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 خدا نام به

 ايران استاندارد ملي سازمان با آشنايي

 تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ الزامات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ يک بند موجب به ايرانصنعتي و تحقیقات  استانداردموسسه 
 ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعیین، وظیفه که است کشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

 .دارد عهده به را ايران )رسمي(
به  92/6/1321يکصدو پنجاه و دومین جلسه شوراي عالي اداري مورخ  موجب به يراناو تحقیقات صنعتي  استانداردنام موسسه 

 جهت اجرا ابالغ شده است. 92/3/1321مورخ  33333/916سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شماره 
 مؤسسات و مراکز راننظ صاحبسازمان  کارشناسان از مرکب فني هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 تولیدي، شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشي، علمي،
 کنندگان،مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاري و فناوري

 نويس پیش .شود مي حاصل دولتي غیر و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 دريافت از پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران رسمي((ملي استاندارد عنوان به يبتصو صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها
 .شود مي منتشر
 کنند مي تهیه شده تعیین ضوابط رعايت با نیز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهايي نويس پیش

 ترتیب، ينبد .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي درکمیتۀ

 ملي کمیتۀ در و تدوين 3 شمارۀ ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود مي تلقي ملي استانداردهايي
 .باشد رسیده تصويب به دهدمي تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

(ISO) استاندارد المللي بین سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 المللي بین کمیسیون 1

(IEC) الکتروتکنیک
(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بین سازمان و 9

 غذايي کدکس کمیسیون 2رابط تنها عنوان به و است 3
(CAC)

 ،کشور خاص هاي نیازمندي و کلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .کند مي فعالیت کشور در 3
 .شود مي گیري بهره المللي بین استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پیشرفتهاي آخرين از

 کنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بیني پیش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 اجراي اقتصادي، و محیطي زيست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و صادراتي کاالهاي ارداستاند اجراي کشور، محصوالت براي المللي بین بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه نمايد. اجباري
 در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین نمايد. اجباري را آن بنديدرجه
 و ها آزمايشگاه محیطي، -زيست مديريت و کیفیت مديريت هاي سیستم صدورگواهي و ممیزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمینۀ

 تأيید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسۀ ،سنجش وسايل )واسنجي( ونکالیبراسی مراکز
 نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأيید گواهینامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و کند مي ارزيابي ايران صالحیت

 تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسايل )واسنجي( راسیونکالیب يکاها، المللي بین دستگاه ترويج. کند مي
 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي

                                                 
1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 كمیسیون فني تدوين استاندارد

  یمریمواد پل یحاو سیاالت يبرش یداريپا – ينفت یها فرآورده"

 "روش آزمون – اروپايي يزليد يقيبا استفاده از نازل تزر

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس:

 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اشرفیان،فرهاد

 (لیسانس شیمي)

 دبیر:

 پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده شیمي و پتروشیمي امینیان، وحید

 (فوق لیسانس شیمي)

 ))اسامي به ترتیب حروف الفبا :اعضاء

 مي گروه پژوهشي پتروشیمي پژوهشگاه استانداردعضو هیئت عل بنازاده،علیرضا

 (دکتراي شیمي تجزيه)

 گروه پژوهشي پتروشیمي پژوهشگاه استاندارد بیگلري،حسن

 (فوق لیسانس شیمي)

 شرکت نفت سپاهان حاج باقري،سمیه

 (فوق لیسانس شیمي)

 شرکت پژوهش وفناوري پتروشیمي حويزي ،جمال الدين

 (فوق لیسانس مهندسي شیمي)

 شرکت تعاوني مرواريد مشکین اني،امینخراس

 (لیسانس مديريت بازرگاني)

 شرکت نفت پارس شیخ علیزاده،کاملیا

 (لیسانس شیمي)

 اداره کل نظارت براجراي استانداردهاي غیرفلزي عباسپور،شهناز

 (مديريت فوق لیسانس)

 شرکت نفت ايرانول غیشه ،نازنین

 (لیسانس شیمي)
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 دگان فراورده هاي نفت،گازوپتروشیمياتحاديه صادرکنن فقیهي،ايرج

 (فوق لیسانس)

 پژوهشگاه استاندارد گروه پژوهشي پتروشیمي ،نوشینزنجانيقلي پور

  )دکتري مهندسي شیمي(

 کاسترول ايرانشرکت  کرمدوست،ساناز

 (لیسانس شیميفوق )

 صنايع دفاع محمدي،شعبان

 (لیسانس شیميفوق )

 بهرانشرکت نفت  نظري،جعفر

 (يلیسانس شیم)

 اتحاديه صادرکنندگان فراورده هاي نفت،گازوپتروشیمي هاشمي،ابوالقاسم

 (ديپلم)
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 پیش گفتار

  يزليد يقيبا استفاده از نازل تزر يمریاد پلمو يحاوسیاالت  يبرش يداريپا – ينفت يها فرآورده "استاندارد 

 سهیزدهمین تهیهه و تهدوين شهده و در    هاي مربوط  که پیش نويس آن در کمیسیون "روش آزمون – اروپايي

مورد تصويب قرار گرفته است، اينک به   93/11/1329مورخ   ملي استاندارد فراورده هاي نفتياجالس کمیته 

، بهه  1331الح قوانین و مقرار سازمان ملي استاندارد ايران، مصوب بهمن ماه قانون اص 3استناد بند يک ماده 

 عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

هاي ملي و جهاني در زمینه صهنايع، علهوم و خهدمات،     براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرفت

و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیهل ايهن    استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد

استانداردها ارايه شود، هنگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربوط مورد توجه قرار خواههد گرفهت. بنهابراين،    

 بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده کرد.

 يحهاو سیاالت  يبرش يداريپا اندازه گیري – ينفت يها فرآورده) ،1331سال 6123استانداردملي ايران شماره

   ، باطل واين استاندارد جايگزين آن مي شود.(روش آزمون -يزليد يقيبا استفاده از نازل تزر يمریمواد پل

 خذي که براي تهیه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:منبع و ما

ASTM D6278 :2012: Standard Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids 

Using a European Diesel Injector Apparatus. 
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  یمریمواد پل یحاو سیاالت يبرش یداريپا – ينفت یها فرآورده

 روش آزمون – اروپايي يزليد يقيبا استفاده از نازل تزر

يل و مواد مصرفي را که ممکن است خطر اين استاندارد مسايل ايمني مربوط به عملیات، وسا -هشدار

گیرد. رعايت تمام جوانب به عهده آزمايشگر خواهد بود. بنابراين آزمايشگر قبل از  آفرين باشد، در بر نمي

