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 خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و وانینق اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29الیادار متور دومتینجیستهرتورا عتوموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب ستازمان،کاررناستان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تولیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصالح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه تصاد اق و تولید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دولتی غیر و یدولت اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 پتیش.رتود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

 کننددرکمیتتۀ می تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس

 میتی ،استانداردااییبدینترتیب .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طرح میی

ستازمان کهمربوط مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلمییاستانداردایران

(ISO)استاندارد المییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9الکتروتکنیتکالمییی بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه المییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعالیت

 .رودمی گیر بهره المیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی اا پیشرفت

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عالی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  المییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این مانمییاستانداردایرانساز ،سنجش وسایل  واسنجیکالیبراسیونس

 اتاآن عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  نجیواسکالیبراسیونس ،یکااا المییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 یش گفتارپ



روش-کنندهومواداف ودنیاا روانروغنردهگیر خاکسترسولفاتهاندازه-کنندهاا روانروغن"استاندارد

سال" آزمون در براساسپیشنهاداا 1363نخستینبار ایناستاندارد بررسیتوسطتدوینرد. و رسیده

ا ارویکوتاییدکمیسیوناا مربوطبرا دومینبارموردتجدیدنظرقرارگرفتودرررکتزرگسترروبینا

اینکبه13/6/29صنایعریمیاییوپییمرمور اجالسکمیتهمییاستاندارداشتادورشمین تصویبرد.

مصوببهمنمقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،قانوناصالحقوانینو3استنادبندیکماده

،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.1331ماه

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

مو تکمیلاینقعل ومتجدیدنظرخواادااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار ردو

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



است.1333سال122ایناستانداردجایگ یناستانداردمییایرانرماره



:منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست


ASTM D 874: 2013, Standard Test Method for Sulfated Ash from Lubricating Oils and Additives 
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 مقدمه

آزمایشگاایحاصلازروشکهمقادیرخاکسترسولفاتهردهاستاا بینعنصر بات،مجازبهخاطرم احمت

روش به رده محاسبه رده سولفاته خاکستر مقادیر تشکیلچنینگونهآنالی با بارد. متفاوت اا عنصر 

ااداندهترکیباتفی  موجوددرروغنغیرسولفاتهبهدما خاکسترردن،زمانخاکسترردنواج ا تشکیل

از اا محصولبدونیکتوافقخاکسترسولفاتهردهدرویژگیویژگیاستفادهازرومعموتاینبستگیدارد.

به خاکسترسولفاتهرده عدماطمینانمقدار از وفرورنده ترکیبواضحمیانخریدار عنوانمعیار ازمقدار

رود.فی  کل،توصیهنمی
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کننده و مواد  هاي روان روغن شده کستر سولفاتهگیري خااندازه -کننده هاي روان روغن

 روش آزمون -افزودنی

کند. در صورت وجود چنین مواردي، اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمی -هشدار

 اشد.بمسئولیت برقراري ايمنی، سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربردي قبل از استفاده به عهده کاربر می

 دامنه کاربرد هدف و  4

تعیینروریبرا اندازه تدوینایناستاندارد، ردهگیر ادفاز سولفاته روغنخاکستر کنندهاا رواندر

کنسانترهنشدهاستفاده و اف ودنی مواد مورددارا  اف ودنی اف ودنیاا  مواد این ترکیباتاست. در استفاده

ظیرباری ،کیسی ،منی ی ،رو ،پتاسی ،سدی وقیعاست.عناصرگوگرد،فسفرمعموتحاو یکیاچندفی ،ن

صورتترکیبوجوددارتهبارند.هتوانندبوکیرنی می

ااکمترازآنردهخاکسترسولفاتهاا دارا مواداف ودنیبدونخاکسترکهمقادیربرا روغنایناستاندارد

است.ردهخاکسترسولفاتهجرمی993/9رد.حدپاییناینروشآزمون%جرمیاست،کاربرددا%99/9

روغنآنالی برا استاندارداین روغنراستفادهاا موتور یا ندارداا دارا سربده ا کاربرد چنینبرا .

