مايع بوده است

 متـريلـيم 450و بـه ارتفـاع)نجياmm300)12به قطر باًيمقاوم در برابر حرارت تقرياشهيشيا ظروف استوانه-2يادآوري
.ها مطلوب است براي حمام)نچيا18(

جر6-3 راانيتامين كننده هوا از منبعي است كه بتواند سرعت ازقهبردقيترم ميلي)94±5(به ميزان هوا

ميستيهوابا. دارد طريق منتشر كننده ارائه ونگه كند كـه عبور متريليم300برج خشك كن با ارتفاعكيانياز

ز آنيباالدردرست. پر شده استريبه صورت هيـالكيـ، سپسيا پنبههيال متريليم20قسمت تنگ شده

ا. قرار مي گيرد پنبهيمتريليم20هيالكيوريگ از مادة رطوبتيمتريليم 180 ينگهـداريبرا نجايپنبه در

مگير رطوبت باريگ كه رطوبتيستون را وقت. شودياستفاده مجدداً پـريستيشروع به نشان دادن رطوبت نمود

و  جريريگ اندازهيتواند برايازمين موردسنج حساس به نوساناتانيجركيكرده هوا مورد استفادهانيسرعت

)3-6بنديادآوري(.رديگ قرار 
موانيجر-يادآوري 4/0قطـريدارايبـيشكل كه بـه طـور تقرUدو بازوي لولهنيبنييسنج از نوع فشارسنج كه در آن، لوله

بامتريليم16و طول متريليم و ، مناسب مي باشدفتاالت نرمالليبوتعيما باشد . پرگرديده

راازيخروجيحجم كل هوا6-3-1 وس بايددستگاه آزمون كف -6بنـد2يادآوريـ(حجميريگ دستگاه اندازهلهيبه

تعتريليليم 470دقيق حجم گاز در حدوديريگ اندازهتيكه قابل)3-1 حلقـهكيـ هوا حـداقل از درون. كردنييرا دارد

محيمس در بـاًيحجـم تقريريـگ كه اندازهيبه طور كنديمعبور. حمام سرد قرار داده شده استيداخلطيكه در اطراف

سيريالزم جهت جلوگيهااطيانجام شود احت) C°24)°F75ي دما به كـاريستيبا ستمياز هر گونه نشت در هر نقطه از

.رود

آب بشركيدر)يتريليليم10يبا درجه بند(يتريلكي استوانه مدرجكبه طورجايگزين،ي-1يادآوري و بزرگ پر از بلند

م مسيهوا. داخل آن باشددينباييحباب هواچيه. شوديوارونه اسـتوانهييداخـل حمـام بـه قسـمت انتهـايخارج شده از حلقه

ميزمان. روديم جر شودهوايكه آزمون شروع جا ابدييمانيدر داخل استوانه منيگزيو يآزمـون حجـم هـوايدر انتها. شوديآب

آ و خارج استوانه اندازهبداخل استوانه با برابر كردن سطح عبور كرده از تفـاوتيحجم كل هوابه عبارت ديگر شوديميريگ داخل

سهيو حجم اولييحجم نهانيب م لندريآب داخل .ديآيبدست

ل برهيرطوبت سنج كالكي-2يادآوري . مناسب استتريشده با دقت صدم





. يا دقت بيشترهيثانكيشده با صحتيبند سنج درجه زمان6-4

زيدماسنج دارا6-5 وريگستره نشان داده شده در  ASTMيهـايژگـيمطابق با الزامات شرح داده شده در

E1يهايژگيوايIP ها دما سنجيبرا:

 گسترده دمايي ASTM دماسنج  IPشماره
F64 F12°F 215 5تا-
C64 C12 °C 102 20تا-

 واكنشگرها7

با: خلوص واكنشگرها گيستيدر تمام موارد .رديمواد شيميايي با خلوص آزمايشگاهي مورد استفاده قرار

گ انواع ديگريريسا با رنديكه ممكن است مورد استفاده قرار و كـافديابتدا يبـرايثابت شود كه از خلوص بـاال
گ . برخوردارنديرياستفاده بدون كاهش دقت اندازه

مبخر،يگ به شدت آتش: هشدار( استون7-1 )شوديور شدن ناگهان موجب شعله واندتيارات آن .

هيهوا7-2 از كمتراي-C 60°يو خشك با نقطة شبنم دما دروكربنيفشرده عاري از در غير اينصورت بايـد

.استفاده شود3-6برج خشك كننده مشروح در بند 

 نمودن براي تميز)متيل بنزن(و تالوئن)بخارات مضرر،يگ آتش: هشدار( هپتان مانند–كننده مواد تميز7-3

و لوله ورودي هوا استفاده ميشوند و حل كننـدگي. سيلندر منتشر كننده گاز مواد ديگري با ميزان تميزكنندگي

. را برآورده نمايند ميتوانند جايگزين شوند1-9بنددر معادل مواد مذكور كه الزامات مشخص شده

 مورد استفاده در تعيين حـداكثر قطـر منفـذ بـراي منتشـر كننـده فلـزي ال يا ايزو پروپانول-2 پروپان7-4