هاي مربوطه پیش  هاي ايمني و بهداشتي مناسب و توجه به دستورالعمل انجام آزمون، به کار گرفتن روش

 عمل آورد.هاي الزم را قبل از کار به  بیني

 هدف و دامنه كاربرد 1 

گیري پايداري برشي سیاالت حاوي مواد پلیمري است. در  اندازههدف از تدوين اين استاندارد،  1-1

به روش تزريق درجه سلسیوس( سیاالت حاوي مواد پلیمري  111اين روش درصد افت گرانروي )در 

شود. افت گرانروي نشان  است، سنجیده مي ديزلي که در آن از يک نازل تزريقي اروپايي استفاده شده

 ناشي از برش در نازل خواهد بود. ،دهنده میزان تخريب پلیمر

هاي آن در  نیز روشي مشابه براي سنجیدن پايداري برشي است و محدوديت ASTM D 2603روش آزمون  – 1يادآوری 

 ين روش با اين استاندارد ارايه نشده است.قسمت دامنه کاربرد روش آمده است. ارتباط معیني بین نتايج حاصل از ا

شود.  تعريف شده، استفاده مي  CEC L – 14 – A – 93در اين روش آزمون از همان دستگاهي که در روش  – 1يادآوری 

 تفاوت دو روش در فواصل زماني الزم براي کالیبراسیون است.

تواند با اين  گیرد ولي نتايج مي ديزلي صورت مي نیز به وسیله نازل تزريقي ASTM D 5275روش آزمون  – 9يادآوری 

 استاندارد متفاوت باشد.

استانداردملي ايران باشماره اين روش آزمون داراي کالیبراسیون و الزامات کاربري متفاوت با روش  – 7يادآوری 

 که منسوخ شده است.،است 1331سال 6123

و  دور 31اين استاندارد است که پايداري برشي را هم در  نیز روشي مشابه با ASTM D 7109روش آزمون – 5يادآوری 

 گیرد. صورت مي دور31کند در صورتي که در اين استاندارد فقط  گیري مي تزريق اندازه دور 21هم 

 مراجع الزامي  1

 .ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است که در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

 .شود ين ترتیب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبد



 9 

 ها و تجديد نظرهاي بعدي  در صورتي که به مدرکي با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ها ارجاع داده  در مورد مدارکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آن .آن مورد نظر اين استاندارد ملي نیست

 .ها مورد نظر است هاي بعدي آن ده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحیهش

 :است  استاندارد الزامي  کاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

روش اندازه گیري کینماتیک مايعات  -، فراورده هاي نفتي1333:سال 321شماره استانداردملي ايران 1-1

 میک(شفاف وتیره)محاسبه گرانروي دينا

2-2 ASTM D2603 Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer Containing Oils 

2-3 ASTM D5275 Test Method for Fuel Injector Shear Stability Test (FISST) for 

Polymer Containing Fluids 

2-4 ASTM D6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control 

Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance 

2-5 ASTM D7109 Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a 

European Diesel Injector Apparatus at 30 and 90 Cycles. 

2-6 CEC L-14-A-93 Shear stability evaluation. 

 اصطالحات و تعاريف 9

 رود: در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به کار مي

9-1 

 ی كینماتیکگرانرو

 است. دراثر نیروي جاذبهمیزاني از مقاومت يک سیال نسبت به جاري شدن 

9-1 

 فشار كالیبراسیون

گامي که سیال مگا پاسکال، هن 1/13تا  مگا پاسکال 1/13فشار ثبت شده در فشار سنج و در محدوده

 پیدا کند.میلي متر مربع برثانیه  2/9تا  3/9افت گرانروي معادل  RL 233کالیبراسیون 

9-9 

 افت گرانروی

 شود. مي حاصلجه سلسیوس سیال قبل وبعداز برش در111کاهش گرانروي،که از اختالف گرانروي در 

9-7 

 افت گرانرویدرصد 

کنید( بر گرانروي قبل از برش است که به صورت درصد  مراجعه 3-3)به بند افت گرانروي  تقسیم حاصل

 شود. گزارش مي

javascript:goRefDoc('D6299')
javascript:goRefDoc('D7109')
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 خالصه روش آزمون 7

 اين عمل شود که سرعت برشي عبور داده مي باپلیمر از يک نازل تزريقي ديزلي و سیال حاوي  7-1

 د. شو هاي پلیمر مي ملکولتخريب  باعث

 مقیاسيشود. درصد کاهش گرانروي  ميسبب کاهش گرانروي کینماتیک سیال مورد آزمون اين تخريب 

 پلیمر خواهد بود. مکانیکي سیال حاوي پايداري برشياز 

 اهمیت وكاربرد 5

اين روش آزمون، درصد افت گرانروي سیاالت حاوي پلیمر که ناشي از تخريب پلیمرها در يک  5-1

 حداقلبه  ي يا اکسايشي اثرات حرارت تغییرات حاصل ازکند. ميگیري  نازل با برش زياد است، را اندازه

  رسیده است.

ها، توسط تولید  ي پلیمري روان کنندهها اين روش آزمون، به منظور کنترل کیفیت افزودني 5-1

 رود. ها به کار مي کنندگان و مشتريان آن

ها و شرايط  بیني افت گرانروي سیال در دستگاه توان براي پیش اين روش آزمون را نمي 5-9

متأثر پلیمر تواند عالوه بر برش مکانیکي  سیال در اين شرايط ميد زيرا تغییرات گرانروي مختلف به کار بر

و از تغییرات اکسايشي و حرارتي باشد. هر چند در شرايط کاري ابتدايي يا محدود، بین نتايج اين آزمون 

 نتايج میداني، ممکن است ارتباطي وجود داشته باشد.

 دستگاه 7

سیال، پمپ دو پیستوني با يک الکتروموتور گرداننده، محفظه پاششي شامل مخزن دستگاه  7-1

همراه با نازل سوخت پاش تزريقي ديزلي و ظرف سرد کننده سیال است که مجموعاً در فضايي که دماي 

 دهد. ( نماي دستگاه را نشان مي1-1گیرد. شکل )الف  درجه سلسیوس است، قرار مي 93تا  91آن 

( نشان داده شده است، باالي آن باز 1-1شکل )الف  3طور که در شماره  مخزن سیال، همان 7-1-1

باشد و به صورت واحدهاي  میلي متر مي 23و قطر داخلي میلي لیتر  931بوده، داراي حجم تقريبي 

-1بندي شده است. اين مخزن به پخش کننده داخلي سیال که جزئیات آن در شکل )الف  حجمي درجه

دندانه دار براي اين منظور هاي  متر با لبه میلي 21. يک شیشه ساعت به قطر باشد مي( آمده مجهز 9

دهد. دما به  ا کاهش ميمشخص ر مسیرتمايل سیال به حرکت در يک  ،مناسب است. صفحه پخش کننده

تا  11دماسنج بايد نتهاي حباب شود. ا گیري مي دازهسنجي که در مرکز مخزن معلق است، انوسیله دما

تواند در همین موقعیت  گیري دما مي باشد. ديگر وسايل اندازه مخزن ر باالتر از لوله خروجيمیلي مت 13

( مجهز شده است. شیر سه راهه از نوع 3خروجي به يک شیر سه راهه )مکاني مورد استفاده قرار گیرد. 