مییزاستانداردتواناااییمیرود،برا چنیننمونهکنندهفاقدمواداف ودنیتوصیهنمیاا روانروغنآنالی 

استفادهکرد.9229رمارهایران

حاو داد.اگرمواداف ودنیدادکهمنی ی ا مانندسایرفی اتقییاییدراینآزمونواکنشنمیرواادنشانمی -4 يادآوري

روند.اابااحتیاطتفسیرمیمنی ی وجوددارد،داده

توانندنتایجپایینینشانداند،زیراترکیباتمولیبدندردما حاو مولیبدنمیاا دادکهنمونهرواادنشانمی -1 يادآوري

روند.طورکاملبازیابینمیبهردنخاکستر

کاراا تازهبهتوانبرا رناساییغیظتمواداف ودنیحاو فی اتمعیندرروغنرامیردهخاکسترسولفاته

قیعروندواایشانتبدیلمی،کیسی ،منی ی ،سدی وپتاسی بهسولفاتکهفسفروجودندارد،باری برد.زمانی

قیع  میسمشتقات تبدیل اکسیداایشان به رو  و بند سیادآور  ایجاد1-6روند م احمت کیر و گوگرد . 

زمانینمی اما فی اکنند امراه به فسفر بهکه دارد، وجود ج یت بهطور کیی یا فسفاتی دررکل فی   اا 

ماند.میباقیخاکسترسولفاتهرده

 -9 يادآوري رو  دما سولفاتچون در اینمشخصارتعال در میبهاستانداردرده تج یه خود اکسید به رود،آاستگی

بهطورکاملبهاکسیدتبدیلرود.رو سولفاتنشانداند،مگراینکهتغیر توانندنتایجمرو میحاو اا نمونه

 لزامیامراجع   1
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مییایران متنایناستاندارد است.مدارکال امیزیرحاو مقرراتیاستکهدر رده ارجاعداده بهآناا

نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود.بدی

بارد، رده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که صورتی تجدیداصالحیهدر و آننظراااا بعد   

درموردمدارکیکهبدوننظرایندمور ااارجاعدادهردهتاریخانتشاربهآنذکراستانداردمییایراننیست.

نظراست.اامورداا بعد آن،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاست

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردال امیاست

روشآزمون-تعیینمقدارخاکستر-اا نفتی،نفتوفرآورده9229مارهاستانداردمییایرانر1-4

اا آزمونااوروشویژگی-موردمصرفدرآزمایشگاهتج یه-،آب1393استانداردمییایرانرماره1-1

اا نمونهبردار روش-فرآوردهاا نفتی،2132استانداردمییایرانرماره1-9

2-4  ASTM D 4177, Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products 

2-5 ASTM D 6299, Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting 

Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance 

 اصطالحات و تعاريف  9

رود.رداصطالحوتعریفزیربهکارمیدرایناستاندا

9-4   

 خاکستر سولفاته شده

دادهوسپستاا کهباسولفوریکاسیدواکنشماندهدارردننمونهوباقیندهپسازکربجامانماندهبهباقی

رود.رسیدنبهوزنثابتحرارتدادهمی

 اصول آزمون  1

ماندهقی،باساز رود.پسازخنک،سوزاندهمیروکربنباقیبماندکهفقطخاکستنمونهمشتعلردهوتازمانی

°دما کربندرباسولفوریکاسیدواکنشدادهوتاکاملردناکسایش
C333سپسرودمیحرارتداده.

°،دوبارهباسولفوریکاسیدواکنشدادهوتارسیدنبهوزنثابتدردما ردهخاکسترخنک
C333حرارت

رود.میداده

 مواد و/ يا واکنشگرها  5
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اابایدازواکنشگراا خالصریمیاییاستفادهرود.ج مواردمشخصردهدرایناستاندارددرامهآزمونبه

گیر استفادهاندازهدرستیاندازهکافیباتوبدونکااشتوانندمشروطبردارابودنخیو بهدرجاتدیگرمی

روند.