م-2معادل پروپانيو حل كنندگگي زكننديتم ميزانباييها حالل( )آن شوندنيگزيجا تواننديال

 هشدارها8

ا-هشدار8-1 بانيكاربر ديستيروش آزمون و با تمام فعاليتهايدهيآموزش آشـنايشـگاهيآزما معمول باشد

ويمحلـنيتمـام قـوانياجـرانيتضـمنيهمچنـ. چنين شخصي كار كند مستقيمتحت نظارت نكهياايباشد 

.باشديم شگريآزمايهاتيمسئولاز الزامات قانوني
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پايكننده دارازيتميها حالل-هشدار8-2 مياز دماترنيينقطه اشتعال از احتمال اشتعالدنباشيمحيط

.ديكنيريو انفجار آنها جلوگ

باشياز روغن مورد آزما ناشيات بخار–هشدار8-3 دولـتنيروش سـازگار بـا قـوانكيـ بـايستيوحمام

.ازمحيط خارج شونديمحل

ميبرخ- هشدار8-4 C°5/93يروغـن انتقـال حـرارت در دمـا تـريل20به اندازه توانندياز دستگاه ها

محـدوديمناسـب بـراطيشـرايد بايسـتوشهروغن شكست محتويكه ظرفيدر مواقعنيبنابرا. داشته باشند

. به كار بسته شود نمودن آلودگي حاصله

 دستگاهيساز آماده9

وو)1-1-9بند(كردن كامل استوانه آزمونزيتم9-1 هر)2-1-9بند(هوايلوله ورود منتشر كننده گاز بعد از

م،ياز آزمون قبليمواد افزودن ماندهيبار استفاده به منظور برطرف كردن باق جيدر نتـايبه طور جـد توانديكه

.، ضروري استايجاد مزاحمت كنديآزمون بعد

 ديواره داخلي آن بطوريكه هيچ قطرهاي از آب درآن تشكيلمعيار تميزي كامل سيلندر تخليه به خوبي آب از
و لوله ورودي هوا عدم روئيـت وجـود مـواد. باشد نشود مي به همان نسبت معيار تميزي كامل منتشركننده گاز

. باشد باقي مانده از آزمون قبلي مي
كه يك روش:سيلندر9-1-1 ،آتشـگير:هشـدار(هپتـان ابتدا آنـرا بـا مناسب براي تميز كردن سيلندر به اينصورت است

آب. وسپس با يك پاك كننده مناسب شستشو دهيد)بخارات مضر و سـپس بعداز آن به ترتيب سيلندر را ابتـدا بـا مقطـر

و بخارات آن باعث جرقه مي شود: هشدار( استون بشوئيد و بعد توسط جريـان هـواي فشـرده يـا ). به شدت قابل اشتعال

آنبوسيله خش آون .ك كنيدرا

شيها كننده پاك-يادآوري ميطيدانستن شرانيسازگار نمي باشند بنابراشهيخاصي وجود دارند كه با رويكه هجينتيتواند

نتياهم آزمايش اثر بگذارد وباشازيداردو ممكن است .شستشو استفاده شوديباربرانين چندواستد كه از آب

و لوله هوا9-1-2 يك روش مناسب براي تميز نمودن آنها به اينصورت است كه ابتـدا داخـل لولـه: منتشر كننده گاز

و لوله تولوئنبوسيله) جدا شده از منتشركننده گاز(هوارا هوا را بهـم متصـلو هپتان تميز نموده وسپس منتشركننده گاز

و منتشر كننده گاز را در حداقل  و فشـار هـوا حدا. غوطه ور نمائيدتولوئن ميلي ليتر 300كرده قل پنج مرتبه توسط خال

پـس از شستشـوي. اين عمل را با هپتان تكرار كنيـد. نموده واز آن خارج نمائيد لوئن را وارد منتشركننده گازتوبخشي از 

و لوله هوارا توسط عبور هواي فشرده از داخل آنهابطور كامل خشك كنيـد  قسـمت بيرونـي لولـه. نهائي منتشركننده گاز
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و سپس با يك پارچه خشك پاك نمائيدورودي هوار منتشـركننده گـاز را بـا پارچـه.ا ابتدا با يك پارچه آغشته به هپتان

. تميز نكنيد

بهييخاص ممكن است شامل اجزايها نمونهيبرخ-يادآوري ا طور كاملباشند كه علـتنيروش پـاك نشـوند بـه همـنيـ بـا

ايتست بعدجيبر نتا تواننديم نيموارد ممكن است شستشونياثر بگذارند در پازيبيشتري مورد . شـده اسـت شـنهاديباشـد كـه

جايزمان كنيشستشونيگزيكه روش م ندهمنتشر .خاص انجام شود اطاتياحتيسركييستيبارديگيگاز مورد استفاده قرار

غيها منتشر كننده-1 و جذب سطحيفلزريگاز  هر دو داشتهايوها ندهيشوايمزاحم باتياز تركيكسانييممكن است جذب