 ست، ميمیلي متر ا 3غیر قابل تعويض با سوراخي که قطر اسمي آن  و مخروطي همراه با توپي محکم

 باشد.
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شیر سه راهه به ورودي پمپ ( براي اتصال 1-1در شکل الف  11شفاف )شماره  از يک لوله پالستیکي

 شود. استفاده مي

نشان داده شده است. اين  11شماره  1-1-، اين پمپ در شکل الفيتزريق دو پیستونپمپ  7-1-1

( و 12(، پیچ تخلیه هوا )13شمار )است و به يک ضربه  Bosch PE 2 A 90D 300/3 S2266پمپ از نوع 

 ( مجهز است.19پیچ تنظیم کننده سرعت جريان )

بر دقیقه به دور (293 ± 93(که به وسیله يک موتور الکتريکي سه فاز و با ، پمپ تزريق 7-1-9

 آيد. مي حرکت در

. اين آيد هرتز معمول در اروپا به حرکت در مي 31و جرياندور بر دقیقه  293ين موتور در ا 7-1-9-1

بر دقیقه در اين دور 1111کار خواهد کرد. لیکن هرتز  61دور بر دقیقه و جريان  1111موتور در حدود 

براي پمپ تزريق اطمینان حاصل شود.  دور بر دقیقه 293 ± 93قابل قبول نیست و بايد از سرعت روش 

 .است 3به  6هاي سرعت  يک روش مناسب براي اين منظور استفاده از کاهنده

به محفظه پاششي متصل است. که به وسیله يک لوله استیل پر فشار  ؛پمپ تزريقخروجي  7-1-7

  3-1-( نشان داده و جزئیات بیشتر از در شکل الف9قسمت ) 1-1-محفظه پاششي در شکل الف

آمده است. محفظه پاششي چنان طراحي شده است که سیال تحت آزمون پس از خروج از نازل، وارد 

( 13. محفظه به يک لوله تخلیه خروجي )کندشود تا از تشکیل کف جلوگیري  از سیال مي محفظه پر

 شیر دو راهه مجهز است تا بقاياي آزمون قبلي را در مرحله شستشو از سیستم تخلیه و  داراي

 Bosch DN 8 S 2- Typeتزريق ديزل از نوع را به حداقل برساند. نازل  نه قبليوناشي از نم آلودگي

Pintle  که در پايه نازل نوع بوده  1232 911 119شمارهBosch KD 43 SA 53/15 پايه  گیرد. قرار مي

 است. 1اي نازل شامل يک صافي لوله

 ( آسیبي نرسد.3و نازل 9هاي پمپ در هنگام کار مواظب باشید تا به قطعات دقیق دستگاه تزريق )قسمت – 7 يادآوری

  تخصص انجام گیردويابامراجعه به دفترچه راهنماي دستگاه صورت پذيرد.سرويس اين قطعات بايدتوسط کارشناس م

و سريع در فشار سنج در طي آزمون ممکن است به معني گرفتگي صافي باشد. در اين افزايش غیر معمول  – 6 يادآوری

 اي بايد تعويض شود. صورت صافي لوله

رول يا يک فشار سنج با نمايشگر ، نظیر يک فشار سنج پر شده از گلیس(13)ک حسگر فشاري 7-1-5

قرار گیرد. فشار سنج بايد هر  2ديجیتال بايد در کنار مسیر سیال و از طريق شیر سوزني يا سوپاپ فشار

 چند وقت براي اطمینان از صحت عملکرد آن آزمايش شود.

ل ثابت نگه داشتن دماي سیال در طو، به منظور 1-1-شکل الف 3ل، شماره کننده سیاسرد  7-1-7

شود. اين سرد  در محل خروجي مخزن سیال قرائت مي رود؛ اين دما به وسیله دما سنج آزمون به کار مي

                                                 
1
 Filter Cartridge 

2
 Plunger and barrel  

3
 Nozzle value assembly 

4
 Pressure Snubber 
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اي است که مايع خنک کننده بین دو جداره جريان دارد و انتقال  صورت دو جداره و شیشهکننده به 

میلي  31دود ، ح1d ،گیرد. قطر خارجي اين سرد کننده حرارت در جداره داخلي حبابي شکل صورت مي

میلي  131، حدود Lمیلي متر است. طول کلي آن،  93، حدود 9dمتر و قطر داخلي قسمت حبابي شکل، 

، باشد متر است. يک صفحه پخش کننده، که از نظر طراحي مشابه با صفحه پخش کننده در مخزن سیال

ننده را بهتر سازد. بین سیال و سطح سرد ک تماسشود تا  در بخش بااليي سرد کننده کار گذاشته مي

از مخزن سرد کننده سیال از طريق يک شیر سه راهه با همان طراحي که در بخش تخلیه میزان تخلیه 

گیرد. آب سرد براي جداره خارجي سرد کننده بايد به صورت قابل  شود، انجام مي مخزن سیال استفاده مي

 تنظیم، تامین گردد.

 مواد 6

براي تنظیم فشار باز شدن شیر در نازل تزريق ديزل ابتدا  که در(، 9)شماره وخت ديزل س 6-1

 مورد نیاز است.

اين منظور بکار مي رود تا نشان دهد که وقتي دستگاه  ، که برايRL 233کالیبراسیون سیال  6-1

 را بدست مي دهد.  ،کار مي کند، افت گرانروي صحیحدرمحدوده فشار از پیش تعیین شده

باشد. براي  ها مي تامین کنندهکند و مورد پذيرش  لزامات اين روش آزمون را برآورده ميا RL 233سیال – 8 يادآوری

 مراجعه کنید. RR: D02-1629اطالعات بیشتر به گزارش 

 هشدار 8

هاي داراي فشار باال در دستگاه  ر هنگام استفاده از دستگاه، از يک حفاظ مطمئن بین قسمتد 8-1

 و کاربر استفاده شود.

( تحت فشار حداقل 1-1-در شکل الف 16گام آزمون، لوله بین پمپ و نازل )شماره در هن 8-1

پوند بر اينچ مربع( است. در صورت گرفتگي صافي، ايجاد فشارهاي  1333بار يا  131)مگا پاسکال  1/13

قبل  پذير است. در چنین مواردي پوند بر اينچ مربع( امکان 9611بار يا  131مگا پاسکال ) 1/13باالتر از 

 از سفت کردن اتصاالتي که خوب نشت بندي نشده اند، پمپ را خاموش کنید.