1393مطابقاستانداردمییایرانرماره3یادرجه9رازمواردذکررده،بایدآبدرجهغیبه، آب 5-4

 استفادهرود.

مقدار کهقابلخاکسترسولفاتهردهدارا روغنسفیدروغن معدنی حاوي خاکستر کم،  5-1 از کمتر

وسییهاینروشآزمونبارد.گیر بهاندازه

روغنسفیدg199،بااستفادهاز11-3تا1-3ردهدربنداا وسییهروشارائهنروغنرابهایخاکسترسولفاتهرده  -يادآوري

بندمطابقراادسولفوریکاسیدرامقدارگیر کنید.اندازهml139تا 1ml199دریکظرفپالتینیg3/9ردهباتقریبتوزین

کنید.کسر3-11

 ،H2SO4،سولفوریکاسیدغییظس32/1بادانسیتهنسبیسولفوريک اسید،  5-9
 سولفوريک اسید سمی، خورنده و اکسیدکننده قوي است. -هشدار

اف ودنیکحج سولفوریکاسیدغییظسبند،(4:4سولفوريک اسید )  5-1 بهیکحج  3-3بهآرامیبا

زدنردیدتهیهکنید.آبدرحالا 
کند. درصورت لزوم قبل از افزودن اسید بیشتر،  توجهی تولید می آب، گرماي قابل بامخلوط کردن اين اسید  -هشدار

 کنید. اجازه ندهید محلول بجوشد. خنکمحلول را 

روپانولپ -1 5-5
 تواند قابل انفجار باشد. که تا نزديکی خشکی تبخیر شود، می پذير است و هنگامی اشتعال -هشدار

تولوئن   5-6
 پذير و سمی است. اشتعال -هشدار

ااییازیکیاچندمادهنفتیمایعاستندکهپایداروترجیحابخش، 1(QCهاي کنترل کیفیت ) مونهن  5-7

نمونه نماینده میQCاا ایننمونه.بارندمیاا موردنظر فرایندآزمونبندرا 11توانبرا بررسیاعتبار

استفادهکرد.

 وسايل  6

                                                 
1-Platinum dish 

2-Quality control 
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 ،بوته يا ظرف تبخیر 6-4 سیییسجنساز پالتی1گداختهچینی، ظرفیتیا با ml39 ن برا  ml199تا

اا دارا برا نمونهml139تاml199جرمییا99/9بیشتراز%خاکسترسولفاتهردهاا حاو نمونه

بارند.میجرمی99/9%کمترازخاکسترسولفاتهرده
که نمونه احتماال داراي عناصري مانند فسفر است از پالتین استفاده نکنید، چون تحت شرايط آزمون به  زمانی -هشدار

 زند. پالتین صدمه می

نمونه -يادآوري بهتریننتایجدرمورد سولفاتهردهاا دارا برا رسیدنبه خاکستر از ظروفپالتینیجرمی1/9%کمتر

دستآمدهاست.،برا ایننوعنمونهبه19ادیردقتنشاندادهردهدربندروند.مقمیاستفاده

بهبایدکوره، 1کوره مافل الکتريکی 6-1 نگهقادر دما  ترجیحا (333±93سC°دارتن و بارد دارتنبا

.فراا کندکورهداخلازرااواجریانطبیعیآرامعبورامکان،ا درجیووعقبروزنه

 بارد.mg1/9باتقریبقادربهتوزین،وتراز  6-9

  برداري نمونه  7

مطابقراانمایینمونه را استاندارداا اا اا موجوددر 2132مییرماره فراا کنید.ASTM D 4177یا

 نمونهبایدقبلازجداکردنآزمونهآزمایشگاای،کامالمخیوطرود.