دانيايستيبايقبل از شروع آزمون بعدنيبنابرا.باشند .دمطلب را مورد توجه قرار

م كسانيطيكه تحت شراييها تمام آزموندرنيبنابرا-2 جايزمان،شونديانجام پاك كردن منتشـر كننـده گـازنيگزيكه از روش

م .شودتيرعا2-1-9مطابق بنديينهايمرحله شستشواتيجزئيستيشودباياستفاده

به-3 .رجوع كنيد1يادآوريهمچنين

 آزمون روش 10

بر از نمونهتريليليم 200باي، تقر بهم زدناييكيبدون تكان دادن مكان: مرحله اول10-1 و.ديزيرا داخل بشر

ده F5°F ±120 (C°3±C°49°(يآن را تا دما F 5±°F 75(C°3±°(يتا دماديسپس بگذارديحرارت

C°24 بهيبرا. خنك شود كههر مرحله از روش آزمون. شودعهمراج)5-10بند(انتخاب الف نمونه انبار شده

انجـاميمرحلـه قبلـليساعت بعد از تكم3حدود به ترتيبيستيبا شرح داده شده4-10و3-10يدر بندها

با1-5-10شود در بند  رسيستيآزمون سـاعت3از شتريبديو نبا انجام شودييبه مشخصات دمادنيبه محض

.باشد) C°5/93)F°200م استوانه در حمايبعد از غوطه ور

 چشـمي در محـدودهنيسـطح تخمـديـزيبر تـريليليم 1000را داخل استوانه از نمونهتريليليم 10-2190

°F°1±75(C°5/0±C(يكه به دمـايدرحمامتريليليم 900حداقل تا عالمترا استوانه.استتريليليم5

كندهيرس24 رسيكه روغن به دمايوقتديغوطه ور و لوله ورودديحمام هوا را كه به منبعيمنتشر كننده گاز

و اجازه دهيد منتشر كننده لولـه.دقيقه در نمونه قرار گيـرد5گاز به مدت هوا متصل نيست وارد استوانه نموده

كنيريگ هوا را به دستگاه اندازهيخروج پا.ديحجم هوا وصل راقهيدق5انيدر به منبع هـوا منتشر كننده گاز

راانيوصل كرده سرعت جر دقتريليلمي)94±5(تا هوا تميهواوديكنميتنظقهيبر از فشـار را بـازيخشك

ده)S3min ±5( منتشر كننده گاز به مدتانيم خـارجيهـا حبـابنيزمان را از ظاهر شدن اولـوديعبور

پا.ديكنيريگ شده از منتشر كننده گاز اندازه جرنياانيدر وسانيدوره يكيجدا كردن لوله السـتلهيهوا را به

كنانيجر از وو بالفاصله حجم كف كه حجمديسنج قطع كن بين سطح روغن .ديـ باالي كف مي باشد را ثبت
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سيحجم كل هوا دهتريليلمي)470±25(يستيبا ستميعبور داده شده از كـه اسـتوانهديـ باشد سپس اجـازه

جا)S10 ±min  10(يبرا كنيخود باقيدر و دوباره حجم كف را ثبت .ديبماند

نيسطح تخم.ديزيبريتريليليم 1000ديگر از نمونه را در استوانهتريليليم 180: مرحله دوم10-3

راتريليليم5چشمي در محدوده )F1°F ±200°( در حمامتريليليم 900حداقل تا عالمت است استوانه

C°5/0±C°5/93كن غوطه كيديرس)C°5/0±C°5/93)°F2°F ±199يكه روغن به دمايزمانديور

دهيو لوله ورودزيتم گازكننده نتشرم شد2-10همانطور كه در بندوديهوا در داخل آن قرار عمل شرح داده

كندنيدم مرحلهيحجم كف را در انتهاديكن .ديو سكون ثبت

وس)3-10بندF°200(C°5/93)(يكف را بعد از آزمون در دما ماندهيهر گونه باق: سوم مرحلة10-4 لهيبه

ب رسديببرنيهم زدن از يبا قرار دادن استوانه آزمون دردماF°110(C°5/43(ريزيبه دمادنينمونه را جهت

كن شگاهيآزما مانـدهيباق F1°F ±75(C°5/0±C°24°(يكه دردمايسپس استوانه را در حمام.ديخنك

ا بعد.ديقرار ده رسيروغن به دما نكهياز و منتشر كننده گازيلوله ورودكي،ديحمام را داخـل آن تميـز هوا

پا كنيد شرح داده شده عمل2-10قرار دهيد وهمانگونه كه در بند  ودنيـدم مرحلـهانيو حجم كف را بعد از

.ديسكون ثبت كن

كف10-5 مخوط مـي شـوند مـي توانـدديجديهايكه با افزودنزمانيها روان كنندهازيبعضويژگي هاي

ر ضدكف(مورد تائيد قرار گيرد مزيبه طور مناسب به صورت ذرات از.) شوديداخل آنها پخش هفتـه2اما بعد

م شتريباي ايانبار شدن منيا( ها را از دست بدهديژگيونيتواند يقطبيهايكه افزودن دهديموضوع نشان