 نمونه برداری 3

 میلي لیتر سیال براي هر آزمون الزم است. 611حدود  3-1

سیال مورد آزمون قبل از ورود به دستگاه آزمون، بايد در دماي اتاق داراي ظاهر يکنواخت و  3-1

 قابل مشاهده باشد. عاري از هر گونه مواد نامحلول و



 6 

آب و مواد نامحلول بايد قبل از آزمون در نمونه حذف شوند زيرا در غیر اين صورت مي توانند  3-9

تواند سبب تغییر ناگهاني در فشار سنج  صافي ميمنجر به گرفتگي صافي و سايش نازل شوند. گرفتگي 

 تاه شدن عمر آن شود.توانند به نازل منتقل شده و باعث کو شود. مواد نامحلول نیز مي

 كالیبراسیون و استاندارد كردن 11

، نگه کالیبره نشده استاگر نازلي را که استفاده مي کنید، جديد يا از قبل  ،تنظیم نازل 11-1

کنید. نازل را با استفاده از سوخت  در محل، تنظیمبه همراه نگهدارنده آن ق ديزل را دارنده نازل تزري

مگا  1/113زل به نحوي تنظیم کنید که فشار باز شدن شیر در شرايط استاتیک نا دستگاه تنظیمديزل و 

کالیبره شده، فشار  RL233شود. اگر نازل قبالً با روغن کالیبراسیون پوند بر اينچ مربع(  1333پاسکال )

 باشد. مگاپاسکال1/13و مگا پاسکال 1/13باز شدن شیر بايد بین 

نازل بايد به نحوي  و پاشنده ي دستگاه آزمون نصب کنید. پینروآن را نگه دارنده و  نازل 11-1-1

 شود که از هر گونه نشتي روغن اطراف سطوح خارجي نازل جلوگیري شود. روي محفظه بسته

 (Vres) 1حجم باقي مانده تخلیه نشدهاندازه گیري  11-1

ه زير مخزن که بین شیر سه راهمانده تخلیه نشده سیستم، حجمي از سیستم  حجم باقي 11-1-1

شامل حجم محفظه  Vres( وجود دارد. 1( و دهانه نازل تزريق )شماره 1-1-شکل الف 3سیال )شماره 

 روش را ادامه دهید. 3-11حجم باقي مانده تخلیه نشده معلوم است، از بند شود. هنگامي که  پاششي نمي

روشن کنید تا حتي االمکان تعیین حجم روغن باقي مانده، ابتدا به مدت کوتاه پمپ را براي  11-1-1

 بیشتر سیال قبلي تخلیه شود.

( را از دستگاه جدا کرده و سیال داخل آن ها 1-1-، شکل الف16هاي فشار قوي )شماره لوله  11-1-9

را تخلیه کنیدو درپوش را از انتهاي مجاري پمپ درآوريد و باقي مانده روغن را تخلیه کنید. محفظه 

 کنید. ( را تخلیه9پاششي )شماره 

( بايد به 6را دوباره سوار کنید و تمام خروجي ها را ببنديد. شیر سه راهه باال )شماره سیستم  11-1-7

( 11( بايد به قسمت مکش پمپ )شماره 3باز باشد و شیر سه راهه پايین )شماره ( 3مخزن پايین )شماره 

 باز باشد.

به مخزن پايین اضافه کنید و سطح را  را RL 933سانتي متر مکعب روغن کالیبراسیون  131 11-1-5

 يادداشت کنید.

را خاموش کنید. سیال داخل محفظه پاششي را درون يک بشر تخلیه کنید و سپس پمپ  11-1-7

ايجاد  اخط Vres سیال برگشتي را به داخل مخزن پايیني بريزيد؛ در نظر نگرفتن اين سیال در اندازه گیري
                                                 

1 
Residual undrained Volume 
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دقیقه تخلیه شود و هواي آزاد در لوله شفاف اتصالي بین مخزن  91 کند. اجازه دهید سیستم به مدت مي

 پايیني و پمپ قرار گیرد.

يادداشت کرده ايد، به عنوان  3-9-11سطح روغن در مخزن پايیني را با آنچه در بند  اختالف 11-1-6

 ، ثبت کنید.Vres)حجم باقي مانده 

میلي لیتر توسط آزمايشگران متفاوت گزارش شده است. در صورتي که  31تا  13هاي باقي مانده  حجم – 3 يادآوری

 1-1-شکل الف 11ول خط شماره برگشت داده نشود يا اگر ط( 6-9-11سیال محفظه پاششي به مخزن پايیني )طبق بند 

 ممکن است بیش از اين باشد. Vresهاي  باشد اندازه گیري  اضافي

 میلي لیتر است، را محاسبه کنید. 131از  Vres، که حاصل تفريق Vrunلیاتي، حجم عم 11-1-8

 

 1تمیز كردن دستگاه، تنظیم ضربه شمار و ضربه پمپ 11-9

( از محفظه پاششي به درون ظرف تخلیه، 13باقي مانده را از طريق خط تخلیه )شماره  روغن 11-9-1

، درون 3و سیال مخزن را از شیر شماره  6شماره  درون جداره سرد کننده را از شیر سیالخارج کنید. 

 ، تخلیه کنید.ظروف تخلیه مناسب

سیال تخلیه شد، اجازه دهید شیر خط تخلیه پاششي باز بوده و شیر سه راهه پس از اين که  11-9-1

( به نحوي قرار داشته باشد که سیال جداره سرد کننده به درون ظرف تخلیه، ريخته شود. شیر 6)شماره 

را به نحوي قرار دهید که تخلیه انجام نشود ولي مسیر سیال درون مخزن به سمت پمپ از  3ماره ش

 اضافه کنید. سیالرا به مخزن  RL 933میلي لیتر از  31باز باشد. حداقل  11طريق خط 

ست که به میلي لیتر سیال ا 31اولین و دومین شستشوي دستگاه با  بیانگر 3-3-11تا  9-3-11مراحل  – 11يادآوری

انجام مي شود. در اين مراحل، شیر زير  ،زمونمراحل کالیبراسیون و آ پیش ازمنظور از میان بردن روغن قبلي استفاده شده 

 محفظه پاششي و سرد کننده بايد به نحوي باز باشد که روغن به درون ظرف تخلیه، ريخته شود.

( و فشردن دستي لوله 12چ تخلیه )شماره در خطوط لوله دستگاه را به وسیله پی دهواي موجو 11-9-9

 انعطاف پذير شفافي که پمپ را به مخزن سیال وصل کرده، خارج کنید.