 سازي استانداردها آماده  8

راببینید .3-3یاظرفتبخیررامتناسببامقدارنمونهتزمانتخابکنیدسبنداندازهبوته8-4

8-1 مورد ظرفتبخیر یا مدتحدابوته به برا آزمونرا دما 19قلاستفاده در  333 ±93س°C دقیقه

توزینکنید.mg1/9خنککردهوباتقریبحرارتداید.دریکوسییهمناسبتادما اتاق

کنندهبارد.رود،نبایدحاو عاملخشکا کهدرآنظرفخنکمیوسییه  -ييادآور

درونبوتهتوزینکنید.1مقدار ازنمونهرامطابقرابطه8-9

a
W

10
  1س   

کهدرآن:

W ؛جرمآزمونهبرحسبگرم

aموردانتظار،برحسبدرصدجرمیاست.خاکسترسولفاتهرده

                                                 
1-Fused silica 

2-Electric Muffle Furnace 
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خاکسترا کهدارا بازدهکنندهاا روانبرندارید.درموردمواداف ودنیروغنg39حالمقدار بیشترازبااین

باحدودوزینجرمییابیشتراستند،نمونهت9%سولفاتهرده برابروزنآنباروغنمعدنیحاو 19ردهرا

 دربوتهرقیقکنید.9-3خاکسترک سبند

باوزنمتفاوتیازنمونهآنالی بیشازدوبرابربامقدارموردانتظارمتفاوتبارد،خاکسترسولفاتهردهاگرمقدار -يادآوري را

اولتکرارکنید.آنالی ردهازمحاسبه

بوتهیاظرفونمونهرابادقتحرارتدایدتامحتویاتآنبتوانندبایکرعیهمشتعلروند.دمارادر8-1

داریدکهنمونهدریکسرعتمتوسطویکنواختبهسوختنادامهداد.انگامیکهسوختنمتوقفمقدار نگه

نراادامهداید.رد،تاوقتیکهدیگردودیابخار متصاعدنشود،بهآرامیحرارتداد

اگرنمونهدارا رطوبتکافیباردکهمنجربهایجادکفوسرری ردننمونهازبوتهگردد،آننمونهرا  8-1-4

 اضافهکنید.3-3سبند22پروپانول%-ml9،9تا ml1کناربگیاریدوبهیکنمونهدیگرقبلازحرارتدادن

پروپانولاضافهوکامالمخیوط-9 و6-3حج تولوئنسبندخیوطا مml19بخشنبود،اگراینعملرضایت

انگامیکهکاغیرروعبه دادهوحرارتداید؛ درمخیوطقرار چندنوارکاغیصافیبدونخاکستررا کنید.

سوختنکند،بخشب رگترآبحیفخواادرد.

قطره8-5 اف ودن سپسبا اتاقخنکرود، دما  تا ظرف داید اجازه سبند سولفوریکاسید  ،3-3قطره

 پایینحرارتماندهراکامالمرطوبکنید.بوتهرابادقتبررو یکصفحهداغیایکرعیهگازدردماباقی

ادامهداید.رادادنکهدیگربخار متصاعدنشود،حرارترودوتاانگامیردنآنجیوگیر دایدتاازپاریده

قراردایدوتازمانیکهاکسایشکربنکاملویاتقریباکامل 333±93سC°هبادما ظرفرادرونکور8-6

رود،حرارتدادنراادامهداید.

 اضافهکنید.2-3قطرهسولفوریکاسیدسیند19قطرهآبو3دایدظرفتادما اتاقخنکرود.اجازه8-7

دوبارهظرفراحرارتداید.3-3ابقبندماندهمرطوبرود.مطظرفراتکاندایدتاکلباقی

داریددقیقهدرایندمانگه39قراردایدوبهمدت 333±93سC°ظرفرامجددادرونکورهبادما 8-8

راببینید .9-3راببینید .ظرفرادریکوسییهمناسبتادما اتاقخنککنیدسیادآور بند1سیادآور 

اا دردورهردهخاکسترسولفاتهاا ماندهوسییهدوآزمایشگاهجداگانهکهدرآنباقیانجامردهبهیکبررسی  -4 يادآوري