و نگه دارييپخش شده توانا بطيجذب آشكار اندازه ذرات ضد كـف باعـثشيوريكه افزاذرات ضدكف را دارند

ا منيكاهش اثر كنترل كف در انتقـال،هرچند اگر همان روغن ذخيره شده به داخل موتـور. شوديروش آزمون

و قسمت هائي كه به مدت چند دقيقه كار  كند ريخته شود روغن دوباره مشخصه كـف مي دهنده يا جعبه دنده

رامطلو و سپس بهم زدن آن طبـق روش.مييابدب خود به همين نحو ريختن روغن ذخيره شده در مخلوط كن

و روغـن مجـددا كنتـرل كـف)1-5-10(شرح داده شده در انتخاب الف ضد كف معلق شده دوباره پخش شـده

مها روغن نگونهيايبرا داد شان خواهدن196استاندارد ملي اين خوبي طبق   اسـتفاده مـورد توانـدي، انتخاب الف

گ د.رديقرار اجيبه اندازه كاف هنگام اختالط با روغناگر ضدكفگرياز طرف پخـش نشـود كوچكزابه صورت

دايروغن تازه مخلوط شده طبـق انتخـاب الـف شـدنيضدكف مطلوب را دارا باشد اگراتيخاص توانديروغن نم

اين كار در واحـد اخـتالطكهيدر حال مشخصه كف مطلوب خود را به دست آورد امكان زيادي داردشود همزده

ازنيبنابرا.روغن امكان پذير نيست  كيبراالف انتخاباستفاده  تـازه مخلـوط شـده محصـوالتتيـفيكنترل

م و گمراه كننده .باشدينامناسب
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،يتريلكيظرف- انتخاب الف10-5-1 در را بر اساسمخلوط كننده با سرعت باال زيـتم1-1-9بند روش ذكر شده

بر C°32تا F 65(C°18°تا F90°(ي شده در دمايريگ اندازه از نمونهتريليليم 500.ديكن آنديزيرا داخل ظرف در

كهيعيطب بهم بزنيد سرعت حداكثرباقهيدقكيو به مدتديرا ببند آنيقابل تـوجهيهوا اين كاردر حين است وارد

دهيم پيهـا كه حبـابيتا زمان نمونه به حالت سكون بماندديشود اجازه و دمـا راكنـده وارد شـده  روغـن بـهيشـود

C°3±C°24 )°F5°F ±75(خوردن از بهم ساعت بعد3برسد به مدت )و حـليپـاك كننـدگتيبا خاصييها حالل

مبربرايكنندگ بهشيآزما). آن شوندنيگزيجا تواننديبا تولوئن كن2-10كه دربنديطور را .ديشرح داده شده شروع

يوارد شـده زمـان كـافيهـوايها حباب پراكنده شدنيساعت برا3باال ممكن استيبا گرانرويها در مورد روغن-يادآوري
ب اشدنب .ديكن ادداشتيجيدر نتايادآوريالزم شد آن را به صورتيشترياگر زمان

جا 11 نيگزيروش

مكيروزمرهيهاشيآزمايبرا گ توانديروش آزمون ساده شده درنيا.رديمورد استفاده قرار كيـ روش فقـط

م اقهيدق5دميده شده به مدتيحجم كل هوا. باشديمورد متفاوت با روش استاندارد م نكهيبعد از انيـ هوا از

گ انيا. شودينميريمنتشر كننده گاز عبور كرد اندازه هاو حجميريگ ندازهعمل ابزار قابل نفـوذريغيرابط

كه نسبت به هوا گيخروجيبردن هوايبرا را رايحجم ضـروريرياز استوانه مدرج به ابزار اندازه مـي باشـند

ن حذف مي نمايد جرازياما جر برهيكاليسنج به درستانياست كه و سرعت . بـه دقـت كنتـرل گـرددانيـ شود

اجينتا بانيبدست آمده در .شود گزارشيمل ستانداردااين ماننديستيروش

 گزارش 12

ز داده12-1 كنريها را مطابق روش .ديگزارش

اليتماكفيداريپا كف جاديبه
ASTMD892                 /Ip146   ASTMD892/IP146  

پا ميلي ليتر حجم كف برحسبدرقهيدق10 پاياندر ميلي ليتر كف برحسب حجم قهيدق5انيدر
 دميدن هواسكون مرحله

 مرحله اول-1
 مرحله دوم-2
 مرحله سوم-3
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هم بعداز )1-5-10بند، الف انتخاب( زدنبه

 مرحله اول-1
 مرحله دوم-2
 مرحله سوم-3

اليوقت،جيبه منظور گزارش نتا12-2 و كامالًنتواند حبابهيكه سـطح كـوچكي از سطح روغن را بپوشاند

بادهيدمايع شفاف  .صفر گزارش شوديستيشود مقدار كف

و خطا 13  دقت

ا زانيم: دقت13-1 وسنيدقت گيشگاهيآزمانيب مقايسات برنامه مشتركلهيروش به .شده استيرياندازه

پذ13-1-1 ب:يريتكرار طيدر شـرا كسـانيبـا دسـتگاه شگريآزمايك قابل قبول بدست آمده توسطجينتانيتفاوت