ضربه شمار به نحوي تنظیم کنید که پمپ زمان کافي را به منظور کشیدن سیال از مخزن  11-9-7

 سیال داشته باشد.

خط  ي مخزن و در شرايطي کهتهاپمپ را روشن کنید و آن را تا پايین آمدن سیال تا ان 11-9-5

  با سیال پر است ،روشن نگه داريد. 11شماره 

 ه مخزن بريزيد و پمپ را تا پايینرا براي بار دوم ب RL 933میلي لیتر سیال  31حداقل  11-9-7

 

 اتوماتیک مصداق نداشته باشد. يها ممکن است بعضي از بندهاي اين قسمت براي دستگاه -1
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 روشن نگه داريد. با سیال پر است، 11ي مخزن و در شرايطي که خط شماره انتهاآمدن سطح سیال تا 

را به  6( را بسته، و شیر شماره 13شد، شیر محفظه پاششي )تخلیه  لپس از آن که کل سیا 11-9-6

 نحوي قرار دهید که سیال از جداره خنک کننده به مخزن سیال جريان داشته باشد.

 سنجي را از مخزن سیال بیرون بکشید.يا میله دما دماسنج 11-9-8

تداخل ايجاد کند. بنابراين  خزنجود دماسنج و مجموعه آن مي تواند در صحت اندازه گیري حجم سیال مو – 11يادآوری

 است. ازه گیري صحیح حجم مخزن الزم است، بیرون کشیدن آن ضروريهنگامي که اند

تعیین شده  3-9-11)که در بند  Vrunلیتر و  میلي 31مقدار سیال که معادل مجموع  حداقل 11-9-3

 است( را به مخزن سیال اضافه کنید.

را به نحوي قرار دهید که سیال  6( را بسته و شیر شماره 13ظه پاششي )شماره شیر زير محف 11-9-11

 از جداره سرد کننده به مخزن سیال ريخته شود.

 ستشو و در طول آزمون همیشه بسته است.شیر تخلیه محفظه پاششي در مرحله سوم ش – 11 يادآوری

پذير متصل  موجود در خطوط لوله دستگاه را به وسیله فشردن دستي لوله انعطافهواي  11-9-11

 ( نیز 12توان به وسیله پیچ تخلیه )شماره  کننده پمپ و مخزن سیال خارج کنید. اين عمل را مي

 انجام داد.

 عدد ضربه شمار را ثبت کنید. 11-9-11

  s1 ± min 1، پمپ را به مدت ديگر وسیله زمان سنج با استفاده از يک کرنومتر يا يک 11-9-19

 روشن کنید.

11-9-17 nتعیین کنید. 19-3-11از بند  ختالف در تعداد ضربه ها استا راکه 

ضربه خاموش شود. پمپ بايد به  nضربه شمار را به نحوي تنظیم کنید که پس از سه بار  11-9-15

و از قیقه روشن باشد. با استفاده از يک زمان سنج، زماني که ضربه شمار روشن است را مشاهده د 3مدت 

حاصل کنید. پمپ را روشن کنید و اجازه دهید روغن تا خاموش شدن اطمینان  nصحیح بودن مقدار 

 دستگاه به وسیله ضربه شمار به گردش درآيد.

 یال را به نحوي تنظیم کنید که غن مخزن سهنگامي که تمام روغن تخلیه شد، حجم رو 11-9-17

 باشد. Vrunمعادل با 

 تنظیم کنید. 3/1(n)شمارشگر ضربه را تا  11-9-16

را به نحوي ببنديد که پس از روشن کردن پمپ، سیال در جداره سرد کننده  6شیر شماره  11-9-18

 جمع شود.
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؛ حجم موجود در  ه کامل گرديدلیپمپ را روشن کنید. پس از اين که پمپ متوقف شد و تخ 11-9-13

 کم کنید. Vrunمخزن سیال را از 

 ادامه دهید. 2-11است، مراحل را از بند  Vrunمیلي لیتر نصف  ±3/9اگر اختالف حاصل،  11-9-11

نیست، سیال را از جداره  Vrunمیلي لیتر  ±3/9حجم موجود در مخزن سیال  که هنگامي 11-9-11

لیه کنید، ضربه پمپ را به وسیله پیچ تنظیم پمپ، تنظیم کنید و مراحل خنک کننده به مخزن سیال تخ

 مجدداً شروع کنید. 16-3-11را از بند 

 کا لیبراسیون درروزالزم است.. یناين گرم کردن فقط براي اول – 19 يادآوری

 الزم است. ضربه شمار را به صورت ، نیم ساعت گرم کردنRL 933قبل از کالیبراسیون با  11-7

(n) 31  نمايید.ضربه کنید و پمپ را روشن 

ظه پاششي را باز و سیال را در ظرف تخلیه بريزيد. سیال جداره سرد کننده را شیر زير محف 11-5

را به نحوي قرار دهید که تمام سیال درون مخزن به درون ظرف  3بريزيد. شیر شماره درون ظرف تخلیه 

را به نحوي قرار دهید که مسیر تخلیه  3، شیر شماره تخلیه ريخته شود. هنگامي که تخلیه کامل شد

 ( باز باشد.11بسته و مسیر ورودي پمپ )

  RL 199 سیال با كالیبراسیون 11-7

 درجه سلسیوس است. 93تا  91حاصل کنید که دماي محیط )اتاق( بین  اطمینان 11-7-1

قرار ( را به نحوي 6ماره )به مخزن سیال بريزيد. شیر ش RL 933 سیالمیلي لیتر 3حداقل  11-7-1
دهید که سیال به ظرف تخلیه بريزد. در اين وضعیت اجازه دهید شیر زير محفظه پاششي باز باشد. پمپ 

 ( هنوز پر است، آن را روشن نگه داريد.11را روشن کنید و تا زماني که مخزن سیال تخلیه، لیکن مسیر )

لوله انعطاف پذير بین پمپ و مخزن سیال  را به وسیله فشردن دستيهواي درون دستگاه  11-7-9
 ( نیز براي اين منظور قابل استفاده است.12خارج کنید. در صورت لزوم، پیچ تخلیه )

و پمپ را روشن کنید و  را به مخزن سیال دو مرتبه افزوده میلي لیتر سیال آزمون 31حداقل  11-7-7
 است، آن را روشن نگه داريد. ( هنوز پر11تا زماني که مخزن سیال تخلیه، لیکن مسیر )

شیر زير محفظه پاششي را بسته، شیر زير مخزن سیال را به سمت پمپ باز و شیر زير سرد  11-7-5
 به يک ظرف تخلیه بريزد. RL 933 سیالمیلي لیتر 31کننده را به نحوي قرار دهید که اولین 