سموردنیازدرحرارتدادهردند 333±93سC°بادما درونکورهدقیقه39برخالفزمانیطوتنیسبرا مثالدرطولیکرب 

تواندوجوددارتهبارد.بررسینشاندادکهنتایجمیخاکسترسولفاتهردهجتوجهیدرنتای،نشاندادکهاختالفقابل 3-3بند

سولفاتهرده نمونهبهخاکستر در دستآمده قرار کوره نمونهگرفتهااییکهمدتیکربدر از کهدربودندکمتر ااییبود

یکدقیقه39اا دوره ردند. اتالفوزننمونهتأییدا 1سنجیحرارتیوزنآنالی ا حرارتداده که دراا ارزیابیکرد رده

                                                 
1-Thermogeravimetric  
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ا باعملبهروشدقیقه39دایچنینضرور استکهال امزمانحرارتیابد.ا عنوانتابعیاززمانادامهمیبهC333°دما 

داکرد.پیASTM  RR D02-1597درگ ارشتحقیقاتیتوانآزمونتوافقدارتهبارد.ج ئیاتمربوطبهبررسیرامی

ا برجا ماندهاا حاو اینمواداف ودنی،دراینمرحیهباقیااومخیوطتیوفسفاتآلکیلیاآلکاریلد رو د   -1 يادآوري

ا سفیدرنگ،تکرارکنید.ماندهیابیبهباقیراتادست3-3و3-3بارد.دراینموردبنداا طورج ئیسیاهمیگیارندکهبهمی

توزینکنید.mg1/9ماندهراباتقریبهوباقیبوت8-9

راتکرارکنید.2-3و3-3اختالفندارتهبارند،بنداا mg9/1تازمانیکهدوتوزینمتوالیبیشتراز8-41

تسهیاصورتممکناسکند،مگراینکهمقدارزیاد رو وجوددارتهباردکهدراینبارتکرارکفایتمیمعموتیک  -يادآوري

دایتزمبارد.حرارتچهاردوره

میبرا نمونه8-44 انتظار کمتر 99/9رودحاو %ااییکه مقدار بارند،خاکسترسولفاتهردهجرمییا

سولفوریکاسیدغییظبهیکبوتهیاظرفپالتینیتوزینرده،ml1وسییهاف ودنراادسولفوریکاسیدرابه

دروندقیقه39کهبخاراتبیشتر متصاعدنشودبوتهراحرارتدادهوسپسبهمدتیتعیینکردهوتاانگام

دما  با یکوسییهمناسبخنککنید 333±93سC°کوره دما اتاقدر تا بوتهرا ظرفیا حرارتداید.

سولفوریکوزنکنید.درصورتمشاادهارگونهخاکستردرmg1/9راببینید وباتقریب9-3یادآور بندس

اسید،کهازوسییهسولفوریکردهبهآمدهراباتفریقوزنخاکسترتوزیعدستبهخاکسترسولفاتهردهاسید،وزن

 رااد در موجود خاکستر وزن و مورداستفاده کلسولفوریکاسید تعیینمیml1حج  از کلوزنرود،

خاکسترسولفاته،درمحاسبهدرصدwرده،تصحیحبرا نمونهتصحیحکنید.ازاینوزنخاکسترسولفاتهرده

استفادهکنید.رده

 محاسبات و بیان نتايج  9

محاسبهکنید.9رابرحسبدرصد ازنمونهاصیی،بااستفادهازرابطهخاکسترسولفاتهرده9-4

،%جرمیخاکسترسولفاتهرده  = 100)( 
W

w
 9س   

کهدرآن:

w ؛خاکسترسولفاتهردهاا گرممقدار

Wاا نمونهمورداستفادهمیبارد.مقدارگرم

 گزارش آزمون  41

خاکسترجرمیوبرا مقادیربیشتر991/9تقریب%باجرمی99/9اا بامقادیرکمتراز%نتایجرابرا نمونه