و با مواديكار ازش،يو نرمال انجام آزماحيصحطيوشرايدر مدت زمان طوالن يكسانثابت مـورد20فقط در يك مـورد

).3شكل( تواند از حدود داده شد تجاوز نمايدآزمون مي 

 تكرار پذيري-نمودار دقت-3شكل
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 تجديد پذيري- نمودار دقت-4شكل

در: تجديدپذيري13-1-2 و جدا از هم به دست آمده به وسـيله دو آزمايشـگر اختالف بين دو نتيجه آزمون مستقل

، فقط در يك مورد از مورد آزمـون مـي توانـد از حـدود20آزمايشگاه هاي مختلف با مواد يكسان در مدت زمان طوالني

).4شكل.(داده شد تجاوز نمايد 

چ-يادآوري پيداريپايبرا4و3در شكلهانيخط و خطوط و وستهيكف در مرحله سوم مربوط به ارتفاع كف در مرحلـه اول

و پا و سوم ويداريدوم م كف در مرحله اول .باشديدوم

 موجـوديهنـوز حـدود دقتـ)1-5-10( انـد الف آزمون شده انتخاب كه به روشييها آن دسته از روغنيبرا13-1-3
.باشدينم
ب-يادآوري بنـا بـر ايـن اند مقدار كف صفر بوده است الف انجام شدهانتخاب روشباكهيبدست آمده در كار جمعجينتا شتريدر

.توان دقت آنها را محاسبه كردينم

ه:خطا13-2 گ چگونهيتاكنون يريـگ اندازهيروش برايخطايريمواد مرجع مناسب قابل قبول جهت اندازه

ا خواص كف كنندگي و خطانيدر گنيايروش آزمون وجود نداشته .ستينيريروش قابل اندازه
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 الف وستيپ
)يالزام(

و نفوذپذيريگ آزمون اندازه )ASTM E 128 اساسبر(منتشر كننده هوايريحداكثر قطر منفذ

 دستگاه1- الف
تم متـراكمياز هـواميقابل تنظ منبعكيحداكثر قطر منفذ شامليريگ اندازه دستگاه1-1-الف وزيـ،

 متـريليم 800( لوپاسكاليك85/7قرائت اختالف فشاريبرايشكل با طول كافUفشار سنج آبيكيخشك

در يـك منتشـر كننـده نكـهيايبـرا)مناسب استتريليليم 250(مناسبيا استوانه با اندازهكيو) آب گـاز

)1-الف شكل(..ور گردد غوطهدرآنيآن به راحتيتريليليم 100عمق

گي دستگاه اضاف2-1-1-الف با حجم سنجكيشامليرينفوذپذيرياندازه يريـگ انـدازهيبـرايكـافتيـ ظرف گاز

دقتريليليم 6000حداقلانيسرعت جر ب متـريلـيم10ازيفشار برگشتديتول در حاليكهقهيبر كيـ. نباشـد شـتريآب

بهيبه اندازه كافيفالسك صاف نيـا. آن بتوانـد عبـور كنـدييگلـواز)mm 4/25)in 1 قطـر بزرگ كه انتشار دهندة

وسيستيفالسك با .محكم شود)2-شكل الف( هوايلوله ورود وارد شدنيبرا سوراخكيبايكيدرب الستكيلهيبه

بهيوصل كردن قسمتهايبرا)mm  8)in 3يبا قطر داخليا لوله كه مورد استفادهگريكديمختلف دستگاه قرار گرفته
.نشان داده شده است2-و الف1- الفيها در شكل

 رگالتور هواي خشك وتميز

 استوانه مدرج فشارسنج
 ميلي ليتر آبي 250

 دستگاه اندازه گيري حداكثر اندازه منفذ-1- شكل الف
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 هواي خشك وتميز رگالتور فالسك تصفيه

 فشار سنج آبي جريان سنج مرطوب

 دستگاه اندازه گيري نفوذپذيري-2- شكل الف

 روش آزمون2-1-الف

از2همانطور كه در شكل- حداكثر قطر منفذ1-2-1- الف كيـ نشان داده شده است انتشـار دهنـده را بـا اسـتفاده

و لوله كنmm 8سوراخوm1 به طوليا رابط زيـ انتشار دهنـده تم ). استفاده نشودياز لوله برنج(ديبه فشارسنج وصل

كنييقسمت باالازيمتريليم 100را درعمق غ در آب مقطر، ندهمنتشر ويرفلزيچنانچه انتشاردهنده اگر انتشـار است

ده.ديده ال قرار-2-آن را درپروپان بوديدهنده فلز بهيلوله ورود. بخوردسيخقهيدق2حداقلدياجازه كيهوا را

كن-1-1فشرده همانطور كه در شكليهوازيمنبع قابل كنترل تم يفشار هوا را با سـرعت.ديالف نشان داده شده وصل

دق متريليم50معادل( Pa/min 490حدود منيتا اولديدهشيافزا)قهيآب بر و لتريفانيحباب متحرك از عبور كنـد