 را درون مخزن سیال بريزد. RL 933 سیالمیلي لیتر از 31به عالوه  Vrunحجمي معادل  11-7-7

آن را  ،سیال باقي ماند تر سیال درون مخزنمیلي لی 31پمپ را روشن کنید و هنگامي که  11-7-6
خاموش کنید. پس از اين که تخلیه کامل شد، شیر زير سرد کننده را تغییر وضعیت داده، به نحوي که 

 ادامه سیال به طور مستقیم به مخزن سیال ريخته شود.
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ضربه  nضربه در  31شمار را براي قطع کردن خودکار پس از ضربه زدن به تعداد الزم )ضربه  11-7-8
 تنظیم شود. 3-11میلي لیتر بر دقیقه طبق بند  131در دقیقه( تنظیم کنید. سرعت جريان 

 تنظیم کنید. Vrunدر صورت لزوم، حجم سیال در مخزن سیال را به  11-7-3

 یال قرار داده و پمپ را روشن کنید.دماسنج را در مخزن س 11-7-11

از روشن شدن پمپ، جريان آب را به منظور کنترل دماي سیال بین  هدقیق 11پس از حدود  11-7-11
دقیقه از روشن شدن  11 مخزن سیال، تنظیم کنید. تقريباً درجه سلسیوس در نقطه خروجي 33تا  31

 پمپ براي پايدار شدن دما الزم است.

از عملیات سپري شد، فشار سنج را قرائت کنید. در صورتي که از  دور 11که حدوداً، هنگامي  11-7-11
مگا پاسکال و در صورتي که فشار  1/1فشار سنج پر شده با گلیسرول استفاده شده است، عدد را با تقريب 

 مگا پاسکال ثبت کنید. 11/1سنج الکترونیکي به کار رفته است، عدد را با تقريب 

 ارسنج بايد هر چند يک بار به منظور اطمینان از صحت آن، آزمون شود.فش 11-7-11-1

انجام شد و پمپ متوقف گرديد، شیر زير محفظه پاششي را باز و سیال  دور 31پس از اين که  11-7-19
میلي لیتر اولیه را به  13تا  11را در يک ظرف تخلیه بريزيد. شیر سه راهه زير مخزن سیال را باز و 

را درون يک ظرف تمیز تخلیه کرده و پس از آن شیر سه یه مسیر بیرون بريزيد. بقیه سیال منظور تخل
 راهه را ببنديد.

 دماسنج را برداريد. 11-7-17

برش داده نشده و سیال  RL 933 سیال ، گرانروي کینماتیک 321ملي به روش استاندارد 11-7-15

. براي اندازه گیري هر دو سیال مذکور از گرانروي ، را اندازه گیري کنید13-6-11برش داده شده از بند 

 سنج يکسان استفاده کنید.

 را به صورت زير محاسبه کنید: (VL)افت گرانروي  11-7-17

VL = Vu – Vs (1)  

 که در آن:

Vu   بر ثانیه؛ درجه سلسیوس برحسب میلي متر مربع 111گرانروي کینماتیک روغن برش داده نشده در 

Vs  درجه سلسیوس برحسب میلي متر مربع بر ثانیه. 111اتیک روغن برش داده شده در گرانروي کینم 

11-7-16 VL 933 سیال براي RL  درجه  111میلي متر مربع بر ثانیه در  2/9تا  3/9بايد در گستره

دقیقه از  11مگا پاسکال را پس از گذشت  1/13و  1/13سلسیوس و در شرايطي باشد که فشار سنج بین 

 مون، نشان دهد.زمان آز

متعاقباً به عنوان فشار کالیبراسیون قابل  19-6-11اگر اين شرايط صادق باشد، فشار ثبت شده در بند 

 ارجاع خواهد بود.
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میلي متر مربع بر ثانیه است، فشار نسبي را افزايش و در صورتي که  3/9کمتر از  VLاگر  11-7-18

که فشار شار نسبي را کاهش دهید؛ البته اين به شرطي است میلي متر مربع بر ثانیه است، ف 2/9بیشتر از 

مگا پاسکال باشد. براي  1/13مگا پاسکال و کوچکتر از  1/13بزرگتر از  19-6-11نسبي ثبت شده در بند 

مراجعه کنید( را برداريد، مهره  2-1-نگه دارنده نازل پاششي )به شکل الف 1تغییر دادن فشار، گردگیر

تنظیم باز شدن سوپاپ بچرخانید. سپس مهره سفت  کنید و پیچ مربوط را به منظوررا شل  کننده 9سفت

کننده را سفت کنید و گردگیر را مجدداً ببنديد. در اين عملیات نیازي به جدا کردن نازل و نگه دارنده آن 

تر مربع میلي م 33/9تا  33/9، مقادير بايد در گستره بسته تر RL 933از دستگاه نیست. با آزمون مجدد 

مگا پاسکال، پس از  1/13و  1/13درجه سلسیوس و در شرايطي که فشار سنج بین  111بر ثانیه در 

 دقیقه از زمان آزمون باشد. 11گذشت 

 نشت سیال اطراف مجموعه نازل بسیار مهم است. در غیر اين صورت سفت کردن کامل مهره سفت کننده، – 17 يادآوری

تواند  ها شود، که اين خود مي ممکن است منجر به کاهش برش مکانیکي براي برخي روغنممکن است رخ دهد. اين پديده 

 گیري و ثبت فشار الکتريکي پايش شود. نشت  وسیله اندازهتواند با استفاده از  اين شرايط ميسبب کاهش دقت شود. 

 تواند منجر به افت ناگهاني فشار در اثر عبور سیال از کنار منفذ نازل شود. مي

 33/9مگها پاسهکال اسهت، بزرگتهر از      1/13در شرايطي که فشار نسبي فقط  VL هنگامي که 11-7-13

سهیال   به عنهوان باشد، نازل را ابتدا با يک روغن موتور )با فرموالسیون کامل(،  مربع بر ثانیه مي میلي متر

دقیقه،  31به جاي  نآزمو، مورد عملیات قراردهید؛ ضربه شمار بايد به نحوي تنظیم شود که زمان آزمون

انجام شود، مقادير بايهد   933RLمجددا با روغن  آزمون هنگامي که، آزمونساعت باشد. پس از  3حداقل 

درجه سلسیوس و در شرايطي که فشار  111میلي متر مربع بر ثانیه در  33/9تا  33/9تر  در گستره بسته

 باشد.  آزمونزمان دقیقه از  11مگاپاسکال، پس از گذشت  1/3تا  1/13سنج بین 

 باشد.   هاي سنگین، مي براي کارايي 21W13SAEروغن موتور مناسب براي اين منظور يک روغن موتور  – 15 يادآوری