 گ ارشکنید.ایناستانداردروشآزمونمطابقجرمی91/9باتقریب%سولفاتهرده
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 کنترل کیفیت  44

راببینید .3-3تاییدکنیدسبندQCیکنمونهآنالی وسییهعمیکرددستگاهیاروشانجامآزمونرابه 44-4

قبالدرمحلآزمونبرقراربارند،مجازQA 1تضمینکیفیتس/ QCسکنترلکیفیتقوانینکهانگامی  44-4-4

بهمنظورتاییداعتمادپییر نتیجهآزمونمورداستفادهقرارگیرند.قوانیناستکهاین

ایچانگامی  44-4-1 پیوستQC/QAقانونکه نبارد، محلآزمونبرقرار عنوانسیست تواندبهمیالفدر

QC/QA.مورداستفادهقرارگیرد

 1دقت و انحراف  41

:ردهاستصورتزیرتعییندقتاینروشآزمونبراساسبررسیآمار نتایجبینآزمایشگاایبه 41-4

جرمی:19/9جرمیو%993/9بین%خاکسترسولفاتهردهبرا مقادیر  41-4-4

 تکرارپذيري 41-4-4-4

ایطعمییاتیثابترو موادآزمونمشابهتفاوتبیننتایجدوآزمونکهتوسطیککاربربایکدستگاهتحترر

99ازنبایدیکموردکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.

.رودتربیش3دستآمدهازرابطهازمقداربهمورد

r = 923/9 X
33/9  3س   

:کهدرآن

X.میانگیندونتیجهاست

 تجديدپذيري 41-4-4-1

آزمایشگاه توسطکاربراا متفاوتدر که مج ا آزمونمستقلو اا مختیفرو مادهتفاوتبیننتایجدو

نبایدیکصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.آزمونمشابهکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد و

.رودتربیش2دستآمدهازرابطهازمقداربهمورد99ازمورد

R = 132/9 X
33/9   2س 

:کهدرآن

Xجهاست.میانگیندونتی

اند.ردههیارا1درجدولاا مربوطبهآزمونهداده 41-4-4-9

                                                 
1-Quality Assurance 

2-Bias 
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 4/1براي مقادير کمتر از % دقت اطالعات   -4 جدول

خاکستر سولفاته 

 شده

 %جرمیس

 تجديدپذيري تکرارپذيري

993/99993/99991/9

919/99992/99933/9

93/99933/99123/9

19/99966/99963/9

اا آمار نتایجآزمونتوسطبررسیخاکسترسولفاتهردهجرمی19/9جرمیتا%993/9مقادیردقتدرگستره%  -4 يادآوري

مشارکتی یکبرنامه ASTM-IPبینآزمایشگاایدر سال در رده اجرا ظروفپالتینیآمدند.دستبه1233پیوسته فقطاز

استفادهگردید.

جرمی:93جرمیو%11/9بین%فاتهردهخاکسترسولبرا مقادیر  41-4-1

 تکرارپذيري 41-4-1-4

تفاوتبیننتایجدوآزمونکهتوسطیککاربربایکدستگاهتحتررایطعمییاتیثابترو موادآزمونمشابه

99ازنبایدیکموردکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.

.رودتربیش3دستآمدهازرابطهزمقداربهامورد

r = 969/9 X
33/9   3س 

:کهدرآن

X.میانگیندونتیجهاست

تجديدپذيري، 41-4-1-1

آزمون آزمایشگاهتفاوتبیننتایجدو توسطکاربراا متفاوتدر که مج ا اا مختیفرو مادهمستقلو

نبایدیکآزمونمشابهکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.