م بانياز آآب وسنياول.دياال زياضافياز حبابهايفيردلهيحباب متحرك به مصيآن تشخريدر آبيداده شود سطح

س كن)p(و اختالفديبخواننجرا در هر دو قسمت فشار ـ منافـذ نزدعيـ توزيهمگونمشاهده.ديرا ثبت بـه حـداكثركي

امكـان پـذير اند شدهعيكه در سطح توزييها حبابانيجري با توجه به همگونو فشار هوايجيتدرشيمنفذ با افزا اندازه

.است

م)D(حداكثر قطر منفذ1-1-2-1-الف ز كرومتريرا بر حسب كنرياز فرمول :ديمحاسبه

محيفلزريغيها انتشاردهندهيبرا)1( :انتشار دهندهطيو آب به عنوان

/p– 100()1-1الف (29225 =D

P=آبيليم )اختالف ارتفاع آب برحسب ميلي متر در دو ستون فشار سنج( متر

مح-2-و پروپانيفلزيها انتشار دهندهيبرا)2( :انتشار دهندهطيال به عنوان
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/p–80()2-1الف (8930 =D

:كه در آن

P:م آب در فشار سنج  متريليبر حسب

ا مهمفاكتوركيانتشار دهندهونيبراسيشده است كه كالمشخص2-1-2-1- الف .آزمون مي باشدنيدر
پذ2-2-1- الف تمكي-يرينفوذ بهزيانتشاردهنده گاز وو خشـكزيـتمهواي قابل كنترل، منبعكيو خشك را

كنmm 8و سوراخmm 1به طوليا فشرده با استفاده از لوله درديوصل دهيصـاف فالسككيو آن را ازديـ قـرار كـه

به5/0با طولي ديگرا لولهقيطر نشان داده شـده متصـل2-1-الف كه درشكل نطورسنج مناسب هماانيجركيمتر

جروديكنميتنظ)آب متريليم KPa 45/2)250ي شده است اختالف فشار را رو انتشار دهنـدهانيميهواانيسرعت

م دقيليگاز را بر حسب گقهيمتر بر اانيجرتيبر حسب حساسديكنيرياندازه مشـاهده ممكـننيسنج استفاده شده

ياست برا طوكي جرنيانگيم. تر مناسب باشديالنمدت دقانيسرعت شقهيبر .دوثبت
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ب وستيپ
)ياطالعات(

ازيبرادينكات مف  اين استاندارد ملياستفاده

گحيهمانگونه كه توض قاًيدقيآزمون باست1-ب . حاصل شوديخوبجيتا نتارديداده شد انجام

و نفوذپذيسنگيها انتشار دهنده2-ب يهـا سـنگنيبـرا نامعتبر هسـتند بنـايرينورتون در موارد تخلخل

هايبه خوب(ديجد پ)يفلزيانتشاردهنده با وستيمطابق .كنترل شونديستيالف

با انتشار دهنده3-ب و نفوذپـذيا به صورت دورهيستيها كنتـرليريو بر حسب اسـتفاده از لحـاظ تخلخـل

پ شوند .اين كار انجام شودبار در هفته1حداقل شوديم شنهاديو

ايخطاها .باشديمي خارج از محدوده مشخصاتها انتشار دهندهازيروش آزمون ناشنيعمده در

ب4-ب و لوله ورود انتشار دهندهنياتصال بايگاز وسريغيستيهوا .هوا باشدلهيقابل نفوذ به

ازيستيبايوروديهوا5-ب از كننـده معرف خشك. برج خشك كننده خشك شودكيتوسط عبور پـس

و با تغ آبرييجذب رطوبت .عوض شوديستيبايبه صورتيرنگ از

باونيبراسيكال6-ب . دماسنج مرجع كنترل شودكيتوسط انهيحداقل به صورت ساليستيدماسنجها

و لوله ورود7-ب بياز هر بار استفاده برا هوا بعديپاك كردن كامل استوانه آزمون  مانـده بـاقي بردننياز
.استيضروراريبسيآزمون قبليهايافزودن
م1-7-ب تموآب مقطر،مناسب پاك كنندهكي، با هپتان به ترتيب وانتياستوانه را بازياستون كرد سپس

.آون خشك كردكيدرايهوا 

و هوا با تولوئن به ترتيب مرتبه5 انتشار دهنده گاز حداقل2-7-ب تمزيتمي، هپتان .شودزيخشك

باايحمام روغن8-ب . استفاده شودF1(C°5/0°(با دقت آزمونيكنترل دمايبرايستيآب

سيعبوريحجم كل هوا9-ب ا. باشدتريليلمي) 470±25(به اندازهيبايست ستمياز يمرحله راهنيبدون

ايبرا غ ستميسكهنيثابت كردن .وجود ندارد، قابل نفوذ بودهرينسبت به هوا

ملكيبا باركييكرونومتر حداقل سال شودكهيمهيتوص10-ب  الـف-3 وسـتيپ. شـود برهيكـالياستاندارد

كنتـرليچگونگييراهنمايبرايمنبع مناسب 340استاندارد ملي به شماره از روش آزمون) سنج صحت زمان(