میلي متر مربع بر  33/9مگاپاسکال، کمتر از  1/13که کاهش گرانروي در فشار نسبي  هنگامي 11-7-11

 انجام پذيرد.  ه و کالیبراسیون مجدداًثانیه است، نازل بايد با يک نازل جديد جايگزين شد

 سهاعت بها روغهن موتهور مهذکور       2شهود نهازل حهداقل     قبل از کالیبراسهیون بها نهازل جديهد، توصهیه مهي       – 17يادآوری 

 ( کارکند.13)يادآوري 

 دوره كالیبراسیون 11-6

. شود ميیه متناوب دستگاه با سیال کالیبراسیون توص آزمون – 933RLکالیبراسیون با سیال  11-6-1

 مجددا کالیبره شود. دور 321دستگاه بايد پس از هر 

                                                 
1
 Dust Cover 

2
 Locking nut 
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و پايش پايداري و دقت سیستم بها روغهن کنتهرل کیفیهت بهه       933RLکالیبراسیون با سیال  11-6-1

پايش کالیبراسیون، هنگامي که نازل بها   به عنوانروغن کنترل کیفیت يک بار  – ASTM D 6922 روش

کار رود. اين روغن کنترل کیفیت بايد قبهل از بهرش داراي   ه تواند ب مي کالیبره شده است، 933RLسیال 

میلي متر مربع بر ثانیه و بعهد از بهرش    1/13و  1/12درجه سلسیوس( بین  111گرانروي کینماتیک )در 

میلي متر مربع بر ثانیه باشد. روغهن پايهه    1/3و  1/9درجه سلسیوس( بین  111داراي افت گرانروي )در 

میلي متهر مربهع بهر     1/3و  1/2درجه سلسیوس( بین  111بايد داراي گرانروي کینماتیک )در اين روغن 

 ثانیه باشد. روش کالیبراسیون به شرح زير است:

 .کالیبره کنید 933RLدستگاه را با  11-6-1-1

 1-3بنهد   ،6922ASTM Dبهه روش   QCنمونهه   آزمونپايداري و دقت سیستم را از طريق  11-6-1-1

 نمونه نیاز است. 13د. ابتدا براي رسم نمودار کنترل به پايش کنی

 گیهرد،   ، مورد سنجش قرار ميآزمونروغن کنترل کیفیت بايد در همان روزي که سیال مورد  11-6-1-9

 شود.  آزمون

 را نشهان   933RLهر گونه انحراف يا تغییر در نمودار کنترل، نیاز به کنترل مجدد بها سهیال    11-6-1-7

بايد پس از هفت روز انجام گیرد، حتي اگر نیاز به کنترل مجدد آشهکار   933RLترل مجدد با دهد. کن مي

 نشده باشد. 

هاي به دسهت آمهده کهه ايهن      تجديد پذيري و تکرار پذيري گزارش شده در اين روش آزمون بر اساس داده – 16يادآوری 

 اند. اند، حاصل شده یبره شدهکال 933RLها در زماني که دستگاههاي آزمون روزانه با سیال  داده

 آزمونروش  11

 :آزمونبراي نمونه  جريان تنظیم سرعت

 مانده قبلي را تخلیه کنید  هاي باقي را باز کرده و سیال محفظه پاششيشیر باالي 

 بريهزد،  تخلیهه  ظرف به داخل طوري قرار دهید که سیال زير خنک کننده ) الف شکل -6) راههشیر سه 

پمهپ بهاز    سمت به سیال از مخزن 11 اما خط بسته تخلیه خط اي قرار دهید که ونهگ را به 3شیر سپس

 باشد.

 اضافه کنید  مخزن سیال را به آزموناز سیال  میلي لیتر 31 حداقل 11-1-1

 پهذير  انعطاف لوله دستي فشردنبه وسیله  موجود در خط را دستگاه هوادرصورت نیاز هواي   11-1-1

بهراي ايهن منظهور     زنی 12پیچ تخلیه  در صورت نیاز .آزاد کنید کند ميمتصل  پمپ را به مخزن سیال که

  .شود استفاده مي

 .روشن نگه داريد ،پر باشد 11 ولي خط ،خالي سیال مخزن پمپ را تا زماني که 11-1-9
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و پمهپ را   اضافه کنید سیال را به مخزن آزمون میلي لیتر از سیال 31براي دومین بار مقدار  11-1-7

 پر باشد. 11 سیال خالي و خط مخزن اندازيد تا زماني که کار به

اي قهرار دهیهد کهه     را به گونه 6بسته و شیر را محفظه پاششي شیر باالي ،تخلیه کامل از پس 11-1-5

 شود. سیال جاري به مخزن از خنک کننده سیال

  مخهزن سهیال   بهه  Vrun بهه عهالوه   میلهي لیتهر   31مجمهوع   برابهر بها   آزموناز سیال  مقداري 11-1-7

 اضافه کنید.

پمپ را  که پذير انعطاف لوله دستي فشردنو 12تخلیه  پیچبه وسیله  موجود در خط را يهوا 11-1-6

 .کنید ،تخلیهکند ميبه مخزن سیال متصل 

 روغن تا زماني کهه  کرده و اجازه دهید تنظیم و پمپ را روشن n بروي سه برابر ضربه شمار را 11-1-8

 .گردش يابد ،کندرا خاموش  گاهدست ضربه شمار

 ،در صورت لزوم يا اضافه کردن روغن اضافي به مخزن تخلیه سیال را با روغن در مخزن سطح 11-1-3

 تنظیم کنید. Vrunبر روي 

 تنظیم کنید.3/1 (n)ضربه شمار را بر روي 11-1-11

 .ذخیره گرددپس از شروع پمپ  در خنک کننده سیال به طوري که ،را ببنديد 6 شیر 11-1-11

 Vrunرا از  سیال داخل مخزن حجم سیال شد خاموش پس از اينکه پمپ ،پمپ را روشن کنید 11-1-11

  .کم کنید

 .مراجعه کنید9-11به بنداست،  Vrunمیلي لیتر نصف  ±3/9اگر اختالف حاصل،  11-1-19

پمپ را  مربوطه پیچ یلهبه وس ،نباشد Vrun  میلي لیتر ±3/9اگرحجم سیال در مخزن به اندازه  11-1-17

ر ارا تکهر  6-1-11بنهد   تخلیه کنید و مراحل اولیهه  مخزن سیال به سیال را از خنک کننده ،تنظیم کرده

 .کنید

 سیال  تخلیه 11-1

سپس شیر را  بريزيد،خنک کننده به مخزن تخلیه  سیال را از.داريد بسته نگاه را محفظه پاششيشیر زير 