.رودتربیش6دستآمدهازرابطهازمقداربهمورد99ازمورد

R = 129/9 X
33/9  6س   

:کهدرآن

X.میانگیندونتیجهاست

.اندهردهیارا9درجدولاا مربوطبهآزمونهداده 41-4-1-9
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4/1اطالعات دقت براي مقادير بیشتر از %   -1 جدول  

 خاکستر سولفاته شده

 %جرمیس

 تجديدپذيري تکرارپذيري

3/9936/9932/9

9/1969/99129/9

9/3991/9233/9

9/19333/9322/9

9/99363/9323/1

9/93631/9333/1

اا آمار نتایجآزمونتوسطبررسیخاکسترسولفاتهردهجرمی93جرمیتا%19/9مقادیردقتدرگستره%  -1يادآوري

آمدند.دستبه1231پیوستهاجراردهدرسالASTM-IPشگاایدریکبرنامهمشارکتیبینآزمای

آزمایشگاهورشروغنموتور2رامل،9996ردهدرسالآزمایشگاایانجامبراساسیکبررسیبین  41-4-9

API PC 10ویژگیبا1مخصو کارسنگین
دستآمد:صورتزیربه،دقتبه9

جرمی6/1%تاجرمی3/9ترسولفاته:%می انغیظتخاکس

29/1X93963/9تکرارپییر :

29/1X1363/9تجدیدپییر :

است.نمایشدادهرده3درجدولآنالی ااییازدقتمثال  41-4-9

 API PC 10هاي نوع روغناطالعات دقت براي   -9جدول 

 خاکستر سولفاته شدهغلظت 

 %جرمیس

 تجديدپذيري تکرارپذيري

39/996/911/9

29/993/913/9

19/192/913/9

69/116/939/9

 انحراف 41-1

اینروشآزموناندازه  آنجاییکهایچمادهمرجعقابلقبولبرا تعیینانحرافروشدر از گیر خاکستر،

توانانحرافراتعیینکرد.آزمونوجودندارد،نمی



                                                 
1-Heavy duty 

2-American Petroleum Institute 
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 الف پیوست

 (تی)اطالعا
 کنترل کیفیت

 

 تاییدکنید.QCکنترلکیفیتسنمونهآنالی وسییهعمیکرددستگاهیاروشآزمونرابه4-الف

1-الف محدوده میانگینو مقدار روشآزمون، کاربر استکه پایشنیاز بررسیفرایندQCنمونه قبلاز را

1سندوASTM D 6299استانداردگیر تعیینکندساندازه
MNL7. راببینید

QCنتایج9-الف روشآنالی و دیگر توسطنموداراا کنترلیو وضعیترا تا اا معادلآمار ثبتکنید

MNL7سندوASTM D 6299استانداردسکنترلآمار فرایندکییآزمونمشخصگردد ببینید . توصیهرا

اردادهخارجازمحدودهکنترلبررسیرود.رودکهدلیلیادتیلاصییمی

می انبحرانیبهQCدرصورتعدموجودال اماتصریحورورنارائهردهدرروشآزمون،تکرارآزمون1-الف

بستگیدارد.معموتیک اا مشترردهروشآزمونونیازمند رده،پایدار اثباتگیر کیفیتاندازه9بودن

 میQCنمونه انجام آزمون که روز  ار نمونهدر با روزمرهرود نمونهمیآنالی اا  زیاد  تعداد اگر رود.

اف ایشتعدادمیآنالی صورتروزمرهبه بااینحال،انگامیتوصیهمیQCرود، کهآزمونتحتکنترلگردد.

روددقتنمونهاا،توصیهمیمجازاست.بهمنظوراطمینانازکیفیتدادهQCآمار است،کااشتعدادآزمون

QCبررسیگردد.ایناستانداردآزموندرمقابلدقتروش

ا باردکهرود،نمایندهمادهکهمعموتآزمونمیQCرودکهدرصورتامکان،نوعنمونهتوصیهمی5-الف

برا دورهمعیناستفادهدرQCرودیکمنبعگستردهازمادهنمونهگردد.توصیهمیمیآنالی صورتروزمرهبه

ساز امگنوپایداربارد.برا راانماییبیشتردرموردردهذخیرهبینیرایطپیشدسترسباردوبایدتحتر

QCاستاندارد3اا نمودار کنترلوروش،ASTM D 6299سندوMNL7راببینید.
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