م زمان .باشديسنج از نظر صحت
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مانتخاب گر از روشا11-ب هم وارديهوايها تمام حبابديكنيالف استفاده قبل از بايستي زدن شده بعد از

پ . شوند راكندهآزمون

كيالف برا انتخاب استفاده از روش12-ب ويهاروغنتيفيكنترل گـزارش سـهيمقاايـ تازه سـاخته شـده

مجيو نتا انتخاب الفروش  و نامناسب .باشديآزمون كف معمول گمراه كننده

از13-ب جاكياگر ازجيمطابق نتايستيرا نباجياستفاده شد نتايريگ اندازهيبرانيگزيروش به دست آمده

.گزارش كرد 196روش آزمون 

ب1-6در بند14-ب .شوديبررستريليليم 1000استوانه تا عالمت درجهنيپائيداخل قسمتنيفاصله

، جهت اطمينان از قـرار گـرفتن سـر انتشـار دهنـده در واشر1-6در بند15-ب متمركز نمودن انتشار دهنده

، به كار مي و انبساط آن در طول دوره مركز استوانه رود تا به اين طريق از مزاحمت ديواره سيلندر در ايجاد كف

و بعد از آن ممانعت نمايد ونيا. دميدن مايدر زمانژهيمساله به گدرنـگ مـوررهيتعيكه ايـرديـ آزمـون قـرار

ت وضعيت روشنائي يا مايع مشده در مركز قرار گرفتنرهيحمام بسيرا مشكل .استديمفاريكند

ازيها را در حالت عمود استوانه1-6دربند16-ب اگـر اسـتوانه هـا.ديمناسب نگهدارلهيوسكيبا استفاده

مايحركت كنند آزموندر طولاينباشنديحالت عموددر و مـ زانيهر دو، خطا در سطح شيافـزا توانـديكف

.ابدي

با از لمس انتشار دهنده2-1-9دربند17-ب كنها .ديدست اجتناب

ازيبررس2-10و4-10دربند18-ب رسيبه دمايريگ شروع اندازه شود كه نمونه قبل .باشددهيحمام
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پ وستيپ
)ياطالعات(

يشگاهيآزمانيبمقايسات دقت بررسي روش

 اســتاندارد ملــي ايــرانايــن مطــابق دقــت ارتقـايبــرا) ILS(يشــگاهيآزمانيبــ بررســي مقايســاتكيـ1-پ

.شركت كردند ILSدر شگاهيآزما12شده استيسازمان ده

، شامل آزمايشگاه1-1-پ و يك آزمايشگاه سازنده10هاي شركت كننده  آزمايشگاه كاربر يك آزمايشگاه خدماتي

ـ از حمـام هـوا اسـتفاده كرد شـگاهيو چهـار آزماعياز حمـام مـا شگاهيهشت آزما. دستگاه آزمون كف بوده است  تمـام.دن
ازها شگاهيآزما و كاليانتشار دهنده فلزكيتنها نـوع ابـزاركيـ بـا هـا شـگاهيو تمـام آزما. استفاده كردند شده برهيتازه
ويعبوريهواقيدقيريگ اندازه نشـان داده1-پ شـكلدركيكه به صورت شمات( اند شدهزيتجه سيالاز انتشاردهنده
).شده

وس-1-پيادآوري نيحجم واقعقيدقيريگ اندازهيبرالهيهر ميبراازيمورد .استفاده شود توانديآزمون

پاكي، شامل سه نوع روغن موتور، پنج نمونه2-1-پ هـر،قابل دسترسيروغن مرجع تجاركيو،هيروغن

.اند كدام دو بار مورد آزمون قرار گرفته

:شامليانحرافات اصل.مشخص شده اند 196انحرافات از روش آزمونيبرخ2-پ

ا نمونه1-2-پ بگ نكهيها قبل از .مرتبه در داخل ظرف در بسته سرو ته شدند20رنديدر استوانه آزمون قرار

پ در1-10اين متفاوت است با آنچه كه در بند–2-يادآوري باروش آزمون تاثير وتكرار پذيري با دقـت مخلـوط كـردن ارتباط

و بسيار متغير نمونه بيان گرديده است نمونه و آنچه كه در انتخاب الف در رابطه با مخلوط كردن با شدت .بيان شده

از نـانياطم رايبـ،) نشـان داده شـده اسـت2-پ كه در شكل(انتشار دهنده متمركز نمودنواشر2-2-پ

دق نكهيا ش قاًيسر انتشار دهنده مدنيدمقهيدق5در طولياشهيدر مركز استوانه  شوديقرار دارد استفاده

را اجـازهريساعت تاخ3تا1-10بند.بيشتر از يك ساعت تاخير بعد از حرارت دادن، وجود نداشت3-2-پ
.دهديم
يقبلـي عـالوه بـر مراحـل شستشـو آزمـون به منظور اطمينان از تميزي استوانه از باقيمانده روغن4-2-پ