 تا باز کرده سیال را زير مخزن بعد از آن پیچ سه راهه .به مخزن جاري شود که سیال به گونه اي باز کنید

 .بريزيد سیال اضافي به مخزن تخلیه

 محفظه پاششهي پیچ زير  و باز 11که خط  بچرخانیدرا طوري  3پیچ  ارزيابي روغن آزمون، 11-1-1

بهه مخهزن تخلیهه     روغن از میلي لیتر اول 31 که بچرخانیدرا طوري  زير خنک کننده 6 پیچ. باشد بسته

 .بريزد

  اضافه کنید. مخزن سیال ازروغن آرمون به میلي لیتر 31 به عالوه Vrunحجمي برابر با  11-1-1
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پمپ را به مخزن سیال  که پذير دستي لوله انعطاف فشردنبه وسیله موجود در خط را  يهوا 11-1-9

  .مي توان استفاده نمودظور نیز براي همین من 12پیچ تخلیهاز .آزاد کنیدکند  ميمتصل 

 .خاموش و روشن کنید ،موجود مي باشد سیال میلي لیتر از سیال در مخزن 31وقتي  پمپ را 11-1-7

 بهه  مسهتقیم  به صورت بعدي تا سیال به نحوي بچرخانید،خنک کننده را  پیچ زير ،وقتي تخلیه انجام شد

 .سیال جاري شود درون مخزن

 (ضربه دردقیقهnضربدر31هاي معین تنطیم کنید ) ضربه مارش تعدادش را براي ضربه شمار 11-1-5

 قرار دهید. Vrunمخزن سیال را برابر با  حجم درون در صورت لزوم 11-1-7

 .قرار دهیدسیال مخزن در را  دماسنج  11-1-6

  .پمپ را روشن کنید 11-1-8

 سلسهیوس درجه  33 ات 31 یندماي سیال را ب جريان آببه وسیله  ،آزمون اول دقیقه 11در  11-1-3

 .تنظیم کنید

بها فشهار ثبهت شهده قبهل از کالیبراسهیون        اين فشهار  زيرا ممکن است باشد نمي نسبيلزومي بر ثبت فشار  – 18يادآوری 

 .متفاوت باشد

سپس سهیال   و را باز کنید محفظه پاششيزير  شدن پمپ پیچ و خاموش دور 31پس از طي  11-1-11

 بهه منظهور شستشهوي مسهیر تخلیهه      مخزن سیال را باز کرده و پیچ تخلیه زير .یدتخلیه نماي را به مخزن

 .داريدتخلیه کنید و سپس دماسنج را بر از سیال را میلي لیتر 13 (،11)

سهیال   را براي سلسیوسدرجه  111در دماي  گرانروي  321استانداردملي از روش با استقاده 11-1-11

 مشهابه   گرانهروي سهنج   .ازاندازه گیري کنید 11-9-11بند در  شده)برش داده نشده( و برش داده آزمون 

  .گیري هر دو استفاده کنید براي اندازه

 محاسبات  11

 :شود براي روغن برش داده شده به صورت زير محاسبه مي افت گرانروي درصد

PVL = 111 × (Vu – Vs) / Vu 

 که درآن :

Vu  : ؛سلسیوسدرجه  111در دماي  براي روغن برش داده نشده ینماتککگرانروي 

Vs  : سلسیوسدرجه  111براي روغن برش داده شده در دماي  ینماتیککگرانروي. 

 گزارش  19

 :اطالعات زير را گزارش کنید 19-1

 بر حسب مگاپاسکال؛ فشار کالیبراسیون 19-1-1



 13 

 ؛سلسیوس درجه  111ک براي روغن برش داده نشده در دماي یینماتکگرانروي  19-1-1

  ؛سلسیوس درجه  111براي روغن برش داده شده در دماي  ینماتیککگرانروي  19-1-9

 .19طبق بندگرانروي براي روغن برش داده شده  افت درصد 19-1-7

 

 

 دقت و انحراف 17

ون ههاي بهین آزمايشهگاهي    آزمه  از آماري حاصل نتايجاستفاده از با که اين روش آزمون دقت 17-1

 باشد: ر ميبه صورت زي ،است شده حاصل

 تكرارپذيری    17-1-1

بین دو نتیجه آزمون بدست آمده توسط يک آزمايشهگر تحهت شهرايط ثابهت بها دسهتگاه ومهواد         اختالف

مورد مهي توانهد    91شیمیايي يکسان درمدت طوالني وانجام صحیح روش آزمون،فقط در يک مورد از هر 

 درصد باشد.13/1بیشتراز

   تجديدپذيری  17-1-1

شگرهاي مختلف درآزمايشگاه هاي متفاوت با مهواد  ايو نتیجه منفرد ومستقل که توسط آزمبین د اختالف

مورد مي تواندبیشتر 91ني وانجام صحیح روش آزمون ،فقط دريک مورد از الشیمیايي يکسان درمدت طو

 درصد باشد.63/9از مقدار

گرانهروي  درصهدافت  بهین   عهددي تالف نمايهانگر اخه   PVLبهراي   فهوق  پهذيري تکرارپذيري و تجديد مقادير –13يادآوری 

 .شده براي دو موردآزمايشي استینماتیک گزارش ک

بهراي   ،تخمینيباشند بنابراين سیال کالیبراسیون مرتبط مي ها به همه نتايج آزمون -انحراف 17-1

  انحراف وجود ندارد.
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 الف پیوست

 (اطالعاتي)

 دستگاه 1-الف

 .است شده نشان داده 2-1-الف تا 1-1-هاي الف در شکل دستگاه 1-1-الف

 

 راهنما: اختصارات

 نازل پاششي (1)

 محفظه پاششي (9)

 خروجي محفظه پاششي (3)

 صفحه پخش کننده (2)

 سرد کننده (3)

 شیر سه راهه (6)

 اي سیال مخزن شیشه (3)

 شیر سه راهه پايین مخزن (3)

 دارنده ستون نگه (2)

 لوله متصل کندده مخزن به پمپ (11)

 پمپ تزريق دو پیستوني (11)

 پیچ تنظیم پمپ (19)

 يکيموتور الکتر (13)

 پیچ تخلیه هوا پمپ (12)

 ضربه شماره (13)

 لوله تحت فشار بین پمپ و انژکتور (16)

 خط برگشتي سر ريز سیال (13)

 فشار سنج (13)

 گیری پايداری برشي دستگاه اندازه 1-1-شكل الف
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 صفحه پخش كننده 1-1-شكل الف

 
 ابعاد برحسب میلي متر

 محفظه پاششي با نازل پاششي و نگه دارنده نازل 9-1-شكل الف

 

 7-1-فشكل ال