تميتجار ندهيشوكيروش آزمايش1-1-9استوانه در بند شدشهيشيزيموثردر .استفاده

.مخلوط كردن استفاده نشديالف برا انتخابيروش آزمون برا5-2-پ

جا6-2-پ گيدر عوض برا.شدناستفاده) از روش آزمون1-11بند(نيگزيروش آزمون يهـوايريـ اندازه

ويعبور از سيال آزموناز انتشار دهنده شديخروجيحجم هوايريگ ابزار اندازهكيشده .استفاده
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سا ثباتكه به دنبال توسعهييكاربرهايبرا-3-پيادآوري و وسـتيپيها قسمتريو دقت آزمون هستند بپ ازيشـتريضـوح

م ILSيهاكيتكن دركه دهنديرا ارائه يقـاتيدر گـزارش تحق ILS كامـلاتيـ جزئ. سـتندين اين اسـتاندارد ملـي ايـران فعال

ASTM ارائه به دفاتر مركزي بين المللي آمادهASTM شرح داده شده است.

كل) 1mmبا ضخامت(واشر نازككي- انتشار دهنده متمركز نمودنواشر3-پ كميكه قطر كوچكتريآن

و آن از قطر استوانه ميليم4قطر مركز .باشديمتر بزرگتر از قطر انتشار دهنده

به-شهيشيماده پاك كننده تجار4-پ و ماندهيپاك كردن باق قادر شواز ظر8وارنيش روغن .ياشهيف

س1-1-9بعداز پاك كردن استوانه مطابق بند1-4-پ با لندريداخل دهيكننده تجار پاك مادهرا سـپس.ديشستشو

ده.دييبا آب گرم بشو .كامالً خشك شودديو اجازه

كنيكننده تجار استوانه را با پاكيا موثرتر به صورت دورهيپاك كنندگ براي-4-پيادآوري دهديـ پـر  قـهيدق30ديـو اجـازه

دهدييبخورد سپس با آب گرم آن را بشوسيخ .تا خشك شودديواجازه

(مرحله اول5-پ تاعيمايظرف محتويبه آرام با دست يا دستگاه)1-10بند: و سپسدكني وارونه 180° را

ا برگردانيدآن را رانيو كن20كار ظـرف را تكـان) طول بكشدهيثان2هر مرتبه حداقل حدود(.ديمرتبه تكرار

كن4-10و1-10ادامه بنددينده .استفاده شوددينبا)5-10بند(الف انتخاباما.ديرا دنبال

.ديرا استفاده نكن1-11شده در بنديمعرفنيگزجاي روش6-پ

،عبـور كـرده از انتشـاردهنده) گـاز(روشهاي جايگزين كه بجاي وابستگي به مشخص نمودن حجم كـل هـواي-5-پيادآوري

بـه انتشـار) گـاز( وارد شونده را اندازه گيري مي نمايد بدليل عدم تشخيص نشـتي درلولـه اتصـال هـوا) گاز(سرعت جريان هواي

و يا عدم تعيين تغييرات بوجود آمده در تخلخل انتشار دهنده ها مورد سئوال قرار گرفته اند .دهنده

و خطا7-پ .بدست آمده است آزمايشگاهيبررسي مقايسات بينازريزيدقت

پذ1-7-پ ب:يريتكرار طيدسـتگاه تحـت شـراكيـبا شگريآزماكيبه دست آمده توسطيدرپيپجينتانياختالف

از روش آزمون،و درست نرماليكاربرطيو در شرايزمان طوالنكيدر يكسانو با مواد كساني مورد20فقط يك مورد

زريمقاد مي توانداز .تجاوز نمايد3-پو در شكلرينشان داده شده در

يريتكرارپذ شماره مرحله
Ι)55+x(10/0
ΙI)44+x(10/0
ΙIΙx15/0
x=شدهيريگ مقدار اندازه 

8 - varnish 
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ب:يريپذديتجد2-7-پ وسيپدريپجينتانياختالف يهـا متفاوت با دسـتگاهيشگرهايآزمالهيبه دست آمده به

روشيريو درسـت بـه كـارگ نرمـالطيتحت شرايزمان طوالنكيدر يكسانمختلف با مواديها شگاهيمتفاوت در آزما

ازو آزمون زريمقاد مورد مي توانداز20فقط يك مورد . تجاوز نمايد4-پو در شكلرينشان داده شده در

يريدپذيتجدشماره مرحله

Ι)55+x(29/0

ΙI)44+x(26/0

ΙIΙx44/0
x=شدهيريگ مقدار اندازه 

 كـف خـواصيريـگ انحـراف روش آزمـون انـدازهيگر تا كنون مواد مرجع مناسب جهت اندازه:خطا3-7-پ

پكنندگي نم. مشخص نشده است استاندارد ملي ايراناينازپ وستيدر .كردنييتع توانيو خطا را

 حمام كف تنظيم شده جهت استفاده در اندازه گيري حجم هوا خروجي-1-پشكل
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پ  تصوير برش خورده از سيلندر تنظيم شده-2-شكل

 تكرارپذيري تمايل به ايجاد كف براي هر سه مرحله-3-پشكل
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 تجديدپذيري تمايل به ايجاد كف براي هر سه مرحله-4-پشكل


